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مدیرعامل شرکت ملی مس عنوان کرد :

رشد همهجانبه در صنعت مس ایران

مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع مــس بــه تشــریح عملکــرد
شــشماهه ایــن شــرکت پرداخــت و گفــت :بــا یــک
برنامهریــزی دقیــق و بــا حمایــت وزارت صمــت ،ایمیــدرو و
کارکنــان شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران موفــق بــه خلــق
رکوردهــای تولیــد و فــروش شــده ایــم.
بــه گفتــه دکتــر اردشــیر ســعد محمــدی عملکــرد شــرکت
مــس در شـشماهه نخســت  98نشــان دهنــده ایــن اســت کــه
تولیــد کاتــد شــرکت مــس رشــد 26درصــدی نســبت بــه برنامــه
و فــروش رشــد 230درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال
گذشــته داشــته اســت .همچنیــن در ایــن بــازه زمانــی ســهام
شــرکت مــس بازدهــی  38درصــدی نصیــب ســهامداران کــرده
اســت و فعالیتهــای اکتشــافی شــرکت از رشــد  22درصــدی
نســبت بــه برنامــه برخــوردار شــده اســت.
مدیرعامــل شــرکت مــس بــا اعــام ایــن خبــر گفــت :در
شـشماهه نخســت امســال تولیــد کاتــد بــا رشــد 26درصــدی و
تولیــد  27هــزار تــن بیشــتر از برنامــه بــه 132هــزار و  424تــن
رســید کــه باالتریــن تولیــد محصــول مــس کاتــدی از ابتــدای
راهانــدازی تاکنــون بــوده اســت.
بهرغــم تحریمهــا و گمانههایــی کــه در خصــوص توقــف
صــادرات شــرکتهای معدنــی مطــرح بــود ولــی بــا

برنامهریــزی مناســب و دقیــق توانســتیم برنامههــای صادراتــی
شــشماهه نخســت را بــه ثمــر برســانیم مدیرعامــل شــرکت
مــس بــا اعــام ایــن خبــر و بــا بیــان اینکــه تولیــد آنــد هــم
رشــد  25درصــدی نســبت بــه برنامــه تجربــه کــرد گفــت:
تولیــد آنــد در ش ـشماهه نخســت امســال بــه رکــورد بینظیــر
 163هــزار  480تــن رســید کــه ایــن مهــم بــا وجــود خاموشــی
کــوره ذوب خاتونآبــاد محقــق شــد .ســعد محمــدی بــا اعــام
اینکــه آمارهــای تولیــدی شــرکت مــس نشــان دهنــده رشــد
 5درصــدی تولیــد مــس محتــوی معدنــی در پایــان شـشماهه
نخســت  98اســت اظهــار داشــت :تولیــد ایــن محصــول هــم در
ایــن بــازه زمانــی بــه رقــم خــوب  151هــزار تــن رســید کــه 7
هــزار تــن بیشــتر از برنامــه بــوده اســت .بــه گفتــه مدیرعامــل
شــرکت مــس آمــار اســتخراج و تولیــد ســنگ ســولفور هــم تــا
پایــان شــشماهه نخســت امســال بــه ترتیــب رشــد  3و 4
درصــدی داشــته اســت .مضــاف بــر اینکــه تولیــد کنســانتره
مــس هــم در ایــن بــازه زمانــی بــه رقــم  593هــزار  700تــن
رســید کــه نســبت بــه برنامــه رشــد 5درصــدی داشــته اســت.
رشد 276درصدی فروش خارجی شرکت مس
ســعد محمــدی در ادامــه بــه عملکــرد خــوب شــرکت مــس
در حــوزه فــروش اشــاره کــرد و گفــت :بهرغــم تحریمهــا و
گمانههایــی کــه در خصــوص توقــف صــادرات شــرکتهای
معدنــی مطــرح بــود ولــی بــا برنامهریــزی مناســب و دقیــق
توانســتیم برنامههــای صادراتــی ش ـشماهه نخســت را بــه ثمــر

