
برای تحقق هدف گذاری ۵ میلیارد دالری افزایش صادرات انجام می شود؛ 

ابالغ سهمیه صادراتی استان   ها 
وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: هدف گذاری ۵ میلیارد 
دالر افزایــش صادراتــی این هفته ســهمیه بندی و به اســتان ها 
ابالغ می شــود. هدفگذاری افزایش ۵ میلیارد دالری صادرات 
تا انتهای سال، یکی از برنامه های وزیر صمت دولت سیزدهم 
بود که بر همین اساس، با ابالغ سهمیه استان ها برای افزایش 
صــادرات، مبــادی کاالهــای صادراتــی بــه صــورت اســتانی نیــز 
تفکیک شــده اســت. این ابالغیه نخســتین گام برای افزایش 
صادرات ۵ میلیارد دالری تا انتهای سال ۱۴۰۰ است. سیدرضا 
فاطمی امیــن در نشســت آغــاز اجــرای برنامه   هــای کوتاه مــدت 
مرتبــط بــا تنظیــم بــازار، صــادرات، رفــع موانــع و پشــتیبانی از 
تولید که با حضور معاونان وزارتخانه و مدیران مرتبط ستادی 
و ســازمان های صمــت اســتانی برگــزار شــد، افــزود: واحدهای 
ســازمانی، دفاتر تخصصی و ســازمان های صمت استانی باید 
فرآیندگــرا باشــند و تمــام موضوعــات و امــورات کاری مرتبط با 

حــوزه تخصصــی خــود را درون تشــکیالت خــود انجــام دهند و 
دفاتــر تخصصــی در ســتاد وزارتخانــه به صورت رشــته فعالیت 

کارها را دنبال کنند.

تدوین برنامه   های مرتبط با افزایش صادرات  
وی با اعالم اینکه هدف گذاری ۵ میلیارد دالر افزایش صادراتی 
این هفته سهمیه بندی و به استان ها ابالغ خواهد شد، گفت: 
همچنین موضوع آمایش ســرزمینی را نیز دنبال می   کنیم و تا 
پایان ســال برای ۴۵۰ شهرســتان نقشــه راه، اهداف و اقدامات 
الزم تدوین خواهد شد. وزیر صمت با یادآوری اینکه مطالعات 
و اسناد باالدستی عمدتا بر لجستیک، آمار و جمعیت با رویکرد 
سرزمینی تمرکز داشته است، تاکید کرد: در آمایش سرزمینی 
ویــژه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت می   خواهیم نگاشــت یا 
نسخه عملیاتی برای هر شهرستان داشته باشیم که مطالعات 

در این راستا با ایجاد دبیرخانه مرتبط، زمان بندی الزم و منطقه 
بندی ویژه آغاز می شود.

  اجرای برنامه    های مرتبط با رشته فعالیت   ها در دفاتر   
تخصصی

فاطمی امیــن اجــرای برنامه   هــای مرتبــط با رشــته فعالیت   ها در 
حوزه هــای دفاتــر تخصصی را جزو اولویت هایی دانســت که در 
این زمینه مطالعات زیادی انجام شده است و گفت: اعدادی که 
در حوزه   های مرتبط با تولید، صادرات، اشتغال و سرمایه گذاری 
و... بایــد تحقــق یابــد و پروژه   هایــی کــه باید انجام شــود در هر 
حــوزه بایــد مشــخص و تــا ۳ ماه دیگر برنامــه تدوین و تفکیک 
شود. وی در مورد موضوعات مرتبط با تنظیم بازار نیز گفت: 

سامانه جامع تجارت باید تمام کاالهای مهم 
را حداکثر تا آخر پاییز مورد پوشش قرار دهد. 
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صفحه 3
را بخوانید

 بررسی راهکار اجرایی افزایش تولید 
وکاهش قیمت سیمان در گفت و گو با مدیرعامل 

شرکت صنایع  سیمان کرمان؛

 تولید 
"LC3"نسل جدید سیمان های

اقتصاد کرمان: کالف پیچیده ی این روزهای وضعیت سیمان 
در کشور، ناشی از کمبود برق و گاز در فصول مختلف وضعیتی 
اســت کــه از تولیدکننــده، توزیــع کننــده تــا مصــرف کننــده و 
دستگاه های مدیریتی نظارتی را شدیدا درگیرخود کرده است. 
گروه صنایع سیمان کرمان بعنوان یک برند خوشنام درسنوات 
اخیــر نشــان داده کــه همــواره ســعی بر ایفای مطلوب رســالت 

تولیدی اقتصادی خود با در نظرگرفتن منافع ملی دارد.
استفاده از ظرفیت های داخلی در طراحی، بومی سازی وساخت  

تکنولوژی تولید در ایجاد محصوالت خاص واستراتژیک همچون 
ســیمان چاه نفت فراســاحل، سیمان ســفید ویژه، محصوالت 

»مجتمع جهان فوالد سیرجان« به عرضه اولیه رسید؛

 ارزش گذاری 
۲۲هزار میلیارد تومانی 

»فجهان«
پس از برگزاری نشســت یک دیدار یک عرضه که به مجتمع 
جهان فوالد ســیرجان اختصاص داشــت، عرضه سهام جهان 
فــوالد کــه ارزش بازار۲۲هــزار و ۴۵۰میلیــارد تومانــی بــرای آن 
محاســبه شــده در هفدهمین روز شــهریور ۱۴۰۰ در فرابورس 

ایران آغاز شد. 
بر اســاس این گزارش، شــرکت مجتمع جهان فوالد ســیرجان 
نخستین شرکت فوالدی زیرمجموعه شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر در حالی عرضه اولیه خود را برگزار کرد که از سال ۹۷ 
زمینه های الزم برای این اقدام را فراهم کرده بود. جهان فوالد 
ســیرجان کــه ســال ها پیــش تنها یک کارخانه خــاک خورده به 

حساب می آمد از سال ۹۲ با شروع عملیات احداث کارخانه ها 
یکــی پــس از دیگــری، مســیر توســعه ای به 

خود گرفت،

   گزارش 

پایین صفحه
را بخوانید
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سایه سنگین فقر انرژی و آب بر سر کرمان
صفحه 2
را بخوانید

»مجتمع جهان فوالد سیرجان« به عرضه اولیه رسید؛

ارزش گذاری ۲۲هزار میلیارد تومانی »فجهان«
پس از برگزاری نشست یک دیدار یک عرضه که به مجتمع جهان 
فوالد سیرجان اختصاص داشت، عرضه سهام جهان فوالد که 
ارزش بازار۲۲هزار و ۴۵۰میلیارد تومانی برای آن محاســبه شــده 

در هفدهمین روز شهریور ۱۴۰۰ در فرابورس ایران آغاز شد. 
بــر اســاس ایــن گزارش، شــرکت مجتمــع جهان فوالد ســیرجان 
نخستین شرکت فوالدی زیرمجموعه شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهــر در حالــی عرضــه اولیه خود را برگزار کرد که از ســال ۹۷ 
زمینه هــای الزم بــرای ایــن اقــدام را فراهم کرده بود. جهان فوالد 
سیرجان که سال ها پیش تنها یک کارخانه خاک خورده به حساب 
می آمد از سال ۹۲ با شروع عملیات احداث کارخانه ها یکی پس 

از دیگری، مسیر توسعه ای به خود گرفت،
در همان ابتدای راه مهندس علی عباســلو مدیرعامل شــرکت، 
وعده داده بود هر دو سال یک کارخانه جدید احداث کند. این 
در حالــی اســت کــه جهــان فوالد ســیرجان ابتدا در ســال ۱۳۸۸ 
توسط شرکت توسعه و آبادانی استان کرمان که از شرکت های 
زیــر مجموعــه صنــدوق بازنشســتگی صنایــع مــس ایران اســت 
تشــکیل شــد و پس از تغییراتی در ســهامداران ۵۱ درصد سهام 
آن متعلــق بــه معدنــی و صنعتــی گل گهــر و ۴۹درصد متعلق به 

توسعه و آبادانی استان کرمان شد.
ســرمایه ثبتــی ایــن شــرکت ۹۶۰میلیــارد ریــال بــود کــه توســط 
سهامداران تامین شده و این اولین سرمایه گذاری بزرگ صندوق 
بازنشستگی مس در شهرستان سیرجان در عمر ۳۰ ساله خود به 
شمار می رفت. در خصوص تامین سرمایه احداث پروژه کارخانه 
احیا هم ۵۰ درصد آن توسط سهامداران و ۵۰درصد بقیه توسط 
بانک تجارت در قالب وام تامین شد و برای تامین سرمایه مورد 
نیاز کارخانه ذوب مجوز اســتفاده از تســهیالت صندوق توســعه 
ملی اخذ شد. این امر یادآور ایجاد زیرساخت های الزم با اندک 
امکانــات موجــود در آن زمــان اســت و اغلــب نیروهــای انســانی 
فعال در این شــرکت به درســتی هم آن روزها را و عالوه بر آن، 
روزهایی را که به آغاز شــدت گیری تحریم ها متصل شــد و برای 
ورود تجهیــزات مــورد نیــاز کارخانه ذوب دچار بحران شــدند، به 
خاطر دارند. اگرچه این شرکت در سال های ۹۶ و ۹۷ طعم تلخ 
تحریم های داخلی را نیز چشید که آن زمان مدیران وقت از آن 

با عنوان خود تحریمی  نیز یاد می کردند.
در همان سال ها علی عباسلو، مدیرعامل جهان فوالد سیرجان 
در گفت وگویی ضمن اشــاره به ســختی های توســعه در صنعت 

فــوالد خاطرنشــان کرد: بــرای اینکه تجهیــزات کارخانه زودتر به 
دســت مــا برســد، تجهیزات را از آلمان بــا کامیون حمل کردیم، 
اما کار ترخیــص تجهیزات، یک ماه در وزارتخانه معطل ماند تا 
جایی که مشکل با وزیر مطرح شد و با یادداشت وزیر و معاون 
وزیر، مشــکل حل شــد. االن، برخی تجهیزات حدود دوســه ماه 
در گمرک مانده و درگیر ترخیص آنها هســتیم و این پروســه در 
بانک ها، بانک مرکزی، گمرک و سایر دستگاه ها نیز وجود دارد. 
کارخانه هــای مشــابه دیگــری هم هســتند که مشــــکل جدی  از 
ناحیه تحریم  خارجی ندارند، اما با چالش های داخلی مواجهند .
این امر یادآور برگی از تاریخ توسعه ای جهان فوالد و چالش هایی 
بود که با آن دست و پنچه نرم کرد تا به امروز که توانسته است 
سهم ۷ درصدی بازار و رتبه ششم تولید میلگرد را تصاحب کند.

