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اقتصاد

سه شنبه  12آذر 1398
شماره 2597

اخبار
نائب رییس اتاق بازرگانى تهران اعالم کرد؛

افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات
پیگیرى شود

نائب رییس اتاق بازرگانى تهران با تاکید بر ضرورت
ارائه مشوق هاى صادراتى گفت :در مجلس مطرح کرده
ایم که هزار و ٣٠٠میلیارد تومان بودجه به مشوق هاى
صادراتى تعلق گیرد و این مهم باید در دستور کار قرارگیرد.
محمدرضا انصارى نائب رییس اتاق بازرگانى تهران،
دیروز در مراسم بیست و سومین سالروز ملى صادرات با
بیان اینکه توسعه صادرات غیرنفتى در ایران هنوز مورد
توجه قرار نگرفته ،گفت :این در حالی است که تمامی
کشورها صادرات را در باالترین سطوح اجرایی کشور خود
قرار داده و وزارتخانهای برای صادرات غیرنفتی دارند.
وى با بیان اینکه اگر به دنبال این هستیم که صادرات
را رونق دهیم ،باید سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران
را افزایش دهیم ،تصریح کرد :با  ۱۰۰میلیون دالری که
سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران است ،نمی توان در
دنیا حرف برای رقابت در شرایط سخت جهانی زد .هم
اکنون ضمانتنامه گرفتن از صندوق ضمانت صادرات ایران
جواهر شده به این معنا که اگر جایی از کشور نمی توانیم
از سرمایه های بلوکه شده خود استفاده کنیم می توانیم با
افزایش سقف سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران کار را
برای صادرکنندگان هموار کنیم.
انصارى ادامه داد :ترکیه و عربستان به ترتیب  ۲میلیارد
و  ۴میلیارد دالر را بعنوان سرمایه صندوق ضمانت صادرات
خود قرار داده اند؛ با مصوبه مجلس قرار بود یک درصد از
حقوق ورودی کاالهای وارداتی غیراساسی به عنوان مشوق
صادراتی اختصاص یابد ،مجلس براى این کار چیزی حدود
 ۱۳۰۰میلیارد تومان را برآورد کرده بود ،اما متاسفانه بعد
از گذشت چند سال هنوز عملیاتی نشده است.
رییس کمیته ارزى اتاق بازرگانی تاکید کرد :باید
ترتیبی داده شود که مشوق های صادراتی فعال شود چراکه
مشوق صادراتی مثل چاشنی برای دینامیت است و حتى
اگر مبلغ آن کوچک باشد اما اثر بزرگی دارد.
یک مقام مسئول اعالم کرد:

صادرات  ۳۱۵میلیون دالر محصوالت
کشاورزی و غذایی ایران به اوراسیا

مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی
گفت :سال گذشته  ۴۰۵هزار تن محصوالت کشاورزی
و غذایی به ارزش  ۳۱۵میلیون دالر ،از ایران به اتحادیه
اوراسیا صادر شده است.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی ،شاهرخ شجری
در همایش آشنایی با فرصتهای تجاری با اوراسیا که در
سالن خلیجفارس نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد،
اظهار داشت :سال گذشته ،حدود  ۷میلیون تن محصوالت
کشاورزی و غذایی ایران به ارزش  ۶.۴۱میلیارد دالر صادر
شده است .وی با اشاره به اینکه ایران در سال گذشته
 ۲۰.۵میلیون تن محصوالت کشاورزی به ارزش ۱۰.۷
میلیارد دالر از کشورهای مختلف جهان وارد کرده است،
افزود :سهم تجارت ایران با اتحادیه اوراسیا در سال گذشته،
 ۲.۵۸میلیون تن به ارزش  ۱.۹۲میلیارد دالر بوده که از
این میزان ۴۰۵ ،هزار تن به ارزش  ۳۱۵.۳میلیون دالر
محصوالت کشاورزی و غذایی به اتحادیه اوراسیا صادر شده
است .شجری ،واردات محصوالت کشاورزی و مواد غذایی از
اتحادیه اوراسیا به ایران را  ۲.۱۲میلیون تن به ارزش ۷۷۶
میلیون دالر اعالم کرد و ادامه داد :بیشترین سهم ارزشی
واردات کشاورزی ایران مربوط به روسیه با  ۸۶.۱۹درصد
بوده است پس از آن قزاقستان با  ۱۰.۴درصد ،ارمنستان با
 ۱.۹۸درصد ،قرقیزستان با  ۱.۴۳درصد قرار دارند.
مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی،
یادآور شد ۱۰.۴ :درصد از میزان صادرات محصوالت
کشاورزی به جهان ،به اتحادیه اقتصادی اوراسیا اختصاص
دارد که معادل ارزشی آن  ۷.۲۴درصد است.
شجری با اشاره به برخی مزایای توافقنامه منطقهای
اوراسیا عنوان کرد :از مزایای توافقنامه میتوان به لغو
روادید تجاری برای تجار دو طرف ،برگزاری نمایشگاههای
تخصصی تجاری در هر دو طرف ،تاکید بر رفع موانع امور
بانکی و انتقال مالی و اعتبارسنجی شرکت های اعتباری هر
دو طرف را نام برد.
معاون وزیر صمت؛

