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مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تشریح کرد

شرایط پرداخت بیمه بیکاری کرونا در صورت تداوم بیکاری

به دنبال شــیوع ویــروس کرونا و تاثیرگــذاری آن بر
بســیاری از کسب وکارها مقرر شد تا بیمه بیکاری سه ماه
اســفند ،فروردین و اردیبهشت به کارگران آسیب دیده از
کرونا پرداخت شود اما در روزهای گذشته پرسشهایی در
خصوص افرادی که در خرداد ماه بیکار شــد ه و چگونگی
حمایت از آنها مطرح شده است.
در راســتای حمایت از صنوف و کارگران آسیب دیده
از کرونا مبلــغ  ۵۰۰۰میلیارد تومان اعتبار برای کمک به
صندوق بیمه بیکاری اختصاص یافت و طی ماههای گذشته
با حمایت دولت و سازمان برنامه و بودجه و اهتمام وزارت
کار ،ســازمان تامین اجتماعی و دستگاههای مربوطه روند
واریز مقرری بیمه بیکاری با جدیت دنبال شد.وزارت کار از
مدتها قبل سامانه ثبت درخواست بیمه بیکاری را به نشانی
 bimebikari.mcls.gov.irطراحی و راه اندازی کرده
است تا افراد مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی که
مشمول قانون بیمه بیکاری هم باشند بتوانند با مراجعه به
این سامانه و با وارد کردن اطالعات شغلی و شخصی نسبت
به تکمیل در خواست خود اقدام کنند.
برابر آخرین آمارها ،بیش از  ۸۵۰هزار نفر در ســامانه
ثبت درخواســت بیمه بیکاری ثبت نام کــرده و بیش از
 ۷۰۰هــزار نفر مشــمول دریافت مقــرری بیمه بیکاری
شناخته شدهاند.به گزارش ایسنا ،وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی طی روزهای اخیر در خصوص جزئیات پرداخت
بیمه بیکاری کرونا و آمار مشــموالن دریافت مقرری بیمه
بیکاری اعالم کرد که برای اسفند سال گذشته حدود ۲۱۳
هزار نفر مشمول دریافت این مبلغ شدهاند که تاکنون برای
حدود  ۱۵۰هزار نفر مبلغ پرداخت شــده و لیست حدود
 ۶۳هزار نفر نیز در ابتدای تیرماه به خزانهداری کل کشور
ارسال شده اســت .همچنین آن دسته افرادی که تاکنون
نسبت به ثبت شماره حساب و شبای خود اقدام نکردهاند
الزم است به سامانه مراجعه و آن را ثبت کنند.
برابــر اعــام وزارت کار ،در ارتباط با افــرادی که در
ن ماه امسال بیکار شــدهاند ،اطالعات حدود ۳۳۰
فروردی 

هزار نفر به خزانهداری کل کشور ارسال شده و متقاضیانی
ت ماه کار خود را از دســت داد ه و لیست
که در اردیبهشــ 
بیمه آنها توســط کارفرمایان تا آخر خرداد ارســال شده،
لیســت آنها در حال پاالیش است و به محض آماده شدن
در هفته آتی برای پاالیش نهایی در ارتباط با تعداد خانوار
و تاریخ بیکاری به سازمان تامین اجتماعی و سازمان برنامه
و بودجه ارسال خواهد شد.
بر اساس مصوبه اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا ،پرداخت
مبلغ در خصوص ایام بیکاری صرفاً تا پایان اردیبهشت ماه
ســال جاری است و برای افرادی که از ابتدای خرداد سال
جاری بیکار میشوند و یا اینکه بیکاری آنان استمرار داشته

