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رشد تولید فوالد در ایران  ۱۰درصد ،در دنیا یک درصد
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به آمار تولید فوالد از رشد  ۱۰درصدی فوالد ایران
در سال  ۲۰۱۶در حالی که در همین زمان فوالد جهان ...
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سال بیست و دوم شماره 5991

کاهش تعرفههای انتقال و پهنای باند
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقداماتی با هدف توسعه دولت الکترونیک و
ارائه خدمات یکپارچه انجام داده که کاهش تعرفههای انتقال و ...

میوه به صدر گرانی برگشت
گرچه بیشترین افزایش قیمت کاالهای خوراکی در هفته اول بهمنماه به میوهها تعلق
داشت و در هفته دوم تا حدی تعدیل شد ولی باز هم این ...

طیبنیا:

اقتصاد امروز

خریدار شرکت آلومینیوم "المهدی" در حال انجام تعهدات خود است
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی در پاســخ بــه برخــی
انتقــادات مطــرح شــده در نحــوه واگــذاری شــرکت
آلومینیــوم المهــدی ،گفــت :تــا جایــی کــه اطــاع
دارم خریــدار شــرکت آلومینیــوم المهــدی در حــال
انجــام تعهــدات خــود اســت و امیــدوارم بــا یــک
مدیریــت کارآمــد از وضعیــت زیــان ده گذشــته خــارج
شــود.
علــی طیــب نیــا در حاشــیه ســفر بــه بندرعبــاس در
گفتوگــو بــا ایســنا ،در خصــوص نحــوه واگــذاری
شــرکت آلومینیــوم المهــدی بــه بخــش خصوصــی
و برخــی انتقــادات بــه آن ،تصریــح کــرد :براســاس
قانــون سیاســت هــای کلــی اصــل  ۴۴شــرکت هــای
دولتــی بــه چنــد گــروه طبقــه بنــدی شــدند و جــز
گــروه ســوم کــه شــامل شــرکتهایی اســت کــه
الزامــأ بایــد دولتــی بماننــد ،دولــت و وزارت اقتصــاد
مکلــف شــده بــود بقیــه شــرکت هــا را واگــذار کنــد،
آلومینیــوم المهــدی در پیوســت بودجــه در لیســت
شــرکت هایــی قــرار داشــت کــه از قبــل بایــد واگــذار
مــی شــد و در دولــت دهــم اقداماتــی بــرای واگــذاری
آن صــورت گرفتــه بــود.
ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه اینکــه طبیعــی
اســت براســاس قانــون و مزایــده ای کــه صــورت
گرفــت ایــن شــرکت بــه بخــش خصوصــی واگــذار
شــد ،اضافــه کــرد :فکــر مــی کنــم واگــذاری
شــرکت هــای دولتــی بــه بخــش خصوصــی
می تواند ثمرات مناسبی داشته باشد.
طیــب نیــا بــا بیــان اینکــه تــا جایــی کــه اطــاع
دارم خریــدار شــرکت آلومینیــوم المهــدی در حــال
انجــام تعهــدات خــود اســت ،عنــوان کــرد :خریــدار
نیــز تعهــدات خارجــی را انجــام داده و شــرکتی کــه
علــی رغــم داراییهــای فــراوان ،زیــان ده بــوده و
هرســال بــر زیــان انباشــته اش افــزوده مــی شــد،
امیــدوارم بــا یــک مدیریــت کارآمــد از ایــن وضعیــت
خــارج شــود.
وی در پایــان گفــت :ایــن واگــذاری هــا از
جهــت گیــری هــای سیاســت هــای ابالغــی اصــل
 ۴۴اســت و امیــدوارم بــا اجــرای درســت آن و
واگــذاری بنــگاه هــا بــه بخــش خصوصــی شــاهد
یــک تحــول در نظــام اقتصــادی کشــورمان باشــیم.
طیــب نیــا افــزود :هــدف از ســفر بــه بندرعبــاس
آشــنا شــدن بــا طرحهــای اقتصــاد مقاومتــی در
حــال انجــام در اســتان هرمــزگان اســت و جمعــی

از مســئوالن نهادهــای اجرایــی از ســازمان امــور
مالیاتــی ،گمــرک ،سیســتم بانکــی و ســازمان فــروش
و جمــع آوری امــوال تملیکــی در هیئــت همــراه
حضــور دارنــد.
وی بــا بیــان اینکــه بنــا داریــم از نزدیــک مســائل
و مشــکالت هرمــزگان را بررســی کنیــم ،اظهــار
کــرد :در ایــن ســفر بــرآوردی از میــزان پیشــرفت
طــرح هــای اقتصــاد مقاومتــی در هرمــزگان خواهیــم
داشــت و از طــرح نویــن یکپارچــه گمرکــی بازدیــدی

تقویــت و تســهیل امــور گمرکــی از ســه ســال
گذشــته در دســتور کار دولــت قــرار گرفــت و برنامــه
جامعــی تهیــه و مبتنــی بــر فنــاوری اطالعــات و
اســتفاده از شــیوههای نویــت بــرای انجــام امــور
گمرکــی اجــرا شــد.
وی بــا بیــان اینکــه این طــرح خوشــبختانه پیشــرفت
مناســبی داشــته اســت ،تصریــح کــرد :در ســفر بــه
بندرعبــاس از نزدیــک فعالیتهــای گمرکــی را زیــر
نظــر گرفتــه و مشــکالت و محدودیتهــا را بررســی

