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گزارش
با حضور  ۱۳۰شرکت ایرانی و عمانی؛

اولین نمایشگاه مجازی
ایران و عمان افتتاح شد

صفحه 3
را بخوانید

اولین نمایشــگاه مجازی ایران و عمان با حضور غالمحســین
شافعی رئیس اتاق ایران ،رضا بن صالح رئیس اتاق بازرگانی
عمــان ،محســن ضرابــی رئیس اتاق مشــترک ایــران و عمان،
ابراهیم المعینی سفیر عمان در تهران و مشارکت  ۱۳۰شرکت
ایرانی و عمانی افتتاح شد.
محسن ضرابی ،رئیس اتاق مشترک ایران و عمان در مراسم
افتتــاح ایــن نمایشــگاه مجــازی گفــت :بــا توجــه بــه ظرفیــت
تولیــدی و تجــاری ،لجســتیک و بــازار تقاضای دو کشــور ،و با
توجه به حسن روابط سیاسی و قرابتهای فرهنگی و اهتمام
دولتهــای دو کشــور بــرای توســعه روابــط اقتصــادی ایــران و
عمان ،در تالش هستیم که با ایجاد زیرساختها و برداشتن

در رویداد استانآپ کرمان چه گذشت؟

جذب سرمایه
 7میلیارد و  300میلیون تومانی
استارتاپهای کرمانی
اقتصاد کرمان :اولین دوره از سلسله رویداد های استانی با عنوان استان

اســتان آپ» در کرمان با جذب ســرمایه  7میلیارد و  300میلیون تومانی

پیوند و رویداد دوشنبه های استارتاپی است در اولین مقصد استانی در

مصطفی بغدادی گفت :برگزاری این رویداد به استارتآپها و طرحهای

آپ ؛  ۳۱قدم تا شکوفایی در کرمان برگزار شد .استان آپ که ترکیب رویداد

برای استارتاپ های شرکت کننده همراه بوده است..

کرمان و با هدف شناسایی طرح های سرمایه پذیر استانی و تسهیل روند

دانشبنیــان و غیــر دانــش بنیــان کمک میکنــد تا ســرمایهگذاران بخش

گــزارش «اقتصــاد کرمــان» میافزاید بر اســاس اعــام مصطفی بغدادی

صندوقهای جسورانه بورسی و افراد حقیقی بتوانند سرمایهگذاری کنند

جذب سرمایه و ارتباط ایده پردازان و شتابدهنده ها برگزار شد.

مدیــر توســعه اکوسیســتم صنــدوق نوآوری و شــکوفایی ،اولیــن رویداد «

خصوصــی ،عاملیــن صنــدوق همچــون صندوقهــای پژوهــش فنــاوری،
و استارتآپها جذب سرمایه داشته باشند.

نخستینسمپوزیوم
مجسمهسازی گلگهر
به کار خود پایان داد

«دوشنبههای استارتآپی» و «پیوند» برگزار شد.

اولین رویداد دمودی «اســتانآپ» در اســتان کرمان

بــا هدف بههمرســانی شــتابدهندهها و هســتههای

بخوانید

با معرفی آثار برگزیده؛

بغــدادی تصریــح کــرد :اولین رویداد « اســتان آپ» درکرمان با ترکیبی از

▪کدام استارتآپها در رویداد پیوند
«استانآپ» در کرمان حضور داشتند؟

سدهای تجاری ،شاهد رشد و توسعه ارتباطات تجاری میان
ایران و عمان باشیم.
او ادامه داد :ازاینرو با توجه به شیوع کرونا ،دو کشور ایران
و عمــان بــه ایــن فکر افتادند که نمایشــگاه مجازی مشــترک
برگزار کنند.
در همین صفحه
رئیــس اتــاق مشــترک ایــران و عمــان بیــان

و دمودی
صفحه 2
را بخوانید

نخستین سمپوزیوم مجسمهسازی گلگهر پس از ۲۵روز در
سیرجان با برگزاری آئین اختتامیه با حضور مدیرکل فرهنگ
و ارشاد اسالمی ،مدیرکل روابط عمومی استانداری کرمان،
فرمانــدار ســیرجان و جمعــی از معاونیــن و مدیــران شــرکت
گلکهر در سیرجان به کار خود پایان داد.
رئیــس ســمپوزیوم و مدیــر روابــط عمومی و امــور بینالملل
شــرکت گلگهــر در ایــن آئین گفــت :در ابتدای ســال جاری
بنا به تاکید مدیر عامل محترم گلگهر بر رونق بخشــیدن
بــه فعالیــت هــای فرهنگــی اجتماعی نخســتین ســمپوزیوم

مجسمهســازی ســیرجان بــا متریال ســنگ ،کلید خــورد و با
اعــام فراخــوان سراســری منجــر بــه رســیدن آثــار زیــادی به
دبیرخانه سمپوزیوم شد.
ابوذر حلوایی پور افزود :شورای متخصص
صفحه آخر
داوران در چندیــن نوبــت آثــار ارســالی را
را بخوانید

با حضور  ۱۳۰شرکت ایرانی و عمانی؛

GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY

آگهي مناقصه عمومي شماره /1400/35ع
GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY

اولین نمایشگاه مجازی ایران و عمان
افتتاح شد

غالمحسین شافعی رئیس اتاق ایران ،در افتتاحیه
اولین نمایشگاه مجازی ایران و عمان گفت :برگزاری
این نمایشگاه به مدد بهرهگیری از فناوریهای نوین
در شرایط کرونایی که متاسفانه فعالیتهای تجاری
و کسبوکارهای خرد و کالن را تحت تأثیر قرار داده
نشانگر عزم راسخ اتاقهای بازرگانی ایران و عمان
جهــت توســعه مناســبات تجــاری و صنعتی بین دو
کشور است.
شافعی در پایان ابراز امیدواری کرد با ادامه برگزاری
ایــن نمایشــگاه و نشســتهای دوجانبــه و ارائــه
راهکارهای عملی توسعه روابط ایران و عمان شرایط
حضور تجار و فعاالن اقتصادی در بازارهای مستعد
دو کشور و حتی بازارهای منطقه فراهم شود.

رشكـت معـدين و صنعتـي گل گهـر (سـهامي عـام) در نظـر دارد " تأمیـن تجهیـزات و اجـرای لولـه كشي گاز
اكسـيژن دسـتگاههاي آنالیـز سـولفور" مربـوط بـه آزمایشـگاه های مجتمـع خـود را از طريق برگـزاري مناقصه
عمومي به پيامنكار واجد رشايط و دارای گواهینامه صالحیت پیامنکاری با رتبه حداقل  5در رشته تأسیسات
از سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی کشـور ،واگـذار منايـد .لـذا متقاضيـان واجـد رشایـط ميتواننـد جهت اخذ
اسـناد مناقصـه بـه آدرس الكرتونيكي  WWW.GEG.IRمراجعـه و اسـناد مذکـور را بـه همراه فرم پرسشـنامه
ارزيـايب تأمين كننـدگان از بخـش مناقصـه و مزایده دانلود منايند .مهلت تحويل پاكات سـاعت  9ايل  14روز
یکشـنبه مـــورخ  1400/7/11در محـــل دفرتكميسـيون معــامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفرت مرکزی تهران
مـي باشـد .ضمنـاً بازديـد از محـل اجـراي موضوع مناقصه در روز یکشـنبه مورخ  1400/7/4مقرر شـده اسـت
و الزامـی مـی باشـد .رشكـت معـدين و صنعتـي گل گهـر در رد يـا قبـول هـر يـك از پيشـنهادات بـدون نیـاز بـه
ذکـر دلیـل و بـدون جربان خسـارت مختار ميباشـد.
کمیسیون معامالت رشكت معدين و صنعتي گل گهر

اولیــن نمایشــگاه مجــازی ایــران و عمــان بــا حضور
غالمحسین شافعی رئیس اتاق ایران ،رضا بن صالح
رئیس اتاق بازرگانی عمان ،محسن ضرابی رئیس
اتاق مشترک ایران و عمان ،ابراهیم المعینی سفیر
عمــان در تهــران و مشــارکت  ۱۳۰شــرکت ایرانــی و
عمانی افتتاح شد.
محسن ضرابی ،رئیس اتاق مشترک ایران و عمان
در مراســم افتتــاح این نمایشــگاه مجــازی گفت :با
توجــه بــه ظرفیــت تولیــدی و تجــاری ،لجســتیک و
بازار تقاضای دو کشــور ،و با توجه به حســن روابط
سیاسی و قرابتهای فرهنگی و اهتمام دولتهای
دو کشــور بــرای توســعه روابــط اقتصــادی ایــران و
عمان ،در تالش هســتیم که با ایجاد زیرســاختها
و برداشــتن ســدهای تجاری ،شــاهد رشد و توسعه
ارتباطات تجاری میان ایران و عمان باشیم.
او ادامــه داد :ازایــنرو بــا توجــه به شــیوع کرونا ،دو
کشور ایران و عمان به این فکر افتادند که نمایشگاه
مجازی مشترک برگزار کنند.
رئیــس اتــاق مشــترک ایــران و عمــان بیان کــرد :در
این نمایشگاه کاالها و خدمات حوزه مواد غذایی،
توریســم ســامت و گردشــگری ،صنعــت ،مصالــح
ســاختمانی ،لجســتیک ،حملونقــل ،آمــوزش و
پژوهش ،آی.تی ،هایتک و… به نمایش درخواهند
آمد.
ضرابی بابیان اینکه سال گذشته حجم کل واردات
عمان  ۲۴میلیارد دالر بوده است ادامه داد :سهم
ایــران از صــادرات بــه کشــور عمــان  ۴۳۸میلیــون
دالر بــوده و ایــن یعنی کشــور ما تنهــا  ۱.۸درصد از
واردات کل عمان را پوشش میدهد .این در حالی
اســت که کاالهای ایرانی به دلیل کیفیت مناســب

و قیمــت تمامشــده پایینتــر دارای مزیت رقابتی با
دیگر کشورها هستند.
او بابیــان اینکــه بــازار  ۳۹میلیــارد دالری واردات
ایــران ،میتوانــد بــرای شــرکتهای عمانــی جــذاب
باشد افزود :متأسفانه به دلیل شناخت بسیار کم
تجار و شرکتهای ایران از بازارها و نیازهای کشور
عمان و همینطور شناخت کم شرکتهای عمانی
از بــازار و نیازهــای ایــران حجــم مبــادالت دو کشــور
بســیار ناچیــز اســت .امیدواریم برگــزاری و فعالیت
این نمایشگاه مجازی ،فرصت مغتنمی برای معرفی
خدمات تولیدی و تجاری دو کشور به یکدیگر باشد.
رئیــس اتــاق مشــترک ایــران و عمــان ابــراز کــرد:
خوشــبختانه راهانــدازی بنــدر ســلطانقاموس برای
تسهیل صادرات به عمان و همینطور روان شدن
افتتاح حساب برای شرکتهای ایرانی میتواند در
این زمینه بسیار راهگشا باشد.
در ادامه این نشست ابراهیم المعینی سفیر کشور
عمــان در ایــران بــا اشــاره به اینکه ســلطنت عمان
اقدامــات زیــادی بــرای رفع موانع تجاری و تســهیل
توسعه مبادالت میان دو کشور انجام داده گفت:
با توجه به موقعیتهای ســرمایه گذاری زیادی که
در عمــان وجــود دارد مــا از ورود و ســرمایهگذاری
شرکتهای ایرانی در عمان استقبال میکنیم.
او تأکید کرد :برگزاری این نمایشگاه فرصت مغتنمی
بــرای شــناخت بیشــتر پتانســیلهای اقتصــادی دو
کشــور اســت و امیدورایــم برگــزاری آن بــه توســعه
روابط اقتصادی و تجاری ایران و عمان منجر شود.