 6/2میلیارد یورو برای واردات تامین شد
بانک مرکزی اعالم کرد که بر اســاس گزارشهای
دریافتی از ســامانه نیما ،از ابتدای سال جاری تا روز
گذشــته حدود  ۶.۲میلیارد یورو بــرای واردات انواع
کاالها تأمین ارز شده است.
طبق اعالم بانک مرکزی ،از این میزان حدود ۲.۲
میلیارد یورو از محل عرضه ارز در ســامانه نیما۲.۱ ،
میلیارد یورو از محل ارز بانکی برای کاالهای اساســی
و دارو و تجهیزات پزشکی و  ۱.۹میلیارد یورو از محل
ارز اشخاص (شــامل صادرات در مقابل واردات حدود
 ۸۰۰میلیون یورو و از محل صادرات غیر  ۱.۱میلیارد
یورو) بوده است.
نکته حائز اهمیت در تأمین ارز از محل منابع عرضه
شده به سامانه نیما ،ثبت رکورد  ۲۶۰میلیون یورویی
در هفته گذشــته بوده است .این رقم نسبت به هفته
قبل حدود  ۳۷درصد رشد نشــان میدهد.بر اساس

اینکه بیکاری آنان اســتمرار داشته باشد بررسی و هرگونه
پرداخت صرفا بر اســاس قوانیــن کار و تامین اجتماعی و
بیمه بیکاری خواهد بود و الزم اســت شروط قانونی اعالم
شــده را دارا باشند تا در صورت تایید مدارک و مستندات
آنان توســط کمیتههای اســتانی از مقرری بیمه بیکاری
استفاده کنند.به گفته شاکرمی ،بر اساس مصوبه ستاد ملی
مقابله با کرونا درحمایت از کارگران ابالغیهای صادر شده و
طبق آن کارگرانی که تحت پوشش بیمه قرار دارند در این
مدت حمایت شــدند؛ کارگرانی هم که قادر به بازگشت به
کار خود نیستند تحت حمایت بیمه بیکاری قرار میگیرند.
مســعود بابایی ،مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری
وزارت تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی در این باره به ایســنا،
گفت :کســانی که از اســفند سال گذشــته بیکار شده و
بیکاری آنها اســتمرار داشته باشــد در صورتی که شرایط
قانونی مشــمول بودن قانون کار ،قانون تامین اجتماعی و
بیمه بیکاری را دارا باشند میتوانند از مزایای بیمه بیکاری
بهرهمند شوند.وی گفت :شرط پرداخت بیمه بیکاری این
نیســت که افراد تنها بر اســاس حــوادث غیرمترقبه و یا
کرونا بیکار شــوند بلکه عالوه بر بیکاری غیر ارادی،الزم
اســت مشــمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی بوده و
یک سال ســابقه فعالیت در آخرین کارگاه یا محل کار را
داشته باشــند.به گفته بابایی ،مقرری بیمه بیکاری کرونا
بر مبنای  ۵۵درصد حداقل مزد اســت و ایام اســتفاده از
بیمه بیکاری جزو ســنوات بازنشستگی و سوابق پرداخت
حق بیمه کارگران محسوب خواهد شد.به گزارش ایسنا ،بر
اســاس قانون بیمه بیکاری ،پرداخت مقرری بیمه بیکاری
به کســانی صــورت میگیرد که به طور غیــر ارادی و به
علت حوادث غیرمترقبه مانند ســیل ،زلزله ،آتش سوزی
و مواردی همچون کرونا بیکار شده باشند .کارگران مجرد
حداقــل  ۶ماه و حداکثر  ۳۶ماه و کارگران متأهل حداقل
 ۱۲ماه و حداکثر  ۵۰ماه با داشتن شرایط سابقه پرداخت
حق بیمه و بیمه بیکاری و ســایر شرایط مندرج در قانون
میتوانند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند.

باشد بررسی و هرگونه پرداخت صرفا بر اساس قوانین کار
و تامین اجتماعی و بیمه بیکاری خواهد بود و الزم اســت
شــروط قانونی اعالم شده را دارا باشند تا در صورت تایید
مدارک و مســتندات آنان توســط کمیتههای استانی از
مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند.
پیــش از این معاون روابط کار وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی اعالم کرده بود:همه کارگرانی که تحت پوشــش
بیمــه قرار دارند و در زمان شــیوع ویــروس کرونا بیکار
شدهاند ،چنانچه بیکاری شــان تداوم داشته باشد ،از اول
خــرداد ماه مقرری بیمه بیــکاری دریافت میکنند .برای
افرادی که از ابتدای خرداد سال جاری بیکار میشوند و یا

