
                با اجرای پروژه فاضالب کرمان رقم می خورد؛ 
  آینده ای سرشار از سالمت بهداشت و محیط زیست برای مردم کرمان 

پـروژه فاضـاب شـهر کرمان، پروژه بیسـت سـاله 
ای کـه سـرانجام پـس از صـرف دو سـال زمـان 
خصوصـی  بخـش  گـذار  سـرمایه  جـذب  بـرای 
،ظـرف مـدت 5 سـال بـه پایـان می رسـد. محمد 
طاهـری رئیـس هیئت مدیره و مدیرعامل شـرکت 
آب و فاضـاب اسـتان کرمـان در ایـن زمینـه بـا 
اشـاره بـه این مطلـب که  پـروژه فاضـاب کرمان 
از سـال ۷۶ آغـاز شـده و در مجمـوع ۲5 تـا ۳۰ 
درصـد پیشـرفت داشـته اسـت، تاکیـد کـرد: این 
پـروژه بـا منابـع مالی بسـیار محـدود دنبال شـده 
اسـت و بـه طـور متوسـط هـر سـال یـک درصـد 
پیشـرفت داشـته و طبیعـی اسـت بـا تـداوم ایـن 

رونـد، ایـن پـروژه تـا ۴۰ سـال آینده هـم تکمیل 
نمـی شـد.وی افـزود: در پایان سـال 9۷ به منظور 
ایجـاد باقیمانده تاسیسـات فاضاب شـهر کرمان، 
ایرانیـان در  قـراداری بـا شـرکت فـوالد بوتیـای 
و  شـرکت  ایـن  اجتماعـی  مسـئولیت  راسـتای 
اسـتفاده از پسـاب فاضـاب بـرای بقـای صنایعی 
کـه قـرار اسـت در این اسـتان ایجاد شـود، منعقد 
شـد.طاهری مبلـغ سـرمایه گـذاری ایـن طـرح را 
1۴۰۰ میلیـارد تومـان اعـام کـرد و افـزود: در 
ایـن پـروژه 1۴5۰ کیلومتـر شـبکه جمـع آوری 
فاضـاب، 1۳5۰۰۰ فقـره انشـعاب فاضـاب ، 1۲ 
کیلومتـر خط انتقـال و 9۰۰۰۰ مترمکعب تصفیه 

خانـه فاضـاب طـی حداکثـر 5 سـال ایجـاد مـی 
شـود.مدیرعامل شـرکت آبفـا اسـتان کرمـان در 
ادامـه گفت: حل مشـکات زیسـت محیطی شـهر 
کرمـان یکـی از اهداف اجرای پروژه فاضاب شـهر 
کرمـان اسـت و در کنـار آن ،اجـرای اجـرای ایـن 
پـروژه از مهمتریـن شـاخصه های زندگی شـهری 
بـه شـمار مـی رود و بازچرخانـی آب بـرای تحقق 
 توسـعه صنعتـی نیـز بـا اجـرای ایـن مهـم عملی 
مـی شـود همچنیـن اجـرای ایـن پـروژه نقـش 
بسـزایی در اشـتغالزایی دارد بـه گونـه ای که برای 
بیـش از ۲۰ هـزار نفـر به صـورت مسـتقیم و غیر 

مسـتقیم اشـتغل ایجاد شـده اسـت.

طاهـری با بیـان این مطلب که سـرعت 
پـروژه فاضاب کرمان به نسـبت سـایر 
اسـت،  پائیـن  خدماتـی  هـای  پـروژه 
گفـت: مـردم و مسـئوالن بایـد بـرای 
اجـرای سـریع تـر ایـن پـروژه همکاری 

الزم را داشـته باشـند.
فاضلالب   پلروژه  اجلرای  بلا 

صنایلع فلوالد زرنلد و سلیرجان، طعم 
چشلید خواهنلد  را  آب  خلوش 

-اجـرای پـروژه فاضـاب شـهر زرنـد شـامل ۴95 
کیلومتر شـبکه جمـع آوری فاضـاب، 8 کیلومتر 
خـط انتقـال، 1۶ هـزار مترمکعـب تصفیـه خانـه 

فاضـاب انشـعاب  فقـره  هـزار   ۴5 و   فاضـاب 
مـی باشـد و طـی سـه سـال به بهـره بـرداری می 
رسـد.-در حـال حاضـر بیـش از ۴۰ درصد شـبکه 
 فاضـاب در سـیرجان اجـرا شـده و پیـش بینـی

می شـود تـا خرداد ماه سـال آینده فـاز اول آن به 
بهره برداری برسـد.
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افتتاح و گلنگ زنی 1900میلیارد تومان 
پروژه در کرمان طی دهه فجر

دکتر عباسلو در افتتاحیه نمایشگاه سیمکس: 

تحریم ها، باورهای»ما می توانیم«
را تقویت کرده اند

مدیرعامـل جهـان فـوالد در مراسـم افتتاحیـه نمایشـگاه سـیمکس 
۲۰۲۰ بـا اشـاره بـه اینکـه راه انـدازی کارخانه هـای فوالدی مـا را به 
عرصـه فـوالد وارد کـرد، افـزود: دومعـدن گل گهر و مس سرچشـمه 
کـه معـادن بـزرگ خاورمیانـه هسـتند توانسـته اند مراحـل تولیـد و 
فـرآوری صنایـع را در منطقـه تجمیـع کننـد. یعنـی از مـاده خـام تا 

محصـول نهایـی در یـک منقطـه تولیـد می شـود.
وی بیان کرد: سـیرجان منطقه مناسـبی برای سـاخت و سـاز صنایع 
پاییـن دسـتی ایـن دو محصـول می توانـد باشـد و ایـن پتانسـیل را 
داراسـت کـه سـرمایه ها را بـا توجـه بـه آمـاده بـودن زیرسـاخت ها 
بـه ایـن سـمت جـذب کنـد. عباسـلو تاکیـد کـرد: تـا پایـان سـال طـرح انتقـال آب از بندرعبـاس به 
سـیرجان عملیاتـی می شـود و عمـا مشـکلی در زمینه تکمیـل زنجیره صنعـت در ایـن منطقه وجود 

داشـت.  نخواهد 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه تحریم هـا باورهای»مـا می توانیـم«را تقویـت کرده انـد، توضیـح داد: راه اندازی 
فـوالد سـیرجان بـا آخریـن تحریم هـای ترامپ همزمـان شـد و شـرکت های خارجی حاضر بـه حضور 
بـرای راه انـدازی تجهیزاتـی کـه تامیـن کـرده بودنـد نشـدند اما مـا توانسـتیم بـا اسـتفاده از تجربه و 
دانـش داخلـی کارخانـه را راه انـدازی کنیم و در حـال حاضر به ظرفیت نهایی بسـیار نزدیک هسـتیم.

عباسـلو ادامـه داد: جهـان فـوالد آمادگـی خـود را بـرای همـکاری و راه انـدازی و سـاخت قطعـات در 
بخش هـای مختلـف از جملـه آهـن اسـفنجی، بریکت سـازی و دیگر بخش هـا در شـرایط تحریم اعام 

می کنـد.

اسرار تخفیف ویژه
*******

موج مثبت بورس
*******

از کرونا خبری نیست فقط بهداشت
*******

مس و گل گهر سود اوری عالی
*******

فراخوان پژوهش
*******

ثروتمندترین ها و برترین برندهای 
جهان

نظر شما در مورد عملکرد
 نمایندگان استان کرمان 

در مجلس چیست؟
 از طریق پیامک به ما اطالع دهید: 09133873798

سخن مدیرمسئول

فلسـفه خلقـت خداونـد عدالت اسـت و همه 
انسـانها توانمنـدی هایـی دارند کـه باید آنرا 
بعنـوان رسـالت زندگی خود کشـف کنند.اما 

جالـب اسـت که اکثریت انسـانها در زندگی بـی هدف اند.

