اخبار
شاخص بورس به روند
صعودی خود ادامه داد

ش��اخص کل بورس در ادامه روند صعودی
خ��ود ،دیروز هم تا این لحظه  ۵۶هزار واحد
رشد کرده اس��ت .به گزارش مهر ،شاخص
کل بورس در معامالت دیروز بازار سهام ۲۵
شهریور در یک ساعت و نیم شروع معامالت
با رش��د  ۴۶هزار واحدی  ۲.۸۸درصد رش��د
کرد و به رقم یک میلیون و  ۶۵۳هزار و ۹۵۴
واحد رسید .ش��اخص هم وزن نیز  ۴هزار و
 ۳۸۸واحد رشد مثبت معادل  ۱.۰۴داشت و
به جایگاه  ۴۲۷هزار و  ۲۷۸واحدی رس��ید.
تاکن��ون  ۷۷۴هزار فقره معامله انجام ش��ده
که ارزش آن  ۶,۲۰۰میلیارد تومان اس��ت و
ارزش کل بازار با رشد مثبت دو روز اخیر به
رقم  ۶,۲۰۰هزار میلیارد تومان رسیده است.
نمادهای فارس ،فوالد و فملی بیشترین تأثیر
مثبت را در رشد شاخص با تأثیرگذاری  ۴هزا
ر و  ۴۰۰ت��ا  ۵هزار و  ۴۰۰واحدی داش��تند.
بازار فرابورس نیز رش��د مثبت  ۲۹۷واحدی
داش��ت و ش��اخص کل این بازار به رقم ۱۷
هزار و  ۳۱۵واحد رسید.صندوقهای سرمایه
گذاری ،تأمین سرمایهها ،سرمایه گذاری ها،
پتروشیمیها و صندوقها بیشترین نمادهای
سبزپوش دیروز بازار بودند اما صنایع غذایی،
ماش��ین آالت ،خودروییها و ش��رکتهای
داروس��ازی بیش��ترین نمادهای سرخ پوش
دیروز بازار را به خود اختصاص دادند.
جزئیات اصالحیه
دستورالعمل وام ودیعه

در حال��ی که قرار ب��ود پرداخت وام ودیعه
مس��کن تا ح��د ممکن به س��هولت انجام
شود ،در اصالحیه دستورالعمل اجرایی این
وام ،شرایط برای مستأجران سختتر شده
است .به گزارش مهر ،در حالی که وزیر راه
و شهرس��ازی و رئیس کل بانک مرکزی
بارها از ع��دم نیاز به ضامن برای وامهای
 ۱۵و  ۳۰میلی��ون تومان��ی خب��ر دادهاند،
در دس��تورالعمل اصالحی این تس��هیالت
که با تفاهم معاونت مس��کن و س��اختمان
وزارت راه و شهرس��ازی و قائم مقام بانک
مرکزی با مدیران بانکهای عامل تدوین
ش��ده ،وام  ۳۰و  ۵۰میلی��ون تومانی یک
ضام��ن نی��از دارد.همچنی��ن تعیین نحوه
اخ��ذ ضمانت به ص��ورت چک یا س��فته
بودن نیز به بانکها واگذار ش��ده اس��ت؛
این در حالی اس��ت که برخی از بانکهای
عامل به متقاضیان اع�لام کردهاند که بر
اس��اس دستورالعمل داخلی بانک ،سفته از
متقاضیان نمیپذیرن��د و چک نیز باید به
نام خود متقاضی باش��د؛ ب��ه عبارت دیگر
در صورت��ی که دس��ته چک به ن��ام خو ِد
متقاض��ی نباش��د ،از تش��کیل پرونده وام
ودیعه خودداری میکنند.پیش از این نیز از
س��وی مقامات بانک مرکزی و وزارت راه
و شهرسازی اعالم شده بود که استعالمی
بابت چک برگش��تی انجام نمیشود؛ اما بر
اساس دستورالعمل تدوین شده ،تنها دسته
چکهایی که تاریخ صدور آنها به  ۱اسفند
 ۹۸به بعد اختصاص داشته باشد ،نیازی به
اس��تعالم بابت چک برگشتی ندارند.بانک
این اختیار را دارند که اگر فرد معرفی شده
از سوی س��امانه وزارت راه و شهرسازی،
ظرف  ۲هفته نس��بت ب��ه تکمیل مدارک
و معرف��ی ضامن ب��ه بانک اق��دام نکند،
متقاض��ی را از چرخه دریافت تس��هیالت
حذف کنند.
استخدام  ۵۹کارشناس سازمان برنامه
و بودجه از طریق آزمون استخدامی

