اقتصادی

درحال حاضر قطعی برق در استان خوزستان نداریم
وزیر نیرو گفت :در حال حاضر قطعی برق در استان خوزستان نداریم .حمید چیت چیان صبح دیروز در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه پس از اتفاقات اخیر خوزستان ،صنعت
برق در اکثر استان ها امکانات خود را به این استان بردند و اقدامات الزم را برای شستشوی تاسیسات انجام دادند .در حال حاضر قطعی برق در استان خوزستان نداریم و اگر اشکاالتی وجود داشته باشد،
مشکالت متداول در صنعت برق است .چیت چیان با تشکر از مردم به خاطر صبوری در برابر مشکالت ،اظهار کرد :حدود  4800کیلومتر از خطوط اتصال و  105پست استان خوزستان در معرض چنین وضعیتی
قرار دارند و نیازمند شستشو هستند .در بهمن ماه هجوم گرد و خاک بی سابقه و افزایش رطوبت هوا موجب شد که سیستم های عایق شبکه برق تبدیل به هادی شوند و جرقه های زیاد موجب از مدار خارج
شدن تاسیسات برق و قطعی برق در این استان شد.

معاون وزیر صنعت:

معاون وزیر صنعت در امور معدنی با بیان اینکه نباید در
تولید  55میلیون تن فوالد تردیدکرد ،گفت :در بخشهای
مختلف معدنی در سال  97به توازن کامل میرسیم.
جعفر سرقینی دیروز (چهارشنبه) در همایش وفاق و همدلی؛
نوشداروی بن بست کنونی ،خطاب به فعاالن بخش معدن،
اظهار کرد :اگر منتظر کمک دولت هستید ،سنگبریها نوسازی
نمیشوند .صندوق توسعه ملی برای همین کار است و در حال
حاضر برای صنایع بزرگ  200میلیون یورو تسهیالت در نظر
گرفته شده و برای سنگبریها نیز این کار را انجام میدهیم.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به بحث ارزش
افزوده ،گفت :موضوع ارزش افزوده را از وزارت اقتصاد و دارایی
بسیار پیگیری کردیم ،اما ارزش افزوده موضوعی است که باید در
سطح کشور حل شود و تنها مختص سنگبریها نیست اما هنوز
نا امید نشدهایم.
سرقینی با بیان اینکه ماده  54قانون برنامه ششم نگرانیهایی
را برای فعاالن این بخش ایجاد کرده است ،اضافه کرد :این ماده
پیشنهاد وزارتخانه و دولت نبوده است و از کمیسیون تلفیق بیرون
آمده و براساس آن باید در استانها شورای معادن تشکیل شود
که ترکیب و اختیارات آن نیز مشخص شده است.
وی ادامه داد :به عنوان نماینده دولت تقاضای حذف این ماده را
در صحن علنی مجلس داشتم که رأی نیاورد ،اما تغییرات بسیاری
در آن اعمال شد و به رییس مجلس اعالم کردم اگر این ماده
تصویب شود ،هرگز نمیتوان از وزیر و وزارتخانه سؤال کرد و باید
از استاندارها سؤال کنید و نهایتاً قرار شد اختیارات شورای معادن
استانها برداشته شود و در شورای عالی معادن تصمیمگیری

شود .به همین دلیل نگرانی از بابت ماده  54برنامه ششم ندارم.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه با معدنکاری
چنگ در صورت طبیعت میاندازیم ،اظهار کرد :معدن ،صنعت
مادر است و امروز به برکت معدن چرخ صنعت میچرخد ،اما
معدنکاری با محیط زیست تعارض دارد .در دنیا این موضوع را
حل کردهاند ما نیز از معدنکاران انتظار داریم در کنار فعالیتهای
معدنی ،مسؤولیتهای اجتماعی خود را انجام دهند .البته هر
انتظاری باید متناسب با ظرفیت آن واحد باشد.
سرقینی با بیان اینکه آخرین بار در سال  83براساس تفاهم
نامهای ماشین آالت نو وارد و جایگزین ماشین آالت فرسوده و
کهنه شد ،گفت :براساس ماده  109و  110برای واردات ماشین
آالت جدید اقدام میکنیم و در حال حاضر نیز معادن بزرگ از
ماشین آالت دست دوم وارداتی استفاده میکنند.
وی با بیان اینکه کل حقوق دولتی گرفته شده از معادن در
 10ماهه سال جاری  316میلیارد تومان است ،ادامه داد1500 :
میلیارد تومان حقوق دولتی بر اساس قانون بودجه بر گردن ما
بوده است ،که به دلیل رکود مالحظه وضعیت معدنکاران را
کردیم ،ولی باید در دادگاه پاسخ بدهیم که چرا نتوانستیم رقم
مندرج در بودجه را عملیاتی کنیم.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه نظر ما این
است که باید برای گرفتن حقوق دولتی بر اساس استخراج واقعی
عمل شود ،گفت :قانون ،استخراج اسمی را مد نظر قرار داده
است و حتما دلیل نیز داشته است ،ولی شرایط را برای تغییر
استخراج اسمی سهل کردهایم ،به طوری که اگر در استانها
سازمان صنعت ،معدن و تجارت با تقاضای معدنکاران ظرف دو

