عصبانیت آقای رئیسجمهور
نشان از نوعی دلنگرانی دارد

چون عقل کامل شود آتش شهوت فرونشيند  .امام علي (ع)

سيــاس��ي اقتصــ��ادی اجتماعــ��ي فرهــنــگ��ي ورزش��ي
سال یازدهم سهشنبه  21آبان  14 1398ربیعاالول 1441
 12نوامبر  2019ش��ماره  8 2852صفحه  2000تومان
2 0 1 9

N o v

T u e

2 8 5 2

N o

V o l . 11

میثم ترکیان


www.asre-iranian.ir
صفحه2

رئیس دستگاه قضا:

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مس��ئله فس��اد
برای همه رنجآور ش��ده است ،گفت :هیچگونه
حاشیهس��ازی نمیتوان��د روند مبارزه دس��تگاه
قضایی با فساد را کند یا متوقف کند و ما مصممتر
از گذشته ،این مسیر را ادامه میدهیم...
صفحه2

راهبرد ترامپ
علیه ایران
شکست خورد

شرکتهای دانشبنیان ابزار
تحقق اقتصاد مقاومتی

روزنامهصبحايران

حاشیهسازیها نمیتواند
روندمبارزهدستگاهقضایی
با فساد را متوقف کند

یادداشت

دستاورد بزرگ برجام برای ایران از دید رئیس جمهور:

سالآیندهمیتوانیم
خریدوفروشاسلحهکنیم!

صفحه2

دادستان کل کشور:

رئیسکلسابق
بانک مرکزی ممنوع
الخروجاست
صفحه3

ترافیکتهران
تحمل ناپذیر است
صفحه5

صفحه2

تحری��م کاالهای��ی که با فناوری پیش��رفته
علمی تولید ش��ده اند ،یکی از اهداف اصلی
دش��منان اس��ت .به همین دلی��ل توجه به
اقتص��اد دان��ش بنیان با تولی��د محصوالتی
ک��ه کش��ور در خص��وص آنها وابس��ته به
کش��ورهای غربی است و ایجاد استقالل در
تولید این محصوالت ،راهکار بس��یار مهمی
در عرص��ه مقابل��ه ب��ا تحریمها محس��وب
میش��ود .به همی��ن دلی��ل برنامهریزی به
منظور فراهم آوری زیرس��اخت های توسعه
محص��والت دان��ش بنی��ان ،با شناس��ایی
کاالهای اساس��ی و روشهای تولید آن در
مراک��ز علمی ،باه��دف مقابله با وابس��تگی
کش��ور به بیگان��گان ضرورت��ی انکارناپذیر
محس��وب میش��ود .عالوه براینکه این نوع
اقتصاد ،از مزایای��ی همچون کاهش اقتصاد
کش��ور به خام فروشی منابع راهبردی کشور
از جمله نفت را به همراه دارد .اقتصاد دانش
بنیان به دلیل وابس��تگی به خالقیت و توان
علمی نخبگان جوان کشور ،نقش مهمی در
پیش��رفت همه جانبه مبتنی بر سیاستهای
اقتصاد مقاومتی همچون ب��رون زا و دانش
محور بودن دارد.عالوه بر این دستاوردهای
مهمی همچون کاهش وابس��تگی کشور به
اقتصاد نفتی و خام فروش��ی ،رش��د علمی و
دانش تولید کشور ،مقابله با تحریمها با تولید
کاالهای اساس��ی و راهبردی و ایجاد ارزش
افزوده باال و مداوم و نیز بدست آوردن قدرت
اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی را برای کشور
در ش��رایط حس��اس کنونی به همراه دارد.
بنابراین برنامه ریزی در خصوص توسعه آن
با محوریت توجه نهادهای آموزش��ی کشور
بر ارائه آموزشهای علم فناورانه و خالقانه،
برنامه ریزی برای نفوذ و انتشار هرچه بیشتر
یافتههای علم��ی و فناورانه در فعالیتهای
کالن اقتصادی کشور ،برنامه ریزی در جهت
زمینه س��ازی و ایجاد کشش بازار خدمات و
کااله��ای دانشبنیان،حمای��ت از طرحهای
کالن ملی ،تالش برای ایجاد صنایع وابسته،
حمایت از تجاریسازی فناوریها در کشور
با به کارگی��ری ظرفیتهای موجود در تمام
استانها ،ایجاد فعالیتهای کارآفرینی مبتنی
ی از جمله توانمندسازی و حمایت از
بر فناور 
نخبگان هر منطقه ،قانونگذاری در خصوص
حمایتهای مال��ی و پولی از طریق بانکها
و موسس��ات مال��ی و جل��ب حمایت بخش
خصوص��ی در تجاریس��ازی فن��اوری ثمر
بخش خواهد بود.

