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رشد  32درصدی ظرفیت تولید فوالد کشور

وزارت صنعـــت ،معدن وتجارت در جـــداول آماری خود
اخبار
رشـــد ظرفیت تولیـــد فوالد خام کشـــور در دوره شـــهریور
 1392تا فروردیـــن  1396را برابر با  31.9درصد اعالم کرد
که براســـاس آن  56.3درصد ظرفیـــت مربوط به هدف
چشـــم انداز  1404تحقق یافته اســـت .به گـــزارش ایرنا ،برپایـــه دادههای آماری
وزارتخانه مزبور ،شهریور  1392ظرفیت تولید فوالد خام کشور  23.5میلیون تن
ثبت شـــد که این رقم در فروردین  1396به رقم  31میلیون تن رســـید .براساس
ســـند چشـــم انداز  1404ظرفیت فوالد خام کشـــور  55میلیون تـــن هدفگذاری
شده است.

ارائه رزومه  5شرکت ایرانی برای ساخت جکتهای فاز 11

رئیـــس انجمـــن ســـازندگان تجهیزات صنعـــت نفت با اشـــاره به مشـــارکت
شـــرکتهای ایرانی در ســـاخت جکتهای فاز  11پارس جنوبی ،اظهار کرد :در
این راســـتا پنج شـــرکت ایرانی رزومه خـــود را ارائه کردهاند .رضـــا خیامیان در
گفتوگو با ایســـنا ،با بیان اینکه طبق نظر وزارت نفت قرار است برای ساخت
جکتهای فـــاز  11پارس جنوبی کنسرســـیومی از شـــرکتهای ایرانی زیر نظر
اســـتصنا (انجمن ســـازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران) تشـــکیل شـــود،
ادامه داد :در این راســـتا برخی شـــرکتهای ایرانی رزومه خود را ارائه دادند که
رزومه آنها در حال بررســـی اســـت .این شرکتها ،شـــرکتهایی هستند که در
زمین ه ســـاخت ســـکو مطالعه و فعالیت کردهاند .وی از ارائه رزومه توسط پنج
شرکت ایرانی خبر داد و گفت :تأکید بر این است که این شرکتها ،شرکتهای
خصوصی باشند.

توجه به مسئولیتهای اجتماعی
رمز موفقیت سازمانهای اقتصادی

مجید صفدری مدیر عامل شرکت ســـهامی بیمه «ما» در گردهمایی سراسری
نمایندگان شرکت بیمه «ما» گفت :شرکت سهامی بیمه «ما» توانست باالترین
« »DPSرا در صنعـــت بیمه محقق کرده و  170ریال به ازای هر ســـهم پرداخت
کند .همچنین شـــرکت بیمه «ما» یکی از شرکتهای بیمهای است که باالترین
منابع مالی را در صنعت بیمه داراســـت و همچنین دارای ســـطح یک توانگری
مالی اســـت .تمرکز ایـــن منابع مالی در حســـابهای بانکی شـــرکت بهصورت
ســـپردهگذاری کوتاه مدت و بلند مدت ثبت شده اســـت .صفدری با بیان اینکه
شـــرکت ،ذخایر مالی مناسبی دارد که حدود  800میلیارد تومان میشود ،گفت:
امروز ما توانســـتیم  1.4ســـهم بازار را تصاحب کنیم و با بزرگترین شـــرکتهای
بیمهگر دنیا مذاکره و به نتایج خوبی دســـت پیدا کنیم .وی ادامه داد :بیمه نامه
مسئولیت مدنی پلنگ ایرانی موجب شد تا در تمام نقاط کشور شرکت سهامی
بیمه «ما» بهعنوان بنیانگذار «  »CSRشـــناخته شـــود ،بهطوری که امروز هر کجا
صحبت از مســـئولیت اجتماعی است نام شـــرکت بیمه «ما» مطرح میشود.
بـــه اعتقـــاد وی ،در دنیای امـــروز ســـازمانهای اقتصادیی موفق هســـتند که در
مسئولیتهایاجتماعیورودکنند.
صفـــدری با اشـــاره به اعطای جایزه ملی محیط زیســـت از ســـوی معـــاون اول
رئیس جمهوری به شرکت بیمه «ما» اذعان کرد :ما موفق به نوآوری شدیم .به
گونهای که امروز خیلی از کشـــورهای اروپایی و آسیایی تمایل دارند تا در شرکت
ما ســـرمایهگذاری کنند .مدیر عامل شرکت بیمه «ما» ارتقای علم در مدیریت
فروش ،داشـــتن مدیریت ریســـک در فروش و داشـــتن اختیارات در فروش را از
جمله مسائل مهم ذکر کرد.

