
خرید خودرو پرسودتر از مسکن و ارز؛

 روند بازارها 
در چهار ماهه نخست 1400

بررسی روند بازارها در چهار ماهه نخست امسال نشان می دهد 
که برای سرمایه گذاران خرید خودرو از مسکن و دالر نیز پرسودتر 
بوده، در مقابل بازار فلزات طالیی با افت ارزش مواجه شده اند.
بررســی بازارهــا در چهــار مــاه نخســت امســال از تــورم در بخش 

کاالهای بادوام و مسکن خبر می دهد.

کاالهای بادوام)خودرو(  
براساس گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم، گروه کاالهای بادوام 
که شامل بازار خودرو می شود در چهار ماهه اول امسال بیشترین 

رشد را داشته و ۹٫۱ درصد افزایش قیمت را ثبت کرده است.
شاخص کاالهای بادوام در پایان اسفند روی عدد ۵۵۹ واحد قرار 

داشت اما در گزارش تورم تیر به عدد ۶۱۱ واحد رسیده است.

مسکن  
پس از خودرو بیشترین تورم در بازار مسکن رخ داده، در گزارش 
مرکز آمار آمده که تورم چهار ماهه مســکن در امســال به ۷٫۷ 

درصد رسیده است.
شاخص این بازار پیش از شروع امسال روی عدد ۲۲۰ واحد بود 

که در پایان تیر با رشد ۱۷ پله ای به عدد ۲۳۷ واحدی رسید.

شاخص کل بورس  
شــاخص کل بــورس در چهــار ماهــی کــه از ســال ۱۴۰۰ می گذرد 

پرنوســان بــوده، امــا در مجمــوع در پایان تیر نســبت بــه ابتدای 
سال فقط ۰٫۳ درصد رشد کرده است.

براســاس داده های ســازمان بورس و اوراق بهادار، شــاخص کل 
در پایان اسفند روی سطح یک میلیون و ۳۰۷ هزار واحدی قرار 
داشت. این شاخص در پایان تیر روی سطح یک میلیون و ۳۱۱ 

هزار واحدی قرار داشت.

طالی ۱۸ عیار  
در ایــن چهــار مــاه فقط بازار فلزات طالیی بــود که با افت ارزش 

اندکی مواجه شدند.
در ماه هایــی کــه از امســال می گــذرد طــال در 
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صفحه 2
را بخوانید

معاون بهره برداری شرکت گل گهر خبر داد؛

 کسب ۲۸ رکورد تولیدی
 »گل گهر« 

از ابتدای سال 1400
معاون بهره برداری شــرکت گل گهر گفت: به لحاظ آماری در 
مقایسه با مدت مشابه در سال ۹۹ در بخش معدن کاری رشد 
۹ درصدی داشته و پیش بینی می شود با رسیدن ماشین آالت 
جدید رشد بیشتری در این بخش داشته باشیم،همچنین در 
تولید کنسانتره ۲۱ درصد و در تولید گندله نیز ۵ درصد رشد 

حاصل شده است...
مهنــدس علــی پورمعصومــی افــزود: مجمــوع ماحصل تالش 
و برنامــه ریــزی هــا در ســال جــاری تا بدین جــای کار ثبت ۲۸ 
رکــورد در بخــش معدنــکاری، تولیــد کنســانتره، تولید گندله 

و کیفیــت محصــوالت بــا تکیه برتوان و دانــش فنی نیروهای 
داخلی مجموعه رقم خورده اســت. همچنین شــاخص کیفی 
محصوالت تولید شده در خطوط تولیدی همگی در مقایسه 
با میانگین کیفی سال ۹۹ از رشد بسیار خوبی برخوردار بوده 

اند که نشان از توجه ویژه به تولید با حفظ 
کیفیت محصول تولید شده دارد.

عملکرد سه ماهه شرکت های هلدینگ صدرتامین 
بررسی شد؛

 جهش چشمگیر 
 در صادرات و سود 

»مس باهنر« در بهار 1400
نشســت بررســی عملکــرد ســه ماهــه نخســت ســال ۱۴۰۰ 
صنایــع مــس شــهید باهنــر از شــرکت های تابعــه هلدینگ 
صدرتامیــن وابســته به شســتا با حضور مدیــران و معاونان 
هلدینگ تاصیکو و مدیران مس باهنر برگزار شــد. در این 
نشست،مجید ضیائی مدیرعامل صنایع مس شهید باهنر 
به مقایسه عملکرد این شرکت در سه ماهه نخست سال 
جاری نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ پرداخت و در ادامه 
اقدامات صورت گرفته در ســه ماهه  نخســت ســال ۱۴۰۰ را 

مطرح کرد.

مدیرعامل صنایع مس باهنر گفت : رشد ۱۷۳ درصد فروش 
ریالی ، ۱۸۱ درصد سود عملیاتی و ۲۲۶ درصد سود خالص 
این شرکت از جمله نتایجی بوده که در سه ماهه اول سال 
۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل محقق شده است.

وی بــه جهــش صــورت گرفتــه در بخــش 
صــادرات اشــاره کــرد و افــزود: صــادرات 

   گزارش 
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مرکز پژوهش های مجلس، تحلیل کرد

راهکار حل تعارض مقررات زیست محیطی با فعالیت های معدنی
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مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در مجمع عمومی عادی ساالنه اعالم کرد

۹۵00میلیارد تومان سود خالص در بهار امسال
طرح های توسعه ای صنعت مس در استان کرمان تشریح شد

مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت مس برای سال مالی منتهی 
به ۳۰ اســفند ۱۳۹۹ با حضور ارکان مجمع ازجمله هیات رئیســه، 
ســهامداران عمــده، نماینــدگان ســازمان بــورس و اوراق بهــادار و 
حسابرس و بازرس قانونی در محل شرکت ملی صنایع مس ایران 
به صورت آنالین و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار شد. 
در این مجمع سود نهایی ۲۸تومان به ازای هر سهم تعیین شد.

عملکرد ملی مس در ســه ماه نخســت ســال جاری جلوتر   
از برنامه

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در این مجمع با اعالم 
خبر خوب سودآوری چشمگیر شرکت مس طی سه ماه نخست 
سال جاری خطاب به سهامداران »فملی« گفت: در بهار امسال 
۹۵۰۰میلیارد تومان سود خالص در شرکت ملی صنایع مس ایران 
حاصل شد که بیانگر یک حرکت صعودی و شفاف و روشن برای 

مس و سهامداران این شرکت است.
اردشیر سعد محمدی با بیان اینکه در همه حوزه های تولیدی در 
۳ماهه نخست سال جاری از برنامه جلوتر هستیم، گفت: استخراج 

مس در سال جاری ۱۰درصد از برنامه جلوتر است.
وی افزود: تولید کاتد در ۳ ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت 
ســال گذشــته ۵/ ۹درصد و تولید کنســانتره مس رشــد ۴درصدی 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.
 سرمایه گذاری 110هزار میلیارد تومانی طی 4 سال آینده  

مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع مــس ایران بــا تاکید بــر اینکه با 
اجــرای پروژه هــای توســعه ای جــزو ۱۰شــرکت برتــر دنیــا در تولیــد 
مس می شــویم، گفت: طی ۴ ســال آینده ۱۱۰هزار میلیارد تومان 
سرمایه گذاری جدید خواهیم داشت و درآمد شرکت به ۴میلیارد 

دالر ارتقا پیدا خواهد کرد.
 در حوزه زیرساخت های توسعه نگرانی وجود ندارد  

ســعدمحمدی  در خصــوص زیربناهــا گفــت: زیربناهــا یکــی از 
اســتراتژیکی ترین اصولــی اســت کــه بــرای توســعه معــادن بایــد 
موردتوجه قرار گیرد. در همین راســتا شــرکت مس برای تهیه آب 
مــورد نیــاز در پــروژه آبرســانی از خلیج فــارس بــه همــراه گل گهــر و 
چادرملو ورود کرده که فاز نخست آن در پایان سال گذشته اجرایی 

شد و آب خلیج فارس به سرچشمه رسید.
وی در ادامــه بــه پروژه هــای تولیــد بــرق اشــاره کــرد و افــزود: بــرای 
تامیــن بــرق مــورد نیاز دو نیروگاه تولید برق را راه اندازی کرده و در 

دستور کار داریم.
سعد محمدی  در توضیح بیشتر این پروژه ها خاطرنشان کرد: برای 
تامیــن بــرق موردنیاز شــرکت یک نیــروگاه ۵۰۰ مگاوات متعلق به 
زیرمجموعه مس در سمنگان کرمان وجود دارد، اما برای پروژه های 
بعــدی شــرکت در آینــده با همــکاری ایمیدرو ســرمایه گذاری برای 
نیروگاه برق ۸۰۰ مگاواتی )یک نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی در کرمان و یک 
نیروگاه  ۳۰۰ مگاواتی در آذربایجان شرقی( در دستور کار قرار دارد.

 کشف معدن مس سریدون خبری خوش برای سهامداران  
مدیرعامل شــرکت ملی صنایع مس ایران تصریح کرد: در ســال 
گذشــته یک میلیارد تن ذخیره جدید مس کشــف شــد. همچنین 
معدن جدید سریدون نیز کشف شده که تا پایان سال ذخیره ۵/ 

۱میلیارد تنی آن قطعی و به طور رسمی اعالم می شود.
سعد محمدی  با اشاره به اینکه تا پایان سال ذخایر قطعی کشور 
به شــدت افزایــش خواهــد یافــت، افــزود: در ســال ۱۳۹۹ به میزان 
۱۰۰هزار متر حفاری کردیم که در سال ۱۴۰۰ این عدد به ۱۵۰هزار 
متر افزایش می یابد. در همین راســتا طی ۴ ماه نخســت امســال 
حــدود ۴۴هــزار متــر حفــاری اکتشــافی انجام دادیم و ۱۵ دســتگاه 
حفــاری خریــداری کردیــم. آخرین عمق حفاری انجام  شــده نیز به 
عمق یک هزار و ۲۷۳ متر بوده که در خردادماه انجام شد که رکورد 

تاریخی در این زمینه محسوب می شود.
وی با بیان اینکه خوشبختانه ذخیره شرکت مس در سال گذشته 
از ۸میلیــارد تــن عبــور کرده اســت، گفت: ۸۷۰میلیــون تن ذخایر 
بین المللــی مــس خالــص بــوده و ذخایــر ایران بیــش از ۴۰میلیون 
تن مس خالص است و امیدواریم تا سال آینده به رتبه ۶ جهانی 

برسیم.
 رشد ۸۸ درصدی درفروش  

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با اشاره به ثبت فروش 
۴۲هزار میلیارد تومانی شــرکت مس برای نخســتین بار در ســال 
گذشــته گفت: در ســال ۱۳۹۹ رشــد فروش ۸۸درصدی نسبت به 

سال ۱۳۹۸ داشته ایم.
سعدمحمدی  با اشاره به بازدهی سهام شرکت ملی صنایع مس 
ایران در طول ۱۵ ســال گذشــته، اظهار کرد: ســال گذشــته ارزش 
ســهام شــرکت ۲۸۲درصــد رشــد داشــت و جــزو شــرکت های برتــر 

بورسی قرار گرفت.
بــه گفتــه ســعد محمــدی، ارزش بــازار ایــن شــرکت در پایان ســال 

گذشته به ۲۷۲هزار میلیارد تومان رسید.
 نشانه های اقتصادی حاکی از افزایش تقاضای مس است  

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با اشاره به رشد اقتصادی 
دنیــا کــه در ســال ۲۰۲۰ منفــی ۵/ ۳ بــوده اســت، این رقــم را برای 
سال ۲۰۲۱ مثبت ارزیابی کرد و گفت: این مهم نشان دهنده این 
است که دنیا بر ویروس کرونا غلبه کرده و شرکت ملی مس هم 
به عنــوان جزئــی از اقتصــاد کشــور باید در این راســتا هدفمند و با 

برنامه حرکت کند.

ســعدمحمدی  تصریــح کــرد: در ســال ۲۰۲۵ بــرای چیــن تولیــد 
۱۰میلیون و ۵۵۶هزار تن کاتد با ســهم ۱۱/ ۴۲درصدی پیش بینی 
می شــود، اما ســهم شــیلی با توجه به کاهش عیار معادن آن به 

۸/ ۸درصد می رسد.
بــه گفتــه وی، چیــن، ژاپن و کره جنوبی ۳ کشــور برتــر تولیدکننده 
مس در ســال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ با بیش از ۸۵درصد ســهم آســیا 

خواهند بود.
ســعد محمدی  ادامه داد: مصرف مس در چین، آمریکا و آلمان 
بــاال اســت. بــه همیــن دلیل می تــوان چین را بازاری مناســب برای 

ایران دانست.
مدیرعامــل فملــی اظهــار کرد: با افزایش جمعیــت جهان به باالی 
۸میلیارد نفر طی ۱۵سال آینده و افزایش سرانه مصرف با افزایش 
تقاضــا در بازارهــای جهانــی مواجــه خواهیم شد.ســعدمحمدی  با 
اشاره به سرانه مصرف فلز سرخ در دنیا اضافه کرد: سرانه مصرف 
مس در دنیا ۲/ ۳ کیلوگرم به ازای هر نفر اســت که ســاالنه رشــد 
۵/ ۰ درصدی برای آن پیش بینی می شود. در سال جاری میالدی 
نیز مصرف از ۵/ ۲۲  میلیون تن در ۲۰۲۰ به میزان ۹/ ۲۸ میلیون 

تن در ۲۰۲۱ می رسد.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه افزایش تقاضا برای مس بیــان کرد: تا 
سال ۲۰۵۰ سرمایه گذاری ۴هزار میلیارد دالری روی زیرساخت ها 
به ویژه حوزه انرژی های تجدیدپذیر صورت خواهد گرفت که نشان 

از تقاضای باال برای مس خواهد بود.
 توسعه در صنعت مس همسو با تحوالت عرضه و تقاضا   

در دنیا
مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران بــا بیــان اینکه همه 
نشــانه ها و ارزیابی های اقتصادی حاکی از افزایش تقاضای مس 
است به سرمایه گذاری های این شرکت اشاره کرد و گفت: شرکت 
مــس در حــال  حاضــر همســو بــا شــرکت های بــزرگ معدنــی دنیــا 
پروژه های زیادی را اجرا کرده است، به طوری که ظرفیت کنسانتره 
مــا در آینــده نزدیــک بــه ۲میلیــون و ۳۰۰هــزار تن افزایــش خواهد 
یافت و طی ۴ سال آینده درآمد شرکت به بیش از ۴ میلیارد دالر 

افزایش می یابد.

