تنوع تختال تولیدی شركت فوالدمباركه كمنظیر است

اختصاص حجم باالیی از مبادالت گمركی به فوالد مبارکه

نسل فردا :با توجه به توسعههای زیرساختی فوالدمبارکه طی ســالهای اخیر ،بهویژه در حوزه تولید تختال ،میتوان گفت امروزه
فوالدمبارکه تنها شرکت در خاورمیانه است که قادر به تولید تمام محصوالت ویژه و روز دنیا تا مرحله تختال است .معاون بهرهبرداری
فوالد مبارکه گفت :تختال ۳۰۰میلیمتری ۲۵۰ ،میلیمتری۲۰۰ ،میلیمتری و ۲۲۰میلیمتری در سبد محصوالت فوالد مبارکه وجود
دارد و عملکرد این شرکت در زمینه تولید تختال در جهان کمنظیر است .شاید تعداد کمی از تولیدکنندگان فوالدی در جهان باشند که
این تنوع محصول و تختال را داشته باشند .تولید ورق فوالدی ،انواع ورق گرم ،اسیدشویی و گالوانیزه و رنگی نیز از دیگر محصوالت فوالد
مبارکه است .در کنار آن ،بخشهای پاییندستی همچون کنسانتره ،گندله و آهن اسفنجی فعال است و نام شرکت فوالد مبارکه بهعنوان
بزرگترین تولیدکننده آهن اسفنجی جهان میدرخشد.

نســل فردا :مدیرکل گمرکات اســتان اصفهان به اتفاق هیئت همراه ،با حضور در شــرکت فوالد مبارکه و جلســه مشــترک با
حمیدرضاعظیمیان مدیرعامل این شرکت ،به بحث و گفتوگو درخصوص همکاریهای دوطرفه و تسهیل فرایندهای موجود پرداخت.
در این جلسه ،تسریع صدور ضمانتنامههای بانکی ،تجهیز انبارهای فوالدمبارکه در گمرک اصفهان و اتخاذ تدابیری جهت استفاده
بهینه از فضای انبارهای موجود و ایجاد انبار جدید مطرح و تصمیماتی اتخاذ شد .رسول کوهستانی ،با اشاره به حجم باالی تبادل کاال
و تجهیزات فوالد مبارکه از طریق گمرک خاطرنشان کرد :فوالدمبارکه جزو شرکتهای قدیمی بوده که به عنوان شرکت فعال حوزه
اقتصادی شناخته میشود و ازجمله مراکز اقتصادی منحصربه فرد کشور است که با توجه به برخورداری از مزیتهای گمرکی از گمرک
اختصاصی بهرهمند و در ساختار گمرک کشور چارت سازمانی مصوب برای آن وجود دارد.
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مدیرعامل فوالدمبارکه مطرح کرد:

تواناییتولیدبیشازظرفیتاسمیتوسطفوالدمباركه
نسل فردا /گروه استانها
news@ naslefarda.net

مدیرعامــل فوالدمبارکــه در میزگرد
تخصصی تعامــات دو حــوزه فوالد و
ســنگآهن ،چالشهــا و راهکارهای
صادرات در دوره پساترامپ ،اظهار کرد:
وقتی اسم فوالدمبارکه به میان میآید به
عنوان تولیدکننده ورق و تأمین کننده
انواع ورق از آن یاد میشــود .همچنین
ازآنجاکه رسالت صنعتسازی به فوالد
مبارکه واگذار شده ،این شرکت باید دائماً
نیازهای کشور را تأمین کند.
حمیدرضا عظیمیان افزود :مقام معظم
رهبری فرمودند که پروژه اســتراتژیک
نفت گوره به جاســک ،استراتژیکترین
پروژه دولت اســت؛ همچنین وزیر نفت
اعالم کرد به دلیــل تحریمها این فوالد
خاص به ایران فروخته نشــد اما در سال
 ۹۷و  ۹۸با گروه مشــترک کارشناسان
رومانایی و شــرکت نفت و فوالدمبارکه
با کمــک یکدیگر توانســتیم این فوالد
را تولید کنیــم .وی ادامــه داد :اکنون
۴۵۰هزارتن از این نوع فوالد تولید و در
اختیار فوالداکســین ،نصاب و لولهساز
قرار گرفته و هزارکیلومتر آن انجام شده
اســت .وی ادامه داد :اخیرا ً فوالدمبارکه
اســلب ۳۰۰میلیمتری تولیــد کرده و
در کمتــر از ۴۸ســاعت شــرکت نفت