افزایش قیمت طال درپی جهش آمار کرونا

این گــزارش ،میزان فروش ارز در ســامانه نیما طی
هفته گذشته معادل  ۴۲۹میلیون یورو بوده که نسبت
به هفته پیش از آن  ۹۲درصد رشــد داشــته است.
همچنین معادل دالری میانگین موزون نرخ تامین ارز
واردات از محل سامانه نیما حدود  ۱۶۴۰۰تومان بوده
اســت .این رقم حاکی از این است که نرخ تامین ارز
واردات کاالهای مورد نیاز کشــور ،فاصله معناداری با
نرخهای اعالمی در کانالهای غیر رسمی دارد.
الزم به توضیح است که منظور از فروش ارز ،میزان
کل ارز فروخته شده در سامانه نیما و منظور از تامین
ارز واردات ،میــزان رقم عملیاتی شــده برای واردات
کاالست.
لذا تفاوت میزان ارز فروخته شده و ارز تامین شده
بدین معناســت که مبلغ باقیمانــده در روزهای آتی
عملیاتی شده و به آمار ارز تامین شده اضافه میشود.

قیمت طال در معامالت روز دوشــنبه بازار جهانی
تحت تاثیر نگرانیها نســبت به افزایش موارد ابتال به
ویروس کرونا در سراســر جهان کــه به خوش بینی
ســرمایه گذاران نســبت به احیای اقتصادی ســریع
ضربه زد و تقاضا برای خرید داراییهای امن را تقویت
کرد ،افزایش یافت .به گزارش ایســنا ،بهای هر اونس
طال برای تحویل فوری در معامالت روز گذشــته بازار
ســنگاپور  ۰.۲درصد افزایش یافت و به  ۱۷۷۳دالر و
 ۴۳سنت رسید .بهای معامالت این بازار هفته گذشته
تا رکورد  ۱۷۷۹دالر و شش سنت صعود کرده بود.در
بازار معامالت آتی آمریکا ،هر اونس طال با  ۰.۱درصد
افزایش ،به  ۱۷۸۱دالر و  ۶۰ســنت رســید.به گفت
دانیلهاینس ،تحلیلگر گــروه بانکی  ،ANZمطمئنا
با افزایش مــوارد ابتال به ویــروس کرونا به خصوص
در آمریکا که تقاضای ســرمایه گــذاران برای خرید

داراییهای امن را تقویت کرده است ،خرید دارایی امن
نســبتا قوی خواهد بود.طال در شرایط ابهامات مالی و
سیاســی به پناهگاه مطمئن برای دارایی تبدیل شده
و با افزایش تقاضای خرید روبرو میشــود.بر اســاس
گزارش رویترز ،موجودی طالی «اس پی دی آر گلد
تراســت» که بزرگترین صندوق سرمایه گذاری قابل
معامله در بورس تحت پشــتوانه طال در جهان است،
روز جمعه  ۰.۳درصد رشــد کــرد و به  ۱۱۷۸دالر و
 ۹۰سنت رسید.وانگ تائو ،تحلیلگر فنی رویترز پیش
بینی کرد هر اونس طال مقاومت در سطح  ۱۷۷۸دالر
را شکسته و تا مرز  ۱۷۸۹دالر صعود میکند.در بازار
ســایر فلزات ارزشمند ،هر اونس پاالدیم برای تحویل
فوری با  ۱.۷درصد افزایش ،به  ۱۸۹۱دالر و  ۴۲سنت
رســید .هر اونس پالتین برای تحویــل فوری با ۰.۶
درصد افزایش ۷۹۶ ،دالر معامله شد.