سعدمحمدی  تصریح کرد: با توجه به پیش بینی موسسات معتبر 
بین المللی اقتصادی مبنی بر افزایش تقاضای مس و رشد قیمتی 
این فلز طی ســال های پیش  رو ۲۹ پروژه توســعه ای در دســتور کار 

شرکت قرارگرفته است.
مدیرعامل فملی با بیان اینکه شرکت ملی مس طی ۱۰ سال آینده 
۶۰۰ هزار تن کاتد مس تولید خواهد کرد، اظهار کرد: ظرفیت تولید 
کنسانتره از یک میلیون و ۱۰۰هزار تن به ۲میلیون و ۳۰۰هزار تن و 
ظرفیت ذوب به ۶۰۰ هزار تن و ظرفیت تولید معدنی از ۱۸۴میلیون 

تن به ۳۱۰ میلیون تن )استخراج( افزایش می یابد.
ســعدمحمدی خاطرنشــان کــرد: ظــرف یک ســال آینــده ۴۰۰ هزار 
تــن بــه ظرفیــت کنســانتره شــرکت ملی مــس اضافه می شــود که 
از لحــاظ قیمتــی ۷۵۰میلیــون دالر بــه نرخ امروز به درآمد شــرکت 

اضافه خواهد شد.
به گفته وی، با ریل گذاری و برنامه ریزی های انجام  شده، شرکت 
مــس رونــد صعــودی خــود را طــی خواهد کــرد و روند رو به رشــد و 
صعودی را به لحاظ درآمدی برای سهامداران به ارمغان خواهد آورد.
وی با بیان اینکه پروژه درآلو تا پایان سال به بهره برداری می رسد، 
خبر داد: دره زار در سه ماه اول ۱۴۰۱ به بهره برداری می رسد و به 
ظرفیت کنسانتره اضافه می شود. در فلوتاسیون سرباره سرچشمه 
سرباره ها تبدیل به کنسانتره می شود ما در خاتون آباد این مساله را 
هم خواهیم داشت. به زودی کارخانه فلوتاسیون جدید در میدوک 

افتتاح و خاک های کم عیار به کنسانتره  تبدیل می شود.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران عنوان کرد: فلوتاسیون 
سرچشــمه و ســونگون تا بهار ۱۴۰۱ به بهره برداری می رســد که در 
کنــار ســایر طرح هــا  ظــرف یک  ســال آینده حــدود ۴۰۰ هزار تن به 
ظرفیت کنسانتره شرکت افزوده می شود که با دالر ۲۰ هزارتومانی، 
۱۵هزار میلیارد تومان به درآمد شــرکت اضافه می شــود. عالوه بر 
آن طرح انتقال اسید مجتمع مس سرچشمه و خاتون آباد به بنادر 
صادراتی از طریق شبکه ریلی صورت می گیرد تا به اقتصاد کشور 

در کشاورزی هم کمک کنیم.
ســعد محمــدی  ادامــه داد: پــروژه ملی انتقــال آب خلیج فارس به 
صنایــع جنوب شــرق کشــور نیز توســط ملی مس صــورت خواهد 

گرفــت. نزدیــک بــه ۶میلیــون مترمکعــب خاک برداری بــرای فاز ۳ 
کنســانتره صــورت گرفــت و امســال عملیــات اجرایــی آن صــورت 
می گیــرد. بــا ذوب، پاالیش و اسیدســولفوریک در آذربایجان بازار 
ترکیــه را تصاحــب خواهیــم کرد، امســال شــاهد آغاز پــروژه تولید 
کاتد در سونگون خواهیم بود، همچنین کارخانه آهک اهر افتتاح 
و کلنــگ فــاز دو هم زده شــد کــه کل نیاز آهک آذربایجان را تامین 

خواهد کرد.
وی تاکید کرد: در حال  حاضر دنیا به سمت معدنکاری زیرزمینی 
درحرکت است. در همین راستا شرکت ملی مس نیز پروژه معدن 
مــس میــدوک را بــا عیار خوب برای آینده در دســتور کار خود دارد 

که به صورت زیرزمینی خواهد بود.
 رشد 1۲درصدی تولید کاتد در سال جهش تولید  

مدیرعامل فملی درباره تولید در شــرکت ملی مس نیز افزود: در 
بخــش تولید در ســال گذشــته شــرکت مس موفق بــه ثبت رکورد 
تولید ۲۸۰هزار و ۲۸۱ تن کاتد مس شد. این رکورد برای نخستین 

بار در تاریخ شرکت مس به ثبت رسید.
ســعدمحمدی  تصریــح کــرد: درواقــع ایــن رکورد با ۱۲درصد رشــد 
نســبت به رکورد قبلی در ســال ۱۳۹۸به ثبت رســید. در تولید آند 
نیز با ۸/ ۱۶درصد رشد رکورد جدیدی نسبت به سال ۱۳۹۸ به ثبت 
رساندیم. ۳۵۵ هزار و ۶۱۱ تن آند تولید شد که اتفاق مهمی بود.

وی با بیان اینکه ایران با تولید ۳۱۴ هزار تن مس محتوی ۱/۵درصد 
تولیــد جهانــی و ۷/ ۰ مــس پاالیش  شــده را در اختیار دارد، گفت: 
این شــرکت با دســتیابی به بیشــترین اســتخراج سنگ سولفور به 
میــزان ۵۳میلیــون و ۴۸۳هــزار تــن در ســال ۹۹ به رکــورد جدیدی 

دست  یافته است.
مدیرعامل فملی افزود: در ســال گذشــته بیش از ۱۸۴میلیون تن 
عملیات معدنی در شرکت مس انجام شد. در تولید کنسانتره نیز 

با یک میلیون و ۲۰۰هزار تن موفق به ثبت رکورد شده ایم.
ســعدمحمدی افزود: شــرکت ملی صنایع مس ایران طی ۵ دهه 
گذشته عالوه بر فعالیت تولیدی در حوزه مس و تولید کاتد مس، 
در سال های اخیر با راه اندازی دو طرح زیست محیطی کارخانه تولید 
اسیدسولفوریک در سرچشمه و خاتون آباد به ظرفیت تولید بیش 
از یک میلیون و ۵۰۰هزار تن اسیدسولفوریک دست  یافته است.

 رونمایی از تمبر دستاوردهای شرکت ملی مس  
بــر اســاس ایــن گــزارش، در جریان برگزاری مجمــع عمومی عادی 
ســاالنه شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران، آییــن رونمایــی از تمبر 
»جهــش تولیــد در ســال ۹۹« بــا حضــور اردشــیر ســعدمحمدی 
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران، دکتر امیر خرمی شاد 
عضــو هیات مدیــره ایمیدرو و معاون برنامه ریزی و توانمندســازی، 
احمــد انارکــی  محمدی رئیس هیات مدیره شــرکت مس و اعضای 
هیات مدیره و جمعی از معاونان و مدیران شرکت مس برگزار شد. 
تمبر جهش تولید در سال ۹۹ به مناسبت و یادبود زحمات تمامی 
سخت کوشان صنعت مس از شمال غربی و جنوب شرقی ایران در 
خلق و ثبت رکوردهای بی شمار در حوزه تولید و توسعه در سالی 
که از سوی مقام معظم رهبری به نام جهش تولید نام گذاری شده 

بود، طراحی و رونمایی شد.



رییــس مرکــز پیش بینی اداره کل هواشناســی اســتان 

کرمان از خیزش گرد و خاک و احتمال وقوع طوفان شن 

در روزهای پایانی هفته در برخی از نقاط استان خبر داد.

حمیــده حبیبــی بــه تشــریح وضعیــت جــوی در اســتان 

کرمــان پرداخــت و گفــت: وزش بــاد نســبتا شــدید و 

خیــزش گــرد و خــاک و احتمــال وقــوع طوفــان شــن در 

روزهــای پایانــی هفتــه دور از انتظــار نیســت کــه باعث 

کاهش دید افقی و افزایش غلظت ریزگردها در برخی 

مناطق استان می شود.

وی ادامــه داد: وزش بادهــای نســبتا شــدید بیشــتر در 

مناطــق شــرقی اســتان از جملــه بــم، ریــگان، فهــرج، 

نرماشیر، زهکلوت و شهداد خواهد بود.

 استان کرمان 
آخر هفته غبارآلودی دارد

خبر  
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20 هزار عنوان کتاب جدید در نمایشگاه کتاب 
سیرجان؛

 میزبانی »گل گهر« 
از ۷0 ناشر برتر کشور

اولیــن دوره نمایشــگاه بــزرگ کتــاب گل گهــر با حضور 
مســتقیم ۷۰ ناشــر برتــر کشــور و نزدیــک بــه ۲۰هــزار 
عنــوان کتــاب جدیــد و پرفــروش، بــه میزبانی شــرکت 

گل گهر برگزار می شود.
برای برگزاری این نمایشــگاه بزرگ با ناشــران برگزیده 
هماهنگی الزم انجام شــده و قرار اســت پس از تغییر 
وضعیــت پرخطــر بیمــاری کرونــا، بــا هماهنگی ســتاد 
مبــارزه بــا کرونا و با رعایت تدابیر و دســتورالعمل های 
بهداشتی در سیرجان و با تخفیف مناسب برای عموم 

مردم برگزار شود.
به گزارش روابط عمومی گل گهر،اولین دوره نمایشگاه 
کتاب گل گهر که به همت شرکت معدنی  صنعتی گل 
گهر  در راســتای مســئولیت های فرهنگی و اجتماعی 
این شــرکت در دو بخش ناشــران عمومی و تخصصی 
و ناشــران کــودک و نوجــوان مــی باشــد، زمینه هــای 
ادبیــات، هنــر، فلســفه، ورزش، تاریخ، روانشناســی، 
جامعه شناسی، کودک و نوجوان و... را با جدیدترین 

و پرفروش ترین کتاب ها پوشش می دهد.
انتشــارات چشــمه، امیرکبیر، نی، مرکز، رشــد، نگاه، 
ســخن، علــم، علمی، پیــام عدالت، هرمــس، نیلوفر، 
خانــه هنرمندان ایران، قدیانــی، هوپا، پرتقال، کانون 
پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانان، چیســتا، جنگل، 
اســراء، معارف، ققنوس، ثالث، جیحون و... از جمله 
۷۰ انتشارات شرکت کننده در این نمایشگاه هستند.

نماینده جیرفت در مجلس مطرح کرد؛

»زنان کشاورز«در معرض 
بیشترین ناامنی شغلی

نماینده جیرفت و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس 
بــا بیــان اینکــه پاندمــی کرونا موجب بیــکاری بخش 
بزرگی از فعاالن صنعت کشــاورزی در جهان و ایران 
شــده اســت، گفت: زنان کشــاورز بیش از مردان در 
معــرض ناامنــی شــغلی قــرار گرفتــه  و آســیب جــدی 

دیده اند.
هیات  رئیســه  عضــو  اعظمی ســاردویی،  ذبیــح هللا   
نماینــدگان  کمیســیون کشــاورزی مجلــس گفــت: 
مجلس باتوجه  به زیان کشــاورزان از پاندمی کرونا، 
در تــالش هســتند تــا بــا هماهنگــی دولــت، ســود و 
جرایم دیرکرد تسهیالت بانکی کشاورزان را تا حداکثر 
ممکن کاش دهند. همچنین امیدواریم که کمک های 
بالعــوض بــرای تامیــن نهاده های الزم به کشــاورزان 

تعلق گیرد.
او ادامه می دهد: کرونا موضوع تامین زنجیره غذایی 
را در شــهر و روســتا و کشــورهای مختلف تحت تاثیر 
قــرار داد؛ کاهــش نیــروی کار کشــاورزی از تاثیــرات 
منفی کرونا بود که طبعا به دنبال این اتفاق، شاهد 
کاهش تولید محصوالت کشاورزی و در نتیجه افزایش 
و ناپایداری قیمت برخی اقالم بودیم؛ همه این موارد 
بــر اختــالل زنجیره حمل ونقل خرد و کالن کشــاورزی 
بســیار تاثیرگــذار بــود. او می گویــد: از دیگــر تاثیرات 
مهم کرونا، تعطیلی هتل ها، تاالرها، رستوران ها و ... 
بود که مصرف کننده مهم محصوالت کشاورزی اند و 
همین تعطیلی بر کاهش عرضه و تقاضای محصوالت 

کشاورزی تاثیرگذار بود.

کرونا و تجارت جهانی محصوالت کشاورزی  
اعظمی ساردویی توضیح داد: یکی از مهم ترین موانع 
و محدودیت هــای مهــم بــر ســر راه واردات و صــادرات 
محصــوالت کشــاورزی، بســتن بســیاری از مرزهــای 
کشــورهای هدف بود، به همین دلیل جلوی صادرات 
و واردات گرفته شد و البته زیان اصلی را در این حوزه 

هم بخش کشاورزی دید.
او تصریــح کــرد: تغییــرات اقلیمی در جهــان و کاهش 
نــزوالت آســمانی در بخش هــای بزرگــی از کره خاکــی 
از دیگــر عواملــی بــوده کــه تاثیــر کرونا بر کشــاورزی را 
تشدید کرده است؛ این موضوع در کنار پاندمی کرونا 
بــر برنامــه امنیــت غذایی ســازمان خواربارجهانی برای 
کاهش گرسنگان جهان تاثیر منفی زیادی گذاشت و 

باعث افزایش گرسنگان جهان شد.
این نماینده مجلس گفت: از دیگر تاثیرات کرونا این 
بوده که بیش از ۲ میلیارد نفر از تولیدکننده های بخش 
کشــاورزی در جهــان تحت تاثیــر مخــرب ایــن بیماری و 
از دســت رفتن امنیــت شــغلی و تولیــدی قــرار گرفتند. 
تولیدکننده هــای بخــش کشــاورزی به دلیــل بیماری و 
آلودگی به کووید-۱۹ باعث کاهش راندمان و مدیریت 
باغات و مزارع شدند و در نتیجه تولیدکننده در اینجا 

هم صدمه دیده است.
او می گوید: زنان کشاورز در کشورهای توسعه نیافته یا 
درحال توســعه بیشترین آسیب را دیدند چرا که حدود 
۵۰درصــد کارگــران کشــاورزی جهــان را زنــان تشــکیل 
می دهند. کارگران فصلی کشاورزی و شغل های خانگی 
و کارگــران بخــش کشــاورزی به خاطــر کرونا هم بخش 

اعظمی از درآمدهای خود را از دست دادند.

در نشست هیات مدیره انجمن شرکت های 
دانش بنیان استان؛

رییس انجمن شرکت های 
دانش بنیان استان کرمان 

انتخاب شد
در جلسه هیات مدیره انجمن شرکت های دانش بنیان 
اســتان کرمان، »مجید نورانی« به عنوان رییس این 
نشســت،محمدجواد  ایــن  شــد. در  انتخــاب  انجمــن 
رســتمی، عمــاد جمعــه زاده ماهانــی، مجیــد نورانــی، 
عابد شیخ بهایی و علی سعید به عنوان اعضای اصلی 
هیات مدیــره و ســیداحمد سیف الحســینی بــه عنــوان 

بازرس اصلی تعیین شدند.
پیش از این در بیســت و ســوم تیرماه مجمع عمومی 
عــادی بــه طــور فــوق العــاده انجمــن شــرکتهای دانش 
بنیان استان کرمان در سالن کنفرانس اتاق بازرگانی، 
صنایــع، معــادن و کشــاورزی کرمــان با حضــور رییس 
اتــاق کرمــان، نماینده اتاق ایران، اعضای هیات مدیره 
انجمــن، اعضــای انجمــن شــرکت های دانــش بنیان و 

کاندیداهای هیات مدیره برگزار شده بود.

