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مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران عنوان کرد:

شرایط مطلوب مجتمع مس سرچشمه در تولید
مدیــر عامــل شــرکت ملــی
صنایــع مــس ایــران در
جلســه تولیــد مجتمــع مــس
سرچشــمه گفــت :بــر پایــه
مســتندات و مشــاهدات،
وضعیــت و شــرایط در
مجتمــع مــس سرچشــمه
مناســب اســت و بــا توجــه بــه برنامههــای توســعهای پیـش
رو وضعیــت ایــن مجتمــع بهتــر هــم خواهــد شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی مجتمــع مــس سرچشــمه ،دکتــر
اردشــیر ســعد محمــدی بــا بیــان ایــن مطلــب اظهــار کــرد:
شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران در پایــان تیرمــاه امســال
6هــزار و  700میلیــارد تومــان فــروش داشــته اســت .وی
افــزود :در مردادمــاه جــاری هــم بهرغــم رکــودی کــه در
بــازار داخلــی وجــود دارد ،صــادرات را حرکــت دادهایــم و بــا
تــوکل بــر خــدا و بــا تــاش پرســنل صنعــت مــس امیــدوار
هســتیم کــه در  6ماهــه اول امســال بــه میــزان کل فــروش
ســال گذشــته ( )1397دســت یابیــم.
مدیرعامــل شــرکت مــس بــا اشــاره بــه اینکــه شــرکت مــس
در حــال بازگشــت بــه شــرایط مطلــوب اســت اظهارکــرد:
از محــل افزایــش ســرمایه پروژههــای توســعهای شــرکت
عملیاتــی خواهــد شــد کــه ایــن امــر در نهایــت بــه ســود
ســهامداران خواهــد بــود .وی درخصــوص برنامههــا و
اولویتهــای شــرکت مــس گفــت :اولویــت اول و اصلــی
مــا هوشــمند ســازی سیســتمهای مالــی در شــرکت اســت
کــه بــه امیــد خــدا در اولیــن گام در شــهریورماه سیســتم
اســناد حســابداری هوشــمند در شــرکت شــکل میگیــرد و
هوشــمند ســازی سیســتمهای مالــی کار بزرگــی اســت کــه
بایــد در اولیــن فرصــت ممکــن عملیاتــی شــود.
ســعد محمــدی از تشــکیل یــک تیــم اقتصــادی از
اقتصاددانهــای بــزرگ و مطــرح کشــور خبــر داد تــا بــا
مراجعــه و بازدیــد نزدیــک از مجتمعهــا و کار کارشناســی،
بــرای اصــاح رفتــار اقتصــادی شــرکت راهــکار ارائــه دهنــد
تــا یــک نــگاه بینالمللــی اقتصــادی بــرای شــرکت طراحــی
شــود.مدیرعامل شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران بــا تأکیــد
بــر اینکــه راز موفقیــت ایــن شــرکت در یکدلــی ،همدلــی،
صداقــت و پاکــی اســت بــه مســئله جــذب نیــروی انســانی
اشــاره کــرد و گفــت :آزمــون اســتخدامی اواخــر شــهریور یــا
اوایــل مهرمــاه برگــزار خواهــد شــد.

در جلسه رفع موانع تولید مطرح شد:

