
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، خبر داد

تحقق ۱۰۰ درصدی تعهد اشتغال 
استان کرمان در سال۹۹ 

کارگــروه  دبیــر  و  برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان  رئیــس 
اقتصادی، اشــتغال و ســرمایه گذاری اســتان کرمان با اشــاره 
به تعهد اشتغال ۴۲هزار و ۶۴۶ نفری استان در سال گذشته 
از ایجــاد ۴۲هــزار و۹۹۷  فرصــت شــغلی و تحقق ۱۰۰ درصدی 

تعهدات اشــتغال اســتان در سال ۹۹، خبر داد.
جعفــر رودری خاطرنشــان کــرد: اگــر بخواهیــم به یــک تعادل 
نســبی در بازار کار متناســب با هدفگذاری ها ی انجام شــده 
برســیم بایــد حداقــل ۴۵ هــزار فرصت شــغلی جدید در ســال 

جاری در اســتان ایجاد کنیم.
رودری بــا قدردانــی از همراهــی دســتگاه های اجرایــی اســتان 
گفــت: تعهــدات ایجــاد اشــتغال اکثــر دســتگاههای اجرایــی 

اســتان برای ســال جاری  نســبت به سال گذشــته بیشتربوده 
و بر این اساس ایجاد ۵۳۵۵۷ فرصت شغلی جدید )۴۱۵۵۷  
فرصت شغلی جدید تعهد دستگاههای اجرایی،۱۲۰۰۰ فرصت 
شــغلی جدیــد تعهــد از محل گردش حســاب شــرکتهای بزرگ 
با بانک قرض الحســنه رســالت( در ســال جاری برای اســتان 

برنامه ریزی و هدفگذاری شــده اســت.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان  بــا تشــریح 
تعهــد اشــتغال دســتگاه هــای اجرایــی بــه تفکیــک بخش های 
اقتصادی در ســال ۱۴۰۰ گفت:قاعدتا گرایش توســعه استان 
بایــد بــه ســمت بخش هــای صنعــت و معدن و خدمات باشــد 
کــه در ایــن راســتا ۳۳ درصــد اشــتغال تعهد شــده اســتان در 

ســال جاری در بخش خدمات،۵۲ درصد در بخش صنعت و 
معدن و ۱۵ درصد در بخش کشــاورزی اســت.

دبیــر کارگــروه اقتصــادی، اشــتغال و ســرمایه گــذاری اســتان 
بــم  و  کرمان،سیرجان،رفســنجان،جیرفت  شهرســتان های   ،
اجرایــی  اشــتغال دســتگاه های  را هــدف بیشــترین تعهــدات 
اســتان در ســال جــاری اعــام کــرد و گفــت: در ایــن مقوله از 
اعام آمادگی شهرستان ها بر اساس ظرفیتها و پتانسیل های 

موجود اســتقبال می کنیم.
بنا به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

اســتان،وی با اشــاره به اینکه در بهار ســال 
جــاری اشــتغال ۲۸۹۲ نفــر در ســامانه رصــد 
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صفحه 2
را بخوانید

رئیس اتاق مشترک ایران و عمان مطرح کرد:

 لزوم اتخاذ رویکرد تازه 
به تولید و صادرات در دولت جدید

در مجمع عمومی عادی ســاالنه اتاق مشــترک ایران و عمان 
کــه بــا حضور حســین ســاح ورزی، نایــب رئیس اتــاق ایران و 
هییت رییســه و اعضای اتاق مشــترک، تشکیل شد، محسن 
ضرابی رئیس اتاق مشترک ایران و عمان بر لزوم اتخاذ رویکرد 

تازه به تولید و صادرات در دولت جدید تاکید کرد.
محســن ضرابــی ضمــن اشــاره بــه کاهــش قابــل توجــه حجم 
صــادرات ایــران بــه عمــان در ســال های ۹۸ و  ۹۹ ، عمــده 
ترین دالیل این امر را صدور بخشنامه های متعدد مبنی بر 
ممنوعیت صادرات کاالها، اخذ عوارض صادراتی، مشکات 
ناشــی از تعهدات ارزی صادرکنندگان و افزایش هزینه های 
حمل دانست که عاوه بر تحمیل هزینه های سنگین و آسیب 

جدی به اعتبار تجار ایرانی در ایفای تعهدات خود، ســبب از 
دست دادن بازارهای صادراتی نیز می گردد.

وی افــزود:در بحــث تهاتــر کشــوری نیــز، با توجــه به موافقت 
وزرای صنعت و تجارت دو کشور و استقبال بخش خصوصی 
و اتــاق بازرگانــی عمــان رمتاســفانه به ســبب بخشــنامه های 

متعــدد بانک مرکزی ، این موضوع اجرایی 
نشد که امیدواریم در دولت سیزدهم،  با 

2۳ تیرماه جاری؛

 اولین رویداد استانی 
 »استان آپ« 

در کرمان برگزار می شود
مدیر توســعه اکوسیستم صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: 
۲۳ تیرمــاه جــاری اولیــن رویــداد اســتانی »اســتان آپ« در 
کرمان برگزار می شود و استارتاپ ها و عاقمندان تا ۱۵ تیرماه 
فرصت دارند در سامانه »غزال« صندوق نوآوری و شکوفایی 

ثبت نام کنند.
مصطفــی بغــدادی در نشســت خبــری در کرمــان اظهار کرد: 
صندوق نوآوری و شکوفایی برای حمایت از موسسات دانش 
بنیان مصوب ســال ۸۹ شــکل گرفته و در راســتای حمایت از 
تجاری سازی اختراعات و ایده ها، وظیفه اصلی ما تامین مالی 
شــرکت های دانش بنیان یا اکوسیســتم نوآوری کشور بود و 

در حال حاضر بخش بزرگی از این اکوسیستم، مجموعه های 
صاحب نوآوری هستند و تاش می کنیم خدمات صندوق را 

به مجموعه های دیگر برسانیم.
وی با اشاره به اینکه ۶۲ صندوق پژوهش و 
فناوری در کشور داریم و تقریبا همه استان 

   خبر 

صفحه 2
را بخوانید

صفحه ۳
را بخوانید

سرپرست معاونت امور معادن وزارت صمت تشریح کرد؛

»آزادسازی«یا »معدن فروشی«
صفحه ۳
را بخوانید

شامره1400/18/ع
رشكت معدين و صنعتي گل گهر )سـهامي عام( در نظر دارد "عملیات احداث سـاختامن اداری" خود را واقع در شهرسـتان 

سـیرجان، از طريـق برگـزاري مناقصـه عمومـي بـه پيامنـكار واجـد رشايـط و دارای گواهینامه هـای صالحیت پیامنـکاری با رتبه 

1 در رشـته ابنیـه و رتبـه حداقـل 3 در رشـته تأسیسـات )توأمـأ( از سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی کشـور، واگـذار منايـد. لذا 

متقاضيـان واجـد رشایـط مي تواننـد جهت اخذ اسـناد مناقصه به آدرس الكرتونييك WWW.GEG.IR  مراجعه و اسـناد مذکور 

را بـه همـراه فـرم پرسشـنامه ارزيـايب تأمـن كننـدگان از بخـش مناقصـه و مزایـده دانلود مناينـد. مهلت تحويل پاكات سـاعت 

9 ايل 14 روز یکشنبه مـــورخ 1400/4/27 در محـــل دفرتكميسيون معــامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفرت مرکزی تهران مي 

باشـد. ضمنـاً بازديـد از محـل اجـراي موضـوع مناقصـه در روز یکشـنبه مـورخ 1400/4/20 مقـرر شـده اسـت. رشكـت معـدين 

و صنعتـي گل گهـر در رد يـا قبـول هـر يـك از پيشـنهادات بـدون نیـاز بـه ذکر دلیـل و بدون جربان خسـارت مختار مي باشـد.



رییــس مجمــع نماینــدگان اســتان کرمــان گفــت: بــا 

توجــه بــه نزدیک بودن بــه زمان تحلیف رئیس جمهور 

و نیــز انتخــاب و رای اعتمــاد به وزرای دولت، اجالســیه 

اول مجمــع نماینــدگان بــرای ســه ماه تمدیــد و پس از 

آن انتخابــات مجمــع نمایندگان اســتان بــرای دور دوم 

برگزار خواهد شد.

شهباز حسن پور ادامه داد: با توجه به تغییر و تحوالت 

دولت و نزدیک بودن زمان مراسم تحلیف رییس جمهور 

و نیــز بــا عنایــت بــه در پیش بــودن رای اعتمــاد وزرا در 

مجلس شورای اسالمی، با تصویب اکثریت نمایندگان 

استان، انتخابات مجمع نمایندگان برای سال دوم، به 

مدت سه ماه به تعویق افتاد .