واریز هشتمین مرحله حمایت معیشتی
هشتمین مرحله حمایت معیشتی ساعت  ۲۴روز جاری به حساب سرپرستان
خانوار مشمول واریز میشــود .بامداد  ۲۴آبان ماه با افزایش قیمت بنزین مقرر
شــد سبد حمایت معیشــتی در ســه مرحله ( ۲۷آبان ۳۰ ،آبان و دوم آذرماه)
برای  ۶۰میلیون نفر واریز شــود.پس از واریز مرحله نخســت ،سازمان برنامه و
بودجه اعالم کرد که یارانه حمایت معیشــتی از این پس دهم هر ماه به حساب
سرپرســتان خانوار مشــمول واریز میشــود و پس از آن مراحل دوم و سوم به
حساب مشموالن و خانوارهایی که درخواست آنها بررسی و تایید شده بود واریز
شد.طبق اعالم سازمان برنامه و بودجه ،در مرحله چهارم که آخرین مرحله یارانه
معیشــتی خانوار در سال گذشته بود ١٩ ،میلیون و  ٢٨٣هزار و  ٢۴۵سرپرست
خانوار مشمول ،سبد حمایت معیشتی دریافت کردند .در سال جدید نیز تاکنون
دو مرحله حمایت معیشــتی واریز شــده و امشب مرحله سوم در سال  ۹۹برای
مشموالن واریز میشود.

تولیدکنندگان محصوالت لبنی
ملزم به ثبت قیمت در سامانه ۱۲۴

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طی اطالعیهای اعالم کرد
کــه از این پس تولیدکنندگان محصوالت لبنی قبل از عرضه به بازار باید قیمت
ت را در سامانه  ۱۲۴ثبت کنند.در این اطالعیه آمده است :بر اساس
کلیه محصوال 
ابالغیه شــماره  ۶۰/۸۶۴۳۳تاریخ هفتم تیرماه  ۱۳۹۹کارگروه تنظیم بازار و با
توجــه به ضرورت حمایت توامان از جریان تولید و مصرف محصوالت لبنی و در
راستای کنترل ،نظارت و مدیریت بازار تولید و عرضه این محصوالت و جلوگیری
از سو استفاده برخی افراد فرصتطلب کلیه تولیدکنندگان محصوالت لبنی ملزم
هستند قبل از هرگونه تغییر قیمت و عرضه به بازار ،نسبت به ثبت قیمت تمام
محصوالت خود در سامانه  ۱۲۴اقدام کنند.
بورس

شاخص بورس
در پیچ و خم فتح کانال  1/5میلیون واحد

شاخص کل بورس روزگذشته بیش از  ۱۰هزار واحد افت داشت که در نهایت
این شــاخص به رقم یک میلیون و  ۴۸۱هزار واحد رسید.براساس معامالت روز
پنجشــنبه بیش از  ۱۲میلیارد و  ۲۷۰میلیون سهم ،حق تقدم و اوراق بهادار به
ارزش  ۱۵۷هزار و  ۱۸۹میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین شاخص کل (هم وزن) با پنج هزار و  ۴۲۰واحد کاهش به  ۴۳۴هزار
و  ۷۴۷واحد و شــاخص قیمت (هم وزن) با ســه هزار و  ۵۷۴واحد افت به ۲۸۶
هزار و  ۶۷۶واحد رسیدند.شــاخص بازار اول  ۹هزار و  ۵۷۷واحد و شاخص بازار
دوم  ۱۱هزار و  ۴۱واحد کاهش داشتند.عالوه بر این در بین تمامی نمادها ،نماد
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) با یک هزار و  ۷۷۱واحد ،پاالیش
نفت اصفهان (شــپنا) با یک هزار و  ۶۵۲واحد ،گســترش نفت و گاز پارســیان
(پارسان) با یک هزار و  ۳۸۸واحد ،گروه مپنا (رمپنا) با یک هزلر و  ۳۳۳واحد،
ایران خودرو (خودرو) با  ۹۷۷واحد ،نفت و گاز پتروشیمی تامین (تاپیکو) با ۷۰۴
واحد ،سایپا (خساپا) با  ۶۸۶واحد ،بانک صادرات ایران (وبصادر) با  ۵۲۰واحد و
پاالیش نفت بندرعباس (شبندر) با  ۵۱۱واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص
بورس داشتند.
در مقابــل نماد فوالد مبارکه اصفهان (فوالد) با یــک هزار و  ،۵۷۹معدنی و
صنعتی گل گهر (کگل) با یک هزار و  ۴۸۶واحد ،گروه مدیریت سرمایه گذاری
امید (وامید) با یک هزار و ۲۷۱واحد ،ملی صنایع مس ایران (فملی) با یک هزار
و  ۲۵۹واحد ،پتروشــیمی پارس (پارس) با یک هــزار و  ۲۱۰واحد ،بانک ملت
(وبملت) با یک هزار و  ۱۳۳واحد ،توسعه معادن و فلزات (ومعادن) با  ۹۹۳واحد،
سرمایه گذاری غدیر (وغدیر) با  ۹۹۱واحد و بانک پاسارگاد (وپاسار) با  ۸۵۷واحد
با تاثیر منفی بر شاخص همراه بودند.
شاخص فرابورس نیز بیش از  ۱۱۰واحد افت داشت و بر روی کانال  ۱۵هزار و
 ۹۵۳واحد ثابت ماند.همچنین در این بازار دو میلیارد و  ۷۰۷میلیون برگه سهم
به ارزش بیش از  ۵۵هزار و  ۲۵۳میلیارد ریال داد و ستد شد.

