
رئیس هیات عامل ایمیدرو در نشست معرفی شرکت های سهامی عام پروژه خبر داد:

 ارایه 158هزار میلیارد تومان 
طرح شرکت های بزرگ به بورس

رئیــس هیــات عامــل ایمیــدرو گفت: شــرکت های بــزرگ معدن و 
صنایع معدنی، آماده ارایه 158 هزار میلیارد تومان طرح در قالب 

"شرکت های سهامی عام پروژه" در بورس هستند.
وجیه اله جعفری در نشست ویدئوکنفرانسی با مدیر کل سرمایه 
گذاری و تامین مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدیر نظارت 
بــر بــازار اولیه ســازمان بــورس و نیز مدیران عامل و مدیران ارشــد 
شــرکت های بــزرگ معــدن و صنایــع معدنی با بیــان مطلب فوق، 
تصریــح کــرد: بــرای هــر یک از شــرکت های "ســهامی عــام پروژه" 
کارگروهی تشکیل که پس از برطرف کردن موانع موجود، حضور 

این شرکت ها در فرابورس تسهیل شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تهیه پیش نویس 
دســتورالعمل ورود "شــرکت هــای ســهامی عام پــروژه" به بورس، 
اعالم کرد: با توجه به اینکه در دستورالعمل فوق عنوان شده که 
یکی از شــروط پذیرش این شــرکت ها، پیشــرفت 20درصد پروژه 
است، نیاز است با همکاری سازمان بورس، وزارت صنعت معدن 
و تجارت و ایمیدرو، به گونه ای عمل شود که شرکت های دارای 
اعتبار باال، مسیر هموارتری برای حضور در بورس و جذب منابع 

مالی طی کنند.
وی بــا برشــمردن دغدغــه هــای ســازمان بــورس بــه منظــور ایجاد 
اطمینان از اجرای تعهدات شرکت ها برای اجرای پروژه ها، گفت: 

هــدف اصلــی همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایمیدرو و 
سازمان بورس، استفاده از پتانسیل بازار بورس و هدایت نقدینگی 
جامعــه بــرای اجــرای طــرح هــای توســعه ای، رشــد تولیــد و ایجــاد 
اشــتغال اســت از این رو ضروری اســت که برای تســریع در اجرای 
این برنامه مهم، جایگاه و اعتبار شرکت ها نیز در شروط پذیرش 

در فرابورس، منظور شود.
جعفــری تاکیــد کــرد: جلســات کارگروه پیگیری ورود شــرکت های 
ســهامی عــام پــروژه، بــا همــکاری ایمیــدرو، وزارت صنعــت معدن 

و تجارت، ســازمان بورس و شــرکت های بزرگ 
برگزار شود تا به جمع بندی مشخصی برای ارایه 
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صفحه 3
را بخوانید

رئیس انجمن ملی خرما خبر داد

کاهش 15 درصدی تولید خرما
رئیــس انجمــن ملــی خرما از کاهش 15 درصــدی تولید خرما 
خبر داد و گفت: با توجه به شرایط اقلیمی پیش بینی می شود 
که تولید خرمای مضافتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.

محسن رشید فرخی با اشاره به تاثیر خشکسالی بر تولید خرما 
اظهار کرد: شــرایط خشکســالی و کم بارشــی بر تولید تمامی 
محصوالت زراعی و باغی اثر گذاشــته اســت که با این وجود 
پیش بینی می شــود که تولید برخی گونه ها همچون خرمای 

مضافتی 10 تا 15 درصد کاهش یابد.
او افزود: علی رغم کاهش تولید خرما نســبت به ســال قبل، 

مشکلی در تامین خرمای صادراتی و بازار داخل نداریم.
رشیدفرخی ادامه داد: امسال برآورد می شود که یک میلیون 
و 200 هزار تن خرما تولید شود، هر چند امسال تولید خرمای 

مضافتی نســبت به ســال قبل کاهش می یابد، اما در ســایر 
گونه ها شرایط همانند قبل خواهد بود.

رئیــس انجمــن ملــی خرمــا بــا اشــاره بــه اینکه سیاســت های 
صادرات به تصمیمات دولت بستگی دارد، 
بیــان کــرد: بــا حذف قوانین دســت و پاگیر 

با هدف تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه؛

 »دانشگاه شهید باهنر« 
و »اتاق بازرگانی کرمان« 

تفاهم نامه امضا کردند
»دانشــگاه شــهیدباهنر« و »اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشــاورزی کرمــان« بــا هــدف پرورش نیروی انســانی ماهر 
در دانشگاه، حل مسائل بخش صنعت به کمک دانشگاه، 
جــذب اعتبــارات مالــی برای طرح های تحقیقاتی مشــترک از 
منابع داخلی و خارجی، انجام اقدامات اجرایی در خصوص 
ارتبــاط عمــل بخــش صنعــت به منظور پاســخگویی بــه نیاز  
کرمــان،  باهنــر  دانشــگاه شــهید  در  اقتصــادی  بنگاه هــای 

تفاهم نامه امضا کردند.
محمدعلی طاهررئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: 
امــروزه نقــش دانــش و نــوآوری در رشــد و توســعه صنایــع 

برای همه مشــخص شــده و تعامل دانشــگاه با صنعت یک 
ضرورت است.

وی خاطر نشان کرد: در برخی از کشورها 
تمامی بودجۀ دانشگاه ها از صنعت تامین 
می شــود در صورتی که در دانشــگاه ایران 

   خبر 
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بهارِ قرمز بازارها؛

سرمایه گذاران کدام بازارها سود کردند؟
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رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: 

کشــور در آســتانه تحــوالت مهمــی قرار گرفته کــه مرکز آن 

تحوالت اقتصادی است، لذا مجلس به سادگی از موضوع 

تشکیل دولت اقتصادی نگذشته و با همان نگاه حمایتی 

و همراهی، ذره ای از حفظ منافع ملی در پاسخ به تشکیل 

دولت جدید کوتاه نمی آید. محمدرضا پورابراهیمی افزود: از 

دولت جدید انتظار یک برنامه جامع و محتوایی مشخص، 

مبتنی بر نگاه علمی و باورهای اعتقادی و ارزشی در حوزه 

اقتصادی با معرفی توانمندترین و کاراترین افراد برای تصدی 

مسئولیت در کابینه داریم. وی بیان کرد: دیگر فرصتی برای 

آزمون و خطا در اقتصاد کشور نیست، مردم دیگر کشش 

و ظرفیت مشکالت اقتصادی را ندارند.

 مجلس از تشکیل 
 »دولت اقتصادی« 

کوتاه نمی  آید

خبر  
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در سال گذشته در استان کرمان صورت گرفت؛

 معرفی ۲۹۴ متخلف اداری
 به مراجع ذیصالح

رییس سازمان بازرسی استان کرمان گفت: طی سال 
گذشــته 2۹۴ متخلف اداری، ۳۷ متخلف انضباطی و 
1۴0 متهم به اتهام جرایم کیفری در اســتان کرمان به 

مراجع ذیصالح معرفی شده اند.
احمــد آبیــار بــا گرامیداشــت هفته قــوه قضاییه اظهار 
کرد: طی ســال گذشــته در مجموع 2۶0 مورد بازرسی 
در ســطح اســتان کرمان انجام شده که بر این اساس 
2۹۴ متخلف اداری، ۳۷ متخلف انضباطی و 1۴0 متهم 
به اتهام جرایم کیفری به مراجع ذیصالح معرفی شده 
انــد. وی بــه ارائــه 80 گزارش هشــداری و 2۷8 گزارش 
اثربخش طی سال گذشته نیز اشاره کرد و ادامه داد: 
مبالغ مناقصه ها و مزایده های لغو یا ابطال شده در 
سال گذشته نیز بیش از ۴۶۷ میلیارد و 2۴۴ میلیون 

ریال بوده است.
بازرس کل استان کرمان در ادامه مبارزه با زمین خواری 
را یکی از وظایف ســازمان بازرســی برشــمرد و گفت: 
در این راســتا در اســتان کرمان پرونده های متعددی 
تشکیل شده که در نهایت بر مبنای اقدامات و پیگیری 
ســازمان بازرسی کل اســتان کرمان طی سال گذشته 
5۶۹ هــزار و 2۴۹ مترمربــع اراضــی شــهری و 18۷.5 
هکتار اراضی زراعی، مرتع و جنگل اعاده شده است.

وی با اشاره به این مطلب که در سال گذشته اقدامات 
بی نظیری برای مبارزه با این پدیده در اســتان کرمان 
انجام شده، تاکید کرد: با کارکنان اداراتی که با تبانی 
در موضوع زمین خواری دخالت داشــته باشــند نیز به 

صورت جدی برخورد می شود.
آبیار ضمن بیان این مطلب که اهتمام و تالش همه 
مســووالن دســتگاه هــای ســه گانــه در اســتان کرمان 
بر این اســت که اســتان از نظر ســالمت اداری ارتقاء 
یابد، افزود: در رابطه با کاهش فساد اداری در استان 
کرمان، پیگیری ها به صورت جدی در حال انجام است 
و تاکنون نیز اقدامات بسیار خوبی انجام شده است.

به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه طی سال گذشته بر 
مبنای اقدامات حفاظتی و نظارتِی قانونی این سازمان، 
ده ها میلیارد ریال وجه به حساب خزانه برگشت داده 
شده، ادامه داد: اقدامات استان کرمان در برخورد با 
مفاســد اداری و مالــی خــوب بــوده و دســتگاه قضایی 
استان کرمان نیز در این زمینه خوب عمل کرده است.

بــازرس کل اســتان کرمــان در ادامــه ارتقــاء فرهنــگ 
نظارتی مردم را یک ضرورت برشمرد و گفت: اگر مردم 
در صحنه حضور یابند و موارد فســاد اداری و مالی را 
اطالع رســانی کنند، شــاهد نتایج بهتری در مبارزه با 

مفاسد خواهیم بود.