 تعویق۳ ماهه انتخابات 
 مجمع نمایندگان 

استان کرمان

خبر  

خبرنامهخبرنامه چهارشنبه  16 تیر 1400     26 ذوالقعده ١٤٤٢     7 جوالی 2021     شماره  191    4 صفحه 22

خبر   خبر   

 فرصت سازی برای معرفی کرمان 
در سطح جهانی؛

 چهار طرح گردشگری
 استان کرمان بررسی شد

چهار طرح گردشگری استان کرمان شامل تمدن جیرفت و 
ثبت جهانی کنار صندل، ساخت مستند قبه سبز کرمان، 
راه اندازی ســایت صنایع دســتی و گردشــگری ســیرجان و 
عرضه تولیدات صنایع دستی کرمان در جام جهانی ۲۰۲۲ 
قطــر در نشســتی بــا حضــور رئیــس اتــاق کرمــان و رئیس 
کمیسیون گردشگری و صنایع دستی و جمعی از فعاالن 

این حوزه بررسی شد.
محمدرضا بهرامی، رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع 
دستی اتاق کرمان در این نشست با بیان اینکه این پروژه 
ها برای اجرا به اتاق کرمان پیشــنهاد شــده اســت، گفت: 
قرار است در این نشست جنبه های مختلف این طرح ها 
بررســی و در مورد حمایت از آنها تصمیم گیری شــود. در 
ادامه رئیس اتاق کرمان در رابطه با طرح مربوط به ثبت 
جهانــی کنــار صنــدل و پرداختن به تمــدن جیرفت گفت: 
یکی از جاذبه های گردشگری استان، شهرستان جیرفت 
و تپه کنار صندل به عنوان خاســتگاه تمدن بشــری است 
کــه مــی توانــد جاذبه بزرگی برای کشــور، اســتان کرمان و 
جیرفت باشد. سیدمهدی طبیب زاده افزود: پرداختن به 
این موضوع مهم در توان ســازمان های دولتی و البته در 
اولویت برنامه های آنها نیست اما می توان با کمک گرفتن 
از مجموعــه هــای مختلــف، داشــته های ایــن منطقه را به 
بهترین نحو ممکن ارائه داد. وی ادامه داد: در این زمینه 
با کمک کارشناسان گردشگری و صنایع دستی منطقه، 
پروپــوزال تلفیقــی از جاذبــه  گردشــگری و رونــق کســب و 
کار تهیه شود سپس فعالیت های الزم بین سازمان های 
مرتبط تقســیم شــود. رئیس اتاق کرمان گفت: همچنین 
نشســت شــورای گفــت و گــو را بــرای پیگیــری مشــکات 
گردشــگری و صنایــع دســتی جیرفــت برگــزار خواهیم کرد 
و مســائل بررســی و مصوبــات الزم دریافــت خواهد شــد. 
طبیب زاده، ادامه داد: فضای کسب و کار استان کرمان 
به شدت تحت تاثیر برداشت های فرهنگی است و عاملی 
که باعث عدم توســعه یافتگی اســتان شــده دیدگاه های 
فرهنگــی اســت کــه بایــد روی خصلت هایــی مانند تنبلی 
اجتماعی، تحمل نکردن موفقیت های اقتصادی دیگران، 
برخی حسادت ها و کم بینی ها کار کرد و فضای کسب و 
کار کرمان و نارضایتی های موجود را بهبود بخشید. وی با 
بیان اینکه کرمان در روزگاران گذشته مرکز تجارت شرق و 
غرب بوده و باید بررسی شود که کجای تاریخ چنین اتفاق 
فرهنگــی در ایــن اســتان ایجاد شــده اســت،  افــزود: رتبه 
نامناسب فضای کسب و کار کرمان ناشی از جهل، ترس 
و مسائل فرهنگی است. رئیس اتاق کرمان تصریح کرد: 
به دلیل مسائل فرهنگی موجود، کارآفرینان حرمت الزم 
را ندارند، ســرمایه داران ثروت خود را از کرمان خارج می 
کنند و فعاالن اقتصادی با یکسری موانع روبرو هستند که 
باید در این زمینه به ترویج و تشــویق مردم پرداخت و بر 
حرمت کارآفرینی، سرمایه گذاری و بلندنظری تمرکز کرد 
زیرا استان به شدت در حال آسیب است. طبیب زاده، در 
ادامه به پیشنهاد مطرح شده در زمینه برگزاری نمایشگاه 
تولیدات کرمان در حاشــیه جام جهانی ۲۰۲۲ قطر اشــاره 
کرد و گفت: رئیس اتاق ایران و قطر ارتباط خوبی با اتاق 
کرمان دارد و البته با وجود رقبای قدرتمند در این رویداد 
جهانــی، مــی تــوان از این فرصت اســتفاده کــرد. وی بیان 
کــرد: ۵۰۰ هــزار نفــر که از ایــن بازی ها در قطر بازدید می 
کنند باید به عنوان مخاطبان خاص جام جهانی شناسایی 
شوند و به شرط شناخت مخاطب می توان از این فرصت 
بــرای معرفــی کرمــان و معرفی کاالهای کرمانــی بهره برد. 
رئیــس اتــاق کرمــان همچنیــن در مــورد راه اندازی ســایت 
صنایع دســتی و گردشــگری ســیرجان و همچنین ساخت 
مســتند قبه ســبز نیز گفت: تمامی این طرح ها پروپوزال 
مربوطــه را ارائــه دهنــد تا در کارگروهی بررســی و در مورد 

آنها تصمیم گیری شود.

فرماندار کرمان:

نتایج انتخابات شورای شهر 
کرمان تغییر نکرد

بررســی  و  دریافــت  از  پــس  گفــت:  کرمــان  فرمانــدار 
شکایت ها وضعیت انتخابات شورای اسامی شهر مرکز 
اســتان نیز در مراجع متولی بررســی شد و نتایج تغییری 
نکرد.علی بابایی افزود: تایید نهایی و رســمی ششــمین 
دوره انتخابات شوراهای اسامی شهرستان کرمان پس 
از نهایــی شــدن صــورت جلســه ها اعــام می شــود. طی 
روزهای گذشته هیات های اجرایی و نظارت کار بررسی 
شکایت های انتخاباتی از جمله شکایت ها درباره نتایج 
انتخابات شورای اسامی شهر کرمان را انجام داده بودند.

تغییرات در دیگر شهرهای کرمان  
فرماندار کرمان همچنین درباره نتایج انتخابات در سایر 
شهرهای شهرستان کرمان نیز افزود: در حوزه شهرستان 
کرمان بازشماری آرا در شهر اندوهجرد موجب تغییرات و 
جابه جایی در اعضای علی البدل شورای این شهر شد. 
وی ادامه داد: در شــهر جوپار نیز به دلیل ثبت اشــتباه 
آرای یکی از نامزدها در سامانه، یک نفر از اعضای اصلی 
شــورای این شــهر تغییر پیدا کرد و در مورد سایر شهرها 
و بخــش هــای شهرســتان کرمــان، نتایــج قبلــی به قوت 
خود باقی اســت. برای مشــاهده نتایج انتخابات شــورای 
اســامی شــهر کرمان اینجا کلیک کنید. ششــمین دوره 
انتخابــات شــوراهای اســامی شــهر و روســتا همزمــان با 
سیزدهمین دوره ریاست جمهوری روز جمعه ۲۸ خرداد 
برگزار شــد. تعداد واجدان شــرایط شــرکت در انتخابات 
استان کرمان ۲ میلیون و ۱۹۷ هزار و ۵۷۲ نفر بود که از 
ایــن تعــداد یک میلیــون و ۳۱۴ هزار و ۸۷۵۶ نفر معادل 
۵۹.۸ درصد )حدود ۶۰ درصد( در انتخابات ۲۸ خردادماه 

شرکت کردند.

 در هفتۀ پنجاه وسوم 
از پویش »افتتاح« انجام شد؛

رونمایی از »سامانه یکپارچه 
شهرسازی و نوسازی« 

شهرداری کرمان
در هفتــۀ پنجاه وســوم از پویــش »افتتــاح« شــهرداری 
کرمــان بــا شــعار »هــر هفتــه یــک افتتــاح«، ســامانه 
»یکپارچــه شهرســازی و نوســازی« شــهرداری کرمــان 

رونمایی شد.
شهردار کرمان در مراسم رونمایی از این سامانه که با 
حضور جمعی از اعضای شــورای اســامی شهر کرمان 
و مدیــران شــهرداری برگــزار شــد، گفت: اســتقرار این 
سامانه اگرچه به لحاظ اعتباری با هشت پروژۀ بزرگ 
بهره برداری شده برابری نمی کند، اما به لحاظ اهمیت 
و کاربرد، در ردیف این هشت پروژه است و به اندازۀ 
آن هــا، مهــم و مســتلزم صرِف زمان زیــادی بود و توان 
زیــادی بــرای اســتقرار و بارگــذاری این سیســتم صرف 

شده است.
ســیدمهران عالــم زاده ایــن قابلیــت را تحــول بزرگی در 
زمینۀ شفافیت در حوزۀ معماری و شهرسازی دانست 
و با بیان اینکه این سامانه، ابزار و قابلیت خوبی برای 
بومی ســازی بــا تکیــه بر دانش و تجربه اســت، گفت: 
در ابتدا نرم افزار »سیماک« معرفی شد که پاسخ گوی 

اهداف و نیازهای حوزۀ معماری و شهرسازی نبود.
وی افزود: براساس مطالعات انجام گرفته، نرم افزارهای 
مورد اســتفاده در شــهرداری های دیگر کشــور بررســی 
و درنهایــت بــرای خریــد نرم افــزار جامــع شهرســازی و 
نوسازی با موافقت و نظر کارشناسی شورای اسامی 

شهر تصمیم گیری شد.
شــهردار کرمــان بــا بیــان اینکه اجرا و جــا انداختن این 
نرم افزار در ابتدا با مخالفت هایی همراه بود، گفت: از 
نظر من نرم افزار یکپارچه و جامع شهرسازی و نوسازی 
بایــد خریــداری می شــد؛ چراکــه اعتقــاد دارم باید نظر 

کارشناسی حاکم باشد.
عالم زاده با تأکید براینکه با تاش های مستمر باالخره 
نرم افزار جامع شهرســازی به سیســتم شــهرداری وارد 
شــد، افــزود: یکــی از دالیل بــزرگ برای بارگــذاری این 
پروژه را سیستیمی بودن آن و لزوم همکاری و همیاری 
همۀ بخش های شهرداری دانست و یادآور شد: هرچند 
این سیستم یک سال در شهرداری پیاده سازی شده، 
اما قصد داشــتیم تا پس از تکمیل و پختگی بیشــتر، 

از آن رونمایی کنیم.
عالم زاده افزود: اجرای این سامانه که هم اکنون مراحل 
آزمایشــی خود را پشــت سر گذاشته، آغاز یک رویداد 

خوب در شهرداری کرمان است.
وی ضمن تشــکر از از شرکت »صفارایانه« به واسطه 
در  ســامانه  ایــن  اجــرای  بــرای  همراهــی  و  همــکاری 
شــهرداری کرمــان گفــت: ایــن نرم افــزار بایــد در آینده 
خدمات و زیرسیستم های بهتری به مردم ارایه دهد.

