
بازوی پژوهشی مجلس،  بررسی و اظهارنظر کرد 

تشکیل استان کرمان جنوبی 
شاید وقتی دیگر

مرکــز پژوهش هــای مجلــس در گزارشــی بــه بررســی و اظهارنظــر 
کارشناسی در مورد طرح تشکیل استان کرمان جنوبی پرداخته و با 
دالیلی شش گانه تحقق این مساله را به لحاظ قانونی و کارشناسی 

قابل توجیه ندانسته است.
در این گزارش، پيگيري ارتقاي جيرفت به فرمانداري ويژه به شرط 
تفويــض اختيــارات الــزم بــه فرمانداري هــاي ويژه كشــور به عنوان 

راهکار مناسب کوتاه مدت پیشنهاد شده است. 
برپایه بررسی مرکز پژوهش های مجلس، طبق ماده واحده طرح 
حاضر، »استان کرمان جنوبی متشکل از شهرستان های جیرفت، 
عنبرآبــاد، کهنــوج، رودبــار، قلعه گنج، منوجان و فاریاب تشــکیل 

می شود« که در این زمینه نکات ذیل قابل تأمل است:
1. بــه لحــاظ حقوقــی و قانونی، گذشــته از مغایــرت طرح حاضر با 
اصل هفتاد و پنجم )75( قانون اساســی و بند »10« اصل ســوم 
)3( قانون اساسی، محدوده پیشنهادی برای تشکیل استان کرمان 
جنوبــی، براســاس تبصــره »1« ماده )9( قانــون تعاریف و ضوابط 
تقســیمات کشــوری )مصــوب 1362/04/15(، از حداقــل شــرایط 
قانونی )یک میلیون نفر جمعیت برای هر استان( برخوردار نیست. 
همچنیــن طــرح حاضر مغایر بند »الف« مــاده )28( قانون برنامه 
ششــم توســعه اســت که طبق آن حجم، اندازه و ساختار مجموع 
دستگاه های اجرایی در طول اجرای قانون برنامه، باید حداقل به 

میزان 15 درصد نسبت به وضع موجود کاهش یابد.
2. ازآنجاکه ایجاد استان جدید ضرورتاً سبب گسترش تشکیالت 
دولت و اندازه آن خواهد شد، از منظر سیاست های کلی نظام، 
طرح حاضر مغایر بند »16« سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
که بر »صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تأکید بر تحول 
اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه 
های موازی و غیرضروری و هزینه های زائد« تأکید دارد و نیز بند 
»10« سیاســت های کلی نظام اداری اســت که بر »چابک سازی، 

متناسب ســازی و منطقــی ســاختن تشــکیالت 
نظام اداری« تأکید دارد.
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صفحه 2
را بخوانید

صفحه 3
را بخوانید

مدیرعامل مس شهید باهنر خبر داد:

 رکوردشکنی ۶ ماهه 
در تولید، فروش و صادرات

مدیرعامل شــرکت صنایع مس شــهید باهنر کرمان در 
تشــریح عملکرد این شــرکت در نیمه اول ســال جاری، 
اظهار داشت:کارگران و مهندسان پرتالش صنایع مس 
شهید باهنر با غلبه بر تحریم ، شرایط سخت کرونایی 
واختالل هــای ناشــی از برنامــه قطعــی برق توانســتند با 
همدلی و تالش مضاعف دســت به افتخاری بزرگ زده 
و در6 ماهه ابتدای امسال در سه حوزه تولید، فروش و 

صادرات رکورد 10 سال گذشته را بشکنند.
مجیــد ضیائــی افــزود: مجاهــدان عرصــه تولیــد در ایــن 
شــرکت توانســتند با تالش شــبانه روزی و تکیه بر توان 
داخلی رکورد تولید 6 ماهه سال جاری را به میزان قابل 

توجهــی ارتقــا دهنــد وبــا عبــور  از مرز 16 هــزار تن تولید 
انواع محصوالت مســی و برنجی در شــش ماه نخســت 

سال 1400 گامی بلند در تحقق جهش تولید بردارند
وی افزود: با توجه به همه سختی ها و 
موانعی همچــون تحریم های ظالمانه، 

استاندار کرمان در بازدید از پنجمین نمایشگاه 
کیمیکس در کرمان:

 »گل گهر« 
از مجموعه های موفق کشور است
در اولین روز از پنجمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع 
معدنی، ماشــین آالت و تجهیزات وابســته که از امروز تا 20 
مهرماه در کرمان برگزار می شــود، اســتاندار کرمان در بازدید 
از غرفه شــرکت معدنی و صنعتی گل گهر و شــرکت های زیر 
مجموعه این شرکت را یکی از شرکت های صاحب نام جهانی 
خواند که انتظار می رود در قله صنعت فوالد کشور قرار گیرد.
دکتر علی زینی وند استاندار کرمان در این بازدید با بیان اینکه 
گل گهر از مجموعه های موفق کشور است، گفت: طرح های 
توسعه این شرکت طرح های قابل قبولی است و کیفی سازی 
طرح های موجود، پیگیری اکتشافات پهنه های جدید، کمک 

به توســعه متوازن با بردن ســرمایه به مناطق دیگر، از جمله 
رویکردهای موفق این شرکت بوده است.

وی افــزود: گل گهــر در زمینه هــای اجتماعــی و فرهنگــی هــم 
کارهــای موفقــی انجــام داده و در نمایشــگاه حاضــر همــه 

شــرکت های بزرگ زیرمجموعه آن شــرکت 

   گزارش 

صفحه 3
را بخوانید

 
 

 
 

 ۱۴۰۰ شهریورمنتهی به ماه  سههای بخش صنعت در : مقایسه شاخص۳نمودار 

 
 

 : ۱۴۰۰ مشکالت اصلی از دید فعاالن اقتصادی در شهریورماهبرخی از 

صنایع پایین دستی مانند الستیک و پالستیک را با هزینه باالی تولید روبرو کرده به طوری ،هاافزایش شدید قیمت مواد اولیه توسط پتروشیمی-
ممکن است بازار صادرات ایران در این حوزه به کلی از بین رود.)الستیک  است و با ادامه روندها گرفتهکه امکان رقابت در بازارهای صادراتی را از آن

 و پالستیک(

دریافت مطالبات به  قیمت مواد اولیه،  نهای انرژی ، قابل پیش بینی نبودافزایش شدید قیمت مواد اولیه و کمبود نقدینگی، افزایش قیمت حامل-
 (و... )صنایع فلزیاست. و کردهبسیاری از تولیدکنندگان را با مشکل روبر ،صورت چک

از سوی دیگر باعث شده تا قیمت تمام شده تولید باالرود و توان  افزایش قیمت مواد اولیه فوالدی های انرژی از یک سو وافزایش قیمت حامل-
 رقابت در بازارهای صادراتی وجود نداشته باشد. )صنایع فلزی(

 هامتافزایش قی صادرات در زمینهمواد اولیه داخلی با افزایش قیمت باالیی همراه بوده و نقدینگی و تقاضا پایین است از سوی دیگر حمایت از -
 اند.)پوشاک و چرم(ها شدهگیرد. به دلیل تقاضای کم ناچار به پایین آوردن قیمتصورت نمی

مشکل شدید کمبود نقدینگی در  و سازمان غذا و دارو برای تولیدکنندگان آرایشی بهداشتیاخذ هزینه گزاف برای صدور مجوزها توسط --
 است. ) صنایع شیمیایی(زیادی روبرو کرده تولیدکنندگان را با چالش ،تولیدکنندگان صنایع داروسازی
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تیر  مرداد شهریور

ارزیابی وضعیت شاخص های بخش صنعت؛

صفحه 3خروج از رکود صنعتی در شهریور 1400 
را بخوانید

 منتخبان محترم هیات مدیره 
 دوره نهم نظام مهندسی ساختمان 

استان کرمان
ضمن تبریک مجدد انتخاب شایســته آنجنابان، مطلوب اســت که در 
راســتای اعتالی جایگاه مهندســی برای ارتقاء کیفیت و کمیت  صنعت 

ساختمان کرمان، همت و تالش مضاعف خود را مبذول دارید.
توفیق شــما فرهیختگان ارجمند را در این مســئولیت خطیر و حســاس 

آرزومندیم.