کمیتــه ســرمایهگذاری بــرای شناســایی
پروژههای مشترک

از هــر پیشــنهادی بــرای ســرمایهگذاری
استقبال میکنیم
رضــا بــن صالح رئیس اتاق بازرگانی عمان در این
نشســت بــا اشــاره بــه اینکه حجم مبــادالت ایران
و عمان در ســال گذشــته نزدیک به  ۴۰۰میلیون
دالر بوده است تأکید کرد :سلطنت عمان تالش
میکنــد روابــط دو کشــور در زمینههــای مختلــف
توســعه یابــد .بــر ایــن اســاس ســلطنت عمــان
تفاهمنامههایــی ازجملــه در زمینــه حملونقــل
هوایــی بــا ایــران به امضا رســانده اســت .برگزاری
این نمایشگاه مجازی نیز با توجه به روابط تاریخی
و برادرانــه دو کشــور در راســتای توســعه روابــط و
زمینههــای همــکاری دوجانبه خواهــد بود .بر این
اساس تسهیل سازوکارهای تبادل مالی و تجاری
و توسعه اقتصادی و توسعه خدمات دو کشور در
دستور کار اتاقهای بازرگانی ایران و عمان است.
او ادامه داد :سلطنت عمان فعاالن اقتصادی ایران
را برای ورود به بازار این کشور تشویق کرده و تالش
میکند محیط متنوع خوبی به لحاظ اقتصادی برای
بخش خصوصی ایجاد کرده و زمینه انتقال تجارب
دو کشور را فراهم کند.
بــن صالــح بــا تأکیــد بــر اینکــه همــه بایــد بــرای
اجــرای پروژههــای مشــترک دو کشــور تالش کنیم
افــزود :مــا از حضــور شــرکتهای ایرانــی بــرای
ســرمایهگذاری در عمــان و از اجــرای پروژههــای
مشترک استقبال میکنیم .چراکه سلطنت عمان
بــه دنبال رشــد روابــط اقتصادی و جذب ســرمایه
شــرکتهای مختلــف خارجــی اســت .لــذا از هــر
پیشنهادی برای سرمایهگذاری در عمان استقبال
میکنیم .همچنین شــهروندان عمانی هم تمایل
بــه ســرمایهگذاری در ایــران و ســایر کشــورهای
خارجی دارند.

خبر
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مدیــرکل دفتــر امــور شــهری اســتانداری کرمــان بیــان کرد:

خبرنامه

مرتبط با مســایل شــهری داشته باشد .علی شهسواری در

وظایف شوراها مشخص شده ،تصریح کرد :انتخاب شهردار

تاکنــون حــدود  ۴۸شــهردار در اســتان انتخــاب شــده انــد.

جلسه با روسای شوراهای اسالمی استان کرمان گفت :کار

مهمترین وظیفه شوراهای اسالمی شهرها است و طبق اصل

شــهردار بایــد حداقــل مــدرک کارشناســی داشــته باشــد و

شوراهای اسالمی دوره ششم از  ۱۵مردادماه سال جاری آغاز

 ۱۰۵قانون اساسی نباید مصوبات شوراهای اسالمی مغایر

مــدارک معــادل قابــل قبــول نیســت .همچنیــن باید رشــته

شــده اســت .شهســورای با بیان اینکه در  ۱۰۸ماده قانونی

با قانون و شرع باشد.

شوراهای ششم تاکنون ۴۸
شهردار در استان کرمان
انتخاب کرده اند
چهارشنبه  31شهریور ۱۴۰۰

خبر
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:

تعیین رییس بانک مرکزی
مدت ها در بالتکلیفی
به سر می برد
رییس کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه تعیین رییس
بانــک مرکــزی مدت ها در بالتکلیفی به ســر می برد،
گفت :از رییس جمهور درخواست دارم که نسبت به
تعیین تکلیف سازمان های اقتصادی و مجموعه های
بزرگ تسریع کند.
محمدرضــا پورابراهیمــی در نشســت علنــی مجلــس
شــورای اســامی در جریــان بررســی توضیحــات طــرح
تســهیل صــدور مجوزهــای کســب و کار در تذکــری
گفت :هرچند دولت ســیزدهم در حال اســتقرار بوده،
و تغییرات مدیریتی به تدریج در حال انجام است ،اما
به نظر می رسد روند آن بسیار کند است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی
با بیان اینکه ما در حال بررسی موضوعات اقتصادی
مانند تســهیل صدور مجوزهای کســب و کار هستیم،
افــزود :در حــال حاضــر دولــت در تصمیــم گیــری برای
ســازمان هــای اقتصــادی و مجموعه هــای بزرگ تاخیر
داشته و مطالبه جدی ما برای بهبود شرایط اقتصادی،
تسریع در تعیین تکلیف این سازمان ها است.
وی با بیان اینکه تعیین رییس بانک مرکزی مدت ها در
بالتکلیفی به سر می برد ،از رییس جمهور درخواست
کرد که نسبت به تعیین تکلیف سازمان های اقتصادی
و مجموعه های بزرگ تسریع کند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با
بیــان اینکــه کار مردم در دوره انتقــال دولت دوازدهم
و ســیزدهم در حوزه کســب و کارها دچار وقفه شــده
است،تصریح کرد :رییس جمهور و تیم اقتصادی دولت
باید به این موضوع توجه کنند یا افراد را ابقا کنند یا
این موضوع را تعیین تکلیف کنند ،اگر بالتکلیفی در
دوران انتقال دولت دوازدهم و سیزدهم طوالنی شود،
برای کشور هزینه دارد.

در رویداد استانآپ کرمان چه گذشت؟

جذب سرمایه  7میلیارد و  300میلیون تومانی
استارتاپهای کرمانی

اقتصاد کرمان :اولین دوره از سلسله رویداد های استانی با عنوان استان
آپ ؛  ۳۱قدم تا شکوفایی در کرمان برگزار شد .استان آپ که ترکیب رویداد

پیوند و رویداد دوشنبه های استارتاپی است در اولین مقصد استانی در

کرمان و با هدف شناسایی طرح های سرمایه پذیر استانی و تسهیل روند

جذب سرمایه و ارتباط ایده پردازان و شتابدهنده ها برگزار شد.

گــزارش «اقتصــاد کرمــان» میافزاید بر اســاس اعــام مصطفی بغدادی

مدیــر توســعه اکوسیســتم صنــدوق نوآوری و شــکوفایی ،اولیــن رویداد «
اســتان آپ» در کرمان با جذب ســرمایه  7میلیارد و  300میلیون تومانی

برای استارتاپ های شرکت کننده همراه بوده است..

مصطفی بغدادی گفت :برگزاری این رویداد به استارتآپها و طرحهای
دانشبنیــان و غیــر دانــش بنیــان کمک میکنــد تا ســرمایهگذاران بخش

خصوصــی ،عاملیــن صنــدوق همچــون صندوقهــای پژوهــش فنــاوری،
صندوقهای جسورانه بورسی و افراد حقیقی بتوانند سرمایهگذاری کنند

و استارتآپها جذب سرمایه داشته باشند.

بغــدادی تصریــح کــرد :اولین رویداد « اســتان آپ» درکرمان با ترکیبی از
«دوشنبههای استارتآپی» و «پیوند» برگزار شد.

▪کدام استارتآپها در رویداد پیوند
«استانآپ» در کرمان حضور داشتند؟

و دمودی

اولین رویداد دمودی «استانآپ» در استان کرمان با هدف بههمرسانی

شتابدهندهها و هستههای فناور با حضور  13استارتآپ در شتابدهنده

سنســور اندازهگیری شــار مغناطیسی ،ترانســمیتر ،پردازشگر و نمایشگر

اشــتراک صــوت و ویدئــو ،وایــت بــرد تعاملــی و پاســخگویی و رقابــت بیــن

کســب و کار و نیازهای ســرمایهگذاری خود را به شــتابدهندههای حاضر

توجه به روش و تکنولوژی به کار رفته در این محصول ،کاربرد اصلی آن

محدودیــت جغرافیایی پذیرندگان و فناوری برنامهنویســی ســختافزاری و

اسامی  13استارتآپ حاضر در این رویداد و همچنین ویژگیهای محصول

رسانایی  5میکروزیمنس بر سانتیمتر است که طیف وسیعی از کاربردها

نرمافــزاری سیســتم نیز شــامل مدیریت دانشآمــوزان و فایلها و برگزاری

تگ برگزار شد که طی آن این استارتآپها ویژگیهای محصول و مدل

و وبیناری رویداد ارائه کردند.

فناورانه آنها به این شرح است:

▪استارتآپ آب وکود

اســتارتآپ «آب وکود» اولین تیم متقاضی ســرمایه در این رویداد بود
کــه محصــول خــود را بــا عنوان «ســنجش از راه دور» (تصاویــر ماهوارهای

کالهبرداری میلیاردی
از شهروندان  ۴استان
با چک های سرقت شده
از کرمان

در اندازهگیــری فلــوی عبــوری بــرای لولههــای حاوی مواد ســیال با حداقل

را پوشش میدهد .مشتریان اصلی این طرح صنایع آب و فاضالب ،صنایع

فوالدی و معدنی ،صنایع پتروشیمی ،صنایع شیمیایی ،صنایع غذایی و
دارویی است .سرمایه موردنیاز این استارتآپ  1میلیارد تومان است.

▪استارتآپ مشرق زمین

کدینگ بر روی  BIOSدر قسمت سرور دستگاه اشاره کرد .ویژگی بخش

کالس و آموزش گروهی است.

▪آسابیار ،سامانه اتوماسیون هوشمند کشاورزی

این سامانه محصول شرکت «فناوری الکترونیک آسمان کارمانیا» است

و از ویژگیهای فناورانه آن میتوان به سنجش لحظهای نیاز گیاه ،آبیاری

و پهپــادی) و «ســامانه اطالعــات جغرافیایــی» ( )GISبرای کاهش مصرف

استارتآپ «مشرق زمین» نهمین تیم متقاضی سرمایه بود که محصول

محصول این است که با استفاده از سنجش از راه دور (تصاویر ماهوارهای

خودتراکم» معرفی کرد .ویژگی این محصول استفاده از تکنولوژی سازههای

و مدیریت و کنترل رطوبت نقطهای خاک اشاره کرد.

و پهپادی) و ســامانه اطالعات جغرافیایی ( ، )GISموجب کاهش مصرف
کودها و سموم شیمیایی در زمینهای کشاورزی و همچنین سبب کاهش
هزینههــا ،عملکــرد بهتــر محصــول و کاهش آلودگی منابــع ،آب ،خاک و

هوا میشود .سرمایه مورد نیاز این استارتآپ  500میلیون تومان است.

▪استارتآپ سرو

خــود را بــا عنــوان «ســازههای پیــش ســاخته بتنــی بــا تکنولــوژی اَبَــر بتــن
مدوالر پیش ســاخته در ســاخت ســاختمان اســت .ســرمایه موردنیاز این
استارتآپ  8میلیارد تومان است.

▪استارتآپ دنالی

استارتآپ «دنالی» دهمین تیم متقاضی سرمایه بود که محصول خود را

با عنوان «تولید محصوالت گیاهی پوست ،مو و مسکن موضعی و الغری»

استارتآپ «سرو»دومین تیم متقاضی سرمایه بود که محصول خود را

معرفی کرد .این اســتارتآپ تولیدکننده محصوالت پوســت ،تونیک مو،

کــرد .ایــن محصــول در صنایــع فــوالد ،تولید کاغذ ،صنایــع غذایی ،نفت

اســت که میتواند جایگزین مناســبی برای محصوالت شــیمیایی باشــد.

