
چهکسانیدربرابرشفافیتمقاومتمیکنند؟

 تسهیل صدور مجوز کسب وکار 
زیر تیغ امضاهای طالیی 

چــه عواملــی موجــب شــده تــا شــاهد تســهیل صــدور مجوزهــای 
کسب وکار، در کشور نباشیم؟. از نظر مرکز پژوهش های مجلس، 
دلیــل عــدم تســهیل صــدور مجوزهای کســب وکار، ضعــف قانون 
نیست، بلکه ضعف اراده اجرایی است؛ شاهد مثال آنکه باگذشت 
حــدود 14 ســال از تصویــب مــاده )7( قانــون اجرای سیاســت های 
کلی اصل چهل و چهارم )44( قانون اساسی، هنوز شرایط صدور 
همه مجوزهای کسب وکار نه شفاف شده و نه سهل شده است.

»طرح تســهیل صدور مجوزهای کســب وکار« همچنان در رفت و 
آمد اصالح اســت، اما به نظر نمی رســد راه به جایی برســد. حاال 
هــم ایــن طرح به شــماره ثبت 145، چهارمیــن اصالحیه ماده )7 ( 

»قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی« )مصوب 
1386/11/8( محسوب می شود. اصالحیه های قبلی در تاریخ های 
اول تیر سال 93، 20 اردیبهشت سال 94 و 18 بهمن سال 99 به 

تصویب رسیده بوده است.
آنطور که در گزارش ها عنوان شده، هدف این ماده تسهیل صدور 
مجوزها در دو مرحله است: اول شفاف کردن شرایط و فرایند صدور 
مجوزهــا شــامل مــدارک و ضوابــط الزم، زمــان و هزینه های صدور 
مجوزهای کســب وکار و دوم هم تســهیل شــرایط و کاهش زمان و 

هزینه های زائد صدور مجوزهای کسب وکار.
بــه گــزارش مرکــز پژوهش های مجلس، دلیــل اصلی اصالح مکرر 

این ماده، مقاومت بسیار شدید برخی مراجع صدور مجوز در برابر 
شفاف و سهل شدن شرایط صدور مجوزهایشان بوده است چراکه 
این قبیل مراجع صدور مجوز یا از این شــرایط اســتفاده، تلقی و 
کارکرد امضای طالیی دارند و یا در جهت منافع انحصارگران، تالش 
می کنند مانع ورود رقبای جدید به بازار شوند. بااین حال باهدف 
رفــع انحصاراتــی کــه به موجــب قانــون در زمینــه برخــی مجوزهای 
کســب وکار ایجــاد شــده و نیــز بــرای اینکه وزارت امــور اقتصادی و 
دارایی برای ســاماندهی مجوزها اختیارات بیشــتری داشته باشد، 

مرکز پژوهش های مجلس با تصویب این طرح 
مشروط به اعمال اصالحات پیشنهادی موافق 
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وارداتازطریقشبکههایسازمانیافته؛

ماجرای قاچاق گردو به کشور 
چیست؟

دبیــر اتحادیــه بنکداران مــواد غذایی گفت: 50 درصد از 
بازار گردوی ایران در سیطره گردوهای وارداتی قاچاق از 

آمریکا، شیلی و بلغارستان قرار دارد.
قاســمعلی حســنی افــزود: علیرغــم اینکــه ایــران یکی از 
تولیدکنندگان گردو در جهان محسوب می شود اما بازار 
گردوی ایران در ســیطره گردوهای وارداتی از ســه کشــور 

آمریکا، شیلی و بلغارستان است.  
دبیــر اتحادیــه بنکــداران مــواد غذایــی افــزود: گردوهــای 
وارداتی از ســه کشــور مذکور به صورت قاچاق به کشــور 
وارد مــی شــود و واردکننــدگان این گردوهای قاچاق بازار 

بسیار پرسودی را در اختیار دارند.  

وی بیان کرد: اندازه گردوی ایرانی یکسان نیست و اغلب 
دارای ضایعات است، گردوی شیلی طعم و مزه ای شبیه 
گردوی ایرانی دارد اما به علت اندازه یکنواخت، درشت 

بودن، کیفیت مناســب و کاغذی بودن 
مورد استقبال خوبی قرار گرفته است.  

درجشنوارهشهیدرجایی1400صورتگرفت؛

 کسب رتبه برتر 
شرکت توزیع نیروی برق جنوب 

استان کرمان 
شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان برای ششمین 
ســال متوالــی در مجمــوع دو بعــد شــاخص هــای عمومــی و 
اختصاصی به عنوان دســتگاه اجرایی برتر اســتان بر اســاس 
ارزیابی عملکرد ســال 1399 در بیســت و ســومین جشــنواره 

شهید رجائی استان کرمان، انتخاب شد.
در آئینی که با حضور استاندار، معاونین و جمعی از مدیران 
ارشــد ادارات و دســتگاههای اجرایی اســتان، در محل ســالن 
شهید مرتضوی استانداری کرمان، بیست و یکم شهریور ماه 
برگزار شد، از برگزیدگان و تالشگران عرصه خدمت در حوزه 
نظــام اداری و دســتگاه هــای اجرایی برتــر در ارزیابی عملکرد 

1399 در راستای اجرای سیاست های کلی ابالغی مقام معظم 
رهبری و نقشه راه اصالح نظام اداری تقدیر به عمل آمد.

اســتاندار کرمان با انتقاد از غیر شــفاف بودن بخش هایی از 
نظام اداری و تاکید بر اصالح آن، توسعه دولت الکترونیک را 

ضرورتی اجتناب ناپذیر و در راستای فساد 
ستیزی در نظام اداری دانست.

   گزارش 

صفحهآخر
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پورابراهیمیخبرداد
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بامعرفینفراتبرگزیدهدرسیرجان؛

 جشنواره رسانه ای 
 »سردار آسمانی« 
به کار خود پایان داد

آئیــن اختتامیــه جشــنواره سراســری مطبوعــات، 
خبرگزاری ها و پایگاه های خبری »سردار آسمانی« 
با موضوع ســردار شــهید حاج قاســم ســلیمانی،با 
معرفــی برگزیــدگان و بــا حضــور معــاون اســتاندار 
کرمان، مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان، 
رئیس خانه مطبوعات استان و مسئولین شهرستان 
ســیرجان و جمعــی از معاونیــن و  مدیــران شــرکت 

گل گهر و اهالی رسانه در سیرجان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
گل گهر،نژادحیــدری مدیرعامــل خانــه مطبوعــات 
اســتان کرمــان در ایــن مراســم بــا اشــاره بــه اینکه 
این جشــنواره به صورت تخصصی و سراســری و با 
حمایت شرکت گل گهر برگزار شد، گفت: از بین 
510 اثــر رســیده بــه دبیرخانه جشــنواره 316 اثر به 
مرحله داوری نهایی رسیدند. 25 استان کشور در 
جشنواره شرکت کردند و کرمان با 186 اثر بیشترین 

تعداد آثار را داشت.
در ادامــه حجــت االســالم و المســلمین حســینی 
امام جمعــه ســیرجان بــا بیــان اینکــه هــدف، بیــان 
مکتــب حاج قاســم اســت، گفــت: مکتب او یعنی 
مکتب اسالم ناب محمدی است و وظیفه ما تبیین 

اسالم ناب و مکتب حاج قاسم است.
مدیــر حراســت شــرکت گل گهــر نیــز در ایــن آئین 
گفت: حاج قاسم سلیمانی فقط متعلق به دنیای 
اســالم نبــود بلکه متعلق به تمــام عدالت خواهان 
جهــان و کســانیکه داعیــه دفــاع از مظلومــان را 

دارند، بود.
مهندس حسین شاهمرادی افزود: این جشنواره به 

منظور تبیین و ترویج دستاوردهای سردار سلیمانی 
برگزار شــد و از آنجا که شــرکت گل گهر خود را در 
قبال مسائل فرهنگی مسئول می داند، برنامه ها 
و جشــنواره های دیگری را همچون گذشــته برگزار 

خواهد کرد.
مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان کرمان 
ســخنران بعدی بود و گفت: ظرفیت ســیرجان در 
حــوزه فرهنــگ و رســانه باالســت و چــون مدیــران 
اجرایــی و دولتــی نــگاه ویــژه ای بــه فرهنــگ دارند، 
شاهد رویدادهای مستمری در سیرجان هستیم.

محمدرضــا علیــزاده افزود: جشــنواره حاضر هم از 
جنبه رسانه ای و هم موضوع آن که درباره سردار 
ســلیمانی اســت، حائز اهمیت است. ما در وزارت 
ارشاد تالش کردیم از قالبهای مختلف برای ترویج 
مکتب ســردار اســتفاده کنیم. رســانه بایســتی از 
ابزارهای رســانه ای  در جهت معرفی شــخصیت و 

منش سردار سلیمانی استفاده کنند.
در این آئین فرمانده ناحیه مقاومت بســیج ســپاه 
ســیرجان نیــز گفت: مقام معظــم رهبری فرمودند 
به شهید سلیمانی به شکل یک مکتب و مدرسه 

درس آموز نگاه کنید.
ســرهنگ علــی دســتوری افــزود: عالوه بــر انبیا در 
طول تاریخ افرادی وجود داشته اند که خداوند به 
آنها رسالت داده و آنها را اسوه و الگو قرار داده که 

حاج قاسم یکی از این افراد است.
 معــاون اســتاندار کرمــان نیــز ضمــن ابــالغ پیــام 
اســتاندار کرمان به این جشــنواره، گفت: چون در 
زمان جنگ سرباز حاج قاسم بودم فکر می کردم 

کسانی که او را می شناسند و دیده اند، دوستش 
دارند، ولی بعد از شهادتش متوجه شدم کسانی 
وجود دارند که او را ندیده اند ولی شناخت و مهر 

بیشتری نسبت به او  دارند.
دکتر حسین مهرابی تاکید کرد: خیلی خوب است 
شرکت های اقتصادی کارهای فرهنگی عمیق انجام 
بدهند و از شرکت گل گهر برای پیگیری ایده چنین 