س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور  ۵۹نفر از
واجدین ش��رایط را پس از کس��ب موفقیت
اولیه در آزمون کتبی استخدامی به صورت
پیمانی استخدام میکند.به گزارش مهر به
نقل از س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور ،با
توجه ب��ه نقش حاکمیتی این س��ازمان در
نظ��ام جمهوری اس�لامی ای��ران از جمله
«تهی��ه و تنظیم برنامهه��ای کوتاه مدت،
میان مدت و بلند مدت کش��ور»« ،تهیه و
تنظیم بودجه س��نواتی»« ،رص��د اقدامات
انج��ام ش��ده در قال��ب قوانین باالدس��تی
از جمل��ه مصوب��ه ش��ماره  ۷۹۲۰۵۴مورخ
 ۹۵.۷.۲۷ش��ورای عالی اداری کشور» و با
عنایت به لزوم بهکارگیری نیروی انس��انی
متخص��ص و توانمند و مؤم��ن به نظام در
قالب اهداف شایس��ته گزینی ،در نظر است
برای خدمت در س��تاد مرک��زی و در قالب
مشاغل کارشناسی تعداد  ۵۹نفر از واجدین
ش��رایط را پس از کس��ب موفقیت اولیه در
آزم��ون کتبی به صورت پیمانی اس��تخدام
نماید.این آزمون با عنوان «هشتمین آزمون
مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور،
س��ال  »۱۳۹۹از سوی س��ازمان سنجش
آم��وزش کش��ور برگزار میش��ود .واجدین
ش��رایط را پس از کس��ب موفقیت اولیه در
آزمون کتبی و پ��س از مصاحبه عمومی و
تخصصی ،معاینات پزش��کی و گزینش ،به
صورت پیمانی استخدام خواهند شد.

حسینی قطب آبادی مطرح کرد

انتقاد از بالتکلیفی وزارت صمت در سال جهش تولید

عضو هیات رئیس��ه کمیسیون صنایع و معادن مجلس ،با بیان اینکه خالء
مدیریتی به اقتصاد کش��ور آسیب وارد میکند ،گفت :در سال جهش تولید
بالتکلیف��ی وزارتخانه ای که وظیفه اصلی تحقق این مس��ئله و ش��عار را
دارد ،درست و قابل قبول نیست .مصطفی رضا حسینی قطب آبادی عضو
هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتوگو با خانه ملت،
با اش��اره به ضرورت معرفی هر چه سریعتر وزیر پیشنهادی صنعت ،معدن
و تجارت ،گفت :تعیین تکلیف وزارت صمت در شرایط کنونی کشور بسیار
ضروری ،حیاتی و اساسی است.نماینده مردم شهر بابک در مجلس شورای
اسالمی ،با بیان اینکه بخش صنعت و معدن و حوزه وزارتخانه به تنهایی

حدود  54درصد از امور را مدیریت می کند ،افزود :در شرایط کنونی بخش
معادن بحث خوراک اولیه برای س��ایر صنای��ع را تأمین می کند ،بنابراین
جایگاه وزارت صمت در اقتصاد کش��ور بس��یار پررنگ است اما متأسفانه
برای این وزارتخانه با اهمیت ش��اهد فقدان یک وزیر قوی هستیم.وی با
بی��ان اینکه خالء مدیریتی و عدم ثب��ات مدیریتی در وزارت صمت بزرگ
ترین آس��یب را به اقتصاد کشور وارد می کند ،افزود :دولت و آقای رئیس
جمهور باید در معرفی وزیر پیشنهادی صمت دقت و سرعت الزم را داشته
باش��د ،زیرا وزارتخانه ای مانند صمت با گستردگی و حجم باالی وظایف،
پس از ماه ها با سرپرست مدیریت می شود که این مسئله موجب تشدید
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تالطمات بازار شده است.حسینی قطب آبادی گفت :در شرایط فعلی بسیار
از بخش های اقتصادی از جمله حوزه تولید و فروش خودرو هیچ حسابی
و کتابی ندارد ،این آب گل آلود موجب شده که سوء استفاده گران با پنهان
شدن پشت نقاب تحریم ها از این وضعیت برای کسب سود بیشتر استفاده
کنند که این اقدامات اثرات منفی بس��یاری را در دراز مدت برای کشور به
دنبال دارد.این نماینده مردم در مجلس یازدهم ،با اشاره به توجه نمایندگان
مجلس نسبت به تأمین خواسته های مردم و رفع مشکالت کشور ،گفت:
در سال جهش تولید بالتکلیفی وزارتخانه ای که وظیفه اصلی تحقق این
مسئله و شعار را دارد ،درست و قابل قبول نیست.

