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 تخفیف تابستانه خدمات 
سرور اختصاصی آسیاتک

   به گزارش روابط عمومی مجموعه انتقال داده های آس��یاتک؛ 
س��رویس س��رور اختصاصی آسیاتک تا پایان تیر با تخفیف ۲۰ و 
۳۵ درصدی به صاحبان کس��ب وکارهای آناین،  رس��انه  ها  و 

تولیدکنندگان محتوا و ... ارائه می شود. 
 اگر صاحب یک کس��ب وکار آناین هس��تید، اگر حرفه و ش��غل 
ش��ما نیازمند بارگذاری داده و اطاعات در فضای مجازی اس��ت 
و اگر تداوم فعالیت ش��ما منوط به حفظ و نگهداری اطاعات در 
این فضاست، خدمات سرور اختصاصی یک فرصت برای بهبود 
امکانات فنی کسب وکار یا حرفه شماست. حال این پرسش مطرح 
می شود که سرور اختصاصی به یاری کدام مشاغل می آید و چگونه 

به آنها کمک می کند تا گوی رقابت را از دیگران بربایند؟ 
بورس، بیمه و بانکداری � 

 سرور اختصاصی در Data center )مرکزداده هایی( که میزبان 
 MPLS س��رور کارگزاری های بزرگ هس��تند، امکان اتصال به
مخابرات و به واسطه آن، شبکه مرکزی سازمان بورس را فراهم 
می کند. به این ترتیب، سبدگردان ها می توانند با سرعت باالتری 
به سازمان بورس متصل شوند. مهم ترین مزیت سرویس سرور 
اختصاصی برای این قشر در بازار سرمایه،  سفارش گذاری سریع 

در ساعات اولیه عرضه و ساعات اوج معامله سهام است. 
کسب  وکارهای آنالین � 

طی سال های اخیر، تغییرات جهان عینی ازجمله شیوع گسترده 
کرون��ا، ض��رورت زندگ��ی در فضا یا جهان دوم را بیش از پیش به 
ما یادآوری کرد؛ از این رو گس��تره کس��ب وکارهای آناین رش��د 
چشمگیری یافته است. در چنین شرایطی یک فروشگاه آناین یا 
استارتاپ خدماتی و ... برای خدمت رسانی بهتر، نیازمند بهره مندی 
از امکانات س��خت افزاری و تکنولوژیک پیش��رفته و مدرن است. 
این مشاغل نه تنها می توانند متناسب با نیازهای خود، سرور را به 
صورت اختصاصی، سفارشی س��ازی کنند بلکه می توانند بدون 
نگرانی، از حفظ امنیت و پایداری اطاعات خود و کاربرانش��ان 

اطمینان  داشته باشند. 
مدارس، دانشگاه ها و پلتفرم های آموزشی � 

 رواج کاس های آناین هم از پیامدهای دوران همه گیری کرونا 
در جهان است، پیامدی که این  روزها علی رغم بازگشایی مدارس 
و دانش��گاه ها به عنوان گزینه دوم و جایگزین تعطیلی، پیش��نهاد 
می شود. برخورداری از خدمات سرور اختصاصی امکان نصب انواع 
پلتفرم های آموزشی آناین را در اختیار مراکز آموزشی قرار می دهد 

و می تواند متناسب با نوع آموزش بهینه سازی شود. 
تولیدکنندگان محتوا � 

امروز، تولید محتوا نه به عنوان یک سرگرمی بلکه به عنوان یک 
حرفه پرطرفدار مورد توجه قرار گرفته است و انجام آن عاوه بر 
توانایی و مهارت های فردی، خاقیت و نوآوری، نیازمند امکانات 
فنی و سخت افزاری الزم است. در چنین موقعیتی، خدمات سرور 
اختصاصی یک فرصت برای این گروه به شمار می رود؛ فرصتی 
ک��ه به تولیدکنن��دگان محتوا کمک می کندUp Time  باالتری 
داشته باشند و محتوای آنها با سرعت باالتری بارگذاری شود یا 

