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تخفیف  ۵۰درصدی سنگآهن برای فوالدگران
در شرایطی که همچنان کشمکش تعیین قیمت سنگآهن میان مسئوالن معادن سنگ آهن
و فوالدکاران وجود دارد ،رئیس دفتر بودجه و گزارشات ...

نخستین هواپیمای  ATRهفته
آینده وارد ایران می شود

سـایت رسـمی شـرکت هواپیما سـازی  ATRدیروز
بـا انتشـار خبـر عقـد قـرارداد بـا ایـران ایـر بـرای
فروش  ٢٠فروند هواپیمـای  ،ATR72-600از ورود
نخسـتین هواپیمـای این شـرکت به تهـران در هفته
آینده خبـر داد.
بـه گـزارش ایرنـا ازکانـال تلگرامـی ایران ایـر ،روز
 24فروردیـن ماه امسـال قرارداد خریـد  20فروند از
ایـن هواپیماهـای کوتاه بـرد بـه ارزش  400میلیون
دالر بیـن ایـران ایر و شـرکت هواپیما سـازی ATR
به امضا رسـید.
**مشخصات فنی هواپیمایی ATR
هواپیمـای ای .تـی .آر  600-72که در  200شـرکت
هوایـی در جهـان پـرواز می کنـد ،اولین بار در سـال
 1385بـا نـام تجـاری ای.تـی .آر  212A-72بـه
بـازار معرفـی شـد و تولیدکننـدگان آن تاریخ عرضه
آن را سـال  1388اعلام کردنـد و اولیـن نمونه این
مـدل کـه مـدل توسـعه یافتـهای .تـی .آر 500-72
بـود و ای .تـی .آر  600-72با چندیـن ویژگی بهبود
یا فت .
ایـن مـدل مجهـز بـه موتـور کانادایـی PW127M
اسـت که بـا  5٪افزایش توان به برخاسـت راحتتر
کمـک میکنـد .تولیدکننـدگان بـا اضافـه کـردن
چندیـن صفحـه نمایـش کامپیوتـر در کابیـن پـرواز
بـه امنیـت پـرواز اضافـه کردنـد و بـا تغییـر مـدل
صندلیهـا و سـبک تـر کـردن وزن آنهـا ظرفیـت
مسـافران را بـه  74تـا  78افزایـش داد.
هواپیمایـی مـدرن مناسـب فرودگاههـای شـهرهای
کوچـک ایـران  600-72کـه بـرای خریـد توسـط
ایـران انتخـاب شـده توانایـی طـی کردن مسـافت
بیـن  1500تـا  1600کیلومتـر را دارد و میتوانـد در
پروازهـای داخلـی میـان فرودگاههای کوچـک ایران
مـورد اسـتفاده قـرار گیرد.
از جملـه مشـخصات عملکـردی سـری ATR 600
مـی توان به سـرعت کـروز (پیمایـش طوالنی) 509
کیلومتر در سـاعت ،بُرد پـروازی  1500کیلومتر و نیاز
بـه مسـافت  1333متـری برای پـرواز (طول مسـیر
تیـکآف) اشـاره کـرد کـه اسـتفاده از ایـن هواپیمـا
را در مسـیرهای درون شـهری و فـرودگاه هـای
نسـبتا کوچـک شـهرهای کشـور امـکان پذیـر
می کند.
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نخستین هواپیمای  ATRهفته آینده وارد ایران می شود
سایت رسمی شرکت هواپیما سازی  ATRدیروز با انتشار خبر عقد قرارداد با ایران ایر
برای فروش  ٢٠فروند هواپیمای  ،ATR72-600از ورود نخستین ...

صدا و سیما سخنان وزیر ارتباطات را مونتاژ کرد
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به عدم رعایت اخالق حرفه ای در رسانه ملی واکنش
نشان داد و اعالم کرد :مونتاژ سخنان وزیر ارتباطات از سوی ...

رئیس کانون عالی شوراهای اسالمی کار خواستار شد

کمیسیون اجتماعی دولت ،اصالحیه قانون
کار را برگرداند

رئیــس کانــون عالــی شــوراهای اســامی کار
میگویــد :دلیــل مشــکالت بســیار جامعــه کارگــری
و اشــتغال بیــش از  ۹۵درصــد کارگــران بــا
قراردادهــای موقــت عــدم توجــه بــه مــاده  ۷قانــون
کار و اجــرا نشــدن آن اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،اولیــا علیبیگــی در نشســت
خبــری تشــریح برنامههــای هفتــه کار و کارگــر
اظهــار کــرد :مهمتریــن دغدغــهای کــه امــروز
جامعــه کارگــری را بــه شــدت نگــران کــرده اصــاح
قانــون کار اســت .در دولــت گذشــته الیحـهای تحت
عنــوان پیشنویــس اصــاح قانــون کار بــدون توجــه