برســانیم .وی بــا بیــان اینکــه فــروش شــرکت مــس نســبت
بــه مــدت مشــابه ســال قبــل رشــد 230درصــدی داشــته اســت
افــزود :مجمــوع فــروش شــرکت مــس در شــشماهه نخســت
امســال بــه بیــش از  10هــزار میلیــارد تومــان رســید کــه بیــش
از فــروش شــرکت در مــدت مشــابه ســال گذشــته بــوده اســت.
مدیرعامــل شــرکت مــس بــا بیــان اینکــه مجمــوع وزنــی فــروش
داخلــی شــرکت در ایــن بــازه زمانــی  304هــزار تــن و مجمــوع
وزنــی فــروش خارجــی شــرکت  167هــزار تــن بــوده اســت
گفــت :مقایســه درآمــد حاصلــه از فــروش داخلــی و خارجــی
محصــوالت شــرکت مــس نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته
بیانگــر ایــن اســت کــه درآمــد شــرکت مــس از محــل داخــل
و خــارج بــه ترتیــب رشــد  206و  276درصــدی داشــته اســت.
بازدهی 38درصدی سهام شرکت مس
مدیرعامــل شــرکت مــس بــا اشــاره بــه بازدهــی مثبــت 2038
درصــدی ســهام طــی  14ســال گذشــته گفــت :بازدهــی ســهام
شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران در ســال جــاری  38درصــد
بــوده اســت کــه ایــن مهــم بهرغــم کاهــش  11درصــدی
قیمــت جهانــی مــس بــه دســت آمــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه شــاخص کل بــورس در ایــن بــازه زمانــی
69درصــد بــوده اســت افــزود :مقایســه بازدهــی بــازار مــس بــا
ســایر بازارهــا نشــان دهنــده ایــن اســت کــه ســکه و ســود
بانکــی  10درصــد ،دالر  12درصــد و انــس طــا  16درصــد
بــوده اســت.

معاون توسعه بازار بورس کاال تشریح کرد؛

جزییات راه اندازی معامالت گواهی سپرده پسته

سرپرســت معاونــت توســعه بــازار و مطالعــات اقتصــادی
بــورس کاالی ایــران در آســتانه راه انــدازی قریــب الوقــوع
معامــات گواهــی ســپرده پســته جزییــات ایــن معامــات
و مزایــای آن را تشــریح کــرد.وی بــا اشــاره بــه پذیــرش
دو انبــار در اســتان کرمــان افــزود :تاکنــون دو انبــار در
شهرســتان هــای زرنــد و ســیرجان پذیــرش شــده و
محصــول باغــداران پســته کار را بــرای صــدور گواهــی
ســپرده کاالیــی طبــق ضوابــط و اســتانداردهای تعییــن
شــده تحویــل مــی گیرنــد .البتــه تعــداد انبارهــا بــه مــرور
افزایــش خواهــد یافــت تــا هــم در ســایر شهرســتان هــای
اســتان کرمــان و هــم در اســتان هــای پســته خیــز دیگــر از

جملــه خراســان و ســمنان امــکان تحویــل گیــری محصــول
باغــداران توســط انبارهــای تحــت کلیــد بــورس فراهــم
شــود کــه در ایــن زمینــه درخواســت هایــی در دســت
بررســی هســتند .علیرضــا ناصرپــور در خصــوص راه انــدازی
معامــات گواهــی ســپرده پســته در بــورس کاال گفــت :برای
آغــاز ایــن معامــات پســته فندقــی در دو ســایز  ۲۸-۳۰و
 ۳۰-۳۲بــه عنــوان دارایــی پایــه و طبــق اســتانداردهای
تعریــف شــده در بــورس کاالی ایــران در نظــر گرفتــه شــده
کــه مبنــای تحویــل محصــول بــه مالــکان گواهــی ســپرده
خواهــد بــود .وی بــا اشــاره بــه پذیــرش دو انبــار در اســتان
کرمــان افــزود :تاکنــون دو انبــار در شهرســتان هــای زرنــد
و ســیرجان پذیــرش شــده و محصــول باغــداران پســته کار
را بــرای صــدور گواهــی ســپرده کاالیــی طبــق ضوابــط و
اســتانداردهای تعییــن شــده تحویــل مــی گیرنــد .البتــه

مدیرکل دامپزشکی استان کرمان :