جشنواره ای تشکر میکنم.
در پایان این آئین، برگزیدگان جشــنواره معرفی و 

از ایشان به شرح ذیل تجلیل شد:
در رشته تیتر هیات داوران اثری را شایسته رتبه ی 
اول؛ رتبه دوم به صورت مشترک به نسیم سلیمانی 
از هفته نامه تجارت معدن و فوالد و هدی رضوانی 
از فصلنامــه معــراج تعلــق گرفــت و رتبــه ســوم بــه 
صورت مشــترک به عبدهللا الماســی از خبرگزاری 
ایرنا استان کرمانشاه و نجمه حسنی از ایرنا استان 

کرمان تعلق گرفت.
در رشــته مصاحبه محســن فاطمی نژاد از روزنامه 
قدس مشهد، مریم سادات آجودانی از خبرگزاری 
فارس استان تهران و هادی کاربخش از هفته نامه 

یزدان کرمان به ترتیب اول تا سوم شدند.
در رشته گزارش مهری فروغی از خبرگزاری تسنیم 
اســتان اصفهــان نفــر اول و رتبــه دوم بــه صــورت 
مشترک به مصطفی قطبی جشوقانی از خبرگزاری 
ایرنا مشهد و هدی رضوانی از فصلنامه معراج تعلق 
گرفت و مینا موالیی از روزنامه جام جم تهران رتبه 

سوم را کسب کرد.
در رشــته یادداشت و ســرمقاله احمدرضا تخشید 
از هفته نامه پاسارگاد سیرجان نفر اول شد و رتبه 
دوم به صورت مشترک به رقیه توسلی از روزنامه 
قــدس و خلیــل همایی راد از خبرگزاری میزان تعلق 
گرفت و کبری سعادتی از دوهفته نامه آزنا از استان 

اردبیل سوم شد.
در رشــته طراحــی و صفحــه آرایی نرگــس بامری از 
روزنامــه کرمــان امــروز، فریــدون حســینی از هفته 
نامــه آذریــورد اردبیــل و محمــد کرمــی از روزنامــه 
صبــح ســاحل اســتان هرمــزگان بــه ترتیــب اول تــا 

سوم شدند.
در رشته عکس محمدحسن صلواتی از شهرآرانیوز 
مشــهد، مهدیه غفوریان از خبرگزاری فارس شــهر 
اســتان  از »ایرنــا  زاده.  احمــدی  ابــوذر  و  مشــهد 
کرمــان بــه ترتیــب رتبه های اول تا ســوم را به خود 

اختصاص دادند.



معــاون نظــارت و پایــش اداره کل حفاظــت محیط زیســت 

کرمان از معرفی ۱۴۰ واحد صنعتی متخلف به مراجع قضایی 

این استان خبر داد.

داریوش غفاری گفت: با توجه به تکلیف قانونی صاحبان 

صنایــع مبنــی بر ارائه خوداظهاری و ارائه آمار و مســتندات 

بــه ایــن اداره کل و بــه منظور نظــارت و پایش بهتر صنایع، 

علی رغــم اخطــاری هــا و مکاتبــات انجــام شــده اقدامــی در 

خصــوص انجــام خــود اظهاری انجــام ندادند کــه در نهایت 

پــس از بررســی  مســائل فنــی در طــول ســه ماه گذشــته به 

اســتناد مــاده ۱۶ قانــون هــوای پــاک ایــن صنایع بــه مراجع 

قضایــی اســتان کرمــان معرفــی شــدند تــا براســاس قوانین 

اقدام الزم انجام شود.

 محیط زیست کرمان
 ۱۴۰ واحد صنعتی متخلف را 

به دادگاه معرفی کرد

خبر  
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استاندارتاکیدکرد

 نحوه استخدام 
در غول های معدنی کرمان 

نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمان 
درحالی برگزار شد که شخص استاندار نحوه استخدام 
در شــرکت های معدنی و صنعتی بزرگ را مورد اشــاره 
قرار داد و خواستار جذب بیکاران تحصیلکرده جامعه 

به جای شاغالن سایر دستگاه ها در آنها شد.
علی زینی وند استاندار کرمان در این نشست گفت: 
مشــاهده می شــود فردی که اشــتغال پایدار در دیگر 
شــرکت ها یا دســتگاه های اجرایی دارد به طور مثال 
هفــت میلیــون تومان حقــوق می گیرد، در آگهی های 
اســتخدام شــرکت هــای بزرگ معدنــی و صنعتی ثبت 
نــام مــی کنــد تــا پــس از اســتخدام مثال بتوانــد حقوق 
15 میلیــون تومانــی بگیــرد؛ درحالــی کــه این ســهمیه 
جــذب بایــد بــه جوانــان تحصیلکــرده و بیــکار جامعــه 

اختصاص یابد.
وی افزود: باید فرآیند جذب و اســتخدام این شــرکت 
ها به گونه ای باشد که حداقل یکی دو نفر از بیکاران 
هــر خانــواده کــه انســان هــای توانمنــد و تحصیلکرده 
دانشگاه های مطرح هم در آنها هستند بتوانند جذب 

و استخدام شوند.
اســتاندار کرمان مســئوالن کارگره  اشــتغال و سرمایه 
گــذاری را موظــف کــرد مصوبــه ای در ایــن کارگروه در 
این زمینه بگذرانند و برای اجرای آن برنامه ریزی ها را 
انجام دهند تا با  تکیه بر نوع بیمه افراد متقاضی ورود 
به آزمون استخدام شرکت های بزرگ معدنی یا دیگر 
ســازوکارها، به جای اشــتغال مجدد افراد دارای شغل 
ثابت و پایدار، زمینه جذب بیکاران در این اســتخدام 

ها فراهم شود.
وی تاکید کرد که مدیران متولی استان پس از بررسی 
های همه جانبه، پیشنهادها و سازوکارهای این مهم 

را ارائه کنند.
به گزارش ایرنا،اســتاندار کرمان با بیان اینکه فرصت 
های ســرمایه گذاری اســتان کرمان باید به روز رسانی 
شــود گفت: بخشــی از کارکنــان دســتگاه های اجرایی 
مختلف با وجود داشتن شغل برای استخدام به سمت 
شــرکت هــای معدنــی و صنعتــی مــی روند کــه نیاز به 
تحلیل و تعیین چارچوبی برای استخدام وجود دارد. 

تحققتعهداشتغالروندتصاعدیبگیرد  
اســتاندار کرمــان در ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکــه تعهــد 
اشتغال دستگاه های اجرایی استان کرمان طی سال 
جــاری افــزون بــر 41 هــزار فرصــت شــغلی و حــدود 42 
هــزار شــغل اســت اظهارداشــت: باتوجــه به از دســت 
رفتن برخی مشاغل به علت کرونا و مسائل اقتصادی 
امیدواریــم امســال ایــن آمار بیکاری کاهــش یابد زیرا 
باوجود سازگاری با شرایط، اشتغال استان نسبت به 

قبل تثبیت شده است.
زینی وند گفت: با وجود این، نرخ بیکاری ما باالست 
کــه باتوجــه بــه ضعــف در مشــاغل بانــوان، ایــن آمــار 
طبیعی است لذا باید به مشاغل خانگی و بانوان توجه 
بیشــتری شــود. به گفته وی تحلیل انجام شده درباره 
فرایند اشتغال در استان که توسط سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی استان کرمان انجام شده راهنمایی برای 
دستگاه های اجرایی است که برای پرکردن خالء گروه 
های شــغلی و رســته ها می تواند کمک کننده باشد و 
این تحلیل باوجود راهکارها می تواند بسیاری از مسایل 
این حوزه اســتان را رفع کند. اســتاندار کرمان تصریح 
کرد: با توجه به تعهد اشتغال دستگاه های اجرایی تا 
پایان شــهریورماه امســال، از برنامه عقب هستیم که 
باید در نیمه دوم سال جاری به صورت تصاعدی، رصد 
و ثبت ســامانه شــود. به گفته وی، بسیاری از شرکت 
هــای بــزرگ ممکن اســت اشــتغال خود را در ســامانه 
ثبت نکرده باشند، ضمن اینکه بسیاری از واحدهای 
کوچک مقیاس در حال راه اندازی هستند که دستگاه 
هــا بایــد آنهــا را شناســایی و ثبت ســامانه کنند. زینی 
وند بیان کرد: اجرای تعهد اشــتغالزایی دســتگاه های 
اجرایــی اســتان کرمــان باید رونــد تصاعدی بگیرد و به 
دستگاه های کم کار تذکر داده شود؛ این دستگاه ها 

در جلسات آینده نیز معرفی شوند.

مدیربانکداریالکترونیکبانکرسالتخبرداد

سامانه epay در بانک قرض 
الحسنه رسالت راه اندازی شد

سامانه استعالم و پرداخت آنی قبوض)Epay( در بانک 
قرض الحسنه رسالت راه اندازی شد.

مدیر بانکداری الکترونیک بانک قرض الحسنه رسالت 
گفــت: ایــن ســامانه در حــال حاضــر جهــت ســرویس 
اســتعالم و پرداخــت قبوض همــراه اول، تلفن ثابت و 

شرکت توانیر فعال شده است. 
حمیدگله داری با اشــاره به ســرویس استعالم قبوض 
افزود: در این سرویس مشتری می تواند با سهولت و 
در کمترین زمان همچنین در بستری امن بدهی پایان 

و میان دوره قبوض را استعالم کند.
وی بــا اشــاره پرداخــت آنالیــن آنــی و غیرآنــی قبــوض 
گفت: مشتری در پرداخت آنالین غیرآنی قبوض می 
تواند با استفاده از شناسه قبض و پرداخت مورد نظر 
خود و پس از مشــاهده اطالعات قبض)مبلغ بدهی، 
نوع قبض و..( نســبت به پرداخت آن از طریق درگاه 
پرداخت اینترنتی اقدام کند. همچنین در پرداخت آنی 
امــکان وصول و تســویه آنــی قبوض همراه اول، تلفن 
ثابت و قبوض  برق برای مشــتری فراهم می شــود.در 
ایــن ســرویس، بدهی مشــتری به ســازمان خدمتگزار 
در لحظــه تســویه شــده و ارایه ســرویس مجــدد برقرار 

می شود.