علیبیگــی گفــت :بــه اعتقــاد مــا بهتریــن و
مســتدلترین دلیــل حقانیــت کانــون عالــی
شــوراهای اســامی کار بــرای اســترداد الیحــه رد
آن در کمیســیون اجتماعــی مجلــس اســت.
رئیــس کانــون عالــی شــوراهای اســامی کار
بــا بیــان اینکــه عــدهای همچنــان اصــرار بــر
پیشنویــس اصــاح قانــون کار دارنــد خاطرنشــان
کــرد :ایــن اعتراضــات را پیگیــری و نشسـتهایی را
بــا وزیــر کار برگــزار کردیــم.
او بــا اشــاره بــه نامــه وزیــر کار بــه کمیســیون
اجتماعــی دولــت ،ابــراز امیــدواری کــرد :کمیســیون

و رعایــت س ـهجانبهگرایی بــه مجلــس ارســال شــد
امــا بــه الیحــه در کمیســیون اجتماعــی وقــت
ایرادهایــی وارد آمــد و متوقــف شــد.
وی ادامــه داد :در مجلــس فعلــی و متاســفانه در
دولــت یازدهــم همــان الیحــه بــدون کمتریــن
دخــل و تصرفــی و بــدون پرداختــن بــه ایرادهــای
مجلــس قبــل مجــددا از طــرف دولــت بــه
کمیســیون اجتماعــی ارســال شــد کــه خوشــبختانه
بــرای بــار دوم نیــز از ســوی کمیســیون اجتماعــی
بــه عنــوان کمیســیون تخصصــی رد شــد.

اجتماعــی دولــت در جلســه یکشــنبه آینــده
واقعبینانــه بــه ایــن موضــوع نــگاه کنــد و بــا در
نظــر گرفتــن رد آن بــرای دو بــار در دو مجلــس،
بررســی آن را متوقــف کنــد.
علیبیگــی متذکــر شــد :جامعــه کارگــری مخالــف
اصــاح قانــون کار نیســت امــا معتقــد اســت کــه
اصــاح بایــد بــه صــورت ســهجانبه و بــا رعایــت
ســهجانبهگرایی صــورت گیــرد و ابهــام از قانــون
برطــرف شــود.
وی گفــت :دولــت بایــد ایــن الیحــه را از مجلــس

