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صنعت و معدن6
كاهش سهم عوامل توليد 

در رشد اقتصاد
رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني 
گفت: س��هم تح��والت فناورانه در رش��د اقتصادي 
كشورها بس��يار افزايش يافته است. سهم مهمي از 
رشد اقتصادي كشورهاي پيشرفته مبتني بر تحوالت 
فناورانه است و س��هم عوامل توليد )كار و سرمايه( 
رو به كاهش اس��ت.  به گزارش موسسه مطالعات و 
پژوهش هاي بازرگاني، دكت��ر محمدرضا رضوي در 
ميزگردي با عنوان »الزامات نهادي پيشبرد تحوالت 
فناورانه« افزود: بايد درك تجربي و عميقي در كشور 
ايجاد شود تا بتوان به نقش فناوري در رشد اقتصاد 

پرداخت و به آن توجه كرد. 
وي با بيان اينكه بعد از جنگ جهاني دوم تحوالت 
فناوري به يكي از مباحث مهم اقتصادي در كشورها 
تبديل ش��ده اس��ت، گفت: تحوالت فناورانه سبب 

افزايش توليد و رشد اقتصاد مي شود. 
رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني 
ب��ر اهميت جاي��گاه بنگاه ه��ا در تح��والت فناورانه 
تاكي��د و اظهار كرد: بنگاه ها هس��تند كه در زمينه 
تحوالت فناورانه اقدامات اساس��ي و مه��م را انجام 
مي دهند و دولت ها نقش توانمندس��ازي و پشتيبان 
را ايفا مي كنند. رض��وي تصريح كرد: ميان تحقيق 
و توس��عه تفاوت هاي كليدي وج��ود دارد. در عرصه 
تحقيق ايده ها شكل مي گيرد و در عرصه توسعه به 
كاال و محصول تبديل مي ش��ود. در دنيا منابع مالي 
اختصاص داده ش��ده به بخش تحقي��ق بين 15 تا 
20درصد و به بخش توس��عه بي��ن 80 تا 85درصد 
اس��ت. در كش��ور ما ني��ز بايد نهاده��اي ذي ربطي 
چون جهاد دانش��گاهي تجارب مثبت در اين زمينه 
را جم��ع آوري و راهكارهاي��ي ب��راي الگوس��ازي و 

پياده سازي اين تجارب در كشور ارايه كند. 
وي بر نقش بنگاه ها و فضاي كسب وكار در ايجاد 
تح��والت فناورانه تاكيد كرد و اف��زود: بايد اقدامات 
اساس��ي و بنيادي��ن در زمينه تح��والت فناورانه در 

كشور صورت گيرد. 

 صنعت كهگيلويه 
نيازمند استقرار صنايع بزرگ 
غالم محمد زارعي، نماينده شهرستان بويراحمد 
و دنا در مجلس گفت: صنعت استان نيازمند استقرار 
صنايع بزرگ است.  به گزارش مهر، زارعي در ديدار 
با مسووالن صنعت، معدن و تجارت استان كهگيلويه 
و بويراحمد افزود: كلنگ زني فوالد ياس��وج، افتتاح 
س��يمان مارگون و طرح هاي ب��زرگ ديگر همچون 

پتروشيمي گچساران اين خأل را پر خواهد كرد. 
وي بي��ان كرد: اف��زودن فرصت هاي ش��غلي بر 
مشاغل موجود مهم ترين رسالت و ماموريت مجموعه 
صنعت و معدن است و اكنون ريسك سرمايه گذاري 
در استان پايين آمده و اين خود امتياز بزرگي است. 
زارع��ي گف��ت: مصوبات خوبي در ح��وزه معدن 
صورت گرفته است و اميدواريم بتوانيم با استفاده از 
اين فرصت استفاده يي بهينه از ظرفيت هاي موجود 

معدني استان داشته باشيم. 
نماين��ده بويراحم��د و دنا همچنين بااش��اره به 
وضعيت بازار در كش��ور گفت: خوشبختانه با درايت 
دولت تدبي��ر و امي��د انبارها و ذخاير اس��تراتژيك 
در كش��ور پر است و مش��كلي از اين بابت احساس 
نمي ش��ود.  وي اف��زود: تش��ديد نظارت ها ب��ر بازار 
به خصوص در حوزه نان در كهگيلويه و بويراحمد در 

اولويت هاي كاري سال۹۴ قرار گيرد. 

