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با  اشتغالزايي بيشاز  100هزار نفر صورت ميگيرد

افتتاح309طرحدرهفتهصنعتومعدن

گروه اقتصادی :معاون منابع انس��انی و پشتیبانی وزارت
صنایع و معادن از افتتاح  309طرح صنعتی و معدنی در
هفته صنعت و معدن در سراس��ر کشور خبر داد .حسن
شیخنیا در آستانه هفته صنعت و معدن درجمع خبرنگاران
گفت :این طرحها به غیر از طرحها و پروژههایی است که
از ابتدای سال جاری تاکنون به بهرهبرداری رسیده است.
س س��تاد گرامیداش��ت روز صنعت و مع��دن میزان
رئی 
سرمایهگذاری ریالی طرحهای یادشده را حدود  117هزار
میلیارد ریال و س��رمایهگذاری ارزی را  357میلیون دالر
ذک��ر کرد .وی اضافه کرد :با افتت��اح و بهرهبرداری از این
طرحها حدود  15هزار و  524فرصت ش��غلی به صورت
مستقیم ایجاد میشود که هر کدام بین  8تا  10فرصت
ش��غلی غیرمس��تقیم را در این بخش ایجاد خواهد كرد.
ش��یخنیا ادامه داد :صدور مجوز و شروع عملیات اجرایی
بیش از  87درص��د از این طرحها در طول برنامه چهارم
توسعه و در دولت نهم تحقق یافته است.وی سپس با بیان
اینکه مدت زمان اجرایی  53درصد از طرحهای یادش��ده
کمتر از  3س��ال است ،یادآور شد :تحقق سرمایهگذاری،
توس��عه معدنی و ایجاد ارزش افزوده از جمله ویژگیهای
اجرای طرحها در این مدت اس��ت .ش��یخنیا خاطرنشان
ک��رد 76 :درصد از طرحها مع��ادل  235طرح در مناطق
کمتر توسعه یافته کشور به به رهبرداری میرسد .شیخنیا
با اشاره به طرح آمایش صنعت و معدن به عنوان مصداق
توسعه متوازن و همهجانبه در کشور گفت :وزارت صنایع و
معادن این طرح را بهمنظور کاهش شکاف بین استانهای
کمتر توس��عه یافته به اجرا درآورده و بهرهبرداری از این

تعداد طرح در استانهای یاد شده نشاندهنده موفقیت
طرح آمایش اس��ت .وی افزود :در هفته صنعت و معدن
همچنین از  74نفر از منتخبان و برگزیدگان حوزه صنعت
و معدن تجلیل و قدردانی میش��ود .شیخنیا ادامه داد :در
این هفته همچنین برای نخس��تین بار از  2نفر برگزیده
صنع��ت و معدن که فعالیتهای چش��مگیری در عرصه
فرهنگی صنعت و معدن داشتند ،تجلیل خواهد شد.
نخستین سمینار علمی معدن در  7تیرماه
در همين حال دبیر نخستین سمینار علمی «معدن،
فرصتها و چالشها» از برگزاری این رویداد علمی با هدف
بررسی فرصتها و چالشها در  7تیرماه جاری خبر داد .این
همایش که در مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما
برگزار میش��ود محورهایی همچون توسعه فناوریهای
معدنکاری ،کاربرد ماشینآالت و تجهیزات معدنی ،توسعه
صادرات و معرفی دس��تاوردهای جدید در حوزه معدن را
مورد توجه قرار میدهد .مجتب��ی فتحی افزود :طراحی
خطوط خردایش و دانهبندی ،تولید ماشینآالت معدنی و
نقش فناوری اطالعات در توسعه معدن از دیگر محورهای
این س��مینار اس��ت و در آن کارشناس��انی از بخشهای
مختلف به تبیین راهکارهای توسعه معادن با تکیه بر این
محورها خواهند پرداخت .مدیر بازرگانی و تحقیق و توسعه
ش��رکت مهیار سنگشکن ادامه داد :با توجه به خألهای
علمی موجود در بخش معدن باید راهکارهایی اندیشیده
ش��ود تا بر اساس آن دس��تاوردهای این بخش از طریق
برقراری ارتباط بین دستگاهها و نهادهای مختلف معرفی و
در تمام حوزههای معدن جنبههای کاربردی پیدا کند.