کشتارگاه حداکثر تا پایان امسال قابل استفاده است

مدیــرکل دامپزشــکی اســتان کرمــان امــروز در
نشســت خبــری خــود در پاســخ بــه فــردای
کرمــان دربــارهی کشــتارگاه فعلــی شــهر
کرمــان اظهــار نظــر کــرد.
بــه گــزارش فــردای کرمــان ،حســین رشــیدی
در اینبــاره گفــت« :کشــتارگاه دام کرمــان
چندیــن ســال قبــل بســیار وضــع اس ـفباری
داشــت امــا در زمــان اســتانداری آقــای
رزمحســینی پیگیــری کردیــم و از طریــق
شــهرداری ،کشــتارگاه بــه بخــش خصوصــی
واگــذار شــد» .وی ادامــه داد« :بخــش خصوصی
کارهــای خیلــی خوبــی را در کشــتارگاه انجــام
داد ،ازجملــه یکســری تعمیرات ســاختاری را در
کشــتارگاه انجــام داد ،پیشســردکن کشــتارگاه
را راهانــدازی کــرد و بــا حــذف ماشــینهای
حمــل گوشــت غیراســتاندارد از ماشــینهای
حمــل ســردخانهدار اســتفاده کردنــد و تحــول
بســیار خوبــی در کشــتارگاه کرمــان اتفــاق
افتــاد» .مدیــرکل دامپزشــکی اســتان کرمــان
بیــان کــرد« :کشــتارگاه دام کرمــان تقریبــا
مســتهلک شــده و اگــر بخواهنــد تعمیــرات
اساســی در آن انجــام بدهنــد مقــرون
بهصرفــه نیســت» .وی افــزود« :در همیــن
ســالها متقاضــی کشــتارگاه صنعتــی دام
از بخــش خصوصــی در کرمــان داشــتیم کــه

مــا هــم کمــک کردیــم و پروانــه بــرای آنهــا
صــادر شــد و در جــادهی رفســنجان بعــد
از باغیــن کشــتارگاه دام صنعتــی مدرنــی در
حــال احــداث اســت کــه تقریبــا تمــام شــده،
یعنــی بیــش از  ۹۸درصــد عملیــات ســاخت
ایــن کشــتارگاه انجــام شــده و فقــط یکســری
کارهــای جزئــی نیــاز اســت انجــام شــود تــا بــه
بهرهبــرداری برســد» .رشــیدی یــادآور شــد:
«بــه همیــن دلیــل مــا بــه شــهرداری اعــام
کردیــم حداکثــر امســال ایــن کشــتارگاه قبــل
بهرهبــرداری اســت و بایــد هماهنگــی الزم برای
بهرهبــرداری از کشــتارگاه جدیــد انجــام شــود
کــه در نظــر اســت عــاوه بــر شــهر کرمــان
حتــی گوشــت شهرســتانهای مجــاور را هــم
تامیــن کنــد» .وی بــا بیــان اینکــه مــا منتظــر
بهرهبــرداری از کشــتارگاه جدیــد هســتیم کــه
بتوانیــم تحــول اساســی در اســتان ایجــاد کنیم،
اظهــار کــرد« :اینطــور نیســت کــه کشــتارگاه
کرمــان االن مشــکل جــدی داشــته باشــد امــا
کارهایــی کــه امــکان آن بــوده ماننــد راهانــدازی
پیشســردکن ،حمــل مناســب و بحــث نظــارت
درســت ،در حــال انجــام اســت امــا ســاختمان
آن مقــداری اصولــی ســاخته نشــده و مســتهلک
اســت و در کشــتارگاه جدیــد همــهی اصــول
رعایــت شــده اســت».

تعــداد انبارهــا بــه مــرور افزایــش خواهــد یافــت تــا هــم در
ســایر شهرســتان هــای اســتان کرمــان و هــم در اســتان
هــای پســته خیــز دیگــر از جملــه خراســان و ســمنان
امــکان تحویــل گیــری محصــول باغــداران توســط انبارهــای
تحــت کلیــد بــورس فراهــم شــود کــه در ایــن زمینــه
درخواســت هایــی در دســت بررســی هســتند .سرپرســت
معاونــت توســعه بــازار و مطالعــات اقتصــادی بــورس کاالی
ایــران در بیــان مزایــای عرضــه پســته در قالــب گواهــی
ســپرده کاالیــی در بــورس کاال بــرای کشــاورزان و باغــداران
گفــت :عرضــه پســته بــه کمــک ایــن ابــزار معامالتــی در
وهلــه اول امــکان فــروش محصــول بــا قیمــت شــفاف و
منطقــی را بــرای کشــاورزان و باغــداران فراهــم مــی کنــد؛
قیمتــی کــه برگرفتــه از عرضــه و تقاضــای بــازار بــوده و
توســط دالالن و واســطه هــا تعییــن نمــی شــود.