سرمايه گذاري و توليد 
اولويت اول استان فارس 

محمد سقايي، عضو كميس��يون برنامه و بودجه 
مجلس گفت: يكي از اولويت هاي فارس در سال جاري 
بايد در بخش سرمايه گذاري و تشويق سرمايه گذاران 
باش��د.  سقايي در گفت وگو با مهر با تاكيد بر اينكه 
يكي از اولويت هاي فارس در س��ال ج��اري بايد در 
بخش سرمايه گذاري و تشويق سرمايه گذاران باتوجه 
به پتانسيل هاي موجود در شهرستان هاي اين استان 
باشد، گفت: زيرساخت ها و بسترها تا حدود زيادي در 
استان فراهم است ولي جذب سرمايه گذار به كندي 
انجام مي شود كه مسووالن و مديران ارشد استان بايد 
دس��ت به دست هم دهند و يكي از اولويت هاي شان 
هماهنگي در جذب سرمايه گذار باشد. وي ادامه داد: 
در چند س��ال گذشته چنين هماهنگي را در استان 
كمتر حس كرده ايم، به طوري كه گرفتن يك موافقت 
اصول��ي و معرفي به بانك ها زمان زيادي و گاه حتي 
يك الي دو س��ال طول مي كشد درحالي كه همين 
روند در استان هاي همجوار با كوتاه ترين زمان ممكن 
حل مي ش��د. اين نشان مي دهد كه در استان جايي 
مشكلي وجود دارد كه مسووالن بايد آن را حل كنند 
و نبايد اين طور باش��د كه براي گرفتن يك موافقت 
اصولي ماه ها و حتي سال ها سرمايه گذار معطل بماند 

و هر كسي ساز خود را بزند. 

طرح جامع زغال سنگ 
تدوين مي شود

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از تهيه طرح 
جامع زغال س��نگ در سال ۹۴ خبر داد و افزود: اين 
طرح با همكاري شركت هاي داخلي و خارجي تدوين 
خواهد شد.  به گزارش مهر، مهدي كرباسيان افزود: 
تدوين طرح جامع زغال سنگ در سال جديد همچون 
طرح جام��ع فوالد با هدف بهره من��دي نظام مند از 
توانمندي هاي معادن زغال سنگ و تعيين جايگاه اين 
بخش در توسعه معادن كشور آغاز مي شود. قرار است 
اين طرح جامع با بهره گيري از مطالعات بين المللي و 
با مشاركت شركت هايي از ايران، لهستان و انگليس 
تدوي��ن ش��ود.  وي تصريح كرد: طب��ق برنامه هاي 
پيش بيني ش��ده، حدود 8ميليون تن ظرفيت توليد 
ف��والد در اف��ق 1۴0۴ ب��ه روش كوره بلن��د ايجاد 
مي شود كه نيازمند توجه و سرمايه گذاري در معادن 

زغال سنگ، توليد كنسانتره و كك متالورژي است. 
به گفته وي، همچنين ايجاد طرح هاي نيروگاهي 
با استفاده از منابع عظيم زغال سنگ حرارتي از ديگر 

برنامه هاي بلندمدت حوزه زغال سنگ خواهد بود. 

اخبار

كارشناسان اثر ديپلماسي جديد بر حوزه صنعت را بررسي كردند

چشماندازتوليدپسازلغوتحريمها
گروه صنعت و معدن 

دس��تيابي اي��ران و 1+5 ب��ه تفاه��م سياس��ي، 
خوش بيني و اميدواري نس��بت به بهبود روند توليد 
را بر فضاي صنعت و معدن كشور حاكم كرده است. 
چه آنكه اين تفاهم سياسي بيش از پيش احتمال لغو 
تحريم هاي ناعادالنه عليه ايران را قوت بخشيده است. 
در عين حال، فعاالن صنعت كشور ضمن ابراز رضايت 
و خرس��ندي از اين رويداد، درباره اثر رفع تحريم ها 
بر صنعت و معدن آگاهانه س��خن مي گويند. به باور 
آنها تنها بخش��ي از مشكالت صنعت و معدن ناشي 
از تحريم هاي بين المللي عليه كش��ور است و بخش 
بزرگ تر مش��كالت صنعت پيش از تحريم ها وجود 

