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چهار شنبه 25 بهمن 1396 سال سیزدهم ـ شماره 3302 

 رشد 119 درصدی گندله سازی 
در 4 سال اخیر

بیش��ترین ظرفیت س��ازی در زنجیره فوالد 
از س��ال 92 تا کنون به گندله س��ازی اختصاص 
 پیدا کرد.   از نیمه س��ال 92 تا س��ال 96 بیشترین 
ظرفیت س��ازی مربوط به گندله س��ازی است به 
طوری که رشد 119درصدی در این بخش ایجاد 
ش��د. ظرفیت تولید این ماده در س��ال 92 به 22 
میلیون تن بود که این رقم در سال جاری به 48.2 
میلیون تن رس��ید. یکی از مهم ترین دالیل رشد 
ظرفیت س��ازی در زنجیره فوالد،  تغییر استراتژی 
ایمیدرو به سمت استفاده از توان مالی و فنی بخش 
خصوصی و جلب مش��ارکت شرکت های داخلی 
بوده است. استراتژی ایمیدرو از نیمه دوم سال 92 
در جهت سیاس��ت های اصل 44 قانون اساسی و 
اقتصاد مقاومتی مورد بازبینی قرار گرفت. تا پیش 
از دولت یازدهم طرح های بخش معدن و صنایع 
معدنی به حالت نیمه تعطیل و راکد قرار داش��تند. 
طی این مدت ظرفیت تولید کنس��انتره 80درصد 
افزایش پی��دا کرد و از 28.8 میلی��ون به مرز 52 
میلیون تن رس��ید. همچنین ظرفی��ت تولید آهن 
اس��فنجی نیز با رشد 65درصدی از 19.6 میلیون 

به 32.3 میلیون تن افزایش پیدا کرد. 

 مشارکت شرکت های ایرانی 
در نمایشگاه اختصاصی ایران در عراق

تفاهم- گ��روه اقتصادی: رای��زن بازرگانی 
ایران در عراق نمایش��گاه اختصاص��ی ایران در 
این کش��ور را ب��ه عنوان اولین حرک��ت اثرگذار 
ایران بعد از آغاز کنفرانس کویت برای بازسازی 
ع��راق و نقطه عطف��ی در جهت گیری مناس��ب 
بخش خصوصی ایران برای توس��عه و نوس��ازی 
صنایع عراق و افزایش مش��ارکت در طرح های 
س��رمایه گذاری توصیف کرد. ناصر بهزاد گفت: 
در نمایشگاه اختصاصی ایران در عراق که توسط 
س��فیر ایران در عراق و با حضور مقامات عراقی 
در بغداد افتتاح ش��د، 145 شرکت در قالب 120 
غرفه در س��النی ب��ه مس��احت 3000 مترمربع 
تولیدات خ��ود را که تقریب��ا 1۷00 نوع کاالی 
ایران��ی موردنی��از بازارعراق اس��ت، به نمایش 
گذاشتند. ناصر بهزاد افزود: در این نمایشگاه که 
با مجوز س��ازمان توسعه تجارت ایران برپا شده 
اس��ت، مش��ارکت کنندگان در 3 بخش تجهیزات 
ساختمانی، محصوالت غذایی، کاالهای صنعتی 
س��ازماندهی شده و ۷۷ درصد واحدها از بخش 
 تولیدی، 3 درصد در قالب کنسرسیوم و 20 درصد 
ش��رکت های بازرگانی حضور یافتن��د که تعداد 
مشارکت کنندگان در مقایس��ه با مدت مشابه در 

سال گذشته 10 درصد افزایش داشته است. 

خبرنامه

صادرات ۳۰۰۰ تن چای سنواتی
رئیس س��ازمان چ��ای کش��ور، محمدولی 
روزبه��ان اظهار ک��رد: مبلغ یک میلی��ارد و 280 
میلیون تومان به حساب عابر بانک سپه چایکاران 
واریز ش��د. وی افزود: به ای��ن ترتیب تاکنون در 
مجم��وع  180میلیارد و 646 میلی��ون تومان از 
مطالبات چایکاران پرداخت شده است.  به گزارش 
ایسنا، روزبهان در خصوص وضعیت چای سنواتی 
تصریح کرد: از 30 هزار تن چای انبار ش��ده سال 
های ۷9 ت��ا 82 دولت اج��ازه داد برای مصارف 
صنعت��ی حدود 3000 ت��ن آن از طریق مزایده به 
خارج صادر ش��ود. وی تصریح کرد: از باقیمانده 
چای سنواتی سال های یاد شده، حدود 2۷ هزار 
تن چای در انبارها پلمب شده است که این مقدار 
به تدریج برای صادرات به مزایده گذاشته می شود