عکس :ایرنا

نسلفردا :مدیر روابط عمومی فوالدمبارکه
از حضور فعال و مســتمر گروه فوالدمبارکه
در یازدهمیــن همایش چشــمانداز صنعت
فوالد و سنگآهن ایران با نگاهی به بازار خبر
داد .هادی نباتینژاد گفــت :صنعت فوالد و
سنگآهن به عنوان یکی از بنیانهای اقتصاد
و زیربنای بســیاری دیگر از صنایع ،همواره
مورد توجه ویژه جوامع بوده است .اهمیت این
صنایع به شکلی است که مصرف سرانه فوالد
بهعنوان شاخصی به منظور ارزیابی صنعتی
بودن یک کشــور مطرح میشود .وی هدف
از حضور در رویدادهــای علمی و تخصصی
را فرصتی ارزشــمند جهت تبادل اطالعات
بین بازیگران اصلی این صنعت اعم از دولت،
بخش خصوصــی و انجمنهــای تخصصی
داخلی و بینالمللی عنوان کرد و افزود :امید
است با همکاری کلیه دســتاندرکاران این
حوزه بتوان به این هدف نائل آمد .نباتینژاد
خاطرنشــان ســاخت :اهمیت صــادرات و
چالشهــای تغییرات مکرر سیاســتهای
داخلی و تحوالت بینالمللی ،بررسی عرضه
و فروش داخلی(بورس کاال) و قیمتگذاری
محصوالت فوالدی ،تحول دیجیتال و نسل
چهارم انقالب صنعتی در صنعت فوالد ،میزان
ســرمایهگذاری و سهم ســود ارکان چرخه
تولید فوالد ،بازنگری ،تدوین استراتژی و به 
روزآوری طرح جامع فوالد و ارتباط دوسویه
بازار سرمایه و ارکان چرخه فوالد ،فرصتها و
تهدیدها ازجمله محورهای این همایش است.
شایان ذکر است این رویداد تا  ۶اسفند در هتل
المپیک تهران برگزار میشود.
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و وزارت نفــت گفتند که بــرای انتقال
نفت از کف دریا از این اســلب استفاده
خواهند کرد .عظیمیان گفت :اکنون این
اسلب در فوالد اکســین نورد شده و در
مراحل عقد قرارداد برای این پروژه قرار
داریم .مدیرعامــل فوالدمبارکه گفت:
فوالدمبارکه رسالتی قائل است که تمام
نیاز صنایع را میتوانــد تأمین کند .وی
افزود :امسال ۷۰۰میلیون یورو ورق وارد
کشور شــده و اگر خود را به تکنولوژی
جدیــد نرســانیم ،از دنیا و بــازار عقب

همچنین ازآنجایی که
رسالت صنعتسازی به
فوالد مبارکه واگذار شده،
این شرکت باید دائم ًا
نیازهای کشور را
تأمین کند

خواهیم ماند .مدیرعامــل فوالدمبارکه
گفت :همیشه در تابستان برق مجموعه
قطــع شــده و در زمســتان قطعی گاز
داشتیم .امســال نیز ۳۰۰هزارتن عدم
تولید به خاطر قطعی برق و گاز داشتیم.
عظیمیان افزود :فوالدمبارکه جزو تنها
پلنتهایی اســت که واحد گندلهسازی
۵.۵میلیون تنی آن تــا ۷میلیون تن را
تولید میکند و بزرگترین تولیدکننده
فوالد اسفنجی است .شرکت فوالدمبارکه
همیشه باالتر از ظرفیت اسمی خود تولید
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عکس خبر