آن سو
واکنش وزارت ارتباطات به عدم رعایت اخالق حرفه ای دررسانه ملی

صدا و سیما سخنان وزیر ارتباطات را مونتاژ کرد

وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات بـه عدم
رعایـت اخالق حرفـه ای در رسـانه ملی واکنش
نشـان داد و اعلام کـرد :مونتـاژ سـخنان وزیر
ارتباطـات از سـوی صـدا و سـیما نشـان از
رعایت نشـدن اصـول اولیه اخالق حرفـه ای در
رسـانه ملی اسـت.
روابط عمومـی و اطالع رسـانی وزارت ارتباطات
و فنـاوری اطالعـات ،روز چهارشـنبه بـا صـدور
اطالعیـه ای اعلام کرد :متاسـفانه بخش خبری
 20:30در گزارش روز سـه شـنبه  29فروردین
بـا تقطیـع و پخـش گزینشـی سـخنان وزیـر
ارتباطـات سـعی در القـاء ایـن موضـوع کـرده
اسـت کـه قطـع تمـاس صوتی تلگـرام بـه جهـت حفـظ منافـع اپراتورها بوده اسـت.
ایـن در حالی اسـت که پـس از سـوال خبرنگاران در خصوص بسـته شـدن تماس صوتـی تلگرام
و پاسـخ وزیـر ارتباطـات ،مبنـی بر بسـته شـدن تمـاس صوتی تلگـرام با حکـم دسـتگاه قضایی،
خبرنـگار صدا و سـیما سـوال دیگـری از وزیر ارتباطات در خصوص شـکایت تلگـرام از اپراتورهای
ایرانـی مطـرح مـی کنـد و پاسـخ محمـود واعظی هـم حمایـت از اپراتورهـای داخلـی در خصوص
شـکایت احتمالـی تلگـرام اسـت کـه وظیفـه هـر مسـئول ایرانی اسـت امارسـانه ملـی در اقدامی
غیراخالقـی ایـن پاسـخ را با پاسـخ سـوال در مورد بسـته شـدن تمـاس صوتـی تلگـرام مونتاژ و
پخـش نموده اسـت کـه نشـان از رعایت نشـدن اصـول اولیه اخلاق حرفه ای اسـت.
در ادامـه ایـن اطالعیـه  ،فایـل صوتی مصاحبه وزیـر ارتباطات و فنـاوری اطالعـات و همچنین فایل
مونتـاژ و پخـش شـده رسـانه ملی جهـت اطالع و تنویر افکار عمومی منتشـر شـده اسـت .
بـه گـزارش ایرنـا ،وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات اعالم کـرد مسدودسـازی امـکان تماس
صوتـی با پیام رسـان تلگرام از سـوی دادسـتانی کل کشـور صورت گرفـت و چرایی ایـن کار را از
مقـام های قضایـی پیگیـری کنید.
«محمـود واعظـی» روز سـه شـنبه در حاشـیه چهارمیـن همایـش سراسـری مدیـران ارتباطـات و
فنـاوری اطالعـات در پاسـخ بـه ایرنا ادامـه داد :موافقت بـرای راه انـدازی تلگرام صوتی از سـوی
مـا انجـام شـد و پس از تماس تلگـرام برای راه انـدازی تلگرام صوتـی و اخذ موافقـت با همکاری
اپراتورهـا ایـن امکان در کشـور برقرار شـد امـا در روز هـای اخیر با دسـتور مقام قضایی مسـدود
شـده است.
عضـو کابینـه دولـت یازدهم درباره علت مسـدود شـدن امـکان تماس صوتی با شـبکه تلگـرام نیز
گفـت :از مقـام هـای قضایی که ایـن کار را کـرده اند علت را جویا شـوید.
واعظـی درباره شـکایت تلگـرام از اپراتورهـای ایرانی برای مسدودسـازی تلگـرام صوتی گفت :به
طـور قطع حامـی اپراتورهای خود هسـتیم؛ زیـرا وظیفه دولـت و وزارت ارتباطات حمایـت کردن از
داخلـی هاسـت و اجـازه نمی دهیم یـک خارجی بـه اپراتورها فشـاری وارد کند.
وی در پاسـخ بـه پرسشـی دربـاره اینکـه طبـق مصوبه شـورای عالـی فضای مجـازی برخـورد با
شـبکه های اجتماعی باید پس از شـکایت افراد باشـد؛ درحالی که قوه قضاییه برای مسدودسـازی
تلگـرام صوتـی خـود اقـدام کـرده اسـت ،گفـت :ایـن موضـوع را از ایـن قـوه پیگیـری کنیـد.

غرق شدن یک کشتی در دریای سیاه
یـک فروند کشـتی باربـری بانام «قهرمانان آرسـنال»
در دریای سـیاه غرق شـد.
بـه گـزارش ایسـنا از ریانووسـتی  ،والدیمیـر ایوانف
معـاون وزارت حـوادث غیـر مترقبه روسـیه در کریمه
درایـن باره گفت:هشـت کشـتی ،یک فرونـد بالگرد و
چنـد گروه امـدادی شـامل ۱۴۰نفـر به منطقـه اعزام
شـده انـد امـا شـرایط جـوی در محـل حادثه بسـیار
ناپایـدار اسـت و سـرعت تندبـاد بیـش از  ۲۰متر بر
ثانیـه اسـت که عملیـات نجـات را با دشـواری همراه
کرده است.کشـتی قهرمانان آرسـنال حامـل نه ملوان
اوکراینـی  ۲،روس و یـک گرجسـتانی بـود کـه تنهـا یـک خدمـه آن تا کنـون نجات یافته اسـت.
ایـن کشـتی باربـری حامـل گنـدم بـود که از اسـتان رسـتوف در حـال حرکت به سـمت آنـکارا در
ترکیـه بود.
کشـتی بابربـری بیـش از  ۶۸سـال از سـاخت آن می گذشـت و بـا پرچم پانامـا و ترکیـه در آبهای
آزاد در حرکـت بود.

