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اخبار کوتاه

در مکاتبه گمرک با معاون جهانگیری اعالم شد

رشد  ۲۸۴درصدی معامالت اینترنتی
در سال جاری

جزئیات تعیین تکلیف و ترخیص کاالهای ممنوعه

معــاون فنی گمرک ایــران طی مکاتبــهای با معاونت
هماهنگــی معــاون اول رئیس جمهــور از تعیین تکلیف
کاالهای بالتکلیــف و واردات ممنوع مانده در گمرک خبر
داده است .کاالهای گروه چهار و  ۲۷از جمله اقالم غیر ضرور
و مصرفی هستند که در ســالهای اخیر با محدودیتهای
ارزی با ممنوعیت واردات مواجه شد ،از این رو کاالهای در
قالب این گروهها که قبل از ممنوعیت نیز به گمرک و بنادر
رســیده بود ،امکان ترخیص پیدا نکرد .این در حالی است
که برای گــروه چهار که بیش از  ۸۰میلیــون دالر برآورد
میشد ،بر اساس مصوبه هیات دولت از  ۲۹بهمن پارسال تا
 ۲۶شهربورماه امسال در دو دوره زمانی مهلت برای تعیین
تکلیف و ترخیص تعیین شد که همچنان بخشی باقی ماند
ولی گــروه  ۲۷با برآورد حدود  ۴۰میلیون دالری با اولویت
ارزی غیرفعــال فرصتی برای ترخیص نداشــت.با توجه به
گذشت زمان و قرار گرفتن اغلب این کاالها در آستانه فساد
و متروکــه و بالتکلیفی صاحبان کاال ،طی مذاکرات صورت
گرفته قرار بر تعیین تکلیف این کاالها شــده است.مهرداد
جمال ارونقی -معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران -به
تازگی در مکاتبه ای با شیرکوند -معاون هماهنگی و نظارت
اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور -گزارشی از
وضعیــت اقالم و کاالهای بالتکلیف در گمرکات کشــور را
ارائه کرده اســت.بر اساس گزارش معاون فنی گمرک ایران
درخصوص ترخیص کاالهای رســوبی در بنادر و گمرکات
کشور از جمله کاالهای مشمول گروه چهار اعالم شده است
کــه طی مکاتبه با دفتر مقررات صــادرات و واردات وزارت
صنعت ،معدن و تجارت (صمت) برای کاالهای دارای ثبت
ســفارش بانکی و همچنین ثبت ســفارش بدون انتقال ارز
بررسیها انجام و تصمیماتی اتخاذ شده است.

ترخیص ثبت سفارش بانکی بدون قید زمانی

در همین رابطه برای کاالهای با ثبت سفارش بانکی مقرر

دارای ثبت ســفارش بوده و بارنامه یا قبض انبار آنها قبل از
این تاریخ به صورت بدون انتقال ارز باشد با پرداخت حقوق
ورودی و دو برابر سود بازرگانی تا  ۲۶شهریورماه امسال قابل
ترخیص بوده است.این مقام مسئول در گمرک ایران در این
مکاتبه یادآور شــده که درخصوص ترخیص کاالهای گروه
چهار دارای ثبت سفارش بدون انتقال ارز با هماهنگی دفتر
مقررات صادرات و واردات وزارت صمت ،پیش نویس مصوبه
جهت تمدید مصوبه بهمــن  ۱۳۹۸با اعمال تغییرات الزم،
جهت حل مشکالت این قبیل کاالها و اتخاذ رویه واحد در
این خصوص تنظیم و در اختیار وزارت صمت قرار گرفت تا
اقدام الزم در راستای تمدید مهلت مقرر انجام شود.
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شده که امکان ادامه فرایند تجاری (اعم از تمدید ،ویرایش و
یا ترخیص) برای آن دسته از پروندههای مشمول تعرفههای
گروه چهار که چه قبل و یا بعد از تاریخ ممنوعیت ،تأمین ارز
شده باشند ،فراهم شود ،بنابراین چنانچه بانک عامل به طور
کتبی و صریح تامین ارز را تائید و در سامانه تامین ارز بانک
مرکزی ،تامین ارز رویت شود ،امکان ادامه فرایند تجاری به
صورت بانکی مقدور است.
ثبت سفارشات اخذ شده از این محل مشمول قید زمانی
ترخیص نیست.طبق اعالم ارونقی بخشنامه مربوطه در ۲۹