اقتصادی

سال بیستوسوم شماره  6573یکشنبه  29مرداد 1396
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عباس آخوندی در جریان بررسی رأی اعتماد مجلس:

نــــــــــــــــرخارز

تومان

دالر
3824
يورو
4545
پوند
4924
درهم
1043

خانه اولیها و بد مسکنها در اولویت برنامهها خواهند بود
شهر فروشی را به نفع تأمین مسکن کم درآمدها متوقف کردیم

گـــروه اقتصـــادی  /روزگذشـــته در ادامه
جلسه بررســـی رأی اعتماد به گزینههای
پیشنهادی در کابینه ،برنامهها و همچنین
عملکرد عباس آخوندی وزیر پیشنهادی
راه و شهرســـازی دولـــت یازدهـــم کـــه
بـــرای تصـــدی همین ســـمت دردولت
دوازدهم از ســـوی رئیـــس جمهوری به
مجلس معرفی شـــده است ،نوبت دوم
این معرفی مورد رســـیدگی نمایندگان
مجلس قرار گرفت .طبـــق روال درابتدا
نمایندگان مخالف و موافق نظرات خود
را دربـــاره گزینه وزارت راه و شهرســـازی
اعالم کردنـــد و آخوندی نیز بـــه دفاع از
برنامههای خود پرداخت.
وی در ابتدای دفاع خود بیان داشت:
بخـــش مســـکن دســـتکاری شـــدهترین
بخش در حوزه اقتصاد ملی ایران است.
بـــه گفته وی ،تعـــداد خانـــوار موجود در
ایران 24میلیون و 190هزار خانوار اســـت
و تعداد خانه در ایران  25میلیون و 400
دستگاه اســـت .به ظاهر بیشتر از خانوار،
خانه داریم .وی گفت :این آمارها نشان
میدهـــد وضعیت مســـکن باید خیلی
خوب باشـــد اما آیا واقعاً اینطور است؟
قطعاً خوب نیست .آخوندی ادامه داد:
آمار سال  1395نشان میدهد  2میلیون
و  587هزار خانه خالی در کشـــور داریم؛
این تعداد در ســـال 1390به میزان 630
هزار دستگاه بوده؛ یعنی ظرف پنج سال
2میلیون خانه خالی اضافه شده است.
وزیـــر پیشـــنهادی راه و شهرســـازی
دولـــت دوازدهـــم افـــزود 2 :میلیـــون و
100هزار خانـــه دوم در ایران وجود دارد؛
جمع خانههای خالـــی و خانههای دوم
حدود چهار میلیون و  700هزار دستگاه
اســـت .مفهوم این عدد چیست؟ اگر هر
خانـــه را  100هـــزار دالر در نظر بگیریم،
حـــدود  470میلیـــارد دالر ثـــروت ایـــن
مملکـــت بـــدون اســـتفاده در خانههای