وزارت کشاورزی اعالم کرد

کمبود برنج نداریم

برگردانــد تــا در یــک موقعیــت مناســب و بــا
حضــور همــه شــرکای اجتماعــی در یــک کارگــروه
تخصصــی بــه طــور کارشناســی بررســی و بــر
اســاس واقعیتهــای موجــود فضــای کســب و کار
بــه آن پرداختــه شــود.
وی گفــت :مــا حاضــر بــه مناظــره در خصــوص
پیشنویــس اصالحیــه قانــون کار هســتیم و
اعتقــاد داریــم کــه ایــن پیشنویــس هیــچ تغییــری
نســبت بــه پیشنویــس اصالحیــه قانــون کار در
دولــت قبــل نکــرده اســت و لــذا مطالبــه اصلــی مــا
بازگشــت اصالحیــه از مجلــس اســت.
رئیــس کانــون عالــی شــوراهای اســامی کار
در پاســخ بــه ســوال ایســنا مبنــی بــر اینکــه
چــرا آییننامــه تبصــره یــک مــاده  ۷قانــون کار
ســالهای ســال اســت توســط وزارت کار تنظیــم
نمیشــود ،گفــت :مــاده  ۷قانــون کار روح قانــون
کار اســت .اگــر ایــن مــاده بــه درســتی اجــرا شــود،
بســیاری از مشــکالت کارگــران در حــوزه کار مرتفــع
خواهــد شــد.
علیبیگــی ادامــه داد :اگــر امــروز میبینیــم ۹۵
درصــد کارگــران بــا قراردادهــای موقــت اشــتغال
بــه کار دارنــد ،دلیلــش بیتوجهــی و عــدم اجــرای
صحیــح مــاده  ۷قانــون کار اســت کــه دســتخوش
تغییــرات و اصــاح شــده اســت.
وی گفــت :بــا حــذف تبصــره یــک مــاده  ۷وزارت
کار از خــود ســلب مســئولیت کــرده اســت ،در حالــی
کــه بایــد از ایــن مــاده ابهامزدایــی و مشــاغل دارای
ماهیــت دائــم و غیردائــم بــه طــور مشــخص تعریــف
شــود.
علیبیگــی از زمانــی کــه قانــون کار اصــاح شــده
تــا بــه امــروز هیــچ کــدام از دولتهــا در حــوزه
تنظیــم قراردادهــا عمــل نکردهانــد و از ســال ۶۹
تاکنــون ایــن نابســامانی را شــاهد هســتیم .در
صورتــی کــه اگــر بــه عضویــت ســازمان جهانــی
کار درآمدهایــم بایــد پیشــنهادات و خواســتههای
معقــول و منطقــی آنهــا را عملــی کنیــم.
بــه اعتقــاد وی در صورتــی کــه بــا کارگــر قــرارداد
دائــم بســته شــود ،احســاس امنیــت شــغلی کــرده
و بهــرهوری در کارش و دلبســتگی بــه محیــط کار

هر چـه به فصـل کاشـت برنـج نزدیکتر میشـویم
و موجـودی محصـول داخلـی در بازار کمتر میشـود،
قیمـت آن نیـز گرانتـر میشـود کـه بـه گفتـه
مدیـرکل دفتـر غلات وزارت کشـاورزی هماکنون از
نظـر تولیـد داخلـی و واردات کمبـودی در بـازار برنج
مشـاهده نمیشـود و قیمـت منطقـی ایـن محصـول نهایتـا کیلویـی  ۱۰تـا  ۱۲هـزار تومان اسـت.
کاوه خاکسـار در گفتوگـو بـا ایسـنا ،اظهـار کرد :سـاالنه سـه میلیـون تن برنج در کشـور بـرای مصرف
نیـاز داریـم که سـال گذشـته بیـش از دو میلیـون و  ۲۰۰هـزار تـن آن در کشـور تولید میشـود و حدود
 ۸۰۰هـزار تـن دیگر نیـز از طریـق واردات تامین می شـود.
وی افـزود :هماکنـون بـازار برنـج از محصـول کیفـی داخلـی تـا نمونـه وارداتی با هیـچ کمبـودی مواجه
نیسـت و بـا توجـه به شـرایط کنونی که در آسـتانه فصل کشـت قـرار داریم و به مـرور موجودی بـازار از
برنـج داخلـی کمتـر میشـود ،قیمتهـا نیز بـا توجه بـه تقاضـا افزایـش مییابد.
خاکسـار گفـت :در ایـن شـرایط حداکثـر قیمـت منطقـی بـرای هـر کیلوگـرم برنج کیفـی ایرانـی  ۱۰تا
 ۱۲هـزار تومـان اسـت و امـروز در حالـی که در اسـتانهای شـمالی و دیگر مناطق کشـور بـازار خالی از
برنـج داخلـی نیسـت ،بعضـا قیمتهای غیـر منطقی در بازار مشـاهده میشـود کـه دسـتگاههای نظارتی
بایـد بـا آنها برخـورد کند.مدیـرکل دفتر غالت وزارت جهاد کشـاورزی ادامـه داد :وزارت جهاد کشـاورزی
از سـالهای گذشـته برنامـه افزایـش تولیـد کمـی و کیفـی برنـج را از طریق افزایش سـطح زیر کشـت
مجـدد برنـج و افزایـش عملکرد آن در دسـتور کار قرار داده اسـت؛ به گونـهای که نقاط مختلفـی را برای
پایـش عملکـرد ایـن محصول در دو اسـتان شـمالی در سـال گذشـته مدنظـر قرار دادیـم تـا بتوانیم در
سـالهای پیـش رو تولیـد ایـن محصول را بـا توجه بـه نیاز بـازار افزایـش دهیم.