اکنون جهان فوالد مسیر رو به رشد و توسعه ای را با اجرای طرح ها 
یکی پس از دیگری پشت سر می گذارد و پس از سه سال تالش 
پی در پی در ارائه شفاف اطالعات مالی گامی  بزرگ تر با ورود به 

بورس اوراق بهادار برمی دارد.
مدیرعامل شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نشست خبری 
یک دیدار، یک عرضه در آستانه عرضه اولیه سهام شرکت یادآور 
شــد: این شــرکت در ســال ۸۸ با یک میلیارد سرمایه تاسیس و 
پــس از آن بــا ســرمایه ۵/ ۱میلیارد تومانــی، فعالیت خود را آغاز 
کرد که هم اکنون نیز با سرمایه ۴هزار میلیارد تومانی در آستانه 

عرضه اولیه سهام خود در فرابورس قرار دارد.
بــه بــاور عباســلو در حالــی از آهــن اســفنجی تا میلگــرد آجدار و 
ســیم بوکســل در شــرکت های زیرمجموعه مجتمع جهان فوالد 
سیرجان تولید می شود که در سال ۱۳۹۳ کارخانه احیا شماره یک 
بهره برداری شد و پس از آن در سال ۹۴ کارخانه بریکت سازی، 
سال ۹۵ کارخانه نورد، سال ۹۸ کارخانه ذوب و ریخته گری شماره 
یــک و ســال ۱۳۹۹ پــروژه تولید اکســیژن، نیتــروژن و آرگون برای 

تامین کارخانه های احیا و ذوب به بهره برداری رسیدند.
مدیرعامل شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان اعالم کرد: ماده 
اولیه تولیدات این شــرکت، گندله اســت و تمامی  آن ازکارخانه 
گل گهر تامین می شــود. وی در این باره توضیح داد: مواد اولیه 
مطابق با قرارداد بین شرکت گل گهر و فوالد سیرجان خریداری 
شده و نرخ گندله بر اساس سیاست های کلی سازمان ایمیدرو 
تعیین می شــود که بیشــتر ۵/ ۲۳ درصد متوســط قیمت فروش 

شمش خوزستان است.
عباسلو گفت: این مجموعه توانسته  است رتبه نهم را در تولید 
آهن اسفنجی و رتبه هشتم را در تولید شمش فوالدی در کشور 

در سال ۹۹ به دست آورد.
وی در خصــوص برنامه هــای توســعه ای مجتمــع جهــان فــوالد 
سیرجان به احداث واحد احیا مگامدول به ظرفیت اسمی تولید 
۷/ ۱میلیــون تــن آهن اســفنجی در ســال و احــداث واحد احیای 

شماره دو به ظرفیت اسمی  تولید ۹۶۰هزار تن آهنگ اسفنجی 
در ســال اشــاره و ابراز امیدواری کرد که ظرف دو ســال آینده به 

بهره برداری برسد.
وی از دیگر برنامه های توسعه ای فجهان را احداث واحد خط کالف 
به ظرفیت اســمی تولید ۳۰۰هزار تن کالف در ســال، واحد ذوب 
آلیاژی به ظرفیت اسمی تولید ۵۰۰هزار تن تولید در سال طی دو 
مرحله و واحد ذوب و ریخته گری شماره دو به ظرفیت اسمی تولید 
۳/ ۱میلیون تن تولید برشمرد و افزود: همچنین کارخانه اکسیژن 
به ظرفیت اسمی  تولید ۲۵هزار تن تولید در سال به عنوان نیاز 
ذوب بایــد حتمــا اجرایــی شــود.مدیرعامل مجتمــع جهــان فوالد 
ســیرجان در خصــوص وضعیــت صــادرات این مجموعــه با بیان 
اینکــه جایــگاه صادراتــی خوبــی دارد و کل محصــوالت بــه لحاظ 
کیفیت به گونه ای است که قابلیت ۱۰۰ درصدی برای صادرات را 
دارد، تصریح کرد: در سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ میزان صادرات 
از کل ســال ۹۹ بیشــتر بوده اســت. علی عباسلو همچنین سود 
عملیاتی این شــرکت در ســه ماهه اول سال جاری را ۷۷۰میلیارد 

تومان عنوان کرد.
 نقش سهامدار عمده در توسعه  

معــاون ســرمایه گذاری و امــور شــرکت های گل گهــر و نماینــده 
سهامدار عمده شرکت جهان فوالد سیرجان با بیان اینکه گل گهر 
طــی ۱۰ ســال گذشــته بــا برنامه ریزی جامع در منطقه توانســته 

بیشترین رشد درآمدی را بین شرکت های معدنی داشته باشد، 
گفت: گل گهر ساالنه رشد درآمد ۱۶ درصدی داشته و به دنبال 
طرح جامع منطقه، شــرکت های مختلفی را راه اندازی کرده که 

یکی از آنها جهان فوالد سیرجان است.
محسن نبوی با اشاره به اینکه امروز منطقه گل گهر اولین منطقه 
ایران است که از سنگ آهن تا نورد را در کنار هم قرار داده که 
پتانســیل بزرگی اســت، افزود: در دهه پیش رو نیز برنامه های 
توســعه ای را در ســایر مناطــق کشــور ادامــه خواهــد داشــت و 
همچنین ساخت دو نیروگاه در منطقه گل گهر پیگیری می شود  
کــه بــا نیروگاه فعلی به ســه نیروگاه می رســد. وی از برنامه های 
توسعه ای گل گهر را توسعه زنجیره فوالد در منطقه گل گهر عنوان 
کرد و گفت: قطعا ادامه توسعه جهان فوالد هم جزو این برنامه 
است و عالوه بر این، تامین سنگ آهن و توسعه زیرساخت های 

مشهود را در دستور کار داریم.
به گفته نماینده سهامدار عمده شرکت جهان فوالد سیرجان از 
آنجا که بحث آب، گاز و برق به عنوان زیرساخت اصلی موردنیاز 
شرکت جهان فوالد یکی از نقاط قوت این شرکت است، سال 
گذشته بزرگ ترین پروژه ملی کشور یعنی انتقال آب خلیج فارس 
به منطقه گل گهر انجام شد و امروز می تواند آب شرکت جهان 
فوالد را تامین کند. همچنین برای تامین گاز منطقه خط دوم گاز 
از ارسنجان را در برنامه داریم که به زودی نهایی می شود. وی از 
دیگر نقاط قوت فوالد ســیرجان را بحث تامین خوراک دانســت 
که گل گهر به عنوان نزدیک ترین تامین کننده، این وظیفه را بر 
عهــده دارد. نبــوی در ادامــه بــه امضــای یــک تفاهم نامه مهم با 
وزارت صمــت اشــاره کــرد و در ایــن خصوص اظهار کرد: طی دو 
ســه ماه گذشــته، امضای تفاهم نامه اقتصاد مقاومتی با وزارت 
صمت شــامل ۵ میلیارد یورو پروژه امضا شــد که در برنامه های 
این وزارتخانه دیده شــده اســت. به گفته وی، مقرر شــده وزیر 
فعلی نیز به این برنامه ها پایبند باشد و بر همین اساس تمامی 
 جوازهــای مــورد نیــاز کارخانه هــا در منطقــه گل گهر جذب شــده 
است و در شرکت جهان فوالد و سایر شرکت ها نیز این موضوع 

پیگیری می شود.
نبوی با بیان اینکه جهان فوالد سیرجان از شرکت های پرپتانسیل 
در آســتانه عرضــه اولیــه اســت، گفــت: گل گهــر نیــز بــه عنــوان 
سهامدار عمده، پشتیبان سهام این شرکت خواهد بود و متعهد 
می شود سهام فجهان را از طریق بازارگردان قوی حمایت کند.



رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از موافقت اولیه رئیس جمهور 

برای واگذاری سهام عدالت به جاماندگان سهام عدالت خبر داد. 

آمار ها نشان می دهد که بیش از 21میلیون نفر مستحق دریافت 

ســهام عدالت بوده اند اما به آنها ســهامی واگذار نشــده است در 

مقابــل 10میلیــون نفــر از ثروتمنــدان بــه جای فقرا ســهام عدالت 

دریافت کرده اند. قرار بود سهام عدالت به دهک های پایین جامعه 

تعلق بگیرد و افراد تحت پوشــش نهادهای حمایتی، روســتاییان، 

عشــایر، زنان سرپرســت خانــوار، کارگران فصلی و بیمــاران دارای 

بیماری خاص در اولویت قرار بگیرند اما حاال آمارها خالف این را 

نشان می دهد چنان که 21میلیون نفر از کم درآمدترین افراد جامعه 

ســهام عدالت ندارند اما در مقابل 10میلیون نفر از پردرآمدترین 

گروه های جامعه، سهام عدالت دریافت کرده اند.

 21میلیون جامانده، 
سهام عدالت می گیرند

خبر  
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مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان 
مطرح کرد 

 عملکرد تعاونی ها 
 در حوزه مسکن کرمان 
 به کمتر از ۱.۵ درصد 

کاهش یافت

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان 
با اشاره به اینکه عملکرد تعاونی ها در حوزه های 
مختلف کاهش داشته است گفت: عملکرد بخش 
تعــاون در حــوزه مســکن از ۲.۵ درصــد به کمتر از 

۱.۵ درصد رسیده است.
ضمــن  خبــری  نشســت  در  اســماعیلی  رضــا 
گرامیداشــت هفته تعاون با اشــاره به اینکه حوزه 
تعــاون گســترده و پیچیــده اســت افــزود: در حوزه 
تعاون بیشــتر کارکردهای اقتصادی دیده شــده و 
کارکردهای اجتماعی و سیاسی این حوزه مغفول 

مانده است.