داشته و مشكالتي ريشه يي هستند. 
در همين رابطه، احمد پورفالح رييس كميسيون 
صناي��ع اتاق بازرگاني ايران گفت: لغو تحريم ها براي 
بهتر ش��دن شرايط توليد 30 تا ۴0درصد تاثير دارد 
و بهبود بيشتر اوضاع نيازمند تغيير نگاه ما به بخش 
توليد اس��ت.  پورف��الح افزود: در اثرگ��ذاري تفاهم 
هس��ته يي بر بخش هاي مختلف اقتصادي ترديدي 
نيس��ت اما اگر بخواهيم بخش توليد را نشانه برويم، 
اينگونه نيست كه به فاصله 6ماه بعد از برداشته شدن 
تحريم ها مش��كل توليد ناخالص ملي، مشكل جذب 
سرمايه در توليد يا مشكل اشتغال حل شود، چرا كه 
برخي موانع قبل از موضوع هسته يي و تحريم ها هم 

متوجه توليد بوده است. 
وي در گفت وگو با ايس��نا ادامه داد: واقعيت اين 
اس��ت كه توليد را زماني جدي مي گيريم كه س��اير 
درآمدهايم��ان كاهش مي يابد و آن��گاه نگاه هايمان 
متوجه بخش مولد كشور مي شود. زماني كه وضعيت 
مالي مان مطلوب اس��ت ني��ازي نمي بينيم به توليد 
توجه كنيم، چون در خوش بينانه ترين حالت، توليد 
15 ت��ا 20درصد در توليد ناخال��ص ملي تاثير دارد. 
تاثي��ر توليد آنقدر كم رنگ اس��ت ك��ه در زماني كه 
درآمدهاي نفتي كاهش مي يابد، عمال كسي توجهش 
ب��ه توليد و توليدكننده نيس��ت و متاس��فانه زماني 
متوجه توليد مي ش��ويم كه منابع ديگرمان ضعيف 
مي شود به اين معني كه وقتي درآمدهاي نفتي مان 
پايين مي آيد عمال نمي توانيم به توليد كمك كنيم؛ 
بنابراين بايد يك نگاه ريش��ه يي و اساسي به بخش 

مولد كشور داشته باشيم.

 70 درصد مشكالت ربطي به تحريم ندارد
پورفالح تصريح كرد: برخي تجزيه و تحليل ها 
نش��انگر آن اس��ت كه حداكث��ر 30درصد روي 
وضعي��ت و مش��كالت موج��ود در بخش ه��اي 

صنعت، معدن و كش��اورزي ناش��ي از تحريم ها 
و 70 درصد ديگر ب��ه برنامه ريزي ها مربوط بوده 
است در واقع مسووالن بخش دولتي و خصوصي 
باي��د در بخش توليد تغيير نگ��رش ايجاد كنند؛ 
نمي خواهم بگويم تحريم ها بي تاثير اس��ت، ولي 
اث��رش را براي بهتر ش��دن ش��رايط توليد 30 تا 
۴0 درصد بيشتر نمي بينم. واقعا به تغيير نگاه ما 

به بخش توليد نياز است. 
رييس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني با اشاره 
به اينكه در سال هاي اخير شاهد انحراف بودجه 
تخصصي بخش توليد به س��اير بخش ها بوده ايم، 
ادامه داد: در سال هاي اخير حداقل هايي هم كه 
براي توليد در نظر گرفته مي ش��د تا پايان س��ال 
فداي ساير رديف هاي بودجه مي شد و متاسفانه 
مي بينيم ك��ه بودجه هاي عمراني در س��ال هاي 
اخير كمتر ش��ده اس��ت و حتي آن بخش��ي كه 
نهايي ش��ده بود عمال در پايان س��ال تخصيص 
داده نش��د و به 30 يا حداكثر 33 درصد رس��يد.  
پورفالح عنوان كرد: حتي كمك غيرمستقيمي از 
طريق بودجه عمراني كه با فعال شدن پروژه هاي 
عمران��ي به آن دلخ��وش بوديم اتف��اق نيفتاد و 
بخش ه��اي مختل��ف صنع��ت نتوانس��تند براي 
مشاركت برنامه هاي عمراني حركتي انجام دهند 
و واحدش��ان را فعال تر كنن��د. بنابراين ترديدي 
ندارم كه رفع تحريم ها باعث مي ش��ود دوباره به 
تكنولوژي و مواد اوليه مناس��ب دست پيدا كنيم 
و همچني��ن مبادالت پولي م��ان به راحتي انجام 

خواهد شد. 
وي اظهار اميدواري كرد كه با جذب و كسب 
س��رمايه هاي بلوكه ش��ده ايران در ساير كشورها 
مب��ادالت ارزي بهتر صورت بگي��رد و نهايتا نرخ 

برابري دالر و ريال پايين بيايد. 

