پیاده سازی مدیریت مصرف آب و انرژی در سنگ آهن فالت مرکزی
مجتمع معادن سنگ آهن فالت مرکزی ،پیاده سازی مدیریت صحیح در مصرف آب و انرژی را عملیاتی می کند .به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ،علی ایرانمنش مدیر ایمنی ،بهداشت ،محیط زیست
و انرژی  ))HSEEاین مجتمع با بیان این مطلب در نخستین جلسه کارگروه مدیریت سبز اظهار داشت :برنامه ریزی برای کاهش هزینه و آثار منفی زیست محیطی ناشی از مصرف ،کاهش ضایعات ،مصرف بهینه منابع و همچنین ،بهبود محیط
زیست از جمله اهداف این کارگروه است.

کاالیی برای فروش نیست

بازار تلفن همراه در انتظار تزریق گوشیهای تازه
بازار گوشیهای تلفن همراه با وجود وعدههای گوناگون برای
ترخیص گوشیهای ثبت سفارش شدهای که در انبارهای گمرک
مانده یا با حکم قضایی توقیف شدهاند ،همچنان با کمبود عرضه و
گرانی روبهرو است و فروشگاههای سنتی و مجازی ،کاالی چندانی
برای فروش ندارند.
بازار عرضه گوشیهای تلفن همراه از تیرماه امسال در واکنش به
نوسانهای ارزی با التهاب روبهرو شد و همان روزها وزیر ارتباطات
و فناوری اطالعات را به میان فروشندگان کشاند.
به گزارش ایرنا،البته در واکنش به نابسامانیهای موجود ،محمد
جواد آذری جهرمی فهرستی از شرکتها را منتشر کرد که با وجود
دریافت ارز دولتی (چهار هزار و  200تومانی) کاالی وارداتی را با
نرخ های باالتر به فروش رساندند.
بیست و دوم تیرماه رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع
مجلس شورای اسالمی به برخی منابع خبری اعالم کرد ،بیش از
 200هزار دستگاه تلفن همراه خریداری شده با ارز دولتی تاکنون
به بازار عرضه نشده و در حقیقت به نوعی احتکار شده است.
رمضانعلی سبحانیف ر افزود :بخشی از تلفنهای همراه وارداتی
با برگه خریدهای صوری فروخته شده و ب ه بازار عرضه نمیشود
و برخی نیز میگویند تا قیمتها مشخص نشود ،عرضهای در کار
نیست.
سبحانیفر پیشنهاد کرد دولت و دستگاههای نظارتی اعالم کنند
اگر در زمانی مشخص گوشیهای موبایل ب ه بازار عرضه نشود،
رجیستری نمیشود و کارآمدی ندارد.
با وجود انتشار اینگونه خبرها التهاب بیشتر و عرضه گوشی در
بازار بسیار کم شد.
این روند تداوم داشت تا آنکه وزارت صنعت ،معدن و تجارت
دوازدهم مردادماه اعالم کرد واردکنندگان میتوانند با ثبت
سفارش و تامین ارز مبادلهای ،گوشی تلفن همراه وارد کنند.
سامانه هوشمند اطالعرسانی تجهیزات ارتباطی نیز شانزدهم
مردادماه خبر داد :ثبت سفارش  600هزار گوشی تلفن همراه
از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت تایید شده است و این
گوشیها به زودی از گمرک روانه بازار میشود.
انتظار میرفت با ورود  600هزار گوشی تلفن همراه از نابسامانی
ی رئیس اتحادیه
ها کاسته و قیمت ها متعادل شود امامهدی محب 
صنف دستگاههای مخابراتی ،ارتباطی و لوازم جانبی ،ششم
توگو با ایرنا اعالم کرد :حاکمیت باید اجازه ورود
شهریورماه در گف 
این گوشی ها را صادر کند و پس از آن برای توزیع اقدام شود اما
هنوز در این باره تصمیمی گرفته نشده است.
نیاز سالیانه به  20میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه
براساس برخی آمارهای منتشر شده ،ایرانیان در سال بیش از
 20میلیون دستگاه گوشی همراه نیاز دارند که ارزش آن به سه
میلیارد دالر میرسد .بنابراین از ابتدای امسال تاکنون باید حدود
 10میلیون دستگاه وارد بازار میشد.
بر اساس اطالعات به دست آمده از سامانه همتا ،شمار گوشی
وارد شده از مبادی قانونی به کشور از آغاز سال تاکنون  2میلیون
و  620هزار دستگاه است.
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اخبار
اعالم میزان واگذاری سرمایه گذاری های بورسی و
امالک مازاد بانک رفاه کارگران
میزان واگذاری سرمایه گذاری های بورسی و امالک مازاد بانک رفاه
کارگران طی سال های  1396و  1397بالغ بر  11000میلیارد ریال بوده است.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران ،از این میزان در سال  96مبلغ 5678
میلیارد ریال سرمایه گذاری بورسی و مبلغ  1108میلیون ریال امالک مازاد بوده
است.
در سال  97و تا تاریخ  14شهریور ماه نیز این میزان واگذاری در حوزه سرمایه
گذاری بورسی مبلغ  2648میلیارد ریال و در حوزه امالک مازاد  1513میلیارد
ریال بوده است.
بر اساس این گزارش آگهی مزایده دوم سراسری امالک مازاد و تملیکی بانک رفاه
در تاریخ های  1397.6.4و  1397.6.11در روزنامههای کثیراالنتشار( اطالعات ،
همشهری) منتشر و نتایج این مزایده در تاریخ  1397.6.20مشخص شد.
عمده سرمایه گذاری های بورسی بانک رفاه کارگران از محل تهاتر بدهی های
مجموعه سازمان تأمین اجتماعی به این بانک بوده است به ترتیبی که طی سال
های  1392تا  1397مبلغ  95193میلیارد ریال سهام شرکت های پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار از سوی سازمان تأمین اجتماعی به بانک رفاه واگذار شده است.
گفتنی است کمیته واگذاری سرمایهگذاریها و بهینه سازی پرتفوی بورسی
بانک رفاه کارگران با برگزاری جلسات هفتگی موضوع واگذاری سهام شرکت های
بورسی با رعایت عدم کاهش سطح عمومی قیمتها ،شاخص بورس و حفظ حقوق
سهامداران را به طور جدی در دستور کار قرار داده است.
در طرح پیش فروش  40هزار دستگاه صورت می گیرد

