
پورابراهیمیبااشارهبهواقعیسازیقیمتها:

 توزیع رانت در اقتصاد 
از گذرگاه بورس کاال مسدود می شود

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: که اقدامات فعلی 
برای رهایی از قیمت گذاری دستوری کاالها از جمله محصوالت 
معدنی و سیمان به پایان توزیع ناعادالنه رانت در اقتصاد کشور 
منجر می شود که گذرگاه این رویداد مهم و ملی بورس کاالست. 
پورابراهیمی همچنین گفت که طرح های جذاب بورس کاال برای 

حوزه مسکن به زودی عملیاتی می شود.
محمدرضا پورابراهیمی به جایگاه کنونی بازار سرمایه اشاره کرد 
و اظهــار داشــت: در مجلــس بعــد از قانــون ســال ۸۴ و از زمــان 
تشــکیل ســاختار بــازار ســرمایه به شــکل جدید، بــه دنبال این 
بودیم تا بتوان در بخش اوراق بهادار و نیز حوزه کاالیی شرایط 
را در اقتصاد کشور به گونه ای مهیا کنیم که بستر بازار سرمایه 

باعث ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی شود.
وی گفت: توسعه ابزارها، نهادها و بازارها از جمله اهداف قانون 
جدید بود که خوشبختانه اتفاقات بسیار مثبتی در هر سه بخش 
رقــم خــورد و خروجــی آن مســایل قابل توجهی بــود که در حوزه 

های مختلف ایجاد شده است.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: اقداماتی که اخیرا در بورس کاال در 
حال انجام است از جمله عرضه محصوالت زنجیره تولید فوالد 
که با تالش های صورت گرفته سرعت پیدا کرده است به عنوان 
ماموریت مهم توسعه فعالیت های بازار سرمایه تلقی می شود و 
اثر مثبت این رویدادها در بورس کاال به کل اقتصاد برمی گردد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اگر به دنبال پیشرفت 

بازار ســرمایه و وجود اقتصادی شــفاف در کشــور هستیم، باید 
اتفاقاتی در بازار ســرمایه کشــور رخ دهد و معامالت مجموعه 
ای از کاالها به ویژه کاالهای اساسی کشور که پایه پذیرش آن 

ها در دنیا وجود دارد، در ایران عملیاتی شود.
وی با اعتقاد بر اینکه این اقدامات اکنون در کشور با تاخیر در 
حال انجام است، گفت: بازار سرمایه زیرساخت های الزم برای 
میزبانی از عرضه کاالهای شــرکت ها را فراهم کرده و در کنار 
آن بورس کاال نیز بر ظرفیت های خود افزوده است؛ بنابراین 
انتظــار مــا ایــن بــود تا دولــت زودتر از این هــا اقدامات فعلی و 

رهایــی بخــش های مختلــف از قیمت گذاری 
را به مرحله اجرا می رســاند که البته شــرایط 
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صفحه3
رابخوانید

تفاهمنامههمکاریگروهاقتصادی»کرمانخودرو«
و»استادکار«امضاشد؛

 سرمایه  گذاری کالن 
 »کرمان خودرو« 

در عرصه استارتاپ ها
تفاهم نامــه همــکاری بین گروه اقتصــادی »کرمان خودرو« 
به عنوان یکی از بزرگترین هلدینگ های چندرشته ای کشور 
و شرکت دانش بنیان »استادکار« به عنوان رهبر استارتاپ 

های خدمات آنالین به امضا رسید.
حامــد شــادکام، مدیرعامــل گــروه اقتصــادی کرمــان خودرو 
درخصــوص جزییــات ایــن تفاهــم نامــه ســرمایه گذاری بیان 
کرد: »با توجه به پیشینه موفق صنایع خودروسازی کرمان 
در صنعــت خودروســازی و بــا در نظــر داشــتن آینــده روشــن 

حــوزه اســتارتاپ هــا تصمیــم گرفتیــم تــا در ایــن حــوزه وارد 
شویم و مصمم هستیم تا آینده را به کمک تکنولوژی های 

جدید و شــرکت های پیشــرو در این حوزه 
تضمین کنیم.«

رئیسسازمانمدیریتوبرنامهریزیاستانکرمان
خبرداد

 استان کرمان رتبه ۲۲ کشور 
در نرخ مشارکت اقتصادی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان در جلسه 
کارگروه اقتصادی، اشــتغال و ســرمایه گذاری استان با اشاره 
به تعریف پنجره جمعیتی، گفت: در حال حاضر، با توجه به 
ماهیت گذار جمعیتی و تغییرات ساختار سنی مرتبط با آن، 
سهم جمعیت سنین فعالیت در ایران و استان کرمان افزایش 
یافته و این فرایند موجب گشــوده شــدن پنجره ی فرصت و 

سود جمعیتی فراروی اقتصاد کشور شده است.
جعفر رودری، خاطرنشان کرد: ایران در سال ۱۳۸۵ وارد فاز 
پنجر ه ی جمعیتی شده و این پنجره حدود چهار دهه بازخواهد 
ماند و در حدود ســال ۱۴۲۵ بســته  خواهد شــود لذا از حدود 

ســال ۱۴۲۵ نســبت جمعیت ۶۵ ســاله و باالتر شاید به باالتر 
از ۱۵ درصد برسد و از آن پس هم با شتاب باال می رود، در 
نتیجه نسبت وابستگی سنی دوباره شروع به افزایش می کند

بــرآورد  اســاس  بــر  افــزود:  رودری  جعفــر 
جمعیــت از ســال ۱۳۸۵، حــدود ۶۷ درصد 

   خبر 

صفحه2
رابخوانید

صفحه3
رابخوانید

باحضوروزیرعلوم،تحقیقاتوفناوری؛

برگزیدگان پانزدهمین دوره جایزه »افضلی پور« معرفی شدند
صفحه2
رابخوانید



شهردار کرمان در نشستی با حضور نمایندگان 
اســتان  ســاختمان  مهندســی  نظــام  ســازمان 
کرمــان، گفــت: تفاهم نامه راه اندازی سیســتم 
امور مهندسان با هدف سیستمی شدن فرایند 

صدور پروانه ساختمانی و پایان کار، با همکاری 
شــهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان 
اســتان کرمــان منعقــد می شــود. ســیدمهران 
عالــم زاده افــزود: به منظــور بررســی راه انــدازی 

زیرسیســتم مشترک شهرداری و سازمان نظام 
مهندســی ســاختمان به منظور تسریع در امور 
عقد تفاهم نامه و انجام غیرحضوری اقدامات 

مرتبط با این ۲ نهاد، برگزار شد.

راه اندازی زیرسیستم مشترک 
شهرداری و نظام مهندسی 

ساختمان کرمان

خبر  
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رییسکلدادگستریاستانکرمانخبرداد

راه اندازی سامانه سجل 
محکومان مالی

رییــس کل دادگســتری اســتان کرمــان بــه راه انــدازی 
ســامانه مربوط به ســجل محکومان مالی نیز اشــاره و 
عنوان کرد: براساس این سامانه سابقه کلیه محکومان 
مالــی بــه صــورت ریــز و دقیق جمــع آوری می شــود تا 
دســتگاه های مختلف برای اعتبارســنجی افراد از این 
سامانه استفاده کنند و براساس این سامانه اگر فردی 
در دســتگاه قضایی معســر شــناخته شــود، در تمامی 

حوزه های دیگر نیز معسر شناخته می شود.
یدهللا موحد« در نشست مشترک با روسا و دادستان 
های حوزه های قضایی سراسر استان کرمان با اشاره به 
این مطلب که طی دو سال گذشته قوه قضاییه حرکت 
تحولی خود را بر اساس سند تحول قضایی آغاز کرده 
است، خاطرنشان کرد: در راستای اجرای هر چه بهتر 
ایــن ســند، دســتورالعمل ها و بخشــنامه هــای متعدد 
صادر و ابالغ شده است که قضات و مدیران قضایی 

باید مفاد آن را اجرا کنند.
رییــس کل دادگســتری اســتان کرمــان بــه راه انــدازی 
ســامانه مربوط به ســجل محکومان مالی نیز اشــاره و 
عنوان کرد: براساس این سامانه سابقه کلیه محکومان 
مالــی بــه صــورت ریــز و دقیق جمــع آوری می شــود تا 
دســتگاه های مختلف برای اعتبارســنجی افراد از این 
سامانه استفاده کنند و براساس این سامانه اگر فردی 
در دســتگاه قضایی معســر شــناخته شــود، در تمامی 

حوزه های دیگر نیز معسر شناخته می شود.
موحــد بــا اشــاره بــه این مطلب که ســامانه هوشــمند 
استعالم مالی )سهام( در شبکه ملی عدالت راه اندازی 
شده و برای استعالمات مالی از این سامانه استفاده 
می شود، گفت: دستورالعمل ها برای سرعت بخشی 

در کار است و نباید مغفول واقع شوند.
وی بر ورود اطالعات صحیح و دقیق در سامانه ها نیز 
تاکید کرد و افزود: روند هوشمندسازی قوه قضاییه با 
جدیت در دست انجام است و این سیستم به مثابه 
قطاری در حال حرکت است که اگر تعلل کنیم از آن 

جا خواهیم ماند.
رییس کل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: 
شــورای حفظ حقوق بیت المال در مرکز اســتان فعال 
اســت و در غالــب شهرســتان هــا نیــاز اســت کــه ایــن 
شــورا فعال شــود. موحد با اشــاره به اینکه بر اســاس 
دســتوالعمل ابالغــی بــه حوزه های قضایــی، میانگین 
زمــان رســیدگی بــه پرونــده هــا بایــد رعایت شــود تا از 
ایجــاد پرونــده هــای مســن جلوگیــری شــود، گفــت: 
بایــد دســتورالعمل هــا و راهکارهای موجــود به منظور 
اتخاذ تصمیمات متقن و مستدل در دستگاه قضایی 

نهادینه شود.