میدانهای کیش ،سپهر ،جفیر و فاز سوم دارخوین
به غدیر رسید
بـا امضـای تفاهمنامـه همـکاری بیـن شـرکت ملـی نفـت ایـران و شـرکت سـرمایهگذاری غدیـر ،این
شـرکت داخلـی عهـدهدار مطالعـه میدانهـای کیـش ،سـپهر ،جفیـر و فـاز سـوم دارخوین شـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،تفاهمنامـه همـکاری بـا هـدف مطالعـه چهـار میـدان نفتـی و گازی ،دیـروز
(چهارشـنبه ٣٠ ،فروردیـن مـاه) بیـن غالمرضـا منوچهری ،معاون توسـعه و مهندسـی شـرکت ملی نفت
ایـران و غالمرضـا سـلیمانی ،مدیرعامل شـرکت سـرمایهگذاری غدیر امضا شـد.
بـر مبنـای ایـن تفاهمنامـه همـکاری ،شـرکت سـرمایهگذاری غدیر  ٦مـاه فرصـت دارد نتایـج مطالعات
خـود بـر روی میادیـن نامبـرده را به شـرکت ملی نفـت ایران ارائـه دهد.
تفاهمنامـه مطالعاتـی بـرای میدانهـای نامبـرده پیـش از ایـن بـا شـرکتهای دیگـری نیز امضا شـده
اسـت کـه از جملـه آن مـی توان بـه امضـای تفاهمنامه همکاری با شـرکت شـل بـا هدف مطالعـه میدان
کیـش و تفاهمنامـه همـکاری با شـرکت گسـترش انرژی پاسـارگاد بـا هدف مطالعـه میدانهای سـپهر
و جفیـر اشـاره کرد.

افزایــش پیــدا میکنــد.
رئیــس کانــون عالــی شــوراهای اســامی کار بــا
اشــاره بــه ســند کار شایســته خاطرنشــان کــرد :برای
تدویــن ایــن ســند بایــد ابتــدا قراردادهــای کار خــود
را ســاماندهی و در مشــاغل غیرمســتقیم تعریــف
کنیــم .چــرا کــه ســند کار شایســته مولفههــای
آزادی ،برابــری دســتمزد ،امنیــت شــغلی و حفــظ
کرامــت انســانی دیــده شــده و کارگــران بایــد از ایــن
ویژگیهــا بهرهمنــد شــوند.
وی در ادامــه اظهــارات خــود بــا اشــاره بــه
نامگــذاری هفتــه کار و کارگــر خاطرنشــان کــرد:
هفتــه کارگــر فرصــت مغتنمــی اســت تــا بــه بیــان
دغدغههــا و مطالبــات جامعــه کارگــری بپردازیــم.

تخفیف  ۵۰درصدی سنگآهن برای فوالدگران
در شــرایطی کــه همچنــان کشــمکش تعییــن قیمــت
ســنگآهن میــان مســئوالن معــادن ســنگ آهــن
و فــوالدکاران وجــود دارد ،رئیــس دفتــر بودجــه
و گزارشــات چادرملــو از تخفیــف  ۵۰درصــدی
ســنگآهن بــرای فوالدســازان خبــر میدهــد.
هــادی بشــیری راد در گفتوگــو بــا ایســنا ،اظهــار
کــرد :قیمــت ســنگ آهــن از ســال هــا پیــش
مــورد مناقشــه معدنــی هــا و فــوالدی هــا بــوده
امــا بــا پیگیــری هــای مکــرر و بــا اعــام معــاون
معدنــی وزیــر صنعــت مبنــی بــر ایــن کــه دولــت از
قیمــت گــذاری کنــار مــی رود ،اینــک راه بــرای

خــط گندلــه ســازی اظهــار کــرد :طــرح افزایــش
ظرفیــت خــط گندلــه ســازی کــه ظرفیــت تولیــد
گندلــه را از  ۳.۴میلیــون تــن بــه چهــار میلیــون
تــن خواهــد رســاند ،در ســال جــاری بــه اتمــام
مــی رســد و تاکنــون پیشــرفت فیزیکــی ایــن طــرح
 ۷۴درصــد بــوده کــه از  ۶۰۰هــزار تــن افزایــش
ظرفیــت تولیــد پیــش بینــی شــده اســت کــه ۲۰۰
هــزار تــن در ســال قبــل عملــی و مابقــی در ســال
جــاری محقــق خواهــد شــد.
بشــیری راد در ادامــه بــه طــرح تصفیــه خانــه
فاضــاب اردکان اشــاره کــرد کــه ایــن طــرح کــه