خواهیــم داشــت تــا اقدامــات مثبــت ایــن امــر را در
اســتان هرمــزگان بــه عنــوان یکــی از اســتان هــای
اســتراتژیک و مهــم در امــور گمرکــی از نزدیــک
مشــاهده و ارزیابــی کنیــم.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــا اشــاره بــه اینکــه
پــس از برجــام روابــط خارجــی کشــورمان در حــال
توســعه اســت ،تصریــح کــرد :محدودیــت هایــی کــه
بــه واســطه اعمــال تحریــم هــا ایجــاد شــده بــود،
منتفــی و مرتفــع شــده اســت.
طیــب نیــا بــا بیــان اینکــه هــر هفتــه شــاهد حضــور
یــک هیئــت اروپایــی به کشــور هســتیم ،خاطرنشــان
کــرد :امیــدوارم ایــن ســفرها و موافقــت نامههایــی
کــه بــه امضــا مــی رســد ،بتوانــد نقــش موثــری در
رشــد اقتصــادی کشــور داشــته باشــد.
رشــد اقتصــادی و کاهــش تــورم نشــان از
موفقیــت دولت اســت
طیــب نیــا ،همچنیــن در حاشــیه بازدیــد از گمــرک
شــهید رجایــی در گفتوگــو بــا ایســنا گفــت :رونــد

میکنیــم تــا ب ـهزودی بــه رفــع آنهــا بپردازیــم.
طیــب نیــا بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن طــرح
پیشــرفت فراوانــی حاصلشــده و درمجمــوع
فعالیتهــای گمرکــی بهتــر شــده اســت ،اضافــه
کــرد :امــا هنــوز مشــکالتی بــرای مراجعهکننــدگان
وجــود دارد کــه بنــده و هیئــت همــراه تمامــی تــاش
خــود را در برطــرف کــردن آن بــه کارخواهیــم بســت.
وی بابیــان اینکــه از همــان ابتــدای دولــت یازدهــم
دو مقولــه مقابلــه بــا تــورم ســنگین و رکــود اقتصادی
را در برنامــه قــرار دادهایــم ،خاطرنشــان کــرد :از ســال
 ۱۳۹۲تاکنــون تــورم ســنگین بــاالی  ۴۰درصــد رو
بــه کاهــش داشــته و در رونــدی تدریجــی بــه ســمت
تکرقمــی کــردن حرکــت میکنــد.
ایــن مقــام مســئول ادامــه داد :رشــد اقتصــادی بعــد از
هشــت ســال منفــی در ایــن دولــت مثبــت شــد کــه
ایــن نشــاندهنده آن اســت کــه در رکــود نیســتیم،
امــا ایــن موضــوع بــه معنــی بازگشــت بــه ســطح
قبلــی تولیــد نیســت.

برای اولین بار برآورد قیمتی سیگارهای قاچاق اعالم شد

طیــب نیــا بــا اشــاره بــه اینکــه براســاس آمــار ۶
ماهــه اول ســال جــاری بــه رشــد اقتصــادی ۷.۴
رســیدهایم کــه یکــی از باالتریــن نرخهــای رشــد
اقتصــادی در منطقــه اســت ،اضافــه کــرد :طبــق
آمارهــای بهدســتآمده در ســهماهه اول ســال
جــاری نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ۷۴۵
هــزار نفــر میــزان افزایــش اشــتغال داشــتهایم و
در شــشماهه نخســت امســال بــه آمــار افزایــش
 ۷۰۰هــزار نفــر اشــتغال خالــص دســت پیداکردهایــم
درحالیکــه در هشــت ســال منتهــی بــه ســال ۱۳۹۲
بــا متوســط افزایــش اشــتغال  ۱۴هــزار و  ۲۰۰نفــری
روبــهرو بودهایــم.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــا بیــان اینکــه رشــد
اقتصــادی و کاهــش تــورم نشــان از موفقیــت دولــت
در اجــرای برنامههایــش اســت ،عنــوان کــرد :ایــن
موفقیتهــا در شــرایطی بهدســتآمده کــه بــا
کاهــش شــدید قیمــت نفــت و از بیــن نرفتــن کامــل
آثــار تحریمهــا مواجــه بودهایــم و امیــدوارم بــا
تــاش بیشــتر بــه ســطح تولیــد گذشــته بازگردیــم.
وی هرمــزگان و بندرعبــاس را از مهمتریــن مبــادی
ورود و خــروج کاال از کشــور دانســت و تصریــح کــرد:
گمــرکات هرمــزگان از اهمیــت ویــژهای برخــوردار
اســت و بــه همیــن دلیــل اولویــت اصالحــات در
فرآینــد گمرکــی را بــه ایــن اســتان اختصــاص
دادهایــم.
طیــب نیــا بــا اشــاره بــه اینکــه هــدف نخســت از این
اصالحــات تســهیل ســازی در امــور تولیدکننــدگان،
کاهــش هزینــه مبادلــه کاال و درنهایــت عرضــه کاال
باقیمــت کمتــر اســت ،اضافــه کــرد :افزایــش کارایــی
و کارآمــدی گمــرک از اولویتهــای ماســت کــه در
کنــار آن بایــد شــفافیت در گمــرکات افزایــش یابــد.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بابیــان اینکــه یکــی
از آفــات مهــم در تولیــد پدیــده قاچــاق اســت،
افــزود :در گمــرکات در عیــن شــفافیت بایــد بــا
قاچــاق مبــارزه کــرد و امــروز شــاهد کاهــش آمــار
ایــن پدیــده شــوم هســتیم کــه میــزان آن از ۲۵
میلیــارد دالر بــه  ۱۹میلیــارد دالر رســیده اســت
کــه میتــوان آن را نتیجــه اقدامــات دســتگاههای
مختلــف ازجملــه گمــرک دانســت.
وی در پایــان گفــت :امیــدوارم بــا تــداوم ایــن رونــد
شــاهد کارآمــدی و افزایــش شــفافیت در گمــرکات
باشــیم.