در دسترس کاربران فضای مجازی قرار گیرد.  
چرا آسیاتک؟   � 

در این بین آسیاتک به عنوان مالک بزرگترین مرکز داده محتوایی 
کشور، میزبان سرور کارگزاری های بزرگی چون آگاه، مفید، تدبیر و 
مبین سرمایه، استارتاپ ها و کسب وکارهای آناین خدماتی چون 
دیجی کاال، اس��نپ، تپس��ی، فیلم نت، آپارات، پرداخت الکترونیک 
س��داد، آپ و مراکز آموزش��ی چون دانش��گاه تهران، دانشگاه آزاد، 
فرهنگیان و ... بوده است. از این رو، می تواند میزبان و انتخاب مناسبی 
برای شرکت ها و افرادی باشد که در یکی از چهار حوزه مذکور فعالیت 
می کنند و بنا دارند با استفاده از  خدمات سرور اختصاصی سرآمد این 
عرصه شوند.  سرویس سرور اختصاصی آسیاتک یک فرصت و یک 
نیاز برای کسب وکارهایی است که سرعت بارگذاری باال و ذخیره 
و نگهداری اطاعات بخشی از الزامات و اولویت های آنها به شمار 
می رود. سرورهای اختصاصی، به صورت انحصاری در اختیار کاربر 
قرار می گیرد و منابع آن کامًا اختصاصی بوده و به اشتراک گذاشته 
نمی شود. اگر صاحب یکی از مشاغل باال هستید و تاکنون به جمع 
مشترکان خدمات سرور اختصاصی آسیاتک نپیوستید، تا پایان ماه 
جاری فرصت دارید با مراجعه به س��ایت آس��یاک، از خدمات سرور 
اختصاصی آسیاتک با تخیف ویژه ۲۰ و ۳۵ درصدی بهره مند شوید! 
گفتنی است، پین کد مربوط به تخفیف ۳۵ درصدی که مربوط به 
سرورهای Eco-Pro ، P۱-P۱ و Eco-P۲ است، AT۳۵ و پین 
 Eco-P۳، P۳، P۵،P۴ کد تخفیف ۲۹ درصد که شامل سرورهای

می شود، AT۲۰ است. 

 ۹۸ درصد برنامه تولید 
خودرو انجام شده است

س��خنگوی وزارت صمت گفت: با افزایش تولید، قرعه کش��ی تا 
پایان س��ال حذف می ش��ود. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
امید قالیباف در صفجه ش��خصی خود در فضای مجازی نوش��ت: 
برنامه ای که امسال وزارت صمت از خودروسازان مطالبه کرده، 
تولید بیش از ۱.۵ میلیون خودرو است که در بهار امسال ۹۸ درصد 
آن برنامه محقق شده؛ تا ۷ تیر امسال، ۳۰۰ درصد رشد در تولید 
خودرو کامل نسبت به مدت مشابه رخ داده و با ادامه این برنامه، 
به تدریج شاهد حذف قرعه کشی خودرو تا پایان سال خواهیم بود. 
پیش از این آقای جعفر توحیدی، مجری طرح های فروش اینترنتی 
خودرو گفته بود: قرعه کشی برای برخی از خودرو ها دائمی است و 
تنها تعدادی خودرو  از این فرآیند خارج می شوند. همچنین توکلی 
معاون وزیر صمت نیز گفته، سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به 

ما اجازه خواهد داد تا عرضه متنوع تری را داشته باشیم. 