با بودجه  سه میلیارد ریالی؛

مرمت »باغ هرندی کرمان« 
آغاز شد

میراث فرهنگــی،  کل  اداره  میراث فرهنگــی  معــاون 
آغــاز  از  کرمــان  اســتان  و صنایع دســتی  گردشــگری 
عملیــات مرمت فضاهای عمومی باغ تاریخی هرندی 
شــهر کرمــان خبــر داد. مجتبــی شــفیعی افــزود: در 
انــدود نمــای  بــاغ هرنــدی تجدیــد  عملیــات مرمتــی 
عمارت ها، رنگ آمیزی و همچنین آجرفرش باغ هرندی 

کرمان انجام می شود.
وی بیــان کــرد،: مرمــت بــاغ هرنــدی شــهر کرمــان بــا 
بودجه ای بیش از سه میلیارد ریال در حال انجام است.

فرهنگــی،  میــراث  کل  اداره  میراث فرهنگــی  معــاون 
گردشــگری  و صنایع دســتی اســتان کرمان ادامه داد: 
ساختمان مرکزی باغ هرندی در 2 طبقه و در میان این 
باغ بنا شــده اســت و در حال حاضر در طبقه همکف 
این ساختمان موزه سازهای سنتی و در طبقه فوقانی 
آن مــوزه باستان شناســی قــرار دارد. وی تصریــح کرد؛ 
هدف اصلی موزه سازهای سنتی در این باغ، آشناکردن 
بازدیدکنندگان با سازهای بومی و سنتی این مرز و بوم 

و همسایگان کشور ایران است.
بــه گــزارش ایرنا،شــفیعی گفت: از اهداف مهـــم موزه 
باستان شناســی نیــز معرفــی تمدن هــای کهن منطقه 
جنوب شــرق ایــران و ارتبــاط آنها با تمدن های همجوار 

است.
وی بــا اشــاره بــه اینکه باغ هرندی کرمــان که جزو باغ 
موزه های این استان به شمار می رود خاطرنشان کرد: 
این بنای تاریخی که قدمت آن به اواخر دوره قاجاریه 
و اوایل دوره پهلوی باز می گردد در فهرســت آثار ملی 

به ثبت رسیده است.

 معاون شهرسازی و معماری شهردار کرمان 
خبر داد:

 تهیۀ مطالعات جامع 
ساختار فضایی محله ها

از  کرمــان،  شــهردار  معمــاری  و  شهرســازی  معــاون 
به روزرســانی و تهیــۀ مطالعــات جامع ســاختار فضایی 
محله هــا در راســتای اجــرای دســتورالعمل محله بنــدی 
و منطقه بنــدی ابالغــی وزارت کشــور در جهــت توزیــع 

عادالنۀ واحدهای خدمت رسان مناطق خبر داد.
مریــم ایالقی حســینی گفــت: مطالعــات مربــوط بــه 
به روزرســانی نقشــۀ منطقه بنــدی و محله بندی جهت 
توزیع عادالنۀ سطوح خدمت رسان مناطق شهرداری 
در حــال انجــام اســت و بر این اســاس، تعــداد مناطق 

شهری کرمان افزایش خواهد یافت.
وی افــزود: در حــال حاضــر، منطقه بنــدی شــهرداری 
مربــوط بــه طــرح جامع مصوب ســال 1۳۶۴ اســت که 
بر اساس پنج منطقۀ مشخص شده بر پایۀ مطالعات 
جمعیتــی، اقتصادی، اجتماعی وغیره آن زمان اعمال 
شــده اســت. معــاون شهرســازی و معمــاری شــهردار 
کرمان خاطرنشان کرد: معاونت شهرسازی و معماری 
در راســتای اجرای دســتورالعمل ابالغی وزارت کشــور، 
بــا اســتفاده از ایــن فرصــت اقــدام بــه انتخاب مشــاور 
ذی صــالح و انعقــاد قــرارداد جهــت تهیــۀ طرح نقشــه 
منطقه بندی و محله بندی شهر کرمان و بازتعریف مرز 
محله های تاریخی و با هویت شهر کرمان و همچنین 
شناســایی و مستندســازی محله هــای بافــت میانــی و 

جدید شهر کرده است.
بــه گــزارش کرمــان آنالین، ایالقی حســینی بیــان کرد: 
اهمیــت تهیۀ مطالعــات منطقه بندی و محله بندی در 
تسهیل خدمت رسانی متوازن و نظارت و کنترل مدیریت 
شــهری بــه همــۀ محله هــا و شناســایی پتانســیل های 

کالبدی، اجتماعی و اقتصادی محله هاست.
وی افــزود: کمــک بــه برنامه ریــزی دقیق تــر بــرای تهیۀ 
طرح های توسعۀ شهری، تسهیل در تعریف پروژه های 
موضعی و موضوعی با توجه به کمبودها و ظرفیت های 
هــر محلــه و فراهــم کــردن زمینــۀ افزایــش مشــارکت 
شهروندان در مدیریت شهری از دیگر کارکردهای تهیۀ 

مطالعات منطقه بندی و محله بندی است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان خبر داد

 رشد ۲00درصدی گازرسانی 
به روستاهای استان کرمان

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان کرمــان در آیین افتتاح 
گازرســانی به 8 شــهر، ۹۳ روســتا و 120 واحد صنعتی 
کــه با حضور ویدئوکنفرانســی رییــس جمهوری برگزار 
شد، گفت: حدود هزار روستا در دولت های یازدهم و 
دوازدهم با رشد بیش از 200 درصد گازرسانی شدند.
منوچهر فالح اظهار کرد: در بخش گازرسانی روستایی 
نیــز، از مجمــوع ۳ هــزار و ۳۳0 روســتای واجد شــرایط 
گازرسانی، تاکنون هزار و ۴۳۳ روستا از نعمت گاز در 
استان کرمان برخوردار هستند که از این تعداد، حدود 
هزار روســتا در دولت های یازدهم و دوازدهم با رشــد 

بیش از 200 درصد گازرسانی شدند.
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان کرمــان ادامــه داد: در 
سال گذشته به طور میانگین در هر هفته به 5 روستا 
گازرســانی انجــام شــده که این نشــان دهنــده ۳ برابر 
شــدن میزان گازرســانی به روستاهای کشور در دولت 

یازدهم و دوازدهم است.
به گفته فالح با گازرسانی های انجام شده تاکنون 52 
درصد خانوارهای روســتایی که بیش 188 هزار خانوار 

می شوند از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند.
وی در پایان گزارش خود به میزان مصرف گاز در استان 
کرمــان اشــاره کــرد و افزود: از ابتــدای دولت یازدهم و 
دوازدهــم تاکنــون مصــرف گاز در ایــن اســتان بیش از 

2,5 برابر شده است.

 با هدف تامین آب شرب سالم 
برای 15 شهرستان؛

 مردم در این ۴ استان، 
آب نذر می کنند

دبیرکل جمعیت هالل احمر با اشاره به آغاز چهارمین 
دوره اجــرای طــرح ملــی نــذر آب از ســوی این جمعیت 
دچــار  اســتان  چهــار  در  آب۴"  نــذر  "طــرح  گفــت: 
خشکسالی و با حمایت و مشارکت خیرین و داوطلبان 
اجرا و طی آن خدمات مربوط به تامین آب شرب سالم، 
خدمات بهداشــتی و درمانی و معیشــتی به متاثران از 

خشکسالی ارائه می شود.
محمدحســن قوســیان مقدم، در نشســت خبری آغاز 
اجرای طرح ملی "نذر آب ۴" گفت: در طرح نذر آب، 
جنوب کرمان، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و 
هرمزگان مدنظر قرار گرفته اند زیرا خشکسالی بیشتر 
در این مناطق رخ داده است. در این طرح استان هایی 
نیــز بــه عنــوان معین و پشــتیبان تعیین شــده اند. در 
استان سیستان و بلوچستان هشت شهرستان هدف 
هستند و از ظرفیت خیرین نیز در این مناطق استفاده 
می شود. در استان خراسان جنوبی سه شهرستان، در 
استان هرمزگان 2 شهرستان و در جنوب کرمان نیز 2 

شهرستان شامل این طرح می شوند.

رئیس انجمن ملی خرما خبر داد

کاهش 15 درصدی تولید خرما

رئیس انجمن ملی خرما از کاهش 15 درصدی تولید خرما خبر داد 
و گفت: با توجه به شــرایط اقلیمی پیش بینی می شــود که تولید 

خرمای مضافتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.
محســن رشــید فرخی با اشــاره به تاثیر خشکسالی بر تولید خرما 
اظهــار کــرد: شــرایط خشکســالی و کــم بارشــی بــر تولیــد تمامــی 
محصوالت زراعی و باغی اثر گذاشته است که با این وجود پیش 
بینی می شود که تولید برخی گونه ها همچون خرمای مضافتی 10 

تا 15 درصد کاهش یابد.

او افزود: علی رغم کاهش تولید خرما نسبت به سال قبل، مشکلی 
در تامین خرمای صادراتی و بازار داخل نداریم.

رشیدفرخی ادامه داد: امسال برآورد می شود که یک میلیون و 200 
هزار تن خرما تولید شود، هر چند امسال تولید خرمای مضافتی 
نســبت به ســال قبل کاهش می یابد، اما در سایر گونه ها شرایط 

همانند قبل خواهد بود.
رئیس انجمن ملی خرما با اشاره به اینکه سیاست های صادرات به 
تصمیمات دولت بستگی دارد، بیان کرد: با حذف قوانین دست و 

پاگیر و جلوگیری از تصمیمات خلق الســاعه صادرات، ۳0 درصد 
خرمای تولیدی صادر می شود که با این وجود حدود 500 میلیون 

دالر ارزآوری خواهیم داشت.
او بــا بیــان اینکــه قیمــت خرما نســبت به 2 ســال گذشــته تفاوتی 
نداشــته اســت، گفــت: علــی رغــم افزایــش ۴ برابــری نهاده هــای 
تولید و تورم ۴0 درصدی، قیمت خرما نســبت به 2 ســال گذشــته 
تغییری نکرده است که با استمرار این روند تولیدکنندگان رغبتی 

به تولید ندارند.
این مقام مسئول قیمت کنونی هر کیلو خرمای مضافتی در مبدا 
را 25 هزار تومان اعالم کرد و افزود: با وجود افزایش هزینه های 

تولید، قیمت تمام شده خرما باالتر از نرخ فعلی مبدا است.
رشیدفرخی با تاکید بر این موضوع که امنیت آبی از امنیت غذایی 
اهمیت بیشــتری دارد، بیان کرد: گســترش نخیالت جزو برنامه 
نیست، چرا که از همین  میزان باید حداکثر بهره وری را داشت.

