
کارنامه صنعت و معدن در فصل ابتدایی سال؛

 رشد ۵۶ درصدی اشتغال صنعتی 
در بهار ۱۴۰۰

معاون طرح و برنامه وزارت صمت با تاکید بر تداوم رشد تولید در 
حوزه های مختلف صنعتی و معدنی در سه ماهه نخست ۱۴۰۰، از 
افزایش صدور پروانه های بهره برداری در حوزه صنعت و رشد ۵۶ 

درصدی اشتغال در این حوزه خبر داد.
»ســعید زرندی« با اشــاره به استمرار سیاست های این وزارتخانه 
در تســهیل حمایــت و مانع زدایــی از تولیــد، افــزود: سیاســت ها و 
اقدام هــای بخــش دولتــی در کنــار همــت و اراده بخش خصوصی 
موجب تداوم رشــد و پویایی در حوزه تولید و صنعت کشــور بوده 
اســت و بر اســاس آمار اعالم شــده توســط دفتر آمار و فرآوری 
داده های وزارت صنعت، در ســه ماهه نخســت امســال شــاهد 

اتفاق های خوبی در حوزه صنعت و معدن بودیم.

وی با یادآوری سیاست های تسهیل صدور مجوزها و ابالغیه های 
درون سازمانی وزارت صنعت برای حذف قوانین و مقررات مزاحم 
تولید، از رشــد ۳۱.۸ درصدی مجوزهای تاســیس و رشــد ۲۵.۳ 
درصــدی پروانه هــای بهره بــرداری بخــش صنعــت در ســه ماهــه 

نخست سال جاری خبر داد.
زرندی خاطرنشــان کرد: در ســه ماهه ابتدای ســال جاری حدود 
۱۰ هزار و ۷۱۴ فقره جواز تاسیس با سرمایه گذاری بیش از ۲۷۱ 
هزار میلیارد تومان صادر شده است که موجب ایجاد ۲۸۸ هزار 

و ۹۶ فرصت شغلی در کشور شده است.
وی ادامــه داد: پروانه هــای بهره بــرداری نیز نزدیــک به یک هزار و 
۵۷۲ فقره پروانه در بازه زمانی مذکور با سرمایه گذاری بیش از 

۴۶ هزار میلیارد تومان در حوزه صنعت صادر شده و ۳۹ هزار و 
۵۶۶ فرصت شغلی را ایجاد کرده است.

افزایش جذابیت بخش معدن برای سرمایه گذاران
بر اساس توضیحات این مقام مسوول، در حوزه معدن نیز در سه 
ماهه نخست ۱۴۰۰، پروانه های اکتشافی با رشد بیش از هشت 
درصــدی بــه ۲۲۱ فقره افزایش یافته و گواهی کشــف های صادر 
شده نیز با رشد نزدیک به چهار درصد به ۱۰۷ فقره رسیده است.
وی با تاکید بر اهمیت حوزه معدن و برنامه های وزارتخانه برای 
حداکثــر بهره بــرداری از ایــن منابع، رشــد پروانه های اکتشــاف و 

گواهی های کشف را به معنای افزایش جذابیت 
این حوزه برای سرمایه گذاران اعالم کرد.
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صفحه 3
را بخوانید

با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان امور 
مالیاتی کشور؛

ساختمان دادرسی مالیاتی کرمان 
افتتاح شد

با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان امور مالیاتی 
کشور،ســاختمان دادرســی مالیاتی کرمان افتتاح شــد.نایب 
رئیس اتاق کرمان در آیین گشــایش این مرکز گفت: افتتاح 
ســاختمان دادرســی مالیاتی کرمان به عنوان مکانی مناسب 
مودیــان مالیاتــی به بهبود فضای کســب و کار اســتان کمک 
می کند. جلیل کاربخش، در آئین افتتاح ساختمان دادرسی 
مالیاتی استان با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
شــورای اســالمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار 
کرمان، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان امور مالیاتی 
کشــور و مدیــرکل امــور مالیاتــی اســتان، افــزود: مطالبــه راه 

انــدازی این ســاختمان، از ســوی بخش خصوصــی در ابتدای 
ســال ۱۳۹۷ بــا حضــور اعضای کمیســیون اقتصــادی مجلس 
شورای اسالمی و وزیر اقتصاد وقت در کرمان مطرح شد زیرا 
محل سابق برگزاری هیات های حل اختالف مالیاتی شایسته 

مودیان مالیاتی نبود.
رئیــس  پورابراهیمــی  از  قدردانــی  بــا  وی   
شــورای  مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون 

مدیرعامل بورس کاال در نشست »الگوی حکمرانی 
تولید« مطرح کرد؛ 

 ٦ راهکار بورس کاال 
برای تسهیل تامین مالی تولید 

سلســله نشســت هــای الگــوی حکمرانــی تولیــد بــا موضــوع 
»تامیــن مالــی تولید؛ چالش هــا و راهکارها با تاکید بر بورس 
کاالی ایران« برگزار شــد که مدیرعامل بورس کاالی ایران در 
این نشســت به تشــریح ابزارهای مالی بورس کاال در راســتای 

تامین مالی تولید پرداخت.
حامد سلطانی نژاد در »سلسله نشست های الگوی حکمرانی 
تولید« که با محوریت تامین مالی تولید برگزار شد، گفت: با 
توجه به تنگناهای تامین مالی تولید در کشــور، هم اکنون ۶ 
مسیر هموار برای تسهیل تامین مالی تولید از طریق ابزارهای 
بورس کاال وجود دارد که شامل قراردادهای سلف، اوراق سلف 

مــوازی اســتاندارد، اوراق خریــد دیــن کاالیــی، گواهی ســپرده 
کاالیی، صندوق های سرمایه گذاری کاالیی و در آخر افزایش 

نقش بانک ها در اتاق پایاپای بورس کاالی ایران می شود.
نخســت  بخــش  در  نــژاد  ســلطانی  حامــد 
ســخنرانی خــود با بیان اینکــه تامین منابع 
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نيروي آمارگيري طرح نتايج 1400بهاركار چكيده

نيروي جمعيت، سرشماريدفتر و          كار

7

. دهکنشان مي1399در مقایسه با بوار 1400تر را به تفکیك استان در بوار ساله و بیش15های عمکه بازار كار برای جمعیت برخي از شاخص2جکول 
)درصد(1399بهاردر مقایسه با 1400بهاربه تفکیک استان درترساله و بیش15جمعیت هاي عمده بازار كارشاخص-2جدول 
نرخ بيكارينسبت اشتغالنرخ مشاركت اقتصادياستان

1399بوار  1400بهار 1399بهار  1400بهار  1399بهار  1400بهار  
%95فاصله اطمينانايبرآورد نقطه

9.8(5.8-29.)4.4141.07.3736.98.8كل كشور
9.0(9.5-88.)2.4342.70.4038.84.7آذربایجان شرقي
12.1(5.8-8.11)0.4542.35.4037.12.10آذربایجان غربي

6.0(0.7-710.)5.4743.63.4341.09.8اردبیل
11.9(3.7-5.10)1.4241.24.3836.39.8اصفوان

12.3(0.9-2.12)7.3939.45.3534.66.10الدرز
6.5(5.6-6.10)5.3434.15.3131.95.8ایالم

9.8(2.6-4.9)8.3637.69.3333.98.7بوشور
8.8(2.5-5.7)7.4040.31.3836.83.6توران

19.1(3.11-6.15)1.4344.73.3736.24.13چوارمحال و بختیاری
4.0(2.6-4.8)2.4341.00.4039.43.7خراسان جنوبي
7.0(2.5-8.4)5.4042.78.3739.78.6خراسان رضوی
12.0(8.6-2.10)2.4444.35.4039.05.8خراسان شمالي

12.4(4.11-9.14)7.3940.25.3435.21.13خوزستان
6.6(2.5–2.8)4.4644.82.4341.97.6زنجان
8.1(2.6-7.10)1.3738.00.3434.95.8سمنان

13.1(28.-1.12)7.3433.42.3129.12.10سیستان و بلوچستان
6.6(3.6-6.9)6.3737.96.3435.40.8فارس
9.1(7.5-5.8)4.4442.92.4139.01.7قزوین

10.4(3.8-9.11)7.3737.29.3333.31.10قم
12.9(18.–6.11)4.4244.42.3838.69.9كردستان

10.1(5.9-2.13)2.4039.16.3535.14.11كرمان
13.8(1.12–3.17)6.4443.11.3837.27.14كرمانشاه

12.6(1.6-3.10)3.3335.76.3031.22.8كوگیلویه و بویراحمک
10.0(5.5-3.9)5.3740.47.3436.44.7گلستان
9.0(2.6-9.8)8.4645.22.4341.15.7گیالن
21.0(1.9-0.13)1.4339.43.3831.10.11لرستان

6.2(9.5-9.8)0.4544.17.4141.44.7مازنکران
6.5(0.6-7.9)6.3535.88.3233.49.7مركزی

12.5(4.14-8.18)2.4546.17.3740.46.16هرمزگان
7.8(1.4-1.7)4.4243.80.4040.46.5همکان

7.6(9.10-0.17)6.4941.07.4237.90.14یزد

بررسی نرخ بیکاری در استان ها؛

نرخ بیکاری ۲۰ استان 
 در بهار ۱۴۰۰ 
تک رقمی شد

بررسی آخرین داده های آماری حاکی از این است که نرخ بیکاری ۲۰ 
استان در بهار ۱۴۰۰ تک رقمی بوده که در این بین،استان کرمان 
با  ۱۱.۴ درصد در جمع اســتان های دارای بیشــترین بیکاری جای 
گرفته اســت.بر این اســاس،نرخ بیکاری اســتان کرمان نسبت به 
بهار ۹۹ نیز روند نزولی داشته است.این گزارش می افزاید استان 
کرمان در نسبت اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی هم در بهار ۱۴۰۰ 
نسبت به مدت مشابه سال قبل، افت نسبی را تجربه کرده است.  
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شامره1400/20/ع
رشكت معدين و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد " ارائه خدمات راهربي، رسويس، بازريس، تعمیر و نگهداري سيستم 

اعـام آدرس پذيـر و متعـارف و اطفـاء حريـق اتوماتيـك و نيمـه اتوماتيـك و رينـگ آب آتـش نشـاين،پمپ خانـه آتـش نشـاين  و كليه 

متعلقات مربوطه و سيسـتم اعام و اطفاء حريق ماشـن آالت معدين و شـارژ و تسـت كپسـول هاي اطفاء حريق دسـتي" خود را از 

طريـق برگـزاري مناقصـه عمومـي بـه پيامنـكار واجد رشايـط واگذار منايد. لـذا كليه متقاضيـان مي توانند جهت اخذ اسـناد مناقصه 

بـه آدرس الكرتونيـي WWW.GEG.IR  مراجعـه و اسـناد مذکـور را بـه همـراه فـرم پرسشـنامه ارزيـايب تأمـن كننـدگان از بخـش 

مناقصه و مزایده دانلود منايند. مهلت تحويل پاكات سـاعت 9 ايل 14 روز شـنبه مـــورخ 1400/5/16 در محـــل دفرتكميسـيون 

معــامات مجتمـع و يـا دبیرخانـه دفـرت مرکـزی تهـران مـي باشـد. ضمنـاً بازديـد از محـل اجـراي موضـوع مناقصـه روز شـنبه مـورخ 

1400/5/9 مقـرر شـده اسـت و الزامـی مـی باشـد. رشكـت معـدين و صنعتـي گل گهـر در رد يـا قبـول هر يـك از پيشـنهادات بدون 

نیـاز بـه ذکـر دلیل و بـدون جربان خسـارت مختار مي باشـد.



معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه 

اخیــرا مشــاهده شــده پیامک هایی با مضمــون انجام تکالیف 

قانونــی یــا برخــی خدمــات ســازمان بــه مؤدیان ارســال شــده، 

خاطرنشان کرد: منبع این پیامک ها، سامانه های متمرکز پیام 

کوتاه سازمان امور مالیاتی کشور نبوده و با توجه به حساسیت 

موضــوع یــا امــکان بــروز هرگونــه سوءاســتفاده توســط افــراد 

فرصت طلب، الزم است مؤدیان محترم نسبت به این موضوع 

هشیار باشند. هادی خانی، تصریح کرد: تنها مرجع ارائه خدمات 

الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور، پرتال سازمان به آدرس 

www.intamedia.ir یا درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان 

بــه آدرس my.tax.gov.ir بــوده و همچنیــن سرشــماره پیــام 

کوتاه سازمان امور مالیاتی کشور، شماره ۵۰۰۰۵۱۵۲۶ است.

مراقب کالهبرداران مالیاتی 
باشید

خبر  
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رئیس سازمان صمت استان کرمان اعالم کرد

 الزام اصناف کرمان 
 به ثبت اطالعات 

در سامانه جامع تجارت
اســتان  تجــارت  و  رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن 
کرمــان گفــت: واحدهــای صنفــی و انبارهــا موظف به 
ثبت اطالعات ورود، خروج و انبارهای خود در سامانه 
جامــع تجــارت و انبارها هســتند و در غیــر این صورت 
به عنــوان متخلــف محتکــر و عرضــه خــارج از شــبکه 

شناخته می شوند.
حســینی نژاد افزود: افرادی که تاکنون اقدام به ثبت 
اطالعات انبار و کاالهای مشمول نکرده اند به سرعت 
اقدام کنند که در غیر این صورت برخورد قانونی با آنان 

صورت می گیرد.
وی تصریح کرد: بر اساس آخرین گزارش سامانه جامع 
تجارت نزدیک به ۹۱ هزار واحد ثبت این سامانه شده 
و از این میزان ۷۹ هزار واحد به صورت سیستمی مورد 
تایید قرار گرفته که مقرر شــد دســتگاه های ناظر نیز 

این بخش را رصد کنند.
وی بــا اشــاره بــه اطــالع رســانی توســط دســتگاه ها و 
رســانه ها عنوان کرد: ۶۰۷ قلم کاال در ســامانه جامع 
تجارت مشمول شرایط قاچاق کاال و ارز شناخته شده 

که رصد می شود.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان 
گفت: این کاالها عموما با نگاه حمایت از تولید داخل 
بــوده کــه اگــر به این نحو در مــواردی که تولید داخلی 
داریــم ورود نشــود در شــبکه اقتصــادی و منابــع ارزی 

دچار چالش نمی شویم.
وی با اشاره به مهمترین مصوبات نخستین نشست 
مبــارزه بــا قاچــاق کاال، ارز و ســوخت اســتان کرمــان 
گفت: زیرساخت ها و سامانه هایی برای رصد کاالهای 
مشمول فرایند مبارزه با قاچاق کاال و ارز شکل گرفته 
که از مهمترین آنان ســامانه جامع تجارت و ســامانه 

انبارها بود که گزارشی از آن داده شد.
بــه گــزارش ایرنا،حســینی نژاد ادامــه داد: مقــرر شــد 
بــا محوریــت دبیــر کارگــروه مبــارزه با قاچــاق کاال و ارز 
بــا عضویــت دســتگاه هــای متولــی از جملــه صمــت، 
اطالعات، دادگســتری، پلیس آگاهی و دســتگاه های 
مربوطــه بایــد اطالعــات انبارهــا و کاالهای ثبت شــده 
را رصــد کننــد و مشــکالت را جمع بنــدی و بــه ســتاد 

ارائه کنند.
وی یادآور شد: در کنار آن گزارشی از سامانه سوخت 
اســتان داده شــد و صمــت و شــرکت فــراورده هــای 
نفتــی اســتان بررســی هــا را بــرای کمک بــه توزیع گاز 
مایــع انجــام می دهند و در این زمینه باید مســیرهای 
اداری که تخصیص گاز به متقاضیان را طوالنی کرده 

را رفع کنیم.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان 
افــزود: مقــرر شــد که قوانیــن موجود در ایــن موضوع 
کمیته جمع بندی را در خصوصی مشــکالت ســامانه 
جامع تجارت انبارها ضعف قانونی در خصوص نحوه 
برخــورد بــا افــرادی کــه عرضه خــارج از شــبکه را دارند 

پیشنهاد و در نشست آینده ارائه شود.
آدرس بــه   ، نبارهــا  ا مــع  جا نه  ســاما  ســایت 

www.nwms.ir و ســامانه جامــع تجــارت بــه آدرس 
ixport.ir می باشد.

رییس مرکز ملی فرش ایران تأکید کرد:

ضرورت احیای اعتبار بیمه 
 قالی بافان 

 و شاغالن صنایع دستی 
در بودجه ۱۴۰۰

رییس مرکز ملی فرش ایران گفت: حذف ردیف اعتباری 
مختــص بیمه قالی بافان و شــاغالن صنایع دســتی در 
آخریــن نســخه از قانــون بودجــه ۱۴۰۰ امــکان تــداوم 
بیمه اقشار مشمول و اجرای تکالیف قانونی محوله را 

غیرممکن کرده است.
»فرح ناز رافع« افزود: با وجود اینکه ردیف یاد شده در 
تبصره ۱۴ بودجه ۱۴۰۰ توسط مجلس شورای اسالمی 
تصویب شد و به تائید شورای نگهبان رسید، اما ردیف 
بودجه در بازگشت به مجلس جابه جا شد و از تبصره 
۱۴ بــه بنــد )و( تبصــره )۲( بودجــه تغییــر یافت که این 
موضوع تداوم بیمه اقشــار مشــمول و اجرای تکالیف 

قانونی محوله را غیرممکن کرده است.
وی گفت: اکنون مشخص نیست که برای این ردیف 
بودجــه، اعتبــار در نظــر گرفته شــود و ســازمان تامین 
اجتماعی با توجه به دیون خود قادر به تامین و پرداخت 
بیمه ۲ میلیون قالی باف نیست، نکته مهم آن که در 
حال حاضر فقط ۲۶۱ هزار نفر یعنی یک دهم جمعیت 

قالی بافان تحت پوشش بیمه هستند.
رییس مرکز ملی فرش ایران افزود: از سازمان برنامه 
و بودجه، مجلس شورای اسالمی و وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی درخواســت داریم که همه قالی بافان 

کشور را تحت پوشش بیمه قرار دهند.
پیشــتر »محمدحســین فرهنگــی«   نماینــده مجلــس 
شــورای اســالمی گفتــه بــود: قطــع بیمــه قالی بافــان 
بــه عنــوان قشــر فعــال و زحمت کش جامعه بــه بهانه 
پرداخت نشــدن و تاخیــر پرداخــت حــق بیمــه، هیــچ 

توجیهی ندارد.
به گزارش ایرنا، اکنون ۱۰۳ مجتمع قالی بافی، پنج هزار 
و ۲۱ کارگاه متمرکز و غیرمتمرکز، ۱۳۶ تعاونی روستایی، 
یک هزار و ۹۲۳ تعاونی ثبت شــده شــهری و ۴۰ هزار و 
۹۳۳ واحد صنفی مرتبط با فرش دستباف در سراسر 

کشور فعالیت می کنند.

تا سقف 30 هزار فقره؛

آغاز پرداخت وام ۱۰۰ میلیونی 
مسکن روستایی

مصوبه هیئت دولت مبنی بر افزایش سقف تسهیالت 
مسکن روستایی به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به شعب 

بانک عامل بخش ابالغ شد.
مدیرعامل بانک مسکن با ابالغ مصوبه هیئت دولت در 
راستای تأمین مالی سریع سمت عرضه مسکن، فرمان 
پرداخت ۳۰ هزار فقره تســهیالت مســکن روســتایی را 

خطاب به شعب سراسر کشور صادر کرد.
محمــود شــایان دربــاره جزئیــات ایــن مصوبــه اظهــار 
کرد: شــرایط پرداخت تســهیالت مســکن روســتایی به 
این صورت اســت که ســقف فردی تســهیالت مســکن 
روســتایی بــه ازای هــر واحــد ۱۰۰ میلیون تومان اســت. 
آن دســته از متقاضیانــی کــه معرفی نامه هــای صــادره 
آنهــا قبــل از ابــالغ ایــن نامــه عمومــی بــه بانــک ارائه و 
به ثبت رســیده و قرارداد تســهیالتی آنها در دفترخانه 
ثبت نشده باشد، در صورت ارائه معرفی نامه جدید از 
سوی بنیاد مسکن انقالب اسالمی ایران )اعتبار ابالغی 
سال ۱۴۰۰( می توانند از سقف تسهیالت ابالغی جدید 

بهره مند شوند.
شــایان گفت: مجموع دوران ســاخت و بازپرداخت ۲۰ 
سال )۳ سال دوران مشارکت و ۱۷ سال دوران فروش 
اقساطی( است. نرخ سود تسهیالت نیز طبق مصوبه 
شورای پول و اعتبار که در حال حاضر ۱۸ درصد است 
اعمــال می شــود بــه ایــن صــورت کــه ۵ درصــد ســهم 

متقاضی و ۱۳ درصد سهم دولت است.
سقف تسهیالتی مزبور به تمامی متقاضیان و مناطق 
مشمول طرح اعم از امالک واقع در جزایر، روستاهای 
مــرزی، حاشــیه شــهرها و شــهرهای زیــر ۲۵ هــزار نفــر 

جمعیت و سایر روستاها تسری می یابد.