 جذب سرمايه هاي خارجي با لغو تحريم ها
بيژن پناه��ي زاده، عضو هيات مديره خانه صنعت 
و معدن ايران نيز با اش��اره به بهبود وضعيت صنعت 
كش��ور در صورت اجراي توافق هس��ته يي خواستار 
جبران خسارت وارده به بخش خصوصي در سال هاي 
گذش��ته ش��د. پناهي زاده با بيان اينكه تحريم هاي 
اعمال ش��ده عليه ايران به تمام بخش هاي اقتصادي 
مربوط مي شود، گفت: زماني كه نتوانيم با فروش نفت 
ارز را به كشور وارد كنيم همه بخش هاي اقتصادي از 
اين موضوع تاثير منفي مي گيرند.  وي در گفت وگو 
با ايسنا، ايجاد مشكل در نقل و انتقال بين المللي پول 
توسط ايران را يكي ديگر از مشكالت تحريم ها عنوان 

كرد و افزود: برداشته شدن تحريم ها در صورت اجراي 
توافق بين ايران و 1+5 باعث مي ش��ود در نخستين 
قدم بتواني��م دالرهاي نفتي را وارد كش��ور كنيم و 
به عنوان پشتوانه يي براي اقتصاد خود از آنها استفاده 
كنيم. از س��وي ديگر صادرات و واردات كاال و بيمه 
محصوالت مان نيز با آزادي بهتري انجام خواهد شد. 
اين عض��و هيات مدي��ره خانه صنع��ت و معدن 
اي��ران با بي��ان اينكه با لغو تحريم ه��ا امكان حضور 
س��رمايه گذاران خارجي در كش��ور فراهم مي شود، 
گفت: وج��ود س��رمايه گذاران خارج��ي در اقتصاد 
ايران، خودبه خود امنيت س��رمايه گذاري در كشور را 
باال مي برد، چرا كه زمان��ي كه خارجي ها به اقتصاد 
ايران وارد شوند شيطنت ها از سوي آنها براي تخريب 

اقتصاد ايران كمتر خواهد شد. 
وي با اشاره به تسهيل واردات مواد اوليه مورد نياز 
صنايع درصورت برداشته شدن تحريم ها اظهار كرد: 
در عين حال چندان به انجام اين امور در كوتاه مدت 
نمي توان اميدوار بود، چرا كه ممكن اس��ت برخالف 
آنچه گفته شده، شوراي امنيت سازمان ملل، كنگره 
امريكا يا كش��ورهاي اروپايي تحت تاثير فشار اعراب 
مش��كالتي ايجاد كنن��د و رفع تحريم ه��ا به صورت 

يك مرحله يي انجام نشود. 
پناهي زاده با بيان اينكه ايران در سال هاي گذشته 
بيش از هزارميليارد دالر از اين بابت ضرر كرده است، 
گف��ت: براي ملت، دولت ه��ا فرقي نمي كنند بلكه از 
نظ��ر حقوق مدني اگر ي��ك دولت تصميمي گرفته 
ك��ه به ضرر بخش خصوصي و مردم بوده دولت هاي 
بع��دي وظيفه دارند آن را جب��ران كنند.  اين عضو 
هيات مديره خانه صنع��ت و معدن ايران اظهار كرد: 
اگر تمام اقدامات ما در سال هاي گذشته اشتباه بوده 
بايد صراحتا اعالم شود و ضرري كه بخش خصوصي 

در اين مدت ديده نيز جبران شود. 

