
اساسنامه سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران اصالح شد

  رفع موانع حضور مؤثر بخش خصوصی 
در شهرک های صنعتی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از اصالح اساســنامه ســازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به منظور حضور مؤثر و 

بیشتر بخش خصوصی در شهرک های صنعتی خبر داد.
علی رسولیان با اعالم این خبر اظهار داشت: با تالش های صورت 
گرفته از ســال گذشــته تا کنون که از ســوی مقام معظم رهبری به 
عنوان سال "تولید؛ پشتیبانی  ها و مانع زدایی ها" مزین شده است، 
هیأت وزیران در نشست روز یکشنبه خود به منظور حضور مؤثر و 
بیشــتر بخش خصوصی و رفع موانع موجود در شــهرک ها و نواحی 
صنعتی، با اصالح اساسنامه این سازمان به عنوان سازمان توسعه ای 

متولی صنایع کوچک و متوسط کشور موافقت کرد.
وی افزود: به موجب اصالح اساســنامه مذکور؛ مطالعه، بررســی و 
برنامه ریــزی همــه جانبــه برای احداث شــهرک های صنفی تولیدی و 
صنعتی، انجام عملیات و خدمات مورد نیاز شرکت های زیرمجموعه 
در تمامی زمینه ها برای توسعه صنایع کوچک و به کارگیری روش های 

اجرایــی مناســب "مشــارکت بخــش عمومــی ـ خصوصــی" از قبیــل 
"تأمین منابع مالی، ساخت، بهره  برداری و واگذاری"، "تأمین منابع 
مالی، ساخت و بهره  برداری"، "طرح و ساخت کلید در دست" و یا 
"ساخت، بهره  برداری و مالکیت" با پیش  بینی تضمین های کافی 
و تدابیــر بودجــه  ای بــرای ایجــاد هماهنگــی در احــداث، اجــرا و اداره 
امور شهرک های صنعتی و نظارت بر آن ها، به موضوع فعالیت های 

سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران اضافه  شد.
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران اضافه کرد: همچنین سرمایه این سازمان از مبلغ ۳ 
میلیــارد و ۵۶۳ میلیــون ریــال بــه مبلــغ ۶۷۲ میلیــارد و ۲۱۹ میلیون 
ریــال افزایــش می یابــد کــه بــه مبلــغ ۱۹۰ر۷۲۲ر۶ ســهم یکصد هزار 
ریالی با نام تقسیم می شود که تمام آن متعلق به دولت و غیرقابل 

انتقال می باشد.
رســولیان ادامه داد: بر اســاس بند )۲( ماده )۴( اساســنامه سازمان 

صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، ایجاد زمینه های الزم برای 
راه  اندازی ، هدایت و توســعه ســرمایه  گذاری های بخش غیردولتی 
در صنایع کوچک به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته در چارچوب 
سیاســت های وزارت صنعت، معدن و تجارت و مشــارکت در ایجاد 

آن ها از طریق  شرکت های زیرمجموعه فراهم خواهد شد.
وی بیــان کــرد: همچنیــن بــه موجب بنــد )۱۰( ماده )۴( اساســنامه، 
مطالعه ، بررسی و برنامه ریزی همه جانبه برای احداث شهرک های 
صنعتی اعم از عمومی ، تخصصی  )از جمله صنایع تبدیلی ، کشاورزی 
و غیــره (، فنــاوری ، مجموعــه کارگاهــی، زادپــروری )انکوباتــوری ( و 
شــهرک های صنفــی، از جملــه موضوعــات فعالیت ســازمان صنایع 

کوچک و شهرک های صنعتی ایران می باشد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، انجام عملیات و خدمات مورد 

نیاز شــرکت های زیرمجموعــه در تمامی زمینه ها 
)فنــی ، مالی ، اداری ، خدماتی ، آموزش و توســعه 
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صفحه 3
را بخوانید

افزایش 100درصدی سرمایه فملی؛

طرح توجیهی افزایش سرمایه 
شرکت ملی مس منتشر شد

طرح توجیهی افزایش سرمایه شرکت ملی صنایع مس ایران 
از ســوی هیات مدیره شــرکت به بازرس قانونی ارسال شد.بر 
این اساس افزایش سرمایه شرکت ملی صنایع مس ایران از 
مبلــغ ۲۰۰ هــزار میلیــارد ریال به مبلغ ۴۰۰ هزار میلیارد ریال 
)معــادل ۱۰۰درصــد( مــورد تصویب هیأت مدیره شــرکت ملی 

مس قرار گرفت.
در این گزارش که در ســایت کدال درج شــده؛ آمده اســت: 
این افزایش سرمایه از محل سود انباشته و به منظور تامین 
بخشــی از منابع موردنیاز برای تکمیل طرح های توســعه در 
دســت اجرا، جبران بخشــی از مخارج ســرمایه ای انجام شده 
در شرکت های سرمایه پذیر و تامین بخشی از منابع موردنیاز 

برای مشارکت در افزایش سرمایه شرکت تامین  و انتقال آب 
خلیج فارس می باشد.

در ادامه این اطالعیه آماده است: این طرح توجیهی در تاریخ 
۲۴ مــرداد مــاه ۱۴۰۰ بــا تصویب هیات مدیــره "فملی" جهت 

اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

در گفتگو با معاون برنامه ریزی و توسعه هلدینگ  
سرمایه گذاری مس سرچشمه تشریح شد

 پروژه فلوتاسیون 
 مس خاتون آباد 

دومین پروژه فلوتاسیون هلدینگ 
سرمایه گذاری مس سرچشمه

پــروژه فلوتاســیون مــس خاتــون آبــاد بــه عنــوان دومیــن پروژه 
فلوتاســیون هلدینگ ســرمایه گذاری مس سرچشمه به زودی 
بــه اجــرا درخواهــد آمــد . مهنــدس حمیدرضــا ســعیدی معاون 
برنامه ریزی و توسعه هلدینگ سرمایه گذاری مس سرچشمه 
در این گفتگو،به تشریح این پروژه و اهمیت آن پرداخته اند. 

طراحی و اجرای کارخانه های فلوتاسیون بر اساس چه نیاز سنجی 

صورت می گیرد و چه تاثیری بر تولید مس دارد؟
اصوال با توجه به هدف افزایش تولید مس محتوی در شرکت 
ملــی صنایــع مــس ایــران پس از بررســی امکان ســنجی فنی و 
اقتصادی طرح ها و برآورد اولیه و بررسی هایی از این دست، 

نطفــه پــروژه در ناحیه کارفرمایی شــکل می 

   خبر 

صفحه 2
را بخوانید

»ذخیره تولید« در نیروگاه های کشور در بیشتر روزها صفر است؛

تحلیلی بر کنترل مصرف برق با تعطیالت کرونایی
صفحه 3
را بخوانید

نگاهی به تولید و فروش مجتمع جهان فوالدسیرجان

سود برآوردی 3.570 میلیاردی در سال 1400

مقدمه و معرفی شرکت  
شــرکت مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان ابتــدا در ســال ۱۳۸۸ 
توسط شرکت توسعه و آبادانی استان کرمان که از شرکت های 
زیر مجموعــه صنــدوق بازنشســتگی شــرکت ملــی صنایع مس 
ایران اســت تشــکیل شــد و پس از تغییراتی در ســهامداران در 

حال حاضر ۵۱درصد سهام متعلق به شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر و شرکت های وابسته و ۴۹درصد سهام متعلق به صندوق 
بازنشســتگی شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران و شــرکت های 
تابعه است. شرکت از نظر موقعیت مکانی با توجه به نزدیکی 
بــه مجتمــع ســنگ آهــن گل گهر، قــرار داشــتن در مرکز اتصال 

شــاهراه های ارتباطــی جــاده ای چهــار اســتان، نزدیــک بودن به 
آب هــای آزاد خلیج فــارس و همچنیــن وجــود راه آهــن سراســری 
شــرایط خوبی دارد که دسترســی به بازارهای داخلی و خارجی 
چه از نظر تامین مواد اولیه و چه از نظر فروش را فراهم کرده 
است. سرمایه ثبتی این شرکت ۹۶۰ میلیارد ریال بوده که پس 

از چند مرحله افزایش ســرمایه به ۴۰ هزار میلیارد ریال رســیده 
اســت .شــرکت ظرفیــت تولیــد ۹۰۰ هــزار تنــی آهن اســفنجی، 
یک میلیون تنی شمش فوالدی و ۳۳۰ هزار تنی میلگرد را دارد 
کــه همــه خط تولید هــای آن در حال حاضر با ظرفیت کامل در 
حــال تولیــد هســتند. در جــدول خالصه ای از وضعیت گذشــته 
شــرکت و همچنین برآورد ســودآوری شــرکت در ســال های آتی 

نشان داده شده است.
 مفروضات اساسی در پیش بینی درآمد شرکت  

مقدار تولید و فروش:
شــرکت ظرفیت ۹۰۰ هزار تنی تولید آهن اســفنجی را دارد که 
در حــال حاضــر باالتــر از ظرفیــت در حــال تولیــد اســت. میزان 
تولیــد آهــن اســفنجی بــرای ســال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، ۹۸۶ هــزار تــن 
برآورد شــده اســت. شــرکت در سال گذشته خط تولید میلگرد 
خود را به ظرفیت کامل رســانده اســت. میزان تولید شــمش و 
میلگرد برای سال جاری و سال آینده به دلیل مشکالت قطعی 
برق اندکی کاهش داده شــده و برای ســال۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ میزان 
تولید ۷۶۶ هزار تنی شمش و ۲۷۰ هزار تنی میلگرد برآورد شده 
است. میزان فروش میلگرد برای هر دو سال برابر تولید فرض 
شــده اســت. درصدی از تولید شمش در تولید میلگرد مصرف 
می شــود که برای ســال ۱۴۰۰ میزان فروش شــمش ۵۳۵ و برای 
ســال ۱۴۰۱، ۵۰۱ هزار تن برآورد شــده اســت. شرکت ۳۰ درصد 

از فروش شمش خود را به صورت صادراتی انجام می دهد.
نرخ فروش:

نرخ دالری شــمش صادراتی ایران برای ســال جاری ۵۵۰ دالرو 
برای سال ۱۴۰۱، ۵۲۰ دالر برآورد شده است.  نرخ ریالی شمش 
داخلی با توجه به دالر نیمایی، برای سال جاری۱۳.۱۰۰ و برای 
ســال آینــده ۱۴.۷۵۹ تومــان بــه ازای هــر کیلوگــرم پیش بینــی 
می شود. نرخ فروش میلگرد شرکت تقریبا ۱۱۰درصد  نرخ فروش 

شمش داخلی شرکت در نظر گرفته شده است.
ماده اولیه:

مواد اولیه مورد اســتفاده شــرکت گندله و مقدار اندکی قراضه 
است. ضریب مصرف گندله ۳۵/ ۱ تن به ازای هر تن تولید آهن 
اسفنجی است. نرخ خرید گندله ۲۸ درصد نرخ شمش و نرخ 

قراضه ۷۰ درصد شمش داخلی برآورد شده است.
نرخ دالر:

با توجه به کسری بودجه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزارمیلیارد تومانی دولت 