معاون عمرانی استاندار کرمان:

پیشرفت طرح ایمنسازی شهر کرمان در برابر سیل مطلوب است

جمعــی از مســئوالن از رونــد اجــرای طــرح
ایمنســازی شــهر کرمــان در برابــر ســیالب
کــه از نیمــهی دوم فروردینمــاه امســال
در دســتور کار شــورای مدیریــت بحــران
اســتانداری کرمــان قــرار گرفتــه ،بازدیــد
کردنــد و معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی
اســتاندار کرمــان آنچــه انجــام شــده را مثبــت
ارزیابــی کــرد و گفــت« :امیدواریــم تــا قبــل
از فصــل بارندگــی ،شــاهد اتمــام ســاخت ۱۶
بنــد ســنگی ســیمانی حوضـهی بنــد مملکــت
باشــیم».
بــه گــزارش روابــط عمومــی اســتانداری
کرمــان ،ســیدمصطفی آیتاللهــی موســوی،
سهشــنبه ،نهــم مهرمــاه در اینبــاره اظهــار
کــرد« :ایــن طــرح بــه منظــور رفــع تهدیــد
شــهر کرمــان از ســیالبهای احتمالــی بــه
اجــرا گذاشــته شــده و در حــال حاضــر پنــج
بنــد ســنگی ســیمانی آن بــه اتمــام رســیده
اســت».
وی بــا مثبــت ارزیابــی کــردن رونــد اجــرای
ســیل بندهــا ادامــه داد« :طرحــی کــه از قدیم
در حوضــه آبخیــز بنــد مملکت وجود داشــت،
احیــا و بازنگــری شــد و بــا نظر مشــاور پــروژه،
هفــت بنــد ســنگی ســیمانی بــه  ۱۶مــورد
افزایــش یافــت کــه کار در حــال اجراســت».

آیتاللهــی موســوی بیــان کــرد« :بــا
توجــه بــه پیشــرفت کار و تــاش مجموعــه
پیمانــکاران ،امیدواریــم تــا قبــل از فصــل
بارندگــی تمــام بندهــای ســنگی ســیمانی
بــه اتمــام برســند تــا تهدیــد شــهر کرمــان در
زمــان بارندگــی بــه حداقــل ممکــن برســد».
بــه گــزارش روابــط عمومــی اســتانداری
کرمــان ،آیتاللهــ ی موســوی ،از ســیلبند
باالدســت رودخانــه «دهبــاال» بــا  ۳۰هــزار
مترمکعــب حجــم مخــزن بازدیــد کــرد.
بــه گفتــهی معــاون آبخیــزداری منابــع
طبیعــی اســتان در باالدســت ایــن رودخانــه
ســه بنــد ســنگی ســیمانی اجــرا خواهــد شــد
کــه بــه تامیــن آب چــاه و قنــات منطقــه نیــز
کمــک میکنــد.
معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار
کرمــان همچنیــن از بنــد ســنگی ســیمانی
روســتای گینــکان بــا کنتــرل  ۲۴هــزار
مترمکعــب آب بازدیــد کــرد.
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از سوی رئیس کل دادگستری استان کرمان صورت گرفت :