بهمن  ۱۳۹۹از سوی گمرک ایران صادر و به کلیه گمرکات
اجرایی جهت اقدام الزم ابالغ شــده که به نظر میرســد با
اجرای این بخشنامه مشــکل ترخیص کاالهای گروه چهار
دارای ثبت سفارش بانکی که دارای کد رهگیری بانک باشند
مرتفع شود.
امــا در مورد کاالهای گــروه چهار با ثبت سفارشــات
بدون انتقال ارز نیز اعالم شــده که طبق مصوبه  ۲۹بهمن
مــاه  ۱۳۹۸هیأت وزیران و اصالحیــه بعدی آن ،کاالهای
گروه چهار (به استثنای خودرو) که تا قبل از  ۳۱اردیبهشت

بازگشت  41میلیارد یورو ارز صادراتی به کشور
میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات از  ۲۱فروردین
 ۹۷تا  ۳۰دی  41/3 ،۹۹میلیارد یورو اعالم شد که با
افزایش  ۱.۲میلیارد یورو نسبت به ماه قبل نشاندهندۀ
رشدی معادل  ۳.۱درصد است .سازمان توسعه تجارت
در جدیدترین گزارش خود از افزایش سرعت بازگشت
ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور ماههای اخیر
خبر داده اســت.از حدود سه ســال قبل و همزمان با
از ســرگیری تحریمهای آمریکا علیه ایران ،دولت به
منظور مدیریت منابع ارزی کشــور دو سیاســت را به
شکل همزمان کلید زد .نخست با ممنوع کردن واردات
بیــش از  ۱۵۰۰قلم کاال که در ماههای بعد به بیش از
 ۲۰۰۰قلم نیز رســید ،اعالم شد تنها واردات کاالهای
اساســی ،مواد اولیه و کاالهایی که تولید داخل ندارند
مجــاز خواهد بود.از ســوی دیگر بــا توجه به کاهش
دسترســی به درآمدهای نفتی ،صادرکنندگان موظف
شــدند بخشــی از ارز حاصل از صادرات خــود را در
قالب تعهدات ارزی به کشــور بازگرداند .در سالهای
 ۹۷و  ،۹۸بخشنامههای اجرایی این سیاست به محل

اختالف جدی میان صادرکنندگان و بانک مرکزی بدل
شد اما سپس بنا شد با در نظر گرفتن بخشی از این ارز
برای ســامانه نیما و بخشی از ان برای واردات در ازای
صادرات ،مشکالت حل شوند.هرچند اختالفات در سال
جاری نیز همچنان ادامه یافت و فهرست ارائه شده از
سوی رئیس کل بانک مرکزی برای صادرکنندگانی که
تعهد خود را ایفا نکردهاند از سوی اتاق بازرگانی رد شد
اما در نهایت روند بازگشت ارز صادراتی در سال جاری
نیز ادامه یافت .در کنار تحریمها ،قرار گرفتن ایران در
فهرســت سیاه اف ای تی اف و شــیوع کرونا نیز روند
بازگشت ارز به کشور را دشــواری مواجه کرد .زادبوم
از افزایش سرعت بازگشت ارز صادراتی به کشور خبر
داده است.حمید زادبوم گفته :میزان صادرات غیرنفتی
مشــمول رفع تعهدات ارزی تا پایان شهریورماه سال
جاری  ۶۵.۷میلیارد یورو برآورد شــده که با احتساب
حداکثر زمــان ایفای تعهــدات ارزی ،میزان تعهدات
ارزی صادرکنندگان تا پایان دیماه سال جاری ۵۹.۹
میلیارد یورو است.

مدیرعامل صندوق توســعه ملی گفــت ۸۰ :هزار
میلیــارد ریال در برنامهای  ۲ســاله با حمایت معاون
اول رئیس جمهوری با هدف توســعه صادرات در سه
دوره بــه این بخش تزریق میشــود.به گزارش ایرنا،
مرتضی شــهیدزاده روز شنبه در نشست ستاد اقتصاد
مقاومتی کردستان با حضور اسحاق جهانگیری معاون
اول رئیس جمهوری اظهار داشــت ۲۰ :هزار میلیارد
ریــال از این اعتبــار با نرخ  ۱۱درصد برای توســعه
محصوالت غیرصنعتی اســت که بخش کشــاورزی و
توسعه صادرات میتواند از آن بهره ببرد.
وی افزود ۸۰ :درصد ســهام در سرمایهگذاریهای
انجام شــده تحت حمایت صندوق توســعه ملی باید
مربــوط به بخــش خصوصی و  ۲۰درصد آن ســهم
نمایندگان بخش خصوصی غیرمنتصب توســط افراد
ارشــد دولت باشــد.مدیرعامل صندوق توسعه ملی
گفت :در ارتباط با برخی بخشها از جمله کشــاورزی
 ۵۰درصد منابع با نظــر بانکهای عامل به این بخش
اختصاص مییابد که ســهم مناطق محــروم از آن با