واقعــی شــدن قیمــت ایــن مــاده معدنــی اســتراتژیک
همــوار شــده اســت و در حــال حاضــر ســنگ آهــن
بــا  ۵٠درصــد تخفیــف در اختیــار فوالدســازان
داخلــی قــرار مــی گیــرد.
وی بــا اشــاره بــه وضعیــت فعلــی و هدف گــذاری ها
بــرای پیشــروی طــرح هــای توســعه ای ایــن
مجموعــه معدنــی گفــت :در حــال حاضــر شــرکت
چادرملــو پنــج طــرح مهــم و اصلــی شــامل طــرح
فــوالد ،طــرح توســعه و افزایــش ظرفیــت خــط
گندلــه ،طــرح تصفیــه خانــه اردکان ،طــرح نیــروگاه
و طــرح نــورد ســرمد ابرکــوه دارد کــه ایــن شــرکت
معدنــی بــرای ایــن طــرح هــا مبلــغ  ۴۴۵۵میلیــارد
تومــان ســرمایه در نظــر گرفتــه کــه تــا پایــان ســال
گذشــته ،مبلــغ  ۳۷۱۲میلیــارد تومــان از ایــن مبلــغ
هزینــه شــده اســت.
ایــن فعال معدنی کارخانه فــوالد را یکی از طرح های
مهــم ایــن مجموعــه دانســت و گفــت :طــرح
کارخانــه فــوالد بــا ظرفیــت یــک میلیــون تــن در
اواخــر ســال گذشــته راه انــدازی شــد و اوایــل ســال
جــاری نیــز تولیــد آزمایشــی آن آغــاز مــی شــود و
ســپس در مــاه هــای آتــی  ۳۰۰هــزار تــن تولیــد
تجــاری خواهــد داشــت.
رییــس دفتــر بودجــه و گزارشــات چادرملــو در ادامــه
ضمــن تشــریح آخریــن وضعیــت و افزایــش ظرفیــت