صادرات به ١٥کشور همسایه در اولویت

معاون وزیر صمت گفت :امسال اجرای پرقدرت
نقشه راه توسعه صادرات در کنار توجه به تنظیم بازار در
دستورکار قرار دارد.
حمید زادبوم دیروز در بیست و سومین سالروز
ملى صادرات با بیان اینکه امسال براى صادرکنندگان
سالى سخت و طاقت فرسا بود اظهار کرد :با وجود تمام
نامالیمتیها و عهدشکنی ها تحت عنوان فشار حداکثرى
بر مردم این مرز و بوم ،جهادگران عرصه صادرات حداکثر
همت و غیرت خود را برای رسیدن به اهداف عالی نظام و
تحقق اهداف سند چشم انداز به کار بسته اند.
زادبوم از دستور ویژه رئیس جمهور و تاکید وزیر
صنعت ،معدن و تجارت برای الحاق ایران به سازمان
تجارت جهانی خبر داد و بیان کرد :امسال اجرای پرقدرت
نقشه راه توسعه صادرات در کنار توجه به تنظیم بازار در
دستورکار قرار دارد .او افزود :از لحاظ کاالیی و بر اساس
کارشناسیهای صورت گرفته در سازمان توسعه تجارت
ایران ،نزدیک به دو سوم صادرات غیرنفتی کشور را
محصوالت خام و یا ارزش افزوده پایین به خود اختصاص
داده است؛ لذا رویکردهای آتی این سازمان به حمایت از
توسعه صادرات کاالهایی با ارزش افزوده باالتر خواهد بود.
زادبوم با اشاره به جزییات فرآیند انتخاب صادرکننده
نمونه امسال توضیح داد :امسال عالوه بر فعالیت های
صورت گرفته به روال سالهای پیشین از جمله فراخوان
جهت حضور ،ثبت نام و تشکیل جلسات کمیته انتخاب
صادرکننده نمونه ،که به استناد آیین نامه تشویق
صادرکنندگان نمونه شامل  ۱۰عضو از دستگاهای دولتی و
خصوصی است ،تالش شد که فرآیند تا حد امکان به صورت
الکترونیکی انجام پذیرد .رییس سازمان توسعه تجارت افزود:
با این رویکرد پس از ثبت نام برای کسب عنوان صادرکننده
نمونه امسال ،بیش از  ۳۰۰متقاضی حقیقی و حقوقی در بیش
از  ۷۰گروه کاالیی و خدماتی برای کسب عنوان صادرکننده
نمونه به رقابت پرداختند که پس از طی مراحل کارشناسی و
طرح نتایج در جلسات کمیته انتخاب صادرکننده نمونه ،در
این مراسم از  ۴۴صادرکننده ممتاز و نمونه کشور تجلیل می
شود که از این تعداد  ۹صادرکننده در حوزه کشاورزی و صنایع
تبدیلی ۹ ،صادرکننده در حوزه خدمات و مابقی متعلق به
حوزه صنعت و معدن کشور هستند.

وزیر صمت در مراسم روز ملى صادرات:

رشد ١٧درصدى صادرات در هفت ماهه امسال

وزیر صمت از رصد روزانه ٤٤قلم کاالى
تولیدى در کنار ۱۰۰کاالی مصرفى مردم
خبر داد و گفت :طی هفت ماه گذشته به غیر
از خانواده خودرو منهای وانت و تراکتور و
آلومنیوم ،سایر کاالها روند تولید مثبت همراه
با رشد را تجربه کرده اند به طوریکه حتی ۵۰
درصد ظرفیت خالی نیز وجود دارد.
رضا رحمانى دیروز در مراسم روز ملى
صادرات درباره علت به تعویق انداختن
برگزاری مراسم روز ملی صادرات از 29مهر
به  11آذر توضیح داد :یکی از علل تاخیر
برگزاری مراسم روز ملی صادرات به دلیل
قرار گرفتن آن در دهه صفر ،و دیگرى این
بود که میخواستیم مراسم روز ملی صادرات
را اتاق برگزار کند ،به این ترتیب به رئیس
اتاق بازرگانی ایران اعالم میکنم که از امروز،
مراسم روز ملی صادرات را به اتاق بازرگانی
ایران تحویل میدهیم.
رحمانی با بیان ایکه اتاق بازرگانی و
وزارت صمت با هم احساس جدایی ندارند
افزود :اتاق هم باید در این حوزه فعال باشد
و همکاری تنگاتنگی در این راستا داشته
باشد ،نمونه این موضوع ابالغ دستورالعمل
ماینرهاست که تا زمانی که نظر اتاق بازرگانی
را اخذ نکردیم ،دستورالعمل مربوطه ابالغ
نشد.