برآورد  ۳۰۰۰میلیارد تومانی قاچاق سیگار در  ۱۰ماه
رئیـس مرکـز برنامـه ریـزی و نظـارت بـر دخانیات
کشـور ضمـن اعلام بـرآورد قیمتـی سـیگارهای
قاچاق برای نخسـتین بـار ،از کاهش بـرآورد قاچاق
سـیگار در  ۱۰ماهـه سـال جـاری نسـبت بـه مدت
مشـابه سـال قبل خبـر داد.
علـی اصغـر رمـزی در گفتوگـو بـا ایسـنا ،بـرآورد
قاچـاق سـیگار طـی  ۱۰ماهـه سـال  ۱۳۹۴را ۹.۶
میلیارد نـخ اعالم و اظهار کرد :بـرآورد قاچاق در ۱۰
ماهه سـال جاری نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل
 ۵.۴میلیـارد نخ کاهش یافته اسـت که نشـان دهنده
کاهش  ۴۴درصدی کاهش قاچاق سیگار از ابتدای سال جاری تا دیماه است.
وی همچنیـن در خصـوص ارزش سـیگارهای قاچـاق نیـز اظهار کرد :بـا توجه به تفاوت بسـیار زیاد
قیمـت سـیگارهای قاچـاق بـا نشـانهای متفـاوت تجـاری که حـدود قیمـت آن از  ۱۰۰تـا ۱۲۰۰
تومـان اسـت ،در صورتـی که قیمـت متوسـط تقریبی  ۳۰۰تومـان برای هرنـخ در نظر گرفته شـود
میتـوان بطـور تقریبـی ارزش سـیگارهای قاچاق بـرآوردی  ۱۰ماهه سـال  ۱۳۹۴را حـدود ۳۰۰۰
میلیـارد تومان بـرآورد کرد.
رئیـس مرکـز برنامـه ریـزی و نظـارت بـر دخانیـات کشـور افزود:علاوه بـر ایـن ارزش تقریبـی
سـیگارهای قاچـاق طـی  ۱۰ماهه سـال  ۱۳۹۵حـدود  ۱۷۰۰میلیـارد تومان و کاهـش  ۴۴درصدی
آن کـه حـدود  ۴.۲میلیـارد نـخ اسـت حـدود  ۱۳۰۰میلیـارد تومـان برآورد شـده اسـت.
بـه گفتـه رمـزی بـرآورد قاچـاق با فرمـول کم کـردن بـرآورد مصـرف سـیگار از مجمـوع واردات و
تولیـد ایـن محصـول بـه دسـت میآیـد ،بنابرایـن بـا احتسـاب بـرآورد قاچـاق در  ۱۰ماهه سـال
جـاری نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل بـه کاهـش  ۴۴درصدی بـرآورد قاچاق سـیگار در کشـور
دسـت مییابیـم.