محقق نشدن سهم 2۵ درصدی تعاونی   
ها در اقتصاد 

وی گفــت: قــرار بــود در برنامــه پنجــم توســعه ۲۵ 
درصــد اقتصــاد کشــور تــا پایــان برنامــه ششــم به 
تعاونــی هــا برســد و همچنیــن الویــت قــرار گرفتن 
تعاونــی هــا در حوزه واگذاری شــرکت های دولتی 
بــه بخــش خصوصــی یکــی دیگــر از برنامــه هــای 
توســعه ای بــود کــه متاســفانه هیــچ یــک بــه طور 

کامل محقق نشد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان 
بــا بیــان اینکــه رویکــرد دولــت رییســی حمایت از 
اقشار ضعیف جامعه است تصریح کرد:  همچنین 
تحقــق ۲۵ درصــدی ســهم تعاونــی هــا در اقتصاد 
کشور از مهم ترین برنامه های وزارت تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم است.

اشتغال    و  اقتصاد  در  تعاونی ها  نقش 
استان کرمان

اسماعیلی از وجود پنج هزار و ۲۲۲ تعاونی فعال و 
به بهره برداری رسیده و در دست اجرا در استان 
کرمــان خبــر داد و تصریــح کــرد: بیــش از ۵۰ هزار 
اشتغالزایی و فرصت شغلی در حوزه تعاونی های 
ایــن اســتان انجــام شــده که حــدود پنــج درصد از 

اشتغال کرمان را به خود اختصاص می دهد.
وی بیــان داشــت: گــردش مالــی تعاونــی هــا در 
اقتصاد استان کرمان بین سه تا پنج درصد است 
و تا ســهم ۲۵ درصدی تعاونی در اقتصاد  فاصله 

زیادی داریم.

در حوزه    کرمان  تعاونی های  بیشترین 
کشاورزی 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان 
با اشاره به اینکه از آنجایی که ۳۴ درصد از اشتغال 
این اســتان در بخش کشــاورزی اســت بیشــترین 
تعاونی های ثبت شده در کرمان در این حوزه است 
تصریح کرد: بیشترین تعاونی ها در شهرستان های 
کرمان، رفسنجان و سیرجان فعالیت دارند و سه 
هــزار و ۹ میلیــارد ریــال ســرمایه اولیــه تعاونــی در 

استان کرمان ثبت شده است.
وی افتتــاح  مرکــز نــوآوری و توســعه تعاونــی ها در 
اســتان کرمان را  مهم ترین رویداد تعاونی ها در 
سال گذشته عنوان کرد و گفت: در آیین افتتاحیه 
ایــن مرکــز توســط معــاون وزیــر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعــی بیــش از ۱۰۰ میلیــارد تومان تســهیالت 

با نرخ ترجیحی به تعاونی ها اختصاص یافت.
اسماعیلی با اشاره اینکه در روستاها حوزه تعاون 
در گذشــته بســیار قوی بود و  هم یاری و فرهنگ 
تعــاون در روســتاها وجــود داشــت امــا به مــرور با 
تغییــر فرهنــگ مردم از روســتایی به  شهرنشــینی 
متاسفانه نتوانستم در حوزه شهرنشینی فرهنگ 
تعــاون را بــه خوبی ترویج دهیم افزود: در شــرایط 
کنونــی مــی توانیــم از ظرفیــت بســیج در توســعه 

تعاونی ها استفاده کنیم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان 
بــا اشــاره بــه اینکــه تعــاون در حوزه هــای مختلف 
افت داشــته اســت گفت: ســهم بخش تعاون در 
حوزه مسکن از ۲.۵ درصد به کمتر از ۱.۵ درصد 

رسیده است.
مدیــر امــور شــعب بانــک توســعه و تعاون اســتان 
کرمــان نیــز در ایــن نشســت بــا گرامیداشــت روز 
تعــاون افــزود: رســالت اجتماعــی بانک توســعه و 
تعاونی رسالت در بخش تعاون است و ۷۰ درصد 

منایع و مصارف در بخش تعاون است.
غالمرضــا کافــی زاده بــا بیــان اینکــه تا پایان ســال 
ریــال  میلیــارد   ۷۰۰ و  هــزار   ۶ بــر  بالــغ  گذشــته 
تســهیالت پرداخــت شــده کــه چهــار هــزار و ۷۰۰ 
میلیارد ریال آن به تعاونی ها و اعضا آن اختصاص 

داشته است.

گام مؤثری در ایجاد اشتغال پایدار؛ 

 آکادمی کارآفرینی 
در رفسنجان آغاز به کار کرد

آکادمــی کارآفرینــی و توســعه کســب و کار بــا هــدف 
آموزش و پرورش جوانان مستعد در زمینه های مختلف 
در شهرستان رفسنجان استان کرمان آغاز به کار کرد.

برنامه ریزی برای تدریس دوره های مربوط به مهارت 
افزایی و اشتغال به فراگیران از جمله کارکردهای این 

آکادمی تعریف شده است.
مدیــرکل کار، تعــاون و رفــاه اجتماعــی اســتان  کرمــان 
شــامگاه دوشــنبه در آغاز به کار این آکادمی در محل 
تــاالر خیــام دانشــگاه ولیعصر  رفســنجان اظهــار کرد: 
تحصیالت دانشــگاهی خوب اســت امّا در کنار تئوری 
هــای درســی، چیزی که آموختــم، ارتباطات اجتماعی 

بود، توجه به آن برای آینده عالی است.
رضا اســماعیلی افزود: دوره آکادمی کارآفرینی بسیار 
مفید است و می تواند به توسعه اشتغال کمک کند.

وی بیان کرد: انجمن کارآفرینان رفسنجان پنج سال به 
دنبال ایجاد و راه اندازی این ایده و آکادمی کارآفرینی 

و توسعه کسب و کار بود.
امــام جمعــه رفســنجان هــم در ایــن آییــن اظهارکــرد: 
کارآفرینی و ایجاد اشــتغال یک موهبت الهی اســت و 
ارزش متعالی آن در آموزه های دینی هم آمده است.

حجــت االســالم اصغر عســکری بیان کــرد: کارآفرینی 
دارای بــرکات اقتصــادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی 
است؛ در جامعه ای که در آن شغل پایدار وجود داشته 

باشد لغزش های فرهنگی کمتر است.
بــه گــزارش ایرنــا، فرمانــدار رفســنجان نیــز آکادمــی 
کارآفرینی و کسب و کار  را گام مؤثری در ایجاد اشتغال 
پایدار برشــمرد و افزود: برخی آمارها که در خصوص 
اشتغال بیان می شود معموال مربوط به اشتغال پایدار 
نیســتند؛ اشــتغالی مطلــوب اســت کــه پایدار باشــد و 
فرد بتواند اقتصاد خانواده را تأمین کند و برای ایجاد 
اشــتغال پایــدار هــم ایجــاد بنگاه هــا و کارخانه هــای بــا 
توانمندی باال مورد نیاز اســت که بتوانند محصوالتی 

بادوام تولید و روانه بازار کنند.
حمیدرضــا ایرانمنــش رئیــس هیــات مدیــره انجمــن 
کارآفرینی شهرستان رفسنجان هم گفت: این آکادمی 
بــرای هنرجویــان ۳۰۰ ســاعت تدریــس تئــوری و ۲۷۰ 
ساعت فعالیت عملی را خواهد داشت که به مدت ۹ 
ماه مسائل مربوط به چگونگی ایده پردازی، اجرای ایده 

و کارآفرینی و ایجاد شغل را بیان می کند.

در دانشگاه جیرفت برگزار می شود؛

همایش بین المللی 
 باستان شناسی 

تاریخ هلیل رود فراخوان داد
رئیس دانشگاه جیرفت از برگزاری نخستین همایش 
بیــن المللــی باســتان شناســی و تاریخ حــوزه فرهنگی 
هلیــل رود در ایــن دانشــگاه طــی بهمــن مــاه امســال 

خبر داد.
دکتــر مرتضــی مختاری، ارایۀ دســتاوردهای پژوهشــی 
در حیطــه باســتان شناســی و تاریــخ حــوزۀ هلیــل رود 
و همچنین تبادل دیدگاه های پژوهشــگران و دســت 
انــدرکاران باســتان شناســی را از اهــداف این همایش 

برشمرد.
رئیــس دانشــگاه جیرفــت ادامــه داد: گــروه باســتان 
شناســی دانشــگاه جیرفت در انجام رســالت علمی و 
ماموریــت خــود در معرفی تمدن حوزه فرهنگی هلیل 
رود با همراهی استادان، نهادها، انجمن ها و موسسه 
هــای علمــی زمینــه برگــزاری همایشــی در ایــن حــوزۀ 

فرهنگی را مهیا کرده است.
وی با بیان اینکه بخش های مختلف حوزه  هلیل رود 
نیازمند طرح برنامه های پژوهشی هدفمند و مستمر 
اســت گفــت: حــوزه هــای مــردم شناســی، مطالعــات 
فرهنگ عامه، پژوهش های جغرافیایی و محیطی در 
این حوزه متاسفانه مغفول مانده و عمال درک عمیق 

مسایل یاد شده را با دشواری مواجه کرده است.
مختــاری افــزود: برگــزاری همایش باســتان شناســی و 
تاریــخ حــوزه فرهنگــی هلیــل رود در هدفمنــد ســازی 
پژوهش های باســتان شناســی این منطقه نیز نقش 

مهم و موثری دارد.
دبیــر اجرایــی همایش بین المللی باســتان شناســی و 
تاریخ حوزه فرهنگی هلیل رود نیز ارتقای ارتباط جامعه 
و دانشگاه و نمایش نقش و اهمیت دانشگاه جیرفت 
در پژوهش های بنیادی مطالعات باســتان شناســی و 
تاریــخ حــوزۀ هلیــل رود را از دیگر اهــداف برگزاری این 

همایش برشمرد.
محمــد شهســواری افــزود: محورهای همایش شــامل 
مباحــث مختلفــی از هویــت فرهنگی حــوزه هلیل رود 

است.
وی تصریح کرد: عالقه مندان برای شرکت در همایش 

به سایت همایش
 https://conf.halil.ujiroft.ac.ir/ مراجعه کنند.