شرکت توزیع برق شمال استان کرمان اعالم کرد

 احتمال خاموشی در کرمان 
در روزهای آینده

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان 
کرمان در اطالعیه ای از احتمال خاموشــی در روزهای 
آینده خبر داد.در این اطالعیه آمده است:با توجه به 
افزایــش دمــا و مصــرف برق بیــش از ظرفیت تولید در 
روزهــای جــاری احتمــال وقوع خاموشــی طبــق جداول 

زمانبندی وجود دارد.
هم استانی های کرمانی برای اطالع از برنامه خاموشی 
های احتمالی به بخش خاموشی های سایت اینترنتی 

www.nked.co.ir  مراجعه نمایند.

معاون مالی و اقتصادی شهردار کرمان خبر داد:

 افزایش بودجۀ 3۲0
  میلیارد تومانی شهرداری 

به 1۵00 میلیارد تومان 
معاون مالی و اقتصادی شهردار کرمان، با بیان اینکه 
مســایل مالــی از دیرباز یکــی از مهم ترین دغدغه های 
شهرداری ها بوده است، گفت: همواره درجۀ استقالل 
و قــدرت عمــل ایــن نهاد شــهری به وضعیــت مالی آن 

وابسته بوده است.
رضا دادگرپور افزود: شهرداری ها زمانی می توانند در 
خدمت رســانی بــه شــهروندان و انجــام وظایف محوله 
موفق باشند که توانمندی های مالی الزم را داشته و از 
سیستم های مالی شفاف، چابک و پویا بهره مند باشند.

معاون مالی و اقتصادی شهردار کرمان، با بیان اینکه 
شــهرداری طــی دوره هــای قبل، با چالش هــای فراوانی 
همچــون کمبــود زیرســاخت و منابــع مالــی به ویــژه در 
بافت فرسوده و حریم شهر مواجه بوده است، گفت: 
نبــود قوانیــن و مقــررات و دســتورالعمل های اجرایــی 
کارآ، از دیگــر مشــکالت و چالش هــای شــهرداری ها 
بوده اســت؛ بنابراین، لزوم ایجاد تحول در شــهرداری 
کرمان بیش از هر چیز، ضروری به نظر می رسید. وی 
ادامــه داد: در حــال حاضر، معاونت مالی و اقتصادی 
شــهرداری کرمــان، به عنــوان تأمین کننــده و ناظــر بــر 
منابع مالی، مدیریت بر هزینه ها و تســهیل گر فرایند 
ســرمایه گذاری، معاونتــی حرفه ای، چابک، هوشــمند 
بــا رویکــرد اقتصــاد مقاومتی و دانش محــور، متکی بر 
ســرمایه های انســانی مومــن، متعهــد و متخصــص و 
برخــوردار از نظام هــا و فناوری نوین اســت. به گزارش 
کرمان آنالین،معاون مالی و اقتصادی شهردار کرمان، 
گفت: ایجاد واحد خزانه داری به عنوان یکی از تکالیف 
مدیریت اقتصاد شهری برای سامان دادن به وضعیت 
مالــی شــهرداری، به روزرســانی حقــوق کلیــۀ پرســنل 
شــهرداری اعم از نیروهای رســمی، قراردادی، شرکتی 
کلیــۀ  پرداخــت بدهی هــای  و  تعیین تکلیــف  وغیــره، 
پیمانکاران به مبلغ حدود ۳۰۰ میلیارد تومان با وجود 
شرایط بد اقتصادی و به رغم انعقاد قراردادهای جدید 
و ســاماندهی قراردادهــا و پرداخــت مطالبــات قــرارگاه 
سازندگی »خاتم االنبیا« در جهت پیشرفت پروژه های 
شــهری، ازجملۀ این اقدامات اســت. دادگرپور افزود: 
همچنین تســویۀ بدهی های تأمین اجتماعی از ســال 
۱۳۸۷ تاکنــون و بدهی هــای مالیاتــی از ســال ۱۳۸۳ 
تاکنــون، افزایــش بودجــۀ ۳۲۰ میلیــارد تومانــی ســال 
۱۳۹۶ بــه ۸۲۰ میلیــارد تومــان در ســال ۱۳۹۸، ۱۳۰۰ 
میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ و ۱۵۰۰ میلیارد تومان در 
سال جاری و در نتیجه باال رفتن توان انعقاد قراردادهای 
بــزرگ، بخشــی از مهم ترین اقدامــات معاونت مالی و 
اقتصادی شهرداری کرمان در دورۀ اخیر بوده است.

وی ادامه داد: عالوه بر این، بررسی و اصالح ساختار 
وصول عوارض شهرداری در قالب تهیۀ لوایح و ارسال 
بــه شــورا و تصویــب آن جهــت افزایــش درآمــد پایدار، 
تجهیــز ســاختمان جدیــد شــهرداری کرمــان و تجمیــع 
واحدهــای اداری آن در شــهرداری مرکــز، بازســازی و 
تجهیز ســاختمان جدید شــورای اســالمی شــهر، تهاتر 
۱۰۰۰ میلیارد ریال در قالب بند »و« تبصره )۵( قانون 
بودجه سال ۱۳۹۵ )مطالبات شهرداری از دستگاه های 
دولتــی و تهاتــر بــا بدهــی بــه بانک هــا( و اســتقرار و 
به هنگام سازی پایگاه دادۀ امالک به عنوان زیرساختی 
ماندگار برای درآمدزایی پایدار شهرداری، در این دوره 

از مدیریت شهری انجام شده است.

معاون عمرانی استاندار کرمان خبر داد:

400 میلیارد تومان برآورد خسارت سیل و طوفان 
در استان کرمان

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با اشاره به اینکه 
در هفته پایان تیرماه سیل و طوفان خسارت های زیادی به استان 
وارد کرد، گفت: تاکنون ۱۴۰ میلیارد تومان برآورد خسارت ناشی 
از سیل به بخش کشاورزی و زیربنایی، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان 
نوســازی و تعمیــر منــازل مســکونی و ۱۶۰ میلیــارد تومــان بــرآورد 

خسارت طوفان صورت گرفته است.
ســیدصطفی آیــت اللهــی موســوی در برنامــه گفــت و گــوی ویژه 
خبری شــبکه اســتانی کرمان با اشــاره به ســیل اخیر در اســتان 
اظهار کرد: بارش های هفته پایانی تیرماه در زمان کوتاه و حجم 
زیــاد و بــه صــورت رگبــاری اتفــاق افتاد و در برخی مناطق اســتان 

سیل به وقوع پیوست.
وی افزود: خسارات عمده به بخش کشاورزی، تاسیسات زیربنایی 
و منازل مردم وارد شده و متاسفانه پنج نفر از هم استانی هایمان 

را در این سیل در شهرستان بافت از دست دادیم.
موســوی بــا اشــاره بــه اینکه خســارت حوادث طبیعــی در روزهای 
اخیر در دو بخش سیل و طوفان بوده، تصریح کرد: تاکنون ۱۴۰ 
میلیارد تومان برآورد خســارت ناشــی از ســیل انجام شده که ۳۵ 
میلیــارد تومــان مربــوط به بخــش زیربنایی و ۱۰۵ میلیــارد تومان 

بخش کشاورزی است.
وی بیــان کــرد: در ســیل اخیــر منــازل مســکونی مــردم نیــز دچار 
خســارت شــده که حدود ۲۰۰ خانه نیاز به تعمیر و ۱۰۰ مورد نیاز 
بــه نوســازی دارد و حــدود ۱۰۰ میلیارد تومان بــرآورد نیاز اعتباری 

این حوزه است.
جانشــین ســتاد مدیریت بحران اســتان کرمان گفت: در طوفان 
نیز ۱۶۰ میلیارد تومان تا امروز برآورد خســارت صورت گرفته که 
۴۸ میلیــارد مربــوط بــه زیربنایــی و ۱۱۲ میلیــارد تومــان به بخش 

کشاورزی خسارت وارد شده است.
وی افزود: طبق قانون مدیریت بحران، باید برآوردها در فرم های 
مخصوص تهیه و به اســتان ارســال شــود که تائید و برای وزارت 

کشور ارسال می کنیم، در دولت مصوبه می گیرد و تامین اعتبار 
خواهد شد و این روند زمان بر است.

موســوی تصریــح کــرد: بــرای اینکه ســریع تر خدمــات را به مردم 
برسانیم در جلسه ای که بعد از وقوع سیل در منطقه داشتیم و 
تماسی که با مرکز کشور گرفتیم، قول دادند تامین وجه به صورت 
علی الحساب صورت بگیرد که کار برای منازل مردم اغاز شود و 
از فردا)یکشــنبه( کمک بالعوض به حســاب مردم واریز خواهیم 

کرد و عملیات تعمیرات منازل نیز انجام می شود.
وی با اشاره به اینکه با هماهنگی صنایع و معادن بزرگ استان 
قول پرداخت وجوهی را گرفتیم، بیان کرد: از روز دوشنبه هفته 
جــاری یکســری اقــالم موردنیــاز ابتدایی از جمله فــرش و ... را به 

مردم منطقه سیل زده می رسانیم.
معاون استاندار کرمان درباره پیش بینی وقوع سیل اخیر اظهار 
کرد: هواشناسی هشدارها را قبل از وقوع بارش ها داده و رسانه 
ها اعالم کردند و ما در مدیریت بحران و روابط عمومی استانداری 
از طریق سیستم پیامک و اطالع رسانی و به روش های مختلف 
هشدارها را اعالم کردیم و جلسات مدیریت بحران شهرستان ها 

قبل از بارش تشکیل شده بود.
وی در بخش دیگری از سخنانش درباره بروز خسارت های سنگین 
در پی بارش ها در استان کرمان برای چندمین بار گفت: ۱۲ هزار 
کیلومتر رودخانه در استان داریم که ۸۰۰۰ کیلومتر آن در مناطق 

مسکونی است.
موســوی ادامه داد: در ســیل فروردین ســال گذشــته اعالم کردم 
که شهر زهکلوت در مسیر سیالب قرار گرفته و این خسارت بار 
است و طبیعت مسیر خود را می رود؛ رودخانه، خانه رود است 
و متاسفانه با تصرفاتی که در مسیر و حریم رودخانه صورت می 

گیرد، موجب بروز خسارت می شود.
وی با اشــاره به اینکه بعضا منازلی که تخریب شــده بدون مجوز 
ساخته شده، بیان کرد: در روستای هراران بردسیر عرض رودخانه 

۲۰ متــر بــوده و اکنــون ســه متــر مســیر عبــور آب اســت و درخت 
کاشــته و منــزل ســاخته شــده و در زمــان بارش هــا چنین وضعی 

رقم می خورد.
به گزارش ایسنا،معاون عمرانی استاندار کرمان گفت: وضعیت 
رودخانه ها رها شده و این رهاشدگی موجب عدم بارش در طول 
ســال ها بوده که مردم احســاس کردند می شــود ســاخت و ساز 

کرد و تصرف کرد.
وی بــا اشــاره بــه اقداماتــی کــه در دوره تصــدی اش در معاونــت 
عمرانــی اســتانداری بــرای آزادســازی حریــم رودخانــه هــا صــورت 
گرفتــه، بیــان کــرد: حدود ۱۴۰ کیلومتر رودخانه های اســتان را با 
کمک ماشین آالت صنایع و معادن الیروبی و ۲۰ میلیارد تومان 

در این حوزه هزینه شد.
موســوی تصریــح کــرد: تصرفات رودخانه ها هــم باعث ورود آب 
به راه های اصلی و منازل مردم می شــود و اخیرا در بردســیر پل 
هایی که توسط مردم ساخته شده بودف با دستور قضائی تخریب 

کردیم که در نوبت دوم بارندگی آب به راحتی عبور کرد.

نظام مهندسی ساختمان استان و شهرداری کرمان،تفاهم نامه امضا کردند؛

صدور دومرحله ای پروانۀ ساختمانی در کرمان

تفاهم نامۀ همکاری مشــترک سازمان نظام مهندسی ساختمان 
اســتان و شــهرداری کرمان برای عملیاتی شــدن مصوبۀ شــورای 
اســالمی شــهر درخصوص امــکان صدور دومرحلــه ای پروانه های 
ســاختمانی به امضای ســیدمهران عالم زاده، شــهردار، و علیرضا 
گلستانی، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمان رسید.
شــهردار کرمــان در نشســت مشــترک بــا رییــس ســازمان نظــام 
مهندســی ســاختمان اســتان کرمــان، ضمــن تبریــک پیشــاپیش 
فرارســیدن عید غدیر، از همکاری و تعامل پیوســته و تالش های 
سازمان نظام مهندسی ساختمان و معاونت شهرسازی و معماری 
شــهرداری جهت فراهم ســازی زمینۀ انعقاد تفاهم نامۀ همکاری 
تشــکر کــرد و آن را راه گشــای بســیاری از مســایل شــهروندان، 

سرمایه گذاران و جامعۀ مهندسان بیان کرد.
سیدمهران عالم زاده افزود: هرچه نحوۀ انجام امور بیشتر به صورت 
شــفاف و سیستمی شــدن هدایت شــود، بســیاری از دغدغه های 

شهروندان مرتفع خواهد شد.

وی، ابــراز امیــدواری کرد که ســایر خدمات مشــترک شــهرداری و 
نظام مهندســی ســاختمان نیز به صورت سیســتمی ارائه شــود و 
یادآور شد: تفاهم نامۀ همکاری مشترک سازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان و شهرداری کرمان، با هدف ایجاد تحول در صدور 
پروانه های ساختمانی به همراه ارتقای کیفیت طراحی معماری و 
ارائه خدمات مهندسی، تحقق مصوبۀ شورای اسالمی شهر کرمان 
درخصــوص دومرحلــه ای شــدن صدور پروانه ســاختمان، اعطای 
فرصت مناسب به مالکان و مهندسان طراح جهت ارائه نقشه های 
فنی اجرایی ساخت، تحقق برنامه های دولت الکترونیک با ایجاد 
بســتر مناســب جهت ارتباط یکپارچۀ کامالً سیستمی بین نظام 
مهندسی ساختمان و شهرداری،  حذف کنترل نقشه های اجرایی 
از مرحلــۀ اول صــدور پروانــۀ شهرســازی و شفاف ســازی و اجــرای 
قانون جهت کاهش تخلفات ساختمانی، به امضا رسیده است.

