خبر

دولت الکترونیک
به «معدن»
رسید

مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت
های معدنی گفت :یکی از مشکالت این صندوق
مراجعه معــدن داران برای اخذ تســهیالت بود
که زمان بررســی و حضــور پرونده در صندوق را

افزایش می داد؛ اکنون با راه اندازی سامانه ارتباط
با مشــتریان ( )CRMثبت درخواست ،پذیرش،
بررسی و صدور بیمه نامه به صورت برخط انجام
می شــود« .فرید دهقانی» افزود« :معدن داران

و فعاالن معدنی می توانند با مراجعه به ســامانه
اینترنتی آنالیــن به آدرس www.iranmico.
 ، comاز طریق «ســامانه ثبت نام و درخواست
بیمه نامه» اقدامات مورد نیاز خود را انجام دهند.

گزارش
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بررسی عملکرد استان کرمان در گزارش  7ماهه وزارت صنعت و معدن
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تحلیل داده های آماری از مجوزهای صنعتی کرمان
مهــدی نعمت الهی :گزارش وزارت صنعت ،معدن و تجارت از عملکرد  7ماهه ســال  97در این بخش در حالی
منتشر شد که استان کرمان در بخش هایی دارای رشد و در بخش هایی هم شاهد افت در این دوره بوده است.
براساس این گزارش در این دوره در کرمان  288و در جنوب کرمان  51جواز تاسیس صادر شده است .در همین
مدت در کرمان  67و در جنوب کرمان  14طرح ،پروانه بهره برداری دریافت کرده اند.
به گزارش اقتصاد کرمان 2 ،طرح ایجادی و توسعه ای فوالد سیرجان ایرانیان و فوالد زرند ایرانیان در همین مدت
در استان کرمان راه اندازی شده اند.
در ادامه گزارش می توانید جزئیات بیشتری از عملکرد صنعتی ،معدنی و تجاری استان کرمان را در جداول ارائه
شده مشاهده نمایید.
رشد محسوس مجوزهای صنعتی
آمارهای جدید صنعتی در اولین ماه پاییز از رشــد محسوس سرمایهگذاری حکایت دارد .ارزیابی صورت وضعیت
مجوزدهی صنعتی در  ۷ماه منتهی به مهر ســال جاری اشتیاق سرمایهگذاران داخلی را برای دریافت جواز تاسیس
نشــان میدهد؛ بهطوریکه میزان جوازهای صادره به نســبت سال گذشته حدود  ۲۲درصد رشد داشته است .آمار
ثبتشده در ماه مهر نیز حاکی از رشد بیش از  ۱۳درصدی صدور جوازهای تاسیس است .این روند مثبت در صدور
پروانههای بهرهبرداری نیز دیده میشــود .مطابق آمار میزان پروانههای بهرهبرداری نیز رشد بیش از  ۲۲درصدی را
در ماه مهر ثبت کرده است.
روند صدور جواز تاســیس و پروانه بهرهبرداری در اولین ماه فصل پاییز رشــد کرد .دادههای اعالم شــده از سوی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت بیانگر آن اســت که روند صدور جواز تاســیس در هفت ماه منتهی به مهر نسبت به
مدت مشابه سال قبل به لحاظ تعداد رشدی نزدیک به  ۲۲درصد داشته است ،رشدی که در اولین ماه پاییز به بیش
از  ۱۳درصد رسید .دادههای اعالمشده بیانگر آن است که پروانههای بهرهبرداری صادره در هفت ماه منتهی به مهر
نیز رشد بیش از یک درصدی داشته و این رشد در اولین ماه پاییز به بیش از  ۲۲درصد رسیده است .رشد صورت
گرفته در جواز و پروانههای بهرهبرداری صادره ،رشد اشتغال در بخش صنعت را نیز به همراه داشته است .براساس
آمار اعالم شده اشتغال جوازهای تاسیس صادره در هفت ماه منتهی به مهر ماه رشدی بیش از  ۲۵درصدی را ثبت
کرده و پروانههای بهرهبرداری نیز در این مدت رشدی نزدیک به  ۹درصد داشتهاند.
بررســی آمار صدور جواز و پروانههای بهرهبرداری در اولین ماه پاییز از تغییر روند ســرمایهگذاری در بخشهای
مختلف صنعتی حکایت دارد .دادههای اعالم شده بیانگر آن است که با ورود به اولین ماه پاییز سرمایهگذاری برای
پروانههای بهرهبرداری و طرحهای صنعتی (جوازهای صادره و پروانه بهرهبرداری) روند نزولی به خود گرفته اســت.