شــهردار کرمان افزود: یکی از خدمات این سیســتم، 
دورکاری اســت که عاوه بر همکاران، شــهروندان نیز 

می توانند از منازل امور مربوط را پیگیری کنند.
عالم زاده ضمن تشــکر از حوزۀ شهرســازی و معماری 
شهرداری کرمان، از سازمان فاوا و معاونت برنامه ریزی 
و توســعه منابع انســانی شــهرداری به واسطه پیگیری 
روند کار و معاونت مالی و اقتصادی به لحاظ پشتیبانی 

مالی این پروژه تشکر کرد.
وی افزود: همچنین از اعضای شــورای اســامی شــهر 
به واســطه ارایۀ نظرات کارشناســی و از حوزۀ حراســت 
به دلیل پیگیری های زیاد برای تحقق و جا انداختن این 

سامانه تشکر می کنم.
معاون شهرسازی و معماری شهردار کرمان نیز در این 
آییــن بــا تأکید بر اینکه شــهرداری کرمان بــا بارگذاری 
این نرم افزار در حوزۀ معماری و شهرسازی به خصوص 
صدور پروانۀ ساختمانی، چندین پله باال آمده است، 
گفــت: امیدورایــم ایــن دیتــا کامل تــر شــود و در آینده 

قابلیت اصلی خود را نشان دهد.
مریم ایاقی حسینی، با بیان اینکه سیستم شهرسازی 
و معماری و روند صدور پروانۀ ساختمانی تا سال ۸۳ 
به صورت دستی بوده است، خاطرنشان کرد: از سال 
۸۴ شــاهد تغییــر در نحــوۀ صــدور پروانــۀ ســاختمانی 
بودیــم و طــی ســال های بعــد هــر شــهرداری در جهت 
پیاده کردن سیســتم مناســب اقداماتی براســاس نیاز 

انجام داده است.
وی افزود: طی سال های اخیر ضرورت تغییر سیستم 
به نوعی احساس می شد؛ چراکه طی ۱۷ سال تغییرات 
و  عوارضــی  قوانیــن، طرح هــای  در ضوابــط،  زیــادی 
ظرفیت هــای قانونــی ایجــاد شــده بــود، امــا قابلیــت 

انعطاف پذیری در نرم افزار قبلی وجود نداشت.
ایاقی حســینی با اشــاره به اینکه به دنبال سیســتمی 
بودیم که درجهت خواسته ها و نیازها، تقاضاهای جدید 
شهرداری را پاسخ دهد، گفت: ازجملۀ این موارد نیاز 

شهرداری به بانک جامع اطاعات مکانی بود.
وی افــزود: بــا نبــود ایــن امکان، رصد کــردن اطاعات 
امــاک پروســه زمان بــری بــود؛ ضمــن اینکــه وجــود 

اطاعات مکانی در شهرسازی، بسیار مهم است.
معاون شهرســازی و معماری شــهردار کرمان با اشــاره 
بــه اینکــه شــهر، موجــود زنــده تلقی می شــود، گفت: 
بنابراین، تمام اطاعات باید لحظه ای و تحلیل داده ها 

مبتنی بر نرم  افزاری به روز باشد.
ایاقی حسینی افزود: در حال حاضر، برای جمع آوری 
اطاعــات، از »جــی آی اس« اســتفاده می کنیــم کــه 
بزرگتریــن اتفــاق در زمینــۀ صــدور پروانــۀ ســاختمانی 
اســت؛ بنابرایــن، براســاس نیــاز به ســمت سیســتمی 
رفتیم که مبتنی بر »جی آی اس« و مکان محور است.
وی از آماده ســازی اطاعــات الزم بــرای زیرســاخت و 
تحویل و بارگذاری توســط شــرکت پذیرنده خبر داد و 
افــزود: در ایــن راســتا مرکــز »جی آی اس« شــهرداری 

کرمان نیز با فضای مورد نظر راه اندازی شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، خبر داد

تحقق ۱۰۰ درصدی تعهد اشتغال استان کرمان در سال۹۹ 
رئیــس ســازمان مدیریت و برنامه ریــزی و دبیر کارگروه اقتصادی، 
اشــتغال و ســرمایه گذاری اســتان کرمان با اشاره به تعهد اشتغال 
۴۲هزار و ۶۴۶ نفری استان در سال گذشته از ایجاد ۴۲هزار و۹۹۷  
فرصت شــغلی و تحقق ۱۰۰ درصدی تعهدات اشــتغال اســتان در 

سال ۹۹، خبر داد.
جعفر رودری خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم به یک تعادل نسبی در 
بازار کار متناسب با هدفگذاری ها ی انجام شده برسیم باید حداقل 
۴۵ هزار فرصت شغلی جدید در سال جاری در استان ایجاد کنیم.

رودری با قدردانی از همراهی دســتگاه های اجرایی اســتان گفت: 
تعهدات ایجاد اشتغال اکثر دستگاههای اجرایی استان برای سال 
جاری  نســبت به ســال گذشــته بیشتربوده و بر این اساس ایجاد 
۵۳۵۵۷ فرصت شغلی جدید )۴۱۵۵۷  فرصت شغلی جدید تعهد 
دســتگاههای اجرایــی،۱۲۰۰۰ فرصــت شــغلی جدیــد تعهد از محل 
گردش حســاب شــرکتهای بزرگ با بانک قرض الحســنه رســالت( 
در سال جاری برای استان برنامه ریزی و هدفگذاری شده است.

رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریزی اســتان  با تشــریح تعهد 
اشــتغال دســتگاه هــای اجرایــی بــه تفکیک بخش هــای اقتصادی 
در ســال ۱۴۰۰ گفت:قاعدتا گرایش توســعه استان باید به سمت 
بخش هــای صنعــت و معــدن و خدمــات باشــد کــه در ایــن راســتا 
۳۳ درصــد اشــتغال تعهــد شــده اســتان در ســال جــاری در بخش 
خدمــات،۵۲ درصــد در بخــش صنعــت و معــدن و ۱۵ درصــد در 

بخش کشاورزی است.
دبیــر کارگــروه اقتصــادی، اشــتغال و ســرمایه گــذاری اســتان ، 
را  بــم  و  کرمان،سیرجان،رفســنجان،جیرفت  شهرســتان های 
هدف بیشــترین تعهدات اشــتغال دســتگاه های اجرایی استان در 
ســال جــاری اعــام کــرد و گفــت: در ایــن مقولــه از اعــام آمادگی 
شهرســتان ها بر اســاس ظرفیتها و پتانسیل های موجود استقبال 

می کنیم.
بنــا بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی 
اســتان،وی با اشــاره به اینکه در بهار ســال جاری اشــتغال ۲۸۹۲ 
نفــر در ســامانه رصــد ثبــت شــده اســت از مدیــران دســتگاه های 
اجرایــی خواســت نســبت بــه ثبــت تعهــدات اشــتغال برای بــه روز 
رســانی ســامانه مذکور و اســتخراج آمار الزم برای تصمیم گیری و 

برنامه ریزی اقدام نمایند.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان همچمین خاطر 
نشــان کرد: بر اســاس بند الف - تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ " 
مبلغ سیصد و بیست هزار میلیارد )۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال 

از منابع ردیف )۲۸( مصارف جدول تبصره )۱۴( این قانون، به ایجاد 
و توسعه، تولید، اشتغال و کارآفرینی با اولویت استان های با نرخ 
بیکاری باالتر اختصاص می یابد"که بر اساس دستورالعمل جزء ۱ 
تا ۹ بند الف تبصره )۱۸( قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور سهم 
دستگاه  های اجرایی با لحاظ برنامه کمیته امداد امام خمینی )ره( 
و سازمان بهزیستی از منابع بند )۱( ماده )۲( ۲۷۲۰۰ میلیارد تومان 
تعیین و دستگاههای اجرایی استان تا پایان تیر ماه فرصت دارند 
تا برش استانی برای تخصیص سهم استان با توجه به باالتر بودن 
نرخ بیکاری استان نسبت به متوسط کشور )نرخ بیکاری کشور: 

۹,۶ نرخ بیکاری استان: ۱۰.۶( ارائه نمایند.
رودری با ارائه عملکرد قانون اشتغال پایدار روستایی خاطر نشان 
کــرد  ســهم بخشــهای اقتصادی اســتان  ازمبلــغ پرداختی بترتیب 
بخش کشاورزی ۷۲ درصد با ۵,۷۰۴ نفر اشتغال مستقیم، بخش 
خدمات ۱۴ درصد با ۲,۰۷۸نفر اشتغال مستقیم و بخش صنعت و 
معدن ۱۴ درصد با ۱,۱۶۵نفر اشتغال مستقیم بوده است و افزود 
علیرغم اینکه طرح های با مبلغ کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان سهم 

۴۵ درصدی را داشــته اند اما ۷۰ درصد ایجاد اشــتغال را تشــکیل 
می دهند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  وضعیت 
پرداخــت تســهیات کرونــارا تشــکیل ۲۴۲۱۸ فقــره پرونده و حفظ 

اشتغال ۳۵۲۸۰ نفر با پرداخت ۲۵۵ میلیارد تومان اعام کرد.
وی همچنین از تمدید بسته حمایت از کسب و کارها و مشاغل به 
شدت آسیب دیده از کرونا )مصوبه هفتاد و یکمین جلسه ستاد 

ملی مدیریت کرونا( شامل:
الف – حمایت های مالیاتی

ب- حمایت های بانکی
ج – حمایت های بیمه ای

د- سایر حمایت ها
خبــر داد و افــزود: بــر اســاس ایــن مصوبــه ثبــت نام طــرح اعطای 
تســهیات بانکــی ویــژه کســب و کارهای آســیب دیــده از کرونا تا 
پایان شــهریور ماه ســال ۱۴۰۰ تمدید شــده و الزم اســت دســتگاه 
های اجرایی، اطاع رسانی مناسب به خصوص در شهرستان های 

استان داشته باشند.