خالـــی و خانههای دوم انباشـــته شـــده
اســـت.آخوندی افزود :این رقم بیش از
چهار برابر کل ارزش بـــازار بورس ایران
وضعیت بازار دستکاری شده
است؛ این
ِ
ایران است.
وزیـــر پیشـــنهادی راه و شهرســـازی
گفـــت :از ســـال  1384تـــا  1392قیمت
زمین در تهران  9برابر و قیمت مســـکن
 6برابر شده است و در حال حاضر بیش
از  19میلیـــون نفر در بد مســـکنی مطلق
زندگی میکنند .آخونـــدی با بیان اینکه
در بخـــش مســـکن منابع مالـــی زیادی
را اتـــاف کردهایم ،گفـــت :هماکنون در
منطقه یک تهران  31هـــزار خانه خالی
وجـــود دارد و این نشـــان میدهـــد با دو
قطبی شدن شمال و جنوب شهر تهران
تفاوت قیمت مســـکن در این مناطق به
 12برابر رسیده ،آیا این عدالت اجتماعی
است که ما میگفتیم؟
وی گفـــت :بانک مرکـــزی هماکنون
22هزار میلیارد تومـــان یارانه در بخش
مســـکن پرداخـــت کـــرده و ایـــن نتیجه
ســـوداگری و فســـاد در بـــازار مســـکن و
ســـاختمان در ایران بوده اســـت ،آیا این
روند برای ما قابل ادامه است؟
ëëجلوگیریازشهرفروشی
درچهارسالگذشته
وزیـــر پیشـــنهادی راه و شهرســـازی
یادآورشـــد :مـــا در  4ســـال گذشـــته از
شهر فروشـــی و تراکم فروشـــی در ایران
جلوگیـــری کردیم و اکنـــون تورم قیمت
مســـکن در ایران کمتـــر از میانیگن نرخ
تورم است .هرچند که هزاران تهمت نیز
به من زدند.آخونـــدی افزود :اگر قیمت
زمیـــن در ایـــران رشـــد نـــدارد ،دلیل آن
جلوگیری از فساد در شهر فروشی است.
ëëوضعیتمسکنچهارگروه
بایدساماندهیشود
وزیر پیشـــنهادی راه و شهرســـازی با
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دیدگاه
در برنام ه وزیر توازن بین دو حوزه مأموریتی این وزارتخانه
یعنی راه و شهرسازی وجود ندارد.

مخالف

بیـــان اینکه ما در ایـــران  4گروه داریم که
باید وضعیت مســـکن آنها سروسامان
پیدا کنـــد ،گفـــت :خانه اولیها کســـانی
هستند که برای تشکیل خانواده نیازمند
مســـکن هســـتند و رفع حاشـــیه نشینی
 11میلیون ایرانی که بد مســـکن هستند
بهعنـــوان گـــروه دوم بـــرای مـــا اهمیت
زیادی دارد ،احیای بافتهای فرســـوده
شـــهری که هماکنون  8میلیـــون نفر در
این بافت در شـــرایط بد زندگی میکنند
و چهارمین گروه تأمین مسکن گروههای
کم درآمد اســـت .وزیر پیشـــنهادی راه و
شهرســـازی بیان کرد :در  4ســـال گذشته
توانســـتیم  900هزار واحد مسکن مهر را
تحویـــل متقاضیان دهیـــم ،در حالی که
پیش از این بسیاری از واحدهای مسکن
مهر ناقص به مردم تحویل شده بود.
ëëموردبیمهریقرارگرفتم
آخوندی اظهار داشـــت :اگر ما برای
افتتاح  900هزار واحد مسکن مهر اقدام
میکردیم ،باید در  2هزار مراسم افتتاح
مسکن مهر شرکت میکردیم در حالی
که اعالم کردیم که باید تمام واحدهای

از میزان حوادث رانندگی ،سوانح ریلی ،مسکن مهر
و اجرا نشدن مسکن اجتماعی انتقاد داریم

برخی از خدمات وزارت راه همچون بازسازی ناوگان هوایی و کشاندن
شرکتهای بزرگ پای میز مذاکره در تاریخ  ۳۸ساله انقالب بینظیر است
وزارت راه در زمینه ریسکهای جادهای کشور چه اقداماتی را
برای شناسایی و مطالعه انجام داده است؟ آیا نقشهای از پراکندگی
تراکم جادهای و حوادث را در دست دارید؟