تصویب بیش از  ۱۰بند از طرح جهش مسکن

گفته میشــود بیش از  ۱۰ماده از طرح جهش تولید و تامین مسکن در حالی
به تصویب مجلس رســیده و البته با توجه به بررسی بودجه  ۱۴۰۰فعال از دستور
کار خارج شــده که پارلمان بنا دارد برای تامین بودجه  ۱۶۰هزار میلیارد تومان
ساالنه این طرح ،بانکها را موظف به پرداخت دست کم  ۲۰درصد از کل تسهیالت
پرداختی خود به حوزه مســکن کند.به گزارش ایسنا ،طرح جهش تولید و تامین
مسکن با توجه به بررسی بودجه  ۱۴۰۰فعال از دستور کار مجلس شورای اسالمی
خارج شــده اســت .البته گفته میشــود تا ماده  ۱۷این طرح در صحن مجلس
مطرح شــده که بیش از  ۱۰بند به تصویب رســیده و ســایر موارد به کمیسیون
عمران برگشت خورده است.نمایندگان مجلس بودجه طرح جهش تولید مسکن را

ساالنه  ۱۶۰هزار میلیارد تومان تعیین کرده اند اما قطعا بدون همراهی نظام بانکی
دستیابی به چنین ارقامی میسر نخواهد بود .طبق قانون ،بانکها موظفند ساالنه ۲۰
درصد از کل تســهیالت پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند اما بر
اساس محاسبات ،تسهیالت پرداختی به این بخش به حدود  ۳درصد رسیده است.
باالترین میزان تسهیالت پرداختی به حوزه مسکن در سال  ۱۳۹۱محقق شده که
حدود  ۱۸تا  ۱۹درصد از سقف تسهیالت بانکی به مسکن را شامل میشده است.
این عدد در سال  ۱۳۹۸به  ۷درصد رسید.
تســهیالت پرداختی از سوی بانکها در سال  ۱۳۹۸حدود  ۱۰۰۰هزار میلیارد
تومان بوده که بین  ۳۰تا  ۴۰هزار میلیارد تومان به بخش ســاخت و ســاز آمده
و البته بخشــی از آن مربوط به مابه التفاوت مســکن مهر بوده است .در واقع  ۳تا
 ۴درصد از کل تســهیالت بانکی به حوزه تولید مســکن اختصاص یافته است و
عمده اش تسهیالت تکلیفی بوده که قانون مشخص کرده است؛ مثل وام مسکن
ایثارگران ،پرسنل ارتش ،نخبگان علمی و غیره.بررسیها نشان میدهد که بانکها
عمده تســهیالت خود را به بخش بازرگانی و خدمات اختصاص میدهند؛ چرا که
بازده اقساط در این بخش سریعتر است و گفته میشود بعضی اشخاص حقیقی در
حوزههایی بجز مسکن ،ظرف سه ماه کل وام دریافتی را با سودش تسویه میکنند.
طبیعی اســت که بانکها ترجیح میدهند به جای آنکه وامهای  ۱۰ساله به بخش
مسکن بپردازند ،آن را به فعاالن بازرگانی و خدمات اختصاص دهند.
محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرســازی ـ با بیان اینکه سهم بخش
مســکن از تسهیالت بانکی بسیار ناچیز است و باید حداقل به  ۲۰درصد برسد به
ایســنا گفت :هدف اصلی باید این باشد که اقشار متوسط و پایین صاحب مسکن
شوند .از طرف دیگر در هیچ جای دنیا پروژههای مسکن بدون تسهیالت کالن قابل
اجرا نیست .ما نیز چاره ای جز اینکه نظام بانکی تامین بخش قابل توجهی از منابع
بخش مسکن را بپذیرد نداریم.