اخبار کوتاه

صنعت و تجارت

شرط مجلس برای تفکیک وزارت »صمت«واردات خودرو قطعا عملیاتی خواهد شد
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه تعرفه و حجم موتور باید 
تعیین کننده قیمت خودروهای وارداتی باش��ند، بر عملیاتی ش��دن واردات خودرو 
تاکید کرد و گفت: بیش از ۸۰ درصد خودروهای وارداتی باید قیمتی کمتر از ۳۰ 
هزار دالر داش��ته باش��ند. لطف اهلل س��یاه کلی در گفتگو با خبرخودرو درخصوص 
حذف ش��رط قیمت از طرح واردات خودرو و در مقابل اعمال نقش تعیین کننده 
تعرفه در قیمت براساس حجم موتور، این موضوع را مثبت ارزیابی کرد و اظهار 
داشت: مطالبه مصرف کنندگان واردات خودروهایی با سطح مناسب کیفی و حتی 

در محدوده قیمتی ۳۰ تا ۳۵ هزار دالر است همچنین انتظار واردات خودروهای لوکس با قیمت بیش از ۵۰ هزار 
دالر نداریم. وی با بیان اینکه در تمام دنیا واردات خودرو با تعرفه تعریف می شود، افزود: خودروهای تا سقف ۳۰ 
هزار دالر، تعرفه پایین و برای خودروهایی با قیمت بیش از ۳۰ هزار دالر، تعرفه های باالیی تعیین خواهد ش��د. 
بیش از ۸۰ درصد خودروهای وارداتی باید قیمتی کمتر از ۳۰ هزار دالر داش��ته باش��ند. س��یاه کلی اذعان داش��ت: 
مردم در انتظار اباغ آیین نامه واردات هستند تا حداکثر ظرف دو تا سه ماه آینده، خودرو وارد کشور شده و بدین 
ترتیب بازار خودرو تنظیم شود. وی خاطرنشان کرد: طرح واردات در مرحله تدوین آیین نامه بوده و تنظیم آن از 

وظایف و اختیارات وزارت صمت است و نهاد دیگری نمی تواند مانع شده یا دخل و تصرفی در آن بنماید.

نایب رئیس کمس��یون صنایع مجلس با بیان اینکه اگر با تفکیک وزارت صمت 
اشکالی در عرضه و تقاضا در کشور ایجاد نشود و متولی بازرگانی هم ایجاد شود، 
مجلس با این موضوع مشکلی ندارد، گفت: اما اگر عملکرد ۲ وزارتخانه به صورت 
جزیره ای باشد، مجلس مخالف است. علی جدی در گفتگو با تسنیم، با اشاره به 
موضوع تفکیک وزارت صمت، گفت: وزارت »صمت« در چند دهه گذشته ۱۵ بار 
تفکیک و باز ادغام شده یعنی یک مسیر شفافی را برای آن تعیین نکرده اند. وی 
یادآور شد اگر در تفکیک این وزارتخانه و شکل گیری وزارت صنعت و بازرگانی 

بتوانند ما را قانع کنند که در سیاس��ت گذاری ها بحث واردات و صادرات با تولید با همدیگر هماهنگ باش��ند، ما 
مشکلی نداریم اما اگر این ۲ بخش به صورت جزیره ای عمل کنند یعنی تولید کشور انجام شود و از طرف دیگر 
وزارت بازرگانی وارداتی انجام دهد قطعا تولید آسیب می بیند. این نماینده مجلس در پایان تاکید کرد: در مجموع 
با این تفکیک نباید تولید که محور اصل کش��ور اس��ت آس��یب ببیند در نتیجه با تفکیک این وزارتخانه نباید نیاز 
داخلی یعنی نیاز مردم آسیب ببیند لذا باید مصرف داخلی اولویت اول ما باشد و بعد به سراغ صادرات برویم دوم 
باید تولید را محور قرار دهیم و اگر قرار اس��ت وارداتی صورت بگیرد بیش��تر در مواد اولیه تولیدات داخلی باش��د نه 

در کاالی نهایی که تولید آسیب ببیند.