رییس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان اســتان کرمان نیز در 
این نشست، ضمن تشکر از شهردار کرمان و معاون شهرسازی 
و معمــاری شــهردار، بیــان کــرد: در ایــن دوره، همــکاری بســیار 
مطلوبــی بیــن ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان و شــهرداری 
کرمــان شــکل گرفــت که منتج بــه اتفاقات مثبتی شــد و امضای 
ایــن تفاهم نامــۀ همــکاری، نقطــۀ عطفــی در نحــوۀ ارائه خدمات 
توسط نظام مهندسی ساختمان و نحوۀ صدور پروانه ساختمانی 

توسط شهرداری است.
علیرضــا گلســتانی، بــا اشــاره بــه اینکــه فراینــد قبلــی، زمان بــر و 
چالش برانگیز بوده است، خاطرنشان کرد: با دومرحله ای شدن 
فرایند صدور پروانه ســاختمانی، حقوق شــهروندان، مهندسان و 
فعاالن ساخت وساز حفظ شده و نقشه های اجرایی ساخت وساز 

سازماندهی می شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه در کرمان مشکل دونقشه ای بودن را 
نداریم و این ناشی از همکاری بسیار خوب و تنگاتنگ شهرداری 

کرمان با سازمان نظام مهندسی ساختمان است.
معاون شهرسازی و معماری شهردار کرمان نیز بیان کرد: یکی از 
موضوعاتی که در این دوره پیگیری شد، دومرحله ای شدن صدور 
پروانــه ســاختمان بود؛ به دلیل اینکــه موضوع مجری ذی صالح و 
سایر موضوعات، خارج از شهرداری و در جریان بوروکراسی اداری، 

فرایند صدور پروانه ساختمانی را زمان بر می کرد.
مریم ایالقی حسینی ادامه داد: در سال های گذشته، زمان بر شدن 
فرایند صدور پروانه ساختمانی به دلیل طوالنی شدن فرایند تهیه 
و تأیید نقشه ها باعث می شد شهروندان نتوانند از تخفیف های 

عوارض در فرجۀ زمانی مشخص بهره مند شوند.
وی خاطرنشــان کرد: برای حل این مســایل، شــهرداری پیشــنهاد 
دومرحلــه ای شــدن فراینــد صدور پروانه ســاختمانی را به شــورای 
محتــرم ارائــه کــرد و بــا تصویــب شــورا جهــت اجــرا بــه شــهرداری 

ابالغ شد.
ابوذر ورزنده، عضو هیئت مدیرۀ سازمان نظام مهندسی ساختمان 
کرمان نیز خاطرنشان کرد: پس از جلسات متعدد سازمان نظام 
مهندســی ســاختمان با معاونت شهرســازی و معماری شهرداری 
کرمــان، دفترچــۀ راهنمــای ترســیم و نحــوۀ بازبینــی نقشــه های 

معماری تدوین شد.
وی افزود: به این ترتیب، شهرداری فرصت مناسبی را در اختیار 
سازمان نظام مهندسی ساختمان برای تهیۀ مدارک و مستندات 
الزم جهت اجرای ساختمان قرار داده که منجر به افزایش کیفیت 
نقشه ها و ارتقای کیفیت ساخت وساز می شود و مشکالت اجرایی 

را تا حد زیادی برطرف می کند.

خرید خودرو پرسودتر از مسکن و ارز؛

روند بازارها در چهار ماهه نخست 1400

بررسی روند بازارها در چهار ماهه نخست امسال نشان می دهد 
که برای سرمایه گذاران خرید خودرو از مسکن و دالر نیز پرسودتر 
بوده، در مقابل بازار فلزات طالیی با افت ارزش مواجه شده اند.
بررســی بازارهــا در چهار ماه نخســت امســال از تــورم در بخش 

کاالهای بادوام و مسکن خبر می دهد.

کاالهای بادوام)خودرو(  
براســاس گــزارش مرکــز آمــار ایران از نــرخ تورم، گــروه کاالهای 
بادوام که شامل بازار خودرو می شود در چهار ماهه اول امسال 
بیشــترین رشــد را داشــته و ۹٫۱ درصــد افزایــش قیمــت را ثبت 

کرده است.
شاخص کاالهای بادوام در پایان اسفند روی عدد ۵۵۹ واحد قرار 
داشت اما در گزارش تورم تیر به عدد ۶۱۱ واحد رسیده است.

مسکن  
پس از خودرو بیشترین تورم در بازار مسکن رخ داده، در گزارش 
مرکز آمار آمده که تورم چهار ماهه مســکن در امســال به ۷٫۷ 

درصد رسیده است.
شاخص این بازار پیش از شروع امسال روی عدد ۲۲۰ واحد بود 

که در پایان تیر با رشد ۱۷ پله ای به عدد ۲۳۷ واحدی رسید.

شاخص کل بورس  
شــاخص کل بــورس در چهــار ماهــی که از ســال ۱۴۰۰ می گذرد 
پرنوســان بــوده، امــا در مجمــوع در پایان تیر نســبت به ابتدای 

سال فقط ۰٫۳ درصد رشد کرده است.
براســاس داده های ســازمان بورس و اوراق بهادار، شــاخص کل 
در پایان اسفند روی سطح یک میلیون و ۳۰۷ هزار واحدی قرار 

داشت. این شاخص در پایان تیر روی سطح یک میلیون و ۳۱۱ 
هزار واحدی قرار داشت.

طالی ۱۸ عیار  
در ایــن چهــار مــاه فقط بازار فلزات طالیی بود که با افت ارزش 

اندکی مواجه شدند.
در ماه هایی که از امسال می گذرد طال در بازه قیمتی یک میلیون 
تــا یــک میلیــون و ۱۰۰ هزار تومان نوســان کرده اســت. هر گرم 
طال در این مدت ۳۱ هزار تومان معادل ۲٫۸ درصد افت کرد.

هر گرم طالی عیار در پایان اسفند سال قبل یک میلیون و ۸۵ 
هزار تومان خریدوفروش می شد اما در پایان تیر روی نرخ یک 

میلیون و ۵۴ هزار تومان بسته شد.

سکه امامی  
هر عدد سکه امامی در چهار ماه امسال بیش از ۱۵۰ هزار تومان 

معادل ۱٫۴ درصد افت کرده است.
براســاس داده هــای شــبکه اطالع رســانی طــال، ســکه و ارز، هر 
عدد سکه امامی پیش از شروع امسال ۱۰ میلیون و ۷۶۰ هزار 
تومان بود اما در پایان هفته ای که گذشــت به نرخ ۱۰ میلیون 

و ۶۰۶ هزار تومان رسید.

دالر  
دالر نیز در مجموع چهار ماه اول امسال بازدهی ۲٫۷ درصدی 

داشته و حدود ۷۰۰ تومان افزایش یافته است.
بــه گــزارش تجــارت نیوز؛آخریــن نرخــی کــه صرافــی ملــی بــرای 
قیمت دالر در ســال گذشــته اعالم کرد ۲۳ هزار و ۹۶۳ تومان 
بــود. ایــن شــاخص بــازار ارز در پایــان تیــر نــرخ ۲۴ هــزار و ۶۳۰ 

تومان را ثبت کرد.



 صنعت، معدن  صنعت، معدن 
33و تجارتو تجارت

  خبر

برگزاری نخستین »نمایشگاه 
مجازی ایران و عمان«

رئیس اتاق مشترک ایران و عمان از تقویت مبادالت 

تجاری بین ایران عمان به واســطه برگزاری نمایشــگاه 

مجــازی بیــن ایــران و عمــان خبــر داد. محســن ضرابی 

گفــت: در ســال ۲۰۲۰ واردات عمــان ۲۴ میلیارد دالر، 

ولی ســهم ایران از این تجارت ۸/ ۱درصد بوده و ســال 

گذشــته ایــران ۴۳۸ میلیــون دالر صــادرات بــه عمــان 

داشــته اســت. رئیــس اتــاق مشــترک ایــران و عمان با 

اشــاره به ســهم اندک ایران از بازار بزرگ عمان تاکید 

کرد: نخســتین نمایشــگاه مجازی اختصاصی کشوری 

را در اواخــر مردادمــاه ســال جــاری برگــزار می کنیــم تــا 

بتوانیم شرایط فعالیت را گسترش دهیم و راه مبادالت 

را آسان تر کنیم.

چهارشنبه  ۶ مرداد ۱400     ۱7 ذوالحجه ١٤٤٢     2۸ جوالی 202۱     شماره  ۱94    4 صفحه 

خبر   خبر   

افزایش فروش، سود و رشد تولید الستیک بارز؛

 رکورد تولید ماهانه
30 سال اخیر »بارز کرمان« 

شکسته شد

مدیرعامل گروه صنعتی بارز گفت: در تیرماه ۱۴۰۰ ، 
رکورد تولید ماهانه سی سال اخیر کارخانه الستیک بارز 
در کرمان، با ۸۶۷۷ تن شکسته شد و نسبت به تولید 
تیرماه سال گذشته، رشد ۳۴/ ۳درصدی را تجربه کرد.

مهــدی فکــری، اضافــه کرد: گروه صنعتــی بارز  موفق 
شد در چهارماه ابتدایی سال ۱۴۰۰، با جهش چشمگیر 
درفــروش و ســود و نیز رشــد در تولیــد، رکورد جدیدی 

را به ثبت برساند.
مدیرعامــل گــروه صنعتــی بارز )ســهامی عام( در ادامه 
افــزود: موفــق شــدیم بــا جهــش ۲۱۵درصــدی، از مــرز 
فــروش ۲۲هــزار میلیــارد ریــال در چهارمــاه ابتدایــی 
ســال جاری عبــور کنیــم و بیــش از ۱۸۵۰میلیــارد ریــال 
ســود خالــص را تاکنــون، نصیــب ســهامداران کنیــم و 
همچنین با رشــد ۳/ ۲درصدی در تولید، از مرز تولید 

۳۹۰ تن در روز بگذریم.
وی بــا اشــاره بــه انتخــاب گــروه صنعتی بــارز به عنوان 
ریاست انجمن صنفی صنعت تایر ایران در انتخابات 
خردادمــاه ۱۴۰۰ گفــت؛ بــا رای و اعتمــاد هیات مدیــره 
انجمن، گروه صنعتی بارز به مدت دو ســال، ریاســت 
انجمن را عهده دار شــد و زمینه خدمت هرچه بیشــتر 

در این حوزه فراهم آمد.
همچنین شــرکت بارز کردســتان )از شرکت های تابعه 
گروه صنعتی بارز و شستا( برای اولین بار موفق به ورود 
به هیات مدیره انجمن صنفی صنعت تایر ایران شد. 
مدیرعامل این شرکت تابعه شستا افزود: هم اکنون، 
شــرکت گــروه صنعتــی بــارز )ســهامی عــام( به تنهایــی 
۴۸درصــد ســهم بــازار تایــر کشــور را در اختیــار دارد و 
کامل ترین سبد محصوالت در بین تایر سازان کشور را 
تولید می کند که بخشی از این سبد، به طور انحصاری 
فقط در بارز تولید می شود و محصوالت بارز با باالترین 
اســتانداردهای کیفی تولیدشده و باالترین کیفیت ها 
را داراست. فکری، ورود محصوالت این شرکت تابعه 
شستا به بورس کاالی ایران در اردیبهشت ۱۴۰۰ )برای 
اولیــن بــار در صنعــت تایــر کشــور( را نتیجه نــوع نگاه 
مدیریت ارشد شستا در راستای شفافیت هرچه بیشتر 
دانست و این نوع عرضه را، نقطه عطفی در صنعت 

تایر کشور برشمرد.

 گندله ای که به فروش رفت 
و کنسانتره ای که مشتری نداشت؛

درآمد۲۲0 میلیارد تومانی 
 »گهرزمین« 

از عرضه در بورس کاال

و  ســنگ آهن«  »گندلــه  محصــول  دو  بــا  گهرزمیــن 
پــای در عرصــه معامــالت  »کنســانتره ســنگ آهن« 
ســنگ آهن  گذاشت.شــرکت  بــورس کاال  فیزیکــی 
گهرزمیــن طــی دو هفتــه گذشــته هــر بــار ۱۴۰ هزارتن 
از کاال هــای خــود را بــه رینگ نقره ای آورده تا اینکه در 
هفته گذشته موفق شد گندله خود را به فروش برساند 
امــا کمــاکان بــرای کنســانتره بایــد بازاریابــی مناســبی 

داشته باشد.
شــرکت گهرزمیــن برخــالف هفتــه گذشــته کــه بــدون 
مشــتری مانــده بــود، در هفتــه آخــر تیرمــاه کــه اتفاقا 
هفته ای با تعطیلی را ســپری کرد، مشــتری داشــت و 

توانست درآمدی را از بورس کاال بدست آورد.
ایــن شــرکت بــا دو محصــول »گندلــه ســنگ آهن« و 
»کنســانتره ســنگ آهــن« پــای در عرصــه معامــالت 
فیزیکــی بــورس کاال گذاشــت و میــزان عرضه هایی که 
در هفتــه گذشــته بــه ایــن بازار آورده بــود را طی هفته 

گذشته، مجددا تکرار کرد.
بر اســاس آمار های ارائه شــده می توان به ۸۵ هزارتن 
گندله سنگ آهن که از سوی این شرکت عرضه شده 
اشاره داشت که تقاضایی برابر با ۶۰ هزارتن را روبه روی 
خود دید و همین مقدار را هم به سطح معامله نهایی 
بــرد تــا درآمدزایی به ارزش ۲۲۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون 
تومان را در ابتدای فصل تابستان به کام این شرکت 

رقم زده باشد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه هــر تــن از گندله بــه قیمت ۳ 

میلیون ۶۷۰ هزارتومان به فروش رسید.
باید اشاره شود که کنسانتره سنگ آهن با حجم عرضه 
۵۵ هزارتنی باردیگر بدون مشتری باقی ماند تا دست 

شرکت از درآمدزایی از این بخش، خالی بماند.