فرماندهانتظامیاستان،خبرداد

کشف بیش از ۹۰ میلیارد 
کاالی قاچاق در استان کرمان

فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به اجرای طرح 
ضربتــی در حــوزه مبــارزه بــا قاچاق کاال گفــت: در این 
طــرح انــواع کاالی قاچــاق بــه ارزش ۹۰ میلیارد ریال و 

۴۰۰ میلیون ریال توسط پلیس کشف شد.
ســردار عبدالرضــا ناظــری افــزود: در راســتای مبارزه با 
تخلفات و جرایم اقتصادی، طی ایام آغازین ســومین 
فصــل ســال یــک طــرح ضربتــی و هدفمند بر اســاس 
تخلفــات  میدانــی  هــای  بررســی  و  قبلــی  تحقیقــات 
اقتصادی با محوریت پلیس امنیت اقتصادی اســتان 

به مدت سه روز به اجرا گذاشته شد.
وقفــه  بــی  تــالش  بــا  طــرح  ایــن  در  کــرد:  بیــان  وی 
همکارانمان در حوزه کنترل ترددهای جاده ای و واکاوی 
فعالیت های پنهان و آشکار مخالن امنیت اقتصادی، 
انــواع فــرآورده هــای نفتــی، دخانی، لوازم آشــپزخانه، 
پوشاک، احشام، ماینر، کاالهای اساسی و برخی اقالم 
خوراکی و مصرفی دیگر که در مجموع ارزش آن ها از 
ســوی کارشناســان بیش از ۹۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون 

ریال برآورد شد، کشف شد.
فرمانده انتظامی استان کرمان تاکید کرد: با همکاری 
اداره صنعــت و معــدن و اداره تعزیــرات، واحدهــای 
متخلــف صنفــی و انبارهــای خانگــی و درون و بــرون 
شهری زیادی نیز از این اقالم قاچاق خالی شدند تا به 
نوعی زمینه برای توزیع و بهره برداری بهتر شهروندان 

از تولیدات داخلی فراهم شود.
وی ادامه داد: در این طرح ضربتی ۱۱۹ دستگاه انواع 
خودروی سبک و سنگین توقیف و ۱۰۷ متهم و متخلف  
دســتگیر شــدند و تعداد ۱۰۴ فقره پرونده در رابطه با 

این کشفیات در مراجع تشکیل شد.
سردار ناظری تصریح کرد: اجرای این گونه طرح ها در 
راســتای تحقق شــعار ســال و با توجه به شرایط خاص 
ناشی از بیماری کرونا با جدیت تداوم خواهد داشت تا 
به نوبه خود و البته با همکاری خود شهروندان از زمینه 
های وارد آمدن ضرر و زیان به تولیدات داخلی کاسته 
و متقابال زمینه های توسعه کار و اشتغال فراهم شود.

مدیرکلمیراثفرهنگیاستانکرمانخبرداد

 سرمایه گذاری 
 هواپیمایی ماهان 

در بناهای تاریخی کرمان 

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
اســتان کرمان از حضور مشاوران اقتصادی شرکت 
هواپیمایی ماهان در بناهای تاریخی این استان به 
منظور سرمایه گذاری در حوزه گردشگری خبر داد.
فریدون فعالی در حاشیه بازدید مشاوران اقتصادی 
شرکت هواپیمایی ماهان از بناهای تاریخی استان 
کرمــان اظهــار کــرد: این مشــاوران ایرانــی و خارجی 
بــرای بــه انجام رســاندن مســوولیت های اجتماعــی 
در حــوزه گردشــگری از بــاغ مــوزه هرنــدی، خانــه 
اوشیدری، خانه بانک توکلی و لطفعلی زاده کرمان، 
باغ شاهزاده و خانه هنرمند ماهان، ارگ راین، خانه 
عامری و کارخانه حناسایی بم و عمارت موسی خانی 

شهربابک و ... بازدید کردند.
وی افزود: مرمت و احیای بناهای تاریخی، ماندگاری 
گردشــگران، ظرفیت ســازی در حــوزه گردشــگری، 
تعریف محورهای جدید گردشگری و همچنین کمک 
بــه افزایش ظرفیت اشــغال هتل ها از دیگر اهداف 

این بازدید بوده  است.
فعالی به منطقه ثبت جهانی شــهداد اشــاره کرد و 
گفت: بیشــترین سرمایه گذاری شرکت هواپیمایی 
ماهان در منطقه شهداد بوده که خوشبختانه این 
شــرکت در این زمینه موفق عمل کرده و مشــاوران 
شرکت مذکور در تالش هستند که این تجربه را به 

دیگر مناطق استان تسری دهند.
وی بیــان کــرد: با توجه به وجــود بناهای منحصربه 
فرد تاریخی در استان کرمان و نبود اعتبارات کافی 
در حوزه مرمت این بناها، بهترین گزینه برای حفظ 
و احیــای ایــن بناهــا اســتفاده از بخــش خصوصــی 
قدرتمند است که خوشبختانه در استان کرمان این 

ظرفیت خوب وجود دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
اســتان کرمــان تاکید کرد: تعــداد زیادی از بناهای 
تاریخی این اســتان آماده ســرمایه گذاری از ســوی 
معین هــای اقتصــادی و بخــش خصوصــی و حتــی 
دســتگاه های دولتــی هســتند کــه در ایــن مســیر 
اداره کل میراث فرهنگــی اســتان بــا آنهــا همــکاری 

خواهد کرد.
وی افــزود: اســتان کرمــان دارای هفــت اثــر ثبــت 
جهانی، ۷۰۰ اثر ملی و ۷۰۰۰ اثر شناخته شده است 
که هرکدام از این آثار می توانند جاذبه ای برای سوق 

دادن گردشگران به سوی استان کرمان باشند.
پایــان خاطرنشــان کــرد: از معین هــای  فعالــی در 
در  ســرمایه گذاری  بــه  عالقمنــدان  و  اقتصــادی 
حوزه هــای مختلــف میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دستی درخواست می شود برای حفظ و احیای 
و همچنین سرمایه گذاری در بناهای تاریخی کرمان 

پیش قدم شوند.

توافقشرکتشهرکهایصنعتی
وتوزیعبرقکرمانبرایتامینبرقپایدار؛

 تفاهمنامه 
همکاری کاهش بار امضا شد

در راســتای همکاری مشــترک میان شــرکت توزیع 
نیــروی بــرق شــمال اســتان و شــرکت شــهرک های 
صنعتی کرمان با هدف تامین برق پایدار در پیک بار 
تابستان،تفاهم نامه همکاری کاهش بار امضا شد.
سلیمانی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال 
اســتان در ایــن مراســم هــدف از عقــد تفاهمنامه را 
مدیریــت کاهــش پیــک بــار تابســتان عنــوان کرد و 
گفت: در این تفاهمنامه از طریق شــرکت شــهرک 
های صنعتی از کارگاه ها و صنایع در خواست می 
شــود تــا نســبت بــه کاهــش ۵۰ تــا ۹۰ درصــدی بار 
مصرفــی خــود در ســاعات ۱۳ تــا ۱۸ در بــازه زمانــی 

هشتم خردادماه تا ۱۵ شهریورماه اقدام کنند.
وی تعیین ساعت کار صنایع تک شیفت از ساعت 
۶ صبــح تــا ۱۳ بعدازظهر و همچنین جابه جایی روز 
های تعطیل جمعه به یک روز میانی هفته را از دیگر 
مفــاد ایــن تفاهمنامه ذکر کــرد و افزود: تامین برق 
پایدار در ایام گرم سال در صورت عدم کمبود تولید 
در شبکه، پایش و مانتورینگ بار لحظه ای شهرک 
هــای صنعتــی و اطالع رســانی به مدیریت شــهرک 
صنعتی از تعهدات شرکت توزیع برق شمال است.
سلیمانی ادامه داد: چنانچه دیسپاچینگ ملی اعالم 
عدم نیاز به کاهش بار کند شهرک صنعتی می تواند 

طبق روال عادی خود فعالیت نماید.
وی خاطرنشــان کــرد:  شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
شــمال اســتان کرمــان مطابــق با مجموعــه ضوابط 
اجرایــی برنامــه هــای پاســخگویی بــار به مشــترکین 
درون شــهرک صنعتی برای کاهش بار پنج ســاعت 

پاداش همکاری پرداخت خواهد کرد.