گروه صنعت و تجارت: مس�ئوالن دولت قبل وعده پایان خام 
فروش�ی محص�والت معدن�ی را داده بودند؛ اتفاقی که امروز و 
ب�ا صحبت های س�يد رضا فاطمی امي�ن، وزیر صنعت، معدن 
و تجارت به نظر می رس�د هرچند سياس�ت های جلوگيری از 
خام فروش�ی تا اندازه زیادی با موفقيت اجرایی ش�ده و امروز 
همچنان درگير با نيمه خام فروشی هستيم. نيمه خام فروشی 
هرچند به ميزان خام فروش�ی زیان اقتصادی برای صنایع و 
اقتصاد کشور به همراه ندارد، اما مانع بزرگی بر سر راه کسب 
درآمدهای ارزی حاصل از صادرات محصول معدنی نهایی به 
حساب می آید. روز گذشته و در آئين بهره برداری رسمی خط 
3 کار خانه کنسانتره شرکت سنگ آهن گهرزمين در سيرجان 
بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سيزدهم اعالم کرد: 
»در س�ال گذش�ته به لحاظ خام فروشی 500 ميليون تن ماده 
معدنی استخراج شده که فقط 4.5 ميليون تن آن به صورت خام 

فروشی صادر شده اما گرفتار نيمه خام فروشی هستيم.«
بررسی ها نشان می دهد که در حال حاضر ایران از نظر ذخایر 
مس، سرب، روی، آهن، اورانیوم، آلومینیوم، نمک، گچ، گوگرد 
و همچنین سنگ  های تزئینی در صدر برترین کشورهای دنیا 
قرار دارد اما وجود پاره ای از مس��ایل و اعمال تحریم ها مانع 
رشد این بخش شده و خام  فروشی آن را افزایش داده است. در 
چنین شرایطی توسعه و احداث واحدهای فرآوری عامل مهمی 
در جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی و ایجاد ارزش افزوده 
در بخش معدن اس��ت که در صورت تحقق این موضوع نقش 
مهمی در رش��د اقتصادی خواهد داش��ت. به اعتقاد کارشناسان 
با فرآوری مواد معدنی ارزش افزوده و اش��تغالزایی افزایش می 
یابد که تحقق این امر مستلزم تامین زیرساخت های مورد نیاز 
بخص��وص در زمین��ه تامی��ن برق و آب مورد نیاز اس��ت. با این 
حال هنوز هم شنیده می شود که مهمترین چالش پیش روی 
معدن و صنایع معدنی در کشور فرسودگی ماشین آالت و عدم 
ورود فن��اوری های پیش��رفته و ع��دم تأمین اعتبار الزم جهت 
زیرساخت هاس��ت و به دلیل عدم س��رمایه گذاری مناس��ب در 
حوزه اکتشافات عمقی و همچنین فرآوری مواد معدنی بسیاری 

ظرفیت ها به مزیت رقابتی تبدیل نشده است.
در این میان وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۱۰ هزار معدن 

در کشور داریم اما از نظر ذخایر و ظرفیت ۲۸ درصد از این تعداد 
غیرفعال است که عمدتا معادن مصالح و سنگ های ساختمانی 
است. سید رضا فاطمی امین روز گذشته و در آیین بهره برداری 
از خط سوم کنستانتره گهر زمین در سیرجان با بیان اینکه ۵۰۰ 
میلیون تن اس��تخراج مواد معدنی در کش��ور وجود دارد افزود: 
اما س��ال گذش��ته در خام فروشی فقط ۴.۵ میلیون تن صادرات 
داشتیم اما گرفتار نیمه خام فروشی هستیم. وی اظهار داشت: 
بی��ش از هف��ت میلی��ون تن فوالد نیمه خام از کش��ور صادرات 
کردیم در حالی که شرکت هایی داریم که ورق فلزی وارد می 
کنند، پس زنجیره تولید در کش��ور ناقص اس��ت. وزیر صنعت، 
مع��دن و تج��ارت ب��ا بیان اینکه اولویت ما تکمیل زنجیره های 
تامین و توزیع مناس��ب در مناطق جغرافیایی و متناس��ب ارزش 
افزوده است اظهار داشت: در تکمیل زنجیره تولید فوالد نقص 

