
نقاط ضعف و قوت »زنجیره فوالد« کجاست؟

بررسی آخرین ویرایش طرح جامع فوالد 
بررسی آخرین ویرایش طرح جامع فوالد کشور، طرح های در دست 
اجــرا و طرح هــای قابــل تحقــق، حکایــت از آن دارد کــه روند تولید 
در برخی موارد ضعف داشته و در برخی موارد دیگر حتی فراتر از 

برنامه حرکت کرده ایم.
زنجیره تولید فوالد به فرآیند تولید فوالد از اســتخراج ســنگ آهن 
تــا تولیــد شــمش اطالق می شــود. به طور کلی این زنجیره شــامل 
اســتخراج ســنگ آهن از معدن و ســپس تبدیل آن به کنســانتره و 
ورود آن به بخش فوالدسازی و در نهایت ورود به بخش نورد است.

مطالعات طرح جامع فوالد کشــور با محوریت شــرکت ملی فوالد 
ایران و ایمیدرو در ســال ۹۳ تهیه شــد. هشــت سال متوالی است 
کــه ایــن طــرح بــا هدف رصد کــردن وضعیت بازار فــوالد و ارزیابی 

تحقق اهداف تدوین شده پایش می شود.
ایــن طــرح اکنــون بــه عنوان یک ســند باالدســتی توســعه صنعت 
فوالد کشور مورد توجه ذی نفعان زنجیره فوالد قرار دارد. با توجه 
بــه نتایــج طــرح جامــع فــوالد پیش نویس ســند راهبــردی صنعت 

فوالد کشور با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت در مرحله 
نهایی شدن است.

بررســی وضعیت زنجیره فوالد و موازنه آن در ســال ۹۲ بر اســاس 
ظرفیت های اسمی حاکی است: در آن سال در گندله با ۹ میلیون 
تن کمبود، در کنسانتره با سه میلیون و ۱۰۰ هزار تن کمبود و در 
آهن اسفنجی با ۴۰۰ هزار تن کمبود مواجه بودیم، اما موازنه زنجیره 
فوالد در سال ۹۹ حاکی از مازاد ۴۰۰ هزار تنی در تولید کنسانتره 
ســنگ آهن، مازاد ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تنی در گندله و مازاد ۶ 

میلیون و ۹۰۰ هزار تنی در آهن اسفنجی است.
طبق جدیدترین پایش طرح جامع فوالد، ظرفیت های ایجاد شده 
تا پایان ســال ۹۹ شــامل ۳۹.۴ میلیون تن ظرفیت تولید شــمش 
فوالد، ۳۷.۱۸ میلیون تن آهن اسفنجی، ۶۶.۷۵ میلیون تن گندله 

و ۶۴.۱۱ میلیون تن کنسانتره است.

موازنه زنجیره در افق ۱۴۰۴

سنگ آهن  
مطابق آمار و اطالعات واحدهای فعال و طرح های در دست اجرای 
قابل تحقق تا پایان سال ۹۹، تولید سنگ آهن به ۹۵ میلیون تن 
رسیده و ۴۰ میلیون تن طرح در دست اجرا و قابل تحقق در این 
حوزه وجود دارد. بنابراین مجموع ظرفیت در این حوزه ۱۴۵ میلیون 
تن است که تا تحقق هدف ۱۶۷ میلیون تنی در افق ۱۴۰۴، هنوز 

۲۲ میلیون تن کمبود وجود دارد.

کنسانتره سنگ آهن  
در کنسانتره سنگ آهن، با توجه به تولید فعلی ۶۳ میلیون تنی و 
۱۹ میلیون تن ظرفیتی که از طرح های در دست اجرا قابل تحقق 

است، در مجموع ظرفیت به ۸۲ میلیون تن خواهد رسید.
ایــن در حالــی اســت کــه ظرفیــت مــورد نیــاز بــرای تحقــق هــدف 

چشــم انداز ۷۹ میلیون تن اســت و بنابراین سه 
میلیون تن مازاد در این بخش وجود دارد.
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صفحه 3
را بخوانید

به پاس ارزش   آفرینی در تحول وتوسعه کسب و کار؛

 در اجالس مدیران ارزش آفرین 
از »مدیرعامل سیمان کرمان« 

تقدیر شد
در اجالسیه سراسری مدیران ارزش آفرین در تحول وتوسعه 
کســب وکار کــه بــا همــکاری وزارت صنعت معــدن و تجارت، 
اتاق بازرگانی ایران و سازمان فنی و حرفه ای کشور برگزار شد 
از مدیرعامــل ســیمان کرمان به پــاس ارزش آفرینی در تحول 

وتوسعه کسب وکار تقدیر شد.
در ایــن همایــش کــه درمحــل مرکــز همایش هــای بین المللی 
رایــزن تهــران و بــا حضــور دکتــر تابــش معــاون وزیــر صمت و 
مدیرعامل حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ، دکتر 
عمرانی معاون قضایی دادستان کشور و جمعی از نمایندگان 

مجلس شورای اسالمی برگزار شد از مدیران وتالشگران عرصه 
کارآفرینی وتوســعه کســب وکار تجلیل به 

عمل آمد.

خبر خوش مدیرعامل گل گهر برای سهامداران؛

 درخشش »گل گهر« 
 در جایگاه چهارمین شرکت 

بازار سرمایه ایران
مدیر عامل شــرکت معدنی و  صنعتی گل گهر از کســب 
جایگاه چهارمین شــرکت بازار ســرمایه ایران توســط گل 
گهــر خبــر داد و گفــت: شــرکت گل گهــر بــا نمــاد کگل، 
بــا کســب جایــگاه چهارمین شــرکت بزرگ فعــال در بازار 
ســرمایه کشــور از ابتــدای ســال جاری تاکنــون، موفق به 
کســب بازدهی ۵۳ درصدی از طریق رشــد ارزش بازاری 

سهام خود شده است.
مهنــدس ایمــان عتیقی افــزود: ارزش بــازار نماد "کگل" 
در بازه زمانی مورد بررسی، از ۱۴۹۳۰۰۰ میلیارد ریال به 
۲۲۸۹۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است که این رشد 

در مقایسه با بسیاری نمادهای معدنی و همچنین میزان 
رشــد شــاخص کل بــورس اوراق بهــادار 

باالتر بوده است.

   خبر 

صفحه ۴
را بخوانید

صفحه 2
را بخوانید

سکه پشت کانال ۱2 میلیون و دالر پشت کانال 27 هزار تومان؛ 

سمت و سوی قیمت دالر پس از تعطیالت
صفحه 2
را بخوانید

عکس: حمید میرحسینی

نگاهی به آخرین وضعیت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

»کگل« تضمین کننده حفظ سرمایه سهامداران است
محمــد جــواد عبدالهــی: منطقــه معدنی گل گهر با داشــتن معادن 
غنــی از ســنگ آهن بــه عنوان یکــی از مطرح ترین قطب های فعال 
معدنی، صنعتی در خاورمیانه است. این ذخایر معدنی در استان 
کرمان و در ۵۰ کیلومتری جنوب غربی شهرســتان ســیرجان واقع 
شده است. عملیات اکتشاف و پی جویی طرح سنگ آهن گل گهر 
در سال ۱۳۴۸ توسط شرکت خصوصی ایران باریت آغاز و سپس 
با همکاری شــرکت ژاپنی ماروبنی ادامه یافت و از ســال ۱۳۵۳ به 
شرکت ملی فوالد ایران واگذار شد. کانسار سنگ آهن گل گهر در 
۶ آنومالــی مجــزا در مجمــوع بــا ذخیره ای در حــدود ۱.۲۰۰ میلیون 
تــن در محــدوده ای بــه طول تقریبــی ۱۰ کیلومتر و عرض تقریبی ۴ 
کیلومتــر قــرار گرفتــه اســت. شــرکت معدنی و صنعتــی گل گهر در 
ســال ۱۳۷۰ با ســرمایه ۱۰۰میلیارد ریالی در اداره ثبت شــرکت های 
شهرســتان ســیرجان به ثبت رســید و طی ۳۰ سال سرمایه شرکت 
به ۱۰۰هزارمیلیارد ریال رســیده اســت. سهامداران عمده گل گهر، 
شــرکت گروه مدیریت ســرمایه گذاری امید با ۳۸درصد، شــرکت 
ســرمایه گذاری توســعه معادن و فلزات با ۲۲درصد وشــرکت فوالد 
مبارکه با ۱۰درصد مالکیت هستند. سهام شرکت در سال ۱۳۸۳ در 
بازار بورس اوراق بهادار تهران عرضه و با نماد کگل قابل معامله شد. 
شرکت اصلی ظرفیت تولید ۶/ ۱۴میلیون تن کنسانتره سنگ آهن 
و ۱۰ میلیون تنی گندله را دارد که باالتر از ظرفیت اسمی  در حال 
تولید اســت. شــرکت ســنگ آهن گهرزمین، شرکت توسعه آهن و 
فــوالد گل گهــر و مجتمــع جهان فوالد ســیرجان از زیرمجموعه های 
مهــم معدنــی و صنعتــی گل گهــر هســتند کــه بیشــترین ســهم در 
درآمدهــای ســرمایه گذاری شــرکت را بــه خود اختصــاص داده اند. 
در جدول خالصه ای از وضعیت گذشته شرکت و همچنین برآورد 
سودآوری تلفیق شرکت در سال های آتی نشان داده شده است.

مفروضات اساسی در پیش بینی درآمد شرکت:
مقدار تولید و فروش:  

شرکت ظرفیت ۶/ ۱۴ میلیون تن تولید کنسانتره را  دارد که در حال 
حاضر باالتر از ظرفیت در حال تولید است. میزان تولید کنسانتره  
برای سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، ۵/ ۱۶ میلیون تن برآورد شده است. میزان 
تولید گندله برای سال جاری و سال آینده   ۵/ ۱۲میلیون تن برآورد 
شده است. میزان فروش گندله برای هر دو سال برابر تولید فرض 
شــده اســت. درصــدی از تولیــد کنســانتره در تولیــد گندله مصرف 
می شــود که برای ســال  ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ میزان فروش کنســانتره ۸/ ۳ 

میلیون تن برآورد شده است.
نرخ فروش:  

نرخ  ریالی شمش داخلی فخوز برای سال جاری ۱۱.۶۸۲ تومان بر 
کیلوگرم و برای سال ۱۴۰۱، ۱۳.۸۳۲ تومان بر کیلوگرم برآورد شده 

اســت. نســبت نرخ فروش کنســانتره به شمش فخوز ۲۰درصد و 
برای گندله ۲۷درصد برآورد شــده اســت. با توجه به نســبت های 
مذکــور نــرخ فــروش گندلــه برای ســال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب 
۳.۱۵۴ و ۳.۷۳۵ تومان بر کیلوگرم و نرخ فروش کنسانتره ۲.۳۳۶ 

و ۲.۷۶۶ تومان بر کیلوگرم محاسبه شده است.

ماده اولیه:  
ماده اولیه مورد اســتفاده شــرکت ســنگ آهن خام مگنتی اســت. 
ضریــب مصــرف ســنگ آهن خــام ۶۳/ ۱ تــن به ازای هــر تن تولید 
کنســانتره اســت. نــرخ خریــد ســنگ آهن خــام خریــداری شــرکت 

۷درصد نرخ شمش داخلی برآورد شده است.

نرخ دالر:  
بــا توجــه به کســری بودجه ۳۰۰ تــا ۴۰۰ هزارمیلیارد تومانی دولت 
برای ســال جاری و به نتیجه نرســیدن مذاکرات وین، دالر نیمایی 
۲۳.۵۰۰ تومانی برای ادامه سال جاری و ۲۶.۶۰۰ تومانی برای سال 

آینده برآورد شده است.