رئیسسازمانمدیریتوبرنامهریزیاستانکرمانخبرداد

استان کرمان رتبه ۲۲ کشور در نرخ مشارکت اقتصادی
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان کرمان در جلســه 
کارگروه اقتصادی، اشــتغال و ســرمایه گذاری اســتان با اشــاره به 
تعریف پنجره جمعیتی، گفت: در حال حاضر، با توجه به ماهیت 
گذار جمعیتی و تغییرات ساختار سنی مرتبط با آن، سهم جمعیت 
سنین فعالیت در ایران و استان کرمان افزایش یافته و این فرایند 
موجــب گشــوده شــدن پنجره ی فرصت و ســود جمعیتــی فراروی 

اقتصاد کشور شده است.
جعفر رودری، خاطرنشان کرد: ایران در سال ۱۳۸۵ وارد فاز پنجر 
ه ی جمعیتی شده و این پنجره حدود چهار دهه بازخواهد ماند و 
در حدود ســال ۱۴۲۵ بســته  خواهد شــود لذا از حدود سال ۱۴۲۵ 
نسبت جمعیت ۶۵ ساله و باالتر شاید به باالتر از ۱۵ درصد برسد 
و از آن پس هم با شتاب باال می رود، در نتیجه نسبت وابستگی 

سنی دوباره شروع به افزایش می کند
جعفر رودری افزود: بر اساس برآورد جمعیت از سال ۱۳۸۵، حدود 
۶۷ درصد از جمعیت استان در سن فعالیت هستندو این در حالی 

است که در سال ۱۳۴۵ این نسبت برابر ۴۹ درصد بوده است
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان با اشــاره به اینکه  
بازشــدن پنجرۀ جمعیتی فرصتی کم نظیر برای جهش کشــور به 
گروه اقتصادهای پیشرفته ایجاد می کند  خاطر نشان کردپنجرۀ 
جمعیتی که از اواخر دهۀ هفتاد به روی کشورمان باز شده، مورد 
اســتفادۀ سیاســت گذاران و دولت ها قرار نگرفته و علی رغم در 
اختیــار داشــتن نیــروی کار جــوان و بــا انرژی، زمینه های اشــتغال 

ایجاد نشده است
رودری همچنیــن بــا ارائه نرخ بیکاری و مشــارکت کشــور واســتان 
کرمان و اینکه  ایران یکی از پایین ترین نرخ های مشارکت جوانان 
در بازار کار را دارد و علی رغم پایین بودن نرخ مشارکت جوانان، 

نرخ بیکاری آنان نیز به شدت باالست گفت :
طــی ١۶ ســال گذشــته حــدود ١٧ میلیــون نفر به جمعیت در ســن 
کار کشور اضافه شده است؛ اما خالص ایجاد شغل در این مدت 

حدود ۴ میلیون شغل بوده است.
رودری همچنین  از باال بودن بار تکفل ایران)۲,۵( حتی در مقایسه 
با کشورهایی است که جمعیت آنها سال هاست وارد میان سالی 
و پیری شــده اســت خبر داد و افزود این شــاخص در کشــور ما از 
کشورهای توسعه یافته و همچنین کشورهای پیری مانند انگلیس، 

فرانسه و آمریکا نیز باالتر است 
دبیر کارگروه اقتصادی،اشتغال و سرمایه گذاری استان  با اعالم 
اینکه از جمعیت ۳۳۴۱۰۰۰ نفری استان ۲۴۲۴۰۰۰ نفر در رده سنی 
۱۵ ساله و باالتر هستند گفت از این تعدا تنها ۹۶۰۰۰۰ نفر فعالند

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نرخ مشارکت استان را ۱,۷ 
واحد درصد کمتر از متوســط کشــور اعالم نمود  و افزود اســتان 
پهناور کرمان در این شــاخص رتبه ۲۲ کشــور را داراســت وخاطر 
نشــان کرد متاســفانه  این نرخ در حوزه مشــارکت بانوان به رتبه 

۲۶ کشورافزایش یافته است.
رودری همچنیــن نــرخ بیــکاری اســتان در ســال گذشــته را ۱۰,۶ و 
باالتر از متوسط کشور اعالم نمود و افزود متاسفانه نرخ بیکاری 
بانوان در استان  در سال گذشته ۲ برابر متوسط کشور بوده است
دبیر کارگروه اقتصادی،اشتغال و سرمایه گذاری استان همچنین 
بــا اشــاره بــه ســهم بخشــهای اقتصادی در اشــتغال اســتان گفت  
بیشترین سهم در اشتغال استان را بخش  کشاورزی ) قریب به 
۳۹ درصد( دارد که با ادبیات توسعه پایدار  و کمبود آب در استان 
در تعارض بوده و باید به سمت دیگر بخش ها ازجمله خدمات و 

صنعت و معدن سوق پیدا کند
رودری خاطر نشان کرد: طی چند سال اخیر و به مدد پیاده سازی 

سیاســتهای اقتصــاد مقاومتی در اســتان ســهم بخــش خصوصی 
در اشــتغال اســتان قریــب بــه ۲,۱ واحــد درصد از متوســط کشــور 

باالتر است
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همچنین با اشاره به 
تیصره ۱۸ قانون بودجه  مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
مورخ ۲۶-۴-۱۳۹۷ )تا سقف معادل ریالی یک میلیارد دالر ازمنابع 
صندوق توسعه ملی صرفا برای طرح های ایجاد اشتغال در اختیار 
دولــت قــرار می گیــرد( گفــت: ۱۰ دســتگاه مجــری) وزارت  تعــاون 
کار و رفــاه اجتماعــی،وزارت صمت،وزارت جهاد کشــاورزی،وزارت 
رئیــس  فنــاوری  و  علمــی  اســالمی،معاونت  ارشــاد  و  فرهنــگ 
جمهور،وزارت میراث فرهنگی گردشــگری و صنایع دســتی،وزارت 
راه و شهرسازی،وزارت نیرو،شهرداریهای تهران و اصفهان(  مشمول 
تبصــره مذکــور  بــوده و خاطر نشــان کرد در مجموع بخشــهای باز 
آفرینی شهری،کشاورزی،صنعت و معدن ،سیاستهای فعال بازار 
کار،شرکتهای دانش بنیان،میراث فرهنگی،فرهنگ و هنر تنها ۴۰ 
درصد از ظرفیت این تبصره در اســتان اســتفاده شــده  ومیتواند 
بعنــوان یــک راهبــرد کاربــردی در برنامه ریزی ســال جاری مد نظر 

قرار گیرد.

درجلسهمدیریتبرقکرمانمطرحشد

لزوم همکاری بانک ها و ادارات در مدیریت مصرف برق
اســتاندار کرمان در جلســه فوق العاده مدیریت برق اســتان گفت: 
تمــام تــالش و اولویــت مــا بر این اســت کــه منازل دچار خاموشــی 
نشــوند. علی زینی وند عنوان کرد: طی زمســتان گذشــته و ســال 
جــاری، کرمــان جــزو اســتان هایی اســت کــه در آن بــا هم افزایــی 
دســتگاه ها، مدیریــت خوبی در مصــرف انرژی و برق صورت گرفته 
اســت. وی ادامــه داد: در کشــور بــا کمبــودی در حــوزه بــرق مواجه 
هستیم و از سویی با توجه به اینکه توزیع برق به صورت متمرکز 
اســت، لــذا همــه تصمیــم گیری هــا در ایــن حــوزه در داخل اســتان 
نیست. استاندار کرمان تصریح کرد: در حالت عادی پیک مصرف 
بــرق در اســتان کرمــان تــا ۲۹۰۰ مــگاوات هــم می رســد، امــا اکنون 

در کشور حدود ۲۲۰۰ مگاوات سقف مصرف تعیین شده است.
زینی ونــد بــه دســته بندی صورت گرفته در اســتان بــرای مدیریت و 
صرفه جویــی بــرق اشــاره کــرد و افزود: نخســتین صرفه جویــی را در 
دستگاه های دولتی اعمال کردیم و به همین منظور ساعات ادارات 
از ابتدای خرداد ماه تغییر کرده اند و دســتگاه هایی نیز که مصرف 

برق باالیی داشته باشند، مشمول قطع برق می شوند. وی اضافه 
کرد: حوزه های صنعتی و کشاورزی هم با نظر و هماهنگی خودشان 
مدیریت مصرف برق صورت می گیرد تا در صورت اجبار به قطع برق 
آسیب سنگینی به واحد و یا کاالی استراتژیک تولیدی وارد نشود.

برقاداراتپرمصرفقطعمیشود  
ســیدمصطفی آیت اللهی موســوی معاون هماهنگــی امور عمرانی 
اســتاندار کرمان نیز در این جلســه با اشــاره به اینکه پیگیر تامین 
ســوخت نیروگاه های برق اســتان هستیم، گفت: صنایع همکاری 
خوبی برای مدیریت مصرف برق دارند و شرکت شهرک های صنعتی 

برنامه ریزی کاهش مصرف را دارد.
وی افزود: مقرر شده هر اداره ای مصرف بیش از حد داشته باشد، 
برق آنجا قطع شود و مدیرانی که همراهی نداشته باشند، معرفی 
می شــوند، ضمــن اینکــه هــدف ایــن اســت کمترین قطعی بــرق را 

داشته باشیم.