داریم و بیکاری، مهاجرت، آلودگی و انباشتگی نیز وجود دارد و 
سودهای زنجیره معادن نیز باال و پایین است. وی تصریح کرد: 
در حوزه معدن و صنایع معدنی از نیروی توانمندی برخورداریم و 
خوشبختانه قدرت مالی این شرکت ها بسیار افزایش پیدا کرده 
و از مس��یر فرصت بلوغ صنعت و توانمندی مالی باید مس��ائل و 

مشکات را رفع کنیم.
فاطمی امین همچنین اضافه کرد: شرکت های بزرگ عاوه بر 
طرح های توسعه خود به توسعه صنعت در سایر مناطق هم توجه 
داش��ته باش��ند. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: دانش بنیان 
کردن ش��رکت ها هم اولویت ما اس��ت و ش��رکت ها باید پس از 
بزرگ شدن، سایر رشته فعالیت ها را به حرکت درآورند و مساله 
اصلی با ایجاد تقاضا در شرکت های بزرگ اتفاق می افتد. این 
عضو کابینه دولت سیزدهم همچنین ابراز داشت: شرکت هایی 

در کش��ور ۷۰ هزار میلیارد تومان در س��ال سود خالص دارند لذا 
یک ش��رکت ما س��ود خالصی بیش از بودجه عمرانی کل کشور 
دارد. وی ادام��ه داد: قان��ون مع��ادن الزام کرده که ۱۵ درصد از 
مالیات در منطقه معدنی هزینه شود و ۶۵ درصد وزارت صمت 
نیز به زیرساخت های صنعتی و معدنی بیاید. فاطمی امین افزود: 
قانون بازگشت ۱۵ درصد را در دولت مطرح کردیم و دولت برای 
نخستین بار آن را در الیحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس فرستاد که 
مصوب شد و این ۱۵ درصد از امسال قانونا نمی تواند در جای 
دیگری هزینه ش��ود.وی تصریح کرد: مردم خیلی از وضعیت 
گس��تردگی و عمق صنعت و معدن کش��ور مطلع نیستند و یکی 
از این راه های ارتباطی گردشگری صنعتی و معدنی است که 
جذابیت ویژه ای دارد، باید ۲ واژه صنعت گردی و معدن گردی 

را به ادبیات مردم اضافه کنیم.
از ط��رف دیگ��ر عض��و هیات مدی��ره و مع��اون برنامه ریزی و 
توانمندسازی ایمیدرو می گوید: امسال برای تکمیل طرح های 
توس��عه در بخ��ش مع��دن و صنایع معدنی ب��ه ارزش مجموع 
یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون دالر برنامه ریزی ش��ده اس��ت. امیر 
خرمی ش��اد در گفتگ��و ب��ا ایرنا از تکمیل پن��ج طرح در مناطق 
کمتر توسعه یافته کشور خب داد که آماده افتتاح هستند. عضو 
هیات مدیره سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
ایران )ایمیدرو( گفت: مجموع طرح های آماده افتتاح به ارزش 
۳۰۸ میلی��ون دالر و اش��تغال زایی مس��تقیم بی��ش از ۷۶۰ نفر 
اس��ت. این مقام مس��وول در ادامه به جذب سرمایه گذار بخش 
خصوصی برای توس��عه معادن در نقاط مختلف کش��ور به ویژه 
مناطق کمتر توس��عه یافته اش��اره کرد و بیان داشت: نمونه بارز 
آن معدن »جانجا« در اس��تان سیس��تان و بلوچستان است. وی 
توضی��ح داد: در زمان فراخوان جذب س��رمایه گذار برای معدن 
جانجا، بزرگترین کنسرس��یوم بخش خصوصی معدن تشکیل 
ش��ده و در فراخوان مربوطه برنده ش��د که اکنون در حال انجام 
فعالیت های آماده س��ازی معدن اس��ت و پس از ۲ س��ال، طبق 
تعهد س��رمایه گذاران، مش��ارکت مالی م��ردم بومی منطقه در 
این معدن عملیاتی خواهد ش��د.  خرمی ش��اد خاطرنش��ان کرد: 
ذخیره این معدن افزون بر ۵۸۰ میلیون تن مس- طا برآورد 

شده است.