صنعت

نيرو

پرداخت مطالبات بازنشستگان مس

وطن امروز :مدیرعامل صندوق بازنشستگان شرکت ملی
صنایع مس ایران معوقات س��ال  88بازنشس��تگان این
ش��رکت را  6میلیارد و  600میلیون تومان عنوان کرد و
گفت :معوقات  3ماه نخست سال  89پرداخت شده است
اما معوقه س��ال گذش��ته نیز اول تیرماه امسال پرداخت
میش��ود .عبدالرضا داوری در گفتوگو با خبرنگاران به
تش��ریح عملکرد این صندوق پرداخت و گفت :معوقات
بازنشس��تگان این ش��رکت مربوط به فوقالعاده تطبیق
س��ال  87بود و تمام این موارد محاسبه شده است .وی
تعداد بازنشس��تگان و مس��تمری بگیران این شرکت را
حدود 3هزار نفر بیان کرد و گفت :در  5س��ال آینده این
میزان به  6هزار نفر خواهد رسید .داوری از بازنگریهای
صورت گرفته برای افزایش حقوق مستمریبگیران این
شرکت خبر داد و گفت :با توجه به بررسیهای انجام شده
حداقل حقوق این افراد به  514هزار تومان افزایش یافته
اس��ت .وی تعداد شرکتهای زیرمجموعه این شرکت را
 48شرکت بیان کرد و افزود :مجموع سرمایه این شرکتها
حدود  500میلیارد تومان اس��ت ضمن آنکه سرمایه در
گردش آنها نیز به 2هزار میلیارد تومان میرسد.

تولید آبسردکن آني با توان ذخيره برق

فارس :نسل جدید آبسردکن با توانایی مصرف بهینه برق در
کشور که میتواند در طول شبانه روز مقداری از برق مصرفی
را در خود ذخیره کند ،تولید و به بازار عرضه شد .میرحمید
محمدگاهی،مخترعوتولیدکنندهآبسردکنآنی(نسلجدید)
گفت :دستگاه آبسرد کن نسل جدید مصرف برق بسیار کمی
دارد و عالوه بر این میتواند مقداری از برق مصرفی را در خود
ذخیره کند .محمدگاهی اظهار داشت:کوچکترین دستگاه
آبسردکن نسل جدید روزانه حدود  4کیلو وات ساعت برق
مصرف میکند و خروجی آب خنک آن نیز حداقل  60لیتر
در ساعت است که در صورت نیاز میزان آب خنک خروجی
را میت��وان تا  120لیتر بر س��اعت افزایش داد .مدیرعامل
شرکت البرز دماکاران با بیان اینکه طبق فرمول ارائه شده از
سوی سازمان بهرهوری انرژی (سابا) زمان پیک مصرف برق
 4ساعت در شبانه روز یعنی از ساعت  11تا  15عنوان شده،
ادامه داد :تمام دستگاههای آبسردکن نسل جدید با توجه به
توانایی ذخیره س��ازی انرژی برق میتوانند در آن  4ساعت
پیک مصرف ،خاموش بمانند ب��ه طوری که میزان مصرف
برق در هر دستگاه به دلیل قابلیت پیک سایی و با توجه به
خاموش بودن سیستم سرمایش 0/04کیلووات است.