رییس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان:

 زمین خواری ۱۸ میلیاردی 
در کرمان کشف شد

از  اســتان کرمــان  اقتصــادی  امنیــت  پلیــس  رییــس 
دســتگیری ۳ متهــم که ۷۵۰ مترمربــع زمین از اراضی 
دولتــی را بــه صــورت غیــر قانونی تصرف کــرده بودند، 

خبر داد.
ســرھنگ حمیدرضــا میرحبیبــی اظهــار کــرد: ماموران 
پیگیــری ھای  بــا  اســتان  اقتصــادی   امنیــت  پلیــس 
تخصصی از تصرف غیرقانونی یک قطعه زمین دولتی 
به مساحت ۷۵۰متر مربع در محدوده  شهرک هللا آباد 

کرمان مطلع و موضوع را در دستور کار قرار دادند.
وی افــزود: بــا انجــام تحقیقات بعدی مشــخص شــد، 
ســه نفر اقدام به سندســازی و تصرف غیرقانونی این 
زمین کرده اند تا به  تدریج با افزایش قیمت نســبت 
بــه فــروش آن اقــدام کنند که در این رابطه ماموران با 
پیگیری ھای بعدی ھر ســه نفر را شناســایی  و آنان را 
ضمن ھماھنگی قضائی در چند نقطھ از شھر کرمان 

دستگیر کردند.
رییس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان با اشاره 
بــھ اینکــھ کارشناســان ارزش ایــن زمین کــه متعلق به 
شهرداری بود را ۱۸ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: 
متهمان مرتبط با این زمین خواری با تشکیل پرونده 
به مراجع قضائی معرفی شــدند که رســیدگی به چند 
مورد مشابه در محدوده ھمین نقطه از شهر کرمان و 

دیگر نقاط نیز در دست انجام است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان اعالم کرد

واگذاری ۵۶۲ انشعاب رایگان 
گاز به مددجویان کمیته امداد 

و بهزیستی
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان کرمان از واگذاری ۵۶۲ 
مورد انشــعاب رایگان گاز طبیعی به مددجویان واجد 
شرایط از جمله مددجویان تحت پوشش کمیته امداد 

و بهزیستی این استان در سال گذشته خبر داد.
منوچهر فالح با اشاره به اینکه اقدامات و فعالیت های 
شرکت گاز در راستای توسعه متوازن نعمت الهی گاز 
در جامعــه بــه ویژه افراد کمتر برخوردار اســت، گفت: 
در سال گذشته ۵۶۲ انشعاب رایگان گاز به مددجویان 
اســتان کرمــان اهــدا شــد که از ایــن تعــداد ۱۷۳ مورد 
به خانوارهای تحت پوشــش بهزیســتی، ۲۴۱ مورد به 
مددجویان کمیته امداد امام خمینی)ره(، ۱۴۰ مورد به 
بنیاد شهید و جانبازان و ایثارگران و هشت مورد نیز به 

مشترکین مذهبی واگذار شده است.
وی ادامه داد: مددجویان نهادهای حمایتی که تاکنون 
از امتیــاز انشــعاب گاز بهره منــد نشــدند، می توانند با 
دریافت معرفی نامه از نهاد مربوطه و ارائه آن به شرکت 

گاز از امتیاز کنتور و اشتراک رایگان استفاده کنند.

با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان امور مالیاتی کشور؛

ساختمان دادرسی مالیاتی کرمان افتتاح شد
بــا حضــور معاون توســعه مدیریــت و منابع ســازمان امور مالیاتی 
کشور،ساختمان دادرسی مالیاتی کرمان افتتاح شد.نایب رئیس 
اتاق کرمان در آیین گشــایش این مرکز گفت: افتتاح ســاختمان 
دادرسی مالیاتی کرمان به عنوان مکانی مناسب مودیان مالیاتی 
به بهبود فضای کسب و کار استان کمک می کند. جلیل کاربخش، 
در آئین افتتاح ساختمان دادرسی مالیاتی استان با حضور رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استاندار کرمان، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان 
امور مالیاتی کشور و مدیرکل امور مالیاتی استان، افزود: مطالبه 
راه اندازی این ساختمان، از سوی بخش خصوصی در ابتدای سال 
۱۳۹۷ با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
و وزیر اقتصاد وقت در کرمان مطرح شد زیرا محل سابق برگزاری 

هیات های حل اختالف مالیاتی شایسته مودیان مالیاتی نبود.
 وی با قدردانی از پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی و سلمانی مدیرکل امور مالیاتی استان برای پیگیری 
راه اندازی این مجموعه تصریح کرد: بر اساس ابالغ قانون اصالحیه 
مالیــات بــر ارزش افــزوده کــه بــه تازگــی مطــرح شــده، از این پس 
دادرســی مالیاتی از ســازمان مالیاتی منفک خواهد شــد و نیاز به 
چنین ســاختمانی ضروری بود. کاربخش، اظهار کرد: قرار اســت 
در ۱۲ دی ماه ۱۴۰۰ تشــکیالتی با عنوان اداره دادرســی مالیاتی، 
موازی با ادارات کل امور مالیاتی و اموراقتصاد و دارایی استان راه 

اندازی شود و فعالیت خود را آغاز کند.
در ادامــه ایــن آئیــن رئیــس کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای 
اســالمی، راه انــدازی ایــن ســاختمان برای دادرســی مالیاتــی را در 
شان مدیران اجرایی و مودیان مالیاتی عنوان کرد و گفت: بعد از 

پنج سال پیگیری، اصالح قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده به 
تصویب رسید و به دولت ابالغ شد که می تواند به تعیین تکلیف 

و بهبود شرایط در اختالفات مالیاتی کمک کند. 
محمدرضا پورابراهیمی، با اشاره به تصویب اصالحیه قانون مالیات 
بر ارزش افزوده خاطرنشان کرد: در قانون جدید، دستگاه قضایی 
می تواند از بین قضات یا حقوقدانان توانمند مالیاتی نماینده ای 
را در هیــات هــای حــل اختالف داشــته باشــد که اســتفاده از افراد 
زبده و خبره ظرفیت جدیدی برای رسیدگی به اختالفات مالیاتی 
است. وی ادامه داد: همچنین بر اساس این قانون از یک هفته 
قبــل مــودی مالیاتــی مــی تواند به ســامانه و جزئیــات پرونده خود 
دسترسی داشته باشد. پورابراهیمی، تصریح کرد: اصالحات جدید 
قانون کفایت نمی کند و نیازمند اصالحات جدیدتری خواهیم بود 

که در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است.  
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شــورای اســالمی در بخش 
دیگــری افــزود: از ســال ۹۷ تــا ۹۹ بــه طــور متوســط میــزان وصول 
مالیات استان ۴۰ درصد افزایش داشته اما میزان وصول مالیات 
از اصناف به طور متوســط ۲۰ درصد کمتر بوده که نشــان دهنده 
رعایــت انصــاف از ســوی اداره کل امــور مالیاتی اســت. به گزارش 
روابط عمومی اتاق کرمان، پورابراهیمی، ادامه داد: رشــد وصول 
مالیات اســتان کرمان به دلیل وصول مالیات های فراری گذشــته 
و گسترش فعالیت های اقتصادی بوده و ما هر روز شاهد توسعه 
فعالیت های صنعتی در استان هستیم. وی با تاکید بر اینکه باید 
مالیات بر بنگاههای تولیدی را کم کرد و مالیات بر اشخاص را در 
نظر گرفت، تصریح کرد: امسال میزان نرخ مالیات عملکرد از ۲۵ 
درصد به ۲۰ درصد کاهش یافته که هم انگیزه های فرار مالیاتی را 

کاهش می دهد و هم به نفع بنگاههای اقتصادی است. 
مدیرکل امورمالیاتی استان کرمان نیز در ادامه این آئین گفت: 
ایــن ســاختمان بــا هزینه ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیــون تومان احداث 
شــده که از همکاری و همراهی دادگســتری، اتاق های اصناف، 
تعــاون و اتــاق بازرگانــی کرمــان در ایــن زمینه قدردانــی می کنم. 
محمد سلمانی افزود: قرار شده هیات های حل اختالف مالیاتی 
از هفتــه آینــده در ســاختمان جدید نشســت های خــود را هر روز 
کاری از ســاعت ۱۶ الی ۲۰ برگزار کنند. گفتنی اســت ســاختمان 
دادرســی مالیاتــی کرمــان در خیابان شــهید دادبین کرمان نبش 

کوچه شماره ۲۱ دایر شد.

بررسی نرخ بیکاری در استان ها؛

نرخ بیکاری ۲۰ استان در بهار ۱۴۰۰ تک رقمی شد

اقتصاد کرمان:  بررسی آخرین داده های آماری حاکی از این است 
کــه نــرخ بیــکاری ۲۰ اســتان در بهار ۱۴۰۰ تــک رقمی بوده که در 
این بین،استان کرمان با  ۱۱.۴ درصد در جمع استان های دارای 
بیشــترین بیکاری جای گرفته اســت.بر این اساس،نرخ بیکاری 
استان کرمان نسبت به بهار ۹۹ نیز روند نزولی داشته است.این 
گزارش می افزاید استان کرمان در نسبت اشتغال و نرخ مشارکت 
اقتصادی هم در بهار ۱۴۰۰ نســبت به مدت مشــابه ســال قبل، 

افت نسبی را تجربه کرده است.  
 گزارش مرکز آمار ایران می گوید:در فصل ابتدایی امسال، همدان 
بــا ۵.۶ درصــد کمتریــن و هرمــزگان با ۱۶.۶ درصــد باالترین نرخ 

بیکاری را به نام خود ثبت کرده است..
نرخ بیکاری از سال گذشته همواره کمتر از ۱۰ درصد بود و این 
روند در بهار ۱۴۰۰ نیز ادامه داشــت و براســاس اعالم مرکز آمار 

در این دوره برابر ۸.۸ درصد شد.
طبق آخرین داده های آماری نرخ بیکاری در بهار امسال ۲۰ استان 
کشور تک رقمی بود در حالی که در بهار ۹۹ این رقم برابر ۱۶ بود.

کمترین نرخ بیکاری مربوط به استان های همدان )۵.۶ درصد( 
و تهران )۶.۳ درصد( اســت. در مقابل اســتان های هرمزگان )با 
۱۶.۶ درصد( و کرمانشــاه )با ۱۴.۷ درصد( باالترین نرخ بیکاری 

را داشتند.
همچنیــن در بیــن اســتان ها، چهــار محــال و بختیاری و لرســتان 

بیشــترین کاهش نرخ بیکاری در دو دوره بهار ۱۴۰۰ نســبت به 
بهار ۹۹ را در میان سایر استان ها داشتند.

در اســتان چهــار محــال و بختیــاری نرخ بیکاری در بهــار ۹۹ برابر 
۱۹.۱ درصد بود که این رقم در بهار ۱۴۰۰ به ۱۳.۴ درصد رسید. 
در لرســتان نیز میزان بیکاری از ۲۱ درصد در بهار ۹۹ به رقم ۱۱ 

درصد در سال ۱۴۰۰ رسید.
در بهار امسال ۲۵ میلیون و ۹۶۷ هزار نفر جمعیت فعال داشتیم 
که از این میزان ۲۳ میلیون و ۶۷۶ هزار نفر شاغل هستند. نرخ 
بیکاری در بهار ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 

یک درصدی داشته است.
بررسی نسبت اشتغال جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در بهار ۱۴۰۰ 
بیانگــر ایــن اســت کــه ۳۷.۷ درصــد از جمعیت در ســن کار )۱۵ 
ساله و بیشتر( شاغل بوده اند. این شاخص در بین مردان بیشتر 

از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است.