برای سال جاری و به نتیجه نرسیدن مذاکرات وین، دالر نیمایی 
۲۳.۵۰۰ تومانی برای ادامه ســال جاری و ۲۶.۶۰۰ تومانی برای 

سال آینده برآورد شده است.
 سایردرآمدها و هزینه های موثر:  

هزینه انرژی با توجه به نرخ سوخت ۳۰ درصد نرخ گاز خوراک 
)نرخ گاز خوراک ۹ سنت( و نرخ های جدید برق صنایع، برای سال 
جاری ۶۵۷ میلیارد و برای سال ۱۴۰۱، ۷۹۰ میلیارد محاسبه شده 
اســت. هزینه مالی ســال جاری ۲۲۲ و ســال آینده ۲۵۵ میلیارد 
بــرآورد می شــود. هزینــه مواد غیر مســتقیم کــه عمدتا الکترود 
گرافیتی است برای سال جاری ۷۵۴ میلیارد و برای سال آینده 

۸۵۳ میلیارد تومان پیش بینی شده است.
 کشــش ســود خالــص شــرکت نســبت بــه متغیرهــای   

اساسی
بــا هــر یــک درصــد افزایش در نرخ شــمش صادراتی ایــران، ۹/ 
۱درصد سود خالص شرکت افزایش می یابد و با هر  یک درصد 
افزایش در نرخ دالر سود خالص شرکت با افزایش ۷/ ۱درصدی 
مواجه می شود. همچنین یک درصد افزایش در ظرفیت عملیاتی 

شرکت ۲/ ۱درصد سود خالص را افزایش می دهد.
 مروری بر پتانسیل ها و ریسک های شرکت  

پتانســیل های شــرکت شــامل داشــتن زنجیــره تولیــد از گندلــه 
تــا میلگــرد، داشــتن طرح هــای توســعه ای برای ســال های آتی، 
کشش سودآوری باال نسبت به افزایش قیمت شمش و دالر،  
نزدیکــی بــه مجتمــع ســنگ آهن گل گهر، قرار داشــتن در مرکز 
اتصال شاهراه های ارتباطی جاده ای چهار استان، نزدیک بودن 
بــه آب هــای آزاد خلیــج فارس و وجود راه آهن سراســری اســت. 
همچنیــن از  ریســک های شــرکت می تــوان بــه افزایش ضریب 
قیمتــی گندلــه نســبت بــه شــمش، قطعــی برق و کمبــود آب و 

قطعی گاز و افزایش نرخ سوخت اشاره کرد.
 ارزش گذاری  

سود برآوردی شرکت عملیاتی و تکرارپذیر است به همین جهت 
ارزش گذاری شرکت از روش نسبت قیمت به سود P/ E  مناسب 
اســت. با بررســی شــرکت های مشابه بورســی در صنعت فوالد 
نســبت قیمت به ســود ۵/ ۶واحدی به عنوانP/ E  معیار عدد 
قابل قبولی اســت. با توجه به ســود برآوردی ۳.۵۷۰ میلیاردی 
سال ۱۴۰۰، ارزش شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان ۲۳.۲۰۰ 

میلیارد تومان برآورد می شود.

جناب آقای دکتر تقی زاده
مدیرکل محترم روابط عمومی استانداری کرمان 

مصیبت درگذشت مادر بزرگوارتان را تسلیت گفته و غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته و سالمتی و طول عمر 
با عزت برای جناب عالی و خانواده محترم از پروردگار منان، مسالت می نمایم.

مجید نعمت الهی 
مدیرمسئول هفته نامه »اقتصاد کرمان«

جناب آقای دکتر تقی زاده
مدیرکل محترم روابط عمومی استانداری کرمان 

ضایعه درگذشت والده گرانقدرتان را از صمیم قلب تسلیت عرض می نمایم. خداوند متعال روح پاکشان را با حضرت فاطمه 
زهراء)س( محشور نماید و به بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید.

 ابوذر حلوایی پور
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت گل گهر



بــا گذشــت حــدود یــک هفتــه از دســتور وزیر بهداشــت 

مبنی بر کاهش سه ساله سن واکسیناسیون در کشور 

سرانجام سامانه salamat.gov.ir بروزرسانی شد.

بــر این اســاس متولدیــن ۱۳۵۰ و ماقبــل می توانند برای 

ثبت نام واکسن کرونا از طریق سایت مذکور اقدام کنند.

همچنین عالوه بر آن، متولدین ۱۳۵۱ تا ۱۳۶۰ که ساکن 

استان های بوشهر، خراسان جنوبی، خوزستان، سیستان 

و بلوچســتان، کرمان، قم و هرمزگان هســتند و پرونده 

بهداشت دارند نیز امکان ثبت نام دارند.

 salamat.gov.ir واجدین شــرایط با مراجعه به ســایت

و ثبــت کــد ملــی، تاریخ تولد و شــماره تلفن همراه خود 

می توانند اقدام به ثبت نام کنند.

 ثبت نام واکسن کرونا 
 در کرمان 

برای متولدین ۱۳۶۰ به قبل

خبر  
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خبر   خبر   

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
پاسخ داد؛

چرا برخی مراکز واکسیناسیون 
کرمان می گویند واکسن دوز 

اول نداریم؟
معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشکی کرمان در 
توضیح اینکه برخی از مراکز واکسیناسیون به بعضی 
از مراجعین گفته اند که دوز اول واکسن کرونا تمام 
کــرده انــد، گفــت: افــراد واجد شــرایط بایــد حتما از 
طریــق ســایت salamat.gov.ir ثبــت نام کنند که 
متاسفانه برخی افراد بدون ثبت نام در این سامانه 
فقــط بــا ارائــه کارت ملی یا نامه به مراکز ما مراجعه 
مــی کننــد کــه قابل قبول نیســت و افرادی که خارج 
از نوبت مراجعه کنند با پاســخ عدم وجود واکســن 

مواجه خواهند شد.
دکتــر حســین صافــی زاده در گفت وگو با ایســنا در 
تشریح وضعیت بیماری کووید ۱۹ در استان کرمان 
اظهار کرد: متاســفانه تعداد بســتری های مبتال به 

کرونا در استان از ۱۹۰۰ نفر عبور کرده است.
وی میزان بســتری های چند روز گذشــته در اســتان 
را بی سابقه دانست و بیان کرد: متاسفانه بیش از 
۲۵۰ نفر در ICU بســتری و حدود ۷۰ نفر نیز تحت 

ونتیالتور هستند.
معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی کرمان با 
تشــریح رونــد مــرگ و میر در اســتان اظهــار کرد: در 
یک ماه اخیر میزان مرگ و میر در استان نوساناتی 
داشته به طوری که در برخی روزها حدود ۲۰ تا ۲۵ 
نفر و در بعضی روزها بیش از ۳۰ نفر فوتی داشتیم و 
پیش بینی می کنیم که تعداد مرگ و میر در روزهای 

آینده بین ۲۰ تا ۲۵ نفر در روز باشد.
وی درباره وضعیت تجهیزات بیمارستانی استان نیز 
گفت: خوشــبختانه با تدابیر اندیشــیده شــده تخت 
های بیمارســتانی الزم اضافه شــده و مشکل حادی 

در این زمینه نداریم.
صافــی زاده افــزود: کمبــود نیروهــای تخصصــی در 
بخش پرستاری و پزشکی ملموس است و امیدواریم 
با کاهش تعداد بســتری ها مقداری حجم کار کادر 

درمان کاهش پیدا کند.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا اســتان کرمــان 
تقاضــای  بلوچســتان  و  اســتان سیســتان  هماننــد 
نیروی کمکی کرده اســت؟ گفت: اســتان کرمان به 
ایــن مرحلــه نرســیده امــا واقعیت این اســت که کل 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور گرفتار هستند و 
وضعیتشان به گونه ای نیست که بتوانند نیرو اعزام 
کننــد؛ خوشــبختانه ظرفیــت اســتان فعــال جوابگوی 

حجم بیماری هست.
معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان 
ادامه داد: هنوز به بیمارستان صحرائی نیاز نداریم 
امــا دســتگاه هــای حمایتــی هماننــد هــالل احمــر و 
ســپاه و ارتــش اعــالم آمادگــی کردنــد تــا در صورت 
نیــاز بیمارســتان صحرائی در اختیار دانشــگاه علوم 

پزشکی قرار دهتد.
مراکــز  از  برخــی  اینکــه  توضیــح  در  ادامــه  در  وی 
واکسیناســیون به برخی مراجعین گفته اند که دوز 
اول واکسن تمام کرده اند نیز به ایسنا گفت: افراد 
salamat. واجد شــرایط باید حتما از طریق ســایت
gov.ir ثبــت نــام کنند متاســفانه برخی افراد بدون 
ثبــت نــام در این ســامانه فقط بــا ارائه کارت ملی یا 
نامــه بــه مراکــز ما مراجعــه می کنند کــه قابل قبول 
نیســت و باتوجه به اینکه ســامانه براساس ظرفیت 
مراکــز نوبــت دهی می کند و قطعا افرادی که نوبت 
دهی شده باشند، حتما واکسیناسیون آنها را انجام 
خواهیــم داد امــا افــرادی که خــارج از نوبت مراجعه 
کنند با پاسخ عدم وجود واکسن مواجه خواهند شد.
صافــی زاده ادامــه داد: امــروز مقــرر اســت توزیــع 
واکســن در ســطح وزارتخانه گیرد لذا فردا محموله 

جدید به استان کرمان ارسال می شود.

تولید متوقف شده است؟

آخرین وضعیت تولید پژو 206
گــروه صنعتــی ایران خودرو در خصوص خبر منتشــر 
شده پیرامون توقف خط تولید برخی از محصوالتش 
توضیحاتی ارائه داد. این شــرکت در واکنش به خبر 
توقــف خــط تولید برخی از محصوالت در رســانه ها و 
شــبکه های اجتماعی، ضمــن تکذیب ایجاد خلل در 
فرآینــد تولیــد، از تولیــد و عرضه خودروها بر اســاس 
بــازار و مشــتریان و اختصــاص امکانــات  تقاضــای 

جدید خبر داد.
براساس راهبردهای فعلی گروه صنعتی ایران خودرو 
و نیازمندی های بازار و مشــتریان، برخی محصوالت 
این خودروساز با اعمال بهبود و ارتقای برخی امکانات 

رفاهی و ایمنی به تولید می رسد.
این اقدام در سنوات گذشته نیز معمول بوده و پس 
از اعمال تغییر و بهبود در محصوالت، کدهای جدیدی 
بــه آن هــا اختصــاص یافته اســت؛ تولید رانــا پالس، 
ســورن پالس و خانواده ۲۰۶ و ۲۰۷ از مصادیق اخیر 

در بهبود محصول و تعریف کد جدید است.
عــالوه بــر ادامــه تولیــد ۲۰۶ تیــپ دو، قــرار اســت دو 
محصول ۲۰۶ و ۲۰۷ با سقف های دو رنگ و شیشه ای 
بــه بــازار عرضــه شــوند؛ در خودروی رانــا نیز عالوه بر 
راناپالس، رانا پالس با ســقف شیشــه ای و مجهز به 

گیربکس شش سرعته روانه بازار خواهد شد.
در آینــده نیــز روند بهبود و ارتقای ســطح محصوالت 
متناسب با نیاز بازار در تمامی تولیدات گروه صنعتی 

ایران خودرو ادامه خواهد داشت.