وطن امروز شماره 451

با اجراي اصالح الگوي مصرف در بخش تجاري
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مغازههایپرمصرفبرقتعطیلمیشوند

گروه اقتصادي :معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی جزئیات
جدیدی از جریمه مشترکان پرمصرف و ثروتمند (دهکهای
هش��تم ،نهم و دهم) را که قرار اس��ت از  15تیرماه جاری
اعمال شود اعالم کرد و گفت :مشترکان دهک دهم و نهم
پرمصرف برق  100درصد جریمه خواهند شد .محمد بهزاد
گفت :دولت با افزایش تعرفه برق مشترکان پرمصرف تجاری
و مش��ترکان دهک دهم (ثروتمند) موافقت ک��رده و این
تعرفهها از  15تیرماه جاری قابل اجرا خواهد بود .وی ادامه
داد :برای شهروندان عادی الگوی مصرف در ماههای غیرگرم
در مناطق عادی  200کیلو وات س��اعت و در ماههای گرم
 300کیلو وات ساعت است ،بنابراین افرادی که بیش از این
میزان برق مصرف کنند باالی الگوی مصرف خواهند بود و
در حقیقت الگوی مصرف را رعایت نکردهاند .وی درباره نحوه
جریمه دهک دهم پرمصرف تأکید کرد :قرار شد دهک دهم
( ثروتمند پرمصرف) که در مناطق عادی زندگی میکنند به
طور متوسط برای هر کیلو وات ساعت  26تومان (میانگین
قیمت برق خانگی در کش��ور  165ریال اس��ت) بپردازند و
در بخش محاسبه تعرفههای پلکانی نیز با توجه به شدت
مصرف آنها این هم به صورت پلکانی افزایش پیدا کند و تا
 2برابر این مبلغ یعنی  52تومان از آنها دریافت شود .بهزاد
گفت :دولت مقرر کرده است که دهک دهم و نهم پرمصرف
برق که بیش از الگوی مصرف تعیین شده ،برق مصرف کنند
صددرصد جریمه ش��وند .معاون وزیر نی��رو در امور برق و
انرژی افزود :دهک هشتم نیز در این مصوبه  30تا  60درصد
جریمه خواهند شد .وی تصریح کرد :اعمال این جریمهها که
قرار است از  15تیرماه جاری اجرایی شود حدود  2ماه طول

انرژي

امسال با کمبود گاز مواجه میشویم

وطن امروز :معاون وزیر نفت با اشاره به زمستان بهاری سال
گذشته از عدم ایجاد مخازن ذخیره سازی به عنوان پاشنه
آشیل صنعت گاز کشور یاد کرد و گفت :زمستان امسال
اگر  20تا  30درصد در مصرف گاز صرفهجویی نش��ود با
بحرانهای جدی مواجه میشویم .حمداهلل محمد نژاد در
پنجمین کنگره اقتصاد و انرژی با اشاره به اینکه با توجه به
افزایش قابل توجه مصرف گاز بویژه در فصول سرد سال،
مدیران در ماههای پایانی سال خواب ندارند ،تصریح کرد:
هماکنون مسابقهای بین تولید و مصرف گاز در کشور ایجاد
شده؛ به طوری که هر چه مصرف گاز باالتر میرود ،معادل
آن باید گاز تولید کرد .وی با پیش بینی رشد  5/5درصدی
مصرف گاز طبیعی کشور تا افق چشمانداز ،اظهار داشت :با
روند فعلی مصرف گاز در کشور ،اگر تا افق چشمانداز حتی
موفق به جذب  500میلیارد دالر سرمایهگذاری شویم ،باز
هم به یک واردکننده انرژی تبدیل خواهیم شد و خبری
از صادرات گاز نخواهد بود .این مقام مسؤول بیان کرد :هم
اکنون سهم گاز در سبد انرژی کشور  62درصد بوده و این
در حالی اس��ت که برق به عنوان یک انرژی پاکتر ،تنها
 55درصد سهم در این سبد انرژی دارد.

