
کارنامه جذب پول خارجی در نیمه اول 1400

 سهم 11 درصدی کرمان 
از سرمایه گذاری خارجی

اقتصاد کرمان: جذب یک سرمایه گذاری خارجی ۶/ ۱میلیارد دالری 
در شهریورماه امسال در حالی سبب شد که در یک ماه به اندازه 
۷/ ۴برابر پنج ماه پیش از آن، سرمایه خارجی مصوب شود که در 
همین فاصله، شاهد سقوط  استان کرمان به رده دوم استان ها 
در جذب سرمایه خارجی و جا ماندن از استان همسایه خود یعنی 

سیستان و بلوچستان هستیم.
گزارش »اقتصاد کرمان« می افزاید: در حالی که در پایان مردادماه 
امســال، اســتان  کرمــان بــا جــذب ۶۴درصــد از کل ســرمایه   های 
خارجی، صدرنشین بود در گزارش شش ماهه به رتبه دوم سقوط 
کرده است و این استان سیستان و بلوچستان بود که با جذب یک 

ســرمایه خارجی قابل توجه،کل معادالت را به هم زد و با ربودن 
گوی سبقت از کرمان، در صدر فهرست رده بندی قرار گرفت. 

تازه ترین گزارش وزارت صمت می گوید:در مجموع، در نیمسال 
اول ۱۴00 اســتان های سیســتان و بلوچســتان، کرمــان، زنجــان، 
مرکــزی و آذربایجــان شــرقی به ترتیب رتبه هــای اول تا پنجم را از 
لحاظ حجم ســرمایه گذاری خارجی مصوب، کســب کرد ه اند. بر 
این اساس، 8۱درصد از کل سرمایه    خارجی تزریق شده به صنعت 
در این دوره زمانی در استان سیستان و بلوچستان صورت گرفته 
و پس از سیستان و بلوچستان، استان کرمان با ۱۱ درصد، زنجان 
با ۴درصد، مرکزی و آذربایجان شرقی هر یک با 2درصد سهم از 

حجم سرمایه گذاری در رده   های بعدی قرار دارند.
شــواهد موجــود نشــان می دهــد ســهم ســرمایه گذاری خارجــی 
مصــوب در بخــش صنعت، معدن و تجارت 85 درصد از کل آمار 
سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران را طی ۶ماهه اول سال را به 
خود اختصاص داده؛ عددی که در این دوره زمانی به 2 میلیارد و 
22۷ میلیون دالر رسیده است. این عدد که نسبت به مدت مشابه 
سال قبل رشدی ۱۶۱درصدی را نشان می دهد، تا پایان مردادماه 
تنهــا حــدود 388 میلیــون دالر بود. این رشــد چشــمگیر در حالی 

اتفاق افتاده که به نظر می رسد در شهریورماه 
شرایط سیاسی به ثبات رسیده و با تغییر دولت، 
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اتاق کرمان و دانشگاه شهید باهنر امضا کردند

 تفاهم نامه 
برای ایجاد مرکز نوآوری 

تفاهم نامه اتاق کرمان و دانشــگاه شــهید باهنر کرمان 
برای ایجاد مرکز نوآوری و تحول دیجیتال در صنایع بین 
روسای دانشگاه شهید باهنر و اتاق کرمان به امضا رسید.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانی، صنایــع، معادن و 
کشــاورزی کرمــان، ایــن تفاهم نامه در راســتای جهت دهی، 
راهبــری و مدیریــت پژوهــش های مرتبط با توســعه نوآوری و 
فنــاوری در صنایــع اســتان و کمــک بــه تحقق اقتصــاد دانش 
بنیــان صــورت گرفــت. از جملــه اهــداف راه انــدازی این مرکز 
می توان به ارتقاء نوآوری در صنایع با اســتفاده از اســاتید و 
متخصصان دانشگاهی، کمک به تحول دیجیتال در صنایع، 
عارضه یابی صنایع با مدل های بلوغ فناوری و نوآوری، مشاوره 

تخصصی در حوزه های فناوری و نوآوری صنایع استان و ایجاد 
زیرساخت ها و زمینه های ارتباط صنعت و دانشگاه در حوزه 

های فناوری و نوآوری اشاره کرد.

خودرو پرسودترین بازار تا پایان مهر؛

صفحه 3بازدهی بازارها در ۷ ماهه اول امسال
را بخوانید

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه تشریح 
کرد

کارنامه شش ماهه هلدینگ 
سرچشمه

مدیرعامــل شــرکت ســرمایه گــذاری مــس سرچشــمه، بــه 
بیان گزارشــی در خصوص عملکرد شــش ماهه دوره مالی 
منتهی به 3۱ شــهریور ۱۴00 هلدینگ ســرمایه گذاری مس 
سرچشمه و افزایش سرمایه این شرکت، پرداخت و گفت: 
گزارش بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ 
5.۱00 میلیــارد ریــال به مبلــغ ۷.۶50 میلیارد ریال )معادل 
50 درصد سرمایه کنونی از محل سود انباشته( در تاریخ 25 
مهــر ۱۴00 صــادر و همزمان به ســازمان بــورس اوراق بهادار 
برای کســب مجوز ارســال گردید که پس از تصویب توســط 
ســازمان بــورس، تمامــی اقدامــات الزم بــرای ثبــت افزایش 

سرمایه به سرعت،پیگیری خواهد شد.
مهنــدس میــاد شــمس، همچنیــن در 
خصوص عملکرد دوره مالی شش ماهه 

   خبر 

پیشنهاد سازمان فنی و حرفه ای کشور در پی برگزاری موفقیت آمیز مسابقات؛ 

میزبانی ثابت شرکت »گهر پویش گام«
 برای مسابقات مهارت در سیرجان

گهــر  گل   2 شــماره  معــدن   ، امســال  مهرمــاه 
سیرجان)شرکت گهر پویش گام( میزبان مسابقات 
انتخابــی شــانگهای چیــن در رشــته  ملــی مهــارت 
تعمیر ماشــین آالت ســنگین بود. این رویداد که هر 
دوسال توسط سازمان فنی و حرفه ای برای انتخاب 
نخبــگان از سراسرکشــور در رشــته هــای گوناگــون 
برگزار می شود، تاکنون تنها با میزبانی پایتخت بوده 
است اما امسال به اذعان مدیران ارشد سازمان کل 
فنی و حرفه ای کشــور با برگزاری در محیط معدنی 
و صنعتــی ، کاربــری بســیار باالتــری داشــته اســت. 
شــرکت گهــر پویــش گام از ابتــدای تقبــل میزبانی، 
بدون داشــتن هرگونه زیرســاخت قبلی، موفق شــد 

بــا همــکاری پیمانکاران خود از جمله شــرکت آرمان 
گهر سیرجان، کلیه زیر ساختهای الزم از جمله محل 
برگــزاری مســابقات، تهیــه ماشــین آالت ســنگین و 
معدنــی مــورد نیاز، تجهیزات و ابــزار االت و ... را در 
کوتاهترین زمان و با بهترین کیفیت تهیه و در اختیار 
تیــم رقابــت کنندگان ، داوران و کارشناســان فنی و 

حرفه ای قرار دهد.
 برگزاری مراسم افتتاحیه شایسته با حضور مسئوالن 
شهرســتان و مدیــران منطقــه گل گهــر بــرای ایــن 
مسابقات از جمله اقدامات قابل تقدیر این شرکت 
بود.مهندس حسین پورمعصومی مدیر عامل شرکت 
معدنی و صنعتی گهر پویش گام در این مراســم با 

ابــراز خرســندی از میزبانــی ایــن دوره از مســابقات، 
این اقدام را در جهت مسئولیتهای اجتماعی اقدامی 
مؤثــر در ترویــج دانــش و آشــنا ســاختن نخبــگان بــا 
محیط طبیعی کار دانســت و قدم نهادن در مســیر 
علم و مهارت را از رســالت های شــرکت گهر پویش 

گام، اعام داشت.
برگــزاری ایــن دوره از مســابقات بــا کیفیــت بــاال و 
برنامه ریزی صحیح باعث شد تا سازمان کل فنی و 
حرفه ای کشــور، پیشنهاد میزبانی ثابت این رویداد 
ملــی را بــه شــرکت گهــر پویــش گام ارائــه دهــد کــه 
بــا اســتقبال ایــن شــرکت در اجــرای این مســئولیت 

اجتماعی مواجه شد.

آگهي استعالم  عمومي تجدید شده  شماره 400/18/س
رشكـت معـدين و صنعتـي گل گهـر )سـهامي عـام( در نظـر دارد"خریـد تجهیـزات و اجـرای شـبکه پسـیو 

سـاختامن هـای ویـال و اداری جدیـد " خـود را از طريـق برگـزاري اسـتعالم عمومي به رشكـت پیامنکار واجد 

رشايـط واگـذار منايـد. لـذا كليـه متقاضيـان مي تواننـد جهـت اخـذ اسـناد اسـتعالم بـه آدرس الكرتونيـي 

WWW.GEG.IR  مراجعه و اسـناد مذکور و دسـتورالعمل ارزيايب كيفي و فني  را به همراه فرم پرسشـنامه 

ارزيـايب تأمـن كننـدگان از قسـمت - مناقصـه و مزايـده  دانلـود منايند . مهلت تحويل پاكات سـاعت 9 ايل 

14 روز چهارشـنبه مـــورخ 1400/08/12 در محـــل دفرتكميسـيون معــامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفرت 

مرکـزی تهـران مـي باشـد. ضمنـاً مبنظور بازدید از محل پروژه و پاسـخ به سـواالت احتاملی روز شـنبه مورخ  

1400/08/08 بـراي متقاضيـان پیـش بینـی گردیـده اسـت  ، الزم بـه ذكـر اسـت رشكـت معـدين و صنعتـي 

گل گهـر در قبـول و یـا رد هـر یـک یـا متـام پيشـنهادات واصلـه بـدون نیـاز بـه ذکـر دلیـل و بـدون جـران 

خسـارت مختـار مي باشـد .