مدیرکل راهداری استان،اعالم کرد

 افتتاح 17 طرح راهداری 
 و حمل و نقل جاده اِی 

استان کرمان
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان گفت: در 
هفته دولت ۱۷ طرح حوزه راهداری، راه های روستایی و بخش 
حمل و نقل شمال استان با اعتباری بالغ بر ۳۸۳۰ میلیارد ریال 
از محل منابع استانی و ملی افتتاح و به بهره برداری می رسد.
ســیدعلی حــاج ســیدعلیخانی اظهــار کرد: در حــوزه نگهداری 
راه هــا تعــداد ۸ طرح شــامل انجام عملیات روکش آســفالت 
محور بردســیر – ســیرجان، محور فهرج به نگین کویر ، محور 
دهبکــری _تونــل اســفند، محــور بافــت – رابــر ، محــور زرنــد_ 
رفسنجان  و روکش آسفالت محور دوراهی الله زار است که 
این بخش از عملیات راهداری به طول حدود ۵۰ کیلومتر و با 
صرف اعتباری  معادل ۳۴۰۰ میلیارد ریال انجام شده است.
وی افــزود: در حــوزه نگهــداری راه همچنین بهســازی، روکش 
حفاظتی و لکه گیری موضعی با دستگاه های بلوپچر در محور 
های چترود- کرمان و باغین - کرمان ، درزگیری و بهسازی محور 
انار – شهربابک مجموعا به طول ۵۰ کیلومتر با صرف اعتباری 

معادل ۴۸ میلیارد ریال آماده  افتتاح است. 
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان با اشاره 
به این مطلب که حدود ۱۳ هزارو ۱۷۰ کیلومتر طول راه های 
آســفالته، اســتان مــا راه در جایــگاه دوم کشــوری قــرار داده، 
تصریح کرد: در بخش نگهداری ابنیه فنی راه نیز تعداد چهار 
طــرح بــا صــرف اعتبار ۱۷۰ میلیارد ریال کــه از محل اعتبارات 

استانی و ملی تامین شده، افتتاح خواهد شد.
وی افزود:  در هفته دولت در حوزه راه های روستایی نیز پنج 
طرح  با صرف اعتبار ۲۳۱۰ میلیون ریال افتتاح می شوند که 
در حوزه راه های روستایی شهرستان های شهربابک، سیرجان، 

فهرج و رفسنجان قرار دارند.
ســیدعلیخانی تصریح کرد: آســفالت راه های دسترسی چهار 
مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی در محور های رفسنجان – 
انار ، کرمان- رفسنجان، نرماشیر- ریگان و محور کرمان – بم 
از  دیگر طرح های آماده افتتاح اداره کل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای شمال استان کرمان در هفته دولت امسال است.

از فروش طالی تقلبی تا کم فروشی؛

 خطرات 
خرید طالی دست دوم

طالی دست دوم یا اصطالحا طالی آب شده پدیده رایج این 
روزهــای بــازار ایران اســت اما از آنجا کــه معامله این نوع طال 
قانونــی نیســت و اتحادیه هــای صنفــی به آن نظــارت ندارند، 

ممکن است اسباب دردسرتان شوند.
با صعود ســریع قیمت طال در بازار ایران و به عبارتی ریزش 
ارزش پول ملی طال از حالت کاالی مصرفی به کاالی سرمایه ای 
تبدیل شــده اســت و حاال خرید و فروش طالهای دســت دوم 

پدیده رایج این روزهای بازار ایران است.
هرچنــد کــه ایــن نوع خرید و فروش قانونی به شــمار نمی آید 
اما بسیاری از خریداران طال برای آنکه پول زیاری بابت اجرت 
ساخت طال و مالیات بر ارزش افزوده ندهند، مشتری طالهای 

دست دوم هستند.

فروش طالی تقلبی  
بــا ایــن حــال خرید و فروش طالی دســت دوم ریســک زیادی 
دارد. یکــی از مهم تریــن این ریســک ها، فــروش طالی تقلبی 

است.
از آنجا که معموال به بهانه گم شدن فاکتور، برای طالی دست 
دوم فاکتور خرید ارائه نمی شود، امکان بروز تقلب زیاد است.
بنابرایــن هرگــز از طالفروشــی های آنالیــن و از آگهی هــا طالی 
دســت دوم نخرید و فقط از مغازه های دارای پروانه کســب و 

مجوزهای معتبر طال بخرید.
یادتان باشد که حتما از فروشنده طال بخواهید فاکتور خرید 
برایتان صادر کنید و در فاکتور نشــانی و شــماره تلفن مغازه 
به درستی قید شده و مهر فروشنده روی آن درج شود تا در 
صورت مشکالت احتمالی، امکان شکایت و رسیدگی به آن 

وجود داشته باشد.

طال با خلوص و عیار کمتر  
یکی دیگر از ریسک هایی که اتحادیه فروشندگان طال درباره 
طــالی دســت دوم هشــدار داده اســت، فــروش طــال بــا عیــار 

کمتر است.
ممکــن اســت فلزاتــی دیگــر را با طــال آبکاری کرده و به اســم 
طالی دســت دوم بفروشــند یا در کارگاه های زیرزمینی مس، 
نقــره و آلیاژهــای زرد رنــگ را ترکیــب کننــد و بــه اســم طــالی 

دست دوم بفروشند.
بنابراین حتما باید در یک طالفروشی معتبر عیار طال را با سنگ 

محک و سایر ابزارهای تخصصی چک شود.

کم فروشی طال  
ممکــن اســت وزن طــالی دســت دومــی کــه به شــما فروخته 
می شود، بیشتر از وزن واقعی آن باشد. یکی از ترفندهای رایج 
برای کم فروشی طال این است که با اضافه کردن ناخالصی به 

طال با روش های مختلف، وزن آن را باال می برند.
بنابراین ضمن اینکه برای خرید طال فاکتور دریافت می کنید، 
برای کنترل وزن واقعی طال، آن را به چند طالفروشــی معتبر 

نشان دهید.

مالیات ندهید  
طــالی دســت دوم مشــمول مالیــات بر ارزش افــزوده و اجرت 
ســاخت نیســت و به هیچ وجه زیر بار پرداخت این هزینه ها 

نروید.
به گزارش تجارت نیوز، طالی دست دوم را باید به نرخ طالی 
خــام بــه شــما بفروشــند و اگر فروشــنده ای تقاضــای دریافت 
مالیــات یــا هزینه هــای جانبــی دیگــری کــرد از پرداخــت آن 

خودداری کنید.

در گفتگو با معاون برنامه ریزی و توسعه هلدینگ  سرمایه گذاری مس سرچشمه تشریح شد

 پروژه فلوتاسیون مس خاتون آباد 
دومین پروژه فلوتاسیون هلدینگ سرمایه گذاری مس سرچشمه

پروژه فلوتاسیون مس خاتون آباد به عنوان دومین پروژه فلوتاسیون 
هلدینگ سرمایه گذاری مس سرچشمه به زودی به اجرا درخواهد 
آمــد . مهنــدس حمیدرضــا ســعیدی معــاون برنامــه ریزی و توســعه 
هلدینگ ســرمایه گذاری مس سرچشــمه در این گفتگو،به تشریح 

این پروژه و اهمیت آن پرداخته اند. 

طراحی و اجرای کارخانه های فلوتاسیون بر اساس چه نیاز سنجی صورت 
می گیرد و چه تاثیری بر تولید مس دارد؟

اصوال با توجه به هدف افزایش تولید مس محتوی در شرکت ملی 
صنایع مس ایران پس از بررسی امکان سنجی فنی و اقتصادی طرح 
ها و برآورد اولیه و بررسی هایی از این دست، نطفه پروژه در ناحیه 
کارفرمایی شکل می گیرد که پروژه تولید کنسانتره مس از سرباره 
یکــی از پــروژه های بســیار خوب شــرکت ملی صنایــع مس ایران در 
تولید مس محتوی می باشــد. همانگونه که مســتحضر می باشــید 
بخــش عمــده ای از قیمت تمام شــده تولیــد مس محتوی مرتبط با 
استخراج ماده معدنی می باشد که می توان به این مهم در خصوص 
سرباره مس اشاره نمود که با توجه به این موضوع ورودی کارخانه 
فلوتاسیون سرباره عمال ماده معدنی است که قیمت تمام شده آن 
نیز فاقد هزینه های مستقیم و غیر مستقیم استخراج ماده معدنی 
مــی باشــد و از نگاهــی دیگــر می تــوان به این موضــوع پرداخت که 
فلوته نمودن سرباره مس در زنجیره ارزش تولید مس کاتدی عامل 
محرک و مثبتی به لحاظ افزایش ارزش افزوده در حلقه زنجیره ارزش 
مس کاتدی می باشد. یعنی بصورت واضح تر اگر فرآیند ذوب را به 
تنهایی مورد بررسی قرار دهیم می تواند بعنوان یک عامل فزاینده 
و مثبت و تکمیلی در بررسی اقتصادی فرآیند ذوب قلمداد گردد.

پروژه احداث کارخانه فلوتاســیون ســرباره مس خاتون آباد دومین 
پروژه EPC پس ازشروع احداث کارخانه فلوتاسیون مس سرچشمه 
می باشد که توسط شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه به انجام 

خواهد رسید .

وضعیت شــرکت ســرمایه گذاری  در دانش فنی و بومی ســازی ســاخت 
کارخانه های فلوتاسیون چگونه است؟

همانگونه که مســتحضر می باشــید طراحی پایه پروژه فلوتاســیون 
مس سرچشــمه پس از انجام تســت ها و طراحی مفهومی, توســط 
شرکت خارجی صورت پذیرفته و طراحی تفصیلی با اتخاذ و اجرای 
سیاســت رســوب دانش فنی و بومی ســازی در شــرکت مهندســی 
نیپک که از شرکتهای داخلی و زیر مجموعه هلدینگ سرمایه گذاری 
مس سرچشــمه اســت صورت گرفته ســت. بخشی از تجهیزات نیز 
در پــروژه فلوتاســیون ســرباره مــس سرچشــمه که در داخل کشــور 
قابلیت ســاخت آن مهیا بوده اســت توسط شرکت های متخصص 

داخلی ساخته شده است.
الزم بــه توضیــح اســت در خصوص پروژه فلوتاســیون ســرباره مس 
خاتون آباد از درس آموخته ها و دانش رسوب یافته و بومی سازی 
شــده و تجارب پروژه فلوتاســیون ســرباره مس سرچشــمه استفاده 
خواهد گردید و بر مبنای این مهم تصمیمات در حوزه مهندسی پایه 
و تفصیلی و ساخت تجهیزات با توجه به ارزیابی و مقایسه توانمندی 

های داخلی و خارجی تصمیم گیری نهایی بعمل خواهد آمد.