تولید ارز دیجیتال در واحدهای
صنعتی تعطیل ممنوع است

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار کرمــان گفــت:
«تولیــد بیــت کویــن یــا ارز دیجیتــال در واحدهــای صنعتــی
تعطیــل و معلــق ممنــوع اســت و افــرادی کــه خواســتار
تولیــد ارز دیجیتــال هســتند بایــد مجــوز ایــن کار را از
ســازمان صمــت یــا از مناطــق ویــژه دریافــت کننــد».
بــه گــزارش فــردای کرمــان بــه نقــل از روابــط عمومــی
اســتانداری کرمــان ،محمدعلــی دهقــان در جلس ـهی رفــع
موانــع تولیــد افــزود« :تولیــد ارز بــا اســتفاده از نــرخ بــرق
عمومــی و یــا صنعتــی غیــر قانونــی اســت و بــا توجــه بــه
ارائ ـهی گزارشــاتی دربــارهی تولیــد بیــت کویــن در برخــی
واحدهــای صنعتــی تعطیــل ،از امــروز بــرق واحدهــای
صنعتــی تعطیــل بــا نــرخ تعرفــهی آزاد محاســبه خواهــد
شــد و بــرق واحدهــای صنعتــی معلــق نیــز تــا زمانــی کــه
مصــرف بــرق آنهــا بــاال نــرود؛ بــه نــرخ صنعتــی باقــی
میمانــد» .وی بــا اشــاره بــه مشــکل مالــی و مســدود شــدن
حســاب برخــی از واحدهــای صنعتــی اظهــار کــرد« :برخــی
از واحدهــای صنعتــی مثــل آلومینیــوم هــزار و یــا شــرکت
کاوشــگران نصــر بافــق بــا چنــد هــزار نیــروی شــاغل
متأســفانه بــه دلیــل چکهــای برگشــتی دچــار مســدودیت
حســاب شــدهاند کــه بنــا داریــم بــا مجــوز شــورای تأمیــن
اســتان و نامهنــگاری بــا بانــک مرکــزی ،گشــایشهایی
بــرای ایــن قبیــل مراکــز صنعتــی از قبیــل مجــوز صــدور
دســته چــک در نظــر بگیریــم».

صنعت ،معدن و تجارت

مدیرعامل شرکت پتروشیمی سرمایهگذاری ایرانیان خبرداد :

افزایش  ۲.۵میلیون تنی ظرفیت تولید پتروشیمی تا پایان سال
مدیرعامــل شــرکت پتروشــیمی ســرمایهگذاری ایرانیــان بــا
اشــاره بــه بهرهبــرداری از  ۳طــرح پتروشــیمی تــا پایــان
ســال گفــت :بــا بهرهبــرداری از پتروشــیمیهای ایــام،
لــردگان و ارومیــه در مجمــوع  ۲.۵میلیــون تــن بــه ظرفیــت
تولیــد پتروشــیمی کشــور افــزوده خواهــد شــد.
«رســول اشــرفزاده» ادامــه داد :ســال  ۹۷ســال بســیار
ســختی بــود امــا توانســتیم رشــد  ۱۱۵درصــدی ســود
شــرکت را در ایــن ســال محقــق کنیــم.
وی بــا بیــان اینکــه  ۲۵درصــد از ایــن ســودآوری مربــوط بــه
مدیریــت هزینههــای مالــی اســت،افــزود :تعریــف اجــرای
طرحهــا و پروژههــا در مناطــق کمتــر توســعهیافته ماننــد
لــردگان کار بســیار ســختی اســت.
اشــرفزاده گفــت :امســال شــاهد راهانــدازی طرحهــای
پتروشــیمی ایــام ،لــردگان و ســولفات پتاســیم ارومیــه
خواهیــم بــود .وی بــه بهرهبــرداری از پتروشــیمی ایــام
اشــاره کــرد و افــزود :از یــک مــاه پیــش خــوراک بــه واحــد
شیرینســازی تزریــق شــده کــه بــه دلیــل عمــر بــاالی ایــن
طــرح نگــران فرســودگی تجهیــزات بودیــم امــا بــا تزریــق
خــوراک مشــکلی پیــش نیامــد.
مدیرعامــل شــرکت پتروشــیمی ســرمایهگذاری ایرانیــان بــه
پیــش راهانــدازی واحــد الفیــن پتروشــیمی ایــام در اشــاره
کــرد و گفــت :ایــن پــروژه در هــه فجــر افتتــاح رســمی
میشــود.
وی بــه پــروژه اوره و امونیــاک لــردگان نیــز اشــاره کــرد و