شرایط ویژه ایران خودرو برای خودرو اولی ها
امسال در مجموع  2میلیون دستگاه تلفن همراه (که بخشی
از آن به واردات سال های گذشته مربوط میشود) فروخته شد.
با توجه به آمار ارائه شده ،اختالف شدیدی بین عرضه و تقاضای
بازار تلفن همراه وجود دارد و بازار رکود سنگینی را به دلیل کاهش
بیسابقه موجودی تجربه میکند.
ورود وزیر به موضوع عرضه نشدن گوشی
بازار گوشیهای تلفن همراه همچنان بدون کاال مانده و این
امر با واکنش وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات همراه شده است.
وی چهاردهم شهریور در صفحه توئیتر خود نوشت :در بازار
چارسو جوانی با صدای بلند به من میگفت :در برخی اداره ها
به ما میگویند از ما مجوز برای مواد مخدر بخواه اما برای گوشی
تلفن همراه نه؛ کاری میکنیم که این «بچه» نتیجه شفافسازی
را بفهمد .با خود فکر کردم چرا مدتها است گوشیهای منتظر
عرضه به بازار تعیین تکلیف نمیشوند؟
البته بنا بر تاکیدهای آذری جهرمی ،وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات خود را متولی نظارت و تنظیم بازار تلفن همراه نمیداند.
وی نوشت :سرنوشت  720هزار گوشی نامعلوم است 600 ،هزار
گوشی در گمرک مانده و  120هزار دستگاه نیز توقیف قضایی
است.
آذری جهرمی هجدهم شهریورماه در یک برنامه تلویزیونی اعالم
کرد :مدیریت بازار و کنترل قیمت گوشی بر عهده وزارت ارتباطات
نیست و این وزارتخانه ارز را تخصیص نمیدهد.

