
شامخ کل اقتصاد در خردادماه به 51.27 واحد رسید؛

 دو نگرانی بزرگ فعاالن اقتصادی؛ 
»قطعی برق« و »کمبود مواد اولیه«

بررسی ها نشان می دهد شامخ کل اقتصاد و صنعت در خردادماه 
همچنــان در وضعیــت رونــق قــرار داشــته اما قطعی بــرق و کمبود 
مواد اولیه همچنان جزو نگرانی های فعاالن اقتصادی بوده است.
مرکز پژوهش های اتاق ایران نتایج بیســت و یکمین دوره شــامخ 
کل اقتصاد و سی و سومین دوره شامخ صنعت را برای خردادماه 
1400 منتشــر کــرد. بــر اســاس نتایج این طــرح در خردادماه، روند 
مثبــت شــامخ، در کل اقتصــاد بــا رقــم 51.27 واحــد و در بخــش 
صنعت با رقم 54.21 واحد ادامه پیدا کرده و وضعیت رونق در هر 
دو شاخص حفظ شده است؛ اما همچنان مسائلی نظیر کاهش 
سفارشات جدید مشتریان، افزایش قیمت مواد اولیه ازیک طرف 

و قطعی مکرر برق در واحدهای صنعتی و خدماتی از طرف دیگر، 
تردیدهایی را در استمرار وضعیت موجود به وجود آورده است.

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد  
طبــق نظرســنجی انجــام شــده از بنگاه هــای اقتصــادی کشــور، 
شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در خردادماه، 51.27 
به دست آمده است که عدد آن نسبت به اردیبهشت ماه )53.84( 
کاهش داشته است البته شدت افزایش شاخص نسبت به 5 ماه 
گذشته از بهمن )به غیراز فروردین( ماه کمتر بوده است. همچنین 
در خردادماه زیرشاخص های میزان سفارشات جدید مشتریان و 

موجودی مواد اولیه عدد زیر 50 را ثبت کرده اند و تقاضای مشتریان 
متأثر از بالتکلیفی بعد از انتخابات همچنان با کاهش روبرو است. 
فقط در بخش ســاختمان همه زیرشــاخص های اصلی عدد باالی 

50 را به ثبت رسانده اند.
به طورکلی بر اساس نظرسنجی انجام شده در خردادماه از فعاالن 
اقتصــادی پیش بینــی می شــود کــه با تعییــن وضعیــت انتخابات، 
معضــالت سیاســی که طــی ماه های اخیر باعــث کاهش تقاضای 
مشتریان و رکود بازار شده بود، در تیرماه تقاضا به حالت عادی 

خود بازگردد. اما از طرفی ممکن است به علت 
افزایش شدید قیمت مواد اولیه، در ماه های آتی 
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دبیرمحترم هیئت ناریه 
استان کرمان

 جناب آقای 
مهندس مشکی نسب

مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده، رحمت 
الهــی بــرای مادر بزرگوارتان و ســالمتی و طول 
عمر با عزت برای جنابعالی و خانواده ارجمند 

شما را از پروردگار خواهانم.

دکتر بابک اسماعیلی احمدآبادی
 مدیرعامل مجتمع معدنی و فرآوری 

خان خاتون

5 پروژه عظیم »میدکو« افتتاح شد

ارمغان ۴۰ هزار میلیارد تومان 
سرمایه گذاری در استان کرمان

اقتصاد کرمان:  پنج پروژه بزرگ  شرکت توسعه معادن و صنایع 
معدنــی خاورمیانــه )میدکو( بــا ارزش ســرمایه گذاری 400هزار 
میلیارد ریال به صورت ویدئوکنفرانس و با حضور رئیس جمهور 

به بهره برداری رسید.
مدیرعامــل میدکــو در ایــن مراســم با اشــاره به آغــاز 35 پروژۀ 
صنعتی معدنی به صورت همزمان توسط این هلدینگ،گفت: 
امروز پنج پروژه از مجموعه پروژه های میدکو به صورت همزمان 

به بهره برداری می رسد.
دکتــر علی اصغــر پورمنــد در آییــن بهره بــرداری از پروژه هــای 
هلدینــگ میدکــو با بیان اینکه در دوره ای مدیرعامل و رییس 
هیأت مدیره شرکت ملی صنایع مس بودم که پس از فراغت 
از این مســئولیت،در گفت و گو با جناب آقای دکتر قاســمی، 
تصمیم به راه اندازی هلدینگ میدکو گرفتیم که خداوند کمک 
کرد و در ســال 1387 فعالیت خود راشــروع کردیم که بخشــی 
از پروژه های میدکو در ســال 90 و بخش دیگری هم در ســال 

92 شروع شد.
مدیرعامــل میدکــو تاکید کرد: مهمتریــن ویژگی طرح های 35 
گانــه میدکــو، زنجیــرۀ تولید از معدن تا محصول نهایی اســت 
و شــعارمان از ابتــدا ایــن بــود کــه »توســعه مــا از معــدن آغــاز 

می شود«..
دکتــر پورمنــد در ادامــه از احــداث نیــروگاه ســیکل ترکیبی در 
زمینی به مساحت 46 هکتار در مجتمع فوالد بوتیای ایرانیان 
با ظرفیت 500 مگاوات خبر داد و گفت: بخش گازِی این پروژه 
با ظرفیت 12 مگاوات تا پایان سال 1400 وارد مدار خواهد شد 

و بقیۀ آن هم در سال 1401 به بهره برداری می رسد.
دکتــر پورمنــد افــزود:در مقابــِل مجمــوِع 2 هــزار هکتــار زمین 
اختصــاص یافتــه بــه پروژه هــای میدکــو، 4500 هکتــار فضــای 

سبز ایجاد کرده ایم.
وی بــا بیــان اینکــه بــا بهره بــرداری از دوســه پــروژۀ باقی مانــده 
میدکــو در اوایــل ســال 1404، اشــتغال مســتقیم شــرکت های 
هلدینگ میدکو به 15 هزار نفر خواهد رسید، گفت: در صنعت 

فوالد به ازای هر نفر اشتغالزایی مستقیم، 20 فرصت شغلی 
غیرمســتقیم محاســبه می شــود که بر این اســاس، درمجموع 
بــرای حــدود 300 هــزار نفــر نیز بــه صورت غیرمســتقیم ایجاد 

اشتغال کرده ایم.
مدیرعامل میدکو افزود: میانگین ســنی پرســنل شــرکت های 
زیرمجموعۀ میدکو 34 سال است و 97 درصد از نیروها بومی 

هستند که تجربه خوبی بوده است.
دکتــر پورمنــد در خصــوص مســئولیت اجتماعــی نیــز گفــت: 
در زمینــۀ مســئولیت اجتماعــی، تأکید ما بــر تقویت جوانان و 
روستاهای اطراف سایت هاست که بر اساس آن ثروت آفرینی 

متوازن توسط بخش خصوصی ایجاد شود.
گزارش »اقتصاد کرمان« می افزاید پس از ارایه گزارش دکتر 
پورمند، رییس جمهور نیز در سخنانی با قدردانی از برنامه ریزی 
و جسارت مدیرعامل میدکو در اجرای طرح های عظیم و متعدد 
در زمانی اندک، تاکید کرد: ما امروز حاصل و ثمره این تالش ها 

را در نقاط مختلف کشور شاهد هستیم.  
میدکو جزو چهار شرکت برتر بورسی   

در بخش دیگری از این آیین،مدیرعامل بانک پاسارگاد و رئیس 
هیات مدیــره شــرکت میدکــو در ســخنانی گفــت: در چارچوب 
سیاست های دولت و در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی 
فعالیت های این مجموعه شکل گرفته به گونه ای که هم اکنون 
یــک و نیــم میلیــون نفربــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم 
سهامدار هستند، میدکو اولین هلدینگی است که با ثبت در 

بورس فعالیت خود را شروع کرده است.
از  بــه گفتــه دکتــر مجیــد قاســمی، یکــی 

   گزارش 
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رکورد تورم اجاره بها شکست
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همزمان با آیین افتتاح طرح های میدکو در استان کرمان صورت گرفت؛

افتتاح ابرپروژه ۲۴ هزار میلیارد 
تومانی »فوالد زرند ایرانیان«

اقتصاد کرمان: در روزی که پنج طرح ملی شرکت 
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو( 
بــه بــار نشســت، کرمــان و ایــران، شــاهد افتتــاح 
ابرپروژه فوالدسازی شرکت فوالد زرند ایرانیان نیز 
بــود کــه با دســتور رییس جمهــوری بــه بهره برداری 

رسید.
مدیرعامــل شــرکت فــوالد زرنــد ایرانیــان، در آییــن 
افتتاح دو پروژۀ مجتمع فوالدســازی و خنک سازی 
کک به روش خشک گفت: عملیات اجرایی مجتمع 
فوالدسازی با هدف تولید فوالد به روش کوره بلند، 
توســط شــرکت فوالد زرند ایرانیان از شــرکت های 
زیرمجموعۀ هلدینگ عظیم میدکو، از سال 1392 
آغــاز شــده و هم اکنــون، بــه مرحلــۀ بهره بــرداری 
رســیده اســت. دکتــر ماشــاءهللا ســهراب نژاد، در 
آییــن بهره بــرداری از ایــن دو پــروژه کــه به صــورت 
ویدیوکنفرانس با حضور رییس جمهور برگزار شد، 
افزود: با توجه به مزیت های معدنی ازجمله وجود 
معادن ذغال ســنگ در اســتان کرمان و در راستای 
تکمیل و توسعۀ زنجیرۀ فوالدِ کشور، این کارخانه 
بــا ظرفیــت تولیــد 1.7 میلیون تن شــمش فوالدی 
در ســال، با ســرمایه گذاری 240 هزار میلیارد ریال 
و اشــتغال مســتقیم 2300 نفر، در شهرستان زرنِد 

استان کرمان احداث شده است. 
وی با بیان اینکه این مجتمع، از شش واحد اصلِی 
تولیدی شــامل انباشــت و برداشت، کلوخه سازی، 
کوره بلند، فوالدسازی، ریخته گری و کارگاه اکسیژن 
و کارگاه های جنبی دیگر تشکیل شده است، گفت: 
ســایر حلقه های این زنجیره، معادن ســنگ آهن، 
ذغال سنگ و کارخانجات فراوری کنستانترۀ سنگ 
آهن با ظرفیت چهار میلیون تن و گندله ســازی با 
ظرفیــت 2.5 میلیــون تن، ذغال شــویی با ظرفیت 

500 هزار تن و کک سازی ها با ظرفیت یک میلیون 
و 200 هزار تن را شامل می شود که در سنوات اخیر 
سرمایه گذاری و اجرا شده و اکنون، دو پروژۀ مجتمع 
فوالدســازی به عنــوان آخریــن حلقــۀ فوالدســازی 