 اقتصاد يكباره متحول نمي شود
در همين حال، محمدرضا بهرامن، نايب رييس 
خانه معدن ايران گفت: دستيابي به توافق ايران 
با گروه1+5 امكان ورود س��رمايه گذاران خارجي 
به بخش معادن و صنايع معدني را هموار مي كند 
و فعاليت ها را شتاب مي بخشد. اما اقتصاد كشور 

به يكباره متحول نمي شود. 
بهرام��ن ب��ه ايرن��ا گف��ت: تحق��ق توافق با 
طرف ه��اي مزب��ور به يكب��اره اقتصاد كش��ور را 
متحول نمي كن��د، بلكه نيازمند دوره زماني الزم 
است. اما اطمينان دارم افق روشني را پيش روي 

كشور قرار مي دهد. 

وي گف��ت: بخ��ش مع��دن در اي��ران جوان 
اس��ت و با امكانات موجود برداشت مواد معدني 
تا س��طح 150متري امكان پذير ش��ده، بنابراين 
مشاركت س��رمايه گذاران خارجي در اين بخش 
زمينه دستيابي به فناوري هاي روز و پيشرفته را 
فراه��م مي كند.  بهرامن افزود: انتظار مي رود لغو 
تحريم ها بسترساز سرمايه گذاري به معناي واقعي 
باش��د و فضا ب��راي فعاليت نظ��ام بانكي روان را 
فراهم سازد و رونق توليد را به دنبال داشته باشد. 
نايب ريي��س خانه مع��دن ايران يادآور ش��د: 
تش��كل ها در ش��رايط وي��ژه بع��د از دس��تيابي 
به تواف��ق، مي توانن��د ضمن هم��كاري با قواي 
س��ه گانه روند حركت رو به جلو در ش��رايط آتي 
را فراه��م كنند. به گفت��ه وي، نقش مجلس در 
تدوين قوانين تس��هيل كننده براي جلب و جذب 
س��رمايه هاي خارجي بسيار مهم است و اين امر 
ب��ا تعامل س��ازنده بين قوه مقننه با تش��كل ها و 
فع��االن بخش خصوص��ي در ح��وزه توليد مهيا 
خواهد ش��د.  بهرامن اضافه ك��رد: دولت يازدهم 

نيز ب��راي بهره گيري از ديدگاه هاي كارشناس��ي 
و تخصصي تش��كل ها و فضاس��ازي براي حضور 
س��رمايه ها بايد بسترسازي الزم را به عمل آورد. 
وي اظه��ار كرد: خان��ه معدن اي��ران از هرگونه 
تعامل سازنده با دولت و مجلس استقبال مي كند 
و دسترسي به بازارهاي نوين برون مرزي را براي 
افزايش صادرات غيرنفتي كشور مورد نظر دارد. 

 واردات كاالهاي نهايي افزايش نيابد
در تحولي ديگر، حسين گروسي، عضو كميسيون 
صناي��ع مجل��س با اي��راد س��خناني هش��دارآميز 
گفت: اث��ر مذاكرات مس��لما در بخش هاي مختلف 
اقتص��ادي مثبت خواهد بود، به ش��رط آنكه به جاي 
واردات كااله��اي نهايي مواد اوليه و ماش��ين آالت با 
فناوري هاي نوين وارد كش��ور ش��ود نه اينكه شاهد 
سيل واردات كاالي تمام شده به كشور و نابودي توليد 
داخل باشيم.  گروس��ي در گفت وگو با ايلنا، تصريح 
كرد: اميدواريم اين موفقيت ها منجر به توليد بيشتر 

در كشور و پيشرفت در عرصه صنعت شود. 

گروه صنعت و معدن 
آمار پروانه ه��اي بهره برداري صادر ش��ده در 
بخ��ش صنعت و مع��دن طي 11ماهه نخس��ت 
س��ال ۹3 نش��ان مي دهد 3 گروه صنعتي ساير 
محص��والت كان��ي غيرفل��زي؛ س��اخت كاغ��ذ 
و محص��والت كاغ��ذي؛ و محص��والت غذاي��ي 
و آش��اميدني ها در زمين��ه كس��ب پروانه ه��اي 