»رویداد پل« فرصتی برای پذیرش و جذب ایده های نوآورانه؛

سرمایه گذاری ۵۰میلیارد تومانی بر روی کسب و کارهای کرمانی
مدیر روابط عمومی مرکز نوآوری و شتابدهی تگ، گفت: »رویداد 
پل« فرصت پذیرش و جذب ایده ها ، محصوالت نوآورانه و فناورانه 
و استارتاپ های فعال کرمان و ایران را فراهم کرده تا اقشار مختلف 

جامعه بتوانند فرصت رشد و شکوفایی پیدا کنند.
مسعود باژیان افزود: این رویداد در حوزه های "کشاورزی، صنعت 
و معدن، صنایع دســتی و گردشــگری، بایوتکنولوژی و پزشــکی و 

سامت" برگزار خواهد شد.
وی اظهار داشت : استارتاپ ها و کسب و کارها با توجه به اینکه 
در کــدام مرحلــه از تکامــل قــرار دارنــد، در یکــی از دوره های پیش 
شتابدهی، شتابدهی و پساشتابدهی پذیرش و از مزایای بهره گیری 
از آموزش و مشاوره تخصصی و کسب و کاری، جذب سرمایه گذار 
، حمایت از تبدیل ایده به محصول و تجاری سازی آن و استقرار 
در فضای کار اشــتراکی و اختصاصی تا ســقف ۵۰ میلیارد تومان 

برخوردار خواهند شد.
باژیــان گفــت: تمامــی افــراد متخصص، صاحبان ایــده، فناوران و 
نوآوران به مدت ۱ ماه از تاریخ  ۱/۴/۱۴۰۰ فرصت دارند تا از طریق 
وبسایت  elearn.tagsoo.ir/bridge  ثبت نام کنند و همچنین 

برای کسب اطاعات با شماره  ۰۳۴۳۲۲۲۹۷۳۳ تماس بگیرند.

2۳ تیرماه جاری؛

 اولین رویداد استانی »استان آپ« 
در کرمان برگزار می شود

مدیر توســعه اکوسیســتم صندوق نوآوری و شــکوفایی گفت: ۲۳ 
تیرماه جاری اولین رویداد استانی »استان آپ« در کرمان برگزار 
می شــود و اســتارتاپ ها و عاقمنــدان تــا ۱۵ تیرمــاه فرصت دارند 

در سامانه »غزال« صندوق نوآوری و شکوفایی ثبت نام کنند.
مصطفی بغدادی در نشست خبری در کرمان اظهار کرد: صندوق 
نوآوری و شکوفایی برای حمایت از موسسات دانش بنیان مصوب 
سال ۸۹ شکل گرفته و در راستای حمایت از تجاری سازی اختراعات 

و ایده ها، وظیفه اصلی ما تامین مالی شرکت های دانش بنیان 
یا اکوسیســتم نوآوری کشــور بود و در حال حاضر بخش بزرگی از 
این اکوسیســتم، مجموعه های صاحب نوآوری هســتند و تاش 

می کنیم خدمات صندوق را به مجموعه های دیگر برسانیم.
وی با اشاره به اینکه ۶۲ صندوق پژوهش و فناوری در کشور داریم 
و تقریبا همه استان ها و دانشگاه های مادر صندوق دارند، افزود: 
صندوق های خاص ایجاد شده و محدودیتی برای ارائه خدمات به 

دانش بنیان ها و همچنین فعالیت های نواورانه و فناورانه ندارند.
بغــدادی تصریــح کرد: یکی از بســترهای ارائه خدمات به شــرکت 
های دانش بنیان، برگزاری دوشنبه های استارتاپی از سال گذشته 
در کشور است و تاکنون ۲۶ رویداد را برگزار کردیم و میزبان بیش 

از ۲۰۰ تیم بودیم.
مدیر توســعه اکوسیســتم صندوق نوآوری و شــکوفایی بیان کرد: 
می گوییم رویدادها باید به قصد جذب سرمایه گذار برگزار شود 
و در دوشنبه های استارتاپی تاکنون نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان 
جذب ســرمایه گذاری داشــتیم و نزدیک به ۳۰ میلیارد تومان در 

حال مذاکره است.
وی افــزود: دوشــنبه هــای اســتارتاپی بــرای طــرح هایــی اســت که 
شتابدهی را تمام کرده و محصول و سابقه فروش دارند و نیازمند 

جذب سرمایه هستند.
بغدادی با اشــاره به تجربه یک ســال گذشــته برای همرســانی ها 
گفــت: ۳۸ درصــد از تیــم هــای اســتارتاپی خارج از تهــران بودند و 
در این راستا رویداد "استان آپ" قرار است خدمات دوشنبه های 
استارتاپی و پیوند را به استان ها بیاورد و برای جذب سرمایه کمک 
کند و هم اینکه به تیم های الیه پایین تر خدمات شتابدهی ارائه 

کند تا به شتاب دهنده ها متصل بشوند.
وی بیان کرد: توانمندسازی تیم ها مسئله مهمی برای ماست تا 

بتوانند داشته های خود را به خوبی ارائه بدهند.
مدیر توســعه اکوسیســتم صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به 
اینکه ۲۳ تیرماه جاری اولین رویداد استانی استان آپ در کرمان 
برگزار می شود، گفت: استارتاپ ها و متقاضیان تا ۱۵ تیرماه جاری 
فرصت ثبت نام دارند و دعوت می کنیم سرمایه گذاران و شرکت 
های صنعتی بزرگ که دنبال طرح های نوآورانه هســتند، در این 
رویداد حضور یابند که با ایده های خاقانه ای مواجه می شوند.



 صنعت، معدن  صنعت، معدن 
33و تجارتو تجارت

  خبر

 برنامه ریزی برای افزایش
 ۳ برابری سرمایه صندوق 
بیمه فعالیت های معدنی

مدیرعامــل صنــدوق بیمــه ســرمایه گذاری  فعالیت هــای 

معدنی با تاکید بر لزوم افزایش سرمایه صندوق بیمه با 

هدف کمک به فعاالن معدنی کشور، از برنامه ریزی برای 

افزایش بیش از سه برابری سرمایه آن به یک هزار و ۷۰۰ 

میلیارد تومان خبر داد. فرید دهقانی با اشاره به افزایش 

ســرمایه صنــدوق از ۱۴۶ میلیــارد تومــان بــه ۵۰۰ میلیارد 

تومان، خاطرنشان کرد: این مهم، افزایش اعتبار صندوق 

نزد بانک های عامل را به دنبال داشت. وی گفت: امسال 

قصد داریم با توجه به نرخ ارز، تورم و باال رفتن هزینه های 

معدن کاری، این عدد را به یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان 

افزایــش دهیــم و به همین منظور مصوبه های ابتدایی را 

ثبت کرده و در حال تدوین گزارش حسابرسی آن هستیم.