ادامــه داد :بخــش یوتولیتــی ایــن پتروشــیمی اکنــون در مدار
تولیــد اســت و راهانــدازی واحدهــای آمونیــاک و اوره نیــز بــه
ترتیــب شــهریور و آبــان ســال جــاری خواهــد بــود و پیــش
از پایــان ســال بــه بهرهبــرداری کامــل میرســد.
بــه گفتــه اشــرفزاده،پــروژه ســولفات پتاســیم ارومیــه نیــز
 ۹۸درصــد پیشــرفت دارد و در مجمــوع بــا بهرهبــرداری از
ایــن ســه پتروشــیمی عــاوه بــر جلوگیــری از آلودگیهــای
زیسـتمحیطی بــا کاهــش ســوزاندن گاز ۲.۵،میلیــون تــن
بــه ظرفیــت پتروشــیمی کشــور افــزوده خواهــد شــد.
وی تاکیــد کــرد:ســه پــروژه پتروشــیمی لــردگان ،ایــام و
ارومیــه در راســتای توســعه مناطــق و ایجــاد اشــتغال انجــام
شــده اســت.
مدیرعامــل شــرکت پتروشــیمی ســرمایهگذاری ایرانیــان بــا
اشــاره بــه پیشــرفت  ۶۰درصــدی پتروشــیمی گچســاران
در مســیر خــط دنــا ،گفــت :بــا توجــه مشــکالت تامیــن
مالــی ریالــی طــرح ،امســال در نظــر داریــم بــا انتشــار اوراق
مشــارکت  ۳۰۰میلیــارد تومانــی و گشــایش ال ســی ۳۰
میلیــون یورویــی شــتاب بیشــتری بــه کار بدهیــم تــا در
پایــان ســال  ۹۹ایــن پتروشــیمی بــه ظرفیــت تولیــد یــک
میلیــون تــن اتیلــن در ســال در مــدار تولیــد قــرار گیــرد.
وی در مــورد آخریــن وضعیــت پتروشــیمی دهدشــت نیــز
تاکیــد کــرد :ایــن طــرح بــه ظرفیــت  ۳۰۰هــزار تــن در
گیــر و دار تامیــن مالــی قــرار داشــت امــا اکنــون موافقــت
اولیــه بــا صنــدوق توســعه ملــی صــورت گرفتــه و بانــک

تجــارت نیــز بــه عنــوان بانــک عامــل معرفــی شــده اســت و
امیدواریــم در ماههــای آینــده کار شــروع شــود.
بــه گفتــه مدیرعامــل شــرکت پتروشــیمی ســرمایهگذاری
ایرانیــان ،پتروشــیمی صــدف عســلویه  ۴۳درصــد پیشــرفت
دارد کــه بحــث بازکــردن ال ســی آن حــل شــده و در
تالشــیم بــا انتشــار  ۲۰۰میلیــارد تومــان اوراق مشــارکت،
تــا ســال  ۱۴۰۰بــه بهرهبــرداری برســد.
وی بــه لــزوم تکمیــل زنجیــره ارزش در صنعــت پتروشــیمی
اشــاره کــرد و افــزود :یکــی از نــکات منفــی در صنعــت
پتروشــیمی ،عــدم توجــه بــه پاییندســت بــوده و ایــن
درشــرایطی اســت کــه پاییندســت صنعــت پتروشــیمی
بــه دلیــل تکنولــوژی ســاده،نــرخ بــاالی بازگشــت ســرمایه،
اشــتغالزایی بــاال و هزینــه احــداث کــم میتــوان د مــورد
توجــه بخــش خصوصــی قــرار گیــرد.
اشــرف زاده بــا بیــان اینکــه مــردم نــگاه خوبــی بــه
پتروشــیمی دارنــد و از آن اســتقبال مــی کننــد،ادامــه داد:
پتروشــیمی صنعــت ارزش افریــن و ســودآوری اســت و در
تالشــیم تــا همــه شــرکتها وارد بــورس و فرابــورس شــوند.
امســال دو شــرکت ارومیــه و ایــام وارد فرابــورس خواهنــد
شــد.