این مقام مسئول به رصد روزانه کاالها
اشاره کرد و گفت :روزانه  44قلم کاالی
منتخب تولیدی مهم کشور و  100قلم
کاالی مورد نیاز مردم را نیز در بخش بازار
رصد میکنیم که در هفت ماه گذشته به غیر
از خانواده خودرو منهای وانت و تراکتور و
آلومنیوم ،سایر کاالها روند تولید مثبت همراه
با رشد را تجربه کرده اند و حتی  50درصد
ظرفیت خالی نیز وجود دارد.
وی ظرفیت خالی واحدهای تولیدی را
یکی از مشکالت فعلی دانشت و اظهار کرد:

اولتیماتوم وزارت صنعت به تولیدکنندگان فوالد

عضو کمیته تخصصی فوالد از تعیین مهلت عرضه داخلی شرکتهای فوالدی مطابق
با برنامه تا پایان آذرماه خبر داد و گفت :چنانچه تولیدکنندگان بازار را تامین نکنند،
صادرات فوالد را سهمیهبندی میکنیم .کامران کارگر از مصوبه کمیته تخصصی فوالد در
روز گذشته خبر داد و گفت :بر این اساس وزارت صنعت ،معدن و تجارت به تولیدکنندگان
داخلی فوالد اولتیماتوم داده تا پایان آذر ماه کسری نیاز داخلی را با عرضه های فوق العاده
خود جبران کنند .عضو کمیته تخصصی فوالد افزود :بر این اساس شرکت های فوالدی باید
کف تعهدات توزیع داخلی این محصوالت فوالدی را مطابق با ابالغیه معاونت معدنی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت رعایت نمایند .وی تصریح کرد :طی چند روز اخیر برخی مقاطع
فوالدی با کمبود عرضه داخلی مواجه شده بود که بر این اساس کمیته تخصصی فوالد
تاکید کرد که تمامی تولیدکنندگان باید تا پایان آذر ماه تعهدات خود را مبنی بر تامین
نیاز داخلی فوالد ایفا نماید .مشاور قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت در امور بازرگانی
خاطرنشان کرد :چنانچه تولیدکنندگان نسبت به تامین کامل نیاز داخلی کشور به فوالد
و مقاطع فوالدی اقدام نکنند نسبت به تعیین سهمیه صادراتی برای آنها اقدام شده و از
تمامی ابزارهای قانونی برای برخورد با تخلفات آنها استفاده خواهد شد.
کارگر گفت :خوشبختانه میزان تولید محصوالت فوالدی در کشور به شرایط مطلوبی
رسیده و جای هیچ گونه نگرانی و کمبودی از این بابت وجود ندارد.

این یک واقعیت است که تولید کشور افزایش
داشته اما با این وجود همچنان ظرفیت
خالی هم وجود دارد که در این راستا 25
شهریورماه برنامه عملیاتی رونق تولید در
ظرفیت های خالی به معاون اول رئیس
جمهور ارایه شده است.
ضرورت افزایش صادرات
به 24میلیارد دالر تا افق 1400
رحمانی همچنین به رشد 17درصدی
وزنی صادرات اشاره کرد و افزود :مبنای
محاسبه ارز در گمرکات جابجا شده ،اما من

از وضعیت صادرات راضی نیستم و تا سال
 1400میزان صادرات به کشورهای همسایه
باید دو برابر شود ،یعنی باید به کشورهای
همسایه  24میلیارد دالر صادرات داشته
باشیم که در این بین ظرفیت اوراسیا را هم
نباید نادیده گرفت.
وزیر صمت به قرارداد تجارت ترجیحی
ایران با اوراسیا نیز اشاره کرد و گفت:
میانگین تخفیفی که اتحادیه اوراسیا به ایران
برای صادرات کاالها داده  56درصد بوده و ما
هم میانگین  32درصد تخفیف گمرکی به
این بخش دادهایم.
او با بیان اینکه توسعه صادرات به
خصوص با کشورهای همسایه جزو هفت
محور اجرایی وزارت صنعت است ،تصریح
کرد :کشوری مثل چین  2000میلیارد دالر
واردات دارد و از کاالهای ایرانی نیز استقبال
می کند ،از این رقم  700میلیارد دالر
کاالهایی است که ایران می تواند به چین
صادرات داشته باشد.
رحمانی در پایان با اشاره به کاهش
قدرت خرید مردم تاکید کرد :امسال و سال
آینده صادرات پیشران اقتصاد ایران باشد و
همچنین باید صادرات کاالهای کیفی رونق
یابد چراکه در غیر این صورت دروازه صادرات
بسته خواهد شد.