رکورد بی سابقه تولید ۸ میلیون تن 
چغندر قند در سال جاری

تفاه��م- گ��روه اقتص��ادی: مج��ری ط��رح 
چغندرقن��د وزارت جه��اد کش��اورزی از رکورد 
تاریخی و بی سابقه تولید 8 میلیون تن چغندرقند در 
سال جاری خبر داد. علیرضا یزدانی مجری طرح 
چغندرقند وزارت جهاد کش��اورزی اظهار کرد: از 
این 8 میلیون تن تولی��د، ۷60 هزار تن آن مربوط 
به چغندر پاییزه است. وی افزایش متوسط عملکرد 
تولید چغندر قند از 54 تن در هکتار در سال گذشته 
به 59 تن در هکتار در سال جاری را یکی از علل 
افزایش تولید این محصول عنوان کرد. یزدانی افزود: 
استفاده از ارقام پرپتانس��یل، اقدامات بهزراعی در 
سطح مزارع، آموزش، استقبال کشاورزان از کشت 
این محصول و افزایش س��طح زیر کش��ت چغندر 
پاییزه و تا حدود کمی بهاره از دیگر عوامل موثر در 

افزایش تولید امسال بوده است. 
مج��ری ط��رح چغندرقن��د وزارت جه��اد 
کش��اورزی اظهار داش��ت: اس��تان خوزستان با 
تولید ۷40 هزار تن چغندر پاییزه در س��طح 10 
ه��زار هکتار و آذربایجان غربی با تولید بیش از 
2 میلیون تن در مقام نخس��ت تولید قرار دارند. 
وی با بیان این که افزایش کشت پاییزه چغندرقند 
ب��ه منظور کاهش مصرف آب و اس��تفاده از آب 
سبز در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار 
دارد، گفت: کش��ت پاییزه چغندرقند از 11 هزار 
هکتار در س��ال گذش��ته به 1۷ ه��زار هکتار در 
س��ال جاری رسیده و محصول آن در اردیبهشت 
و خرداد س��ال آینده برداشت می ش��ود. یزدانی 
با اش��اره ب��ه محدودیت کارخانه قند در اس��تان 
خوزستان، تصریح کرد: با تالش های انجام شده، 
چند سرمایه گذار عالقه مند به احداث کارخانه 

جدید قند در این استان شده اند.

خبرنامه

تفاهم- گروه گزارش: سی و پنجمین نشست 
هی��ات نمایندگان اتاق بازرگان��ی تهران با حضور 
مع��اون اقتص��ادی رئی��س جمهور، رئی��س اتاق 
بازرگان��ی تهران و اعض��ا ات��اق بازرگانی تهران 
برگزار شد. در این جلسه، خوانساری، رئیس اتاق 
بازرگانی تهران از خروج س��رمایه در نوس��انات 
اخی��ر ارزی در کش��ور خب��ر داد و ب��ا اش��اره به 
وجود 4 نرخ برای ارز در بازار گفت: باالتر بودن 
نرخ حواله از اس��کناس در ب��ازار ارز حکایت از 
خروج سرمایه دارد. مسعود خوانساری گفت: در 
هفته گذشته ش��اهد بودیم که رئیس جمهور برای 
چندمی��ن بار اش��اره کرد که دول��ت تاجر و بنگاه 
دار خوبی نیس��ت و باید کاره��ا در اختیار بخش 
خصوصی قرار گیرد که این تاکید، نشانگر آن است 
که وی معتقد به این است که اگر قرار است اقتصاد 