بایـد تغییـر کنیـم و کتاب بهتریـن راه برای تغییر اسـت.
بدانیـم اگـر ما بهتریـن ها را بـرای خانواده خـود، جامعه، 
کشـور و همـه خلقـت خداوند بخواهیـم بهترین ها نصیب 
مـان خواهـد شـد و این نیازمنـد تغییر فکر ماسـت.بیایید 
بـا مثبـت اندیشـی بـر روی خود سـرمایه گـزاری کنیم تا 

بهترین ها را داشـته باشـیم.

اعجوبه کارآفرینی در کرمان و ایران

همایون صنعتی

نقاشی بانوی گل سرخ



تخفیـف ویـژه چیـزی اسـت کـه مربوط بـه امـروز نمی شـود. از ایام 
تخفیـف  جشـنواره های  خاصـی  زمان هـای  در  فروشـگاه ها  قدیـم 
البتـه هنـوز هـم چنیـن اسـت. کافـی اسـت کـه  می گذاشـتند و 
از جلـوی یکـی از ایـن مغازه هـا رد شـویم تـا کاغذ هـای رنگـی و 
غیررنگـی در ابعـاد مختلـف مشـاهده کنیم کـه بر روی آن هـا اعداد 
مربـوط بـه تخفیف هـا درج شـده  اسـت و بـر روی شیشـه ویترین  ها 

چسـبانده شـده است.
امـا در عصـر حاضـر بـه دلیل رشـد اینترنت و توسـعه فروشـگاه های 
اینترنتـی، ایـن موضـوع بیـش از پیـش خودنمایـی می کنـد. ایـن  
همچنیـن  و  مـا  ایمیـل  اینباکـس  آنایـن،  فروشـگاه های  روزهـا 
اسـتوری اینسـتاگرام را پـر کـرده اسـت. بمانـد کـه در ایـن بیـن 
کـه  هـم  تخفیـف  بهانه هـای  هسـتند  دائم ال تخفیـف  کا  برخـی  
ایـن روزهـا بسـیار از خـود تخفیـف جذاب تـر هسـتند. وفـات، تولد، 
شمسـی، قمری، میادی، روز جهانی، کشـوری، شـهری، روسـتایی، 
هیچ کـدام مهـم نسـیتند فرقی نـدارد؛ از عید نوروز شـروع می شـود 
)کـه بحثی در آن نیسـت و اتفاقا بسـیار هم مبـارک و کاری حرفه ای 
و درسـت اسـتاما نکتـه ای که در دل این تخفیف ها بسـیار بیشـتر از 
ایـن بهانه هـای مزخـرف، خودنمایـی می کنـد، شـیوه تعییـن میزان 

تخفیـف و مانـور تبلیغاتـی روی آن هـا اسـت
مسئله اصلی بر سر - تا- است

ایـن دوسـتان عزیـز آنایـن و آفایـن کـه بـه نظـر می رسـد فکـر 

در  دارنـد،  خاصـی  نبـوغ  زمینـه  ایـن  در  می کننـد 
تبلیغـات و اطاعیه هـای خـود شـروع بـه نـام بـردن 
و وعـده دادن تخفیف هـای عجیـب و غریـب و بسـیار 
شـروع  می آیـد  ایمیـل  برایـت  می کننـد.  سـنگین 
جشـنواره از فـردا تـا 9۰ درصـد تخفیـف؛ خـب در 
اینجـا مشـتری بدبخـت آن چنـان ذوق مرگ می شـود 
کـه تمـام  غم هایـش را فرامـوش می کنـد و احسـاس 

می کنـد. عجیبـی  خوش شانسـی 
 تکنیک تخفیف

کلـی انتظـار می کشـد، هـر روز روزشـمار را نـگاه می کنـد و باالخره 
جشـنواره 9۰ درصدی شـروع می شـود. لیسـت خرید خـود را آماده 
٪ 9۰٪ 9۰٪ 9۰٪ چیـز  تیـز می کنـد، 9۰  را  می کنـد، چشـم ها 

خاصـی نمی بینـد.
دقـت  بیشـتر  کمـی  درصـدی،   9۰ کاالهـای  آن  کجاسـت  پـس 
می کنـد، بلـه! باالخـره پیـدا شـد. طـرف آمده اسـت و لطـف کرده و 
یـک خـودکار ۲۰۰۰ تومانـی، یـک گل سـر 9۰۰ تومانـی، یـک الک 
پاک کـن چینـی اصـل و چنـد کاالی مزخرف دیگر را بـا این تخفیف 
قـرار داده اسـت. حـال مـی روی سـراغ کاالهـای مـورد نیـازت، یـا 
تخفیـف ندارنـد و یـا اگـر از تخفیـف آن از 1۰ درصد باال بـرود، باید 
از خوشـحالی خـودت را بـا دسـت بسـته بـه دریـای خزر بسـپاری.

نکتـه کلیـدی ماجـرا در کلمـه - تـا - اسـت. در واقع کسـی دروغی 
نگفتـه اسـت، آن هـا همـان اول هـم گفتـه بودنـد – تـا 9۰ درصـد 
تخفیـف – و تنهـا کاری کـه کرده انـد ایـن بـوده کـه واژه - تـا - را 
کمـی ریـز و در البـه الی رنگ هـای طـرح قـرار داده انـد و مشـکل 
)البتـه راسـت هـم می گوینـد،  بـوده اسـت.  افـراد  از عـدم توجـه 

این روزهـا تمـام بدبختـی مـا در بی توجهی هـای مـا اسـت.(
مـن نمی خواهـم ماننـد کسـانی کـه از بیـرون گـود نشسـته اند، ناله 
کنـم و بگویـم ارزان و ارزان دهیـد. کسـی کـه اکنـون ایـن متـن را 

نوشـته اسـت و ایـن  حرف هـا را می زنـد، سـال ها فعالیـت تولیـدی 
و خدماتـی کـرده اسـت، سـال ها دغدغـه قیمت گـذاری محصـوالت 
و خدماتـش را دشـته اسـت و هـوای کسـب وکار را نفـس می کشـد. 
کـه  وقتـی  فـرط عصبانیـت  از  اسـتخوان هایش  کـه  اسـت  کسـی 
کسـانی می گوینـد کتـاب بایـد رایگان باشـد، از داخل می لـرزد، زیرا 
کـه خودش هـای هزینه هـای سـنگین تولیـد محتـوا و چـاپ یـک 
کتـاب را می دانـد و بـا آن هـا دسـت وپنجه نـرم می کنـد و شـرایط 

همـه را درک می کنـد.
تنهـا کسـانی که هیچ آشـنایی بـا کسـب وکار و تولید ندارنـد و البته 
شـعور کافـی نیـز ندارنـد، می تواننـد توقـع تخفیـف 9۰ درصـدی 
روی یـک هـارد اکسـترنال یـا یـک شـلوار و یا یـک کتاب را داشـته 
باشـند.  تمـام حـرف مـن این اسـت که درسـت اسـت رقابـت اصلی 
در بـازار امـروز بـر سـر جـذب ترافیـک اسـت. حـال می توانـد ایـن 
ترافیـک افـرادی باشـند کـه در حـال قـدم زدن در پیاده رو هسـتند 
یـا کاربرانـی کـه ایمیـل هفتگـی برایشـان رفته اسـت و یا اسـتوری 

شـما را می بیننـد.
یـک  بـرای  کـه  چیـزی  می زنـی،  اشـتباه  داری  مـن  عزیـز  خـب 
کسـب وکار از ترافیـک هـم مهم تـر اسـت و ترافیک بـدون آن به درد 
داخـل آفتابـه هـم نمی خـورد، تبدیـل اسـت. اینکـه دائمـا بـه فکـر 
خـود  نداشته باشـی،  آن  تبدیـل  بـرای  برنامـه ای  و  باشـی  جـذب 