توسط این شرکت در حال بهره برداری است.
افــزود:  ایرانیــان  زرنــد  فــوالد  مدیرعامــل شــرکت 
به دلیــل محدودیــت منابــع آب در اســتان کرمان و 
ضرورت صیانت از ذخایر ارزشــمند زیرزمینِی آب، 
ایــن شــرکت برای تأمیــن آب مصرفِی کارخانجات، 
به ســرمایه گذاری و اجرای شــبکۀ فاضالب شــهری 

در شهرهای کرمان و زرند مبادرت کرده است.
دکتــر ســهراب نژاد ادامــه داد: همچنیــن عــالوه بــر 
مجتمع عظیم فوالدسازی، پروژۀ خنک سازی کک 
متالــوژی بــه روش خشــک، دیگــر پــروژه ای اســت 
کــه امــروز بــه بهره بــرداری خواهــد رســید کــه یکی 
از مهمتریــن پروژه هــای زیســت محیطی با ظرفیت 
خروجی 800 هزار تن، سرمایه گذاری 10 هزار میلیارد 

ریال و اشتغال زایی 50 نفر محسوب می شود. 
وی از تولید روزانه حدود 5000 تن فوالد توسط این 
شرکت در آینده ای نزدیک خبر داد و در خصوص 
اســتان  و  در کشــور  موجــود  ذغال ســنگ  میــزان 
کرمان گفت: در ایران حدود دو میلیارد تن ذخایر 
ذغال ســنگ وجــود دارد؛ بنابرایــن، اگــر اکتشــاف 
بیشــتری صــورت گیــرد، ذغال ســنگ بــرای زنجیرۀ 

تولید فوالد به اندازۀ کافی خواهد بود.
تأکیــد  ایرانیــان  زرنــد  فــوالد  شــرکت  مدیرعامــل 
کــرد: معــادن بایــد تــالش کنند تا تولیــد و کیفیت 
ذغال ســنگ افزایــش یابــد؛ چراکــه ذغال ســنگ، 
یکی از اصلی ترین مواد مورد نیاز در زنجیرۀ تولید 

فوالد است.
ســهراب نژاد در پاســخ بــه پرســش رییس جمهــور 

در خصــوص چگونگــی تأمیــن آب، کمبــود آب در 
کرمان را یکی از اصلی ترین مشکالت تولید فوالد 
در ایــن اســتان دانســت و گفــت: خوشــبختانه از 
همان روزهای نخسِت راه اندازی کارخانجات فوالد 
در کرمــان، جنــاب آقــای دکتر پورمنــد، مدیرعامل 
هلدینــگ میدکــو، دغدغــۀ کمبود آب داشــتند که 
یکی از اقدامات مهم، اســتحصال آب از فاضالب 

شهری بود.
آب  مصــرف  تمــام  حاضــر،  حــال  در  افــزود:  وی 
فاضــالب  پســاب  از  ایرانیــان،  زرنــد  کارخانجــات 

کرمان است.
مدیرعامــل شــرکت فــوالد زرنــد ایرانیــان، در پایان 
ضمن تشکر از مسئوالن و مقامات وزارت صمت، 
فرمانــدار  کرمــان،  اســتاندار  زینی ونــد  دکتــر  از 
شهرســتان زرنــد و ســایر مدیــران اســتان کرمــان 
و شهرســتان زرنــد بــه دلیــل همــکاری نزدیــک و 

صمیمانه، تشکر کرد.
سهراب نژاد در پایان افزود: همچنین از شرکت های 
نصــاب پروژه هــا و تمام همــکاران و مدیران محترم 

شرکت های میدکو و زیسکو سپاسگزارم.
بر اساس گزارش »اقتصاد کرمان«، دکتر روحانی 
رییس جمهــور نیــز پــس از ارایه گــزارش مدیرعامل 
فــوالد زرنــد ایرانیان، از دکتر ســهراب نژاد قدردانی 
کــرد و افــزود: افتتــاح این طــرح  را به مردم خوب و 
مومــن زرنــد و مردم عزیــز کرمان تبریک می گویم. 
رییس جمهــور اظهــار داشــت:امروز شــاهد بــه ثمر 
نشســتن یک طرح مهم صنعتی و معدنی و تولید 
فــوالد بــه روش کــوره بلنــد بــرای اولیــن بــار پس از 
انقــالب در اســتان کرمــان هســتیم کــه امیدواریم 
موجب توســعه این اســتان و کشور عزیزمان ایران 

باشد.  



اســتاندار کرمان گفت: ۹۵ درصد آب مصرفی اســتان 

را متاســفانه به کشــت کم بازده می دهیم در حالی  که 

ساالنه بیش از یکهزار هکتار از پسته ما خشک می شود 

اما گلخانه هیدروپونیک )آب کشــت ( آب نمی خواهد 

و کشــت بایــد به ســمت بازدهــی برود. علــی زینی وند 

در آیین افتتاح طرح اضطراری آبرســانی کرمان افزود: 

رویکرد ما باید مقابله با کشاورزی سنتی باشد و در این 

مسیر باید مقاومت، مقابله  و حتی اعمال قانون کرد.

وی افزود: به این علت برای تامین بخشی از آب شرب 

کرمان باوجود مشکالت شرمنده مردم هستیم؛ طبیعی 

است چون که رینگ شهر اجرا نشده و به برخی مناطق 

آب کمتر می رسد.

 انتقاد استاندار کرمان 
از اختصاص ۹۵ درصد آب 
مصرفی به کشت کم بازده

خبر  
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جورکشی صنایع بزرگ استان؛

 پایان قطعی برق 
تجاری و خانگی در کرمان

مدیر امور دیسپاچینگ و فوریت های برق شرکت توزیع 
نیــروی برق شــمال اســتان کرمــان گفت: بــا همکاری 
صنایــع بــزرگ ایــن اســتان و مدیریــت مصــرف، دیگر 
خاموشــی در بخش هــای تجــاری و خانگی این اســتان 

نخواهیم داشت.
حسین علیزاده افزود: در روزهای اخیر به دلیل افزایش 
مصرف برق شاهد افزایش خاموشی ها در بخش های 
تجــاری و خانگــی بودیم که با توجه به کاهش مصرف 
برق از طرف صنایع استان کرمان، برق در بخش های 

غیرصنعتی قطع نمی شود.
وی تصریح کرد: هرگونه خاموشی احتمالی در استان 
کرمــان نیــز قبل از اعمال حتما از طریق اطالعیه های 
شرکت توزیع برق به آگاهی مشترکان خواهد رسید.

مدیــر امــور دیســپاچینگ و فوریــت هــای برق شــرکت 
توزیع نیروی برق شــمال اســتان کرمان با بیان اینکه 
پیــک مصــرف برق تــا انتهای مــرداد ادامــه دارد اظهار 
داشــت: شهروندان همچنان به مدیریت مصرف برق 
توجــه داشــته باشــند تــا عــالوه بــر کاهــش هزینــه، از 

خاموشی های احتمالی جلوگیری شود.
وی بیان کرد:هم اکنون صنایع بزرگ کرمان با حداقل 
ظرفیت در حال فعالیت هســتند تا مشــکالت قطعی 

برق در این استان به حداقل برسد.

معاون عمرانی استاندار کرمان خبر داد:

رشد ۲۶ درصدی بودجه 
مصوب شهرداری های کرمان

معــاون هماهنگــی امور عمرانی اســتاندار کرمان گفت: 
بودجه مصوبه ســال 1400 شــهرداری های استان 3 هزار 
و 596 میلیارد تومان است که 26 درصد رشد نسبت به 

سال قبل را نشان می دهد.
ســیدمصطفی آیت اللهی موســوی در نشســت مجــازی 
گرامیداشــت روز شــهرداری ها و دهیاری هــا بــا حضــور 
و  دهیاری هــا  ســازمان  معــاون  و  کرمــان  اســتاندار 
شــهرداری های کشــور از محل ســالن پیامبر اعظم )ص( 
اســتانداری کرمــان اظهــار داشــت: 59 درصــد جمعیــت 
استان کرمان شهری و 41 درصد آن را جمعیت روستایی 
تشکل می هند که بعد از اجرای طرح های مناسب اقتصاد 
مقاومتی شاهد مهاجرت معکوس در بعضی از روستاهای 

استان بودیم.
وی عنوان کرد: در مجموع اســتان کرمان 20 شــهرداری 
درجه سه، 14 شهرداری درجه چهار، 10 شهرداری درجه 
شــش، 9 شــهرداری درجه پنج، هشــت شــهرداری درجه 
یــک، چهــار شــهرداری درجه های دو، هفت، هشــت و 9 

داریم و شهرداری کرمان هم درجه 11 است.
معــاون هماهنگــی امور عمرانی اســتاندار کرمان بودجه 
مصوبه سال گذشته شهرداری های استان را 2 هزار و 852 
میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: ســال گذشــته 11 هزار 
میلیارد ریال نیز از محل ملی و استانی به شهرداری های 

استان کمک شده است.
آیــت اللهــی موســوی ابراز داشــت: بودجه مصوبه ســال 
1400 شهرداری های استان 3 هزار و 596 میلیارد تومان 
اســت که 26 درصد رشــد نســبت به ســال قبل را نشان 
می دهــد و تــا االن حــدود 388 میلیارد تومان نیز به آنها 

کمک شده است.
ســازمان   99 ســال  اهدایــی  ماشــین آالت  گفــت:  وی 
شهرداری ها و دهیاری های کشور به شهرداری های استان 
11 دســتگاه و امســال 39 دســتگاه بوده ضمن آنکه 72 
فقــره نیــز تجهیــزات فــردی در ایــن ایــام به شــهرداری ها 

واگذار شده است.
معــاون هماهنگــی امــور عمرانی اســتاندار کرمــان ادامه 
داد: سال گذشته حدود 40 میلیارد تومان وجه قیر برای 
شــهرداری های اســتان تامین و به حساب آنها واریز شد 

اما امسال هنوز مبلغی داده نشده است.
وی با اشاره به آمار پرسنلی شهرداری های استان گفت: 
11 هــزار و 278 نفــر مجمــوع نیروهــای رســمی، پیمانی و 

قراردادی شهرداری های استان هستند.
آیت اللهی موسوی همچنین از جذب و بکارگیری 30 نفر 
نیروی متخصص در آتش نشــانی ها نام برد و بیان کرد: 
مجــوز تبدیــل وضعیت اســتخدامی ایثارگــری 390 نفر و 
قراردادی های انجام کار معین 88 نفر گرفته شده است.
وی اضافه کرد: با صدور مجوز برای شهرداری های کرمان 
و جیرفت در مجموع استان کرمان 370 نفر نیروی انجام 
کار معیــن در شــهرداری های اســتان مجــوز بــه کارگیــری 

گرفته می شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با اشاره 
بــه 2670 روســتای دارای دهیــاری مصــوب در اســتان 
گفــت: یــک هــزار و 871 روســتای بــاالی 20 خانوار تحت 
پوشش آب آشامیدنی بهداشتی در استان داریم ضمن 
آنکــه 760 روســتای اســتان نیــز به صورت ســیار و تانکر 

آبرسانی می شوند.
آیت اللهی موسوی ادامه داد: 498 روستای زیر 20 خانوار 
تحت پوشش آب آشامیدنی سالم داریم و 2274 روستا 

فاقد آب آشامدنی سالم هستند.
از  کرمــان  اســتاندار  عمرانــی  امــور  معــاون هماهنگــی 
گازرســانی بــه یــک هــزار و 433 روســتای اســتان خبــر 
داد. وی بــا بیــان اینکــه 3 هــزار و 27 روســتای بــاالی 20 
خانــوار در اســتان کرمــان یعنــی 100 درصــد آنهــا از بــرق 
برخــوردار هســتند، افــزود: 2 هــزار و 188 روســتا تقریبــا 
70 درصــد روســتاهای زیــر 20 خانــوار اســتان کرمــان نیز 

برق دار هستند.
ایــن مقــام مســئول خاطــر نشــان کرد: ســال گذشــته 7 
دســتگاه ماشــین آالت آتش نشــانی و حمــل زبالــه بــه 

دهیاری های استان داده شده است.