انتقــال آب بــه مجتمــع چادرملــو را بــر عهــده
خواهــد داشــت و تــا کنــون  ۹۶درصــد پیشــرفت
فیزیکــی داشــته و پایــان تیــر مــاه ســال جــاری را
زمــان بهــره بــرداری از آن دانســت.
وی همچنیــن دربــاره طــرح نیــروگاه ســیکل
ترکیبــی چادرملــو عنــوان کــرد :ایــن طــرح شــامل
ســه فــاز بــود؛ فــاز اول در تیــر مــاه ســال ۱۳۹۳
راه انــدازی شــد .فــاز دوم در شــهریور مــاه ســال
 ۱۳۹۳و فــاز ســوم در اردیبهشــت ســال گذشــته
بــه بهــره بــرداری رســید و از بهمــن همــان ســال
ایــن نیــروگاه بــا ظرفیــت کامــل وارد مــدار شــبکه
سراســری بــرق کشــور شــد.
او دربــاره پــروژه نــورد ســرمد ابرکــوه کــه در ســال
گذشــته بــه اتمــام رســید ،گفــت :پیــش بینــی تولیــد
محصــول در ایــن مجموعــه بــا توجــه بــه بــازار
مصــرف بــرای ســال جــاری  ۲۵۰هــزار تــن اســت
کــه در حقیقــت نیمــی از ظرفیــت  ۵۰۰هــزار تنــی
ایــن طــرح خواهــد بــود.
بشــیری راد بــه پــروژه هــای در دســت اقــدام اشــاره
کــرد و افــزود :مهمتریــن طــرح هــای توســعه ای
ســال جــاری چادرملــو شــامل پــروژه احیــای
مســتقیم بــا ظرفیــت یــک میلیــون و  ۵۵۰هــزار
تــن آهــن اســفنجی و پــروژه فوالدســازی واحــد
ابرکــوه بــا ظرفیــت  ۶۰۰هــزار تــن فــوالد اســت.
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طــرح احیــای مســتقیم هــم تاکنــون  ۷۶.۵درصــد
پیشــرفت فیزیکــی داشــته و در اســفند مــاه امســال
کار فیزیکــی آن بــه اتمــام خواهــد رســید .پیشــرفت
فیزیکــی طــرح فوالدســازی ابرکــوه نیــز تاکنــون ۳۰
درصــد بــوده کــه امیدواریــم تــا پایــان ســال آینــده
بــه بهــره بــرداری برســد.
رییــس دفتــر بودجــه و گزارشــات چادرملــو
همچنیــن بــا اشــاره بــه ظرفیــت هــای تولیــدی
چادرملــو اظهــار کــرد :شــرکت چادرملــو بــرای
ســال مالــی  ۱۳۹۶ظرفیــت تولیــد کنســانتره را ۹
میلیــون و  ۵۰۰هــزار تــن در نظــر گرفتــه در حالــی
کــه قــدرت تولیــد  ۱۰.۵میلیــون تــن کنســانتره را
وجــود دارد .همچنیــن ظرفیــت پیــش بینــی شــده
بــرای تولیــد ســنگ آهــن دانــه بنــدی شــده کــه
محصــول فرعــی چادرملــو محســوب مــی شــود نیــز
 ۵۰۰هــزار تــن در نظــر گرفتــه شــده اســت.
وی علــت کاهــش بــرآورد ظرفیــت تولیــدی ایــن
محصــوالت را کشــش بــازار و مصــرف کــم آن در
ایــران عنــوان کــرد و گفــت بــا توجــه بــه ایــن کــه
در حــال حاضــر در انبارهــای شــرکت یــک میلیــون
و  ۲۷۸هــزار تــن ســنگ آهــن دانــه بنــدی وجــود
دارد ظرفیــت تولیــد ایــن محصــول را بــرای امســال
 ۵۰۰هــزار تــن در نظــر گرفتیــم .ایــن در حالی اســت
کــه تــوان تولیــدی ســنگ آهــن دانــه بنــدی شــده
شــرکت چادرملــو یــک میلیــون و  ۲۰۰تــا یــک
میلیــون و  ۵۰۰هــزار تــن اســت.
بشــیری راد افــزود :ظرفیــت تولیــدی پیــش بینــی
شــده گندلــه بــرای ســال جــاری ســه میلیــون و
 ۶۰۰هــزار تــن ،فــوالد  ۳۰۰هــزار تــن و میلگــرد
کارخانــه نــورد ابرکــوه  ۲۵۰هــزار تــن اســت.
او دربــاره تاثیــر قیمــت هــای جهانــی ســنگ
آهــن بــر شــرکت چادرملــو عنــوان کــرد :نوســانات
قیمــت جهانــی ســنگ آهــن هیــچ تاثیــری بــر
قیمــت محصــوالت صنعتــی و معدنــی چادرملــو
نــدارد ،بــه همیــن دالیــل بــر ســودآوری شــرکت
نیــز موثــر واقــع نخواهــد شــد .قیمــت کنســانتره و
گندلــه چادرملــو همچنــان تابعــی از شــمش فــوالد
خوزســتان اســت و بودجــه ســال مالــی امســال نیــز
بــا همیــن فرمــول بســته شــده اســت.
بشــیری راد افــزود :شــرکت چادرملــو بــه اکتشــاف
و بهــره بــرداری از معــادن ســنگ آهــن و تولیــد
کنســانتره از آن و تولیــد گندلــه ،ســنگ آهــن و
محصــوالت فــوالدی مشــغول اســت .ایــن شــرکت
بــا ســرمایه فعلــی  ۲۸هــزار و  ۲۱۵میلیــارد ریــال،
ســود هــر ســهم ســال مالــی جــاری را ۲۳۶
ریــال پیــش بینــی کــرده کــه نســبت بــه بودجــه
ســال  ۱۳۹۵حــدود دو درصــد افزایــش را نشــان
مــی دهــد .ایــن در حالــی اســت کــه بودجــه
ســال قبــل بــا  ۹درصــد افزایــش ســود نســبت بــه
عملکــرد واقعــی ســال  ۱۳۹۴و برابــر بــا  ۲۳۱ریــال
در نظــر گــر فتــه شــده اســت.

خوشــبختانه در ایــن هفتــه برنامههــای متعــددی
پیشبینــی شــده اســت کــه شــاخصترین آن
دیــدار کارگــران بــا مقــام معظــم رهبــری اســت
کــه در چنــد ســال گذشــته همــواره برگــزار
شــده و ایشــان اشــرافیت کامــل نســبت بــه
مشــکالت کارگــران داشــته و دارنــد و امیدواریــم
مســئوالن از فرامیــن و رهنمودهــای رهبــری
در جهــت حــل مشــکالت کارگــران اســتفاده
کنند.
وی در پایــان دیــدار بــا رئیسجمهــوری ،تشــکیل
ســتادهای اســتانی و تقدیــر و تجلیــل از نخبــگان و
فعــاالن عرصــه کار و تولیــد را از دیگــر برنامههــای
هفتــه کار و کارگــر برشــمرد.