ضرباالجل  ۶ماهه برای تعیینتکلیف
کارخانۀ قند بردسیر

رئیــس کل دادگســتری
اســتان کرمــان گفــت:
«اگــر طــی شــش مــاه
آینــده موضــوع کارخانــه
قنــد بردســیر حــل نشــود،
اجرائیــات امــوال منقــول و
غیرمنقــول کارخانــه قنــد بردســیر انجــام شــده و مطالبــات
مربــوط بــه ایــن کارخانــه تعییــن تکلیــف قضائــی میشــود».
بــه گــزارش فردایکرمــان ،یــداهلل موحــد در نشســت
ســتاد اســتانی اجــرای سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی در
ابعــاد حقوقــی و قضائــی بــا تاکیــد بــر اینکــه حــل مســائل
مربــوط بــه کارخانــه قنــد بردســیر از ســال  ۱۳۸۶از ســوی
دادگســتری ایــن اســتان مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت،
اظهــار کــرد« :بــا وجــود تمــام پیگیریهــای انجــام شــده،
ایــن کارخانــه راهانــدازی نشــده و همچنــان بــه بدهیهــای
آن افــزوده شــده اســت».
وی بــا اشــاره بــه اینکــه عالقهمنــد بــه راهانــدازی کارخانــه
قنــد بردســیر هســتیم ،گفــت« :ایــن کارخانــه همــواره
بــا چنــد موضــوع از جملــه بــه صرفــه بــودن یــا نبــودن
راهانــدازی آن ،مشــکالت حقوقــی و … روبــهرو بــوده اســت
و متاســفانه تاکنــون هیچکــس بــه فکــر حــل و فصــل مســائل
حقوقــی ایــن کارخانــه نیفتــاده اســت و ایــن مشــکالت حــل
نشــده اســت» .وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مســئوالن درصــدد
هســتند کــه ایــن کارخانــهانــدازی شــده و مطالبــات کارگران
و بســتانکاران را پرداخــت کنــد ،تصریــح کــرد« :اگــر قــرار بــه
راهانــدازی کارخانــه قنــد بردســیر باشــد بایــد مســائل حقوقــی
آن نیــز مــد نظــر قــرار گرفتــه و حــل شــود زیــرا کارگــران
و بســتانکاران آن مســتند قانونــی در دســت دارنــد و ایــن
مســتندات بایــد اجرایــی شــوند».
رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان بــر حــل مشــکالت
تامیــن اجتماعــی مربــوط بــه کارخانــه قنــد بردســیر طــی
یــک هفتــه آینــده تاکیــد کــرد و ادامــه داد« :در ایــن رابطــه
امــاک موجــود کارخانــه قنــد بردســیر کــه در توقیــف تامیــن
اجتماعــی و تحــت نظــارت دادســتان کرمــان و کارشــناس
رســمی دادگســتری ارزیابــی میشــود».

معاون وزیر راه و شهرسازی:

سازمان نظام مهندسی نیازمند اصالحات است
معــاون وزیــر راه و شهرســازی بــا بیــان اینکــه ســازمان
نظــام مهندســی پــس از  ۲۴ســال نیــاز بــه اصالحاتــی
دارد گفــت :در آینــده ســامانهای راهانــدازی میکنیــم کــه
مهندســین بــا کمتریــن بروکراســی اداری مســائل خــود را
حــل و فصــل کننــد.
محمــود محمــوزاده در گفتوگــو بــا ایســنا اظهــار کــرد:
اخیــرا جلســاتی را بــا هیــات رییســه ســازمان نظــام
مهندســی برگــزار کردهایــم .هــدف مــا ایــن اســت کــه
در ایــن مجموعــه آرامــش ایجــاد شــود تــا بتوانیــم در کنــار
یکدیگــر فعالیــت کنیــم .بایــد حتیاالمــکان از حواشــی کــه
مانــع تصمیمــات درســت میشــود دور شــویم .بــه اعتقــاد
مــن عملکــرد ســازمان نظــام مهندســی در مــدت  ۲۴ســال
اخیــر مثبــت بــوده قابــل دفــاع اســت؛ هرچنــد میتوانســت
بهتــر باشــد .بــا ایــن حــال ایــن ســازمان نیــز مثــل هــر
مجموعــهای دیگــر نیــاز بــه اصالحاتــی دارد.
وی بــا اشــاره بــه گذشــت بیــش از دو دهــه از تصویــب قانــون
نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان گفــت :طبیعــی اســت
کــه بــا توجــه بــه تجــارب ایــن ســالها نیــاز بــه اصالحــات
در ســازمان نظــام مهندســی در جهــت ارتقــای فعالیــت آن
دیــده میشــود .معــاون وزیــر راه و شهرســازی تصریــح
کــرد :ایــن اجمــاع بیــن همــه صاحبنظــران حــوزه مســکن
و ســاختمان وجــود دارد کــه شــرایط بــرای بالنــدی و رشــد
ایــن صنعــت فراهــم شــود .در ایــن رابطــه بــا توجــه بــه
اخــذ نظــرات کارشناســی میخواهیــم بــه افزایــش کیفیــت
خدمــات ســازمان نظــام مهندســی کمــک کنیــم کــه یــک
مطالبــه عمومــی اســت .شــاید بعضــی آییننامههــا یــا
مفــادی از اصــل قانــون نیــاز بــه اصــاح داشــته باشــد کــه
ایــن یــک مســاله طبیعــی اســت.