28 درصد از معادن کشور غیرفعال هستند؛

معادن گرفتار نیمه خام فروشی

گ�روهصنعتوتجارت:مع��اون صنایع عمومی وزارت 
صنع��ت مع��دن و تجارت گفت: حج��م کاالی قاچاق 
لوازم خانگی ۱.۷ میلیارد دالر و حجم کاالی غیر قاچاق 
در این بخش ۴.۳ میلیارد دالر است. به گزارش فارس 
،محم��د مه��دی برادران گفت: ب��رای مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز ۸ راهبرد را وزارت صمت در نظر گرفته است 
که اولین راهبرد در این زمینه بحث والیت مداری زیرا 
حضرت آقا مکرراً خواسته اند که ما مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز را داشته باشیم و ایشان نسبت به این موضوع بسیار 
حس��اس هستند. معاون صنایع عمومی وزارت صمت 
اظهار داشت: راهبرد دوم ما  هم افزایی بین دستگاهی و 
استانی در رده های مختلف در امر مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز اس��ت.  وی افزود: راهبرد س��وم  در بحث مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز قانونمند و نظام بودن در این موضوع 
اس��ت. برادران اظهار داش��ت: راهبرد چهارم همه جانبه 
بودن و راهبرد پنجم قانونی بودن و راهبرد  ششم استمرار 

در کار و  راهبرد هفتم جدیت و در نهایت راهبرد هشتم 
توجه به پیوس��ت اجتماعی و فرهنگی  و افکارس��نجی 
م��ردم و ارتب��اط با رس��انه در امر مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز است. وی هدف از مبارزه با قاچاق کاال و ارز تمرکز 
بر روی قاچاقچیان کان و س��ازمان یافته دانس��ت و 
گف��ت: قاچاقچی��ان کان در بازار حجم میلیارد دالری 
را جابه جا می کنند.  وی افزود: در بازار شاهد هستیم که 
کارت��ن ل��وازم خانگی با قیمت ۲ میلیون تومان فروخته 
می شود. برادران گفت: برنامه وزارت صمت برای مبارزه 
با کاالهای قاچاق براساس اولویت بندی در ابتدا مبارزه 
با کاالهای قاچاق در بخش قطعات خودرو سپس لوازم 
خانگی و محصوالت دخانی اس��ت و بعد از آن نیز در 
حوزه لوازم آرایشی؛ پوشاک؛ اسباب بازی و پتروشیمی ها 
وارد خواهیم ش��د. وی با اش��اره به قاچاق اس��باب بازی 
اظهار داش��ت: حجم قاچاق در این بخش س��االنه ۵۰۰ 
میلی��ون دالر اس��ت. برادران اف��زود: در بخش لوازم و 
قطع��ات یدک��ی خودرو بیش از ۲ میلیارد دالر س��االنه 
کاالی قاچ��اق جابه جا می ش��ود و ب��ه اضافه کاالهای 
تقلب��ی حج��م کاالهای قاچاق و تقلبی در بخش لوازم 
و قطعات یدکی خودرو به دو نیم میلیارد دالر در س��ال 
می رس��د. برادران با بیان اینکه حجم بازار لوازم خانگی 
در کشور ۶ میلیارد دالر است، بیان داشت: حجم کاالی 
قاچاق لوازم خانگی ۱.۷ میلیارد دالر  و حجم کاالی غیر 

قاچاق در این بخش ۴.۳ میلیارد دالر است.