ستادمدیریتبیماریکرونادراستانکرمان:

منع تردد شبانه در کرمان 
همچنان ادامه دارد

رئیس کمیته اطالع رسانی ستاد مدیریت بیماری کرونا 
در اســتان کرمــان گفــت: قانــون منــع تردد شــبانه در 

کرمان همچون روال گذشته ادامه دارد.
عبــاس تقــی زاده افــزود: مقررات منع تردد در شــب، 
طبــق مصوبــه قبلــی ســتاد اســتانی کرونــا اعمــال می 
شــود و مصوبــه جدیدی در ایــن زمینه به کرمان ابالغ 

نشده است.
وی اظهار داشت: در صورت ابالغ مصوبه جدید و اتخاذ 
تصمیــم در ایــن زمینــه مراتب به اطالع اهالی اســتان 

کرمان رسانده خواهد شد.
به گزارش ایرنا تاکید مسئوالن استان کرمان مبنی بر 
تداوم برقراری ممنوعیت تردد شبانه در کرمان در حالی 
است که با انتشار برخی خبرها از قول مسئوالن ستاد 
ملی کرونا، این تصور ایجاد شده بود که ممنوعیت ها 

در همه استان ها برطرف شده است.
حــال آنکــه علیرضــا رئیســی ســخنگوی ســتاد ملــی 
کرونــا علــت حــذف ممنوعیــت تــردد را افزایــش مراکز 
واکسیناسیون و ایجاد مراکز شبانه روزی اعالم و تاکید 
کرده بود: رفع محدودیت های تردد شبانه به این معنی 
نیست که با ترددهای غیرضروری، احتیاط های مربوط 

به فراگیری کرونا را کنار بگذاریم.
برخــی رســانه هــا نیز از قول مســئوالن علوم پزشــکی 
کرمان اعالم کرده بودند تاکنون مرکز واکسیناســیون 
24 ســاعته در کرمــان ایجــاد نشــده زیــرا مشــکلی در 

نوبت دهی وجود ندارد.
همانطور که پیش از این اعالم شده بود، برابر تصمیم 
ستادملی مقابله با کرونا تردد از ساعت 22 تا 3 بامداد 
در شــهرهای دارای وضعیت قرمز، نارنجی، زرد و آبی 

ممنوع و 200 هزارتومان جریمه دارد.

معرفیسازمانهایبرتر؛

 برگزیدگان جشنواره 
 شهید رجایی کرمان 

معرفی شدند
برگزیدگان بیســت و ســومین جشــنواره شهید رجایی 
اســتان کرمــان طــی آیینــی معرفــی و بــا اهــدای لوح و 

تندیس جشنواره تجلیل شدند.
در این جشنواره مدیریت درمان تامین اجتماعی استان 
کرمان، شرکت توزیع برق جنوب، اداره کل بنیاد شهید 
و امور ایثارگران استان در حوزه ارزیابی شاخص های 
عمومی و اختصاصی به ترتیب در جایگاه نخســت تا 

سوم قرار گرفتند.
بیمــه ســالمت و اداره کل اســتاندارد نیــز در مجمــوع 
شاخص های عمومی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
در گروه سالمت و رفاه اجتماعی، اداره کل آموزش و 
پرورش اســتان در گروه آموزشــی پژوهشی و اداره کل 
امور مالیاتی استان در گروه تولیدی و خدماتی عناوین 
برتر بیســت و ســومین جشنواره شــهید رجایی استان 

کرمان را به خود اختصاص دادند.
همچنین شرکت شهرک های صنعتی در گروه زیربنایی 
و توســعه زیرســاخت، اداره کل پزشــکی قانونــی در 
گروه عمومی و قضایی، جهاد کشاورزی جنوب استان 
دســتگاه منتخــب در اقدامــات اقتصــاد مقاومتــی و 
فرماندهی انتظامی استان کرمان دستگاه منتخب در 
اقدامات موثر برای پیشگیری از کرونا در استان مورد 

تجلیل قرار گرفتند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان و 
دبیر این جشنواره در آیین تجلیل از تالشگران عرصه 
خدمت در حوزه نظام اداری دستگاه های اجرایی برتر 
ســال 99 اســتان در ایــن خصــوص بــا اشــاره به مبنای 
ایــن ارزیابــی هــا گفت: مثل هر آزمونی ممکن اســت 
افرادی در این جشنواره شرکت نکنند یا اسناد خود را 
به دبیرخانه شــهید رجایی نفرســتند لذا در ارزیابی ها 
نیز محاســبه نمی شــوند و در این فرایند قابل ارزیابی 
نبوده اند که از این موارد می توان امسال به بانک ها 

و دانشگاه های استان اشاره کرد.
جعفر رودری با بیان اینکه چارچوب ارزیابی عملکرد در 
شاخص های مختلف به صورت ملی مشخص شده و 
از این رویه واحد پیروی می شود اظهار داشت: انتخاب 
دستگاه برتر به صورت سلیقه ای و قابل انعطاف برای 

استان ها نیست.
وی بــا اشــاره بــه ارزیابی عملکرد دســتگاه های اجرایی 
اســتان کرمــان در پنــج محــور افــزود: اصــالح ســاختار 
سازمانی، توسعه دولت الکترونیک، مدیریت سرمایه 
انســانی، ارتقای ســالمت اداری، مســئولیت پذیری و 
پاسخگویی و استقرار نظام مدیریت عملکرد پنج محور 
ارزیابی عمومی دستگاه ها در جشنواره شهید رجایی 
بودنــد. بــه گــزارش ایرنــا، رئیــس ســازمان مدیریــت و 
برنامه ریزی استان کرمان بیان داشت: ارائه مستندات 
در انتخــاب برتریــن هــا بســیار مهــم اســت و در ایــن 
ارزیابــی ســتاد امــام جمعــه در امتیــاز نمــاز، حفاظــت 
محیط زیســت اســتان در شاخص فضای سبز و دفتر 
بازرســی و مدیریت عملکرد اســتانداری کرمان نیز در 
شــاخص های ســامد و بهزیستی در حوزه بهزیستی و 
استانداردسازی فضای فیزیکی ادارات را رصد و بررسی 
می کند که از همکاری آنان قدردانی می شود. رودری 
ادامه داد: تالش ما انجام امانتداری در انتخاب دستگاه 
های برتر استان کرمان است که فرایندی چند وجهی 
بوده و در نهایت سه دستگاه در شاخص های عمومی 
و اختصاصی، 2 دســتگاه باالترین شــاخص عمومی، 
پنج دســتگاه در پنج ســرفصل از جمله ســالمت رفاه 
اجتماعــی، زیربنایــی و توســعه، تولیــدی و خدماتــی، 

آموزشی و پژوهشی برتر شدند.

هشدارسازمانزمینشناسی؛

همه دشت های آب شیرین کشور در معرض تهدید فرونشست قرار دارند

کارشناســان سازمان زمین شناســی و اکتشافات  معدنی کشور 
نســبت بــه تبعــات فرونشســت زمیــن در ایــران، بارها هشــدار 
داده اند. به گفته آنان فرونشست زمین پدیده ای است که در 

همه دشت های آب شیرین کشور وجود دارد.
هر روز از گوشــه ای از ایران خبر می رســد که زمین در گوشــه ای 
از کشــور دهــان بــاز کــرده اســت. در حالی که کشــاورزان مانند 
هر روز مشــغول برداشــت آب از چاه شــان هســتند، به یک باره 
زمیــن فــرو می ریزد و مزارع شــان برای همیشــه نابود می شــود. 
ســاختمان ها، ابنیــه تاریخــی و راه هــا یکــی پــس از دیگری ترک 
خورده و دیگر برای استفاده ایمن نیستند. این ها فقط بخشی 
از تبعات ناشی از فرونشست زمین است؛ پدیده ای که اگرچه 
وقوع آن را حس نمی کنیم و به یک باره حد نهایی یعنی ریزش 
زمین رخ می دهد، اما روشن کردن هر پمپ آب برای برداشت 
از منابع آب زیرزمینی، ما را یک قدم به سوی فاجعه ای که وقوع 

آن چندان دور نیست، نزدیک می کند.
ایران تنها کشوری نیست که درگیر این پدیده است. در پایتخت 
مکزیک و برخی ایالت های آمریکا هم پدیده فرونشست وجود 

دارد.
این پدیده به دلیل برداشت ذخایر آب زیرزمینی که میراث به 
یادگار مانده از نســل گذشــته برای ما اســت، در حال رخ دادن 
اســت و تنها راه جلوگیری از آن، کنترل برداشــت از این منابع 
و ایجــاد تعــادل بیــن منابع و مصارف اســت. توســعه پروژه های 

آبخوان داری هم می تواند تا حدودی به ما کمک کند.
فرونشست زمین پدیده ای است که آرام و آهسته رخ می دهد، 
اما نتیجه آن به دفعات انسان را غافلگیر می کند؛ پدیده ای که 
بــه مــرگ آبخوان هــا و از بین رفتن حیات در یک منطقه منتهی 

می شود.
برای اینکه بدانیم فرونشســت زمین چیســت و چگونه زندگی 
انسان را تحت تأثیر قرار می دهد، ابتدا باید بدانیم که این پدیده 

چگونه رخ می دهد و آیا وقوع آن پیش بینی می شود؟
و  زمین شناســی  ســازمان  زمین شناســی  آب  گــروه  رییــس 
اکتشــافات معدنی کشــور دربــاره فرونشســت می گویــد: »یک 
اشتباهی که درباره فرونشست وجود دارد، این است که افراد 
فکــر می کننــد داده هــای ارائه شــده برای فرونشســت یک داده 

کلی و درازمدت است.«
»ایمــان انتظــام« ادامــه داد: فرونشســت زمیــن را در یــک بازه 
زمانی اندازه می گیرند. نحوه اندازه گیری به این شکل است که 
دو عکــس ماهــواره رادار را کــه فاصله زمیــن را از این ماهواره را 

نشان می دهد، اندازه می گیرند.
وی گفت: این عکس ها ممکن است مربوط به 6 ماه 6 یا یک 
سال باشد. اندازه گیری که امسال می کنیم، ربطی به اندازه گیری 

سال بعد ندارد و ممکن است اعداد بسیار متفاوت باشند.
انتظام تاکید کرد: در رابطه با فرونشســت زمین نخســت باید 
متوجه این نکته شویم که نرخ عددهای مربوط به فرونشست 

را با توجه به بازه زمانی آن ببینیم.