آذری جهرمی به تالش عدهای برای ربط دادن کاهش واردات
گوشی تلفن همراه به اجرای طرح رجیستری اشاره کرد و گفت:
با اجرای این طر ح نه فقط واردات کاهش نیافته بلکه بیشتر شده
است .تا پیش از رجیستری یک میلیون و  300هزار دستگاه تلفن
همراه به طور رسمی وارد میشد که پس از اجرای طرح به 2
میلیون دستگاه رسید.
وی ادامه داد :اختصاص نیافتن ارز و نبودن کاال در بازار علت
اصلی گرانی تلفن همراه است 16 .شرکت در واردات تلفن همراه
تخلف کردند که در حال رسیدگی است.
بیست و ششم شهریورماه هیات وزیران به پیشنهاد گمرک
جمهوری اسالمی ایران ،واردات کاال بدون انتقال ارز را برای
کاالهای موجود در انبارها مجاز اعالم کرد.
امروز مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد گمرک توضیح
داد :بیست و دوم فروردین امسال مصوب شد واردات کاالها فقط از
طریق سیستم بانکی باشد و سی ام خرداد بر اساس مصوبه اقتصاد
مقاومتی واردات فهرستی از اقالم متوقف شد که جزو کاالهای
ضروری نبود.
علی معقولی افزود :با مصوبه اخیر هیات وزیران ترخیص این
گروهها که کاالهای بدون انتقال ارز وارد شدهاند ،تا یک ماه پس
از ثبت سفارش مجاز اعالم شد و از روز شنبه ترخیص بخشی از
کاالها از این طریق آغاز شد.
معقولی ادامه داد :این کاالها نسبت به نیاز بازار و با توجه به

شرایط ستاد تنظیم بازار وارد بازار میشود.
به گفته وی ،این مصوبه برای کاالهایی است که بدون انتقال ارز
وارد شده اند و دولت به آنها ارز بانکی پرداخت نکرده است.
وی بیان کرد :بیش از 3500قلم کاال پس از مصوبه بیست و نهم
مرداد امسال ،از پرداخت مابهالتفاوت ارزی معاف شدند و بقیه باید
پرداخت کنند تا کاالهایشان ترخیص شود.
معقولی گفت :ورود این کاالها به بازار نتایج مثبتی را در پی
خواهد داشت و حباب قیمتی ناشی از کمبود کاال شکسته خواهد
شد .مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک افزود:
مسیر ترخیص کاال با توجه به شناسه انبارها ،شفاف شده است و
صاحبان کاال راهی جز عرضه کاالهایشان به بازار ندارند.
اکنون که تا اندازهای سرنوشت واردات و قاچاق تلفن همراه
روشن شده است انتظار مردم این است که نتیجه را در عمل
ببینن .د
عرضه گوشیهایی که یا در گمرک ماندهاند یا در توقیف مقام
قضایی است گرچه از دید برخی کارشناسان تاثیر چندانی بر
قیمتهای بازار ندارد اما میتواند به ساماندهی آن کمک کند.
البته این موضوع در گرو تصمیمگیری هر چه زودتر این نهادها
درباره سرنوشت گوشیها است.
از سوی دیگر ،رصد گوشیهای انبار شده به دست واردکنندگان
یا فروشندگان میتواند گام دیگری در شفافسازی فضای اقتصادی
در این بخش باشد.