ایمیدرو به مناسب روز صنعت و معدن گزارش میدهد

توسعه متوازن معدن و صنایع معدنی در کشور با راهبری ایمیدرو
معادن ،احیای  200معدن و احداث  25واحد فرآوری در سال
 99هدفگذاری شده است .عملکرد تا اردیبهشت  99نیز نشان
میدهد که بررســی  2183معدن در قالب  375پروژه انجام و
اقدام کلینیکی بر روی  1058معدن عملیاتی شده است.

رشد تولید با مدیریت ارزی بنگاههای بزرگ معدنی
و صنایع معدنی توسط ایمیدرو

آمارها حاکی اســت ،میــزان تولیــد محصوالتی همچون
شمش طال ،آهن اسفنجی ،محصوالت فوالدی ،شمش فوالد،
کنسانتره آهن و کاتد مس در شرکتهای بزرگ ،طی سال 98
نسبت به سال  ،97رشد داشته است.

ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع معدنی
ایران(ایمیدرو) در راستای وظایف تعیین شده ذیل سیاستهای
کالن کشور ،امســال نیز همچون سالهای گذشته با راهبری
بخــش معدن و صنایــع معدنی 2.2 ،میلیــارد دالر طرح را با
مشــارکت بخش خصوصــی در مدار تولید قــرار میدهد که
زمینهســاز ایجاد  4هزار شغل مستقیم در نقاط مختلف کشور
به ویژه مناطق محروم خواهد شد .این اقدامات در حالی صورت
میگیرد که کاهش وابستگی به نفت ،انتظارات از نقش آفرینی
این حوزه در اقتصاد ملی را باال برده است در این میان ایمیدرو
سیاســتهای جدید خود را بر مبنای کاهش ارزبری و توسعه
بومیســازی قرار داده است .عالوه بر هدفگذاری افزایش سهم
معــدن و صنایع معدنی در تولید ناخالــص داخلی و صادرات،
«رونق اشتغال» از جمله عواملی محسوب میشود که بیش از
پیش نیاز امروز کشــور است .بیش از  90درصد معادن کشور،
در شعاع  20کیلومتری روستاها قرار دارد .در این راستا ایمیدرو
برنامه توسعه متوازن و محروميتزدايي در مناطق غير برخوردار
(با تعریف طرحهای توسعهای) که یکی از مقولههای مهم کشور
محسوب میشود را به همراه شرکتهای معدن و صنایع معدنی
اجرایی کرده است.

ارزآوری و افزایش سهم اقتصاد معدن
در صادرات غیرنفتی

از ســوی دیگر قابليت ارزآوري و توسعه صادرات غير نفتي
یکــی دیگر از رویکردهای کالن دولت ،وزارت صنعت ،معدن و
تجارت و ایمیدرو به شــمار میرود و در این زمینه سهم ارزش
بخش معدن و صنایع معدنی از صادرات غیرنفتی از  20درصد
به  33درصد افزایش یافته اســت.این جهش صادراتی موجب
شــده تا این حوزه اثرگذار در اقتصــاد ،قابليت تأمين نيازهاي
بخش گستردهاي از صنايع داخلي و کمک به استقالل صنعتی
کشور را داشــته باشد .این مهم در سایه افزایش حضور بخش
خصوصی در اقتصاد ملی که ذیل برنامههای توســعهای کشور
آمده است ،به عنوان یک اصل در ایمیدرو مورد توجه است که
مشارکت این سازمان و بخش خصوصی در بسیاری از پروژهها
گواه این مدعا است.