افتتاح دو طرح نیروگاه خورشیدی و کمربند سبز عقدا تا اردکان با حضور وزیر صمت

آغاز دهه طالیی چادرملو

در نخستین طرح ،نیروگاه خورشیدی شهید فخری زاده چادرملو در مجاورت
نیروگاه سیکل ترکیبی چادرملو در شهرستان اردکان احداث و ظهر روزگذشته
با حضور وزیر صنعت،معدن و تجارت افتتاح شد.به گزارش روابط عمومی شرکت
معدنی و صنعتی چادرملو در مراســم بهره بــرداری از این پروژه که جمعی از
معاونین وزارت صمت ،اســتاندار یزد ،نماینده مردم اردکان در مجلس شــورای
اســامی نیز حضور داشتند پس از گزارش مهندس تقی زاده مدیر عامل و عضو
هیات مدیره چادرملو در خصوص طرحها و برنامههای این شــرکت در راستای
توسعه فراگیر و ارزش آفرینی در سرمایه گذاریها و نیز روند رکورد شکنیهای
تولیــد در واحدهای فرآوری و فوالدی چادرملو در ســال جاری ،رزم حســینی
وزیــر صمت ضمن تاییــد اقدامات موثر مدیر عامل چادرملــو در جهت ایفای
مســئولیت اجتماعی و عزم جدی برای ارتقای شاخصهای اجتماعی و فرهنگی
منطقــه ،حمایت خود را از طرحها و برنامههای توســعه بخش این شــرکت
که در رشــد اقتصادی کشــور اعالم کرد و گفت :با وجود تحریمها و فشارهای
اقتصادی جهان علیه ايران ،خوشــبختانه کشــورمان در حوزه صنعت و ساخت
قطعات پیشــرفتهای قابل توجهی داشته اســت به طوری که تا کنون بالغ
بر  ۳میلیارد دالر از طریق ســاخت داخل از ورود قطعات صنعتی وارداتی صرفه
جویی ارزی شده است.
رزم حســینی همچنین از نقش معادن بعنوان زیر ساخت توسعه صنعت نام
برد و تاکید کرد طرح آزاد ســازی معادن معطل مانده بزودی اجرایی میشــود.
وزیر صمــت در ادامه حضور خود در مجتمع صنعتی چادرملو از مخازن ذخیره
آب شیرین خلیج فارس در این مجتمع بازدید و اعالم کرد با حمایت سهامداران
انشاهلل طرح انتقال آب از مسیر خط فعلی که به همت شرکتهای بزرگ معدنی
و صنعتی سنگ بنای آن نهاده شده است ،اجرا میشود.
گفتنی اســت نیروگاه خورشیدی چادرملو با قابلیت ردیابی خورشید از شرق
به غرب ،توان تولید  30درصد انرژی الکتریکی بیشتر از نیروگاههای خورشیدی
ثابت ( )fixرا داراســت.و برای ساخت آن بالغ بر با  1هزارو  650میلیارد ریال
ســرمایه گذاری شده است و توسط شــرکت سی پی جی پارس از شرکتهای

امــا موضوع دیگر مطرح شــده در مکاتبــه معاون فنی
گمرک ایران با معــاون جهانگیری به کاالهای گروه  ۲۷بر
میگردد و اعالم شده است که درخصوص ترخیص کاالهای
دارای اولویــت ارزی غیرفعال یا گروه  ۲۷که اصالت قبض
انبــار و بارنامه آنها همچنین موجــود بودن کاالها در بنادر
و گمرکات کشور توســط گمرکات اجرایی و گمرک ایران
احراز و به وزارت صمت منعکس شــده است و همین طور
انطبــاق آنها با شــرایط مادۀ  ۱۱آیین نامــۀ اجرایی قانون
مقررات صادرات و واردات ،توســط دفتر مقررات صادرات و
واردات احراز شده ،مقرر شــد وزارت صمت به قید فوریت
نسبت به پیگیری موضوع در راستای ایجاد شرایط ترخیص
این کاالها اقدام کند.ارونقی تاکیــد کرده که این اقالم که
ماهها در گمرکات و بنادر کشور رسوب کرده و صاحبان کاال
دارای حق مکتسبه برای ترخیص کاالهای خود هستند در
آستانۀ فساد قرار دارد و مقتضی است اقدامات فوری توسط
مراجع ذیربط درخصوص تعیین تکلیف این اقالم بوجود آید
تا تبعات بعدی عدم ترخیص این اقالم متوجه دستگاههای
مرتبط از جمله گمرک نشود.