 در نشست کمیسیون بیمه، بانک و مالیات 
اتاق کرمان مطرح شد

 سایه تهدیدهای چندجانبه 
بر سر »تولید«

رئیس اتاق کرمان در نشست کمیته مالیاتی کمیسیون 
بیمــه، بانــک و مالیــات اتاق بــا تاکید بــر اینکه تولید، 
مظلوم ترین بخش کشــور اســت، گفت: اگر دستگاه 
قضایــی بــه کمک تولیــد نیاید، تفکر بســته، عملکرد 
ســلیقه ای، جهــل، تــرس و مســائل فرهگــی تیشــه به 
ریشه تولید می زنند. سیدمهدی طبیب زاده افزود: اتاق 
کرمان از فعالیت های اقتصادی شفاف حمایت می کند 
اما اگر فضای کســب و کار بهتر نشــود سرمایه گذاران 
به سایر استان ها می روند. وی ادامه داد: تاکنون آب و 
محیط زیست را از دست داده ایم و تا چند سال آینده 
ظرفیــت معــادن نیز تمام می شــود و اگر در این مدت 
ســرمایه گذاری صــورت نگیــرد و اشــتغال از بین برود، 
استان در دو دهه آینده چگونه می خواهد سر پا بماند؟

طبیــب زاده، بــا اشــاره بــه اینکــه رتبه فضای کســب و 
کار کرمــان در کشــور ســی ام اســت، اظهــار کــرد: بــه 
علت تفکر حاکم بر برخی دستگاه ها، پیش فرضی در 
ذهــن تصمیم گیــران وجود دارد مبنی بر اینکه فعاالن 
اقتصادی غارت گر هستند و متاسفانه این تفکر بین 
کارمندان تا مدیران رده های باالتر وجود دارد. رئیس 
اتــاق کرمــان افــزود: فقــط چنــد شــرکت بزرگ اســتان 
می توانند از پس مسائل خود برآیند و سایر بنگاه های 
اقتصادی کوچک و متوســط یتیم هســتند و نمی توان 

با فشار به تولید کار را پیش برد.
وی تصریح کرد: کشور ما در سخت ترین شرایط تحریم 
دنیا، با تولید توانست سر پا بماند اما در همین شرایط 
به علت مشــکالت بســیاری که به ویژه توسط بانک ها 
ایجاد شده، برخی تولیدکنندگان با بیماری های جسمی 
و روحی ســختی روبرو هســتند. طبیب زاده خاطرنشان 
کرد: امســال در هر جلســه پرداختن به شــعار ســال با 
عنوان تولید، مانع زدایی ها و پشتیبانی ها مورد تاکید 
اســت کــه البتــه این موضوع همیشــه دغدغــه فعاالن 
اقتصادی بوده اما حجم انبوه پرونده های مالیاتی، عدم 
حضــور نماینــدگان دســتگاه قضایــی، کاهــش کیفیت 
کار بــه دلیــل افزایــش حجــم پرونده هــا، دغدغــه جدی 
آنهاســت.  وی گفت: مســئله دادرســی مالیاتی انقدر 
مهم است که پیشنهاد راه  اندازی ساختمان جداگانه ای 
برای هیات های حل اختالف و دادرسی مالیاتی داشتیم 
کــه خوشــبختانه این ســاختمان بــزودی راه اندازی می 
شود. رئیس اتاق کرمان در زمینه رسیدگی رندومی به 
اظهارنامه های مالیاتی بر اســاس قانون، گفت: وقتی 
قانون رســیدگی رندومی را می نوشــتند می دانســتند 
ساختار آماده نیست اما با دانستن این موضوع رندوم 
را اعالم کردند که درخواست می شود این موضوع در 
نشست اواخر تیرماه شورای گفت و گوی استان بررسی 

و موضوع اجرای صحیح آن مصوب شود.
بــرای  بــا برگــزاری دوره هــای آموزشــی  وی در رابطــه 
نماینــدگان دادگســتری، مالیاتــی و بخــش خصوصــی 
در هیات های حل اختالف مالیاتی پیشــنهاد داد دوره 
هــای آموزشــی مربوطــه بــا اســتفاده از امکانــات اتــاق 
کرمان برگزار شود.  نایب رئیس اتاق کرمان نیز در این 
نشست موضوع پیگیری حضور نماینده دادگستری در 
هیات های حل اختالف مالیاتی را مطرح کرد و گفت: 
از این پس قرار شــده ســاعت برگزاری نشســت هیات 
ها 16 تا 18 با حضور قضات باشــد  که خوشــبختانه با 
پیگیری های مدیرکل امور مالیاتی استان و اتاق کرمان 
ساختمان جدید دادرسی مالیاتی استان هفته آینده به 
بهره برداری می سد. جلیل کاربخش افزود: درخواست 
مــی شــود تــا زمــان تصویــب اصالحیــه قانــون مالیات، 
قضــات آمــوزش هــای تخصصی و ویژه را ببینند تا آرای 
صادرشده توسط آنها در هیات های حل اختالف بتواند 
تضامــن اجــرای عدالت باشــد. وی اظهــار کرد: در حال 
حاضر قرار شــده دریافت مالیات از خودروهای لوکس 
و خانــه هــا دریافــت شــود و از طرفــی دریافــت مالیات 
عایدی بر سرمایه نیز حداکثر تا دو ماه آینده اجرایی می 
شود که به این دالیل باید به مبحث دادرسی مالیاتی 
اهمیت داده و تخصصی تر دیده شود. در ادامه عضو 
هیات رئیســه اتاق کرمان با اشــاره به نحوه اجرای ماده 
97 قانون مالیات های مســتقیم گفت: بر اســاس این 
قانون باید رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی به صورت 
رندومی اتفاق بیفتد و تشخیص علی الراس حذف شود، 
که بر اساس آنچه اتفاق افتاده به نظر می رسد بیش 
از 60 درصد اظهارنامه ها رســیدگی می شــود و این بر 
خالف رندوم بودن است. عباس جبالبارزی افزود: وقتی 
در کشــور بیــش از 100 هــزار نفر اظهارنامه ارســال می 
شود به طور قطع به تعداد هر اظهارنامه یک کارشناس 
وجود ندارد و باید اظهارنامه های زیادی در بازه زمانی 
کوتاه مدت توسط افراد محدودی بررسی شوند و ممکن 
است در این بین بخشی از هزینه ها رد و کار به اعتراض 
و رسیدگی در هیات ها کشانده شود. وی اظهار کرد: 
اگر این ماده قانونی پذیرفته و ابالغ شده این پرسش 
مطرح می شود که چرا باید رسیدگی ها اینگونه باشد 
و فرآینــد طوالنــی توســط مودی طی شــود؟ جبالبارزی 
خاطرنشــان کــرد: تعداد اظهارنامــه های مالیاتی بنگاه 
های اقتصادی مشخص است و اگر تعداد رسیدگی ها 
نشان از رندومی بودن نداشته باشد، فعاالن اقتصادی 
نســبت به این موضوع اعتراض دارند. وی ادامه داد: 
در دســتگاه های مرتبط و همچنین رســانه های ما همه 
از تالش برای تحقق شــعار ســال صحبت می کنند اما 
در واقــع هیــچ اتفاقــی بــرای بهبود فضای کســب و کار 
اســتان نیفتاده اســت. عضو هیات رئیسه اتاق کرمان 
بــا اشــاره بــه اینکــه بیشــتر تصمیم گیری ها در اســتان 
وابسته به تصمیم ها در تهران است، گفت: در استان، 
تصمیم مدیران تهران اجرا می شود و در کشور آنقدر با 
بخشنامه ها قانون را ضعیف می کنند که پیشنهاد بخش 

خصوصی اجرای صحیح قانون است.

نماینده مجلس: حدود 50 درصد آب کرمان نشتی دارد؛

پروژه اضطراری آبرسانی شهر کرمان افتتاح شد
پــروژه اضطــراری آبرســانی شــهر کرمــان در قالــب بهــره برداری 
از هفــت حلقــه چــاه آب آشــامیدنی بــا دبــی 200 لیتــر در ثانیه 
در محــور کرمــان - جوپــار افتتــاح شــد.این پــروژه بــا اعتبار 420 
میلیــارد ریــال طــی چهار ماه با 6 هزار و 800 متر خط انتقال به 

اجرا درآمده است.
نماینــده کرمــان و راور در آیین افتتاح طرح اضطراری آبرســانی 
کرمان گفت: در شــهرها و روســتاهای این اســتان از 30 تا 50 
درصد نشت آب به علت فرسودگی شبکه داریم که طی قرارداد 
بلند مدت با بخش خصوصی می توانیم این مشکل را رفع کنیم.
محمدرضــا پورابراهیمــی افــزود: یکــی از دالیــل اصلــی کــم آبی 
کرمان سیســتم شــبکه آبرسانی بوده که آمار نشت آب کرمان 

نگران کننده است.
وی ادامه داد: به میزان ارزش ازبین رفتن آب، این پروژه را طی 
قراردادی به پیمانکار بخش خصوصی بدهیم که آن را بفروشد 

در مقابل شبکه آبرسانی کرمان را نوسازی کند.
وی اظهار داشت: این کار توسط صنایع برای تامین آب صنعت 
از فاضالب نیز تجربه شده که امیدواریم این موضوع در دستور 

کار قرار گیرد.
پورابراهیمــی تاکیــد کــرد: ظرفیــت مجلــس شــورای اســالمی و 
کمیســیون اقتصــادی را پــای کار آوردیــم و در ایــن زمینه 2 هزار 
میلیــارد تومــان فاینانــس بانکــی انجــام دادیم که اگــر نبود کار 