چهارشنبه  16 تیر 1400     26 ذوالقعده ١٤٤٢     7 جوالی 2021     شماره  191    4 صفحه 

خبر   خبر   

در مجمع عمومی شرکت صنایع مس افق کرمان 
مطرح شد؛

 عزم جدی 
 »صنایع مس افق« 

 برای جذب 
پروژه های صنعتی و خدماتی

مجمع عمومی عادی ســاالنه صاحبان ســهام شرکت 
صنایــع مــس افــق کرمــان) ســهامی عــام ( بــه  منظور 
ارائه گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 
۱۳۹۹،با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.در 
این مجمع، صورت های مالی شرکت شامل ترازنامه و 
گزارش سود و زیان و میزان سود سهامداران شرکت 

ارایه شد و مورد تصویب قرار گرفت.
 ایــن مراســم بــا حضور مدیران صنعــت مس و حدود 
۶۶/۴ درصد از ســهامداران شــرکت، در محل ســالن 
چنــد منظــوره مجموعــه گردشــگری و پذیرایــی پالیــز 

تشکیل شد.
مهنــدس زینلــی، مدیرعامــل شــرکت صنایــع مــس 
افــق کرمــان، در ابتدای جلســه از حضور ســهامداران 
در مجمــع عمومــی قدردانــی کــرد و اظهــار امیــدواری 
نمــود: در ســال تولیــد، پشــتیبانی ها و مانــع زداییها 
با برنامه ریزی های صورت گرفته و تاش  مضاعف، 
بتوانیــم رونــد رو بــه رشــد بهتــری نســبت به گذشــته 

داشته باشیم.
وی حفظ کرامت انسانی، توسعه پایدار، سودآوری و 
شفافیت مالی و عملیاتی را ارزش های اصلی شرکت 
برشمرد و در ادامه  به وجود بیش از ۴۶ قرارداد فعال 
در شرکتهای تابعه اشاره نمود و خاطر نشان کرد: در 
شرکت صنایع مس افق کرمان، عزم جدی برای جذب 
بیشتر پروژه های صنعتی و خدماتی آغاز شده است.
مدیــر عامــل هلدینــگ صنایــع مــس افــق کرمــان در 
بخشــی از گــزارش عملکــرد ایــن شــرکت بــه مجمــع 
عمومی، به اهم برنامه های استراتژیک هلدینگ به 

شرح ذیل اشاره کرد:

توسعه حوزه تامین نیروی انسانی
اســتفاده حداکثــری از کارخانــه ســولفور ســدیم و راه 

اندازی خط پرک
توسعه ناوگان ماشین آالت در شرکتهای تابعه

خرید و فروش سهام در کارگزاری های استان کرمان
نظارت دقیق بر عملکرد بودجه و بودجه عملیاتی از 

طریق BI و مدیریت حسابرسی
ساخت پاالیشگاه در شهرستان رفسنجان

ساخت دی کلینیک در شهر مس سرچشمه
تکمیل احداث پروژه ســاخت ورزشــگاه شهدای مس 

رفسنجان
زمینــه ســازی جهــت ورود برخــی از شــرکتهای تابعــه 

به بورس
ورود و بهره برداری از معادن کوچک مقیاس

در ادامه گزارش مالی شرکت توسط ایشان ارائه شد 
و ایشان عنوان داشت: با توجه به برنامه ریزی های 
صورت گرفته توســط هلدینگ ســرمایه گذاری مس 
سرچشــمه انشــاهللا به زودی شــاهد حضور پر قدرت 

شرکت در بازار فرابورس خواهیم بود.
در پایان مدیرعامل هلدینگ صنایع مس افق کرمان، 
از همراهــی مدیریــت ارشــد و معاونــان شــرکت ملــی 
صنایــع مــس ایران، صندوق بازنشســتگی، هلدینگ 
سرمایه گذاری مس سرچشمه و اعضاء هیئت مدیره 
شرکت صنایع مس افق کرمان، سهامداران شرکت، 
مدیران ستادی، مدیران عامل شرکتهای تابعه، اعضاء 
هیئــت مدیــره شــرکتهای تابعــه و کلیــه همــکاران در 
شرکت صنایع مس افق کرمان جهت پیشبرد اهداف و 
آرمان های این شرکت، قدردانی و تشکر کرد و اظهار 
داشت:  امیدواریم با همدلی و همکاری همه پرسنل 
این شرکت، در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی 
ها  در جهت رسیدن به اهداف نظام مقدس جمهوری 

اسامی گام های بلندی برداریم.
پس از ارائه گزارش هیئت مدیره شرکت صنایع مس 
افق کرمان به مجمع عمومی عادی ســاالنه صاحبان 
ســهام  و گزارش حســابرس،  جناب آقای دکتر شــیخ 
ریاســت مجمــع در خصــوص تقســیم ســود ســهام، 
پرداخــت مبلــغ ۲۵۰ ریــال بــه صــورت نقــدی بــه ازای 
هر ســهم، به ســهامداران را تصویب نمود. همچنین 
تعییــن حســابرس و بــازرس قانونــی و تعییــن روزنامه 
کثیراالنتشــار از دیگــر اقدامــات ایــن مجمــع بــود. بــر 
ایــن اســاس بــه موسســه حسابرســی کاربــرد تحقیق 
)حسابداران رسمی( به عنوان بازرس اصلی و موسسه 
حسابرسی کوشا منش )حسابداران رسمی( به عنوان 
بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 
۱۴۰۰ از دیگــر مصوبــات این مجمع بود، در خصوص 
انتخاب روزنامه کثیر االنتشــار نیز مقرر شــد روزنامه 
اطاعــات بــه عنــوان روزنامــه کثیراالنتشــار و روزنامه 
کرمان امروز به عنوان روزنامه محلی شرکت در نظر 
گرفته شود. الزم به ذکر است شرکت صنایع مس افق 
کرمان از شرکت های تابعه هلدینگ سرمایه گذاری 

مس سرچشمه است.

مدیرکل تعزیرات استان کرمان از مس شهید 
باهنر بازدید کرد؛

مهر تایید بر عملکرد موفق 
»صنایع مس شهید باهنر«

مدیــرکل تعزیــرات حکومتی اســتان کرمان از شــرکت 
»صنایع مس شهید باهنر کرمان« بازدید و از نزدیک 
با نحوه فعالیت این مجموعه آشنا شد.ارسان میری 
در بازدیــد از کارخانه هــای این شــرکت، بــا قدردانی از 
تاش های صورت گرفته، فعالیت صنایع مس شهید 

باهنر را مثبت ارزیابی کرد.
ارسان میری بیان داشت: با توجه به نامگذاری سال 
۱۴۰۰از سوی مقام معظم رهبری به نام»تولید،پشتیبانی 
ها،مانع زدایی ها« همه ما مکلف به حمایت از بخش 
تولیــد و رفــع موانــع موجود هســتیم که این مســاله را 

تعزیرات حکومتی در میدان عمل ثابت کرده است.
میــری افــزود: تعزیــرات حکومتی همــواره حامی تولید 
کنندگان بوده و حمایت از واحد های تولیدی یکی از 
اهداف سازمان تعزیرات حکومتی می باشدو عاوه بر 
اینکــه  بــا متخلفین احتمالــی در حوزه اقتصادی طبق 

قانون برخورد خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات استان درپایان بیان داشت :حمایت 
قاطــع همــه ارکان حاکمیــت از چنیــن مجموعــه هــای 
موفــق امیــد بــه آینــده در بیــن جوانــان و کارآفرینان را 

فراهم می سازد.
گفتنی است در ابتدای این بازدید ضیائی مدیر عامل 
شرکت گزارشی از نحوه فعالیت این مجموعه تولیدی 
ارائه داد و گفت:این شرکت بزرگترین مجتمع صنعتی 
ارتبــاط دهنــده معــادن مــس و روی کشــور بــا صنایــع 
تولیــدی بــه شــمار مــی رود و از پنــج کارخانــه: ذوب و 
ریخته گری، نورد،کســتروژن و کشــش، لوله مســی و 
سکه زنی تشکیل شده است و یک شرکت پویا بوده که 
با تبادل تجارب و همکاری با سایر شرکتها،محصوالت 
خود را مطابق استانداردهای روز دنیا عرضه می کند.

ضیائی گفت از جمله مهمترین دستاوردهای شرکت 
در ســال ۹۹، افزایــش ۱۳۱ درصــدی ریالــی کل فروش 
نســبت بــه ســال ۹۸، افزایــش ۱۹ درصدی تنــاژ تولید 
نســبت بــه ســال گذشــته، رشــد ۱۳۶ درصــدی ســود 

عملیاتی و ۱۲۴ درصدی سود خالص بوده است.
وی گفت در راستای جهش تولید، نشان ممتاز شستا 
در تحقق جهش تولید برای افزایش تولید قابل توجه 
در ســال ۹۹ توســط وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
بــه مــس باهنــر اهدا شــد. وی اضافه کرد در ســال ۹۹ 
رشد خوبی در تولید و افزایش سود خالص داشته ایم. 
جمع کل صادرات سال ۹۸ برابر با ۹۳۱ تن بوده که در 
سال ۹۹ به ۱۵۰۴ تن رسید که با ۶۲ درصد افزایش در 
تناژ و ۲۶۸ درصد افزایش در ارزش همراه بوده است.

براســاس ایــن گــزارش مقصــودی معــاون تکنولــوژی و 
توسعه و عضو هیئت مدیره و نوریان معاون بازاریابی 
و فروش مس باهنر نیز به ترتیب گزارشی از طرح های 
توســعه و اقدامــات بومــی ســازی شــده و نیز وضعیت 

صادرات و فروش در این شرکت را ارائه کردند.

 رشد 21 درصدی فروش 
نسبت به مدت مشابه سال 99؛

 سیر صعودی 
 فروش آهن اسفنجی 
»توسعه آهن و فوالد 

گل گهر«
شــرکت توســعه آهن و فوالد گل گهر موفق به کسب 
رشــد ۲۱ درصــدی فــروش محصــوالت خود نســبت به 
مــدت مشــابه ســال ۹۹ شــد. مصطفــی روســتا مدیــر 
بازاریابی و فروش این شرکت گفت: همواره توجه ویژه 
به حفظ حاشــیه ســود ضمن رعایت عدالت، انصاف 
و خوشنامی شرکت در فروش محصوالت در بازارهای 
مختلف، مدنظر بوده اســت و اکنون شــرکت توســعه 
آهــن و فــوالد گل گهر ســهم ۴۰ درصــدی از بازار آهن 
اســفنجی کشــور را در اختیــار دارد و بزرگتریــن عرضه 

کننده این محصول است.
وی افــزود: بــه همیــن منظــور و در چارچــوب ســهمیه 
اباغی وزارت صمت جهت عرضه محصوالت در زنجیره 
فوالد کشور،این شرکت توانست با فروش ۸۸۱۵۸۴ تن 
آهن اسفنجی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به 
فروش ۷۲۹۹۱۵ تن محصول تولیدی در مدت مشابه 
ســال ۹۹ به افزایش ۲۱ درصدی دســت یابد و نســبت 
به فروش ۶۳۱۹۸۱ تن آهن اســفنجی تولیدی در ســه 
ماهه اول سال ۹۸ افزایش ۳۹ درصدی فروش در مدت 

مشابه را تجربه کند.
روستا خاطرنشان کرد: شرکت توسعه آهن و فوالد بر 
این باور است در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی 
هــا؛ یکــی از راه های رســیدن بــه خودکفایی در عرصه 
هــای ملــی و بیــن المللی، افزایش دانــش و توانمندی 
در حــوزه بازرگانــی و فروش کارآمد محصوالت تولیدی 
شرکت است. در همین راستا؛ این شرکت با نگاه به 
آینــده و توســعه ســبد محصوالت، به دنبــال بازاریابی  
محصــوالت خــود در بازارهــای داخلــی  و بین المللی و 
تخصیص سهم قابل توجهی از این بازارها به تولیدات 

خود بوده است.