بــه گــزارش باشــگاه خبرنگاران،رئیــس انجمــن ملی خرمــا ادامه 
داد: با توجه به بحران منابع آبی، دولت باید از گسترش باغات 
جلوگیری کند؛ چرا که بیش از نیمی از آبیاری های کشور غرقابی 
اســت، در حالــی که باید به ســمت گلخانه هــای هیدروپونیک و 
آبیاری پیشرفته رفت. با توجه به موضوع خشکسالی و امنیت 
آبــی کشــور، از ایــن رو دولــت بایــد اقدامات جــدی در بحث رفع 

بحران آب انجام دهد.
او در پایان با تاکید بر لزوم برخورد با چاه های غیر مجاز تصریح 
کرد: عدم برخورد با چاه های غیر مجاز از جمله علل خشکسالی 
در کشور به شمار می رود؛ به طوری که برآورد می شود، حدود ۴00 
هزار چاه غیر مجاز در کشور داریم که کنترلی بر روی آن ها نیست، 

در حالی که تمامی محدودیت ها برای چاه های مجاز است.

رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان خبر داد

تأسیس نیروگاه خورشیدی 1۴ مگاواتی در پردیزه افضلی پور
رییس دانشگاه شهید باهنر کرمان از تأسیس نیروگاه خورشیدی 
1۴ مگاواتی در زمینی به مساحت بیست هکتار در پردیزه افضلی 
پور دانشــگاه شــهید باهنر کرمان با همکاری شرکت مشاور باد 
 +MOREمهر توان گســتر به همراه شــریک تجاری خود شــرکت
ایتالیا، شرکت بهشت ایرانیان سبز تابناک و شرکت توزیع نیروی 

برق شمال استان کرمان خبرداد.
دکتر طاهر در نشست مشترک به منظور عقد تفاهم نامه فی 
مابین دانشــگاه شــهید باهنر کرمان و شــرکت مشــاور باد مهر 
تــوان گســتر بــرای تاســیس نیــروگاه خورشــیدی  1۴ مگاواتی در 
زمینی به مساحت بیست هکتار در پردیزه افضلی پور دانشگاه 
برگــزار شــده بــود، گفــت: این تفاهم نامه بین دانشــگاه شــهید 
باهنر کرمان با همکاری شرکت های ایرانی مشاور باد مهر توان 
گســتر به همراه شــریک تجاری خود شرکت   MORE+ ایتالیا(، 
بهشــت ایرانیان ســبزتابنک و شــرکت توزیع نیروی برق شــمال 
استان کرمان به امضا خواهد رسید. رئیس دانشگاه شهید باهنر 
کرمان افزود: بخشی از یکی از نیروگاه های ۷ مگاواتی به عنوان 
مجموعه آزمایشی به پژوهشکده انرژی و محیط زیست دانشگاه 
شــهید باهنر کرمان به منظور اســتفاده های تحقیقاتی اســتادان 
ودانشجویان برای انجام کارهای پژوهشی - آموزشی اختصاص 
داده می شــود.  به گزارش روابط عمومی دانشــگاه شــهید باهنر 

کرمان، وی خاطر نشان کرد: ساخت و تجهیز یک مرکز تحقیقات 
برق و انرژی با هزینه کنسرسیوم در دانشگاه با عنوان ساختمان 
ســبزنیز به منظور استفاده های آموزشی و پژوهشی دانشجویان 

و اساتید با قابلیت تبدیل شدن به آزمایشگاه مرجع استاندارد 
سیســتم های خورشــیدی در ایران به میزان حداکثر بیست هزار 

یورو)20000( در این تفاهم نامه پیش بینی شده است.

بهارِ قرمز بازارها؛

سرمایه گذاران کدام بازارها سود کردند؟

بازدهی سه ماهه بازارها در فصل بهار منفی بوده، بازارهای طال، 
سکه، دالر و بورس اگر چه در خرداد رشد کرده اند اما چون میانگین 
بازدهی آنها در فروردین و اردیبهشت منفی بوده، در مجموع فصل 

بهار افت ارزش داشته اند.
اگرچه در خرداد بازارهای طال، دالر، ســکه و بورس رشــد کرده اند 
اما در مجموع سه ماه اخیر افت کرده اند، طبق معمول چند فصل 
گذشته در بهار امسال نیز بورس بیشترین کاهش را داشته است.

خودرو  
از ابتدای فروردین تا پایان خرداد کاالهای بادوام از جمله خودرو 
5٫۳ درصد رشــد کرده و مســکن نیز ۳٫5 درصد افزایش قیمت 

داشته است.

بورس  
بیشترین افت در بازار سرمایه رخ داده و شاخص کل 10٫۶ درصد 

پایین آمده است.
شاخص کل بورس طبق داده های سازمان بورس و اوراق بهادار در 
پایان زمستان سال قبل روی سطح یک میلیون و ۳0۷ هزار واحدی 

قرار داشت اما در بهار امسال 1۳۹ هزار واحد افت کرده است.
در پایــان معامــالت ۳1 خــرداد، شــاخص کل بــورس با قرار گرفتن 
روی سطح یک میلیون و 1۶8 هزار واحدی به کار خود پایان داد.

طال  
پس از بورس بیشترین افت در بازار طال رخ داد و هر گرم طالی 

18 عیار در فصل بهار 58 هزار تومان ارزان شد.
طبق داده های اقتباس شــده از شــبکه اطالع رســانی طال، سکه و 
ارز، قیمــت طــال در پایان اســفند گذشــته یک میلیــون و 85 هزار 
تومان بود اما در حال حاضر به قیمت یک میلیون و 2۷ هزار تومان 
خرید و فروش می شود. در فصل بهار طال 5٫۳ درصد افت کرد.

سکه  
سرمایه گذاران در بازار فلزات گرانبها، هر عدد سکه امامی را قبل 
از شروع بهار امسال به قیمت 10 میلیون و ۷۶0 هزار تومان خرید 
و فــروش می کردنــد، امــا در حــال حاضر ۴88 هــزار تومان کاهش 

یافته است.
ســکه در ســه ماه اخیر ۴٫5 درصد افت قیمت داشــته و در پایان 
خرداد حدود 10 میلیون و 2۷2 هزار تومان قیمت گذاری شده است.

دالر  
نسبت به بازار طال و بورس، دالر کمترین افت را داشته و سه ماه 

گذشته 1٫۶ درصد کاهش قیمت داشته است.
به گزارش تجارت نیوز؛ صرافی ملی آخرین قیمت دالر را در زمستان 
پارســال 2۳ هــزار و ۹۶۳ تومــان اعــالم کرد امــا در حال حاضر این 

شاخص بازار ارز ۳۶0 تومان ارزان شده است.



 صنعت، معدن  صنعت، معدن 
33و تجارتو تجارت

  خبر

ضرورت بازسازی ۶۰ درصد 
شهرک های صنعتی

معــاون فنــی ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های 
صنعتــی ایــران اعــام کــرد: ۶۰درصــد شــهرک های 
صنعتــی کشــور بــاالی ۱۵ســال عمــر دارنــد و بــرای 

جلوگیری از فرسودگی نیازمند بازسازی هستند.

فتحعلی محمدزاده اظهار کرد: هم اکنون ۸۳۰ شهرک 
صنعتی در حال واگذاری به صنعتگران است که از 

این میان ۶۰ درصد آنها باالی ۱۵سال عمر دارند.
وی بــا بیــان اینکــه کشــور دارای یکهزار و ۱۱ شــهرک 

و ناحیــه صنعتــی اســت، عنــوان کــرد: از ایــن تعداد 
۸۳۰  شــهرک در حال واگذاری به صنعتگران اســت 
که تاکنون ۹۳ هزار قرارداد در این شهرک  ها منعقد 

شده است.
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همزمان با هفته قوه قضائیه؛

 مراکز داوری 
 خانه های صنعت ، معدن 

و تجارت گشایش یافت

همزمــان بــا هفتــه قــوه قضائیــه، ســازمان داوری خانه 
صنعت،معدن و تجارت ایران به صورت ویدئو کنفرانس 
و مرکــز داوری و میانجی گــری خانــه  صنعت،معــدن و 
تجارت استان کرمان با حضور مدیران قضایی و صنعتی 

استان گشایش یافت.
مهــدی تقــی زاده معــاون قضائــی در امــور شــورای حــل 
اختالف استان کرمان در آیین افتتاح این مرکز گفت: 
ایــن مرکــز از فــردا در کرمان کار خــود را آغاز می کند و 
امیدواریم این مرکز با داوری های که انجام می دهد، 
بتوانــد قدم هــای مثبتی در جهت کاهش تراکم پرونده 

های دادگستری بردارد.
وی محــل اســتقرار ایــن مرکــز را در ســاختمان خانــه 
صنعــت و معــدن اســتان کرمــان اعــالم کــرد و افــزود: 
فعاالن اقتصادی اگر یکی از بندهای قراردادشان بحث 
داوری باشد، می توانند برای حل اختالف به این مراکز 

مراجعه کنند.
معاون قضائی در امور شورای حل اختالف استان کرمان 
با اشــاره به اینکه در برخی از شهرســتان های اســتان 
کرمــان مرکــز داوری تشــکیل شــده اســت، بیــان کرد: 
داوران آمــوزش هــای الزم را خواهنــد دیــد و در اســتان 

کرمان تقریبا ۴0 مرکز داوری تشکیل شده است.
جلیــل کاربخــش  راوری رئیــس خانــه صنعــت و معــدن 
تجارت استان کرمان هم در حاشیه این آیین گفت: در 
اتاق بازرگانی پیش از این مراکز داوری وجود داشــته و 
به پرونده هایی که در قرارداد آنها ارجاع به داوری ذکر 