۸۰هزار میلیارد ریال برای توسعه صادرات

جهش مسکن زیر سایه بودجه ۱۴۰۰

گروه چادرملو در مجتمع صنعتی این شــرکت احداث و به بهره برداری رسیده
اســت .در برنامهریزی این نیروگاه ،تولید ســاالنه  26میلیون کیلو وات ساعت
انرژی الکتریکی پیش بینی شــده است که به شبکه برق سراسری کشور تزریق
میگردد.
از دیگر ویژگیهای این نیروگاه ســازگار با محیط زیســت میتواند به صرفه
جویی در مصرف ساالنه  96میلیون مترمکعب گاز طبیعی 2000 .مترمکعب آب
و کاهش ســاالنه  800هزار تن گازهای گلخانهای اشــاره کرد.شایان ذکر است،
استان یزد با تابش بیش از 300روز آفتابی در سال ،وجود عرصههای طبیعی و
هموار و شبکههای الکتریکی مناسب و پایدار ،دارای پتانسیل و استعداد باالیی
در بهرهگیری از انرژی خورشــید در کشور است .همچنین عملیات درختکاری
طرح کمربند سبز عقدا تا اردکان به طول  ۳۰کیلومتر روزگذشته با حضور وزیر
صمت ،از مقابل مجتمع صنعتی چادرملو آغاز گردید .چادرملو برای اجرای این
طرح بزرگ که باهدف تلطیف محیط و اثر بخشی در اکو سیستم زیست محیطی
منطقه انجام میدهد ۲۲۰ ،هزار اصله انواع نهالهای سازگار با مناطق کویری در
حاشیه جاده عقدا تا اردکان غرس میکند.
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نرخ  ۱۰درصد ســود خواهد بود و بخش صنعت هم
با ســود  ۱۲درصــدی میتواند از آن اســتفاده کند.
شــهیدزاده اضافه کــرد :صندوق توســعه ملی بنا به
فرمایش رهبر معظم انقالب و نظر دولت ،برای اجرای
سیاســتهای اصل  ۴۴قانون اساسی و با هدف توسعه
بخش خصوصی فعالیت دارد و هرچه بخش خصوصی
فعایت داشــته باشــد ،صندوق هم با تمام توان از آن
حمایت خواهد کــرد.وی افــزود :در قانون تجارت و
دویــان محاســبات هر طرحی که  ۵۱درصد ســهام
آن غیردولتــی و  ۴۹درصد دولتی باشــد ،خصوصی
محســوب میشــود ،افزود :این مســاله در صندوق
توســعه ملی متفاوت اســت و بــرای افزایش قدرت
بخش خصوصــی در تصمیمگیریها و ماجمع عادی و
فوق العاده ،باید ۸۰درصد ســهام آن در اختیار بخش
غیردولتی باشد.روزگذشــته تفاهم نامه اجرای طرح
پتروشیمی بعثت بیجار با سرمایهگذاری  ۷۹۰میلیون
دالری بین استاندار کردســتان و مدیرعامل صندوق
توسعه ملی و مدیرعامل بانک ملت امضا شد.

کسب و کارهای اینترنتی در ماههای اخیر به سرعت رشد کردهاند ،به طوری
که ارزش معامالت الکترونیکی در نیمه نخست امسال  ۲۸۴درصد افزایش یافته
است؛ مدیر پایش تجارت الکترونیکی میگوید :شیوع کرونا ،سهولت دسترسی و
عدم نیاز به سرمایه اولیه باال از مهمترین دالیل استقبال از این کسب و کارهاست.
به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی امسال نسبت به زمان مشابه در سال
گذشــته ارزش معامالت الکترونیکی به حدود  ۴برابر رسیده است ،ضریب نفوذ
تلفن همراه  ۵درصد ،ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند  ۲۰درصد ،ضریب نفوذ
اینترنت  ۹درصد ،تعداد مشــترکین اینترنت پهنباند (میلیون نفر)  ۱۰درصد،
تعداد گواهی صادر شــده امضا الکترونیک (هزار عدد)  ۱۲۳درصد ،ارزش اسمی
معامالت تجارت الکترونیک (هزار میلیارد تومان) ،ارزش حقیقی معامالت تجارت
الکترونیک (میلیارد تومان)  ۲۱۷درصد ،تعداد تراکنشهای تجارت الکترونیک
(میلیارد عدد)  ۵۲درصد ،نســبت اســمی تجارت الکترونیکی به تولید ناخالص
داخلی  ۲۰۵درصد رشد داشته است .ارزش معامالت الکترونیکی در  ۶ماه نخست
امسال نسبت به سال گذشته با رشد  ۲۸۴درصدی به  ۶۳۹هزار میلیارد تومان
رسیده است.