سرپرست معاونت امور معادن وزارت صمت تشریح کرد؛

»آزادسازی«یا »معدن فروشی«
سرپرســت معاونــت امــور معــادن و صنایع معدنــی وزارت صمــت 
نسبت به انتشار برخی شایعه ها درباره آزادسازی ۶ هزار محدوده 
و معــدن غیرفعــال بــا تیتــر »معدن فروشــی« در روزهــای اخیــر، 

واکنش نشان داد.
»اســدهللا کشــاورز« در این خصوص گفت:  بیان چنین مطالبی 
آن هم در شرایطی که وزارت صنعت، معدن و تجارت با اقدامات 
علمی و عملی در تاش برای خروج معادن از حبس و رکود حاکم 

بر این بخش است، توهم است نه واقعیت.
این مقام مســوول با بیان اینکه این وزارتخانه پس از فرمایشــات 
رهبر معظم انقاب مبنی بر توجه بیشتر به بخش معدن نسبت به 
احصاء معادن غیرفعال اقدام کرد، افزود: آزادسازی محدوده های 
معدنی غیرفعال از ۲ سال پیش تاکنون دستور کار این وزارتخانه 

بوده اما به دالیلی اجرای آن محقق نشده بود.
وی بیان داشــت: در حقیقت آزادســازی پهنه های مطالعه شــده از 
سال ۹۵ انجام می شده و یکی از تکالیف مستمر و متداول معاونت 
امور معادن و صنایع معدنی بوده است و ارتباطی به مزایده ها یا 

ابتدا و انتهای دولت ها ندارد.
کشاورز، آزادسازی ۶ هزار محدوده و معدن حبس شده کشور را 
اقدامی شجاعانه و خردمندانه دانست و گفت: بیش از یک سال 
از پایــان مطالعــات برخــی از ایــن پهنه هــا گذشــته بــود و کامــا 
باتکلیــف بودنــد؛ ایــن موضــوع باعث بلوکه شــدن بیــش از ۳۰۰ 

هزار کیلومترمربع شده بود.
وی تصریح کرد: باید توجه داشت که با آزادسازی و واگذاری این 
معادن، رونق سرمایه گذاری و اشتغال در بخش معدن و همچنین 
تأمین مواد اولیه بسیاری از واحدهای تولیدی سراسر کشور انجام 
خواهد شد. این مسوول یادآور شد: مزایده ۶ هزار محدوده معدنی 
با تعیین تکلیف نزدیک به هفت هزار و ۵۰۰ محدوده بلوکه شده که 
مخالفت دستگاه های موضوع ماده ۲۴ قانون معادن را داشتند و 
همچنین آزادسازی پهنه های اکتشافی به لحاظ موضوعی متفاوت 
است. وی افزود: از ۱۳ هزار و ۵۰۰ محدوده معدنی غیرفعال، ۶ هزار 
محدوده مشــمول مزایده و هفت هزار و ۵۰۰ محدوه از نظر وجود 
معارض و مخالفت ارگان های ماده ۲۴ قانون معادن بلوکه بوده اند.
ادامــه داد:  و صنایع معدنــی  معــادن  امــور  معاونــت  سرپرســت 
ســازمان های صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان ها در طــول ســال 
محدوده های معدنی مشمول مزایده را به صورت استانی و از طریق 
فراخوان عمومی واگذار می کردند که امســال مقرر شــد این مهم 
به صورت کشوری و از طریق سامانه »ستاد« )انجام مزایده ها و 

مناقصات دولت( انجام شود.
وی در ادامه با بیان اینکه واگذاری ۶ هزار محدوده معدنی بزرگترین 
مزایــده ملــی کشــور بوده، افــزود: واگذاری معادن حبس شــده از 
طریــق مزایــده عمومی بــه افراد دارای اهلیت و صاحیت، ســبب 

رونق بخش معدن خواهد شد.
کشــاورز اضافه کــرد: پارســال مقرر بود هفت هــزار و ۵۰۰ محدوده 
بلوکه شده که به دلیل مخالفت ارگان های ماده ۲۴ قانون معادن 
قابلیت واگذاری از طریق مزایده را ندارند، آزادسازی شود که این 
امــر بــه دلیــل اعتــراض ارگان هــای و مراجع ذی ربط مبنــی بر بروز 
فساد در بخش های مختلف محقق نشد و از دستور کار خارج شد.
سرپرســت معاونــت امــور معــادن و صنایع معدنــی بــه چگونگــی 
آزادســازی پهنه های اکتشــافی نیز اشــاره کرد و گفت: آزادســازی 
پهنه هــا پــس از پایــان مطالعــات اکتشــافی مجری پهنــه و معرفی 
مناطق امیدبخش انجام می شود که این مهم جزو اولویت های این 
وزارتخانه در سال های اخیر بوده است. وی با بیان اینکه براساس 
ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی قانون معادن نسبت به واگذاری پهنه های 
اکتشافی به شرکت های دولتی و غیردولتی توانمند برای مطالعه و 
شناسایی پتانسیل های معدنی کشور اقدام شده، افزود: پس از 
پایان مطالعه و شناســایی پتانســیل های معدنی و معرفی مناطق 
امیدبخش، تعدادی از محدوده ها برای انجام عملیات اکتشافی به 
مجری پهنه و محدوده های امیدبخش دیگر به منظور انجام فراخوان 

عمومی به سازمان های استانی واگذار می شود.
وی ادامه داد: بدیهی است در چنین شرایطی واگذاری بقیه پهنه ها 
از طریــق مزایــده عمومــی به دلیل عدم اطــاع دقیق درباره وجود 

مواد معدنی، مبنای علمی و قانونی نخواهد داشت.
کشــاورز در ادامه با بیان اینکه طی آزادســازی ۱۰۱ پهنه اکتشــافی 
در ۲۵ اســتان کشــور حــدود ۲۰۳ هــزار کیلومترمربــع از مســاحت 

بلوکه شــده معدنی آزاد خواهد شــد، افزود: آزادســازی پهنه های 
اکتشافی کشور هر سال طی برنامه زمان بندی شده انجام می شود 
و این مهم برای نخستین بار در کشور نیست که انجام می شود.

وی با بیان اینکه باتکلیفی مسووالن وقت در آزادسازی پهنه ها 
ســبب بلوکــه مانــدن بخــش وســیعی از مســاحت معدنــی کشــور 
شــده بــود، اظهار داشــت: پــس از اتمام مطالعــات ۱۰۱ پهنه مورد 
اشاره، ۱۳۸ محدوده امیدبخش حاصل عملیات اکتشافی معرفی 
شــد که این تعداد حدود ۶ هزار و ۵۰۰ کیلومترمربع از مســاحت 
کل پهنه ها را شــامل می شــود. وی ادامه داد: از کل محدوده های 
امیدبخــش اشــاره شــده، ۷۷ محــدوده بــه مســاحت بیــش از ۲ 
هــزار و ۷۰۰ کیلومترمربــع بــرای برگــزاری مزایده عمومی در اختیار 
ســازمان های صنعت، معدن و تجارت اســتان ها و بقیه در اختیار 

مجریان پهنه های اکتشافی قرار گرفته است.
ایــن مســوول در پایــان بــا اعــام آمادگــی ایــن معاونــت در جهــت 
و  از اصحــاب رســانه  بــه شــبهه ها،  پاســخ گویی  و  شفاف ســازی 
مطبوعــات خواســت تــا به منظــور انجــام رســالت اجتماعــی خــود 
نســبت به تشــریح ابعاد و دستاوردهای گسترده این طرح عظیم 
توجه داشته و قبل از توجه به شایعه ها از صحت و سقم مطالب 

و محتواهای منتشر شده علم و اطاع کافی پیدا کنند.
بیســت و هفتــم اردیبهشــت ماه گذشــته آییــن آزادســازی ۶ هــزار 
محدوده و معدن غیرفعال کشور با حضور وزیر صنعت، معدن و 
تجارت، روسای سازمان های صنعت استانی و تشکل های بخش 

خصوصی به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد.