قاچاق سیگار نصف شد

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت) نشان
میدهد برآورد قاچاق سیگار از  ۱۳میلیارد نخ در شش ماه اول سال گذشته به شش
میلیارد و  ۹۰میلیون نخ رسیده و در این مدت  ۵۳.۲درصد کاهش داشته است.
طبق آمارها در نیمه اول امسال صادرات سیگار با کاهش  ۷۶درصدی به  ۳۶میلیون
نخ رسیده است .این در حالی است که صادرات سیگار در شش ماهه اول سال گذشته ۱۵۰
میلیون نخ بوده است.
در این مدت صادرات تنباکو سنتی و معسل نیز  ۴۳.۳و  ۷۷.۲درصد کاهش داشته
است؛ بهطوریکه در نیمه اول امسال  ۶۳.۳و  ۳۷.۱تن تنباکو سنتی و معسل صادر شده
است .با این حال صادرات توتون در این مدت بیش از  ۹برابر شده و به  ۹۳۱تن رسیده
است .همچنین طبق این آمار برآورد مصرف سیگار تغییری نداشته و تولید سیگار در نیمه
اول امسال  ۲۶میلیارد و  ۴۴۰میلیون نخ بوده که نسبت به تولید  ۱۹میلیارد و ۶۵۰
میلیون نخی در مدت مشابه سال گذشته ۳۴.۶ ،درصد افزایش داشته است.
در این میان آمارها نشان میدهد که تعداد واحدهای فعال دخانی در بخش سیگار و
تنباکو از  ۴۷واحد در شش ماهه اول سال گذشته به  ۵۸واحد در نیمه اول امسال رسیده
است .همچنین طبق این آمار واریزی اشخاص و شرکتها جهت محصوالت دخانی به
خزانه در نیمه اول امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته تقریبا دو برابر شده است.

استخراج سنگ آهن در مسیر سند چشم انداز شتاب گرفت

آمارهای منتشر شده در زمینه میزان
ذخایر زمین شناسی سنگ آهن کشور رقم
 ۵.۲میلیارد تن را نشان میدهد که  ۲۴درصد
آن در منطقه گل گهر سیرجان واقع شده و
اکنون در فاصله باقیمانده تا افق  ۱۴۰۴شاهد
شتاب بخشیدن به روند استخراج این ماده
معدنی هستیم.
آخرین مطالعات در زمینه میزان ذخایر
قطعی سنگ آهن کشورمان گویای آن است
که رقم  ۲.۷میلیارد تن برآورد می شود و سه
منطقه شاخص سنگ آهن کشور « مرکزی،
گل گهر سیرجان و سنگان » به ترتیب ،۲۸
 ۳۱و  ۲۲درصد از این ماده اولیه فوالد سازی
را در خود ذخیره دارند.
معدن سنگ آهن گل گهر که در دل
کویر و  ۵۰کیلومتری جنوب غربی شهرستان
سیرجان واقع است ،با ظرفیت بیش از ۱۵
میلیون تن کنسانتره ،امسال برنامه تولید
حداقل  ۱۱میلیون تن سنگ آهن را در
برنامه دارد.
بررسیها نشان میدهد منطقه معدنی
گل گهر دارای معادن غنی از سنگ آهن
به عنوان یکی از قطب های فعال معدنی،
صنعتی در خاورمیانه محسوب می شود که
قابلیت های بسیاری برای تبدیل شدن به
یک منطقه بزرگ و رقابتی در سطح ایران
و جهان را دارد.
کانسار سنگ آهن گل گهر در شش
آنومالی مجزا در مجموع با ذخیره ای در
حدود یک میلیارد و  ۲۰۰تا  ۳۰۰میلیون تن
در محدوده ای به طول تقریبی  ۱۰کیلومتر و
عرض تقریبی چهار کیلومتر قرار گرفته است
 .بهره برداری از توده معدنی شماره یک بر
عهده شرکت معدنی و صنعتی گل گهر است
که  ۲۲۰میلیون تن آن تاکنون استخراج
شده است.
حمایت سهامداران ضامن توسعه پایدار
«محمود زید آبادی» معاون مالی و
اقتصادی شرکت معدنی صنعتی گل گهر
در جمع اصحاب رسانه و اهالی بازار سرمایه
بازدید کننده از مجتمع تصریح کرد :سرمایه
ثبت شده این شرکت  ۴۸هزار میلیارد ریال
است و برنامه ارتقا این میزان به رقم ۱۰۰
هزار میلیارد ریال است که به این ترتیب
حمایت سهامداران موجب توسعه پایدار
خواهد شد و می توان اقتدار را حفظ کرد.
وی خاطرنشان ساخت :گل گهر اکنون
با حجم سرمایه گذاری انجام شده رتبه ۶
را در بازار بورس دارد و با افزایش سرمایه
گذاری می توان رتبه نخست را به دست آورد.
سهمبیشاز ۳۰درصدیدرسندچشمانداز
«محمد ستوده بحرینی» معاون
بهره برداری مجتمع گل گهر هم معتقد است:
این مجموعه در چارچوب سند چشم انداز
 ۱۴۰۴که پیش بینی دستیابی به ظرفیت
 ۵۵میلیون تن فوالد شده و الزمه آن تامین
 ۱۶۲میلیون سنگ آهن است ،بیش از ۳۰
درصد سنگ اهن مورد نیاز را باید تامین کند.
وی یادآور شد :اکنون در توده معدنی
شماره یک که متعلق به شرکت معدنی و
صنعتی گل گهر است ۲۳۰ ،تا  ۲۴۰متر از