به گزارش ایرنا زمان برگزاری این نمایشــگاه ۲۳ و ۲۴ 
بهمن ماه امسال برنامه ریزی شده است.

بررسی راهکار اجرایی افزایش تولید وکاهش قیمت سیمان در گفت و گو با مدیرعامل شرکت صنایع  سیمان کرمان؛

"LC3"تولید نسل جدید سیمان های
اقتصاد کرمان: کالف پیچیده ی این روزهای وضعیت ســیمان 
در کشور، ناشی از کمبود برق و گاز در فصول مختلف وضعیتی 
اســت کــه از تولیدکننــده، توزیــع کننــده تــا مصــرف کننــده و 
دستگاه های مدیریتی نظارتی را شدیدا درگیرخود کرده است. 
گروه صنایع سیمان کرمان بعنوان یک برند خوشنام درسنوات 
اخیــر نشــان داده کــه همــواره ســعی بــر ایفای مطلوب رســالت 

تولیدی اقتصادی خود با در نظرگرفتن منافع ملی دارد.
استفاده از ظرفیت های داخلی در طراحی، بومی سازی وساخت  
تکنولوژی تولید در ایجاد محصوالت خاص واستراتژیک همچون 
ســیمان چاه نفت فراســاحل، ســیمان ســفید ویژه، محصوالت 
ســیمانی ســیلیکومنگنز، وایــن بــار پــروژه تولیــد نســل جدیــد 

سیمانهای مرکب )LC۳( گواه این مدعی است.
 بر این اساس، درنشستی با مدیرعامل شرکت سیمان کرمان 
به بررسی این اقدام جدید ومهم سیمان کرمان، شیوه مقابله 
با شرایط بوجود آمده با لحاظ کردن شرایط کاربردی کارشناسی 
و اجرایی که آثار مثبتی برای صنعت و میهن عزیزمان به ارمغان 

میاورد، پرداخته ایم: 
فریــدون رحمانــی مدیرعامــل گــروه صنایــع ســیمان کرمــان در 
ایــن خصــوص اظهــار داشــت:میزان تقاضــای ســیمان یکــی از 
پارامتر هایی است که نشانگر رشد اقتصادی هر کشور است. 
کشورهای در حال توسعه بدلیل افزایش حجم و سرعت ساخت 

و ساز، مصرف بتن و در نتیجه سیمان بیشتری را دارند.
وی افزود: ســهمیه بندی گاز مصرفی در زمســتان وقطعی برق 
تابســتان در کنار تحریم های صورت گرفته علیه کشــورمان که 
منجر به کند شدن روند بهینه سازی، تعمیر و نگهداری، و نهایتا 
کاهش حجم تولید در مقایسه با افزایش نیاز بازارشده است، 
ســیمان کرمان را بر آن داشــت که تن به محدودیت ها نداده و 
با توکل برخدا، اعتماد به دانش وتعهد نیروهای با تجربه خود 
با ایجاد زیرساخت ها و امکانات به روز و جدید همواره درمسیر 

رفع این گونه چالشها وموانع اقدامات مؤثری انجام دهد.
وی افــزود تعریــف وایجــاد پروژه نســل جدید ســیمانهای مرکب 
)LC۳( مهندس رحمانی بیان کرد:ازجمله پروژه های مهم سیمان 

کرمــان اســت که درشــرایط کنونی بســیارمؤثر و کارآمــد بوده و 
قابلیت افزایش ظرفیت کارخانجات کنونی را فراهم خواهد آورد. 
وجه تمایز سیمان LC۳ وی گفت: با سایر سیمان ها در مقدار 
افزودنی ها وفرموالســیون این ســیمان اســت که ضمن کاهش 
هزینه های تولید و جایگزینی رس کلسینه شده و سنگ آهک 
و واکنش فیمابین آنها با کلینکر معمولی تا حداکثر ۵۰ درصد، 
امکان دستیابی به ظرفیت تا دو برابر تولید را با سرمایه گذاری 

حداقلی فراهم میآورد.
مدیر عامل سیمان کرمان اضافه کرد: از آنجا که تا ۳۰ درصد 
مــواد تشــکیل دهنــده ایــن ســیمان از خاک رس و تــا ۱۵ درصد 
ســنگ آهــک مــی باشــد، وجود معادن غنــی و ارزان قیمت این 
 LC۳ مواد، و پخت و ســایش آن ها، قیمت تمام شــده ســیمان
را نسبت به سیمان های معمولی حدود ۲۵ درصد کاهش می 
دهد. شایان ذکر است دوام محصوالت سیمانی و بتنی تولید 
شده با استفاده از این سیمان بسیار باالتر می باشد و استفاده 
از این سیمان جدید می تواند عمر سازه های بتنی را تا حدود 

زیادی افزایش دهد. 
برخی مزایای مهم و قابل اهمیت سیمان LC۳ شامل:

کاهــش تــا ۵۰ درصدی کلینکر فاکتــور، جایگزینی تا ۳۰ درصد 
خــاک رس کلســینه، کاهــش انــرژی مصرفــی و افزایــش طــول 
عمر نسوز کوره و کاهش هزینه های تعمیرات، کاهش هزینه 
الکتریکــی ســایش و افزایــش طــول عمــر الینر هــا و گلوله های 
آسیاب های سیمان، کاهش تا ۴۰ درصدی تولید CO۲، مقاومت 
شــیمیایی بیشــتر مالت و بتن تولید شــده در برابر حمالت یون 
هــای مضــر بــه خصوص یون های ســولفات و کلر، جلوگیری از 
بروز واکنش های قلیایی سیلیســی، عملکرد مطلوبتر در برابر 

کربوناسیون، است
عضو کمیته  TC۷۴ وی همچنین افزود:  بدیهی است در شرایطی 
که طی سالیان اخیر از یک سو قیمت سیمان بصورت دستوری 
کنترل شده است و کارخانجات با حداقل سود و کمترین بهینه 
ســازی به فعالیت پرداخته اند و از طرف دیگر در دوران تحریم 
که امکان افزایش ظرفیت و طرح های توسعه ای کارخانه ها به 

دلیل عدم امکان تامین تجهیزات و قطعات به راحتی میسر نمی 
باشد، تولید سیمان LC۳ با کاهش کلینکر فاکتور سیمان تا ۵۰ 
درصد و افزایش تا دو برابری تولید سالیانه، آن هم بدون نیاز به 
خریداری و نصب تجهیزات جدید و فقط با تکیه بر دانش فنی 
سازمان و اعمال تغییرات جزئی در خط تولید، فرصت استثنایی 
و بی نظیری را برای سیمان کشور فراهم خواهد کرد و  سیمان 
کرمان افتخارآن را دارد که بعنوان اولین شرکت ایرانی پیشگام 

در این زمینه اقدامات قابل توجهی را صورت داده است.

پراکندگی فقر انرژی و آب در ایران چگونه است؟

سایه سنگین فقر انرژی و آب بر سر کرمان

در گــزارش دفتــر مطالعــات رفــاه اجتماعــی وزارت کار، موضــوع 
فقر انرژی و آب در کشور بررسی شده که نشان می دهد استان 
کرمــان ازنظــر فقــر انــرژی نامســاعدترین وضعیــت را در کشــور 

تجربه می کند.
دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در مجموعه گزارش های جدید خود درباره »فقر چندبعدی« برای 
اولین بار به بررسی »فقر انرژی و آب« در ایران پرداخته است.
بر اساس تعریف بانک توسعه آسیایی، فقر انرژی عبارت است 
از: »فقــدان انتخاب هــای کافی در دسترســی بــه خدمات انرژی 
مقرون به صرفه، قابل اعتماد، با کیفیت عالی، ایمن و سازگار با 
محیط زیست برای حمایت از توسعه اقتصادی و انسانی« و دفتر 
مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون تالش کرده بر مبنای این 

تعریف تصویری از فقر انرژی و آب در ایران ارائه دهد.
بــر مبنــای ایــن مطالعــه، در ارتبــاط بــا شــاخص هایی کــه میزان 
دسترســی بــه آب، بــرق و گاز را مــورد ســنجش قــرار می دهنــد، 
ایــران در ســال ۲۰۱۸ مطابــق بــا آمار منتشرشــده از ســوی بانک 
جهانی در وضعیتی باالتر از متوسط جهانی قرار دارد، به طوری که 
در دسترســی به برق شــهری متوســط کشــوری ۱۰۰ درصد بوده 
درحالی کــه در همــان ســال متوســط جهانــی ۸۹.۵ درصــد بوده 

است.

استفاده 2 درصد از جمعیت کشور از سوخت جامد   
برای خوراک پزی

در این بررســی برای بررســی ایمنی و ســازگاری با محیط زیست، 
شــاخص نــوع ســوخت خوراک پــزی مدنظــر قــرار گرفتــه اســت. 
خانوارها نباید برای پخت وپز یا تأمین گرمایش منزل از سوخت 
جامد مانند کود حیوانی، محصوالت کشاورزی، بوته ها، چوب، 
زغال چوب و زغال ســنگ اســتفاده کنند و اســتفاده از ســوخت 
جامد، فقر انرژی محسوب می شود. بر این اساس درمجموع ۲ 
درصد از جمعیت کشــور از این نوع ســوخت اســتفاده می کنند. 
استان های کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و لرستان، 
بیشترین استفاده از سوخت زغال چوب و نفت سفید را دارند؛ 
همچنین در مناطقی از استان های سیستان، مرکزی، خراسان 
شمالی و فارس از زغال چوب برای پخت وپز استفاده می کنند.