کمیسیون معامالت رشكت معدين و صنعتي گل گهر

GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY

GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY



رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان اینکه این استان 

جزو استان هایی است که پروتکل های بهداشتی به خوبی 

رعایت نمی شود گفت: فقط حدود ۴۳ درصد جمعیت این 

اســتان پروتکل های بهداشــتی را رعایت می کنند که برای 

کنترل کرونا باید این آمار باید افزایش یابد.

حمیدرضا رشیدی نژاد افزود: نزدیک یک میلیون  و ۸۴۰ هزار 

نفر در اســتان کرمان در نوبت نخســت و ۹۸۰ هزار نفر در 

نوبت دوم واکســینه شــده اند و به طور کلی در این اســتان 

۷۲ درصــد نوبــت اول و ۳۲ درصــد طــی نوبت دوم واکســن 

کرونا را دریافت کرده اند. وی گفت: شدت واکسیناسیون 

در حــوزه هــای مختلــف متفاوت و در شــرق این اســتان نیز 

کمتر از میانگین است.

۴۳ درصد مردم کرمان 
پروتکل های بهداشتی را 

رعایت می کنند

خبر  
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در نشست پورابراهیمی با مدیران شرکت های 
زغالسنگ کرمان عنوان شد

 تاکید بر شفاف سازی 
 صورت های مالی 

شرکت های زغالسنگ 
رییس کمیســیون اقتصادی مجلس بر لزوم شــفاف 
سازی صورت های مالی شرکت های بخش خصوصی 

زغال استان کرمان تاکید کرد.
محمدرضا پورابراهیمی در نشست مشترک با مدیران 
شــرکت های معدنــی بخــش خصوصــی زغالســنگ 
اظهــار کــرد: بــه منظــور کمــک بــه فعالیــت صنعت 
زغالســنگ اســتان ارائه اطاعات صورت های مالی 
مبنی بر میزان فروش، سود خالص بهای تمام شده 

و وضعیت دارایی ها و استهاک ضروری است.
وی بیــان کــرد: گــزارش عملکرد ســه ســاله شــرکت 
های زغالی در راســتای شــفافیت اطاعات به بهبود 
عملکرد شرکت ها و همچنین برآورده شدن مطالبات 

کارگری کمک ویژه ای خواهد کرد.
پورابراهیمی یادآور شــد: همزمان با رفع مشــکات 
کارگــری بایــد بــه فکــر رفع مشــکات صنعــت زغال 
کشــور نیــز بــود زیــرا بــا رفع مشــکات ایــن صنعت 
امکان توانمندسازی شرکت های تولیدکننده زغال 
در بخــش دولتــی و غیردولتــی و نیــز کمــک به قشــر 

کارگر نیز فراهم خواهد شد.
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس گفت: قرار 
اســت هفته آینده در نشســت انجمن زغال کشــور 
که نمایندگانی از کرمان نیز حضور خواهند داشت 
رفع مشکات این صنعت در دستور کار کمیسیون 

اقتصادی مجلس قرار گیرد.
وی بــه تغییــر در قیمــت گــذاری زغال بــرای افزایش 
درآمدهــای شــرکت هــای زغالی کشــور اشــاره کرد و 
افزود: با توجه به افزایش تورم و شرایط فعلی قیمت 
تمام شــده ای که در شــرکت های تولیدی بوده که 

امکان ادامه فعالیت را با مشکل مواجه می کند.
وی افزود: نکته دوم که بســیار حائز اهمیت اســت 
ایــن اســت کــه حــذف حقــوق دولتــی از ســرفصل 
پرداخــت حقــوق دولتــی معــادن زغــال ســنگ در 
راســتای کمک به این شــرکت ها و پرداخت بخشی 
از حق بیمه کارگری و کارفرمایی شرکت های زغال 
سنگی توسط  دولت که در بودجه سنواتی همانند 
بیمه قالی بافان و کارگران ساختمانی باید مد نظر  

قرار گیرد.
بــه گــزارش ایســنا، پورابراهیمــی بیان کــرد: پیگیری 
تســهیات کم بهره و مدت دار برای مکانیزه شــدن 
معــادن و افزایــش ایمنی فعــاالن کارگری در معادن 
کشور به ویژه استان کرمان به عنوان قطب معدن 

کشور است .

 در کمیسیون هماهنگی بانک های استان 
بررسی شد

وضعیت انتقال منابع 
 شرکت های بزرگ 
به استان کرمان 

اســتاندار کرمان گفت: در ســال ۹8 حدود ۴5 هزار 
میلیــارد ریــال از منابــع مالــی شــرکت هــای بزرگ به 
بانک های استان منتقل شده که اکنون طبق اعام 
شــورای بانک های اســتان به ۱۶0 هزار میلیارد ریال 

رسیده است.
علی زینی وند در جلسه کمیسیون هماهنگی بانک 
هــای اســتان کرمــان دربــاره تاثیر آمــدن منابع مالی 
شــرکت های بزرگ در رشــد منابع بانک های استان 
گفــت: در ســال ۹8 حــدود ۴5 هــزار میلیــارد ریــال 
شرکت های بزرگ به بانک های استان منتقل شده 
کــه اکنــون طبــق اعام شــورای بانک های اســتان به 

۱۶0 هزار میلیارد ریال رسیده است.
وی ادامــه داد: ایــن رقــم نســبت بــه درآمدهــای این 
شــرکت ها ناچیز اســت اما برای رشــد منابع اســتان 
قابل قبول بوده و باید این رشد ادامه یابد و در استان 
کرمان نباید مشکل منابع مالی وجود داشته باشد.
استاندار کرمان با بیان اینکه باید خدمات بانک ها 
دیده شود، اظهار کرد: بار اصلی تامین مالی استان 
و کشــور بــر دوش بانــک هاســت و اگــر بانــک ها در 
ایــن دوران تحریــم ها و شــیوع بیمــاری کرونا، کمک 
نکرده بودند، اقتصاد کشور و استان ها فلج می شد.
وی مدیریــت منابــع بانک ها را الزامی دانســت و در 
ادامــه بــر لــزوم تعیین نقش بانک ها در تامین مالی 
اســتان تاکید کرد و افزود: عدالت توزیعی در منابع 
مالی بنگاه های بزرگ اقتصادی استان در بانک های 

کرمان مهم است.
زینی وند بیان کرد: با توجه به شــرایط کشــور، همه 
منابعــی کــه بایــد، از طریــق ۱5 درصد حقــوق دولتی 
معادن و ... به اســتان پرداخت نمی شــود و ما نمی 
توانیم مطالبه گری کنیم زیرا کشــور باید اداره شــود 
امــا راهکارهایــی برای بهرمنــدی از این منابع باید به 

کار ببریم که یکی از این ابزار بانک هاست.
وی بــا اشــاره بــه تعهــد اســتان در ایجــاد اشــتغال در 
سال جاری عنوان کرد: بانک ها یک فاز برای دادن 
 )SME( تسهیات به مشاغل خرد و کوچک و متوسط

باز کنند تا مشکل اشتغال استان حل شود.
اســتاندار کرمــان بیــان کــرد: منابعــی کــه در کرمــان 
تامین می شود، استان ظرفیت جذب و بازدهی آن 
را دارد، چرا باید منابع از اســتان خارج شــود؟ بانک 
های خصوصی کمتر از بانک های دولتی نیســتند و 
ما باید آنها را مورد رصد قرار دهیم و برای رصد آنها 

ابزار حاکمیتی داریم.

سرپرست معاونت هنری وزارت ارشاد اعالم کرد 

 موافقت با تاسیس 
دبیرخانه دائمی جشنواره 
موسیقی نواحی در کرمان

سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسامی گفت: با درخواست تاسیس دبیرخانه دائمی 
جشــنواره موســیقی نواحــی ایــران در کرمــان موافقت 

می کنم. 
محمود شالویی در آیین اختتامیه چهاردهمین جشنواره 
موسیقی نواحی ایران پس از درخواست مدیرکل ارشاد 
استان و استاندار کرمان مبنی بر خواست مردم برای 
واگذاری دبیرخانه دائمی این جشنواره به کرمان گفت: 
با تاسیس دبیرخانه دائمی جشنواره موسیقی نواحی 
ایــران در کرمــان موافقــت می کنم. وی بــا بیان اینکه 
کرمان از این حمایت برخوردار خواهد بود تا جشنواره 
موسیقی نواحی را برگزار کند، اظهار کرد: کرمان این 
ظرفیــت را دارد تــا بتوانــد ایــن رویداد را برای همیشــه 
میزبانی کند. سرپرست معاونت هنری وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســامی از سیاســت هــای دولــت ســیزدهم 
سخن به میان آورد و افزود: سیاست دولت سیزدهم 
تمرکززدایی اســت تا رویدادها را در سراســر کشــور با 

توجه به ظرفیت آنها توزیع کند.