شده باشد، رسیدگی می کند.
وی با اشاره به اینکه همه فعاالن اقتصادی می توانند 
بــرای حــل اختالف به مراکــز داوری مراجعه کنند اظهار 
کرد: در هر جلسه داوری حداقل سه نفر از داوران برای 

حل فصل و مشکالت فعالین اقتصادی حضور دارد.
رئیــس خانــه صنعــت و معــدن تجــارت اســتان کرمــان 
بــا بیــان اینکــه فعالیــن اقتصــادی بــرای بهــره منــدی از 
مراکــز داوری الزامــا نبایــد عضــو خانــه صنعت و معدن 
باشند، تصریح کرد: راه اندازی این مراکز کمک موثری 
در راســتای بهبــود فضــای کســب و کار مــی کننــد و 
قانون گذار در ماده 2۹ بهبود فضای کسب و کار تشکیل 
دادگاه های ویژه تجاری را هم پیشنهاد کرده که استان 

کرمان در این حوزه نیز پیشتاز بوده است.
سیدحسین معین  زاده میرحسینی رئیس کانون داوری 
دادگستری استان کرمان نیز در حاشیه این آیین گفت: 
در کشــور مــا از قدیــم در قوانیــن مســئله داوری پیــش  
بینــی شــده و مراکــزی بــرای ایــن منظور در نظــر گرفته 
شــده بــود امــا متاســفانه جامعه مــا شــناختی در مورد 

داوری نداشت.
به گزارش ایســنا، وی با بیان اینکه در ســال های اخیر 
و بــا توجــه به ســند تحول قضایی مقرر شــد روش های 
جایگزین قضائی ابداع و در جامعه ترویج شــود اظهار 
کرد: یکی از روش هایی که در جامعه ما سابقه دیرینه 
داشــته، می تواند به عنوان دادرســی خصوصی مطرح 
باشــد، بــار زیــادی را از روی شــانه های دســتگاه قضــا 
برداشته و سبب ارتقای کیفی دستگاه قضا شود، داوری 

و میانجی گری و روش های جایگزین است.
رئیس کانون داوری دادگستری استان کرمان با اشاره 
به اینکه استان کرمان در این حوزه پیشتاز بوده است 
افزود: در اســتان کرمان از ســال گذشــته کار تشــکیل 

کانون داوری دادگستری استان آغاز شده است.

مجمع عمومی شرکت »احیا استیل فوالد بافت« 
برگزار شد؛

تولید بیش از 788 هزار تن 
فوالد در سال ۹۹

جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت احیا استیل 
فوالد بافت برای ســال منتهی به ۳0 اســفند 1۳۹۹ با 
حضور ۹۹/۹۹ درصد ســهام داران در سالن اجتماعات 

بانک گردشگری برگزار شد.
در ایــن جلســه کــه بــه ریاســت قائم مقام گــروه مالی 
گردشــگری برگزار شــد، ســورنا زمانیان که در سال ۹۹ 
مدیرعامــل شــرکت احیــا اســتیل فوالد بافت بــود، به 
عنوان دبیر جلســه، گزارشــی از عملکرد این شــرکت 

به مجمع ارائه کرد.
زمانیــان ظرفیــت اســمی فــوالد بافــت را 800 هــزار تن 
ذکر کرد و گفت: میزان تولید فوالد بافت در سال ۹۹ 
برابر با ۷88 هزار و 850 تن بود و در ســه ماهه ســال 

جاری نیز میزان تولید به 210 هزار تن رسیده است.
وی به اجرای فاز 2 فوالد بافت نیز اشاره کرد و افزود: 
فــاز 2 طبــق برنامــه در حــال اجراســت و قــرار اســت تا 
پایان سال 1۴01 به اتمام برسد. در حال حاضر حدود 
۳80 نفــر نیــروی پیمانــکار در اجرای فاز 2 مشــغول به 

کار هستند.
در ایــن جلســه، گــزارش بــازرس قانونــی و حســابرس 
مســتقل قرائت شــد و صورت های مالی شــرکت برای 
سال مالی منتهی به ۳0 اسفند 1۳۹۹ به تصویب رسید.

معاون پشتیبانی مجتمع گل گهر خبر داد

 ثبت رکوردهای جدید 
در حوزه حمل و نقل گل گهر

مدیریت حمل و نقل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
بــا برنامــه ریــزی دقیــق، مدیریــت میدانــی و تــالش و 
پشتکار همکاران این حوزه، توانست به ثبت رکوردهای 
روزانــه و ماهانــه در حــوزه حمــل و نقــل )بخش تغذیه 

خطوط( در بهار 1۴00 دست یابد.
معاون پشتیبانی مجتمع گل گهر با بیان این مطلب، 
گفــت: پیــرو رویکرد جهش و پشــتیبانی تولید و تاکید 
مدیرعامــل محتــرم شــرکت بــر حفــظ ایــن رویکــرد، 
علی رغم مشکالت و محدودیت ها، حمل سنگ مورد 
نیــاز از معــادن مجــاور بــه مجتمــع گل گهــر بــه منظور 
خوراک دهی به کارخانجات که ارتباط مستقیم با تولید 
دارد، به نحو مطلوب و همگام با همکاران حوزه تولید 

به انجام رسید.
محمدجــواد فریدونــی افــزود: مدیریــت حمــل و نقــل 
شــرکت گل گهــر  متولــی حمــل محصــوالت تولیدی از 
طریق ناوگان جاده ای و ریلی و  همچنین خوراک دهی 
به کارخانجات داخل مجتمع، شامل دو خط گندله و 
هفت خط فرآوری )بیش از از ۴0 مسیر تردد در منطقه 

گل گهر( می باشد.
وی در خصوص رکوردهای ثبت شده در مدیریت حمل 
و نقل ادامه داد: در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع 
زدایی ها و با همیت و تالش شــبانه روزی واحد حمل 
و نقل و پیمانکاران مربوطه، شرکت گل گهر در حوزه 
حمــل و نقــل موفــق به ثبت ۳ رکورد شــد؛ یکی حمل 
کلوخه معدن 2 به صورت روزانه به مقدار 1155۹ تن 
در تاریخ 1۴ اردیبهشت؛ دیگری حمل کلوخه معدن 2 
به صورت ماهانه به مقدار 2۶۹۷81 تن در اردیبهشت 
ماه 1۴00 و همچنین مجموع حمل کلوخه معدن 2، ۳ و 
5 به صورت روزانه در ۳1 فروردین ماه به میزان ۴۶18۷ 
تن؛ که این رکوردها دستاورد مهمی به شمار می روند.

مدیرکل گمرکات استان، خبر داد

 رشد ۹۲ درصدی
 ارزش صادرات استان کرمان 

در خرداد 1۴00
مدیرکل گمرکات استان کرمان گفت: صادرات استان 
کرمان در خردادماه امســال نســبت به مدت مشــابه 
ســال قبل ۹2 درصد افزایش داشــته است.محمدرضا 
قــادر اظهار کرد: صادرات اســتان کرمان در ســه ماهه 
نخست سال جاری 102 هزار و ۳01 تن و به ارزش بیش 
از 212میلیون و2۳۷هزار دالر بوده که این مقدار از نظر 
ارزشی ۹2 درصد و از نظر وزنی 1۳1 درصد نسبت به 

مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
وی از کشــورهای چیــن، هنــد، آلمــان، عــراق، ترکیــه، 
امــارات متحــده عربــی، ایتالیــا و روســیه بــه عنــوان 
کشــورهای هــدف صــادرات اســتان کرمــان نــام بــرد و 
افزود: پسته و مغز پسته، مصنوعات مسی، مس به 
صــورت شــمش، فــرآورده های نفتــی و فرومولیبدن از 
جمله اقالم عمده صادراتی استان کرمان بوده است.

قادر تصریح کرد: همچنین در سه ماه نخست امسال 
بیش از 10۳ میلیون و۷۳0 هزار دالر واردات به استان 
کرمان صورت گرفته و عمده کاالهای وارداتی اســتان 
اجزاء و قطعات خودرو، ســاندویچ پنل ســقفی، ســایر 
اقــالم وارداتــی، اجزا و قطعات مــودم، لوازم صنعتی و 

برقی بوده است.
مدیــرکل گمرکات اســتان کرمان گفــت: این کاالها از 
کشورهای چین، انگلستان، ایاالت متحده، ژاپن، کره 
جنوبــی، هندوســتان، مالزی، آلمان، اســپانیا و ایتالیا 

وارد شده است.

با صادرات همزمان 13 کانتینر؛

رکورد »صادرات در یک روز« 
 در »مس باهنر« 

شکسته شد
با تالش شبانه روزی پرسنل سختکوش »مس شهید 
باهنــر« رکــورد میزان صادرات محصــوالت تولیدی در 
ایــن مجموعــه در یــک روز، پــس از ســال ها شکســته 
شد.مجید ضیائی مدیرعامل این شرکت با اعالم این 
خبر افزود: این شرکت توانست با بارگیری 1۳ کانتینر 
صادراتــی در یــک روز بــه مقصــد ســه کشــور ترکیــه، 
ســوریه و تایوان از دو مســیر زمینی و دریایی رکوردی 
ارزشمند در سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها به 

نام خود ثبت کند.
وی در ادامه ضمن تشکر از تالش همه همکاران خود 
در ایــن مجموعــه صنعتی و تبریک بخاطر کســب این 
افتخار و دستاورد ارزشمند بیان داشت: شرکت مس 
شهید باهنر موفق شده است سال جدید را با جهشی 
صادراتی آغاز کند بطوریکه فقط در دو ماهه نخست 
سال  1۴00 بیش از کل صادرات سال ۹۷ ،  و در سه 
ماهــه نخســت ســال 1۴00 بیــش از صــادرات 10 ماهه 

نخست سال ۹8 صادرات نماید.