آیــا مراحــل طراحــی انجــام شــده و در چــه بخــش هایــی از این پــروژه به 
کشورهای دیگر وابستگی داریم؟

بله, مراحل انجام تست سرباره, طراحی مفهومی و طراحی پایه پیش 
از واگذاری پروژه به هلدینگ سرمایه گذاری مس سرچشمه توسط 
شــرکت هــای ایرانــی معتمــد کارفرمای محترم )شــرکت ملی صنایع 
مس ایران ( صورت پذیرفته است و حال در مرحله تصمیم گیری در 
خصوص صحه گذاری مراحل طراحی مفهومی و پایه هستیم که این 
مهم نیز توسط برخی از دانشگاه ها و شرکت های ایرانی با در نظر 

گرفتن محدودیت ها و ریسک های مترتب بر آن و نحوه مدیریت 
ریســک هــای نامبــرده قابــل انجام اســت. پس از بررســی، تصمیم 

نهایی در این خصوص با همفکری ارکان پروژه اتخاذ خواهد شد.

از چه تاریخی عملیات اجرایی آغاز می شود و بر اساس برنامه زمانبندی 
در چه تاریخی به بهره برداری خواهد رسید؟

با برنامه ریزی های انجام شده و انجام اقدامات اولیه در خصوص 
جــذب منابــع پروژه، پیش بینی این شــرکت به منظور شــروع پروژه 
پــس از انجــام اقدامــات مقدماتــی و زود هنــگام پــروژه و بــا در نظــر 
گرفتن فعالیت های موازی برنامه ریزی شــده، ابتدای شــهریور ماه 
سال جاری است و به یاری خداوند متعال و با تحقق یافتن اقدامات 
برنامه ریزی شده و تخصیص بهنگام منابع توسط کارفرما )شرکت 
ملــی صنایــع مس ایران( به منظور پیشــبرد اقدامــات پروژه تا پایان 

شهریور ماه سال ۱۴۰۲ پروژه مذکور به بهره برداری خواهد رسید.

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه چه برنامه ای برای تقویت رویکرد 
پــروژه ای دارد؟ آیــا با توجه به شــرایط اقتصــادی، طراحی و اجرای پروژه 

های صنعتی به نفع شرکت است یا خیر؟
در راستای تحقق سیاست های مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری 
مــس سرچشــمه در خصــوص ایجاد و اخذ پروژه هــای اقتصادی در 
بدنــه هلدینــگ و شــرکت هــای تابعــه، یکــی از عوامــل در ایجــاد و 
نگهداشت مزیت برتری و پویایی بنگاه های اقتصادی اخذ و انجام 
و ایجاد پروژه های توســعه ای در ســاختار بنگاه و انجام پروژه برای 
کارفرمایــان قابــل اتکاء می باشــد که ســرمایه گــذاری پیمانکار را با 
مخاطرات و ریسک مواجه ننماید. به صراحت عرض می نمایم که 
شرکت ملی صنایع مس ایران یکی از قابل اتکاء ترین کارفرمایان 
می باشــد که در ســابقه همکاری های قبلی با پیمانکاران این مهم 
را از دو منظر به منصه ظهور رســانیده اســت. زمانی که پروژه ای را 
تعریف می نماید با اراده و مصمم در پیشبرد اقدامات پروژه همت 
می گمارد و از طرفی پیمانکار را با وقفه های ناشی از عدم تصمیم 

گیری بموقع متوقف نمی نمایند.
بزرگترین مخاطره برای پیمانکار توقف و ایجاد کندی از سوی کارفرما 
اســت کــه منجــر بــه زیان با ابعــاد مختلف در ناحیــه پیمانکاری می 
باشــد که شــرکت ســرمایه گذاری مس سرچشــمه تاکنون و در طی 
دوران همــکاری بــا شــرکت ملــی صنایــع مــس ایران با این مشــکل 

مواجه نگردیده است.
از طرفــی شــرکت ســرمایه گــذاری مــس سرچشــمه بــا دو رویکــرد 
تقویت شرکت های داخل هلدینگ سرمایه گذاری مس سرچشمه 
و چابک ســازی انجام پروژه ها اقدام به تقویت بنیادی ســاختار در 

این خصوص نموده است .
در خصوص بخش دوم ســوال باید گفت بله، با توجه به سیاســت 
های مهندس شــمس؛ مدیرعامل محترم هلدینگ ســرمایه گذاری 
مس سرچشمه و اراده وی مبنی بر اخذ و انجام پروژه ها به صورت 
چابک و شفاف، این مهم تاثیر بسزایی در اعتماد کارفرما و در نتیجه 
اخذ پروژه ها و استحصال نتایج اقتصادی مناسب به منظور پیشبرد 

اهداف هلدینگ با هدف سودآوری برای ذینفعان خواهد داشت .

استان کرمان همچنان با هشدار سفر مواجه  است؛

ژاپن هشدار امنیتی سفر به ایران را حذف کرد

ژاپن با به روزرسانی نقشه امنیتی ایران، هشدار و اخطار سفر به 
ایــران را حــذف کــرد. با وجود این تغییرات اعمال شــده اما اســتان 
کرمان و بخش هایی از نوار مرزی در غرب و شــرق ایران همچنان 

با هشدار سفر مواجه اند.
ایــن در حالــی اســت که بنا بــر اظهارات فعاالن گردشــگری ایران، 
اســتان کرمــان سال هاســت از وضعیــت مخاطره آمیــز بــه لحــاظ 
امنیتی برای سفر خارج شده و به یکی از مقاصد اصلی گردشگران 
خارجی تبدیل شده است، با این حال در نقشه های امنیتی ژاپن 
جــزو مناطق پرخطر دســته بندی می شــود و نیاز بــه بازنگری دارد، 
به ویژه آن که تا پیش از همه گیری کرونا و بحران های سیاســی در 
منطقه، گروهی از آژانس های گردشگری ژاپن کویر لوت را به عنوان 
مقصدی برای سفر ژاپنی ها ارزیابی کرده بودند و باستان شناسان 

ژاپنی نیز در پروژه ارگ بم سال ها با ایران همکاری داشته اند.
دبیر کنسرسیوم تورهای ورودی کره و ژاپن در انجمن صنفی دفاتر 
خدمات مســافرتی ایران  گفت: ژاپن ســطوح امنیتی و بهداشــتی 
کشورها را در دو نقشه مجزا نشان می دهد؛ نقشه امنیتی ایران 
پس از شهادت سردار قاسم سلیمانی و واقعه هواپیمای اوکراینی، 

توسط سفیر پیشین ژاپن تغییر کرد و در آن شرایط هیچ آژانس 
گردشــگری در ژاپن اجازه برگزاری تور ایران را نداشــت و به اتباع 

ژاپنی نیز هشدار داده شد ایران را سریع ترک کنند.
عباســعلی امامیــه افــزود: بعــد از گذشــِت یــک مــاه از آن اقــدام، 
وزارت امور خارجه ژاپن ســطح امنیتی ایران را در بهمن ماه ســال 
۱۳۹۸ بــه درجــه »دو« تغییــر داد و نقشــه را نارنجــی کــرده کــه در 
آن حالت، به شهروندان ژاپنی توصیه شد از سفر غیرضروری به 

ایران پرهیز کنند.
دبیــر کنسرســیوم تورهــای ورودی کــره و ژاپــن در ادامــه به ایســنا 
گفت: اکنون سطح نقشه امنیتی ایران از »دو« به »یک« رسیده 
اســت که در این شــرایط، برای ســفر اتباع ژاپنی به ایران، هشدار 

و مالحظات امنیتی وجود ندارد.
امامیه تغییر سطح نقشه امنیتی ایران را تا حدی تحت تاثیر حضور 
سفیر جدید ژاپن در ایران دانست و افزود: آقای کازوتوشی آیکاوا، 
قبل از آن که در ایران ســفیر شــود، حدود ۱۱ ســال پیش به عنوان 
کارشــناس در این ســفارتخانه فعالیت داشــت و از نخبگان وزارت 
امور خارجه ژاپن به شمار می آید که نفر دوم سفارت ژاپن در آمریکا 

نیز بوده است؛ شخصیت بسیار فعالی دارد و با اهالی فرهنگ و 
اقتصاد در ایران ارتباط های خوبی برقرار کرده است. خوشبختانه 
در دوره آقــای آیــکاوا اتفاقــات خوبــی رخ داده که نمونه آن اهدای 
واکسن های کووید به ایران است که کار مهمی به حساب می آید. 
تحت تاثیر این ارتباط تازه ژاپن و ایران، سطح امنیتی ایران نیز از 

دو به یک رسید که نشانه بسیار خوبی است.
او که پیش تر گفته بود با توجه ســطح امنیت بهداشــتی ایران به 
لحــاظ آمــار ابتــال و فوتی هــای کرونــا، فعال تــردد بین ایــران و ژاپن 
ممنوع است، اینک اظهار کرد: با سرعت گرفتن و عمومی شدن 
واکسیناسیون، اگر سطح بهداشتی ایران بهبود پیدا کند و هشدار 
این بخش هم حذف شود، دیگر مانعی برای سفر ژاپنی ها به ایران 

وجود نخواهد داشت.
رنگ نقشه امنیتی ایران براساس شاخص های وزارت امور خارجه 
ژاپن، از »نارنجی« به »زرد« تغییر کرده است. در این حالت به 
اتباع این کشور فقط اعالم شده »با احتیاط سفر کنید«، درحالی 
که تا پیش از این، هشدار داده شده بود که از »سفر غیرضروری 

به ایران پرهیز شود.«
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  خبر

صندوق بیمه سرمایه گذاری 
 فعالیت های معدنی 
تشکیل می شود

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 

از اتمام بررسی و تصویب طرح اصالح موادی از قانون معادن 

کشور در این کمیسیون خبر داد و گفت: براساس این طرح 

صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی به منظور 

حمایــت از معــدن داران تشــکیل می شــود. روح هللا عبــاس 

پور اظهار کرد: در نشست کمیسیون، بررسی طرح اصالح 

موادی از قانون معادن کشــور به اتمام رســید و برای صدور 

استعالم مربوط به بهره برداری معادن، باید از دستگاه هایی 

مانند ســازمان محیط زیســت، منابع طبیعی و... اســتعالم 

گرفتــه شــود. وی افــزود: طبــق قانــون قبلی این دســتگاه ها 

برای ارائه پاسخ مربوطه دو ماه مهلت داشتند که براساس 

اصالح کمیسیون این مدت به یک ماه کاهش پیدا کرد.
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امضای تفاهم نامه با بنیاد برکت؛

تسهیالت اشتغالزایی 
»گل گهر« افزایش یافت

شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهر و بنیاد برکِت ســتاد 
بــه منظــور اعطــای  امــام)ره(  اجرایــی فرمــان حضــرت 
تســهیالت اشتغالزایی برای حمایت از راه اندازی کسب 
و کارهــای خــرد و خانگی در شهرســتان های ســیرجان و 