بیشتر وانتهای داخلی
بیکیفیتاند!
بـر اسـاس جدیدتریـن گزارشهـای رسـمی بیشـتر
وانتهـای داخلـی همچنـان در پایینتریـن سـطح
کیفـی تولیـد میشـوند.به گـزارش ایسـنا ،گـزارش
ارزیابـی کیفیـت خودروهـای تولیـدی در اسـفند مـاه
سـال گذشـته ( )۱۳۹۵اخیـرا منتشـر شـد.نگاهی به
ایـن گـزارش نشـان میدهد که از هشـت مـدل وانت
در حـال تولیـد در خودروسـازان داخلی شـش مدل در
پایینتریـن سـطح کیفـی ممکن قـرار دارنـد.در میان
وانتهـای تولیـدی در اسـفند  ۱۳۹۵تنهـا وانت تندر
 ۹۰سـه سـتاره کیفـی دریافت کـرده و وانـت پیکاپ
فوتـون دیزلـی نیـز دو سـتاره کیفـی کسـب کـرده
اسـت.باقی وانتهـای تولیـدی شـامل وانـت نیسـان
دوگانهسـوز ،وانـت آریسـان ،وانت نیسـان تکسـوز،
وانـت مـزدا کارا  ۲۰۰۰دو کابیـن ،وانـت مـزدا کارا
 ۲۰۰۰تـک کابیـن و وانـت سـایپا  ۱۵۱تنهـا یـک
سـتاره از پنـج سـتاره کیفـی را کسـب کردهانـد.
در مـدل ارزیابـی کیفـی خودروهـای داخلـی ،ایـن
محصـوالت بسـته بـه کیفیت خود یـک تا پنج سـتاره
دریافـت میکننـد .یـک سـتاره پایینتریـن سـطح
کیفـی و پنـج سـتاره باالترین سـطح کیفی را نشـان
میدهـد.

معاون وزیر صنعت خبر داد

مذاکره زاگرسخودرو با
پروتون برای آغاز مجدد
همکاری
معـاون وزیـر صنعـت ،معـدن و تجـارت بـا رد برخی
اخبـار مبنـی بـر تعطیلـی شـرکت زاگـرس خـودرو
از مذاکـرات فشـرده مسـووالن ایـن شـرکت بـا
خودروسـازی پروتـون مالـزی بـرای آغـاز مجـدد
همـکاری خبـر داد.
محسـن صالحینیـا در گفتوگـو بـا ایسـنا ،اظهـار
کـرد :شـرکت زاگـرس خـودرو از سـال  ۱۳۸۸پـس
از قطـع همـکاری بـا پروتـون دیگـر فعالیتـی در
حـوزه تولیـد مسـتقل خـودرو نداشـت و بـه صـورت
حقالعمـلکاری بـرای خودروسـازان دیگـر فعالیـت
میکـرد.
وی بـا بیـان اینکـه از آن زمـان تاکنون مونتـاژ بدنه و
رنـگ محصـوالت سـایپا و پـارس خـودرو در زاگرس
خـودرو انجـام میشـود ،خاطرنشـان کـرد :فعالیـت
ایـن شـرکت در این حـوزه همچنـان ادامـه دارد البته
اخیـرا تغییراتـی در مالکیـت زاگـرس خـودرو صورت
گرفتـه و مالـکان جدید بـه دنبالآغاز مجـدد همکاری
بـا خودروسـازی پروتون هسـتند.
معـاون وزیـر صنعـت ،معـدن و تجـارت ادامـه داد:
در همیـن رابطـه در دو مـاه اخیـر مسـووالن شـرکت
زاگـرس خـودرو و پروتون مالزی جلسـات مشـترک و
فشـردهای در وزارت صنعـت ،معـدن و تجـارت برای
آغـاز مجـدد همـکاری داشـتهاند.
وی افـزود :وزارت صنعـت ،معـدن و تجـارت نیـز
از ایـن همـکاری بـا تکیـه بـر اصـول خـود مبنـی بر
سـرمایهگذاری خودروسـازان خارجـی و صـادرات
محصـوالت تولیـدی از ایـران ،حمایـت میکنـد.
صالحینیـا بـا بیـان اینکـه زاگـرس خـودرو پـس از
چندین سـال وقفه مجـددا فعالیت خود را بـرای تولید
مسـتقل خـودرو آغـاز خواهد کـرد ،تصریح کـرد :این
شـرکت در حـال حاضـر همچنـان مونتاژ بدنـه و رنگ
محصـوالت پارس خودرو و سـایپا را انجـام میدهد و
تغییـری در وضعیـت آن صـورت نگرفته اسـت.