لزومهمکاریبانکهاواداراتدرمدیریتمصرفبرق  
مدیرعامل شرکت توزیع برق جنوب کرمان با اشاره به اینکه بانک 
ها و برخی ادارات بعد از ساعت اداری، وسایل سرمایشی را خاموش 
نمی کنند، گفت: درخواست داریم مولدهای ادارات وارد مدار شود. 
عبدالوحید مهدوی نیا در جلســه مدیریت برق در کرمان با اشــاره 
به اینکه ۲۲۰۰ مگاوات سهمیه پیک روز گذشته استان بود، اظهار 
کرد: هر ساله تفاهمنامه هایی با مشترکین کشاورزی و صنایع برای 
مدیریت مصرف بار داریم و در سال جاری با بروز مشکل، از طریق 
پیامک درخواست کمک کریم و خیلی خوب همکاری کردند. وی با 
اشاره به اینکه ۱۲ هزار و ۹۶۷ مورد از مشترکان در بحث همکاری 
ثبت نام کرده و زیرساخت ها آماده و کنتور هوشمند نصب است، 
افزود: روز گشته ۳۷۹ مشترک صنعتی و ۵۳۴۳ مشترک کشاورزی 
در مدیریت مصرف پیک با ما همکاری داشتند و ۱۵۰ مگاوات صرفه 
جویی صورت گرفت و از هفته قبل خاموشی را به سمت مشترکان 

تجاری و خانگی نبردیم.

باحضوروزیرعلوم،تحقیقاتوفناوری؛

 برگزیدگان پانزدهمین دوره جایزه »افضلی پور«
معرفی شدند

آییــن پانزدهمیــن دوره جایزه افضلی پور، نهمین دوره جایزه دکتر 
علــی افضلی پــور، پنجمیــن دوره اهــدای جایــزه ادبــی هنــری صبــا 
و پنجمیــن دوره جایــزه کارآفرینــی بــا حضــور مجــازی وزیــر علــوم، 
تحقیقات و فناوری در تاالر وحدت دانشگاه شهید باهنر کرمان، 
برگزار شد.در این مراسم و بر اساس آیین نامه های مصوب هیأت 
امنــای جایــزه افضلی پــور، آثار برتر این دوره و اســامی منتخبان به 

شرح زیر اعالم شد:

دکترعبــادهللا محمودیــان دکتــری ریاضیات و عضــو هیأت علمی 
دانشــگاه صنعتــی شــریف بــه عنــوان منتخــب کشــوری و دکتــر 
محمدرضــا موالیــی دکتری ریاضیات عضو هیأت علمی دانشــگاه 
شهید باهنر کرمان به عنوان منتخب داخلی پانزدهمین دوره جایزه 

افضلی پور سال ۱۴۰۰ شناخته شدند.
در بخــش منتخبــان پنجمیــن دوره جایــزه هنــری ادبــی صبا ســال 
۱۴۰۰ لوریس چکناواریان آهنگساز و رهبر ارکستر کشور و بلقیس 

سلیمانی نویسنده و پژوهشگر استان کرمان، انتخاب شدند.
همچنین در بخش منتخب ســومین دوره کارمند نمونه دانشــگاه 
ســال ۱۴۰۰، احمد قریه میرزایی کارمند بازنشســته دانشــگاه و در 
بخــش منتخــب پنجمیــن دوره جایــزه کارآفرینــی ســال ۱۴۰۰ زهره 

مهرابی، معرفی شدند.
در بخش دانشجویی نیز دکتر محمود بارانی دانش آموخته دوره 
دکتری رشــته نانوشــیمی، امیر دهقانیان دانشــجوی دوره دکتری 
رشــته مهندسی مکانیک، حامد ســجادی دانشجوی دوره دکتری 
رشــته جامعه شناســی جایزه دکتری جایزه افضلیپور ســال ۱۴۰۰را 

دریافت کردند.
عباس محمدی دانشــجوی رشــته علوم دامی کشــاورزی، رامتین 
عسکری دانشجوی رشته مهندسی صنایع، زهرا مهدوی جعفری 
دانشــجوی رشــته علوم قرآن و حدیث، زهرا بدخشــان دانشــجوی 
رشــته زیســت شناســی، سیدامیریوســف حســین گوکــی رشــته 
مهندســی کامپیوترو عباس ترابی موســوی رشــته جغرافیا وبرنامه 
ریزی شــهری به عنوان دانشــجویان برتر مقطع کارشناســی جایزه 

افضلی پور سال ۱۴۰۰ اعالم شدند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان،جوایز نهمین 
دوره جایزه دکترعلی افضلی پور ســال ۱۴۰۰ به نیره نخعی نســب 
زرندی دانشــجوی رشــته آمار، هانیه ایرانمنش دانشــجوی رشــته 
شــیمی، آریا صبوری املشــی دانشــجوی رشــته شــیمی و علیرضا 

محمودی پاقلعه دانشجوی رشته آمار اهدا شد.
گفتنــی اســت، جایــزه شــادروان افضلی  پــور هــر ســال بــه یک نفر 
برگزیــده کشــوری و یــک نفــر برگزیــده داخلی)عضــو هیأت علمی 
دانشــگاه شــهیدباهنر و علوم پزشــکی( اهدا می  شــود که برگزیده 
کشــوری باید حداقل پنج مورد و برگزیده داخلی حداقل دو مورد 
از ویژگی های )استاد تمام-استاد نمونه کشوری-پژوهشگر نمونه 
کشوری-چهره ماندگار-عضو پیوسته یکی از فرهنگستان  ها یا یکی 
از آکادمی  های معتبر بین  المللی-برنده جایزه تحقیقات جشنواره 
خوارزمی-دارای نشان لیاقت ریاست جمهوری( را دارا باشد و نیز 
افراد و آثاری در حوزه بررسی و انتخاب هیأت علمی جایزه صبا قرار 
خواهند گرفت که شخصیتی در هنر ایرانی و اسالمی و یا شعر و 

نثر ادبی فارسی داشته باشند.



 صنعت، معدن  صنعت، معدن 
33و تجارتو تجارت

  خبر

رشد 123 درصدی ارزش 
 صادرات کرمان
 در اردیبهشت 1400

مدیــرکل گمرکات اســتان کرمان گفــت: صادرات 
استان کرمان در اردیبهشت امسال 63 هزار و 263 
تن و به ارزش بیش از 135 میلیون دالر بوده است. 
محمدرضــا قــادر افزود: این مقدار از نظر ارزشــی 

123 درصــد و از نظــر وزنــی 208 درصد نســبت به 
مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. قادر از 
کشورهای چین،هند، آلمان، عراق، ترکیه، امارات 
متحده عربی، ایتالیا و روسیه به عنوان کشورهای 

هــدف صــادرات اســتان کرمــان نــام بــرد و افزود: 
پســته و مغز پســته، مصنوعات مســی، مس به 
صورت شمش، فرآورده های نفتی و فرومولیبدن 
عمده محصوالت صادراتی استان کرمان هستند.
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بهپاسموفقیتدرتحققجهشتولید؛

نشان ممتاز شستا به »مس 
شهید باهنر«اختصاص یافت

به پاس موفقیت در تحقق جهش تولید و رشــد قابل 
توجــه ســود خالــص، نشــان ممتاز شســتا به شــرکت 
صنایــع مــس شــهید باهنــر کرمــان اختصــاص یافت. 
در مراســمی کــه بــا حضــور وزیــر تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعی،مدیرعامــل شســتا و جمعــی از عالی کشــور 
و مدیران واحدهای صنعتی برگزار شــد مجید ضیائی 
مدیرعامل صنایع مس باهنر تقدیرنامه عملکرد ممتاز 

در جهش تولید را دریافت کرد.
ثبت رکورد تولید ۹۹ نســبت به ســه ســال اخیر، رشــد 
قابــل توجــه به ســود خالص و رشــد تولیــد به ظرفیت 
اسمی به روز شده، از جمله شاخص های مطرح شده 
برای کســب این عنوان بوده اســت. به گزارش روابط 
عمومی مس شــهید باهنر، محمد شریعتمداری وزیر 
تعاون کار و رفاه اجتماعی در متن این تقدیر با اشاره 
به اینکه  مس شهید باهنر به رغم تشدید تحریم های 
ظالمانه و محدودیت های شــدید مالی و تجاری و نیز 
آسیب های اقتصادی ناشی از همه گیری بیماری کرونا 
توانسته است دستاوردهای بزرگ و درخشانی در جهت 
عزت و استقالل ملی حاصل نماید از تالش مدیریت 
و کارکنان این مجموعه قدردانی و برای همه کارکنان 

این شرکت آرزوی موفقیت نموده است.