بانک مرکزی اعالم کرد؛

 تمدید مهلت ثبت نام 
 وام کسب و کارهای 
آسیب دیده از کرونا

بانک مرکزی طی بخشــنامه ای تمدید مهلت ثبت نام 
و پرداخــت تســهیات بــه صاحبان کســب وکارهای به 
شدت آسیب دیده از کرونا و نیز حوزه های گردشگری، 
ورزش و جوانان، فرهنگ و هنر و حمل و نقل ریلی و 

هوایی را به بانک های عامل اباغ کرد.
طبق اعام بانک مرکزی، متن این بخشنامه به شرح 

زیر است:
 ۱۴00.03.23 مــورخ   830۴۴/00 شــماره  نامــه  پیــرو 
بدینوســیله جــزء )۶( بنــد )ج( از مصوبــات هشــتاد و 
ششــمین جلســه ســتاد ملــی مدیریــت کرونــا مــورخ 
03 /0۷ /۱۴00 درخصــوص »تمدیــد مهلــت ثبــت نام و 
پرداخــت تســهیات بــه صاحبــان کســب و کارهای به 
شدت آسیب دیده از کرونا و نیز حوزه های گردشگری، 
ورزش و جوانان، فرهنگ و هنر و حمل و نقل ریلی و 

هوایی« به شرح زیر اباغ می شود:
نــام متقاضیــان دریافــت تســهیات  ثبــت  »مهلــت 
مشــاغل و کســب و کارهــای بــه شــدت آســیب دیــده 
از کرونــا )بندهــای ۴ و5 ( جــزء )ب( مصوبه جلســه ۷۱ 
ســتاد ملــی مدیریــت کرونــا )موضوع اباغیــه 28053 
مورخ ۱3 /03 /۱۴00 ریاســت جمهوری( تا پایان آذرماه 

تمدید می  شود.

انتشار آمار مربوط به تغذیه ایرانیان؛

کرمانی ها در صدر فهرست 
نوشابه خورها

طــرح آمارگیــری از فرهنــگ رفتاری خانــوار از طرح   های 
آماری جدید مرکز آمار ایران است که با هدف شناخت 
فعالیت   ها و رفتارهای فرهنگی خانوارها و استفاده از آن 
برای برنامه   ریزی   های فرهنگی کشور طراحی شده است.
ایــن آمارگیــری در ســال ١٣٩٩ بــرای افــراد ١٥ســاله و 
بیشــتر با ۴3هزار و ۷00خانوار نمونه شــهری و ۱8هزار 
و 8۶0خانــوار نمونــه روســتایی و در کل بــه ۶2هــزار و 
5۶0خانــوار مراجعه شــده و اطاعــات مرتبــط بــا حــوزه 
کتــاب و نشــریات، موســیقی، شــبکه    های اجتماعــی، 
فعالیت   هــای ورزشــی، تغذیــه، ســرمایه اجتماعــی و... 
افــراد ١٥ســاله و بیشــتر اخــذ شــده اســت. مهم تریــن 
یافته      های این طرح در حوزه تغذیه و دخانیات به شرح 
زیر است: سرانه مصرف شیر افراد ١٥ساله و بیشتر در 
هفته در سال ١٣٩٩، به طور متوسط ٩٨ / ٢لیوان برآورد 
شــده اســت. اســتان اردبیــل بــا ٦٣/ ٣لیــوان در هفته 
بیشــترین ســرانه مصرف شــیر افراد ١٥ســاله و بیشــتر 
را در بین اســتان   های کشــور دارا بوده است. همچنین 
ســرانه مصرف نوشــابه افراد ۱5ساله و بیشتر در هفته 
به طور متوســط ٠ / ٢لیوان برآورد شــده اســت. اســتان 
کرمان با ســرانه مصرف نوشــابه افراد ۱5ساله و بیشتر 
به طور متوسط ٧٧/ ٢لیوان در هفته، بیشترین سرانه 
را در بین استان   های کشور دارا بوده است. نتایج طرح 
حاکی از آن اســت که در ســال یادشــده ســرانه مصرف 
ماهی افراد ١٥ســاله و بیشــتر در ماه به طور متوســط 
٧ / ١وعده بوده اســت. اســتان هرمزگان با ٦٧/ ٥وعده 
در ماه بیشــترین ســرانه مصرف ماهی افراد ١٥ســاله و 
بیشتر را در بین استان   های کشور دارا بوده است. در 
ســال ١٣٩٩، ســرانه مصرف فســت فود افراد ١٥ساله و 
بیشــتر به طور متوســط ٣٤ / ١دفعه در ماه برآورد شده 
اســت. ١١درصد از خانوارهای کشــور در ســال٩٩ غذای 
بیــش از نیــاز مصرفــی خــود را طی مــاه منتهی به زمان 
آمارگیری در سطل زباله ریخته   اند. در سال ١٣٩٩، ٨ / 
٥درصد افراد ١٥ساله و بیشتر اظهار کرده   اند که سیگار 
می کشــند و ٦ / ٨٩درصــد از افــراد ســیگاری، هــر روز 
سیگار می کشیدند. به عبارت دیگر، ٢ / ٥درصد از افراد 
١٥ساله و بیشتر، روزانه سیگار می   کشیدند. همچنین 
در ســال ١٣٩٩، ۴درصد افراد ١٥ســاله و بیشــتر اظهار 
کرده   اند که قلیان می کشند و ٧ / ٢٢ درصد از این افراد 
به  طور روزانه قلیان می   کشــیدند. به عبارت دیگر، ٩ / 
٠درصد افراد ١٥ساله و بیشتر هرروز قلیان می   کشیدند. 

خودرو پرسودترین بازار تا پایان مهر؛

بازدهی بازارها در ۷ ماهه اول امسال

در هفــت ماهــی که از ســال ۱۴00 گذشــته، بــازار »خودرو« بیش 
از دیگر بازارها رشد کرده و سود 20 درصدی برای سرمایه  گذاران 
خــود بــه همــراه داشــته، در مقابــل بــازار »طا« کم نوســان ظاهر 

شده است.

خودرو  
طبق گزارش تورم مرکز آمار ایران، شاخص کاالهای بادوام در پایان 
مهر امسال ۱۱۴ پله نسبت به پایان اسفند سال گذشته رشد کرده 
است. کاالهای بادوام شامل خودرو نیز می شود که با قرار گرفتن 
شاخص روی سطح ۶۷3 واحدی، بیش از 20 درصد از ابتدای سال 
تاکنون رشد کرده و به پربازده ترین بازار هفته تبدیل شده است.

پــس از خــودرو، بازار مســکن بیشــترین رشــد را بــا ۱۷.2 درصدی 
داشته است.

شاخص این بازار نیز 38 واحد رشد کرده و از سطح 220 واحدی 

قبل از شــروع ســال به ســطح 258 واحدی در پایان مهر امســال 
رسیده است.

دالر  
دالر در ماه های گذشته 3۴52 تومان رشد.

براســاس نرخ های اعامی صرافی ملی، دالر در پایان اســفند 23 
هزار و ۹۶3 تومان بود. در ماه هایی که از سال جاری گذشته ۱۴.۴ 

درصد رشد کرده است.
در پایان مهر امسال هر دالر آمریکا با نرخ 2۷ هزار و ۴۱5 تومان 

خریدوفروش شد.

بورس  
شــاخص کل بــورس نیــز از ابتــدای ســال حــدود ۱0 درصــد رشــد 

کرده است.

براساس داده های سازمان بورس و اوراق بهادار، شاخص کل بورس 
پیش از شروع فروردین امسال روی سطح یک میلیون و 30۷ هزار 
واحدی قرار داشت. در پایان مهر علی رغم نوسان های افزایشی و 

کاهشی شاخص کل ۱2۹ هزار واحد رشد کرد.
این شخص با رشد ۹.8 درصدی در ماه های گذشته با قرار گرفتن 
روی سطح یک میلیون و ۴3۶ هزار واحدی به کار خود پایان داد.

طال  
هر گرم طای ۱8 عیار ۶۴ تومان افزایش قیمت داشته است.

به گزارش تجارت نیوز، پیش از این که بازارها در امســال آغاز به 
کار کنند، خریداران طا هر گرم از این فلز ارزشمند را به نرخ یک 
میلیون و 85 هزار تومان می خریدند. اما در هفت ماهی که گذشته 
5.8 درصد رشد کرده است. در پایان مهر این فلز طایی به نرخ 

یک میلیون و ۱۴۹ هزار تومان خریدوفروش شد.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه تشریح کرد

کارنامه شش ماهه هلدینگ سرچشمه

مدیرعامــل شــرکت ســرمایه گــذاری مــس سرچشــمه، بــه بیان 
گزارشی در خصوص عملکرد شش ماهه دوره مالی منتهی به 3۱ 
شهریور ۱۴00 هلدینگ سرمایه گذاری مس سرچشمه و افزایش 
سرمایه این شرکت، پرداخت و گفت: گزارش بازرس قانونی در 
خصوص افزایش ســرمایه از مبلغ 5.۱00 میلیارد ریال به مبلغ 
۷.۶50 میلیارد ریال )معادل 50 درصد ســرمایه کنونی از محل 

سود انباشته( در تاریخ 25 مهر ۱۴00 صادر و همزمان به سازمان 
بــورس اوراق بهــادار بــرای کســب مجوز ارســال گردید که پس از 
تصویب توســط ســازمان بورس، تمامی اقدامات الزم برای ثبت 

افزایش سرمایه به سرعت،پیگیری خواهد شد.
مهندس میاد شمس، همچنین در خصوص عملکرد دوره مالی 
شش ماهه منتهی به 3۱ شهریور ۱۴00 افزود: هلدینگ سرمایه 

گذاری مس سرچشــمه بر اســاس صورت های مالی حسابرسی 
نشــده شــرکت های گروه طی دوره شــش ماهه اول ســال ۱۴00 
مبلغ حدود 2.۱00.000 میلیون ریال سود خالص داشته است 
که پیش بینی می گردد تا پایان سال حداقل سود محقق شده 
سال ۱3۹۹ ) مبلغ ۴.2۹2.۶۷۹ میلیون ریال( علی رغم کاهش 
سود فروش سرمایه گذاری با توجه به شرایط بازار، تحقق یابد.