حماقـت اسـت.
اگـر تبدیـل را بشناسـیم، می دانیـم کـه همه چیز در حـس مخاطب 
اسـت. اگـر حـس خـوب را نسـبت بـه خـودت کم کنـی، اعتمـاد او 
را نیـز از دسـت داده ای. دیگـر بـه دعوتـت گـوش نمی دهـد. اصـا 
فـرض کنیـم کـه یک بـار هـم در ایـن دام افتـاد و باالخـره چیـزی 
چشـمش را گرفـت و خریـدی هـم انجـام داد. بعـدش چه می شـود. 
هنـر تـو در جذب مخاطبی اسـت که پایدار باشـد. چـرا اگر مخاطب 
پایـدار و روبه رشـد داشـته  باشـی، دیگر نیـازی به ایـن زرنگ بازی ها 

بـرای جـذب ترافیـک بیشـتر نـداری. مـن وقتـی در معـرض ایـن 
تکنیک هـای قـرار می گیـرم، نمی گویـم کـه دم مشـاور تبلیغات آن 
شـرکت گـرم، عجـب ایـده ای. نه عزیـزم این هـوش تو نیسـت، این 

شـیادی اسـت، آن هـم به تمـام معنا.
بارهـا گفتـه ام و در کتـاب پـول نـو ایـن موضـوع را داد زده ام که راه 
توسـعه کسـب وکار از شـیادی نمی گذرد. هرچه اسـت ارزش آفرینی 

و کمـک به دیگران اسـت.
* حرف پایان

البتـه مـا نمی توانیم از دسـت ایـن تکنیک های کثیـف تبلیغاتی رها 
شـویم و ایـن مربـوط بـه عصـر حاضر نیـز نمی شـود؛ امـا می توانیم 
از حـاال کـه روی ویتریـن مغـازه ای، در ایمیل تخفیف یک فروشـگاه 
و یـا هرجـای دیگـر بـا واژه تخفیـف روبـرو شـدیم؛ ابتـدا کمـی  بـا 

دقت تـر دنبـال کلمـه - تـا - بگردیم.
ارزش برندهـا در جهـان اکنون بـه باالی هفت تریلیون دالر رسـیده 
اسـت. سـال گذشـته نیـز بـه ماننـد سـال هـای دیگـر بسـیاری از 
برندهـا توانسـتند عملکـرد بسـیار خوبـی داشـته باشـند و بسـیاری 

دیگـر دچـار زیـان های سـنگینی شـدند.

کارآفرینی و کسب و کار

اسرار تخفیف ویژه
 امید جهانداری

نویسنده و مدرس مهارت های رفتاری 

 موج مثبت 
عملکرد صنایع بورسی

درحالـی که شـاخص کل بـورس اوراق بهادار تهـران در ماه های 
اخیـر رکوردهـای تاریخـی تـازه ای بـه ثبـت می رسـاند، یکـی 
از  کـه  اسـت  مثبتـی  گزارش هـای  رشـد  ایـن  از محرک هـای 
عملکـرد صنایـع مختلف منتشـر شـده اسـت. براسـاس گزارش 
عملکـرد 9 ماهـه امسـال صنایـع بورسـی برخـی از آنهـا ماننـد 
فـوالد و پتروشـیمی چنـدان موفـق نبوده انـد، امـا بسـیاری از 

صنایـع بـا شـرایط مطلوبـی روبـه رو بوده انـد. 
و  صنایـع  از  بسـیاری  کـه  می دهـد  نشـان  گزارش هـا  ایـن 
شـرکت های بورسـی بـا رشـد تولیـد مواجـه شـده اند و بدیـن 
ترتیـب رشـد شـدید شـاخص بـورس قابـل دفاع تـر می شـود. 
موضوعـی کـه بـه اعتقـاد بسـیاری از کارشناسـان در ماه هـای 

پیـش رو و همچنیـن سـال آینـده ادامـه خواهـد داشـت.

ایمان غیاثی

موفق ترین برندهای 2019
1-تسال:

زمینـه فعالیت: خودروسـازی*میزان تغییر ارزش برند در سـال قبل: 
۶5 درصد افزایش*مقـر اصلی: آمریکا

۲- اینستاگرام: 
زمینه فعالیت: 

شـبکه هـای اجتماعی*میـزان تغییـر ارزش برنـد در سـال قبـل: 58 
درصـد افزایش*مقـر اصلـی: آمریـکا

۳- میتسوبیشی: 
زمینـه فعالیت: خودروسـازی*میزان تغییر ارزش برند در سـال قبل: 

۴۳ درصـد افزایش*مقـر اصلی: ژاپن
۴- اچ سی ای: 

زمینـه فعالیـت: مراقبت هـای درمانی*میـزان تغییـر ارزش برند در 
سـال قبـل: ۴۰ درصـد افزایش*مقر اصلـی: آمریکا

۵- لیدل: 
زمینـه فعالیت:  فروشـگاه آناین*میـزان تغییر ارزش برند در سـال 

قبـل:۴۰ درصـد افزایش*مقر اصلـی: آلمان
۶- آلدی: 

زمینـه فعالیت:  فروشـگاه زنجیـره ای*میـزان تغییـر ارزش برند در 
سـال قبـل: ۳۷ درصـد افزایش*مقر اصلـی: آلمان

۷- هیلتون:  
زمینـه فعالیـت:  هتلداری*میـزان تغییـر ارزش برنـد در سـال قبل: 

۳5 درصـد افزایش*مقـر اصلـی: آمریکا
ناکام ترین برندها در سال ۲۰۱۹

1- بوئینگ: 
زمینه فعالیـت:  هوافضا*میزان تغییـر ارزش برند در سـال قبل: ۲9 

درصـد کاهش*مقر اصلـی: آمریکا
۲- داو: 

زمینه فعالیـت:  صنایع شـیمیایی*میزان تغییر ارزش برند در سـال 
قبـل: ۲9 درصد کاهش*مقر اصلـی: آمریکا

۳- ای ان زد: 
زمینـه فعالیـت: : بانکی*میزان تغییـر ارزش برند در سـال قبل: ۲9 

درصـد کاهش*مقر اصلی: اسـترالیا
۴- انویدیا: 

زمینـه فعالیت:  فناوری*میـزان تغییر ارزش برند در سـال قبل: ۳1 
درصـد کاهش*مقر اصلـی: آمریکا

۵- سنچری لینک: 
زمینـه فعالیـت: ارتباطات*میـزان تغییـر ارزش برنـد در سـال قبل: 

۳1 درصـد کاهش*مقـر اصلـی: آمریکا
۶- اوبر: 

زمینـه فعالیت: تاکسـی اینترنتی*میـزان تغییر ارزش برند در سـال 
قبـل: ۳۲ درصـد کاهش*مقر اصلـی: آمریکا

۷- ای تلی انلد تلی:  زمینـه فعالیـت: ارتباطات*میـزان تغییر 
ارزش برنـد در سـال قبـل: ۳۲ درصـد کاهش*مقـر اصلـی: آمریـکا

سـرمایه گذاری بـه معنـای بـه تعویـق انداختـن مصـرف فعلـی 
بـرای بـه دسـت آوردن منافع بیشـتر در آینده اسـت. در حقیقت 
سـرمایه گذار بـه امیـد به دسـت آوردن سـود بیشـتر در آینده از 
ارزش های کنونی چشـم پوشـی می کنـد. اما باید همیشـه نکاتی 
را بـرای یـک سـرمایه گذاری موفـق مـد نظـر قـرار داد. در ایـن 

بـاگ بـه چند نکته اشـاره شـده اسـت.
نشـوید.  گذشـته  هـای  بـازده  مبهـوت  و  شـیفته   )۱
خـود  نیازهـای  بـا  منطبـق  را  خـود  سـرمایه گذاری 

کنیـد انتخـاب 
پژوهش هـا نشـان داده انـد کـه عموما” عملکـرد گذشـته ی بازار 
ضامـن بازده هـای آینده نیسـت. از ایـن رو سـرمایه گذاری ها را بر 
اسـاس ویژگی هایشـان انجـام دهید. صرفـا” به عملکرد گذشـته 