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر خبر داد:

راه اندازی بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی گهران
مدیرعامــل شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر در جریــان
بازدیــد از نیــروگاه ســیکل ترکیبــی گهــران گفت:بخــش
بخــار نیــروگاه ســیکل ترکیبــی گهــران بــا موفقیــت بــا
شــبکه سراســری انتقــال نیــروی بــرق کشــور ســنکرون
گردیــد.
مهنــدس جمشــید مالرحمــن اظهــار کــرد :بخــش بخــار
نیــروگاه ســیکل ترکیبــی گهــران کــه توســط شــرکت
گهــر انــرژی ســیرجان بــا ســرمایه گــذاری بالــغ بــر 135
میلیــون یــورو احــداث شــده اســت بــا ظرفیــت نامــی 160
مــگاوات بــه شــبکه انتقــال نیــروی بــرق کشــور پیوســت
و بــا راه انــدازی ایــن فــاز از پــروژه ،ظرفیــت نامــی ایــن
نیــروگاه بــه  500مــگاوات رســید.
مدیرعامــل شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر افــزود:
راه انــدازی ایــن بخــش از نیــروگاه بــه جهــت عــدم نیــاز
بــه ســوخت و اســتفاده از خروجــی اگزوزهــای واحدهــای
گازی جهــت تولیــد بــرق و افزایــش راندمــان نیــروگاه

بســیار حائــز اهمیــت بــوده اســت کــه ایــن مهــم بــا تــاش
و پیگیــری مــداوم و همــه جانبــه شــرکت گهــر انــرژی
ســیرجان و پشــتیبانی شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر
بــه ســر منــزل مقصــود رســیده اســت.
مهنــدس مالرحمــن تصریــح کــرد :ســرمایه گــذاری کل
طــرح بالــغ بــر  280میلیــون یــورو اســت و احــداث ایــن
نیــروگاه در منطقــه اســتراتژیک معدنــی و صنعتــی گل
گهــر بســیار حائــز اهمیــت بــوده و میتوانــد در توســعه و
شــکوفایی صنعــت منطقــه علــی الخصــوص شــکل گیــری
قطــب فــوالد ســازی کشــور در منطقــه گل گهــر بســیار
راهگشــا باشــد.
مدیرعامــل شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر تاکیــد
کــرد :همچنیــن فــاز دوم ایــن نیــروگاه کــه بلــوک دوم
و ســوم ســیکل ترکیبــی آن را شــامل میشــود در حــال
عبــور از مراحــل مطالعاتــی اســت کــه امیــد اســت تــا
پایــان ســال جــاری ،اجرایــی گــردد.

مهنــدس مالرحمــن افــزود :ایــن نیــروگاه در حــال حاضــر
انــرژی تولیــدی خــود را تحویــل شــبکه سراســری انتقــال
نیــروی بــرق کشــور میدهــد و از ایــن حیــث نیــز ســهم
بــه ســزایی در افزایــش تولیــد نیــروی بــرق در ســطح ملــی
دارد.
وی خاطرنشــان کــرد :شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر
در راســتای عمــل بــه وظایــف ملــی خــود از تمامــی طــرح
هــای توســعه منطقــه کــه هــر یــک بــه نوبــه خــود گامهای
موثــری در اعتــای صنعــت کشــور هســتند پشــتیبانی
خواهــد نمــود و بــه یــاری خداونــد و اتــکا بــه دانــش
متخصصیــن منطقــه ،هــر روز شــاهد پیشــرفت بخــش
هــای مختلــف در صنعــت منطقــه خواهیــم بــود.

معاون استاندار سیستان و بلوچستان :