یک مقام مسئول تعاونی مطرح کرد

تولید هر تخته فرش  ۱۰نفر را مشغول کار میکند
مدیرعامـل اتحادیـه تعاونیهای فرش دسـتباف مـی گوید ۹۰ :درصـد صنعت فرش کشـور صادراتی
و ارزآور اسـت و اشـتغال باالیـی دارد بـه نحوی کـه تولید یک تختـه فرش حداقل  ۱۰نفر را مشـغول
کار میکند.عبدالـه بهرامـی  ،در گفتوگـو بـا ایسـنا ،اظهـار کـرد :در بحـث قیمـت تمام شـده تولید
فـرش و صنایـع دسـتی از تنـوع باالیـی برخـوردار هسـتیم و میتـوان گفـت کـه کشـور مـا در این
عرصـه در دنیـا جـزو سـرآمدان حـوزه صنایـع دسـتی در تنـوع و کمیـت بـه شـمار مـیرود ولـی به
دلیـل همیـن تنـوع در عرضـه محصـوالت ،قیمت تمام شـده محصـول و تـوان رقابت پذیـری ما در
بازارهـای هـدف کاهش یافته اسـت.وی افزود:متاسـفانه بخش اعظمی از صادرات ما سـنتی اسـت و
تجـار فـرش در خصـوص بازاریابی و بازارسـازی سـنتی عمـل میکنند ،از سـوی دیگر بدنـه علمی و
دانـش آموختـه به بدنه سـنتی متصل نشـده و ایـن ضعف سـاختاری در تـوان صادراتی مـا تاثیرگذار
بوده اسـت.
مدیرعامـل اتحادیـه سراسـری تعاونیهـای فـرش دسـتباف بـا تاکیـد بر حمایـت صنعت فـرش به
عنـوان صنعتـی مولـد ،اشـتغالزا و درآمدزا افـزود :امـروز  ۹۰درصد صنعت فـرش ایـران ،صادراتی و
ارز آور اسـت و فرصتهـای شـغلی بسـیاری در آن وجـود دارد ،لـذا وقتـی صنعتی به این شـکل بهینه
در کشـور داریـم کـه مزیتهـای باالیـی در بخش اشـتغال دارد بایـد از آن حمایـت کنیم.
بهرامـی تامیـن سـرمایه را از جملـه مشـکالت پیـش روی بافنـدگان عنـوان کـرد و گفت:متاسـفانه
بودجـه کافـی در ایـن زمینـه تخصیص داده نشـده و برای حـل مشـکل نقدینگی و تامین سـرمایه در
حـوزه فـرش و صنایـع دسـتی بایـد اعتبار کافـی و مناسـب پیشبینی شـود.
ایـن مقـام مسـئول تعاونـی در پایـان عـدم اعتماد بـه بخش تعـاون را در تضعیـف جایـگاه آن موثر
دانسـت و گفـت :تـا زمانی که بـه بخش تعـاون اعتنا و اعتماد کامل نشـود و مسـئوالن بـه توانمندی
بـاالی ایـن بخـش مردمی باور نداشـته باشـند ،تعـاون به جایـگاه واقعـی خود نخواهد رسـید.

نعمتزاده اعالم کرد:

آن سو

میوه به صدر گرانی برگشت
گرچـه بیشـترین افزایـش قیمـت کاالهـای خوراکـی
در هفتـه اول بهمنمـاه بـه میوههـا تعلـق داشـت و در
هفتـه دوم تـا حـدی تعدیل شـد ولی بـاز هم ایـن کاال
بـه صـدر بیشـترین گرانـی در بیـن کاالهـای اساسـی
برگشـته اسـت.به گزارش ایسـنا ،بر اسـاس آمـار تازه
بانـک مرکـزی از متوسـط قیمـت کاالهـای خوراکی در
هفتـه سـوم بهمنمـاه میوههـای تـازه تـا  ۴.۲درصـد
گران شـده کـه باالترین میزان رشـد را نشـان میدهد.
ایـن در حالـی اسـت که در میادیـن زیر نظر شـهرداری
تهـران در هفتـه مـورد نظـر میـزان عرضـه انگـور کـم
بـوده ولـی سـایر اقلام میـوه و سـبزی تـازه کـه تعـدادی از آنهـا از نظـر کیفـی در مقایسـه با سـایر
میوهفروشـیها متفـاوت بودنـد ،بـه نـرخ مصـوب سـازمان میادیـن میـوه و ترهبار عرضه شـده اسـت.
در مـورد قیمـت سـبزیهای تـازه نیـز باید یادآور شـد که رشـد حـدود  ۲.۵درصـدی قیمت در مقایسـه
بـا هفتـه دوم بهمنماه ثبت شـده اسـت.اما گوشـت مرغ کـه در هفتـه دوم ماه جـاری باالتریـن میزان
افزایـش قیمـت را داشـت و تـا  ۲.۵درصـد گران شـده بـود ،باز هم به روند رشـد خـود ادامـه داده ولی
میـزان افزایـش آن تـا  ۰.۷درصـد کاهـش یافتـه اسـت.مرغ با هـر کیلو  ۷۰۶۰تومان در سـطح شـهر
عرضـه شـده اسـت .گوشـت قرمـز نیـز کاهـش  ۰.۲درصـدی وجـود داشـته و گوشـت گوسـفندی تا
 ۴۲۰۰۰تومـان و گوشـت گاو و گوسـاله بیاسـتخوان تا  ۳۶۵۰۰در سـطح شـهر عرضه شـده اسـت.
در گـروه لبنیـات نیـز قیمتهـا با  ۰.۲درصد رشـد همراه اسـت و قیمت پنیر پاسـتوریزه نسـبت به هفته
قبـل  ۱.۲درصـد افزایـش یافت ولی قیمت اقالم سـایر گـروه ثابت ماند.
تخممرغ سه درصد گران شده و از شانهای  ۹۵۰۰تا  ۱۱۰۰۰تومان به فروش رفته است.
در گـروه برنـج نیـز بهـای برنـج وارداتی غیرتایلنـدی و برنـج داخلی درجـه  ۲ثابت بود ولـی بهای برنج
داخلـی درجـه یک  ۰.۱درصـد افزایـش دارد.حبوبات هم حـدود  ۰.۱درصد گران شـد.
گـزارش بانـک مرکـزی حاکـی از ثبـات قیمت چـای ،روغـن نباتـی و البته افزایـش نیمدرصـدی قیمت
قند و شـکر اسـت.