دل نبندیـد. بـه عبارت دیگر احساسـاتی عمـل نکنید.
سـرمایه گذاری  انتخـاب  بـرای  روش  یـک  از  تنهـا   )۲

نکنیـد اسـتفاده 
پیش بینـی  در  بعضـا”  نیـز  سـرمایه گذاری  خبـرگان  حتـی 
حرکت هـای بـازار و تعییـن بهترین زمـان خرید موفق نیسـتند . 
همـه ممکن اسـت اشـتباه کننـد فقط کسـانی اشـتباه نمی کنند 
خـود  نیـز  ایـن  و  نمی کننـد.  سـرمایه گذاری  هیـچ گاه  کـه 
بزرگ تریـن اشـتباه اسـت. از ایـن رو روش ناموفق یـا موفق قبلی 
سـرمایه گذاری ممکـن اسـت در شـرایط فعلـی نتیجـه معکـوس 

بـه بـارآورد. مهم این اسـت که از اشـتباهات قبلـی درس بگیریم.
۳( به طور مستمر سرمایه گذاری کنید

وجـود  سـرمایه گذاری  بـرای  مناسـبی  فرصت هـای  همـواره 
دارد . بنابـر ایـن هـر ماهـه مبلـغ معینـی را پـس انـداز کنیـد 
نماییـد.  اسـتفاده  سـرمایه گذاری  جدیـد  فرصت هـای  از  و 
سـرمایه گذاری مسـتمر غالبـا” شـما را در برابر ضربه های سـخت 

می سـازد. ایمـن  بـازار 
۴( به سرمایه گذاری های خود تنوع ببخشید

و  سـرمایه گذاری ها  ریسـک های  رسـاندن  حداقـل  بـه  بـرای 
تنـوع  خـود  سـرمایه گذاری  بـه  احتمالـی،  بازده هـای  افزایـش 
ببخشـید. سـرمایه گذاری را می تـوان بـا خریـد دارایی هـای مالی 
ماننـد سـهام صنایـع و بخـش هـای متفـاوت و اوراق مشـارکت 
دیگـر  یـا  سـاختمان  و  زمیـن  ماننـد  حقیقـی  دارایی هـای   و 

دارایی های فیزیکی متنوع ساخت.
و  صبـر  بـازار،  بی ثباتـی  و  ناپایـداری  هنـگام  بـه   )۵

کنیـد پیشـه  بردبـاری 
توجـه داشـته باشـید کـه، بـه لحاظ تاریخـی پس از یـک کاهش 
اسـت.  داده  رخ  نیـز  جبـران  یـا  بـازده  افزایـش  غالبـا”  بـازده 
چنانچـه مجهـز بـه یک اسـتراتژی سـرمایه گذاری باشـید آن گاه 
نوسـان های بـازار آسـیب جـدی به سـرمایه گذاری شـما نخواهد 

ند. رسا
رشـد  از  تـا  بپذیریـد  را  ریسـک  از  معقولـی  حـد   )۶

نشـوید محـروم  سـهام  بـازار  باالقـوه ی 
پرتفویـی کـه شـامل سـهام، سـپرده ی بانکـی و اوراق مشـارکت 
اسـت ریسـکش کمتـر از پرتفویـی اسـت کـه تنهـا از سـپرده ی 
بانکـی یـا اوراق مشـارکت تشـکیل شـده اسـت. از ایـن رو بـه 
میـزان  بـه  توجـه  بـا  همـواره  دلخـواه،  نتایـج  کسـب  منظـور 
ریسـک پذیری خود، نسـبت مناسـبی از سـهام را نیز در پرتفوی 
خـود سـرمایه گذاری نماییـد. برای تعیین سـطح ریسـک پذیری 
بایـد ابتـدا اهـداف سـرمایه گذاری خـود را معیـن کنیـد. افـق 
زمانـی سـرمایه گذاری، یکـی از عوامـل مهـم در تعییـن اهـداف 
ریسـک  مـدت  بلنـد  سـرمایه گذاران  اسـت.  سـرمایه گذاری 

پذیرترنـد.

۷( همـواره بـه بازارهای غیـر مالی نیز توجـه کنید محتوا 
و افـق سـرمایه گذاری خود را گسـترش دهید. توجه بـه بازارهای 
غیـر مالـی مثـل مسـکن، طـا، محصـوالت و مـواد اولیـه عـاوه 
بـر امـکان گسـترش محتـوای پرتفـوی پربـازده، امـکان تحلیـل 

دقیق تـر سـرمایه گذاری در بازارهـای مالـی را نیـز مـی دهد.
۸( تنها بر اساس شنیده ها عمل نکنید

اسـت.  اطاعـات  آن  کاالی  کـه  اسـت  بـازاری  سـرمایه  بـازار 
دقیقتـر  اطاعـات  قـدر  هـر  دارد.  مختلفـی  سـطوح  اطاعـات 
باالتـر نیـز  تـر  درسـت  بینـی  پیـش  و  تحلیـل  امـکان   باشـد 

مـی رود. اطاعـات شـنیداری و شـایعات در پایین تریـن سـطح 
دقـت و صحـت قـرار دارنـد. محتـوای شـنیده ها ممکن اسـت در 
اثـر منافـع گوینـده، ادراک گوینده و شـنونده، منابـع اطاعاتی و 
تفاوت هـای ادراکـی بـه کنش هـا غیـر منطقـی بینجامـد. بـه هر 
ترتیـب فرامـوش نکنیـد که قبل از هر سـرمایه گذاری، بررسـی و 

تحلیـل اطاعـات درسـت ضروری اسـت.
۹( با هوشیاری و آگاهی سرمایه گذاری کنید

همـواره بـر سـرمایه گذاری هـای خـود نظـارت نماییـد. سـهامی 
وجـود نـدارد کـه شـما آن را برای همیشـه نگه داریـد. برای یک 
سـرمایه گذاری همـواره زمانـی برای خریـد و زمانی بـرای فروش 
وجـود دارد. سـرمایه گذار موفـق کسـی اسـت کـه ایـن دو زمـان 

را تشـخیص دهد.
گـذاری  سـرمایه  و  مالـی  مشـاوران  خدمـات  از   )۱۰

کنیـد اسـتفاده 
اسـت.  تغییـر  حـال  در  دائمـا”  شـما  مالـی  شـرایط  و  نیازهـا 
بـه  سـرمایه گذاری  متخصصـان  بـه  شـما  مراجعـه  رو  ایـن  از 
کمـک  سـرمایه گذاریتان  مناسـب  انتخـاب  و  ترکیـب  در   شـما 
مـی نمایـد. غالبـا” ضـروری اسـت کـه حداقـل سـالی یـک بـار 
داشـته  توجـه  کنیـد.  مراجعـه  سـرمایه گذاری  متخصصـان  بـه 
باشـید کـه سـرمایه گذاری یـک کار تخصصـی اسـت. بهره گیری 
از متخصصـان در هـر رشـته ی کاری موجـب ارتقـاء بهـره وری، 

کارایـی و اثـر بخشـی میگـردد .