میکند .وی ادامه داد :زمانی که راهکاری
به فوالدمبارکه برای تأمین نیاز مواد اولیه
وجود ندارد در نتیجه به سراغ ایجاد واحد
معاونت معدنی میرود .عظیمیان تاکید
کرد :با پروژه نوردگرم ،دو نیاز تمام صنایع
تأمین میشود .وی افزود :خرید کنسانتره
به صــورت آزاد در فوالدمبارکه مطرح
بوده اما براساس سهیمهبندی ما بخش
عمدهای از نیاز خــود را دریافت کرده و
کسری را از بازار خریداری میکنیم اما اگر
قرار باشد قیمت به صورت کلی آزاد باشد،
با مشکل روبهرو میشویم.
عظیمیان ،با اشاره به اینکه تفاوت کیفیت
کنسانترهها مشکلساز است افزود :برای
واردات کنسانتره نیز به این موضوع فکر
کردیم که ســهمیه فــوالد هرمزگان را
حذف کرده و به فوالدمبارکه داده شــود
و بــرای آنها کنســانتره وارد کنیم ،اما
دیدیم توجیه اقتصادی ندارد .به گفته وی
یکی از مشکالت به وجود آمده اختالط
است که معدنیها فوالدساز شدند و اول
مصرف خود را کنار گذاشــته و ســپس
نیاز مــا را برطرف میکننــد .وی افزود:
حاشیه سود معدن ،دو برابر فوالد است اما
بازهم معدنیها به سمت فوالدسازشدن
پیش رفتند .این حاشــیه سود براساس
سرمایهگذاری است که معدنیها در ابتدا
انجام میشود.
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خبر روز

جوالن کمسوادها در بورس

ادای احترام مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست کشور و مدیرکل سازمان محیط زیست استان اصفهان و هیئت همراه ،به مقام شامخ شهدا با
حضور معاون نیروی انسانی و سازماندهی و مدیر روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه
آﮔﻬـﻰ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
ﺷﺮﮐﺖ آﺳﺎل آرا )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  146868ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10101897641

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ آﺳﺎل آرا دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ آﯾﺪ ﺗﺎ راس ﺳﺎﻋﺖ 9
ﺻﺒﺢ ﻣﻮرخ  99/12/18در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ آﺳﺎل آرا ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ آدرس :ﺗﻬﺮان ،ﺧﯿﺎﺑﺎن وﻟﯿﻌﺼﺮ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎﺑﮏ ﺑﻬﺮاﻣﻰ ،ﭘﻼك  ،52ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰﮔﺮدد ،ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ -1 :ﺑﺮرﺳﻰ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺻﻮرت ﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 98/12/29
 -2اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ  -3ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﻮراﺗﻰ ﮐﻪ در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه

آﮔﻬـﻰ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎرﺛﺎوا ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺮاﺳﺎن )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  366ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 14000111233

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺳــﻬﺎﻣﺪاران ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ دﻋﻮت
ﻣﻰﮔﺮدد ﺗﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻓﻮق ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  99/12/18ﺳﺎﻋﺖ  10ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ
ﺑﻪ آدرس :ﻓﺮﯾﻤﺎن ،ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻓﺮﯾﻤﺎن ،ﻧﺒﺶ ﺗﻼش  ،8ﻗﻄﻌﻪ  140و  138ﺑﻪ
ﮐﺪﭘﺴﺘﻰ 9391181367ﺑﺮﮔﺰارﻣﻰﺷﻮدﺷﺮﮐﺖﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻰﻓﻮقاﻟﻌﺎده-1 :ﺗﻐﯿﯿﺮﻣﺎدهاﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  1748ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10260558630

ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮم ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎرس ﭘﺮﻧﺪ ﺣﯿﺎن )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( دﻋﻮت ﻣﻰﺷﻮد ﺗﺎ
در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﮐﻪ در ﺳﺎﻋﺖ 10ﺻﺒﺢ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ 1399/12/17در
ﻣﺤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ آدرس اﺻﻔﻬﺎن ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﺿﺎ ،ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻰ رازى ،ﺑﻠﻮار رازى ،ﻓﺎز اول،
ﺧﯿﺎﺑﺎن دﻫﻢ ،ﭘﻼك 98ﮐﺪﭘﺴﺘﻰ 8639111888ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰﮔﺮدد ،ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ:
-1اﻧﺘﺨﺎب ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
-2ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد
ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎرس ﭘﺮﻧﺪ ﺣﯿﺎن)ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(