معاون بهره برداری شرکت گل گهر خبر داد؛

 کسب ۲۸ رکورد تولیدی
 »گل گهر« 

از ابتدای سال 1400

معــاون بهره بــرداری شــرکت گل گهــر گفت: بــه لحاظ 
آمــاری در مقایســه بــا مــدت مشــابه در ســال ۹۹ در 
بخش معدن کاری رشد ۹ درصدی داشته و پیش بینی 
می شود با رسیدن ماشین آالت جدید رشد بیشتری در 
این بخش داشته باشیم،همچنین در تولید کنسانتره 
۲۱ درصد و در تولید گندله نیز ۵ درصد رشــد حاصل 

شده است...
مهنــدس علــی پورمعصومــی افزود: مجمــوع ماحصل 
تالش و برنامه ریزی ها در سال جاری تا بدین جای کار 
ثبت ۲۸ رکورد در بخش معدنکاری، تولید کنسانتره، 
تولیــد گندلــه و کیفیــت محصــوالت بــا تکیــه برتوان و 
دانش فنی نیروهای داخلی مجموعه رقم خورده است. 
همچنیــن شــاخص کیفــی محصــوالت تولید شــده در 
خطــوط تولیدی همگی در مقایســه با میانگین کیفی 
ســال ۹۹ از رشــد بســیار خوبــی برخوردار بــوده اند که 
نشان از توجه ویژه به تولید با حفظ کیفیت محصول 

تولید شده دارد.
وی ادامه داد: همچنین در راستای حفاظت از محیط 
زیســت؛ نیــز پــروژه تعمیــرات و اصالحــات اساســی 
ESP هــای کارخانــه مگنتیــت بعد از ۲۵ ســال توســط 
متخصصین داخلی شــرکت در دســتور کار قرار گرفت 
کــه نتیجه آن کاهش چشــمگیر غبــار و افزایش تولید 

بوده است.
بــکاری  آمــاده  کــرد: در بخــش  اظهــار  پورمعصومــی 
تجهیــزات بیشــترین راندمــان کارخانــه هــا را بــا انجام 
تخصصــی تعمیــرات داشــته ایــم بطوریکــه بــا تکیــه 
بــر تخصــص و دانــش فنــی نیروهــای داخــل مجموعه 
توانستیم تعمیرات برنامه ای کارخانجات گندله سازی 
را از ۱۲مــاه بــه ۲۴ مــاه ارتقــا دهیم که خود در صنعت 

فوالد کشور یک رکورد محسوب می شود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: کلیه همکاران شاغل در 
معاونت بهره برداری تمام تالش خود را به کار خواهند 
گرفت تا مجموعه بزرگ گل گهر با همدلی خوبی که 
وجــود دارد بــه تمام اهــداف عالیه تولید کمی و کیفی 

خود در این سال دست یابد.

سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد؛

 تمدید مهلت 
ایفای تعهدات ارزی 

صادرکنندگان سال ۹۸

رئیــس کل ســازمان توســعه تجــارت ایــران گفــت: بــر 
اساس تصمیمات کمیته اقدام ارزی و با هدف تسریع 
ایفــای  مهلــت  ارزی،  تعهــدات  ایفــای  در  تســهیل  و 
تعهــدات ارزی صادرکننــدگان ســال ۹۸ تا پایان مرداد 

ماه تمدید شد.
حمید زادبوم گفت: بر اساس تصمیمات کمیته اقدام 
ارزی و بــا هــدف تســریع و تســهیل در ایفــای تعهدات 
ارزی، مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان سال 
۹۸ تا پایان مرداد ماه تمدید شد. صادرکنندگان سال 
۹۸ تــا پایــان مردادمــاه فرصــت دارنــد بر اســاس مفاد 
بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال های 
۱۴۰۰-۱۳۹۷ و روش های مندرج در این بسته، نسبت به 

رفع تعهدات ارزی صادراتی خود اقدام کنند.
رئیــس کل ســازمان توســعه تجــارت ایــران گفــت: بــر 
اساس بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات، 
موظــف   ۱۴۰۰ تــا   ۱۳۹۸ ســال های  صادرکننــدگان 
هســتند ۹۰ درصــد ارزش کوتاژهــای صادراتــی )صــد 
درصــد تعهــدات ارزی( خــود را ایفــا کــرده تــا مشــمول 

محدودیت ها نشوند.
رئیــس کمیتــه اقدام ارزی ادامــه داد: با توجه به لزوم 
مســاعدت بــه صادرکننــدگان ســال ۹۸ جهــت رفــع 
تعهدات ارزی و استفاده از ارز حاصل از صادرات برای 
واردات خود و یا واگذاری پروانه های صادراتی به غیر، 
این تمدید مهلت در نظر گرفته شــده اســت و انتظار 
می رود صادرکنندگان از فرصت مقتضی جهت ایفای 

تعهدات ارزی خود استفاده کنند.
زادبوم تاکید کرد: حداقل نسبت ایفای تعهدات ارزی 
جهــت عــدم اعمال محدودیت ها بــرای صادرکنندگان 
ســال ۹۸ قبل از پایان مردادماه ۶۰ درصد بوده و این 
دســته از صادرکنندگان تا پایان مرداد ماه ســال جاری 
فرصــت دارنــد تــا کلیه تعهــدات ارزی صادراتی خود را 

ایفا کنند.

مرکز پژوهش های مجلس، تحلیل کرد

 راهکار حل تعارض مقررات زیست محیطی 
با فعالیت های معدنی

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی ضرورت نظارت 
بر اجرا، اصالح و تنقیح قوانین و مقررات زیســت محیطی و 
منابع طبیعی با هدف رفع موانع تولید در حوزه فعالیت های 

معدنی پرداخته است.
در این گزارش که با هدف ریشه یابی تعارضات و تناقضات 
قوانیــن و مقــررات زیســت محیطی و منابع طبیعی مرتبط با 
فعالیت های معدنی تهیه شده، آمده است: سازمان حفاظت 
محیط زیست و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، وظیفه 
صیانــت از محیــط زیســت و منابــع طبیعی کشــور را برعهده 
دارند، اما در مسیر انجام وظایف قانونی خود تعارض هایی با 
فعالیت های تولیدی، صنعتی، خدماتی، عمرانی و معدنی پیدا 
کرده اند که عموماً موجب تخریب و آلودگی محیط زیست و 

منابع طبیعی می شوند.
گــزارش مرکز پژوهش هــای مجلس می افزاید: هدف از وضع 
مجموعــه قوانیــن و مقررات زیســت محیطی و منابع طبیعی 
نیــز رســیدن به یک توافق بــرای انجام فعالیت های اقتصادی 
در عین صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور بوده 
است. قوانینی چون قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها 
و مراتــع )۱۳۴۶(، قانــون حفاظــت و بهســازی محیط زیســت 
)۱۳۵۳( و قانون معادن )۱۳۷۷( به همراه اصالحات و الحاقات 
بعدی، قوانین مادر محسوب شده و تعامل میان فعالیت های 
معدنی، محیط زیســت و منابع طبیعی برمبنای این قوانین 
شکل گرفته است. از طرفی، توسعه بخش صنعت و معدن 
و نگرانی از تخریب و آلودگی محیط زیست کشور، منجر به 
وضع قوانین و مقررات متعددی شده است که نه تنها کمکی 
بــه فضــای کســب و کار این حوزه نکــرده، بلکه موجب ایجاد 

تناقضات و تعارضات مختلف شده است.
براســاس ایــن گزارش، عدم درک صحیــح از ماهیت فعالیت 
هــای معدنــی و وضــع قوانیــن و مقررات عام بــرای همه حوزه 
های عمرانی، صنعتی، خدماتی و معدنی ریشه تناقضات و 
تعارضات به وجود آمده اســت. نوع تخریب و آلودگی ایجاد 
شــده در اثــر فعالیــت هــای معدنــی از نظــر ماهیــت با ســایر 
فعالیت های صنعتی، عمرانی، خدماتی و... متفاوت است، 
بنابرایــن در وضــع قوانیــن و مقــررات نیــز باید بــه این تفاوت 

ماهوی توجه شود. این مسئله در قوانین و مقررات کشور به 
ویژه در ســال های اخیر رعایت نشــده و منجر به ایجاد نظام 

قانونی و مقرراتی پیچیده و ناکارامد شده است.
یافته های پژوهشگران مرکز پژوهش ها نشان می دهد که سه 
راهکار اساسی برای حل تعارضات و تناقضات زیست محیطی 
و منابع طبیعی با فعالیت های معدنی وجود دارد؛ راهکار اول، 
تدوین استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی زیست محیطی 
بــرای فعالیــت هــای معدنی اســت؛ بــه طوری کــه راهکارهای 
مهندسی برای پیشگیری از آلودگی، استانداردهای حد مجاز 
برای انواع آلودگی ها و برنامه پایش آلودگی ناشی از فعالیت 
های معدنی به طور دقیق و غیرقابل تفسیر مشخص شود. 
راهــکار دوم شــامل اصالح مــوادی از قانون معادن به منظور 
مشــخص کــردن حریــم دســتگاه هــا و اعــالم شــفاف مناطق 

ممنوع، مشروط و آزاد برای فعالیت معدنی برمبنای ضوابط 
و معیارهای فنی است. همچنین الزم است تا تنقیح قوانین 
زیست محیطی و منابع طبیعی مرتبط با فعالیت های معدنی 
)که به تفصیل در این گزارش بررســی شــده اند( انجام شــود 
و برخی قوانین متناقض، منقضی و منسوخ، اصالح شوند و 
فعالیــت هــای معدنی بر مبنای قوانین و مقررات خاص خود 
انجام شــود و ضوابط و راهکارهای در نظر گرفته شــده برای 
سایر فعالیت ها به فعالیت های معدنی تسری داده نشود. 
راهکار سوم، نظارت بر اجرای برخی قوانین و مقرراتی است 
که درحال حاضر معطل مانده و اجرایی نمی شــوند و اجرای 
ایــن قوانیــن و مقــررات مــی توانــد بخــش عمــده ای از موانع 
تولیــد در حــوزه معــادن را برطــرف کرده و فضای کســب وکار 

را بهبود ببخشد.

در مجمع شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه،مطرح شد:

رشد 131 درصدی سود تلفیق سال 13۹۹ نسبت به سال قبل
در مجمــع عمومــی عادی ســالیانه شــرکت »ســرمایه گذاری مس 
سرچشمه«، مبلغ ۴۰۳۱ میلیارد ریال سود قابل تخصیص معادل 
هــر ســهم ۷۹۰ ریــال اعــالم شــد کــه از این میــزان ۲۰۰ ریال به هر 

سهم اختصاص یافت.
در مجمــع ســالیانه، میــالد شــمس، مدیــر عامل شــرکت به بیان 
گزارشــی در خصــوص عملکــرد شــرکت پرداخت و گفــت: جایگاه 
شرکت در مقایسه با شرکتهای فعال در صنعت سرمایه گذاری در 
ســال ۱۳۹۹ از نظر ســرمایه ثبت شــده رتبه ۸ و از نظر ارزش بازار 

دارای رتبه ۱۲ می باشد.
میالد شمس همچنین عنوان کرد: در حال پیگیری و انجام فرایند 
پذیــرش و عرضــه تمام شــرکت های زیر مجموعه در بازار ســرمایه 
هستیم که در پی آن به استناد مصوبه کمیته درج فرابورس ایران 
موفق به درج شــرکت فرعی صنایع مس افق کرمان از تاریخ ۲۸ 
تیرماه ۱۴۰۰ در فهرست اوراق بهادار بازار پایه فرابورس ایران شدیم 
و جهت پذیرش و معرفی سایر شرکتها در بازار سرمایه با شرکتهای 
تامین سرمایه منتخب مذاکره و در حال تهیه امید نامه یا برگزاری 

جلسه پیش پذیرش با سازمان بورسی می باشیم.
سرچشمه هفت هزار و ششصد میلیارد ریالی می شود: به گفته 
شــمس مدیــر عامل شــرکت ســرمایه گــذاری مس سرچشــمه، از 
جمله برنامه های شرکت طی سال ۱۴۰۰ به تهیه گزارش توجیهی 
افزایش ســرمایه و افزایش حدود ۵۰ درصدی ســرمایه شــرکت از 
مبلغ ۵۱۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۷۶۰۰ میلیارد ریال از محل سود 

انباشــته پس از کســب مجوز ســازمان بورس می باشد که پس از 
تصویب آن توسط مجمع عمومی فوق العاده تمامی اقدامات الزم 

جهت ثبت سرمایه به قید فوریت پیگیری خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی هلدینگ سرمایه گذاری مس سرچشمه، 
میالد شمس در ادامه به جذابیت سهام این شرکت اشاره کرد و 
گفت مهمترین عاملی که سبب جذابیت سهام این شرکت  است، 
کیفیت ســود سرچشــمه از لحاظ پایداری اســت. بدین معنی که 
پایداری سود که از طریق ضریب زاویه سود جاری و سود دوره قبل 

اندازه گیری می شود، مطابق محاسبات کارشناسی صورت گرفته 
۷۵/۰ می باشد که بیانگر پایداری سود شرکت است.

وی در پایان گفت: اکثریت ســهامداران حقیقی شــرکت ســرمایه 
گذاری مس سرچشــمه بازنشســتگان و شاغالن  مجموعه شرکت 
های صنایع مس ایران می باشــند که به قابلیت ها و ظرفیتهای 
شــرکت واقــف هســتند. بنــده و همکارانــم در مجموعــه هلدینگ 
سرمایه گذاری مس سرچشمه با تمام قوا در تالشیم که بتوانیم 

امانتدار حقوق ذینفعان باشیم.

عملکرد سه ماهه شرکت های هلدینگ صدرتامین بررسی شد؛

جهش چشمگیر در صادرات و سود »مس باهنر« در بهار 1400

نشست بررسی عملکرد سه ماهه نخست سال ۱۴۰۰ صنایع مس 
شهید باهنر از شرکت های تابعه هلدینگ صدرتامین وابسته به 
شســتا بــا حضــور مدیران و معاونان هلدینــگ تاصیکو و مدیران 
مس باهنر برگزار شد. در این نشست،مجید ضیائی مدیرعامل 
صنایــع مــس شــهید باهنــر به مقایســه عملکرد این شــرکت در 
ســه ماهه نخســت سال جاری نســبت به مدت مشابه سال ۹۹ 
پرداخت و در ادامه اقدامات صورت گرفته در سه ماهه  نخست 

سال ۱۴۰۰ را مطرح کرد.
مدیرعامــل صنایــع مــس باهنر گفت : رشــد ۱۷۳ درصد فروش 
ریالی ، ۱۸۱ درصد سود عملیاتی و ۲۲۶ درصد سود خالص این 
شــرکت از جمله نتایجی بوده که در ســه ماهه اول ســال ۱۴۰۰ 

نسبت به مدت مشابه سال قبل محقق شده است.
وی به جهش صورت گرفته در بخش صادرات اشاره کرد و افزود: 
صادرات دالری شرکت ۴۶۰ درصد و صادرات ریالی شرکت ۶۵۱ 
درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
ضیائــی تاکید کرد: شکســتن رکورد حمــل محموله صادراتی در 
یک روز که در شرایط بد تحریمی و با وجود شیوع ویروس کرونا 
اتفاق افتاد و در نوع خود کم سابقه بوده از جمله دستاوردهای 

دیگر شرکت در بخش صادرات بوده است.
مدیرعامــل مــس باهنر بومی ســازی قالــب گرافیتی ریخته گری 
لولــه مســی بــرای اولیــن بــار در ایران، آغــاز همکاری بــا صندوق 
نوآوری ریاســت جمهوری برای گســترش صنایع پایین دســتی،  

تولیــد گــرده بــا تبدیــل پرس انگشــتی بــه پرس گــرده را از جمله 
اقدامات دیگر مس باهنر در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ بیان 
داشت و افزود: کاهش دوره وصول مطالبات از ۶۰ روزبه ۳۱ روز 
از برنامه هایی اســت که برای اولین بار در مجموعه مس باهنر 

حاصل شده است.
ضیائی ضمن ارج نهادن به تالش همکاران خود در مس باهنر 
در تمامــی ســطوح، روحیــه همدلی و همت بوجــود آمده در این 
مجموعه عظیم صنعتی را بسیار ارزشمند دانست و اعالم کرد 
که در ســایه همین همدلی، شــرکت در ســال ۱۴۰۰ و در ســطح 
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی شرکت برتر به خاطر عملکرد 
ممتاز در جهت تولید انتخاب و موفق به کسب لوح از دست مقام 

عالی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی شده است.
گفتنــی اســت در ایــن جلســه کــه مهندس وکیلی معــاون فنی و 
نظارت صدر تامین و تنی چند از معاونین و مدیران این هلدینگ 
نیز حضور داشتند از عملکرد مس باهنر در سه ماه نخست سال 

۱۴۰۰ تشکر و قدردانی شد.
معاون فنی ونظارت صدر تامین در ادامه اعالم داشــت : مس 
باهنــر یکــی از موفق تریــن شــرکت های تاصیکو بــوده و عملکرد 
خوب مدیریت و پرسنل آن موجب شده که این شرکت همواره 
جایــگاه خــود را در بین شــرکت های مجموعــه صدر تامین حفظ 

وآن را ارتقا بخشد.
وی در پایــان ضمــن آرزوی موفقیــت بــرای کارکنان این مجموعه 
پیش بینی کرد این شرکت در پایان سال کاری ، تولید و بودجه 

پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰  را محقق سازد.
گفتنی است مس شهید باهنر بزرگترین تولیدکننده محصوالت 
نیمه تمام مسی و آلیاژهای مس در خاورمیانه بوده و از شرکتهای 

تابعه هلدینگ صدر تامین وابسته به شستا می باشد .