تهیه و تنظیم :محمد علی شیخ اسدی

۱۰ قاعده طالئی 
سرمایه گذاری 

موفق 

براسـاس مصوبـه هفته گذشـته کمیسـیون تلفیق 
بودجـه مجلـس شـورای اسـامی از سـال آینده با 
ترکیـب یارانـه نقـدی و معیشـتی، یارانـه واحـدی 
آن  رقـم  کـه  می شـود  پرداخـت  مشـموالن  بـه 

درمجمـوع بـه ۷۲ هـزار تومـان می رسـد. 
بـه گـزارش اقتصادآنایـن بـه نقـل از ایـران، ایـن 
کمیسـیون بـا تغییـر کامل الگـوی پرداخـت یارانه 
مصـوب کـرد کـه از سـال 1۳99 یارانـه نقـدی و 
یارانـه معیشـتی بـا یکدیگـر ادغـام و در مـاه یـک 
خانـوار  سرپرسـتان  حسـاب  بـه  یارانـه  نوبـت 
واریـز شـود. عـاوه بـر ادغـام و ترکیـب دو یارانـه 
جداگانـه ای کـه هم اکنـون بـه مشـموالن پرداخت 
و  مشـموالن  تعـداد  کمیسـیون  ایـن  می شـود، 
همچنیـن مبلـغ یارانـه را نیـز تغییـر داد. برایـن 
اسـاس تعـداد افـراد مشـمول از ۶۰ میلیـون نفـر 
بـه ۷8 میلیـون نفـر افزایش یافتـه و میـزان یارانه 

معیشـتی بـه ۲۷ هـزار تومـان نـزول کـرده اسـت.
ایـن درحالـی اسـت کـه هم اکنـون ۷8 میلیـون 
ایرانـی از هشـت سـال پیـش ماهانـه بـه ازای هـر 
نفـر ۴5 هـزار و 5۰۰ تومـان یارانـه نقـدی بابـت 
می کننـد.  دریافـت  یارانه هـا  هدفمنـدی  قانـون 
پـس از اجـرای طـرح اصـاح قیمـت بنزیـن کـه 
بـه رشـد نـرخ ایـن فـرآورده نفتـی منجـر شـد، 
حـدود ۶۰ میلیـون نفر نیـز ماهانه یارانه معیشـتی 
می گیرنـد کـه رقـم آن نسـبت بـه تعـداد اعضـای 
خانـوار متفـاوت اسـت. بـه طـوری کـه خانـواده 
یـک نفـره 55 هـزار تومـان، خانـواده دو نفره 1۰۳ 
هـزار تومـان، خانواده سـه نفـره 1۳8 هـزار تومان، 
خانـواده ۴ نفـره 1۷۲ هـزار تومـان و خانـواده پنج 
نفـره و بیشـتر ۲۰5 هـزار تومـان یارانـه معیشـتی 

می کننـد. دریافـت 
آن طـور کـه سـخنگوی کمیسـیون تلفیـق اعـام 
اعتـراض  بـه  دادن  پایـان  بـرای  اسـت،  کـرده 
کسـانی کـه مشـمول یارانـه معیشـتی جدیـد قرار 
نگرفته انـد، هـر دو یارانـه نقـدی و معیشـتی را بـا 
هـم ترکیـب و بـه ازای هـر نفـر ۷۲ هـزار تومـان 
یارانـه تجمیعـی پرداخـت می شـود کـه در نـگاه 
اعـداد  محاسـبه  امـا  دارد،  هـم  افزایـش  نخسـت 
و ارقـام و آن گونـه کـه سـخنگوی سـتاد بودجـه 
سـازمان برنامه و بودجـه  می گویـد: یارانه ترکیبی 

قابـل  بـا کاهـش  بلکـه  نـدارد  افزایـش  تنهـا  نـه 
می شـود. روبـه رو  هـم  توجهـی 

براسـاس توضیحـات مـژگان خانلـو، هم اکنون ۴۲ 
هـزار میلیـارد تومـان به عنـوان یارانه نقـدی میان 
۷8 میلیـون نفـر توزیع می شـود که مبلـغ آن برای 
هـر مشـمول بـه ۴5 هـزار و 5۰۰ تومان می رسـد. 
بـا اجرای طـرح اصاح قیمـت بنزین نیـز ۳1 هزار 
میلیـارد تومـان میـان ۶۰ میلیـون مشـمول توزیع 
می شـود. درحالـی کـه یارانـه نقـدی با رقـم ثابتی 
بـرای هر مشـمول پرداخت می شـود، دولـت یارانه 
معیشـتی را بـر اسـاس بعـد و تعـداد افـراد خانوار 

می کند. پرداخـت 
بدیـن ترتیـب مجمـوع منابعـی کـه بـرای یارانـه 
نقدی و معیشـتی وجـود دارد به ۷۳ هـزار میلیارد 
تومـان می رسـد کـه اگـر به صـورت مسـاوی بیـن 
۷8 میلیـون نفـر یعنـی جمعیتـی کـه هم اکنـون 
یارانـه نقـدی می گیرنـد، توزیـع شـود بـه هـر نفر 
ایـن  می رسـد.  تومـان  هـزار   ۷۲ حـدود  ماهانـه 
درشـرایطی اسـت کـه در حـال حاضـر فـردی که 
یارانـه نقـدی و معیشـتی دریافت می کنـد بیش از 

ایـن رقـم دریافـت می کنـد.
بـه طـوری که هم اکنـون هر فـرد ماهانـه ۴5 هزار 
و 5۰۰ تومـان یارانـه نقـدی دریافـت می کنـد کـه 
حتـی بـا درنظر گرفتـن خانـواده تک نفـره ماهانه 
دریافـت  معیشـتی  یارانـه  هـم  تومـان  هـزار   55
می کنـد کـه مجمـوع ایـن دو یارانه بـرای یک نفر 
بـه بیـش از 1۰۰ هـزار تومـان می رسـد کـه ۲8 
هـزار تومـان بیـش از رقـم ۷۲ هزار تومـان مصوبه 

اسـت. حـال  بودجـه مجلـس  تلفیـق  کمیسـیون 
اگـر ایـن فاصلـه را بـرای خانوارهـای پرجمعیت تر 
محاسـبه کنیـم اختـاف قیمت بـه مراتب بیشـتر 
می شـود. بنابرایـن هر چنـد در مصوبه کمیسـیون 
در  کـه  نقـدی  بگیـر  یارانـه  میلیـون  تلفیـق 18 
لیسـت یارانـه معیشـتی قـرار ندارنـد بـه فهرسـت 
یارانـه تجمیعـی اضافـه می شـوند، امـا ۶۰ میلیون 
دریافـت  را  یارانـه  دو  هـر  هم اکنـون  کـه  نفـری 
تومـان  هـزار   ۷۲ تـا   ۲8 بیـن  ماهانـه  می کننـد 

کمتـر یارانـه می گیرنـد.
درواقـع ایـن مصوبـه بـه زیـان مشـموالن فعلـی 
هـر دو یارانـه کـه عمدتـاً جـزو دهک هـای پاییـن 
درآمـدی هسـتند و بـه سـود 18 میلیـون نفـری 
کـه مشـمول یارانـه معیشـتی نشـده اند، خواهـد 
شـد. حـال اینکـه آیـا مصوبـه کمیسـیون تلفیـق 
اجـرا می شـود یـا همیـن رونـد فعلی و نظـر دولت 
ادامـه می یابـد بـه صحـن علنـی مجلس و شـورای 

نگهبـان بسـتگی دارد.
در صورتـی کـه مصوبه کمیسـیون تلفیق در صحن 
نماینـدگان  اکثـر  مثبـت  رأی  بـا  علنـی مجلـس 
مواجـه شـود و در نهایـت شـورای نگهبـان هـم بـا 
آن موافقـت کنـد، ایـن مصوبـه بـه قانـون تبدیـل 
می شـود و دولـت موظف اسـت آن را اجـرا کند.اما 
اگـر توضیحـات دولـت مبنـی براینکه ایـن مصوبه 
بـه نفـع یارانـه بگیـران اصلـی نیسـت مـورد توجه 
قـرار گیـرد و مصوبه رأی نیاورد همیـن روال فعلی 

ادامـه خواهـد یافت.
تنظیم: زهرا ساالری نژاد

مردم سال آینده چقدر یارانه می گیرند؟ 
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جام جم

از کرونا در ایران خبری نیست
رعایت بهداشت مهم است

در نشسـت شـورای پدافنـد غیرعامـل اسـتان کرمـان کـه با موضـوع بیمـاری کرونا و به ریاسـت اسـتاندار 
کرمـان برگـزار شـد، بـر مسـئله ی آموزش هـای مربوط بـه رعایت بهداشـت فـردی و عمومـی در گروه های 
مختلـف تاکیـد شـد مـردم بداننـد کـه تاکنـون هیـچ مـوردی از ابتا بـه کرونـا ویـروس در ایـران گزارش 

نشـده است.
برپایـه ی ایـن خبر،رعایـت آداب بهداشـتی ماننـد شست وشـوی مـداوم دسـت ها و رعایـت آداب تنفسـی 
ماننـد گرفتـن دسـتمال جلـوی دهـان بـه هنـگام عطسـه و خـودداری از دسـت دادن و روبوسـی راه هـای 

پیشـگیری از ابتـا بـه کرونـا ویروس هسـتند

کرمـان  اسـتان  انتخابـات  سـتاد  رئیـس 
گفت: »بـرای انتخابـات یازدهمین دوره ی 
مجلـس شـورای اسـامی دو هـزار و ۲5۰ 
شـعبه ی اخذ رای در اسـتان کرمان وجود 
دارد کـه از ایـن میـزان یک هـزار و ۳۲8 
شـعبه ثابت و 9۲۲ شـعبه سـیار هستند«.