انتقال آب خلیج فارس نیز پیش نمی رفت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
وضعیت مصرف آب شــرب، کشــاورزی و صنعت استان کرمان 
گفــت: متوســط مصــرف بخــش کشــاورزی اســتان پنــج درصــد 
از میانگیــن کشــور باالتــر اســت. اصــالح الگوی کشــت باوجود 
شــرایط فعلــی یــک ضــرورت اســت و نمــی توانیــم بــا این وضع 
اســتمرار یابیــم لــذا بایــد اقدامــی مهــم در بخــش کشــاورزی در 

دستور کار قرار دهیم.
پورابراهیمــی یــادآور شــد: ســاالنه 6 میلیــارد مترمکعب آب در 
استان کرمان برداشت می شود که 95 درصد آن در کشاورزی 
می باشد در حالی که میانگین کشور 90 درصد است و مصارف 
صنعت و شرب نسبت به استحصال و بازگردانی آب آن ناچیز 

است.
وی بیــان داشــت: اقدامــات ســال هــای اخیــر بــه علــت رویکرد 
بــدون صرفــه  بــوده و تولیــدات مــا،  غیرتخصصــی کشــاورزی 

اقتصادی بیشترین مصرف آب را دارد.
این نماینده مجلس از استاندار و سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اســتان کرمان درخواســت کرد که نگاهی ویژه به این بخش در 

برنامه هفتم توسعه داشته باشند و اظهارداشت: اینها الزامات 
ما است که الزام داریم به تغییر زیرا ادامه وضع موجود اتفاقات 

ناگواری را برای استان رقم می زند.
نماینده کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی افزود: سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی تغییر در سهم مصرف کشاورزی استان از 
منابع آبی را در دستور کار خود قرار دهد و نکته دیگر انتقال 
از خلیج فارس است که کاری بزرگ محسوب می شود زیرا 6 
سال در دستور کار قرار داشت و سال گذشته افتتاح شد.

وی خاطرنشــان کرد: دسترســی به آب خایج فارس از مسیر 
انتقــال سرچشــمه و مســیر کرمــان - یزد امکان پذیر شــده و 
در ایــن زمینــه نشســت هایــی بــا رئیس ســازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان کرمان، صنایع و وزارت نیرو داشتیم.
این نماینده مجلس ادامه داد: استاندار کرمان نیز پای کار 
آمد و کاری کرد که مسیر انتقال خلیج فارس را با قاطعیت 
و مجدانه در دستور قرار دهیم که ظرف یک ماه آینده طی 

توافقات صورت گرفته عملیاتی می شود.
پورابراهیمــی بــا اشــاره به کمبود آب شــرب کرمــان و قطعی 
آب گفــت: وضعیــت را درک مــی کنیم، در دفتر خودمان در 
میدان ولیعصر کرمان آب شرب نداریم اما در کنار مسئوالن 
قرار داریم که با مدیریت صحیح این روزهای دشوار را پشت 

سر بگذاریم.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان کرمان هم در این 
آییــن بــا اشــاره بــه حمایت هــای اســتاندار، معــاون عمرانی، 

نماینــدگان کرمــان در مجلــس، رییــس ســازمان مدیریت و 
برنامــه ریــزی اســتان و ســایر مســئوالن گفــت: تــا حــد توان 
مشکالت آب رابر، بافت و کرمان را رفع کردیم و تعهد دادیم 
بخشی دیگری از مشکالت آب کرمان را نیز بزودی رفع کنیم.
محمــد طاهــری افــزود: هفت حلقه چــاه دارای ظرفیت را در 
آخرین نقاط دشت های پیرامون کرمان با همکاری شرکت 
هلیــل آب جســتجو و شناســایی در کوتاهتریــن زمان پروانه 

بهره برداری برای این چاه ها صادر شد.
وی اظهار داشــت: حفاری این چاه ها توســط چند دســتگاه 
همزمان انجام شــد و بالفاصله 12 کیلومتر خط جمع آوری 

آب را اجرا کردیم.
بــه گــزارش ایرنــا، وی ادامــه داد: بــه  مــوازات آن خــط 20 
کیلوولــت بــرق را بــه طــول 12 کیلومتــر خریــداری کردیــم که 
مشــکالت خــاص خــود را داشــت، همچنیــن در اجــرای ایــن 
پــروژه طــی 2 نقطــه به بزرگــراه برخورد کردیــم که به صورت 

تونلی پروژه اجرا شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمان با بیان اینکه 
کارهای اداری این پروژه ظرف یک روز انجام شد تصریح کرد: 
6 هزار و 800 متر لوله قطر 500 را تامین کردیم و در این پروژه 
تاکنون 42 میلیارد تومان هزینه شده که تمام اعتبارات آن 

را به صورت استقراض تامین کردیم.
وی افــزود: ایــن پــروژه بــه مــردم کرمــان هدیه می شــود تا با 
مشکالت کمتری تابستان گرم امسال را پشت سر بگذارند.

در بازار اصلی بورس کاال؛

 گندله »گهرزمین« 
و شمش »فوالد زرند ایرانیان« پذیرش شدند

مدیریــت پذیــرش و بازاریابــی شــرکت بــورس کاالی ایران با 
صدور اطالعیه های جداگانه ای از پذیرش گندله سنگ آهن 

شــرکت گهرزمیــن و شــمش فــوالدی شــرکت »فــوالد زرنــد 
ایرانیان« در بازار اصلی این بورس خبر داد.

برایــن اســاس، گهرزمیــن پــس از پذیــرش کنســانتره خــود 
ایــن بــار گندلــه را در بــورس کاال پذیرش کرده تا از ســازوکار 
شــفاف عرضــه و تقاضــا در کشــف قیمــت و معامــالت خــود 

استفاده کند.
براســاس ایــن اطالعیــه، پذیرش گندله ســنگ آهن شــرکت 
ســنگ آهــن گهــر زمیــن و ســنگ آهــن دانــه بنــدی شــرکت 
سنگ آهن مرکزی رباط پس از بررسی مدارک و مستندات 
در ســیصد و یکمیــن جلســه کمیتــه عرضــه در تاریخ 15 تیر 
مــاه 1400 در بــازار اصلــی بــورس کاالی ایران مــورد تصویب 

قرار گرفت.

گفتنی است، پذیرش کنسانتره شرکت سنگ آهن گهرزمین 
در دویست و نود و نهمین جلسه کمیته عرضه در تاریخ 8 
تیر ماه و پس از بررسی مدارک و مستندات در بازار اصلی 

بورس کاالی ایران مورد تصویب قرار گرفته بود.
پذیرش شمش فوالدی فوالد زرند ایرانیان در بازار اصلی

مدیریــت پذیــرش و بازاریابــی شــرکت بــورس کاالی ایران با 
صدور اطالعیه ای از پذیرش شــمش فوالدی شــرکت فوالد 

زرند ایرانیان در بازار اصلی این بورس خبر داد.
براساس این اطالعیه، پذیرش شمش فوالدی شرکت فوالد 
زرند ایرانیان پس از بررســی مدارک و مســتندات در سیصد 
و یکمیــن جلســه کمیتــه عرضــه در تاریــخ 15 تیر مــاه جاری 
در بازار اصلی بورس کاالی ایران مورد تصویب قرار گرفت.

بررسی تورم استانی اجاره  در بهار 1400؛

رکورد تورم اجاره بها شکست

بررســی نرخ تورم اجاره بها از ســال 95 تا کنون نشــان می دهد 
تورم نقطه به نقطه اجاره بهای واحد های مسکونی در خانوارهای 
شهری به 29.1 درصد رسیده که باالترین رکورد در 5 سال اخیر 

به حساب می آِید.

به گزارش اقتصاد کرمان، به نقل از مرکز آمار در برآورد شاخص 
قیمــت مصــرف کننــده، یکی از بخش های مهم بخش مســکن 
است. که شامل زیر بخش های "اجاره بهای واحدهای مسکونی" 
و "خدمات نگهداری و تعمیر واحد مســکونی" )تعمیرات جزئی 

واحد مسکونی: لوله کشی، گچ کاری، برق کاری، نصب ایزوگام 
و...( است.

 در فصــل بهــار ١٤٠٠، شــاخص قیمــت اجــاره بهــای واحدهــای 
مسکونی در مناطق شهری، به عدد ٢٢٦,٠ رسید که نسبت به 
فصل قبل  ٧.٧ درصد افزایش داشته است. در این فصل استان 
کردستان با ٨.٩ درصد بیشترین و استان لرستان با ٠.٦ درصد 
کمترین نرخ تورم فصلی را در بین استانهای کشور داشته اند. 
درصــد تغییــرات شــاخص قیمــت اجاره بهــا در فصل بهــار ١٤٠٠ 
نســبت به فصل مشــابه ســال قبل )تورم نقطه به نقطه(، ٢٩.١ 
درصد اســت که نســبت به فصل زمســتان ١٣٩٩)٢٨.٩ درصد(، 

٠.٢واحد درصد افزایش نشان می دهد.
در ایــن فصــل، نــرخ تورم نقطه بــه نقطه در اســتان کرمان19.9 
بــوده بــه عبارتــي در فصل بهــار١٤٠٠ خانوارهــاي کرمانی به طور 
متوســط9.2 واحد درصد كمتر از ميانگين كل كشــور در بخش 

اجاره بها هزينه كرده اند.
 در این فصل بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه  با ٣٩.٦ درصد 
مربوط به اســتان کرمانشــاه و کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه 
با ١٣.٩ درصد مربوط به اســتان سیســتان و بلوچســتان اســت. 
بــه عبارتــی در فصــل بهــار١٤٠٠ خانوارهای اســتان کرمانشــاه به 
طــور متوســط ١٠.٥ واحــد درصــد بیشــتر از میانگیــن کل کشــور 
و خانوارهای اســتان سیســتان و بلوچســتان بطور متوسط ١٥.٢ 
واحــد درصــد کمتــر از میانگیــن کل کشــور در بخــش اجــاره بهــا 

هزینه کرده اند.
نرخ تورم اجاره بها در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٤٠٠ برابر 
٢٨,٨ درصد است. که استان همدان  با ٣٨.٣ درصد بیشترین 
نرخ تورم و استان سیستان و بلوچستان  با ١٣.٦ درصد کمترین 
نرخ تورم را داشــته اند. مقایســه تورم ســاالنه اجاره در 5 ســال 
اخیر نشــان میدهد این رقم باالترین میزان ثبت شــده تورم در 

این مقطع بوده است
همچنیــن در فصــل بهار ١٤٠٠متوســط افزایش هزینــه اجاره بها 
برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته اند، برابر با ٣٩,٨ 

درصد بوده است.
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 صنعت، معدن  صنعت، معدن 
33و تجارتو تجارت

  خبر

 سرمایه گذاری 
۲.۵ میلیارد دالری توسط 
بخش خصوصی در معادن 

برپایه آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، از ســال 

۱۳۹۲ تاکنون برای ۴۷ طرح معدنی به ارزش ۷.۲ میلیارد 

دالر با استفاده از منابع بخش خصوصی اقدام شده که 

از این رقم ۲.۵ میلیارد دالر محقق شده است. آمارهای 

وزارت صمــت حاکــی اســت: ارزش ســرمایه گذاری های 

ســازمان توســعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 

)ایمیــدرو( از ابتــدای تاســیس تــا پایان ســال ۹۹ به بیش 

از ۲۱.۵ میلیــارد دالر رســید. ایــن میــزان ســرمایه گذاری 

در راســتای سیاســت های کالن وزارت صنعــت، معــدن و 

تجارت و با مشارکت بخش خصوصی انجام شده است. 