۱00 میلیارد دالر از بین رفت

 قیمت بیت کوین 
به کمتر از 30 هزار دالر رسید

با کاهش قیمت بیت کوین به کمتر از ۳۰ هزار 
دالر، به طور تقریبی ۱۰۰ میلیارد دالر از ارزش 

بازار ارزهای رمزنگاری شده کاهش یافت.
این نخســتین بار اســت که از ۲۲ ژوئن، قیمت 
بیت کوین به کمتر از ۳۰ هزار دالر می رســد. 
به گزارش کوین دسک، بیت کوین بیش از ۶ 
درصد افت قیمت را ثبت کرده اســت. قیمت 
اتریوم هم به طور تقریبی ۹ درصد کاهش یافته 

است. سی ان بی سی نوشت باتوجه به افزایش 
سطح نگرانی ها و ابهام درباره بهبود وضعیت 
اقتصادها، جایگاه دارایی هایی با ریسک بیشتر 
رو به تضعیف است. ارزهای رمزنگاری شده هم 
از دارایی های با ریسک باال ارزیابی شده است. 
قیمت ارزهای رمزنگاری شــده در ســال ۲۰۲۱، 
به ۶۵ هزار دالر هم رسید، اما اکنون قیمت به 

کمتر از نصف این رقم رسیده است.

 چرا آلمان همچون تکه دستمالی 
بر روی آب شناور شد؟

ناامنی اقلیمی در جهان

»اکونومیســت« در گزارشــی با اشاره به سیل در اروپا 
و چین و آتش ســوزی های گســترده در آمریکا و کانادا 
نوشــت: تغییــرات اقلیمــی در جهــان جــای امنــی باقی 
نگذاشــته اســت. کاهــش انتشــار گازهــای گلخانــه ای 
دیگــر کافــی نیســت و جهــان باید به ســرعت در زمینه 
ســازگاری بــا تغییرات اقلیمــی ســرمایه گذاری کند. اما 
ســازگاری، منطق سیاســی دارد و مردم به وضوح نیاز 

به آن را حس می کنند.
در سراسر جهان تالش هایی برای کاهش انتشار گازهای 
گلخانه ای در دســت اقدام اســت که به نظر می رســد 
کافی نیســتند و شــرایط ســیالب و آتش ســوزی که در 
هــر گوشــه شــاهد آن هســتیم از بیــن نخواهــد رفــت. 
»اکونومیســت« در ســرمقاله این هفته خود اما تاکید 
کرد که می توان با افزایش توانایی در ســازگاری با این 

شرایط، از آثار مخرب تغییرات اقلیمی کاست.
 در سال ۱۷۴۵ زمانی که سیل جاری شده از رودخانه 
لیفی، خانه ادموند برک را ویران کرد، برای او که در حال 
پایه ریزی اندیشه محافظه کاری مدرن بود، منبع الهامی 
در یادداشــت هایش شــد. او در نوشتارهای بعدی خود 
از ایــن تجربــه الهــام گرفــت و تاکید کرد کــه می توان از 
یک ویرانی وحشتناک لذت برد؛ به شرط آنکه از فاصله 
مطمئنــی آن را تماشــا کنیــد. با این وجــود، برای رویت 
تصاویــری کــه طی هفته های گذشــته از سراســر جهان 
پخــش می شــود، جــای امنی برای تماشــا وجــود ندارد. 
شــهر ارفتشــتات آلمان همچون تکه دستمالی بر روی 
آب شناور شد؛ لیتن در بریتیش کلمبیا یک روز پس از 
آنکــه عنوان پرشــتاب ترین باالرفتگــی هوا را ثبت کرد، 
آتش گرفت و در شهر ژنگژو چین، اتومبیل ها همچون 
ماهیان روی آب ناشــی از ســیل، شــناور شدند. اکنون 
تمام جهان خود را در معرض خطر می بینند؛ خطری که 
برای بسیاری رخ خواهد داد. انتشار گازهای گلخانه ای 
ســبب شــده اســت که دمای ســیاره زمین یک درجه از 
روزهای پیش از انقالب صنعتی باالتر رود و با ادامه این 

روند، شرایط در آینده بدتر نیز خواهد شد.

 پیشنهاد هفته

   8677
تن        

مدیرعامــل گروه صنعتی بارز گفــت: در تیرماه 

۱400 ، رکــورد تولیــد ماهانــه سی ســال اخیــر 

کارخانه الســتیک بارز در کرمان، با ۸۶77 تن 

شکسته شد 

  28
رکورد          

معــاون بهره بــرداری شــرکت گل گهــر گفــت: در 

نتیجه تالش و برنامه ریزی ها در سال جاری در 

شرکت گل گهر تا بدین جای کار ثبت 2۸ رکورد 

در بخشهای مختلف مجموعه رقم خورده است

  1/6
میلیون نفر   

در سه ماھه نخست امسال حدود یک میلیون 

و ۶00 ھزار نفر مسافر به وسیله 420۸ دستگاه 

ناوگان حمل و نقل مسافربری جاده ای استان 

کرمان به نقاط مختلف کشور جابه جا شده اند

   226
درصد          

مدیرعامــل صنایــع مس باهنر گفت : رشــد ۱73 

درصد فروش ریالی ، ۱۸۱ درصد سود عملیاتی و 

22۶ درصد سود خالص این شرکت در بهار۱400 

نسبت به مدت مشابه سال قبل محقق شده است

   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 

۱۶هزار هکتار رسییده است

اقتصاد کرمان به روایت اعداد

کافه کتاب

اقتصاد توسعه
از فقر تا ثروت ملل

نویسنده
یوجیرو هایامی

مترجم
غالمرضا آزاد )ارمکی(

امروزه مفهوم توســعه با شــمول معنایی و 
مضمونی خود ابعاد گوناگون و گسترده یی 
یافتــه اســت که به ویژه اقتصــاد، اجتماع، 
می گیــرد.  دربــر  را  فرهنــگ  و  سیاســت، 
به دلیــل درهم تنیدگی مســائل اقتصادی، 
اجتماعــی، سیاســی و فرهنگی در جوامع 
کنونی، و تأثیرات متقابل آن ها بر یکدیگر، 
رجحــان توســعه در یــک زمینــه بــر زمینــۀ 
دیگر به نظر امری مشکل و در عین حال 
غیرضــرور و نادرســت می آیــد. بــه همیــن 
علــوم  نظریه پــردازان  از  بســیاری  دلیــل، 
اجتماعــی و اقتصــادی بــر ایــن عقیده انــد 
کــه توســعۀ اقتصــادی با توســعه در دیگر 
زمینه هــا نه تنهــا بی ارتبــاط نیســت، بلکه 

پیوندی تنگاتنگ دارد.
کتاب حاضر به مســئله ای اساســی اشــاره 
می کنــد: چــرا شــمارِ اندکــی از کشــورهای 
جهان به سطح باالیی از رفاه دست یافته اند 

و فقــط تعــداد انگشت شــماری از اقتصادهای 
روبه توسعه به این سطح رسیده اند، در حالی که 
اکثریِت این کشورها هنوز در فقر و رکود به سر 

می برند؟

سایه روشن

 خبرآخر 

نارضایتی از عملکرد دولت در واکسیناسیون 
باالست

واکسن کرونا به شما می رسد؟
موج پنجم کرونا در کشور به راه افتاده و تعداد مبتالیان 
هــرروز باالتــر می رود. واکسیناســیون آنطور که باید و 
شــاید انجام نمی شــود، البته که هنوز افرادی هستند 
کــه بــه کرونــا و واکســن اعتقادی ندارند. ایســپا، مرکز 
افکارســنجی دانشــجویان ایــران بــه منظــور ســنجش 
افــکار مــردم ایــران در مــورد برخــی از ابعــاد و مســائل 
واکسیناسیون کرونا، در روزهای ۱۶ تا ۲۰ تیرماه ۱۴۰۰ 
یــک نظرســنجی در مقیــاس ملــی و با شــیوه گردآوری 
تلفنــی اطالعــات انجام داده اســت. جامعه آماری این 
نظرسنجی کلیه شهروندان ۱۸ سال به باالی ساکن در 
مناطق شهری و روستایی کل کشور و تعداد نمونه آن 

۱۵۸۵ نفر بوده است.

4۱ درصد از عملکرد دولت در واکسیناسیون   
ناراضی هستند

ایــن نظرســنجی، از پاســخگویان پرســیده شــده   در 
اســت »شــما در مجمــوع از عملکــرد دولــت در زمینــه 
واکسیناســیون کرونــا چقــدر راضــی هســتید؟«. ۴۱٫۱ 
درصد از پاسخگویان اصالً از عملکرد دولت در زمینه 
واکسیناسیون رضایت ندارند. ۲۰٫۱ درصد پاسخگویان 
گفته اند به میزان کمی از عملکرد دولت در این زمینه 
رضایت دارند. ۲۳٫۳ درصد تا حدودی، ۷٫۷ درصد به 
میزان زیاد و ۴٫۲ درصد پاسخگویان کامالً از عملکرد 
دولــت در زمینــه واکسیناســیون کرونا رضایــت دارند. 
۳٫۶ درصد افراد نمونه به این سوال پاسخ نداده اند.

کدام واکسن، ایرانی یا خارجی؟  
از شهروندان پرسیده شده است »اگر امکان انتخاب 
داشته باشید، ترجیح می دهید از کدام واکسن استفاده 
کنید؟« طبق نتایج، ۲۸٫۳ درصد از پاسخگویان ترجیح 
می دهند از واکسن ایرانی استفاده کنند، ۲۳٫۲ درصد 
واکسن خارجی را ترجیح می دهند، ۲۳٫۲ درصد گفته 
اند فرقی نمی کند، ۱۷٫۹ درصد تمایلی به واکسن زدن 
ندارند و گزینه »هیچکدام« را انتخاب کرده اند،  ۵٫۵ 
درصد از پاســخگویان واکســن زده اند و ۱٫۹ درصد به 

این سوال پاسخ نداده اند. 

واکسن به شما می رسد؟  
 در ادامه از کســانی که واکســن نزده اند پرســیده شــد 
»فکــر می کنیــد چه زمانی برای واکســن زدن نوبت به 
شما خواهد رسید؟« براساس نتایج به دست آمده، از 
نظر ۱۴٫۴ درصد تا پایان تابستان، از نظر ۱۰٫۵ درصد 
تــا پایــان پاییــز و از نظــر ۱۶٫۴ درصد از پاســخگویان تا 
پایــان ســال نوبت واکســن آن ها خواهد رســید. ۱۸٫۸ 
درصد فکر می کنند نوبت واکسن زدن آنها سال بعد 
خواهــد بــود و  ۲۶٫۴ درصــد فکــر می کننــد هیــچ وقت 
نوبت واکســن زدن آن ها نخواهد رســید. ۱۳٫۶ درصد 

به این سوال پاسخ نداده اند.
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اقتصاد کرمان: در روزهای گذشته هلدینگ میدکو در پروژه بردسیر 
شــرکت فوالد سیرجان ایرانیان اولین شمش فوالدی را تولید کرد تا 
تاریخ استان کرمان را ورق زده باشد و راهی تازه را پیش روی استانی 

که سال ها خاک معادنش به تاراج رفته است بگشاید.
براساس این گزارش، با راه اندازي خط ریخته گري مداوم کارخانه 
فوالدسازی بردسیر که با حضور مدیرعامل شرکت میدکو و جمعی از 
مدیران و دســت اندرکاران این مجموعه انجام پذیرفت، زنجیره تولید 

فوالد میدکو تکمیل و اولین شمش فوالد تولید شد.
مجتمع فوالد بردسیر به لحاظ اهمیت آن در شکوفایی اقتصادی، 
اشــتغال زایی برای افراد بومی و افزایش تولید فوالد کشور با ظرفیت 
ســالیانه ۱ میلیون تن شــمش فوالدی یکی از کارخانه های شرکت 
فوالد ســیرجان ایرانیان است که به عنوان اولین مجموعه از هلدینگ 

میدکو به این دستاورد مهم رسیده است.
این گزارش می افزاید تنها با راه اندازی این مجتمع برای بیش از 

6۰۰ نفر اشتغال زایی به صورت مستقیم ایجاد شده است.
همچنین واحد تولید آهن اســفنجی ایــن مجتمع به ظرفیت ۱ 
میلیون تن در سال بهمن ماه ۹۳ افتتاح و به بهره برداری رسیده بود.

آینده کرمان متحول می شود
و اما این رویداد از آن جهت حائز اهمیت فراوان اســت که گویی 
اســتان کرمان از خوابی چند دهه ای بیدار شــده و راه خود را یافته 
اســت. حاال می توان آینده اقتصاد و اشــتغال استان را تضمین شده 
دانســت و آثار اجتماعی این حرکت نو را هم در گوشه و کنار کرمان 

به نظاره نشست.