بازار جهانی نفت وارد شرایط حساس میشود
آژانس بینالمللی انرژی اعالم کرد :با توجه به افزایش ابهامها ،بازار جهانی
نفت به دورانی حساس وارد میشود.
به گزارش مهر به نقل از پایگاه خبری پالتس از لندن ،آژانس بینالمللی انرژی
اعالم کرد :به دلیل ابهام درباره تولید نفت لیبی و ونزوئال و همچنین تحریمهای
ضد ایرانی ،بازار نفت به شرایطی بسیار حساس وارد میشود .این نهاد در گزارش
ماهانه خود ،استمرار کاهش تولید نفت ونزوئال و همچنین حمله اخیر به مقر
شرکت ملی نفت لیبی و همچنین تأثیر مخرب تحریمهای ضد ایرانی آمریکا را
مورد توجه قرار داد.
آژانس بینالمللی انرژی برآورد خود را از تقاضا برای نفت اوپک در سه ماه پایانی
 ۲۰۱۸و سه ماه نخست  ،۲۰۱۹به ترتیب به  ۳۲میلیون و  ۸۰۰هزار بشکه در روز
و  ۳۱میلیون و  ۳۰۰هزار بشکه در روز افزایش داد .این نهاد اعالم کرد :وضعیت
در ونزوئال میتواند حتی با شتابی بیشتر وخیم شود ،اختالل در تولید نفت لیبی
میتواند باز گردد و با نزدیک شدن به موعد آغاز تحریمهای آمریکا ،تصمیمهای
بیشتری از سوی کشورها و شرکتها مشخص خواهد شد .آژانس یاد شده اعالم کرد
هنوز مشخص نیست که دیگر تولیدکنندگان نفت تصمیم میگیرند که تولید خود را
افزایش دهند یا نه و ممکن است بازه قیمت  ۷۰تا  ۸۰دالر برای شاخص نفت خام
برنت که از ماه آوریل امسال تاکنون باقی مانده است ،به چالش کشیده شود .برآورد

این آژانس نشان میدهد که تولید نفت اوپک در ماه اوت به  ۳۲میلیون و ۶۳۰
هزار بشکه در روز ،یعنی باالترین رقم در  ۹ماه اخیر رسیده است .آژانس بینالمللی
انرژی همچنین پیشبینی کرد تولید نفت برزیل در سال جاری میالدی با  ۳۰هزار
بشکه افزایش به  ۲میلیون و  ۷۷۰هزار بشکه در روز میرسد .این آژانس همچنین
برآورد خود از رشد تقاضای نفت چین در سال جاری میالدی را به  ۶۴۰هزار بشکه
در روز رساند و پیشبینی کرد که تقاضای نفت کشورهای غیر عضو سازمان توسعه
و همکاریهای اقتصادی (اوئیسیدی) در آسیا ،بهویژه در هند و چین ،در سالهای
 ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹میالدی رشدی خیرهکننده خواهد داشت .نهاد یاد شده اعالم کرد
سطح ذخیرهسازی نفت در کشورهای عضو اوئیسیدی در ماه ژوئیه امسال با ۷
میلیون و  ۹۰۰هزار بشکه افزایش به  ۲میلیارد و  ۸۲۴میلیون بشکه رسیده که ۵۰
میلیون بشکه کمتر از میانگین پنجساله است .آژانس بینالمللی انرژی برآورد خود
درباره رشد تولید نفت کشورهای غیر عضو اوپک در سال آینده میالدی را به یک
میلیون و  ۸۴۰هزار بشکه در روز کاهش داد ،اما برآورد خود درباره رشد تقاضای
جهانی نفت در سال جاری میالدی را در سطح یک میلیون و  ۴۰۰هزار بشکه در روز
حفظ کرد .طبق برآورد آژانس بینالمللی انرژی ،عرضه جهانی نفت که شامل عرضه
میعانات گازی و سوختهای زیستی نیز میشود ،در ماه اوت امسال به رقم بیسابقه
 ۱۰۰میلیون بشکه در روز رسید.