گ�روهصنع�توتج�ارت: معاون وزیر صنعت، معدن و 
تج��ارت ح��ذف امضاهای طای��ی در حوزه صنعت را 
ض��روری خوان��د و گفت: وزارت صم��ت با راه اندازی 
سامانه های الکترونیکی به دنبال رفع این معضل است. 
ب��ه گزارش مهر، علی رس��ولیان ب��ا بیان اینکه حذف 
امضاهای طایی در حوزه صنعت یک ضرورت از سوی 
وزارت صمت تلقی می ش��ود، ابراز کرد: این وزارتخانه 
با راه اندازی سامانه های الکترونیکی به دنبال رفع این 

معضل است.
 وی افزایش سهم اشتغال در صنعت را دیگر سیاست 
وزارت خانه صمت دانست و تاکید کرد: افزایش تجارت 
خارج��ی از دیگ��ر نکاتی اس��ت ک��ه در زمینه تولیدات 
کش��ور دنبال می ش��ود. رئیس س��ازمان شهرک های 
صنعت��ی کش��ور و مع��اون وزیر صمت ب��ا بیان اینکه 
صنایع مشکاتی از قبل فقدان نقدینگی دارند، گفت: 
کاهش سهم سرمایه گذاری در بخش های مختلف از 
جمله مش��کاتی اس��ت که واحدهای صنعتی کشور با 

آن دست و پنجه نرم می کنند. 
رس��ولیان ب��ا بیان اینکه کمب��ود نقدینگی برای تأمین 
س��رمایه در گ��ردش ب��ه دلیل تورم دیگر مش��کات 
واحدهای صنعتی کشور است، گفت: پایین بودن نفوذ 
فناوری در تولیدات و فرس��ودگی ماشین آالت، بدهی 
بانکی و همچنین نبود بهره وری کامل از دیگر موانع 
تولید صنعتی در کشور محسوب می شود. معاون وزیر 

صمت همچنین با اش��اره به ارائه مش��وق های توسعه 
شرکت های دانش بنیان فعال در بخش صنعت، گفت: 
این شرکت ها به صورت اقساطی زمین با پیش پرداخت 
۱۰ درصد دریافت می کنند. رسولیان ضمن بیان اینکه 
ش��عار س��ال یعنی تولید دانش بنیان و اشتغال سرلوحه 
برنامه های وزارت صمت است، بیان کرد: ابتدای سال 
ج��اری س��ندی وزارت صمت منتش��ر ک��رد که در آن 
برنامه ها و چارچوب های مرتبط با توس��عه بخش های 
فن��اوری واحدهای صنعتی م��ورد تاکید قرار گرفته تا 
بتوانیم بهره وری تولید صنعتی را افزایش دهیم. وی 
با بیان اینکه برای اس��تقرار ش��رکت های دانش بنیان 
در واحده��ای تولی��دی، واحد صنایع کوچک ش��رکت 
ش��هرک های صنعتی کش��ور، مش��وق هایی را در نظر 
گرفته است، افزود: هدف ما ایجاد رغبت برای حرکت 
به س��مت دانش بنیان کردن تولید صنعتی در کش��ور و 

ارتقای تولید و اشتغال است.  

حذف امضاهای طالیی در حوزه صنعتبازار لوازم خانگی در قبضه کاالهای قاچاق

توازن عادالنه در تامین برق زنجیره فوالد
گ�روهصنع�توتج�ارت: پیرو نامه انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ای��ران درب��اره ایرادهای مطرح ش��ده به برنام��ه وزارت نیرو در 
محدودیت ه��ای مص��رف برق کارخانه ه��ای فوالدی، معاون 
وزارت صمت در نامه ای از ش��رکت مدیریت ش��بکه برق ایران 
خواس��ت تا نظرات کارشناس��ی انجمن فوالد را درباره اصاح 
ای��ن برنام��ه مدنظ��ر قرار داده و اقداماتی جهت تامین بهتر برق 
صنایع فوالد کش��ور انجام دهد. به گزارش ایس��نا، آخرین روز 
از خرداد ماه س��ال جاری، س��ید رس��ول خلیفه س��لطانی، دبیر 
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران-در نامه ای خطاب به س��ید 
مه��دی نی��ازی معاون هماهنگی و محیط کس��ب وکار وزارت 
صمت ضمن اش��اره به تصمیمات اخذ ش��ده پیرامون اصاح 
محدودیت ه��ای برق مصرف��ی کارخانه های زنجیره فوالد، بر 
مغایرت های متعدد در میزان واقعی مصرف این کارخانه و اعداد 