رسیدن ضریب نفوذ اینترنت سیار
به باالی  ۹۰درصد
معاون فنــاوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات وزارت ارتباطات،
ضریب نفوذ اینترنت پهن باند سیار کشور به باالی  ۹۰درصد رسیده است.سید
ستارهاشــمی در کنفرانس بینالمللی آموزش مجازی ،چالشها و راهکارها در
شرایط بحران کرونا در شیراز گفت :با شیوع کرونا در کشور و نیاز بخش آموزش
به زیرســاختهای ارتباطی مطلوب ،از همان ابتــدا با اهتمام وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات ،ظرفیت هسته شبکه ملی اطالعات از  Gb/s ۶۸۰به ۱۸۰۰۰
 ،Gb/sافزایش یافت .معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
گفت :بهواســطه شرایط ناشی از شــیوع کرونا و تعطیلی آموزشهای حضوری
در بسیاری از کشورها ،مقایســه توزیع آماری استفاده از آموزشهای آنالین در
کشــورهای مختلف دنیا نشان میدهد که ۷۰درصد از سهم کل اتفاقاتی که در
حوزه آموزشهای الکترونیکی در دنیا اتفاق افتاده ،در سال  ،۲۰۲۰بوده است.

شاخص بورس منفی ماند

شاخص کل در بازار بورس روز شنبه پنج هزار و  ۵۹۷واحد افت داشت که در
نهایت این شاخص به عدد یک میلیون و  ۲۳۲هزار واحد رسید.به گزارش ایرنا،
در معامالت روزگذشته بیش از  ۶میلیارد و  ۹۴میلیون سهم ،حق تقدم و اوراق
بهادار به ارزش  ۵۴هزار و  ۶۴۷میلیارد ریال داد و ســتد شد.همچنین شاخص
کل (هم وزن) با  ۶۳۷واحد کاهش به  ۴۳۸هزار و  ۳۲۰واحد و شــاخص قیمت
(هم وزن) با  ۴۱۶واحد افت به  ۲۸۶هزار و  ۵۱۳واحد رسیدند.شاخص بازار اول
یک هزار و  ۹۸واحد و شــاخص بازار دوم  ۲۱هزار و  ۷۹۰واحد کاهش داشتند.
شاخص فرابورس نیز نزدیک به  ۹۰واحد کاهش داشت و بر روی کانال  ۱۷هزار
و  ۴۹۹واحــد ثابت ماند ،همچنین در این بازار یک میلیارد و  ۲۳۳میلیون برگه
سهم به ارزش  ۴۵هزار و  ۱۱۱میلیارد ریال داد و ستد شد.

کاهش  ۳۶۰هزار تومانی قیمت سکه
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران روزگذشته با کاهش
 ۳۶۰هزار تومانی نســبت به روز کاری قبل (پنجشنبه)  ۱۱میلیون و  ۴۸۰هزار
تومان معامله شد.به گزارش ایرنا ،روز شنبه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز
 ۱۱میلیون تومان معامله شــد.همچنین دیروز نیمسکه بهار آزادی  ۶میلیون و
 ۴۵۰هزار تومان ،ربع ســکه چهار میلیون و  ۲۰۰هزار تومان و سکه یک گرمی
هم دو میلیون و  ۴۰۰هزار تومان قیمت خورد.عالوه بر این ،در بازار طال نیز نرخ
هــر گرم طالی  ۱۸عیار به یک میلیــون و  ۱۰۸هزار تومان و هر مثقال طال به
چهار میلیون و  ۸۰۰هزار تومان رسید .انس جهانی طال نیز امروز یکهزار و ۷۸۵
دالر فروخته شد.