ادامه روند نزولی نرخ بیکاری در بهار 1400  
براســاس آخرین داده های مرکز آمار روند نزولی نرخ بیکاری در 
بهــار ۱۴۰۰ همچــون فصل هــای قبل ادامه داشــت و در این دوره 
به ۸.۸ درصد رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 

یک درصد کاهش یافته است.
بررســی نتایــج طــرح آمارگیــری نیــروی کار در بهــار ۱۴۰۰ نشــان 

می دهــد کــه بیــش از ۴۹۹ هــزار نفــر بــه جمعیــت فعــال از نظــر 
اقتصــادی )شــاغل و بیــکار( افزوده شــده اســت.  ایــن میزان در 
فاصلــه بهــار ١٣٩٨ نســبت به بهار ١٣٩٩ کاهشــی معادل یک و 

نیم میلیون نفری داشته است.
بررســی تغییرات نرخ مشــارکت اقتصادی حاکی از آن اســت که 
این نرخ نســبت به فصل مشــابه در ســال قبل )بهار ١٣٩٩( ۰.۴ 

درصد افزایش یافته است.
جمعیت شــاغلین ١۵ ســاله و بیشــتر در این فصل ٢٣ میلیون و 
۶۷۶  هزار نفر بوده که نســبت به فصل مشــابه ســال قبل ٧١٣ 

هزار نفر افزایش داشته است.
بررســی اشــتغال در بخش های عمده اقتصادی نشــان می دهد 
کــه در بهــار ١٤٠٠، بخــش خدمــات بــا ۴۸.۸ درصــد بیش  تریــن 
سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی 
بخش هــای صنعــت بــا ۳۳.۲ درصد و کشــاورزی بــا ١٧.٩ درصد 

قرار دارند.
نرخ بیکاری جوانان ١۵ تا ٢۴ ســاله حاکی از آن اســت که ۲۲.۱ 
درصــد از فعــاالن ایــن گروه ســنی در بهــار ١۴٠٠ بیــکار بوده اند. 
بررســی تغییــرات فصلی نــرخ بیکاری این افراد نشــان می دهد، 
این نرخ نســبت به فصل مشــابه در ســال قبل )بهار ١٣٩٩( ٢.٤ 

درصد کاهش یافته است.
بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣۵ ساله نیز نشان می دهد 
که در بهار امسال، ۱۵.۶ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی 
بیکار بوده اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری 
این افراد نشان می دهد این نرخ نسبت به بهار ١٣٩٩، به میزان 

١.١ درصد کاهش یافته است.
بررســی ســهم اشتغال ناقص جمعیت ١۵ ساله و بیش تر نشان 
می دهد که در این دوره، ۹.۸ درصد جمعیت شاغل،   به دالیل 
اقتصادی )فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت 
بیش تر و…( کم تر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای 
انجــام کار اضافــی بوده انــد. این در حالی اســت که ٣۶.۴ درصد 
از شــاغلین ١٥ ســاله و بیش تر، ۴٩ ســاعت و بیش تر در هفته 

کار کرده اند.
به گزارش ایرنا، ســال گذشــته نرخ بیکاری در کشــور همزمان با 
شــیوع بیماری کرونا همچنان منفی بود. این نرخ به ترتیب در 
بهــار ۹۹ برابــر ۹.۸درصــد، در تابســتان ۹.۸ درصد، در پاییز ۹.۴ 

درصد و در زمستان ۹.۷ درصد بود.  

نيروي آمارگيري طرح نتايج 1400بهاركار چكيده

نيروي جمعيت، سرشماريدفتر و          كار
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 دعوتنامه مجمع عمومی عادی و فوق العاده 
خانه صنعت , معدن و تجارت استان کرمان

به اطالع روسای محترم انجمن های تخصصی همگن خانه صنعت,  معدن و تجارت استان کرمان می رساند که 
مجمع عمومی و فوق العاده خانه صنعت , معدن و تجارت استان کرمان در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ ساعت 
۱۱ در محل سالن اجتماعات سازمان صنعت , معدن و تجارت استان کرمان واقع در میدان عاشورا سازمان صنعت 
, معدن و تجارت اســتان کرمان برگزار می گردد . لذا بدینوســیله از روســا یا اعضای هیات مدیره ) با معرفی نامه 
از ســوی هیات مدیره ( و انجمن هایی که دارای آگهی ثبتی معتبر می باشــند دعوت به عمل می آید تا در جلســه 

مذکور حضور به هم رسانند .

دستور جلسه بدین شرح است :
ارائه گزارش عملکرد هیات مدیره  

اصالح مفاد اساسنامه
برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرس

سایر موارد

هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان



 صنعت، معدن  صنعت، معدن 
33و تجارتو تجارت

  خبر

زمان بندی قطع برق صنایع 
اعالم شود

رئیــس ســازمان صنعــت، معدن و تجارت اســتان کرمان 

گفت: در صورت نیاز به قطع برق صنایع الزم است برنامه 

زمان بندی خاموشی تدوین و در اختیار صنایع قرار گیرد تا 

از بروز مشکالت بعدی برای این واحدها جلوگیری شود.

مهــدی حســینی نــژاد تاکید کرد: الزم اســت در بســیاری 

از بخــش هــا بــا نگاه اســتانی برای حل مشــکالت موجود 

در اســتان تدبیــر و برنامــه ریــزی شــود و اقدامــات الزم 

صورت گیرد.

رئیس صمت کرمان یادآور شد: قطع ناگهانی برق صنایع 

در استان با ایجاد چالش در روند تولید واحدهای صنعتی 

و با تاثیرگذاری در زنجیره های تولید، آینده بازار محصوالت 

تولیدی این واحدها را با چالش مواجه می کند.
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204 نفر به مصاحبه دعوت شدند؛

اعالم نتایج آزمون استخدامی 
»توسعه آهن و فوالد گل گهر«

نتایــج اولیــه آزمــون اســتخدامی شــرکت توســعه آهن 
و فــوالد گل گهــر اعــالم شــد. پــس از بررســی عملکرد 
شرکت کنندگان در آزمون استخدامی شرکت توسعه 
آهن و فوالد گل گهر، نتایج این آزمون در مرحله ابتدایی 
اعالم شــد.  آزمون اســتخدامی این شــرکت با حضور 
جمع کثیری از متقاضیان سوم تیرماه برگزار شد و در 
کمتر از یک ماه نتایج اولیه این آزمون مشخص شد. 
داوطلبان می توانند برای مشاهده نتایج اولیه و کارنامه 
آزمــون خــود بــه ســایت شــرکت توســعه آهــن و فوالد 
گل گهــر مراجعــه کنیــد. در این مرحله از فرآیند آزمون 
استخدامی تعداد ۲۰۴ نفر از افرادی که حدنصاب نمره 
را کسب کرده اند به مرحله مصاحبه دعوت  شده اند. 
مصاحبــه ایــن افــراد در صورت مســاعد بودن شــرایط 
کرونا و اخذ مجوز از ستاد کرونای شهرستان سیرجان 
در روزهای ۲۸ تا ۳۱ تیرماه برگزار خواهد شد و از بین 
راه یافتگان به این مرحله؛ ۸۰ نفر در مرحله نهایی جذب 
شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر و پیمانکاران این 

شرکت خواهند شد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس 
خبر داد؛

رایزنی با سه وزارتخانه برای 
توسعه صادرات خرما

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای 
اســالمی از پیگیــری و برنامه ریــزی بــه منظــور توســعه 
صادرات محصول خرمای کشور توسط وزارتخانه های 

جهاد کشاورزی، امور خارجه و صمت خبر داد.
ذبیــح هللا اعظمــی افــزود: بــا توجــه بــه نزدیک شــدن 
بــه فصــل برداشــت و وجــود خرمای مازاد نیاز کشــور، 
کمیســیون کشــاورزی طــی نامــه ای به ســه وزارتخانه 
پیگیر یافتن بازارهای جدید و آینده نگری برای فروش 

محصول تولیدی خرمای کشور شد.
وی اظهــار داشــت: در ایــن نامــه مقــرر شــد معاونــت 
اقتصــادی و باغبانــی وزارت جهاد کشــاورزی، معاونت 
دیپلماســی اقتصــادی وزارت امــور خارجــه و معاونــت 
بــا  را  الزم  همــکاری  وزارت صمــت  تجــارت  توســعه 
کمیســیون کشــاورزی مجلس شــورای اسالمی داشته 

باشند.
وی ادامــه داد: ایــن نامــه با امضای مجمع نمایندگان 
اســتان هــای خرما خیز به امضای دیگــر از نمایندگان 
از طریق کمیسیون کشاورزی مجلس در حال پیگیری 

است.
عضــو هیــات رئیســه کمیســیون کشــاورزی مجلــس 
تصریح کرد: ســاالنه بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار 
تن انواع مختلف خرما در استان های خرما خیز کشور 

تولید می شود.   
وی افزود: بیشتر خرمای کشور در استان های کرمان، 
سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان، بوشهر، 
فارس، ایالم، کرمانشــاه، یزد و خراســان جنوبی تولید 

می شود.
وی خرمای تولید شده در سطح کشور را بیشتر از نیاز 
داخل کشور عنوان کرد و از پیگیری صادرات برای رفع 

این مشکل خرماداران کشور خبر داد.
اعظمــی از برنامــه ریــزی بــرای برپایــی میــز خرمــا در 
شــهریورماه ســال جــاری خبر داد و گفــت: برپایی این 
نشســت نقــش مهمــی در رفــع مشــکل خرمــاداران 
کشور دارد لذا از طریق وزارت جهاد کشاورزی، وزرات 
امورخارجــه و وزارت صمــت پیگیــر برپایــی ایــن میــز 

خرما شدیم.
وی بــه نــام گــذاری ســال جــاری از ســوی رهبــر معظم 
انقــالب اســالمی بــه نــام تولیــد، پشــتیبانی و مانــع 
زدایــی هــا اشــاره کــرد و گفــت: با حمایــت از تولیدات 
محصوالت داخلی زمینه تحقق شــعار ســال معظم له 

فراهم می شود.
عضــو هیــات رئیســه کمیســیون کشــاورزی مجلــس 
شورای اسالمی به برگزاری میز خرما در سال گذشته 
در معاونــت توســعه تجــارت وزارت صمــت و معاونــت 
دیپلماســی اقتصــادی وزارت امــور خارجــه اشــاره کــرد 
و گفــت: بــا برپایــی ایــن میــز خرمــا شــاهد رونــق بازار 
خرمــا و افزایــش قیمــت خرمــا تا چهــار برابر در بعضی 

از ارقام بودیم.
وی افزود: امیدواریم با برپایی دوباره میز خرما شاهد 
افزایش قیمت خرما در فصل برداشت این محصول در 

سطح کشور و خوشحالی نخل داران باشیم.
نماینــده مــردم جیرفــت و عنبرآباد در مجلس شــورای 
اسالمی به ظرفیت تولید خرما در جنوب کرمان اشاره 
کرد و گفت: جنوب کرمان ساالنه ۳۰۰ هزار تن خرما 
تولید می کند و متوسط تولید در هر هکتار باغ خرما 
در ایــن منطقــه از متوســط عملکــرد کشــوری باالتــر و 

حدود یک و نیم برابر بیشتر است.
وی بیشترین نوع رقم خرمای منطقه جنوب کرمان را 
از نوع کلوته عنوان کرد و افزود: این خرما مورد توجه 
کشــورهای  منطقه اوراسیاســت. عضو هیات رییســه 
کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی به آخرین 
وضعیت خرماهای کشور در سردخانه ها اشاره کرد و 
گفت: با عنایت خداوند و تالش های انجام شده بویژه 
برپایی میز خرما عمده خرماهای کشور فروخته شده 
اند. وی افزود: اما طبق آخرین بررسی های انجام شده 
فقط در اســتان خوزســتان شــاهد باقی ماندن حدود 
هزار تن خرما از نوع اســتعمران بوده ایم که متولیان 
امــر بایــد برای فروش آن تمهیدات الزم را فراهم کنند 
و کمیسیون کشاورزی پیگیر رفع این مشکل  تا قبل 

از فصل برداشت سال جاری است.