بردسیر، تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
مدیرعامل شــرکت گل گهر در این باره گفت: گل گهر 
در عمــل بــه مســئولیت های اجتماعــی و در خدمت به 
مردم شریف شهرستان های سیرجان و بردسیر به عنوان 
معین اقتصادی این دو شهرستان، پرداخت تسهیالت 
اشــتغالزایی در قالــب ۲هــزار فقــره تســهیالت با شــبکه 
اجتماعــی رســالت را اخیرا آغاز کــرد و اکنون در اقدامی 
دیگــر در قالــب تفاهــم نامــه همــکاری بــا بنیــاد برکــت 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(، با تأمین اعتباری 
معادل ۱۲۰۰ میلیارد ریال، پرداخت۲۵۰۰ فقره تسهیالت 
اشتغالزایی در این دو شهرستان را در دستور کار دارد.
مهندس ایمان عتیقی هدف اصلی این تفاهم را اجرای 
سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی و توانمندســازی 
اقتصادی و اجتماعی با اولویت کسب و کارهای خرد و 
خانگی برشمرد و اظهار امیدواری کرد با پرداخت مجموع 
۴۵۰۰ فقره تســهیالت از محل منابع گل گهر در بانک 
رسالت و تفاهم نامه بنیاد برکت شاهد رونق اقتصادی 
و بهبود وضعیت معیشت خانوارهای ساکن در مناطق 

کمتر توسعه یافته سیرجان و بردسیر باشیم.
مدیرعامل بنیاد برکت نیز با اشاره به فعالیت های بنیاد 
برکــت در حــوزه اشــتغال زایی در اســتان کرمــان گفــت: 
۵۰ مجــری و تســهیل گر بنیــاد کــه در زمینــه شناســایی 
متقاضیــان اشــتغال و ایجــاد فرصت هــای کســب و کار 
در مناطــق روســتایی و محــروم اســتان کرمــان فعــال 
هستند، اجرای و عملیاتی کردن طرح های اشتغال زایی 
اجتماع محور پیش بینی شده در این تفاهم را نیز پیگیری 

خواهند کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومی گل گهر، امیرحســین مدنی 
افزود: مدت تفاهم نامه اشتغال زایی در مناطق محروم 
و روستایی شهرهای سیرجان و بردسیر سه سال است و 
مشاغل مورد نظر نیز با توجه به پتانسیل ها و مزیت های 

نسبی هر منطقه ایجاد خواهند شد.
گفتنــی اســت بر اســاس ایــن تفاهــم نامــه، ۲۵۰۰فقره 
تســهیالت اشــتغالزایی تا ســقف ۵۰۰ میلیون ریال )به 
ازای هر شغل( با کارمزد ۴درصد و بازپرداخت ۶۰ ماهه 
در شهرستان های سیرجان و بردسیر از طریق صندوق 

کارآفرینی امید پرداخت می شود.

با وجود شرایط کرونا و تعطیلی ها محقق شد؛

 رشد 4 درصدی تولید تایر 
تا پایان تیرماه

واکاوی آمــار عملکــرد کارخانجــات تایرســازی حاکی از 
تولیــد ۸۷ هــزار و ۷۲۴ تــن تایر انواع خــودرو از ابتدای 
امسال تا پایان تیرماه است، آماری که در هم سنجی با 

پارسال رشد چهار درصدی را نشان می دهد.
این میزان تولید مشتمل بر هشت میلیون و ۵۳ هزار و 
۶۲۵ حلقه تایر است که از این نظر نیز رشد ۲ درصدی 
در مقایسه با مدت مشابه پارسال مشاهده می شود.
بیشترین میزان تولید در این مدت مربوط به تایرهای 
سواری با ۵۰ هزار و ۱۸۷ تن )۵۷.۲ درصد از کل تولید( 
و ۶ میلیون و ۹۶۳ هزار و ۷۳۷ حلقه )۸۶.۵ درصد از کل 
تولید( بود که از نظر وزنی رشــد یک درصدی داشــته، 

اما از نظر تیراژ بدون تغییر مانده است.
در چهار ماه نخست امسال همچنین ۹ هزار و ۲۱۶ تن 
انواع تایر وانتی )رشــد ۲۵ درصدی( و ۱۸ هزار و ۸۸۸ 
تــن تایــر بــاری و اتوبوســی )رشــد ۱۲ درصــدی( توســط 
شــرکت های داخلــی تولیــد شــد. همچنیــن در بخــش 
تایرهای کشاورزی سبک شاهد افت ۲۶ درصدی تولید 
بــا یک هــزار و ۲۹۵ تــن بودیــم، امــا در بخــش تایرهای 
کشــاورزی ســنگین با ۶ هزار و ۵۰۱ تن تولید، ۶ درصد 
رشــد اتفــاق افتــاد. برپایه این گــزارش، تایرســازان در 
مدت یاد شده یک هزار و ۶۳۸ تن انواع تایر راه سازی و 
صنعتی نیز تولید کردند که در مقایسه با مدت مشابه 

سال گذشته افت ۲۲ درصدی داشته است.

تولید سایر محصوالت  
برپایــه آمارهــای تولیــد کارخانجــات، تــا پایــان تیر ماه 
امســال پنج هــزار و ۸۹۴ تــن تایــر دوچرخــه و موتــور 
)رشــد ۲۷ درصــدی(، ســه هزار و ۳۱۷ تــن تیوب )رشــد 
۹ درصــدی( و ۲ هــزار و چهــار تــن فلــپ، تســمه نقاله، 

شیلنگ و غیره در کشور تولید شد.
به گزارش ایرنا، در ماه های گذشته شرایط کرونایی با 
تاثیرگذاری منفی روی جابه جایی بار و افراد سبب شد تا 
کاهش مصرف انواع تایر را در کشور شاهد باشیم. این 
در حالی است که کارخانجات داخلی و کل این صنعت، 

برنامه های افزایش تولید خود را دنبال می کنند. 
با این حال و برخی شــرایط پیش بینی نشــده از جمله 
گرمای هوا، قطعی برق و غیره، بعید است آن طور که 
پیشــتر ســخنگوی انجمن صنعت تایر پیش بینی کرده 
بــود ایــن صنعت بتواند در ســال جاری همچون ســال 

قبل به رکوردشکنی در تولید بپردازد.

در نشست کمیسیون بازرگانی اتاق کرمان 
بررسی شد؛

راهکار حمل و نقل 
محصوالت کشاورزی کرمان 

در پیک برداشت
در نشستی آنالین با حضور رئیس کمیسیون بازرگانی 
اقتصــادی اســتان و  از فعــاالن  اتــاق کرمــان، جمعــی 
نماینــدگان شــرکت هــای حمــل و نقــل بیــن المللــی، 
راهکارهــای حمــل و نقــل محصوالت کشــاورزی اســتان 

کرمان در پیک برداشت بررسی شد.
رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق کرمان در این نشست 
با اشاره به نزدیک شدن به فصل برداشت محصوالت 
کشــاورزی اســتان همچــون پســته، خرمــا و محصــوالت 
جنــوب اســتان گفــت: ایــن جلســه در راســتای بررســی 
مشکالت احتمالی پیش روی صادرات محصوالت استان 

و یافتن راهکار برای آنها برگزار شد.
محمدعلی میرزاییان، با اشــاره به اینکه کرمان اســتان 
صادراتی است، افزود: عالوه بر پسته و خرما به عنوان 
دو محصول اصلی صادراتی استان، صیفی جات جنوب 
مورد استقبال کشورهای روسیه، آسیای میانه و برخی 
کشورهای خلیج فارس قرار دارد و به همین دلیل باید 

مشکالت مربوط به حمل و نقل آنها برطرف شود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق کرمــان، نایــب رئیس 
کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران اظهار کرد: کمبود 
کانتینرهای یخچال دار، افزایش هزینه های حمل و نقل 
به ویژه کشــورهای اروپایی، مشــکل دریافت مجوزهای 
صادراتی و طوالنی شدن روند امور گمرکی، از مهمترین 
چالــش هــای پیش روی صادرات محصوالت کشــاورزی 
استان کرمان است و مسائل مطرح شده در این نشست 
در سطح ملی ارائه و حل آنها پیگیری خواهد شد. وی بر 
لزوم راه اندازی یک خط ویژه برای محصوالت کشاورزی 
جنوب استان تاکید و ابراز امیدواری کرد: دولت جدید با 
تعامالت سازنده بتواند زمینه های حمل و نقل مناسب 
و صادرات محصوالت کشاورزی استان به ویژه در فصل 

برداشت را فراهم کند.

روابط عمومی شهرک های صنعتی ایران خبر داد 

راه اندازی پایگاه های تجمیعی 
 واکسیناسیون 

در شهرک ها و نواحی صنعتی
و  کوچــک   صنایــع  ســازمان  عمومــی  روابــط  مدیــر 
شــهرک های صنعتــی ایــران از راه انــدازی پایگاه هــای 
تجمیعی واکسیناسیون در شهرک ها و نواحی صنعتی 

کشور خبر داد.
»امید ساعی« اعالم کرد: با تأکید و ابالغ مدیرعامل 
سازمان صنایع کوچک  و شهرک های صنعتی ایران در 
روز ملــی حمایــت از صنایع کوچــک مبنی بر صیانت 
و  کارخانجــات  شــاغالن  و  کارگــر  قشــر  ســالمت  از 
واحدهای تولیدی، پایگاه های تجمیعی واکسیناسیون 
در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور راه اندازی شد.

وی افــزود: بــا تــالش و پیگیــری شــرکت شــهرک های 
صنعتی، تشــکل های بخش خصوصی و شــرکت های 
خدماتی شهرک ها و نواحی صنعتی استان ها، تمامی 
امکانــات و زیرســاخت های الزم بــرای واکسیناســیون 
بخــش تولیــد در اختیــار دانشــگاه های علوم پزشــکی 
و خدمات بهداشــتی درمانی اســتان ها قــرار گرفت تا 
واکسیناســیون کارگران و شــاغالن واحدهای صنعتی 

و تولیدی کشور شدت پیدا کند.
و  کوچــک   صنایــع  ســازمان  عمومــی  روابــط  مدیــر 
شــهرک های صنعتی ایران با اشــاره به این که روند راه 
اندازی پایگاه های تجمیعی واکسیناسیون در شهرک ها 
و نواحی صنعتی از رشد خوبی برخوردار است، اظهار 
داشــت: امیدواریــم با همــکاری قرارگاه های عملیاتی 
پیشــگیری و مقابلــه بــا کرونــا در اســتان ها، جامعــه 
هدف بیشــتری از بخش تولید زیر پوشــش طرح ملی 

واکسیناسیون قرار گیرند.
ســاعی اضافــه کــرد: واکســن بــرای تمــام کارگــران و 
شــاغالن کارخانجــات و واحدهــای تولیدی شــهرک ها 
و نواحــی صنعتــی کشــور رایــگان اســت و گروه هــای 
ســنی اعالم شــده در سامانه ثبت نام واکسیناسیون 
کرونــا به عــالوه افــراد دارای بیماری هــای زمینــه ای و 
جانبــازان می تواننــد بــا مراجعه به مراکز تعیین شــده 
در ایــن مناطــق، واکســن مــورد نظر خــود را انتخاب و 

دریافت کنند.
وی ادامه داد: با هماهنگی شرکت شهرک های صنعتی 
بــا دانشــگاه های علــوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی 
درمانــی برخی اســتان ها کــه در پنجمین موج طغیان 
ویروس کرونا از شرایط حادی برخوردار است، کارگران 
خــط تولیــد و پشــتیبانی تولیــد واحدهــای صنعتــی و 
تولیــدی متولــد ســال ۱۳۶۰ و قبــل از آن در فهرســت 

واکسیناسیون قرار گرفته اند.
و  کوچــک   صنایــع  ســازمان  عمومــی  روابــط  مدیــر 
شــهرک های صنعتــی ایران اظهار داشــت: هم  اکنون 
متولدان ســال ۱۳۴۷ و قبل از آن در سراســر کشــور و 
همچنین متولدان ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۷ که ساکن استان های 
بوشــهر، خراســان جنوبــی، خوزســتان، سیســتان و 
بلوچســتان، کرمان، قم و هرمزگان هســتند، امکان 

ثبت  نام در سامانه واکسیناسیون کرونا را دارند.
ســاعی یادآور شــد: بالغ بر ۹۶۰ هزار نفر از شــاغالن 
۴۸ هــزار واحــد تولیــدی مســتقر در ۸۲۹ شــهرک و 
ناحیه صنعتی با وجود مشکالت ناشی از تداوم همه 
گیــری ویــروس کرونــا و اعــالم برخــی محدودیت هــا و 
تعطیلی های سراسری در کشور طی ۱۷ ماه گذشته، 
همچنان با رعایت شیوه نامه های بهداشتی به تولید 
و تأمین نیاز بازارهای داخلی و خارجی اشتغال دارند.