بــه گفتــه میــاد شــمس، ســود شــرکت ســرمایه گــذاری مــس 
سرچشــمه) ســود شــرکت اصلی( با توجه به ماهیت شــرکت و 
اینکه عمده درآمد آن سود سهام می باشد در نیمه دوم سال با 
توجه به مجمع شرکت های فرعی و وابسته شناسایی می گردد.

وی همچنین افزود: هزینه های عمومی اداری سال ۹۹ شرکت 
اصلی بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده مبلغ ۱۹۱.5۶8 
میلیون ریال و هزینه عمومی اداری دوره شش ماهه سال ۱3۹۹ 
مبلغ 80.58۱ میلیون ریال بوده است که بهای تمام شده پروژه 
فلوتاســیون ســرباره تســهیم گردیــده اســت. وی گفــت: هزینــه 
عمومی اداری دوره منتهی به 3۱ شــهریور ۱۴00 مبلغ ۱۱3.0۴0 
میلیون ریال می باشد که با توجه به افزایش 30 الی ۴0 درصدی 

حقوق و دستمزد و تورم کشور افزایش چندانی نداشته است.
وی در پایــان تاکیــد کــرد: اکثریــت ســهامداران حقیقــی شــرکت 
سرمایه گذاری مس سرچشمه، بازنشستگان و شاغان مجموعه 
شرکت ملی صنایع مس ایران هستند که به قابلیت ها و ظرفیت 
هــای شــرکت واقــف هســتند که بنــده و همکارانــم در مجموعه 
هلدینگ ســرمایه گذاری مس سرچشــمه با تمام قوا در تاش 
هســتیم که بتوانیم با اســتعانت از الطاف بیکران الهی امانتدار 

حقوق ذینفعان باشیم.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن پاسخ داد

مسکن ملی، متری چند آب می خورد؟
مدیــرکل دفتــر اقتصــاد مســکن درباره قیمــت تمام شــده واحدهای 
مســکونی طرح جهش تولید مســکن گفت:اعام قیمت ثابت برای 
اتمام واحدهای مســکونی جهش تولید مســکن امکانپذیر نیســت. 
تاش کردیم تا حداقل قیمت برای متقاضیان در نظرگرفته شود. در 
حال حاضر، قراردادهایی که در طرح ملی مسکن امضای شده با 2 
میلیون و 800 هزار تومان بوده است. در جاهایی از کشور نیز قیمت 
یک متر مربع ساخت با 3 میلیون و 300 هزار تومان بوده است که 
در آنها مشــمول تبدیل ضرایب ســازمان برنامه و بودجه خواهد شــد 
و به ۴ میلیون تومان هم خواهد رسید. در عین حال تا زمان تحویل 

قیمت نهایی خواهد شد.
اصانــی بــا بیــان ایــن که تجربه مســکن مهر در قانــون جهش تولید 
مسکن استفاده می شود، افزود:زمین های نهضت ملی مسکن در 
جاهایی تامین شده و خواهد شد که حداقل خدمات زیربنایی در آن 
وجود داشته باشد و به این منظور هم مناطقی که در بافت فرسوده 
هستند به دلیل آنکه از تمامی امکاناتی زیربنایی و روبنایی برخوردار 

هستند هدف طرح قانون جهش تولید مسکن هستند.
اصانی ادامه داد:همچنین چنانجه اراضی واحدهای مسکونی نهضت 
ملی در کنار مسکن مهر تعبیه شود به دلیل آنکه هم اکنون خدمات 
زیربنایــی و روبنایــی دارنــد طرح کمتر دچار آســیب می شــود. ضمن 
آنکه اولین شرط برای تامین زمین، در نظر گرفتن خدمات زیربنایی 
و روبنایی آن است. به همین منظور حمایت هایی در قانون جهش 
تولیــد مســکن و هــم در برنامــه ریزی اجرایی به شــکل مشــخص در 

نظر گفته شده است.
اصانی یادآور شد:متقاضیان باید در سایت saman.mrud.ir وارد 
شوند. بخشی تحت عنوان نهضت ملی مسکن دارد که متقاضیان 

آن را کلیک کرده و اطاعات را وارد می کنند.
به گفته وی، ثبت نام تا وقتی که یک میلیون متقاضی احراز شرایط 
شوند ادامه دارد و مرحله به مرحله، انجام خواهد شد. در این مرحله 
یک ماه فرصت گذاشته شده است و بعد از یک ماه نیز زمین هایی 
اضافــه مــی شــود و بعــد از موافقــت، آقایان مجرد نیز مــی توانند در 

سامانه ثبت نام کنند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با تشریح جزئیات جدید تسهیات قانون 
جهش تولید مسکن، گفت:متقاضیان نهضت ملی مسکن باید چهار 
شرط اصلی، تاهل یا سرپرست خانوار بودن، حداقل سابقه 5 سال 
ســکونت در شــهر موردتقاضا، فاقد مالکیت خصوصی و در نهایت 

عــدم اســتفاده از امکانــات دولتــی از اول انقاب در حوزه مســکن را 
داشته باشند. همچنین بانوان مجرد باالی 35 سال سن، معلوالن 
جسمی و حرکتی با 20 سال سن، می توانند در قانون جهش تولید 

مسکن )نهضت ملی مسکن( مشارکت داشته باشند.
به گزارش خبرآناین، اصانی گفت:در قانون جهش تولید مســکن 
برای برنامه های حمایتی، زمین باید به شکل اجاره ۹۹ ساله واگذار 
شــود بدین معنا زمین نهضت ملی مســکن برای دهک های یک تا 
سوم، رایگان است. تنها متقاضیان سالیانه رقم ناچیزی را به دولت 
مــی دهنــد. هــم اکنــون در حــدود ماهــی ۴0 هــزار تومــان در بهترین 

منطقه باشد.



 صنعت، معدن  صنعت، معدن 
33و تجارتو تجارت

  خبر

 صنایع کوچک
 ۶ هزار میلیارد ریال 
تسهیالت می گیرند

معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت و مدیــر عامــل 

ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک هــای صنعتــی ایــران 

گفت: ۲ هزار میلیارد ریال با تفاهم بانک ها و در مجموع 

دست کم ۶ هزار میلیارد ریال تسهیالت به صنایع کوچک 

و متوسط کشور پرداخت می شود.

علی رسولیان افزود: این تسهیالت در ۲ بخش یکی برای 

احیای واحدهای کوچک راکد و دیگری برای صنایعی که 

در مرحله نصب ماشین آالت هستند، پرداخت می شود.

وی با بیان اینکه پرداخت این تسهیالت تا یک ماه آینده 

اجرایی می شود، ابراز داشت: تسهیالتی که هم اکنون به 

واحدهای تولیدی پرداخت می شــود از چند منبع اســت 

که از جمله آن ها می توان به »طرح تام « اشاره کرد.
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اردشیر سعدمحمدی »سفیر مسئولیت 
اجتماعی« شد؛

اهدای نشان عالی 
 »مسئولیت اجتماعی« 

به شرکت مس 

مســئولیت  و  عمومــی  روابــط  جشــنواره  نخســتین 
اجتماعی با تقدیر از عملکرد شرکت مس و مدیرعامل 
آن بــه دلیــل انجــام فعالیت هــای چشــمگیر در حــوزه 

مسئولیت های اجتماعی برگزار شد.
این جشنواره در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار 
شــد. در ایــن مراســم از ســازمان هــای فعــال در زمینه 

مسئولیت اجتماعی تقدیر به عمل آمد.

دریافت نشان عالی 6 ستاره »مسئولیت   
اجتماعی« 

در این مراسم نشان عالی ۶ ستاره مسئولیت اجتماعی 
بــه ســتاد اجرایــی فرمان امــام )ره(، کمیتــه امداد امام 
خمینــی)ره(، شــرکت ملــی صنایــع مس ایران و ســایر 

شرکت های پیشرو در این حوزه اهدا شد.
همچنیــن در بخــش تجلیــل از »مروجــان مســئولیت 
اجتماعی« به محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان 
امــام)ره(، مرتضــی بختیاری رئیس کمیتــه امدام امام 
خمینی)ره(، اردشــیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت 
ملی صنایع مس ایران، علیرضا زالی رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی، نشان "سفیران و مروجان 

مسئولیت اجتماعی" اهداء شد.

در مهر ماه رقم خورد؛

بازار 111۰ میلیارد تومانی 
قراردادهای آتی بورس کاال

در جریان معامات هفتمین ماه ســال ۱۴00، معامله 
گــران در بــازار مشــتقه بورس کاالی ایــران ۴۷۶ هزار و 
8۱۹ قــرارداد آتــی را بــه ارزشــی بیــش از ۱۱ هــزار و ۱02 

میلیارد ریال منعقد کردند.
در مهر ماه سال جاری تعداد  ۴32 هزار و 830 قرارداد 
آتی زعفران نگین به ارزشــی بیش از ۹2۷5 میلیارد و 
۶۶2 میلیون ریال برای تحویل در دو سررســید آبان و 

دی ماه منعقد شد. 
معامله گران با انعقاد ۷ هزار و ۶۹0 قرارداد آتی زعفران 
پوشــال به ارزش ۱۱0 میلیارد ریال را برای تحویل آبان 

ماه امسال ثبت کردند.
همچنیــن در مهــر مــاه ۱۷۴ قرارداد آتی پســته تحویل 
مهــر و آذر مــاه ۱۴00 نیــز به ارزش بیش از 32 میلیارد 

ریال بالغ شد.
همچنیــن در مهــر مــاه امســال ۱53 قــرارداد آتــی زیره 
ســبز بــا دوره  تحویــل مهــر و آذر ماه بــه ارزش بیش از 

۱3 میلیارد و ۶۶0 میلیون ریالی منعقد شد.
22 هزار و 38۶ قرارداد آتی نقره نیز برای سررسیدهای 
مهر، آبان و  آذر در حالی منعقد شــد که ارزش ۴5۷ 

میلیارد ریالی برای این دارایی پایه رقم خورد.
انعقاد ۱35 هزار و 8۶ قرارداد آتی صندوق طا با دوره 
تحویــل مهــر، آبــان، آذر و بهمن مــاه به ارزش بیش از 

۱2۱2 میلیارد ریالی به ثبت رسید.