با عنوان «طراحی و ســاخت سنســور رطوبت ســنج  NIRآنالین» معرفی
ی و  ...کاربــرد دارد .ایــن سنســور بــه دلیــل نحــوه کارکرد(غیر
و پتروشــیم 
تماســی و بــا اســتفاده از امــواج مــادون قرمــز) و ســرعت باالی محاســبه و

ارســال اطالعات یکی از ایدهآلترین دســتگاهها برای سنجش رطوبت در
صنایع است .سرمایه مورد نیاز این استارتآپ  260میلیون تومان است.

▪استارتآپ دانه

فرمانــده انتظامــی شهرســتان کرمــان گفــت :بــا
تــاش مامــوران کالنتــری  ۱۹ایــن فرماندهــی یک باند
کالهبــرداری میلیــاردی و سوءاســتفاده از دســته چک
های سرقتی منهدم شد.
ســرهنگ مهــدی پورامینائــی در تشــریح جزئیــات این
خبــر اظهــار کــرد :آبــان ماه ســال گذشــته در پی طرح
شــکایت یک شــهروند مبنی بر ســرقت یک دســتگاه
خودروی مزدا ،خودروی مسروقه طی همان روز توسط
ماموران کالنتری  ۱۹کرمان کشــف اما مشــخص شــد
محتویــات داخــل ایــن خودرو از قبیل یک دســته چک
به سرقت رفته اند.
وی افزود :در همین رابطه مالک این خودرو در ســال
جاری از انجام چندین مورد کالهبردای از طریق گردش
چک های مربوط به دسته چک سرقتی خود با امضای
فــردی در اســتان بابل بابت خریــد تعداد زیادی تلفن
همــراه و برخــی لــوازم خانگــی مطلــع و بــا گــزارش این
مورد به پلیس ،پرونده ای در این رابطه تشکیل شد.
پورامینائی با اشاره به آغاز تحقیقات پلیس در رابطه با
این پرونده بیان کرد :در تحقیقات انجام شده مشخص
شد فرد یا افراد کالهبردار از طریق ۳۷برگه چک از چک
های سرقتی ،از شهروندان کالهبرداری کرده اند و در
ادامه نیز یک خانم با مراجعه به کالنتری  ۱۹کرمان از
اغفالش توسط فردی ناشناس با جعل شناسنامه وی
و دریافت دو جلد دســته چک ســفید امضاء به بهانه
تجارت شکایتی طرح کرد که بررسی های بعدی نشان
داد ایــن مــورد هم بی ارتباط با عامالن کالهبرداری با
چک های سرقتی نیست.
وی صریــح کــرد :در ادامــه مامــوران با انجــام اقدامات
اطالعاتــی و پیجوئــی هــای پلیســی یــک بانــد چهــار
نفــره مرتبــط بــا این کالهبــرداری ها را شناســائی و در
تحقیقات بعدی متوجه شدند اعضای این باند آخرین
کالهبــرداری خــود را در اســتان خراســان رضــوی بابت
خرید یک دستگاه خودروی لکسوس انجام داده اند که
با تالش پلیس اعضای این باند که یکی از آن ها یک
خانم بود طی چند عملیات جداگانه توســط ماموران
کالنتری ۱۹دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان گفت :در بازجویی
هــای تکمیلــی مشــخص شــد ایــن افراد پــس از خرید
دســته چــک ســرقتی اقدام به فریــب و کالهبرداری از
شــهروندان در اســتان هــای کرمان ،خراســان رضوی،
مازنــدران و مرکــزی کرده انــد که تحقیقات تکمیلی از
این متهمان ادامه دارد.
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد :شــهروندان بایــد در
نگهداری مدارک و اسناد شخصی به خصوص دسته
چک و دیگر اوراق بهادار دقت بیشتری داشته و موارد
مشکوک در هر زمینه را نیز به پلیس گزارش کنند.

گرافیکی اســت که کاربری ،نصب و راهاندازی بســیار آســانی نیز دارد .با

دانشآمــوزان اســت .از دیگــر ویژگیهــای ایــن محصــول میتــوان بــه عدم

هوشمند و سیستماتیک مزارع ،نرمافزار مدیریتی این سامانه تحت موبایل،

کودها و سموم شیمیایی در زمینهای کشاورزی معرفی کرد .ویژگی این

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان اعالم کرد

لحظهای را با دقتی بســیار باال اندازهگیری میکنند .این سیســتم شــامل

آن آموزش تعاملی است که شامل اشتراک صفحه نمایش دانشآموزان،

مســکن موضعی و  4محصوالت کاهش ســایز گیاهی با قیمت مناســب
سرمایه موردنیاز این استارت آپ  2میلیارد و  700میلیون تومان است.

▪استارتآپ ماهوت

ارائه اطالعات و پیشبینی وضع هوا ،ارتباط گسترده بیسیم در کل مزرعه

▪مودم و روتر صنعتی

این محصول فناورانه ســاخت شــرکت «پایش گســتر پرمون» اســت که از

جمله ویژگیهای آن میتوان به پیچیدگی ســختافزاری ،امکانات متنوع

سختافزاری نسبت به رقبا ،اخذ تستهای کیفی در حوزه صنعت ،امنیت
در انتقال دادهها و طراحی ماژوالر آن اشاره کرد.

▪سولفاتپتاسیم

ایــن محصول ســاخت شــرکت «کیمیا آژنــد بوتیا» اســت .مهمترین مورد

مصــرف ایــن کــود در بخــش کشــاورزی جهت تامین نیاز گیاه به پتاســیم و

گوگرد است.

افزایــش مقاومــت گیــاه در برابــر آفــات و تنشهــای محیطــی ،داشــتن اثــر

اســتارتآپ «ماهوت» یازدهمین تیم متقاضی ســرمایه بود که محصول

مثبــت در تولیــد انــواع ویتامین ،نشاســته و قند و باال بــردن ارزش غذایی،

معرفــی کــرد .محصــول ایــن شــرکت در دو دســتهبندی «برپــوش» و

آب و تحریک کننده رشد گیاه از ویژگیهای فناورانه این محصول است.

خــود را بــا عنــوان «تولید لوازم جانبی(اســکین) دســتگاههای هوشــمند»

افزایش مدت زمان انبارداری و کیفیت محصول و افزایش بازدهی مصرف

اســتارتآپ «دانــه» ســومین تیــم متقاضــی ســرمایه در ایــن رویــداد بود

« »FullSkinقرار میگیرند .برپوشها به عنوان  Back Skinفقط سطح

محصول این اســت که یک سیســتم پیچیده با تکنولوژی ســطح باال دارد

چســبندگی ( )GRIPباالیــی دارد و احتمــال افتــادن گوشــی هوشــمند را

ایــن پلتفــرم محصــول شــرکت «یکتــا ارتبــاط تعاملــی پرتو نما» اســت که

غذایی ،تهویه ،فرایندهای ضدعفونی و  ...را به صورت دقیق و با استفاده

گوشی هوشمند را پوشش میدهند و به دلیل ساختار دو الیهای که دارند

اپلیکیشن ،برنامه ورزشی تخصصی به تفکیک هر هفته بر اساس وضعیت

مورد نیاز این استارتآپ  100میلیون تومان است.

به طور کامل در برابر ضربات ،سر خوردن و هر نوع خراشیدگی محافظت

مجربترین مربیان از جمله ویژگیهای فناورانه این محصول بشمار میآید.

کــه محصــول خــود را با عنوان «کارخانه گیاهی» معرفی کرد .ویژگی این

که کلیه فرایندها و شرایط مورد نیاز گیاه نظیر سیستم کنترل نور ،محلول
از تجهیزات و سیســتمهای هوشــمند کنترل و مدیریت میکند .ســرمایه

▪استارتآپپیگیرچی

استارتآپ «پیگیرچی» چهارمین تیم متقاضی سرمایه بود که محصول

خود را با عنوان «سامانه (نرمافزار) هوشمند تحت وب مدیریت ،نظارت

و اعزام خدمات حمل و نقل» معرفی کرد .ویژگی این محصول دارا بودن

قابلیت فناوری مکانیابی ،هوش مصنوعی و داشتن امکانات و ویژگیهای

منحصربفــردی همچــون مدیریــت ،نظارت و اعزام آنالین هوشــمند کلیه
نیازهای خدمات حمل و نقل شهری و برون شهری سازمانها و شرکتهای

خصوصی و همه افرادی است که نیاز به خدمات حمل و نقل شهری و برون

شهری دارند .سرمایه موردنیاز این استارتآپ  500میلیون تومان است.
استارتآپ کاربردهای مدنی رادارهای موج میلیمتری

اســتارتآپ «کاربردهــای مدنــی رادارهای مــوج میلیمتری» پنجمین تیم
متقاضی سرمایه بود که محصول خود را با عنوان «رادار موج میلیمتری

بــرای اندازهگیــری نــوار قلــب بهصــورت بیســیم» معرفی کــرد .ویژگی این

محصول این اســت که در این روش ،رادار موج میلیمتری طوری طراحی

شده است که بدون تلفات وقت و بدون هیچگونه مشکلی برای بیمار ،با

پشــت گوشــی هوشــمند را پوشــش میدهند .برپوشهای این مجموعه

کاهش میدهد .از طرف دیگر فولاســکینها به طور کامل تمام ســطوح

و همچنین وجود کانالهای هوا در زیر این محصوالت ،گوشی هوشمند را

میکنــد .مشــتریان هــدف این مجموعــه تمامی افــراد دارای دیوایسهای

هوشــمند ماننــد گوشــی موبایــل ،تبلــت ،لپتاپ و کنســول بازی اســت.
سرمایه موردنیاز این استارتآپ  4میلیارد تومان است.

▪استارتآپ سامانه رویداد آنالین تگ

استارتآپ «سامانه رویداد آنالین تگ» دوازدهمین تیم متقاضی سرمایه

بــود کــه محصــول خود را با عنوان «برگــزاری رویدادها به صورت آنالین»
معرفــی کــرد .ویژگــی ایــن رویدادهــا مجموعــهای از تیمهــای شــتابدهنده
تگ اســت که با توجه به شــیوع کرونا ،رشــد تکنولوژی و نیاز به برگزاری

▪پلتفرم ورزشی آنالین یک تکان

امکان دعوت از دوستان برای ورزش و دریافت ساعات استفاده رایگان از

بدنی هر فرد با بهرهمندی از هوش مصنوعی و ویدئوهای آموزشی متنوع با
از دیگر ویژگیهای «پلتفرم ورزش آنالین یک تکان» میتوان به محاسبه

میزان کالری مصرفی در زمان ورزش بر اساس مدت زمان و شدت ورزش
انجام شــده ،دسترســی به تمامی ویدئوهای موجود در اپلیکیشــن با خرید

یک اشتراک و دستهبندی ویدئوها بر اساس اهداف ورزشی و نقاط تمرکز

بدن و میزان سختی آن اشاره کرد.

▪فلزیاب صنعتی ()MetalDetector

ایــن محصــول فناورانه ســاخت شــرکت «الکترونیکی بردهای هوشــمند»

است .سیستم فلزیاب صنعتی با قرار گرفتن روی خط تولید ،آلودگیهای

رویدادهای آنالین شکل گرفته است .این تیم با توجه به نیازها دست به

فلزی موجود در محصول در حال عبور را تشخیص داده و فرایند تفکیک

صــورت حضــوری را ندارند به صورت آنالین برگزار کند .ســرمایه موردنیاز

این محصول قابلیت تنظیم دقیق حساسیت برای اندازه قطعاتی که باید

ساخت این پلتفرم زده است تا رویدادها و جلساتی که امکان برگزاری به
این استارتآپ  1میلیارد تومان است.

▪استارتآپ بسته بندی پسته تر

آن را سهولت میبخشد.

اسکن شوند را داراست .همچنین در برابر هرگونه لرزش و ارتعاش مقاوم
اســت و حساســیت کافــی را دارد و نیــز دارای سیســتم ایمنــی مقاومت در

برابر ضربه در محیطهای باز است.