سطح زمین به عمق رفته ایم و پیک نهایی
هم تا  ۴۰۰متر پیش بینی شده است.
ایران رتبه نهم جهان و گل گهر
جایگاه نخست
«سید محسن نبوی» مدیر سیستم ها و
برنامه و بودجه گل گهر ضمن یادآوری رتبه
نهم ایران در زمینه تولید سنگ آهن گفت:
ایران بهره مند از دو درصد ذخایر سنگ آهن
جهان است و در واقع با سهم  ۳۰درصدی
گل گهر در این ارتباط می توان جایگاه
نخست را به آن داد.
وی آمار  ۳۴درصد از ظرفیت تولید
کنسانتره ۲۵ ،درصد گندله ۱۴ ،درصد
آهن اسفنجی در گل گهررا ارایه داد و اینکه
سه درصد از ظرفیت فوالد خام نیز در این
مجموعه احداث شده است.
تولید  9/4میلیون تنی کنسانتره
در هفت ماه
آمارهای عملکرد این مجموعه در مدت
هفت ماهه امسال گویای تولید  ۹میلیون و
 ۴۳۴هزار و  ۵۹۹تن است که نسبت به مدت
مشابه در سال گذشته یک درصد رشد دارد و
در مهرماه هم تولید کنسانتره آهن به بیش از
یک میلیون و  ۲۶۰هزار تن رسید.
عالوه براین در زمینه گندله که ظرفیت
 ۱۰میلیون تنی دارد ،در مدت هفت ماهه
 ۹۸افزون بر هفت میلیون و  ۸۹هزار تن
تولید این مجموعه بود که نسبت به مدت
مشابه پارسال یک درصد افزایش را ثبت کرد
و در مهر ماه امسال هم  ۹۹۵هزار و  ۵۸۴تن
گندله تولید کرد.
افتتاح  ۲۶طرح جدید
در مجموعه گل گهر
همزمان با سفر رئیس جمهوری به
استان کرمان در ابتدای دهه سوم آبان ماه
جاری کارخانه های «آهن اسفنجی کوثر دو»
و «فوالدسازی جهان فوالد» با حضورحجت
االسالم والمسلمین حسن روحانی افتتاح شد
و واحد گازی نیروگاه گهر انرژی نیز به عنوان
طرح پشتیبان صنایع ،به مدار تولید پیوست.
براساس برنامه تنظیمی عالوه بر این
سه طرح بزرگ یاد شده ۲۳ ،پروژه دیگر هم
همزمان راه اندازی شد بگونه ای که منطقه
گل گهر شاهد افتتاح  ۲۶طرح جدید بود.
مجموع ارزش این طرح ها از هشت هزار
و  ۲۰۰میلیارد تومان نیز گذشت و این حجم
سرمایه گذاری اشتغال حدود یکهزار و ۳۰۰
نفر را به شکل مستقیم به همراه داشت سه
هزار و  ۹۰۰شغل نیز به طور غیر مستقیم
ایجاد شد.
تحقق هدف سال  ۹۸در  ۶ماه
«محسن میرزاده» مدیرحسابداری
مدیریت ،شرکت معدنی صنعتی گل گهر هم
در جمع اصحاب رسانه و اهالی بازار سرمایه
بازدید کننده از این مجموعه ،خبر از تحقق
هدف پیش بینی شده برای فروش سال ۹۸
در مدت  ۶ماهه امسال خبر داد.
وی گفت :کل فروش شرکت در  ۶ماهه
 ۹۸رقم  ۱۲.۵میلیارد تومان برآورد شده و
انتظار می رود هدف مربوطه محقق شود.
به گفته میرزاده ،امسال دستیابی به