با صادرات بیش از 2 میلیون و ۷۸ هزار و 3۶ تن 
فوالد رقم خورد؛

رشد ۱۲۸ درصدی صادرات 
فوالد در بهار ۱۴۰۰

در فصلی که گذشــت شــرکت های بزرگ کشــور بیش 
از ۲ میلیون و ۷۸ هزار و ۳۶ تن فوالد صادر کردند که 
حکایت از رشد ۱۲۸ درصدی عملکرد آنها در مقایسه 

با پارسال دارد.
عملکرد شرکت های ذوب آهن و فوالد مبارکه  اصفهان، 
فوالد خوزستان، فوالد اکسین، فوالد هرمزگان، فوالد 
آلیاژی ایران، فوالد آذربایجان، فوالد خراســان، فوالد 
کاوه جنــوب، صبــا فــوالد، فــوالد بنــاب، جهــان فــوالد 
سیرجان، سنگ آهن چادرملو و فوالد کویر حاکی است 
در خردادماه امسال این شرکت ها ۹۱۶ هزار و ۲۳۶ تن 
فوالد صادر کردند که حاکی از رشــد ۱۰۴ درصدی در 

مقایسه با خرداد ماه ۹۹ است.
در ایــن میــان، فوالد خوزســتان با صــادرات ۵۲۳ هزار 
و ۳۲۱ تن بلوم، بیلت و اســلب در ســه ماهه نخســت 
امســال بهترین عملکرد را در بین شــرکت ها داشت و 

رشد ۹۲ درصدی را به ثبت رساند.
پس از آن ذوب آهن اصفهان با صادرات ۳۱۵ هزار و 
۸۴۴ تنی و رشد ۷۵ درصدی و فوالد مبارکه با صادرات 
۲۶۷ هزار و ۸۶۱ تنی و رشد ۳۲۵ درصدی در مکان های 

دوم و سوم قرار گرفتند.
بهتریــن عملکــرد خــرداد مــاه نیــز به ترتیب بــه  فوالد 
خوزســتان با ۱۸۲ هزار و ۱۳۴ تن، فوالد مبارکه با ۱۶۱ 
هزار و ۸۲۹ تن و فوالد کاوه جنوب با ۱۲۳ هزار و ۶۰۰ 

تن رسید.
بلــوم، بیلــت، اســلب، ورق عریــض، مقاطــع آلیــاژی- 
مهندســی، میلگــرد، آهــن اســفنجی و بریکــت گــرم، 
عمده محصوالت فوالدی صادراتی را تشکیل می دهند.
مجموع صادرات فوالد ایران )فوالد میانی و محصوالت 
فوالدی( در سال گذشته ۹ میلیون تن بوده که نسبت 

سال ۹۸، کاهش ۱۳.۱ درصدی نشان می دهد.
ایــن کاهــش صــادرات از نظر وزنی یک میلیون و ۳۶۲ 
هزار تن بوده است. پارسال صادرات فوالد میانی کشور 
۶ میلیون و ۱۶۲ هزار تن بوده که کاهش ۱۱ درصدی را 

نسبت به سال ۹۸ نشان می دهد.
فــوالد میانــی در ســال گذشــته، ســهم  از صــادرات 
صــادرات بیلــت و بلــوم چهــار میلیــون و ۵۶۴ هزار تن 
و ســهم صــادرات اســلب یــک میلیــون و ۵۹۸ هزار تن 
بوده اســت. صادرات اســلب در ســال ۹۹، کاهش ۲۳ 
درصدی را تجربه کرده و صادرات بیلت و بلوم، ۶ درصد 

کاهش یافته است.
کارشناسان معتقدند، برنامه های توسعه ای کشورهای 
پیشرو فوالدی به ویژه هندوستان، رفع محدودیت های 
کرونایــی و بازگشــت دیگــر شــرکت ها بــه مــدار تولید، 
خطــری بــرای بازارهــای صادراتــی فــوالد ایران اســت و 
باید از حاال برای صادرات ۱۵میلیون تنی در افق ۱۴۰۴ 

برنامه داشته باشیم.

12 شرکت برتر بخش معدن و صنایع معدنی با 
ایمیدرو همراه می شوند؛

 مشارکت معدنی ها 
 برای تولید بیش از

 ۱۰.۵ هزار مگاوات برق
۱۲ شــرکت برتــر بخش معــدن و صنایع معدنی همراه 
بــا ایمیــدرو بــرای تولیــد ۱۰ هزار و ۵۳۶ مــگاوات برق و 
کمک به ارتقای تولید برق پایدار اعالم آمادگی کردند.

ســعید زرنــدی معــاون طــرح و برنامــه وزارت صنعــت، 
معــدن و تجــارت طــی نامــه ای به وزارت نیرو خواســتار 
صــدور مجــوز ســاخت نیــروگاه بــرای ۱۲ شــرکت برتــر 
بخش معدن و صنایع معدنی همراه با ایمیدرو مطابق 
مذاکره  انجام شده مبنی بر کمک به ارتقای توان تولید 

برق پایدار شد.
ایــن نامــه پیــرو اعالم آمادگــی وزارت صنعــت، معدن 
و تجــارت بــرای ســرمایه گذاری در حــوزه نیروگاهــی در 
قالــب طــرح "اقتصــاد مقاومتی با شــرکت های برتر" و 
با توجه به اعالم آمادگی ســازمان توســعه و نوســازی 
معــادن و صنایــع معدنی ایران )ایمیــدرو( به "علیرضا 
حائری" معاون امور برق و انرژی وزارت نیرو صادر شد.

بــر پایــه این گزارش، به این منظــور پروژه های نیروگاه 
فوالد مبارکه )فاز ۲( با یک هزار و ۵۰۰ مگاوات، نیروگاه 
منطقــه ویــژه خلیج فارس با یک هــزار و ۵۰۰ مگاوات، 
نیــروگاه آلومینیــوم المهــدی با ۵۰۰ مــگاوات، نیروگاه 
شرکت ملی صنایع مس ایران )فاز ۲( با ۸۰۰ مگاوات، 
نیــروگاه چادرملــو )فاز ۲( بــا یک هزار مگاوات، نیروگاه 
گل گهــر )فــاز ۲( بــا یک هــزار و ۳۰۰ مــگاوات، نیــروگاه 
آلومینیــوم جنــوب با ۵۰۰ مگاوات، نیــروگاه آلومینیوم 
ایران )فاز یک( با ۵۰۰ مگاوات، نیروگاه آلومینای ایران 
)فاز یک( با ۱۴۰ مگاوات، نیروگاه های خط انتقال آب 
خلیج فارس با یک هزار مگاوات، نیروگاه توسعه معادن 
و فلــزات بــا ۷۹۶ مــگاوات، نیروگاه فوالد خوزســتان با 
۵۰۰ مگاوات و ایمیدرو در منطقه ویژه پارســیان بندر 

پارسیان با ۵۰۰ مگاوات تعریف شده است.

کارنامه صنعت و معدن در فصل ابتدایی سال؛

رشد ۵۶ درصدی اشتغال صنعتی در بهار ۱۴۰۰
معاون طرح و برنامه وزارت صمت با تاکید بر تداوم رشد تولید در 
حوزه های مختلف صنعتی و معدنی در سه ماهه نخست ۱۴۰۰، از 
افزایش صدور پروانه های بهره برداری در حوزه صنعت و رشد ۵۶ 

درصدی اشتغال در این حوزه خبر داد.
»ســعید زرندی« با اشــاره به استمرار سیاست های این وزارتخانه 
در تســهیل حمایــت و مانع زدایــی از تولیــد، افــزود: سیاســت ها و 
اقدام هــای بخــش دولتــی در کنــار همــت و اراده بخش خصوصی 
موجب تداوم رشــد و پویایی در حوزه تولید و صنعت کشــور بوده 
اســت و بر اســاس آمار اعالم شــده توســط دفتر آمار و فرآوری 
داده های وزارت صنعت، در ســه ماهه نخســت امســال شــاهد 

اتفاق های خوبی در حوزه صنعت و معدن بودیم.
وی با یادآوری سیاست های تسهیل صدور مجوزها و ابالغیه های 
درون سازمانی وزارت صنعت برای حذف قوانین و مقررات مزاحم 
تولید، از رشــد ۳۱.۸ درصدی مجوزهای تاســیس و رشــد ۲۵.۳ 
درصــدی پروانه هــای بهره بــرداری بخــش صنعــت در ســه ماهــه 

نخست سال جاری خبر داد.
زرندی خاطرنشــان کرد: در ســه ماهه ابتدای ســال جاری حدود 
۱۰ هزار و ۷۱۴ فقره جواز تاسیس با سرمایه گذاری بیش از ۲۷۱ 
هزار میلیارد تومان صادر شده است که موجب ایجاد ۲۸۸ هزار 

و ۹۶ فرصت شغلی در کشور شده است.
وی ادامــه داد: پروانه هــای بهره بــرداری نیز نزدیــک به یک هزار و 
۵۷۲ فقره پروانه در بازه زمانی مذکور با سرمایه گذاری بیش از 
۴۶ هزار میلیارد تومان در حوزه صنعت صادر شده و ۳۹ هزار و 

۵۶۶ فرصت شغلی را ایجاد کرده است.
افزایش جذابیت بخش معدن برای سرمایه گذاران

بر اساس توضیحات این مقام مسوول، در حوزه معدن نیز در سه 
ماهه نخست ۱۴۰۰، پروانه های اکتشافی با رشد بیش از هشت 

درصــدی بــه ۲۲۱ فقره افزایش یافته و گواهی کشــف های صادر 
شده نیز با رشد نزدیک به چهار درصد به ۱۰۷ فقره رسیده است.
وی با تاکید بر اهمیت حوزه معدن و برنامه های وزارتخانه برای 
حداکثــر بهره بــرداری از ایــن منابع، رشــد پروانه های اکتشــاف و 
گواهی های کشــف را به معنای افزایش جذابیت این حوزه برای 

سرمایه گذاران اعالم کرد.
زرندی گفت: هزینه های گواهی های کشف با رشد نزدیک به ۵۷ 

درصد به ۳۳۳ میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است.
زرندی بیان داشــت: در ســال های اخیر توجه جدی در وزارتخانه 
و ســازمان های تابعه برای بهره برداری حداکثری در حوزه معدن 
شکل گرفته است و بر اساس آمار و گزارش های مربوط به سه 
ماه نخست سال، ۱۲۱ پروانه بهره برداری با اشتغال زایی بیش از 

یک هزار نفر در کشور صادر شده است.
وی بــر ضــرورت برنامه ریزی برای حفظ و ارتقای نرخ رشــد تولید 
محصوالت صنعتی و معدنی در کشور تاکید کرد و جذب سرمایه 

و ایجاد بازار جدید را الزمه تداوم تولید برشمرد.
معــاون وزیــر صنعــت، معدن و تجــارت تصریح کرد: نــگاه وزارت 
صنعت یک نگاه حمایت از تولید است و به همین منظور رویکرد 
تولید صادرات محور و واردات مبتنی بر تولید مورد توجه قرار دارد.