سایر هزینه های موثر:  
هزینــه پیمانــکاران که هزینه اســتخراج از معادن بوده برای ســال 
۱۴۰۰، ۵.۳۰۰ میلیــارد تومــان  و بــرای ســال ۱۴۰۱، ۶.۸۹۰ میلیارد 
تومــان بــرآورد شــده اســت. شــرکت اصلــی  حــدودا ۳۵درصــد از 

ســنگ آهن موردنیــاز را از معــادن خود اســتخراج کــرده و مابقی را 
ازمعادن دیگر گروه خریداری می کند، از این جهت برای استخراج 
ســنگ آهن از معادن شــرکت اصلی حق انتفاع پرداخت می کند. 
هزینه حق انتفاع سال ۱۴۰۰، ۱.۳۵۳ میلیارد تومان و سال ۱۴۰۱، 
۲.۱۱۳ میلیارد تومان محاسبه شده است. هزینه انرژی با توجه به 
نرخ ســوخت ۳۰درصد نرخ گاز خوراک )نرخ گاز خوراک ۹ ســنت( 
و نرخ هــای جدیــد بــرق صنایــع، بــرای ســال جــاری ۵۸۴میلیــارد و 
برای ســال ۱۴۰۱، ۶۹۳ میلیارد تومان محاســبه شــده است. هزینه 
عمومــی  اداری ســال جاری ۱.۷۶۴ و ســال آینــده ۲.۲۳۷ میلیــارد 

تومان پیش بینی شده است.

سود حاصل از شرکت های زیرمجموعه:  
ســود حاصــل از عملیــات شــرکت های زیــر مجموعــه بــرای ســال 
۱۴۰۰، ۱۰.۰۶۷ و برای سال ۱۴۰۱، ۱۳.۵۹۰میلیارد تومان محاسبه 
شــده اســت. عمده ســود حاصل از زیرمجموعه ها از شــرکت های 
سنگ آهن گهرزمین، شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر و مجتمع 
جهــان فــوالد ســیرجان محقق می شــود. کگل مالکیــت ۲۹درصد 
شــرکت ســنگ آهن گهر زمین را در اختیار دارد و ســود حاصل از 
این شــرکت برای ســال ۱۴۰۰، ۳.۸۶۱ میلیارد تومان و برای ســال 
۱۴۰۱، ۴.۳۰۶ میلیارد تومان برآورد شده است. مالکیت ۵۰درصد 
از شــرکت توســعه آهن و فوالد گل گهر در اختیار کگل اســت که 
سود حاصل از این شرکت برای سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۳.۸۰۶ 
و ۳.۷۰۳ میلیارد تومان پیش بینی شده است. همچنین کگل با 
در اختیار داشتن ۵۱درصد از سهام شرکت جهان فوالد سیرجان 
سود برآوردی ۱.۸۲۲ میلیاردی برای سال ۱۴۰۰ و ۱.۸۴۳ میلیاردی 

برای سال ۱۴۰۱ کسب خواهد کرد.

 مروری بر پتانسیل ها و ریسک های شرکت  
از پتانســیل های شــرکت می توان به موقعیت جغرافیایی مناسب 
و وجود منابع عظیم سنگ آهن در منطقه، داشتن زنجیره تولید 
از اســتخراج ســنگ آهن تا میلگرد در شــرکت های گروه، داشــتن 
شرکت های زیرمجموعه ارزشمند با رشد سودآوری باال،  وابستگی 
به نرخ شــمش  و دالر، حاشــیه ســود مناســب شــرکت، داشــتن 
هزینه های ریالی و درآمد دالری و  پتانســیل افزایش ضریب های 
فــروش گندلــه و کنســانتره اشــاره کــرد. همچنیــن از ریســک های 
شــرکت می توان به افزایش حقوق دولتی یا تغییر ســایر قوانین و 
مقــررات دولتــی، قطعــی بــرق و کمبود آب و قطعــی گاز و افزایش 

نرخ سوخت اشاره کرد.

 نظر کارشناسی  
با توجه به مفروضات ذکر شده و سود های برآوردی محاسبه شده، 
نسبت قیمت به سود )P/ E( آینده نگر سهم با فرض سود چهار 
فصل آتی و با توجه به قیمت ۲.۳۰۰ تومانی فعلی سهم، در سطح 
۶/ ۷ واحــد قــرار می گیــرد. P/ E تاریخــی صنعت ســنگ آهن ۵/ ۷ 
واحد و میانگین P/ E آینده نگر شرکت های همگروه با مفروضات 
مشابه حدود ۷ واحد است. مقایسه نسبت های قیمت به درآمد 
گفته شــده نشــان می دهد ســهم در حال حاضر و در قیمت های 
فعلی نزدیک به ارزش ذاتی معامله می شود. در صورت تغییرات 
در متغیر هــای کالن ورودی مثــل نــرخ دالر و نــرخ شــمش فــوالد 
و افزایــش ســود بــرآوردی، کگل را می تــوان از گزینه های مناســب 

سرمایه گذاری به شمار آورد.

جناب آقای مهندس امین سالجقه 
خبر مســرت بخش انتخاب شایســته ی جنابعالی به ریاســت شــورای اســالمی شــهر مس سرچشــمه که بر مبنای اعتماد قاطع 
منتخبان مردم در شــورای شــهر صورت گرفته را صمیمانه تبریک گفته و توفیق روزافزون شــما در رقم زدن دوره ای متفاوت و 

درخشان در این جایگاه را از خداوند بزرگ خواستارم. 
مجید نعمت الهی مدیرمسئول هفته نامه »اقتصاد کرمان«

جناب آقای دکتر بابک اسماعیلی  
انتخاب شایسته جنابعالی به ریاست خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان که بیانگر کارآمدی و شایستگی های برجسته 
شماست را تبریک عرض نموده و موفقیت و سربلندی روزافزون تان در پیشبرد و تحقق اهداف خانه صمت استان را از درگاه 

خداوند منان مسئلت دارم.
مجید نعمت الهی مدیرمسئول هفته نامه »اقتصاد کرمان«



مدیــرکل میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی 

استان کرمان از ثبت ۱۰ اثر باستانی، تاریخی و فرهنگی 

این استان در فهرست آثار ملی کشور خبر داد.

فریــدون فعالــی با اعالم این خبر افزود: این آثار شــامل 

قلعــه طبــق، تپــه خانــم، تپــه میثم آبــاد، تپه پاتلــی، تپه 

حســن آباد شهرســتان عنبرآباد، خانه قراچه داغی شــهر 

کرمان، برج سلورد شهرستان بردسیر، تیمچه علی خان 

اعظــم  مســجد  و  کــران  حمــام  کوهبنــان،  شهرســتان 

شهرستان سیرجان می شود. وی تصریح کرد: در میان 

آثار ثبت شــده ملی محوطه باســتانی میثم آباد در حوزه 

شهرستان عنبرآباد که به دوره مس و سنگ بر می گردد 

از قدیمی ترین آثار مذکور به شمار می رود.

 ۱۰ اثر تاریخی کرمان
 ثبت ملی شد

خبر  
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رییس پلیس راه شمال استان کرمان تشریح کرد

 ممنوعیت های تردد 
دوهفته ای در کرمان

رییس پلیس راه شمال استان کرمان گفت: به منظور 
پیشــگیری و قطع زنجیره ویروس کرونا و برای حفظ 
سالمتی شهروندان، خروج تمامی خودروها با پالک 
بومــی از شــهرها و ورود خــودروی هــای غیربومــی به 

شهرهای دیگر ممنوع است.
سرهنگ علی رضایی اظهار کرد: در پی ابالغ مصوبات 
ســتاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر اعمال و تشــدید 
ممنوعیت های تردد ، این ممنوعیت از ۱۲ ظهر امروز 
۲۴ مرداد تا ساعت ۲۴ جمعه ۵ شهریور ماه در ورودی 

و خروجی تمام شهرها اعمال خواهد شد.
وی افزود: کنترل های فیزیکی و سیســتمی توســط 
همــکاران بنــده در تمامــی محورهــا صــورت خواهــد 

پذیرفت.
رضایــی تصریــح کرد: براســاس قانون هرگونه تخلف 
در شــهرهای قرمز یک میلیون تومان و در شــهرهای 
نارنجــی ۵۰۰ هــزار تومان جریمه دارد و همچنین هر 
خودرو در طول شبانه روز ، یکبار جریمه خواهد شد.
به گزارش ایسنا،رییس پلیس راه شمال استان کرمان 
افزود: بنا بر مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، کلیه 
خودروهایــی کــه جریمــه کرونایــی دارنــد تــا یــک ماه 
فرصــت پرداخــت دارند و در غیــر این صورت جریمه 

های آنها دو برابر خواهد شد.
وی گفــت: همــه مجوزهایــی کــه تا قبــل از تاریخ ۲۴ 
مرداد ماه از سوی هر مرجعی که صادر شده براساس 
مصوبه ستاد ملی کرونا باطل  و صرفاً مجوزهایی که 
از تاریخ ۲۴ مرداد ماه به بعد توسط  مراجع ذی صالح 
آن هم در مواقع بسیار ضروری و مدت محدود صادر 

شده باشد، اجازه تردد خواهند داشت.
رضایــی تصریــح کــرد: تردد بار مســافر مجاز اســت، 
امــا ظرفیــت نــاوگان حمــل و نقــل مســافر بایــد یک 

سوم باشد.
وی ادامه داد: خروج تمامی خودروها با پالک بومی از 
شهرها و ورود خودروهای غیربومی به شهرهای دیگر 
ممنوع است و این موضوع به صورت استانی کنترل 
خواهد شد و به هیچ عنوان اجازه خروج و ورود پالک 

های غیربومی را نخواهیم داد.
رضایــی افــزود: خودروهــای غیــر بومــی نیــز کــه در 
شــهرهای مقصــد حضــور دارنــد بایســتی ظــرف ۲۴ 
ســاعت آینــده این شــهرها را ترک کننــد و در صورت 
عبــور از کمربنــدی اســتان هــای قرمــز و یــا نارنجــی 

مشمول جریمه نخواهند شد.

معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمان خبر داد:

اجرای مراحل نهایی خط ویژۀ 
گردشگری در کرمان

معاون شــهردار و رییس ســازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشــی شــهرداری کرمان گفت: با راه اندازی دومین 
دستگاه اتوبوس گردشگری، کرمان، صاحب نخستین 
خط ویژۀ رسمی گردشگری با استانداردهای مناسب 

در کشور خواهد شد.
محمد جهانشاهی، هفدهم مردادماه، در جلسه ای که 
با حضور شهردار منطقه پنج)بافت تاریخی(، مدیرعامل 
سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری، و نمایندگان 
معاونت خدمات شهری، سازمان مدیریت و مهندسی 
شبکۀ حمل و نقل و سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
شــهری شــهرداری، به منظــور جانمایــی ایســتگاه های 
اتوبــوس گردشــگری کرمــان برگزار شــد، بیــان کرد: از 
سال گذشته، جلسات کارشناسی متعددی درخصوص 
راه اندازی اتوبوس گردشگری شهر کرمان برگزار شد و 
نخستین اتوبوس گردشگری کرمان در ایام نوروز ۱۴۰۰ 

به صورت آزمایشی فعالیت کرد.
وی افزود: طرح اتوبوس گردشگری شهر کرمان، یکی 
از کاندیداهــای جایــزۀ ملــی مدیریت شــهرهای ایرانی 
اسالمی است که با همکاری مرکز پژوهش های مجلس 

و مجمع شهرهای اسالمی برگزار می شود.
معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری کرمان ادامه داد: کاندیداهای جایزۀ 
ملی مدیریت شــهرهای ایرانی اســالمی از هفت حوزۀ 

مختلف هستند که یک حوزۀ آن گردشگری است.
جهانشاهی همچنین با بیان اینکه ۱۱ ایستگاه در نقاط 
مختلــف شــهر کرمان بــرای اتوبوس ویژۀ گردشــگری، 
طراحی و جانمایی شده است، گفت: ازجمله در بافت 
تاریخی و مرقد مطهر سردار دل ها، ایستگاه اتوبوس 

گردشگری در نظر گرفته شده است.
رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
کرمــان، خــط ویــژه گردشــگری کرمــان را دربرگیرنــده 
ظرفیت هــای فرهنگــی، تاریخــی و مذهبــی ایــن شــهر 
توصیــف کــرد و یــادآور شــد: بــا راه انــدازی ایــن خــط، 
می توانیم سبد محصوالت گردشگری کرمان را پُربارتر 
کنیم که موجب ارتقای اســتاندارد گردشــگری شهری 

می شود.
جهانشــاهی بیــان کــرد: در تــالش هســتیم خــط ویــژه 
گردشــگری بــا دو دســتگاه اتوبــوس، در روز جهانــی 
گردشــگری مصــادف بــا پنجــم مهرمــاه ســال جاری بــه 

بهره برداری برسد.
مدیرعامل ســازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری 
کرمان نیز در این جلسه با اشاره به فعالیت آزمایشی 
نخستین اتوبوس ویژۀ گردشگری کرمان در نوروز ۱۴۰۰ 
و استقبال خوبی که از آن شد، بیان کرد: سال گذشته 
هم زمــان بــا آغــاز پروژۀ فاز دوم بهســازی اتوبوس های 
درون شــهری بــه تعــداد ۲۰ دســتگاه، بهســازی یــک 

دستگاه اتوبوس ویژۀ گردشگری نیز آغاز شد.

فقط گروه یک؛

 کدام صنوف 
مجاز به فعالیت اند؟

بر اســاس تصمیم ســتاد ملی کرونا از روز دوشــنبه ۲۵ مرداد 
تا شنبه ۳۰ مردادماه در سرتاسر کشور، تمام مشاغل به جز 
گروه یک تعطیل هســتند. بر این اســاس از ۲۵ تا ۳۰ مرداد 

فقط مشاغل ضروری مجاز به فعالیت هستند.

منظور از گروه شغلی ۱:  
۱- داروخانه ها و کارگاه های تولیدی، مراکز صنعتی و معدنی، 

کشاورزی، شیالت، کشتارگاه، انبار و سردخانه عمومی
۲- مراکز زیر ساختی و حیاتی، مراکز تامین و توزیع آب، برق، 
گاز، مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیت های تصفیه و تهویه 

هوا، پاالیشگاه ها و جایگاه های سوخت
۳- حمل و نقل عمومی کاال و مسافر برونشهری شامل ریلی، 

هوایی، جادهای و دریایی
۴- کرایه خودرو بدون راننده، پارکینگ عمومی

۵- مراکز نظامی، انتظامی و امنیتی
۶- فروشــگاههای مــواد غذایــی، زنجیرهای، ســوپرمارکت ها، 

میوه فروشی ها و سبزی فروشی ها، میادین میوه و تره بار
۷- مراکز تولید، نگهداری، توزیع و فروش محصوالت پروتئینی 

و خدمات وابسته
۸- مراکــز تولیــد و عرضــه فــرآورده های لبنــی و نانوایی )تولید 

فراورده های نانوایی(
۹- مراکــز بهداشــتی، درمانــی، اورژانــس و تامیــن آمبوالنــس 

دولتی و خصوصی و مشاغل مشابه
۱۰- داروخانــه هــا، مراکز و فروشــگاههای دامپزشــکی، پخش 

دارو، عطاری و داروهای سنتی و بذر
۱۱- مراکــز تهیــه، تولیــد و طبــخ مــواد غذایــی و خوراکــی آماده 
و صرفا بیرون بر )شــامل تمام گروه های غذایی ســرد، گرم، 
آشــامیدنی، بســتنی و آبمیوه، خشــکبار، شــیرینی و مشاغل 

مشابه(
و  الکترونیــک  خدمــات  ارتباطــی،  اپراتورهــای  خدمــات   -۱۲

فعالیت های پستی
۱۳- شــرکت هــای خدمــات اینترنتــی )اعــم از تامین کنندگان 
اینترنــت، فروشــگاه هــای اینترنتــی و شــرکت های خدماتــی 

مبتنی بر اینترنت(
۱۴- رسانه های مکتوب و بر خط و مشاغل مشابه

۱۵- مراکز نگهداری خدماتی سالمندان، معلوالن، جانبازان، 
مراکز توانبخشی و مراقبتی و آسایشگاه ها

۱۶- تعمیــرگاه هــای انــواع خــودرو، لــوازم خانگــی، الکتریکی، 
الکترونیکــی، کامپیوتــر، تاسیســاتی، کلیــه خدمــات فنــی و 

کارواش
۱۷- فروشــگاه هــای انــواع قطعــات، لوازم یدکــی، الکتریکی، 
الکترونیکی، صیادی، کشاورزی و تاسیساتی و سایر ملزومات 

مورد نیاز تولید
۱۸- فروشــگاه هــای انــواع مصالــح ســاختمانی از قبیــل گــچ، 
ســیمان، ســرامیک، لولــه و اتصــاالت(، محصــوالت فــوالدی 
)آهــن و آلومینیــوم( و پاســاژهای تخصصــی نظیــر الســتیک، 
قطعــات یدکــی، آهــن آالت، کامپیوتــر )به اســتثناء پوشــاک، 

کیف، کفش و موبایل(
۱۹- کارگاه هــای صنعتــی و ســاختمانی )ماننــد جوشــکاری و 

تراشکاری و مشابه آن(
۲۰- چاپخانه ها، لیتوگراف، تایپ و تکثیر و دفاتر فنی مرتبط، 

دفاتر آگهی تبلیغاتی فروشندگان کاغد و مقوا
۲۱- خشکشویی ها

۲۲- مراکز فروش عینک های طبی
۲۳- فروش گل و گیاه تزیینی و طبیعی و مواد اولیه کشاورزی، 

باغبانی و دامداری
۲۴- فروشگاه های لوازم ایمنی و آتش نشانی

۲۵- سینما خودر/ تئاتر خودرو
۲۶- مراکز اقامتی )شــامل هتل، متل، مهمانپذیر، پانســیون 

و مشاغل مشابه(
۲۷- فروشگاه های مواد شیمیایی با کاربرد صنعتی و کشاورزی
۲۸- فعالیــت تیــم هــای ملــی و لیــگ هــای وابســته در رشــته 

های مختلف
۲۹- غذا و ملزومات حیوانات خانگی، ملزومات و تجهیزات

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان خبر داد

افزایش سقف تسهیالت 
 ساخت مسکن 

در بافت فرسوده کرمان
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان از افزایش سقف 
تســهیالت ســاخت مســکن در بافت فرســوده و محالت 

هدف بازآفرینی شهری این استان، خبر داد.
علی حاجی زاده افزود: با عنایت به رویکرد و سیاســت 
دولت در نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری و 
محالت هدف بازآفرینی و ایجاد مشوق ها و امتیازات ویژه 
در پالک های یادشده، تسهیالت بافت فرسوده بازآفرینی 

شهری در استان کرمان افزایش یافت.
وی تصریح کرد : ســقف تســهیالت مشــارکت مدنی در 
پروژه های احداثی توســط اشــخاص حقیقی و حقوقی و 
تعاونــی هــای مســکن تولیــدی در پــروژه هــای احداثی با 
اســتفاده از فنــاوری هــای نویــن بــه ســازندگان حرفه ای 
۲۵۰ میلیون تومان و برای سایر سازندگان ۲۲۰ میلیون 

تومان است.
حاجی زاده همچنین اضافه کرد : سقف تسهیالت برای 
پــروژه هــای احداثی بدون اســتفاده از فناوری های نوین 
نیز به سازندگان حرفه ای به ازای هر واحد ۲۰۰ میلیون 
تومان و برای سایر سازندگان ۱۴۰ میلیون تومان است.

وی به میزان مبالغ اعطایی در خصوص تسهیالت قرارداد 
عاملیت اشاره کرد و افزود: از این میزان مبالغ اعطایی 
۸۰۰ میلیــون ریــال تســهیالت قــرارداد عاملیــت با نرخ ۹ 
درصد اســت و مابقی مبالغ در قالب اوراق مشــارکت با 
ســود ۱۶ درصد و تســهیالت از محل منابع داخلی بانک 

به صورت بدون سپرده با نرخ ۱۸ درصد خواهد بود.

تغییرات جدید مدیریتی در شرکت توزیع برق جنوب استان؛

معارفه معاون امور مالی و معاون فروش و خدمات »برق جنوب کرمان«
در احکام جداگانه ای از سوی عبدالوحید مهدوی نیا مدیرعامل 
شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان، »مجید رستمی« به 
عنوان معاون امور مالی و پشتیبانی و »محمود محمودآبادی« 

به عنوان معاون فروش و خدمات مشترکین معرفی شدند.
ایــن آئیــن با حضور مدیرعامــل برق جنوب، معاونین، مدیران 
ستادی و همچنین مدیران ۱۶ شهرستان تحت پوشش شرکت 

به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.
عبدالوحیــد مهــدوی نیــا در ابتدای این نشســت، به مدیران و 
همکاران این شــرکت برای تالش های شــبانه روزی در شــرایط 
سخت پیک تابستان امسال خداقوت گفت و اظهار داشت: 
خوشــبختانه، هــم اکنون شــرکت بــرق جنوب اســتان کرمان، 
شــاخص هــای مــورد نیــاز بــرای داشــتن یــک شــرکت موفق را 
داراست و از آن به عنوان یک شرکت موفق و مطرح در میان 

شرکت های توزیع کشور یاد می شود.
وی داشتن سرمایه اجتماعی را شرط الزم برای موفقیت یک 
ســازمان دانســت و افزود: با داشــتن ســرمایه اجتماعی، یک 
ســازمان می تواند به باالترین ســطح خود برسد که همکاران 
ما با داشــتن پشــتکار و صداقت، اعتماد افراد بیرون سازمان 
را که بخش اعظم سرمایه اجتماعی است را جلب نموده اند.
وی در ادامــه ســخنان خــود بیــان کــرد: هم اکنون شــخصیت 
اجتماعی شرکت به خوبی تشکیل شده به طوری که دیگران 
به نیکی از ما یاد می نمایند و این موفقیت، مرهون تالش و 
کوشش تمامی پرسنل مسئول و زحمتکش شرکت می باشد.
به گزارش روابط عمومی توزیع برق جنوب کرمان،وی افزود: 
برنامه استراتژیک از سال های گذشته در این شرکت به عنوان 

نقشــه راه، راهنما و هدایت گر تمامی پرســنل بوده به طوری 
که هر بخش، مسیر حرکتی مشخصی را هم راستا و هماهنگ 
بــا کل شــرکت طــی نمــوده و عالوه بر جلوگیــری از روزمره گی 

سازمانی سبب پیشرو بودن از سایرین نیز شده است.
مهــدوی نیــا شایســته ســاالری را اســاس انتخــاب معاونــان و 
مدیران شــرکت دانســت و افزود: با انتخاب مشــاور ذیصالح، 
قابلیت همکاران طی دو مرحله و دو شیوه جداگانه سنجیده 
شــد و بر اســاس آن و با رعایت دســتورالعمل های باالدست، 
معاونــت هــای مذکــور از بیــن نیروهای با دانــش صنعت برق 

انتخاب شدند.
وی در ادامــه حمیــد ســهرابی پــور، معاون پیشــین امورمالی و 
پشتیبانی شرکت که چندی پیش به مقام بازنشستگی نائل 
گردید را به عنوان یک نیروی برتر و پیشکسوت صنعت برق 
خوانــد و گفــت: ایشــان در طــول خدمت خود بــا ذکاوت و پی 
گیری در ســمت معاون امور مالی و همچنین به عنوان عضو 
اصلــی هیــات مدیــره، همــواره خــوش درخشــیدند و کارنامــه 

عملکرد درخشانی را از خود به جای گذاشتند.
سهرابی پور نیز در این نشست ضمن قدردانی از مدیر عامل، 
آرزوی تندرســتی، ســالمتی و موفقیــت روزافــزون برای تمامی 

همکاران داشت.
مجید رستمی معاون جدید امور مالی و پشتیبانی برق جنوب 
نیــز بــا تقدیــر از حســن اعتمــاد مدیرعامل افزود: امیــدوارم با 
همکاری صمیمانه سایر همکاران بتوانیم زیرساخت مناسبی 
کــه طــی این ســال ها صورت گرفتــه، حفظ و برای ارتقا آن در 

راستای اهداف استراتژیک شرکت قدم برداریم.