ایرنا :یکی از مزیتهای بازار سرمایه برای مردم ،کمک به تأمین مالی و حضور در این بازار نسبتبه سایر
بازارها با هر میزان از منابع مالی است و هر فردی میتواند وارد بازار سرمایه شود و حتی یک تک سهم بخرد؛
در صورتیکه در سایز بازارها مانند مسکن و خودرو نیاز به منابع قابل توجهی برای ورود است.
علی صحرایی ،مدیرعامل بورس تهران درخصوص روند تأمین مالی از بازار سرمایه بیان داشت :سال جاری
حدود  ۵۰۰هزار هزار میلیارد تومان تأمین مالی از طریق روشهای مختلف در بازار سرمایه انجام شد که
بخش عمده آن از طریق عرضههای اولیه بود .انتشار انواع اوراق بازار بدهی و روشهای مختلف افزایش
سرمایه از طریقآورده نقدی ،تجدیدارزیابی و ...هم از سایر روشها بود.دولتهم برای سال آینده برنامه
جامعی برای تأمین سرمایه از بازار ســرمایه دارد .در ابتدای فروردین تعداد سهامدار فعال سه میلیون
بود،اما اکنون به بیش از ۲۵میلیون سهامدار در بازار رسیده است .وی ادامه داد :خیل عظیمی ازافرادی
که سال جاری سهامدار شدند ،متأســفانه فاقد دانش الزم برای فعالیت در بازار سرمایه بودند و با فضای
رسانهای وبهخصوص مجازی غیرقابلکنترل مواجه شدند که اعتماد آنها به این فضا بدون داشتن دانش
و آگاهی الزم موج لطمهبه آنها شد .حضور این تعداد سهامدار فرصت کمنظیری بهشمار میرود که باید
با توانمندسازیسهامداران و افزایش سواد مالی آنها ،به چرخیدن چرخ کارخانهها با استفاده از همین
سرمایههای خرد مردم کمک کرد .مدیرعامل شرکت بورس تهران بیان داشت :شفافترین بخش اقتصاد
بهصورت نسبی ،همین بازار سرمایه است .اطالعرسانی مداومشرکتها در کدال در کنار گزارشهای،۳
 ۹ ،۶ماه و یکساله و سایر شفافسازیها در راستایشفاف شدن اقتصاد کمک قابل توجهی کرده است.
فعالیت  ۲۸۰۰ایستگاه معامالتی ،دسترسی برخط مردم به سامانههای معامالتی و فعالیت  ۲۲تاالرمنطقه
بورس تهران در دسترس بودن بورس برای مردم را ملموس کرده است.صحرایی در ادامه گفت :مزیتهای
بازار سرمایه برای مردم ،کمک به تأمین مالی و حضور در این بازار نسبت به سایربازارها با هر میزان از منابع
مالی است و هر فردی میتواند وارد بازار سرمایه شود و حتی یک تک سهم بخرد ،در صورتیکه در سایز
بازارها مانند مسکن و خودرو نیاز به منابع قابل توجهی برای ورود است؛ ضمن اینکه بازدهی بازار سرمایه
نسبت بههر بازار دیگری در برش زمانی ۱۰ساله بیشتر بوده است.مدیرعامل بورس تهران گفت :در حوزه
اقتصادی و سیاسی ایران ،صنایع ازانرژی و مواد اولیه ارزان برخوردار هستند و حضور آنها در بورس موجب
شده دیگر سیاستگذاران به راحتی نتوانند پشت درهای بسته در حوزه مواد اولیه تصمیمگیری کنند و
کار آنها راحت نخواهد بود که نمونههای اخیر در حوزه صنعتفوالد و همینطور بودجه مشاهده شد.
اقتصاد کالن
نسبت به دیماه؛