در ادامه سفر به استان یزد انجام شد؛

افتتاح و بازدید از کارخانجات یکتا گرانول میبد با حضور وزیر صمت

وزیر صنعت ،معدن و تجارت در دومین برنامه از سفر خود به استان یزد
کارخانجات یکتا گرانول میبد را مورد افتتاح و بهرهبرداری قرار داد.
این واحد تولیدی ظرفیت تولید  ۱۰هزار تن در ســال انواع لعاب کاشی
و سرامیک ۱۰ ،هزارتن در سال گلولههای سرامیکی آلومینایی و  ۱۶۰هزار
تن پودر فلدسپات را دارد.
همچنین ظرفیت تولید مواد اولیه کاشــی و سرامیک به روش خشک و
تر به ترتیب  ۶۷هزار تن و  ۱۳۰هزار تن در این واحد تولیدی میباشد.
کارخانجات یکتا گرانول در زمینی به مساحت  ۴۰هکتار و با زیربنای ۳۵
هزار متر مربع در شهرســتان میبد قرار دارد که در فاز اول (گرانول) ۱۹۰
شغل ایجاد کرده است.
برای راهانــدازی این واحد تولیــدی در مجموع  ۸هــزار میلیارد ریال
ســرمایهگذاری ثابت به صورت  ۱۱۰۰میلیارد ریال سرمایهگذاری ریالی و
 ۲۳میلیون یورو سرمایهگذاری ارزی انجام شده است.
تســهیالت ســرمایهگذاری ثابت (ارزی و ریالی) این واحد توسط بانک
صنعت و معدن تامین و تخصیص داده شده است.
این واحد تولیدی در حال حاضر با ظرفیت  ۸۰۰تن گرانول (تامین مواد
اولیه کاشی و سرامیک به روش اسپری درایر) جهت تولید کاشی کف ،دیوار
و پرســان در حال فعالیت میباشــد و در آیندهای نزدیک پس از تکمیل
تجهیزات و انجام تست سرد به ظرفیت  ۳۰۰۰تن در روز خواهد رسید که
از نوع تکنولوژی و ظرفیت تولید در خاورمیانه منحصر به فرد است.
این مسیر گام بســیار بلند دیگری در پایداری و توسعه صنایع کاشی و
سرامیک جهت دستیابی به بازارهای صادراتی است.
وزیر صنعت ،معــدن و تجارت همچنین از بخشهای مختلف و خطوط
تولید این مجموعه صنعتی و تولیــدی بازدید به عمل آورد و از نزدیک در

جریان روند تولید و مهمترین مسائل و ظرفیتهای آن قرار گرفت.
علمدار یزدی ،رئیس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت اســتان یزد در
مراســم افتتاحیه کارخانجات یکتــا گرانول در میبد با بیــان این مطلب،
افزود :اســتان یزد دومین استان معدنی و چهارمین استان صنعتی کشور و
هشتمین صادرکننده غیرنفتی کشور میباشد.

اشتغال  ۱۰۰هزار نفری صنعتی در استان یزد

وی با بیان اینکه سه هزار واحد صنعتی دارای پروانه بهرهبرداری در این
اســتان فعالیت میکنند ،گفت :در پنج گروه صنعتی فعالیت صنعتی وجود
دارد که  ۱۰۰هزار نفر اشتغال صنعتی داریم و بیش از  ۸۰۰نوع کاال تولید
میکنیم.

سهم  ۶۰درصدی یزد در تولید کاشی و سرامیک کشور

رئیس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت استان یزد با بیان اینکه در سه
حوزه صنعتی در کشور قطب هستیم ،بیان کرد :در حوزه کاشی و سرامیک
 ۶۰تولید کشــور را در اختیــار داریم که در این حــوزه  ۸۶کارخانه فعال
هستند.
علمدار یزدی در ادامه بیان کرد :اشتغال در حوزه کاشی و سرامیک ۲۰
هزار نفر است و  ۳۵کارخانه کاشی و سرامیک با  ۶۰درصد پیشرفت فیزیکی
در حــال راهاندازی هســتند .وی با بیان اینکه  ۶۰درصد صادرات اســتان
مربوط به حوزه کاشی و سرامیک است گفت :میز توسعه کاشی و سرامیک
در این استان فعالیت میکند.

رتبه دوم استان یزد در حوزه فوالد کشور

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان یزد با اعالم اینکه با سهم
 ۱۵درصدی تولید در حوزه فوالد رتبه سوم را داشتهایم ،اضافه کرد :اخیرا با
راهاندازی دو کارخانه به رتبه دوم در کشور تبدیل شدهایم.