همراه بانک دی به روزرسانی شد
نسخه جدید همراه بانک دی با ایجاد گزینههای بیشتر و متنوعتر به روز
رسانی شد.
به گزارش روابط عمومی بانک دی ،نسخه جدید نرم افزار همراه بانک دی با امکانات
بیشتری ایجاد شده و از طریق وبسایت بانک (صفحه همراه بانک) در اختیار کاربران
قرار گرفته است .طبق اعالم معاونت فناوری اطالعات و بانکداری الکترونیک بانک دی،
کاربران همراه بانک ،میبایست ابتدا نسبت به حذف نسخه قبلی اقدام و سپس با توجه
به سیستم عامل گوشی/تبلت خود (اندروید ،جاوا و  )IOSنسخه جدید را از وب سایت
بانک دریافت و نصب کنند.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی

تسهیالت صندوق پس انداز مسکن یکم قدرت خرید خانه
متقاضیان را افزایش داد

آلومینیوم و  ...برنامه راهبردی در نظر گرفته است.
معاون وزیر صنعت در امور معدنی با بیان اینکه نباید در تولید
 55میلیون تن فوالد تردیدکرد ،یادآور شد :در بخشهای مختلف
معدنی در سال  97به توازن کامل میرسیم.
سرقینی با بیان اینکه در حال حاضر فعالیتهای فوالد کنترل
میشود و به راحتی مجوز داده نمیشود ،تاکید کرد :در حال
حاضر  22میلیون تن محصوالت معدنی صادر شده است که باید
به محصوالت با ارزش افزوده باالتر تبدیل شود.

بزرگترین شرکتهای بورسی از نظر تعداد سهامدار معرفی شدند
اسامی بزرگترین شرکتهای بورسی و فرابورسی از نظر تعداد سهامدار توسط
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) منتشر
شد که بر این اساس سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با  240هزار و 813
سهامدار درپایان دی ماه امسال ،در صدر بزرگترین شرکت بورسی از نظر
تعداد سهامدار ایستاد و ایران خودرو با  150هزار و  284سهامدار و توسعه
معادن روی ایران با  125هزار و  303سهامدار در رتبه های دوم و سوم قرار
دارند.
همچنین شرکتهای سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان ،سرمایه گذاری صنعت نفت،
سایپا ،بانک انصار ،توسعه صنایع بهشهر ،سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و نیز سیمان

بهره برداری  ۶۵پروژه آب رسانی روستایی توسط دولت تدبیر و امید
در استان کهگیلویه وبویراحمد
در دولت تدبیر و امید  ۶۵پروژه آب رسانی روستایی با اعتباری بالغ بر  ۲۴میلیارد
تومان در کهگیلویه و بویراحمد به بهره برداری رسیده است.
فیض اله پاسره اظهار داشت :به برکت نظام مقدس جمهوری اسالمی و توجه
مسئوالن دولت یازدهم در بخش آب رسانی به روستاهای کهگیلویه وبویراحمد
خدمات بسیار خوب و ارزنده ای صورت گرفته است .وی بیان کرد :در دولت تدبیر و
امید  ۶۵پروژه آب رسانی روستایی با اعتباری بالغ بر  ۲۴میلیارد تومان در کهگیلویه
و بویراحمد به بهره برداری رسیده است .مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی
کهگیلویه وبویراحمد تصریح کرد :این تعداد پروژه در  ۱۵۵روستا انجام شد .پاسره
عنوان کرد :این تعداد پروژه  ۱۱هزارو  ۶۰۲خانوارروستایی را در غالب  ۴۷هزارو  ۸۷نفر
را از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره مند کرده است .وی گفت :اجرای این تعداد پروژه
نشان از عزم جدی دولت یازدهم و توجه ویژه آن به رفاه و برخورداری روستائیان از
خدمات رفاهی است .مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی کهگیلویه وبویراحمد
خاطر نشان کرد :دولت تدبیر و امید علی رغم اینکه با کمبود منابع مالی به دلیل
کاهش قیمت نفت و تحریمهای ظالمانه روبروبود همچنان توجه ویژه به آب رسانی
روستاها دارد و از عزم خود برای اجرای پروژه های آب رسانی کم نکرده است.
پاسره بیان کرد :اختصاص  ۵۰۰میلیون دالر به وزارت نیرو از صندوق توسعه ملی