حرکت کند باید بخش خصوصی فعال شود. 
رئیس اتاق بازرگانی ته��ران افزود: البته این 
امر تنها در اختیار دولت نیس��ت و نهادهای دیگر 
نیز موثر هس��تند، بنابراین سایر دستگاه ها ممکن 
است مانع ش��وند، اما اگر دولت اراده داشته باشد، 
کمک حال تحقق این امر خواهد بود. وی تصریح 
کرد: تش��کیل سرمایه بخش خصوصی از سال 55 
به بعد نشان می دهد که اگرچه در طول سال های 
مذکور، تولید ناخالص کشور دو برابر شده است، اما 
تشکیل سرمایه بخش خصوصی تا سال 92 تقریبا 
 ثابت بوده است. به نحوی که حجم سرمایه گذاری 
سال 56 معادل 15 هزار میلیارد تومان بوده، که در 
سال 92 نیز به همین رقم رسیده است. رئیس اتاق 
بازرگانی تهران افزود: البته این امر تنها در اختیار 
دولت نیس��ت و نهادهای دیگر نیز موثر هس��تند، 

بنابراین سایر دستگاه ها ممکن است مانع شوند، اما 
اگر دولت اراده داشته باشد، کمک حال تحقق این 
امر خواهد بود. خوانس��اری گفت: نوسانات ارزی 
لطمه جدی ب��ه اقتصاد وارد می کند و سرنوش��ت 
 بن��گاه ه��ای بخش خصوص��ی را تحت الش��عاع 
قرار می دهد که این از وظایف دولت است و باید 
به این امر پرداخته ش��ود، این در حالی اس��ت که 
رئیس کل بانک مرکزی هر سه ماه یکبار موضوع 
ت��ک نرخی کردن ارز را مطرح می کرد، اما محقق 
نش��د. وی از دول��ت درخواس��ت کرد ک��ه به این 
موضوع توجه ش��ود، چراکه اگر قیمت ارز واقعی 
نباشد، خروج سرمایه از کشور صورت می گیرد.

دالیل افزایش نرخ ارز اقتصادی نیست
در ادامه معاون اقتصادی رئیس جمهور معتقد 
است که دالیل رشد نرخ ارز اقتصادی نیست. وی 

ب��ا تاکید ب��ر این  که اولویت دول��ت ایجاد ثبات و 
آرامش در بازار اس��ت گفت: در این راستا دولت 
در روزهای آینده اوراق مش��ارکت ارزی منتش��ر 

خواهد کرد.
 »محمد نهاوندیان« با اشاره به رابطه علی - 
معلولی نرخ ارز و تورم گفت: برای مقابله با بازار 
ملتهب ارز، کاری ریش��ه ای تر از هدف قرار دادن 
نرخ تورم نیس��ت و دولت در این سال ها توانسته 
اس��ت با وجود نقدینگی، تورم را مهار کند. معاون 
اقتصادی رئیس جمهوری افزود: در ش��رایطی که 
دولت اصل��ی ترین اقدام برای ایج��اد آرامش در 
بازار ارز را در دس��تور کار خود قرار داده و نرخ 
تورم ب��االی 40 درصد را به کمت��ر از 10 درصد 

کاهش داده است. 
معاون اقتصادی رئیس جمهور ادامه داد: اگر 

قیم��ت ها باال برود ق��درت خرید پایین می آید و 
زمانی که قدرت خرید پول ملی در رابطه با انواع 
کاال و خدمات پایین بیاید به این معنی اس��ت که 
قدرت خری��د در رابطه ب��ا ارز خارجی هم افت 
کرده اس��ت. وی اف��زود: این یک امر دس��توری 
نیس��ت بلکه حاص��ل یک روند اقتصادی اس��ت. 
اولویت اصلی دولت در حوزه اقتصاد ایجاد ثبات 
و آرام��ش در بازارهای اقتصادی اس��ت و برای 
مقابله ب��ا بازار ارز ملتهب، هی��چ کاری مهمتر از 

کنترل نرخ ارز نیست. 
نهاوندی��ان با بی��ان این که باید ب��رای ایجاد 
آرام��ش در بازار ارز اقدامات هوش��مندانه ای در 
دس��تور کار قرار گیرد، افزود: تقاضای سفره بازی 
باید مدیریت ش��ود؛ آنهایی ک��ه برای حفظ قدرت 
خرید و کس��ب درآمد از مبادالت ارزی وارد این 
بازار می ش��وند، باید با گزین��ه های دیگر جذب 
ش��وند. وی اعالم کرد: در این زمینه بانک مرکزی 
و وزارت نف��ت در ای��ن روزها، اوراق مش��ارکت 
ارزی خ��ود را عرضه خواهن��د کرد که باید از این 
فرصت ب��رای تجهیز منابع و کارهای مولد در نظر 
بگیری��م. وی درب��اره درخواس��ت رئیس جمهور 
برای واگذاری و دریاف��ت برنامه زمان بندی برای 
واگ��ذاری ه��ا از دس��تگاه های دولت��ی به بخش 
خصوص��ی اظهار کرد: آنچه که در سیاس��ت های 
کلی اص��ل 44 به عنوان یک تکلیف اعالم ش��ده 
بود را پیاده س��ازی خواهیم کرد اما اکنون وقت آن 
رسیده که با دقت، برخی از کارهایی که در گذشته 
انجام ش��ده را بازنگری کنی��م. برخی واگذاری ها 
صورت گرفت ولی هدف آن که افزایش بهره وری 