اساسنامه سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران اصالح شد

 رفع موانع حضور مؤثر بخش خصوصی در شهرک های صنعتی
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از اصالح اساســنامه ســازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به منظور حضور مؤثر و 

بیشتر بخش خصوصی در شهرک های صنعتی خبر داد.
علی رسولیان با اعالم این خبر اظهار داشت: با تالش های صورت 
گرفته از ســال گذشــته تا کنون که از ســوی مقام معظم رهبری به 
عنوان سال "تولید؛ پشتیبانی  ها و مانع زدایی ها" مزین شده است، 
هیأت وزیران در نشست روز یکشنبه خود به منظور حضور مؤثر و 
بیشــتر بخش خصوصی و رفع موانع موجود در شــهرک ها و نواحی 
صنعتی، با اصالح اساسنامه این سازمان به عنوان سازمان توسعه ای 

متولی صنایع کوچک و متوسط کشور موافقت کرد.
وی افزود: به موجب اصالح اساســنامه مذکور؛ مطالعه، بررســی و 
برنامه ریــزی همــه جانبــه برای احداث شــهرک های صنفی تولیدی و 
صنعتی، انجام عملیات و خدمات مورد نیاز شرکت های زیرمجموعه 
در تمامی زمینه ها برای توسعه صنایع کوچک و به کارگیری روش های 
اجرایــی مناســب "مشــارکت بخــش عمومــی ـ خصوصــی" از قبیــل 
"تأمین منابع مالی، ساخت، بهره  برداری و واگذاری"، "تأمین منابع 
مالی، ساخت و بهره  برداری"، "طرح و ساخت کلید در دست" و یا 
"ساخت، بهره  برداری و مالکیت" با پیش  بینی تضمین های کافی 
و تدابیــر بودجــه  ای بــرای ایجــاد هماهنگــی در احــداث، اجــرا و اداره 
امور شهرک های صنعتی و نظارت بر آن ها، به موضوع فعالیت های 

سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران اضافه  شد.
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران اضافه کرد: همچنین سرمایه این سازمان از مبلغ ۳ 
میلیــارد و ۵۶۳ میلیــون ریــال بــه مبلــغ ۶۷۲ میلیــارد و ۲۱۹ میلیون 
ریــال افزایــش می یابــد کــه بــه مبلــغ ۱۹۰ر۷۲۲ر۶ ســهم یکصد هزار 
ریالی با نام تقسیم می شود که تمام آن متعلق به دولت و غیرقابل 

انتقال می باشد.
رســولیان ادامه داد: بر اســاس بند )۲( ماده )۴( اساســنامه سازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، ایجاد زمینه های الزم برای 
راه  اندازی ، هدایت و توســعه ســرمایه  گذاری های بخش غیردولتی 
در صنایع کوچک به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته در چارچوب 

سیاســت های وزارت صنعت، معدن و تجارت و مشــارکت در ایجاد 
آن ها از طریق  شرکت های زیرمجموعه فراهم خواهد شد.

وی بیــان کــرد: همچنیــن بــه موجب بنــد )۱۰( ماده )۴( اساســنامه، 
مطالعه ، بررسی و برنامه ریزی همه جانبه برای احداث شهرک های 
صنعتی اعم از عمومی ، تخصصی  )از جمله صنایع تبدیلی ، کشاورزی 
و غیــره (، فنــاوری ، مجموعــه کارگاهــی، زادپــروری )انکوباتــوری ( و 
شــهرک های صنفــی، از جملــه موضوعــات فعالیت ســازمان صنایع 

کوچک و شهرک های صنعتی ایران می باشد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، انجام عملیات و خدمات مورد 
نیاز شرکت های زیرمجموعه در تمامی زمینه ها )فنی ، مالی ، اداری ، 
خدماتی ، آموزش و توسعه صنایع کوچک ، اطالع  رسانی ، بازرگانی 
و مشاوره ای ( برای گسترش و تأمین تأسیسات زیربنایی شهرک های 
 صنعتی و سایر خدمات مورد نیاز را نیز از دیگر محورهای فعالیت این 
سازمان در بند )۱۳( ماده )۴( اساسنامه عنوان کرد که با اصالحات 

انجام شده، ارتقاء یافته است.
رسولیان گفت: سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 
همچنیــن بــر اســاس بنــد )۱۴( ماده )۴( اساســنامه خود نســبت به 
ایجــاد هماهنگــی در احــداث ، اجرا و اداره امور شــهرک های صنعتی 

و نظارت بر آن ها به منظور استفاده  مطلوب از سرمایه  گذاری های 
انجام شــده  و مشــارکت در احداث شــهرک های صنعتی و صنفی از 

طریق شرکت های تابعه اقدام می نماید.
وی خاطرنشان کرد: با اصالحات اساسنامه سازمان صنایع کوچک 
و شهرک های صنعتی ایران که پس از ۳۸ سال از بدو تصویب قانون 
تأسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران، اتخاذ راهبردهای تغییر 
ســازمانی را ناگزیر ســاخته بود، برخی از موانع پیش رو در پیرامون 
فضای کسب و کار این سازمان، ۳۱ شرکت استانی تابعه و فعالیت 
بخش خصوصی در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور برداشته شد.

بــه گــزارش ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک های صنعتــی ایران، 
ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی ایران و شــرکت های 
اســتانی تابعــه آن اکنــون بــا دارا بــودن ۵۰۵ شــهرک و ۳۲۴ ناحیــه 
صنعتی و سه منطقه ویژه اقتصادی درحال بهره برداری، ۸۱ شهرک 
و ناحیــه صنعتــی تخصصــی، ۶ شــهرک فنــاوری، ۴۰ مرکــز خدمــات 
فنــاوری و کســب و کار، ۲ مجتمــع فنــاوری اطالعــات و خدمات نرم  
افــزاری، ۹۳ هــزار و ۹۲۳ قــرارداد منعقــده و بهره برداری از ۴۸ هزار و 
۱۲ واحد صنعتی و ســه هزار و ۱۴۵ واحد کارگاهی، زمینه اشــتغال 
مستقیم ۹۶۲ هزار و ۲۴۳ نفر را در سراسر کشور فراهم کرده است.

»ذخیره تولید« در نیروگاه های کشور در بیشتر روزها صفر است؛

تحلیلی بر کنترل مصرف برق با تعطیالت کرونایی

ایران در حال حاضر روزهای اوج مصرف برق در ســال را ســپری 
می کند. از نیمه مرداد تا کنون چیزی تحت عنوان »ذخیره تولید« 
در نیروگاه های کشــور باقی نمانده و مقدار آن در بیشــتر روزها 
صفر اســت. به بیان دیگر در روزهای جاری، خاموشــی گسترده 

در کشور وجود داشته است. 

مقایســه پیک مصرف ســال جاری با ســال های گذشــته افزایش 
چشمگیر و تقریباً یکبارۀ مصرف نسبت به سال های گذشته را 
نشان می دهد. این افزایش در پنج سال گذشته بی سابقه بوده 
و نیازمند توضیح است. این افزایش به ویژه در بهار ۱۴۰۰ بسیار 

قابل توجه بوده است.
بــا توجــه بــه رونــد مصرف در ســال  های گذشــته می تــوان گفت 
احتمــاال  در هفته هــای آتــی بــا خنــک شــدن هــوا مصــرف بــرق 
نیــز کاهــش خواهــد یافــت امــا تــا آن موقــع مناطقــی از کشــور 
خاموشــی های مقطعــی را تجربــه خواهنــد کــرد. ایــن مطلب در 

اظهارات سخنگوی صنعت برق نیز قابل مشاهده است.
مصرِف برِق ایران در نقطۀ پیک تا پایان ســال ۹۹ در بیشــترین 
حالت به ۵۶ تا ۵۸ هزار مگاوات رسیده بود اما در سال ۱۴۰۰ از 

۶۷ هزار مگاوات فراتر رفت.

وقتی پیک مصرف تقریب از ۵۷ هزار مگاوات بیشــتر می شــود 

کاهش ذخیره نیروگاه ها چشمگیرتر است. با توان فعلِی تولید 
بــرای آن کــه نســبت بــه تکافــوی تولیــد اطمینــان نســبی وجــود 
داشــته باشــد پیک مصرف نباید با اختالف از ۵۵ هزار مگاوات 

بیشتر شود.
هر چه مصرف بیشتر باشد ذخیره نیروگاه ها کمتر خواهد شد. 
این کاهش در مصرِف بیش از ۵۷۰۰۰ مگاوات مشهودتر است. 
به بیان دیگر اگر بخواهیم با توان فعلِی تولید از عدم خاموشی 
مطمئن باشیم مصرف باید از حدود ۵۵ هزار مگاوات کمتر باشد. 
بیشــترین توان مصرف شــده در روز ۲۳ و ۲۴ مرداد تقریبا ۶۶ و 

۶۵ هزار مگاوات بوده است.

آیا تعطیلی سرتاسری می تواند خطر خاموشی را   
متوقف کند؟

برای پاســخ به این پرســش باید مصرف ادارات را تخمین بزنیم. 
بــرای ایــن کار می تــوان مصــرف روزهــای کاری و روزهــای تعطیل 
مانند جمعه و سایر تعطیالت تقویمی را با یکدیگر مقایسه کرد.

کاهش مصرف برق در روزهای تعطیل نســبت به روزهای کاری 
مجــاور کامال مشــهود اســت. ایــن اختالف را می تــوان تقریبی از 

مصرف برق ادارات دانست.
در قریب به اتفاق روزهای تعطیل مصرف به صورت قابل توجهی 
افــت می کنــد )نقــاط قرمز( و دوباره به مقداری نزدیک به مقدار 
قبلــی بــاز می گــردد. با توجه به این که ادارات عمدتا در روزهای 
تعطیل کار نمی کنند این مقدار افت را می توان برآوردی از مصرف 

ادارات در کشور تلقی کرد.