 ۱۲میلیون تن گندله ۱۵.۵ ،میلیون تن
کنسانتره و در مجموع  ۲۷.۵میلیون تن
تولید پیش بینی شده است.
راهبرد ارتقای سهم ملی و منطقه ای
بررسی ها نشان می دهد شرکت معدنی
وصنعتی گل گهر به عنوان یکی از فعاالن
کلیدی در زنجیره ارزش تولید فوالد کشور با
تدوین برنامه راهبردی و اجرای آن در تالش
است تا سهم ملی و منطقه ای خود را در
تولید کنسانتره ،گندله و فوالد افزایش دهد.
ایران امروز به جایگاه دهمین فوالد ساز
جهان تکیه زده و این مهم با تالش مجموعه
های تولید کننده خوراک فوالد سازان از
جمله گل گهر که یک سوم سنگ آهن مورد
نیاز کشور را تامین می کند ،فراهم شده
است.
اهداف در چارچوب
سیاست اقتصاد مقاومتی
سیاست اقتصاد مقاومتی در چارچوب
مقابله با تحریم های ظالمانه امروز در واحد
های تولیدی در دستور کار قرار دارد و در
این ارتباط گل گهر نیزبا افزایش تولید ،رشد
صادرات غیرنفتی و کاهش اتکا به نفت،
باالبردن رقابت پذیری محصول با کاهش
قیمت تمام شده ،بومی سازی و کمک به
داخلی سازی تجهیزات بخشی از اقدام های
انجام شده و نیز در برنامه ریزی گنجانده
شده است.
همچنین تکیه بر توان ظرفیت های
داخلی و افزایش مشارکت سرمایه های
انسانی ،کارآفرینی پایدار ،توسعه نظام هم
افزایی و استفاده بهینه از منایع در شرکت
های گروه ،بهبود کیفیت محصوالت ،تکمیل
زنجیره ارزش و زیر ساخت های توسعه از
دیگر محورهای مهم این مجموعه محسوب
می شود.
صدرنشینی در عملکرد هفت ماهه ۹۸
آمارهای مجموعه های معدنی در زمینه
تولید کنسانتره گویای تولید  ۲۷.۶میلیون
تن است که در مدت هفت ماهه امسال
محقق شده و شرکت معدنی صنعتی گل گهر
با سهم نزدیک به  ۳۴درصدی صدر نشین
این گروه در دوره مربوطه است.
تولیدکنندگان بزرگ سنگ آهن کشور
در دوره هفت ماهه امسال ۲۷ ،میلیون و
 ۶۱۴هزار و  ۱۸۱تن کنسانتره سنگ آهن
تولید داشتند که نسبت به رقم  ۲۶میلیون
و  ۶۱۹هزار و  ۵۱۰تن عملکرد هفت ماهه
ابتدایی سال  ۹۷گویای رشد چهار درصدی
است.
براساس این بررسی پس از «گل
گهر» که  ۹میلیون و  ۴۳۴هزار و  ۵۹۹تن
کنسانتره آهن تولید کرده« ،چادرملو» پنج
میلیون و  ۸۰۱هزار و  ۲۰تن« ،سنگ آهن
مرکزی» دو میلیون و  ۸۸۹هزار و  ۴۱۸تن،
«توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه»
سه میلیون و  ۳۱هزار و  ۷۲۳تن« ،گهر
زمین» دو میلیون و  ۵۷۸هزار و  ۷۳۵تن،
«اپال پارسیان سنگان» یک میلیون و ۷۳۹
هزار و  ۳۸۹تن« ،صنعتی و معدنی توسعه
ملی» یک میلیون و  ۲۹۰هزار و  ۹۸۵تن،