رئیس هیات عامل ایمیدرو خبرداد

۷ میلیارد دالر ارزش افزوده 
ذخایر با اکتشافات جدید

در حــوزه اکتشــاف ســال گذشــته توانســتیم ذخایــر 
جدیدی از سنگ آهن، زغال سنگ، طا و مس کشف 
کنیم. رئیس هیات عامل ســازمان توسعه ای ایمیدرو 
افزود: میزان ذخایر پیش بینی شــده این محدوده ها، 
در زمینه سنگ آهن حداقل 200 میلیون تن و باالتر و 
در زغال سنگ بیش از این عدد و در مورد طا و مس 

نیز ذخایر قابل توجهی است.
وجیــه هللا جعفــری تصریــح کــرد: با اکتشــافات جدید 
بالغ بر ۷میلیارد دالر ارزش افزوده به ذخایر جدیدمان 
افزوده شد. این رقم می تواند به یک محصول تبدیل 

شود و ارزش چندبرابری پیدا کند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره  اعتراض 
معدنــداران بخش خصوصی به افزایش حقوق دولتی 
گفــت: موضــوع از ســوی معاونت امور معــادن وزارت 
صمــت در دســت بررســی اســت و تــاش می شــود 

ساختاری تعریف شود که عین قانون اجرا شود.
جعفــری تصریــح کــرد: ماده ۱۴ قانــون معادن تصریح 
دارد که حقوق دولتی متناسب با هر معدن و شرایط 
آن و درصــدی از مــاده معدنــی دریافت شــود و این به 
آن معنا اســت که حقوق دولتی معادن باید به شــکل 
متغیر محاســبه شــود. گاه دو معدن در کنار هم قرار 
دارند اما شرایط توپوگرافی، برداشت و کیفیت و عیار 
آن بــا هم متفاوت اســت. رئیس هیات عامل ایمیدرو 
خاطرنشان کرد: با لطبع فرمول محاسبه حقوق دولتی، 
شامل تمامی معادن اعم از کوچک و بزرگ و خصوصی 

و به اصطاح خصولتی خواهد بود.  

رئیس موسسه یونیدرو:

قدردان مدیران تحول آفرین 
گل گهر هستیم

رئیــس موسســه یونیــدرو در بازدیــد از غرفــه شــرکت 
گل گهــر در ســومین جشــنواره ایده هــای ارزش آفرین 
معدن و صنایع معدنی)اینوماین( در دانشــگاه تهران 
گفت: یونیدرو در فضای تعامل بین دانشگاه و صنعت 

فعالیت می کند
و ما باید پژوهش های دانشگاه را در قالب دفتر انتقال 
تکنولوژی به صنعت منتقل کنیم، اما اگر برای دانش 
تولیــد شــده مشــتری وجــود نداشــته باشــد، کار ما به 

نتیجه نمی رسد.
دکتر امید اصغری افزود: همکاری گل گهر به عنوان 
یک شرکت معدنی از یک طرف باعث انتقال تکنولوژی 
و از طرفی باعث به کار گرفته شدن تکنولوژی در بدنه 

صنعت و معدن می شود.
وی با اشــاره به اینکه با حمایت مدیران تحول آفرین 
است که چنین رویدادهای در این حد و اندازه در سطح 
کشور برگزار می شود، اظهار کرد: مدیران شرکت گل 
گهــر در تمامــی بخش هــا چــه دریافت ایده، چــه ارائه 
نیازهای فناورانه شرکت ها، نهایت همکاری را داشته 
و قدردان ایشــان هســتیم. امیدواریم به واســطه این 
رویداد تعامات مان را برای ارتقای بخش ســنگ آهن 

کشور افزایش دهیم.
گفتنــی اســت ســومین اینومایــن کــه از 2۶ مهرمــاه با 
برگزاری نمایشــگاه توانمندی هــای دانش بنیان، ارائه 
نیازهای فناورانه و برگزاری پنل آغاز شده بود 2۹ مهرماه 

به کار خود پایان داد.

مدیر مجتمع سنگ آهن جالل آباد خبر داد:

 تحقق 1۰۰ درصدی 
 تولید سنگ آهن 

در معدن جالل آباد

تحقق ۱00 درصدی تولید سنگ آهن در معدن سنگ 
آهن جال آباد زرند به ثبت رسید.

حسین شیخ علی بابایی با بیان این مطلب گفت: طی 
۱۱ ماه گذشته مجتمع سنگ آهن جال آباد موفق به 
استخراج  بیش از 5 میلیون تن سنگ آهن کلوخه از 
معــدن جــال آباد شــد کــه باعث تحقــق ۱00 درصدی 

برنامه ها  در این مدت شده است.
حسین شیخ علی بابایی در ادامه افزود: در شش ماهه 
نخســت امســال بیش از 2 میلیون تن ســنگ آهن از 
معدن جال آباد استخراج شده که ۱2 درصد نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.
مدیر مجتمع سنگ آهن جال آباد خاطر نشان کرد: 
در سال ۱3۹۹ این مجتمع موفق به تولید 5 میلیون و 
۹۴0 هزار تن سنگ آهن شده است که این میزان تولید 
در مدت بهره برداری معدن یک رکورد جدید محسوب 
می شــود. وی با اشــاره به واگذاری معدن ســنگ آهن 
جــال آبــاد بــه راهبــر )بخــش خصوصــی( از ســال ۹5 
تاکنــون گفــت: از زمان واگــذاری تاکنون میزان نیروی 
انسانی در مجتمع بیش از دو برابر رشد داشته است.

گفتنی است مجتمع سنگ آهن جال آباد در استان 
کرمــان، 35 کیلومتــری شــمال غــرب شهرســتان زرند 

واقع شده است.

وزیر اقتصاد به وزیر صمت نامه نوشت

 جلوگیری از تعطیلی 
واحدهای صنعتی بدهکار

وزیــر اقتصــاد طــی نامــه ای بــه وزیــر صنعــت، معــدن 
و تجــارت خواســتار آن شــد کــه ســتاد تســهیل و رفــع 
موانــع تولیــد مــواردی از واحدهــای تولیــدی را کــه بــه 
دلیل مطالبات بانکی تعطیل یا نیمه تعطیل شده   اند 

دنبال کند.
ســیدرضا  بــا  مکاتبــه  در  خانــدوزی  سیداحســان 
فاطمی امیــن آورده اســت: باتوجــه به دســتورات اکید 
مقــام معظــم رهبــری در ســنوات اخیــر مبنــی بــر لزوم 
حمایت همه   جانبه از تولید ملی و مانع   زدایی به عنوان 
تکلیف شرعی و قانونی و پیرو دستور ریاست جمهوری 
در ســفر اخیــر بــه اســتان اردبیــل مبنی بــر اینکه هیچ 
بانکــی در کشــور نباید واحدهــای تولیدی را تعطیل یا 
نیمه تعطیــل کنــد، ضمن تاکید بر الزام شــبکه بانکی 
به وصول مطالبات بدون ورود هرگونه خدشه به روند 
تولید و اشتغال کارگران واحدهای تولیدی، خواهشمند 
است دستور فرمایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، 
با نظارت مستمر بر آخرین وضعیت فعالیت واحدهای 
تولیــدی، در صــورت مواجهــه بــا مــواردی کــه وصــول 
مطالبــات بانک هــا منجــر بــه تعطیلــی احتمالــی واحد 
تولیدی فعال شــده اســت، عاوه بر عمل به تکالیف 
قانونــی منــدرج در مــواد ۶۱ و ۶2 الحاقی به قانون رفع 
موانــع تولیــد رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشــور و 
آیین نامــه اجرایــی آن، مــواردی را کــه منجر به حصول 
نتیجــه نشــده اســت، به معاونت امــور بانکی، بیمه و 
شرکت های دولتی این وزارت و بانک مرکزی جمهوری 
اسامی ایران گزارش کنید تا پیگیری های الزم حسب 

مورد صورت پذیرد.