برای آب رسانی به روستاها خود نشان ازهمت دولتمردان داشته است .وی افزود :از
این میزان اعتبار  ۳۸۱میلیارد ریال به استان کهگیلویه وبویراحمد اختصاص داده شد.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی کهگیلویه وبویراحمد خاطر نشان کرد:
شرکت آب و فاضالب روستایی استان نیز با این اعتبار اختصاص داده شده  ۱۸مجتمع
آب رسانی و  ۸پروژه تک روستایی جهت آب رسانی به  ۴۷۲روستا را درکهگیلویه
وبویراحمد آغاز و در دست اجرا دارد.
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نباید در تولید  55میلیون تن فوالد تردید کرد
هفته ظرفیت اسمی را تغییر نداد واحدها میتوانند از این سازمان
شکایتکنند.
کاهشپروانههایاکتشافی
سرقینی با بیان اینکه تامین گازوئیل مشکل بیشتر معادن
کشور است ،افزود :تامین گازوئیل معدنکاران را به استانها واگذار
کردهایم و از سه سال پیش تا کنون در اختیار وزارتخانه نیست.
وی با بیان اینکه هزینه معدن داری و پروانه داری را افزایش
دادهایم ،اضافه کرد :با این اقدام آمار پروانههای اکتشافی ریزش
کرد ،اما در عین حال به کسانی که تجربه معدن کاری دارند ،اما
سرمایه ندارند بها دادهایم و به آنها پروانه معدن داری میدهیم.
معاون وزیر صنعت در امور معدنی با بیان اینکه عدهای
میگویند معادن تعطیلاند و فعالیتی ندارند ،ادامه داد :آمار موجود
بیانگر رشد این بخش است؛ در  10ماهه سال جاری  5.5میلیارد
دالر صادرات در بخش معدن و صنایع معدنی بوده است که یک
میلیارد دالر آن مربوط به بخش معادن بوده است.
سرقینی با بیان اینکه صنعت معدن  50درصد رشد داشته
است ،خاطرنشان کرد :در  10ماهه سال جاری حدود  22میلیون
تن محصوالت صنایع معدنی و  21.8میلیون تن مواد معدنی
صادر شده است که به لحاظ ارزش  63درصد رشد را نشان
میدهد .همچنین در شش ماه اول سال جاری  172میلیون تن
مواد معدنی استخراج شده که این رقم حاکی از رشد  11درصدی
است .وی با بیان اینکه بر اساس سند چشم انداز باید به تولید 55
میلیون تن فوالد در سال  1404دست یابیم ،تصریح کرد :برای
رسیدن به این رقم در بخش تولید کنسانتره و گندله برنامهریزی
شده است و وزارتخانه برای تمام بخشهای سیمان ،فوالد ،مس،
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فارس و خوزستان در مکان های سوم تا دهم بزرگترین شرکتهای بورسی از نظر تعداد
سهامدارهستند.
بر اساس این گزارش ،موسسه اعتباری کوثر مرکزی با  483هزار و  892سهامدار در
صدر بزرگترین شرکت های فرابورسی از نظر تعداد سهامدار قرار دارد و بانک سرمایه
با  302هزار و  609سهامدار و بانک دی با  181هزار و  068سهامدار در رده های
بعدی قرار گرفتند .بانک مهر اقتصاد ،بانک قوامین ،سرمایه گذاری توسعه و عمران
استان کرمان ،سرمایه گذاری کشاورزی ایران ،بانک حکمت ایرانیان ،صنایع پتروشیمی
زنجان ،پتروشیمی گلستان نیز در مکان های سوم تا دهم فهرست برترین شرکت های
فرابورسی از لحاظ تعداد سهامدار ایستادند.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اعالم
رشد دو رقمی حجم معامالت خرید و فروش مسکن در شهر تهران ،این
وضعیت را در مقایسه با سال گذشته ،حرکت از توقفگاه رکود مسکن عنوان
کرد و گفت :عزیمت بازار معامالت مسکن به سمت رونق ،ناشی از تسهیالت
خرید مسکن بوده است.
به گزارش روابط عمومی بانک مسکن ،علی چگینی با تشریح تحوالت  8ماه اول
امسال در بازار معامالت مسکن ،افزود :در  8ماه اول سال جاری تعداد آپارتمان های
فروش رفته در تهران  12درصد نسبت به مدت مشابه سال  94افزایش یافت .بخش
زیادی از این معامالت ناشی از تحریک تقاضای مصرفی بخصوص خانه اولی ها بوده
که پرداخت تسهیالت  80و  160میلیون تومانی صندوق پس انداز مسکن یکم به
آنها توانست قدرت خرید متقاضیان را تا حد توانمند شدن برای خرید و انجام معامله،
افزایش دهد و رشد معامالت مسکن را بوجود بیاورد.