محمود آبادی معاون فروش و خدمات مشــترکین هم ضمن 
تقدیــر از مدیرعامــل بــرای انتخــاب ایشــان در ایــن جایــگاه، 
خاطرنشان کرد: خدمات رسانی به مشترکین از وظایف اصلی 
ایــن شــرکت می باشــد و امیدواریم بتوانم بــا کمک همکاران 
خدمات غیر حضوری را به طور کامل و برای تمامی مشترکین 

حوزه عملیاتی شرکت،عملیاتی نماییم.
شــایان ذکر اســت مجید رســتمی پیش از این در سمت مدیر 
امــور مالــی و پشــتیبانی و محمود محمودآبــادی نیز به عنوان 
رئیس خدمات مشــترکین شهرســتان ســیرجان، مشــغول به 

خدمت بودند.
در پایان این نشست از زحمات و تالش های محمد علی علی 
خاصــی که مســئولیت سرپرســتی معاونت فــروش و خدمات 
مشــترکین را بــر عهــده داشــت و در طــول ایــن مــدت زحمات 

فراوانی را به دوش کشید قدردانی شد.

سکه پشت کانال ۱2 میلیون و دالر پشت کانال 27 هزار تومان؛ 

سمت و سوی قیمت دالر پس از تعطیالت
قیمت  دالر و ســکه به پشــت مرزهای جدید رســیدند: سکه پشت 

کانال ۱۲ میلیون و دالر پشت کانال ۲۷ هزار تومان.
بــازار ارز در هفتــه اخیــر نوســانی ظاهر شــد این نوســان در آخرین 
روز کاری رســمی بــازار نیــز ادامــه داشــت  و در انتهــای معامالت با 
افزایش ۴۰۰ تومانی ۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان رســید. بخشــی از دلیل 
نوســان بــه چهــار دلیــل بازمیگشــت کــه در روزهای گذشــته وجود 
داشــت. مثل پیشــروی طالبان در افغانســتان، بخشی نیز به دلیل 
بحث هــای مناســبتی ماننــد تاســوعا و عاشــورا و   ســفر به عــراق را 

بیشتر کرده است.

اثر تصرف افغانستان توسط طالبان بر بازار ارز  
بازار ارز ایران از روزی که پیشــروی طالبان شــروع شــد نســبت به 
تحوالت این کشــور حســاس شد. افغانســتان یک بازار دو میلیارد 
دالری برای ایران است و یکی از مراجع اصلی تامین اسکناس دالر 
برای ایران. از نظر معامله گران تصرف افغانستان و شهرهای مرزی 
این کشور با ایران به معنای اختالل در صادرات به این کشور است. 
از این رو با پیشروی طالبان در افغانستان قمیت دالر در ایران نیز 
صعودی بود. تنها اســتثنا در این روزها را باید روز شــنبه دانســت 
روزی کــه برخــی افغــان ها با خریــد ریال به قصد مهاجرت به ایران 
زمینه کاهش نوسان در بازار ارز را فراهم کردند. اما در روز گذشته 
شــوک تصرف افغانســتان به حدی بود که معامله گران نســبت به 

اختالل در یک ورودی ارزی بدبین شوند.

تعطیالت کرونایی  
تعطیلی بازار و بانک ها یک عامل کاهشی در بازار به حساب می آید 
به خصوص که معامله گران تصور می کنند در این روزها به دلیل 
عمــق کــم بــازار امکان کاهش قیمت وجود دارد. با این حال حجم 
تقاضا و سابقه رفتاری قیمت ها در بازار موجب شد محدودیت های 
جدید از امروز نتواند ترمز کاهش قیمت ها شود و معامله گرا تصور 
می کنند در هفته آتی نوسان قیمت دالر ممکن است ادامه یابد.

تعطیالت مناسبتی  
معامله گران در بازار از ورود تقاضا برای دینار عراق خبر می دادند. 
به گفته آنان متقاضیان دینار کســانی هســتند که قصد ســفر به 
این کشور در روزهای تاسوعا و عاشورا را دارند. به همین دلیل نیز 
قیمت دینار در بازار تقویت شد. افزایش تقاضا برای دینار عملی 

دیگری برای نوسان صعودی قیمت ارز در بازار عنوان می شود.
مواضع سیاسی دولت جدید

بــازار ارز تصــور مــی کند محمد مخبر در دولت جدید چهره کلیدی 
است. سخنان اخیر او درباره خوش بین نبودن به احیای توافق در 
بازار اثر گذار بود و همین سخنان کافی بود که روند بازار به سمت 
مرزهــای جدیــد حرکــت کنــد. جریان صعودی که در روز گذشــته با 
چهار مانع روبرو بود با فضای ســازی روی ســخنان مخبر توانســت 
روند قیمت دالر را صعودی کند. به نظر دولتمردان جدید باید در 

مسائل حساس با احتیاط بیشتری سخن بگویند.
این ها موجب نوسان دالر در بازار ارز شدند که هم نوسان صعودی 

داشتیم و هم نزولی، ولی در مجموع به نفع صعودی ها بود.
به گزارش اقتصادنیوز، نکته بازار دیروز صف های خرید دالر صرافی 
بــود. بــا بــاال رفتن اختالف نرخ این دالر با دالر بازار آزاد، صف های 
خرید دالر صرافی سنگین تر شدند. اختالف نرخ به ۷۰۰ تومان نیز 
می رسید که حاشیه سود نزدیک به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی 
برای خریداران داشت. در خریدهای سری قبل ارز خریداری شده 
بالفاصلــه بــه بــازار عرضه می شــد اما در خرید هــای جدید ارزهای 
خریداری شــده دپو می شــود. این نشان می دهد انتظارها در بازار 

عوض شده است.

پیش بینی بازار ارز در هفته پیش رو  
بازار ارز در هفته پیش رو چشم به دو اتفاق در داخل و خارج دارد، 
اتفاق داخل آغاز بررسی صالحیت وزیران پیشنهادی و مواضع آنان 
در حوزه های مختلف است اگر بازار سیگنال قوی در خصوص عدم 
قطعیت ها دریافت کند طبیعتا در پیش روی کند خواهد شد. در 
حوزه خارجی روند اتفاقات منطقه و مواضع کشورهای خارجی در 
خصوص آینده برجام اثر گذار اســت.اتفاق افغانســتان نشــان داد 
دولــت جدیــد آمریــکا قصد نــدارد وارد چالش جدیــد در خاورمیانه 
شود اما نکته مهم برای بازار، پلن جانشین برای ایران در خصوص 
احیا نشــدن توافق هســته ای اســت. به نظر می رســد تا زمانی که 
تکلیف برجام روشــن نشــود بازار ارز در قدم برداشــتن به ســمت 
کانال های حســاس محتاط تر شــود.مگر اینکه عالمتی داده شود 

که این محافظه کاری از بین برود.
عرضه های بازارساز در بازار متشکل ارزی هم فقط به صف مقابل 
صرافی ها افزوده است . به نظر می رشد در برهه کنونی بازار ارز 
نیازمند اقدامات میدانی بیشتری است. از جمله این اقدامات می 
تواند در سیاســت ارتباطی و تدابیر سیاســتی جدید خالصه شــود. 
تیــم کنونــی یــا آینده اقتصادی باید ســیگنال های روشــنی به بازار 
مخابره کنند و عالوه بر بازار اسکناس در معامالت فردایی بازارساز 

نقش فعالی ایفا کند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان عنوان کرد

اساس مقابله با کرونا؛ رعایت پروتکل ها و واکسیناسیون

رییس دانشــگاه علوم پزشــکی کرمان گفت: مســئله اصلی، 
قطع زنجیره انتقال ویروس اســت که اســاس این کار رعایت 
مســائل بهداشــتی و واکسیناســیون کرونا اســت. تاکید مقام 
معظــم رهبــری نیــز روی ایــن مســائل بود و اینکــه باید آرایش 

جدید جنگی صورت بگیرد.
دکترحمیدرضا رشیدی نژاد در برنامه گفت و گوی ویژه خبری 
شــبکه اســتانی کرمــان اظهــار کــرد: مقــام معظــم رهبــری در 
فرمایشــات اخیر خود رهنمودهای بســیار ارزشــمندی به همه 

دادند و فرمودند تست های کرونایی رایگان انجام شود.
وی ادامــه داد: اهمیــت تســت هــا در شــناخت زودتر بیماری 
اســت و از ســوی دیگر نباید بار مالی برای مردم وجود داشــته 
باشــد و این کار در اســتان کرمان با ظرفیت های ایجاد شــده 
در حال انجام است و در کل استان روزانه بیش از ۲۵۰ تست 

PCR و ۱۰۰ تست رپید انجام می دهیم.
رشــیدی نژاد تصریح کرد: از بیماران ســرپایی کرونایی وجهی 
دریافــت نشــده و طبــق فرمایش مقام معظــم رهبری این کار 
ادامه خواهد داشت و کم و کاستی در این زمینه وجود ندارد.

وی بیان کرد: واکسیناسیون در سطح استان کرمان در حال 
انجــام اســت و روزانــه در مراکــز تجمیعی توانایــی این را داریم 
حداقل یک درصد جمعیت استان را واکسینه کنیم و از ظرفیت 

فضای فیزیکی و نیروهای سپاه و بسیج استفاده می کنیم.
رییس دانشــگاه علوم پزشــکی کرمان در ادامه با بیان اینکه 
کرمان در واقع در پیک چهارم قرار دارد و ما یک پیک از نقاط 
دیگر کشور عقب بودیم، اظهار کرد: در پیک قبل که آذرماه 
ســال گذشــته بود، طرح شهید سلیمانی آغاز شد و همکاری 
ها به صورت رسمی شکل گرفت و تا اردیبهشت ماه براساس 
اهداف اصلی پیش می رفت و این طرح در کنترل پیک قبلی 

ما خیلی موثر بود.
وی افزود: همکاری در طرح شهید سلیمانی بسیار جدی است 
و باید مسائل اجرایی طرح را تشدید و تقویت کنیم که بخشی 
مربوط به شناسایی بیماران مبتال به کرونا و بخش دیگر مربوط 

به واکسیناسیون است.
رشیدی نژاد تصریح کرد: مسئله اصلی، قطع زنجیره انتقال 
ویروس اســت که اســاس این کار رعایت مســائل بهداشتی و 
واکسیناسیون کرونا است. تاکید مقام معظم رهبری نیز روی 
این مسائل بود و اینکه باید آرایش جدید جنگی صورت بگیرد.