کارنامه جذب پول خارجی در نیمه اول 1400

سهم 11 درصدی کرمان از سرمایه گذاری خارجی

اقتصــاد کرمــان: جــذب یــک ســرمایه گذاری خارجــی ۶/ ۱میلیارد 
دالری در شــهریورماه امســال در حالی ســبب شد که در یک ماه 
به اندازه ۷/ ۴برابر پنج ماه پیش از آن، ســرمایه خارجی مصوب 
شود که در همین فاصله، شاهد سقوط  استان کرمان به رده دوم 
استان ها در جذب سرمایه خارجی و جا ماندن از استان همسایه 

خود یعنی سیستان و بلوچستان هستیم.
گزارش »اقتصاد کرمان« می افزاید: در حالی که در پایان مردادماه 
امســال، اســتان  کرمــان بــا جــذب ۶۴درصــد از کل ســرمایه   های 
خارجی، صدرنشین بود در گزارش شش ماهه به رتبه دوم سقوط 
کرده است و این استان سیستان و بلوچستان بود که با جذب یک 
ســرمایه خارجی قابل توجه،کل معادالت را به هم زد و با ربودن 

گوی سبقت از کرمان، در صدر فهرست رده بندی قرار گرفت. 
تازه ترین گزارش وزارت صمت می گوید:در مجموع، در نیمسال 
اول ۱۴00 اســتان های سیســتان و بلوچســتان، کرمــان، زنجــان، 
مرکــزی و آذربایجــان شــرقی به ترتیب رتبه هــای اول تا پنجم را از 
لحاظ حجم ســرمایه گذاری خارجی مصوب، کســب کرد ه اند. بر 
این اساس، 8۱درصد از کل سرمایه    خارجی تزریق شده به صنعت 
در این دوره زمانی در استان سیستان و بلوچستان صورت گرفته 
و پس از سیستان و بلوچستان، استان کرمان با ۱۱ درصد، زنجان 
با ۴درصد، مرکزی و آذربایجان شرقی هر یک با 2درصد سهم از 

حجم سرمایه گذاری در رده   های بعدی قرار دارند.
شــواهد موجــود نشــان می دهــد ســهم ســرمایه گذاری خارجــی 

مصــوب در بخــش صنعت، معدن و تجارت 85 درصد از کل آمار 
سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران را طی ۶ماهه اول سال را به 
خود اختصاص داده؛ عددی که در این دوره زمانی به 2 میلیارد و 
22۷ میلیون دالر رسیده است. این عدد که نسبت به مدت مشابه 
سال قبل رشدی ۱۶۱درصدی را نشان می دهد، تا پایان مردادماه 
تنهــا حــدود 388 میلیــون دالر بود. این رشــد چشــمگیر در حالی 
اتفاق افتاده که به نظر می رســد در شــهریورماه شــرایط سیاســی 
بــه ثبــات رســیده و بــا تغییر دولت، مســیر اعطای مجــوز و جذب 
سرمایه باز شده است. ۷۴پروژه جدید سرمایه گذاران خارجی که 
در ماه   های گذشــته از ابتدای ســال ۱۴00 کلید خورده   اند، عموما 
در بخش   های »ساخت مواد و محصوالت شیمیایی«، »ساخت 
فلزات اساسی«، »ساخت رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی«، 
و »ســاخت محصوالت از توتون و تنباکو« اســت. همچنین پنج 
کشــور اول از لحاظ ارزش ســرمایه گذاری خارجی مصوب شــامل 
کشــورهای غنا، امارات متحده عربی، افغانســتان، هلند و آلمان 
اعام شده است که بیشترین تعداد سرمایه گذاری های مصوب 
مربــوط بــه کشــور افغانســتان بــا 2۹ مــورد بــوده اســت و ســپس 
کشــورهای امارات متحده عربی، ترکیه، چین و آلمان به ترتیب 

رتبه های دوم تا پنجم را به خود اختصاص داده اند 
تصویــر ورود پــول بــه بخش صنعت در نیمه نخســت ســال ۱۴00 
در حالی به   روزرسانی شده است که به نظر می رسد در این دوره 
زمانی مجموعا ۱۷2 میلیون دالر از طرح   های سرمایه گذاری خارجی 

به اتمام رسیده و پروانه بهره   برداری دریافت کرده است. گزارش 
وزارت صمت نشان می دهد در این دوره زمانی ۷۴ پروژه به ارزش 
2 میلیــارد و 22۷ میلیــون دالر مجــوز ســرمایه گذاری دارد. در ایــن 
میان، آمارهای وزارت صمت نشان می دهد که از ۷۴ پروژه، سهم 
طرح   های در حال اجرا ۴۷ مورد به ارزش 2 میلیارد و ۶۱ میلیون دالر 
اســت. ســهم پروژه های در حال بهره برداری نیز 2۷پروژه با حجم 

سرمایه گذاری ۱82 میلیون دالری است.
گــزارش وزارت صمــت بــا تاکید بر ســهم 5/ ۹۴درصدی صنعت 
از کل ســرمایه   های جــذب شــده تعــداد پروژه   هــای ایــن بخش را 
۷0 مورد اعام کرده اســت. بخش معدن با 3 پروژه و ســهم 2/ 
۴درصدی در رده بعدی قرار دارد و بخش تجارت نیز با تنها یک 
پروژه، ســهمی 3/ ۱درصدی از کل پول   های جذب شــده خارجی 
دارد. بررسی بخش   های دیگر این گزارش نشان می دهد 22طرح 
از مجمــوع طرح   هــای ســرمایه گذاری خارجی در قالب مشــارکت 
خارجــی ۱00درصــد در کشــور بــه ثبــت رســیده   اند. ایــن 22 طرح 
حجمــی معــادل ۱۱3میلیون و ۷۴۴ هزار دالر داشــته   اند. در عین 
حال، این گزارش نشان می دهد مشارکت با شرکای خارجی به 
شــیوه جوینت ونچر )jv( در 2۹طرح صورت گرفته که حجم آنها 
350 میلیــون و ۱۱۶ هــزار دالر بــوده اســت. در عین حال، ۱3طرح 
دیگر در قالب   هایی نظیر بیع متقابل، BOT و مشارکت مدنی، 
حجم سرمایه   ای بالغ بر یک میلیارد و ۷80 میلیون دالر را به سمت 

کشور کشانده است.

خودروسازی نیمه جان بخش خصوصی؛

افت و خیز تولید خودروسازان کرمانی در نیمه اول 14۰۰
بررســی آمار تولید شــرکت های خودروساز خصوصی نشان می دهد 
این شرکت ها تا پایان نیمه اول سال ۱۴00 در مجموع تولید نزدیک 

به 22 هزار و 500 دستگاه خودرو را نهایی کردند.
 این میزان تولید در مقایســه با آمار تولید این شــرکت ها در همین 
بازه زمانی در سال گذشته به نوعی از ثبات در تولید حکایت دارد. 
چنانچه وضعیت تولید خودروسازان خصوصی تا پایان سومین ماه 
از فصــل تابســتان را بــا برنامــه تکلیــف شــده به آنها مقایســه کنیم 
مشاهده می کنیم این شرکت ها حدود ۷0 درصد از برنامه اعامی 

عقب هستند.
 خودروســازان خصوصــی چنانچــه می خواســتند بــه برنامــه تکلیفی 
پایبنــد بماننــد بایــد تا پایان شــهریورماه ۱۴00 در مجموع باید تولید 
۷5 هزار دســتگاه از محصوالت حاضر در ســبد محصوالتی خود را 
نهایی می کردند حال آنکه همان طور که ذکر شد آمارها تولید نزدیک 
بــه 22 هــزار و 500 دســتگاه خــودرو توســط خودروســازان خصوصی 
را نشــان می دهــد. امــا هــر یــک از خودروســازان خصوصی تــا پایان 
شــهریورماه ۱۴00 چــه رونــدی را به لحاظ تیــراژ طی کردند؟ در میان 
خودروســازان بخش خصوصی مدیران خودرویی ها در صدر لیســت 

تیراژ تولید قرار دارند.
 ایــن خودروســاز کرمانــی در پایــان نیمــه اول امســال در مجمــوع 
تولید بیش از ۱۱ هزار و ۴00 دســتگاه از محصوالت حاضر در ســبد 
محصوالتــی خــود را نهایــی کــرد. مقایســه این میزان تولیــد با تولید 
آنها در همین بازه زمانی در سال گذشته از افت تولید بیش از 2۹ 

درصدی این خودروساز حکایت می کند.
 بعد از مدیران خودرو، دیگر خودروســاز کرمانی یعنی کرمان خودرو 
جایگاه دوم را در جدول تیراژ تولید به خود اختصاص داده اســت. 
کرمان خودرویی ها طی ۶ ماهی که از سال جاری گذشته نزدیک به 
8 هزار دســتگاه خودرو را در خطوط تولید خود تکمیل کردند. این 
خودروســاز بــر خــاف رقیب خود رشــد تولید بیــش از ۷0 درصدی را 
به نســبت ســال گذشــته در کارنامه ثبت کرد. سال گذشته کرمان 
موتوری ها حدود ۴ هزار و ۶00 دســتگاه از محصوالت خود را تولید 

کردند.