میکشد تا روی قبوض برق مشترکان مزبور قابل رویت شود.
بهزاد گفت :طبق دستور رئیسجمهوری مبنی بر نصب و
جایگزینی کنتورهای  3تعرفهای و هوش��مند از امروز کار
نصب و جایگزینی کنتورها در مشهد مقدس آغاز شد .وی
افزود :از ام��روز طرح ضربتی تعویض کنتورهای قدیمی و
ب کنتورهای هوش��مند  20میلیون مشترک با نصب
نص 
 200کنتور جدید آغاز شده است .همچنین معاون توانیر از
برنامهریزی برای اصالح الگوی مصرف بخش تجاری کشور
خبرداد و گفت :با همکاری دستگاه قضا ،مغازههای پرمصرف
برق را تعطیل میکنیم .غالمرضا خوشخلق با تاکید بر اینکه
واحدهای تجاری نیز باید الگوی مصرف برق را رعایت کنند،
گفت :تا به حال برای کنترل و مدیریت مصارف برق بخش
تجاری ،سیاست خواهشی و توصیهای در نظر گرفته شده
است اما بنا داریم که در بخش تجاری ،اگر اجازه داده شود
و بسته مرتبط با آن در دولت به تصویب رسد ،قیمت برق
بخش تجاری را نیز متناسب با میزان مصرف اصالح کنیم.
معاون توانیر افزود :در حال نهایی کردن الگوی مصرف برق
بخش تجاری در کشور هستیم .همانطور که در قانون تبیین
شده است ،الگوی مصرف بخش تجاری در حال تجدیدنظر
نهایی اس��ت .بر این اساس ،اگر این بخش باالتر از حد الگو
مصرف کند ،باید هزینه تمام ش��ده را بابت آن بپردازد .وی
تصریح کرد :از سوی دیگر ،در رابطه با استفاده از المپهای
التهابی نیز توانیر تاکنون به صورت توصیهای و دستورالعملی
برخورد کرده است و بعضا در مقاطعی که سیستم قضایی
همراهی کرده ،حتی کار به تعطیل موقت واحد تجاری نیز
رسیده است.

بازار

بازرسی خردهفروشی به اصناف واگذار شد

وطن امروز :با امضای تفاهمنامهای میان س��ازمان حمایت
از مصرفکنن��دگان و ش��ورای اصناف کش��ور ،بازرس��ی
خردهفروش��ی به اصناف واگذار ش��د .مدیرعامل س��ازمان
حمای��ت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در حاش��یه
امض��ای تفاهمنام��ه واگذاری بازرس��ی خردهفروش��ی به
اصناف اب��راز امیدواری کرد این تفاهم یک گام در مس��یر
اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها و آمادگی بیشتر برای
اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها در حوزه مدیریت بازار
باشد .محمدعلی ضیغمی گفت:با وجود تفاهمنامه به امضا
رس��یده اما همچون گذشته بازرس��ی دیگر حوزهها نظیر
تولیدکنن��دگان و توزیعکنندگان همچنان تحت نظارت و
بازرس��ی وزارت بازرگانی خواهد ب��ود .وی درباره آمادگی و
شناخت امور توسط اصناف ادامه داد :حضور موثر بازرسان
ش��رایطی را مهیا کرد تا افراد با تجربه بیشتر و با شناخت
کامل از قوانین و مقررات ،پروندهها و نحوه تش��کیل و نوع
رسیدگی به پروندهها و تخلفات و شکایات مرتبط با قانون
نظا م صنفی ،با آش��نایی کامل به این حوزه وارد شوند .وی
افزود :تجربه نشان داده که در راستای انتقال امور اجرایی به
بخش خصوصی قابلیتها و امکانات خوبی وجود دارد.

روي خط خبر
توقيف خودروهای بدهکار
توسط سایپا دیزل

وطن امروز :مدیر حقوقی و وصول مطالبات ش��رکت
س��ایپادیزل از توقیف خودروهای افراد بدهکار به این
ش��رکت پس از دریافت احکام حقوق��ی و قضایی با
همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی و اداره آگاهی ناجا
خبر داد .غفار علیزاده با اشاره به هماهنگی بهعمل آمده
با محاکم حقوق��ی و راهنمایی و رانندگی ناجا درباره
توقیف کامیونهای افراد بدهکار گفت :در س��الهای
گذشته افراد مختلفی خودروهای سنگین این شرکت
را با وامهای بسیار باال خریداری کردهاند که متاسفانه
به دالیل مختلف موفق به پرداخت بدهیهای معوق
خود نش��ده بودند .وی ادامه داد :پس از اطالعرسانی
به مالکان کامیونهایی که دارای بیش از  10قس��ط
معوق هستند ،نسبت به توقیف خودروهای آنها اقدام
کردهایم .وی در ادام��ه از وصول  222میلیارد تومان
از مطالبات شرکت س��ایپادیزل در سال  88خبر داد
ضمن اینکه شرکت در  3ماهه نخست امسال نیز بیش
از  600میلیارد ریال وصولی داشته است.