نزولیشدن رقم سرمایهگذاری پیشبینی شده و محقق شده در مهر سال جاری نسبت به ماه ماقبل در حالی است
که صدور جواز تاسیس و پروانه بهرهبرداری در این مدت به لحاظ تعداد رشد داشته است .افت رقم سرمایهگذاری
در دو بخش صدور جواز و پروانه بهرهبرداری را میتوان به گرایش ســرمایهگذاران به طرحهای کوچک و متوســط
که نیازمند ســرمایه کمتری هستند نســبت داد .آمار اعالم شده از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت بیانگر آن
اســت که هرچند در مقایســه ماه به ماه ،روند سرمایهگذاری فروکش کرده است؛ اما روند سرمایهگذاری در ماههای
گذشــته موجب شــده تا در  ۷ماه منتهی به مهر سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بخش صنعت رشد
سرمایهگذاری را تجربه کند .دادههای اعالم شده بیانگر آن است که در مهرماه امسال در مجموع  ۲هزار و  ۹۲جواز
تاســیس برای متقاضیان صادر شــده است که نسبت به شهریور رشدی بیش از  ۱۳درصد داشته است .رشد صدور
جواز تاســیس در مدت زمان مورد بررسی در حالی است که براساس دادههای اعالم شده سرمایهگذاری پیشبینی
شده برای این بخش افت  ۷۶درصدی داشته است .براساس آمار اعالم شده مجموع سرمایهگذاری پیشبینی شده
در مهر بیش از  ۱۳۰هزار میلیارد ریال بوده است.
از ســوی دیگر در بخش پروانه بهرهبرداری (ایجادی و توســعه ای) نیز براســاس آمارهای اعالم شده در مهر در
مجموع  ۵۷۰فقره پروانه بهرهبرداری صادر شــده اســت که در مقایسه با  ۴۶۶پروانه بهرهبرداری صادره در شهریور
این بخش نیز به لحاظ تعداد رشــدی بیش از  ۲۲درصد را ثبت کرده اســت؛ ســرمایه محقق شده برای پروانههای
بهرهبرداری صادره در مهر ماه در مجموع بیش از  ۲۶هزار میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با شهریور ماه بیش
از  ۱۲درصد افت داشته است .پروانههای بهرهبرداری صادره در مهر نسبت به شهریور ماه در ایجاد اشتغال نیز افت
نزدیک به ۵درصدی داشته است .افت سرمایهگذاری محقق شده در مهر ماه در حالی است که در  ۷ماه منتهی به
مهر سال جاری در مجموع نزدیک به  ۳۶۱هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی
نزدیک به  ۱۳۴درصد داشته است .دادههای اعالم شده از افت سرمایهگذاری در مهر نسبت به شهریور ماه در حالی
است که در هفت ماه منتهی به مهر سال جاری در مجموع  ۱۲هزار و  ۸۰۸فقره جواز تاسیس در کشور صادر شده
اســت که نســبت به مدت مشابه سال قبل رشدی نزدیک به  ۲۲درصد داشته است .سرمایهگذاری پیشبینی شده
برای جوازهای صادره در این دوره زمانی نیز رشــدی نزدیک به  ۶۰درصدی را ثبت کرده اســت؛ براساس آمار اعالم
شــده از ســوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت مجموع سرمایه پیشبینی شده برای جوازهای صادره در مدت زمان
مورد بررسی نزدیک به یک میلیون و  ۵۰۰هزار میلیارد ریال بوده است .اما اشتغال پیشبینی شده برای جوازهای
صادره در مهر نسبت به شهریور ماه نیز با افت همراه بوده است؛ بهطوری که براساس آمار اعالم شده در مدت زمان
مورد بررسی شاهد افت  ۱۴درصدی اشتغال پیشبینی شده بودهایم.

پروانه های بهره برداری صادره ایجادی به تفکیک استان

پروانه های بهره برداری صادره توسعه ای به تفکیک استان
کارت های بازرگانی تمدیدی به تفکیک اتاق های بازرگانی

تامین مالی بنگاه های تولیدی کوچک ،متوسط و طرح های نیم تمام ،با پیشرفت باالی  60درصد
در راستای اقتصاد مقاومتی (سال  )1397تا پایان مهر سال  1397به تفکیک استان

تامین مالی بنگاه های تولیدی کوچک ،متوسط و طرح های نیم تمام ،با پیشرفت باالی  60درصد در
راستای اقتصاد مقاومتی (سال  )1396تا پایان مهر سال  1397به تفکیک استان