وی ادامــه داد: تــا زمانــی کــه افــراد واکســینه نشــده و بعــد از 
واکسیناســیون مصونیــت پیــدا نکردنــد، بایــد پروتــکل هــای 

بهداشتی رعایت شود.

رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان در بخــش دیگــری از 
ســخنانش گفــت: در حــال حاضــر بیــش از ۸۵ تــا ۹۰ درصــد 
ظرفیت بیمارســتان هایی که برای کرونا در اســتان مهیا شده 
بود، پر شده به ویژه تخت های آی سی یو و موج اخیر نسبت به 
موج قبلی با افزایش ۶۰ درصدی تعداد بیماران در بیمارستان 

و بدحال بودن و وخیم تر بودن بیماری همراه است.
وی افــزود: مــردم بایــد این موضــوع را خیلی جدی بگیرند زیرا 
ســن بیماری خیلی پایین تر آمده و اگر در یک خانه یک نفر 

مبتال شود، بقیه نیز درگیر می شوند.
رشیدی نژاد تصریح کرد: هم و غم ما این است بیمارستان به 
نحوی باشد تا با عزت و کرامت خدمات به مردم ارائه شود و از 
سوی دیگر دوست داریم این موج به زودی شکسته و شیب 
نزولی پیدا کند که این وابسته به همکاری همه مردم است.
وی بیان کرد: باید از فرصت محدودیت های پیش رو استفاده 
کرده و مردم در خانه بمانند؛ اگر می خواهند عزاداری داشته 
باشــند، در منزل هم می شــود و شــاید در این موقعیت ثواب 
آن نیــز بیشــتر باشــد. ضمــن اینکــه با رعایــت پروتکل ها هم 
می شود ساعت مشخصی در نقاط مشخص عزاداری کنند. 
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در پایان درباره شلوغی 
مطب های پزشکان تصریح کرد: درخواست داریم همکاران 
ما نیز رعایت کرده و نوبت دهی اینترنتی و حضوری به گونه 
ای برنامه ریزی شود تا فضای مناسبی در مطب وجود داشته 

و موجب اشاعه بیماری نشود.



 صنعت، معدن  صنعت، معدن 
33و تجارتو تجارت

  خبر

 راه اندازی مجدد
 ۴۰۰ واحد صنعتی غیرفعال 
از ابتدای امسال

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از احیاء و راه اندازی 

مجدد حدود ۴۰۰ واحد صنعتی به بهره برداری رســیده 

غیرفعال از ابتدای ســال ۱۴۰۰ تا کنون در شــهرک ها و 

نواحی صنعتی کشور خبر داد.

»علی رسولیان« در آستانه روز ملی حمایت از صنایع 

کوچک اظهار داشت: با راه اندازی مجدد این واحدها، 

بــرای پنج هــزار و ۲۹۱ نفــر اشــتغالزایی یــا تثبیت شــغل 

شده است.

وی افزود: اکنون در شــهرک ها و نواحی صنعتی کشــور 

بیــش از ۴۸ هــزار واحــد صنعتــی کوچــک و متوســط 

مســتقر هســتند که بیش از ۸۳ درصد آن ها فعال و با 

ظرفیت های مختلف درحال تولید هستند.
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با برگزاری مجمع عمومی؛

ترکیب هیات مدیره خانه 
صمت استان کرمان تغییر کرد

مجمــع عمومــی خانــه صنعت،معــدن و تجارت اســتان 
بــا رای نماینــدگان انجمن هــای  کرمــان برگــزار شــد و 
تخصصی حاضر در این مجمع، ترکیب هیات مدیره این 
تشــکل دســتخوش تغییر شــد و جلیل کاربخش راوری 
رییــس هیات مدیــره خانــه صمت جای خــود را به بابک 
اسماعیلی احمدآبادی داد. بر اساس این گزارش، ابتدا و 
در مجمع عادی به طور فوق العاده خانه صنعت معدن و 
تجارت استان کرمان که با دستور کار  ۱-گزارش عملکرد 
هیــات مدیــره ۲-تصویب صــورت های مالــی ۳-برگزاری 
انتخابات هیات مدیره برگزار شــد: ا۱- بابک اســمعیلی 
احمدآبادی  به نمایندگی از انجمن همگن معادن فلزی 
اســتان کرمان ۲-بابک شایســته به نمایندگی از انجمن 
همگن صنایع پالستیک استان کرمان  ۳-محمدامینیان 
بــه نمایندگــی از انجمــن همگــن صنایع غذایی اســتان 
کرمان    ۴- مجید نورانی به نمایندگی از انجمن همگن 
صنایع برق و الکترونیک استان کرمان ۵- سینا مشکانی 
به نمایندگی از انجمن صنایع سلولزی نساجی و صنعت 
چاپ استان کرمان به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و 
سعید علیپور مقدم به عنوان بازرس اصلی  خانه صمت 

برای یک دوره سه ساله انتخاب شدند.
ایــن گــزارش می افزایــد:در ادامــه و در انتخابات داخلی 
هیات مدیــره خانــه صنعت،معــدن و تجــارت کرمان که 
ساعتی پس از برگزاری مجمع عادی به طور فوق العاده 
ایــن تشــکل برگزار شــد، بابــک اســماعیلی احمدآبادی 
بــه عنــوان رییس هیات مدیره، محمدامینیان به عنوان 
عنــوان  بــه  سینامشــکانی  هیات مدیــره،  نائب رییــس 
خزانــه دار و بابــک شایســته و مجیــد نورانــی بــه عنــوان 
اعضــای اصلــی هیات مدیــره و همچنیــن کیــان ســیدی 
مجددا به عنوان دبیرکل خانه صنعت،معدن و تجارت 

کرمان انتخاب شدند.

نماینده زرند در مجلس:

واگذاری معادن زغال سنگ 
کرمان منتفی شد

عضــو کمیســیون اقتصــادی و نماینــده مــردم زرنــد و 
کوهبنان در مجلس شــورای اســالمی گفت: واگذاری 
شــرکت زغال ســنگ کرمــان، به صــورت مســتقیم یــا 
غیرمستقیم )از طریق شرکت سرمایه گذاری فوالد( به 

استناد مصوبه هیات وزیران منتفی شد.
عفت شریعتی افزود: در خصوص موضوعات مربوط به 
معادن زغال سنگ کرمان نشستی طی روزهای گذشته 
با حضور نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی 
و مدیرعامل صندوق بازنشستگی فوالد کشور تشکیل 

و در این زمینه تصمیم هایی اتخاذ شد.
وی اظهارداشت: ساختار جدید صندوق بازنشستگی 
فــوالد کشــور بــا لحــاظ مالکیــت ۱۰۰ درصدی شــرکت 
سرمایه گذاری صندوق فوالد در زغال سنگ و همچنین 
مالکیت ۱۰۰ درصدی بازنشســتگان فوالد در شــرکت 

سرمایه گذاری صندوق فوالد تعریف می شود.

به دلیل حمایت از اقشار آسیب پذیر انجام شد؛

تقدیر مجمع خیرین سالمت 
کشور از مدیرعامل شرکت مس

مجمع خیرین سالمت کشور در پیامی از دکتر اردشیر 
سعدمحمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران 
در راســتای حمایــت از اقشــار آســیب پذیر و اقدامــات 
مؤثــر این مجموعه در حوزه مســئولیت های اجتماعی 

تقدیر و تشکر کرد.
اسماعیل غنیان معاون امور استان  های مجمع خیرین 
ســالمت کشــور در ایــن پیــام خطــاب بــه مدیرعامــل 
شــرکت مــس گفــت: در ایــام بیماری همه گیــر کرونا؛ 
دستگیری و حمایت مدیرانی که توان همراهی با مردم 
را داشــته اند و از امکانــات در اختیــار خــود در راســتای 
عمــل بــه مســئولیت های اجتماعــی بهــره گرفته انــد؛ 
جــای تقدیــر و تشــکر ویــژه دارد. وی همچنیــن گفت: 
در این میان مدیرانی که در راســتای حمایت از اقشــار 
آســیب پذیر دســت بــه اقدامــات مؤثــری زده و در این 
شــرایط ســخت گوشــه ای از مصائب و مشــکالت را بر 
بیماران و خانواده های آنها آســان می ســازند؛ بیش از 
پیــش بایــد مورد قدردانی قــرار گیرند. غنیان در ادامه 
افزود: دکتر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت ملی مس 
ایران از جمله مدیرانی است که در این مسیر از هیچ 
همراهی و دستگیری دریغ نکرد و هموطنان خوبمان 

را در این روزهای سخت تنها نگذاشت.
وی در پایان خاطرنشــان کرد: به همین مناســبت جا 
دارد از طرف مجمع خیرین سالمت کشور از مدیرعامل 
شرکت ملی صنایع مس ایران به پاس تالش روزافزون 
و زحماتی که در این خصوص متقبل شده اند؛ تشکر 

ویژه ای به عمل آوریم.

به علت خشکسالی امسال رخ داد

 کاهش ۵۰ درصدی 
تولید پسته در رفسنجان

فرمانــدار رفســنجان بــا اشــاره بــه اینکه ســال قبل 
۶۵ هــزار تــن محصــول پســته از باغات شهرســتان 
برداشــت شــد گفــت: امســال تولید ایــن محصول 
۴۰ تا ۵۰ درصد نسبت به سال قبل کاهش دارد.
مجیــد فصیحــی هرندی با اشــاره به آغاز برداشــت 
ســال  افــزود:  آتــی  روزهــای  در  پســته  محصــول 
گذشــته بیش از ۸۰ هزار هکتار زیر کشــت پســته 
در این شهرســتان قرار داشــت که امسال به دلیل 
خشکســالی، کمبــود نــزوالت آســمانی و نیز ســال 
نــاآور، کاهــش ۴۰ تا ۵۰ درصدی محصول نســبت 
بــه ســال قبــل را شــاهدیم. وی آمار کارگــران مورد 
اســتفاده در این باغات را ســال گذشته روزانه  ۲۵ 
هزار نفر و در طول ۲ ماه در همین مدت معادل یک 
میلیون نفر عنوان و تصریح کرد: با وجود بیماری 
کرونا تمهیداتی اندیشیده و اجرا شد از جمله اینکه 
محل تجمع و اســکان کارگران در شــهر و روستاها 
مشــخص شــود. به گفته وی روزانه توسط ناظران 
محل اسکان و همچنین ترمینال های فرآوری پسته 
مــورد بازرســی قرار گرفــت تا آلودگی ویروس کرونا 

کنترل و از شیوع بیماری کرونا جلوگیری شود.
فصیحی هرندی بیان کرد: باوجود انجام این امور، 
باز هم افرادی درگیر ویروس شــدند و جان خود را 

از دست دادند.