در حرکت است .اما به راستی چگونه تالش های مستمر یک
مجموعه ،ثمر بخش و اثرگذار بوده است؟
گزارشی که روز گذشته در حضور اعضای محترم مجمع ارایه
شد ،نکاتی چند داشت که مایلم به آن ها اشاره کنم .معدن و
صنایع معدنی در کنار رشد ظرفیت سازی ،تولید و اشتغال و
درآمدزایی ،سبب کاهش فاصله طبقاتی و اثرات منفی اجتماعی
در آن مناطق شده است .ارتباط دو سویه با جامعه محلی ،ایفای
نقش مسئولیت اجتماعی،افزایش مشارکت با بخش خصوصی،
ارز آوری برای اقتصاد و حضور در زنجیره تولید از جمله اثرات این
زنجیره به هم پیوسته است.
نموداری که در جلسه ارایه شد حاکی از روند رو به رشد سرمایه
گذاری در جهت راه اندازی پروژه های معدنی و صنایع معدنی
است .از  47طرح سال  92تنها  12طرح فعال بود و مابقی در

وضعیت رکود قرار داشت .اما ارقام سرمایه گذاری با روندی
صعودی از  1523میلیارد تومان سال  93به  9600میلیارد سال
 96و در نهایت 11هزار میلیارد تومان سال جاری رسیده است .در
همین حال برنامه اکتشاف 270هزار کیلومتر مربعی این سازمان
به گونه ای اجرایی شده که توانست مناطق کم برخوردار را به
عنوان پتانسیل معدنی و رشد اقتصادی و اجتماعی معرفی کند .به
بیانی دیگر ،با احتساب فعالیت های اکتشافی در 41ناحیه کمتر
توسعه یافته ،ایمیدرو 82درصد شهرستان های کم برخوردار کشور
را پوشش داده است .از سوی دیگر ،آورده  8500میلیارد تومانی
بخش خصوصی در پروژه های جدید ،اقدام عملی دیگری است
که نشان دهنده مشارکت دادن بخش خصوصی در توسعه است.
همچنین نهایی شدن نسخه نقشه راه معدن و صنایع معدنی از
جمله واپسین اقدامات ایمیدرو بود که با همکاری وزارت صنعت
معدن و تجارت ،همفکری تشکل ها و نهادهای تخصصی به بار
نشست .این برنامه مشتمل بر  6راهبرد و  73سیاست است
که در مرداد ماه در اختیار وزیر محترم جهت ابالغ قرار گرفت.
عالوه بر این توسعه همکاری ها با مراکز دانشگاهی و علمی که
از نیازهای اصلی توسعه این بخش به شمار می آمد ،در این 5
سال اخیر عینیت یافت .انعقاد قرارداد با  11دانشگاه کشور در
راستای اقدامات پژوهشی و فناوری صورت گرفت که نتایج آن
نصیب بخش معدن و صنایع معدنی می شود .توانمندسازی نیروی
انسانی ،همکاری نزدیک برای فعال سازی و ایجاد رونق معادن
کوچک ،اجرای پروژه های زیربنایی در مناطق معدنی ،توجه
روزافزون به امور محیط زیست با اختصاص بودجه های مناسب و

معاون مدیر عامل دربازاریابی و فروش ایران خودرو اعالم كرد :طرح پیش
فروش ویژه  40هزار دستگاهی برخی از محصوالت این شركت پس از اخذ
مجوزهای الزم به زودی اجرا خواهد شد.
به گزارش ایکوپرس مصطفی خان كرمی با بیان این مطلب گفت :شركت
ایران خودرو به عنوان پیشتاز در صنعت خودرو سازی كشور ،در هر دوره ثبت نام
با ابتكاری تازه سعی در توزیع عادالنه خودرو در میان مشتریان واقعی و هموطنان
گرامی دارد.