جمعی از شرکت های کارآفرین مستقل کرمان
)مدرن سازه -آزمون جوش- ابرسازان-آکروپل- شمع کوب-سپنتا(

فرآیند انتخاب صادرکنندگان 
برگزیده استانی سال 1400 

آغاز شد
بر اساس اعالم سازمان توسعه تجارت ایران، فرایند انتخاب صادرکنندگان برگزیده 
اســتانی ســال 1400  آغاز شــده و تا 28 مهرماه جاری ادامه دارد. عالقمندان به 

مشارکت در این رویداد می توانند از طریق سامانه:
tpo.ir/proexp1400 

  ثبت نام نمایند.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان

مدیر مجتمع مس شهربابک خبر داد

تولید تاریخی در شهربابک
مدیــر مجتمــع مس شــهربابک از ثبــت رکوردهــای جدید تاریخی 
در تولیدات شــهریورماه و نیمه نخســت ســال 1400 مجتمع خبر 
داد که از آغاز فعالیت این مجتمع تاکنون بی سابقه بوده است.
حســین ابراهیمی نســب مدیــر مجتمــع مــس شــهربابک گفــت: 
در ســال تولیــد؛ پشــتیبانی ها؛ مانع زدایی هــا بــا تالش و کوشــش 
حداکثری همکاران و حمایت مدیران ارشد، مجتمع مس شهربابک 
موفق به ثبت چندین رکورد جدید در تولیدات خود شده است.

وی افزود: کاتد تولیدی پاالیشگاه خاتون آباد در شهریورماه 1400 
بالغ بر 9909 تن بوده در حالیکه باالترین رکورد قبلی در مردادماه 
9795 تن بوده است که 1،2  درصد افزایش نسبت به رکورد قبل 

را نشان می دهد.
ابراهیمی نسب ادامه داد: همچنین پاالیشگاه خاتون  آباد در نیمه 
نخســت ســال جاری موفق به تولید 50556 تن کاتد شده است. 
باالترین رکورد قبلی در نیمه نخســت ســال گذشــته 50384 تن 

بوده که حاکی از افزایش 0،3 درصدی است.
بــه گفتــه مدیــر مجتمع مس شــهربابک آند تولیــدی ذوب خاتون 
آبــاد در نیمــه نخســت ســال 1400 نیز 64611 تن بــوده در حالیکه 
باالترین رکورد قبلی در نیمه نخست سال گذشته 62441 با 3،5 

درصد افزایش بوده است.

ابراهیمــی نســب در پایــان  بــا تاکیــد بــر اینکــه در شــرایط کنونــی 
بهره وری کارخانه تغلیظ میدوک در شرایط خوبی قرار دارد، گفت: 
بازیابی کلی کارخانه تغلیظ میدوک در نیمه نخست سال جاری 
90،90 درصــد بــوده کــه نســبت بــه باالترین رکورد قبلــی در نیمه 

نخست سال 98  0،4 درصد افزایش نشان می دهد.

مجتمع 
مس 

شهربابک



معاون وزیر راه و شهرسازی از آغاز ششمین دوره ثبت نام 

مسکن حمایتی در آینده نزدیک خبر داد.

محمود محمودزاده افزود: به زودی ششمین دوره ثبت نام 

مسکن حمایتی آغاز می شود. البته یکسری امکانات جدید 

به این پروژه و طرح مسکن حمایتی اضافه شده است و فارغ 

از نام و... سیاست دولت این است که حداکثر حمایت از 

پروژه مســکن حمایتی را انجام دهد بنابراین متقاضیان از 

ایــن بابت نگران نباشــند و بــدون نگرانی ثبت نام و مراحل 

بعد از آن را طی کنند.

معاون وزیر راه و شهرســازی درباره تغییر ســامانه و ســایت 

ثبت نام مسکن حمایتی گفت: سایت از نظر سخت افزاری 

و نرم افزاری تغییری نمی کند. 