اسـتانداری  عمومـی  روابـط  از  نقـل  بـه 

افـزود:  بصیـری  محمدصـادق  کرمـان، 
مجلـس  انتخابـات  داوطلـب   ۳۶۲«
کرمـان  دراسـتان  اسـامی  شـورای 
نفـر   ۶۷ کـه  کردنـد  قطعـی  ثبت نـام 
از آنـان انصـراف دادنـد و ۲95 نفـر بـه 
بررسـی صاحیت هـا وارد شـدند کـه از 
ایـن میـزان 18۳ نفـر تاییـد صاحیـت 
داوطلبـان  از  درصـد   ۶۲ لـذا  شـدند 
اسـامی  شـورای  مجلـس  انتخابـات 
مجـوز تاییـد صاحیـت دریافـت کردند«.

وی ادامـه داد: »پـس از بررسـی شـکایت 
نامـزد   59 شـده،  صاحیـت  رد  افـراد 
انتخابـات مجلس شـورای اسـامی در این 
اسـتان به جرگـه ی انتخابات بازگشـتند«.

 ۲5۰ و  هـزار  »دو  کـرد:  اضافـه  بصیـری 
شـعبه ی اخذ رای در اسـتان کرمان وجود 

دارد کـه از ایـن میـزان یک هـزار و ۳۲8 
ثابت و 9۲۲ شـعبه سـیار هسـتند«.رئیس 
سـتاد انتخابـات اسـتان کرمان ادامـه داد: 
»از مجمـوع ۲5 مرحله ی انتخابات مجلس 
شـورای اسـامی، تنها دو مرحله دسـتی و 
مابقـی الکترونیکی انجام می شـود«.معاون 
اسـتاندار  اجتماعـی  و  امنیتـی  سیاسـی، 
کرمـان افـزود: »۴۰ هـزار نفـر در اسـتان 
کرمـان در قالب اعضای شـعب، نمایندگان 
فرمانـدار و بخشـدار، محافظان و بازرسـان 
شـعب، نمایندگان هیات نظـارت و نامزدها 
یازدهمیـن  انتخابـات  برگـزاری  درگیـر 
دوره ی مجلس شـورای اسـامی هستند«.

اسـتان کرمان دارای 9 حـوزه ی انتخابیه و 
1۰ کرسـی نمایندگـی در مجلس شـورای 

اسـامی است.

۱83 کاندیدا در استان کرمان برای 
صندلی های مجلس رقابت می کنند

حضـور مسـئولین در گلزار شـهدا به عنوان 
الگـو و نمـاد تکریم از مجاهدت و شـجاعت 
رزمندگان سـپاه اسـام سـتودنی اسـت اما 
بایـد دیـد کـه ایـن حضـور از سـر عشـق 
و ارادت بـه شـهدا یـا از روی اجبـار و رو 

دربایسـتی انجـام می شـود.
آن چه مسـلم اسـت حضـور در ایـن مکان 
وجـود  تاثیرگـذاردر  قطعـا  بایـد  معنـوی 
در  شـرکت  کـه  همانگونـه  باشـد.  انسـان 
مجلـس اقامـه عـزای اباعبـدا... بـر روح و 

جسـم مـا تاثیـر میگـذارد. 
شـهدای واالمقام بـه حضورما نیاز نداشـته 
و ایـن مـا هسـتیم کـه بایـد بـا عطـر یـار 
تبـرک  و  توسـل  بـا   . بزدائیـم  غبـاردل 

جسـتن بـه مقـام و جایـگاه شـهید گـردو 
در  و  شسـت  بایـد  دل  از  را  دنیـا  غبـار 
حقیقـت حضـور مـا در جـوار تربـت پـاک 
شـهدا نشـان اقتدا و الگـو گرفتن از شـهدا 
در جامعـه مـی باشـد. در واقـع بـا حضـور 
خـود اعام میکنیـم که مسیرآسـمانی آنها 

را ادامـه خواهیـم داد.
متاسـفانه ایـن واقعیـت جامعـه اسـت کـه 
همـه تمثال مبـارک حاج قاسـم را درمحل 
کار خـود نصب میکننـد در حالیکه زندگی 

شـان رنـگ و بوی حـاج قاسـم ندارد. 
بـرای زیارت مزار او سـاعت هـا درصف می 
ایسـتند امـا بـه زهـد، تقـوای او را نادیـده 
خطـاب  وخـادم  مجاهـد  را  او  میگیرنـد. 

میکننـد درحالیکـه خدمـت به مـردم را از 
یـاد برده انـد. تصاویر حضورحاج قاسـم در 
سـیل خوزسـتان را می بیننـد اما کمک به 
محرومیـن و نیازمنـدان را رهـا کـرده انـد. 
همـه میگوینـد او میـز و صندلی نداشـت و 
سنگرنشـین مقاومـت بـود اما خـود به میز 
و مقـام دنیـوی همچـون طفـل بـه سـینه 

مـادر تکیـه زده اند. 
نـگاه مـان بـه عکس شهیداسـت اما سـیره 
ومنـش شـهدا را از یـاد برده ایـم . پس ای 
کاش بـا حضـور خـود در گلزارشـهدا ازالله 
هـای بـه خـون خفتـه امـداد بطلبیـم کـه 

نگاه مـان بـه دنیـا تغییریابد.

حامدشجاعی باغینی

حاج قاسم را خادم خطاب می کنیم اما خدمت به مردم را از یاد برده ایم
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نشـریه فوربـس طبق روال گذشـته اقدام بـه معرفـی ثروتمندترین 
افـراد جهـان کـرد کـه بر ایـن اسـاس و تـا پایان مـاه ژانویـه، جف 
بـزوس موفـق شـد بـار دیگـر بـه عنـوان ثروتمندتریـن فـرد جهان 
معرفـی شـود. در حـال حاضـر 5۲ فرد با ثـروت بـاالی ۲۰ میلیارد 
دالر در جهـان وجـود دارنـد و بـرای قـرار گرفتن در بیـن 1۰۰ فرد 
ثروتمنـد جهـان باید دسـت کـم 1۴.۴ میلیـارد دالر ثروت داشـت.