وی یــادآور شــد: مدت هاســت دربــاره تهــران و جنــوب آن نــرخ 
نشست 36 سانتی متر در سال را اعالم می کنند، این رقم فقط 
در یک بازه زمانی در سال 80 به وسیله یک محقق دانشگاهی 
انجام شد و بعد از آن هیچ داده اندازه گیری، این رقم را نشان 

نداده است.
ســازمان  زمین شناســی  آب  گــروه  رییــس  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
زمین شناســی و اکتشافات معدنی کشور اظهار داشت: آخرین 
اندازه گیری ها برای جنوب تهران میزان فرونشست حدود 18 یا 
17 ســانتی متر را نشــان می دهد، اما عدد 36 ســانتی متر مدام 
تکرار می شود؛ یعنی توجه نمی شود که نرخ فرونشست مربوط 
به یک بازه زمانی است و این رقم سالیانه بر اساس اینکه آب 
چقدر پایین برود و چه نوع خاکی در منطقه وجود دارد، تغییر 

می کند و این عدد را نباید ثابت گرفت.
وی گفت: یک دشت ممکن است امسال فرونشست باالتری 
داشــته باشــد و ســال بعد فرونشســت آن پایین تر باشد، وقتی 
می بینیم در یک دشتی در جایی از کشور فرونشست ادامه دار 
است و با نرخ باالی 10 تا 15 سانتی متر خود را نشان می دهد، 

می تواند نگران کننده باشد.
انتظــام، دربــاره وضعیــت فرونشســت در دیگــر نقــاط جهــان 
عنوان داشت: ایران از دیگر نقاط دنیا جدا نیست، در دنیا هر 
جا آب زیرزمینی را بی رویه برداشت کردند فرونشست رخ داده 
است، به طور مثال در حومه مکزیکوسیتی )پایتخت مکزیک( 

فرونشست های بسیار باالیی مشاهده شده است.
رییــس گــروه آب زمین شناســی ســازمان زمین شناســی با بیان 
این که در آمریکا تا دهه 70 و 80 فرونشست ها وحشتناک بود 
و بعد تا حدودی آن را کنترل کردند، خاطرنشان کرد: فرونشست 
زمین به 2 متغیر بستگی دارد، اینکه میزان آب چقدر پایین برود 

و چه نوعی از خاک در منطقه داشته باشیم؟
وی ادامه داد: اگر پایین رفتن ســطح آب در خاک درشــت دانه 
باشــد، با وجود مشــکل آب، فرونشستی نداریم؛ زیرا رسوبات 

دانه درشت قدرت تراکم پذیری ندارند.
ایــن مســوول بــا اشــاره بــه این کــه خاک هــای دانــه ریــز متراکــم 
می شــوند و مشــکل آبخوان هــای مــا هــم از همین جــا به وجود 
می آید، افزود: وقتی خاک دانه ریز متراکم شود، دیگر اجازه عبور 
آب را به این آسانی نمی دهند، یعنی پس از مدتی، یک مقدار 
زیادی از حجم مخزن خود را از دست می دهیم. به این ترتیب آب 
فقط در قسمت های باالیی مخزن ذخیره می شود. این موضوع 

می تواند در درازمدت برای آبخوان های کشور فاجعه باشد.

مقابلهبافرونشست،نیازمندهزینهباال  
انتظام درباره راهکارهای مقابله با فرونشست گفت: روش های 
مصنوعــی بــرای تزریق وجود دارد، اما این روش ها بســیار گران 
بــوده و اثــر آن محدود اســت. ما در بســیاری مواقع نمی توانیم 

وضعیت را به حالت قبل برگردانیم.
وی بیان داشت: در ایران وقتی می گویند دشت بحرانی و ممنوعه 

یا ممنوعه بحرانی اســت، یعنی ســطح آب به طور دائم در این 
دشــت پایین می رود. در بســیاری از دشــت ها وقتی برداشت را 
ادامــه می دهیــم، ســطح آب زیرزمینی پایین می آیــد. در ایران، 
نه تنها کاری در جهت جبران فرونشست انجام نمی دهیم بلکه 

وضعیت را بدتر می کنیم.
به گفته رییس گروه آب زمین شناســی ســازمان زمین شناسی، 
برنامه هایی مانند طرح احیا و تعادل بخشــی آب های زیرزمینی 
کشــور وجود دارد که طرح واقعاً خوبی اســت، اما اینکه چقدر 
بودجــه بــه ایــن طرح تزریق کنند و برنامه ها را عملی کنند مهم 

است.
وی یادآورشــد: در بســیاری از چاه های مجاز، هیچ کنتوری برای 
اندازه گیــری میــزان برداشــت وجــود نــدارد و کشــاورز هرچقــدر 
می خواهد آب برداشت می کند. وقتی نمی دانید که چقدر آب 
برداشت می کنید، در واقع نمی توانید برداشت را کنترل کرده 

و برنامه های احیا و تعادل بخشی را انجام دهید.
انتظــام دربــاره مــدت زمــان مــورد نیــاز بــرای تغذیــه منابــع آب 
زیرزمینی گفت: ایران در منطقه ای واقع شده که درجه حرارت 
آن باالســت، در چنین شــرایطی آب به ســرعت تبخیر می شود 
و حتی اگر بارندگی شــدید داشــته باشــید، حجم زیادی از آب 

تبخیر می شود.
وی اضافه کرد: حتی در سدها هم این اتفاق می افتد، ما مانند 
کشــورهای اروپایــی نیســتیم کــه مقــدار زیــادی از آب حاصل از 
بارندگــی وارد زمیــن شــود. بخــش زیــادی از بارندگــی ما همان 
لحظه تبخیر می شــود و ممکن اســت نزدیک به 40 درصد آبی 

که روی زمین جریان پیدا می کند، پایین برود.
و  زمین شناســی  ســازمان  زمین شناســی  آب  گــروه  رییــس 
اکتشــافات معدنی کشــور، ســرعت پایین رفتن آب را هم بسته 
بــه نــوع خــاک متفــاوت می دانــد و معتقــد اســت هرچــه خــاک 

نفوذناپذیرتر باشد، آب دیرتر نفوذ می کند.
وی اضافه کرد: وقتی تراکم پذیری در فرونشســت رخ می دهد، 
ایــن ریزدانه ها موجب می شــوند کــه آب نتواند زیاد پایین برود 
و در چنین مواردی در چاه های مشاهده ای کم عمق )40 متری( 

شاهد باال آمدن سطح آب هستیم.
انتظــام گفــت: ایــن در حالــی اســت کــه در همیــن منطقه چاه 
کشاورزی عمیقی که کیفیت آب بهتری دارد و آلودگی کمتری 

دارد، سطح آب  آن مدام پایین  می رود.
وی افزود: به خاطر وضعیت فرونشست و مسائل دیگر آبخوان 
چندالیه می شــود، آبخوان باالیی را آب می گیرد و حتی ممکن 
است این آب کیفیت خوبی نداشته باشد، اما آب به آن آسانی 

نمی تواند به آبخوان عمیق نفوذ کند.
این مسوول، زمان مورد نیاز برای نفوذ آب به داخل آبخوان را 

در ارتباط مستقیم با جنس خاک می داند.
رییــس گــروه آب زمین شناســی و اکتشــافات معدنــی ســازمان 
زمین شناسی عنوان داشت: نمی توان زمان مشخصی برای نفوذ 
آب و رســیدن آن به آبخوان مطرح کرد. جایی که دشــت میان 
کوهی اســت، عمق خاک کم و حدود 70 تا 100 متر اســت ودر 

چنین منطقه ای آب زودتر به آبخوان می رسد.«
وی ادامه داد: بر اساس مطالعات انجام شده، عمر آبخوان های 
عمیــق بــه 100 هزار ســال قبــل برمی گردد، یعنی ایــن آب ها در 
زمان زمین شناسی قبل از نسل ما در آنجا ذخیره شده است، 
این در حالی است که آبخوان های عمیق با بارندگی چند ساله 

تغذیه نشده اند.
انتظام  اظهار داشت: مهم ترین مشکل ما این است که بیش 
از آب ورودی ســالیانه بــه آبخــوان از منابــع زیرزمینی برداشــت 
می کنیم، در حالی که همان طور که نسل های قبلی آب را برای 
مــا گذاشــته اند بایــد اجازه دهیــم آب آبخوان های عمیق ذخیره 

بماند و ما هم باید این آب را برای آیندگان بگذاریم.

پورابراهیمیخبرداد

 تشکیل کارگروه مشترک 
برای آسیب شناسی قوانین اقتصادی 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تشکیل کارگروه مشترک 
مجلس و قوه قضائیه برای هدفگذاری در زمینه آسیب شناسی 

قوانین اقتصادی از منظر حقوقی و قضایی خبر داد.
محمدرضا پورابراهیمی در حاشــیه نشســت مشترک کمیسیون 
اقتصــادی بــا مســئوالن ارشــد قــوه قضائیــه که با حضــور رئیس 
مجلــس و وزیــر دادگســتری دولــت ســیزدهم با موضوع آســیب 
شناســی قضایی قوانین اقتصادی کشــور برگزار شــد، با حضور 
در جمع خبرنگاران درخصوص تشــکیل کارگروه مشــترک میان 
مجلس و قوه قضائیه گفت: در زمان مسئولیت حجت االسالم 
رئیســی بر دســتگاه قضا، پیشــنهادی مبنی بر تشــکیل کارگروه 
مشــترکی میــان کمیســیون اقتصــادی و قــوه قضائیه در دســتور 

کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: این کارگروه مشترک برای هدفگذاری جهت آسیب 
شناسی قوانین اقتصادی از منظر حقوقی و قضایی شکل گرفت 

تا بتواند آنچه به عنوان نیازهای فعلی در حوزه اقتصادی وجود 
دارد، ورود کند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با اشاره به اینکه یکی از 
محورهای مهم تشکیل این کارگروه مشترک ، ایجاد تشکیالت 
تخصصی برای تربیت قضات اقتصادی در کشــور اســت، اظهار 
کــرد: براســاس ایــن کارگــروه می تــوان برای رســیدگی به پرونده 
های حوزه مفاسد اقتصادی در صورت لزوم تصمیمات درستی 
اتخاذ کرد و همچنین ایجاد شــعب تخصصی برای رســیدگی به 
موضوعــات اقتصــادی در دعاوی حقوقــی از دیگر محورهای این 

کارگروه است.
بــه گــزارش  خانــه ملــت، پورابراهیمــی ادامــه داد: در کنــار ایــن 
مســائل، تعییــن تکلیــف وضعیــت کارشناســان در پرونــده های 
حوزه مسائل اقتصادی و اصالح قانون و مقررات مربوطه از دیگر 
اهداف ما در کارگروه مشترک مجلس و قوه قضائیه برای آسیب 

شنایی قضایی قوانین اقتصادی کشور است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: 
ایــن آســیب شناســی قطعــاً به بهبــود تدوین و اصــالح قوانین و 
بازخــورد نتایــج پرونــده هــای قضایی که طی ســال های گذشــته 
شــکل گرفته اســت، می تواند نقش اساســی ایفا کند. استمرار 
نشست های این کارگروه مشترک می تواند مسیر حرکت تدوین 
قوانین در بحث مفاسد و جرایم اقتصادی را به شکلی مدیریت 

کند که شاهد عملکرد بهتر در قوای مقننه و قضائیه باشیم.
وی تصریح کرد: براساس تاکیدات مقام معظم رهبری، از ظرفیت 
تعامل و همکاری میان سه قوه باید در جهت خدمت به مردم و 
پاسخگویی دستگاه های اجرایی بهره برد. این نشست با حضور 
رئیس مجلس، وزیر دادگستری و مسئوالن قوه قضائیه،مسلماً 
به بهبود و تنظیم قوانین و اصالحات ساختاری مربوط به تشکیل 

شعب تربیت قضات در کشور کمک می کند.