امسال نیز با احتساب بیش از یک میلیارد و ۹۴۱ میلیون 

دالر سرمایه گذاری، از ۲۳.۵ میلیارد دالر عبور می کند.
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 پرداخت 2 هزار فقره تسهیالت 
تا سقف 100 میلیون تومان،کلید خورد؛

 آغاز طرح 
پرداخت تسهیالت 
اشتغال زایی گل گهر

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر پرداخت 2 هزار فقره 
تسهیالت اشتغالزایی تا سقف 100 میلیون تومان را با 
هدف حمایت از راه اندازی کارگاه ها و کسب و کارهای 
کوچــک و متوســط اقشــار نیازمنــد در شهرســتان های 

سیرجان و بردسیر آغاز کرد.
مدیــر طــرح هــای اقتصــاد مقاومتــی شــرکت گل گهر 
گفت: شرکت گل گهر تفاهم نامه ای با شبکه توسعه 
اجتماعی رسالت استان امضا کرده  و به عنوان سازمان 
حامی اعتباری، عهده دار پرداخت تسهیالت اشتغالزایی 
در حوزه اشتغال های خرد خانگی و کارگاه های تولیدی 
و خدماتــی از محــل امتیــاز حســاب گل گهر نزد بانک 

رسالت شده است.
وی اظهــار داشــت:هدف گذاری طــرح در ســال 1400 ، 
پرداخت 2 هزار فقره تســهیالت تا ســقف 100 میلیون 
تومــان و کارمــزد صفــر تــا دو درصــد و بازپرداخــت 36 
ماهه است. هدف از ارائه این تسهیالت توسعه کسب 
و کارهــای کوچــک و ایجاد اشــتغال پایدار برای افرادی 
است که صاحب کسب و کار مشخصی نیستند و در 
کنار آن توانمندســازی افراد نیازمند، زنان سرپرســت 
خانوار و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی است.

کانــون  بیــان کرد:متقاضیــان در 150  محســن آرش 
اجتماعــی کــه از طریــق بانــک رســالت در شــهرها و 
روســتاهای سیرجان و بردسیر سازماندهی شده ثبت 
نام کرده و از طریق راهبران این کانون ها برای دریافت 

تسهیالت هدایت می شوند.
وی گفــت:الزم می دانــم از دیــدگاه هــای ارزشــمند و 
حمایــت های مهندس عتیقی مدیرعامل شــرکت گل 
گهر در رابطه با طرح های اقتصاد مقاومتی و توجه ویژه 

به مسئولیت های اجتماعی قدردانی کنم.

مهلت باقیمانده تمدید نخواهد شد؛

 آخرین مهلت 
 ایفای تعهدات ارزی 

صادرات ۹۸ و ۹۹

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران 
با اشاره به تسهیل انجام شده در حوزه ایفای تعهدات 
ارزی از طریق بســته سیاســتی برگشــت ارز حاصل از 
صادرات و مصوبات کمیته اقدام ارزی گفت: آخرین 
مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرات سال 1398، سی 
و یکــم تیرمــاه و اخریــن مهلــت ایفــای تعهــدات ارزی 
صادرات سال 1399، پایان شهریورماه سالجاری بوده 

و این مهلت تمدید نخواهد شد.
داشــت:  اظهــار  خبــر  ایــن  بیــان  بــا  زادبــوم  حمیــد 
صادرکنندگان سال 1398 فارغ از مدت 4ماهه ایفای 
تعهدات ارزی 28ماه و صادرکنندگان سال 99، نیز به 
مدت 18 ماه فرصت ایفای تعهدات ارزی داشــته اند، 
ضمن آنکه انعطاف در روش های بازگشت ارز حاصل 
از صــادرات و آزادی عمــل صادرکننــدگان در ایفــای 
تعهدات ارزی خود، موجبات تسریع در ایفای تعهدات 

ارزی را فراهم کرده است.
رئیس کمیته اقدام ارزی افزود: صادرکنندگان ســال 
97 نیز تا پایان تیرماه سال جاری فرصت دارند نسبت 
به مراجعه به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی و تشــکیل 
پرونده در خصوص احراز ارز حاصل از صادرات اقدام 
کــرده تــا پــس از بررســی در کمیتــه ذیل بنــد 2بخش 
الف بســته سیاســتی برگشــت ارز حاصل از صادرات 
ســال های 1400-1397 در خصــوص چگونگــی ایفــای 
تعهدات ارزی این گروه از صادرکنندگان تصمیم گیری 

شود.
زادبــوم در پایــان تاکیــد کــرد: صادرکنندگانــی کــه در 
موعد مقرر نسبت به ایفای کامل تعهدات ارزی خود 
اقدام نکنند، مشمول محدودیت های مندرج در بسته 

سیاستی خواهند شد.

...بر افزایش قیمت محصوالت و به دنبال آن 
تقاضای  مشتریان  اثرگذار باشد و به عقیده 
تعــدادی از فعــاالن بازار بالتکلیفی سیاســی 
باعث شــده تا پیش بینی رکود تا شــهریورماه 

وجود داشته باشد.

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت  
بر اســاس داده های به دســت آمده از بنگاه های بخش صنعت، 
شــاخص مدیــران خریــد صنعت در خــرداد، 54.21 ثبت شــده 
 است که هرچند کماکان در وضعیت رونق قرار دارد ولی نسبت 
به اردیبهشــت ماه )63(، کاهش داشــته اســت. در خرداد همه 
زیرشاخص های شامخ صنعت به غیراز شاخص موجودی مواد 
اولیه عدد باالی 50 را به ثبت رســانده اند و شــامخ کل صنعت 
در اکثر صنایع به غیراز صنایع نساجی و صنایع چوب، مبلمان 

و کاغذ )به دلیل کاهش سفارشــات جدید مشــتریان و کمبود 
مواد اولیه( نسبت به ماه قبل افزایش داشته است.

شاخص مقدار تولید محصوالت در خرداد )53.64( نسبت به 
ماه قبل کاهش داشــته اســت ولیکن هنوز در وضعیت مثبت 
)بــاالی 50( قــرار دارد. امــا شــدت رشــد این شــاخص )به دالیل 
متعــدد ازجملــه قطعی هــای مکــرر بــرق(، در مقایســه بــا 5 ماه 

گذشته )به غیراز تعطیالت فروردین( کمتر بوده است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در خردادماه )53.28( 
نسبت به اردیبهشت کاهش داشته است، به نظر می رسد که 
رشد آن تحت تأثیر شرایط سیاسی و انتخابات، در مقایسه با 

5 ماه گذشته )به غیراز فروردین( کمتر بوده است.
شــاخص موجــودی مــواد اولیــه در خردادمــاه )47.52( مجــدداً 
بــه رونــد کاهشــی خــود بازگشــته اســت ایــن شــاخص کــه در 
اردیبهشــت ماه )53.59( بعد از تعطیالت بهبود پیدا کرده بود 

در خردادماه مجدداً به علت کمبود ارز در واردات مواد اولیه و 
همچنین افزایش قیمت ها کاهش یافته است.

شــاخص میــزان اســتخدام و به کارگیــری نیــروی انســانی بخش 
صنعت در خردادماه )55.93( برای 7 امین ماه پیاپی نسبت به 
ماه قبل افزایش داشته است. شاخص میزان فروش محصوالت 
)53.31( نسبت به اردیبهشت ماه کاهش داشته است اما شدت 
آن متأثــر از تقاضــای بــازار طی 5 ماه گذشــته )به جــز فروردین( 

کمتر بوده است.
به طورکلــی در خردادمــاه، شــاخص کل صنعت بــا عدد 54.21 
نسبت به اردیبهشت ماه کاهش داشته ولی کماکان در وضعیت 
رونق بوده است. طبق نظر فعاالن اقتصادی، قطعی های مکرر 
برق باعث شــده تا خســارات بســیار زیادی را به فرآیند تولید و 
مواد اولیه وارد کند و تولیدکنندگان با همان هزینه تولید قبلی 
ناچارند با ظرفیت تولیدی کمتر از توان خود تولید کنند. عالوه 
بر این رکود ناشــی از اتفاقات سیاســی کشــور همراه با کمبود 
تقاضا باعث افزایش هزینه های تولیدکنندگان شــود. از ســوی 
دیگر اکثر شرکت ها با افزایش شدید قیمت ها در مواد اولیه و 
دستمزدها و همچنین مشکالت ارزی روبرو بوده اند که به تدریج 
ایــن موضــوع بــر روی شــاخص قیمت محصوالت تولیدشــده یا 
خدمــات ارائــه شــده به ویــژه در بخش هایی کــه تغییرات قیمت 

ساالنه اعمال نشده تأثیرگذار خواهد بود.