 ششمین دوره 
 ثبت نام مسکن حمایتی 

آغاز می شود

خبر  
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خبر   خبر   

سرپرست شهرداری کرمان خبر داد 

تورهای گردشگری 
 کرونازیستی کرمان 

جایزه ملی برد
سرپرســت شــهرداری کرمان اعالم کرد: پروژه تورهای 
گردشگری کرونازیستی این شهرداری در نخستین دوره 
جایــزه ملــی مدیریت شــهری اســالمی- ایرانی صاحب 

مقام اول شد.
نخســتین دوره جایــزه ملــی مدیریت شــهری اســالمی 
- ایرانــی بــه همــت کمیســیون عمران مجلس شــورای 
اســالمی و مجمــع جهانــی شــهرهای اســالمی برگــزار 

شده است.
آنطــور کــه شــهرداری کرمــان پیشــتر اعــالم کــرده بود 
پــروژه گردشــگری کرونازیســتی بــا هــدف حمایــت از 
کسب وکارهای آسیب دیده صنعت گردشگری، توسعه 
گردشگری شهری و تنوع محصوالت گردشگری به ویژه 
حوزه ارزشی با توجه به وجود مرقد مطهر سردار دل ها 
، شــهید حــاج قاســم ســلیمانی در کرمــان و همچنین 
ارتقای جایگاه گردشگری در برنامه های مدیریت شهری 
و تبدیل تهدیدها به فرصت ها در دوران کرونازیستی 

انجام گرفته است.
نخستین قدم در اجرای این پروژه، بخشودگی عوارض 

کسب وکارهای گردشگری اعالم شده بود.
بیشــتر  آگاهــی   به منظــور  طــرح  ایــن  در  همچنیــن 
شهروندان برای رعایت پروتکل های بهداشتی و با توجه 
به ویژگی ها و مولفه های مهم راهنمایان گردشگری، با 
همکاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان، از راهنمایان 
گردشگری به عنوان »راهنمایان سالمت شهروندی« 

استفاده شد.
راهنمایــان ســالمت شــهروندی در برگــزاری برنامه هــا 
و رویدادهــای مختلــف و مراکــز پُرتــردد حضــور پیــدا 
می کردنــد؛ ضمــن اینکــه حضــور 2 راهنمای ســالمت 

شهروندی ناشنوا از ویژگی های این طرح بود.
بــه گــزارش روابط عمومی شــهرداری کرمان به نقل از 
محســن پوراســماعیلی سرپرســت ایــن شــهرداری، بر 
اســاس اعالم دبیرخانه دائمی جایزه مدیریت شــهری 
اسالمی ایرانی، نتایج نخستین فراخوان جایزه مدیریت 
شهری اسالمی - ایرانی ازسوی هیأت داوران در هشت 
کارگروه تخصصی گردشگری، دیپلماسی شهری، هنر و 
هویت شهری، میراث فرهنگی، محیط زیست، توسعه 

و عمران شهری و معماری و شهرسازی اعالم شد.
وی افزود:  جایزه مدیریت شــهری اســالمی- ایرانی با 
تأکید بر آموزه های ســبک زندگی اســالمی- ایران و با 
اهدافــی همچــون کاربــردی کــردن آمــوزه های ســبک 
زندگی اسالمی - ایرانی و سند الگوی اسالمی- ایرانی 
پیشــرفت، کمک به ارتقای تعامل و تشریک مســاعی 
تخصصی در جامعه علمی و اجرایی مدیریت شــهری 
اثربخــش و نیــز انتقــال تجــارب بــه ســایر کشــورهای 

اسالمی برنامه ریزی شده است.
قرار اســت همزمان با روز جهانی شــهرها در آبان ماه 
از شــهرداری های حائــز جایــزه ملــی مدیریــت شــهری 

اسالمی-ایرانی، تقدیر به عمل آید.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان کرمان: 

 ۹ اثر ناملموس کرمان 
ثبت ملی شد

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
استان کرمان اعالم کرد که 9 اثر ناملموس این استان 

در فهرست آثار ملی ثبت شد.
فریــدون فعالی افزود: آیین ســنتی تیرگان زرتشــتیان 
کرمان، بازی قلعه قوســا در شــهرهای رابر، اسفندقه، 
جیرفت و بافت، مهارت پخت گندم شیر )بلغور شیر( 
کرمــان، تهیــه شــیرینی محلــی خاخــل کرمــان و رابــر، 
مهــارت پخــت اوماچــو هنگــو )آش هنگــو( در کرمــان، 
بردســیر، زرنــد و...، مهــارت تهیــه شــیرینی محلــی 
چنگمالو کرمان، سیرجان، بردسیر و...، آیین عقیقه، 
مراســم ســنتی شــب شیشــه و نیز مهارت تهیه سرکه 
محلــی کرمــان در جلســه اخیــر شــورای ملی ثبــت آثار 