رئیسانجمنملیخرمایایرانمطرحکرد

 از دست رفتن بازارها 
یکی پس از دیگری!

محسن رشید فرخی، رئیس انجمن ملی خرمای ایران، 
با بیان اینکه سال ۹۷ در حالی که در آستانه رسیدن 
به نیم میلیارد دالر صادرات خرما بودیم و در شرایطی 
که کشور نیاز به ارز داشت ستاد تنظیم بازار صادرات 
خرما را ممنوع کرد، گفت: با این اقدام ســتاد تنظیم 
بازار، صادرات خرمای سال بعد پنجاه درصد افت کرد 

و عربستان سعودی بازار خرما را از دست ما گرفت.
رشــیدفرخی افزود: قبال هم یکی از مســووالن دولتی 
رفت پسته بخرد. وقتی دید پسته گران است دستور 
توقــف صــادرات پســته را صادر کــرد. از آن روز آمریکا 
بــازار پســته را از مــا گرفــت و هنــوز نتوانســتیم آن را 

پس بگیریم.
محســن رشــید فرخــی اعــالم کــرد: بــا وجــود اینکه در 
فروردین مــاه تــورم ۴٠ درصــدی داشــتیم و هزینه هــای 
تولیــد محصوالت کشــاورزی پنج برابر شــده اند، خرما 
تنهــا محصــول کشــاورزی اســت کــه افزایــش قیمــت 
نداشــته اســت. وی در ادامــه گفــت: اگــر بخواهیم ۱٠ 
درصد افزایش قیمت داشته باشیم تا کشاورزان نابود 
نشوند، ستاد تنظیم بازار بالفاصله برایمان ممنوعیت 
و مســائل دیگــر ایجــاد می کنــد. متاســفانه مداخالت 
ستاد تنظیم بازار در اعمال ممنوعیت صادراتی منجر 
بــه آســیب رســاندن به صــادرات محصــوالت مختلف 
خصوصا محصوالت کشــاورزی شده است. بازارهایی 
که ســال های متمادی در اختیار تولیدکنندگان ایرانی 
قرار داشــته اســت اما با تصمیم ناگهانی یک مسوول 

به سادگی از دست می رود.

رییسسازمانصمتاستانکرمان:

ارزش صادرات فرش کرمان 
به ۲میلیون دالر رسید

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت(استان 
کرمان با اشاره به ورود بخش خصوصی به حوزه توسعه 
فرش دستباف گفت: صادرات فرش این استان در یک 
سال گذشته به بیش از ۲ میلیون دالر رسیده است.
مهدی حسینی نژاد افزود: گرچه تولید فرش دستباف 
اســتان کرمان نســبت به سال های پیش رشد داشته 

اما با هدف گذاری هنوز فاصله داریم.
وی بــا بیــان اینکــه ظرفیــت حــدود ۴۰۰هــزار مترمربع 
تولید فرش دستباف در استان کرمان وجود دارد اظهار 
داشــت: باتوجه به اینکه فرش دســتباف این اســتان، 
سال ها به عنوان برند فعالیت می کرد، طی سال های 
گذشته از جایگاه خوبی برخوردار نبوده و اکنون به این 

محصول توجهی جدی شده است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان 
گفــت: در گذشــته حتــی بیــش از ۳۰ میلیــون دالر 
صادرات را در حوزه فرش داشــتیم و در این خصوص 
طــی ایــن دولــت تالش هایی برای رســیدن بــه جایگاه 

واقعی این محصول استان شده است.
بــه گــزارش ایرنــا، وی بــا بیــان اینکه اســتان کرمان به 
لحاظ کارشناسی در حوزه طراحی، بافت و کیفیت مواد 
اولیه فرش توجه کرده است تصریح کرد: بیش از ۷۰ 
هزار بافنده فرش در استان کرمان داریم که ظرفیتی 

گسترده برای استان محسوب می شود.
به گفته حسینی نژاد، همچنین به تامین و تولید مواد 
اولیــه باکیفیــت در اســتان و نیازهــای این محصول در 
کشورهای مختلف توجه می شود و در کنار آن به فرش 
سنتی استان به عنوان قالی کرمان توجه می کنیم اما 

نیاز داریم که در فعالیت ها تسریع شود.

بهزودیبرگزارخواهدشد؛

 عرضه اولیه سهام 
»صنایع مس افق کرمان«

در راستای سیاست های کالن هلدینگ سرمایه گذاری 
مس سرچشمه، عرضه سهام شرکت های زیرمجموعه 
این هلدینگ در بازار بورس کشــور از مدتها قبل آغاز 
شــده اســت. در همیــن فرآینــد، کلیه مراحــل پذیرش 
ســهام شــرکت صنایع مس افق کرمان انجام پذیرفته 
و بــه زودی عرضــه اولیه ســهام این شــرکت، عملیاتی 

خواهد شد.
بررســی عملکــرد، شــفافیت مالــی و عملیاتی و پایش 
فعالیــت شــرکت هــای زیرمجموعــه، از جملــه نــکات 
مهمی است که شرکت های بورسی می بایست مورد 
توجه قرار دهند. به همین منظور و با تاکید مدیرعامل 
هلدینــگ ســرمایه گــذاری مس سرچشــمه،  مهندس 
شــمس، جلســات پایش وضعیت عملکردی شــرکت 
هــای زیرمجموعــه صنایــع مــس افــق کرمــان، شــامل 
شــرکت هــای : سرچشــمه هامــون، همگامــان مــس، 
راهــوار مــس، حکیــم مــس و ارفع ســازان، و همچنین 
جلســات برآورد بودجه هر کدام از این شــرکت ها در 
هفته گذشته برگزار شد. الزم به ذکر است مجامع این 
شرکت ها نیز طی هفته گذشته برگزار گردید. گزارش 
مالــی خــوب و تــراز مثبت مالی نســبت به ســال ۹۸ از 
جمله نکات قابل توجه مجامع شرکت های زیرمجموعه 

صنایع مس افق کرمان بود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی هلدینــگ ســرمایه گذاری 
مس سرچشــمه،با توجه به چشــم انداز شــرکت های 
زیرمجموعــه صنایــع مــس افــق کرمــان، پیــش بینــی 
می شــود در ســال ۱۴۰۰، رشــد قابل توجهی را در این 
شرکت ها شاهد باشیم. بر همین اساس قابل پیش 
بینی است که از طرف عالقه مندان به بازار سرمایه، 
که شــناخت و آگاهی کافی نســبت به وضعیت سهام 
شــرکت هــای حــوزه مــس دارنــد، عرضــه اولیه ســهام 
صنایع مس افق کرمان، مورد اســتقبال گســترده ای 
قرار بگیرد. با در نظر گرفتن تراز مالی مثبت این شرکت 
ها، و عملکرد عملیاتی، قراردادهای جاری و توان کافی 
برای گســترش دامنه فعالیت ها، افق روشــنی را برای 

صنایع مس افق کرمان پیش بینی می کنیم.

بیشاز2۵درصدافزایشنسبتبهفروردین؛

رکورد فروش ماهانه »کگهر« 
شکسته شد

نــرخ فــروش گندلــه شــرکت ســنگ  آهن گهرزمیــن بــا 
بیش از ۲۵ درصد افزایش نسبت به فروردین ماه به 

۴۴ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال در هر تن رسیده است.
شرکت معدنی گهرزمین در اردیبهشت ماه سال جاری 
کــه پنجمیــن مــاه از ســال مالی شــرکت نیز محســوب 
می شــود، موفــق به کســب درآمد عملیاتــی ۱۸ هزار و 
۸۰۷ میلیــارد ریالی شــده اســت. این فــروش باالترین 
درآمــد محقق شــده این شــرکت معدنــی در طول یک 
ماه محســوب می شــود. به این ترتیب فروش ۵ ماهه 
شرکت به بیش از ۷۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال رسیده 
که ۲۱۵ درصد بیشــتر از مدت مشــابه ســال گذشــته 
اســت. مجموع فروش تجمیعی شــرکت در این مدت 
به ۶ میلیون و ۲۳۰ هزار تن رسیده که ۹ درصد بیشتر 
از ســال گذشــته اســت. نرخ فروش گندله شــرکت با 
بیش از ۲۵ درصد افزایش نسبت به فروردین ماه به 
۴۴ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال در هر تن رســیده اســت. 
نکتــه قابل توجــه در ایــن خصوص تفــاوت بیش از ۲۰ 
درصدی نرخ گندله گهر زمین و شرکت گل گهر است 
کــه شــرکت گهر زمین گندله خــود را باقیمتی بیش از 
۲۰ درصــد باالتــر در مقایســه بــا شــرکت گل گهــر در 
اردیبهشت ماه به فروش رسانده است. نرخ ۲ محصول 
کلوخه سنگ  آهن و سنگ  آهن دانه بندی شده نسبت 

به فروردین ماه تغییر محسوسی نداشته اند.