مشکالت اصلی در خرداد 1400 از دید فعاالن اقتصادی  
- ادامه روند قطعی های مکرر برق در خردادماه در بعضی مناطق 
بر کسب وکارها اثر گذاشته و منجر به ایجاد اختالل در فرآیند 
تولید و کند شدن روند آن شده به طوری که شرکت ها با ظرفیت 
پایین تر از توان خود تولید می کنند و جهت کاهش هزینه های 
تولیــد در بعضــی از صنایــع منجــر بــه تعدیــل نیــروی کار شــده 
 است. )صنایع شیمیایی، صنایع کانی غیرفلزی، ماشین سازی 

و لوازم خانگی، صنایع غذایی و...(
-نوســانات قیمتی و افزایش شــدید قیمت مواد اولیه داخلی و 
خارجــی باعــث بــاال رفتن هزینه تولید در اکثر رشــته فعالیت ها 
شده  است. )صنایع شیمیایی، صنایع الستیک و پالستیک، ...(
-در بســیاری از صنایــع تقاضــا و میــزان سفارشــات تحــت تأثیر 
نتایج انتخابات و رویکرد دولت آینده کاهش یافته است و بازار 

با رکود مواجه بوده است )صنایع الستیک و پالستیک، ....(
-کمبود نیروی انسانی درحالی که شرکت ها متقاضی استخدام 
هستند معضلی است که طی ماه های اخیر برخی از شرکت ها 

با آن روبرو بوده اند )صنایع کانی غیرفلزی و ...(
-ارز دارویی فقط در اختیار برخی از شــرکت های دارویی خاص 
قرار می گیرد که بعضاً به بعضی از سازمان ها یا نهادها وابسته 

هستند. )صنایع شیمیایی(

شامخ کل اقتصاد در خردادماه به 51.27 واحد رسید؛

 دو نگرانی بزرگ فعاالن اقتصادی؛ 
»قطعی برق« و »کمبود مواد اولیه«

5 پروژه عظیم »میدکو« افتتاح شد

ارمغان ۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در استان کرمان
میدکو؛ تجلی توانمندی بخش خصوصی در سازندگی ایران

اقتصاد کرمان:  پنج پروژه بزرگ  شرکت توسعه معادن و صنایع 
معدنــی خاورمیانــه )میدکــو( بــا ارزش ســرمایه گذاری 400هــزار 
میلیــارد ریــال به صــورت ویدئوکنفرانس و با حضور رئیس جمهور 
به بهره برداری رســید. مدیرعامل میدکو در این مراســم با اشــاره 
به آغاز 35 پروژۀ صنعتی معدنی به صورت همزمان توســط این 
هلدینگ،گفــت: امــروز پنــج پــروژه از مجموعــه پروژه های میدکو 

به صورت همزمان به بهره برداری می رسد.
دکتر علی اصغر پورمند در آیین بهره برداری از پروژه های هلدینگ 
میدکــو بــا بیان اینکه در دوره ای مدیرعامل و رییس هیأت مدیره 
شــرکت ملــی صنایــع مــس بــودم کــه پــس از فراغــت از ایــن 
مســئولیت،در گفــت و گــو با جناب آقای دکتر قاســمی، تصمیم 
به راه اندازی هلدینگ میدکو گرفتیم که خداوند کمک کرد و در 
ســال 1387 فعالیت خود راشــروع کردیم که بخشی از پروژه های 

میدکو در سال 90 و بخش دیگری هم در سال 92 شروع شد.
مدیرعامل میدکو تاکید کرد: مهمترین ویژگی طرح های 35 گانه 
میدکو، زنجیرۀ تولید از معدن تا محصول نهایی است و شعارمان 

از ابتدا این بود که »توسعه ما از معدن آغاز می شود«..
دکتر پورمند در ادامه از احداث نیروگاه سیکل ترکیبی در زمینی 
به مساحت 46 هکتار در مجتمع فوالد بوتیای ایرانیان با ظرفیت 
500 مــگاوات خبــر داد و گفــت: بخش گازِی این پروژه با ظرفیت 
12 مگاوات تا پایان ســال 1400 وارد مدار خواهد شــد و بقیۀ آن 

هم در سال 1401 به بهره برداری می رسد.
دکتر پورمند افزود:در مقابِل مجموِع 2 هزار هکتار زمین اختصاص 
یافته به پروژه های میدکو، 4500 هکتار فضای سبز ایجاد کرده ایم.
وی با بیان اینکه با بهره برداری از دوسه پروژۀ باقی مانده میدکو در 
اوایل سال 1404، اشتغال مستقیم شرکت های هلدینگ میدکو 
به 15 هزار نفر خواهد رسید، گفت: در صنعت فوالد به ازای هر 
نفر اشتغالزایی مستقیم، 20 فرصت شغلی غیرمستقیم محاسبه 
می شــود که بر این اســاس، درمجموع برای حدود 300 هزار نفر 

نیز به صورت غیرمستقیم ایجاد اشتغال کرده ایم.
مدیرعامــل میدکــو افــزود: میانگیــن ســنی پرســنل شــرکت های 
زیرمجموعــۀ میدکــو 34 ســال اســت و 97 درصــد از نیروها بومی 

هستند که تجربه خوبی بوده است.
دکتر پورمند در خصوص مسئولیت اجتماعی نیز گفت: در زمینۀ 
مســئولیت اجتماعــی، تأکیــد مــا بــر تقویت جوانان و روســتاهای 
اطراف سایت هاست که بر اساس آن ثروت آفرینی متوازن توسط 

بخش خصوصی ایجاد شود.
گــزارش »اقتصــاد کرمــان« می افزایــد پــس از ارایه گــزارش دکتر 
پورمند، رییس جمهور نیز در ســخنانی با قدردانی از برنامه ریزی 
و جســارت مدیرعامل میدکو در اجرای طرح های عظیم و متعدد 
در زمانی اندک، تاکید کرد: ما امروز حاصل و ثمره این تالش ها 

را در نقاط مختلف کشور شاهد هستیم.  

میدکو جزو چهار شرکت برتر بورسی   
در بخش دیگری از این آیین،مدیرعامل بانک پاسارگاد و رئیس 
هیات مدیــره شــرکت میدکــو در ســخنانی گفــت: در چارچــوب 
سیاست های دولت و در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی 
فعالیت هــای این مجموعه شــکل گرفتــه به گونه ای که هم اکنون 
یک و نیم میلیون نفربه صورت مستقیم و غیرمستقیم سهامدار 
هستند، میدکو اولین هلدینگی است که با ثبت در بورس فعالیت 

خود را شروع کرده است.
بــه گفتــه دکتــر مجید قاســمی، یکی از ویژگی هــای این مجموعه 
مشــارکت آحــاد مــردم در بــورس اســت که با 100 میلیــارد تومان 
ســرمایه آغــاز بــه کار کــرده و هــم اکنــون ارزش میدکــو در تابلوی 
بــورس 195هــزار میلیــارد تومان اســت که جزو چهار شــرکت برتر 

بورسی محسوب می شود.
قاســمی بــا اشــاره بــه اســتفاده از اقتصــاد دانــش بنیــان در ایــن 
مجموعه تصریح کرد: هم اکنون تکنولوژی تانک بایولیچینگ برای 
نخستین بار در کشور تجاری می شود و مجموعه میدکو توانسته 
نمایندگــی انحصــاری ایــن نوآوری را کســب کنــد و در منطقه منا 
بــرای اســتفاده از ایــن تکنولوژی بایــد از طریق میدکو اقدام کنند 

که یک ویژگی منحصربه فرد است.
وی به اتکا به امکانات داخلی، حداکثربحث درون زایی و برون نگری 
به لحاظ صادرات در مجموعه میدکو اشاره کرد و افزود: تا پایان 
امســال صــادرات ایــن مجموعــه 3 میلیارد دالر خواهد شــد، کل 
ســرمایه گذاری میدکــو معــادل 5/ 6 میلیــارد دالر در فاز نخســت 
یعنــی تــا پایان امســال کــه از این میزان هم اکنــون 5/ 5 میلیارد 
دالر روی زمین است و یک میلیارد دالر باقی مانده تا اوایل سال 

آینده به نتیجه خواهد رسید.
قاســمی تصریــح کــرد: بــرای فــاز دوم در میدکــو10 میلیــارد دالر 
دیگرســرمایه گذاری خواهــد شــد یعنــی در مجمــوع حــدود 5/ 16 
میلیــارد دالربــرای دو فــاز که 2/ 4 میلیون تن فوالد به 10 میلیون 

تــن افزایــش خواهــد یافــت، 50 هــزار تن مس کاتد بــه 300 هزار 
تن خواهد رسید.

جلوگیری از خام فروشی با تکمیل زنجیره فوالد   
رئیس جمهور با اشاره به افتتاح طرح های بسیار مهم صنعتی و 
معدنی در هفتاد و نهمین هفته از افتتاح طرح های ملی کشور، 
گفــت: افتتــاح 40 هــزار میلیارد تومان طــرح در یک روز و در یک 
اســتان نشــانگر توانمندی ملــت، برنامه ریزی دولــت و کارآمدی 
دولت و ملت اســت که در ســخت ترین شــرایط جنگ اقتصادی 

مهمترین پروژه ها را به ثمر رسانده اند.
حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی در هفتاد و نهمین 
پویش تدبیر و امید برای جهش تولید و در آیین افتتاح طرح های 
ملی صنعتی و معدنی در استان کرمان، افزود:  افتتاح منظم هر 
هفته طرح ها و پروژه های ملی کشور از ابتدای سال 99 تاکنون ، 
پیام روشن و مفهوم بسیار مهمی برای دوستان و دشمنان ما دارد.

دکتر روحانی افزود: پیام این افتتاح ها این است که ملت ایران 
بــا اســتعداد بــاالی خــود، اســتفاده از ظرفیــت ها، بهــره مندی از 
بانک ها، سرمایه گذاران و شرکت های سرمایه گذاری و استفاده 
درســت و بهینه از امکانات کشــور قادر اســت در شــرایط ســخت 
جنگ اقتصادی تولید و جهش تولید را پیش براند و شاهد افتتاح 

طرح های مهم و بزرگ ملی در کشور باشیم.
رئیــس جمهــور در ادامــه بــا اشــاره به طــرح های افتتاح شــده در 
زمینــه صنایــع فــوالد در کشــور، گفــت: بــا تکمیل شــدن زنجیره 
فوالد در کشــور امروز از خام فروشــی این محصول به طور کامل 

فاصله گرفته ایم.
دکتر روحانی با بیان اینکه دولت و ملت در کنار هم در سخت ترین 
شرایط، مهم ترین پروژه ها را به ثمر رساندند، گفت: اینکه برای 
اولین بار بعد از پیروزی انقالب اسالمی یک مجتمع بزرگ فوالدی 
را با طرح کوره بلند افتتاح می کنیم، نشــان دهنده این اســت که 

مردم، جوانان، مهندسین و کارگران کشور برای سربلندی ایران 
عزیز لحظه ای درنگ نمی کنند و راه و مســیر خودشــان را ادامه 

می دهند.
رئیس جمهــور بــا اشــاره به اینکه در حین افتتــاح طرح های امروز 
نــکات قابــل مالحظه ای مطرح شــد، در توضیح این نکات اظهار 
داشــت: یکی از نکات این بود که می شــود ســرمایه های خرد و 
کوچــک مــردم را کنــار هــم قرار داد و با مشــارکت مردم یک طرح 
عظیــم و بــزرگ را بــه ثمــر رســاند و بعــد هــم آن را در فرابــورس و 

بورس عرضه کرد.
دکتر روحانی ادامه داد: نکته دیگر جلسه امروز این بود که یک 
طرح عظیم تولید فوالد در یک استان با ظرفیت 1.7 افتتاح شد 
که تقریبا خودکفا هم هســت. یعنی هم زنجیره اش را از ســنگ 
آهــن گرفتــه تــا مراحل بعدی در اســتان تأمین می کند و هم برق 
و آب الزم را با تاســیس نیروگاه و توافق با شــرکت آبفا و تصفیه 

فاضالب تامین می کند.
رئیس جمهــور ایــن خودکفایــی را حائــز اهمیــت فــراوان دانســت 
و تصریــح کــرد: مشــارکت مــردم در اینگونــه طرح ها بســیار مهم 
است. هر کسی در حد توان خودش باید بیاید و مشارکت کند.