بــرای محاســبه تفاضل مصرف روزهــای کاری و روزهای تعطیل، 
ابتدا روزهای پنج شنبه و روزهای بین تعطیلی را به خاطر آشکارتر 
شدن تمایز دو دسته مورد مطالعه کنار گذاشتیم. سپس مصرف 
را در روزهای کاری و روزهای تعطیل به صورت خطی درون یابی 

کردیم تا محاسبه تفاضل برای تمامی روزها امکان پذیر شود.
برای محاسبه تفاضل مصرف در روزهای کاری و تعطیل پنج شنبه 

و بین تعطیلی ها کنار گذاشته شدند.
دو منحنی فوق به صورت تقریبی توان مورد نیاز برای کل مصرف 
)خط مشــکی( و مصرف بدون نظر گرفتن ادارات )خط قرمز( را 
نشان می دهد. تفاضل این دو منحنی، تقریبی از توان مصرفی 

مورد نیاز ادارات در لحظات پیک را نشان می دهد.

تخمین مصرف برق در پیک ادارات  
در سال های گذشته به طور متوسط بین ۲۵۰۰ تا ۵۰۰۰ مگاوات، 
مصرف برق در روزهای تعطیل کاهش پیدا می کرده اســت. اما 
تقریبــا از ابتــدای ســال جاری این مقــدار افزایش یافته به ۷۵۰۰ 

مگاوات رسیده است.
به گزارش مجله تحلیلی دقیقه،با توجه به محاسبات انجام شده 
پیش بینی می شود در شرایط کنونی با تعطیلی سراسری به خاطر 
وضعیت وخیم کرونا در کشور، مصرف نزدیک به ۷۵۰۰ مگاوات 
کاهش یابد و به حدود ۵۷.۵۰۰ مگاوات برسد که در این صورت 
احتمال بروز خاموشی در تعطیالت پیِش رو بسیار کمتر خواهد 
بــود اگرچــه ایــن مقدار نیز یک مقدار مرزی به حســاب می آید و 

نمی توان از کافی بودن آن در پیک مصرف مطمئن بود؛ پس از 
آن نیز چشــم امید به برودت دمای هواســت تا کاهش مصرف 
را در پی داشته باشد. البته این مسئله یک شرط مهم دارد که 
سخنگوی صنعت برق کشور در گفتگوی تلویزیونی به آن اشاره 
کــرد. مصطفــی رجبی مشــهدی، ضمــن اعالمِ عدمِ بــه کارگیرِی 
محدودیت های توزیع انرژی در تعطیالت پیِش رو، از دستگاه های 
اجرایی، ادارات و بانک ها خواست تا »از خاموش بودن وسایل 
برقی، سرمایشی و غیرضروری در این چند روز تعطیل مطمئن 
شوند«. وی با توجه به مرزی بودن این مقدار از هم وطنانی که 
ایام تعطیل را در منزل سپری می کنند که »توصیه های مدیریت 
مصرف را جدی گرفته تا این ایام بدون محدودیت سپری شود.«

وی در پایان با بیان این که »تا پایان هفته هوای گرم و در نتیجۀ 
آن، افزایش مصرف پیش بینی شده است، خاطرنشان ساخت: 
از هم اکنون تمهیدات الزم اندیشــیده شــده تا هفته آتی را نیز 

بدون مشکل سپری کنیم«.



حمله به تکنولوژی، زمینه ساز شکست پکن می شود؛

»خودزنی چینی«

شــماره جدید هفته نامه اکونومیســت با تیتر 
جلــد »حملــه چیــن بــه تکنولــوژی«، برخــورد 
را  بــا فناوری هــا  پینــگ  قهرآمیــز شــی جیــن 
زمینه ســاز »تغییر مســیر چین« دانســته که 

احتماالً به »شکست خود« می انجامد.
اکونومیســت در پرونده ویژه شــماره تازه اش، 
مواجهه اقتدارگرایانه حزب حاکم کمونیســت 
چیــن بــا »تکنولــوژی« که خــود از مؤلفه های 
اصلی رشد و توسعه این کشوردر قرن جدید 

بوده را زیر ذره بین برده است.
اکونومیست در سرمقاله این پرونده با عنوان 
»حملــه شــی جین پینگ بــه تکنولــوژی، رونــد 
چیــن را تغییــر می دهــد« نوشــته اســت کــه 
حکومت چین با این واکنش قاهرانه می تواند 

شکست خود را رقم بزند.
انقــالب تکنولوژیک چین به چشــم اندازهای 
بلندمــدت اقتصــادی در داخــل کشــور کمک 
کرده است ، زیرا به این کشور اجازه می دهد 
فراتــر از تولیــد بــه حــوزه هــای جدیــدی مانند 
مراقبــت هــای بهداشــتی دیجیتــال و هــوش 
مصنوعی )AI( برســد. عالوه بر پیشــبرد رفاه، 
صنعــت فنــاوری خیــره کننــده چیــن نیــز مــی 
تواند پایه و اســاس به چالش کشــیدن برتری 

آمریکا باشد.
به همین دلیل است که هجمه سنگین رئیس 
جمهور شــی جین پینگ به صنعت فناوری ۴ 
تریلیون دالری کشــورش بســیار حیرت انگیز 

است.

سایه طالبان بر بازار ارز ایران؛

دالر چگونه به 27 هزار تومان 
رسید؟

برخی تحلیل گران معتقدند که سقوط دولت افغانستان 
و قطــع موقــت تجــارت بــا ایــن کشــور از طریــق هــرات 
می توانــد زمینــه ســاز افزایش قیمــت دالر در بازار ایران 

شود.
نگرانی معامله گران از وضعیت هرات افغانستان، قیمت 
دالر را در معامالت پشت خطی صعودی کرد. در حالی 
که بازار رسمی ارز از روز دوشنبه هفته گذشته تعطیل 
بود، نا امنی های ایجاد شــده در افغانســتان موجب شد 
در روزهــای تعطیــل، خریدهای احتیاطی افزایشــی پیدا 
کند، به طوری که اســکناس آمریکایی روز شــنبه هفته 
جاری در این معامالت باالی مرز ۲۷ هزار تومانی معامله 
شد و حتی در مقاطعی محدوده ۲۷ هزار و ۴۰۰ تومان 

را به خود دید.
بــا وجــود جوســازی های صــورت گرفتــه پیرامون مســاله 
افغانستان، بررسی ها نشان می دهد برخی موارد درباره 
تحلیــل اثــر هــرات افغانســتان بــر بــازار داخلــی نادیــده 
گرفتــه شــده اســت. اول اینکــه بــا قطــع شــدن روابــط 
تجــاری، واردات ایــران از افغانســتان کاهــش پیدا کرده 
اســت و با توجه به حجم قابل توجه واردات غیررســمی 
از کشــور همســایه، فشــار ارزی کمتری به بازار داخلی 
وارد می شــود. این مســاله اثر قطع صادرات به کشــور 
همسایه و ارزآوری حاصل از آن را نیز کاهش می دهد. 
در واقع، با توجه به ســهم واردات غیررســمی )قاچاق(؛ 
خروج و ورود ارز از ایران به افغانستان در یک تعادل قرار 
داشت  که تعطیلی این بازار هم از سهم عرضه و هم از 
سهم تقاضای ارزی تقریبا در یک سطح کاسته است.
دوم اینکه، اســکناس بازار داخلی بیشــتر از ســوی بازار 
متشــکل ارزی تامین می شــود و نقش هرات و بازارهای 
همســایه در تامین اســکناس کاهش پیدا کرده اســت. 
در نتیجــه اختــالل در بازار هرات نمی تواند اثر زیادی بر 

بازار اسکناس داخلی داشته باشد.
سوم اینکه، اگر چه فعال تجارت بین ایران و افغانستان 
دچار اختالل شده است، ولی این مساله پایدار نیست 
و احتمــاال طــی روزها و هفته های آتی تجارت دو کشــور 
از ســر گرفته خواهد شــد. در واقع گره هرات چنان که 
گفته می شود، باز نشدنی نیست و گذر زمان و عبور از 
هیجانات مقطعی، اثرگذاری این متغیر را کاهش خواهد 
داد. عده ای حتی اعتقاد دارند با باز شدن رسمی بازار، 
میزان عرضه ارز توسط بازارساز در اندازه ای رشد خواهد 

کرد که اجازه رشد بیشتر قیمت را ندهد.

 پیشنهاد هفته

   1532
نفر         

مدیرعامــل منطقــه ویــژه اقتصادی رفســنجان 

گفــت: فرصت های شــغلی ایجادشــده در این 

منطقــه، بــا بهــره برداری از هفــت طرح دیگر تا 

پایان سال آینده به یکهزار و ۵32 نفر می رسد

  32
ھزار قلم           

رییــس پلیــس امنیــت اقتصادی اســتان کرمان 

دارو  انــواع  قلــم   704 و  ھزار   32 کشــف  از 

کــه در درمــان کرونــا مــورد اســتفاده قــرار مــی 

گرفت، خبر داد 

  19
هزار نفر   

مدیــر صنــدوق کارآفرینــی امیــد اســتان کرمــان 

گفت: این صندوق در دولت یازدهم و دوازدهم 

موفــق به پرداخت تســهیالت به 19 هــزار نفر از 

کرمانی ها شده است

   400
تن         

مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند شــهرداری 

کرمان گفت: روزانه 400 تن زباله در سطح شهر 

کرمان توســط پیمانکاران شهرداری جمع آوری و 

به محل دفن منتقل می شوند

   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

توسعه روستایی
با تأکید بر جامعه روستایی ایران

نویسنده:
غالمرضا غفاری/ مصطفی ازکیا

به رغــم اینکــه در ایــران از دهــه ۱۳۵۰ 
مباحــث مربــوط بــه توســعه و عمران 
روســتایی مورد توجه اندیشــمندان و 
کارگــزاران قــرار گرفته، لیکن کمتر در 
قالب چارچوبی مســتقل مورد کاوش 
قرار گرفته است. در سال های اخیر با 
دایر شــدن رشتۀ توسعۀ روستایی در 
دورۀ تحصیالت تکمیلی کارشناســی 
ارشد در زیر مجموعۀ گروه های علوم 
از  برخــی  در  کشــاورزی  و  اجتماعــی 
عالــی  آمــوزش  مراکــز  و  دانشــگاه ها 
کشور، ضرورت تدوین ادبیات توسعۀ 
روســتایی اهمیت بیشتری پیدا کرده 
بــا  روســتایی  توســعۀ  کتــاب  اســت. 
تأکید بر جامعۀ روستایی ایران حاوی 
ابعاد نظری توســعۀ روســتایی اســت 
و همچنیــن بــه طرح مســائل توســعۀ 
روستایی که صورتی انضمامی تر دارند 

می پردازد.

سایه روشن

 خبرآخر 

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد؛

 راه اندازی 
 صندوق زمین و مسکن 

در نیمه دوم سال
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: 
صنــدوق زمیــن و مســکن در صورت صــدور مجوز های 
مربوطــه از ســوی ســازمان بــورس، در نیمه دوم ســال 

راه اندازی می شود.
محمود محمودزاده اظهار داشت: همکاری میان وزارت 
راه و شهرسازی و بورس کاال از ماه ها قبل آغاز شد که 
ایــن همــکاری از چنــد جنبــه پیگیری شــده کــه تاکنون 
نیز نتایجی مثبتی در این حوزه ها حاصل شده است.