فاصله تورمی دهکها در بهمنماه  ۰.۳درصد کاهش یافت
پارسیک :مرکز آمار ایران ،شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور بر اساس دهکهای هزینهای بهمنماه
 ١٣٩٩را اعالم کرد .بر اساس این آمار ،نرخ تورم کل کشــور در بهمنماه  ١٣٩٩برابر  ٣٤.٢درصد است
که در دهکهای مختلف هزینهای در بازه  ٣٢.٠درصد بــرای دهک اول تا  ٤١.٣درصد برای دهک دهم
نوسان دارد .محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات» بین
٣٢.٣درصد برای دهک دهم تا ٣٦.٨درصد برای دهک دوم است .همچنین اطالع مذکور درمورد گروه
عمده «کاالهای غیرخوراکی و خدمات» بین ٢٧.٧درصد برای دهک اول تا ٤٣.٦درصد برای دهک دهم
است .براساس اعداد مربوط به تورم در میان دهکهای مختلف هزینهای ،فاصله تورمی دهکها در این ماه
به ٩.٢درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٩.٥درصد)  ٠.٣واحد درصد کاهش داشته است .فاصله تورمی
در گروه عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.٢واحد درصد و در گروه عمده
«کاالهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل  ٠.٧واحد درصد افزایش نشان میدهد.

کوتاه از فوالد
دستیابی به سیستمهای پایدار
با بازرسیهای مؤثر

نســلفردا :معاون بهرهبرداری شــرکت فوالد
مبارکه در هفتمین جلســه کمیته حفاظت فنی
و بهداشت کار این شــرکت که با حضور جمعی
از مدیران معاونــت بهرهبــرداری ،رئیس واحد
ایمنی ،بهداشــت حرفهای و آتشنشانی برگزار
شد گفت :بهطور قطع ،دستیابی به سیستمهای
پایدار و قابلاطمینان در شــرکت فوالد مبارکه
با انجام بازرســیهای مؤثر میســر خواهد شد.
مختار بخشــیان ،در این جلســه که با محوریت
بررسی وضعیت سیستمهای بازرسی تجهیزات
و سازههای فلزی برگزار شد ،گزارشها و مطالب
آموزشــی حوزه ایمنــی را که در جلســات این
کمیته مطرح میشود ،مفید دانست و با تأکید بر
مسئولیت همۀ کارکنان و مدیران در تمام ردههای
ســازمانی در قبال موضوع ایمنــی گفت :حضور
مؤثر مدیران و سرپرســتان در سایت و نظارت بر
انجام ایمن فعالیتها یکی از راههای پیشــگیری
از وقوع حوادث است .وی در ادامه ،بازرسی مؤثر از
تجهیزات باربرداری (سیم بکسل ،هوک ،پنسها
و ،)...سازههای فلزی ،سیلندرهای اطفای حریق،
باکسهای گاز و اکســیژن و تونلهای برق را در
نواحی مختلف بهمنظور دســتیابی به ایمنی در
شرکت فوالدمبارکه و همچنین نقش تکنسینهای
خط تولید و تعمیرات را در زمینه بازرسیها بسیار
حایز اهمیت دانست.

همت فوالدمباركه
برای بازسازی خیریه شهرمباركه

نســلفردا :با حضــور نماینده مردم شــریف
شهرســتان مبارکه و مدیرعامل شــرکت فوالد
مبارکه و هیئت همراه ،ساختمان بازسازی شده
خیریه فرهنگی تربیتی امیرالمؤمنین شهر مبارکه
به بهرهبرداری رسید .پروین صالحی ،نماینده مردم
شهرســتان مبارکه در این مراســم با بیان اینکه
تمام امیدمان این اســت که نوجوانان این جامعه
در یک محیط فرهنگی رشــد و نمو کنند گفت:
همت بلند شرکت فوالد مبارکه وگروه توکا فوالد
را برای بازسازی این مجموعه ارج مینهیم و از کلیه
خدماتی که در راســتای حمایت از اقشار ضعیف
و محروم در منطقه توســط صنایع به ویژه فوالد
مبارکه انجام میشود ،قدردانی میکنم .وی افزود:
اکنون شاهد یک مجموعه شکیل و درخور شان
افرادی که اینجا تحت سرپرستی قرار گرفتهاند،
هستیم و در این بازدید بسیار خوشحالم و به وجد
آمدهام؛ چراکه ســاختمان از آن حالت فرسوده
و قدیمی خارج شــده و به مجموعهای زیبا برای
زندگی این عزیزان تبدیل شده است.