یک مقام مسئول کارگری مطرح کرد

کارگران خواهان دستمزد منصفانه
رییـس کانون عالـی انجمنهای صنفـی کارگران میگویـد :عدم حضـور نمایندگان کارگری در جلسـات
دسـتمزد شـورای عالـی کار از شـرکت کـردن آنهـا بدتر اسـت و نبایـد کاری کنیم که طـرف مقابل توپ
را به زمیـن گروه کارگـری بیندازد.
غالمرضـا عباسـی در گفتوگـو با ایسـنا ،افزایـش  ۱۰درصدی دسـتمزد کارمنـدان را مورد اشـاره قرار
داد و گفـت :هـم اکنون بسـیاری از شـرکتها و کارگاههـا تابع قانون تامیـن اجتماعی هسـتند ولی نیروی
کار آنهـا بـه شـکل کارمنـدی تعریف شـده و هیچگونـه مزایا یـا اضافـه کاری هـم ندارنـد .در حالی که
کارمنـدان بسـیاری از دسـتگاهها و سـازمانهای تابعه دولـت از مزایای رفاهـی و انگیزشـی برخوردارند.
ایـن مقـام مسـئول کارگـری با بیـان اینکـه دسـتمزد منصفانه مطالبـه و خواسـته جامعه کارگری اسـت
و کارگـران انتظـار دارنـد در بحـث دسـتمزد دولـت التفـات و عنایـت بیشـتری بـه وضع معیشـت آنها
داشـته باشـد ،ادامـه داد :اعتقـاد مـا در کلیت قضیه این اسـت کـه نباید هیـچ تفاوتی در بحث دسـتمزد
بیـن کارمنـدان و کارگـران باشـد و نظـام عادالنـه پرداخت حقـوق در مورد هـر دو رعایت شـود تا همه
حقوقبگیـران توانمنـد شـوند و قدرت خریدشـان بـاال برود.
وی بـا اشـاره بـه نامگـذاری سـال  ۱۳۹۵بـه عنـوان سـال اقـدام و عمـل ،گفـت :ایـن شـعار و تاکید
مقـام معظـم رهبـری بـرای آنهایی اسـت که از تهـی بودن سـفره کارگران سـخن میگوینـد ولی برای
پـر شـدن آن اقدامـی نمیکنند .اگـر حرفی میزنیـم صادقانـه مسـئولیت آن را بپذیریـم و حرکت عملی
انجـام دهیـم که خشـنودی و رضـای خدا و خلـق خدا در این اسـت.
رییـس کانـون عالـی انجمنهای صنفـی کارگران اظهـار کرد :وقتـی مسـئوالن از عدم امـکان افزایش
دسـتمزد کارگـران ابـراز شـرمندگی میکننـد میتـوان نتیجـه جلسـات شـورای عالـی کار را از حـاال
پیشبینـی کـرد ،بـا ایـن وصـف تشـکیل جلسـات و کارگروههای بررسـی دسـتمزد چه لطفـی دارد؟
وی افـزود :درسـت اسـت کـه دولـت و کارفرمایـان اذعـان دارند که شـرایط زندگـی کارگران مناسـب
نیسـت و تامیـن معیشـت آنهـا بـا دشـواری همراه اسـت ولی بـا این رونـد دسـتمزد کارگـران هیچگاه
بر اساس واقعیات زندگی افزایش پیدا نمیکند.
او بـا ایـن کنایـه کـه مـا هـم میدانیـم جلسـات دسـتمزد بـازی اسـت ،ادامـه داد :امـا اگـر نمایندگان
کارگـران در ایـن جلسـات شـرکت نکننـد ،فـردا توپ را بـه زمین کارگـران انداختـه و خواهنـد گفت به
دلیـل عـدم حضـور گـروه کارگـری رقـم دسـتمزد این مقـدار تعییـن و تصویب شـد.
رییـس کانـون عالـی انجمنهـای صنفی کارگـران در پایـان در پاسـخ به این پرسـش که آیـا افزایش
دسـتمزد نیـروی کار موجـب ایجـاد تـورم خواهـد شـد؟ گفـت :سـوال من این اسـت کـه آیـا افزایش
قیمـت بنزیـن تـورمزا اسـت یـا افزایـش دسـتمزد؟ وقتـی بنزیـن گـران میشـود در تمـام بخشـها
تاثیرگـذاری خـود را نشـان میدهـد ولـی همیشـه روی افزایـش دسـتمزد ابـراز نگرانـی مـی کنند .در
صورتـی کـه در هیـچ جـای دنیـا بـاال رفتن حقـوق و دسـتمزد بـه اقتصـاد لطمه نـزده و موجـب ارتقای
بهـرهوری ،افزایـش رفـاه و امیـد و پویایـی اقتصاد شـده اسـت.