امکان خرید ارز حاصل از صادرات به کشور عراق فراهم شد
عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران اعالم کرد :بانک ملی ایران در راستای
اجرای سیاستهای بانک مرکزی مبنی بر حمایت از صادرات غیرنفتی ،امکان
خرید ارز دینار عراق حاصل از صادرات به آن کشور را از طریق شعب خود در
کشور عراق فراهم کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،غالمرضا پناهی گفت :صادرکنندگان
میتوانند با تحویل ارز حاصل از صادرات به حساب اداره کل خارجه بانک ملی ایران
نزد شعب بغداد و بصره معادل ریالی آن را به نرخ روز بازار در ایران دریافت کنند.
وی افزود :مشتریان گرامی در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر میتوانند با شماره تلفن
 23583333-7دایره معامالت ارز اداره کل خارجه بانک ملی ایران تماس بگیرند.

مدير عامل شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران خبر داد:

خريد و راهاندازي تجهيزات مبارزه با آلودگي نفتي در رودخانهها
مدير عامل شركت بهرهبرداري نفت و گاز گچساران از خريد تجهيزات مبارزه با
آلودگيهاي نفتي در رودخانهها توسط اين شركت خبر داد.
به گزارش ابتكار  ،مهندس هوشنگ صيدالي با اعالم اين خبر در جمع خبرنگاران
اظهار كرد :شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران همواره حفاظت از محيط زيست
پيرامون تأسيسات نفتي را اولويت كاري خود مي داند.
وي ادامه داد  :هر چند افزايش توليد و صيانت از منابع عظيم نفتي و گازي از اهم
وظايف اين شركت است اما صنعت نفت حفاظت از محيط زيست را از مهمترين
كارهاي خود مي داند و در اين راستا تمام تالش خود را به كار خواهد گرفت.
صيدالي افزود  :صيانت از نفت و محيط زيست دو اصلي است كه بايد در كنار هم و
به عنوان ميراثي براي نسل آينده از آنها حفاظت كرد.
مدير عامل نفت گچساران با اشاره به تأسيسات صنعت نفت گچساران يادآور شد :
تمامي تأسيسات گاز  MOS ،و  MOTدر شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران
عالوه بر جلوگيري از گازسوزي  ،جمع آوري سرمايه ملي و حفظ و نگهداشت براي
نسل آينده  ،افزايش فشار مخزن را به دنبال دارد.
وي به توسعه فضاي سبز و كمربند فضاي سبز و ديگر اقدامات انجام شده در
تأسيسات و ديگر نقاط تحت پوشش اين شركت نيز اشاره كرد و گفت :وجود بيش از
78هزار هكتار فضاي سبز در داخل و بيرون ،احداث گودال با پوشش هاي مناسب در
راستاي جلوگيري از نفوذ مايعات به درون زمين از جمله اقداماتي است كه اين شركت
در راستاي حفاظت از محيط زيست پيرامون خود انجام داده است.
صيدالي با بيان اينكه  ،با وجود دامنه فعاليت اين شركت در سطح چهار استان و
تالقي خطوط نفت با رودخانههاي جرياني و فصلي در شرايط حساس احتمال نشت
نفت به اين رودخانهها وجود دارد خاطرنشان كرد :به همين منظور و به جهت حفاظت