بهره برداري پيشتاز هستند. 
براس��اس اين گ��زارش در 11ماهه نخس��ت 
سال گذشته، بيشترين تعداد پروانه بهره برداري 
س��رمايه گذاري  بيش��ترين  همچني��ن  ص��ادره 
محقق ش��ده به گروه ساير محصوالت كاني هاي 
غيرفل��زي اختصاص دارد. براس��اس اين آمار در 
گروه س��اير محصوالت كاني ه��اي غيرفلزي در 
مدت يادش��ده به ميزان 10ه��زار و ۹۹۴ميليون 
ريال س��رمايه گذاري محقق ش��ده است. در اين 
گروه از ابتداي س��ال ۹3 تا پاي��ان بهمن ماه به 
تعداد ۴06 فقره پروانه بهره برداري صادر ش��ده 
كه اين رقم در صدر تعداد پروانه هاي بهره برداري 
صادر شده در شاخه هاي مختلف فعاليت صنعتي 

و معدني است. 

 كاهش سرمايه گذاري هاي صنعتي
اين گزارش حاكي اس��ت در 11ماهه نخست 
س��ال گذش��ته در مجموع 2هزار و 832 پروانه 
بهره برداري صادر شده كه مجموع سرمايه گذاري 
محقق شده براي اين تعداد پروانه بهره برداري در 
مدت ياد شده 76 هزار و 11۴ميليون ريال است. 
مقايسه آمار 11ماهه از ابتداي سال ۹3 تا پايان 
بهمن ماه نش��ان مي دهد، سرمايه گذاري محقق 
شده در مقايسه با مدت مشابه سال ۹2 با كاهش 
0/3درصدي همراه بوده است. همچنين مجموع 
اشتغال پيش بيني ش��ده در مدت ياد شده براي 
اين تعداد پروان��ه بهره برداري در گروه صنعت و 
معدن ۴۴هزار و 530 فرصت ش��غلي اس��ت كه 
اين رقم در مقايس��ه با 11ماهه نخست سال ۹2 

با كاهش 0/2درصدي همراه شده است. 

 35 درصد سرمايه گذاري در 3  گروه 
اين آمار همچنين نش��ان مي ده��د، بيش از 
35درص��د از س��رمايه گذاري محق��ق ش��ده در 
طول 11ماهه نخس��ت سال گذش��ته به ترتيب 
در گروه هاي س��اير محصوالت كان��ي غيرفلزي، 
س��اخت كاغذ و محصوالت كاغذي و محصوالت 

غذايي و آشاميدني هاست. 
براس��اس اين گزارش در گروه س��اخت كاغذ 
و محصوالت كاغذي در مدت 11ماهه نخس��ت 
س��ال ۹3 به تعداد 106فقره پروانه بهره برداري 
صادر شده كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه 
س��ال ۹2 به مي��زان 76/7درص��د افزايش يافته 
است. ميزان س��رمايه گذاري محقق شده در اين 

گروه طي مدت ياد ش��ده 8 ه��زارو ۴02ميليون 
ريال اس��ت كه اين رقم در مقايس��ه با 11ماهه 
نخست س��ال ۹2 به ميزان 858 درصد افزايش 
يافته اس��ت. همچنين ميزان اشتغال پيش بيني 
ش��ده براي اين گروه فعالي��ت صنعتي در مدت 
ياد شده يك هزار و 50۹ فرصت شغلي است كه 
اين رقم افزايش 8۹/3 درصدي را در مقايس��ه با 

11ماهه نخست سال ۹2 نشان مي دهد. 
پ��س از گ��روه س��اخت كاغ��ذ و محصوالت 
كاغ��ذي، محص��والت غذايي و آش��اميدني ها با 
7هزار و 76۴ ميليون ريال سرمايه گذاري محقق 

شده در رتبه سوم جاي دارد. 
در اي��ن گ��روه طي 11ماهه نخس��ت س��ال 
گذش��ته به تعداد 281پروان��ه بهره برداري صادر 
ش��ده كه اين رقم در مقايس��ه با مدت مش��ابه 
س��ال ۹2 بدون تغيير بوده است. در همين حال 
سرمايه گذاري محقق شده در اين شاخه فعاليت 
صنعت��ي ب��ا اندكي كاه��ش مواجه بوده اس��ت. 
به گونه ي��ي كه س��رمايه گذاري محقق ش��ده در 
گروه محصوالت غذايي و آش��اميدني ها در مدت 
11ماهه ابتداي سال ۹2 تا پايان بهمن ماه 7هزار 
و 7۹2ميليون ريال بود. همچنين ميزان اشتغال 
پيش بيني ش��ده براي اين رشته فعاليت صنعتي 
طي 11ماهه نخست سال ۹3 در مقايسه با مدن 
مشابه سال ۹2 به ميزان 13درصد كاهش يافته 
است. براس��اس اين آمار، اشتغال پيش بيني شده 
ب��راي پروانه ه��اي بهره ب��رداري صادر ش��ده در 
گروه محصوالت غذايي و آش��اميدني ها در مدت 
11ماهه نخست سال ۹3 به تعداد ۴هزار و 75۴ 

فرصت شغلي اعالم شده است.
 