از این شماره در »اقتصاد کرمان« به تشریح ابعاد مختلف این رویداد 
از نــگاه صاحب نظران و تحلیلگران خواهیم پرداخت تا خود باوری و 
امید را به عنوان ســرمایه های اصلی هر تحول و دگرگونی به جامعه 
کرمانی بازگردانیم و تالش خواهیم کرد در ابعاد وســیعتری، ظرفیت 

ها و داشته های مغفول مانده کرمان را به تصویر بکشیم. 
بــر این باوریم که همت و اراده مدیران میدکو که به ظرفیت های 
کرمان واقف شده اند و دست کرمان را برای گذار از دوره طوالنی خام 
فروشی و عقب ماندگی به دوران شکوفایی و رونق صنعتی و اقتصادی 
گرفته اند، باید ستود و دستشان را به گرمی فشرد؛ مدیرانی که اتفاقا 
غیربومی هستند اما با سرمایه گذاری عظیم شان در کرمان کارستانی 

رقم زده اند کــه در چندین دهه، مدیران بومی در 
اندیشه آن هم نبوده اند...

مهندس عليرضاگلستاني به عنوان رييس سازمان نظام مهندسى ساختمان استان كرمان در دوره هشتم 
فعاليت اين نهاد، برگزيده شد.

به گزارش اقتصادكرمان از نشست منتخبان دوره هشتم سازمان نظام مهندسى استان كرمان كه پس 
از آيين معارفه و  ابالغ احكام اعضاى جديد هيات مديره ســازمان صورت گرفت، هيات رييســه دوره 

هشتم،  به شرح زير انتخاب شدند:
عليرضا گلستانى؛ رييس سازمان نظام مهندسى ساختمان

سيدعلي مرتضوي؛ نايب رييس اول 
غالمرضا مهدوي ميمند؛ نايب رييس دوم

امير غياثى؛ دبير هيات رييسه سازمان
عليرضا قزوينى پوراكبرى؛ خزانه دار

پيش از اين و در انتخاباتى كه درمهرماه 97 برگزار شد و با استقبال جامعه مهندسين استان كرمان مواجه 
شد اعضاى هيات مديره دوره هشتم سازمان نظام مهندسى ساختمان استان كرمان انتخاب شده اند.

 ميزان 5 درصد از سهام شركت سنگ آهن گهر زمين با پذيرش نهايى در بازار دوم فرابورس عرضه 
خواهد شد و 5 درصد ديگر از سهام اين شركت حداكثر 6 ماه پس از عرضه اوليه، ارايه خواهد شد.

على اكبر پوريانى مديرعامل شركت سنگ آهن گهر زمين  با بيان اين مطلب در حاشيه برگزارى 
چهاردهمين نمايشگاه بين المللى معدن، صنايع معدنى، ماشين آالت و تجهيزات وابسته تهران 
گفت: شركت سنگ آهن گهر زمين به منظور استخراج 15 ميليون تن سنگ آهن در سال جهت 
توليد 10 ميليون تن كنســانتره و 10 ميليون تن گندله  در سال 1383 به ثبت رسيد . همچنين 
سهامداران اين شركت؛  شركت معدنى و صنعتى گل گهر به ميزان 30 درصد، گروه مديريت و 
سرمايه گذارى اميد به ميزان 27,5 درصد، سرمايه گذارى غدير به ميزان 22,5 درصد و شركت 

سرمايه گذارى توسعه معادن و فلزات به ميزان 20 درصد مى باشند.
مديرعامل بزرگترين معدن سنگ آهن خاورميانه افزود : با اجرا و تكميل 
طرح هاى شركت كارخانجات توليد 10 ميليون تن كنسانتره و 10 ميليون...   
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هدف گذاری گهرزمین  تولید 15 میلیون تن سنگ آهن  سالیانه  است 

برترین شرکت معدنی در راه فرابورس ایران

پرونده »اقتصاد کرمان« برای تغییر ریل اقتصادی از خام فروشی به تولید شمش فوالد در استان 

توسعه پایدار بر مدار ارزش آفرینی

هدف گذاری گهرزمین  تولید 15 میلیون تن سنگ آهن  سالیانه  است 

برترین شرکت معدنی در راه فرابورس ایران

مدیریت قراردادها و معامالت 
 شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي مناقصه عمومي  

مدیریت قراردادها و معامالت 
 شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

هیات رئیسه نظام مهندسی ساختمان استان کرمان مشخص شدند

علیرضا گلستانی به ریاست دوره هشتم رسید

 خبر

... تن گندله و تامين خوراك كارخانجات مذكور و عالوه بر آن تامين بخشى از خوراك 
كارخانجات شــركت معدنى و صنعتى گل گهر، شركت گهر زمين يكى از شركت هاى 

برتر معدنى و صنعتى بورس خواهد بود.

دست يابى به ركورد استخراج 
پوريانى به اقدامات انجام شده اين شركت در سال 96 اشاره كرد و گفت: شركت سنگ 
آهن گهر زمين موفق به دريافت كســب مقام اول صادر كننده كنسانتره سنگ آهن در 
ســال 96 شد همچنين به ركورد اســتخراج بيش از 18 ميليون تن سنگ آهن در سال 

كه در تاريخ عمليات معدنكارى در كشور براى اولين بار اتفاق افتاده است رسيده ايم.
وى از ديگر اقدامات صورت گرفته در ســال 96 را توليد بيش از 4 ميليون تن كنسانتره 
در سال با 2 خط توليد با ظرفيت هر يك 2 ميليون تن عليرغم 45 روز توقف توليد و بى 

آبى و عدم تامين برق مستمر مورد نياز برشمرد.

اقدامات  شاخص در برون رفت از تحريم ها 
پوريانى در پاسخ به اين سوال كه براى برون رفت از مشكالت پيش روى شركت هاى 
معدنى و شركت تحت مديريت خود چه برنامه ريزى داشته ايد گفت:  با توجه به اعمال 
تحريم هاى انجام شده در ارتباط با تامين لوازم و قطعات خارجى مورد نياز  اين شركت 
به بومى ســازى قطعات و ســاخت لوازم و قطعات مورد نياز از سال 96 را در دستور كار 
خود قرار داده است. از اقدامات شاخص اين واحد كه مبتنى بر انجام تحقيقات مهندسى 

و توسط متخصين نخبه شركت بوده است مى توان به موارد زير اشاره كرد:
 EDGE-BLOCK و STUD ساخت سگمنت هاى  پرمصرف كاربيد سمانته*

(HPGR) ويژه سيستم آسياب هاى غلتكى فشار باال
*ساخت داخل لوله هاى ضد سايش كامپوزيتى چند اليه پايه رابر

*حل چالش سايش شديد قطعات پرمصرف ايمپلر و پمپ هاى انتقال اسالرى خارجى
HPGR  ويژه آسياب STUD ساخت الكترودهاى بربزينگ قطعات كاربيد سمانته*

اين مديرعامل شــركت معدنى در ادامه به پروژه هاى در دســت اقدام اين شركت اشاره 
كرد و گفت بيش از 5 برنامه در دستور كار شركت گهر زمين قرار دارد كه ساخت داخل 
مجموعه كامل غلتك ( تاير، شفت و بيرينگ) آسياب HPGR ، ساخت داخل پوسته 
 cheek-plate بال ميل، ســاخت ايمپلرهاى جديد با متريال بهينه، ساخت قطعات

ويژه سيستم HPGR و ساخت متدهاى حفارى مى توان اشاره كرد.

بهره بردارى يك خط توليد كنسانتره در سال 98 
پوريانى به اســتخراج 15 ميليون تن به همراه برداشــت 75 ميليون تن باطله جمعا 90 
ميليون عمليات معدنكارى اشاره كرد و گفت: خردايش 15 ميليون تن كلوخه سنگ آهن 
و آماده ســازى به عنوان خوراك ورود كارخانجات فرآورى از ديگر توليدات اين شركت 
مى باشــد همچنين توليد 4 ميليون تن كنسانتره در سال بوسيله 2 خط فرآورى در حال 
بهره بردارى است و يك خط توليد گندله سنگ آهن با ظرفيت 5 ميليون در سال و يك 
خط توليد كنسانتره با ظرفيت توليد 2 ميلوين تن در سال 98 به بهره بردارى خواهد رسيد.

پيش بينى 90  ميليون تن عمليات باطله بردارى
مديرعامل سنگ آهن گهر زمين با اشاره به حجم ذخيره معدن شركت افزود: ذخيره معدن 
شماره 3 حدود 640 ميليون تن برآورد گرديده كه بر اساس طرح اوليه بايستى 240 ميليون 

تن آن به روش روباز و بقيه به صورت زيرزمينى استخراج گردد.
ولى براساس مطالعات انجام شده و بكارگيرى روش هاى نوين معدنكارى از جمله حمل 
مواد به وســيله نوار نقاله، سنگ شكن داخل پيت معدن، اسكاواتور توسط شركت هاى 
مشاور بين المللى بيش از 580 ميليون تن آن به صورت روباز استخراج خواهد شد چراكه 
هزينه هاى زيرزمينى بسيار باال و غير اقتصادى است. وى همچنين افزود از سال 1383 
تاكنــون ميزان 355 ميليون تن عمليــات بهره بردارى از معدن انجام گرديده كه از اين 
مقدار 40 ميليون تن ســنگ آهن  و 315 ميليون تن باطله بوده اســت. و نيز براى سال 
1397، توليد 15 ميليون تن ســنگ آهن و ميزان 90 ميليون تن عمليات باطله بردارى 

پيش بينى شده  است.

افزايش فعاليت ها در مسئوليت  اجتماعى 
مديرعامل شــركت ســنگ آهن گهر زمين به فعاليت هاى اجتماعى  اين شــركت در 
شهرســتان منوجان اشــاره كرد و گفت: شركت گهر زمين در راستاى اجراى فرمايشات 
مقام معظم رهبرى مبنى بر توســعه اقتصــاد مقاومتى فعاليت هايى در اين خصوص در 
شهرستان منوجان در جنوب استان كرمان از سال 1395 شروع كرده است، از جمله اين 
فعاليت ها مى توان به راه اندازى آموزشــگاه هاى گليم بافى، قالى بافى، شــال بافى  و 
خياطى اشاره كرد كه هم اكنون مشغول توليد مى باشند. همچنين خريد 100 راس بز از 
نوع سانن جهت اصالح نژاد دام هاى بومى، و احداث يك واحد دامدارى مجهز بوده است.

وى به خريد بيش از 1150 دســت پوشــاك براى دانش آموزان بى بضاعت، برگزارى 
كالس هاى كنكور براى 300 نفر و توزيع ســبد غذايى به تعداد 1250 مورد براى افراد 
بى بضاعت  را از برنامه هاى ديگر شركت سنگ گهر زمين براى فعاليت اجتماعى خواند.

  وى در خصوص قرارداد با كشورهاى خارجى و بحث تحريم ها در كشور گفت:  شركت 
سنگ آهن گهر زمين 2 قراداد، پروژه احداث خط سوم كنسانتره سنگ آهن به ظرفيت 
دو ميليون تن در ســال به مبلغ 61 ميليون يورويى و يك قرارداد پروژه احداث خط اول 
گندله ســازى به ظرفيت 5 ميلوين تن در ســال به مبلغ 82 ميلوين يورويى با شــركت 

اتوتك آلمان دارد.  
پروژه احداث خط اول گندله ســازى حدود 86 درصد پيشرفت فيزيكى داشته و تا پايان 
خرداد 98 به بهره بردارى خواهد رسيد. از نظر مالى  نيز 100 درصد پرداخت ها صورت 
گرفته اســت البته پروژه از نظر مهندســى و تجهيزات 100 درصد وارد كشور و از لحاظ 
پشــتيبانى نصب نيز شــركت طرف قرارداد در اين خصوص اعالم آمادگى كرده كه كار 

را به اتمام مى رساند.

ادامه از 
همين صفحه

مرور کارنامه 5 ماهه استان در جذب سرمایه گذار خارجی
 سهم کرمان از سرمایه گذاری خارجی ها؛ زیر نیم درصد

اقتصاد کرمان: در روزهای گذشته هلدینگ میدکو در پروژه بردسیر 
شــرکت فوالد سیرجان ایرانیان اولین شمش فوالدی را تولید کرد تا 
تاریخ استان کرمان را ورق زده باشد و راهی تازه را پیش روی استانی 

که سال ها خاک معادنش به تاراج رفته است بگشاید.
براساس این گزارش، با راه اندازي خط ریخته گري مداوم کارخانه 
فوالدسازی بردسیر که با حضور مدیرعامل شرکت میدکو و جمعی از 
مدیران و دســت اندرکاران این مجموعه انجام پذیرفت، زنجیره تولید 

فوالد میدکو تکمیل و اولین شمش فوالد تولید شد.
مجتمع فوالد بردسیر به لحاظ اهمیت آن در شکوفایی اقتصادی، 
اشــتغال زایی برای افراد بومی و افزایش تولید فوالد کشور با ظرفیت 
ســالیانه ۱ میلیون تن شــمش فوالدی یکی از کارخانه های شرکت 
فوالد ســیرجان ایرانیان است که به عنوان اولین مجموعه از هلدینگ 

میدکو به این دستاورد مهم رسیده است.
این گزارش می افزاید تنها با راه اندازی این مجتمع برای بیش از 

6۰۰ نفر اشتغال زایی به صورت مستقیم ایجاد شده است.
همچنین واحد تولید آهن اســفنجی ایــن مجتمع به ظرفیت ۱ 
میلیون تن در سال بهمن ماه ۹۳ افتتاح و به بهره برداری رسیده بود.

آینده کرمان متحول می شود
و اما این رویداد از آن جهت حائز اهمیت فراوان اســت که گویی 
اســتان کرمان از خوابی چند دهه ای بیدار شــده و راه خود را یافته 
اســت. حاال می توان آینده اقتصاد و اشــتغال استان را تضمین شده 
دانســت و آثار اجتماعی این حرکت نو را هم در گوشه و کنار کرمان 

به نظاره نشست.

از این شماره در »اقتصاد کرمان« به تشریح ابعاد مختلف این رویداد 
از نــگاه صاحب نظران و تحلیلگران خواهیم پرداخت تا خود باوری و 
امید را به عنوان ســرمایه های اصلی هر تحول و دگرگونی به جامعه 
کرمانی بازگردانیم و تالش خواهیم کرد در ابعاد وســیعتری، ظرفیت 

ها و داشته های مغفول مانده کرمان را به تصویر بکشیم. 
بــر این باوریم که همت و اراده مدیران میدکو که به ظرفیت های 
کرمان واقف شده اند و دست کرمان را برای گذار از دوره طوالنی خام 
فروشی و عقب ماندگی به دوران شکوفایی و رونق صنعتی و اقتصادی 
گرفته اند، باید ستود و دستشان را به گرمی فشرد؛ مدیرانی که اتفاقا 
غیربومی هستند اما با سرمایه گذاری عظیم شان در کرمان کارستانی 

رقم زده اند کــه در چندین دهه، مدیران بومی در 
اندیشه آن هم نبوده اند...

مهندس عليرضاگلستاني به عنوان رييس سازمان نظام مهندسى ساختمان استان كرمان در دوره هشتم 
فعاليت اين نهاد، برگزيده شد.