پروانه اکتشاف به تفکیک استان

گواهی اکتشاف به تفکیک استان

تعداد میزان استخراج اسمی و اشتغال پروانه های بهره برداری معدن به تفکیک استان

پروانه بهره برداری صادره به تفکیک استان

تعداد مجوزهای صنفی صادره به تفکیک استان

مدیرعامل صندوق بیمه فعالیت های معدنی از راه اندازی ســامانه آنالین ثبت نام
و درخواســت بیمه نامه معدنی خبر داد و گفت :این ســامانه با هدف تسهیل امور و
دسترسی به خدمات صندوق بیمه فعالیت های معدنی ،حذف بروکراسی های اداری
و شفافیت در فرایند بررسی مدارک معدنکاران ،در بستر اینترنت قرار گرفته است.
فرید دهقانی پیش از ظهر امروز در یک نشست خبری با اعالم راه اندازی این سامانه
در قالب "( "CRMمدیریت ارتباط با مشتری) افزود :یکی از بزرگترین مشکالت
معدنکاران برای دریافت تسهیالت این صندوق ،مراجعه حضوری برای تکمیل مدارک
و دیگر فرایندهای اداری بود.
وی گفت :با توجه به اینکه روند اداری تکمیل مدارک متقاضیان زمانبر بود ،صندوق
بیمه فعالیت های معدنی اقدام به راه اندازی این سامانه کرد تا تمام معدنکاران کشور
بدون نیاز به مراجعه حضوری و اعطای مدارک فیزیکی (در مرحله نخست) اقدام به
ثبت اطالعات کنند.
مدیرعامــل صندوق بیمــه فعالیت های معدنی با بیان اینکه کمیته تســهیل در
امور صندوق بیمه فعالیت های معدنی تشــکیل شده است ،اظهار کرد :از زمان ثبت
اطالعات متقاضی ،دریافت تسهیالت در این سامانه (در صورت کامل بودن مدارک،
بازدیــد از محدوده اعالم شــده و تهیه گزارش نهایی) طی مــدت کمتر از  40روز
صورت خواهد گرفت.
دهقانی افزود :این سامانه امکان بررسی فرایند رسیدگی به پرونده را برای معدنکاران
مهیا کرده است.
وی اعالم کرد :ســامانه ثبت نام و درخواســت بیمه نامه معدنی به آدرس www.