اســتارتآپ «بســت ه بندی پسته تر» سیزدهمین تیم متقاضی سرمایه بود

فلزیــاب صنعتــی ( )MetalDetectorدر دو مــدل تــک فرکانــس بــرای

و حرکات قلب را استخراج کرد و از روی پردازش این نوسانات ،نوار قلب

این محصول با بســتهبندی پســته تازه ،امکان عرضه آن در ســوپرمارکتها

شــده اســت .این محصول فناورانه همچنین دارای هشــدار دهنده نوری و

تنفــس بیمــار را میتوان اندازه گرفت .ســرمایه موردنیاز این اســتارتآپ

پسته تازه کاهش یابد فراهم میکند .این طرح کیفیت میوه را به مدت 60

استفاده از یک رادار کوچک و با طول موج بسیار پایین ،میتوان نوسانات

را به دســت آورد .همچنین با اندازهگیری حرکتهای قفســه ســینه ،نرخ
 400میلیون تومان است.

▪استارتآپ تابلو برق

استارتآپ «تابلو برق» ششمین تیم متقاضی سرمایه بود که محصول
خود را با عنوان «کنترل و عیبیابی هوشمند در سیستمهای سردخانه»

معرفــی کــرد .ویژگی این محصول کاهش هزینههای نگهداری ،نداشــتن
رقیب در داخل کشــور ،کنترل سراســر سیســتم و افزایش عمر سیســتم

است .سرمایه موردنیاز این استارتآپ  300میلیون تومان است.

▪استارتآپ بوم زیست یاخته

اســتارتآپ «بوم زیســت یاخته» هفتمین تیم متقاضی ســرمایه بود که
محصول خود را با عنوان «پانسمان بیولوژیک  »EchinoDermمعرفی

کــرد .ویژگــی ایــن محصول موثــر و مقرون بهصرفه بــودن جایگزینی برای

روشهــا و محصــوالت موجــود در حــوزه پانســمانهای بیولوژیــک زخمها

و ســایر ضایعــات پوســتی اســت .ســرمایه موردنیــاز ایــن اســتارتآپ 140
میلیون تومان است.

▪استارتآپ پنگان الکترونیک

اســتارتآپ «پنــگان الکترونیــک» هشــتمین تیــم متقاضی ســرمایه بود

کــه محصــول خــود را بــا عنــوان «تولیــد کنتــور هوشــمند الکترومغنایــس

باتریبیــس» معرفــی کرد .ویژگی این محصول این اســت که فلومترهای
الکترومغناطیسی در رنجهای متفاوت و در شرایط مختلف فرایندی ،دبی

که محصول خود را با عنوان «پستهتر (تازه) بستهبندی شده« معرفی کرد.
و فروشــگاههای عرضه مواد غذایی را به مدت طوالنی بدون اینکه کیفیت
روز حفظ میکند .همچنین میتواند عرضه پســته تر را در کشــور به مدت

دو ماه افزایش دهد و نیز امکان صادرات پسته تر به دیگر کشورها را فراهم
خواهد کرد .سرمایه موردنیاز این استارتآپ  1.5میلیارد تومان است.

▪رونمایی از  9محصول دانش بنیان در استان کرمان

در جریــان برگــزاری رویــداد اســتان آپ در کرمــان کــه بــا حضــور رئیــس

صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد،از محصوالت  9شرکت دانش بنیان
استان،رونمایی شد.

ویژگیهــا و جزئیــات فنــی محصوالتــی که مــورد رونمایی قــرار گرفت به این

شرح است:

▪کنتور هوشمند الکترومغناطیس باتری بیس

این کنتور هوشــمند ،ســاخت شرکت «مهندس پنگان الکترونیک» است

حساســیت نرمال و دو فرکانس برای ایجاد حساســیت بســیار باال طراحی

آژیــر هنــگام یافتــن فلز و فرمانهای عملیاتی جهــت  rejectکردن آلودگی

فلزی است.

▪استحصال منگنز از سنگهای کمعیار

ایــن محصــول ســاخت شــرکت «مجمــع فروآلیــاژ رباط» اســت کــه امکان

دریافت خوراک با دانهبندیهای متفاوت نسبت به سایر روشهای فراوری
و پرعیار کنی را فراهم میکند.

راندمان بسیار باالتر نسبت به سایر روشهای فرآوری و پرعیار کنی منگنز،
تولید محصول با خلوص باالتر و تعداد مراحل فرآوری کمتر ،ظرفیت بسیار

باالتر تولید نسبت به سایر روشهای مرسوم و توانایی تغییر بسیار آسان و
سریع عیار کنسانتره تولید شده نسبت به سایر روشها از جمله ویژگیهای

این محصول فناورانه است.

▪کپسول آبیاری زیرسطحی بدون فشار هادر

این کپســول محصول شــرکت «برافزا کشــاورز پارس» است که با خلوص

و از جمله ویژگیهای آن میتوان به اندازهگیری دبی انواع ســیاالت دارای

باالتر و تعداد مراحل فرآوری کمتر تولید میشود.

کارکرد بدون برق و با باتری داخلی تا سه سال ،قابلیت تعریف سهمیه میزان

نصف هزینههای سیستم اناری است .با توجه به انجام کارهای تحقیقاتی

هدایت الکترونیکی مانند آب ،فاضالب ،اسیدها و  ...اشاره کرد .قابلیت

در سیستم آبیاری کپسول بدون فشار ،حدود هزینههای سیستم به میزان

سیال عبوری و قابلیت کنترل و دریافت اطالعات اندازهگیری شده از راه دور

و اندازهگیری میزان دبی هر کپســول در طول خط و با در نظر گرفتن ســه

دقیق از دیگر ویژگیهای کنتور هوشمند الکترومغناطیس باتری بیس است.

در حدود  90درصد است.

با بســترهای مخابراتی و دارای انواع خروجیهای ایزوله اســتاندارد در ابزار

▪سیستم جامع آموزشی شامل سرور و کالینت

این سیســتم ،محصول شــرکت «تعاونی بهارســتان رایان» اســت و ویژگی

ســایز نازل آب در هر ردیف ،میزان یکنواختی پخش آب در این سیســتم
در این روش باغداران میتوانند دور آبیاری خود را نصف تا یک سوم کنند.
همچنین شوری آب آبیاری مشکلی در اجرای این سیستم ایجاد نمیکند.

این کپسولها دارای ارتفاع  24سانتیمتر و قطر یک سانتیمتر است.
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خبر
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی خبر داد

 180میلیارد تومان
مصوبات صندوق نوآوری
برای استان کرمان

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت :طی دو سال
و نیــم اخیــر نزدیــک بــه  180میلیــارد تومــان مصوبات
صنــدوق نــوآوری برای اســتان کرمان بــوده که در حال
پرداخت است.
دکتــر علــی وحــدت در آییــن اختتامیــه اولیــن رویــداد
«استانآپ» در کرمان با بیان اینکه امروز شرکتهای
دانــش بنیــان جایــگاه خــود را در اقتصــاد کشــور پیــدا
کردهانــد ،گفــت :طبــق قانون صندوق نــوآوری وظیفه
تامین مالی شرکتهای دانش بنیان را بر عهده دارد و
سعی داریم به توسعه اقتصادی کشور از طریق حمایت
از این شرکتها کمک کنیم.
وی با اشاره به اینکه کرمان برای برگزاری اولین رویداد
«استانآپ» در کشور پیش قدم شد ،گفت :کرمان
یکــی از اســتانهای خــوب مــا در اکوسیســتم نــوآوری
اســت کــه در برگــزاری ایــن رویداد به منظور اســتفاده
از ظرفیتهای کشــور پیشــگام شــده اســت .هدف از
برگــزاری «اســتانآپ» توســعه خدمــات و عدالــت در
توزیع آن است.
رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی ادامــه داد :ایــن
رویداد نشــان میدهد حوزه علم و فناوری در اســتان
کرمان از کیفیت خوبی برخوردار اســت که امیدواریم
باعث ارتقای کار جوانان و افراد دارای ایده و تخصص
شود.وحدت با اشاره به اینکه در رویداد «استانآپ»
کرمــان  13تیــم اســتارتآپی ایدههــای کســبوکار و
تقاضای سرمای ه خود را مطرح کردند ،گفت :صندوق
نــوآوری جــذب ســرمایه بــرای ایــن  13اســتارتآپ را
پیگیری میکند.
وی بــا اشــاره بــه حمایتهــای صنــدوق نــوآوری از
کســبوکارهای فناورانــه در اســتان کرمــان ،گفت :ما
طی دو سال و نیم اخیر نزدیک به  180میلیارد تومان
بــرای اســتان کرمــان مصوبــه داشــتهایم کــه در حــال
پرداخــت اســت .صنــدوق پژوهــش و فنــاوری کرمــان
نیــز بــه عنوان عامل صندوق نوآوری از شــاخصههایی
اســت که به پیشــرفت حوزه علم و فناوری در اســتان
کمک میکند.
رئیس صندوق نوآوری و شــکوفایی با اشــاره به اینکه
اســتان کرمــان دارای  260شــرکت فنــاور و  65شــرکت
دانــش بنیــان اســت ،گفــت :مقــرر شــده اســت برای
حمایــت مالــی از ایــن شــرکتها ،فراتــر از پرداخــت
تســهیالت جعاله و خط اعتباری ،نیازهای مالی پارک
علم و فناوری استان کرمان را تامین کنیم.
وحــدت در پایــان بــا اشــاره بــه برگــزاری رویــداد
«دوشــنبههای اســتارتآپی» از سوی صندوق نوآوری
گفت :در هر برنامه «دوشنبه استارتآپی» به صورت
میانگیــن  ۱۵۰ســرمایهگذار از صندوقهــای پژوهش و
فناوری ،صندوقهای جسورانه بورسی و افراد حقیقی
برای ارزیابی طرحهای فناورانه و نوآورانه حضور دارند.

تعویض خودروی کارکرده با نمونه صفر؛

ویژگی طرح جایگزینی
مدیران خودرو

شــرکت مدیــران خــودرو اخیــرا اعــام کرده مشــتریان
محصوالت این شــرکت میتوانند خودروهای کارکرده
خــود را بــا نمونــه صفر کیلومتــر و مدلهای جدید این
شرکت از طریق شرکت ایرانیان خودرو جایگزین کنند
که در شرایط فعلی بازار خودروی کشور طرحی خاص
به حساب میآید .شرکت «ایرانیان خودرو» به عنوان
همــکار تجــاری و مجــری طــرح جایگزینــی محصوالت
کارکــرده مدیران خــودرو با خودروی صفر کیلومتر ،در
طول سالهای اخیر توانسته کلیه محصوالت کارکرده
شــرکت مدیــران خودرو را بــا خودروهای صفر کیلومتر
جایگزین کند که این امر حرکتی ارزشــمند در جهت
اعتمادســازی و افزایــش وفــادارای برای مشــتریان این
برنــد تلقــی میشــود .مجموعه مدیرانخــودرو همواره
به تحویل ســریع و به موقع محصوالت خود شــناخته
میشــود و در کنــار مجموعــه خوشســابقه و بااعتبــار
ایرانیان خودرو توانسته اعتماد و اطمینان خاطر الزم
را بــه مشــتریان در مــورد نحوه انجام طــرح جایگزینی
و اعطــای تســهیالت این طرح ارائــه کند .در این طرح
خودروی کارکرده مشتری تحت نظر کارشناس رسمی
دادگستری با قیمت روز بازار قیمتگذاری و خریداری
شــده و بالفاصلــه ایــن مبلــغ به عنــوان پیشپرداخت
ثبــت نــام خــودروی جدیــد در نظــر گرفتــه میشــود.
فرآیند کارشناســی قیمتگذاری خودروی مشــتری در
نمایندگیهای منتخب شرکت مدیرانخودرو به صورت
رایــگان انجام میپذیــرد .همچنین در طرح جایگزینی
ســعی شــده در زمان و هزینههای انتقال و جابهجایی
خــودرو صرفهجویــی الزم بــرای مالــکان خودروهــای
کارکرده در نظر گرفته شود که این امر در بازار بیثبات
و پرنوسان فعلی بزرگترین مزیت برای مالکان خودرو
به حساب میآید .ارائه تسهیالت تا سقف ۷۰درصد،
اســتفاده از اقســاط  ۵ســاله ،تحویــل فــوری خــودروی
صفر کیلومتر جایگزین و انجام کلیه کارشناســیهای
فنی خودرو در طرح جایگزینی از جمله مواردی است
که به مشــتریان این طرح ارائه میشــود .آنچه مسلم
اســت ،مرحلــه بــه مرحلــه در طــول زمــان اســتقبال از
این طرح افزایش یافته و مشتریان با اطمینان خاطر
خودروهــای کارکــرده خود را با محصوالت جدید که به
لحــاظ ظاهــر ،آپشــن ،فنــی و کیفی ارتقای چشــمگیر
داشــتهاند جایگزیــن میکننــد و همیــن امــر این طرح
را متمایــز میکنــد و ســبب رضایتمنــدی و رفــاه حــال
مشتریان شرکت مدیرانخودرو خواهد شد.