 در ادامـه بـا ثروتمندتریـن افـراد جهان آشـنا 
می شوید:

1-جـف بـزوس: سـمت شـغلی: مدیرعامـل فروشـگاه اینترنتـی 
آمـازون- ثـروت تا پایان مـاه ژانویه: 1۲۳.9 میلیـارد دالر - تابعیت: 

آمریکایی
۲- بیل گیتس: سمت شغلی: مدیرعامل شرکت مایکروسافت
ثروت تا پایان ماه ژانویه: 11۰ میلیارد دالر- تابعیت: آمریکایی
3- برنارد آرنو: سمت شغلی: مدیرعامل برند لوئی ویتون - 

ثروت تا پایان ماه ژانویه: 1۰5 میلیارد دالر - تابعیت: فرانسوی
صنـدوق  مدیرعامـل  شـغلی:  سـمت  بافـت:  وارن   -۴ 
سـرمایه گـذاری » برک شـایر«- ثـروت تا پایـان ماه ژانویـه: 88.۳ 

میلیـارد دالر- تابعیـت: آمریکایی
۵- آمانسـیو اورتگا: سـمت شـغلی: مدیرعامل برنـد زارا- ثروت 

تـا پایـان ماه ژانویـه: ۷۶.1 میلیـارد دالر- تابعیت: اسـپانیایی
۶- مارک زاکربرگ: سمت شغلی: مدیرعامل فیس بوک

ثروت تا پایان ماه ژانویه: ۷۴.8 میلیارد دالر- تابعیت: آمریکایی
7- کارلوس اسـلیم: سـمت شـغلی: مدیرعامل شـرکت مخابراتی 

تلمکـس- ثـروت تا پایان مـاه ژانویـه: ۶5.8 میلیارد دالر
تابعیت: مکزیکی

8- لری الیسـون: سـمت شـغلی: مدیرعامل شـرکت نرم افزاری 
اوراکل- ثـروت تا پایـان ماه ژانویـه: ۶5.۷ میلیارد دالر

تابعیت: آمریکایی
9- لـری پیـج: سـمت شـغلی: مدیرشـرکت گـوگل - ثـروت تـا 

پایـان مـاه ژانویـه: ۶۴.5 میلیـارد دالر- تابعیـت: آمریکایـی

ثروتمندترین افراد جهان 
همچنان جف بزوس در صدر

سازمان اتمین اجتماعی
شت دهه فجر انقالب  اسالمی ستاد زبرگدا

مقام معظم رهبری:
این انقالب بی نام امام خمینی )ره(

در هیچ جای جهان شناخته شده نیست.



افتتاح بیش از 3۰۰ پروژه
 در شرکت توزیع

 نیروی برق جنوب استان کرمان 
هم زمان با ایام دهه فجر

مدیـر عامـل شـرکت توزیـع نیروی بـرق جنـوب اسـتان کرمان: 
در ایـن ایـام تعـداد ۲۲ روسـتاي فاقـد بـرق بـا اعتبـاري بالغ بر 
1۴۰ میلیـارد ریـال بـرق دار مـي گردنـد و تعـداد ۲۷۶ خانـوار 
از نعمـت بـرق بهـر دار مـي شـوند. بـه گـزارش روابـط عمومـی 
شـرکت توزیـع نیـروی بـرق جنوب اسـتان کرمـان، مدیـر عامل 
شـرکت توزیـع نیـروي بـرق جنـوب اسـتان کرمـان در خصوص 
پـروژه هـاي قابـل افتتـاح بـه مناسـبت ایـام مبـارک دهـه فجر، 
بیـان نمـود: سـرمایه گـذاري در خصوص  توسـعه، اصـاح، بهینه 
سـازي، روشـنایي معابـر و نیـز بـرق دار کردن روسـتاهاي جدید 
در مجمـوع بیـش از ۳۰۰ پروژه بـا اعتباري معـادل ۶91میلیارد 

ریـال افتتـاح مـي گردد.
مهـدوي نیـا افـزود: در این ایـام تعداد ۲۲ روسـتاي فاقـد برق با 
اعتبـاري بالـغ بر 1۴۰ میلیـارد ریال برق دار مـي گردند و تعداد 

۲۷۶ خانـوار از نعمـت برق بهر دار مي شـوند.
وی تاکیـد نمـود: ۲۲ روسـتای فاقد برق مربوط به شهرسـتانهای 
بردسـیر، ارزوئیـه و جیرفـت مـی باشـند کـه بـه مناسـب ایـام 
ادامـه  در  نیـا  مهـدوي  شـد.  خواهنـد  دار  بـرق  فجـر  مبـارک 
سـخنان خـود گفت: در زمینه توسـعه شـبکه جهت برق رسـاني 
و همچنیـن اصـاح و بهینه سـازي شـبکه جهت رفع افـت ولتاژ  
تحـت  در 1۶ شهرسـتان  اطمینـان شـبکه  قابلیـت  افزایـش  و 
پوشـش بـا اعتبـاري بالـغ بـر 55۰ میلیارد ریـال کار انجـام داده 

است. شـده 
شـایان ذکـر اسـت از ابتـدای سـال جـاری تا بـه امـروز 18۴۰۰ 
مشـترک جدید به خانواده بزرگ مشـترکان شرکت توزیع نیروی 
بـرق جنـوب اسـتان کرمـان پیوسـته انـد و یکـی از مهـم تریـن 
 اهداف این شـرکت تامیـن برق مطمئن و پایدار برای مشـترکین

می باشد.

در سیرجان افتتاح شد 

مدرسه)گهر زمین( 
همزمـان بـا دهـه فجـر دبیرسـتان پسـرانه دوره اول »ُگهـر زمیـن« 

منطقـه آبـاده شهرسـتان سـیرجان افتتاح شـد.
این مدرسـه شـش کاسـه با حضور احمد اسـکندری نسـب مدیرکل 
آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان، شـهباز حسـن پور نماینـده مردم 
شهرسـتان های سـیرجان و بردسـیر در مجلـس شـورای اسـامی، 
تجهیـز  و  توسـعه  نوسـازی،  مدیـرکل  نـژاد  واعظـی  محمـد  سـید 
مدارس اسـتان، مسـئوالن شـرکت سـنگ اهـن گهرزمیـن و  جمعی 

از مسـئوالن محلـی افتتاح شـد.
ایـن مدرسـه بـا ۶۰۰ مترمربع زیربنا و بـا اعتباری بالغ بـر ۶ میلیارد 

ریال توسـط شـرکت سـنگ آهن گهر زمین احداث شـده اسـت.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران عنوان کرد 

صنعت مس، بی نظیر در سودآوری
 رشد دو برابری فعالیت های اکتشافی شرکت مس

دکتـر اردشـیر سـعد محمـدی مدیرعامـل شـرکت مس 
بـا تأکیـد بـر پربـازده بـودن صنعـت مـس و سـودآوری 
خـوب ایـن صنعـت در میـان صنایـع دیگـر گفـت: در 
سـال ۲۰1۷، 98 درصـد بنگاه هـای معدنـی مس سـوده 
شـرکت های  درصـد   99  ،۲۰18 سـال  در  و  بوده انـد 

تولیدکننـده مـس سـودآور بودنـد.
 بـه گـزارش مس پرس، مدیرعامل شـرکت مـس با بیان 
ایـن مطلـب اظهـار داشـت: کـف سـود بنگاه هـای تولید 
مـس در دنیـا 115۰دالر اسـت و برخـی بنگاه  هـای بـا 
حجـم تولید باال سـودی بیـش از ۳۰۰۰ دالر داشـته اند.

سـعد محمـدی با اشـاره بـه عوامـل بنیـادی و تأثیرگذار 
بـر آینـده صنعت مـس و افزایـش تقاضـای جهانی مس 
به دلیـل کمرنـگ شـدن نقـش نفـت در بخش انـرژی تا 
۲۰5۰ گفـت: میـزان مصـرف نفـت از ۳9 درصـد کنونی 
بـه 1۳ درصـد تا سـال ۲۰5۰ کاهـش پیـدا خواهد کرد 
و در مقابـل میـزان مصـرف انـرژی الکتریسـیته از 19 
درصـد کنونـی بـه ۴9 درصد تـا ۳۰ آینـده افزایش پیدا 

خواهـد کرد.
وی افـزود: رشـد مصـرف انـرژی  الکتریسـیته متضمـن 

افزایـش مصـرف مـس اسـت به طوری که میـزان مصرف 
مـس در خودروهـای کنونـی 8 کیلوگرم اسـت و این در 
حالـی اسـت کـه در خودروهـای الکتریکـی بیـش از 89 