قائم مقام دبیرکل خانه صمت:

 ۵۰درصد صنعت سیمان کشور بال استفاده رها شد

خالقی گف��ت :در ح��ال حاضر ح��دود  ۵۰درصد صنعت
سیمان کشور بال اس��تفاده مانده است .به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان ،صنایع کشور ما میراث دار حجم عظیمی
از ظرفیتهای صنعتی است که در دورههای مختلف ایجاد
ش��د و اکنون به کار گرفته نمیشود .آمارهای مختلفی در
این حوزه ارائه ش��ده اس��ت اما به طور قطع میتوان ادعا
کرد که حداقل نیمی از ظرفیتهای صنعتی کشور به کار
گرفته نمیشود و نخواهد شد .واحدهای تولیدی بسیاری
وجود دارد که نه فعال شدن آنها صرفه و توجیه اقتصادی
دارد ،نه ظرفیتی برای عرضه در بازار داخل دارند و نه امکان
ص��ادرات و رقابت ب��ا نمونههای خارج��ی را دارند .برنامه
ریزیهای نامناس��ب ،دیدگاهها و منافع سیاسی و مواردی
از این قبیل در نهایت ایجاد ظرفیتهایی را به همراه داشت
که از ابتدا نباید ایجاد میشد و در نتیجه هزاران میلیارد از
سرمایههای کشور راکد باقی مانده است.قائم مقام دبیرکل
خانه صمت :درباره ظرفیتهایی که به غلط در کشور ایجاد
ش��ده اس��ت میتوان گفت در دورههای مختلف ،سرمایه
گذاریهایی اتفاقاتی افتاد که میتوان آنها را به چند بخش
تقسیم بندی کرد .برخی از ظرفیتهای راکد صنعتی توسط
کسانی ایجاد شده که صاحب سرمایه بودند ،اما دانش فنی
کافی نداش��تند .اغلب آنها سراغ فضاهایی مثل آرد و نان
رفتند که دانش چندانی احتیاج نداشت و فروش تضمین شده
تری را برای آن متصور بودند .صنایعی که اغلب تکنولوزی
پایینتری داش��تند ،تعداد زیادی جواز تاسیس گرفتند و در
حالی که کشور نیازی به فعالیت آنها نداشت ،در همه جای
کش��ور احداث ش��دند.اگر هر کس قصد احداث یک واحد
صنعتی را داشته باشد ،حتی اگر آن صنعت از نظر ظرفیت

اشبا باشد ،وزارت صمت مکلف به ارائه مجوز به او خواهد
بود و قوانی��ن دولت را از محدود کردن تعداد مجوزها منع
میکند .در نهایت دولت میتواند با اعمال محدودیتهایی
در ارائه وام کم بهره یا جلوگیری از دریافت س��همیههای
مختلف او را محدودتر کنند .برای مثال زمانی تعداد خیلی
زیادی کارخانه ماکارونی با اش��لهای کوچک ایجاد شد،
چرا که س��همیه آرد دریافت میکردند ،بخشی از آنها آرد
س��همیهای را در بازار آزاد میفروختند و بخشی را در تولید
به کار میگرفتند.برخی از این ظرفیتها با انگیزه فعالیت در
بازارهای صادراتی روی کار آمدند .صنایعی مثل سیمان و
کاشی با هدف تامین بازارهای صادراتی ایجاد شدند ،اما در

قائم مقام نظام صنفی کشاورزی:

کوتاهیوزارتجهادمنجربهنابسامانیبازارنهادههایدامیشد

قائ��م مقام نظام صنفی کش��اورزی با بیان اینکه با
تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی برای واردات نهادههای
دامی ،یک حلقه فس��اد ش��کل گرفته است،گفت:
کوتاه��ی وزارت جهاد در بهمن  ۹۸موجب وضعیت
فعلی بازار شده است .موس��ی رهنمایی ،قائم مقام
نظ��ام صنفی کش��اورزی ومنابع طبیعی کش��ور در
گفتگ��و با مهر با بیان اینکه در  ۲۹س��ال گذش��ته
هیچگاه ش��رایط صنعت دامداری کش��ور به اندازه
امروز پرچالش و س��خت نبوده است ،گفت :در حال
حاضر برخی از دامداریهایی که باالی  ۵۰۰رأس
دام دارن��د موجودی نهادههایش��ان کمتر از ۵۰۰۰
کیلوگرم اس��ت.وی با بیان اینک��ه با تخصیص ارز
 ۴۲۰۰تومانی ب��رای واردات نهادههای دامی ،یک
حلقه فساد ش��کل گرفته و بسیاری از این وضعیت
سواس��تفاده میکنند ،اضافه کرد :قیمت س��ویا در
اسفندماه  ۲,۹۰۰تومان در هر کیلوگرم بوده اما هم
اکن��ون  ۵برابر ش��ده و به کیلویی بی��ن  ۱۴تا ۱۸
هزار تومان رس��یده اس��ت؛ قیمت ذرت هم بین ۲
تا  ۳برابر ش��ده و هم اکنون تحویل درب گاوداری
 ۳,۸۰۰تومان است در حالی که قیمت مصوب این
نه��اده ابتدا  ۱,۳۵۰تومان بود و بعد از آن به ۱,۵۰۰
توم��ان در هر کیلوگ��رم افزای��ش یافت.این فعال
بخ��ش خصوصی با تاکید بر اینکه نهادههای دامی
حتی با قیمتهای گران پیدا نمیشود ،افزود :بعد از
اینکه حجتی از سمت خود کناره گیری کرد ،وزارت

جهاد کشاورزی به درستی بحث تخصیص ارز برای
تأمین نهادهها را دنبال نکرد و همین کوتاهیها در
بهمن ماه سال گذشته ،منجر به ایجاد وضعیت فعلی
شده است.در حال حاضر برخی از دامداریهایی که
باالی  ۵۰۰رأس دام دارند موجودی نهادههایش��ان
کمتر از  ۵۰۰۰کیلوگرم است .رهنمایی با بیان اینکه
دول��ت در حال حاضر یارانه پیدا و پنهان را به تمام
اقشار جامعه میدهد ،گفت :این اقدام درستی نیست
چرا که همه اقش��ار نیازمند دریافت یارانه نیس��تند
و ای��ن یارانه باید به ش��کل هدفمند توزیع ش��ود و
توزیع آن برای نهادههای دامی به شیوه فعلی باعث
ایجاد بازار س��یاه شده است و ما این مساله را هفته
گذش��ته نیز در جلسه کمیس��یون اصل نود مجلس
مطرح کردیم.وی با بیان اینکه ادامه وضعیت فعلی
صنعت دامداری کش��ور را هم به لحاظ کیفی و هم
کمی دچار مش��کل میکند ،ادام��ه داد :دام موجود
در کش��ور از نظر منابع ژنتیکی قوی و حاصل سی
سال اصالح نژاد است و بیم نابودی آن وجود دارد.
ب��ه عبارتی در ص��ورت تداوم وضعی��ت فعلی ما از
نظر منابع ژنتیکی نیز دچار مش��کل خواهیم شد و
مجدداً ناچار ب��ه انجام واردات در حوزه محصوالت
پروتئینی و لبنی خواهیم ب��ود.وی گفت :باید تمام
مس��ائل مربوط به واردات ،صادرات و اعمال تعرفه
در اختیار وزارت جهاد کشاورزی که عهده دار تولید
است ،باشد.

نهایت موفق به حفظ موقعیت خود در این بازارها نشدند .در
حال حاضر حدود  ۵۰درصد صنعت سیمان کشور بال استفاده
مانده اس��ت .در شرایطی که درهای صادرات باز بود ،اجازه
توسعه سرمایه گذاری احداث کارخانجات فراهم شد اما در
نهایت با برنامه ریزیهای نامناسب ،رقبای ما بازار صادراتی
را به دست گرفتند .برای مثال رقابت سنگینی برای فروش
سیمان و کاشی بین تولید کنندگان تُرک داشتیم ،اما با توجه
ب��ه فعالیت پیمانکاران تُرک در بازارهای رقابتی ،ما بخش
عمدهای از این بازارها را از دس��ت دادیم.قائم مقام دبیرکل
خانه صمت :با اعم��ال دوره جدید تحریمها فرصتهای
صادراتی در کش��ور ما بسیار محدود شد ،باید این موضوع