کدام محصوالت صنعتی و معدنی رشد داشتند؟
وی در ادامه از اســتمرار رشــد تولید در محصوالت پتروشــیمی، 
لوازم خانگــی، فــوالد خــام، انــواع ســواری، ســیمان، کاتد مس و 
دیگر محصوالت منتخب صنعتی و معدنی در سه ماهه ابتدایی 

۱۴۰۰ خبر داد.
زرندی گفت: میزان تولید محصوالت پتروشــیمی در ســه ماه 
نخســت امســال با رشــد بیش از چهار درصد نســبت به مدت 
مشابه سال ۹۹، به حدود ۱۶ میلیون تن ارتقاء یافته است، لوازم 

خانگی نیز با رشــد حدود ۳۰ درصدی به بیش از یک میلیون 
دستگاه رسید، همچنین فوالد خام و کاتد مس نیز به ترتیب 

رشد ۷.۵ درصدی و ۹.۴ درصدی را تجربه کردند.
معــاون طــرح و برنامــه وزارت صنعــت در ادامــه میــزان تولید 
خودروی ســواری را در ســه ماه نخســت امســال با رشــد ۶.۵ 
درصد نســبت به مدت مشــابه ســال ۹۹، بیش از ۲۱۳ هزار 
دســتگاه اعــالم کــرد و گفت: تولید شــمش آلومینیوم نیز در 
این ســه ماه، با رشــد حدود ۴۰ درصدی نزدیک به ۱۳۶ هزار 

تن بوده است.
وی خاطرنشان کرد: در این مدت تولید الستیک خودرو با رشد 
۱.۶ درصدی، انواع کاغذ با رشد ۱۴.۴ درصدی، کارتن با رشد 
۲.۸ درصدی، نئوپان با رشد ۹.۹ درصدی، نخ سیستم پنبه ای 
و ترکیبــی و الیــاف مصنوعــی بــا رشــد ۱۰.۴ درصــدی، ظــروف 
شیشــه ای با رشــد ۷.۶ درصدی، کاشــی و ســرامیک )با رشــد 
۲۲.۷ درصدی( و شیشه جام با رشد ۳۱.۵ درصدی همراه بود.

معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت گل گهر خبر داد

برنامه ۱۴۱۴ گل گهر در مراحل پایانی تدوین
شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر بــا همــکاری شــرکت های 
هم گروه خود در حال تکمیل آخرین زنجیره های صنعت آهن 
و فوالد اســت که به زودی با توجه به میزان ذخایر ســنگ آهن 
موجود و پتانسیل های در حال اکتشاف، با تکمیل چند کارخانه 
در حال ساخت و مصوب در زنجیره، به ظرفیت نهایی دست 
خواهد یافت.معاون برنامه ریزی و توســعه شــرکت گل گهر در 
ایــن  بــاره افــزود: تــا آخــر ســال ۹۹ تعــداد ۴۵ طرح در شــرکت 
گل گهر و شرکت های هم گروه در زمینه های تولید محصوالت 
زنجیره فوالد شامل کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و فوالد، 
طرح هــای زیربنایــی، تامیــن انرژی، راه و راه آهــن، پروژه بزرگ 
شیرین سازی و انتقال آب خلیج فارس، پروژه های بهینه سازی و 
نوسازی تجهیزات با مجموع سرمایه گذاری ۱۲۲۶۰میلیارد تومان 
و ۱۹۴۱میلیون یورو معادل ۶۸ هزار میلیارد تومان در مجموع 
انجام  شده و به بهره برداری رسیده و تعداد ۲۳ پروژه با مجموع 
سرمایه گذاری ۶۵۵میلیون یورو و ۴۴۰۰ میلیارد تومان معادل 
۲۳هــزار میلیــارد تومان در مجموع نیز در دســت اجرا اســت.
علی اکبــر اشــرفی، ادامــه داد: گل گهر همواره با چشــم انداز و 

دیدگاه استراتژیک و با برنامه ریزی دقیق حرکت کرده و حاصل 
آن توسعه و پیشرفت شگفت انگیز در طول دهه گذشته بوده 

و برنامه گل گهر ۱۴۱۴ در مراحل پایانی تدوین است.
وی ادامــه داد: در ایــن برنامــه بــا توجــه بــه نتایــج مطالعــات 
اســتراتژی شــرکت که از دو ســال پیش در جریان بوده، عالوه 
بر تکمیل زنجیره آهن و فوالد با توجه به پتانســیل و توانایی 
منطقه، بحث های جدیدی مانند گسترش جغرافیایی شرکت 

و تنوع محصول مطرح  شده است.
اشــرفی تصریــح کــرد: ایــن برنامه شــامل ۳۶ طــرح با مجموع 
ســرمایه گذاری بیــش از ۵هــزار و ۱۲۲ میلیــون یــورو معــادل 
۱۴۶هــزار میلیــارد تومان بوده و ســهم گل گهر به تنهایی بیش 
از ۲هــزار و ۷۴۷میلیــون یــورو معــادل ۷۸هــزار میلیــارد تومان 
خواهــد بود.معــاون برنامه ریزی و توســعه شــرکت اظهار کرد: 
مســاله تامیــن ســنگ آهن و اکتشــافات در ایــن زمینــه بــرای 
حفــظ تــداوم تولیــد از اهمیــت بســیار زیــادی برخوردار اســت 
کــه در برخــی نقاط ازجمله آنومالی هــای بین معادن گل گهر، 
ایران مرکزی با حفاری بیش از ۸۰ هزار متر ادامه یافته است.

اشرفی یادآور شد: بحث گسترش جغرافیایی و تنوع محصول 
و رفتن به سمت ایجاد معدن و کارخانه تولیدات طال، مس، 
فلــزات کمیــاب و اســتحصال عناصــر بــا ارزش از شــورابه ها؛ 
مستلزم گرفتن محدوده های اکتشافی در گستره کشور است 
که در این خصوص از ســال گذشــته اقدامات بســیار وسیعی 
بــرای اخــذ محــدوده در اســتان های کرمــان، خراســان رضوی، 
آذربایجان غربی، اردبیل و سیستان و بلوچستان صورت گرفته 
کــه خوشــبختانه در مذاکــرات انجام شــده با وزارتخانه توســط 
مدیرعامل اخیرا موفق به ثبت پهنه ای بزرگ با مساحت ۱۵هزار 

کیلومترمربع شده ایم.
وی ادامــه داد: طــی دو ماه گذشــته نیــز در چهار محدوده فلز 
آنتیموان، طال و سنگ آهن برنده مزایده شده ایم که این کار با 
قوت و قدرت تمام ادامه خواهد یافت و برای انجام اکتشافات 
در این محدوده ها برنامه ریزی الزم صورت گرفته است. اشرفی 
در پایان گفت: خرید ۶ دســتگاه حفاری مغزه گیری بزرگ نیز 
توسط هیات مدیره مصوب شده که با ورود آنها کار اکتشافی 

سرعت بیشتری خواهد گرفت.

مدیرعامل بورس کاال در نشست »الگوی حکمرانی تولید« مطرح کرد؛ 

٦ راهکار بورس کاال برای تسهیل تامین مالی تولید 
سلسله نشست های الگوی حکمرانی تولید با موضوع »تامین مالی 
تولید؛ چالش ها و راهکارها با تاکید بر بورس کاالی ایران« برگزار 
شــد که مدیرعامل بورس کاالی ایران در این نشســت به تشــریح 

ابزارهای مالی بورس کاال در راستای تامین مالی تولید پرداخت.
حامــد ســلطانی نژاد در »سلســله نشســت های الگــوی حکمرانی 
تولید« که با محوریت تامین مالی تولید برگزار شد، گفت: با توجه 
به تنگناهای تامین مالی تولید در کشور، هم اکنون ۶ مسیر هموار 
برای تسهیل تامین مالی تولید از طریق ابزارهای بورس کاال وجود 
دارد که شــامل قراردادهای ســلف، اوراق ســلف موازی استاندارد، 
اوراق خرید دین کاالیی، گواهی سپرده کاالیی، صندوق های سرمایه 
گذاری کاالیی و در آخر افزایش نقش بانک ها در اتاق پایاپای بورس 

کاالی ایران می شود.
حامد سلطانی نژاد در بخش نخست سخنرانی خود با بیان اینکه 
تامین منابع مالی با هدف پیشبرد اهداف کوتاه مدت و بلند مدت 
یکــی از چالــش هــای بــزرگ کســب و کارهــا و بخش تولیــد در دنیا 
اســت گفــت: بــازار پــول و ســرمایه دو بازوی مهــم در فرآیند تامین 

مالی شناخته می شوند. 

تامین مالی تولید در دنیا   
سلطانی نژاد افزود: در دنیا بازار پو و سرمایه به صورت مکمل در 
کنار هم فعالیت می کنند. در کشــورهای توســعه یافته و در حال 
توسعه فرآیند تامین مالی به گونه ای است که حدود نیمی از تامین 
مالی را سیستم بانکی به دوش می کشد و نیم دیگر بر عهده بازار 
ســرمایه اســت. همچنین اســتفاده از اوراق بدهی در بازار ســرمایه 

سهم عمده ای در تامین مالی دارد.
به گفته مدیرعامل بورس کاالی ایران، نسبت تامین مالی از بستر 
بازار سرمایه ایران به کل تامین مالی انجام شده طی سال های اخیر 
همــواره نزدیــک بــه ۱۳ درصد بوده اســت؛ به عبارت دیگر در ایران 
روش های تامین مالی تفاوت های بارزی با دنیا دارد و برخالف سایر 
کشورها، شبکه بانکی اصلی ترین وجه غالب تامین مالی صنایع 
و شــرکت ها بوده هرچند که حجم تامین مالی از بازار ســرمایه در 
طول چند سال اخیر به صورت متوالی رشد کرده و در سال ۱۳۹۸ 

به ۱۴۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است. 

تامین مالی تولید در ایران   
وی خاطرنشان کرد: در ایران کفه ترازوی تامین مالی در سمت بازار 
پول و شبکه بانکی بسیار سنگین تر از کفه بازار سرمایه بوده و بازار 
سرمایه با وجود ظرفیت ها و توان باالی خود و برخورداری از روش 
ها و ابزارهای مالی نوین، ســهم اندکی در این رابطه دارد و تامین 
مالی بلندمدت در کشــور به چند منبع محدود خالصه می شــود؛ 
همین مساله چالش بخش تولید جهت تامین منابع مالی مقرون 
به صرفه را نشان داده و بر ضرورت ایجاد تحول در سیاست ها و 

تغییر رویکردهای موجود تاکید دارد.