کیلوگـرم مـس مصـرف خواهد شـد.
سـعدمحمدی اضافـه کرد: بـا در نظر گرفتـن این عوامل 
اسـتراتژی های  تدویـن  در  اروپـا  اتحادیـه  کـه  اسـت 
در  را  مـس  آینـده،  دهـه  یـک  بـرای  سـرمایه گذاری 
ردیـف نخسـتین و برتریـن عنصـر سـرمایه گذاری قـرار 

داده اسـت.
رشد دو برابری فعالیت های اکتشافی 

شرکت مس
سـعدمحمدی در ادامـه بـا اشـاره بـه رشـد فعالیت هـای 
اکتشـافی شـرکت مس در سـال جاری گفـت: از ابتدای 
سـال جـاری تاکنـون بیـش از ۶۰ هـزار متـر عملیـات 
اکتشـافی انجـام دادیـم کـه نسـبت بـه ۴۰ هـزار متـر 
چشـمگیری  رشـد  گذشـته  سـال  اکتشـافی  فعالیـت 

داشـته اسـت.
مدیرعامـل شـرکت مـس بـا اعـام ایـن خبر خـوب که 
ذخایـر مس شـرکت افزایش چشـمگیری داشـته اسـت 

گفـت: میـزان ذخایر مس شـرکت از ۲۲ میلیـون تن به 
۳۴ میلیـون تـن افزایـش یافتـه اسـت  و ایـران جایـگاه 
هشـتم را در بیـن کشـورهای دارنـده ذخایر مـس دارد.

میانگیـن سـالیانه بازدهـی سـهام شـرکت مـس از بـدو 
پذیـرش در بـورس در سـال 1۳85 حـدود 188درصـد 
بـوده اسـت کـه رقـم چشـمگیری نسـبت بـه بازارهـای 

مشـابه محسـوب می شـود.

گل گهر در صدر تولیدکنندگان سنگ آهن کشور
جداول آماری سـازمان توسـعه ونوسـازی معـادن وصنایع 
معدنـی ایـران از 1۰ مجموعـه معدنـی در دوره 9 ماهـه 
امسـال ) منتهـی بـه آذر( گویـای اسـتخراج ۴9 میلیون و 

۶9 هـزار و ۶95 تـن سـنگ آهن اسـت. 
بررسـی عملکـرد واحـد هـای مـورد بررسـی سـنگ آهن 
جـال آبـاد، چادرملو، سـیرجان ۲، سـنگ آهـن مرکزی، 
میشـدوان، گسـترش صنایـع ومعـادن ماهـان، معدنـی و 
صنعتـی گل گهـر، گهـر زمین، سـنگان و مجتمـع معادن 
سـنگ آهـن فات مرکـزی )چاه گز( در دوره مزبور نشـان 
دهنـده ۲۴ میلیـون و 9۶8 هـزار و 9۳8 تـن سـنگ آهن 
تولیـدی اسـت کـه از ایـن رقـم ۴8.5 درصـد متعلـق بـه 

شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهر اسـت.
شـرکت معدنـی وصنعتـی گل گهـر بـا تولیـد 9 میلیـون 
و 1۲۶ هـزار و ۳۰8 تـن گندلـه سـنگ آهـن در 9 ماهـه 
امسـال باالتریـن تولیـد را ثبـت کـرد و نسـبت بـه دوره 
مشـابه سـال گذشته رشـد دو درصدی را نشـان می دهد.

محمـد محیاپـور مدیرعامل توسـعه آهن و فـوالد گل گهر 
در مراسـم افتتاحیـه سـیمکس ۲۰۲۰ گفت: خوشـبختانه 
منطقـه گل گهـر در حـوزه معدنـی بیـش از 1.5 میلیـارد 
تـن ذخیـره معدنـی دارد، بیـش از ۲۰ میلیـون تـن تولید 

کنسـانتره و گندلـه، بزرگترین تولیدکننده آهن اسـفنجی 
و بزرگتریـن کـوره تولیـد شـمش در ایـن منطقـه بیانگـر 

پتانسـیل بسـیار خـاص این منطقه اسـت.
وی افـزود: در منطقـه گل گهر سـاالنه بیش از 5۰ میلیون 

تن ماده معدنی برداشـت می شـود.
مدیرعامل توسـعه آهـن و فوال د گل گهر بـا تاکید بر اینکه 
مهندسـی معکـوس، بومی سـازی و سـاخت تنها سـاخت 
یک تجهیز خاص نیسـت بلکه سـاخت یک فرآیند اسـت، 
تصریـح کـرد: بـه عنوان مثـال ما توانسـتیم یـک کارخانه 
کنسـانتره را بـا اسـتفاده از باطله هـای گل گهـر با ظرفیت 
یـک میلیـون تـن راه انـدازی کنیـم کـه تـا پایان سـال به 

بهـره برداری می رسـد.
وی بـا اشـاره به اینکـه در شـرکت جهان فوالد توانسـتیم 
کارهـای توسـعه ای را در زمـان تحریم هـا ادامـه دهیـم، 
عنـوان کـرد: تجهیزات از کشـورهای اروپایـی خریداری و 
در این شـرکت مونتاژ شـد اما در روز راه انـدازی گیربکس 
دچـار مشـکل شـد که در نهایـت آن را بومی سـازی کرده 
و کارخانـه در کمتـر از سـه مـاه بـه ظرفیـت اسـمی خود 

رسید.
محیاپـور ادامـه داد: همچنیـن نـرم افـزار ABB را کـه 

یکـی از مهمتریـن نرم افزارهـای مـورد نیـاز در این بخش 
اسـت، یکـی از مهندسـین خانـم بخـش عمـده ایـن نـرم 
افـزار را بومـی سـازی کـرده و به اذعان کسـانی کـه از آن 

اسـتفاده کرده انـد از نمونـه خارجـی آن بهتـر اسـت.
وی در پایـان تاکیـد کـرد: مهنـدس مارحمان بـه عنوان 
و  سیسـتمی  رویکـرد  بـا  گل گهـر  شـرکت  مدیرعامـل 
توسـعه ای، بسـیار مشـوق فرآینـد بومی سـازی در این 

اسـت. بوده  منطقـه 
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بیشترین سود را  از سرمایه گزاری 
بر روی خودتان کسب کنید

   فراخوان انجام طرح های پژوهشی
  اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان

روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان

اداره کل آمـوزش فنـی و حرفـه ای اسـتان کرمـان، به منظـور اجـرای طـرح  
پژوهشـی خـود در نظـر دارد از ظرفیت هـای پژوهشـی دانشـگاه ها، مراکـز و 

موسسـات پژوهشـی اسـتفاده نمایـد. 
 لـذا از کلیـه ی موسسـات تحقیقاتـی، پژوهشـی و مراکـز آموزش عالـی، جهت 

اجـرای طـرح  پژوهشـی به شـرح زیر دعـوت بـه همـکاری می نماید.
پژوهشـگران محتـرم مـی توانند پروپـوزال )پیشـنهاده(های پژوهشـی مرتبط 
بـا موضـوع را تکمیـل و حداکثـر تـا تاریـخ 98/11/۲1 بـه آدرس الکترونیکـی 
kerman@tvto-kr.ir ارسـال و جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر بـا شـماره 

تلفـن3۲110۲۵1 الـی ۵ داخلـی 181 تمـاس حاصـل نماینـد. 
الزم بـه ذکر اسـت فرمت پیشـنهاده پژوهشـی در وب سـایت اداره کل آموزش 
فنـی و حرفه ای اسـتان کرمان بـه آدرس  WWW.TVTO-KR.IR  قسـمت 

فرم ها قابل مشـاهده و دسترسـی اسـت. 

* طراحی مدل توسعه 
آموزش های فنی و حرفه ای متناسب

 با نیاز بازار کار و ظرفیت های منطقه ای
*  مطالعه موردی، صنعت خودرو در بخش 

خدمات خودرو در استان کرمان 

دوهفته نامه
 اجتماعی اقتصادی و کارآفرینی استان کرمان

طراح و صفحه آرا: منوره دهقانی