به گزارش اقتصادكرمان از نشست منتخبان دوره هشتم سازمان نظام مهندسى استان كرمان كه پس 
از آيين معارفه و  ابالغ احكام اعضاى جديد هيات مديره ســازمان صورت گرفت، هيات رييســه دوره 

هشتم،  به شرح زير انتخاب شدند:
عليرضا گلستانى؛ رييس سازمان نظام مهندسى ساختمان

سيدعلي مرتضوي؛ نايب رييس اول 
غالمرضا مهدوي ميمند؛ نايب رييس دوم

امير غياثى؛ دبير هيات رييسه سازمان
عليرضا قزوينى پوراكبرى؛ خزانه دار

پيش از اين و در انتخاباتى كه درمهرماه 97 برگزار شد و با استقبال جامعه مهندسين استان كرمان مواجه 
شد اعضاى هيات مديره دوره هشتم سازمان نظام مهندسى ساختمان استان كرمان انتخاب شده اند.

 ميزان 5 درصد از سهام شركت سنگ آهن گهر زمين با پذيرش نهايى در بازار دوم فرابورس عرضه 
خواهد شد و 5 درصد ديگر از سهام اين شركت حداكثر 6 ماه پس از عرضه اوليه، ارايه خواهد شد.

على اكبر پوريانى مديرعامل شركت سنگ آهن گهر زمين  با بيان اين مطلب در حاشيه برگزارى 
چهاردهمين نمايشگاه بين المللى معدن، صنايع معدنى، ماشين آالت و تجهيزات وابسته تهران 
گفت: شركت سنگ آهن گهر زمين به منظور استخراج 15 ميليون تن سنگ آهن در سال جهت 
توليد 10 ميليون تن كنســانتره و 10 ميليون تن گندله  در سال 1383 به ثبت رسيد . همچنين 
سهامداران اين شركت؛  شركت معدنى و صنعتى گل گهر به ميزان 30 درصد، گروه مديريت و 
سرمايه گذارى اميد به ميزان 27,5 درصد، سرمايه گذارى غدير به ميزان 22,5 درصد و شركت 

سرمايه گذارى توسعه معادن و فلزات به ميزان 20 درصد مى باشند.
مديرعامل بزرگترين معدن سنگ آهن خاورميانه افزود : با اجرا و تكميل 
طرح هاى شركت كارخانجات توليد 10 ميليون تن كنسانتره و 10 ميليون...   
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 صفحه 2

 اطالع رسانى 

هدف گذاری گهرزمین  تولید 15 میلیون تن سنگ آهن  سالیانه  است 

برترین شرکت معدنی در راه فرابورس ایران

پرونده »اقتصاد کرمان« برای تغییر ریل اقتصادی از خام فروشی به تولید شمش فوالد در استان 

توسعه پایدار بر مدار ارزش آفرینی

هدف گذاری گهرزمین  تولید 15 میلیون تن سنگ آهن  سالیانه  است 

برترین شرکت معدنی در راه فرابورس ایران

مدیریت قراردادها و معامالت 
 شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي مناقصه عمومي  

مدیریت قراردادها و معامالت 
 شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

هیات رئیسه نظام مهندسی ساختمان استان کرمان مشخص شدند

علیرضا گلستانی به ریاست دوره هشتم رسید

 خبر

... تن گندله و تامين خوراك كارخانجات مذكور و عالوه بر آن تامين بخشى از خوراك 
كارخانجات شــركت معدنى و صنعتى گل گهر، شركت گهر زمين يكى از شركت هاى 

برتر معدنى و صنعتى بورس خواهد بود.

دست يابى به ركورد استخراج 
پوريانى به اقدامات انجام شده اين شركت در سال 96 اشاره كرد و گفت: شركت سنگ 
آهن گهر زمين موفق به دريافت كســب مقام اول صادر كننده كنسانتره سنگ آهن در 
ســال 96 شد همچنين به ركورد اســتخراج بيش از 18 ميليون تن سنگ آهن در سال 

كه در تاريخ عمليات معدنكارى در كشور براى اولين بار اتفاق افتاده است رسيده ايم.
وى از ديگر اقدامات صورت گرفته در ســال 96 را توليد بيش از 4 ميليون تن كنسانتره 
در سال با 2 خط توليد با ظرفيت هر يك 2 ميليون تن عليرغم 45 روز توقف توليد و بى 

آبى و عدم تامين برق مستمر مورد نياز برشمرد.

اقدامات  شاخص در برون رفت از تحريم ها 
پوريانى در پاسخ به اين سوال كه براى برون رفت از مشكالت پيش روى شركت هاى 
معدنى و شركت تحت مديريت خود چه برنامه ريزى داشته ايد گفت:  با توجه به اعمال 
تحريم هاى انجام شده در ارتباط با تامين لوازم و قطعات خارجى مورد نياز  اين شركت 
به بومى ســازى قطعات و ســاخت لوازم و قطعات مورد نياز از سال 96 را در دستور كار 
خود قرار داده است. از اقدامات شاخص اين واحد كه مبتنى بر انجام تحقيقات مهندسى 

و توسط متخصين نخبه شركت بوده است مى توان به موارد زير اشاره كرد:
 EDGE-BLOCK و STUD ساخت سگمنت هاى  پرمصرف كاربيد سمانته*

(HPGR) ويژه سيستم آسياب هاى غلتكى فشار باال
*ساخت داخل لوله هاى ضد سايش كامپوزيتى چند اليه پايه رابر

*حل چالش سايش شديد قطعات پرمصرف ايمپلر و پمپ هاى انتقال اسالرى خارجى
HPGR  ويژه آسياب STUD ساخت الكترودهاى بربزينگ قطعات كاربيد سمانته*

اين مديرعامل شــركت معدنى در ادامه به پروژه هاى در دســت اقدام اين شركت اشاره 
كرد و گفت بيش از 5 برنامه در دستور كار شركت گهر زمين قرار دارد كه ساخت داخل 
مجموعه كامل غلتك ( تاير، شفت و بيرينگ) آسياب HPGR ، ساخت داخل پوسته 
 cheek-plate بال ميل، ســاخت ايمپلرهاى جديد با متريال بهينه، ساخت قطعات

ويژه سيستم HPGR و ساخت متدهاى حفارى مى توان اشاره كرد.

بهره بردارى يك خط توليد كنسانتره در سال 98 
پوريانى به اســتخراج 15 ميليون تن به همراه برداشــت 75 ميليون تن باطله جمعا 90 
ميليون عمليات معدنكارى اشاره كرد و گفت: خردايش 15 ميليون تن كلوخه سنگ آهن 
و آماده ســازى به عنوان خوراك ورود كارخانجات فرآورى از ديگر توليدات اين شركت 
مى باشــد همچنين توليد 4 ميليون تن كنسانتره در سال بوسيله 2 خط فرآورى در حال 
بهره بردارى است و يك خط توليد گندله سنگ آهن با ظرفيت 5 ميليون در سال و يك 
خط توليد كنسانتره با ظرفيت توليد 2 ميلوين تن در سال 98 به بهره بردارى خواهد رسيد.

پيش بينى 90  ميليون تن عمليات باطله بردارى
مديرعامل سنگ آهن گهر زمين با اشاره به حجم ذخيره معدن شركت افزود: ذخيره معدن 
شماره 3 حدود 640 ميليون تن برآورد گرديده كه بر اساس طرح اوليه بايستى 240 ميليون 

تن آن به روش روباز و بقيه به صورت زيرزمينى استخراج گردد.
ولى براساس مطالعات انجام شده و بكارگيرى روش هاى نوين معدنكارى از جمله حمل 
مواد به وســيله نوار نقاله، سنگ شكن داخل پيت معدن، اسكاواتور توسط شركت هاى 
مشاور بين المللى بيش از 580 ميليون تن آن به صورت روباز استخراج خواهد شد چراكه 
هزينه هاى زيرزمينى بسيار باال و غير اقتصادى است. وى همچنين افزود از سال 1383 
تاكنــون ميزان 355 ميليون تن عمليــات بهره بردارى از معدن انجام گرديده كه از اين 
مقدار 40 ميليون تن ســنگ آهن  و 315 ميليون تن باطله بوده اســت. و نيز براى سال 
1397، توليد 15 ميليون تن ســنگ آهن و ميزان 90 ميليون تن عمليات باطله بردارى 

پيش بينى شده  است.

افزايش فعاليت ها در مسئوليت  اجتماعى 
مديرعامل شــركت ســنگ آهن گهر زمين به فعاليت هاى اجتماعى  اين شــركت در 
شهرســتان منوجان اشــاره كرد و گفت: شركت گهر زمين در راستاى اجراى فرمايشات 
مقام معظم رهبرى مبنى بر توســعه اقتصــاد مقاومتى فعاليت هايى در اين خصوص در 
شهرستان منوجان در جنوب استان كرمان از سال 1395 شروع كرده است، از جمله اين 
فعاليت ها مى توان به راه اندازى آموزشــگاه هاى گليم بافى، قالى بافى، شــال بافى  و 
خياطى اشاره كرد كه هم اكنون مشغول توليد مى باشند. همچنين خريد 100 راس بز از 
نوع سانن جهت اصالح نژاد دام هاى بومى، و احداث يك واحد دامدارى مجهز بوده است.

وى به خريد بيش از 1150 دســت پوشــاك براى دانش آموزان بى بضاعت، برگزارى 
كالس هاى كنكور براى 300 نفر و توزيع ســبد غذايى به تعداد 1250 مورد براى افراد 
بى بضاعت  را از برنامه هاى ديگر شركت سنگ گهر زمين براى فعاليت اجتماعى خواند.

  وى در خصوص قرارداد با كشورهاى خارجى و بحث تحريم ها در كشور گفت:  شركت 
سنگ آهن گهر زمين 2 قراداد، پروژه احداث خط سوم كنسانتره سنگ آهن به ظرفيت 
دو ميليون تن در ســال به مبلغ 61 ميليون يورويى و يك قرارداد پروژه احداث خط اول 
گندله ســازى به ظرفيت 5 ميلوين تن در ســال به مبلغ 82 ميلوين يورويى با شــركت 

اتوتك آلمان دارد.  
پروژه احداث خط اول گندله ســازى حدود 86 درصد پيشرفت فيزيكى داشته و تا پايان 
خرداد 98 به بهره بردارى خواهد رسيد. از نظر مالى  نيز 100 درصد پرداخت ها صورت 
گرفته اســت البته پروژه از نظر مهندســى و تجهيزات 100 درصد وارد كشور و از لحاظ 
پشــتيبانى نصب نيز شــركت طرف قرارداد در اين خصوص اعالم آمادگى كرده كه كار 

را به اتمام مى رساند.

ادامه از 
همين صفحه

مرور کارنامه 5 ماهه استان در جذب سرمایه گذار خارجی
 سهم کرمان از سرمایه گذاری خارجی ها؛ زیر نیم درصد

تجدید شده شامره 1400/10/ع
رشكـت معـدين و صنعتـي گل گهـر )سـهامي عـام( در نظـر دارد پـروژه" سـاخت و نصـب دیـوار بتنـی پیـش سـاخته حصار سـایت " 

خـود را از طريـق برگـزاري مناقصـه عمومـي بـه پيامنـكار واجـد رشايـط و دارای گواهینامـه صالحیـت پیامنـکاری بـا رتبـه حداقـل 5 

در رشـته ابنیـه از سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی کشـور واگـذار منايـد. لـذا متقاضيـان مي تواننـد جهـت اخـذ اسـناد مناقصـه بـه 

آدرس الكرتونيـيWWW.GEG.IR مراجعـه و اسـناد مذکـور را بـه همراه فرم پرسشـنامه ارزيايب تأمني كننـدگان از بخش مناقصه 

و مزایـده دانلـود مناينـد. مهلـت تحويـل پـاكات سـاعت 9 ايل 14 روز چهارشـنبه مـــورخ 1400/5/20 در محـــل دفرتكميسـيون 

معــامالت مجتمـع و يـا دبیرخانـه دفـرت مرکـزی تهـران مـي باشـد. ضمناً بازديـد از محل اجـراي موضـوع مناقصه روز دوشـنبه مورخ 

1400/5/11 مقـرر شـده اسـت و الزامـی مـی باشـد. رشكـت معـدين و صنعتـي گل گهـر در رد يا قبـول هر يك از پيشـنهادات بدون 

نیـاز بـه ذکـر دلیـل و بـدون جـران خسـارت مختار مي باشـد.

شامره1400/24/ع
رشكت معدين و صنعتي گل گهر )سـهامي عام( در نظر دارد " عملیات احداث سـاختامن نگهبانی، رسویس بهداشـتی ، پارکینگ 

و محوطـه سـازی سـایت دهکـده گردشـگری " خـود را واقـع در شـهر سـیرجان کیلومـرت 30 جاده شـیراز از طريق برگـزاري مناقصه 

عمومـي بـه پيامنـكار واجـد رشايـط و دارای گواهینامـه صالحیـت پیامنـکاری با رتبـه حداقل 5 در رشـته ابنیه از سـازمان مدیریت و 

برنامـه ریـزی واگـذار منايـد. لـذا متقاضيـان مي توانند جهت اخذ اسـناد مناقصه بـه آدرس الكرتونيـي WWW.GEG.IR  مراجعه و 

اسـناد مذکـور را بـه همـراه فـرم پرسشـنامه ارزيايب تأمني كننـدگان از بخش مناقصـه و مزایده دانلود منايند . مهلـت تحويل پاكات 

ساعت 9 ايل 14 روز دوشنبه مــورخ 1400/5/18 در محــل دفرتكميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفرت مرکزی تهران مي 

باشـد. ضمنـاً بازديـد از محـل اجـراي موضـوع مناقصه روز دوشـنبه مورخ 1400/5/11 مقرر شـده اسـت و الزامی می باشـد. رشكت 

معـدين و صنعتـي گل گهـر در رد يـا قبـول هـر يـك از پيشـنهادات بـدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جران خسـارت مختار مي باشـد.
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GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY
 جناب آقای 

مهندس مجید نورانی 
انتخــاب شایســته جنابعالــی بــه ریاســت 
انجمــن شــرکت های دانــش بنیان اســتان 
کرمــان را صمیمانــه تبریــک گفته و توفیق 
و  هدفمنــد  راهبــری  در  شــما  روزافــزون 
موثــر ایــن تشــکل و ارتقاء جایــگاه اقتصاد 
دانش بنیان در اســتان کرمان را از خداوند 

منان خواهانم.

مجید نعمت الهی
مدیرمسئول هفته نامه »اقتصاد کرمان«

جناب آقای 
محمدعلی جمشیدی

مدیر محترم روابط عمومی 
اتاق بازرگانی کرمان 

با نهایت تأســف، ضایعه غم بار درگذشت 
خواهر گرامی تان را خدمت شما و خانواده 
محتــرم تســلیت عرض نمــوده، از خداوند 
متعــال بــرای روح پــاک آن مرحومــه، علــو 
درجــات و مغفــرت الهــی و بــرای خانــواده 

محترم صبر عظیم آرزومندم.

مجید نعمت الهی
مدیرمسئول هفته نامه »اقتصاد کرمان«