بندرچابهار با صرفهترین مسیر برای ورود کاالهای اساسی به ایران است
معــاون اســتاندار سیســتان و بلوچســتان و فرمانــدار
شهرســتان ویــژه چابهــار گفــت :بندرچابهــار کوتاهتریــن
و بــه صرفهتریــن مســیر بــرای ورود کاالهــای اساســی
کشــور اســت و ایــن بنــدر اقیانوســی پــس از تکمیــل
زیرســاختهای حمــل و نقــل جــاده ای ،ریلــی و دریایــی
بــه قطــب صــادرات و واردات کشــور تبدیــل مــی شــود.
رحمــدل بامــری در گفــت و گــو بــا ایرنــا بــا تشــریح
ظرفیتهــای بالفعــل بنــدر چابهــار در حــوزه ســرمایه
گــذاری و انتقــال کاال بویــژه کاالهــای اساســی مــورد نیــاز
کشــور اظهــار داشــت :دسترســی بنــدر چابهــار بــه آبهــای
آزاد مــی توانــد کاالهــای اساســی و بــار را در کوتاهتریــن
زمــان و بهتریــن روش از طریــق ایــن بنــدر در دســترس
مــردم ایــران قــرار دهــد و بایــد بــه ایــن بنــدر توجــه شــود.
وی بیــان کــرد :ســرعت تخلیــه کشــتیهای حامــل
کاالهــای اساســی مانــع از افزایــش قیمــت کاال ،حفــظ
تعــادل و جــو روانــی بــازار مــی شــود و خیلــی امیدواریــم
کــه بندرچابهــار بــا قــوت در حــال توســعه و تکمیــل
زیرســاخت هاســت و مــی توانــد نســبت بــه تخلیــه
کشــتیهای مختلــف حتــی در کمتــر از یــک روز اقــدام
کنــد.

فرمانــدار چابهــار بــه ایجــاد خطــوط کشــتیرانی الینــر
چابهــار -هنــد اشــاره کــرد و افــزود :بــا تالشهــای
ســازمان بنــادر و دریانــوردی امــکان ترانزیــت مســتقیم کاال
بیــن بنــادر هنــد و چابهــار بــه صــورت هفتــه ای فراهــم
شــده اســت و بایــد تجــار ایرانــی از ایــن فرصــت نهایــت
اســتفاده را ببرنــد.
وی ورود مســتقیم کشــتی از بنــادر هنــد را فرصتــی بــرای
کاهــش هزینــه هــا و افزایــش ترافیــک بــار عنــوان کــرد و
گفــت :خوشــحالیم بعــد از ســرمایه گــذاری حــدود یــک
میلیــارد دالری نظــام در چابهــار شــاهد تحــول و توســعه
در ایــن نقطــه محــروم هســتیم.
بامــری اظهــار داشــت :بنــدر چابهــار بــه عنــوان یکــی از
بنــادر مهــم در جنــوب ایــران و در بخــش شــمالی دریــای
عمــان قــرار گرفتــه و ایــن بنــدر بــه علــت موقعیــت
راهبــردی و دســتیابی بــه آبهــای آزاد بیــن المللــی جایــگاه
ویــژه ای در مبــادالت ایــران بــا ســایر کشــورهای منطقــه
دارد .وی ادامــه داد :از ســوی دیگــر ایــن بنــدر بــه علــت
نزدیکــی بــه افغانســتان ،پاکســتان و آســیای میانــه ،در
آینــده ای نزدیــک بــا اتصــال بــه شــبکه ریلــی کشــور
اهمیــت ویــژه ای در ترانزیــت کاال بــه ایــن کشــورها خواهد

داشــت و همچنیــن ایــن بنــدر بــه عنــوان بزرگتریــن بنــدر
اقیانوســی ایــران ،یکــی از نقــاط کلیــدی در حاشــیه خلیــج
فــارس و دریــای عمــان بــوده و در کریــدور شــمال -جنوب
نقــش مهمــی ایفــاد خواهــد کــرد.
معــاون اســتاندار سیســتان و بلوچســتان تصریــح کــرد:
بنــدر چابهــار نزدیکتریــن مســیر ترانزیتــی هنــد بــه
افغانســتان و کشــورهای  CISاز طریــق جمهــوری اســامی
ایــران اســت؛ موقعیــت جغرافیایــی چابهــار و حجــم
مبــادالت تجــاری بالقــوه و بالفعــل بیــن کشــورهای یــاد
شــده در ســالهای اخیــر اهمیــت یافتــن نقــش غیــر قابــل
انــکاری اســت کــه بنــدر چابهــار میتوانــد در پیونــد
کشــورهای منطقــه ایفــا کنــد.
وی افــزود :بنــدر چابهــار از نظــر دریایــی بســیار مــی
توانــد حائــز اهمیــت باشــد زیــرا حلقــه اتصــال کشــورهای
محصــور در خشــکی ماننــد افغانســتان و کشــورهای حــوزه
 cisبــه دریاســت.