رئیس اتاق مشترک ایران و عمان مطرح کرد:

 لزوم اتخاذ رویکرد تازه به تولید و صادرات 
در دولت جدید

در مجمع عمومی عادی ساالنه اتاق مشترک ایران و عمان که با 
حضور حسین ساح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران و هییت رییسه 
و اعضای اتاق مشترک، تشکیل شد، محسن ضرابی رئیس اتاق 
مشترک ایران و عمان بر لزوم اتخاذ رویکرد تازه به تولید و صادرات 

در دولت جدید تاکید کرد.
محسن ضرابی ضمن اشاره به کاهش قابل توجه حجم صادرات 
ایــران بــه عمــان در ســال های ۹۸ و  ۹۹ ، عمــده تریــن دالیــل ایــن 
امــر را صــدور بخشــنامه های متعدد مبنی بــر ممنوعیت صادرات 
کاالها، اخذ عوارض صادراتی، مشــکات ناشــی از تعهدات ارزی 
صادرکننــدگان و افزایــش هزینــه های حمل دانســت که عاوه بر 
تحمیل هزینه های ســنگین و آســیب جدی به اعتبار تجار ایرانی 
در ایفای تعهدات خود، ســبب از دســت دادن بازارهای صادراتی 

نیز می گردد.
وی افــزود:در بحــث تهاتر کشــوری نیز، بــا توجه به موافقت وزرای 
صنعــت و تجــارت دو کشــور و اســتقبال بخــش خصوصــی و اتــاق 
بازرگانی عمان رمتاســفانه به ســبب بخشــنامه های متعدد بانک 
مرکزی ، این موضوع اجرایی نشد که امیدواریم در دولت سیزدهم،  

بــا تغییــر رویکرد دولت نســبت به تولیــد و صادرات، نه تنها نظام 
تهاتری کشوری راه اندازی گردد بلکه زمینه برای حضور جدی بخش 

خصوصی در بازارهای هدف صادراتی فراهم آید.
وی در ادامه به توافق به عمل آمده بین اتاق مشترک و اتاق بازرگانی 
عمان در برگزاری نخستین نمایشگاه مجازی کشوری بین ایران و 

عمان در مرداد ماه اشاره کرد .
در ادامــه، حســین ســاح ورزی، نایــب رئیــس اتــاق بازرگانی ایران 
ضمن اشــاره به نقش عمان در حوزه دیپلماســی اقتصادی اشــاره 
داشــت، اتاق ایران و عمان چه از منظر شــکلی و ســاختاری و چه 
از حیــث عملکــردی، رویکــردی مبتنی بر نوآوری را در پیش گرفته 
و اقدامات بســیار ســازنده ای را در جهت توســعه روابط تجاری دو 

کشور داشته است.
 وی ادامه داد، کیفیت خدمات ارائه شــده توســط اتاق مشــترک 
بــه اعضــای اتــاق، تعامل تنگاتنگ ایــن اتاق با اتاق هــای بازرگانی 
اســتان ها در ارائه خدمات مشــورتی به فعاالن اقتصادی ، رویکرد 
مســاله محور و نیز جایگاه شــناخته شــده و در خور توجه این اتاق 
در کشور عمان و نهادهای اقتصادی آن کشور که می تواند نقش 

مهمــی در تســهیل حضــور موفــق شــرکت های خوش نــام بخــش 
خصوصی کشور در بازار عمان داشته باشد، از دیگر نکات قابل 

تامل است.
شــایان ذکر اســت، در ادامه جلســه، گزارش عملکرد و صورتهای 
مالــی ســال ۱۳۹۹، روزنامــه کثیــر االنتشــار و انتخــاب حســابرس 
مســتقل و حــق ورودی و حــق عضویــت ســال ۱۴۰۰ اتاق مشــترک 
مــورد تصویــب اعضــای مجمع قــرار گرفت و بــازرس اصلی و علی 

البدل انتخاب شدند.

مرکز پژوهش های مجلس، گزارش داد 

چرا صادرات محصوالت معدنی و فلزی افت کرد؟

مرکز پژوهش های مجلس، گزارش تحوالت داخلی و بین المللی 
حوزه معادن و صنایع معدنی در ۶ ماهه نخســت ســال ۱۳۹۹ را 
منتشــر کــرده اســت کــه بر اســاس آن، از مهم تریــن دالیل افت 
صــادرات محصــوالت معدنــی و فلــزی می توان به شــرایط جدید 
ناشــی از شــیوع ویروس کرونا، سیاســت های تنظیم بازار دولت 
به منظــور کنتــرل عرضــه و قیمت محصوالت معدنــی و فلزی در 
کشور، وضع عوارض صادراتی، تشدید تحریم های بین المللی، 

محدودیت در انتقال پول و حمل ونقل دریایی اشاره کرد.
مهم ترین عامل اثرگذار بر بازار در ۶ ماهه نخست سال ۹۹، شیوع 
جهانی ویروس کرونا بود که در ابتدای دوره شیوع این ویروس، 
بسیاری از معادن و صنایع معدنی به دلیل رعایت پروتکل های 
بهداشــتی و نیــز باتوجه بــه کاهــش چشــمگیر تقاضــای جهانــی 
برای کامودیتی ها، ســطح تولید و تجارت خود را پایین بیاورند و 
درنتیجه این مسئله افت قیمت اکثر محصوالت معدنی و فلزی 
را در دنیا سبب شد.. معادن و صنایع معدنی دنیا به ویژه چین 
توانستند تا پس از یک دوره رکود و افت تقاضا و قیمت ها، روند 

روبه رشــدی را در پیش گیرند. راه اندازی مجدد کســب وکارها در 
کشور چین و غلبه بر شیوع بیماری در این کشور و درنظرگرفتن 
نقش مؤثر چین در بازار کامودیتی های دنیا، تقاضای محصوالت 
معدنــی و فلــزی را مجــدداً افزایــش داده و رشــد قیمت هــا از ماه 
مــه ۲۰۲۰ آغــاز و تــا مــاه ســپتامبر ادامه یافت. تضعیــف دالر در 
این بازه زمانی یکی دیگر از دالیل مهم روی آوردن سرمایه برای 
خرید محصوالت معدنی و فلزی بود که موجب افزایش قیمت 

کامودیتی ها در دنیا شد.
پس از کنترل نسبی شیوع کرونا در چین در اوایل سال ۱۳۹۹، 
گزارش انجمن آهن و فوالد این کشور نشان داد که تولید روزانه 
فوالدسازان مجدداً افزایش یافته و موجودی انبارها به سرعت در 
حال تخلیه است که نشان دهنده رشد تقاضا و درنتیجه افزایش 
قیمت ها بود. در خرداد ۱۳۹۹ و با آرام شدن شرایط شیوع ویروس 
کرونــا در چیــن، ضریــب بهره برداری از واحدهــای کوره بلند این 
کشور نسبت به ۶۳ درصد ماه فوریه، رشد قابل ماحظه ای کرد. 
موجــودی انبارهــای ســنگ آهن در بنــادر چیــن، موجــودی بیلت 

در انبارهــای تانگشــان و شــاخص موجــودی کک در واحدهــای 
کک ســازی چین نیز نزولی شــد که همه این موارد نشــان دهنده 
بهبود وضعیت فوالدسازان این کشور در بازه زمانی مورد اشاره 
بود که باعث شــد قیمت های جهانی بعد از ســقوط ماه فوریه، 
روندی صعودی را تجربه کنند. عبور کشور چین از بحران کرونا و 
تحریک تقاضای این کشور از طریق تعریف پروژه های زیرساخت 
بزرگ مقیاس، از عوامل بهبود تقاضای فوالد و رشد قیمت ها بود.

محصوالت معدنی در ایران چه مشکالتی داشتند؟  
در مقایســه ۶ ماهه نخســت ســال ۱۳۹۹ با همین زمان در سال 
۱۳۹۸ تولید بخش عمده ای از محصوالت معدنی و فلزی در ایران 
با رشد روبه رو بوده است. در این مدت در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل، تولید پودر آلومینا ۴.۲ درصد، آلومینیم ۵۵.۴ درصد، 
کاتــد مــس ۵.۵ درصــد، ســنگ آهن ۱۷.۷ درصــد، گندلــه ۸.۹ 
درصد، آهن اســفنجی ۱۲.۹ درصد، شــمش فوالدی ۰.۶ درصد 
و محصوالت طویل و تخت فوالدی ۲.۱ درصد رشد داشته است. 
در این میان تولید کنســانتره ســنگ آهن با افت ۳.۲ درصدی و 

کنسانتره زغال سنگ با افت ۶.۲ درصدی روبه رو بوده است.
صادرات این بخش در ۶ ماهه نخست سال از نظر وزنی با افت 
۴۲ درصــدی و از نظــر ارزشــی بــا افــت ۴۳ درصــدی مواجه بوده 
اســت. از مهم تریــن دالیــل افــت صادرات محصــوالت معدنی و 
فلــزی می توان به شــرایط جدید ناشــی از شــیوع ویــروس کرونا، 
سیاست های تنظیم بازار دولت به منظور کنترل عرضه و قیمت 
محصــوالت معدنی و فلزی در کشــور، وضــع عوارض صادراتی، 
تشــدید تحریم هــای بین المللــی، محدودیــت در انتقــال پــول و 

حمل ونقل دریایی اشاره کرد.
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تقسیم سود 1۳0 تومانی در مجمع عمومی سالیانه کگل؛

افزایش سرمایه 3۰ هزار میلیاردی در دستور کار گل گهر

مجمع عمومی ســالیانه شــرکت معدنی و صنعتی گل گهر با نماد »#کگل« برگزار شــد و تقســیم ســود 
نقدی ۱۳۰ تومانی به ازای هر سهم به تصویب سهامداران این شرکت رسید.