خبر
طــی احــکام جداگانهای از ســوی وزیر «صمت» چهار

چهار انتصاب جدید
در وزارت «صمت»
چهارشنبه  31شهریور ۱۴۰۰
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انتصاب جدید اتفاق افتاد .بر این اساس سیدمهدی

نیــازی ،معــاون طرح و برنامهریزی وزارت صمت شــد.

وی پیش از این دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید

بــود .ســیدرضا فاطمیامیــن در حکمــی دیگر صدیف

وزیــر صمــت ،علــی نبوی ،دســتیار ویژه وزیــر و رئیس

داخلــی منصــوب کــرد .وی پیش از ایــن مدیرکل دفتر

تحت پوشــش وزارت و یونس ســلمانی ،مدیرکل دفتر

بیــکزاده را بــه ســمت سرپرســت معاونــت بازرگانــی
امــور خدمــات بازرگانــی بــود .بــر اســاس دیگــر احکام

ســتاد راهبردی شرکتهای و موسسات غیرحاکمیتی

اموراقتصادی و سیاستهای تجاری شد.

صنعت ،معدن
و تجارت

 4صفحه

خبر
دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران
در جمع روسای اتاقهای استانی

مکاتبات و فرآیندهای
مرکز داوری،
دیجیتالی میشود
دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران در جمع روسای اتاقهای
سراسر کشور ،ضمن تشربح برنامهها و سیاستهای
این مرکز ،گفت :تا  4ماه دیگر ،مکاتبات و فرایندهای
مرکز داوری دیجیتالی خواهد شد.
در نشســت شــورای روســای اتاقهای سراســر کشور،
سیاستهای مرکز داوری اتاق ایران با توجه به انتصاب
دبیــرکل جدیــد ایــن مرکز ،تشــریح و بررســی شــد .در
ایــن رابطــه ،رئیــس اتــاق ایــران گفت :تجــار ایرانی که
آشــنایی کافــی بــا مســائل حقوقــی ندارنــد متاســفانه
بیشــتر با کشــورهایی ارتباط تجاری دارند که در آنجا
نیــز موضوعــات حقوقــی و داوری مدنظــر نیســت؛ از
ایــن رو ،بحــث آمــوزش و تمرکــز داوری در قراردادها و
تدویــن تیپهای قراردادی مشــخص ،ضــرورت دارد و
در قراردادهــای دولتــی هــم باید این موضوع را مدنظر
قرار دهیم.
دبیــرکل مرکــز داوری اتــاق ایــران ضمن تاکیــد بر لزوم
تقویــت جایــگاه داوری در قراردادهــای تجــاری از
برنامههای این مرکز در راستای فعالیتهای بینالمللی
سخن گفت.
علی مقدم ابریشــمی ،دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران
ضمن تشــریح برنامههای این مرکز برای  ۶ماه آینده،
مهمترین دغدغه این حوزه را توسعه داوری در سراسر
کشور دانست و تاکید کرد :دو اصل عمده باید رعایت
شود تا به توسعه داوری برسیم؛ اول رعایت و کنترل
اســتانداردها و دوم توجه به اســتقالل مراکز داوری در
استانها است.
او درجهبنــدی و طبقهبنــدی دفاتــر مرکــز داوری در
اســتانها را محــور فعالیــت عنــوان کــرد که بر اســاس
امکانــات اســتانها و بحثهــای تخصصــی انجــام
میشــود .بــه بــاور ابریشــمی مکانیســمهای کنترلــی
و دیجیتالــی کــردن مکاتبــات و فرآیندهــای داوری بــه
بروز شفافیت کمک میکند و این آغاز مسیر توسعه
داوری اســت .رونــد دیجیتالــی کــردن مدتی اســت که
در دســتورکار قــرار گرفتــه و حــدود  ۴مــاه دیگــر ادامــه
خواهد داشت.
دبیــرکل مرکــز داوری اتاق ایران با بیان این مطلب که
انعقاد تفاهمنامه با سازمانهای بینالمللی در حوزه
داوری را به جد دنبال میکنیم ،تشریح کرد :بر اساس
سیاســتهای تعییــن شــده ،کمیته منتخــب داوران را
تشکیل میدهیم و به این ترتیب روی کیفیت داوری
نظارت خواهیم داشــت .در حال حاضر سیســتمی که
بتوانیــم بــرای داوران ،کارمنــدان مرکــز و دفاتــر و غیره
چارچوبی تعریف کند ،وجود ندارد و این سیستم باید
هرچه سریعتر شکل بگیرد .ار طرفی به کمیتهای برای
نظارت بر تخلفات احتمالی در این سیستم نیاز داریم.
موضــوع دیگــر رابطــه مرکــز داوری با دفاتــر در مراحل
مختلف مانند انتخاب رئیس دفاتر و ...است .او در این
باره نیز گفت :اگر به کیفیت داوری اهمیت میدهیم
باید درباره اختیاراتی که به دفاتر داده میشود و افرادی
که ریاست دفاتر را به عهده میگیرند ،توجه کنیم.
توسعه آموزشهای الزم در بخش داوری نکته دیگری
بود که مورد تاکید دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران قرار
گرفت .به اعتقاد او باید از حقوقدانان و تجار داخلی و
خارجی استفاده کنیم .در این راستا الزم است هفتهای
را به عنوان داروی در نظر بگیریم که به نظر  ۲۳تا ۲۸
بهمن زمان مناســبی باشــد و رویدادهای آموزشــی را
در این هفته دنبال کنیم .الزم است در بحث آموزش
منسجم و هماهنگ عمل کنیم.
او بــه تشــکیل دیــوان  ۱۵نفــره بــرای بررســی آرا نیــز
اشــاره و تشــکیل آن را در راســتای ارتقــای کیفیــت آرا
توصیف کرد.
در ایــن بیــن روســای اتاقهای اســتانی افزایش تعداد
پروندههای دعاوی تجاری در دادگاهها و نبود تخصص
الزم در این حوزه برای بررسی پروندههای اقتصادی و
در عیــن حــال به حاشــیه رفتن مراکــز داوری اتاقهای
استانی و بیتوجهی به ظرفیتهای نهفته در این حوزه
را مورد انتقاد قرار دادند .به باور آنها الزم است پیش
از تدوین اســتراتژی جدید ابتدا مشــکالت و علل نبود
تعامل بین مراکز داروی و دادگستریها شناخته شود.
روسای اتاقها معتقدند :جلب اعتماد و تاکید بر داوری
در قراردادها به فرهنگسازی نیاز دارد .از سویی الزم
اســت دقــت ،ســرعت و هزینــه داوری را مــورد توجــه
قرار داد و بر اســاس آن افراد را به اســتفاده از داوری
تشویق کنیم.
در ایــن نشســت تاکیــد شــد کــه داوری در قالــب ارائه
خدمت به اعضا باید مدنظر باشد و از سویی میتوان
ظرفیــت دوجانبــهای دربــاره دعاوی احتمالــی آینده به
کمک داوری در سطح بینالمللی ایجاد کنیم.
مقــدم ابریشــمی در واکنــش بــه آنچــه گفتــه شــد،
خاطرنشــان کــرد :تنهــا مرکــز داوری معتبــر بر اســاس
قانون ،مرکز داوری اتاق ایران است؛ اما تا زمانی جایگاه
کمی و کیفی خود را ارتقا ندهیم ،شاهد تاسیس مراکز
داوری در گوشــه و کنــار کشــور هســتیم .ایــن دغدغه
جدی است و باید در تعامل با قوه قضائیه با این مراکز
غیرقانونــی برخــورد کنیــم .او همکاری با ســازمانهای
بینالملل را رویکردی جدی عنوان کرد و افزود :مذاکره
با مراکز داوری خارجی و کشورهایی که بیشترین ارتباط
تجاری با آنها را داریم در دســتورکار قرار دادیم .البته
تحریمها در این بخش اثراتی گذاشته است.
دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران ادامه داد :برای سرعت
بخشیدن به روند داوری نیازمند احیای قوانین هستیم.
در برخی کشــورها این تغییرات اعمال شــده و قدرت
رقابت آنها نسبت به دادگاهها افزایش یافته است.

کاهش رضایت فعاالن اقتصادی از عملکرد دستگاههای اجرایی؛

معرفی دستگاههای مردود در تسهیل کسبوکار
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رفتــار بــا فعــاالن اقتصــادی و تکریــم اربابرجوع» و «شــفافیت و
اطالعرسانی در زمینه ارائه خدمات» مورد ارزیابی قرار میگیرد.
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران در راستای اجرای
ماده  ۴قانون بهبود مســتمر کســبوکار و پس از  ۱۹دوره اجرای
موفــق طــرح پایــش ملــی محیــط کســبوکار ،بــرای ســومین بــار،
بــا اجــرای طــرح نظرســنجی از فعــاالن اقتصــادی سراســر کشــور،
عملکرد سازمانها ،نهادها و دستگاههای اجرایی مرتبط با محیط
کسبوکار را مورد ارزیابی قرار داد.
در ســومین دوره از اجرای این طرح ،عملکرد  ۴۴ســازمان و نهاد
ملی و استانی در سال  ۱۳۹۹و در قالب دو گروه عمده دستگاههای
اصلــی و فرعــی مرتبــط با محیط کســبوکار ،توســط  ۲هزار فعال
اقتصادی منتخب از زیرمجموعه سه اتاق بازرگانی ،اصناف و تعاون
ایران مورد ارزیابی قرار گرفت.
براســاس ارزیابــی عملکــرد دســتگاههای اجرایی مرتبــط با محیط
کســبوکار در ســال  ،۱۳۹۹شــاخص ملی عدد ( ۴,۶۶امتیاز  ۱به
معنی رضایت کامل و امتیاز  ۱۰به معنی نارضایتی مطلق است) به
دست آمده که نشاندهنده کاهش در رضایت فعاالن اقتصادی
از عملکرد دســتگاههای اجرایی کشــور در ســال  ۱۳۹۹نســبت به
سال قبل ( )۴.۴۷است.