را هم در نظر گرفت .صنعت کاشی و سرامیک هم از جمله
صنایعی است که بیش از نیاز کشور ایجاد شده و به دنبال
فرصته��ای صادراتی بودند ،اما در رقابت با رقبا بازارهای
خود را از دس��ت دادند .محصوالتی که با هدف صادرات
طراحی و تولید میش��وند پس باید از نظر کیفیت و قیمت
تمام شده قابلیت رقابت با نمونههای خارجی را داشته باشد.
وقتی تولیدات شرکتهای بزرگ توان رقابت در بازارهای
خارجی را نداش��ته باش��ند ،رقابت بین آنها به بازار داخل
کشیده شده و در نهایت منجر به آسیب در فعالیت صنایع
کوچکتر میشود .شرکتهای بزرگ تمام سهم بازار را در
بر میگیرند و ظرفیتی برای صنایع کوچکتر باقی نمیماند.
در حال حاضر رقابت و نوآوری در بازارهای جهانی بس��یار
سنگین است پس کاالی تولید داخلی به لحاظ کیفیت
و قیمت باید به نحوی باش��د که بتواند با کاالی مشابه در
بازاره��ای بین المللی رقابت کند .ب��رای باال بردن قدرت
رقابتی باید قیمت و بهای کاال در کشور ب ه شدت کاهش
پیدا کند و الزم��ه این کار توجه به اقداماتی مانند کاهش
هزینههای تولید ،تامین نیاز اولیه و اساسی تولیدکنندگان،
پائین آوردن نرخ به��ره بانکی برای تولید ،تغییر و اصالح
ش��یوههای مدیریتی و موآردی از این قبیل اس��ت.ما باید
به دنبال مس��یر صادرات غیر نفت��ی و تولید کاال با ارزش
افزوده باال باشیم .اگر برنامه ریزی برای فرآوری منابع نفتی،
محصوالت معدنی ،کشاورزی و غیره در کشور انجام شود
بطور قطع و یقین ضریب توس��عه اقتصادی کشور باالمی
رود .ایجاد ارزش افزوده ،فعال س��ازی صنایع پائین دستی،
اشتغال زایی ،خلق ثروت و دیگر موآرد از مزایای تبدیل مواد
خام به محصول نهایی است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرد

رونمایی طرح جدید مجلس برای تحول بازار و صنعت خودرو

روحاهلل ایزدخ��واه عضو کمیس��یون صنایع و معادن
مجلس شورای اس�لامی در نشست بررسی طرح
تحول بازار و صنعت خودروی س��بک ،خبر از ارجاع
ای��ن طرح به صحن علنی مجل��س داد .به گزارش
تس��نیم ،ایزدخواه در ادامه نشست با اشاره به کشف
قیمت تعادلی خودرو در بازار بورس ،گفت :اگر قیمت
تعادل��ی خودرو در بورس باالتر از قیمت تمامش��ده
باش��د از اخت�لاف قیمت بین قیمت ب��ازار و قیمت
تمامش��ده ،مالیات گرفته میش��ود ت��ا رانت موجود
بهجای این که به جیب دالالن یا خودروساز رود در
اختیار دولت قرار گیرد و صرف افزایش تولید خودرو
ش��ود تا قیمتها پایین بیاید .در طرح تحول بازار و
صنعت خودروی سبک پیشنهاد شده است از مالیات
اخذشده از بورس خودرو 20 ،درصد به خزانه برود و
صرف توس��عه ناوگان حملونقل عمومی شود و 70
درصد هم به خودروس��ازها وام کوتاهمدت داده شود
تا تولید خود را افزایش دهند.وی اضافه کرد :در این
میان فقط  10درصد برای پاداش به خودروسازان در
نظر گرفته شده اس��ت تا اگر عرضه خودروی آنها
باال بود بهتش��خیص شورای رقابت به خودروسازان
تعلق گیرد و به این ترتیب تالش ش��ده است سود
خودروساز صرف ًا در افزایش تولید قرار گیرد.ایزدخواه
با اشاره به اینکه در این طرح کیفیت خودرو دغدغه
نمایندگان اس��ت ،گفت :در شاخصهایی که برای
فرمول جدید قیمتگذاری قیمت تمامش��ده خودرو