رئیس هیات عامل ایمیدرو در نشست معرفی شرکت های سهامی عام پروژه خبر داد:

 ارایه 158هزار میلیارد تومان 
طرح شرکت های بزرگ به بورس

رئیــس هیــات عامــل ایمیــدرو گفت: شــرکت های بــزرگ معدن و 
صنایع معدنی، آماده ارایه 158 هزار میلیارد تومان طرح در قالب 

"شرکت های سهامی عام پروژه" در بورس هستند.
وجیه اله جعفری در نشست ویدئوکنفرانسی با مدیر کل سرمایه 
گذاری و تامین مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدیر نظارت 
بــر بــازار اولیه ســازمان بــورس و نیز مدیران عامل و مدیران ارشــد 
شــرکت های بــزرگ معــدن و صنایــع معدنی با بیــان مطلب فوق، 
تصریــح کــرد: بــرای هــر یک از شــرکت های "ســهامی عــام پروژه" 
کارگروهی تشکیل که پس از برطرف کردن موانع موجود، حضور 

این شرکت ها در فرابورس تسهیل شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تهیه پیش نویس 
دســتورالعمل ورود "شــرکت هــای ســهامی عام پــروژه" به بورس، 
اعالم کرد: با توجه به اینکه در دستورالعمل فوق عنوان شده که 
یکی از شــروط پذیرش این شــرکت ها، پیشــرفت 20درصد پروژه 
است، نیاز است با همکاری سازمان بورس، وزارت صنعت معدن 
و تجارت و ایمیدرو، به گونه ای عمل شود که شرکت های دارای 
اعتبار باال، مسیر هموارتری برای حضور در بورس و جذب منابع 

مالی طی کنند.
وی بــا برشــمردن دغدغــه هــای ســازمان بــورس بــه منظــور ایجاد 
اطمینان از اجرای تعهدات شرکت ها برای اجرای پروژه ها، گفت: 
هــدف اصلــی همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایمیدرو و 
سازمان بورس، استفاده از پتانسیل بازار بورس و هدایت نقدینگی 
جامعــه بــرای اجــرای طــرح هــای توســعه ای، رشــد تولیــد و ایجــاد 
اشــتغال اســت از این رو ضروری اســت که برای تســریع در اجرای 
این برنامه مهم، جایگاه و اعتبار شرکت ها نیز در شروط پذیرش 

در فرابورس، منظور شود.
جعفــری تاکیــد کــرد: جلســات کارگروه پیگیری ورود شــرکت های 
ســهامی عــام پــروژه، بــا همــکاری ایمیــدرو، وزارت صنعــت معدن 
و تجــارت، ســازمان بــورس و شــرکت هــای بزرگ برگزار شــود تا به 
جمــع بنــدی مشــخصی بــرای ارایــه پیشــنهادات در دســتورالعمل 

مربوطه برسیم.
رئیس هیات عامل ایمیدرو همچنین خبر داد: طی یک هفته آتی، 
از نخســتین بســته ســرمایه گذاری به عنوان شرکت های سهامی 

عام پروژه، رونمایی می شود.

تفاهمنامه با بورس در راه است  
از سوی دیگر نعمت اله شهبازی مدیر کل سرمایه گذاری و تامین 
مالی وزارت صنعت معدن و تجارت، اظهار داشــت: طی روزهای 

آینده، بین این وزارتخانه و سازمان بورس تفاهمنامه ای با هدف 
تســریع در ورود شــرکت هــای ســهامی عــام پــروژه بــه فرابــورس، 

امضا می شود.
وی با اشــاره به ایجاد انگیزه برای ســرمایه گذاری در شــرکت های 
ســهامی عــام پــروژه، گفت: طبق بند "و" تبصــره 18 قانون بودجه 
امســال، نقل و انتقال دارایی به شــرکت های ســهامی عام پروژه، 
از پرداخت مالیات معاف است که این مهم با همکاری ایمیدرو و 

وزارت صنعت معدن و تجارت به نتیجه رسیده است.
شــهبازی در عیــن حــال گفــت: دســتورالعمل ورود شــرکت هــای 
ســهامی عام پروژه، به دلیل اینکه برای کل کشــور نوشــته شــده 
تالش کرده که حداکثر اطمینان را نزد سرمایه گذاران ایجاد کند 
تا خللی در اعتماد مردم نســبت به کارکرد این شــرکت ها ایجاد 
نشود. وی ادامه داد: می توان بر اساس اعتبار و جایگاه شرکت 
هایــی که مورد اعتماد ســهامداران هســتند، مــواردی را به منظور 
اصالح دستورالعمل مورد اشاره، به سازمان بورس پیشنهاد داد.

صدور مجوز "تجلی"؛ به زودی  
همچنین علی بیک زاده میالنی مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان 
بورس، گفت: ورود شرکت های سهامی عام پروژه، طبق استراتژی 
های ســازمان بورس و توســعه بازار انجام می شــود و ما به دنبال 

اجرایی کردن این نوع از تامین مالی هستیم.

ایــن مدیــر ســازمان بــورس بــا یــادآوری اینکــه شــرکت "تجلی" به 
عنوان نخســتین شــرکت ســهامی عام پــروژه، در حــال پذیرش به 
بورس اســت، گفت: این شــرکت به عنوان پیشــرو عمل کرد و از 
این رو چالش ها و مشکالتی را پشت سرگذاشت و اکنون آماده 

ورود به فرابورس است.
بیک زاده، پیش بینی کرد که تا 10 روز آینده مجوز پذیرش "تجلی" 

به عنوان نخستین شرکت سهامی عام پروژه صادر خواهد شد.
وی در عین حال تاکید کرد: دغدغه ها و نکات مورد اشاره درباره 
"دستورالعمل پذیرش شرکت های سهامی عام پروژه" را با هدف 

رفع آن ها، به مقامات سازمان بورس منتقل می کند.
در این نشســت ویدئوکنفرانســی سعید باقری عضو هیات مدیره 
شرکت تجلی ) زیرمجموعه توسعه معادن و فلزات( توضیحاتی از 
جمله درباره نحوه پذیرش، افزایش ســرمایه، اضافه شــدن پروژه 
های جدید، مسائل مربوط به دستورالعمل و اخذ مجوز ارایه کرد.

همچنین امیر خرمی شاد معاون برنامه ریزی و توانمندسازی ایمیدرو 
و امیــر صبــاغ مدیــر اقتصــادی و توســعه این ســازمان،مدیرعامل 
شــرکت چادرملو به همراه مدیران ارشــد شرکت های ملی صنایع 
مس، گل گهر، فوالد مبارکه و فوالد خوزستان، نکات پیشنهادی 
و دغدغه های خود درباره دستورالعمل فوق، نحوه سرمایه شرکت 
های سهام عام پروژه، ارایه سند مالکیت پروژه به بورس، بروکراسی 

حاکم بر شرایط پذیرش و ... ارایه کردند.

در نشست کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران مطرح شد

انتظارات »فعاالن اقتصادی بخش معدن« از دولت سیزدهم
در تازه ترین نشست کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران 
دربــاره مطالبــات بخــش خصوصی در حوزه معــدن از دولت آینده 
گفت وگو شد. در این نشست، فعاالن اقتصادی از مطالبات خود 
در دو سطح عمومی و اختصاصی گفتند تا این پیشنهادها از طریق 

اتاق ایران به دولت سیزدهم ارائه شود.
بابک اســماعیلی رییس کمیســیون صنعت و معدن اتاق کرمان 
و عضــو کمیســیون معــادن و صنایــع معدنــی اتــاق ایــران در ایــن 
نشست گفت: باید بررسی کنیم و ببینیم که تابه حال چند درصد 
از مطالبات بخش خصوصی از دولت به نتیجه رســیده اســت.بر 
این اســاس، باید نقطه شــروع کار ما مجلس باشــد و کمیســیون 
معــادن و صنایــع معدنی اتاق ایران می تواند با مرکز پژوهش های 

مجلس ارتباط برقرار کند.
مســئله ثبــات قیمــت ارز، حمل ونقــل، عدم دخالــت دولت و حق 
واردات ماشین آالت بدون توجه به سال ساخت آن از مواردی بود 

که اسماعیلی تأکید کرد.
وی در ادامه گفت: باید به فروش قبل از تولید تأکید شود؛ باید 
بدانیــم نحــوه تعامــل مــا با دنیا چگونــه خواهد بود و مــوارد تضاد 
منافــع بــا سیســتم دولتــی مشــخص شــود و این تضــاد منافع به 

حداقل برسد،همچنین باید کاالهای با ارزش افزوده باال تولید شود.
در ایــن نشســت ســیدمهدی طبیــب زاده، رئیس اتــاق کرمان هم 
تأکید کرد: دولت جدید، نســبت به شــرایط جدید خالی از ذهن 
اســت؛ بایــد نظــرات کمیســیون را پخته تر بــه آن ها منتقل کنیم و 

ایــن خواســته ها همــراه بــا توجیه باشــد. اگر به معدن توجه شــود 
بایــد بیشــتر پیگیری هــای مــا در حــوزه معــدن از طریــق دولــت و 
الیحه محــور باشــد نه طرح محــور. تجدیدنظری دربــاره مزایده ها و 

واردات ماشین آالت انجام شود.

با هدف تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه؛

»دانشگاه شهید باهنر« و »اتاق بازرگانی کرمان« تفاهم نامه امضا کردند

»دانشــگاه شــهیدباهنر« و »اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 
کشــاورزی کرمــان« بــا هــدف پــرورش نیــروی انســانی ماهــر در 
دانشــگاه، حل مســائل بخش صنعت به کمک دانشــگاه، جذب 
اعتبارات مالی برای طرح های تحقیقاتی مشترک از منابع داخلی 
و خارجی، انجام اقدامات اجرایی در خصوص ارتباط عمل بخش 
صنعــت بــه منظــور پاســخگویی بــه نیــاز  بنگاه های اقتصــادی در 

دانشگاه شهید باهنر کرمان، تفاهم نامه امضا کردند.
محمدعلی طاهررئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: امروزه 
نقش دانش و نوآوری در رشد و توسعه صنایع برای همه مشخص 

شده و تعامل دانشگاه با صنعت یک ضرورت است.