تعداد کمی کارگر وارد رفسنجان شوند  
بــه گــزارش ایرنا،فرمانــدار رفســنجان بــا اشــاره به 
کاهش برداشت ۴۰ تا ۵۰ درصدی محصول پسته 
نسبت به سال گذشته اظهار کرد: امسال با توجه 
به محصول کمتر نسبت به سال قبل، باید تعداد 
کارگران ورودی فصلی به رفسنجان هم کمتر باشد 

تا امکان سرایت کرونا نیز کاهش یابد.
وی افزود: امسال هم در شهر و بخش ها، محلی 
بــرای تجمــع کارگــران در نظــر گرفتــه مــی شــود تــا 
در ســطح شــهر و روســتاها پراکنده نشوند؛ تجمع 
عمومــی و کنتــرل اوضــاع بیماری حتماً طبق ســال 
گذشته انجام می شود. فصیحی هرندی کشاورزان 
و دســت اندرکاران برداشــت محصول پســته را به 
رعایــت بیش از پیش پروتکل های بهداشــتی اعم 
از اســتفاده از ماســک، رعایت فاصله اجتماعی و 
شست وشوی دست ها توصیه کرد و افزود: امسال 
نــوع خطرنــاک تــر و مســری تــر) ویــروس دلتــا ( در 
جامعه موج می زند که برای جلوگیری و پیشگیری 
از شــیوع آن و قطــع زنجیــره انتقــال،  باید پروتکل 
های بهداشــتی را بیشــتر رعایت کرد؛ این ویروس 

نوجوانان را هم درگیر کرده است.

پاسخ دبیر کمیته اقدام ارزی؛

کدام صادرکنندگان مشمول 
معافیت مالیاتی شدند؟

دبیر کمیته اقدام ارزی اعالم کرد: صادرکنندگان سال 
۹۷ که از تاریخ ۳۰ دی ۹۸ تا ۳۰ آبان ۹۹ رفع تعهد ارزی 
کردنــد، مشــمول معافیــت مالیاتــی و اســترداد مالیات 

ارزش افزوده شدند.
مالیــات  از  صــادرات  اینکــه  بیــان  بــا  قمــری  احســان 
معــاف اســت و مالیــات ارزش افــزوده پرداختی از ســوی 
صادرکنندگان به آنها عودت داده می شود، اظهار کرد: 
پایان مهلت ایفای تعهد ارزی تعدادی از صادرکنندگان 
ســال ۹۷، ۳۰ دی ســال ۹۸ بود؛ بنابراین اگر این گروه 
از صادرکننــدگان تــا تاریخ مذکور رفــع تعهد ارزی کرده 
باشــند، مشــمول معافیت مالیاتی یا همان استفاده از 
نرخ صفر مالیاتی شــده و اســترداد مالیات ارزش افزوده 
آنها نیز انجام شده است. مدیرکل دفتر توسعه خدمات 
بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران یادآور شد: بسیاری 
از صادرکنندگان سال ۹۷ بعد از ۳۰ دی ۹۸ رفع تعهد ارزی 
کرده بودند؛ بنابراین مشمول معافیت مالیاتی نشدند. 
دبیر کمیته اقدام ارزی ادامه داد: یک سال و نیم پیگیری 
کردیــم تــا این گــروه از صادرکنندگان نیز مشــمول نرخ 
صفر مالیاتی شوند. در نتیجه این پیگیری ها مقرر شد 
صادرکنندگان سال ۹۷ که از تاریخ ۳۰ دی ۹۸ تا ۳۰ آبان 
۹۹ رفع تعهد ارزی کرده اند، نرخ صفر مالیاتی برایشان 
لحاظ شود و سازمان امور مالیاتی موظف شد برای این 
گروه از صادرکنندگان به نسبت ارزی که برگردانده اند، 
اســترداد مالیــات ارزش افــزوده لحــاظ کنــد. وی بــا بیان 
اینکــه صادرکننــدگان بایــد به روش هــای قانونــی ارز را 
به کشور برگردانند و رفع تعهد در سامانه های تعیین شده 
مشخص باشد، گفت: سازمان امور مالیاتی این مصوبه 
 را اجرایی می کند. قمری افزود: صادرکنندگان سال ۹۷ 
حدود ۲ ســال و ۸ ماه فرصت داشــتند ارز را برگردانند. 
وی دربــاره صادرکننــدگان ســال ۹۷ کــه همچنــان موفق 
به بازگردانــدن ارز به کشــور نشــده اند، گفــت: این گروه 
از صادرکنندگان می توانند با مراجعه به سازمان توسعه 
تجــارت، مــدارک خــود را ارائــه دهنــد و در صــورت تایید 
مــدارک در کمیتــه اقدام ارزی، اجــازه بازگرداندن ارز به  
چرخه اقتصادی کشور را دارند و آن زمان درباره معافیت 
و استرداد مالیات ارزش افزوده آنها تصمیم می گیریم. 
وی تاکیــد کــرد: کمیته اقــدام ارزی به هر صادرکننده ای 
کــه بخواهــد ارز را به چرخــه اقتصادی کشــور بازگرداند، 
کمــک می کنــد. وی اظهــار کــرد: صادرکننــدگان ســال 
۹۸ تــا ۳۱ مــرداد ۱۴۰۰ آزاد هســتند به روش های قانونی 
تعیین شده، ارز صادراتی را به کشور بازگردانند و به  هر 
میزانی که ارز را برگردانند مشمول معافیت و استرداد 
مالیات ارزش افزوده می شوند؛ همچنین صادرکنندگان 

سال ۹۹ نیز تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ فعال فرصت دارند.

رییس خانه صمت استان کرمان به مناسبت روز ملی صنایع کوچک تاکید کرد

»تولید صادرات محور« در اولویت باشد

رئیس هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان 
بــا تبریــک روز صنایــع کوچک تاکید کرد:هــدف نهایی در صنایع 
کوچک باید به سمت کیفیت باال برود، به حدی که صنایع بزرگ 
خودشــان بــه دنبــال تهیه نیازمندی هــای خود از تولیــد کنندگان 

صنایع کوچک داخل استان باشند.
»بابک اسماعیلی« عنوان نمود: صنایع کوچک در استان کرمان 
کــه صنایــع بزرگــی در آن قــرار دارد، جایگاه خــود را به خوبی پیدا 

نکرده اند.
او ادامــه داد : بــا یــک برنامــه ریــزی درســت و منطقــی و با کمک 

گرفتن از صنایع بزرگ می توان جایگاه بســیار مهم، اســتراتژیک 
و کلیدی در اقتصاد استان را برای صنایع کوچک متصور شد.

اســماعیلی افــزود: تــالش صنایــع کوچــک باید به ســمتی باشــد 
کــه بتوانیــم نیازهــای صنایع متوســط و بزرگ را در داخل اســتان 

تامین کنیم.
او تاکیــد کــرد: بایــد تالش کنیم کیفیــت تولید صنایع کوچک در 
استان را باال ببریم و به حدی برسانیم که از نظر کمی و کیفی بر 
اساس نیازهایی که در صنایع بزرگ وجود دارد، تولید انجام شود.

او بــا بیــان ایــن کــه معتقدم وادار کردن صنایــع بزرگ به خرید از 
صنایع کوچک داخل استان در هر شرایطی مطلوب نیست گفت: 
هدف نهایی در صنایع کوچک باید به سمت کیفیت باال برود، به 
حدی که صنایع بزرگ خودشان به دنبال تهیه نیازمندی های خود 

از تولید کنندگان صنایع کوچک داخل استان باشند.
رئیــس هیئــت مدیــره خانه صمت اســتان کرمان ابــراز امیدواری 
کــرد کــه بتــوان بــا یــک کار جمعــی و گروهــی که همــه صنایع در 
آن حضور دارند، شــرایط برد برد را برای صنایع بزرگ متوســط و 

کوچک ایجاد کرد.
اسماعیلی با اشاره به این که صنایع کوچک داخل استان کرمان 
بایــد جایــگاه خــود را پیدا کنند گفت: این کار باید از خود صنایع 
اتفاق بیفتد، اما راهنمایی ها، توضیحات، هدایتگری و در مواردی 
اغماض هایی از سوی صنایع بزرگ و متوسط در مورد تولیدات 
صنایع کوچک باعث می شود تولیدکنندگان جان بگیرند و بخشی 

از نیازهای صنایع بزرگ را در داخل استان تامین کنند.
او بار دیگر به کیفیت تولیدات صنایع کوچک تاکید کرد و گفت: 

کیفیت باید به حدی باشد که صنایع کوچک به سمت صادرات 
برونــد؛ البتــه صــادرات مــی توانــد به خارج از کشــور نباشــد، اگر 
تولیــد کننــده ای در داخــل اســتان پیچــی را تولید کنــد و این پیج 
مثال در جایی از مجموعه مس سرچشــمه و یا گل گهر ســیرجان 
استفاده و باعث بی نیاز شدن مجموعه از واردات شود، این یک 

نوع صادرات است.

صنایع کوچک باید قابلیت ارزآوری داشته باشند  
رئیس هیئت مدیره خانه صمت اســتان کرمان ادامه داد: ســایر 
صنایع کوچکی که ممکن است تولید نهایی آن ها استفاده ای برای 
داخل استان نداشته باشد، باید دید صادرات محور داشته باشند.

او با بیان اینکه تولید صنایع کوچک باید قابلیت ارزآوری داشته 
باشــد، گفــت: یــک واحد صنعتــی کوچک اگر در ســال بتواند ١٠ 
هزار دالر صادرات داشــته باشــد، خیلی ارزشــمند و مهم اســت، 

زیرا کشور ما نیاز به ورود ارز دارد.
اســماعیلی بــا اشــاره بــه ایــن که کاالهــای که در در درون کشــور 
فروخته می شوند باید با برندینگ و پکینگ بوده و تولید در حد 
کاالهای صادراتی باشد، توضیح داد: با این کار اگر در هر لحظه 

بازار صادراتی باز شد درگیر صادراتی کردن کاال نخواهیم بود.
رئیس هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان 
در پایان گفت: باید از دولت خواهش کنیم هر کاری در راستای 
تســهیل صــادرات الزم اســت را انجــام بدهنــد و از هــر کاری کــه 
صــادرات یــا نقــل و انتقال پول را ســخت می کند فاصله بگیرند و 

یا آن را حل کنند.

خبر خوش مدیرعامل گل گهر برای سهامداران؛

درخشش »گل گهر« در جایگاه چهارمین شرکت 
بازار سرمایه ایران

مدیر عامل شرکت معدنی و  صنعتی گل گهر از کسب جایگاه 
چهارمین شرکت بازار سرمایه ایران توسط گل گهر خبر داد و 
گفت: شرکت گل گهر با نماد کگل، با کسب جایگاه چهارمین 
شرکت بزرگ فعال در بازار سرمایه کشور از ابتدای سال جاری 
تاکنون، موفق به کســب بازدهی ۵۳ درصدی از طریق رشــد 

ارزش بازاری سهام خود شده است.
مهندس ایمان عتیقی افزود: ارزش بازار نماد "کگل" در بازه 
زمانــی مــورد بررســی، از ۱۴۹۳۰۰۰ میلیارد ریــال به ۲۲۸۹۰۰۰ 
میلیارد ریال افزایش یافته است که این رشد در مقایسه با 
بسیاری نمادهای معدنی و همچنین میزان رشد شاخص کل 

بورس اوراق بهادار باالتر بوده است.
وی ادامه داد: عمده دالیل کسب بازدهی مورد اشاره فروش 
مناسب شرکت در ۴ ماهه نخست سال جاری، )که نسبت به 

دوره مشابه سال قبل ۲۱۰ درصد رشد کرده است(؛ سودآوری 
مناسب شرکت در سه ماهه نخست سال جاری )که نسبت 
به دوره مشابه سال قبل ۳۹۷ درصد رشد کرده است(؛ طرح 
های توسعه و چشم انداز سودآوری بسیار مناسب این شرکت 

در سال ۱۴۰۰، بوده است.
مهنــدس عتیقــی تاکیــد کرد: با توجه به طرح های توســعه و 
ســود آور مصوب ده ســال آینده گل گهر در کنار عوامل یاد 
شــده نمــاد "کگل"  در بــازار ســرمایه مورد توجــه فعاالن بازار 
سرمایه قرار گرفت و سرمایه گذاران به منظور کسب حداکثر 
بازدهــی و تحمــل ریســک انــدک، ســهام شــرکت گل گهــر را 
بعنــوان یــک نمــاد بنیــادی قوی با رشــد پایدار ســود آوری در 
سنوات آتی با بهره برداری از طرح های توسعه برای سرمایه 

گذاری انتخاب نمایند.