حقوق دولتی معادن وصول شده

طرح های صنعتی ،معدنی و تجاری مصوب در هیات سرمایه گذاری خارجی در  7ماهه 1397

جوازهای تاسیس صادره به تفکیک استان

طرح های مهم راه اندازی شده به تفکیک نوع بهره برداری در  7ماهه 1397

وضع موجود مجوزهای صنفی معتبر تا پایان مهرماه  1397به تفکیک بخش و استان

کارت های بازرگانی صادره به تفکیک اتاق های بازرگانی

محدودههای پرترافیک صنعتی
بررسی محدوده پرترافیک صنعتی نیز بیانگر آن است که در مدت زمان مورد بررسی استانهای «اصفهان ،آذربایجان
شرقی ،البرز ،خراسان رضوی و فارس» بیشترین ایجاد اشتغال در هفت ماه منتهی به مهر را به خود اختصاص دادهاند.
با توجه به آمار اعالم شده بیشترین تعداد پروانه بهره برداری صادره در بین استان های کشور نیز به استان اصفهان
با  ۳۱۵فقره و کمترین تعداد نیز با  ۸فقره به استان خراسان شمالی اختصاص داشته است .براساس آمار اعالم شده
در مدت زمان مورد بررسی در مجموع  ۳۱۵فقره پروانه بهرهبرداری برای استان اصفهان صادر شده که این تعداد در
مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشدی  ۱۴ /۵درصدی داشته است ،اما سرمایهگذاری صورت گرفته برای این استان
نیز حدود  ۱۳هزار میلیارد ریال بوده که رشدی حدود  ۴۶درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت کرده است.
اشتغال پیشبینی شده برای این استان نیز برابر با  ۵هزار و  ۱۳۱نفر بوده که رشدی بیش از یکدرصد داشته است.
از سوی دیگر استان آذربایجان شرقی نیز در مدت زمان مورد بررسی توانسته  ۲۲۳فقره پروانه بهرهبرداری صادر
کند که با وجود قرارگیری این اســتان در جایگاه دوم نســبت به مدت مشــابه سال قبل ،افتی نزدیک به  ۱۹درصد
داشته است ،اما سرمایهگذاری صورت گرفته برای این استان نیز بیش از  ۱۳هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه
با مدت مشابه سال قبل رشدی بیش از  ۳۸درصدی داشته است؛ اما اشتغال محقق شده برای پروانههای صادره در
این مدت نیز برابر با  ۳هزار و  ۵۸۶نفر بوده که در مقایسه با دوره زمانی مشابه سال قبل افتی نزدیک به  ۳درصد
داشته است .براساس آمار اعالم شده استان البرز در جایگاه سوم قرار دارد.
این اســتان در مدت زمان مورد بررســی موفق به اخذ  ۲۱۶پروانه بهرهبرداری شــد که نسبت به مدت سال قبل
رشدی  ۳۲ /۵درصدی داشته است.
مجموع ســرمایهگذاری صورت گرفته برای این اســتان نیز بیش از  ۱۱هزار میلیارد ریال بوده که رشــدی ۶۳
درصدی را ثبت کرده اســت؛ با توجه به پروانههای بهرهبرداری صادره برای این اســتان در مجموع شــاهد ایجاد ۵
هزار و  ۸۳۰نفر شــغل در این اســتان در دوره زمانی مورد بررسی بوده ایم .استان خراسان رضوی نیز در این مدت
 ۲۰۷فقره پروانه بهرهبرداری را به خود اختصاص داده اســت که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشدی نزدیک
به  ۴۶درصدی داشته است.
ســرمایهگذاری محقق شــده برای این استان نیز برابر با  ۱۶هزار میلیارد ریال بوده که افتی نزدیک به  ۱۵درصد
داشته است؛ اشتغال محقق شده برای این استان نیز رشدی نزدیک به  ۵۲درصدی را ثبت کرده است.
استان فارس نیز با اخذ  ۱۸۰فقره پروانه بهرهبرداری در دوره زمانی مورد بررسی توانست عنوان پنجمین محدوده
پرترافیک را به خود اختصاص دهد .برای این استان در مجموع بیش از  ۲۷هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری صورت
گرفته و اشتغال محقق شده در این استان نیز برابر با  ۲هزار و  ۳۵۳نفر است .اما مجموع پروانه بهرهبرداری صادره
برای مناطق آزاد و ویژه نیز در این دوره زمانی برابر با  ۱۶۴فقره بوده و ســرمایه محقق شــده برای این منطقه نیز
نزدیک به  ۱۹هزار میلیارد ریال اســت ،اما اشــتغال محقق شده برای این منطقه با توجه به پروانههای بهرهبرداری
صادره چهار هزار و  ۵۷۴نفر است.
سبقت صدور پروانه های ایجادی از توسعه ای در حالی است که بسیاری از فعاالن اقتصادی معتقدند هم اکنون
بخش صنعت با کمتر از نیمی از ظرفیت خود در حال فعالیت است و ایجاد شرایطی برای استفاده حداکثری از توان
صنایع موجود می تواند رونق این بخش را به همراه داشــته باشــد و با این شرایط صدور جواز و پروانه جدید چندان
منطقی به نظر نمی رسد.
استان پیشتاز در اخذ جواز
از ســوی دیگر بررسی آمار اعالم شده بیانگر آن است که استانهای «خراسان رضوی ،سمنان ،فارس ،یزد و قم»
در مدت زمان مورد بررســی توانستهاند عنوان ســرمایهپذیرترین استانها را از آن خود کنند و در میان استانهای
جذاب برای سرمایهگذاران قرار گیرند.
مجموع جواز تاســیس صادره برای اســتان خراســان رضوی برابر با  ۹۹۲فقره بوده که در مقایسه با مدت مشابه
سال گذشته شاهد افت  ۰ /۶درصدی در تعداد جوازهای صادره برای این گروه بودهایم .افت جوازهای صادره برای
خراسان رضوی در حالی است که سرمایهگذاری پیشبینی شده برای این استان در این دوره زمانی نسبت به مدت
مشابه سال قبل رشد  ۳۶درصدی داشته است ،اما افت جوازهای صادره در ایجاد اشتغال برای این استان نیز بیتاثیر
نبوده ،بهطوری که ایجاد اشتغال پیشبینیشده برای خراسان رضوی در این دوره زمانی نسبت به مدت مشابه سال
قبل بیش از  ۱۴درصد افت داشته است.
در مدت زمان مورد بررسی در مجموع جوازهای صادره برای استان سمنان نیز برابر با  ۹۷۸فقره بوده که نسبت
به مدت مشــابه ســال قبل رشدی بیش از  ۷۸درصدی داشته است .استان فارس نیز در این مدت با اخذ  ۸۷۶فقره
جواز تاسیس توانست رشد  ۱۶ /۶درصدی در صدور جواز تاسیس را به خود اختصاص دهد.
استان یزد نیز در این دوره زمانی نسبت به مدت مشابه سال قبل توانست رشد  ۷درصدی را به لحاظ تعداد جوازهای
صادره ثبت کند .استان قم نیز در این مدت توانست رتبه پنجم را در اخذ جواز به خود اختصاص دهد .مجموع جواز
صادره برای این استان برابر با  ۸۱۴فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد  ۳۷ /۵درصدی داشته است.
براساس آمار اعالم شده مجموع جواز صادره برای «منطقه آزاد و ویژه اقتصادی» برابر با  ۲۰۰فقره بوده که نسبت
به مدت مشابه سال قبل رشدی بیش از  ۶۵درصدی داشته است.