رشد تولید فوالد در ایران  ۱۰درصد،
در دنیا یک درصد

وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا اشــاره بــه آمــار
تولیــد فــوالد از رشــد  ۱۰درصــدی فــوالد ایــران در
ســال  ۲۰۱۶در حالــی کــه در همیــن زمــان فــوالد
جهــان حــدود یــک درصــد رشــد داشــت ،خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا ،محمدرضــا نعمــتزاده امــروز
در هفتمیــن همایــش فــوالد و معــدن بــا اشــاره بــر
طــرح جامــع فــوالدی کــه بایــد تــا ســال  ۱۴۰۴بــه
رقــم  ۵۵میلیــون تــن برســد ،گفــت :زمــان مطالعــه
بــر روی طــرح جامــع فــوالدی حــدود دو ســال و
نیــم طــول کشــید کــه بازنگریهــای آن هنــوز هــم
ادامــه دارد و بایــد آن را بــر اســاس شــرایط جهانــی
بــه روز رســانی کنیــم.
وی در ادامــه افــزود :بــر اســاس آمــار تاکنــون
تولیــد ســنگآهن کشــور از  ۶۲میلیــون تــن بــه
 ۷۵میلیــون تــن رســیده اســت کــه بــر اســاس
هدفگذاریهــای انجــام شــده نیــاز داریــم تولیــد
ایــن محصــول را دو برابــر کنیــم.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا اشــاره بــه
توســعهای کــه از ابتــدای دولــت در حوزههــای
مختلــف معدنــی رخ داده اســت ،گفــت :آمــار نشــان
میدهــد کــه ظرفیــت تولیــد کنســتانتره امــروز
بــه  ۴۵میلیــون تــن رســیده کــه نســبت بــه ســال
 ۱۳۹۲کــه تولیــد آن  ۲۸میلیــون تــن بــود ،بیــش
از  ۶۰درصــد رشــد داشــته اســت .در حــال حاضــر
نیــز وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت تمرکــز خود را
روی تولیــد ایــن محصــول و ســپس گندلــه متمرکــز

کــرده اســت؛ بــه طــوری کــه امــروز بــه طور نســبی
توانســته اســت توازنــی را در مــورد گندلــه ایجــاد کند
کــه تــا دو مــاه دیگــر کمبودهــای موجــود در ایــن
زمینــه نیــز برطــرف خواهــد شــد.

وی در ادامــه افــزود :همیــن آمارهــا بــرای گندلــه
نیــز کــه امــروز ظرفیتــی پنــج میلیــون تنــی دارد
افزایــش  ۶۶میلیــون تنــی را نشــان میدهــد در
حالــی کــه تــا پیــش از ایــن دو حلقــه گندلــه و
کنســتانتره بیشــترین کمبــود را در زنجیــره فــوالد
داشــتند امــا رشــد مناســبی در ایــن زمینههــا ایجــاد
شــده اســت.
نعمــتزاده در ادامــه آمارهــای خــود از تولیــد
زنجیــره فــوالد ،آهــن اســفنجی را نیــز کــه ظرفیتــی

مروری بر پروژههای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

کاهش تعرفههای انتقال و پهنای باند

سـازمان تنظیم مقـررات و ارتباطات رادیویـی اقداماتی با
هدف توسـعه دولـت الکترونیـک و ارائه خدمـات یکپارچه
انجـام داده کـه کاهـش تعرفههـای انتقـال و پهنـای
بانـد ،ارائـه خدمـات گوناگـون در کلیـه دفاتر پیشـخوان
خدمـات دولـت در سـطح کشـور ،پیادهسـازی سـامانه
جامـع ترخیص تجهیـزات بخش  ICTو برقـراری ارتباط
بـا سـامانه «گمـرک فرامـرزی» وزارت امور اقتصـادی بر
بسـتر شـبکه ملـی اطالعـات از جملـه مهمتریـن ایـن
اقدامـات طی سـالهای گذشـته اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،صـدور پروانههـای متعـدد در
زمینههـای بهرهبـرداری از شـبکه ارتباطـات ثابـت،
ارتقـاء پروانههـای ارایـه خدمـات ارتباطـات بیسـیم
مبتنـی بـر فنـاوری وایمکـس ،کاهـش تعرفههـای انتقال
و پهنـای بانـد و الـزام دارنـدگان پروانـه بـه اسـتفاده از
تجهیـزات تولیـد داخـل را میتـوان از جملـه مهمتریـن
اقدامات سـازمان تنظیـم مقررات و ارتباطـات رادیویی در
سـالهای گذشـته دانسـت.
تولیـد محتـوای بومـی سـالم و فاخـر ،ایجـاد اشـتغال و
توسـعه کسـب و کار ،تحقـق اقتصـاد مقاومتـی ،توسـعه
دولـت الکترونیـک و ارائـه خدمـات یکپارچـه و همچنیـن