دکتر روحانی با تاکید بر اینکه در کنار بخش های بزرگ صنعتی، 
باید به مسأله فضای سبز هم توجه کنیم و آلودگی های احتمالی 
بخش های بزرگ صنعتی را با درختکاری جبران کنیم، تصریح کرد: 
نکتــه دیگــر این اســت که اگر جایی، یــک مجتمع بزرگ صنعتی 
احــداث می شــود، بایــد از جوان های همان منطقه، شهرســتان و 

استان، حداکثر استفاده را ببرند.
رئیس جمهور در پایان از بانک پاسارگاد قدردانی کرد و با اشاره 
به نقش بانک ها در توسعه زیرساخت های کشور با  بیان اینکه 
ممکــن اســت اشــکاالتی در فعالیــت بانک ها باشــد امــا در عین 
حال کارهای عظیم و بزرگی هم توســط بانک ها انجام می گیرد، 
خاطرنشان کرد: نباید خدمات بانک ها را در آبادانی ایران فراموش 

کنیــم. بــرای ســرمایه گذاری های بزرگ یا بایــد بانک های داخلی 
و خارجــی وارد شــوند یــا بایــد بازار ســرمایه وارد شــود یا صندوق 
توســعه کــه بــدون اینهــا نمی شــود ســرمایه گذاری های عظیــم و 

بزرگ را انجام داد.
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت نیــز در ایــن مراســم با اشــاره به 
بهره بــرداری از پنــج پــروژه بــزرگ میدکــو افــزود: از ایــن تعداد دو 
مورد دارای ویژگی ممتاز هستند. اولین پروژه عبارت از کارخانه 
تولیــد شــمش فــوالدی بــا یک میلیــون و 700هزار تــن و به روش 

»کوره بلند« است.
علیرضــا رزم حســینی ادامــه داد: مــا قبــل از انقــالب یــک پــروژه 
ذوب آهن اصفهان داشتیم که از محل زغال سنگ، کک به صورت 
مستقیم به فوالد تبدیل می شد. بعد از انقالب این دومین پروژه 
به روش کوره بلند است که در جمهوری اسالمی افتتاح می شود.
بــه گفتــه رزم حســینی، در دنیــا تولیــد 70درصــد فــوالد بــه روش 
کوره بلند است. از آنجا که در ایران از انرژی گاز برخوردار هستیم، 
اغلــب تولیــد فــوالد بــه روش احیــای مســتقیم صــورت می گیرد. 
به دلیل اینکه هنوز در »زرند« کرمان ظرفیت خوب زغال ســنگ 
داریم، سرمایه گذار اقدام به تعریف پروژه کوره بلند کرده  است.

وزیــر صمــت تصریــح کرد: پروژه دوم عبــارت از تولید 50هزار تن 
کاتد مسی که با روش و تکنولوژی های جدید و به همت مهندسان 
کشور در »شهر بابک« کرمان افتتاح شد. با استفاده از این روش 
حــدود 40درصد ســرمایه گذاری در تولیــد کاتد و حدود 38درصد 

قیمت تمام شده آن کاهش پیدا کرده است.
وی بــا اشــاره بــه برنامه توســعه این پــروژه در آینده گفت: دانش 
این فعالیت به صورت انحصاری در اختیار شــرکت ســرمایه گذار 
قرار دارد و می توانند حتی در اجرای پروژه در کشورهای دیگر نیز 

از آن استفاده کنند.
به گفته رزم حسینی با اجرای این پروژه ظرفیت تولید مس کاتدی 

ایران به 512هزار تن خواهد رسید.
وی با بیان اینکه با این اقدام ها الگوی واقعی در رابطه سرمایه 
و صنعت در هلدینگ میدکو اجرا شــده اســت، گفت: تعدادی 
از صنعتگــران دارای دانــش فنــی و بانــک پاســارگاد به عنــوان 
سرمایه گذار پشتیبان این مجموعه دست به دست هم داده و 
این کار را به سرانجام رساندند. وی تصریح کرد:هلدینگ میدکو 
با ایمیدرو در رقابت بسیار سازنده قرار دارد که این افتخار بسیار 

بزرگی است.
زرنــد  فــوالد  شــرکت  مدیرعامــل  ســهراب نژاد  مراســم  ایــن  در 
ایرانیان،میرزایی مدیرعامل شرکت بابک مس ایرانیان،موسوی 
ایران نــژاد  و  خاورمیانــه  صنعــت  کاراوران  شــرکت  مدیرعامــل 
مدیرعامل شرکت گسترش ونوسازی معادن خاورمیانه)ممرادکو( 
گزارشی از روند احداث و توسعه پروژه های خود به رییس جمهور 

ارائه دادند. 

ادامه از 
صفحه اول



تغییر در قانون مالیات بر ارزش افزوده؛

موقع خرید »طال« دقت کنید

هنگام خرید طال مراقب باشــید که در قانون 
جدیــد مالیات بــر ارزش افزوده، مالیات فقط 
به سود و اجرت طالفروش تعلق می گیرد، نه 

به قیمت اصلی آن!
طبــق قانون جدید مالیــات بر ارزش افزوده از 
این پس 9 درصد مالیات خرید طال، فقط به 
سود و اجرت تعلق می گیرد و اصل قیمت طال 

از این مالیات معاف است.
از این پس در صورت خرید طال باید دقت کرد 

کــه 9 درصــد مالیات را روی قیمت اصلی طال 
حساب نکنند و تنها سود و اجرت طالفروش 

شامل مالیات می شود.
فعاالن بازار طال معتقد بودند مالیات بر ارزش 
افــزوده طال هزینه ســنگینی بــه قیمت نهایی 
مصنوعــات و زیــورآالت طال تحمیل می کند و 
همین موضوع انگیزه خرید طالی دست دوم 
را تقویت کرده و سازندگان زیورآالت طال را با 

مشکل مواجه کرده است.

 صنایعی که بیشترین صدمه را 
از تغییرات اقلیمی می بینند

آینده صنایع وابسته به 
تغییرات آب وهواست

بالیای طبیعی در سراسر جهان باعث خسارت اقتصادی 
268 میلیارد دالری در سال 2020 شده است. بیمه تنها 
بخش کوچکی از این رقم را پوشش داده است. تخمین 
خسارت بیمه شده از بالیای طبیعی در سال 2020 حدود 
78 میلیارد دالر بوده اســت. با رشــد ســریع تر خســارات 
اقتصادی ناشی از فجایع نسبت به خسارات بیمه شده، 
ســازگاری اقتصــاد بــا تأثیرات مربوط بــه آب وهوا به یک 

اولویت اصلی اجتماعی تبدیل شده است.

صنایعی که بیشتر در معرض خطر هستند  
تغییــرات اقلیمــی شــدید می توانــد بســیاری از صنایع را 
تحت تأثیر قرار دهد و منجر به درآمد ناپایدار، هزینه های 
بیشــتر، درآمد کم و حتی ورشکســتگی شــود. صنایعی 
کــه دارای بیشــترین ریســک در مقابــل تغییرات اقلیمی 

هستند، عبارتند از:
کشــاورزی: ضربــه ناگهانــی ســرما، امــواج گرما، ســیل، 
تگــرگ و آتش ســوزی می توانــد محصــوالت کشــاورزی را 
از بین ببرد. حدود 75 درصد از تولید جهانی کشاورزی 
بیمه نیســتند. حتی اگر ریســک تغییرات اقلیمی تقریباً 
بــا 60 درصــد از تنــوع عملکــرد همــراه باشــد، بنابرایــن 
عاملی مهم در تأثیرگذاری بر تولید مواد غذایی و درآمد 

کشاورزان خواهد بود.
ساخت وســاز: پروژه های ســاختمانی با خطرات مختلف 
آب وهوایی مانند طوفان، رعدوبرق، باران شدید، گردباد 
و امواج گرما یا یخ بندان مواجه است. این اتفاقات ممکن 
است تأخیرهای قابل توجهی به دنبال داشته باشد حتی 
اگــر ایــن پــروژه صدمــات فیزیکی متحمل نشــود باز هم 

خسارات شدید مالی خواهد دید.
گردشــگری: صنعــت گردشــگری به خصــوص در برابــر 
طوفــان، ســیل و گردبــاد حســاس اســت. تأثیــر طوفــان 
می تواند برای ماه ها و حتی سال ها تأثیر زیادی در صنعت 
گردشگری بگذارد. به عنوان مثال، گردشگری 6.5 درصد 
از اقتصــاد پورتوریکــو را تشــکیل می دهد. این ســرزمین 
در ســال 2016 شــاهد رکــورد جمعیــت 8.1 میلیون نفری 
بــوده اســت. امــا توفان ماریا در اکتبــر 2017، این جزیره 
را ویران کرد. ســال 2019، تعداد گردشــگرانی که از این 
جزیره بازدید کردند 36 درصد کمتر از میزان سال 2016 
اســت. بــرای آنهایــی که بیمه بوده اند، بیمــه امالک دیر 
اقدام کرد و تسویه و پرداخت بدهی طوالنی شده است.
انرژی تجدیدپذیر: با تغییر قابل توجه تولید انرژی از باد، 
خورشــید و آب، خطــرات آب وهوایــی و اقلیمــی به عامل 
مهم تبدیل شده است. تولید انرژی تجدیدپذیر می تواند 
به طور قابل توجهی تحت تأثیر حوادث آنی مانند طوفان، 
تگرگ، خشکسالی، سیل یا حوادث طوالنی مدت مانند 
تغییــر الگــوی بــاد قــرار بگیــرد. همچنین خطــر دوره های 
طوالنی مدت عدم وجود باد یا منابع خورشیدی ناکافی 

هم وجود دارد.