 صنعت، معدن  صنعت، معدن 
33و تجارتو تجارت

  خبر

 سرعت بخشی 
به برنامه ۲ میلیون متر 
حفاری معدنی 

معــاون وزیــر صمت گفت: تامین مالی برای واردات تجهیزات 

اکتشاف و حفاری توسط شرکت های بزرگ مورد توجه است و 

این موضوع به تحقق دستیابی به هدف ۲ میلیون متر حفاری 

ســرعت خواهــد بخشــید. »وجیــه هللا جعفری« بــا بیان اینکه 

در زمینه تهیه اطالعات، شــورای راهبری اکتشــاف در ایمیدرو 

تشــکیل شــده اســت، افزود: هدف از تشکیل این شورا، ارائه 

ایده هــا و تعییــن مســوولیت های ســازمان های ذی ربط بود که 

پایش اقدامات در حال انجام است. رییس هیات عامل ایمیدرو 

بــا تاکیــد بــر تولید و گــردآوری اطالعــات در بخــش ژئوفیزیک 

هوایــی، گفــت: یکسان ســازی، گــردآوری و تکمیــل اطالعــات 

ژئوفیزیک هوایی از الزامات توســعه بخش اکتشــاف به شــمار 

می رود و این اطالعات باید در سامانه کاداستر آورده شود.
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شنبههفتهآیندهصورتمیگیرد؛

 عرضه ۲۰۰ تن کک 
در بورس کاال

مجتمع کک ســازی و پاالیش قطران زرند، شــنبه 27 
شهریور ماه، 200 تن کک در بورس کاالی ایران عرضه 

خواهد کرد.
قیمت پایه هر تن کک متالورژی با دانه بندی 25-80 
میلــی متــر معادل 61 میلیــون و 247 هزار ریال تعیین 

شده است.
محل تحویل محصول نیز درب مجتمع کک سازی زرند 
است و بر اساس شرایط تعیین شده، خریدار موظف 
است ظرف حداکثر 60 روز از زمان صدور حواله، تمام 

محموله خریداری شده را حمل کند.

معاونوزیرصنعتخبرداد:

 احیاء ۴۹۹ واحد غیرفعال 
تا پایان مردادماه

معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت در نشســت 
هماهنگــی اجــرای طــرح پایــش واحدهــای صنعتــی 
راکــد کــه به صــورت ارتباط تصویری برخط با رؤســای 
ســازمان های صنعــت، معــدن و تجــارت و مدیــران 
عامل شــرکت شــهرک های صنعتی اســتان ها برگزار 
شد، گفت: در پنج ماهه نخست امسال، تعداد 499 
واحد احیاء شد که در نتیجه برای 12 هزار و 478 نفر 

اشتغال زایی یا تثبیت شغل شده است.
»علــی رســولیان« از اجــرای طــرح پایــش واحدهــای 
صنعتی غیرفعال با اســتفاده از ظرفیت مشــاوران و 
کلینیک های کسب و کار در داخل و خارج شهرک ها 

و نواحی صنعتی کشور خبر داد.
به گفته این مقام مسوول، امسال راه اندازی مجدد 
یک هــزار و 600 واحــد صنعتــی غیرفعــال در داخــل 
شهرک های صنعتی و 400 واحد در خارج از آن ها در 

دستور کار است.
اظهارداشــت: بــرای تحــول بنیادیــن بخــش صنعت، 
معدن و تجارت، 36 پروژه تحولی توسط وزیر صنعت 
تعریــف شــده اســت کــه ســازمان صنایــع کوچــک و 
شهرک های صنعتی ایران، مدیریت دو پروژه »تامین 
زیرساخت های شهرک ها و نواحی صنعتی« و »احیاء 

واحدهای راکد و نیمه راکد« را برعهده دارد.
وی افــزود: بــرای اجــرای این پروژه هــای تحولی، طرح 
پایــش واحدهای صنعتــی غیرفعال در داخل و خارج 
شــهرک ها و نواحــی صنعتــی بــا به کارگیــری ظرفیــت 
مشــاوران و ارائه دهندگان خدمات توســعه کســب و 
کار با هدف حل مشــکالت بنگاه ها و توانمندســازی 
آن ها به منظور ارتقاء بهره وری، کاهش قیمت تمام 

شده، افزایش رقابت پذیری و غیره انجام می شود.
مدیرعامــل ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک های 
صنعتــی ایــران اضافه کرد: در این طرح با شناســایی 
و پایــش واحدهــای غیرفعــال، بررســی علــل رکــود و 
مشکالت آن ها، ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی، 
فنــی، حقوقــی و مدیریتــی و رفــع موانــع پیرامــون 
فضــای کســب و کار واحدهــای صنعتــی، نســبت به 
بازفعال ســازی واحدهــای راکــد و تعطیــل در داخــل و 
خــارج شــهرک ها و نواحــی صنعتــی اســتان ها اقــدام 

می شود.
رســولیان ادامه داد: در فاز نخســت اجرای این طرح، 
واحدهایی که پروانه بهره برداری فعال دارند اما راکد 
هستند، هدف گذاری شده اند که بر اساس این پایش 
و با توافق این سازمان و معاونت طرح و برنامه وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت، برنامه هــای عارضه یابــی 
بــا اســتفاده از منابــع، امکانــات و  پــروژه بهبــود  و 
ظرفیت هایی که در شهرک های صنعتی وجود دارد، 

به اجرا درمی آید.
وی همچنیــن بازفعال ســازی واحدهــای راکد خارج از 
اولویت گذاری فاز نخست را دومین مرحله اجرای طرح 
پایــش واحدهای صنعتــی غیرفعال در داخل و خارج 

شهرک ها و نواحی صنعتی اعالم کرد.

فعالسازیبیشاز10هزارواحدراکددر  
مدت9سال

معــاون وزیــر صنعت با اشــاره به این کــه طرح پایش 
واحدهــای صنعتــی غیرفعــال در تکمیــل برنامه های 
احیــاء و بازفعال ســازی ســال های گذشــته بــه اجــرا 
درمی آید، یادآور شد: از سال 91 تا پایان پارسال در 
مجمــوع 10 هــزار و 193 واحد صنعتی به بهره برداری 
رســیده غیرفعال به چرخه تولید بازگشــتند که برای 
182 هزار و 563 نفر فرصت شغلی جدید فراهم شد.
وی، واگــذاری بــه ســرمایه گذار جدیــد، تامیــن منابع 
مالی، اخذ شــریک ســرمایه گذار، تامین مواد اولیه، 
اجاره به شرط تملیک، حل مشکل اختالف شرکاء، 
انتقال فناوری و بهینه کردن خط تولید، رفع مشکالت 
حقوقــی و زیرســاختی، تولیــد محصــول جدیــد و رفع 
مشــکل بــازار بــا همــکاری دســتگاه قضایی، شــبکه 
بانکــی، اســتانداری و کارگروه هــای تســهیل و رفــع 
موانــع تولیــد را از جملــه روش هــای راه اندازی مجدد 
واحدهای صنعتی به بهره برداری رسیده غیرفعال در 

استان ها اعالم کرد.
مدیرعامــل ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک های 
صنعتــی ایــران همچنیــن بــا بیان این که بیــش از 48 
هــزار واحــد تولیــدی در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی 
کشــور به بهره  برداری رســیده اســت، افزود: هشــت 
هزار و 132 واحد صنعتی در داخل شهرک ها و نواحی 
صنعتــی و هشــت هزار و 110 واحــد در خارج از آن ها 
راکد هستند که جامعه هدف طرح پایش واحدهای 

صنعتی غیرفعال را تشکیل می دهند.

یکمقاممسئول؛

 کارت بازرگانی فیزیکی 
حذف می شود

قائــم مقــام وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت در امــور 
بازرگانــی بــا اشــاره بــه الکترونیکی بــودن همه مراحل 
مرتبــط بــا صــدور کارت بازرگانــی، اقدامــات الزم را به 
منظور حذف کامل فیزیکی کارت بازرگانی در سراسر 

کشور خواستار شد.
»محمدصادق مفتح« در نامه ای خطاب به رییس اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رییس کل 
ســازمان توســعه تجارت، رییس مرکز توســعه تجارت 
الکترونیکی و مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات 
وزارت صنعــت، اقدامــات الزم بــه منظــور حذف کامل 
مراحــل تهیــه، چــاپ و تحویل فیزیکــی کارت بازرگانی 
در اتاق های بازرگانی شهرســتان های سراســر کشــور، 

حداکثر تا دهم مهرماه امسال را خواستار شد.
بر اساس این گزارش، پیرو سیاست های کالن کشور 
در زمینه بهبود محیط کسب و کار و برنامه های توسعه 
دولــت الکترونیــک در زمینــه حــذف فیزیکــی اســناد و 
مدارک فیزیکی به ویژه در شرایط ویژه ناشی از شیوع 
بیمــاری کرونــا، سیاســت های وزارت صنعت در زمینه 
کاهــش هزینــه و زمان صدور مجوزهای کســب و کار، 
بهبود جایگاه ایران در شاخص جهانی سهولت کسب 
و کار و همچنیــن الکترونیکــی بــودن همــه فرایندهای 
مرتبط با کارت بازرگانی، دستور حذف فیزیکی کارت 

بازرگانی صادر شده است.
گفتنی است مالک عمل فعالیت بازرگانان، وضعیت 
برخط آنان در سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند 
است و حذف فیزیک کارت، هزینه و زمان تهیه، چاپ 
و ارسال کارت فیزیکی و مراجعه حضوری متقاضی را 
به طور کامل حذف کرده و صرفه جویی قابل توجهی را 

محقق خواهد کرد.