بهرهبرداری از  3.2میلیارد دالر طرح
در سال 98

عملکرد کالن ایمیدرو در توسعه و تکمیل طرحهای بخش
معدن و صنایع معدنی موجب شــد تا در سال  ،98حدود 3.2
میلیارد دالر طرح به بهرهبرداری برسد .این دستاورد در حالی

محقق شد که کشور در وضعیت تحریمهای بیسابقه قرار دارد.

اشتغالزایی  4100نفر در سال 99

افتتاح  2.2میلیارد دالر طرح در سال  99با اشتغال مستقیم
 4100نفر و  15هزار نفر به طور غیر مستقیم هدفگذاری شده
است .همچنین عالوه بر هدفگذاری فوق ،ایمیدرو به عنوان یک
سازمان توسعهای بستر کمک به افتتاح یک میلیارد دالر طرح
بخش خصوصی در سال 99را فراهم خواهد کرد.
ایمیدرو همچنین در راستای اســتراتژی توانمندسازی ،از
 108شهرستان کمتر توسعه یافته کشورمان ،در  82شهرستان
ســرمایهگذاری کرده است که  44درصد شهرستانهای کمتر
توسعه یافته کشور را شامل میشود.

توسعه اکتشافات؛ تضمینی برای جهش تولید

در حوزه اکتشــاف ،ایمیدرو فعالیتهای اکتشــافی در 41
ناحیه کمتر توســعه یافته را مورد توجه قرار داد که  82درصد
شهرستانهای کمترتوسعه یافته کشور را پوشش داده است.
تا پایان نیمه نخســت سال  ،۹۷ایمیدرو  ۲۵۰هزار کیلومتر
مربع کار اکتشــافی انجام داده بود اما از نیمه دوم  ۹۷تا پایان
سال  ،۹۸معادل  ۴۰۰هزار کیلومتر مربع به پهنههای اکتشافی
افزوده شــد .در حال حاضر کل مســاحت اکتشافی ایمیدرو و
شــرکتهای زیرمجموعه  650هزار کیلومتر مربع ( 65درصد
مساحت قابل اکتشاف کشور) است.
ایمیــدرو ،عالوه بر این ،به ســبب نیازهای کشــور به مواد
معدنی ،اکتشافات عمقی را در دستور کار قرار داده است.

احیای معادن کوچک و متوسط
با مشارکت بخش خصوصی

طرح فعالســازی معادن کوچک و متوسط در نقاط مختلف
کشور ،با هدف فعالسازی معادن بخش خصوصی که به دلیل
شرایط داخلی یا بینالمللی نیمه فعال و یا تعطیل شدهاند ،از آذر
ماه ســال  97تعریف و در سال  98با راهبری ایمیدرو و توسط
شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایــران (از زیرمجموعههای
ایمیدرو) ،عملیاتی شــد .معادن کوچک و متوســط به دلیل
گستردگی ( 98درصد از تعداد کل معادن کشور) ،اشتغالزایی
( 85درصد از سهم اشتغال معادن کشور) و تولید ( 65درصد از
سهم تولیدات معدنی کشور) دارای اهمیت هستند و میتوانند
در ایجاد اشتغال پایدار در بخش معدن و توسعه متوازن کشور
نقش بســیار مهمی ایفا کنند .با اجرای این طرح تا پایان سال
گذشــته 146 ،معدن در مناطق کمتر توسعه یافته احیا شده
است .در ادامه اجرای برنامههای مرتبط با فعالسازی اینگونه

نام محصول

تولید سال( 98هزار تن)

تولید سال 97
(هزار تن)

درصدرشد

كنسانتره آهن

47306

45484

 4درصد

آهن اسفنجی

27036

25253

 7درصد

شمش فوالد

20226

19344

 5درصد

13درصد و کاتد مس  12درصد رشد خواهد داشت.