مســـکن مهر بـــا خدمـــات زیربنایی به
متقاضیان تحویل شود .وی گفت :من
از وقت خود بـــرای افتتـــاح واحدهای
مسکن مهر استفاده نکردم ،زیرا در این
طرح جـــز اتالف منابـــع کاری نکردیم
و ایـــن ســـبب شـــده اســـت بنـــده را به
بیمهری به مسکن مهر بشناسند.
وی گفـــت :عدهای گفتند بنـــده 123
شـــرکت دارم و این موضوع در مجلس
به کمیســـیون اصـــل  90ارجـــاع و بعداً
معلوم شد که این گفته صحت ندارد .ما
شهر فروشی را متوقف کردیم تا مسکن
برای کم درآمدها بســـازیم و درصددیم
مشکالت بافتهای فرســـوده و حاشیه
نشینیراحلوفصلکنیم.
آخوندی با بیان اینکه برای افزایش
زیرســـاختهای حمل و نقل در کشور
ما به منابـــع مالی بینالمللی و بخش
خصوصـــی متکـــی هســـتیم ،گفـــت:
برای برقـــی کردن شـــبکه ریلی تهران
 مشـــهد به میـــزان  2میلیـــارد دالر باچینیهـــا بـــه توافـــق رســـیدیم و برای
توسعه بندرچابهار  150میلیون دالر از

هندیها اعتبار گرفتیـــم .وی گفت :به
برکت اجرایی شـــدن برجام وزارت راه
و شهرسازی از این ظرفیتها استفاده
کرده و در حال حاضر نوســـازی ناوگان
هوایی کشـــو بـــا  33میلیـــارد دالر آغاز
شده است.
28 ëëهزار میلیارد تومان قرارداد
با بخش خصوصی
آخوندی بـــا بیان اینکه در  4ســـال
گذشـــته در حوزه حمل و نقل 28هزار
میلیـــارد تومـــان قـــرارداد بـــا بخـــش
خصوصی منعقد شـــده است ،گفت:
در این زمینه با  13هزار میلیارد تومان
که هماکنون در دستور کار هیأت وزیران
قرار گرفتـــه ،جمـــع این اعتبـــارات به
41هزار میلیـــارد تومان افزایش خواهد
یافت .وی اظهار داشـــت :مـــن در این
مـــدت  60هزار میلیارد تومان با بخش
خصوصـــی توافقنامه امضا کـــردهام و
برای ســـاخت خط ریل  200کیلومتری
سیرجان به کرمان با بخش خصوصی
بـــرای ســـرمایهگذاری  800میلیـــارد
تومانی به توافق رسیدهایم.
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نام نماینده
شهباز حسنپور نماینده سیرجان
علی ابراهیمی

نماینده شازند

موافق

احمدعلی کیخا

نماینده زابل

مخالف

نماینده خنداب
مهدی مقدسی
و اراک

موافق

نماینده نهاوند

موافق

حسن بهرامنیا

رسول خضری نمایندهپیرانشهر

موافق

طرح نیمه تمـــام مواجهیم و نزدیک به
 11هزار و  200مـــورد از این طرحها بیش
از 60درصـــد پیشـــرفت فیزیکـــی دارند
که اولویت نخســـت اتمـــام این طرح ها
خواهـــد بود کـــه میتواند بیـــش از 365
هزار شـــغل ایجـــاد کند .وی با اشـــاره به
ظرفیتهای فوق العـــاده حوزه معدن،
بیـــان داشـــت :بـــا وجـــود  9هـــزار پروانه
معدنـــی صـــادره ،تنها پنج هـــزار و 800
واحد معدنـــی فعال داریم کـــه کمتر از
10واحد آنها معادن بزرگ است و مابقی
خرد و کوچکند که محتاج توجه ویژهاند.
وزیـ ــر پیشـ ــنهادی وزارت صنعـ ــت،
معدن و تجـ ــارت ادامه داد :سـ ــهم ایران
از تجارت کاال در جهـ ــان فقط  3/0درصد

معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی اعالم کرد

صرفهجویی ارزی در طراحی سامانه جامع مدیریت طرح

معاون مهندســـی و توسعه امور زیربنایی ســـازمان بنادر و دریانوردی هزینه طراحی و اجرای سامانه جامع
مدیریـــت طـــرح را  ۹میلیارد تومان عنـــوان کرد و گفت :با اجرای این ســـامانه و در قالـــب مدیریت ارزش،
هزینههای طرحها یک تا  ۳۰درصد کاهش مییابد .نورالدین علیآبادی در همایش معرفی سامانه جامع
مدیریت طرح در محل ساختمان ســـازمان بنادر و دریانوردی ،اظهار داشت :مدیریت طرح در همه ابعاد
قرارداد مؤثر است .وی ادامه داد :در سازمان بنادر و دریانوردی حدود یک هزار طرح در ابعاد و قیمتهای
مختلف داریم که باید با روشهای نوین اجرا شود.
معاون مهندســـی و توسعه امور زیربنایی ســـازمان بنادر و دریانوردی با تأکید بر اینکه کنترل طرح و در
معرض دید قرار گرفتن آنها ضروری است ،گفت :برای کنترل طرحها باید روشهای جدید و بهروز به کار
گرفته شود؛ با توسعه دولت الکترونیک ،استقرار سیستمهای اتوماتیک ضروری است که این سیستمها در
گام اول باید مالحظات امنیتی داشته باشند.
علیآبادی با تأکید بر اینکه آگاهی مردم از طرحها و پیشرفت آنها جزو سیاستهای اصلی سازمان بنادر
است ،افزود« :سامانه جامع مدیریت طرح» ،سامانهای برای کنترل طرحهای مختلف اجرایی در کشور است
که در آن از استاندارد  PMIاستفاده کردهایم که امکان کنترل و نظارت مراحل مختلف طرح را میدهد .وی
با تأکید بر اینکه در این سامانه اولویتهای کاری طرحها مشخص میشود ،گفت :میزان پرداخت هزینهها،
شناسایی مسیر بحرانی طرح و تبیین بهترین شرایط و وضعیت طرح ،از مزایای این سامانه است .معاون
مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی افزود :این طرح در بندر امام بهعنوان پایلوت و
نمونه اولیه در قالب  PMISاجرا شد.

دالر

اونس طال
1284
نفت برنت (بشکه(
52/86
نفت ) wtiبشکه(
48/7

شــــــــــاخص بــــــورس
عنوان شاخص

مقدار

 ۳۰شركت بزرگ

3293

بازار اول

57361
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تغيير

213

81954

12

آزاد شناور

89975

218

بازار دوم

178981

261

70905

صنعت

186
213

شـاخص بورسهـای جهانی
داو جونز (امریکا(

21674

نیکی(ژاپن(

19479

فوتسی (انگلیس(

7323

داکس (آلمان(

12165
هنگکنگ
27047

اخبار کوتاه

کلیات نظرات مخالفان و موافقانمحمد شریعتمداری
موضع
مخالف

بــــازارجـــــهانی

آخوندی در وزارت راه با استفاده از سرمایه بخش خصوصی اقدامات اساسی
انجام داده است .معدل عملکرد وی در سطح ملی در کشور موفق بوده است.