وی خاطر نشان کرد: در برخی از کشورها تمامی بودجۀ دانشگاه ها 
از صنعــت تامیــن می شــود در صورتــی کــه در دانشــگاه ایــران بــا 
توجــه بــه اینکــه خیلــی در ایــن زمینه رشــد داشــته اند و رفتند به 
سمت صنعت اما هنوز بودجه قابل مالحظه ای از طریق دولت 
تامین می شود برای اینکه آن استقالل دانشگاه حفظ شود نیاز 
به یکسری بودجه های پایدار است و یکی از راههای که می توان 
بودجه پایدار را برای دانشگاه تامین کند ارتباط با صنعت است. 
در کشــوری مثل ایران که به شــدت وابســته به درآمدهای نفتی 
است، توسعه بخش های مولد اقتصاد، می تواند گام مهمی در 

مقاوم سازی اقتصاد به شمار آید.

دکترطاهــر بــا اشــاره بــه پتانســیل  بــاالی اعضای هیــأت علمی و 
امکانــات موجــود در دانشــگاه گفــت: چنــد ســالی اســت ارتباط 
فــارغ التحصیــالن دانشــگاه ها بــا صنعت بیشــتر شــده امــا فارغ 
التحصیالن از طریق این تفاهم نامه ها می توانند ارتباط بهتری 
با صنعت داشته باشند و راحت تر وارد بازار کار شوند، در ضمن 
آیین نامه هایی که در وزارت علوم به تصویب می رسد همگی حاکی 

از این است که این ارتباط الزم است.
وی خاطر نشان کرد: ان شاهللا که این تفاهم نامه مسائل مربوط 
به ارتباط صنعت با دانشــگاه را پررنگ کند و منفعت دو ســویه 

باشد هم برای صنعت و هم دانشگاه.
سید مهدی طبیب زاده رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان هم در 
نشســت امضــای این تفاهمنامه گفت: بــا تغییر رویکرد اقتصاد 
مبتنی بر منابع به اقتصاد مبتنی بر دانش گریزناپذیر اســت به 
عنوان یک انتخاب نیســت بلکه به عنوان یک اجباری اســت که 
نقش دانشــگاه بســیار پررنگ می شــود که چه نوع تغییر و رفتار 
انجام دهیم که بتوانیم مطمئن باشیم که منابع حاصله درآمدهای 
فعلی صرف صنایعی می شود که متعلق به استان است دانشگاه 
به عنوان یک پناهگاهی برای صنعت است و امیدواریم این تفاهم 

نامه آغاز کار سیستماتیک قراربگیرد.
حســین نظام آبادی پور معاون پژوهشــی و فناوری دانشــگاه نیز 
در ادامــه گفــت: تمامــی تــالش این تفاهم نامه بر این اســت که 
کلیــۀ حلقه هــای مفقوده اکوسیســتم فناوری و نــوآوری را برطرف 
کنــد کــه در ایــن راســتا کارهــای خوبی اتــاق بازرگانی با دانشــگاه 

انجام داده است.
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه همچنین در زمینه فعالیت های 
و عملکردهــای تفاهــم نامــه و اقدامات صورت گرفته توضیحاتی 

را ارائه کرد.



تعطیلی 50 واحد خرده فروشی سنتی به ازای هر فروشگاه بزرگ؛

 اثر »فروشگاه های زنجیره ای« 
بر سوپرمارکت ها

یک پژوهشــگر با اســتناد بــه مطالعات انجام 
شــده اعتقــاد دارد: بــا تاســیس هر فروشــگاه 
زنجیــره ای تــا شــعاع پنــج کیلومتــری فعالیت 
اصنــاف خــرد تحــت تاثیــر قــرار می گیــرد و بــا 
کســادی مواجــه می شــود و مطابــق آمارهــای 
زنجیــره ای  فروشــگاه  هــر  تاســیس  تجربــی، 
واحــد   50 « تعطیلــی  باعــث  نــد  می توا

خرده فروشی سنتی« شود.
حــال حاضــر  در  حــدادی   هــادی  گفتــه  بــه 
زنجیــره ای ســهمی حــدود 15  فروشــگاه های 
درصد از بازار خرده فروشی کشور را در دست 

دارنــد و ســهم بــازار فروش اینترنتــی و آنالین 
خرده فروشی نیز حدود چهار تا پنج درصد از 
کل بازار خرده فروشی  تخمین زده می شود که 

البته ساالنه رشدی باالیی را تجربه می کند.
او افزود: سهم زنجیره خرده فروشی مدرن در 
کشورهای تازه توسعه یافته و نیمه توسعه یافته 
حدود 5۴ درصد و در کشورهای توسعه یافته 
82 درصــد اســت؛ بنابرایــن فاصلــه ایــران بــا 
دیگــر کشــورهای جهــان در این زمینه بســیار 
زیاد اســت و فضای زیادی وجود دارد که این 

بخش گسترش یابد.

رویکردهای مبارزه با فساد در ایران مبهم است

 تجارت الکترونیک، 
 ابزار مناسبی 

برای مبارزه با فساد است؟
ضریب نفوذ اینترنت در ایران به عنوان شــانزدهمین 
کشــور از نظر تعداد کاربر اینترنت تا ســال 201۹، 81 
درصد بوده است. در آسیا این رقم به 55 درصد و در 
خاورمیانــه و جهــان بــه ترتیــب بــه ۶۷ و 5۷ درصد می 
رســد. آمارهــا نشــان مــی دهد مبلغ اســمی معامالت 
تجارت الکترونیکی در ســال ۹۷ نســبت به ســال ۹۶، 
۳0٫55 درصد رشد کرده است و از 15۹٫۴ هزار میلیارد 
تومــان بــه 208٫1 هــزار میلیارد تومان رســیده اســت. 
تعداد واحدهای کسب وکار الکترونیکی در سال ۹۷، 
نســبت به ســال ۹۶، ۴۴ درصد رشــد کرده اســت و از 
تعداد ۳۴٫15۳ واحد به ۴۹٫1۳۷ واحد رسیده است. 
این درحالی است که تعداد این واحدها در سال 8۹، 
تنها ۴ واحد بوده است. در سال ۹۷ هم چنین، تعداد 
تراکنش های تجارت الکترونیکی در کشور بیش از یک 
میلیــارد و 11۳ هــزار تراکنش بوده اســت. آمار رســمی 
از وضعیــت تجــارت الکترونیــک در ایران در یک ســال 
اخیر منتشر نشده است اما می توان گفت با توجه به 
همه گیری کرونا، خانه نشــینی مردم و تمایل بیشــتر 
به خرید اینترنتی، ارزش معامالت و تعداد کاربران در 

تجارت الکترونیک بیشتر شده است.
الکترونیــک،  تجــارت  توجــه  قابــل  رشــد  بــه  باتوجــه 
پژوهشــگران این بخش از اقتصاد را از منظر ظرفیت 
های کاهش فساد اقتصادی بررسی کرده اند. بعضی 
از محققــان بــاور دارنــد تجارت الکترونیــک با توجه به 
ارتقای شفافیت اطالعاتی به کاهش فساد اقتصادی 
کمک می کند. تحقق شــفافیت اطالعاتی در ســطوح 
افشــای  و  انتشــار  از مســیر  اقتصــادی و اجتماعــی، 
اطالعات و با دسترسی عمومی به اطالعات صحیح  و 
کاهش رانت ممکن است. هر استراتژی برای مبارزه با 
فساد تنها زمانی ممکن است که شفافیت اطالعاتی 
را بــاال ببــرد. با توســعه تجــارت الکترونیــک در جهان، 
فعالیــت هــای اقتصــادی بــا ابزارهای اطالعاتــی انجام 
می شود و تصمیم ها و اقدامات غیرشفاف به تدریج 
کنار گذاشته می شوند. الکترونیکی شدن فرایندها و 
کاهش کاغذبازی های متداول، امکان رصد و نظارت 
را بیشتر می کند. هم چنین شفافیت اطالعاتی امکان 
سواســتفاده افرادی که منافع شــخصی شان با منافع 

عموم یا دیگران در تضاد است را، از بین می برد.
پژوهشگران در گفت وگو با 21 نخبه در کشور ارتباط 
میان تجارت الکترونیک، شفافیت اطالعاتی و کاهش 
فســاد اقتصادی با به کار گیری رویکردهای ترکیبی را 
بررســی کردند. یافته های آنان گویای ابهام در مســیر 
مبارزه با فساد با وجود ظرفیت های بزرگ در تجارت 
الکترونیــک اســت. بــا این حال، از نظر پژوهشــگران، 
ابهام رویکردهای اتخاذی برابر فساد اقتصادی در ایران 

از اثربخشی اقدامات کاسته است.