محصول فوالدی

13378

12586

 6درصد

کنسانتره مس

1170

1174

-

كاتد مس

250

247

 1درصد

شمش طال (کیلوگرم)

1128

1001

 13درصد

برنامه تولید الکتــرود گرافیتی به میزان  15هزار تن برای
نخستینبار در کشور ،بهینهسازی صنعت سنگهای قیمتی و
نیمه قیمتی و ســنگهای تزئینی با تشکیل کاگروه توسعهای
این صنعــت در ایمیدرو ،افزایش اســتخراج مس به میزان 7
میلیون تن و افزایش استخراج سرب و روی به میزان  32هزار
تن در سال جاری صورت خواهد گرفت.

این گــزارش میافزاید ،به رغــم محدودیتهای حاکم در
داخل کشــور (تحریمهای بیسابقه) و جهان (بیماری کرونا)،
طی  2ماهه امسال همچنان (طبق جدول) تولید شرکتهای
بزرگ ادامه دارد و خانواده معدن و صنایع معدنی محدودیتها
را به فرصت تبدیل کردهاند.
نام محصول

تولید  2ماهه اول سال  -99تن

پودر آلومينا

41,699

شمش آلومینیوم

39,752

آهن اسفنجی

4,558,674

شمش فوالد

2,706,518

محصول فوالدی

1,543,374

كنسانتره مس

209,450

آند مس

61,649

كاتد مس

43,188

سرب و روی

121,323

افزایش سرمایه شرکتها

با توجه به نیاز مالی شرکتهای بزرگ در تعریف طرحهای
توســعهای ،ایمیدرو استراتژی افزایش ســرمایه شرکتها از
محل ســود انباشته را از سال گذشــته کلید زد و امسال هم
شــرکتهایی همچون مبارکه ،مس ،گلگهر ،چادرملو و ...این
راهبرد را عملیاتی خواهند کرد .این رویکرد به منظور تکمیل
راهاندازی طرحهای توســعهای شــرکتها و با هدف «جهش
تولید» اجرا میشود .بر این اساس امسال مبارکه و مس هر
کــدام  10000میلیارد تومان ،گل گهر  5200میلیارد تومان،
چادرملــو  1200میلیارد تومان و خوزســتان  1300میلیارد
تومان افزایش سرمایه خواهند داشت.

برنامه رشد تولید انواع محصوالت در سال 99

اهداف مورد توجه در سال «جهش تولید» گویای این است
که تولید انواع محصوالت در ســال  99نســبت به سال ،98
روندی افزایشی خواهد داشت به طوری که شمش آلومینیوم
 90درصد ،دانهبندی ســنگ آهن 31درصد ،استخراج سنگ
آهــن  19درصد ،شــمش طــا  17درصد ،آهن اســفنجی

5

اولینها در ایمیدرو

راهاندازی نخستین بازارچه تخصصی سنگهای
قیمتی و نیمه قیمتی

نخستین بازارچه سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی با حدود
هزار و  ۵۰۰مترمربع مســاحت و  ۱۸غرفه خردادماه امسال با
حضــور خداداد غریبپور معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت
در ارگ جهان نمای شــهر اصفهان افتتاح شد .عالوه بر ارگ
جهــان نما  ۸۰غرفه نیز در ســرای گوهر واقع در میدان امام
(ع) به این موضوع اختصاص یافته اســت .قرار است بازارچه
سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی در پنج نقطه از کشور احداث
شود که  ۲نقطه از آن در اصفهان است.
از سوی دیگر تفاهمنامه همکاری بین ایمیدرو و استانداری
خراســان رضوی به منظور ایجاد بازارچه سنگهای قیمتی و
نیمه قیمتی در مشــهد امضا شده اســت .از اهداف این سند
عالوه بر شکل گیری بازارچه سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی
در مشــهد ،میتوان به تشــویق فعاالن بخش خصوصی برای
ســرمایهگذاری و هم افزایی و تسهیل ورود گوهر سنگها از
افغانستان با فعال کردن پایانه مرزی دوغارون اشاره کرد.