▪عملکرد استان ها در صدور مجوز کسبوکار

بهتریــن و بدتریــن دســتگاهها در زمینــه صــدور مجوز کســبوکار
معرفی شدند .در سال  ۱۳۹۹فعاالن اقتصادی مشارکتکننده در
این طرح ،از سه دستگاه اصلی صدور مجوزهای کسبوکار شامل
«سازمان بهزیستی کل کشور»« ،سازمان ملی استاندارد ایران»
و «وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی» بیشــترین میزان رضایت را
داشتهاند و از سه دستگاه اصلی «بانک مرکزی»« ،شهرداریها»
و «سازمان تأمین اجتماعی» کمترین میزان رضایت را نسبت به

سایر دستگاهها اعالم کردهاند.
در آمارگیری طرح ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی مرتبط با
محیط کسبوکار که بهصورت ساالنه از سوی مرکز پژوهشهای
اتــاق ایــران مرکــز آمار و اطالعات اقتصــادی و پایش اصل  4برگزار
میشــود ،عملکــرد دســتگاههای اســتانی و ملــی در زمینــه چهــار
مؤلفه« :سهولت در فرایندهای اداری و سرعت در ارائه خدمات»،
«کیفیت رســیدگی به درخواســتهای قانونی مراجعان»« ،نحوه

بــه گــزارش «اقتصــاد کرمان» تعداد نمونه موثر در هر اســتان بر
اســاس ســرانه تولید ناخالص داخلی انتخاب شــده که از اســتان
کرمان تعداد  124نمونه در اجرای این طرح مشارکت داشته اند.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،فعــاالن اقتصــادی کرمــان در دو مولفــه
«ســهولت در فرایندهــای اداری و ســرعت در ارایــه خدمــات»،
«کیفیت رسیدگی به درخواستهای قانونی مراجعان» نارضایتی
بیشــتری را در ســال  99نســبت به ســال  98از عملکرد دســتگاه
های اجرایی اعالم کرده اند و در مولفههای «نحوه رفتار با فعاالن
اقتصادی و تکریم ارباب رجوع» و «شفافیت و اطالع رسانی در
زمینه نحوه انجام خدمات» رضایت بیشتری داشته اند .همچنین
ارزیابی فعاالن اقتصادی اســتان کرمان از عملکرد دســتگاه های
اجرایــی موثــر در حــوزه کســب و کار از ســال  97تــا  99در مســیر
بهبود قرار دارد.
این گزارش می افزاید :در سال  ۱۳۹۹دستگاههای اجرایی در سه
اســتان «مرکــزی»« ،ایــام» و «مازنــدران» به ترتیب بیشــترین
میــزان رضایــت فعــاالن اقتصــادی را جلــب کردهانــد و در مقابــل
دســتگاههای اجرایــی در ســه اســتان « تهــران»« ،خوزســتان» و
«کرمانشــاه» کمترین میزان رضایت فعاالن اقتصادی را به خود
اختصاص دادهاند..
بر اساس نتایج طرح در سال  ۱۳۹۹میزان رضایت فعاالن اقتصادی
در بخش کشاورزی از عملکرد دستگاههای اجرایی در مقایسه با
رضایــت فعــاالن اقتصــادی در بخشهای خدمات و صنعت ،بهتر
ارزیابی شده است .در بین اعضای اتاقهای سهگانه نیز ،اعضای
اتاق بازرگانی ،اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران به ترتیب بیشترین
میزان رضایت از عملکرد دستگاههای اجرایی را اعالم کردهاند.
همچنین در بین  ۴۴دستگاه اجرایی ،سازمان و نهاد مورد پرسش
(اصلی و فرعی) در این طرح در ســال  ،۱۳۹۹ســه دســتگاه اجرایی
«سازمان انرژی اتمی (فرعی)»« ،مرکز آمار ایران (فرعی) و وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی (اصلی)» به ترتیب دارای کمترین میزان
ارتباط کاری با فعاالن اقتصادی و سه دستگاه اجرایی «بانکهای
دولتــی (فرعــی)»« ،ســازمان امــور مالیاتی (اصلی)» و »ســازمان
تأمین اجتماعی (اصلی)» دارای بیشترین ارتباط کاری با فعاالن
اقتصادی شرکتکننده در این طرح بودهاند.
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نگاهی به درآمد ماهانه
سنگآهنی کرمان؛

تولیدکنندههای


افزایش درآمد
«کگل» و «کگهر»

بــا وجــود اندکــی کاهــش فــروش و کاهش تقاضای ســنگ

آهن ،بســیاری از شــرکتهای فعال در این حوزه در مرداد

ماه با افزایش درآمد همراه بودهاند.

«کگهر» :شــرکت ســنگ آهن گهر زمین با ســرمایه ثبت

شده  ۲۵۰۰میلیارد تومان طی عملکرد  ۸ماهه سال مالی
منتهــی بــه پایان مرداد به میــزان ۱۲ /۷هزار میلیارد تومان

درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل
 ۱۴۶درصد رشــد داشــته اســت .شرکت یادشده در مرداد

یــک میلیــون تــن کلوخــه و  ۴۲۸هزار تن کنســانتره و ۵۸۴
هزار تن دانهبندی تولید کرده است .متوسط تولید هفت

ماه گذشته برای این محصوالت به ترتیب ۱ /۳میلیون تن

و  ۳۷۵هزارتن و  ۵۶۴هزار تن بوده است .این تولیدکننده

سنگ آهن در مرداد ماه ۴۵۰ ،هزار تن کلوخه و  ۱۰۹هزار تن

کنسانتره و  ۱۱۲هزار تن دانهبندی فروخته است .متوسط

فروش هفت ماهه این محصوالت  ۸۱۲هزار تن ۱۵۶ ،هزار

تن و  ۱۲۳هزار تن گزارش شده است.

▪«کگهر»

در مرداد  ۱،۲۶۸میلیارد تومان درآمد داشته است .درآمد

شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۹ /۷۶درصد کاهش
و نســبت بــه میانگیــن ماههای قبــل ۲۱ /۸۷درصد کاهش
داشــته اســت .شــرکت همچنین نســبت به دوره یکماهه

مشابه سال قبل ۷ /۸۵درصد افزایش درآمد داشته است.

متوســط درآمد هفت ماه گذشــته  ۱،۵۹۰میلیارد تومان و
متوســط درآمد ســال مالی گذشــته نیز  ۸۱۷میلیارد تومان

ثبت شده است .این شرکت از ابتدای سال مالی تا پایان

مــرداد هــم ۱۲هــزار و  ۵۲۶میلیــارد تومــان فــروش داخلــی
داشته و این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل
ایــن مقــدار برابر بــا  ۵۱۷۴ /۵میلیارد تومان بوده ،بنابراین

فــروش داخلــی شــرکت به میزان ۱۴۲درصــد افزایش یافته

است .همچنین شرکت در این دوره ۲۲۲ /۲میلیارد تومان
صــادرات داشــته اســت .نــرخ فــروش کنســانتره داخلــی و

کلوخــه در مــرداد ۲۸هــزار و  ۱۴۰ریــال و ۱۳هــزار و  ۹۱ریــال
و نــرخ فــروش دانهبنــدی ۱۳هزار و  ۲۵۹ریال گزارش شــده

است .نرخ فروش این محصوالت از دی ماه تا تیر به طور
متوســط ماهانه ۲۳هزار و ۱۰ ، ۱۶۲هزار و  ۲۷۲و ۱۲هزار و
 ۶۵۶ریال بوده اســت .شــرکت در سال مالی  ۹۹کنسانتره

و کلوخــه را بــا نرخهــای ۱۱هــزار و  ۸۵۸و ۴هزار و  ۴۴۴ریال

و دانهبندی را با نرخ ۴هزار و  ۵۵۲ریال به ازای هر کیلو به

فروش رسانده است.

▪«کگل»:

تولید کنسانتره شرکت معدنی و صنعتی گلگهر به عنوان

محصوالت ابتدای زنجیره به طور متوســط برای هر ماه در
ســال قبــل برابــر  ۱۲۷۸هزار تن بــوده ،در چهار ماه ابتدایی
میانگین  ۱۳۶۶و در ماه مرداد  ۱۳۴۴هزار تن بوده اســت.

فروش گندله مرداد شــرکت  ۴۲۳هزار تن (میانگین ســال

 ۹۹ماهانه  ۱۰۲۱هزار و میانگین چهار ماه قبلی  ۹۵۸هزار)
و کنســانتره  ۲۶۳هزار تن اســت .شــرکت در مرداد ۲۱۳۸

میلیارد تومان درآمد داشــته اســت که این رقم به واســطه

کاهش فروش و کاهش تقاضا برای محصوالت زنجیره ارزش
فوالد ،از ماههای قبلی کمتر اســت.درآمد شــرکت در این
دوره نسبت به ماه قبل ۳۱ /۴۷درصد کاهش و نسبت به

رئیس اتاق کرمان مطرح کرد

لجستیک پارک از زیرساختهای اصلی توسعه استان است

رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه ایجاد لجســتیک پارک یکی از
زیرســاخت های اصلی توســعه اســتان است ،گفت :لجستیک
پارک چند هدف اتاق در بحث ساماندهی سیستم حمل و نقل
مانند ارائه مرکز پنجره واحد برای خدمات صادراتی ،برندینگ،
بسته بندی و کیفیت مطلوب را پوشش می دهد.
ســیدمهدی طبیــب زاده در نشســت بــا مدیــران شــرکت نــوران
لجســتیک زیرمجموعه "گروه ســرمایه گذاری نوران انرژی ســبز
خاورمیانــه" افــزود :طبق بررســیهای اتاق مشــخص اســت که
در  10ســال آینــده بــر اســاس اولویــت هــا و مزیــت های نســبی
موجود چه سرمایه گذاری انجام شود و چه خدمات زیربنایی و
زیرساختی نیاز دارد.
وی ادامه داد :سند این بررسیها به زودی تدوین خواهد شد و
تمام نیازهای اســتان در حمل و نقل ،آب ،برق ،گاز و خدمات
اینترنــت و ارتباطــات در اختیــار فعــاالن ایــن حــوزه قــرار خواهد
گرفت .طبیب زاده تصریح کرد :لجستیک بار شهر کرمان ستون
فقرات حمل و نقل اســتان خواهد شــد و متناســب با ظرفیت و
نیاز هر شهرستان ،می توان مراکز اختصاصی لجستیک بار در
آنها ایجاد شود.
رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه این مجموعه اتاق فکر توسعه
استان است و فرماندهی توسعه اقتصاد استان به عهده اتاق
کرمان گذاشته شده ،گفت :راه اندازی لجستیک پارک کرمان
اقدام بزرگی اســت که اتاق کرمان با انگیزه و درک نیاز شــدید
اســتان بــه ایــن مرکــز کمک هــای الزم را انجام خواهــد داد .وی
خاطرنشــان کرد :اســتان کرمان در حال حاضر متکی بر منابع
حاصل از معدن است که این منابع تا  20سال آینده تمام خواهد
شد و به همین دلیل به دنبال مدلی پیشنهادی برای تامین نیاز
استان در دهه های آینده هستیم.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشاورزی کرمان ،طبیب زاده ،در بخش دیگری به فعالیت های
اتاق در حوزه انرژی به ویژه انرژی های تجدیدپذیر اشاره کرد و
افزود :استان ظرفیت خوبی در حوزه انرژی خورشیدی دارد اما
تولید برق از خورشــید بســیار ناچیز و در مقابل  5هزار مگاوات
برق تولیدی بسیار کم است که این عدم رشد باید بررسی شود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه امــکان تولیــد دو هــزار مــگاوات انــرژی
خورشیدی در استان وجود دارد ،ادامه داد :عدم ایفای تعهدات،
انحصاری بودن مشــتری ،عدم امکان اســتفاده از شــبکه برای
توزیع و ...از جمله مواردی است که در نشست شورای گفت
و گوی دولت و بخش خصوصی استان با موضوع انرژی بررسی
خواهد شد.