«صبا نور»  ۵۵۶هزار و  ۳۱۲تن و «جالل
آباد»  ۲۹۲هزار تن کنسانتره سنگ آهن
تولید کردند.
دستیابی به هدف
 22/5میلیون تن حمل ریلی
«جمشید مالرحمان» مدیرعامل شرکت
معدنی و صنعتی گل گهر اعالم کرده است:
این شرکت در نظر دارد تا پایان سال ۹۸
میزان حمل بار ریلی به خارج از منطقه را
به  ۲۲.۵میلیون تن برساند که این مهم در
چارچوب اهداف و راهبرد کالن کشور در
توسعه حمل و نقل ریلی اجرایی خواهد شد.
وی تصریح کرد :برقراری قطارهای باری
مستقیم واگن های باردار با تناژ حداقلی
چهار هزار و  ۵۰۰تن از سایت ریلی مجتمع
گل گهر تا مقصد بارکو در منطقه ویژه خلیج
فارس و همچنین اعزام واگنهای خالی با
قطارهای باری متراژی با تناژ دو هزار و ۵۰۰
تن از مبدا بارکو در منطقه ویژه خلیج فارس
تا مقصد سایت ریلی مجتمع گل گهر  ،حمل
ریلی و درآمد حاصل ازآن افزایش چشمگیر و
قابل توجهی درپی خواهد داشت .
فروش ریالی همراه با رشد  ۷۳درصدی
فروش ریالی گل گهر ( کگل ) در بورس
با رشد  ۷۳درصدی در نیمه نخست امسال
روبرو شد .این امر پس از انتشار اطالعات و
صورتهای مالی میاندورهای دوره  ۶ماهه
منتهی به  ۳۱شهر یور ماه امسال (حسابرسی
نشده) در سال مالی منتهی به  ۲۹اسفند ۹۸
اعالم شد و شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
همچنین رشد ۱۵درصدی ارزش بازار را در
مدت  ۶ماه  ۹۸کسب کرد.
مشخصات دیگری که صورت های
مالی کگل در این دوره دارد ،عبارتست از
افزایش  ۷۰درصدی درآمدهای عملیاتی ۶
ماهه  ۱۳۹۸در مقایسه با دوره مشابه (از
مبلغ  ۳۷,۵۱۸,۵۷۰میلیون ریال به مبلغ
 ۶۳,۷۹۶,۲۰۰میلیون ریال رسیده ) افزایش
 ۶۱درصدی سود ناخالص  ۶ماهه  ۱۳۹۸در
مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱۸,۰۵۵,۵۲۸
میلیون ریال به مبلغ  ۲۹,۰۹۲,۲۲۰میلیون
ریال ) افزایش  ۴۹درصدی سود عملیاتی
 ۶ماهه  ۱۳۹۸در مقایسه با دوره مشابه(از
مبلغ  ۱۸,۴۱۷,۰۹۲میلیون ریال به مبلغ
 ۲۷,۴۸۰,۵۸۸میلیون ریال رسیده است)
افزایش  ۵۰درصدی سود خالص  ۶ماهه
 ۱۳۹۸و تحقق سود  ۷۲۴ریالی به ازاء هر
سهم (از مبلغ  ۱۷,۳۲۵,۰۰۴میلیون ریال
به مبلغ  ۲۶,۰۵۸,۳۷۲میلیون ریال رسیده
است) نکته قابل توجه اینکه سود هر سهم
بر مبنای سرمایه  ۳۶هزار میلیاردی محاسبه
شده که بر اساس سرمایه جدید  ۴۸هزار
میلیاردی سود هر سهم  ۵۴۲ریال است.

اخبار کوتاه
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:

کارتهای بازرگانی
ابزاری برای فرار مالیاتی!

میزان معافیتهای مالیاتی در کشور زیاد است.
معافیت مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
و  ...ازجمله آنها است .درخصوص این معافیتها باید
تجدید نظر و بازنگریهای صورت گیرد.
داود محمدی ،عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
مجلس شورای اسالمی پیرامون لزوم جلوگیری از
فرارهای مالیاتی در کشور گفت :افزایش درآمدهای
مالیاتی ازجمله راههای اداره کشور محسوب میشود.
پرداخت مالیات و مقابله با فرار مالیاتی باید تبدیل به
فرهنگ شود.
وی ادامه داد :پرداخت مالیات در کشور هنوز جا
نیافتاده است .دستگاههای مسئول برنامههای مناسبی
در این خصوص باید ارائه دهند و به لحاظ قانونی
ضوابطی ایجاد کنند کسی نتواند فرار مالیاتی داشته
باشد.
نماینده مردم تهران در پاسخ به اینکه دلیل عدم
استقبال پزشکان از نصب کارتخوان علیرغم تاکید این
موضوع در قانون بودجه سال  1398چیست ،گفت :جامعه
پزشکی جزء اقشار فرهیخته هستند .عدم استقبال آنها از
نصب کارتخوان در مطبهایشان باعث تاسف و ناراحتی
است .پزشکان باید متوجه شوند که با پرداخت مالیات،
کشور به سمت توسعه حرکت خواهد کرد.
وی در ادامه افزود :مردم هم باید در این زمینه
با دولت همکاری کنند و از پرداخت نقدی هزینههای
خدمات درمانی خود در مطبها اجتناب کنند .با
پزشکانی که کارتخوان نصب نمیکنند باید برخورد
قانونی شود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره
معافیتهای فراوان مالیاتی در کشور گفت :میزان
معافیتهای مالیاتی در کشور زیاد است .معافیت مناطق
آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و  ...ازجمله آنها
است .درخصوص این معافیتها باید تجدید نظرهای
صورت گیرد.
محمدی با اشاره به تخلفهای مالیاتی به واسطه
کارتهای بازرگانی گفت :عدم ساماندهی کارتهای
بازرگانی آنها را به ابزاری برای فرار مالیاتی تبدیل
کرده است .تخلفهای مالیاتی این بخش باید شناسایی
شود .دستگاههای مسئول هرچه سریعتر باید جلوی فرار
مالیاتی در این بخش را بگیرند.