نقاط ضعف و قوت »زنجیره فوالد« کجاست؟

بررسی آخرین ویرایش طرح جامع فوالد 

بررسی آخرین ویرایش طرح جامع فوالد کشور، طرح های در دست 
اجــرا و طرح هــای قابــل تحقــق، حکایــت از آن دارد کــه روند تولید 
در برخی موارد ضعف داشته و در برخی موارد دیگر حتی فراتر از 

برنامه حرکت کرده ایم.
زنجیره تولید فوالد به فرآیند تولید فوالد از اســتخراج ســنگ آهن 
تــا تولیــد شــمش اطالق می شــود. به طور کلی این زنجیره شــامل 
اســتخراج ســنگ آهن از معدن و ســپس تبدیل آن به کنســانتره و 
ورود آن به بخش فوالدسازی و در نهایت ورود به بخش نورد است.

مطالعات طرح جامع فوالد کشــور با محوریت شــرکت ملی فوالد 
ایران و ایمیدرو در ســال ۹۳ تهیه شــد. هشــت سال متوالی است 
کــه ایــن طــرح بــا هدف رصد کــردن وضعیت بازار فــوالد و ارزیابی 

تحقق اهداف تدوین شده پایش می شود.
ایــن طــرح اکنــون بــه عنوان یک ســند باالدســتی توســعه صنعت 
فوالد کشور مورد توجه ذی نفعان زنجیره فوالد قرار دارد. با توجه 
بــه نتایــج طــرح جامــع فــوالد پیش نویس ســند راهبــردی صنعت 
فوالد کشور با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت در مرحله 

نهایی شدن است.
بررســی وضعیت زنجیره فوالد و موازنه آن در ســال ۹۲ بر اســاس 
ظرفیت های اسمی حاکی است: در آن سال در گندله با ۹ میلیون 
تن کمبود، در کنسانتره با سه میلیون و ۱۰۰ هزار تن کمبود و در 
آهن اسفنجی با ۴۰۰ هزار تن کمبود مواجه بودیم، اما موازنه زنجیره 
فوالد در سال ۹۹ حاکی از مازاد ۴۰۰ هزار تنی در تولید کنسانتره 
ســنگ آهن، مازاد ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تنی در گندله و مازاد ۶ 

میلیون و ۹۰۰ هزار تنی در آهن اسفنجی است.
طبق جدیدترین پایش طرح جامع فوالد، ظرفیت های ایجاد شده 
تا پایان ســال ۹۹ شــامل ۳۹.۴ میلیون تن ظرفیت تولید شــمش 

فوالد، ۳۷.۱۸ میلیون تن آهن اسفنجی، ۶۶.۷۵ میلیون تن گندله 
و ۶۴.۱۱ میلیون تن کنسانتره است.

موازنه زنجیره در افق ۱۴۰۴

سنگ آهن  
مطابق آمار و اطالعات واحدهای فعال و طرح های در دست اجرای 
قابل تحقق تا پایان سال ۹۹، تولید سنگ آهن به ۹۵ میلیون تن 
رسیده و ۴۰ میلیون تن طرح در دست اجرا و قابل تحقق در این 
حوزه وجود دارد. بنابراین مجموع ظرفیت در این حوزه ۱۴۵ میلیون 
تن است که تا تحقق هدف ۱۶۷ میلیون تنی در افق ۱۴۰۴، هنوز 

۲۲ میلیون تن کمبود وجود دارد.

کنسانتره سنگ آهن  
در کنسانتره سنگ آهن، با توجه به تولید فعلی ۶۳ میلیون تنی و 
۱۹ میلیون تن ظرفیتی که از طرح های در دست اجرا قابل تحقق 

است، در مجموع ظرفیت به ۸۲ میلیون تن خواهد رسید.
ایــن در حالــی اســت کــه ظرفیــت مــورد نیــاز بــرای تحقــق هــدف 
چشــم انداز ۷۹ میلیون تن اســت و بنابراین ســه میلیون تن مازاد 

در این بخش وجود دارد.

کلوخه  
در بخــش کلوخــه، جمــع ظرفیــت واحدهــای فعــال ۶ میلیــون تن 
اســت و ۲ میلیــون تــن طــرح در دســت اجــرا و قابــل تحقــق وجود 
دارد. بر این اســاس مجموع ظرفیت هشــت میلیون تنی در این 
بخــش دســت یافتنی اســت و بــا توجــه ظرفیــت مــورد نیــاز هفت 

میلیون تنی برای تحقق هدف چشم انداز، یک میلیون تن اضافه 
ظرفیت وجود دارد.

گندله  
در بخــش گندلــه، ظرفیــت فعلــی واحدهای فعــال ۶۷ میلیون تن 
است و ۱۰ میلیون تن طرح در دست اجراست که جمع ظرفیت ها 
را در این حوزه به ۷۷ میلیون تن می رساند. بر این اسا و با توجه 
به نیازمندی کشور به ظرفیت ۷۵ میلیون تنی برای گندله در افق 
چشم انداز، ۲ میلیون تن اضافه ظرفیت در این حوزه را شاهدیم.

آهن اسفنجی  
در بخــش آهن اســفنجی نیــز آمارهــا حاکــی از ظرفیــت فعلــی ۳۶ 
میلیون تنی و برنامه ریزی برای اجرای ۱۱ میلیون تن ظرفیت جدید و 
قابل تحقق است. بنابراین جمع ظرفیت به ۵۲ میلیون تن خواهد 
رســید و بــا توجــه بــه پیش بینــی ظرفیــت ۵۲ میلیون تنــی در افق 
چشم انداز در این حوزه، با موازنه کامل در این بخش مواجه ایم.

فوالد  
و باالخره در بخش فوالد، ظرفیت فعلی ۳۹ میلیون تن و ظرفیت 
طرح هــای در دســت اجــرا و قابــل تحقــق ۱۶ میلیون تن اســت. بر 
این اساس جمع ظرفیت قابل تحقق ۵۵ میلیون تن خواهد بود و 

مطابق با هدفگذاری انجام شده در افق چشم انداز است.
به گزارش ایرنا، پیشتر »وجیه هللا جعفری« رییس هیات عامل 
ایمیــدرو گفــت: با توجه به تامین عمده ســرمایه گذاری های مورد 
نیاز، دســتیابی به اهداف چشــم انداز ۱۴۰۴ و تولید ســالیانه ۵۵ 

میلیون تن فوالد امکان پذیر است.



»پانوپتیکان مردم« علیه »حکومت های پنهان کار«

 خبر بد اکونومیست 
برای دولت های دروغگو

هفته نامه اکونومیست در سرمقاله خود، نوید 
بلوغ بافتار اطالعاتی منبع-باز را داده و آن را 

بــه »پانوپتیــکان مــردم« تشــبیه کرده اســت 
کــه برای حکومت هــای پنهانکار، ناخوشــایند 

خواهد بود.
اکونومیست پرونده ویژه شماره جدید خود را 
بــه موضوع فنــاوری اطالعات و به طور خاص 
 open-source( منبع-بــاز«  »اطالعــات 
طــرح  بــا  و  داده  اختصــاص   )intelligence
جلــد زیــر در ســرمقاله ایــن پرونــده بــا عنوان 
»پانوپتیکان* مردم« وعده به بلوغ رســیدن 
بافتار اطالعاتی منبع-آشکار را داده و نوشته 
اســت: »ایــن تهدیدی مبارک بــرای بدکاران و 
دولت هایی است که چیزی برای پنهان کردن 

دارند«.

* پانوپتیــکان )Panopticon( یــا »ســاختار 
سراســربین« گونــه ویــژه ای از معمــاری بــود 
کــه اواخــر ســده هجدهــم توســط فیلســوف 
فایده گرای انگلیسی جرمی بنتام طراحی شد تا 
به زندان بان ها اجازه دهد که تمامی زندانی ها 
را زیر نظارت خود داشته باشند بدون این که 
زندانی ها بتوانند مطمئن شــوند که در کدام 

لحظه تحت نظارت اند.

اولین گام تحریمی آمریکا در دولت رئیسی؛

تغییر تاکتیک آمریکا در قبال ایران
پایگاه تحلیلی بیزنس اینسایدر در مقاله ای با تأکید بر 
اینکه اســتراتژی تحریمی همانطور که در دولت دونالد 
ترامــپ شکســت خــورد، در دوره بایــدن نیــز شکســت 
خواهــد خــورد، توصیــه کــرد کــه »اگــر بایدن بــه دنبال 
نجــات ایــاالت متحــده از جنــگ هــای ابــدی خاورمیانــه 
اســت، بایــد جنــگ اقتصادی ]علیــه ایــران[ را نیز پایان 
دهــد«. بــه گزارش اقتصادنیــوز؛ درحالیکه روند انتقال 
دولت در ایران  منجر به توقف دیپلماسی شاتل)تعامل 
غیرمســتقیم( بیــن دولت هــای ایــران و آمریکا در حدود 
۲ماه گذشته شده و با ورود دولت جدید ابراهیم رئیسی،  
قــدرت هــای جهانی در انتظار ازســرگیری گفت وگوهای 
احیــای برجــام در وین هســتند، دولت جــو بایدن اولین 
گام جــدی خود در راســتای تشــدید تحریم هــای ایران را 
برداشــت، و یــک تاجــر عمانــی را همــراه با شــرکت های 
مرتبــط کــه بنابــر ادعــای خزانــه داری آمریــکا بــه عنوان 
»واســطه خارجــی« در راســتای »تســهیل رونــد تجارت 
نفتی ایران و چین در سایه تحریم ها« فعالیت می کرده 
را، بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ تحت تحریم قرار داد.

۵ عامل تغییر تاکتیک دولت بایدن  
انتقــال دولــت در ایــران و به دنبــال آن تعلیق مذاکرات 
ایران و قدرت های جهانی با هدف احیای برجام، آنطور 
کــه رســانه های آمریکایــی گــزارش می دهنــد، منجــر به 
گســترش گمانه زنی هــای بدبینانــه در میــان مقامــات و 

مشاوران دولت جو بایدن )۱( شده است.
بــه گفتــه منابــع رســانه ای دولــت جــو بایدن بــرای حل 
پرونده هسته ای ایران از طریق احیای برجام، از یک سو 
با تشدید تنش ها )۲( و از دست رفتن زمان )۳(  که به 
نظر می رسد به ضرر آمریکا در حال سپری شدن است، 
مواجه شده و از سوی دیگر نسبت به مواضع و اهداف 
دولت جدید ایران نیز تا حدودی سر در گم )۴( است.

تحلیلگران آمریکایی می گویند دولت بایدن همچنین با 
این واقعیت هشــداردهنده روبرو اســت که بازگشت به 
توافق هسته ای ایران ممکن است دیگر عملیاتی نباشد 
)۵(، زیرا ایران راه هایی برای مقابله با تحریم های ایاالت 

متحده و ارتقاء ظرفیت هسته ای خود پیدا می کند.