طی5ماههنخست1400رخداد:

افزایش صادرات 88 درصدی 
 محصوالت فوالدی 
و 3۹ درصدی شمش

میــزان صــادرات محصــوالت فــوالدی و شــمش طی 5 
ماهه امسال به ترتیب 88 و 39 درصد افزایش یافت.
انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد اعــالم کــرد: از ابتــدای 
فروردین تا پایان مرداد، 3 میلیون و 79 هزار تن انواع 
شمش فوالدی )اسلب، بلوم و بیلت( صادر شد. این 
رقم در مدت مشــابه ســال گذشــته، 2 میلیون و 213 

هزار تن بود.
همچنین طی 5 ماهه امسال، یک میلیون و 399 هزار 
تن انواع محصوالت فوالدی )تیرآهن، میلگرد، ناودانی، 
انواع ورق، نبشی و غیره( به خارج صادر شد. این آمار 

در 5 ماهه سال 99 حدود 744 هزار تن بود.
میــزان واردات محصــوالت فــوالدی و شــمش طــی 5 
ماهــه 1400 بــه ترتیــب 338 هــزار و 2 هزار تن بود که 
در مقایسه با میزان واردات مدت مشابه سال گذشته 
)336 هزار و 3 هزار تن(، به ترتیب یک درصد افزایش 

و 33 درصد کاهش یافت.

بازهمحادثهدرمعادنزغالسنگ؛

 ریزش معدن در هجدک، 
جان یک کارگر را گرفت 

فرماندار راور از ریزش معدن زغال ســنگ هجدک این 
شهرستان و جان باختن یکی از کارگرهای این معدن 

خبر داد.
مالــک اژدری افــزود: حادثــه ای در معدن زغال ســنگ 
هجدک رخ داد که موجب ریزش معدن و کشته شدن 

یک کارگر 35 ساله این معدن شد.
وی بــا بیــان اینکه حادثــه ریزش معدن هجدک حدود 
ســاعت 16 و 30 دقیقــه عصــر رخ داده، تصریــح کرد: 

علت این حادثه در دست بررسی است.
فرماندار راور اظهار داشت: تیم بازرسی و ایمنی نجات 
در حال بررسی حادثه در معدن هجدک راور هستند.

وی ضمــن آرزوی صبــر بــرای بازمانــدگان ایــن حادثــه 
ابراز امیدواری کرد، بتوانیم با ایمنی بیشتر و با انجام 
بازرســی هــای دقیــق تــر در معــادن از رخــداد حادثــه 

جلوگیری کنیم.

وارداتازطریقشبکههایسازمانیافته؛

ماجرای قاچاق گردو به کشور چیست؟

دبیــر اتحادیــه بنکداران مواد غذایی گفت: 50 درصد از بازار 
گردوی ایران در ســیطره گردوهای وارداتی قاچاق از آمریکا، 

شیلی و بلغارستان قرار دارد.
از  یکــی  ایــران  اینکــه  علیرغــم  افــزود:  حســنی  قاســمعلی 
تولیدکننــدگان گــردو در جهــان محســوب می شــود امــا بازار 
گردوی ایران در سیطره گردوهای وارداتی از سه کشور آمریکا، 

شیلی و بلغارستان است.  
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی افزود: گردوهای وارداتی 
از سه کشور مذکور به صورت قاچاق به کشور وارد می شود 
و واردکنندگان این گردوهای قاچاق بازار بســیار پرســودی را 

در اختیار دارند.  
وی بیــان کــرد: انــدازه گردوی ایرانی یکســان نیســت و اغلب 
دارای ضایعــات اســت، گــردوی شــیلی طعــم و مــزه ای شــبیه 
گــردوی ایرانــی دارد امــا بــه علــت انــدازه یکنواخت، درشــت 
بودن، کیفیت مناسب و کاغذی بودن مورد استقبال خوبی 

قرار گرفته است.  
حســنی اظهــار کرد: قبــل از ورود گردوهای قاچاق از شــیلی، 
بخش اعظم بازار گردو را گردوهای قاچاق وارداتی از آمریکا 
احاطــه کــرده بــود اما اکنون واردات گردوی آمریکایی بســیار 

کم شده است.  
دبیــر اتحادیــه بنکــداران مواد غذایی اضافــه کرد: در یکی دو 
سال اخیر نیز با واردات گردوهای قاچاق از بلغارستان، بخش 
اعظم بازار این محصول کشاورزی توسط گردوی بلغارستانی 
احاطه شده است و با توجه به نوع کیفیت از این نوع گردو 

هم بخوبی استقبال شده است.  
وی اظهار کرد: قیمت هر کیلوگرم گردوی شیلی با پوست در 
بنکدارای هــا بیــن 95 تــا 100 هزار تومان و قیمت هر کیلوگرم 

مغز گردوی شیلی بین 205 تا 220 هزار تومان است.  
حسنی افزود: قیمت هر کیلو گردوی آمریکایی با پوست در 
بنکداری ها 80 هزار تومان و قیمت هر کیلوگرم مغز گردوی 

آمریکایی حدود 170 هزار تومان است.  
وی بیــان کــرد: همچنیــن قیمــت عرضه هر کیلوگــرم گردوی 
بلغارستانی با پوست در بنکداری های 104 هزار تومان و قیمت 
هر کیلوگرم مغز گردوی بلغاری 170 تا 190 هزار تومان است.  
حسنی اظهار کرد: قیمت هر کیلوگرم مغز گردوی ایرانی در 
بنکداری ها 225 هزار تومان است البته بر حسب افت کیفیت 
ممکن است قیمت هر کیلوگرم پایین تر از رقم ذکر شده نیز 
باشد و در مواردی حتی  این محصول خوراکی با قیمت حدود 

140 هزار تومان نیز عرضه می شود.  
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: قیمت هر کیلوگرم 
مغــز گــردوی قهــوه ای یــا همــان مغز گــردوی تقریبــا کهنه که 
معموال در رستوران ها و کافی شاپ ها کاربرد دارد نیز حدود 

140 هزار تومان است.  
وی با بیان اینکه بازار گردو در ایران یک بازار پرســود اســت، 
گفــت: در ابتــدا ایــن بازار را گردوی آمریکایی کشــف کرد اما 
بعد از آن گردوی شیلی و اکنون گردوی بلغارستان وارد بازار 
شده است بطوریکه حدود 50 درصد بازار گردو از گردوهای 

وارداتی قاچاق تامین می شود.  
به گزارش فارس، حسنی اظهار کرد: یک شبکه سازمان یافته 
زنجیره ای از واردات کاالهای غیرمجاز در کشور وجود دارد که 
کاالهای قاچاق توسط این زنجیره کامال منسجم به کشور وارد 
می شود به طوری که کاالی مورد نیاز از داخل کشور سفارش 
داده می شــود و اغلــب ایرانیــان مقیــم در خارج از کشــور این 
کاالها را خریداری  و توسط کشتی  و  بنادر به کشور منتقل 

می کنند و در نهایت وارد شبکه توزیع کشور می شود.  
وی بیان کرد: گردوی آمریکایی و شــیلی در ابتدا وارد دبی و 
پس از آن وارد بنادر شــده و در نهایت نیز وارد شــبکه توزیع 
کشور می شود اما گردوی بلغارستان از طریق ترکیه و از طریق 

مسیرهای زمینی وارد کشور می شود.  

چهکسانیدربرابرشفافیتمقاومتمیکنند؟

 تسهیل صدور مجوز کسب وکار 
زیر تیغ امضاهای طالیی 

چــه عواملــی موجــب شــده تــا شــاهد تســهیل صــدور مجوزهــای 
کسب وکار، در کشور نباشیم؟. از نظر مرکز پژوهش های مجلس، 
دلیــل عــدم تســهیل صــدور مجوزهای کســب وکار، ضعــف قانون 
نیست، بلکه ضعف اراده اجرایی است؛ شاهد مثال آنکه باگذشت 
حــدود 14 ســال از تصویــب مــاده )7( قانــون اجرای سیاســت های 
کلی اصل چهل و چهارم )44( قانون اساسی، هنوز شرایط صدور 
همه مجوزهای کسب وکار نه شفاف شده و نه سهل شده است.

»طرح تســهیل صدور مجوزهای کســب وکار« همچنان در رفت و 
آمد اصالح اســت، اما به نظر نمی رســد راه به جایی برســد. حاال 
هــم ایــن طرح به شــماره ثبت 145، چهارمیــن اصالحیه ماده )7 ( 
»قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی« )مصوب 
1386/11/8( محسوب می شود. اصالحیه های قبلی در تاریخ های 
اول تیر سال 93، 20 اردیبهشت سال 94 و 18 بهمن سال 99 به 

تصویب رسیده بوده است.