پیشنهاد شده است ،مؤلفههایی مانند ایمنی ،مصرف
س��وخت و صادرات خودرو هم در نظر گرفت ه ش��ده
اس��ت ،با این روش درصورتی که خودرویی ایمنی
باالیی داشته باشد ،خودروساز با اجازه قانون میتواند
سود بیشتری از فروش خودرو بهدست آورد و عم ً
ال
مجبور به افزایش کیفیت خودرو میشود.وی افزود:
در طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک امکان
تولید خودروی دستساز و غیرکارخانهای هم فراهم
شده اس��ت تا با این روش به کاهش قیمت خودرو
از جنبههای مختلف��ی کمک گردد.طرح مجلس بر
کاهش فس��اد صنعت خ��ودرو از طریق مش��ارکت
مردم در کشف تخلفات و نظارت سیستمی متمرکز
پیشرو ،بهازای ف��روش هر خودرو
اس��ت.در طرح ِ
در بورس ،کد رهگی��ری یکتا برای خریداران ایجاد
میش��ود و مواردی همچون ش��مارهگذاری ،کارت
خودرو و کارت س��وخت صرف ًا توس��ط این کد یکتا
صادر میش��ود ،از همین رو امکان فروش در خارج
از چارچوب بورس برای خودروسازان از بین میرود
و بر فروش آنها نظارت سیستمی صورت میگیرد.
همچنین در این طرح از ظرفیت گزارشدهی برای
کش��ف فساد و تخلفات در این صنعت استفاده شده
است و قوه قضاییه مکلف شده دستورالعملی را برای
حمایت از کاش��فان و گزارشگران فساد تهیه نماید،
عالوه بر این تا سقف  30درصد از عواید کشفشده
از فساد به گزارشگر آن اعطا خواهد شد.

طاهری انتقاد کرد:

تخلف شرکت های تولیدکننده فوالد؛ عرضه اندک در بورس و فروش مابقی در بازار آزاد

عض��و کمیس��یون صنایع و مع��دن مجلس
میگوید نگاهی به مصوبات ستاد تنظیم بازار
نشان میدهد که در مقاطع مختلف تصمیمات
بسیاری در ارتباط با بازار محصوالت فوالدی
اخذ ش��ده اما عدم پیگیری اجرای تصمیمات،
موجب شده که فعاالن بازار فوالد به مصوبات
وزارت صمت توجهی نکرده و به التهابات بازار
دامن بزنند .صنعت فوالد یکی از صنایع بزرگ
کش��ور اس��ت که نقش مهمی در تولید ملی،
اش��تغالزایی و در س��الهای اخیر در تامین ارز
مورد نیاز کشور داشته است .خوشبختانه پس
از جنگ تحمیلی ،زنجیره فوالد در داخل کشور
چنان توس��عه پیدا کرده است که ایران از یک

واردکننده بزرگ در سالهای قبل از دهه  80به
صادر کننده انواع فوالد به کشورهای مختلف
تبدیل شده به نحوی که تک تک صنایع مرتبط
با زنجیره فوالد از س��نگ آهن تا محصوالت
نهای��ی مانند ورق ،میلگرد ،تیرآهن و  ...تقریبا
کل نیازه��ای داخلی را تامی��ن میکنند و در
برخی محصوالت نیز به علت وجود مازاد تولید
بر نیاز کشور ،در حال صادرات هستیم.از طرف
دیگر فوالد نقش بسیار پررنگی در تولید سایر
محصوالت مصرفی و مهم کشور دارد .صنایع
خودروسازی ،لوازم خانگی ،مسکن ،صنایع نفت
و گاز و صدها صنعت ریز و درشت اما علیرغم
چنین پیشرفتهایی در تولید و عرضه فوالد،

بازار داخل��ی فوالد هم��واره در التهاب بوده و
متاسفانه اغلب مصرفکنندگان از شرایط خرید
و قیمت معام�لات ناراضی بوده و قیمتهای
موجود در بازار بسیار فراتر از قیمتهای جهانی
است .همچنین مرجع سیاستگذاری در حوزه
فوالد (وزارت صنعت ،معدن و تجارت و ستاد
تنظیم بازار) علیرغم مصوبات متعدد نتوانسته
موفقیتی در مدیریت بازار زنجیره فوالد داشته
باشد و با توجه به شواهد موجود ،در برخی موارد
به آشفتگی این بازار دامن زده است.مشکالت
موجود در حوزه فوالد موجب شد تا نمایندگان
مجلس یازدهم به این موضوع ورود کرده و با
تدوین گزارش نظارتی به دنبال رفع مشکالت

موجود در این حوزه باش��ند ،مصطفی طاهری
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس در
گفتوگو ب��ا خانه ملت در تش��ریح گزارش
نظارتی درباره تخلف��ات حوزه فوالد ،میگوید
منظور از زنجیره فوالد اس��تخراج سنگ آهن،
کنس��انتره و گندله ،فوالدسازی ،تولید شمش
فوالد و در نهایت نورد فوالدی است که منجر
به تولید محصوالتی مانند انواع میلگرد ،تیرآهن
و ورقهای فوالدی میشود.