تاکتیک دوگانه تشویق و تنبیه  
کاخ سفید با درنظر گرفتن چنین چشم اندازی در دوره 
تعلیــق مذاکــرات احیــای برجــام،  به بررســی گزینه های 
تازه ای در راســتای )یکم( ترغیب اســیران به ازســرگیری 
هرچــه ســریع تر مذاکــرات، )دوم( پذیرفتــن توافقــی که 
اولویت های کلیدی واشــنگتن راتضمین کند، و )ســوم( 
در صــورت احتمــال ناکامی در حصول توافق، تحریم ها 

را تمدید و تشدید تحریم ها روی آورد. 
 به گفته افراد آشنا با مذاکرات ، مقامات آمریکایی پس 
از ماه ها مذاکره درباره بازگشت به برجام،  گزینه های 
دیگری را در نظر دارند که از یک سو تشویقی و از سوی 

دیگر تنبیهی هستند.

 پیشنهاد هفته

   3272
مجوز        

رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی 

انتظامی استان کرمان از صدور سه هزار و 272 

مجــوز راه انــدازی واحــد صنفــی در چهارماهــه 

نخست امسال در این استان خبر داد

  17
طرح            

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 

کرمــان گفــت: در هفتــه دولــت ۱7 طــرح حــوزه 

راهداری، راه های روستایی و بخش حمل و نقل 

شمال استان به بهره برداری می رسد

  12
هزار شغل   

اســتاندار کرمــان گفــت: ۱2 هزار شــغل از محل 

توانمندی هــای داخلــی این اســتان با محوریت 

کمیته امداد امام خمینی )ره( و بانک رسالت در 

کرمان پیش بینی شده است

   50
درصد          

فرماندار رفســنجان با اشــاره به اینکه ســال قبل 

6۵ هزار تن محصول پســته از باغات شهرســتان 

برداشــت شــد گفت: امســال تولید این محصول 

۴۰ تا ۵۰ درصد نسبت به سال قبل کاهش دارد

   340
درصد         

ســطح زیرکشــت های کم آب و اقتصادی در اســتان 

کرمــان تــا ســال 92قریــب به ســه هــزار و 6۰۰ هکتار 

بوده که این سطح با افزایش 3۴۰درصدی به قریب 

۱6هزار هکتار رسییده است

اقتصاد کرمان به روایت اعداد

کافه کتاب

برنامه ریزی در ایران )۱۳۱۶-۱۳۵۶(
تحلیلی تاریخی، با تمرکز بر تحوالت نقش و جایگاه 

سازمان برنامه و بودجه
نویسنده

محسن کریمی مسعود نیلی
در مــورد این کــه کشــورهای مختلــف از جملــه 
ایــران، به چه نحو اداره می شــوند، تصمیمات 
مهــم چگونــه اتخــاذ می شــود و آن چه در عمل 
اتفــاق می افتــد تــا چه حــد به طور مســتقیم یا 
غیرمستقیم با سیاست های اتخاذشده ارتباط 
دارد، به رغــم ارزش بــاالی یادگیــری، اطالعات 
زیــادی وجــود نــدارد. تجربــه ی تاریخی نشــان 
می دهــد کــه برنامه ریــزی در ایــران به عنــوان 
نمونــه ای قابــل تعمیــم از شــیوه ی حکمرانــی، 
دربرگیرنــده ی اطالعــات مفیــدی در این زمینه 
اســت. عملکــرد ســازمان برنامــه و بودجــه نیز 
در نقــش دســتگاه تنظیم کننــده ی برنامه های 
میان مــدت و بودجه هــای ســنواتی و به مثابــه 
محل تالقی آرمان ها و آرزوهای سیاستمداران 
در یک طرف و منابع و محدودیت ها در طرف 
دیگــر، حــاوی جلوه هایــی آموزنــده از ســقف 
کیفیت حکمرانی در ایران است. لذا تحوالت 
تاریخی برنامه ریزی به عنوان جلوه ای از محتوای 

حکمرانی و ســازمان برنامــه و بودجه به عنوان 
ایــران،  در  آن  نهــادی  کیفیــت  از  شــاخصی 
درس های بسیاری برای آموختن دارد که در این 
کتاب به بخش هایی از آن پرداخته شده است.

سایه روشن

 خبرآخر 

از 6 تا ۱۱ مهرماه سال جاری برگزار می شود؛

 بزرگداشت 
 روز جهانی گردشگری ۱۴۰۰ 

در ۵ استان منتخب
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی گفت: بزرگداشت روز جهانی گردشگری 
۱۴۰۰ از تاریخ ۶ تا ۱۱ مهرماه سال جاری در پنج استان 
منتخب به عنوان نمایندگان مسیرهای جدید و سنتی 
اســاس،  ایــن  برگــزار می شــود.بر  گردشــگری کشــور 
اســتان کرمــان دهم مهرماه میزبــان این رویداد بخش 
گردشــگری خواهــد بــود. ولی تیموری بــا بیان این خبر 
گفت: »با توجه به برنامه ریزی انجام شده و استقبال 
ادارات کل اســتانی بــرای برگــزاری مراســم روز جهانــی 
گردشــگری ۱۴۰۰، ایــن موضــوع در دومیــن نشســت 
شــورای سیاســت گذاری مراسم بزرگداشت روز جهانی 
گردشــگری مطــرح و بــا میزبانــی اســتان های منتخــب 
موافقت شــد.« او افزود: »بنا بر این تصمیم اســتان 
اردبیــل در روز ششــم مهــر، اســتان های کردســتان و 
کرمانشــاه به صــورت مشــترک در منطقــه اورامانــات 
)هورامان( در هشــتم مهر، اســتان کرمان در دهم مهر 
و اســتان فارس در یازدهم مهرماه ســال جاری میزبان 
مهم تریــن رویــداد صنعت گردشــگری کشــور خواهند 
بــود.« معــاون گردشــگری در تشــریح سیاســت ها و 
برنامه های مورد نظر برای روز جهانی گردشگری اظهار 
کرد: »طبق رویکرد ســال های اخیر وزارت گردشــگری 
در تالش بوده است تا با استفاده از رویدادهای مهمی 
همچــون روز جهانــی گردشــگری در راســتای معرفــی 
مناطــق کمتــر شناخته شــده یــا جلــب توجــه مقامــات 
محلی و مردم برای اهمیت دادن به مقوله گردشگری 
در برنامه ریزی های استان یا شهر خاصی اقدام کند.«

او افزود: »در همین راستا انتخاب استان های اردبیل، 
کرمانشــاه و کردســتان در چارچــوب سیاســت تعریف 
مســیر جدید گردشــگری در شــمال غرب کشــور است 
که امسال با ثبت جهانی منطقه اورامانات در فهرست 
یونسکو، برگزاری این رویداد ملی بطور حتم در توسعه 
و رونق گردشگری این منطقه تاثیر قابل توجهی خواهد 

داشت.«
دیگــر،  ســوی  »از  شــد:  یــادآور  گردشــگری  معــاون 
استان های کرمان و فارس نیز در امتداد مسیر سنتی 
و تاریخی گردشگری کشور واقع شده اند و جا دارد به 
موازات تعریف مســیرهای جدید گردشــگری همچنان 

در محل توجه بیش از پیش قرار گیرند.«
تیمــوری در ادامــه ضمــن اشــاره بــه شــعار روز جهانــی 
گردشــگری در ســال ۲۰۲۱ گفــت: »ســازمان جهانــی 
گردشــگری شعار گردشــگری، ابزاری برای رشد فراگیر 
را برای ســال جاری انتخاب کرده اســت و بدون تردید 
انتخــاب پنــج اســتان برای برگــزاری مراســم روز جهانی 
گردشــگری از ســوی معاونــت گردشــگری در همیــن 
چارچــوب و بــه مفهوم توجه به توســعه و رونق متوازن 

گردشگری در کشور بوده است.«
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رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب 

کرمــان از پیــش بینــی تولیــد ۱۵۰ هــزار تــن 

خرما در هفت شهرستان جنوبی این استان 

کرمان خبر داد
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به پاس ارزش   آفرینی در تحول وتوسعه کسب و کار؛

 در اجالس 
 مدیران ارزش آفرین 

از »مدیرعامل سیمان کرمان« تقدیر شد

در اجالسیه سراسری مدیران ارزش آفرین در تحول 
وتوسعه کسب وکار که با همکاری وزارت صنعت 
معدن و تجارت، اتاق بازرگانی ایران و سازمان فنی 
و حرفه ای کشــور برگزار شــد از مدیرعامل سیمان 
کرمــان بــه پــاس ارزش آفرینــی در تحــول وتوســعه 

کسب وکار تقدیر شد.
در ایــن همایــش کــه درمحــل مرکــز همایش هــای 
بین المللــی رایــزن تهــران و بــا حضــور دکتــر تابش 
معــاون وزیــر صمــت و مدیرعامــل حمایت مصرف 
کننــدگان و تولیــد کنندگان ، دکتر عمرانی معاون 
قضایــی دادســتان کشــور و جمعــی از نماینــدگان 
مجلــس شــورای اســالمی برگــزار شــد از مدیــران 
وتالشــگران عرصه کارآفرینی وتوسعه کسب وکار 

تجلیل به عمل آمد.
هــدف از برگــزاری ایــن رویــداد، اشــاعه فرهنــگ 

کارآفرینی و تولید؛ و رویکرد این همایش تجلیل از 
مدیران برتر واحدهای تولیدی، صنعتی و اقتصادی 
بوده و محورهای کارآفرینی، خالقیت، استفاده از 
تکنولوژی برتر و بومی سازی، قابلیت تجاری سازی 
و خلق ثروت از جمله مالکهای ارزیابی مدیران در 

این اجالس بشمار رفته است.
مهندس فریدون رحمانی مدیرعامل گروه صنایع 
ســیمان کرمــان درخصــوص کســب ایــن افتخــار 
عنــوان داشــت: از جملــه اهــداف و رویکردهــای 
اقتصــادی  بنــگاه  یــک  بعنــوان  کرمــان  ســیمان 
توانمند، اهمیت دادن به مدیریت استراتژیک در 
کســب کار تخصصی صنعت سیمان وبتن وتوجه 
بــه نقــش مهــارت، خالقیــت و نــوآوری، همچنیــن 
توسعه اقدامات ابتکاری مدیران در حوزه  ی تولید، 
تنــوع بخشــی به محصــوالت مطابق با نیــاز بازار و 

متقاضیــان ضمــن ایجاد ارزش افزوده و گســترش 
فعالیت هــای کیفیــت محــور اســت کــه حاصل آن 
منجر به تداوم نقش اثر بخش سیمان کرمان در 
توسعه فضای کسب وکار استان، منطقه و کشور 

شده است.
مدیرعامــل ســیمان کرمــان بــا اشــاره بــه پــروژه ی 
راه اندازی مرکز تحقیقات شــرکت ســیمان کرمان 
اظهــار داشــت: ایــن اقدام ســبب حرکــت علمی و 
عملــی مجموعه بســوی تولید ســیمان هــای نوین 
و از جملــه ســیمان حفــاری فراســاحل، ســیمان و 
بتــن ســیلیکومنگنز، ســیمان LC۳ و نیــز اقدامات 
زیربنایی همچون پتروگرافی بتن و …. بوده است 
کــه مصــداق بــارز عملیاتی شــدن طرحهــا و برنامه 
ریزی های اثر بخش در ارزش آفرینی حوزه توسعه 

فضای کسب وکار است.