»گلگهر«میزبانعکاسانخبری؛

 اولین تور عکاسی معدن 
در سیرجان برگزار شد

بــه مناســبت هفتــه معــدن و به همــت روابط عمومی 
و امور بین الملل شــرکت گل گهر، اولین تور عکاســی 
معدن با حضور بالغ بر ۴۵ نفر از عکاسان سیرجانی 
برگــزار شــد. در ایــن تــور یک روزه عکاســی، عکاســان 
حرفــه ای و هنرجویــان رشــته عکاســی )مطبوعاتــی، 
صنعتی و تبلیغاتی(، از مناطق مختلف منطقه معدنی 

و صنعتی گل گهر بازدید و عکاسی کردند.
کارخانه هــای گندلــه ســازی، کارخانــه تغلیــظ و غبــار، 
معــدن شــماره یک و سنگ شــکن، کارخانــه پلی کام، 
کارخانــه هماتیت کارخانه ذوب شــرکت جهان فوالد، 
کارخانه شرکت توسعه آهن و فوالد، معدن شماره ۳ 
گهر زمین و خطوط تولید کنسانتره از جمله مناطقی 

بود که مورد بازدید قرار گرفت.
این عکاسان؛ عکس های منتخب خود را  در محورهای 
انسان و معدن، ماشین آالت و کارخانه، سختی کار در 
معادن، معدن و محیط زیســت و اشــتغال و معدن را 
به دبیرخانه جشنواره ای که در همین رابطه با فراخوان 
قبلــی برگــزار می شــود، ارســال خواهنــد کــرد و از بیــن 
عکــس های ارســالی ایــن تور؛ ۲۵ عکس برتر توســط 
هیئت داوران انتخاب و به آثار برگزیده لوح سپاس و 

جوایزه اهدا خواهد شد.
گفتنی اســت آثار برتر در تاریخ ۱۰ تیر ماه مصادف با 
روز صنعت و معدن در قالب یک نمایشگاه در معرض 

دید عالقمندان قرار خواهد گرفت.

پورابراهیمیبااشارهبهواقعیسازیقیمتها:

 توزیع رانت در اقتصاد 
از گذرگاه بورس کاال مسدود می شود

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: که اقدامات فعلی 
برای رهایی از قیمت گذاری دستوری کاالها از جمله محصوالت 
معدنی و سیمان به پایان توزیع ناعادالنه رانت در اقتصاد کشور 
منجر می شود که گذرگاه این رویداد مهم و ملی بورس کاالست. 
پورابراهیمی همچنین گفت که طرح های جذاب بورس کاال برای 

حوزه مسکن به زودی عملیاتی می شود.
محمدرضا پورابراهیمی به جایگاه کنونی بازار سرمایه اشاره کرد 
و اظهــار داشــت: در مجلــس بعــد از قانــون ســال ۸۴ و از زمــان 
تشــکیل ســاختار بــازار ســرمایه به شــکل جدید، بــه دنبال این 
بودیم تا بتوان در بخش اوراق بهادار و نیز حوزه کاالیی شرایط 
را در اقتصاد کشور به گونه ای مهیا کنیم که بستر بازار سرمایه 

باعث ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی شود.
وی گفت: توسعه ابزارها، نهادها و بازارها از جمله اهداف قانون 
جدید بود که خوشبختانه اتفاقات بسیار مثبتی در هر سه بخش 
رقــم خــورد و خروجــی آن مســایل قابل توجهی بــود که در حوزه 

های مختلف ایجاد شده است.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: اقداماتی که اخیرا در بورس کاال در 
حال انجام است از جمله عرضه محصوالت زنجیره تولید فوالد 
که با تالش های صورت گرفته سرعت پیدا کرده است به عنوان 
ماموریت مهم توسعه فعالیت های بازار سرمایه تلقی می شود و 
اثر مثبت این رویدادها در بورس کاال به کل اقتصاد برمی گردد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اگر به دنبال پیشرفت 
بازار ســرمایه و وجود اقتصادی شــفاف در کشــور هستیم، باید 
اتفاقاتی در بازار ســرمایه کشــور رخ دهد و معامالت مجموعه 
ای از کاالها به ویژه کاالهای اساسی کشور که پایه پذیرش آن 

ها در دنیا وجود دارد، در ایران عملیاتی شود.
وی با اعتقاد بر اینکه این اقدامات اکنون در کشور با تاخیر در 
حال انجام است، گفت: بازار سرمایه زیرساخت های الزم برای 
میزبانی از عرضه کاالهای شــرکت ها را فراهم کرده و در کنار 
آن بورس کاال نیز بر ظرفیت های خود افزوده است؛ بنابراین 
انتظــار مــا ایــن بــود تا دولــت زودتر از این هــا اقدامات فعلی و 
رهایــی بخــش هــای مختلف از قیمت گــذاری را به مرحله اجرا 
می رساند که البته شرایط فعلی را نیز به فال نیک باید گرفت.

پورابراهیمــی مــی گویــد: اگر چه ایــن اقدامات با تاخیر در حال 
انجام هستند اما ما از این فعالیت ها و حمایت های دولت در 
این زمینه استقبال می کنیم و تحلیل ما این است که رویکرد 
عرضه کاالها در بورس از جمله محصوالت معدنی و سیمان، 

مثبت و به نفع اقتصاد کشور باشد.
وی درباره تاثیر عرضه محصوالت معدنی در بورس کاال بر واقعی 

ســازی قیمت ها اشــاره کرد و افزود: در حوزه محصوالت فارغ 
از اینکه محصوالت جزو معدنی ها، فرآورده خام و ... هستند 
باید مکانیزم عرضه و تقاضای آنها براســاس رویکرد شــفافیت 
منتهی به قمیت گذاری منصفانه ای باشد که از آن به عنوان 

»کشف قیمت« نام می بریم.
بــه اعتقــاد پورابراهیمــی، کشــف قیمــت محصــوالت در تقابل 
عرضه و تقاضا مانع از رانت و فساد می شود که این موضوع 
گام مهمی در جهت شــفاف ســازی در نظام اقتصادی کشــور 

بوده و گذرگاه آن، بورس کاالست.
رییــس کمیســیون اقتصــادی مجلس با تاکیــد بر اینکه عرضه 
محصــوالت معدنــی در بــورس کاال تاثیرگــذار بــر رشــد تولید و 
سرمایه گذاری بخش معدن خواهد بود، گفت: هر اطالعاتی که 
وارد ساختار بازار سرمایه می شود، می تواند برنامه ریزی های 
الزم را بــرای وضعیــت عرضــه و تقاضای آن، میزان نیاز داخلی 
کشــور و توســعه فعالیت ها ایجاد کند و در نهایت زمینه رشــد 

تولید و سرمایه گذاری را فراهم کند.
بــه گــزارش بــورس کاالی ایــران،وی بــا تاکیــد بــر اینکــه امــروز 
یکی از مهمترین موضوعات تولید، تامین مواد اولیه اســت، 
گفت: اکنون ریســک تامین مواد اولیه برای بســیاری از حوزه 

هــای تولیــدی باعــث ایجاد چالش شــده اســت، در این زمینه 
باید بتوانیم با استفاده از ابزارهای  مالی بورس کاال، تعهدات 
عرضــه کننــدگان و مصــرف کننــدگان را بــه گونــه ای مدیریت 
کنیم تا ریسک های موجود در تولید به حداقل ممکن برسند 
کــه ایــن رویــداد مــی توانــد مزیتــی بزرگ بــرای اقتصاد کشــور 

محسوب شود.

حذفقیمتگذاریوحمایتازتولید  
وی در ادامه به قیمت گذاری دستوری اشاره کرد و گفت: وجود 
قیمت گذاری دســتوری یکی از مشــکالتی است که از گذشته 
در اقتصــاد کشــور بــا آن روبــرو بودیــم و هنوز هم بــا آن مواجه 
هستیم، این موضوع به ضرر تولیدکننده و مصرف کننده است.

پورابراهیمــی تصریــح کــرد: مفهوم از بین رفتــن قیمت گذاری 
دســتوری در مکانیــزم بــورس کاال ایــن اســت کــه انتفــاع قابل 

توجهی به تولید باز گردد.
وی گفت: به عنوان مثال در سال های گذشته در حوزه فوالد، 
ساالنه حدود هفت هزار میلیارد تومان رانت در اقتصاد کشور 
توزیع شد و به دست دالالن رسیده است؛ بنابراین تولید کننده 

و مصرف کننده هیچ انتفاعی از آن نبرده اند.