دسترسی مناطق شهری و روستایی ایران به آب؛   
باالتر از متوسط جهانی

متوســط جهانــی دسترســی بــه آب بــر اســاس گــزارش ســازمان 
بهداشــت جهانــی بــرای مناطــق شــهری ۸۵.۱۴ درصــد و بــرای 
مناطق روستایی ۵۳ درصد، حال آنکه متوسط کشوری در ایران 
بر اساس آمار منتشرشده از سوی شرکت آب و فاضالب کشور، 

برای مناطق شهری ۹۹.۸۲ درصد و برای مناطق روستایی ۷۵.۹۵ 
درصد است که باالتر از متوسط جهانی بوده است.

هزار و 190 روستا هنوز فاقد برق هستند  
در بخش برق نیز بر اساس آمار منتشرشده از سوی توانیر ۱۰۰ 
درصد مناطق شهری برق رسانی شده اند و تنها هزار و ۱۹۰ روستا 
فاقد برق هستند که از این تعداد ۲۵۰ نقطه تا پایان سال ۱۴۰۰ 
برق رســانی خواهنــد شــد. در ارتبــاط بــا عــدم برخــورداری از گاز 
داده های به روز جهانی موجود نیست و در داده های هزینه درآمد 
مرکز آمار ایران متوسط کشوری عدم برخورداری از گاز در مناطق 
شهری ۵.۴۷ درصد و در مناطق روستایی ۲۷.۴۷ درصد است.

استان قم ثروتمندترین خانوارها را به لحاظ سهم   
مصرف انرژی دارد

برای سنجش مقرون به صرفه بودن انرژی، از دو شاخص سهم 
هزینه انرژی از سبد هزینه خانوار و یارانه انرژی استفاده شده 
است. اگر خانواری ۱۰ درصد از درآمد خود را صرف خرید انرژی 
برای پخت وپز، گرمایش و سرمایش خانۀ خود کند، این خانوار 
دچــار فقــر انــرژی اســت. در ایران ســهم انرژی از ســبد مصرفی 
خانوار در سال ۱۳۹۸ در حدود ۴ درصد بوده است که این امر 
ناشی از قیمت پایین حامل های انرژی به علت یارانه پرداختی 
به آنها اســت. همین طور در ســال ۱۳۹۸ ســهم انرژی در ســبد 
خریــد تنهــا ۳.۵۷ درصــد از خانوارهای ایرانی بیش از ۱۰ درصد 

بوده است.
نتایج حاکی از آن است که استان کرمان با ۱۱ درصد و استان 
سیستان و بلوچستان با ۹.۱۱ درصد بیشترین میزان و استان 
قم با ۰.۳ درصد کمترین میزان خانوارهای فقیر انرژی به لحاظ 
ســهم انــرژی از کل هزینــه خانــوار را دارا هســتند. هرچه دهک 
درآمدی باالتر باشد، درصد کمتری از خانوارها دچار فقر انرژی 
هستند، یعنی درصد کمتری از خانوارها هستند که سهم انرژی 

از هزینه شان باالتر از ده درصد است.

استان کرمان بدترین استان در شاخص فقر انرژی  
درمجمــوع، مهم تریــن مشــکل در خصــوص فقر انــرژی و آب در 
ایران، عدم وجود تصویری مشخص از وضعیت کیفیت و ایمنی 
انرژی در نقاط کشور و همچنین عدم امکان محاسبه دقیق میزان 
بهره مندی هر خانوار از یارانه انرژی اســت. در رده بندی اســتانی 
اســتان کرمان در ۴ شــاخص از ۵ شــاخص فقر انرژی، وضعیت 
بدتری از متوســط کشــوری داشــته اســت، پس ازآن اســتان های 
سیستان و بلوچستان و کهگیلویه و بویراحمد با عدد ۳ قرار دارند.
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یانرژیهاارانهیمهم نیالیاز عمده دالیکیکه ؛ستندینو آبیانرژفقردچارمتوسططوربهشاخصنیادریرانیا
است.دکنندگانیو تولهادولت به خانواریپرداخت
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 صنعت، معدن  صنعت، معدن 
33و تجارتو تجارت

  خبر

فعال سازی معادن غیرفعال 
 چه تعداد اشتغال زایی 
به همراه دارد؟

مطابق آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعداد 

معادن غیرفعال کشور تا پایان سال گذشته به چهار 

هــزار و ۴۴ معــدن رســید. به طور قطــع راه اندازی این 

معــادن راکــد که عمده آنها در مناطق کمتر برخوردار 

کشور واقعند، اشتغال زایی خوبی به همراه داشته و 

در رشد و توسعه این مناطق تاثیرگذار خواهد بود.

مدیــر اجرایــی و دبیــر شــورای هماهنگــی طــرح احیا، 

فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس گفت: با 

فعال ســازی چهار هزار و ۴۴ معدن غیرفعال کشــور، 

بخش معدن قابلیت ایجاد ۴۲ هزار و ۸۴۷ نفر اشتغال 

به طــور مســتقیم و ۲۹۹ هــزار و ۹۲۹ نفــر بــه صــورت 

غیرمستقیم را دارا خواهد بود.

چهارشنبه  1۷ شهریور 1400    ١ صفر  ١٤٤٣      8 سپتامبر 2021     شماره  198    4 صفحه 

خبر   خبر   

رئیس اتاق کرمان خبر داد

 تنها ۴3 مگاوات انرژی 
خورشیدی در استان کرمان 

تولید می شود
رئیــس اتــاق کرمــان گفــت: بــه رغــم اینکه کرمــان در 
ذوزنقه طالیی انرژی خورشــیدی کشــور و حتی جهان 
قرار دارد، اما تنها ۴۳ مگاوات برق از خورشید در این 

استان تولید می شود.
 سیدمهدی طبیب زاده، در نشستی با موضوع انرژی 
پاک )انرژی خورشیدی( که با حضور سرپرست معاونت 
امــور اقتصــادی اســتانداری برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه 
هزینه هــای بــاالی تولید بــرق، بر توســعه نیروگاه های 
خورشیدی تاکید کرد و افزود: جای سوال است که چرا 
بــا وجــود هزینه های باالی تولید بــرق و پرداخت یارانه 
انرژی، از راه اندازی و فعالیت نیروگاه های خورشیدی 
حمایــت نمــی شــود، موضوعــی کــه باعــث دلســردی 

سرمایه گذاران این بخش شده است.
وی با اشاره به راه اندازی اندیشکده آب و اندیشکده 
انرژی ایران به همت اتاق بازرگانی، از تشکیل مستمر 
جلسات این اندیشکده ها با حضور افراد صاحب نظر 
برای بررسی و تحلیل وضعیت آب و انرژی کشور و ارائه 
نتایج به مســئوالن اجرایی خبر داد و اظهار کرد: هدر 
رفت باالی انرژی در کشورمان، لزوم استفاده از انرژی 
خورشــیدی را افزایــش می دهــد. طبیــب زاده در ادامه 
بیان کرد: بایستی در بحث یارانه های انرژی مدیریت 
مناسب انجام شود که این موضوع نیاز به همت عالی 
و کار جهادی دارد. وی در پایان با اشاره به هزینه های 
سنگین تحمیل خاموشی بر صنایع و واحدهای تولیدی 
گفت: موضوع برق با امنیت ارتباط مستقیم دارد و نیاز 
است برای تامین پایدار این نیرو به ویژه برای نسل های 

آینده تدبیر اساسی شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشــاورزی کرمان،در این جلســه سرپرست معاونت 
هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان نیز افزود: 
کمبود آب یک مشکل جدی و مهم در تولید برق است 
و با توجه به کمبود منابع تولید برق، اولین قدم در این 
راستا اصالح قیمت خرید انرژی است. وی با تقدیر از 
اتاق کرمان به دلیل پیگیری مسائل حوزه آب و انرژی، 
اظهــار داشــت: موضــوع تولیــد پنل های خورشــیدی، 
جذب سرمایه گذاران، ارائه تسهیالت و واگذاری زمین 
برای تاســیس نیروگاه های خورشــیدی، از موضوعاتی 
است که باید در دستور کار مسوالن استان قرار گیرد.

برای تولید آهن اسفنجی در بردسیر؛

»گهرزمین« مجوز تاسیس 
واحد صنعتی گرفت

شرکت سنگ آهن گهرزمین، مجوز تاسیس و احداث 
واحد صنعتی برای تولید آهن اسفنجی به شکل گندله 
و کلوخه به روش گرم به ظرفیت ساالنه یک میلیون و 

٧٠٠ هزار تن را در بردسیر گرفت.
ایــن شــرکت دریافــت مجــوز تاســیس و احــداث واحد 
صنعتــی بــرای تولید آهن اســفنجی به شــکل گندله و 
کلوخه به روش گرم به ظرفیت ساالنه یک میلیون ۷۰۰ 
هزار تن در استان کرمان و شهرستان بردسیر را گرفت.

شــایان ذکــر اســت؛ ایــن واحــد صنعتــی بــا ســرمایه 
۵۴۶۰۶۸۵۷ میلیون ریال در زمینی به مساحت ۳۷۵ 
هزار متر مربع و زیربنا ۱۰ هزار مترمربع و ارزش ماشین 
آالت داخلی ۱۶۲۸۸۸۰۰ میلیون ریال و ارزش ماشین 

آالت خارجی ۸۷۴۴۰ هزار یورو احداث می شود.
همچنیــن دریافــت مجــوز تاســیس و راه انــدازی واحد 
صنعتــی بــرای تولیــد بیلــت فــوالد ســاده کربنــی و کم 
آلیاژی)حاصــل از فراینــد ذوب(بــه ظرفیــت ســاالنه ۳ 
میلیــون تــن در اســتان کرمــان و شهرســتان بردســیر 
بــا ســرمایه ۲۲۵۳۶۸۰۰۰ میلیــون ریــال در زمینــی بــه 
مساحت یک میلیون دویست هزار متر مربع و سطح 
زیربنا هجده هزار و بیست متر مربع و ارزش ماشین 
آالت داخلــی ۱۷۴۰۰۰۰۰۰ میلیــون ریال نیز اخذ شــده 

است.