حمایـت از تولیـد داخلـی از جملـه پروژههـای دیگـر
سـازمان تنظیـم مقـررات و ارتباطـات رادیویی اسـت که
در وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات دولـت یازدهـم
انجـام شـده اسـت و هـر کـدام از ایـن پروژهها شـامل
اقدامـات متعدد اسـت.
تدویـن تعرفه ارائـه خدمـات  Peeringدر مراکـز تبادل
داده ( )IXPدر راسـتای راهاندازی شـبکه ملی اطالعات را
میتـوان از اقدامـات سـازمان تنظیم مقـررات و ارتباطات
رادیویـی در راسـتای هـدف تولیـد محتوای بومی سـالم و
فاخر دانسـت.
ایـن سـازمان همچنیـن فعالیتهایی را در راسـتای هدف
ایجـاد اشـتغال و توسـعه کسـب و کار در بخـش ICT
انجـام داده اسـت .صـدور پروانـه ایجـاد و بهرهبـرداری
از شـبکه ارتباطـات ثابـت ( )FCPبـه  ۱۶متقاضـی کـه
شـامل پروانـه ،PAPپروانـه  ISDPو پروانـهISP ،
پروانـه  VoIPو یـک پروانـه  PSTNمیشـود.
بـا رویکـرد حـذف فنـاوری و یکپارچهسـازی پروانههـای
ارائـه خدمـات پهنبانـد ثابـت و همچنیـن صـدور پروانه
خدمـات ارتباطـی ثابـت ( )Servcoبـه  ۲۰متقاضـی که
شـامل  ۲۷پروانـه میشـود ،صـدور  ۲۰فقـره موافقـت
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 ۲۷میلیونــی در تولیــدش وجــود دارد ،شــامل ایــن
رشــد دانســت و گفــت :در حــوزه آهــن اســفنجی
توانســتهایم از  ۱۹بــه  ۲۷میلیــون تــن و در حــوزه
شــمش از  ۲۴بــه  ۳۱میلیــون تــن و در نــورد نیــز از
 ۳۱بــه  ۳۷میلیــون تــن رســید.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه وضیــت تولیــد
ســنگآهن گفــت :تمرکــز در حــوزه معــدن نیــز بــه
ســمت اکتشــاف رفتــه اســت و فعالیــت گســتردهای
در ایــن زمینــه بــه انجــام رســیده ولــی در مجمــوع
تولیــد ســنگآهن کشــور از  ۶۲میلیــون بــه ۷۵
میلیــون تــن افزایــش یافتــه اســت و بایــد حرکــت
محصــوالت معدنــی را بــه ســمت ارزش افــزوده
پیــش ببریــم و ایــن در حالــی اســت کــه برخــی
گلهمنــد هســتند کــه اینهــا بلندپــروازی اســت امــا
مــا یقیــن داریــم کــه معــادن مــا ظرفیــت بســیاری
دارد کــه بایــد بــا گســترش فعالیتهــای اکتشــافی
مــورد بهرهبــرداری قــرار بگیــرد.
نعم ـتزاده در ادامــه بــا اشــاره بــه وضعیــت تولیــد
ورق ضــد زنــگ در کشــور گفــت :بایــد تولیــد فــوالد
را در کشــور در حــوزه ورق ضــد زنــگ نیــز گســترش
داده و آن را تولیــد کنیــم کــه ایــن عمــل کار ســختی
نیســت و بایــد طــوری در ایــن مســیر حرکــت کنیــم
کــه پیشــرفتهای خوبــی حاصــل شــود و بــه
ســمت تولیــد فوالدهــای مخصــوص آلیــاژی پیــش
برویــم کــه در کنــار آن تولیــد فــوالد عــادی نیــز
ادامــه داشــته باشــد.

اصولـی دریافـت پروانـه اپراتـور مجـازی تلفـن همـراه
( )MVNOو صـدور یـک پروانـه و اعطـای دو پروانـه
خدمـات مرکـز تمـاس Contact Centerاز جملـه این
خدمات اسـت.
صـدور چهـار پروانـه ارائـه خدمـات مشـاوره و طراحـی
شـبکه رادیویـی ،تنظیـم موافقتنامـه و اعطـای پروانـه
رادیـو ترانـک عمومـی ،ارتقـاء پروانههای ارایـه خدمات
ارتباطـات بیسـیم مبتنـی بـر فنـاوری وایمکـس بـه
تکنولـوژی  TD-LTEو تغییـر نـام پروانـه بـه انتقـال
داده مبتنـی بـر فنـاوری بیسـیم ثابـت و اجـرای طـرح
ترابردپذیـری شـماره تلفن همـراه ()MNPنیـز از جمله
اقداماتـی اسـت کـه شـاید کاربران آنهـا را بیشـتر لمس
کرده باشـند.
تدویـن  ۹۳اسـتاندارد و مشـارکت در تدویـن بیـش از
 ۱۰۰۰اسـتاندارد در حـوزه ارتباطات و فنـاوری اطالعات
بـا سـازمان ملـی اسـتاندارد ایـران ،اعتباردهـی بـه ۱۴
آزمایشـگاه داخلـی شـامل مراکـز دانشـگاهی ،تحقیقاتی
و بخـش خصوصـی و عقـد تفاهمنامـه بـا دو آزمایشـگاه
خارجـی ،انجـام فرآینـد تاییـد نمونـه و بررسـی بیش از
 ۸۰۰۰نمونـه تجهیـزات در حوزه  ICTبـا رویکرد کاهش
زمـان تاییـد نمونه بـه مـدت  ۱۰روز تا پایان سـال  ۹۴و
کاهـش زمـان و هزینه صـدور گواهـی تایید نمونـه برای
تجهیـزات تولیـد داخـل نیـز در راسـتای هـدف ایجـاد
اشـتغال و توسـعه کسـب و کار انجـام گرفته اسـت.