صادرات و برنامهریزی
 3/5میلیارد دالری

از حفظ سود شرکتها جهت توسعه تا ارائه
تسهیالت از طریق صندوق سرمایهگذاری
فعالیتهای معدنی

بهبود مدیریت شــرکتها و نقش ایمیدرو در حفظ ســود
شــرکتها جهت توســعه ،حمایت از ســرمایهگذاری بخش
خصوصی از طریق افزایش سرمایه صندوق بیمه معدنی و صنایع
معدنی ،ایجاد زیرساختهای مورد نیاز توسعه بخش معدن و
صنایع معدنی و پرداخت بیســابقه مطالبات و دیون دولت از
دیگر اقدامات توسعهای ایمیدرو به شمار میرود که اجرای این
برنامهها به منظور دســتیابی به اهداف ،همچنان ادامه دارد.
دیون و تعهدات ایمیدرو از ســال  89تاکنون به دولت شامل
حقوق دولتی ،سود سهام دولت ،مالیات ،عوارض و  ...به میزان
بیش از  4400میلیارد تومان به خزانه پرداخت و تسویه شده
اســت .پژوهش ،توسعه و بومیسازی فناوری و ساخت داخل
نیز با تمرکز بر تعریف همکاریهای دوجانبه با دانشــگاههای
مطرح کشــور و همچنین حمایت از ایدههــای ارزشآفرینی
که پاســخگوی عرصه تولید در این صنعت باشــد ،در اهداف
توســعهای ایمیدرو گنجانده شده اســت .ایمیدرو جشنواره
ایدههــای ارزشآفرین با نام اینوماین )INNOMINE( 2را با
همکاری معاونت فناوری ریاست جمهوری (و صندوق نوآوری
و شکوفایی) و دانشگاه تهران در بهمن ماه سال  98برگزار کرد.
در این جشنواره تعداد شرکتهای ثبت نام کننده و ایدههای
ارسال شده ،با جهش نسبت به سال قبل به  380مورد رسید.
 15ایده برتر این حوزه نیز در پایان این رویداد معرفی شدند.
ایمیدرو« ،هــم آفرینی ارزش» ،را در همکاری با مراکز علمی
و تحقیقاتی پیگیری میکند .امســال برگزاری اینوماین  3در
دستور کار این سازمان قرار دارد.

برنامه ســال  99در بخش صادرات این حوزه نیز نشــان
میدهد کــه صــادرات  3.5میلیــارد دالری شــرکتهای
زیرمجموعه ایمیدرو رقم خواهد خورد که حاکی از رشــد 9
درصدی برنامه نسبت به عملکرد سال  98است.

ایفای نقش مسئولیت اجتماعی

ایمیدرو از ابتدای ســال ،اســتراتژی بومیسازی و توسعه
ســاخت داخل را ابالغ ،اهداف عملیاتی آن را از شــرکتهای
زیرمجموعه دریافت کرده و پایش این استراتژی را در اولویت
برنامههای خود قرار داده اســت .به عنوان نمونه شرکتهای
بزرگ ،بومیسازی  1000قطعه در سال جاری را هدفگذاری
کردهاند.

ماموریت ایمیدرو

بومیسازی و توسعه ساخت داخل

ایمیدرو و شرکتهای معدن و صنایع معدنی در جدیدترین
اقدام انسان دوســتانه 200 ،میلیارد تومان کمک بالعوض به
بحران کرونا اختصاص دادند تا این حوزه طالیهدار ایفای نقش
مسئولیت اجتماعی در بین حوزههای مختلف اقتصادی باشد.
ایمیــدرو تــا ســال  ،1404ســازمانی توســعهدهنده،
تقویتکننده ،یکپارچهکننده ،تســهیلگر و توانمندساز شبکه
معادن و صنایع معدنی خواهد بود که با همراهی شرکتهای
این بخش ،میکوشــد تا در رشد تولید ،صادرات ،اشتغال و ...
نقش توسعهای خود را ایفا کند.