سیاستگذاری و تصمیمگیری درباره فوالد

شامل کل زنجیره شود

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای
اس�لامی اف��زود :هر گونه سیاس��تگذاری و

تصویب و ابالغ راهبردها و اقدامات فرهنگی حمایت از کاالی ایرانی

یک مقام مسئول گفت :راهبردها و اقدامات فرهنگی حمایت از کاالی ایرانی
در سطوح خانواده ،جامعه ،سازمانها و دستگاههای دولتی و غیردولتی توسط
ش��ورای عالی انقالب فرهنگی تصویب و ابالغ شده است.به گزارش مهر به
نقل از س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،مهدی کوشا ،مدیرکل دفتر تبلیغات
هوشمندانه و مشارکتهای مردمی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در نشست
کمیس��یون برنامهری��زی ،هماهنگی و نظارت بر مبارزه ب��ا قاچاق کاال و ارز

استان مرکزی ،گفت :در اجرای برنامهها و اقدامات فرهنگی مختلف پیرامون
حوزه مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،استانهای مرکزی ،البرز و همدان به ترتیب
رتبههای اول تا س��وم را کسب کردهاند.وی با بیان اینکه برگزاری جشنواره،
میزگردهای تخصصی و نشستهای منظم کارگروه فرهنگی و اجتماعی از
اهم اقدامات فرهنگی س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در استانهای سراسر
کش��ور بوده است ،افزود :سیاس��تهای تحقق جهش تولید و بهرهمندی از

تصمیمگی��ری درباره فوالد باید ش��امل کل
زنجیره باشد تا از اتخاذ سیاستهای متناقض
در کل زنجیره اجتناب شود .یکی از معضالت
زنجیره فوالد در س��الهای گذشته این بوده
که ب��ه دلیل اخذ تصمیم��ات مقطعی ،ارزش
افزوده موجود در زنجیره به بخش��ی از زنجیره
(مثال فوالدس��ازی) س��رازیر و موجب ش��ده
ش��رکتهای فعال در بخش معدن ،کنسانتره
و گندل��ه از س��رمایهگذاری در این بخش به
سمت س��رمایهگذاری در بخش فوالدسازی
هدایت شوند که این امر موجب ایجاد کمبود
در بخشهایی از زنجیره فوالد و برهم خوردن
تعادل زنجیره شده است.

کاالهای با کیفیت تولید داخل ،برای اجرا به استانها ابالغ شده است.کوشا
ادامه داد :بر اس��اس سیاس��تهای ابالغی ش��ورای عالی انقالب فرهنگی،
مصوب��ه  ۸۰۷این ش��ورا با عنوان «راهبرده��ا و اقدامات فرهنگی حمایت از
کاالی ایرانی» در س��طوح خانواده ،جامعه ،سازمانها و دستگاههای دولتی و
غیردولتی تصویب و توسط شورای عالی انقالب فرهنگی ابالغ شده و اجرای
دقیق این مصوبه در دستور کار قرار گرفته است.
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اخبار
 ۳۷میلیون دالر سرمایهگذاری
خارجی در مناطق ویژه اقتصادی

عملک��رد مناط��ق وی��ژه اقتصادی نش��ان
میده��د ،در س��ال  98بالغ ب��ر  37میلیون
دالر س��رمایه گذاری خارجی محقق ش��ده
اس��ت .به گزارش فارس ،عملک��رد مناطق
ویژه اقتصادی نشان میدهد ،سال  ۱۳۹۸در
مناطق ویژه اقتصادی حدود  ۹۰هزار میلیارد
ریال سرمایهگذاریهای داخلی ریالی توسط
بخ��ش خصوصی تحقق یافته اس��ت.وزارت
اقتصاد در گزارش��ی اعالم کرد :سال گذشته
در مناطق ویژه اقتصادی نزدیک به  ۵میلیارد
دالر س��رمایهگذاری داخلی ارزی نیز تحقق
یافته اس��ت که با نگاهی اجمالی به عملکرد
س��الهای گذش��ته این مناطق ،مشخص می
شود که روند س��رمایهگذاری داخلی مطلوب
بوده اس��ت .در این بخش  ۱۷۳درصد رش��د
نسبت به سال قبل را شاهد هستیم.همچنین
طی س��ال  ۱۳۹۸در مناط��ق ویژه اقتصادی
مجموع بی��ش از  ۳۷میلیون دالر به صورت
مستقیم ،سرمایه گذاری های خارجی محقق
شده است ،اما مقایسه عملکرد در این بخش
نش��ان از کاهش چشمگیر س��رمایه گذاری
خارجی نس��بت به سنوات گذش��ته (به ویژه
س��ال  )۱۳۹۶دارد زی��را اجرای پ��روژه های
مرب��وط از ش��رایط و وضعی��ت تحریم ها به
ویژه حوزه مالی و بانگی تأثیر جدی پذیرفته
است.طی سال  ۱۳۹۸ارزش مجموع صادرات
کاالهای تولیدی مناط��ق ویژه اقتصادی به
خارج از کشور حدود  ۱۳.۵میلیارد دالر است،
همچنی��ن صادرات تولی��دات این مناطق در
س��ال  ۱۳۹۷بیش از  ۱۶.۵میلیارد دالر بوده
است.
شرکت هفت تپه خوزستان
به شکل غلطی واگذار شد