 بهمن موتور نیز بعد از کرمان موتور جایگاه سوم را در جدول یاد شده 
به خود اختصاص داده اســت. بهمن موتوری ها توانســته اند نزدیک 
به هزار و ۹00 دستگاه خودرو تولید کنند. تولید این تعداد خودرو در 
بازه زمانی ذکر شده در سال جاری در قیاس با تولید این خودروساز 
خصوصی در سال گذشته رشد تولید بیش از 2۷۶ درصدی را نشان 
می دهد. ســیف خودرو با تولید 333 دســتگاه خودرو جایگاه چهارم 
جدول تیراژ تولید خصوصی ها را به تصرف خود درآورده است. این 
خودروساز نیز در قیاس با تولید سال گذشته خود افت تولید را به 
خود دیده است. سیف خودرویی ها سال گذشته در مجموع توانستند 
تولید بیش از ۷00 دستگاه از محصوالت حاضر را در سبد محصوالت  
خــود نهایــی کننــد. بنابراین تیــراژ تولید آنها در ســال جاری بیش از 
53 درصد افت کرده است. نورا موتور پارس که تا پایان مرداد ماه 
سال جاری بر اساس آمارهای منتشر شده توسط وزارت صمت هیچ 
محصولی را تولید نکرده بود در یک ماهه شهریورماه 2۶0 دستگاه 

خودرو تولید کرد. این خودروساز خصوصی مونتاژ خودروی تیوولی 
از برنــد ســانگ یانــگ را بــر عهــده دارد. با توجه بــه این تعداد تولید 
نورا موتور پارس توانسته بعد از سیف خودرو جایگاه پنجم را به خود 
اختصاص دهد. سروش دیزل مبنا با تولید حدود 2۴0 دستگاه در 
جایگاه ششم قرار دارد. بررسی آمار تولید این خودروساز خصوصی 
نشان می دهد این شرکت در جاده رشد تولید حرکت کرده است. 
ســروش دیزل مبنا توانســته تولید خود را بیش از ۶۶0 درصد رشــد 
دهــد. ریــگان خــودرو با تولید بیش از ۱۷0 دســتگاه خــودرو تا پایان 
شهریور ماه امسال در رتبه هفتم قرار دارد. آنها نیز مانند سروش 
دیزل مبنا رشــد تولید را به خود دیدند. رشــد تولید این خودروســاز 
نیز در ۶ ماه ابتدایی امسال در مقایسه با همین بازه زمانی در سال 
گذشته رشد بیش از ۱0۴ درصدی را نشان می دهد. »بم خودرو« و 
»خودروسازان  راین« نیز به ترتیب با تولید ۱0۷ دستگاه خودرو و 3 

دستگاه خودرو در جایگاه های بعدی قرار دارند.

رئیس اتاق مشترک ایران و عمان:

صادرات ایران به عمان در ۶ ماهه امسال ۶۷ درصد رشد کرد
رئیس اتاق مشترک ایران و عمان می گوید: در ۶ ماهه سال جاری، 
صادرات ایران به عمان بالغ بر ۶۷ درصد نسبت به مدت مشابه 

سال قبل افزایش یافت.
رئیس اتاق مشترک ایران و عمان با اعام این مطلب که سطح 
صادرات ایران به عمان در ۶ ماه ابتدایی سال به رقم 2۷۷ میلیون 
دالر رســیده اســت از رشــد ۶۷ درصدی صادرات به این کشور در 

مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
محســن ضرابی، رئیس اتاق مشــترک ایران و عمان در نشســت 
با علیرضا پیمان پاک، رئیس ســازمان توســعه تجارت به تعامل 
ســازنده با ســازمان توســعه تجارت و ســفارت ایران در مســقط، 
اشــاره کرد و گفت: این تعامات در شناســایی موانع تجاری دو 
کشــور و ایجــاد زیرســاخت های موردنیــاز موثر بــوده و با توجه به 
همکاری صمیمانه اتاق مشترک با اتاق ایران، دستگاهای اجرایی، 
دولت مــردان ، فعــاالن اقتصادی و نیز مناطق آزاد کشــور عمان، 

شاهد رشد ۶۷ درصدی صادرات ایران در ۶ ماهه اول سال جاری 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستیم.

بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی در این مدت میزان صادرات 
ایــران بــه عمــان بــه رقم 2۷۷ میلیــون دالر در مقابل ۱۶۶ میلیون 

دالر سال قبل رسیده است.
رئیس اتاق مشترک ایران و عمان به نقش ترانشیپی بنادر عمان 
در واردات کاال و مواد اولیه از عمان اشاره و تصریح کرد: میزان 
واردات ایران از عمان در ۶ ماهه نخست سال جاری با رشد 32 

درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل روبه رو است.
او بــه حجــم مبــادالت تجــاری ایــران و عمان در همیــن بازه زمانی 
اشــاره کرد و گفت: حجم مبادالت تجاری بین دو کشــور معادل 
5۴۷ میلیــون دالر بــوده کــه از رشــد ۴۷ درصــد حکایــت دارد. 
پیش بینی می شــود این رقم در پایان ســال جاری به بیش از یک 

میلیارد دالر افزایش یابد.



»اقتصاد فوری«؛ انقالب بهنگام پاندمی

اکونومیست: »اقتصاد موج سوم« 
وارد می شود

هفته نامــه اکونومیســت در پرونده 
ویــژه شــماره ایــن هفته خــود، نوید 
ظهــور یــک اقتصــاد مــوج ســوم را 
داده است از آن به عنوان »اقتصاد 
فوری« یاد کرده است که از طریق 
Real-*( »آنچــه »انقــاب بهنــگام

نامیــده،   )time Revolution
عملکــرد اقتصــاد کان را دگرگــون 

خواهد کرد.
 Real-time یــا  بهنــگام  انقــاب 
Revolution بــه معنــای انقــاب و 
دگرگونی ناشی از ورود فناوری های 
نوین به عرصه اقتصاد است که با 
شــتاب بخشیدن و بهبود کیفیت و 
کمیــت داده هــای بادرنــگ و آنالیز 
آن هــا، عملکردهای اقتصادی را در 

سطح کان تغییر خواهد داد.
خــود  ســرمقاله  در  اکونومیســت 
نوشــته اســت:پاندمی، به شــیفت 
اقتصادی به سوی داده های نوین و 
آنالیزهای ســریع، شــتاب بخشیده 

است.

در نتیجه همه گیری کرونا  رقم خورد

 بحرانی به نام 
»شاغالن فقیر«

خــود  اخیــر  گــزارش  در  کار  بین المللــی  ســازمان 
بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب کــه بحــران بــازار کار کــه 
در نتیجــه همه گیــری کرونــا در دنیــا ایجــاد شــده 
اســت، تــا ســال های ســال ادامــه خواهــد داشــت 
نوشــت: »مشــکات بــازار کار ادامــه دارد و نــرخ 
رشــد فرصت های شــغلی که در گوشــه و کنار دنیا 
در مــورد آن صحبــت می شــود، نمی توانــد جبــران 
آســیب های ناشــی از بحران هــای ســال های کرونــا 
باشــد. ارزیابی های اولیه نشــان می دهد حداقل تا 
ســال 2023 بایــد بــرای بازگشــت وضعیت اشــتغال 
به شرایط سال 20۱۹ میادی صبر کرد. یعنی دنیا 
عوارض ناشی از این همه گیری را تا سه سال تجربه 

خواهد کرد.«
در این گزارش شکاف بازار کار ناشی از همه گیری 
کرونا معادل ۷5 میلیون شغل اعام شده است. به 
این معنا که میزان فرصت های شــغلی ایجاد شــده 
در مقایســه بــا افــرادی که متقاضی شــغل هســتند 
۷5 میلیون کمتر اســت. این آمار برای ســال 202۱ 
صــدق می کند و در ســال 2022 بــه مرز 23 میلیون 

می رسد...
نکته مهم دیگری که در گزارش سازمان بین المللی 
کار به چشم می خورد، معضل بزرگی به نام شاغان 
فقیر اســت. گزارش های رســمی نشان می دهد در 
دوره همه گیری کرونا ساعات کاری افراد به شدت 
کاهــش یافتــه اســت و میزان دســتمزدها هم تنزل 
یافــت. در نتیجــه گــروه زیادی از کارگران ســاده در 
دنیا با وجود اشتغال زیر خطر فقر زندگی می کنند 
و دســتمزدهای آن هــا کفــاف تأمیــن نیازهای جاری 
زندگی را نمی دهد. در نیمه اول سال 202۱ میادی 
۱08 میلیون کارگر بیش از سال 20۱۹ با درآمد کمتر 
از 3.2 دالر در روز به ازای هر عضو خانواده زندگی 
می کردند. این گروه از افراد را می توان شاغان فقیر 
نامیــد کــه برای تأمیــن نیازهای اولیه زندگی خود با 
مشکات زیادی روبه رو هستند. سازمان بین المللی 
کار بر این باور است که در صورتی که یک خانواده 
۴ نفــره کــه تنهــا یک نــان آور دارد، درآمدی کمتر از 
۱2.8 دالر در روز داشته باشد، زیر خط فقر زندگی 
می کنــد. ایــن مبلــغ معــادل درآمــد 38۴ دالری در 

ماه های 30 روزه برای یک خانواده ۴ نفری است.
در گــزارش ســازمان بین المللــی کار آمــده اســت: 
»پنــج ســال تــاش دنیا برای از بیــن بردن نرخ فقر 
در میان شاغان دنیا در نتیجه همه گیری کرونا از 
بین رفت و باعث شد تا هدف اصلی سازمان ملل 
مبنی بر ریشه کن کردن فقر تا سال 2030 میادی 
محقق نشود. همه گیری کرونا باعث شد تا اهداف 
توسعه انسانی و اقتصادی با تأخیر حداقل 5 ساله 
محقق شود که آسیب بزرگی برای جهان است.«