 با حضور دکتر سعدمحمدی 
در کرمان صورت گرفت

 بررسی عملکرد ۵ ماهه 
تولید و توسعه  مجتمع های 
مس سرچشمه و شهربابک

بــا حضــور دکتــر اردشــیر ســعدمحمدی مدیرعامــل 
شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران در جلســات تولید 
مجتمع های مس سرچشمه و شهربابک، عملکرد  ۵ 

ماهه این دو مجتمع بررسی شد.
در این جلســات که مهدی اهرابی عضو هیات مدیره 
و معــاون هماهنگــی، کیــارش مهرانــی معــاون مالــی 
اقتصــادی شــرکت مس، محمدجواد خلیلی مشــاور 
مدیرعامــل و مدیر گروه روابط عمومی، ســعد عبدی 
مدیر امور برنامه ریزی و نظارت، حسین احمدی مدیر 
مجتمع مس سرچشــمه و حســین ابراهیمی نســب 
مدیــر مجتمــع مــس شــهربابک نیــز حضور داشــتند 
آخرین وضعیت تولیدی ۵ ماهه شرکت ملی صنایع 
مــس ایــران در اســتان کرمــان و وضعیــت پیشــرفت 

طرح های توسعه ای مورد بررسی قرار گرفت.
بــر اســاس ایــن گــزارش، از طرح های توســعه هر دو 
مجتمع و ورزشــگاه شــهدای مس شــهربابک بازدید 
شــد و مراحــل ســاخت ایــن ورزشــگاه مــورد بررســی 

قرار گرفت.

 همسوسازی 
مسئولیت های زیست محیطی و اقتصادی؛

 عضویت »توسعه آهن 
 و فوالد گل گهر« 

 در انجمن مدیریت سبز ایران 
و بنیاد جهانی انرژی

شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر به منظور مشارکت 
بــا نهادهــای علمی و اجتماعی و ایجاد زمینه مناســب 
برای تبادل دانش و اطالعات برای توسعه هوش سبز 
در سطح ملی و سازمانی، به عضویت انجمن مدیریت 

سبز ایران و بنیاد جهانی انرژی درآمد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ایــن شــرکت؛ عضویــت 
شــرکت توســعه در انجمن مدیریت سبز ایران نمادی 
از همسوســازی مســئولیت هــای زیســت محیطــی و 
اقتصــادی خواهــد بود که به معرفی بلوغ ســازمانی با 

رویکرد سبز در این شرکت می پردازد.
با عضویت در این انجمن؛ شرکت توسعه آهن و فوالد 
کلیه فعالیت های صنعتی خود را در راستای حرکت سبز 

و عملکرد زیست محیطی برنامه ریزی خواهد کرد.
همچنیــن ایــن شــرکت در راســتای ضــرورت توســعه 
اقتصــادی بــا رویکرد ثروت آفرینی پایدار، به عضویت 
بنیــاد جهانــی انــرژی در آمــد. حضــور در ایــن بنیــاد؛ 
تضمینی بر رشد اقتصادی، اشتغال و امنیت اجتماعی 
اســت و بر همین اســاس اعضا بصورت ســاالنه پروژه 
هــای ســبز خــود را در بخش هــای مختلف هوا، خاک، 
انرژی، آب، مسئولیت اجتماعی و پالستیک به بنیاد 
جهانــی انــرژی ارســال مــی کنند و پروژه هــای دریافتی 
توسط هیات ارزیابی متخصص بر اساس بخش بندی 
و نــوع صنعــت، مــورد ارزیابی قرار گرفتــه و طرح های 

برگزیده انتخاب خواهند شد.
به همین منظور، شرکت توسعه با هدف بهبود فعالیت 
های زیست محیطی و تلفیق فعالیت های صنعتی با 
ایــن حــوزه؛ بــه عضویــت بنیاد جهانی انــرژی و انجمن 
مدیریــت ســبز ایــران در آمد تا گامی موثر در راســتای 
حفاظــت از محیــط زیســت و انجام فعالیــت های این 

شرکت بر پایه محیط زیست برداشته باشد.

با دستور دادستان کل کشور انجام شد؛ 

رفع اثر از توقف مزایده ۶ هزار 
محدوده معدنی 

مدیرکل دفتر اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت 
با اســتناد به دســتور دادســتان کل کشــور، از رفع اثر 
توقف روند مزایده سراسری و واگذاری ۶ هزار محدوده 

و معدن غیرفعال کشور خبر داد.
»ابراهیــم موالبیگی« افزود: دادســتان کل کشــور با 
استناد به دستور رییس قوه قضائیه، دستور رفع اثر 
از بخشــنامه مربوط به توقف مزایده معادن را صادر 

کرده است.
این مقام مسوول با بیان اینکه در تیر ماه امسال با 
توجه به شــایعات و شــائبه های ایجاد شــده، برگزاری 
مزایده مذکور با دستور معاون قضایی دادستان کل 
کشور متوقف شده بود، تصریح کرد: بر اساس دستور 
دادستان کل کشور به دادستان های عمومی و انقالب 
سراسر کشور، ادامه روند اجرای طرح آزادسازی ۶ هزار 
محدوده معدنی حبس شده و واگذاری آن ها از طریق 

مزایده بالمانع خواهد بود.
موالبیگی با تاکید بر اینکه اجرای این طرح در راستای 
منویات رهبر معظم انقالب انجام شده بود، ادامه داد: 
برگــزاری ایــن مزایــده بــه صــورت کامــال الکترونیکی، 
امکان هرگونه رانت و سوءاستفاده را از بین برده بود 
و با توجه به اینکه ثبت تقاضا و شرکت در مزایده از 
طریق سامانه انجام می شود بر خالف اظهارات مطرح 
شــده در آن زمان، در مزایده معادن هیچ  معدنی به 

فروش نمی رسد.
وی گفت: در نامه ابالغ شــده توســط معاون قضایی 
دادستان کشور، اصل مزایده های برگزار شده ابطال 
یا لغو نشده بود و فقط تا کسب نظر نهایی نهادهای 
نظارتــی بــه صورت موقت، متوقف شــده بود، بر این 
اســاس به دســتور دادستان کل کشور، توقف مزایده 

مذکور رفع اثر شده است.
مزایــده سراســری ۶ هزار محــدوده و معدن غیر فعال 
کشــور توســط معاونت امور معادن و صنایع معدنی 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت در اردیبهشــت ماه 
امسال اجرا شد اما با دستور معاون قضایی دادستان 
کل کشــور، معاونت مذکور در تیر ماه دســتور توقف 
اجرای مراحل واگذاری و اعالم نتایج آن را اعالم کرد.

مدیرعامل بورس انرژی مطرح کرد؛

تامین برق پایدار با خرید گواهی نامه ظرفیت

مدیرعامل بورس انرژی ایران با اشــاره به این که صنایع با خرید 
گواهی نامه ظرفیت می توانند به اطمینان خاطر به تامین پایدار 
برق دست یابند، گفت: گواهی ظرفیت، بندی قانونی در برنامه 
پنجــم توســعه دارد کــه زمینــه خریداری ظرفیت جدیــد در بورس 
را فراهــم می کنــد و وزارت نیــرو طبق تعهدنامه هایی که به بورس 
انــرژی داده، تامیــن بــرق پایدار را به صــورت مادام العمر تضمین 

کرده است.
علی نقوی در ســمینار آنالین تخصصی »چالش برق در زنجیره 
فوالد« درباره  بهره گیری از مکانیســم بازاری و مدیریت ریســک 
صنایع افزود: ظرفیت دوم که در قانون بهینه سازی مصرف انرژی 
به آن اشاره شده و با کمک وزارت نفت و نیرو آیین نامه های آن 
نهایــی شده اســت؛ ابــزار مالی گواهی نامــه صرفه جویی انرژی نام 
دارد که در حال گذراندن مراحل نهایی معامالتی شدن است. به 

این صورت که شرکت فوالدی پروژه هایی را اجرا می کند و سطح 
مصرف انرژی را به استاندارد می رساند، سپس مابه تفاوت انرژی 
را در یک بازه زمانی به صورت سوخت و فراورده های دیگر تحویل 
می گیرد و در بازار به نرخ های بین المللی و صادراتی می فروشد.
او اضافــه کــرد: »بورس انرژی ایران یک تشــکل خودالتزام تحت 
نظارت وزارت اقتصاد اســت و ارتباطی با وزارت نیرو ندارد. یکی 
از اشکاالت اساسی بازار برق در سطح کالن این است که وزارت 
نیــرو هم زمــان هــم عرضه کننده، هم خریــدار و هم تنظیم گر این 

بازار است«.
مدیر عامل بورس انرژی ایران در توضیح این که چگونه می توان به 
برق پایدار دست یافت، تصریح کرد: »تا زمانی که در مورد قیمت 
برق تصمیم گیری جدی در کشور صورت نگیرد نمی توان به برق 
پایدار رسید و باید به مدلی اقتصادی برای صنعت برق فکر کرد«.

نقوی هم چنین گفت: »۶۰ درصد از تولید برق کشور توسط بخش 
خصوصی انجام می شود و مصرف کنندگان بیش از پنج مگاوات 
در کشور که می توانند از طریق بورس برق مورد نیاز خود را تامین 

کنند، ۳۰ درصد نیاز برق کشور را دارند«.
او بــا اشــاره بــه این کــه در راســتای تحقــق اصل ۴۴ نیاز اســت که 
وزارت نیرو متولی گری خود را در تولید برق کم کند و میدان را به 
بخش خصوصی واگذار کند، ادامه داد: »بخش خصوصی باید 
برای مشــترکان بیش از پنج مگاوات در مکانیســمی شــفاف برق 

را بفروشند و سوخت را به صورت غیریارانه ای دریافت کنند«.
مدیــر عامــل بــورس انرژی ایــران هم چنین به خســارت ۶ میلیارد 
دالری عدم النفــع صــادرات ســوخت گازوئیــل بــه علــت مصــرف 
باالی نیروگاه های کشور نیز اشاره کرد و توضیح داد: »اگر مدل 
اقتصــادی صنعت برق شــکل بگیرد، صنایــع فوالدی با مدیریت 
ریســک می تواننــد بــرق خــود را در زمان های پیــک تامین کنند و 
از مدل هایی مانند قراردادهای آتی بهره مند شــوند که مشــروط 
بــه عرضــه بــرق با قیمت اقتصادی برای هر کیلووات ۱۵۰۰ تومان 

است«.
نقوی با تاکید بر این که تامین برق پایدار با برق یارانه ای هم خوانی 
نــدارد، ابــراز کــرد: »افزایــش شــش برابری قیمت بــرق در حیطه 
مســئولیت وزارت نیرو اســت و برقی که در بورس انرژی معامله 
می شود قابل اتکا نیست چراکه تنها سه درصد از برق کشور در 
بورس انرژی معامله می شــود و هرکیلووات برق در بورس انرژی 

۶۰ تومان است«.
به گفته ی مدیرعامل بورس انرژی ایران: »نیروگاه های تجدیدپذیر 
با هم کاری وزارت نفت و نیرو می تواند به تامین برق پایدار صنایع 
بیانجامــد و ســوخت صرفه جویــی شــده ایــن نیروگاه هــا در قالب 
حوالــه ســوخت در اختیــار ســرمایه گذار قرار می گیرد کــه در بازار 
معامله کند«. او در پایان به این نکته اشاره کرد که اسامی ۱۵۰ 
شــرکت فوالدی به بورس انرژی اعالم شــده اســت و ۱۰۰ شــرکت 
کد مصرف کنندگان بزرگ را دریافت کردند و ۳۹۸ میلیاردتومان 

معامله در بورس داشتند.