خدماترسانی مترو به تماشاگران مسابقه فوتبال
پرسپولیس و الدحیل
مدیر ارتباطات و امور بینالملل شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه از
افزایش سرویسدهی خط پنج به تماشاگران مسابقه فوتبال پرسپولیس و
الدحیل قطر در روز دوشنبه  26شهریور خبر داد.
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و
حومه ،محسن محمدیان گفت :روز دوشنبه با برگزاری مسابقه بین تیمهای فوتبال
پرسپولیس و الدحیل قطر در ورزشگاه آزادی ،سرویسدهی در خط  ۵متروی
تهران تا پایان بازی و بازگشت تماشاگران ادامه خواهد داشت.
مدیر ارتباطات و امور بینالملل شرکت بهرهبرداری متروی تهران با اشاره به
اینکه مسابقه در ساعت  18:30آغاز میشود ،خاطرنشان کرد :تا پایان مسابقه و
بازگشت کامل تماشاگران سرویسدهی ادامه خواهد داشت .محمدیان ادامه داد:
همچنین بهمنظور تسهیل تردد و رفاه حال مسافران و تماشاگران ،در صورت
ازدحام جمعیت در ایستگاه ورزشگاه آزادی قطار فوقالعاده نیز اعزام خواهد شد.

هفدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکالت کشور
طعم فروکتوز به خود گرفت
پاالیشگاه غالت زر با محصوالت تولیدی زرفروکتوز به عنوان بزرگترین
شرکت تولید کننده شربتهای گلوکز و فروکتوز طعم هفدهمین نمایشگاه
بین المللی شیرینی و شکالت کشور را فروکتوزی کرد.
این شیرینترین رویداد صنعت کشور است که زرفروکتوز در آن حضور یافته
است .فروکتوز به عنوان شیرینکننده حاصل از ذرت چندسالی است جای خود را
در صنعت شیرینی و شکالت پیدا کرده و آغاز بهرهبرداری از پاالیشگاه غالت زر
و روند رو به رشد تولید انواع شربتهای گلوکز و فروکتوز در این مجموعه ،ایران
را از نظر شیرین کنندهها در مسیرخودکفایی قرار داده است .پاالیشگاه غالت زر
با نام تجاری زرفروکتوز در کنار انجمن تولیدکنندگان پاالیشگاهی فرآوری غالت
در این نمایشگاه حضور دارد .گفتنی است؛ پاالیشگاه غالت زر در جریان افتتاح
نمایشگاه شیرینی و شکالت میزبان حجت االسالم ابوترابی امام جمعه موقت
تهران و مجتبی خسرو تاج معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت و رضا
رحمانی قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت بود.
محمدرضا بهرامن ،رئیس خانه معدن ایران:

حقیقت معادن کشور را در جشنواره ملی عکس معدن
به تصویر میکشیم

ایمیدرو چگونه بدین جایگاه دست یافت

مهدی کرباسیان *
این روزها سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی
ایران ،توانسته با تالش های چند ساله و مداوم ،جایگاه خود را به
عنوان سازمانی خدمتگزار در توسعه کشور به منصه ظهور بگذارد
و تثبیت کند .روز گذشته نیز در مجمع ساالنه ایمیدرو ،جناب
دکتر شریعتمداری وزیر محترم صنعت معدن و تجارت که همواره
پشتیبان استراتژی و برنامه های ایمیدرو بوده ،بر همین امر تاکید
وزرید و جداگانه در سخنان خود ،به شاخص هایی اشاره کرد که
ایمیدرو را به عنوان نمادی از اقتصاد مقاومتی معرفی می کند.
تاکید ایشان بر اینکه می توان در شرایط سخت اقتصادی و حتی
فشار از جریان سلطه بین الملل ،به ایمیدرو تکیه کرد جای بسی
افتخار دارد که چنین سازمانی به همت تمامی مدیران،کارشناسان
و کارکنان در مسیر درست خود -آنطور که بدان اشاره شده-
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انعقاد قرارداد با مراکز معتبر بین المللی ،پایش مستمر طرح جامعه
فوالد ،تقویت صندوق بیمه فعالیت های معدنی ،توسعه مناطق
ویژه صنایع انرژی بر سواحل جنوبی و در نهایت زمینه سازی
توسعه صادرات بخش معدن و صنایع معدنی از مجموعه اقداماتی
است که توسط مدیران ،کارشناسان و کارکنان ایمیدرو عملی شده
است .در این میان بخش صادرات به گونه ای عمل کرد که به
رغم سهم  6-5درصدی در تولید ناخالص داخلی ،توانسته سهمی
22درصدی در صادرات کشور و ارزآوری ایفا کند.
نگاهی اجمالی به این روند نشان می دهد ،ایمیدرو به حق
توانسته خود را به عنوان سازمانی پویا در جهت توسعه کشور
معرفی کند و چنین تالش هایی از نظر دولت به ویژه شخص
رئیس جمهوری محترم مغفول نمانده و در جشنواره شهید رجایی
مورد تقدیر قرار گرفته است .روز گذشته برگزاری مجمع عمومی
این سازمان نیز نشان داد ،همت و تالش خانواده بزرگ ایمیدرو
نتیجه بخش بوده و این امر به صراحت و دفعات با تقدیر و تشکر
وزیر محترم همراه شد .تقدیری که اینجانب نیز خود بر آن تاکید
می ورزم و مراتب سپاس خود را از این جمع دوست داشتنی
اعالم می دارم .خدا قوت و خسته نباشید عرض می کنم خدمت
تمامی مدیران،کارشناسان و کارکنان مجموعه ایمیدرو ،شرکت
ها ،واحدها و طرح های این سازمان و نیز شرکت ها و تشکل های
بخش خصوصی .توفیق روزافزون این خانواده بزرگ را از پروردگار
بلند مرتبه ،خواستارم و امید وافر به ادامه حرکت های سازنده و
موفقیت های این سازمان دارم.
*معاون وزیر و رئیس هیات عامل ایمیدرو

دومین جشنواره عکس معدن (کیمیا) در خانه هنرمندان ایران با هدف
استفاده از حافظه و دانش تصویری عکاسان برای گسترش و ترویج
موضوعات مرتبط با صنایع معدنی ،ایجاد ارتباط بین اهالی فرهنگ و هنر
با مسئوالن بخش معدن ،فراهم آوردن امکان عرضه و اشاعه نظرات و
ایده های نو در باره چگونگی و چیستی فعالیت های معدنی و ارتباط آن
با توسعه اقتصادی در بین جامع عکاسان به طور خاص و هنرمندان به طور
عام برگزار میشود.
محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران درباره جشنواره عکس کیمیا گفت
«هدف ما از حمایت جشنواره عکس کیمیا این است که جامعه ما با معدن آشنا
شود .حتی رسانهها درباره معدن نیز قلم میزنند اما هنوز نتوانستهاند صنعت معدن
را به خوبی بشناسند».
دراستان بوشهر انجام شد؛

بهره برداری از  2طرح صنعتی با تسهیالت بانک صنعت
و معدن
 2طرح صنعتی با تسهیالت بانک صنعت و معدن و ایجاد  88شغل مستقیم
در استان بوشهر به بهره برداری رسید.
با استفاده از تسهیالت بانک صنعت و معدن طرح های پرشین شیمی گستر،
تولید کننده کود سوپر فسفات تربیل و اهتمام جم  ،تولید کننده پالت پالستیکی و
کیسه سه الیه در سال  1396در استان بوشهر به بهره برداری رسید.
با بهره برداری از طرح های یاد شده که مجموعا از  6میلیون و  800هزار یورو
تسهیالت ارزی و  5میلیارد و  300میلیون تومان تسهیالت ریالی این بانک استفاده
کرده اند برای  88نفر اشتغال مستقیم ایجاد شده است.