سود سهام عدالت امسال برای همه
مشموالن یکجا واریز میشود

شنیده ها حاکی از آن است که سود سهام عدالت
امسال به صورت یکجا به حساب همه مشموالن واریز
خواهد شد و احتماال موعد این واریز ،دی ماه است.
اقساط طرح سهام عدالت (از محل سود سهام
تخصیص یافته به مشموالن) که از سال  ۸۵در حال
اجراست بعد از  ۱۰سال در سال  ۹۵به پایان رسید و
از سال  ،۹۶سود این سهام به صورت نقدی به حساب
مشموالن واریز شد.
طی دو سال  ۹۶و  ۹۷و مطابق با سیاست سازمان
خصوصی سازی ،واریز سود سهام عدالت پس از جمع
آوری از شرکت های سرمایه پذیر ،به صورت مرحله به
مرحله از آذر ماه آغاز و معموال تا خرداد ماه سال بعد
ادامه پیدا می کرد.
طبق شنیده ها ،سود سهام عدالت سال مالی ۹۷
خالف دو سال قبل ،به صورت یک جا واریز خواهد شد
و بصورت واریز مرحله ای نخواهد بود.
در این راستا ،یک مقام مطلع  ،اظهار داشت :در
دوره های قبلی سود سهام عدالت به صورت گروه گروه
واریز می شد .به این معنا که ابتدا از اقشار ضعیف شروع
می شد و در ادامه به تدریج برای همه مشموالن واریز
می شد.
وی افزود :مقرر شده امسال سود سهام عدالت برای
همه مشموالن بصورت یکجا واریز شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا سود سهام عدالت
دی ماه واریز خواهد شد ،ادامه داد :احتمال واریز سود
سهام عدالت در دی ماه وجود دارد اما باز هم زمان
دقیق واریز مشخص نیست .سازمان خصوصی سازی
نمی خواهد خود را درگیر واریز مرحله به مرحله کند
اما از سویی دیگر دلیلی ندارد که پول هم در حساب
دولت بماند.
گفتنی است؛ سهام عدالت که به معنای واگذاری
بالعوض سهام شرکتهای دولتی به مردم و افراد کم
توان جامعه و شریک شدن آنها در درآمدهای دولت
است ۴۹ ،میلیون و  ۲۲۶هزار و  ۱۹۳ایرانی را در
بر میگیرد که البته از این تعداد بیش از  ۲میلیون
نفر فوت شدهاند اما با توجه به اینکه افراد فوت شده
نیز کماکان سهامدار سهام عدالت هستند و ورثه آنها
حق استفاده از سهام عدالت متوفیان را دارند ،فهرست
مشموالن سهام عدالت همان عدد  ۴۹میلیون و ۲۲۶
هزار و  ۱۹۳نفر است.
طی  ۱۲سال گذشته مشموالن سهام عدالت صرفاً
ثبت نام شده سهام عدالت هستند و سازمان خصوصی
سازی به صورت مجازی ،سود را از  ۴۹شرکت سرمایه
پذیر دریافت و به صورت علی السویه (به صورت مساوی)
میان سهام داران تقسیم میکند.
در هفت ماهه امسال محقق شد؛

رشد  ۲۶درصدی سرمایهگذاری
خارجی در بخش صنعت

بررسی آمارهای وزارت صنعت ،معدن و تجارت حاکی
از تصویب  ۷۸۴میلیون و  ۶۰۰هزار دالر سرمایه گذاری
خارجی در طرح های صنعتی ،معدنی و تجاری از ابتدای
امسال تا پایان مهرماه و رشد  ۲۶.۱درصدی آن در مقایسه
با مدت مشابه پارسال است.
برپایه آمارهای یاد شده ،این حجم سرمایه گذاری
برای  ۵۵طرح صنعتی ،معدنی و تجاری مصوب شد که در
مقایسه با  ۴۳طرح مصوب هفت ماهه پارسال ،رشد ۲۷.۹
درصدی نشان می دهد.
حجم کل سرمایه گذاری خارجی مصوب طرح های
صنعتی ،معدنی و تجاری در هفت ماهه سال  ،۹۷رقم ۶۲۲
میلیون و  ۳۰۰هزار دالر بوده است.
در  ۶ماهه امسال نیز  ۷۶۲میلیون و  ۶۰۰هزار دالر
سرمایه گذاری خارجی در طرح های صنعتی ،معدنی و
تجاری مصوب شده بود ،یعنی در مهرماه امسال  ۲۲میلیون
دالر سرمایه گذاری خارجی تصویب شد.