 پیشنهاد هفته
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اســتاندار کرمــان گفــت: امســال 131 درصــد در 

اعتبارات عمرانی رشد داشتیم و این اعتبارات از 

یکهزار و 530 به بیش از سه هزار و 500 میلیارد 

تومان رشد یافته است

  31
هزار واحد         

مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اســالمی اســتان 

کرمــان گفــت:در هشــت ســال گذشــته موفــق 

بــه ســاخت و واگذاری 31هزار واحد مســکونی 

روستایی در نقاط غیربرخوردار استان شده ایم

  15
میلیارد تومان    

فرماندار قلعه گنج از خسارت 15 میلیارد تومانی 

حریق به نخیالت این شهرستان خبر داد و گفت: 

متاسفانه بیش از 15 هکتار از نخیالت که معادل 

1500 درخت مثمر است طعمه حریق شدند

   47
درصد 

روســتایی  تعــاون  مدیــر  میرســاردو  فاطمــه 

جنوب کرمان از پرداخت 4۷ درصد مطالبات 

ایــن  جنوبــی  شهرســتان  هفــت  پیــازکاران 

استان خبر داد
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ســطح زیرکشــت های کم آب و اقتصادی در اســتان 

کرمــان تــا ســال 92قریــب به ســه هــزار و ۶00 هکتار 

بوده که این سطح با افزایش 340درصدی به قریب 

1۶هزار هکتار رسییده است

اقتصاد کرمان به روایت اعداد

کافه کتاب

بازآفرینی بازار
تاریخ طبیعی بازارها

نویسنده
جان مک میالن

مترجم
جــواد اقــدس طینــت/ زهــرا کریمی/ ســاعده 

عزیزی ثالث
»بازار خوب« تنها راه رسیدن به ثروت است 
و »بازار بد« راه فقر و نگون بختی است. باید 
به بحث بر سر خوب یا بد بودن اقتصاد بازار 
پایــان داد و آن را بــه اصــالح بازارها معطوف 
کــرد. مســئله خوب یا بد بــودن اقتصاد بازار 
نیســت. اقتصــاد بــازار می توانــد خیر یا شــر 
باشــد؛ مســئله ی اصلی تبدیل اقتصاد بازار 
بد به اقتصاد بازار خوب اســت. مک میالن، 
نویسنده ی کتاب، آن جا که به توصیف بازار 
خوب می پردازد، بازارگرایی دوآتشــه است و 
آن جا که پیامدهای فاجعه بار بازار بد را نشان 
می دهــد، از دشــمنان اقتصــاد بازار ســبقت 
می گیرد. نکته ی بدیع این کتاب مدح یا ذم 
بازار نیست بلکه شواهد متعددی است که 
بــه کمــک آن هــا چگونگی گذر از بــازار بد به 

بازار خوب را ترسیم می کند.
پس از مطالعه ی این کتاب، مناقشه بر سر 

اقتصــاد بــازار یا اقتصاد دولتی پایان می یابد و 
جای خود را به این مسئله می دهد که چگونه 
بازارهــای بی شــماری را کــه رفــاه مــردم بــه آن 

بستگی دارد اصالح کنیم.

سایه روشن

 خبرآخر 

ارزآورترین محصول صادراتی ایران؛

 سبقت »هندوانه« 
از پسته

آمــار گمــرک ایــران از صــادرات 2 ماهــه محصــوالت 
کشاورزی در سال 1۴00 نشان می دهد که »هندوانه« 
در جایگاه نخســت صادرات این بخش قرار دارد و از 

صادرات پسته نیز سبقت گرفته است.
داده هــای چنــد ســال گذشــته وزارت جهاد کشــاورزی 
نشان می داد که برای تولید یک کیلوگرم هندوانه در 

ایران، 28۶ لیتر آب مصرف می شود.
آمار گمرک ایران از صادرات 2 ماهه امسال در بخش 
کشــاورزی نشــان می دهد که هندوانه با 12۶ میلیون 
دالر، ارزآورترین فرآورده کشاورزی طی این مدت بوده  
و ایــن محصــول بشــدت آب بــر، در صادرات از پســته 

پیشی گرفته است.
اتاق بازارگانی تهران در گزارشی به نقل از رضا نورانی 
رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی ایران آورده، 
عمــده محصــول هندوانه از ایران به کشــورهای حوزه 

خلیج فارس صادرات می شود.
 رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی ایران، یادآور 
شــد که این محصول در روســیه، ترکیه و مقدار کمی 

نیز در بازار کشورهای CIS خریدار دارد.
به گفته نورانی، هر من )معادل ۴ کیلوگرم( هندوانه 
صادراتی ایران در بازار کشورهای جنوب خلیج فارس از 

۳ درهم شروع و تا ۷ درهم قیمت می خورد.
 نورانی همچنین استان های جنوبی ایران را مبدا اصلی 
صادرات هندوانه عنوان کرد و این در حالی است که 
به گفته وی، این محصول جزو کاالهای صادراتی آب بر 
کشــور اســت حال آنکه ایران با معضل بزرگ کمبود 

آب مواجه است.
وی بــا انتقــاد از سیاســت فعلــی صــادرات و واردات 
محصوالت کشــاورزی کشــور، گفت: اینکه مهم ترین 
واردات کشــاورزی ایران، محصولی مانند گندم است 
کــه در تولیــد آن آب کمتــری مصــرف می شــود و در 
مقابــل، صــادرات عمده کشــاورزی ایــران را محصولی 
مانند هندوانه اســت که در تولید هر کیلوگرم از آن، 
آب فراوانــی مصــرف می شــود، یــک واقعیت را نشــان 
می دهد که در ایران اســتراتژی مناســبی برای تولید و 

صادرات محصوالت کشاورزی وجود ندارد.
رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی ایران با تاکید 
بر اینکه، طی سال های اخیر نسبت به روال صادرات 
و واردات محصــوالت کشــاورزی کشــور، بــه مقامــات 
مسول به ویژه وزارت جهاد کشاورزی هشدار داده شد 
اما گوش شــنوایی نیســت، افزود: کشاورزی ایران، از 
نبود الگوی کشت منظم در رنج است و در حالی که 
استان های کشور هر یک دارای ظرفیت کشت و تولید 
محصــوالت مختلــف اســت، از ایــن فرصت اســتفاده 
نشده و با تدبیری که از سوی دولت هیچ گاه پیگیری 
نشد نتوانستیم محصوالتی با ارزش افزوده باال تولید 

و به صادرات کشاورزی معنی و رونق دهیم.
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مدیرکل گمرکات استان کرمان گفت: صادرات 

استان کرمان در خرداد ماه امسال نسبت به 

مــدت مشــابه ســال قبــل 92 درصــد افزایــش 

داشته است

تقسیم 1۸5 ریال سود در مجمع عمومی »جهان فوالد سیرجان«؛

افزایش تولید در »جهان فوالد« 
با وجود کرونا و تحریم

مجمــع عــادی عمومــی جهــان فوالد ســیرجان با 
حضور سهامداران این شرکت برگزار شد.مهندس 
علــی عباســلو مدیرعامــل مجتمــع جهــان فــوالد 
ســیرجان در ایــن مجمــع بیــان کــرد: 51 درصــد 
ســهام شــرکت »جهــان فوالد« بــه مجموعه گل 
گهــر و ۴۹ درصــد به مجموعه شــرکت ملی مس 
ایران ، صندوق بازنشستگی و شرکت های وابسته 
اختصــاص دارد و بــا افزایــش ســرمایه صــورت 
گرفته،ســرمایه ایــن شــرکت بــه ۴ هــزار میلیــارد 

تومان رسیده است.
وی با اشاره به دستاورد های سال ۹۹، بیان کرد: 
افزایــش ســود ســاالنه ۷0 درصدی بــه دلیل قرار 
گرفتــن کارخانــه فــوالد در چرخــه تولیــد بــه ثبت 
رســید. افزایــش در دارایی هــای ثابــت و ســرمایه 
گذاری ها نیز در عملکرد ســال گذشــته مشــهود 
است. افزایش ۳۷0 درصدی در سرمایه شرکت 
و موفقیت در راه اندازی کارخانه اکسیژن از دیگر 
اتفاقات مثبت سال گذشته است. درواقع عالوه 
بــر کاهــش هزینه هــای تولیــد در اوج کرونــا، این 

کارخانه راه اندازی شد.
مدیرعامل شرکت جهان فوالد سیرجان بیان کرد: 
تولید آهن اسفنجی شماره 2 شروع و تا به امروز 
پیش رفت ۳5 درصدی داشــته اســت. در پروژه 
کالف نیز با خارجی ها قرار منعقد شده و طراحی 
و انتخــاب پیمانــکار داخلــی انجام و با پیشــرفت 
۳0 درصــدی همــراه اســت. پــروژه کالف تکمیــل 
محصوالت نورد بردسیر است تا در بخش فروش 

قدرت بیشتری داشته باشیم.
به گفته مهندس عباسلو، عملیات اجرایی فوالد 
آلیاژی نیز آغاز شــده و مســائل مربوط به تملک 

زمیــن در حــال انجام اســت و با اســپانیا قرار داد 
بســته ایــم. در پــروزه ذوب ریخته گری شــماره 2 

پیشرفتی 10 درصدی داشته ایم.
وی همچنین بیان کرد: در پروژه آهن اسفنجی که 
عملیات اجرایی و طراحی فلش انجام شــده و با 
پیشرفت 25 درصدی همراه هستیم. خوشبختانه 
در سال گذشته با وجود آنکه مستقیم در تحریم 
قرار داشتیم و با وجود کرونا که مشکالت زیادی را 
در حضور نیروی انسانی ایجاد می کرد، اما رکورد 
تولید با ۹80 هزار تن به ثبت رسید که 85 هزار 
تن بیش از ظرفیت اسمی بود. در کارخانه شمش 
نیز حدود 50 هزار تن بیش از پیش بین بودجه 

تولید انجام گرفت.
عباســلو در ادامــه با اشــاره به دیگــر اتفاقات رخ 
داده در سال گذشته بیان کرد: خوشبختانه موفق 
بــه دریافــت پذیــرش در بورس شــدیم تــا عرضه 
ســهام را داشــته باشیم و انشــاهللا ظرف مدت 1 
الی 2 هفته دیگر عرضه سهام را خواهیم داشت. 
این موضوع یکی از اهداف اجرایی کشور است.