از محيط زيست و جلوگيري از گسترش آلودگيها تجهيزات مبارزه با آلودگيهاي
نفتي در اين شركت خريداري و راهاندازي شد.
وي با بيان اينكه  ،هزينه اين دستگاه و تجهيزات آن بيش از شش ميليارد و 380
ميليون ريال شده است افزود :كاركنان اداره  HSEنيز به مدت  320نفر ساعت توسط
كارشناسان اين شركت داخلي تحت آموزش هاي تئوري و عملي قرار گرفتند تا در
هنگام عمليات آمادگي الزم را داشته باشند.
مدير عامل شركت بهرهبرداري نفت و گاز گچساران به تجهيزات اين دستگاه اشاره
كرد و گفت  :يك دستگاه اسكيمر به ظرفيت  14متر مكعب در ساعت با قابليت جمع
آوري نفت سبك و سنگين 300 ،متر بوم مهار لكه هاي نفتي  ،مخزن ذخيره موقت
نفت با قابليت راهاندازي آسان به ظرفيت  15متر مكعب،دو دستگاه مولد هوا جهت
برپايي مخزن ذخيره و آماده نمودن بوم هاي مهار نفت اجزاي اين دستگاه مي باشند.

 500زن سرپرست خانوار در کهگیلویه و بویراحمد پشت نوبت دریافت تسهیالت
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کهگیلویه و بویراحمد گفت 500 :زن
سرپرست خانوار در این استان پشت نوبت دریافت تسهیالت بانکی برای توانمندسازی
هستند.
بر اساس آمار کمیته امداد امام خمینی (ره) کهگیلویه و بویراحمد 15 ،هزار زن
سرپرست خانوار در استان زیر پوشش این نهاد حمایتی هستند.
هم اکنون  14درصد از جمعیت کهگیلویه و بویراحمد معادل  93هزار نفر زیر
پوشش کمیته امداد حضرت امام (ره) قرار دارند فرید محبی در دیدار با مدیر امور
شعب بانک صادرات کهگیلویه و بویراحمد اظهار افزود :بانک مرکزی  28میلیارد و
 500میلیون ریال تسهیالت برای پرداخت به زنان سرپرست خانوار به بانک صادرت
استان ابالغ کرده است.
به گفته وی 201 ،پرونده مددجویی برای دریافت تسهیالت اشتغالزایی به بانک
صادرات استان ارسال و تاکنون چهار میلیارد و  530میلیون ریال تسهیالت برای 36
پرونده پرداخت شده است .محبی تاکید کرد که  165پرونده با  23میلیارد و 970
میلیون ریال اعتبار باقی مانده که امیدواریم با همکاری بیشتر بانک صادرات استان
تسهیالت باقی مانده در اسرع وقت به مددجویان پرداخت شود .وی توانمندسازی
مددجویان تحت حمایت با محوریت اشتغال و اجرای طرحهای اشتغالزایی را از
اولویتهای کاری کمیته امداد دانست.
محبی اظهار امیدواری کرد که با همراهی مسئوالن و مدیران بانکها ،گامهای
ارزشمندی در حوزههای مختلف کاری این نهاد بهویژه بحث اشتغالزایی مددجویان
برداشته شود .مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کهگیلویه و بویراحمد گفت:
انتظار میرود بانکهای عامل در استان برای پرداخت تسهیالت قرضالحسنه اشتغال
از محل منابع بانکی به مددجویان این نهاد همکاری الزم را داشته باشند.
مدیر امور شعب بانک صادرات کهگیلویه و بویراحمد در این دیدار گفت :نقش کمیته
امداد در خدمت به محرومان و پیشگیری از انواع آسیبهای اجتماعی ستودنی است.

وی بیان کرد :پیگیری اعتبارات این نهاد در دستور کار قرار گرفته و ارائه تسهیالت به
اقشار نیازمند در اولویت پرداختهای بانک صادرات است.
شمار خانوارهای زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی استان بیش از  34هزار خانوار
است و یک هزار و  600خانوار پشت نوبت این نهاد حمایتی هستند به گفته مدیرکل
کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) کهگیلویه و بویراحمد بیش از  34درصد از
جمعیت برخی از شهرهای این استان زیر پوشش کمیته امداد هستند.
 900بیمار خاص و صعبالعالج 15 ،هزار سالمند ،سه هزارو  100یتیم و  2هزار
کودک دچار سوء تغذیه زیر پوشش و حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) کهگیلویه
و بویراحمد هستند.