 بيشترين رشد سرمايه گذاري در گروه بازيافت
آمار 11ماهه منتهي به بهمن ماه س��ال ۹3 
نشان مي دهد بيشترين رشد سرمايه گذاري در 
مدت ياد ش��ده در گروه بازيافت محقق ش��ده 
اس��ت. براس��اس اين آمار در مدت ياد شده به 
ميزان 2هزار و 228ميليون ريال سرمايه گذاري 
در گروه بازيافت محقق شده است. اين درحالي 
اس��ت كه ميزان س��رمايه گذاري محقق ش��ده 
در 11ماه��ه منتهي به بهمن م��اه ۹2 در گروه 
بازياف��ت 206ميلي��ون ريال ب��ود. در مدت ياد 
ش��ده به تعداد 61 پروان��ه بهره برداري در گروه 
بازيافت صادر شده است كه اين رقم در مقايسه 
با 11ماهه نخس��ت سال ۹2 رشد 177درصدي 
را نش��ان مي ده��د. همچني��ن ميزان اش��تغال 
پيش بيني شده براي اين شاخه فعاليت صنعتي 
در 11ماهه نخس��ت سال ۹3 به تعداد يك هزار 
و 88 فرصت شغلي است كه اين رقم در مقايسه 
با مدت مش��ابه سال ۹2 رش��د 36۹درصدي را 

نشان مي دهد. 
پس از گروه بازيافت، توليد كاغذ و محصوالت 

كاغذي در رتبه دوم از نظر رش��د سرمايه گذاري 
در 11ماهه منتهي به بهمن ماه س��ال ۹3 جاي 
گرفته است. رتبه سوم از نظر رشد سرمايه گذاري 
ب��ه گ��روه ماش��ين آالت و دس��تگاه هاي برق��ي 
اختصاص دارد. در اي��ن مدت در مجموع 3هزار 
و 37۴ميلي��ون ري��ال س��رمايه گذاري در گروه 
ماش��ين آالت و دس��تگاه هاي برقي محقق شده 
ك��ه اين رقم در مقايس��ه با 11ماه��ه منتهي به 
بهمن م��اه ۹2 به مي��زان 25۹/3درصد افزايش 
يافته اس��ت. در اي��ن مدت به تع��داد ۹۹پروانه 
بهره برداري در گروه ماش��ين آالت و دستگاه هاي 

برقي صادر ش��ده كه اين رقم رش��د 32درصدي 
را در مقايس��ه با 11ماهه نخست سال ۹2 نشان 
مي دهد. همچنين ميزان اشتغال پيش بيني شده 
در اين ش��اخه فعاليت صنعتي در مدت ياد شده 
يك هزار و ۹36 فرصت شغلي است كه اين رقم 
در مقايس��ه با مدت 11ماهه نخست سال ۹2 به 

ميزان 132/۴درصد افزايش يافته است. 

 بيشترين كاهش سرمايه گذاري در زغال سنگ
آمار 11ماهه نخست سال ۹3 همچنين نشان 
مي دهد استخراج زغال سنگ و ليگنيت بيشترين 
كاه��ش س��رمايه گذاري محقق ش��ده را به ثبت 

رسانده است.
در م��دت ي��اد ش��ده هي��چ س��رمايه گذاري 
جدي��دي در اي��ن گروه ص��ورت نگرفته اس��ت. 
پس از اس��تخراج زغال س��نگ و ليگنيت، گروه 
محصوالت توتون و تنباكو با ۹8/1درصد كاهش 

سرمايه گذاري محقق ش��ده در رتبه دوم از نظر 
كاهش س��رمايه گذاري محقق شده قرار دارد. در 
اين گروه در 11ماهه منتهي به بهمن ماه س��ال 
گذش��ته تنها يك پروانه بهره برداري صادر شده 
است كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال 