آنطور که در گزارش ها عنوان شده، هدف این ماده تسهیل صدور 
مجوزها در دو مرحله است: اول شفاف کردن شرایط و فرایند صدور 
مجوزهــا شــامل مــدارک و ضوابــط الزم، زمــان و هزینه های صدور 
مجوزهای کســب وکار و دوم هم تســهیل شــرایط و کاهش زمان و 

هزینه های زائد صدور مجوزهای کسب وکار.
بــه گــزارش مرکــز پژوهش های مجلس، دلیــل اصلی اصالح مکرر 
این ماده، مقاومت بسیار شدید برخی مراجع صدور مجوز در برابر 
شفاف و سهل شدن شرایط صدور مجوزهایشان بوده است چراکه 
این قبیل مراجع صدور مجوز یا از این شــرایط اســتفاده، تلقی و 
کارکرد امضای طالیی دارند و یا در جهت منافع انحصارگران، تالش 
می کنند مانع ورود رقبای جدید به بازار شوند. بااین حال باهدف 
رفــع انحصاراتــی کــه به موجــب قانــون در زمینــه برخــی مجوزهای 
کســب وکار ایجــاد شــده و نیــز بــرای اینکه وزارت امــور اقتصادی و 
دارایی برای ســاماندهی مجوزها اختیارات بیشــتری داشته باشد، 

مرکز پژوهش های مجلس با تصویب این طرح مشروط به اعمال 
اصالحات پیشنهادی موافق است. از جمله اصالحات اینکه اطالق 
تعییــن شــرایط حرفــه ای توســط هیئت هــای مقررات زدایــی مغایر 
اصل یک صد و سی و هشتم )138( و هشتاد و پنجم )85( قانون 

اساسی به نظر می رسد.
از نظــر مرکــز پژوهش هــای مجلــس، دلیــل عــدم تســهیل صــدور 
مجوزهــای کســب وکار، ضعــف قانــون نیســت، بلکه ضعــف اراده 
اجرایی است؛ شاهد مثال آنکه باگذشت حدود 14 سال از تصویب 
ماده )7( قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )44( 
قانــون اساســی، هنــوز شــرایط صــدور همه مجوزهای کســب وکار 
نه شــفاف شــده و نه ســهل شــده اســت. هرچند با این رویکرد، 
مرکــز پژوهش هــای مجلس طبعاً با اصــالح مکرر این ماده موافق 
نیست، بخصوص که از آخرین اصالح این ماده - بهمن ماه 1399 
ـ هنوز مدت زمان چندانی نگذشته است و به ویژه در مورد احکام 
ماده )1( طرح تســهیل صدور مجوزهای کســب وکار، اساساً نیازی 
به قانون گذاری نیست و دولت می تواند در حیطه اختیارات خود 
چنیــن برنامه هــا و اصالحاتــی را اجرا کند و تصویب چنین ماده ای 
اختیــار ویــژه ای بــه هیئــت مقررات زدایی و هیئت وزیــران نمی دهد 
و قــدرت و اختیــار ایــن مراجع را نســبت بــه وضعیت فعلی چندان 
افزایــش نمی دهــد؛ بنابرایــن اصــالح ماده )1( در خصــوص فرایند 
صــدور مجوزهــا ضرورتی نداشــته و در صــورت ضرورت اصالح نیز 
بهتــر اســت از طریــق ارائــه الیحــه از ســوی دولــت صــورت پذیــرد. 
مواد )2( و )3( نیز واجد ایرادات مهمی است که در صورت اصرار 
نمایندگان به تصویب آن، الزم اســت برای اصالح به کمیســیون 
بازگشــته یــا در صحــن علنی مجلــس اصالحات پیشــنهادی مرکز 

پژوهش ها اعمال شود.
انحصارزدایی از سردفتری )ماده )4(( با تصویب ماده )15( طرح الزام 
به ثبت رســمی معامالت که به تصویب مجلس رســیده و شــورای 
نگهبــان نیــز به مــاده مذکور ایــرادی وارد نکــرده، تحصیل حاصل 
اســت امــا دو مــاده دیگر ناظر به انحصارزدایی از کســب وکارهای 
بازار خدمات حقوقی )وکالت و کارشناسی رسمی(، کامالً ضروری 
است و تصویب دو ماده )5(و )6( این طرح اکیداً توصیه می شود.

افزایش4درصدیتولیدکنسانترهآهنشرکتهایبزرگ

گل گهر صدرنشین در گزارش 5 ماهه 1۴۰۰ 
میزان تولید کنسانتره آهن شرکت های بزرگ طی 5 ماهه نخست 

سال 1400، بیش از 4 درصد افزایش یافت.
10 شــرکت بــزرگ تولیدکننــده کنســانتره ســنگ آهــن از ابتــدای 
فروردین تا پایان مرداد 1400، حدود 21 میلیون و 195 هزار و 290 
تــن تولیــد کردنــد. ایــن رقم در مدت مشــابه ســال 99، حــدود 20 

میلیون و 373 هزار و 318 تن بود.
از ایــن میــزان، شــرکت هــای »گل گهــر« 7 میلیــون و 220 هزار و 
739 تن، »چادرملو« 5 میلیون و 128 هزار و 679 تن، »توســعه 
معادن و صنایع معدنی خاورمیانه« 2 میلیون و 258 هزار و 977 
تــن، »گهــر زمیــن« یک میلیون و 960 هــزار و 511 تن، »مرکزی« 
یک میلیون و 647 هزار و 164 تن، »توسعه فراگیر سناباد« 891 
هــزار و 989 تــن، »اپــال پارســیان ســنگان« 932 هــزار و 481 تن، 
»صبانور« 492 هزار و 526 تن، »صنایع معدنی فوالد سنگان« 
456 هزار و 400 تن و »جالل آباد« 205 هزار و 824 تن کنسانتره 

آهن تولید کردند.
طی 5 ماهه نخست امسال، شرکت های بزرگ 6 میلیون و 779 
هزار و 662 تن کنسانتره به شرکت ها ارسال کردند که در مقایسه 
با رقم مدت مشــابه ســال 99 )7 میلیون و 357 هزار و 564 تن(، 

حدود 8 درصد کاهش نشان می دهد.
میزان تولید کنسانتره آهن در ماه مرداد، 4 میلیون و 157 هزار و 
866 تن بود که نسبت به رقم مدت مشابه سال 99 )4 میلیون و 

328 هزار و 858 تن(، 4 درصد کاهش یافت.

افزایشیکدرصدیتولیددانهبندیوافزایش49  
درصدیارسالطی5ماهه

شــرکت های بزرگ، از ابتدای فروردین تا پایان مرداد، 543 هزار 
و 819 تن ســنگ آهن دانه بندی تولید کردند که نســبت به رقم 
مدت مشابه سال 99 )537 هزار و 697 تن(، یک درصد افزایش 
نشــان مــی دهد. ارســال ســنگ آهــن دانه بندی نیز بــا 49 درصد 
افزایش از 779 هزار و 600 تن 5 ماهه سال 99 به یک میلیون و 

160 هزار و 502 تن 5 ماهه امسال افزایش یافت.

افزایشتولیدوارسالدانهبندیدرمرداد  
میزان تولید و ارسال دانه بندی در ماه مرداد 1400 نیز به ترتیب، 
»165 هــزار و 621 تــن« و »225 هــزار و 606 تــن« بود که نســبت 
بــه رقــم مــدت مشــابه ســال 99 )135 هــزار و 104 تــن تولید و 131 
هزار و 895 ارســال دانه بندی(، به ترتیب حاکی از افزایش 23 و 

71 درصدی است.



اکونومیست:

ملت هایی که زنانش ناتوان هستند، 
شکست می خورند

نشــریه هفتگی اکونومیســت طرح 
خــود  جدیــد  شــماره  جلــد  تیتــر  و 
و  میــان »جنســیت  نســبت  بــه  را 
و  داده  اختصــاص  ژئوپلتیــک« 
سرمقاله  و پرونده ویژه این هفته را 
با طرح دو پرسش کلیدی آغاز کرده 
اســت: »چرا ملت هایی که زنان آن 
ناتوان هســتند، سقوط می کنند؟ و 
چرا سیاســت خارجــی باید به نیمی 
از بشــریت توجــه بیشــتری داشــته 

باشد؟«.
له  ســرمقا یــن  ا ز  ا بخشــی  در 
آمده:شــواهد فزاینده ای وجود دارد 
دال بر اینکه آنچه هیالری کلینتون 
یــک دهــه پیش  گفت در حال بروز 
 ... زنــان  شــدن  »تســلیم  اســت: 
تهدیدی برای امنیت مشترک جهان 
ما است. جوامعی که به زنان ستم 
می کنند به احتمال زیاد خشونت بار 

و بی ثبات هستند«.

برایتبدیلشدنبه
ارزشمندترینارزمجازیجهان

آدا رمزارز قابلی است

ارز دیجیتــال کاردانــو )آدا( مــی توانــد پرچمــداران بازار 
رمزارزها یعنی بیت کوین و اتریوم را به چالش بکشد.

به گزارش سایت کارآفرین، پتلفرم کاردانو این قابلیت 
را دارد تــا ارز آن، بــه ارزشــمندترین ارز مجــازی جهــان 
تبدیل شود. ارز دیجیتال آدا در پتلفرم کاردانو، حتی 
پرچمداران بازار مثل بیت کوین و اتریوم را هم با رشد 
بیــش از 1000 درصــدی قیمــت در ســال 2021، پشــت 
ســر مــی گذارد. در 26 اوت، قیمــت کاردانو 19 درصد 
رشــد کرد که این میزان رشــد، از رشــد بایننس کوین 
هــم بیشــتر بــود. کاردانو با این رقم رشــد بــدر جایگاه 
ســومین ارز دیجیتال  با بیشــترین حجم از ارزش بازار  
قــرار گرفــت. ارزش این ارز دیجیتال می تواند بیش از 
ایــن هــم رشــد کنــد و به یــک دارایی پایــدار و مطمئن 
بــرای ســرمایه گذاری تبدیل شــود. یکــی از مهم ترین 
ویژگی های این ارزش دیجیتال، ســازگاری پروژه های 
پتلفــرم آن بــا محیــط زیســت اســت. زمانی کــه ایالن 
ماسک، مدیرعامل تسال اعالم کرد شرکت او پذیرش 
پرداخت ها با بیت کوین را متوقف می کند، بیش از 
یــک ســوم از یــک تریلیــون دالر از  ارزش  بازار ارزهای 
دیجیتال،  ریخت. با این حال، آدا از این جریان جان 
ســالم بــه در بــرد چراکه پروتکل بالکچیــن آن، بر پایه 
اثبات سهام است نه کار. فناوری که پتلفرم آدا بر آن 
متکی است، به ابرپردازشگرهای بزرگ وابسته نیست. 
چارلز هاسکینسون، موسس کاردانو، تخمین زده است 
شبکه کاردانو، 0.01 درصد کمتر از شبکه بیت کوین 
از برق اســتفاده کند. این می تواند ظرفیت اســتفاده 
از  انــرژی ایــن سیســتم را بــه طور موثــر افزایش دهد. 
هم چنین آدا می تواند در آینده به رقیبی برای فیس 
بوک، نتفلیکس و آمازون تبدیل شود. براساس آنچه  
در فروم این پتلفرم آمده، رقابت با این شرکت ها در 
ظرفیت پتلفرم کاردانوست. کاردانو برای تبدیل شدن 
به یک کامپیوتر جهانی مالی برنامه ریزی کرده است. 
این پتلفرم برای همه مردمی که از ارزهای غیرمتمرکز 
بــرای خلــق خدمــات غیرمتمرکــز اســتفاده مــی کنند، 
ساخته شده است. ارزش کاردانو در سال های آینده 
به ارزش غول های فناوری می رسد. درحال حاضر، 86 
میلیارد دالر سرمایه گذاری بر رمزارز کاردانو انجام شده 
است. هرچند این میزان سرمایه گذاری از سرمایه 367 
میلیارد دالری در بازار اتریوم و 893 میلیارد دالری در 
بازار بیت کوین کمتر است اما این بالکچین، پتلفرمی 

جذاب و نوظهور برای متخصصان است.