با حضور رئیس جمهور صورت گرفت؛

تکمیل زنجیره تولید فوالد در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

واحد مگامدول احیای مستقیم چادرملو با حضور رئیس
جمهوری اس�لامی ایران رس��م ًا افتتاح شد به گزارش
خبرن��گار روزنامه عص��ر ایرانیان  ،محص��ول تولیدی
این کارخانه فوالد اس��فنجی گرم و س��رد است که به
عنوان ماده اولیه در صنایع ذوب و ریختهگری استفاده
میش��ود .عملیات اجرایی این پروژه در اسفندماه سال
 ۹۱آغاز ش��د .حجم س��رمایهگذاری در این پروژه ۸۳
میلیون یورو و  ۴۳۵۰میلیارد ریال بوده اس��ت .رئیس
جمه��ور هن��گام حضور در محل بهره ب��رداری از این
واح��د فوالدی گفت  :در ایام پر خیر و برکت میالد با
س��عادت پیامبر اکرم(ص) و امام صادق(ع) خوشحالیم
که ام��روز این طرح عظیم ملی را در منطقه اردکان و
مجتمع صنعتی چادرملو افتتاح می کنیم  .وی همچنین
از تمامی مدیران ،مهندسان ،طراحان  ،سرمایه گذاران
و کارگ��ران این واحد صنعتی تقدیر و تش��کر کرد .بر
اس��اس همین گزارش دکتر روحانی س��پس در جمع
کارگران و مهندس��ان کارخانه احی��ا و فوالد چادرملو
حض��ور یافت و از این واحده��ای صنعتی بازدید کرد .
همچنین محمود نوریان مدیر عامل ش��رکت معدنی و
صنعتی چادرمل��ودر روزی که مصادف بود با چهلمین
سالگرد حضورشان در عرصه معدن و در مراسم افتتاح
واحد مگامدول احیای مستقیم چادرملو گفت  :مجتمع
صنعت��ی چادرمل��و در زمین��ی به وس��عت  700هکتار
احداث ش��ده و تاکنون بالغ بر  22ه��زار میلیارد ریال
س��رمایه گذاری برای ایجاد واحدهای فوالدی در این
مجتمع س��رمایه گذاری شده است .نوریان افزود :این

واح��د فوالدی که بهره برداری از آن آغاز ش��ده قادر
است س��االنه  1میلیون و  550هزارتن آهن اسفنجی
تولید کند .وی ادام��ه داد :با بهره برداری از این واحد
فوالدی زنجیره تولید فوالد ش��رکت معدنی و صنعتی
چادرملو در استان یزد تکمیل شد  .از ویژگی های این
واحد صنعتی که در مجاورت کارخانه ش��مش فوالدی
در مجتم��ع صنعت��ی چادرمل��و در اردکان یزد احداث
شده است برخورداری از روش هات شارژ است  .وی
یادآورش��د :در این روش آهن اس��فنجی پیش از سرد
ش��دن با دمای حداقل  600درجه سانتیگراد وارد کوره
های ذوب می ش��ود  .همچنی��ن یکی دیگر از ویژگی
های این واحد ،اس��تفاده از ایر کولر های خنک کننده
و گردش بس��ته آب در سیستم هاس��ت که در نتیجه
موجب صرفه جویی قابل توجه  43درصدی در مصرف
ب��رق و  30درص��د در مصرف آب می گ��ردد .نوریان
تصری��ح کرد :برای س��اخت و راه ان��دازی این طرح
نمونه فوالدی بالغ بر  11هزارو  628هزار میلیارد ریال
هزینه ش��ده است  .و توانسته بیش از  250شغل بطور
مستقیم و  1500ش��غل بطور غیر مستقیم ایجاد کند
 .مدیرعامل چادرملو ضمن اش��اره به ظرفیت تولید در
این شرکت خاطرنشان کرد :شرکت معدنی و صنعتی
چادرملو ساالنه  10و نیم میلیون کنسانتره سنگ آهن
 1،و نیم میلیون تن س��نگ آهن دانه بندی ش��ده 4،
میلیون تن گندله آهن 1،میلیون و  550هزار تن آهن
اس��فنجی  1،میلیون و  300هزارتن شمش فوالدی ،و
 500هزارت��ن مقاطع فوالدی تولید م��ی کند و یکی

از ش��رکتهای معدنی پیش��رودر تکمیل زنجیره تولید
فوالد به ش��مار می رود  .در مراس��م افتتاح این واحد
صنعت��ی عظیم  ،دکت��ر رحمانی وزی��ر صنعت ،معدن
وتجارت ،دکتر غری��ب پور ئیس هیات عامل ایمیدرو،
اس��تانداریزد ،فرمان��دار و امام جمع��ه و نماینده مردم
اردکان در این بازدید رئیس جمهور را همراهی کردند.
الزم به ذکر اس��ت که چندی پیش نیزشرکت معدنی
و صنعت��ی چادر ملو با توجه به طرح های در دس��ت
اجرا و برنامه های آتی ،به عنوان پنجمین شرکت برتر