کوتاه از اقتصاد
کشف نزدیک به  ۱.۵میلیارد تومان
تخلف در آستانه نوروز

فارس :معاون بازرســی و نظارت سازمان صنعت
معدن و تجــارت (صمت) از انجام بیــش از ۶۰۰۰
بازرسی از بازار شب عید کاالهای اساسی و تشکیل
نزدیک به ۱.۵میلیارد تومان تخلف در نتیجه آن خبر
داد .ســعید محمدیپور اظهار کرد :از ابتدای طرح
بازرسی بر اقالم اساسی ویژه ایام پایانی سال تاکنون
 ۶۰۴۱بازرسی از عرضهکنندگان کاالهای اساسی
شامل گوشت قرمز ،تخممرغ ،روغن خوراکی ،برنج و
لوازمخانگی و قند و شکر انجام گرفته است .به گفته
وی از این تعداد بازرسی ۳۵۵ ،پرونده تخلف به ارزش
ریالی بیــش از یک میلیــارد و  ۴۶۷میلیون تومان
تنظیم و به مراجع قضائی و تعزیرات حکومتی ارسال
شده است .محمدی پور با بیان اینکه این طرح از ۱۵
بهمن در راســتای پایش و نظارت بر بازار کاالهای
اساســی و مورد نیاز مردم در ایام پایانی سال آغاز
شده ،از حضور دستگاههای اجرایی و نیز اتاق اصناف،
سازمان تعزیرات حکومتی ،پلیس اقتصادی و  ...در
این طرح خبر داد .به گفته معاون بازرسی و نظارت
ســازمان صمت تهران طی دو هفته اخیر بیشترین
بازرسیهای انجام شده درخصوص عرضه کنندگان
مرغ و تخم مرغ با  ۱۳۹۷مورد بازرسی بوده است.

هشدار جدی انجمن قطعهسازان
خودرو به فوالدسازان

ایسنا :سخنگوی انجمن قطعهسازان خودرو به بحث
ارتباط صنعت فوالد ،خودرو و قطعه در نشست خبری
اشاره کرد .فرهاد بهنیا اظهار کرد :فوالد درحقیقت
زنجیره چندتایی دارد که شامل تولیدکنندگان مواد
اولیه ،کنسانتره ،گندله و ...است .درگروه های بعدی
فوالدسازان و پس از آن تولیدکنندگان پروفیل قرار
دارند .وی ادامه داد :درســال ۹۹قیمت مواد اولیه
صنعت فوالد به قیمت جهانی رســید .فوالدسازان
سالها با قیمت نصف مواد اولیه میخریدند و با قیمت
ارز آزاد فروش داشــتند و سودهای هنگفتی بردند.
این در حالی اســت که خودروسازان به شدت زیان
میکردند .بهنیا گفت :آنچه به صنعت خودرو مربوط
میشود آن است که گفته شد ظرفیت ارائه فوالد به
خودروسازان کم شود .در این حالت شرایط به سمتی
میرود که یا تولیدکننده متوقف شود یا قیمتها باال
رود .سخنگوی انجمن قطعه سازان افزود :شرکتهای
فوالدسازی دست از ســر تولیدکنندگان داخلی به
خصوص قطعه سازان بردارند .شرایط خطرناک است
و شــاید منجربه افزایش قیمتها و حتی تعطیلی
برخی از تولیدکنندگان شود .وی در پایان اشارهای
به بحث اخذ مالیات کرد و گفــت :تولیدکنندگان
درخواست دارند روش اخذ مالیات تغییر کند.