آگاه سازی سیاست گذاران در حوزه رانت قیمت گذاری  
ســلطانی نــژاد بــا بیــان اینکــه میان کشــف قیمــت و تامین مالی 
ارتباط تنگاتنگی وجود دارد تاکید کرد: اگر خواهان اســتفاده از 
ابزارهای تامین مالی بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه ها هستیم 
باید سیستم را به سمتی سوق دهیم که فعالیت های اقتصادی 
توجیه اقتصادی داشته باشند. در سیستم هایی که قیمت گذاری 
دســتوری کاالها در آن مطرح اســت کســی منابع مالی خود را به 
ســمت شــرکت ها و تامین مالی آنها نخواهد برد. بنابراین بحث 
کارکــرد بــورس کاال از جهــت کشــف قیمت و ارتبــاط آن با تامین 

مالی از مسیر بازار سرمایه اینجا مشخص می شود.
او افــزود: اگــر فعالیــت هــای اقتصادی ســودآور نباشــند و قیمت 
گــذاری بــه صــورت قیمــت گــذاری حاکمیتــی و دســتوری صورت 
گیــرد فعالیــت هــای اقتصــادی هیــچ محملی بــرای تامیــن منابع 
مالی نخواهند داشــت. لذا اگر بخواهیم یک ســازوکار اقتصادی 
اتوماتیک و بر مبنای مولفه های بازار داشته باشیم باید سیستم 
مبتنــی بــر عرضــه و تقاضا را در کشــور حاکم کنیم و تبعات آن را 
نیز بپذیریم؛ به واقع اقتصادهای دســتوری تنها منجر به تامین 

منافع عده ای محدود می شوند.
وی ادامه داد: سال گذشته حرکت خوبی برای آگاه سازی سیاست 
گذاران در حوزه رانت قیمت گذاری انجام شد البته قیمت گذاری 
دســتوری ذی نفعان زیادی دارد و این ذی نفعان از الفاظ خیلی 
خوبی هم استفاده می کنند مانند »گرانی تا کجا؟« و برخی رسانه 
ها هم متاسفانه ندانسته به آن می پردازند. باید توجه شود که 
همــه تجربیات گذشــته نشــان مــی دهد در کاالهایــی که قیمت 
گذاری دستوری حاکم بوده هیچ نتیجه ای حاصل نشده است.

نقش بورس کاال در تامین مالی  
مدیرعامل بورس کاالی ایران ادامه داد: همانگونه که گفته شد 
یکی از چالش های همیشگی بخش تولید تامین مالی و مشکالت 
ناشــی از تامیــن نقدینگــی و ســرمایه در گــردش اســت لــذا ارائــه 
ابزارهای مالی از جمله اوراق بهادار مبتنی بر کاال می تواند نقش 

اساسی در رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان باشد.
سلطانی نژاد یادآور شد که یکی از کارکردهای بورس های کاالیی، 
تسهیل تامین مالی است و در این مسیر ابزارهای مالی با هدف 
تامیــن مالــی در بــورس کاالی ایــران نیــز تعریــف شــده اســت که 
از جملــه ایــن ابزارهــا می توان به معامالت ســلف، ســلف موازی 
اســتاندارد، اوراق خریــد دیــن کاالیــی، گواهــی ســپرده کاالیــی، 
صنــدوق کاالیــی و حتــی افزایــش نقش بانک ها در اتــاق پایاپای 

بورس کاال اشاره کرد.

تامین مالی 13۷۵ میلیارد ریالی در معامالت سلف  
وی در ادامه اظهار داشــت: اوراق ســلف که در واقع تامین مالی 
عرضــه کننــده یــا تولیدکننده اســت، در واقــع پرداخت وجه پس 

از انجــام معاملــه و تحویــل کاال در سررســید مشــخصی در آینده 
را تضمین می کند. 

مدیرعامل بورس کاالی ایران گفت: براساس آمار معامالت ثبت 
شده در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۸ درصد از حجم و ۴۴ درصد از ارزش 
معامالت بازار فیزیکی بورس کاالی ایران در قالب قرارداد سلف 
انجام شــده اســت. به طوری که در ســال گذشــته ارزشی بالغ بر 
۱۳۷۵ میلیارد ریال بابت فروش نزدیک به ۱۲.۷ میلیون تن کاال 
در قالب قرارداد ســلف، تامین مالی برای تولیدکنندگان صنایع 
مختلف صورت گرفته است. سلطانی نژاد گفت: برخی محدودیت 
های قراردادهای سلف نظیر عدم وجود بازار ثانویه جهت انتقال 
موقعیت خریداران و عدم امکان نقدشوندگی و در نتیجه کاهش 
جذابیــت حضــور در ایــن فرآینــد تامیــن مالی و همینطــور امکان 
مشــارکت تنهــا بــرای خریداران واقعــی و عدم امکان اســتفاده از 
نقدشوندگی های سرگردان جامعه برای تامین مالی فعاالن بازار 
ســبب طراحی اوراق ســلف اســتاندارد شــد؛ اوراق ســلف موازی 
استاندارد که در آن پرداخت وجه در مهلت تسویه انجام و تحویل 
کاال در سررســید مشــخصی در آینده صورت می گیرد نیز تامین 
مالی سهل و هموار برای عرضه کننده است. این ابزار بلندمدت 

تر و استانداردتر بوده و ابزار مالی مهمی به شمار می رود.

خرید دین کاالیی، تامین مالی صنایع پایین دستی  
وی اوراق خریــد دیــن کاالیــی را دیگر ابزار تامین مالی عنوان کرد 
و گفــت: ایــن ابــزار با هدف تامین مالی عرضه کننده و خریداران 
نسیه و به عنوان یک ابزار مالی، مختص خرید دین ایجاد شده 
ناشی از فروش نسیه در بورس های کاالیی طراحی شده است. 
این ابزار برای تامین مالی صنایع پایین دستی کاربرد دارد و نیاز 
محدودیت معامالت نسیه را برای صنایع باالدست رفع و آنها را 

برای فروش نسیه ترغیب می کند.

3 مسیر هموار دیگر در بورس کاال  
وی اظهــار داشــت: همچنیــن بــورس کاال بــا هــدف تامیــن مالــی 
دارنــدگان گواهــی ســپرده کاالیــی، تامیــن مالــی از طریــق توثیق 
اوراق بهادار به پشتوانه کاال را طراحی کرده است این ابزار که بر 
مبنای دارایی استاندارد شده طراحی شده، سرعت گردش مالی 
و مبادالت کاالها را افزایش می دهد. از سوی دیگر صندوق های 
ســرمایه گذاری کاالیی با هدف جذب ســرمایه برای تامین مالی 
و رونق بخشــی به بازارهای کاالیی تعریف شــد و در آخر افزایش 
نقش بانک ها در اتاق پایاپای بورس کاالی ایران از طریق اعطای 
تسهیالت توسط شبکه بانکی برای خریداران قراردادهای سلف، 
تنزیل دین ناشی از معامالت نسیه توسط شبکه بانکی، تسهیل 
در شــرایط اعطای اعتبارات و تامین اعتبار خریداران بورس کاال 
از دیگر ابزارهای تامین مالی طراحی و ارائه شده از سوی بورس 

کاالست.



آگهی مزایده عمومی همراه با 
ارزیابی کیفی )فشرده(  

شماره ۳۰-۵/۱۴۰۰ ت
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی” انجام سرمایه گذاری به منظور اجرای عملیات 
اکتشاف و اخذ مجوزهای قانونی الزم ) از قبیل تمدید پروانه اکتشاف، اخذ گواهی کشف و پروانه بهره برداری بنام 
شرکت تهیه وتولید مواد معدنی ایران( در محدوده معدنی ماران قلعه واقع در جنوب استان کرمان” را  از طریق 
مزایده عمومی و با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال )شش میلیارد( ریال )واریز نقدی یا 
ضمانتنامه بانکی( اجرا نماید. لذا بدینوسیله از عالقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطالعات بیشتر 
و تهیه اسناد مزایده از تاریخ ۰۲/۰۵/۱۴۰۰ و حداکثر تا ساعت ۱۶ مورخ ۱۳/۰۵/۱۴۰۰ با در دست داشتن معرفی 
نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال بحساب ۴۰۰۱۰۵۳۴۰۴۰۲۸۳۶۷ نزد بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران با عنوان تمرکز وجوه شرکت های دولتی- شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به شماره شبا 
۳۵۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۵۳۴۰۴۰۲۸۳۶۷IR و شناسه واریز ۳۰ رقمی به شماره ۳۸۸۰۵۳۴۸۲۲۳۰۱۷۰۷۱۱۰۱۰۲۷۶۲۴۷۱۹۸ 
، به آدرس : تهران باالتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقالل شماره ۱۷۱۳  برج جنوبی-طبقه نهم–امور 
حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر  تا ساعت ۱۷ روز شنبه ۳۰/۰۵/۱۴۰۰ 

بوده و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ ۳۱/۰۵/۱۴۰۰ برگزار می گردد.

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

 آگهی مزایده عمومی 
شماره ۲۷-۴ /۱۴۰۰ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی “فروش کنسانتره ایلمنیت تولیدی 
مجتمع تیتانیوم کهنوج در  پارتی های ۵ و ۱۰ تنی جداگانه” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ســتاد( به شــماره ثبت ۱۰۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۱۱ و  با جزئیات مندرج در اســناد مزایده و با تضمین 
شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار )مزایــده( بــرای پارتــی ۱۰ تنــی بــه شــماره  ۱۱۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۲۵ بــه مبلغ 
۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال )بیســت میلیون( ریال و برای پارتی ۵ تنی به شــماره ۱۱۰۰۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۲۶ به مبلغ 
۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال )ده میلیون( ریال برگزار نماید. تاریخ انتشــار مزایده در ســامانه مذکور ســاعت ۱۰ 
صبح مورخ ۲۰/۰۴/۱۴۰۰و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۰۲/۰۵/۱۴۰۰ 
می باشد. عالقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه مبلغ پانصد هزار 
ریال به حســاب با شــماره شــبا ۳۵۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۵۳۴۰۴۰۲۸۳۶۷IR  نزد بانک مرکزی با عنوان تمرکز 
وجوه شرکت های دولتی- شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران واریز نمایند. همچنین جهت ثبت 
نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۰۲۱-۸۵۱۹۳۷۶۸ 
و مرکز ۱۴۵۶-۰۲۱ تماس حاصل نموده و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. 

در ضمن زمان بازگشایی پاکات مزایده، صبح روز یک شنبه مورخ ۰۳/۰۵/۱۴۰۰ می باشد.

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

رئیسی با میراث ظریف چه خواهد کرد؟

عملیات ریکاوری برجام در اغماء!