بود حاصل نشد. 

در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مطرح شد

خروج سرمایه از کشور در نوسانات اخیر ارزی

لزوم مشارکت شرکت های 
فوالدی و معدنی در اکتشاف 

معادن سنگ آهن
تفاه��م – گ��روه اقتص��ادی: رئی��س هی��ات عام��ل ایمیدرو 
گفت:س��رمایه گذاری ش��رکت ه��ای فوالدی و معدن��ی در بخش 
اکتشاف معادن ضروری است و پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم در این 
راستا باید با نگاه ملی و بر مبنای تامین خوراک واحدهای فوالدی 

کشور باشد. 
مهدی کرباس��یان در نشست هم اندیشی س��رمایه گذاری در 
اکتش��اف سنگ آهن که با حضور مدیران عامل شرکت های بزرگ 
معدنی و فوالدی کشور برگزار شد؛ افزود: ایمیدرو سال 93 برنامه 

اکتشافی خود را در 250 هزار کیلومتر مربع آغاز کرد که در 180 
هزار کیلومتر آن کار به پایان رس��یده است. پیش بینی ما این است 
ک��ه تا مردادماه 9۷ محدوده های امیدبخش مش��خص ش��ود. وی 
اف��زود: اکثر معادن کوچک و متوس��ط در بخ��ش روباز در مرحله 
 واگ��ذاری ق��رار دارد. رئیس هیات عامل ایمی��درو ضمن تاکید بر 
برنامه ریزی برای اکتشاف در معادن عمیق و زیرزمینی با هدف تامین 
 سنگ آهن گفت: مش��ارکت و ورود سرمایه گذاران مجموعه های 

فوالدی و معدنی در اکتشاف ضروری است. 
این به معنی دور شدن ایمیدرو از برنامه های اکتشافی نیست و 
ما به عنوان دولت حامی سرمایه گذاران در بخش اکتشاف خواهیم 
بود. کرباسیان با بیان این که واگذاری طرح ها به بخش خصوصی 
م��ورد تاکید رئیس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت اس��ت، 
اف��زود: دول��ت در چارچوب اختی��ارات خود به وی��ژه در بخش 
ماشین آالت معدنی کمک خواهد کرد و این کمک به صورت ارائه 

تس��هیالت ویژه با بازپرداخت معق��ول خواهد بود. وی ضمن 
اع��الم اینکه واحده��ای فوالدی نیاز جدی به س��نگ آهن دارند، 
گفت:ف��والدی ها باید ب��رای آینده خود به ط��ور جدی در بحث 

اکتشاف ورود کنند. حوزه اکتشاف همراه با ریسک است. 
در راس��تای برنامه اکتش��اف در معادن سنگ آهن هم افزایی 
 بین ش��رکت ها باید به نحوی باش��د که در برنامه اکتش��اف؛ توزیع 
س��نگ آهن بر مبنای س��هم نباش��د و نگاه ها اینگونه باشدکه نیاز 
کش��ور به خوراک صنعت فوالد تامین ش��ود. وی اعالم کرد: بحث 
تامین ماش��ین آالت م��ورد توجه ایمی��درو اس��ت. در این زمینه 
جلس��اتی را با پیمانکاران، مشاوران و شرکت های معدنی برگزار 
کردیم و پیش��نهادات طرح شده در جلسات؛ به وزیر صنعت، معدن 
و تجارت ارائه شد. کرباسیان اظهار کرد: انتظار می رود تامین مالی 
برای خرید ماش��ین آالت به صورت ارائه تسهیالت ویژه خارج از 

بروکراسی؛ به شرکت ها ارائه شود

    

    