تفاهمنامههمکاریگروهاقتصادی»کرمانخودرو«و»استادکار«امضاشد؛

 سرمایه  گذاری کالن »کرمان خودرو« 
در عرصه استارتاپ ها

تفاهم نامــه همــکاری بیــن گــروه اقتصــادی »کرمان خــودرو« به 
عنوان یکی از بزرگترین هلدینگ های چندرشته ای کشور و شرکت 
دانش بنیان »استادکار« به عنوان رهبر استارتاپ های خدمات 

آنالین به امضا رسید.
حامد شادکام، مدیرعامل گروه اقتصادی کرمان خودرو درخصوص 
جزییــات ایــن تفاهم نامه ســرمایه گذاری بیان کــرد: »با توجه به 
پیشینه موفق صنایع خودروسازی کرمان در صنعت خودروسازی 
و بــا در نظــر داشــتن آینــده روشــن حــوزه اســتارتاپ هــا تصمیــم 
گرفتیم تا در این حوزه وارد شویم و مصمم هستیم تا آینده را به 
کمــک تکنولــوژی هــای جدید و شــرکت های پیشــرو در این حوزه 

تضمین کنیم.«
وی با اشاره به حضور صنایع بزرگ در استارتاپ ها در کشورهای 
توسعه یافته  افزود: »حضور چشمگیر کسب و کارهای تکنولوژی 
محور در بورس های بزرگ دنیا بیانگر آن است که حضور شرکت 
های سهامی عام در استارتاپ ها می تواند یکی از راه های اصلی 

به سمت پیشرفت اقتصادی کشور باشد و به نظر می رسد این 
اتفاق موجب ورود شرکت های بورسی و اقتصادی بزرگ به حوزه 
استارتاپ ها شود تا از این منظر بستر رشد شرکتهای استارتاپی 
فراهم گردد و سهامداران در منافع رشد سریع این سرمایه گذاری 

ها ذینفع باشند .«
در ایــن مراســم محمدحســین اســالمیان رئیــس هیئــت مدیــره 
استادکار با اشاره به فعالیت این شرکت در حوزه خدمات آنالین 
اعــالم کــرد: »مــا خوشــحالیم کــه توانســتیم اعتماد یک شــرکت 
سهامی عام را جلب کنیم. ایمان داریم که این دست مشارکت 

ها طی سال های آینده بیش از این اتفاق خواهد افتاد.«
اسالمیان با بیان اینکه »استادکار« پل ارتباطی میان متخصصان 
و مشــتریان اســت تصریح کرد: »مشــتریان  ســفارش خود برای 
انجام کارهای مربوط به منزل، ساختمان و خودرو را در اپلیکیشن 
»استادکار« ثبت و متخصصان در سوی دیگر برای انجام کارها 
اعالم آمادگی می کنند و درواقع »استادکار« به عنوان اپلیکیشن 

درخواست خدمات و پل ارتباطی بین این دو است.«
مدیرعامــل اســتادکار نیــز در مــورد روند رو به رشــد این مجموعه 
گفت:»ما طی دو سال گذشته رشد فوق العاده ای را تجربه کردیم 
و تیم حرفه ای را ساختیم. استراتژی درست و پشتوانه مناسب به 
همراه یک  تیم حرفه ای شاخصه مهمی برای موفقیت به شمار می 
آید. در دو سال اخیر افرادی که سال ها تجربه استارتاپی در کشور 
را داشته اند به تیم ملحق شدند که نتیجه آن موفقیت استادکار 
تا اینجا و اکنون بوده است. البته این تازه آغاز ماجرا برای ماست.

رئیساتاقبازرگانیکرمانتصریحکرد

دولت آینده مجری قانون باشد نه مانع اجرای آن

رئیس اتاق بازرگانی کرمان می گوید: بخش خصوصی انتظار دارد 
رئیس جمهوری آینده قوانین مهم حوزه اقتصاد ازجمله قانون بهبود 
مستمر محیط کسب وکار و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر را 

به طور کامل اجرا کند...
بخش خصوصی مشکالت زیادی دارد؛ از دخالت بی حد دولت ها 
در اقتصــاد تــا خصوصی ســازی ای کــه بــه بیراهــه رفتــه اســت و 
سال هاست که این مشکالت به طرق مختلف اعالم شده است. 
حاال در آستانه انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری بخش 
خصوصــی بــار دیگــر از بایدهــا و نبایدهــای دولت هــا در اقتصــاد 

می گوید.
 ســید مهــدی طبیــب زاده، رئیــس اتــاق کرمــان می گویــد: بخــش 
از  اقتصــاد دارد؛  زیــادی در حــوزه  انتقــاد  و  خصوصــی مطالبــه 
بخش نامه ها خلق الساعه تا بنگاه داری دولت ها؛ اما اگر بخواهیم 
یک خواســته محدود و اما عملیاتی از رئیس جمهور آینده داشــته 

باشــیم ایــن اســت کــه اوالً برنامــه اقتصــادی مشــخصی داشــته 
باشــد؛ ایــن برنامــه را در معــرض نقــد اقتصاددان هــا و فعــاالن 
اقتصــادی قــرار دهــد. طبیــب زاده می گویــد: چهار قانــون در حوزه 
اقتصاد تصویب شده که عبارت اند از: قانون بهبود مستمر محیط 
کســب وکار، قانــون حداکثــر اســتفاده از تــوان تولیــدی و خدماتی 
کشور و حمایت از کاالی ایرانی، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 
و ارتقای نظام مالی کشور و قانون اجرای سیاست های کلی اصل 

چهل و چهارم )۴۴( قانون اساسی.
او ادامــه می دهــد: اگــر رئیس جمهــوری آینده بتوانــد همین چهار 
قانون را اجرا کند؛ قبل از شــروع کار روند تدوین، هدف و فرآیند 
این قوانین را بررســی کند؛ اینکه این قوانین چه بوده و درنهایت 
ذی نفعان از آنچه می خواهند و چه شــده اســت؟ را بداند، بخش 

بزرگی از مشکالت بخش خصوصی کشور حل می شود.
رئیس اتاق کرمان معتقد است: مهم ترین مشکل امروز اقتصاد 

این است که قوانین بعد از تصویب یا اجرا نمی شوند یا خیلی بد 
اجرا می شوند. با اجرای همین چهار قانون بخش بزرگی از مشکالت 
بخش خصوصی حل خواهد شد. اگرچه این حداقل خواسته بخش 
خصوصی است ولی واقعاً اجرای همین قوانین هم بسیار مشکل 

است و یا شاید اراده ای برای اجرای آن دیده نمی شود.
عضو هیات نمایندگان ایران ادامه می دهد: طی سال های متمادی، 
تعــدد و تناقــض قوانیــن، گرفتــاری و پیچ وخــم اداری آن قــدر برای 
تولیــد موانــع ایجــاد کرده که ضعف هــای تولیدکننــدگان کمتر به 

چشم آمده است.
به گزارش اتاق ایران، او تصریح می کند: در ظرفیت فراوان و توان 
باالی مجموعه تولید کشور هیچ شکی وجود ندارد، اما به روز بودن 
و همگام با تکنولوژی روز دنیا حرکت کردن نیز جزو مواردی است 
که همواره بر آن تاکید شده است. تولید کشور در مرحله اول باید 
توان رقابت در بازارهای بین المللی را داشته باشد و این مهم میسر 
نمی شود مگر با افزایش کیفیت و بهره وری و استفاده از تکنولوژی 
روز دنیا. همه این شرایط در گروه اجرای همین چهار قانون مادر 

در حوزه کسب وکار است که به آن اشاره شد.
طبیب زاده تاکید می کند: در این سال ها آنچه تولید را رنج داده، 
موانع بسیار زیادی بوده که به واسطه صدور بخشنامه های آنی و 
تصویب قوانین مزاحم، عدم اجرای صحیح قوانین، قیمت گذاری 
دســتوری، بروکراســی اداری و غیره ایجادشده اند و درنهایت عدم 
ثبات اقتصاد را به دنبال داشــته اســت. شــاید مهم ترین خواسته 
فعاالن اقتصادی از دولت آینده، پرداختن به وظیفه ذاتی و اصلی 
خــود یعنــی نظــارت باشــد و تولیــد را بــه فعــاالن اقتصــادی واگذار 
کنــد. دولــت بایــد قانــون را اجــرا کند نــه اینکه خود مانعی بر ســر 

راه قانون باشد.



فناوریمیتواندبرایهمهشغلبسازد

 تغییر ساختار مشاغل سنتی 
به نفع کارآفرینی معلوالن

پژوهشگران در یک بررسی کارآفرینی و اشتغال 
معلوالن را در ســطوح شــغلی، دولتی، عمومی 
و شخصی بررسی کردند. آن ها در این بررسی 
ها به این نتیجه رســیدند که در ســطح شغلی، 
تغییر ساختار مشاغل سنتی به نوین، آموزش 
مشــاغل آنالین و اینترنتی، مشــاغل مبتنی بر 
فناوری های اطالعاتی و ارتباطی و تعریف ایده 
ها وبازارهای جدید برای راه اندازی کسب وکارها 

توســط معلــوالن زمینــه ســاز کارآفرینــی هرچه 
بیشتر آنان است. هم چنین ساده سازی شغل 
در بنگاه های تولیدی و خدماتی و طراحی محیط 
کار مناســب معلوالن از دیگر اقدامات ســازنده 
در این زمینه است. پژوهشگران توصیه کردند 
ســمن هــا و تشــکل های مــردم نهاد، اشــتغال 
معلوالن را از دولتمردان و همه نهادهای درگیر 

مطالبه کنند.