۹2 كاهش 75درصدي را نشان مي دهد. 
جاي��گاه س��وم نم��ره منفي ها از نظر رش��د 
س��رمايه گذاري نيز به گروه اس��تخراج كانه هاي 
فلزي اختصاص دارد. سرمايه گذاري محقق شده 
در اي��ن گروه طي 11ماه��ه منتهي به بهمن ماه 
س��ال گذش��ته در مقايس��ه با مدت مشابه سال 
۹2 به مي��زان ۹0/8درصد كاهش يافته اس��ت. 
همچنين تعداد پروانه هاي بهره برداري و اشتغال 
پيش بيني ش��ده براي اين گروه فعاليت صنعتي 
طي مدت يادشده در مقايسه با مدت مشابه سال 
۹2 ب��ه ترتيب 37/5درصد و 71/6درصد كاهش 

يافته است. 

پروانه هاي بهره برداري ايجادي صادره به تفكيك گروه فعاليت

گروه صنعت دو رقمي
درصد تغيير11ماهه 1192ماهه 93

اشتغالسرمايه )ميليون ريال(تعداداشتغالسرمايه )ميليون ريال(تعداداشتغالسرمايه )ميليون ريال(تعداد

656.75722513200127338.5شكار و فعاليت هاي كشاورزي، خدماتي وابسته

100-100-100-000122.135استخراج زغال سنگ و لينيت

71.6-90.8-37.5-5429.312284644.1430استخراج كانه هاي فلزي 

129177214481011520.4136627.716.56استخراج ساير معادن 

13-0.4-2817764.847542817792.354670محصوالت غذايي و آشاميدني ها

99-98.1-75-11474756.4706محصوالت از توتون تنباكو

1123515.91864812964.7167338.318.611.4ساخت منسوجات

36421.3107931201.289416.1109.420.7پوشاك و عمل آوردن پوست خز

20125.81741570.112933.379.634.9دباغي – چرم- كيف – چمدان – كفش

611815.284245541.352135.6235.361.6چوب و محصوالت چوبي جز مبل

1068402.415096087779776.7858.189.3ساخت كاغذ و محصوالت كاغذي 

75.165.8-11514.325262062.215283.3انتشار و چاپ و تكثير

49.2-86.8-8716199688412296.719073.6كك و فرآورده هاي حاصل از نفت

1986851.139031925393.631483.12724ساخت مواد و محصوالت شيميايي

364645541343414777.138086.735.18.6محصوالت از الستيك و پالستيك

14.5-4061099464143609039.7750512.821.6ساير محصوالت كاني غيرفلزي

17.5-31.8-1096778.62578779943.1312541.6ساخت فلزات اساسي

7.8-2183425.126781762990.4290523.914.5محصوالت فلزي فابريكي

13.3-28.8-182270832911683803.237988.3ساخت ماشين آالت و تجهيزات

445.897224.44410087.9120.5ماشين آالت دفتري و حسابداري

993374.3193675939.183332259.3132.4ماشين آالت و دستگاه هاي برقي

53.3-5.7-35.7-9169.114214179.2304راديوتلويزيون وسايل ارتباط

13.530.6-38573.151626662.939546.2ابزارپزشكي-اپتيكي-دقيق-ساعت

23.6-0.2-571319.31117471321.6146221.3وسايل نقليه موتوري

131137.98987392.635085.7189.8156.6ساير تجهيزات حمل و نقل

9.2-68611.780150463.18823632.1مبلمان ساير مصنوعات

612228.6108822206.3232177.3980.2369بازيافت

56.8-15-50-2101194118.744توليد انرژي

---2387.728000جمع آوري، تصفيه و توزيع آب

فعاليت هاي پشتيباني و كمكي حمل ونقل؛ فعاليت هاي 
آژانس هاي مسافرتي

411434.6661371708.962210.8-16.16.3

---10.39000كامپيوتر و فعاليت هاي مربوطه

1051067.9114480570.3108531.387.35.4ساير فعاليت هاي خدمات مهندسي

0.2-0.3-283276114445302397763074463218.1مجموع

آمار 11 ماهه سال 93 نشان مي دهد

3 گروه صنعتي پيشتاز در كسب پروانه بهره برداري 