مع��اون فنی و حسابرس��ی ام��ور اقتصادی و
زیربنای��ی دیوان محاس��بات گف��ت :واگذاری
ش��رکت هفت تپه سه اش��کال جدی داشت،
اول ابهام در قیمت گذاری دوم انقضای اعتبار
قیمت کارشناسی پایه و سوم عدم احراز اهلیت
مش��تری .به گزارش فارس ،سعید بیت عفری
مع��اون فنی و حسابرس��ی ام��ور اقتصادی و
زیربنایی دیوان محاسبات در برنامه «رهیافت»
رادیو اقتصاد گفت :قانون اجرای سیاست های
اص��ل  ۴۴قانون اساس��ی یک قان��ون کامال
مترق��ی ،جامع ،کامل و مانع و در ضمن دارای
آئین نامه ها و دستور العمل های متعددی بود.
متاسفانه این قانون بصورت صحیح و دقیق اجرا
نشد.معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و
زیربنایی دیوان محاسبات در بخش دیگری از
سخنان خود ضمن اشاره به موضوع واگذاری
شرکت هفت تپه خوزستان اظهار داشت :این
شرکت در سال  ۹۴به شکل غلطی واگذار شد
چون مبانی قانونی و راهبردهای اساسی در آن
به درس��تی اجرا نشد .این واگذاری سه اشکال
جدی داش��ت اول ابهام در قیمت گذاری دوم
انقضای اعتبار قیمت کارشناس��ی پایه و سوم
عدم احراز اهلیت مشتری بود که همان زمان
دیوان محاس��بات ورود پیدا ک��رد و موضوع را
مورد رسیدگی قرار داد.
احتمال آزادسازی منابع ایران در عراق

تغییر رئیسکل بانک مرکزی و بانک تجاری
عراق احتما ًال میتواند زمینهساز بازگشت منابع
ارزی ایران از عراق باش��د .به گزارش تس��نیم،
رئی��سکل بانک مرکزی ع��راق و مدیرعامل
بانک تجارت عراق (  )TBIتغییر کردند؛ این
دو تغیی��ر مهم میتواند مقدمهای باش��د برای
بازگش��ت منابع ارزی ایران که در کشور عراق
مس��دود ش��ده اس��ت.مصطفی غالب مخیف
رئیس بانک مرکزی و س��الم چلبی مدیرعامل
بانک تجارت عراق  TBIشدند؛ منابع بانکی
معتقدند تغیی��رات اخیر در بدنه بانکی کش��ور
عراق میتواند در وصول منابع بسیار زیاد بانک
مرکزی در عراق مؤثر باشد.در طول سالهای
گذشته و بهخصوص دوره اخیر بانک مرکزی،
مقام��ات ایرانی رایزنیهایی را با کش��ور عراق
ب��رای بازگش��ت مناب��ع ارزی و وصول بدهی
عراق به ایران انج��ام دادهاند و در مقاطعی نیز
موفقیتهایی را به دس��ت آوردهاند.آنطور که
عبدالناصر همتی رئیسکل بانک مرکزی قب ً
ال
اعالم ک��رده بود« :ارزش ص��ادرات گاز و برق
ایران به عراق س��الیانه ،چندی��ن میلیارد دالر
اس��ت ،ضمن اینک��ه ،میلیارده��ا دالر از منابع
بانک مرکزی نیز در این کشور است که درمورد
نحوه اس��تفاده از آن براساس تفاهمنامه سال
گذشتهبهتوافقرسیدیم».همتیهمچنینپیش
از این و پس از س��فر به عراق اعالم کرده بود:
«از منابعی که در کشور عراق داریم برای خرید
کاالهای غیرتحریمی و اساسی استفاده کنیم».