برای بازدهی بیشتر گل گهر در بازارسرمایه برنامه های خوبی داریم  
مدیرعامــل شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر در ایــن مجمــع گفت: در ســال ۹۹ حــدود ۱۵.۳ میلیون تن 
کنسانتره و ۱۲.۲ میلیون گندله و ۴ میلیون آهن آسفنجی در منطقه گل گهر تولید شده است و در واقع  

سال ۹۹ این شرکت سهم تولید ۴۲درصدی کنسانتره و ۲۷ درصدی گندله را به خود اختصاص داد.
مهندس ایمان عتیقی افزود: در ۳ ماهه اول امسال، تولید گل گهر۱۴درصد و فروش آن ۲۲۰ درصد رشد 
داشــته اســت. همچنین گل گهر در ســال ۹۹ بیش از ۲۹ هزار میلیارد تومان درآمد اصلی و دارایی شــرکت 

۶۳ درصد و سود ناخالص تلفیقی نیز رشد ۱۹۲ درصدی داشته است.
وی اظهار کرد: شرکت گل گهر در بحث مزیت منطقه ای جزو محدود شرکت هایی است که زنجیره فوالد 

را به صورت کامل در اختیار دارد.
مدیرعامل شــرکت گل گهر ادامه داد: گل گهر پنجمین شــرکت در بورس اســت و برای بازدهی گل گهر در 
بازار سرمایه برنامه های خوبی داریم که یکی از آنها در ۴۰ روز آینده انجام می شود و گهر ترابر و جهان 

فوالد را به بورس وارد می کنیم.
وی افــزود: تکمیــل زنجیــره فــوالد و تامیــن ســنگ، بهینــه ســازی و تنــوع تولیــد محصوالت غیــر فوالدی در 

برنامه های ما قرار دارد.
به گفته وی، در نهایت میزان سود خالص به مقدار ۱۴۱.۶۰۳.۲۸۲ میلیون ریال شده است که در مقایسه 

با سال ۹۸ رشد ۱۱۷ درصدی را به ثبت رسانده است. 
امیرحســین نــادری رییــس مجمــع نیــز گفــت: شــرکت معدنی و صنعتی گل گهر در شــرایط ســخت تحریم 
یکی از دوره های طایی خود را گذرانده و این شــرکت کارنامه مثبتی در مجموعه و زیرمجموعه های خود 
داشته است. چراکه شرایط سختی در کشور داریم  و در کل مجموعه های گلگهر این افتخار را آفریدند.
 معاون مالی اقتصادی گل گهر هم از افزایش سرمایه ۳۰ هزار میلیاردی در دستور کار گل گهر خبر داد.
محمــود زیدآبــادی نــژاد، معــاون مالــی اقتصــادی گل گهــر در حاشــیه مجمــع عمومــی شــرکت اظهــار 
کرد:سهامداران ما حامی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر هستند.وی افزود: در مجمع تصویب شد ۴۰ 
درصد ســود انباشــه و ۶۰ درصد ســود توزیع شــد و به هر ســهامدار گل گهر، مبلغ ۱۳۰ تومان به ازای هر 
سهم تقسیم شد هرچند به عنوان معاون مالی اقتصادی گل گهر ترجیح می دادم ۶۰ درصد سود انباشته 

و ۴۰ درصد سود تقسیم شود.
زیدآبــادی نــژاد در ارتبــاط بــا برنامــه افزایش ســرمایه بیان کــرد: برنامه افزایش ســرمایه از ۱۰ هزار میلیارد 
تومان به ۳۰ هزار میلیارد تومان در دســتور کار داریم. البته باید این افزایش ســرمایه ابتدا توســط هیئت 

مدیره تصویب، حسابرس کنترل و در مجمع فوق العاده اعام شود.
معاون مالی اقتصادی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر بیان کرد: در حال حاضر بعد از تصویب مجمع فوق 
العاده می توانیم ۵ هزار میلیارد تومان از این افزایش سرمایه را از سود انباشته استفاده کنیم و مابقی آن 
را از طریق آورده نقدی سرمایه داران تامین کنیم )که برنامه زمان بندی بستگی به پیشرفت پروژه ها دارد.(

وی با بیان اینکه انتقال آب خلیج فارس به گل گهر به پایان رســیده اســت، تصریح کرد: در حال حاضر 
پروژه آب شیرین کن در بندر عباس در حال اجراست، این پروژه به ۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز 
دارد. در فاز دوم شــامل شــرکت جدید ســهام دار هســتیم این شــرکت به دنبال انتقال آب به اصفهان، 

یزد، خراسان آب است.
معاون مالی اقتصادی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در ارتباط با مهمترین برنامه های برقی گل گهر بیان 
کرد: یک نیروگاه تولید برق ۵۰۰ مگاواتی داریم که به بهره برداری رسیده است، ۲ نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی 

دیگر نیز وجود دارد که مناقصه آن انجام شده، پیمانکاران انتخاب و به زودی کلنگ آن زده می شود.
زید آبادی نژاد در ارتباط با ۲ شرکت جدید گل گهر که قرار است بورسی شود، بیان کرد: دو شرکت جهان 
فوالد و گوهر ترابر به زودی سهام خود را در بورس عرضه می کنند، گل گهر مالک ۵۱ درصد شرکت جهان 

فوالد و ۹۶ درصد شرکت گوهر تراور است.

حسابرس قانونی شرکت گل گهر  
در مجمــع گل گهــر، شــرکت بهــراد مشــار به عنوان حســابرس قانونی و همچنین روزنامــه دنیای اقتصاد و 

اطاعات به عنوان روزنامه کثیراالنتشار انتخاب شدند.

تقسیم سود  
در مجمــع عمومــی ســالیانه شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر، مبلــغ ۱۳۰ تومــان بــه ازای هر ســهم بین 

سهامداران تقسیم شد.

اطالعات مدیران گل گهر:  
 

سهامداران اصلی شرکت:  
وضعیت سهامداران اصلی شرکت در تاریخ ۳۰/۱۲/۹۹ به شرح زیر بوده است:

 

درآمد سرمایه گذاری در شرکت های زیر مجموعه گل گهر:  
 

میزان فروش داخلی شرکت های فرعی و وابسته عمده :  
 

خطوط تجاری جدید گل گهر عبارتند از:  
EPC پروژه توسعه و ارتقای کیفیت خطوط ۶،۵ و ۷ کنسانتره به صورت

پروژه بهبود کیفیت محصول خط ۴ تولید کنسانتره
پروژه بازیابی آب

پروژه خردایش، انباشت، برداشت و انتقال سنگ آهن از معدن۳ به کارخانه
کارخانجات فوالد سازی و نورد فاز اول )شرکت فرعی توسعه آهن و فوالد(

احداث خط ذوب و ریخته گری ۲) شرکت فرعی جهان فوالد سیرجان(
احداث خط تولید آهن اسفنجی شماره ۲) شرکت فرعی جهان فوالد سیرجان(
احداث بلوک اول نیروگاه ۱۰۰۰ مگا واتی سیرجان )شرکت گهر انرژی سیرجان(

پروژه فاضاب سیرجان شرکت کیمیا آبرسان یاور زمین
پروژه خطوط جاده ای – جاده سنگین )شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر(

نتایج عملیات و چشم اندازها:  
در دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۹۹ میزان جمع تولید کنسانتره و گندله ۲۷.۵۸۱.۲۵۸ تن بوده است 
که نسبت به مدت مشابه در سال ۹۸ به میزان ۱.۱ درصد افزایش داشته است. در سال مالی منتهی به 
۲۹ اسفند ماه ۹۸ میزان تولید کنسانتره ۱۸۰.۰۸۰.۰۱۶ تن بوده است که نسبت به مدت مشابه در سال 
۹۷ به میزان ۲.۷%درصد افزایش داشــته اســت. میزان تولید محصوالت شــرکت به صورت مقایســه ای از 

سال ۹۶ به شرح زیر ارائه می شود:
 

چشم انداز تولید محصوالت  
با توجه به برنامه ریزی انجام شده پیش بینی می شود در میزان تولید کنسانتره و گندله تولیدی شرکت 
تا پایان سال ۱۴۰۰ به ترتیب به ۱۵.۷ میلیون تن و ۱۲.۱میلیون تن برسد. ضمنا تولید نهایی کنسانتره و 

گندله تولیدی شرکت در سال ۹۹ به میزان ۱۵.۳میلیون تن و ۱۲.۲میلیون تن بوده است.
 

چشم انداز فروش محصوالت  
شــرکت، معاماتــی را بــه ارز انجــام می دهــد کــه در نتیجــه، در معــرض آســیب پذیری از نوســانات نرخ ارز 
قــرار مــی گیــرد. آســیب پذیــری از نوســان نرخ ارز از طریــق ارز حاصل از فروش صادراتــی و نقدینگی ارزی 

مدیریت می شود.
همچنین در خصوص فروش کنســانتره داخلی، با توجه به قراردادهای فی ما بین با مشــتریان و ســهمیه 
های مورد توافق با شرکت های فوالد خوزستان و فوالد مبارکه و فوالد خراسان از دیدگاه مدیریت شرکت 
پیش بینی می شود تا پایان سال ۱۴۰۰ سه و نیم میلیون تن کنسانتره به مشتریان داخلی به فروش رسد. 

مقادیر پیش بینی فروش شرکت در سال ۱۴۰۰ در جدول درآمدهای عملیاتی ارائه شده است.
سود تقسیمی  

با توجه به روال ســال های گذشــته شــرکت، پیشــنهاد هیئت مدیره شــرکت در خصوص تقســیم ســود در 
سال ۹۹ ، ۴۰ %سود خالص دوره بود که تصویب شد.

 