میانگین ماههای قبل ۴۲ /۱۷درصد کاهش داشته است.
البتــه ایــن رقــم نســبت به دوره یکماهه مشــابه ســال قبل

۵۳ /۰۱درصــد افزایــش درآمد نشــان میدهد .شــرکت در

چهــار ماهــه ۱۷هــزار و  ۳۲۸میلیــارد تومــان فروش داشــته

که میانگین ماهانه ۴هزار و  ۳۳۲میلیارد تومانی را نشان

میدهد .با این حســاب مجموع فروش  ۵ماه به ۱۹هزار و
 ۴۶۶میلیارد تومان رسیده که در سال گذشته در ماه دهم

سال یعنی دی توانسته بود به این رقم فروش برسد .نرخ
فروش گندله در سال قبل  ۱۶۵۰تومان بوده که در مرداد
عدد  ۳۵۳۹تومان برای هر کیلوگرم بوده است.

نگاهی به عملکرد یک شرکت نیروگاهی؛

کاهش درآمد «بکهنوج»
در دوره  ۵ماهه
شرکت «بکهنوج از تولیدکنندههای برق و نیروگاهی حاضر

در بــازار ســرمایه ایــران محســوب میشــود « .نیــروگاه ۷۵

مگاواتــی کهنــوج به صورت معمول و عمدتا در ماههای گرم

ســال به تولید و فروش برق در بازار میپردازد .این شــرکت

در دوره یکماهه منتهی به  ۳۱مرداد ماه سالجاری ،مبلغ /۴

۳۳میلیارد تومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش

داخلی شــرکت اســت .درآمد شــرکت در این دوره نسبت به

ماه قبل ۱ /۱۴درصد و نســبت به دوره یکماهه مشــابه ســال

قبــل ۰ /۷درصــد کاهــش داشــته اســت .طی  ۵مــاه ابتدایی

در ادامه مدیرعامل شرکت نوران لجستیک گفت :این شرکت در
استان های کرمان ،اردبیل ،اصفهان و کاشان فعالیت هایی را
برنامه ریزی کرده اما در استان کرمان سرمایه گذاری در نیروگاه
بــه نتیجــه رســیده کــه از تکنولوژی و ســرمایه گــذاری مربوط به
آن شــبکه برق کشــور بهره مند می شــود .داوود سعدی افزود:
همچنین با توجه به روند خوب و سرمایه گذاری این مجموعه،
مسئوالن و نمایندگان استان کرمان در مجلس شورای اسالمی
تاکید داشتند که در حوزه سرمایه گذاری زیرساخت های حمل
و نقل ورود کنیم که در آغاز کار طرح شرکت توسعه لجستیک
جنوب شــرق نوران با هدف ســاخت و بهره برداری از مجموعه
های لجستیکی تاسیس شد.
وی با اشاره به اینکه لجستیک موضوع مهمی در کشور است اما
در این حوزه چندان ساماندهی مناسبی نداشته ایم ،خاطرنشان
کرد :تا ســال  96تحلیل خاصی از لجســتیک در کشــور نبود و
در زنجیــره تامیــن آن مانند مواد خــام ،تولید ،ایجاد محصول و
انتقال یک محصول به دست مشتری ،متولیان زیادی در کشور
داشــته و هنــوز دارد .ســعدی ،اظهــار کــرد :بــا توجه بــه دغدغه

های دولت در رابطه با همسوســازی برنامه ها با ســند آمایش
سرزمین ها ،وزارت راه و شهرسازی مسئول پیگیری سند آمایش
لجستیک شد.
مدیرعامــل شــرکت نــوران لجســتیک ادامــه داد :بررســی هــا و
تقسیم بندی آمایش لجستیک در کشور انجام و سال  97سند
آن ابالغ شــد که در نخســتین گام قرعه به اســتان کرمان افتاد
تا پارک لجستیک مرکزی برای فعالیت های لجستیکی در این
استان راه اندازی شود .سعدی اظهار کرد :شرکت گروه سرمایه
گذاری نوران انرژی ســبز خاورمیانه با ســهامداران ایرانی مقیم
خارج چندین ســال در ایران با ســرمایه گذاری خارجی مشــغول
به کار شده و در استان کرمان تاکنون یک نیروگاه  10مگاواتی
در ماهــان و دو نیــروگاه  10مگاواتــی در رفســنجان را بــه بهــره
برداری رســانده اند .وی با اشــاره به اینکه احداث شــهرک های
نیروگاهی برای جلوگیری از پراکندگی این نیروگاه های کوچک
ضروری است ،افزود :همچنین پروژه شهرک صنعتی خصوصی
اختصاصی برای تولید پنل و ســلول خورشــیدی در ســیرجان در
دست اجراست.

امســال هــم درآمدهای شــرکت ۱۵۳ /۷میلیــارد تومان بوده

که نســبت به مدت مشــابه ســال قبل ۱۱ /۵۹درصد کاهش

یافته است .شرکت در این دوره ۱۵۳ /۷میلیارد تومان فروش

داخلی داشته و این در حالی است که در مدت مشابه سال
قبــل ایــن مقــدار برابر با ۱۷۳ /۸میلیارد تومــان بوده که /۵۹

۱۱درصد کاهش یافته است« .بکهنوج» در این دوره صادرات

نداشــته اســت .زمانبر بودن فرآیند تایید صورتحسابها از

جانــب خریــداران به ســبب برخــی محدودیتهــای عملیاتی

(نظیــر بازخوانــی اطالعــات کنتورهای نیروگاهها ،طی شــدن
پروسه بررسی و تایید توسط ناظران و مشاوارن خریدار ،اعالم
ضرایب و نرخهایی که در هر ماه جهت محاسبه مبلغ فروش

مالک عمل قرار میگیرد و )...از یکسو و محدودیت قانونی

موجود در رابطه با زمان افشای اطالعات عملیات ماهانه از

دیگر سو (تا  ۵روز کاری پس از انتهای ماه) شرکتهای تولید

بــرق را ناگزیــر میســازد بهتریــن تقریــب ممکــن را بر مبنای

پیگیریهای انجام شده ،برآورد و افشا کنند.

خبرآخر
متضرران لغو ممنوعیت واردات خودرو؛
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مصوبه خودرویی مجلس
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پیشنهادهفته
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مطبوعاتی به راه انداخته است .از  ۲۴۳نماینده حاضر در

جلسه علنی مجلس  ۱۷۲نماینده به مصوبه کمیسیون
صنایــع بــرای اصــاح مــاده  ۴طــرح ســاماندهی صنعت

خودرو مبنی بر آزادسازی واردات خودرو رای مثبت دادند.

این طرح در شــورای نگهبان بررســی نشــده و مشــخص
نیست که آیا این شورا به مصوبه نمایندگان مجلس رای

مثبت خواهد داد یا نه،

▪ذینفعان مسیر جدید ورود خودرو

مصرفکننــدگان خــودرو را میتــوان بــه عنــوان اولیــن
ذینفعان مصوبه مجلس مورد توجه قرار داد .طی سه
سال گذشته مصرفکنندگان خودرو به نوعی محدود
شــده و امــکان خریــد محصوالت بــهروز و با ایمنی باال
از آنها ســلب شــده است .همین محدودیت سه ساله
ســبب شــد قیمت خودروهایی که پیش از ممنوعیت
به کشور وارد شدند چند برابر مشابه همان خودروها
در بازار بینالمللی باشد ،بنابراین بسیاری از مشتریان
دیگر نمیتوانســتند به خرید خودروهای وارداتی فکر
کنند .دولت را نیز میتوان به عنوان ذینفع از مصوبه
مجلــس بــرای واردات خــودرو مــورد توجــه قــرار داد.
میتوانــد در میــان ردیفهــای درآمدی خــود در بودجه
سال آینده بار دیگر نیم نگاهی به درآمد از محل واردات
خودرو داشته باشد .در کنار مصرفکنندگان و دولت،
شرکتهای که پیشتر تحت عنوان نمایندگی برندهای
بینالمللی در بازار ایران فعال بودند نیز از اصالح ماده
 ۴طــرح ســاماندهی صنعــت خودرو ســود میبرند .در
کنار شرکتهای نمایندگی ،کسبوکارهایی نیز که به
صورت غیرمستقیم با واردات خودرو در ارتباط بودند
و طــی مــدت محدودیــت به نوعی کســبوکار آنها نیز
از ســکه افتــاده بــود بــار دیگــر بــه چرخه اقتصــادی باز
خواهند گشت.

▪متضرران لغو ممنوعیت واردات خودرو

حال سراغ متضرران مصوبه مجلس در ارتباط با اصالح
مــاده  ۴طــرح ســاماندهی صنعــت خــودرو میرویــم.
شــرکتهای خودروســاز و فعاالن قطعهســاز داخلی را
میتوان در ســر لیســت متضرران مصوبه مجلس قرار
داد .شرکتهای مونتاژکار خودرو که عمدتا به مونتاژ
محصوالت چینی میپردازند بعد از دو خودروساز بزرگ
کشور از این مصوبه زیان میبینند .این شرکتها در
غیــاب محصــوالت وارداتــی توانســته بودنــد بــه نوعی
بــازار آنهــا را در اختیــار گیرنــد و محصــوالت خــود را بــا
قیمتهایی معادل قیمت خودروهای وارداتی بهفروش
برسانند.

نکات جالبی
از حضور ایرانیها
در شبکه های اجتماعی

پست الکترونیکEqtesadkerman93@gmail.com :
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واردات خودرو بحثهای مختلفی را میان دستاندرکاران
صنعــت و بــازار خودرو در فضای مجازی و نشســتهای

چند میلیون ایرانی در شبکه های اجتماعی
هستند؟

کافه کتاب

شبکه های اجتماعی به بخش جداناپذیر زندگی روزمره

سایه روشن

بازار داراییها
در دههی  ۹۰شمسی

ما تبدیل شده است و گزارشی که مرکز آمار ایران منتشر

کرده به خوبی این موضوع را نشان می دهد .شبکههای
اجتماعــی از میانههــای دهه 90تاکنون بســیار پرطرفدار

آلیس در سرزمین DeFi

شدهاند و اکنون 65درصد ایرانیها حداقل در یک شبکه

هشدار اکونومیست
درباره فریبندگی بیت کوین

دفتر اول :بازار اوراق بهادار

اجتماعی عضو هســتند .در اواســط دهه  90این میزان

ی دهد که شــبکههای
50درصــد بــود .این آمار نشــان م 
اجتماعی با وجود اعمال فیلترینگ به ســرعت در ایران

پرطرفدار شــدهاند و تعداد کاربران فعال در شــبکههای

اجتماعی از مرز  55میلیون نفر فراتر رفته است .اطالعات

هفتهنامه اکونومیست در شماره این

هفته خود به داراییهای غیرمتمرکز

نویسنده :حسین عبده تبریزی

مبتنــی بــر سیســتم بالکچیــن و

ن دههی  ۹۰شمســی
بــازار داراییهــا در ایــرا ِ
پرتالطــم بوده اســت .غیــر از تحریم ،قیمت
نفت و کرونا که متغیرهای تأثیرگذار بر این
بــازار بودهانــد ،حضــور گســتردهی مــردم در
ایــن بــازار هــم تغییرات اساســی در ســاختار
آن بهوجــود آورده اســت .ایــن کتــاب متــن
نوشــتاری  ۱۶ســخنرانی در مورد بازار سهام،
شبکهی کارگزاری ،بازار اوراق با درآمد ثابت،
ارزشیابی سهام ،اعتبارسنجی ناشران و ادغام
و تملک در بازار سرمایهی ایران در این دهه
است .سخنرانان این نشستها که استادان،
مدیران و فعاالن بازار سرمایهاند ،در ارائههای
خود کوشیدهاند به تحوالت و چالشهای این
بازار اشاره کنند ،دلیل اصلی تغییر ساختار را
توضیح دهند ،و راهحلهایی برای برونرفت
از مشکالت آن بیابند.