مندرج در برنامه ارائه ش��ده توس��ط وزارت 
نیرو اش��اره کرد. انجمن فوالد در نامه خود 
به معاون هماهنگی و محیط کس��ب وکار 
وزارت صمت و همچنین در جلسه مشترک 
خ��ود با وزارتخانه های صمت و نیرو اعام 
کرده بود که برنامه اباغی وزارت نیرو برای 
محدودیت ه��ای مصرف ب��رق واحدهای 

ف��والدی در م��وارد متعددی مصرف واقع��ی برق کارخانه ها را 
مبن��ای اعم��ال محدودیت ها قرار ن��داده و اعداد موجود در این 

برنامه با مصرف واقعی برق شرکت ها مغایرت دارد.
این انجمن اس��تدالل کرده اس��ت که "فارغ از دیماند خریداری 
شده هر یک از شرکت ها، میزان محدودیت اعمال شده در تامین 
ب��رق کارخانه ه��ای زنجیره ف��والد، حتی از ۵۰ درصد میانگین 

برق مصرفی آنان نیز بیش��تر اس��ت؛ این در 
حالی اس��ت که وزیر نیرو در جلس��ه خود با 
هیئت مدیره این انجمن، وعده داده بود که 
حداکث��ر میزان اعمال محدودیت در تامین 
برق مصرفی صنعت فوالد طی دوره س��ه 
ماه��ه محدودیت ه��ا، ۳۰ درصد باش��د." 
همچنین انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 
ب��رای آنک��ه وع��ده وزیر نیرو در رابطه با تامین بهتر برق صنایع 
فوالد محقق ش��ود، درخواس��ت کرده اس��ت که فعالیت شبانه 
کارخانه ه��ای زنجی��ره فوالد از س��اعت ۲۳ ت��ا ۹ صبح تا پایان 

تابستان، بدون محدودیت تامین برق صورت گیرد.
انجم��ن ف��والد در نامه خود همچنین گفته اس��ت که مس��ائل 
فن��ی تولی��د فوالد در کوره های قوس الکتریکی، القایی و کوره 

بلند در برنامه محدودیت های برق وزارت نیرو بایس��تی مدنظر 
ق��رار گی��رد و میانگی��ن مص��رف برق مجاز ه��ر واحد فوالدی 
در طول ۲۴ س��اعت ش��بانه روز محاس��به شود و مدیریت آن بر 
اس��اس تکنولوژی تولید هر کارخانه باید به واحدهای فوالدی 
واگذار ش��ود. بدیهی اس��ت که با درنظر گرفتن مس��ائل فنی 
تولی��د ف��والد در برنامه محدودیت ها، در س��اعات اوج مصرف 
ب��رق مطاب��ق ب��ا اعام قبلی ادارهء ب��رق منطقه ای، واحدهای 
تولیدکننده فوالد کشور نهایت همکاری با شبکه برق در رعایت 
سقف میانگین مصرف )کیلووات ساعت( را خواهند داشت. این 
انجم��ن تولیدکنن��دگان همچنین در نامه خود آورده اس��ت که 
ایجاد توازن عادالنه در تامین برق کارخانه های زنجیره فوالد، 
نیازمند بررسی کارشناسی و اصاح برنامه اعامی وزارت نیرو 

برای محدودیت های تأمین برق واحدهای است.