یکــی از ســخنگویان اتحادیــه اروپــا بــه تازگــی 
اعالم کرده است که مقامات ایرانی به اطالع 
هماهنگ کننده اتحادیه رسانده اند که تا زمان 
روی کار آمدن دولت جدید مایل به ازسرگیری 

گفتگوهای احیای برجام در وین نیستند.
همچنیــن آنطور که از گزارش های رســانه های 
بین المللی برمی آید، مقامات غربی شرایط را 
نگران کننده می دانند و به باور آن ها »امیدهای 
یــک توافــق ســریع -یــا هــر توافقــی- در حــال 
کمرنگ شدن است«. و به این ترتیب، توافق 
هســته ای که علی رغم خروج یک جانبه دولت 

دونالد ترامپ از آن، پی ریزی و پیگیری کمپین 
فشار حداکثری ]که تاکنون نیز کمابیش ادامه 
یافتــه[، نقــض تدریجــی تعهدات هســته ای از 
سوی ایران، و تاخت و تاز مخالفان توافق اعم 
از تحرکات مخرب محور عبری-عربی تا اقدامات 
سیاســی نئوکان ها و شــاهین های جنگ طلب 
واشــنگتن،  توانسته بود در وضعیت اغماء به 
حیات نباتی خود ادامه دهد، اکنون، چند هفته 
پس از اینکه احتمال احیای این توافق تاریخی 
به اوج خود رسیده بود، امیدها بطور فزاینده 

در حال رنگ باختن است.

 عرضه محصوالت 1۵0 هزار کسب کار ایرانی 
تنها در یک پلتفرم

 رشد ۶۰ درصدی 
سهم خرده فروش های آنالین 

از بازار در سال کرونایی

۴۹ هــزار فروشــگاه آنالیــن در ایــران دارای نمــاد اعتمــاد 
الکترونیکــی اســت کــه ســهم آن هــا از کل بــازار خــرده 
فروشــی در کشــور ۳٫۲ درصد اســت. این ســهم با رشد 
۶۰ درصــدی، از ۲ درصــد در ســال ۹۸ بــه ۳٫۲ درصد در 
سال ۹۹ رسیده است. توسعه تدریجی خرده فروشی های 
آنالین  در ســال ۹۹ بیشــتر ناشــی از همه گیری ویروس 
کرونا و اســتقبال بیشــتر مردم از خریدهای آنالین بوده 
است. براساس گزارشی که دیجی کاال از عملکرد خود در 
سال ۹۹ منتشر کرده، این فروشگاه دیجیتال، پرمخاطب 

ترین فروشگاه آنالین ایران و منطقه است.
در این گزارش عملکرد دیجی کاال، دیجی استایل، دیجی 
پی و فیدیبو، دیجی نکست، دیجی پی، دیجی کاال مگ، 
دیجی اکسپرس، کمدا پلتفرم خرید و فروش، اسمارتک، 
پینــدو در آیینــه آمــار و ارقــام منعکــس شــده اســت. در 
دیجی اســتایل ۲ هزار و ۳۰۰ برند مدو پوشــاک فعالیت 
مــی کننــد و بیــش از ۱۷۰ هــزار کاال در ایــن پلتفرم خرید 
پوشــاک عرضه می شــود. هم چنین در فیدیبو، بیش از 
۱۰۰ هــزار محتــوای ارائــه شــده اســت و فیدبیو با بیش از 
یک هزار و ۱۸۰ ناشر همکاری می کند. از طریق پتلفرم 
خدمــات پرداخــت هوشــمند دیجــی پی تاکنــون بیش از 
۳٫۳۰۰ میلیــارد ریــال اعتبار به کاربــران دیجی کاال برای 
خرید اقساطی تخصیص داده شده است. بیش از ۴۲۲ 
هــزار ثبــت نام برای دریافت اعتبار برای خرید اقســاطی 

در سال ۹۹ در این پلتفرم ثبت شده است.
در دیجــی کاال ۸ هــزار و ۲۰۰ نفــر بــه طور مســتقیم برای 
دیجــی کاال کار مــی کنند. ۴ میلیون و ۵۰۰ کاالی متنوع 
در دیجــی کاال عرضــه مــی شــود. ۱۵۰ هــزار کســب وکار 
ایرانــی در دیجــی کاال محصــول خــود را عرضــه می کنند 
و تعــداد بازدیدهــای ماهانــه دیجــی کاال بــه بیــش از ۳۰ 
میلیون بازدید رسیده است.  تنها در یکی از روزهای پاییز 
دیجی کاال ۱۷ میلیون و ۲۶۷ هزار بازدید از وب سایت و 
اپلیکیشــن را ثبت کرده که متوســط زمان بازدید از وب 
سایت ۸ دقیقه و ۳۶ ثانیه بوده است. همچینن در این 
روز یک میلیون و ۵۸۶ هزار کاال از دیجی کاال ســفارش 
داده شــده اســت. ارزش خالص کاالی فروخته شــده در 
دیجی کاال تا پایان ســال ۹۹، ۱۵۱ درصد رشــد کرده که 
گویــای افزایــش ۲٫۵ برابری اســت. فروش خالص ریالی 
دیجی کاال در هشــت ســال گذشــته به طور متوســط در 

هر سال ۱۰۷ درصد بیشتر شده است.

 پیشنهاد هفته

   50
درصد       

مدیرعامــل شــرکت توزیــع برق شــمال اســتان 

کرمــان از کاهــش ۵0 درصــدی ســرقت ســیم و 

کابل برق طی 2 ماه اخیر نسبت ماه های قبل 

از آن خبر داد

  12
خط تولید         

از  مدیــرکل اســتاندارد اســتان کرمــان گفــت: 

ابتــدای امســال 12 خط تولیــد متخلف به دلیل 

مغایرت با نشــان اســتاندارد اجباری در اســتان 

کرمان توقیف و پلمب شد

  1/5
میلیارد ریال   

معاون میراث فرهنگــی اداره کل میراث فرهنگی 

کرمــان از آغــاز عملیــات مرمــت و نوســازی بازار 

تاریخی قلعه محمود شهر کرمان با اعتبار یک 

میلیارد و ۵00 میلیون ریال خبر داد

   15
میلیارد تومان

فرماندار شهرستان زرند از خسارت 1۵ میلیارد 

تومانی به بخش کشــاورزی ،زیرســاخت های 

جاده ای، برق و ... بر اثر سیل روزهای گذشته 

در شهرســتان زرند خبر داد

   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

دیپلماسی تجاری
از اهداف تا ابزارها

نویسنده:
وحید بزرگی

در کتــاب حاضــر، مؤلــف بــا بررســی 
جهانی شــدن،  ننــد  ما یــی  روندها
تجــاری ـ  همکاری هــای  گســترش 
منطقــه ای و ظهور زنجیره های جهانی 
ارزش نشان می دهد که در جهان امروز 
اهمیت دیپلماسی اقتصادی و تجاری 
بســیار افزایــش یافتــه اســت. بــر این 
اساس، موضوع دیپلماسی اقتصادی 
کانون هــای  از  یکــی  بــه  تجــاری  یــا 
بلکــه  نظریه پــردازان  نه تنهــا  توجــه 
دســت اندرکاران ـ دولتی و غیر دولتی 
ـ تبدیــل شــده اســت و دیپلمات هــای 
کشــورها به طور فزاینده ای وقت خود 
تجــاری  و  اقتصــادی  مســائل  بــه  را 
اختصــاص می دهند. بــا این دیدگاه، 
کتاب دیپلماسی تجاری چارچوبی برای 
سیاســت گذاری و تدوین دیپلماســی 
تجــاری ارائــه می کنــد و در ایــن راســتا 
به تبیین عناصر و مؤلفه های مختلف 

دیپلماسی تجاری، از تعریف و اهداف و دستور 
کار دیپلماســی تجــاری گرفتــه تــا بازیگــران و 

راهبردها و ابزارهای آن، می پردازد.

سایه روشن

 خبرآخر 

امکان حضور در مجامع 3۶ شرکت سرمایه پذیر؛ 

 سهام عدالتی ها 
در چه شرایطی سود مجمع 

دریافت می کنند؟
در فصــل برگــزاری مجامــع عمومــی عــادی ســالیانه 
شرکت های بورسی به سر می بریم و امکان حضور آن 
دســته از مشــموالن ســهام عدالت که روش مستقیم 
را بــرای مدیریت ســهام خود انتخــاب کرده بودند، در 

مجامع ۳۶ شرکت سرمایه پذیر فراهم شده است.
بر اســاس مصوبه شــورای عالی بورس و اوراق بهادار، 
مشــموالن ســهام عدالــت در روش مســتقیم از همــه 
حقــوق و مزایــای ســهامداری )شــامل امــکان حضــور 
در مجمــع، رأی دهــی و …( برخــوردار شــدند. بنابراین 
ایــن افــراد می تواننــد در مجامــع عمومــی ۳۶ شــرکت 
ســرمایه پذیر ســهام عدالــت، شــخصا حضــور یافتــه و 
از طریــق اعمــال رأی خــود در تصمیم گیری هــای ایــن 
شــرکت ها مشــارکت کنند. به گفته محســن انصاری 
شــرکت های  ناشــران،  بــر  نظــارت  مدیــر  مهیــاری، 
سرمایه پذیر سهام عدالت، باید اطالعات سهامداران 
عدالت به روش مســتقیم و ســایر ســهامداران خود را 
از شــرکت ســپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 
وجــوه دریافــت کــرده و در ســامانه ســهام خود جهت 
برگــزاری مجامــع عمومی اعمال کنند. بر اســاس این 
گــزارش، حــدود ۱۹ میلیــون از ۴۹ میلیــون مشــمول 
ســهام عدالت در فرایند آزادســازی این ســهام، روش 
مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده و به 
طور مستقیم سهام دار ۳۶ شرکت سرمایه پذیر سهام 
عدالت شــدند. بنابراین می توانند در مجامع عمومی 

عادی سالیانه شرکت های مذکور مشارکت کنند.
الزم بــه ذکــر اســت که شــرکت های بورســی، ســاالنه 
مجمعــی را بــرای اتخــاذ تصمیماتــی در رابطه با میزان 
تقســیم ســود برگــزار می کننــد کــه بــه نتیجــه حاصــل 
از آن، ســود مجمــع گفتــه می شــود. ایــن ســود بــه 
سرمایه گذارانی تعلق می گیرد که تا روز مجمع مالک 

سهام آن شرکت باشند.
یکــی دیگــر از پرســش های مهم ســهامداران عدالت، 
زمــان دوبــاره فروش ســهام عدالت اســت کــه به نظر 
نمی رســد در روزهای باقی مانده تا پایان دولت تغییر 

خاصی در آن رخ دهد.
دولت حسن روحانی چند سال دنبال آزادسازی سهام 
عدالت بود، باالخره در اردیبهشــت پارســال با دستور 
رهبــری در یــک اقــدام فوری ســهام عدالت را آزاد کرد 
کــه در یــک ســال پایانی دولتش به معیشــت گروهی 
از مــردم بــه بزرگــی ۵۰ میلیون ســهامدار کمکی کند. 
اما نه تنها این نتیجه حاصل نشــد بلکه ســهامداران 

ناامیدتر از قبل شدند.
امیــدی بــه شــروع فــروش ســهام عدالــت در ۱۸ روز 
باقی مانده از دولت نیز وجود ندارد. به احتمال زیاد 
ســهامداران بایــد از نیمــه دوم مــرداد منتظــر تصمیم 

رئیس جمهور جدید درباره بورس باشند.
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رییس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان از 

دســتگیری 3 متهم که ۷۵0 مترمربع زمین از 

اراضــی دولتــی به ارزش 1۸ میلیارد ریال را به 

صورت غیر قانونی تصرف کرده بودند، خبر داد 
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