سند استراتژی صنعتی کشور را احیا خواهم کرد

گزینه پیشـــنهادی رئیس جمهوری برای
تصدی وزارت صنعت ،معدن و تجارت
میگویـــد :برنامههای پیشـــنهادی وزارت
صنعـــت ،معـــدن و تجـــارت مبتنـــی بر
اندیشـــه تولیدمحوری رقابتی در کشـــور و
رفع مشکالت تولید رقابتی است و در این
زمینه سند استراتژی صنعتی کشور را احیا
خواهم کرد.
محمـــد شـــریعتمداری دیـــروز در
چهارمین روز بررســـی صالحیت وزیران
پیشـــنهادی دولـــت دوازدهـــم در صحن
علنی مجلس شورای اسالمی گفت :مثل
معروفی است که «اگر نمیدانیم به کجا
میرویـــم ،از هـــر راهـــی میتوانیم برویم
زیرا مقصد معلـــوم نیســـت» و امروز در
بخشهـــای صنعت ،معـــدن و تجارت
بدون ســـند توسعه اســـتراتژی صنعتی
ایران هستیم .به گفته وی ،در سالهای
 80و  81و زمـــان تصـــدی گـــری آقـــای
جهانگیری و با اهتمام جدی شان ،سند
اســـتراتژی صنعتی کشـــور تهیه شد ،اما
در سالهای پس از آن به کناری گذاشته
و ســـند دیگری به جای آن نوشـــته شـــد
کـــه در نهایت متهم به اســـتفاده از فکر
نهادگرایان در اقتصاد شد.
گزینه پیشـــنهادی رئیـــس جمهوری
بـــرای تصـــدی وزارت صنعـــت ،معدن
و تجـــارت با اشـــاره به برنامه تهیه شـــده
برای ایـــن وزارتخانـــه ،خاطرنشـــان کرد:
برنامه مطابق با اسناد باالدستی از جمله

سكه تمام
1208700
نيم سكه
627000
ربع سکه
365000
طالي  18عيار (گرم(
118249

در دوره وزارت آخوندی  7هزار و  500میلیارد تومان
به مسکن مهر تخصیص یافت

شریعتمداری گزینه پیشنهادی وزارت صنعت ،معدن و تجارت:
سیاستهای اقتصاد مقاومتی  -به عنوان
داروی مؤثر برای حل مشکالت اقتصادی
 مـــورد توجـــه قـــرار گرفتـــه ،همچنیـــنبرنامههای رئیس جمهوری بویژه برنامه
ششـــم توســـعه از مهم ترین تکیه گاهها
برای تهیه این برنامه بوده است.
ëëکیک اقتصاد کشور را بزرگ کنیم
وی با اشـــاره به وضعیت کنونی نظام
اقتصادی کشور تأکید کرد :به عنوان هدف
نخست ،باید کیک اقتصادی کشور را برای
بهر ه برداری همه بخشها بزرگ کنیم.
شریعتمداری یادآوری کرد :بر اساس
گزارشهـــای صنـــدوق بینالمللی پول،
ایـــران از نظـــر تولیـــد ناخالـــص داخلـــی
پـــس از ترکیه و عربســـتان در منطقه قرار
دارد ،ســـهم بخشهای صنعت ،معدن
و تجـــارت از تولیـــد ناخالـــص داخلـــی
22.5درصد اســـت و همین بخشها 34
درصد از اشتغال کشور را در اختیار دارند.
بـــه گفتـــه ایـــن مقام مســـئول ،رشـــد
صنعتی کشور در سالهای  91و  92منفی
بوده و در این دو سال به ترتیب رشدهای
منفی  4.5و  10.5درصدی را تجربه کرده
اســـت ،اما در بین ســـالهای  93تا  95به
مثبت  6.5درصد افزایش یافته است.
وی یادآوری کرد :سرانه ارزش افزوده
صنعتـــی کشـــور  524دالر و ســـهم ایران
در جهـــان کمتـــر از  035/0درصد اســـت
کـــه اصالً رضایتبخش نیســـت ،در بخش
صنعـــت ،معـــدن و تجـــارت بـــا  49هزار

ســـــــــــکه و طال

تومان

دیدگاه
همه برنامههای شما کلیگویی است اما نیاز امروز کشور پرداخت به جزئیات است.
آقای شریعتمداری با توجه به سابقه گسترد ه خود در بخشهای مختلف تجاری و
اقتصادی و برنامههای کمی بخوبی توان اداره این وزارتخانه را دارد.