برای تحقق هدف گذاری ۵ میلیارد دالری افزایش صادرات انجام می شود؛ 

ابالغ سهمیه صادراتی استان   ها 

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: هدف گذاری ۵ میلیارد 
دالر افزایــش صادراتــی این هفته ســهمیه بندی و به اســتان ها 
ابالغ می شــود. هدفگذاری افزایش ۵ میلیارد دالری صادرات 
تا انتهای سال، یکی از برنامه های وزیر صمت دولت سیزدهم 
بود که بر همین اساس، با ابالغ سهمیه استان ها برای افزایش 
صــادرات، مبــادی کاالهــای صادراتــی بــه صــورت اســتانی نیــز 
تفکیک شــده اســت. این ابالغیه نخســتین گام برای افزایش 
صادرات ۵ میلیارد دالری تا انتهای سال ۱۴۰۰ است. سیدرضا 
فاطمی امیــن در نشســت آغــاز اجــرای برنامه   هــای کوتاه مــدت 
مرتبــط بــا تنظیــم بــازار، صــادرات، رفــع موانــع و پشــتیبانی از 
تولید که با حضور معاونان وزارتخانه و مدیران مرتبط ستادی 
و ســازمان های صمــت اســتانی برگــزار شــد، افــزود: واحدهای 
ســازمانی، دفاتر تخصصی و ســازمان های صمت استانی باید 
فرآیندگــرا باشــند و تمــام موضوعــات و امــورات کاری مرتبط با 
حــوزه تخصصــی خــود را درون تشــکیالت خــود انجــام دهند و 
دفاتــر تخصصــی در ســتاد وزارتخانــه به صورت رشــته فعالیت 

کارها را دنبال کنند.

تدوین برنامه   های مرتبط با افزایش صادرات  
وی با اعالم اینکه هدف گذاری ۵ میلیارد دالر افزایش صادراتی 
این هفته سهمیه بندی و به استان ها ابالغ خواهد شد، گفت: 
همچنین موضوع آمایش ســرزمینی را نیز دنبال می   کنیم و تا 
پایان ســال برای ۴۵۰ شهرســتان نقشــه راه، اهداف و اقدامات 
الزم تدوین خواهد شد. وزیر صمت با یادآوری اینکه مطالعات 
و اسناد باالدستی عمدتا بر لجستیک، آمار و جمعیت با رویکرد 
سرزمینی تمرکز داشته است، تاکید کرد: در آمایش سرزمینی 
ویــژه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت می   خواهیم نگاشــت یا 

نسخه عملیاتی برای هر شهرستان داشته باشیم که مطالعات 
در این راستا با ایجاد دبیرخانه مرتبط، زمان بندی الزم و منطقه 

بندی ویژه آغاز می شود.

  اجرای برنامه    های مرتبط با رشته فعالیت   ها در دفاتر   
تخصصی

فاطمی امیــن اجــرای برنامه   هــای مرتبــط با رشــته فعالیت   ها در 
حوزه هــای دفاتــر تخصصی را جزو اولویت هایی دانســت که در 
این زمینه مطالعات زیادی انجام شده است و گفت: اعدادی که 
در حوزه   های مرتبط با تولید، صادرات، اشتغال و سرمایه گذاری 
و... بایــد تحقــق یابــد و پروژه   هایــی کــه باید انجام شــود در هر 
حــوزه بایــد مشــخص و تــا ۳ ماه دیگر برنامــه تدوین و تفکیک 
شود. وی در مورد موضوعات مرتبط با تنظیم بازار نیز گفت: 
سامانه جامع تجارت باید تمام کاالهای مهم را حداکثر تا آخر 
پاییز مورد پوشش قرار دهد. در حوزه سیمان نیز کل محصول 
سیمان برای عرضه صحیح و جلوگیری از افزایش قیمت باید به 
بورس بیاید، مصالح فروشان بزرگ نیز باید در بورس خرید کنند 
و در سامانه افق، فاکتور بزنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت 
مصرف کننــدگان ســیمان را شــامل واحدهــای تولیــدی با مواد 
اولیه مربوط به این محصول، پروژه   های بزرگ و خرده فروشی ها 
دانســت و ادامــه داد: در اولویــت اول باید خرده   فروشــان برای 

خرید وارد بورس کاال شوند.

  تمرکز بر نظام توزیع برای تنظیم بازار در گام اول  
فاطمی امیــن در ادامــه ســخنان خود در خصــوص تنظیم بازار 
اضافــه کــرد: در وهلــه اول بایــد روی توزیــع متمرکز شــویم که 
سامانه جامع تجارت در این جهت یک گام اساسی است. وی 

در ادامه، گفت: همچنین فشــار نقدینگی بر خرده   فروشــی با 
اصــالح نظــام توزیــع کاهش می   یابد، نقدینگــی از عوامل بروز 
تورم اســت و تا زمانی که کنترل نشــود باید روی اصالح نظام 
توزیع متمرکز شویم، البته این موضوع باید همگام با اصالح 

مولفه   های اقتصاد کالن باشد.

  ضرورت تعامل و هم   افزایی بین بخشی برای حل   
مشکالت مردم

فاطمی امین در ادامه بیان کرد: مردم ما را در قالب یک دولت 
می   بیننــد و ایــن دولت باید هماهنگ باشــد، نباید تقصیرهای 
احتمالی را گردن دیگر نهادها انداخت، اما باید درون خودمان 
مرزها را مشخص کنیم. تعامل و هم   افزایی بین بخشی ضرورت 

دارد و همه باید در این مسیر گام بردارند.

  مشکالت واحدهای صنعتی احصا خواهد شد  
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود با اشــاره بــه برنامه   های 
رفــع موانــع و پشــتیبانی از تولیــد بیــان کرد: بایــد خدماتی که 
مشــتریانش کســب و کارها هســتند شــکل بگیرد و کســب و 
کارها از آن اســتفاده کنند و ما فقط تنظیم کننده باشــیم و تا 

دو ماه آینده این خدمات را شکل بدهیم.
وزیــر صمــت همچنیــن گفــت: بــه مــوازات اجــرای برنامه هــای 
کوتاه مدت در ۶ ماهه دوم سال به تفکیک، مشکالت واحدهای 
تولیدی، صنعتی، معدنی و تجاری را احصا و مشخص می    کنیم. 
فاطمی امیــن ادامــه داد: اســتان ها روی واحدهــای تعطیــل و 
نیمه تعطیل باید پایش سریع انجام دهند و واحدهای تعطیل 
و راکد اســتان های سراســر کشــور با محوریت اشــتغال بیشــتر 

باید در دستور احیا و بازگشت به عرصه تولید قرار بگیرند.



هاشمی اول،خاتمی آخر 

رئیس جمهور رکورددار تورم

بررســی تورم هشــت ســاله)قیمت هــا در پایان 
دوره ریاســت جمهــوری نســبت بــه آغــاز دوره 
ریاست جمهوری( در دولت های پس از انقالب 
نشــان مــی دهــد که تورم بالغ بــر ۴۷۰ درصدی 
در هشت سال ریاست جمهوری اکبر هاشمی 
رفسنجانی، بیشترین تورم به ثبت رسیده برای 
یک رئیس جمهور بوده است. همچنین تورم رقم 
خورده در دوران هشت ساله سید محمد خاتمی 

با اختالف از سایر روسای جمهور پایین تر است. 
از سال ۹۲ تا ۱۴۰۰ در دوران دولت های یازدهم و 
دوازدهم نیز شاهد افزایش ۳۵۹ درصدی سطح 

عمومی قیمت ها به طور میانگین بوده ایم.
بررسی ها نشان می دهد قیمت کاال و خدمات 
ریاســت  ســال  در هشــت  متوســط  طــور  بــه 
جمهــوری حســن روحانــی بالــغ بــر ۴.۵ برابــر 

شده است.