با مساعدت دولت سرمایه صندوق به  300میلیارد تومان می رسد

رونمایی از سامانه ثبت نام و درخواست بیمه نامه معدنی

 iranmico.comدر دسترس معدنکاران است.
دهقانی در بخش دیگری از صحبت های خود عنوان کرد :تا سال  ۹۲سرمایه این
صندوق  ۱۰میلیارد تومان بوده و امروز این رقم به  ۱۴۳میلیارد تومان رســیده که
هنوز هم پاسخگوی معدن کاران نیست و تقاضای ما افزایش سرمایه به هزار میلیارد
تومان است.
وی افزود :البته طبق ماده  ۴۳و  ۳۱قانون معادن باید بخشی از درآمدهای معدنی
به صندوق باز گردد تا بتوان از آن در جهت حمایت از معدن کاران استفاده کرد.
صدور  1700بیمه نامه
مدیرعامــل صندوق بیمه فعالیت های معدنی همچنین از صدور  ۱۷۰۰بیمه نامه
به ارزش  ۶۷۴میلیارد تومان برای معادن کوچک و متوسط طی فعالیت این صندوق
خبــر داد و گفت :از این تعداد  ۵۹۲میلیارد تومان بیمه نامه اعتباری و  ۱۰۲۵بیمه
نامه برای اکتشاف از محل وجوه اداره شده صادر شده است.
دهقانــی گفت :در حال حاضر اعتبار بیمه نامه صندوق از تمام ضمانت نامه هایی
که بانک ها از مشتریان اخذ می کنند ،بیشتر است.
دهقانی گفت :با توجه به ظرفیت های قابل توجه کشور در بخش معدن و اثر گذاری

این حوزه در اقتصاد ،امیدواریم اقدامات صورت گرفته توســط صندوق بیمه فعالیت
های معدنی که با هدف حمایت از این حوزه اســت ،منجر به افزایش میزان سرمایه
صندوق و حمایت مسئوالن ذیربط شود.
گام های موثر ایمیدرو در جهت توسعه صندوق بیمه
در ادامه این نشســت محمدرضا بهرامن رئیس هیات مدیره صندوق بیمه سرمایه
گذاری فعالیت های معدنی طی سخنانی اظهار کرد :ایمیدرو کامال در جهت توسعه
صندوق بیمه فعالیت های معدنی گام بر می دارد و نقش این سازمان توسعه ای در
موفقیت های حاصل شده اثرگذار بوده است.
وی همچنین به تدوین نقشه راه معدن اشاره و افزود :نقشه راه بخش معدن اکنون
کامال مشــخص اســت و هدف گذاری ها برای بخش های فلزی و غیرفلزی در آن
دیده شده است.
بهرامن افزود :به دلیل اینکه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی یک
ابزار توسعه ای است ،اگر بخواهیم واحدهای کوچک و متوسط را احیا کنیم نیازمند
تزریق نقدینگی بر اساس نقشه راه معدن به آنها هستیم.
برنامه افزایش سرمایه

رئیس هیات مدیره صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی با بیان اینکه
باید بر اســاس نقشه راه وظایف را تعریف کنیم ،گفت :به دنبال این هستیم سرمایه
صندوق را تا پایان ســال جاری حداقل به  ۳۰۰میلیارد تومان برسانیم که امیدواریم
دولت نیز مساعدت الزم را در این زمینه صورت دهد.
وی از انعقــاد تفاهم نامــه ای با ایمیدرو خبر داد که در قالب آن معادن کوچک و
متوسط احیاء خواهند شد.