 پیشنهاد هفته

   7000
میلیارد تومان             

مجوز راه اندازی بزرگترین شهرک تولید تجهیزات 

نیروگاهــی تجدیدپذیــر بــا 7000 میلیــارد تومان 

سرمایه گذاری مستقیم در استان کرمان صادر 

شده است

  160
هزار میلیارد ریال               

در ســال ۹۸ حــدود 4۵ هــزار میلیــارد ریــال از 

منابــع مالــی شــرکت های بــزرگ بــه بانک های 

اســتان منتقــل شــده کــه اکنــون بــه 160 هــزار 

میلیارد ریال رسیده است

  0/05
درصد          

70 درصد حقوق دولتی کشور از معادن کرمان 

تأمیــن مــی شــود امّــا بایــد 1۵ درصد این ســهم 

بــه اســتان برگــردد کــه فقــط پنــج صــدم درصــد 

محقق می شود

   800
روستا              

مدیرکل ارتباطات اســتان کرمان با اشاره به 

وجود 2 هزار و ۸00 روستای باالی 20 خانوار 

در استان گفت: از این تعداد ۸00 روستا فاقد 

اینترنت مطلوب هستند

   340
درصد         

ســطح زیرکشــت های کم آب و اقتصادی در اســتان 

کرمــان تــا ســال ۹2قریــب به ســه هــزار و 600 هکتار 

بوده که این سطح با افزایش 340درصدی به قریب 

16هزار هکتار رسییده است

اقتصاد کرمان به روایت اعداد

کافه کتاب

اقتصاد سیاسی ایران
مجموعه یادداشت ها و گفت وگوها درباره 

سیاست گذاری اقتصادی در ایران

نویسنده: عباس آخوندی

دوره دو جلدی »اقتصاد سیاسی 
ایران«، نخستین و دومین مجلد 
از مجموعــه  ای ۱0 جلــدی اســت 
گــردآوری ســخنرانی  هــا،  از  کــه 
یادداشت  ها، مصاحبه  ها و مقاله 
 هــای عباس آخوندی وزیر ســابق 
راه  و شهرســازی در ســال  هــای 
۱3۷۹ تا ۱3۹۹ فراهم آمده است.
ایــن مجموعــه مــی  توانــد روایتی 
درون  از  انتقــادی  و  دســت  اول 
در  ملــی  سیاســت گذاری  حــوزه 

ایران به  حساب  آید.

سایه روشن

 خبرآخر 

نرخ تورم سالیانه مهرماه 4۵.4 درصد شد

کاهش 4.۵ واحد درصدی 
نرخ تورم نقطه ای در مهر

مرکز آمار جزئیات نرخ تورم در مهرماه ۱۴00 را منتشــر 
کــرد کــه براســاس اعــام ایــن مرکــز هــر ســه نــرخ تورم 

نقطه ای، ماهانه و سالیانه کاهشی بوده است.  
براساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم مهرماه ۱۴00 برابر 
با 3۹.2 درصد بود که در مقایسه با ماه قبل ۴.5 واحد 

درصد کاهش داشته است. 
نــرخ تــورم نقطه ای، درصد تغییر عدد شــاخص قیمت 
نســبت بــه مــاه مشــابه ســال قبــل را بیــان می کنــد که 
این شاخص در مهرماه امسال 3۹.2 درصد شد یعنی 
خانوارهای ایرانی در مهرماه امسال 3۹.2 درصد بیشتر 
از مهــر ســال گذشــته بــرای خریــد اقام مــورد نیاز خود 
هزینــه  کرده انــد.  هرچنــد ایــن آمــار اعــام می کنــد که 
نرخ تورم نقطه ای مهرماه ١٤٠٠ در مقایســه با ماه قبل 
۴.5 واحــد درصــد کاهــش یافته اســت. در مهرماه نرخ 
تــورم نقطــه ای گروه عمــده »خوراکی ها، آشــامیدنی  ها 
و دخانیــات« ۱.۱ واحــد درصــد کاهش یافت و به ۶0.5 
درصد رسید.  در مهرماه امسال نرخ تورم نقطه ای گروه 
»کاالهــای غیرخوراکــی و خدمات« بیــش از خوراکی ها 
کاهــش یافــت. نرخ تورم این گروه 2۹.5 درصد بود که 
در مقایسه با شهریورماه ٥.٩ واحد درصد کاهش یافت. 
براساس این گزارش نرخ تورم نقطه ای برای خانوارهای 
شــهری 38.۴ درصد اســت که نســبت به ماه قبل ٤.٥ 

واحد درصد کاهش داشته است.
هم چنیــن ایــن نــرخ بــرای خانوارهــای روســتایی ٤٣.٩ 
درصد بوده که که نسبت به ماه قبل ٣.٩ واحد درصد 

کاهش یافت.

نرخ تورم ماهانه خانوارها 3.7 درصد شد   
نرخ تورم ماهانه، تغییرات قیمت اقام مصرفی در یک 
مــاه را نشــان می دهــد. ایــن نــرخ در مهرمــاه برابــر 3.۷ 
درصد بود که در مقایسه با شهریورماه، ٠.٢ واحد درصد 

کاهش داشته است.
»خوراکی هــا،  عمــده  گروه هــای  بــرای  ماهانــه  تــورم 
آشــامیدنی ها و دخانیــات« پنــج درصــد و »کاالهــای 

غیرخوراکی و خدمات« سه درصد بوده است.
نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای روستایی در مهرماه با 
0.5 واحد درصد رشــد و برای خانوارهای روســتایی 0.۴ 

واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل داشته است.
نــرخ تــورم ماهانــه خانوارهــای روســتایی در مهرماه ۴.۱ 

درصد و خانوارهای شهری 3.۶ درصد بود.

نرخ تورم سالیانه مهرماه 4۵.4 درصد شد   
براساس اعام مرکز آمار نرخ تورم سالیانه مهرماه ۱۴00 
برابــر ۴5.۴ درصــد بــود. این نرخ که تغییرات قیمت در 
یک سال منتهی به مهرماه نسبت به دوره مشابه سال 
قبل از آن است. نرخ تورم سالیانه مهرماه در مقایسه 

با شهریورماه 0.۴ واحد درصد کاهش داشته است. 
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   4670
تعهد اشتغال   

فرمانــدار  توســعه  و  برنامه ریــزی  معــاون 

ســیرجان از ثبت 4620 تعهد اشــتغال توسط 

دســتگاه های اجرایــی شهرســتان در ســامانه 

رصد در سال جاری خبر داد

از سوی ایمپاسکو صورت می گیرد:

افتتاح ۸ پروژه در سال 14۰۰
در  برنامه هایــی   ۱۴00 ســال  در  »ایمپاســکو« 
بخش های مختلف از جمله اکتشاف، تولید مواد 
معدنی و جذب سرمایه گذار در طرح ها و پروژه های 
خــود تدویــن کرده اســت.این شــرکت در راســتای 
سیاســت های ایمیــدرو و اســتراتژی های خــود و با 
در نظــر گرفتــن وضعیــت صنعــت و ســایر عوامل 
تاثیرگــذار در اقتصــاد کشــور، نســبت بــه تدویــن 
برنامه های عملیاتی خود به صورت ســاالنه اقدام 
مــی کنــد که در بخــش طرح ها تعداد 25 پروژه در 
ســال ۱۴00 با ســرمایه گذاری بیش از ۴/ 2میلیارد 
یورو در دســت اجرا دارد که از این تعداد 8 پروژه 

آماده افتتاح در سال ۱۴00 است.
طرح های قابل افتتاح در سال 14۰۰  

احــداث کارخانــه تولیــد کاغــذ از کربنــات کلســیم 
الیگــودرز، طــرح احداث واحد ۴0 هزار تنی نفلین 
سینیت، پروژه احداث راه دسترسی به معدن سرب 
نخلک در استان اصفهان، ساخت کارگاه تصفیه 
شمش طا، بهره برداری از معدن طای دره اشکی 
)شــمش طــا(، طــرح احــداث کارخانه هــای تولید 
کود فســفاته، طرح تولید ســیلیکو متال )مجتمع 
فروکروم جغتای( و طرح طای هیرد طرح های قابل 

بهره برداری »ایمپاسکو« در سال ۱۴00 است.
طرح های مذکور با ســرمایه گذاری بالغ بر 8 هزار 
میلیــارد ریــال بــرای 520 نفــر به صورت مســتقیم 
و ۱۱32 نفــر بــه طــور غیــر مســتقیم اشــتغال زایی 

خواهد کرد.
 پروژه های در دست اجرا  

دســت  در  پــروژه  و  طــرح  از 25  بهره بــرداری  بــا 
اجــرا توســط شــرکت تهیــه و تولیــد مــواد معدنــی 
ایــران شــاهد اشــتغال بیش از ۱3هــزار نفر نیروی 
انســانی به صورت مســتقیم به شــرح جدول ذیل 

خواهیم بود.
 مهم ترین فعالیت اکتشافی  

اخذ یک فقره پروانه اکتشافی در محدوده جانجا 
در اســتان سیســتان و بلوچستان به مساحت 2/ 
۹0 کیلومتــر مربــع مهم تریــن فعالیــت اکتشــافی 
ایمپاســکو در ســال ۱۴00 محســوب می شــود کــه 
جــذب ســرمایه گذار توانمنــد بــرای بهره بــرداری از 
معدن مذکور در دست اجرا قرار دارد و با راه اندازی 
طــرح شــاهد رونــق اقتصــادی در اســتان و کشــور 

خواهیم بود.
 عملکرد اکتشاف  

برنامه حفاری اکتشافی شرکت تهیه و تولید مواد 
معدنــی ایــران در ســال ۱۴00 برابر بــا ۷۹ هزار متر 
بوده که مطابق برنامه تا پایان مرداد ماه سال جاری 

2۷ هزار متر محقق شده است.
 تولید:  

در بخش تولید مواد معدنی در 5 ماه ابتدای سال 

جــاری بیــش از 35/ ۱ میلیــون تن مواد معدنی در 
معــادن و کارخانه هــای فــرآوری متعلق به شــرکت 
تهیــه و تولیــد مــواد معدنــی شــامل ســرب و روی، 
ســنگ آهک، فسفات، کک متالورژی، فروکروم، 

آنتیموان، نفلین سینیت و طا تولید شده است، 
همچنیــن میــزان 5/ 22میلیون تن ســنگ آهن در 
معادن متعلق به ایمیدرو با نظارت و مدیریت این 

شرکت تولید شده است.
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