4 نکته درباره قراردادهای اداری در ایران

 مناقصات دولتی 
شفاف است؟

از فعالیــت هــای  باالیــی  مناقصــات دولتــی حجــم 
اقتصادی دولت را شامل می شود. از آنجا که تامین 
مالــی  ایــن مناقصــات از بودجــه عمومــی انجام می 
شــود، اصل شــفافیت باید بر روند برگزاری و اجرای 
مناقصــات حاکــم شــود. شــفافیت ضامــن برقــراری 
رقابت، تضمین برابری و رفتار یکســان، پیشــگیری 
از فساد و تحقق امنیت حقوقی است. بنابراین یکی 
از مهم ترین دالیل قانونگذاری در این حوزه شفاف 
ســاختن فرایند بســتن قراردادهای دولتی اســت. با 
این حال با وجود گذشت بیش از ۲ دهه  از تصویب 
قانون برگزاری مناقصات در ایران، بررسی این قانون 
و آیین نامه های آن در پرتو مقررات سازمان جهانی 
تجــارت و اتحادیــه اروپــا،  نشــان مــی دهــد مناقصه 
های دولتی از نظر اصل شفافیت واجد ضعف های 

متعدد است.
هــدف از بســتن قراردادهــای اداری و  بــه دنبــال آن 
برگــزاری مناقصــات، ارائــه خدمــات عمومی اســت. 
بنابراین فرایند حاکم بر این قراردادها باید به اطالع 
عموم مردم برسد. یک بررسی در ایران، مناقصات 
دولتی را از منظر رعایت اصل شفافیت بررسی کرده 
اســت. یافتــه ها نشــان مــی دهد دروهله نخســت، 
دســتگاه های دولتی در انتشــار فراخوان، الزامی در 
اعــالم مبلــغ بــرآورد معاملــه ندارنــد. عالوه بــر این، 
معیــار رروشــنی بــرای کثیــر االنتشــار بــودن روزنامه 

ها وجود ندارد.
دوم، دستگاه ها ملزم به اطالع رسانی ارزیابی کیفی 
در مناقصات نیستند. بنابراین، معیارهای دستگاه 
هــا بــرای رتبــه بنــدی و امتیــاز دهــی مناقصــه گــران 
و ترجیــح برنــده بــر ســایر مناقصه گران بــرای عموم 

مشخص نمی شود.
ســوم، مقررات و آرای مراجع قضایی و شــبه قضایی 

درباره مناسبات دریافت نمی شود.
چهارم، در نظام حقوقی حاکم بر مناقصات در ایران، 
آگهی انعقاد قرارداد پیش بینی نشده است. انتشار 
ایــن آگهــی از آن جهــت اهمیت دارد که سرنوشــت 
مناقصــات برگــزار شــده و چگونگــی بســتن قــرارداد  
بــرای مــردم و پیمانــکاران را روشــن مــی کنــد و ابزار 
مناسبی برای حفظ سالمت مناقصات و پیشیگیری 

از فساد است.
باتوجه به این نکات، پژوهشــگران اصالح و تکمیل 
قوانین و مقرارت حاکم بر مناقصات در ایران را یک 
ضــرورت مــی داننــد. آن ها توصیــه کردند  مناقصه 
گــذاران بــه اعــالم بــرآورد معاملــه در فراخــوان ملزم 
شــوند و  بــه جــای انتشــار آگهــی مناقصــه هــا در 
روزنامــه هــا، همــه آن هــا در ســامانه یا یک نشــریه 
رســمی منتشــر شــود.  هم چنین اطالعات راجع به 
مناقصات به تفکیک مراحل مختلف آن و به صورت 
دسته بندی شده در یک پایگاه جامع منتشر شود.

 پیشنهاد هفته

   4700
مسکن          

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام در استان کرمان 

گفت:صورتجلسه ساخت حدود چهار هزار و ۷00 

مسکن در استان کرمان سال 98 به امضا رسیده 

اما اقدامی برای آن انجام نشده است

  119
درصد           

فــروش شــرکت ملــی صنایع مس ایــران در پنج 

ماهه نخســت امســال با افزایــش 119 درصدی 

نســبت بــه مدت مشــابه ســال 99؛ بــه بیش از 

26 هزار میلیارد تومان رسید

  1
درصد      

اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  مدیــرکل 
اســتان کرمان گفت: ســهم بخش تعاون 
در مســکن از 2.۵ درصــد بــه کمتــر از یک 

درصد رسیده است

   303
رشد          

مدیرکل راه آهن استان کرمان گفت: این اداره کل 

طی پنج ماهه نخســت ســال جاری در مقایسه با 

مــدت مشــابه ســال قبــل 303 رشــد را در تخلیــه 

بار داشته است

   340
درصد         

ســطح زیرکشــت های کم آب و اقتصادی در اســتان 

کرمــان تــا ســال 92قریــب به ســه هــزار و 600 هکتار 

بوده که این سطح با افزایش 340درصدی به قریب 

16هزار هکتار رسییده است

اقتصاد کرمان به روایت اعداد

کافه کتاب

کاهش فقر پایدار نیازمند برنامه ریزی خردمندانٔه اقتصادی؛

رشد فقرزدا
نویسنده

تیمتی بزلی/ لوئیز کورد
مترجم:امین مالکی/ عباس شاکری

ر  د ســی  سا ا نقشــی  نبــه  همه جا رشــد 
امــا  دارد  فقــر  کاهــش  بــه  شتاب بخشــیدن 
نابرابــری ضرب آهنگ تبدیل رشــد به منفعتی 
ملموس برای فقرا را کند می کند. در مطالعات 
بــه  محققیــن  کــه  توجهــی  به رغــم  پیشــین، 
نقــش رشــد و نابرابــری در کاهش فقر به خرج 
داده انــد، همــواره نحــوۀ اثرگــذاری مؤلفه هــای 
خــرد اســتراتژی های رشــد بــر توانمنــدی فقــرا 
جهــت مشــارکت و بهره بــرداری از فرایند رشــد 
اقتصادی مورد ســؤال بوده اســت. کتاب رشد 
فقــرزدا در ایــن زمینــه از تجربۀ هشــت کشــور 
بنگالدش، برزیل، غنا، هند، اندونزی، تونس، 
اوگاندا و ویتنام که به طور نسبی در دستیابی 
به رشد فقرزدا موفق عمل کرده اند بهره برده 
اســت. ایــن مطالعــۀ چندکشــوری بــه اثبــات 
می رساند که گرچه کاهش فقر در کوتاه مدت 
می توانــد نتیجــۀ برخــی پیشــامدهای اتفاقی و 
شانســی باشد، اما کاهش فقر پایدار نیازمند 
برنامه ریزی خردمندانۀ اقتصادی و گزینش های 

ســخت سیاســتی اســت. کتــاب رشــد فقــرزدا 
منبعی مناسب برای سیاست گذاران، نهادهای 
حمایتی، دانشگاهیان، مؤسسات پژوهشی و 
مقامــات دولتــی اســت که به دنبــال چارچوبی 
عملیاتی برای شــناخت ارتباطات بین رشــد و 

فقر در مقیاس کشوری هستند.

سایه روشن

 خبرآخر 

سدها در وضعیت قرمز

 هشدار؛ پاییز کم بارانی 
در راه است

در شــرایطی به روزهای پایانی تابســتان نزدیک می 
شــویم که ایران روزهای گرمی را پشــت سر گذاشت 
و خشکســالی، بــی برقــی و کــم آبــی چالــش هــای 
بســیاری را بــرای مــردم کشــور به وجــود آورد. اما آیا 
شرایط با پایان شهریور تمام خواهد شد و با شروع 
فصــل جدیــد پاییز شــرایط تغییر خواهد کرد؟ »نه« 
پاســخی اســت که کارشناســان در جواب این ســوال 
می دهند. طبق پیش بینی های سازمان هواشناسی 
در ادامه تابســتان و بهار؛ پاییز امســال هم نســبت 
بــه ســال هــای گذشــته کــم بــاران تــر خواهــد بــود و 
ایــن بــه مفهــوم کاهش ذخیره ســدها، کــم بود برق 
) کاهــش تولیــد برقآبــی (، افزایش آلودگی های هوا 
و... اســت. آمارها نشــان می دهد بارندگی کمتر از 
نصف شده و مخازن سدها هم فقط ۴۱.۴درصد آب 
دارد؛ با توجه به پیش بینی تکرار کم بارانی در پاییز، 
ذخایر آبی سدها کمتر نیز خواهد شد. خشکسالی 
شوخی  بردار نیست و هر روز گوشه ای از واقعیت های 
آن آشکار می شود؛ براساس آمارهای رسمی، ذخیره 
آب در مخازن ســدهای کشــور به شدت کاهش پیدا 
کــرده و حتــی ایــن میزان در ســدهای پنجگانه تهران 
که بزرگ ترین مصرف کننده آب کشــور اســت به حد 

هشدار رسیده است.
به گزارش همشــهری، میزان بارندگی در ســال آبی 
جاری از نصف ســال قبل هم کمتر اســت، از ســوی 
دیگــر کرونــا و افزایش دمای هوا نیز به ماجرا اضافه 
شــده و مصــرف آب را افزایــش داده اســت. در ایــن 
وضعیت، مدیریت انقباضی وزارت نیرو در رهاسازی 
آب غیرشــرب از ســدها ادامــه دارد امــا از آمارهــا 
چنیــن برمی آیــد کــه مشــترکان آب شــرب نیــز بایــد 
اصالح الگوی مصرف و صرفه جویی را در دستور کار 
قرار دهنــد و پیــش از آنکــه هشــدار کم آبی به بحران 

تبدیل شود برای عالج آن اقدام کنند.
بــه  دنبــال کاهش بارش های جوی و باوجود افزایش 
ســرعت ذوب ذخایــر برفــی در ارتفاعــات، میانگیــن 
حجم آب موجود در مخازن سد های کشور در پایان 
هفته نخست شهریور ۱۴۰۰نزدیک به ۳۱درصد کمتر 
از مدت مشابه سال قبل بوده و این در حالی است 
کــه براســاس پیش بینی هــای ســازمان هواشناســی، 
در پاییــز امســال نیــز بایــد بــرای بارش هــای کمتــر از 
نرمــال آمــاده باشــیم. آنگونــه کــه آمارهــای وزارت 
نیــرو نشــان می دهــد، در هفتــه اول شــهریور ماه، 
فقــط ۴۱.۴درصــد از مجمــوع ظرفیت ۵۰.۵ میلیارد 
مترمکعبــی ســدهای کشــور پر آب بــوده و کل حجم 
آب موجــود در مخــازن ســد های کشــور بــه حــدود 
۲۰میلیارد و۹۲۰میلیون مترمکعب رســیده اســت که 
نسبت به ذخیره ۳۰میلیارد و۳۰۰میلیون مترمکعبی 

سال قبل، ۳۰.۹۵درصد کاهش نشان می  دهد.
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   462
هکتار  

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: 

462 هکتــار از اراضــی دولتی طی پنج ماهه 

نخست سال جاری با تالش دستگاه قضایی 

به بیت المال برگردانده شده است
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