آیاانجاممسئولیتهایاجتماعی
درسالها                                یبحرانیاقتصادیضروریاست؟

در سال ها                                ی سخت، 
مسئولیت اجتماعی را 

فراموش نکنید
۷۷ اغلــب شــرکت ها                               در مــورد انجــام مســئولیت  ها                                 ی 
اجتماعی صحبت می کنند و در سال ها                                یی که با رونق و 
رشد درآمد و سودآوری روبرو هستند هم تالش می کنند 
تــا تاثیــر معنــاداری در جامعــه بر جــای بگذارند ولی در 
روزهای رکود چه اتفاقی می افتد؟ آیا در دوره های     رکود 
اقتصــادی، بحران هــای     مالــی جهانی یا شــرایطی مانند 
کرونــا کــه تمامــی مردم را درگیر کرده اســت هم انجام 
مســئولیت  ها                                 ی اجتماعــی در اولویــت شــرکت ها                               قــرار 
می گیــرد؟ آیــا شــرکت  ها                              یی که در ایــن روزها با چالش 
کاهــش درآمد روبرو هســتند به انجام مســئولیت  ها                                 ی 
اجتماعــی فکــر می     کننــد و تالش می     کنند تا بخشــی از 
بار مشکالت اقتصادی جامعه ای که سال ها                                 زمینه ساز 
ســودآوری برای آنها شــده اســت را بر دوش بکشــند یا 

تنها و تنها به کاهش هزینه های     خود فکر می کنند؟
 نشــریه هــاروارد بیزینــس ریویــو در گــزارش اخیر خود 
به ضرورت انجام مســئولیت  ها                                 ی اجتماعی توســط شر

کت  ها                               در ســال ها                                ی ســخت اقتصادی مانند وضعیتی 
که هم اکنون اقتصاد دنیا درگیر آن است اشاره کرد و 
نوشت: »در این سال ها                                 نیاز جامعه بیش از سال ها                                ی 
دیگر اســت. شــرکت  ها                               باید در نظر داشــته باشند اگر 
در ســال ها                                ی رونق،  بخشــی از ســود خود را برای انجام 
مســئولیت  ها                                 ی اجتماعــی اختصــاص می     دهند در ســا

ل هــا                                ی بحرانــی که تمامی مردم زیان متحمل شــده اند 
هم باید در کنار آنها باشــند و با انجام مســئولیت  ها                                 ی 
اجتماعی و تخصیص بودجه به حوزه های     ضروری برای 
جامعــه از ســطح زیــان آنهــا بکاهند و یا بــه تعبیر بهتر 
بخشــی از زیان اقتصادی جامعه را به دوش بکشــند. 
شرکت  ها                              یی که در مواجهه با اولین مشکالت اقتصادی 
اقدام به تعدیل نیرو می کنند را می     توان در زمره شرک

ت  ها                              یی دانست که در حوزه مسئولیت  ها                                 ی اجتماعی 
تاثیرگذار نیســتند و جامعه به آنها به چشــم شرکت  ها                             

 ی غیر مســئو                   ل نگاه می کند.« این نشــریه با اشاره به 
نقــش شــرکت  ها                              ی بــزرگ کــه دارای منابــع مالی کالن 
هســتند در ســال ها                                ی بحرانی نوشت: »در این سال ها                                 
اغلب دولت ها با مشکالت مالی روبرو هستند و بودجه 
تخصیص یافته شرکت  ها                               برای مسئولیت  ها                                 ی اجتماعی 
می تواند بار بزرگی از دوش دولت ها بردارد و از جامعه 
هــم حمایــت کنــد.«  ایــن حمایت هــا می     تواند شــامل 
ارائه                         وام های     کم بهره به کارمندان، معافیت بخشی از 
بدهی هــای     کارمنــدان، فراهم کردن امکانات برای آنها 
برای دورکاری در وضعیتی مشابه وضعیت کرونایی این 
روزهــای دنیــا، ارائــه                         خدمات درمانی بــه خصوص برای 
افــرادی کــه به دلیل بیکاری بیمه های     خود را از دســت 
داده اند و در نهایت پرداخت بخشی یا تمام هزینه های 

    درمانی کارمندان     شود. 
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اقتصاد کرمان به روایت اعداد

کافه کتاب

سرمایه گذاری در کدام بازار؟
راهنمای تحلیل گران بازارهای سهام

نویسنده
دبورااوون/رابینگریفیس

مترجم
فرنگیسمحمودی

بازارهای مالی جهانی همه روزه میلیاردها 
دالر گــردش مالــی دارنــد. در ایــن بازارها 
مجموعه های متفاوتی برای خرید  و  فروش 
موجــود هســتند، از خریــد نســبتا ســاده  
یــک ســهام گرفتــه تــا تجــارت موجــودات 
عجیب و غریب مانند پر پروانه ها. شراکت 
در هر ســطحی شــامل در نظر گرفتن این 
موضــوع می شــود کــه بــازار مد نظر به چه 
ســمتی حرکت خواهد کرد. اساســا دو راه 
برای تحلیل مســیر آینده هر بازاری وجود 
دارد؛ خواه بازار سرمایه، ارز، نرخ سود یا 
کاال باشد: یکی در برگیرنده  تحلیل بنیادی 
و دیگــری تحلیــل تکنیکال یا فنی اســت. 
کارشناســاِن ایــن دو روش تحلیــل بــا هم 
اختالف های زیادی دارند و اقتصاددانان، 
تحلیل هــای ایــن دو گــروه را قبول ندارند. 
مولفان این کتاب، کوشــیده اند با نشــان 
دادن کاســتی های تحلیل هــای بنیــادی و 

تکنیــکال و روش انــکاری اقتصاددانان، راهی 
مطمئن  پیش روی سرمایه گذاران بگذارد.

سایه روشن

 خبرآخر 

شمارشمعکوسبرایثبتامالک
درسامانهامالک؛

اخذ مالیات از خانه های خالی 
به مرحله اجرا نزدیک می شود

چند روز دیگر برای ثبت واحدهای مسکونی و محل 
اقامــت در ســامانه ملــی امالک فرصت باقی اســت 
و بعــد از آن عــالوه بــر اینکــه خانه هــای ثبت  نشــده 
به عنــوان خانــه خالــی تلقــی می شــوند و مشــمول 
جرائم مالیاتی خواهد شد، افرادی که محل اقامت 
خــود را در ایــن ســامانه مشــخص نکــرده باشــند به 
گفته مسئوالن دولتی از خدمات دولتی و اجتماعی 

محروم می شوند.
طبق ماده۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم، همه 
سرپرستان خانوار باید اطالعات ملکی و اقامتی خود 
را در سامانه ملی امالک و اسکان ثبت کنند. وزارت 
راه و شهرســازی براســاس قانــون مصــوب مجلس و 
به عنوان مجری این طرح، یک دوره ۲ماهه از تاریخ 
۱۹فروردیــن تــا ۱۹خــرداد۱۴۰۰ را برای ثبت اطالعات 
ملکی و اقامتی سرپرســتان خانوار در ســامانه ملی 
امالک و اسکان تعیین کرده و این فرصت هفته دیگر 

)چهارشنبه ۱۹ خرداد( به پایان می رسد.
وزیر راه و شهرسازی گفته است:» داشتن مسکن 
برای زندگی و همچنین یک اقامتگاه در شهر دیگر 
برای هر سرپرست خانوار مجاز است؛ اما افزون بر 
آن، مشمول مالیات مضاعف خواهد شد. او هدف 
اصلــی طــرح مالیات بر خانه های خالــی را این نکته 
می داند که مالکان خانه های خالی یا واحد خود را به 
بازار اجاره بیاورند یا با فروش آن، برای سرمایه گذاری 
به بخش های دیگر مانند سایر بازارها منتقل کنند؛ 
بــه  گونــه ای که در نهایت ســرمایه  گــذاری در بخش 

مسکن، صرفا به سمت تولید برود.«
همچنین طبق اعالم مسئوالن وزارت راه و شهرسازی 
خود اظهاری مردم در سامانه ملی امالک و اسکان، 
یکی از مهم  ترین مقدمات اجرای طرح پیوند کد ملی 
و کد پســتی در کشــور اســت که از چند ســال پیش 
در دستور کار قرار گرفته و در اصل قرار است چراغ 
راه سیاستگذار برای هدایت یارانه ها، توزیع منابع و 
همچنین برنامه ریزی برای حوزه های مختلف به ویژه 

مسکن باشد.
 در ایــن میــان بــه لطــف اصــالح قانــون مالیاتــی در 
مجلــس، کارها شــتاب بیشــتری گرفتــه و اطالعات 
ملکی و اقامتی همه سرپرستان خانوار در حال ثبت 
در سامانه ملی امالک و اسکان است. با نهایی شدن 
پیونــد کد ملی و کد پســتی، بــرای خانوارهای ایرانی 
براســاس محــل اقامــت سرپرســت خانــوار، یک کد 
یکتا صادر خواهد شــد که کارکردی شــبیه کد ملی 
دارد و با در برگرفتن مشخصات رسمی محل اقامت 
افراد دارایی های ملکی، جایگزین آدرس پستی برای 
ارائــه خدمــات دولتــی، بانکــی و خدمــات اجتماعــی 

خواهد بود. 
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