رویکرد جدید کشتیرانی در حمل کاال

وط�ن امروز :عملیات بارگیری کش��تیهای جنرال
کارگوی کشتیرانی والفجر از هفته جاری و از مقصد
بندرعباس ،بوش��هر و چابهار به عراق آغاز میشود.
مدیرعامل کش��تیرانی والفجر در گفتوگو با مانا با
اش��اره به رویکرد جدید این شرکت در ارائه خدمات
حم��ل بار به صاحب��ان کاال گفت :ب��ه دنبال توافق
سازمان توسعه تجارت ایران با این شرکت مبنی بر
حمل بار سیمان به عراق ،نخستین عملیات بارگیری
کاال از بندرعباس و توسط کشتیهای جنرال کارگوی
این ش��رکت ظرف هفته جاری انجام میشود .اصغر
صف��ی مزدآبادی ادامه داد :این س��رویس به صورت
منظم و هفتگی و از بندرعباس ،بوش��هر و چابهار به
بندر معقل عراق انجام میش��ود که اولین سفر این
خ��ط در هفته جاری آغاز میش��ود .وی تاکید کرد:
عالوه بر این مس��یر ،عملی��ات بارگیری محموالت
جنرال کارگو در مسیر بندرعباس به مقصد کیش نیز
ظرف  2هفته آینده آغاز میشود.

نيم نگاه

طبق آخرین آمارهای منتشر شده شاخص سهام در
بازارهای مالی کشورهای عربی در سال گذشته میالدی
بیش از  50درصد کاهش یافته و حجم خس��ارتهای
وارده به بورسهای عربی در سال  2009میالدی بالغ بر
 600میلیارد دالر بود.
رئیس اتحادیه مش��اوران ام�لاک گفت :طی  7ماهه
گذش��ته در مجموع  281هزار قرارداد اجاره واحدهای
مس��کونی در سطح کش��ور به امضای طرفین معامله
رسید.
وزی��ر تعاون گفت :صندوق ضمانت س��رمایهگذاری
بخش تعاون در نیمه اول امسال با  120میلیارد تومان
سرمایه رسما به بهرهبرداری میرسد.
در سالهای  85تا  ،88بانک سپه بالغ بر  1769هزار
میلیارد تومان تسهیالت به بنگاههای زودبازده پرداخت
کرد.
سومین جش��نواره فرش دستباف اس��تان تهران با
محوریت تجلیل از دستاندرکاران هنر  /صنعت فرش
نهم تیر ماه برگزار میشود.
شرکت ایرانسل از عرضه بستههای افزایشی نامحدود
اینترنت همراه ( )GPRSبه مشتركین سیم كارتهای
دائمی و اعتب��اری خود خبر داد .در طرح بس��تههای
افزایش��ی GPRSنامحدود ،مش��تركین میتوانند با
خرید یك بس��ته افزایشی 9هزار و  999ریالی به مدت
 24س��اعت ،با خرید بس��ته 49ه��زار و  999ریالی7
ش��بانهروز ،با خرید بسته 99هزار و  999ریالی یك ماه
و با خرید بس��ته  29هزار و  999ریالی یك ماه در بازه
زمانی ساعت  11شب تا  6صبح و همه ساعات روزهای
پنجشنبه و جمعه از خدمات  GPRSایرانسل به صورت
نامحدود استفاده كنند.
رئیس سازمان شیالت ایران درباره دالیل عدم صادرات
خاویار در سال گذشته گفت :روسها معیارهای موجود
برای تعیین سهم صادرات خاویار را قبول ندارند.