ریاست ستاد انتخاباتی رئیس جمهوری نخستین آسیب مدیریت شریعتمداری است.
مشکل کشور بیکاری و فقر است بیم آن میرود که ایشان تحت فشار نیروهای
سیاسی در انتخاب مدیران دچار انحراف شود.
کمیسیون صنایع و معادن از آقای شریعتمداری به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت،
معدن و تجارت حمایت میکند و برنامههای ایشان را به نفع اقتصاد کشور میداند.
حمایت از سرمایه گذاری ،تولید صادرات محور و اهتمام برای ایجاد اشتغال از نقاط
مثبت برنامه وزیر پیشنهادی صنعت ،معدن و تجارت است.

بهبود فضای کسبوکار و توسعه صادرات غیرنفتی از برنامههای مثبت شریعتمداری
است و به دنبال آن توسعه سرمایهگذاری داخلی و خارجی ،ایجاد اشتغال و توسعه
صادرات غیرنفتی است.

است که اصالً شایسـ ــته کشور نیست .وی
یادآوری کـ ــرد :اقتصـ ــاد ایـ ــران از دهه 40
تاکنون پنج برابر توسعه یافته ،اما صنعت
کشـ ــور  30برابر رشـ ــد یافته که دستاوردی
بزرگ است ،اما نکته قابل تأمل تأسیس
واحدهای صنعتی موجود برمبنای تولید
برای پاسخ به نیازهای داخلی بوده است.
وی اظهار داشـ ــت :برای نوسازی صنعت
نیازمنـ ــد 2300میلیـ ــارد ریال تسـ ــهیالت
هستیم ،اما  70درصد این تسهیالت عمالً
قفل شده است.
ëëانتقاد از نرخ سود تسهیالت
این مقام مسـ ــئول گفـ ــت :اختصاص
 160هـ ــزار میلیـ ــارد ریـ ــال در چارچـ ــوب
سیاستهای اقتصاد مقاومتی که  24هزار

واحد تولیـ ــدی را به حرکـ ــت در میآورد،
میتواند به عنـ ــوان داروی مؤثر واحدهای
نیمه تعطیل تلقی شـ ــود؛ اما باید سـ ــهم
بخش صنعت را از کیک موجود در نظام
بانکی کشور افزایش دهیم .وی همچنین
با اشـ ــاره به نرخ سـ ــود تسهیالت ،تصریح
کرد :امروز تولید صنعتی و معدنی کشور
با بـ ــازده حدود  10درصد و نـ ــرخ بهره 25
تا  35درصـ ــدی نمیتوانـ ــد ادامه حیات
بدهد و نوسـ ــازی صنعتی و معدنی کشور
جز با نرخهای سـ ــود نزدیک به نرخ تورم
میسر نیسـ ــت.وی تصریح کرد :اینجانب
در صـ ــورت اخذ رأی اعتمـ ــاد نمایندگان،
حامی ایجاد و توسعه کاالهای استراتژیک
اقتصادی و کشاورزی خواهم بود.