 پیشنهاد هفته

   620
کیلومتر          

مدیــرکلراهــداریوحمــلونقــلجــادهای

اســتانکرمــانگفــت:بیــشاز۶20کیلومتر

راهروستاییدردستاحداثدرایناستان

وجوددارد

  18
نفر            

رییــساتــاقاصنــافکرمــانگفــت:درجهــان

بــهازایهــر250نفــر،درایــرانبــهازایهر25

نفــرودرکرمــانبــهازایهــر18نفــریکواحد

صنفیوجوددارد

  10
درصد           

و برنامهریــزی گفــت: کرمــان اتــاق رئیــس

هدفگــذاریبــرایتولیــدوتامیــن10درصــداز

بذرهیبریدیموردنیازکشــوردرایناســتانتا

سالآیندهانجامشدهاست

   76
هزار فرصت شغلی           

رئیسسازمانمدیریتوبرنامهریزیاستانکرمان

گفت:براساسآخرینآمار۷۶هزارفرصتشغلی

بهدلیلشــرایطاقتصادیوشــیوعکرونادراین

استانازبینرفت

   340
درصد         

ســطحزیرکشــتهایکمآبواقتصادیدراســتان

کرمــانتــاســال92قریــببهســههــزارو۶00هکتار

بودهکهاینسطحباافزایش340درصدیبهقریب

1۶هزارهکتاررسییدهاست

اقتصاد کرمان به روایت اعداد

کافه کتاب

بحران نفت در ایران
از ناسیونالیسم تا کودتا

نویسنده
یرواندآبراهامیان

مترجم
محمدابراهیمفتاحی

یرواند آبراهامیان بررسی ژرفی از اسناد جدیِد 
نقش آمریکا در کودتای سال 1332 که منجر 
به برکناری نخســت وزیر مصدق و بازگشــت 
شاه به سلطنت شد، ارائه کرده است. فهم 
رویدادهــای مربــوط بــه آن وقایــع موضوعی 
اســت همچنــان داغ و زنــده. آبراهامیــان در 
بررسی خود موضوعات اساسی زیر را مد نظر 
قرار می دهد: مناقشــه بر ســر چه بود، نفت 
یا کمونیســم؟ نقش آمریکا در این حوادث 
چه قدر تعیین کننده بود؟ تأثیر این رویدادها 
بر روابط کنونی آمریکا با ایران چگونه است؟ 
همــه ی کســانی کــه بــه دانســتن پاســخ این 
پرســش ها یا پرســش های دیگر عالقه دارند 
در این گزارِش مناقشه آمیزِ جذاب پاسخ هایی 
معتبر و قانع کننده درباره ی این واقعه ی مهم 

تاریخ معاصر خاورمیانه خواهند یافت.

سایه روشن

 خبرآخر 

 تمدید مهلت 
 پرداخت وام کرونا 

تا آخر بهمن

در هفته گذشته کارگروه اقتصادی ستاد ملی مقابله با 
کرونا مهلت پرداخت وام جدید کرونا را که پیش از این 
تا پایان شهریورماه تصویب کرده بود، سه ماه دیگر و 

تا پایان آذر ماه تمدید کرد.
این تصویب در چهل و نهمین جلسه کارگروه مقابله با 
پیامدهای اقتصادی کرونا به ریاست معاون اقتصادی 
رئیس جمهوری و به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی برای تمدید زمان وام مشاغل آسیب  دیده از 
کرونا صورت گرفت و بر اســاس آن صاحبان مشــاغل 
14گانــه آســیب دیده از کرونــا در چهار گروه فرهنگ و 
هنر، گردشگری، ورزش و جوانان و حمل و نقل ریلی 
و هوایــی تــا پایــان آذرمــاه می توانند بــرای دریافت وام  
به سامانه کارا مراجعه و مراحل ثبت نام خود را کنند.

بــه دنبــال تمدیــد مهلــت ثبــت نــام وام جدیــد کرونــا، 
پرداخت این وام از سوی بانک ها نیز با تمدید  مواجه 
شد. پیش از این بانکها موظف بودند تا پایان آبان ماه 
تسهیالت حمایتی کرونا را پرداخت کنند اما عالء الدین 
اروجی، مدیرکل توسعه و اشتغال وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی از تمدید زمان پرداخت وام خبر داده و 
در تشــریح جزییات این تصمیم می گوید: در کارگروه 
اقتصادی ستاد ملی مبارزه با کرونا دو اتفاق افتاد؛ یکی 
بحث تمدید تسهیالت کرونا که قبالً تا پایان شهریور 
مــاه تصویــب شــده بــود و بــا تصویب کارگروه تــا پایان 
آذرمــاه تمدیــد شــد و دوم پرداخت تســهیالت ازســوی 

بانکها که تا پایان بهمن ماه ادامه خواهد داشت.
وی درباره نرخ سود تسهیالت و مدت بازپرداخت وام 
می گویــد: روش کار بــه روال ســابق اســت، طــی یــک 
دوره تنفــس دو ماهــه و بازپرداخــت دوســاله بــا نــرخ 
ســود 12 درصــد خواهــد بــود و متقاضیان می توانند با 
ورود به سامانه کارا اقدامات الزم را در خصوص ثبت 

نام انجام بدهند.
بــه گفتــه اروجی، تمام اطالعات به صورت سیســتمی 
در اختیار بانک قرار داده می شــود و پرداخت وام پس 

از بررسی و تایید بانک صورت می گیرد.
در چهــار  کرونــا  از  دیــده  آســیب  صاحبــان مشــاغل 
رســته گردشــگری، فرهنگ وهنر، حمل و نقل ریلی و 
هوایــی و ورزش و جوانــان جهــت ثبت نــام و بهره مندی 
بــه ســامانه  از تســهیالت حمایتــی کرونــا می تواننــد 
 کارای وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی  بــه نشــانی

https://kara.mcls.gov.ir مراجعه کنند.
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میلیارد تومان  

مدیــرکلتعــاون،کارورفــاهاجتماعــیکرمان

گفــت:تاکنونتقاضــایدریافت400میلیارد
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درجشنوارهشهیدرجایی1400صورتگرفت؛

کسب رتبه برتر شرکت توزیع 
نیروی برق جنوب استان کرمان 

شــرکت توزیع نیروی برق جنوب اســتان کرمان برای ششــمین ســال 
متوالی در مجموع دو بعد شاخص های عمومی و اختصاصی به عنوان 
دســتگاه اجرایی برتر اســتان بر اســاس ارزیابی عملکرد سال 1399 در 
بیست و سومین جشنواره شهید رجائی استان کرمان، انتخاب شد.

در آئینــی کــه بــا حضــور اســتاندار، معاونین و جمعی از مدیران ارشــد 
ادارات و دســتگاههای اجرایی اســتان، در محل سالن شهید مرتضوی 
استانداری کرمان، بیست و یکم شهریور ماه برگزار شد، از برگزیدگان و 
تالشگران عرصه خدمت در حوزه نظام اداری و دستگاه های اجرایی برتر 
در ارزیابی عملکرد 1399 در راستای اجرای سیاست های کلی ابالغی 
مقام معظم رهبری و نقشه راه اصالح نظام اداری تقدیر به عمل آمد.
استاندار کرمان با انتقاد از غیر شفاف بودن بخش هایی از نظام اداری 
و تاکیــد بــر اصــالح آن، توســعه دولت الکترونیــک را ضرورتی اجتناب 

ناپذیر و در راستای فساد ستیزی در نظام اداری دانست.
شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان به عنوان دستگاه برتر 
در کســب باالترین امتیاز در مجموع دو بعد شــاخص های عمومی و 

اختصاصی برگزیده شد.
اهــماقدامــاتصــورتگرفتهتوســطاینشــرکتکهمنجربهکســب

موفقیتمذکورگردیدهاستشامل:

کسب رتبه نخست کشوری در برق رسانی به روستاهای فاقد   
برق سال ۹۹ 

بهبود چشمگیر شاخص های کلیدی عملکرد از جمله کاهش   
تلفات انرژی از 1۷/5 در صد به 11/۴ درصد

کاهــش خاموشــی هــر مشــترک در ســال )از ۷5۰ دقیقــه بــه   
15۰دقیقه(
نصب بیش از 15 هزار کنتور هوشمند به منظور پایش مصرف   

مشترکان
ارائه بیش از 8۰ خدمت غیرحضوری در پورتال شرکت  
  ESB    پیاده سازی دریاچه داده و راه اندازی گذرگاه سرویس

در راستای یکپارچگی نرم افزارها و مدیریت کالن داده
 انجــام پــروژه های بهبود از جملــه بهبود مدیریت فرآیندهای   

کســب و کار، طــرح ریــزی نظــام مدیریــت دارایــی هــای فیزیکــی _ 
استقرار نظام استعدادیابی و توانمندسازی نیروی انسانی

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق جنوب اســتان 
کرمــان،در پایــان مراســم لــوح تقدیــر و تندیــس این جشــنواره توســط 
استاندار به مهندس عبدالوحید مهدوی نیا مدیر عامل شرکت توزیع 

نیروی برق جنوب کرمان،اهداء گردید.