مدیرعامــل جهــان فــوالد ســیرجان تصریــح کرد: 
به طور کلی به دنبال افزایش فروش و صادرات 
هستیم و بدنبال ایجاد اشتغال بیشتر در منطقه 

را در دستور کار داریم.
وی ادامــه داد: پروژه هــای ذوب ظــرف مــدت ۳ 
ســال به ظرفیت تولید می رســند، تالش ما برای 
ســال جاری دســتیابی به ظرفیت اسمی است تا 
از این طریق سودآوری شرکت را افزایش دهیم. 
در بخش کارخانه ســیم بکســل نیز با 25 درصد 

سهام بدنبال نصب تجهیزات هستیم.
به گفته مهندس عباســلو، خوشــبختانه نســبت 

بــه ســال ۹8، ۹۷ و ۹۶ شــاهد افزایــش در آهــن 
اســفنجی و میلگــرد بــوده ایــم بــه طــوری کــه در 
حوزه میلگرد 112 درصد افزایش نسبت به مدت 
مشــابه ســال گذشــته به ثبت رســیده است. در 
حوزه شمش نیز 1۴2 درصد و در آهن اسفنجی 

نیز افزایش 15 درصدی به ثبت رسیده است.
وی اضافــه کــرد: در حــوزه میلگــرد ضایعــات مــا 
بیشــتر از ۳ درصــد نبــوده اســت و ایــن نشــان از 
شــاخص عملکــرد خــوب کارخانــه نــورد اســت. 
احــداث اکســیژن شــماره 2 نیــز جــزو طرح هــای 
اولویــت دار اســت تــا نیــاز کارخانــه ذوب 2 نیــز 

تامین شود.
آهــن  تولیــد  میــزان  افــزود:  عباســلو  مهنــدس 
اسفنجی در ماه ۹۳ هزار تن است که رکورد بسیار 
خوبی است و در شمش سال گذشته شاهد ۷۷ 
هزار و 800 تن بود که امسال به ۹۳ هزار تن در 
ماه هم رســیده اســت. در میلگرد نیز رکورد ۳۹ 
هزار تن در ماه را داشته ایم. در این حوزه تولید 

بر اساس بازار انجام می شود.
جهان فوالد ســیرجان در ســال گذشــته حدود ۶ 
هزار و ۷۴0 میلیارد تومان فروش داشت و حدود 
120 هــزار تــن محصــول پایــان دوره کــه باقیمــت 
اســفند مــاه حــدود 500 میلیــون تومان به ســود 

شرکت اضافه می شود.
عباسلو در ادامه این مجمع بیان کرد: مصرف آب 
کارخانه ذوب از واحد احیا کمتر اســت و نشــان 
دهنــده تکنولوژی جدیدی اســت کــه در کارخانه 

ذوب و ریخته گری استفاده کرده ایم.
در پایــان ایــن مجمــع 185 ریال ســود به ازای هر 

سهم تقسیم و به تصویب رسید.

در گفت و گو با مهندس حمیدرضا سعیدی تشریح شد

دستاوردهای راه اندازی »فلوتاسیون 
سرباره مس سرچشمه و خاتون آباد«

در فرآیند تولید مس، بعد از مرحله ذوب، سرباره 
آن حــاوی مقــداری مس می باشــد که در ســالهای 
گذشته به دلیل فقدان تکنولوژی مربوطه، امکان 
جداســازی مــس محتــوای ســرباره وجود نداشــت. 
اکنــون چنــد ســالی کــه بــا ایجــاد کارخانــه هــای 
فلوتاســیون ســرباره، جداســازی و پرعیــار ســازی 
کنســانتره مــس موجــود در ســرباره امــکان پذیــر 

شده است.
بــا توجــه به تجربه موفق ســالیان گذشــته شــرکت 
سرمایه گذاری مس سرچشمه، در طراحی و ساخت 
کارخانه تغلیظ ســرباره کنورتور، پروژه فلوتاســیون 
ســرباره مجتمــع مــس سرچشــمه در حــال حاضــر 
توسط این هلدینگ، آخرین مراحل آماده سازی به 
منظور تامین و نصب تجهیزات را سپری می کند. 
همچنین شــرکت ســرمایه گذاری مس سرچشــمه 
عملیــات اجرایــی پــروژه فلوتاســیون مجتمــع مس 
شهربابک در ذوب خاتون آباد را نیز به زودی آغاز 

خواهد نمود.
مهندس حمیدرضا سعیدی عزیزکندی، عضو هیئت 
مدیــره هلدینگ ســرمایه گذاری مس سرچشــمه، 
و معــاون برنامــه ریــزی و توســعه در این باره گفت 
: » تــا کنــون ســرباره مس بــه عنوان یک محصول 
جانبی محسوب می شد اما با هوشمندی شرکت 
ملــی صنایــع مس ایران، تصمیم گرفته شــد مس 

محتوای این محصول استخراج شود.«
مهندس سعیدی در خصوص تاریخ شروع، اتمام 
و ظرفیــت تولیــد پــروژه فلوتاســیون ســرباره مــس 
گفت : » این پروژه از سال 1۳۹۷ آغاز شده، محل 
اجرای آن مجتمع مس سرچشمه است و ظرفیت 
ورودی آن ۴000 تن سرباره در روز می باشد که در 

فرآینــد فلوتاســیون بــه محصول نیمــه نهایی مس 
) کنســانتره( تبدیــل مــی شــود. پــروژه فلوتاســیون 
سرباره به صورت EPC در پیمان هلدینگ سرمایه 
گذاری مس سرچشــمه اســت و بر اســاس برنامه 
های زمانبندی تا پایان سال 1۴00 به اتمام خواهد 
رســید.« هلدینگ سرمایه گذاری مس سرچشمه 
تجربــه موفقــی در طراحــی و ســاخت واحــد تغلیظ 
ســرباره کنورتور در ســالهای گذشــته داشته است 
و بــا توجــه بــه توانمنــدی ایــن هلدینــگ در اجــرای 
چنین پروژه هایی به صورت پیمان طرح و ساخت 
و نصب و اجرا همچنین پیشبرد پروژه فلوتاسیون 
عملیــات  مــس سرچشــمه،  مجتمــع  در  ســرباره 
ســاخت کارخانه فلوتاســیون سرباره مجتمع مس 
شهربابک به زودی با انجام مقدمات قرارداد و بحث 
های مربوط به تکنولوژی، ســاختار و برنامه ریزی، 

عملیاتی خواهد شد.
مهنــدس ســعیدی در خصــوص پروژه فلوتاســیون 
ســرباره در ذوب مــس خاتــون آبــاد گفــت: » ایــن 
پــروژه بــرای ورودی 2000 تــن ســرباره در روز برنامه 
ریــزی شــده و بــا توجــه بــه گفتگوهــای مقدماتــی  
باکارفرما ) شرکت ملی صنایع مس ایران ( قرار بر 
این اســت که ظرف 2۴ ماه از زمان آغاز پروژه، به 

بهره برداری برسد. «
معاون برنامه ریزی و توســعه و عضو هیئت مدیره 
مــس سرچشــمه، در  گــذاری  هلدینــگ ســرمایه 
خصــوص اســتفاده از تــوان شــرکت هــای تابعــه 
هلدینــگ در پــروژه های مربوطه اظهار داشــت: » 
سیاست کلی ما بر این است که از ظرفیت شرکت 
های تابعه با حفظ شــرایط رقابتی اســتفاده کنیم. 
شرکت های توانمندی در مجموعه سرمایه گذاری 

مــس سرچشــمه وجــود دارنــد کــه در بســیاری از 
پروژه های مختلف مجموعه مس، حضور داشته 
انــد و تجربیــات گرانبــاری را کســب کــرده انــد. در 
حال حاضر بخش E پروژه  فلوتاسیون سرباره در 
مجتمع مس سرچشمه، توسط شرکت قدرتمند 
نیپک انجام می شــود و ما از توان ســایر شــرکت 
هــای مجموعــه ســرمایه گــذاری مــس سرچشــمه 
نیز برخوردار هســتیم. در پروژه فلوتاســیون ذوب 
خاتون آباد، با توجه به اینکه در حال حاضر شرکت 
نیپک پروژه های متعددی را در دســت دارد، نظر 
کارفرمــا ایــن اســت که از ظرفیت هــای دیگری در 
بخش مهندسی استفاده کنیم، اما در حوزه های 
دیگر این پروژه، قطعا سایر شرکت های مجموعه 
ســرمایه گــذاری مس سرچشــمه حضــور خواهند 
داشت.« مهندس سعیدی همچنین عنوان کرد: » 
ما عالقه مند هستیم بهره برداری از این واحدهای 
صنعتــی هــم بــه شــرکت ســرمایه گــذاری مــس 
سرچشــمه واگذار شــود. یکی از اهداف عملیاتی 
هلدینگ این است که با ورود به بحث بهره برداری 
از مجموعه های جدیدی که به توسعه و تولید پایدار 
کمک می کنند، در این اقدام سازنده نیز نقش و 
سهمی داشته باشد.« مهندس حمید رضا سعیدی 
عزیزکندی، عضو هیئت مدیره و معاون برنامه ریزی 
و توسعه هلدینگ سرمایه گذاری مس سرچشمه، 
در خصوص عدم ثبات بازار ارز طی سالیان اخیر و 
ریســک باالی اجرای برخی از پروژه های صنعتی و 
معدنی و سیاست هلدینگ سرمایه گذاری جهت 
کنتــرل ایــن ریســک و جلوگیــری از زیانــده شــدن 
پــروژه هــا گفــت: » در دو الی ســه ســال گذشــته، 
اِلمان های اقتصادی با سرعت خیلی زیادی تغییر 
کردنــد. بــه همین علت در عقد قــرارداد با کارفرما 
باید از پتانسیل های قانونی همانند تعدیل استفاده 
نمــود تــا از زیانده شــدن پــروژه ها جلوگیــری کرد. 
قطعــا بــرای شــرکت هایی کــه به صــورت پیمانکار 
طرح و ساخت وارد پروژه های مختلف می شوند، 
کار بسیار سخت می شود، اما در کشور نمی توان 
توســعه را رها کرد. توســعه با هدف ایجاد ظرفیت 
تولید پایدار و اشتغال زایی و ایجاد اشتغال پایدار، 
امر مهم و حیاتی است که به هیچ وجه نمی توان 
آن را نادیده گرفت. طبیعتا پیمانکار هم برای پایین 
آوردن ریسک، باید پروژه را طبق برنامه زمانبدی و با 
شرایط عملیاتی خودش پیش ببرد تا در نهایت هم 
برای پیمانکار، هم کارفرما و هم جامعه تاثیر مثبت 
داشــته باشــد. در هلدینــگ ســرمایه گــذاری مس 
سرچشــمه، بــه پشــتوانه دانش و تجربه ســالیان، 
هوشمندانه وارد پروژه های مختلف می شویم و از 
ظرفیت های قانونی برای پوشش ریسک پیمانکار 

استفاده می کنیم.«