بورسی انتخاب شد.
از جمله طرح های در دس��ت اقدام ش��رکت معدنی و
صنعتی چادر ملو میتوان به موارد زیر اشاره کرد :
 - 1بهره برداری از معدن ( ) D19
این ش��رکت با توجه به مجوز اکتش��اف صادر شده از
س��وی سازمان صنعت  ،معدن و تجارت استان یزد در
تاری��خ  1397/11/28برای مع��دن (  ) D19عملیات
اجرایی اکتشاف مقدماتی و تفصیلی این معدن را آغاز
کرده است .انتظار می رود با دستیابی به سنگ آهن

ت��ودۀ معدن��ی (  ، ) D19از بـروز ریس��ک فقـدان
ذخیـ��رۀ معـدنی مناس��ب جلوگیری گ��ردد  .برآورد
هزینه س��رمایه گذاری اجرای ای��ن طرح  ،حدود 19
هزار میلیارد ریال می باشد .
 - 2طرح احداث نیروگاه خورشیدی :
ش��رکت نس��بت به احداث ی��ک واحد نی��روگاه 10
مگاواتی خورش��یدی  ،در جوار نیروگاه  500مگاواتی
س��یکـل تـرکیبی خـود در مجتمع صنعـتی  ،اقـدام
و مقـدمات عملـیات اجـرایی آن آغـاز ش��ده اس��ت.
هزینه س��رمایه گذاری در طرح فوق به میزان 1000
میلیارد ریال خواهد بود.
 - 3مش��ارکت در بهره برداری از معادن سنگ آهن
اس��ترالیا و اح��داث کارخانه های تولید کنس��انتره به
میزان  12و نیم میلیون تن :
ش��رکت معدنی و صنعتی چادرملو به همراه ش��رکت
معدن��ی و صنعتی گل گهر و ش��رکت فکور صنعت ،
هرک��دام با مش��ارکت ب��ه می��زان 33و  3دهمدرصد
موضوع س��رمایه گذاری در اس��تفاده از ذخائر سنگ
آه��ن کش��ور اس��ترالیا و تولید  12و نی��م میلیون تن
کنس��انتره را پیگیری و حق السهم مشارکین  ،مطابق
برنامۀ زمان بندی پرداخت شده است.
س��ـرمایه گـذاری طرح تا پایان ف��از  1که کارخانه 5
میلیون تنی کنسانتره به بهره برداری خواهد رسید  ،به
مبلغ  461و نیممیلیون دالر آمریکا می باش��د که 20
درصد آن توسط س��هامداران و  80درصد آن بصورت
فاینانس از تسهیالت سیس��تم بانکی با بهره حدود 3

درصد تامین خواهد شد .
 - 4طرح احداث کارخانه گندله سازی جدید با ظرفیت
 4میلیون تن در سال :
اجرای طرح مذکور با برآورد سرمایه گذاری حداقل به
میزان 20هزارو  974میلیارد ریال (شـامل  89میلیون
یورو) در دسـت مـطالعه می باشد.
 - 5طرح احداث کارخانه نورد با ظرفیت  1/1میلیون
تن در سال :
اج��رای ط��رح مذکور با پی��ش بینی س��رمایه گذاری
حداقل به میزان  11هزارو  673میلیارد ریال (ش��امل
 52میلیون یورو) در دسـت مـطالعه می باشد.
 - 6مش��ارکت در احداث کارخانه ه��ای گندله ،آهن
اس��فنجی ،فوالد و تأسیس��ات زیربنای��ی منطقۀ آزاد
تجاری ُمکران :
موضوع مشارکت در احداث کارخانه های تولید گندله
 ،آهن اسفنجی  ،فوالد و تأسیسات زیربنایی در منطقۀ
آزاد تجـ��اری ُمکران واقـع در شهرس��تان چابهار (با
مشارکت ش��رکتهای معدنی و صنعتی چادرملو و گل
گهر  ،فوالد مبارکه) از برنامه های بلند مدت ش��رکت
می باش��د .گفتنی است سرمایه شرکت در سال 1383
بال��غ بر  500میلیارد ریال بوده اس��ت که با اجرای
طرحهای توسعه و سرمایه گذاری های بعمل آمده در
حال حاضر میزان سرمایه ثبت شده شرکت بالغ بر 44
هزارو  100میلیارد ریال می باش��د به عبارتی سرمایه
ش��رکت معدنی و صنعتی چادرملو طی  15س��ال 88
برابر شده است .