تفاهمنامه توسعه فوالد مکران
با طرف ژاپنی به امضا رسید
تفاهمنامـه توسـعه فازهـای بعـد از تولیـد آهـن
اسـفنجی در مجتمـع فـوالد مکـران چابهـار میـان
سـازمان توسـعه و نوسـازی معـادن و صنایـع معدنی
ایـران (ایمیـدرو) و شـرکت سـوجیتز ژاپـن بـه امضـا
رسـید.
بـه گـزارش ایسـنا ،در حالـی تفاهمنامـه همـکاری
بـرای انجـام مطالعـات فنـی و اقتصـادی تولیـد ورق
فـوالدی در منطقـه ویـژه اقتصـادی چابهـار توسـط
شـرکت سـوجیتز ژاپـن و ایمیدرو بـه امضا رسـید که
قـرار اسـت ایـن قـرار داد به همـراه یک مشـاور برتر
خارجـی و در قالـب قـرارداد کلـی  ۱۰میلیـارد دالری
میـان دو کشـور ایـران و ژاپـن بـه اجـرا در آید.
در مراسـم امضـای ایـن قـرارداد مهـدی کرباسـیان،
رئیـس هیـات عامـل سـازمان توسـعه و نوسـازی
معـادن و صنایـع معدنی ایـران (ایمیـدرو) در این باره
گفـت :یکـی از اصلیتریـن اهدافی کـه وزارت صنعت،
معـدن و تجارت و سـازمان توسـعه و نوسـازی معادن
و صنایـع معدنـی ایـران (ایمیـدرو) دارد رسـیدن بـه
ظرفیـت تولیـد  ۵۵میلیـون تن فـوالد تا سـال ۱۴۰۴
اسـت تـا بـا تکمیـل زنجیـره فـوالد بتوانیـم از ارزش
افـزود سـنگ آهـن و گاز کشـور بهتریـن اسـتفاده را
ببر یم .
وی ادامـه داد :یکـی از اقداماتـی کـه در چنـد سـال
گذشـته آغـاز شـده و نتیجـه داد طـرح فـوالد مکران
اسـت کـه بـا ظرفیت سـه میلیـون تـن در چابهـار به
اجـرا در آمـد و اولیـن فـاز آن  ۱.۶میلیـون تـن آهـن
اسـفنجی بـود کـه در یـک مناقصـه شـرکت ایرانـی
ایریتـک کـه تحت پوشـش ایمیدرو اسـت برنده شـد
و اآلن در حـال عملیـات اجرایـی سـاخت کارخانه آهن
اسـفنجی در چابهـار اسـت.
ایـن معـاون وزیـر صنعـت ،معـدن و تجـارت دیگـر
اقـدام توسـعهای در ایـن مجتمـع فـوالد را افزایـش
ظرفیـت تولیـد اهـن اسـفنجی بـه  ۳.۲میلیـون تـن
دانسـت و اظهـار کـرد :دومین اقدام توسـعه این طرح
فـوالدی ایـن بـود کـه طـرح توسـعه خـود را از ۱.۶
میلیـون تـن بـه  ۳.۲میلیـون تـن را در آهن اسـفنجی
ادامـه دهیـم و خوشـبختانه موفـق شـدیم با شـرکت
کوبـل کـو ژاپن کـه از شـرکت های وابسـته بـه کوبه
اسـتیل اسـت یادداشـت تفاهمـی امضـا کنیـم تـا در
چارچـوب قـرارداد  ۱۰میلیـارد دالری ایـران و ژاپن به
اجـرا در آیـد و فقـط در انتظـار امضای نهایی اسـت تا
ایـن قـرارداد بـه ارزش بیـش از  ۱۰۰میلیـون دالر به
عنـوان اولیـن قـرار داد میان ایـران و ژاپن بـه اجرا در
بیاید.کرباسـیان در ادامـه بـا اشـاره بـه تفاهمنامهای
کـه بـه امضـا رسـید ،عنـوان کـرد :دیگـر اقـدام
انجـام شـده یادداشـت تفاهمی بـود که میان شـرکت
سـوجیتز ژاپـن ،فـوالد مکـران و ایمیـدرو امضـا شـد
تـا بتوانیـم حـدود  ۳میلیـون تن آهـن اسـفنجی را در
مرحلـه ذوب و دیگـر عملیاتهـای پایین دسـتی فوالد
عملیاتـی کنیـم و در قـراردادی کـه بـا این شـرکت به
امضـا رسـید یکـی از بهتریـن مشـاوران بینالمللـی
در ایـن رابطـه انتخـاب شـد و  ۸۰درصـد هزینـه این
مشـاروه را نیـز شـرکت ژاپنـی پرداخت خواهـد کرد و
فقـط  ۲۰درصـد بر عهـده مکران اسـت.
وی در بـاره زمـان اجـرای ایـن قـرارداد نیـز گفـت:
زمـان اجـرای این قرارداد کوتـاه خواهد بـود و حداکثر
ظرف شـش مـاه عملیـات مشـاوره و کارشناسـی کار
انجـام خواهـد شـد ولـی پیشبینی مـا این اسـت که
اگـر قـرارداد  ۱۰میلیـارد دالری ایـران و ژاپـن اجـرا
شـود ،ظـرف  ۲-۳مـاه عملیـات اجرایی این پـروژه را
در زمینـه پیشـبرد قـرارداد و کارهای دیگر بـه موازات
انجـام دهیم.