وزیر انرژی روسیه اعالم کرد

آغاز خرید نفت از ایران در یک ماه آینده

اواخر ســـال  95بود که وزیر نفت از احتمال امضای قرارداد با یک شـــرکت روس برای صادرات نفت خام
خبـــر داد .این قرارداد اوایل ســـالجاری منعقد شـــد و بر اســـاس آن معین بـــود که ایران روزانـــه  100هزار
بشـــکه نفت خام به روسیه بفروشد .البته قرار نیست که این نفت به روســـیه برود .بلکه شرکت روسی این
نفـــت را در پایانههـــای جنوب کشـــور تحویل خواهد گرفـــت و از همان جا به مقاصد هـــدف صادر میکند.
اکنـــون وزیر انرژی روســـیه اعالم کرده که ممکن اســـت این کشـــور در یک مـــاه آینده واردات نفـــت از ایران
را آغاز کند.
به گزارش خبرگزاری ایتارتاس ،الکساندر نوواک ،اظهار کرد :ایران ممکن است در یک ماه آینده در قالب
برنامه مبادله نفت با کاال ،صادرات نفت به روسیه را آغاز کند .ما در حال نهایی کردن جزییات اسناد قانونی
هستیم؛ گمان میکنم بتوانم تا پایان ماه جاری میالدی (اواسط شهریور) محمولههای نفت ایران را تحویل
بگیریم .البته بیژن زنگنه وزیر نفت گفت:پنجاه درصد از ارزش محمولههای صادراتی یاد شده ،در مواعد
مشخص به صورت نقد به ایران پرداخت میشود و مابقی آن نیز برای تأمین مالی واردات کاالهای روسی
مورد نیاز ایران ،هزینه خواهد شد.
علی کاردر مدیرعامل شـــرکت ملی نفـــت میگوید که علت تأخیر روســـیه در دریافت نفت خام ایران
بررســـی بازار و هماهنگی میان دو کشـــور برای صادرات نفت خام ایران به مبادی است که ایران به دالیلی
توان صادرات مستقیم نفت خام به آن بازار را نداشته است .وزیر انرژی روسیه پیش از این اعالم کرده بود
که دو طرف برای عرضه روزانه  100هزار بشکه نفت ایران به روسیه بهزودی به توافق دست خواهند یافت که
ممکن است در قالب عرضه فیزیکی یا سوآپ (معاوضه) انجام شود.

ëëتعطیلی  ۴۰درصد
تولیدیهای پیراهن
مجتبی درودیـــان  ،رئیس اتحادیه
پیراهن دوزان از تعطیلی  ۴۰درصد
واحدهـــای تولیدی ایـــن صنف در
سال گذشته خبر داد و گفت:حدود
 ۹۰درصـــد افـــرادی هم کـــه در این
بازار فعالیـــت میکننـــد مجبور به
آن شـــدهاند کـــه کاالی خـــود را بـــه
اســـم کاالی خارجی و بـــا لیبلهای
برندهـــای مختلـــف بـــه فـــروش
برسانند/.ایسنا
ëëایران یکی از بزرگترین
مصرفکنندگان انرژی در جهان
بر اساس آمار جهانی در ایران شدت
مصرف انرژی از تمام کشورها باالتر
اســـت و  ۴برابـــر متوســـط مصرف
انرژی در دنیا شدت مصرف انرژی
بیشتری داریم؛ در این میان شدت
مصرف انـــرژی الکتریکـــی  ۳برابر
این مقدار بوده و این ناشـــی از یک
مشـــکل نهادینه شـــده در مصرف
انرژی کشور است/ .ایسنا

ëëنوسان بیش از  ۵۰تومانی دالر
دالر امریـــکا در پنجمیـــن مـــاه
سالجاری با رکوردهای جدیدی در
سالجاری روبهرو شد و در هفتههای
اخیر در مرداد ماه ۵۴تومان نوسان
را پشـــت ســـر گذاشـــته اســـت .دالر
امریـــکا در این ماه پر نوســـانترین
ماه خود را در ســـالجاری طی کرده
است/ .ایسنا
ëëباران در کجا بیشتر بارید؟
حجـ ــم بارشهـ ــای کشـ ــور از ابتدای
سال آبی تاکنون در مقایسه با مدت
مشابه سال گذشته 3 ،درصد کاهش
داشته اسـ ــت .بر اساس آخرین آمار
ثبت شـ ــده ،میزان بارشهای کشور
از ابتدای مهرماه گذشته تا روز شنبه
 ۲۸مـ ــرداد ماه جاری ۲۲۸ ،میلیمتر
بوده که در مقایسه با مدت مشابه در
سال آبی گذشته و متوسط ۴۸ساله،
 3درصد کاهش داشـ ــته است .بنابر
این گـ ــزارش ،ایسـ ــتگاه چلگـ ــرد در
اسـ ــتان چهارمحـ ــال و بختیـ ــاری با
۱۴۰۰میلیمتر بیشـ ــترین و ایسـ ــتگاه
زابل در استان سیستان و بلوچستان
بـ ــا  ۲۰.۴میلیمتـ ــر کمتریـ ــن میزان
بارش را به خود اختصاص دادهاند.