او گفت: یکی از همکاری های مشترکی که قرار است با 
بورس کاال صورت بگیرد ایجاد صندوق زمین و مسکن 
است که مصوبه اصالح آیین نامه آن از دولت گرفته 
شد و به شرکت ها و سازمان های مرتبط با وزارت راه و 
شهرسازی ابالغ کردیم تا پروژه هایی در این حوزه برای 

راه اندازی صندوق مذکور ارائه کنند.
او افزود: اســتفاده از این بســتر برای بخش خصوصی 
و  بــا ورود شــرکت ها  امــا  از گذشــته وجــود داشــته، 
می تواننــد  کــه  و شهرســازی  راه  وزارت  ســازمان های 
پروژه های با مقیاس بزرگ تر را ارائه کنند، چشم انداز 
مطلوبــی بــرای صنــدوق زمین و مســکن در بورس کاال 

وجود دارد.
معــاون وزیــر راه ادامــه داد: وزارت راه و شهرســازی بــه 
موضوع استفاده از بازار سرمایه به عنوان تامین سرمایه 
ویژه نگاه می کند تا بتواند کمبود منابع مالی که امروز 
در این بخش وجود دارد را تامین کند و از طرفی مردم 
نیــز قــادر به حفظ ســرمایه های خرد با حضــور در بازار 
مســکن باشــند؛ در برنامــه داریــم از طریــق ابزار هــای 
مالی بازار ســرمایه شــرایطی مهیا شــود تا طی مراحل 
چندگانــه ای مــردم بــا ســرمایه گذاری در بخــش تولید 
مسکن، سرمایه و ارزش اقتصادی سرمایه خود را حفظ 
کنند و همچنین افرادی که متقاضی مســکن هســتند 
نیز بتوانند به خواسته خود برسند؛ این رویه با انتشار 
اوراق سلف موازی مسکن یا همان فروش متری مسکن 

در بورس نیز قابلیت پیاده سازی دارد.
محمودزاده در پاســخ به این پرســش که اجرایی شدن 
همکاری با بورس کاال برای راه اندازی صندوق زمین و 
مسکن چه زمانی عملیاتی می شود؟ گفت: این پروژه 
براســاس برنامه زمان بندی موجود در نیمه دوم ســال 
اجرایی خواهد شد که البته بورس کاال باید مجوز های 

قانونی را از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ کند.
وی در خصــوص عرضــه امــالک و مســتغالت دولــت و 
نهاد هــای مختلــف در بــورس کاال نیز گفت: تصمیمی 
را وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی مطــرح کــرده اســت 
بــر ایــن اســاس که نهاد هــای مختلف به جــای برگزاری 
مزایده به شیوه های سنتی باید امالکشان را از طریق 
بــورس کاال بــه فروش برســانند کــه این موضوع نیز در 

حال پیگیری است.
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میلیارد تومان 

مدیــرکل امور مالیاتی اســتان کرمان گفت: 

ســال گذشــته یکهــزار و 300 میلیــارد تومان 

عوارض و مالیات بر ارزش افزوده را وصول و 

به شهرداری های این استان پرداخت کردیم 

توسعه صنعت مس کشور ادامه می یابد

فملی؛ سهمی  برای آیندگان
زهره صفری: شــرکت ملی صنایع مس ایران با نماد »فملی« یکی از  بزرگ ترین 
شرکت های تولیدکننده مس در کشور است که در استان کرمان فعالیت می کند. 
این شــرکت از ســال ۱۳۶۲ به بهره برداری رســید و در ســال ۱۳۸۵ در بورس اوراق 
بهادار تهران عرضه شد. در حال حاضر سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنــی ایــران ســهامدار عمــده شــرکت اســت. شــرکت ملــی صنایع مس ایــران با 
سرمایه ۲۰۰ هزار میلیارد ریالی و ارزش بازار بالغ بر ۲.۵۹۰هزار میلیارد ریال جزو 
۱۰ شرکت بزرگ بازار سرمایه ایران است. شرکت ملی صنایع مس ایران در حال 
اجرای طرح های توســعه متعددی اســت که آینده آن را درخشــان کرده و می تواند 
این شرکت را به لحاظ تولید و استخراج به جایگاه قابل توجهی در جهان برساند. 
از طرح های توســعه ای مهم این شــرکت می توان به کارخانه تغلیظ درآلو و دره زار 
و کارخانه فلوتاســیون اشــاره کرد. پس از اجرایی شــدن همه طرح های توســعه ای، 
ظرفیت تولید کاتد به ۵۵۰هزار تن، کنسانتره مس به ۲۶۰۰ هزار تن، مس محتوای 
کانس به ۶۴۵ هزار تن، مس محتوای معدنی به ۶۶۰ هزار تن، آند به ۶۶۰ هزار تن 

و کاتد لیچینگ به ۱۵ هزار تن خواهد رسید.
 صنعت مس  

فلز مس از جمله فلزات گرانبها در جهان است که در صنایع بسیاری کاربرد دارد. 
صنعت مس در ایران از جمله صنایع مهمی  است که در توسعه اقتصادی اثرگذار 
است. کشف فلز مس و کاربرد آن در زندگی ایرانیان به هزاره پنجم پیش از میالد 
مســیح باز می گردد. کشــف اولین معدن بزرگ مس کشــور به ســال های  ۱۲۷۶ تا 
۱۲۸۵ هجری شمســی مربوط می شــود. در کرمان، معدن مس سرچشــمه اولین 

اکتشاف معدن مس در ایران بوده است.
قیمت مس در روز  ۲۸ جوالی نزدیک به باالترین سطح شش هفته گذشته بود، 
زیرا سرمایه گذاران منتظر جزئیات جلسه فدرال رزرو بودند که می تواند انتظارات 

را برای سیاست پولی ایاالت متحده تغییر دهد.
تقاضــای جهانــی در بخش هــای مختلــف متفاوت اســت اما انتظار می رود تا ســال 
۲۰۲۵ ساالنه یک تا ۵/  ۳درصد  رشد کند که بر اساس تقاضای افزایشی در بخش 
الکترونیک و رشــد مورد انتظار در بخش های انرژی تجدید پذیر، مســکن و خودرو 

است. انتظار می رود بخش خودرو به ویژه از رشد بازار وسایل نقلیه الکتریکی منتفع 
شود. از مارس ۲۰۲۱، بسیاری از تحلیلگران کمبود عرضه در بازار مس را پیش بینی 
می کنند که قرار اســت طی چند ســال آینده بدتر شــود، زیرا با تقاضای فزاینده از 
بخش های برق و ساخت وساز با افزایش وسایل نقلیه الکتریکی مواجه خواهیم بود.

مهم ترین تولید کننده در صنعت مس در ایران شرکت ملی صنایع مس ایران است. 
ایران از نظر ذخایر معدنی روی کمربند جهانی مس قرار گرفته است. ایران با تولید 

ساالنه ۳۱۴هزار تن مس، جایگاه پانزدهم را در جهان دارد.
 وضعیت عملیاتی شرکت  

فرآیند تولید مس به دو روش هیدرومتالورژی )آبی( و پیرومتالورژی )حرارتی( انجام 
می شــود. در روش هیدرومتالــورژی از انــرژی الکتریکــی و در روش پیرومتالــورژی 
از انرژی حرارتی به منظور اســتحصال مس اســتفاده می شــود. فرآیندهای تولید 
اصلی شامل فرآیندهای تولید کنسانتره و کاتد و مفتول مس به شرح زیر است:

فرآوری یا تغلیظ )تولید کنسانتره مس و مولیبدن(
ذوب و پاالیش مس ) تولید کاتد مس(

لیچینگ مس )تولید کاتد مس(
ریخته گری پیوسته )مفتول مس(

 تولید و فروش  
مهم ترین محصول شرکت که ارزش افزوده باالیی دارد، کاتد مس است. در سال 
گذشته فملی توانست تولید کاتد را به ۲۸۰هزار تن برساند و رکورد تولید خود را 
بشکند. طبق پیش بینی ارائه شده از سوی شرکت،  فملی در سال ۱۴۱۰ می تواند 

به تولید ۵۵۰هزار تن در سال دست یابد.
 مفروضات پیش بینی  

در بخش فروش شــرکت، محصوالتی مانند کنســانتره مس، کاتد مس، مفتول ، 
بیلت ، اسلب و... به نرخ جهانی مس و دالر وابسته هستند. عمده فروش شرکت 

داخلی است، اما بخش قابل توجهی از فروش نیز به صادرات مربوط می شود.
مهم تریــن هزینــه شــرکت مربــوط به بهای  تمام شــده اســت که شــامل مــواد اولیه 
)خرید کنســانتره مس، قراضه مس و ســایر(، ســربار )هزینه باطله برداری معادن، 

حقوق و عوارض دولتی، مواد و قطعات مصرفی، انرژی، استهالک و...(، حقوق 
و دستمزد مستقیم می شود. با توجه به افزایش نزدیک به ۴۰درصدی در بخش 
دســتمزد، شــاهد افزایش هزینه های این شــرکت در ســال مالی جاری هستیم. 
هزینــه مهــم بعــدی مربــوط به هزینه فروش، عمومی  و اداری اســت. عمده این 
هزینه ، هزینه های مربوط به بازنشستگان، حقوق و مزایای کارکنان، مطالبات 

مشکوک الوصول و... است.
 نتیجه گیری و جمع بندی  

بــا توجــه بــه چشــم انداز روشــن صنعــت مــس در دنیــا و در ایــران، ایــن صنعت 
می تواند در آینده نیز مانند امروز از جمله صنایع اســتراتژیک و اثرگذار باشــد. 
بهره برداری از طرح های توســعه ای و نیز اکتشــاف معادن جدید از جذابیت های 
این شــرکت اســت که منجر به افزایش دارایی و ثروت ســهامداران خواهد شــد. 
صنعــت مــس از جملــه صنایعــی اســت که به علت وابســته بودن بــه نرخ دالر، 
می تواند دارایی سهامداران را در برابر نوسانات نرخ ارز محافظت کند و ریسک 

مربوط به آن را از بین ببرد.
در تحلیل حاضر، مقدار فروش کاتد برای سال مالی ۱۴۰۰ برابر ۲۷۰ هزار تن و 
مقدار کل فروش حدود ۲میلیون تن درنظر گرفته شده است. کاتد اصلی ترین 
محصول شــرکت اســت که به لحاظ مبلغی، ۸۵درصد آن را تشــکیل می دهد. 
سودآوری این شرکت به شدت تحت تاثیر دالر و نرخ جهانی مس است. با توجه 
به آنکه نرخ جهانی مس در حال حاضر بســیار باالتر از فرض تحلیلی ماســت، 
در جــدول ۲، تحلیــل حساســیت مربــوط بــه نــرخ دالر و نرخ جهانــی مس آورده 
شده است. در سال های پیش رو با به بهره برداری رسیدن طرح های توسعه ای، 

ظرفیت تولید و فروش افزایش خواهد یافت.
برای رعایت جانب احتیاط، برخی محاسبات تحلیل بدبینانه لحاظ شده اند. در 
حال حاضر، P/  E فوروارد این ســهم حدود ۸ اســت.  از آنجا که با بهره برداری 
از طرح هــای توســعه ای فملــی، میــزان فــروش شــرکت رشــد خواهد داشــت، در 
جــدول ۳ تحلیــل حساســیت دیگــری با فرض افزایش میــزان فروش کاتد و نرخ 

دالر انجام شده است.
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