«فریبنــده» آن پرداختــه ،و ضمــن

«انقالب رمزنگاری» و شرح مزایای

هشدار نسبت به خطرات و نواقص

فــراوان آن ،پیشــنهادهایی جهــت
بهبــود دنیــای رمزنگاری و ســرزمین

 DeFiارائه داده است.

گســترش نــوآوری در  DeFiمشــابه

آمــار رســمی ،میــزان عضویــت ایرانیهــا در شــبکههای

اجتماعی از نرخ رشــد 22درصدی برخوردار شــده است.

با افزایش عالقه ایرانیها به شبکههای اجتماعی میزان
عضویت ایرانیها از  53درصد در اواسط دهه 90به 65

درصد رســیده اســت .معنی این ارقام آن اســت که 55
میلیــون ایرانــی حداقــل در یکی از شــبکههای اجتماعی
عضو هســتند .براســاس گزارش الکســا ،کاربران ایرانی
رتبه نهم را در اســتفاده از شــبکه اجتماعی اینســتاگرام

شور مراحل اولیه اختراع وب است.
خود را آنالین می گذرانند« ،انقالب

شده ب ه طوری که میزان استفاده ایرانیها از شبکههای

رمزنــگاری شــده» حتــی مــی توانــد
معماری اقتصاد دیجیتال را بازسازی

کند .مور مالی وارد دوره جدیدی می
شــود که در آن  ۳چشــم انداز بدیع

و ناقص شامل پلتفرمهای فناوری،
دولــت بــزرگ و  DeFiبــا یکدیگــر

رقابــت مــی کننــد و بــا هــم ترکیــب
می شوند.

زمــان حضــور ایرانیهــا در شــبکههای اجتماعــی بیشــتر

اجتماعــی نیــم ســاعت افزایــش یافته و از یک ســاعت و

4دقیقه در روز به یک ساعت و 32دقیقه رسیده است.
همچنین مرکز آمار ایران اعالم کرده که میزان عضویت
کاربــران ایرانــی در واتســاپ بیشــتر از ســایر شــبکههای

اجتماعی است .مرکز آمار ایران ،تأکید کرده 88.5درصد
کاربــران ایرانــی در واتســاپ و 68درصــد در اینســتاگرام
عضویت دارند .در این آمار به ســایر شــبکههای مجازی

اشــارهای نشــده اســت .اطالعــات تــازه مرکــز آمــار ایران

نشــان میدهــد کــه مــردم اســتانهای البــرز ،بوشــهر و
تهران بیش از ســایر اســتانها در شــبکههای اجتماعی

اقتصاد کرمان به روایت اعداد

حضــور دارنــد و هماکنــون 77.1درصــد ســاکنان اســتان
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رئیــس جهــاد کشــاورزی شهرســتان منوجــان

دبیرکل انجمن پسته با اشاره به برداشت ۲۳۰

رئیــس هیــات عامل صندوق نوآوری و شــکوفایی

گفت :امســال در فصل برداشــت لیموترش ۱۲

هزار تن محصول در سال قبل خاطرنشان کرد:

کشــور گفت :مصوبات این صندوق برای اســتان

هزار تن محصول از باغهای منوجان برداشــت

در برداشت پسته حدود  ۷۰هزار تن نسبت به

کرمان طی ســه سال گذشــته حدود  ۱۸۰میلیارد

دادگســتری
مقاومتی
اقتصاد
ســتاد
۳۴۰درصدی به قریب
افزایش
سطح با
تولیدکهدراین
بوده

و روانه بازار مصرف میشود

سال قبل کاهش نشان داده می شود

تومان بوده است

گرفته است
قرار
رسیدگی
این استان،
است
رسییده
موردهکتار
۱۶هزار

هزار تن

در شــبکههای اجتماعی صعودی اســت؛ چنانکه طبق

دارنــد .این اطالعات نشــان میدهد کــه بهتدریج مدت

در زمانــی کــه مــردم بیشــتر زندگی

هزار تن

تازه مرکز آمار ایران نشــان میدهد که شــیب عضویت

180

البرز و 75.6درصد از شهروندان بوشهری در شبکههای

میلیارد تومان

340
217
پرونده
درصد

700

اســتان
در گفت:
کرمان
اقتصادی
اســتان
دادگســتریآب و
زیرکشــت های کم
رئیــس کل
ســطح

مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی جنوب

قضایی از
جاری ۲۱۷
سال
در
هکتار
حمایتو ۶۰۰
پروندهســه هــزار
۹۲قریــب به
تــا ســال
کرمــان

اجتماعــی فعالنــد و تهرانیهــا هــم بــا 75درصــد در رتبه

ســوم هســتند .اســتانهای گلســتان ،خراســانجنوبی و
سیســتان و بلوچســتان هم کمترین میزان مشــارکت را
در شــبکههای اجتماعــی دارنــد .نکتــه جالــب توجه این
اســت که هموطنان جنوبی بیشــتر از ســایر نقاط کشور

تن

در شبکههای اجتماعی حضور دارند و میانگین زمانی که
آنها در هر روز صرف شبکههای اجتماعی مانند واتساپ

اســتان کرمان گفت :از یکهزار و  ۷۱۹هکتار
باغ زیتون در جنوب کرمان  ۷۰۰تن محصول

ن که
و اینستاگرام میکنند بیش از 2ساعت است ،چنا 
اســتان هرمــزگان بــا 132دقیقه ،بوشــهر بــا 123دقیقه و

خوزستان با 114دقیقه در صدر همه استانها قرار دارند.

زیتون برداشت می شود

با معرفی آثار برگزیده؛

نخســتین ســمپوزیوم مجسمهســازی گلگهر پس
از ۲۵روز در ســیرجان بــا برگــزاری آئین اختتامیه با
حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی ،مدیرکل
روابط عمومی استانداری کرمان ،فرماندار سیرجان
و جمعــی از معاونیــن و مدیران شــرکت گلکهر در
سیرجان به کار خود پایان داد.
رئیــس ســمپوزیوم و مدیــر روابــط عمومــی و امــور
بینالملــل شــرکت گلگهر در ایــن آئین گفت :در
ابتدای سال جاری بنا به تاکید مدیر عامل محترم
گلگهر بر رونق بخشیدن به فعالیت های فرهنگی
اجتماعــی نخســتین ســمپوزیوم مجسمهســازی
ســیرجان بــا متریال ســنگ ،کلید خــورد و با اعالم
فراخوان سراســری منجر به رســیدن آثار زیادی به
دبیرخانه سمپوزیوم شد.
ابوذر حلوایی پور افزود :شــورای متخصص داوران
در چندین نوبت آثار ارسالی را داوری کرد که از بین
آنهــا شــانزده اثــر به مرحله نهایــی و اجرایی دعوت
شــدند .قبــل از ایــن در دوم شــهریور ســمپوزیوم
شروع به کار کند ،پشتیبانی قوی مدیران شرکت
و تیم اجرایی همکاران گلگهر ،نگاه قوی شورای
سیاســتگذاری و هیات داوری را داشــتیم که امروز
خروجی کار قابل مشاهده است.
وی با بیان اینکه ممکن است در سالهای آینده این
ســمپوزیوم عالوه بر ســنگ با متریالهای دیگری
اجرا شود ،گفت :با این کار میتوانیم مجسمههای
فاخری را به شهر سیرجان و مردم فرهنگ دوست
سیرجان تقدیم کنیم.
در این مراســم همچنین مدیر هنری ســمپوزیوم با
مرور روند برگزاری رویداد گفت :در کنار بهرهگیری
از هفده هنرمند مجسمهساز و دستیاران آنها تالش
کردیــم از ظرفیــت هنرمنــدان ســیرجانی و اســتان
کرمان بهره ببریم.
ســید مجتبــی موســوی افــزود :در مجمــوع در کنار
هنرمندان و دستیاران و عوامل اجرایی که به صورت
مستقیم ایفای نقش میکردند ،حدود ۴۵هنرمند
در سمپوزیوم حضور داشتند که با پشتیبانی بسیار
خوب و مثال زدنی شرکت گلگهر همراه بود.
وی ادامه داد :سنگ مرمریت استفاده شده مربوط
بــه چشــمه شــیردوش کرمــان بــود ۱۰۳ .هنرمنــد
اولیه شرکت کننده بیش از  ۱۸۴طرح به دبیرخانه
فرســتادند کــه از ایــن تعــداد  ۱۷هنرمند به مرحله
نهایی سمپوزیوم راه یافتند.

نخستینسمپوزیوم
مجسمهسازیگلگهر
به کار خود پایان داد

در ادامــه اســتاد ســعید شــهالپور پیشکســوت
مجسمهســازی کشــوری یکــی از داوران ایــن
ســمپوزیوم گفت :به عنوان یک ایرانی خوشــحالم
که چنین مجموعه بزرگ معدنی و صنعتی در این
دارد کــه بتوانــد امروز یکــی از بهترین
شــهر وجــود 
ســمپوزیومهای مجسمهســازی ۲۰سال اخیر ایران
را برگزار کند.
وی با بیان اینکه امکانات سمپوزیوم سیرجان جزو
بهترینها در مقایسه با کل سمپوزیومهایی بود که
تاکنون شرکت کردهام ،گفت :امیدوارم این رویداد
تکرار و در دورههای بعد به صورت بینالمللی برگزار
شود چون هم شهر سیرجان هم مجموعه صنعتی
گلگهر چنین ظرفیتی را دارد.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان نیز
در این آئین با اشاره به اینکه شعار گلگهر همراه
فرهنگــی ســیرجان شــعار زیبایی اســت ،گفت :از
شــرکت گل گهر و همه کســانی که موجب پویایی
حوزه فرهنگ و هنر در شهرستان سیرجان هستند،
سپاســگزاری میکنم .اگر بخواهیم از بعد آمایش
سرزمینی هنر به استان کرمان نگاه کنیم ،کرمان
در حــوزه هنرهای تجســمی حرف بــرای گفتن دارد
به ویژه در ماههای اخیر در شــبکه شــهرهای خالق
کشــور ســیرجان بــه عنــوان شــهر خــاق هنرهــای
صنعتی و صنایع دســتی و کرمان به عنوان شــهر

خالق هنرهای تجسمی شناخته شده است.
محمدرضــا علیــزاده در ادامــه پیــام مکتــوب ســید
محمدمجتبــی حســینی معــاون امــور هنــری وزیــر
فرهنگ و ارشاد اسالمی را خطاب به اختتامیه این
سمپوزیوم قرائت کرد.
مدیــر مجتمــع گل گهــر نیز در این مراســم گفت:
حمایت های همیشگی مهندس عتیقی مدیرعامل
شــرکت در تحقــق مســئولیت هــای اجتماعــی و
برگــزاری ایــن رویدادهــا نشــان دهنده نــگاه عمیق
مجموعه گل گهر به فرهنگ و اجتماع است.
مهنــدس حجــت نجمی نیا افزود :روابط عمومی و
امور بین الملل شرکت گلگهر به همراه تیم هنری
و اجرایی و پشتیبانی مدیران در چهار ماه گذشته
تــاش شــبانه روزی داشــته انــد تــا رویــداد درخــور
هنرمندان و این شهرستان برگزار شود.
اســتاد حمیــد شــانس از هنرمنــدان پیشکســوت
مجسمهســازی ،داور و عضو شورای سیاستگذاری
یکی دیگر از سخنرانان مراسم اختتامیه بود که در
سخنانش به ابعاد لزوم برگزاری چنین رویدادهای
هنری و به ویژه برگزاری این رویداد بزرگ هنری در
سیرجان پرداخت.
گفتنــی اســت در پایــان مراســم از هفــده هنرمند،
دســتیاران ،ستاد اجرایی و مدیران شرکت گلگهر
که در سمپوزیوم همکاری داشتند ،تجلیل شد.