 پیشنهاد هفته

   400
هزار میلیارد ریال       

هلدینگ میدکو با صرف اعتباری معادل 400 هزار 

میلیــارد ریــال در پنج طرح بزرگ خود در اســتان 

کرمان برای چهار هزار و 150 نفر به طور مستقیم 

اشتغال ایجاد کرد

  24
هزار میلیارد تومان         

زرنــد  »فــوالد  شــرکت  فوالدســازی  ابرپــروژه 

ایرانیــان« بــا ســرمایه گذاری 24 هــزار میلیــارد 

تومانی به صورت رسمی در حضور رئیس جمهور 

در شهرستان زرند افتتاح شد

  2
هزار فقره   

گل گهر اعالم کرد: با هدف حمایت از راه اندازی 

کســب و کارهای کوچک و متوسط در سیرجان 

و بردســیر 2 هــزار فقره تســهیالت اشــتغالزایی 

تا سقف 100 میلیون تومانی پرداخت می کند

   50
درصد 

پورابراهیمی نماینده کرمان گفت: در شــهرها 

و روستاهای استان کرمان از 30 تا 50 درصد 

نشت آب به علت فرسودگی شبکه داریم که 

باید این مشــکل را رفع کنیم

   340
درصد         

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

معمای فراوانی
رونق های نفتی و دولت های نفتی

نویسنده
تری لین کارل

مترجم
جعفر خیرخواهان

چــه چیــزی نفــت را جــام زهرآلــود می ســازد؟ 
چــرا مردمــان زیــادی درعین حال کــه بر روی 
میلیاردها بشکه ی نفت نشسته اند، به ویژه 
طــی رونــق نفتــی، چنیــن فقیرانــد؟ این هــا 
پرســش هایی اســت کــه میلیون هــا نفــر از 
ســکنان کشــورهای صادرکننــده نفــت ده ها 

سال است از خود می پرسند.
کتاب معمای فراوانی نشان می دهد چگونه با 
ورود سیل آسای درآمدهای نفتی به اقتصاد 
حــوزه ی  نفــت،  صادرکننــده ی  کشــورهای 
اختیارات و تعهدات دولت گسترش می یابد 
امّــا درعین حال اقتدار و نهادهای قانونی آن 
تضعیف می شود. وابستگی به نفت آن ها را 
به سمت تمرکزگرایی شدید قدرت سیاسی 
و نظــام اداری آشــفته و نامنســجم هدایــت 
می کند. نویسنده مهم ترین ویژگی دولت های 
نفتی را در قوانینی جستجو می کند که حقوق 
منابع را به دولت اعطا می کند: رانت عظیمی 

که بسیار بیشتر از سود به دست آمده در بخش 
خصوصی است.

مطالعه ی این کتاب که متکی به اسناد دقیق 
و نوآوریهــای تئوریک اســت برای عالقه مندان 

به مباحث اقتصاد سیاسی توصیه می شود.

سایه روشن

 خبرآخر 

پاسخ  آقای  سرپرست  به  شبهات   مزایده؛

مزایده معدن با مزایده کاال 
متفاوت است

سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت 
صمت با تاکید بر تفاوت مزایده معادن با مزایده دیگر 
کاالها، رد و بدل هر گونه پول را تکذیب کرد و گفت: 
واگذاری معادن از طریق مزایده بیش از 30 سال در 
کشــور اجــرا می شــود و ربطی بــه مباحــث انتخابات و 

تغییر دولت ندارد.
اسدهللا کشاورز در خصوص اجرای طرح آزادسازی و 
واگذاری 6 هزار محدوده معدنی، ضمن ابراز تأسف از 
برخی اظهارنظرها گفت: مباحث و شبهاتی که در این 
خصوص مطرح شده بر اساس عدم آگاهی برخی افراد 
فاقد تخصص و نداشتن شناخت از نحوه واگذاری 6 

هزار محدوده معدنی بوده است.
سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت 
صمــت بــا تاکید بر گذشــت یک مــاه از اتمام برگزاری 
مزایده، به ماده 44 و 45 قانون اساسی اشاره کرد و 
افزود: معدن انفال و به موجب قانون اساسی تولیت 
آن با وزارت صنعت، معدن و تجارت است و اشتباهی 
کــه منتقــدان اجــرای ایــن طــرح دارنــد ایــن اســت که 
مزایده معدن را با مزایده یک کاال اشتباه گرفتند؛ در 
واگذاری معدن از طریق مزایده، هیچ پولی رد و بدل 
نمی شــود، همچنین نحوه واگذاری کامال الکترونیکی 
و از طریــق ســامانه ســتاد الکترونیکــی دولــت انجــام 
شده است و هیچ شخصی نمی تواند دخل و تصرفی 

در آن داشته باشد.
بــرای  کشــاورز در ادامــه اســتفاده از هرگونــه رانــت 
شرکت در مزایده را بواسطه الکترونیکی بودن فرآیند، 
غیرممکن دانست و تصریح کرد: بازگشایی پاکات به 
صورت الکترونیک و توسط اعضای کمیسیون مزایده 
کــه بــا توکن هــای مشــخص وارد ســامانه می شــوند، 
انجــام می شــود. وی بــا اظهــار تعجــب از ارتباط دادن 
موضوع مزایده معادن با مســائل سیاســی، واگذاری 
معــادن و محدوده هــای معدنی را یک کار معمول و با 
سابقه چندین دهه در وزارت صمت عنوان کرد و بیان 
داشت: واگذاری معادن ارتباطی به دولت و سیاست 
ندارد و وزارت صنعت و ســازمان های تابعه در ســطح 
استان ها زمانی که تعداد محدوده های اکتشافی و یا 
معدنی آماده مزایده واگذاری باشد، با اطالع رسانی 

این کار انجام می دهند.
سرپرســت معاونــت امــور معــادن و صنایــع معدنــی 
وزارت صمــت بــا توضیــح اینکــه اطــالع رســانی کامل 
بــرای واگــذاری ایــن 6 هــزار محدوده معدنــی از طریق 
رسانه ملی، جراید و سایت های مختلف معدنی و غیر 
معدنی در ماه های گذشته انجام شد، گفت: مزایده 
در خرداد ماه انجام شد و بازگشایی اکثر پاکات انجام 
شــده و برخی در حال انجام اســت و اینکه اجرای این 
طرح را به مباحث انتخابات و تغییر دولت گره بزنیم، 

دور از ذهن است.
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   95
درصد          

استاندار کرمان گفت: 95 درصد آب مصرفی 

بــازده  کــم  کشــت  بــه  متاســفانه  را  اســتان 

می دهیم در حالی  که ســاالنه بیش از یکهزار 

هکتار از پسته ما خشک می شود

با بهره گیری از تکنولوژی جدید و با سرمایه گذاری 4 هزار میلیارد تومانی؛ 

 کارخانه تولید کاتد مس 
»مجتمع بابک مس ایرانیان« افتتاح شد

نمونه بی بدیل و دوستدار محیط زیست در تولید مس

اقتصــاد کرمــان: با دســتور رئیس جمهــور کارخانه 
تولید کاتد مس شــرکت »بابک مس ایرانیان« با 
ظرفیــت 50 هــزار تن در ســال افتتاح شــد. در این 
آیین، چهار طرح صنعتی دیگر هلدینگ میدکو نیز 

در استان کرمان، افتتاح شدند.
مدیرعامل شرکت بابک مس ایرانیان در این آیین، 
اعــالم کــرد کــه بــا راه اندازی کامل ایــن مجتمع به 
روش »تانــک بایو لیچینــگ«، ظرفیت تولید کاتد 

مس کشور به 50 هزارتن رسید.
مهنــدس محمدرضــا میرزایــی در آییــن افتتاح این 
کارخانــه کــه به صــورت ویدیوکنفرانــس بــا حضــور 
رییس جمهور برگزار شد، با بیان اینکه تجلی مهر 
و قــدرت خداونــد در اســتان کرمــان و شهرســتان 
شــهربابک بــه هــزار چهره نمایان اســت که در این 
میــان، معادن مس از درخشــش ویــژه ای برخوردار 
است، گفت: احداث بزرگترین واحد تولید مس به 
روش »تانک بایو لیچینگ«، نماد دیگری از همت 

بلند و توانمندی متخصصان ایرانی است.
وی افزود: شرکت بابک مس ایرانیان، از شرکت های 
زیرمجموعۀ هلدینگ میدکو که یکی از شرکت های 
خصوصی کشور است در سال 1390 آغاز به کار کرد 
و موفق شده با استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی 
دنیــا، بزرگتریــن واحــد اســتحصال مــس بــه روش 

»تانک بایو لیچینگ« را احداث کند.
مدیرعامــل شــرکت بابک مس ایرانیــان ادامه داد: 
در این روش صنعتی که نسبت به سایر روش های 
متداول دیگر، سازگاری بیشتری با محیط زیست 
دارد، با استفاده از باکتری های خاص گرمادوست 
مثــل باکتری هــای موجود در انواع کنســتانتره های 
مس، بدون فرآیند ذوب و با خلوص 99.99 درصد، 

کاتد مس استحصال می شود.
مهنــدس میرزایــی بیــان کــرد: از دیگر مزایــای این 

روش نســبت به ســایر روش های موجود، می توان 
بــه هزینه هــای فرایند تولید، ســادگی آن علی رغم 
پیشــرفته بودن فرایند، عدم انتشــار گاز دی اکسید 
گوگــرد و اســتفادۀ کمتــر از انــرژی اشــاره کــرد کــه 
مجموعــۀ ایــن مؤلفه هــا باعث شــده ایــن کارخانه 
بتواند یک نمونۀ بی بدیل و دوستدار محیط زیست 

در تولید مس باشد.
وی افزود: کارخانۀ کاتد مس، در زمینی به مساحت 
110 هکتار و با حجم سرمایه گذاری 4 هزار میلیارد 
تومــان در منطقــۀ مســتعد شــهربابک در اســتان 
کرمان راه اندازی شــده و زمینۀ اشــتغال 400 نفر را 

به صورت مستقیم فراهم کرده است.
مدیرعامل شرکت بابک مس ایرانیان ادامه داد: با 
راه اندازی این کارخانه، ظرفیت تولیدکاتد مس به 

میزان50 هزار تن در سال افزایش خواهد یافت.
مهندس میرزایی با بیان اینکه این شرکت در حال 
حاضر عالوه بر فعالیت در حوزۀ اکتشــاف معدن، 
نسبت به ایجاد کارخانۀ تولید کنستانتره و همچنین 
در صنایع پایین دستی با احداث کارخانۀ تولید لولۀ 
مســی به ظرفیت 12 هزار تن در ســال اقدام کرده 
است، گفت: با بهره برداری از طرح حاضر، زنجیرۀ 

ارزش مــس در شــرکت بــزرگ میدکــو، از معدن تا 
محصول نهایی انجام خواهد شد.

وی همچنین گفت: در پایان از تمام کسانی که در 
احداث این کارخانه ما را همراهی کرده اند، تشکر 
می کنــم و بــرای کلیــه خدمتگــزاران ایــن مــرز و بوم 

آرزوی توفیق دارم.
دکتر روحانی رییس جمهور نیز پس از پایان گزارش 
مدیرعامل بابک مس ایرانیان از مهندس میرزایی 
و همه مهندسان و محققانی که برای دستیابی به 
تولید کاتد مس با تکنولوژی جدید تالش کرده اند، 
قدردانــی کــرد و افــزود: بــه ثمــر نشســتن ایــن کار 
بزرگ را به مردم خوب شــهربابک و اســتان کرمان 

تبریک می گویم.
در بخشی از این مراسم، مدیرعامل بانک پاسارگاد 
و مدیرعامــل هلدینــگ میدکو گزارش هایی از روند 

رو به رشد شرکت های تابعه میدکو ارائه کردند..
دکتــر پورمنــد مدیرعامل میدکو با اشــاره به شــعار 
»توسعه از معدن آغاز می شود« به عنوان شعار 
میدکــو، اظهــار داشــت: بیــش از 15 هــزار شــغل 
برابــر آن فرصــت شــغلی  مســتقیم و تقریبــاً 20 

غیرمستقیم در میدکو ایجاد شده است. 