واجد ارزش شناخته شدند.
مدیــرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
اســتان بیان کرد: هرســال پرونده هایی برای ثبت آثار 
ناملمــوس مناطــق مختلــف اســتان تهیــه می شــود و 
بــرای بررســی و ثبــت در فهرســت آثــار ملــی بــه وزارت 
میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی ارســال 

می شود.
فعالی اظهار داشــت: امســال ســهمیه اســتان کرمان 
بــرای ثبــت آثــار 6 اثــر بــود کــه توانســتیم بــا همکاری 
واحــد مردم شناســی ایــن اداره، 9 اثــر واجــد شــرایط را 

ثبت ملی کنیم.
به گزارش ایرنا، بیش از هفت هزار اثر تاریخی شناخته 
شــده، 700 اثر ثبت ملی و هشــت اثر ثبت جهانی در 

استان کرمان وجود دارد.
کرمــان بیشــترین تعــداد آثــار ثبــت جهانــی را نیــز در 
بین اســتان های کشــور با هشــت اثر از آن خود کرده 
است. ارگ بم )بزرگترین سازه خشتی جهان(، روستای 
دســت کند میمند با چندهزارســال قدمت، باغ زیبای 
شــازده با ویژگی های منحصر به فرد معماری عمارت 
آن، دشــت کویــر لــوت در منطقــه شــهداد کرمــان که 
قدیمــی تریــن درفــش جهــان از آنجا به دســت آمده و 
ســه قنــات »گوهرریــز« جوپــار در شهرســتان کرمان، 
»اکبرآباد« و »قاســم آباد« در شهرســتان بم به ثبت 

جهانی رسیده است.
همچنیــن روســتای دارســتان شهرســتان ســیرجان به 
عنوان خاستگاه بافت گلیم شیرکی پیچ و نیز دهکده 

جهانی گلیم به ثبت جهانی رسیده است.

از سوی بانک مسکن؛

سقف وام مسکن به فرابورس 
ابالغ شد

بانک مســکن طی نامه ای افزایش ســقف تســهیالت 
بانک مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده 

از تسهیالت مسکن را اعالم کرد.
معاونت توســعه کســب و کار شــرکت فرابورس ایران 
با صدور اطالعیه ای افزایش سقف تسهیالت مسکن 
اعطایــی از محــل اوراق گواهــی حــق تقدم اســتفاده از 
تســهیالت مســکن بانــک مســکن در فرابــورس ایران 

را اعالم کرد.
براســاس این اطالعیه، در شــهر تهران وام انفرادی 2 
میلیارد ریال، جعاله انفرادی 800 میلیون ریال، زوجین 
4 میلیاردریال و جعاله زوجین 800 میلیون ریال است.
همچنیــن، در مراکــز اســتان ها و شــهرهای بــاالی 200 
هــزار نفــر جمعیــت، وام انفــرادی یــک میلیــارد و 200 
میلیون ریال، جعاله انفرادی 800 میلیون ریال، زوجین 
3 میلیــارد و 200 میلیــون ریــال و جعالــه زوجیــن 800  

میلیون ریال است.
وام انفرادی در سایر مناطق شهری، یک میلیارد و 200 
میلیــون ریــال و وام زوجیــن، 2 میلیــارد و 400 میلیون 

ریال اعالم شده است.

با توزیع 1۸۷ پنل  خورشیدی انجام شد

پایان تاریکی سیاه چادرهای 
عشایر جیرفت 

مدیــر اداره بــرق شهرســتان جیرفــت از توزیــع 187 
دستگاه تامین برق عشایر کوچ رو )سامانه پنل های 

خورشیدی( بین عشایر این شهرستان خبر داد.
غالمعباس انجم شعاع در گفت و گو با ایرنا اعتبار 
خرید پنل های خورشــیدی توزیع شــده بین عشــایر 
جیرفــت را 16 میلیــارد و 800 میلیــون ریــال و قیمت 
هــر دســتگاه را هشــت میلیــون و 885 هــزار تومــان 

اعالم کرد.
وی بــا بیــان اینکــه 90 درصد اعتبــار خرید پنل های 
خورشــیدی عشــایری را ســازمان توانیــر تامین کرده 
اســت، اظهار داشــت: عشــایر فقط 10 درصد ارزش 

ریالی این دستگاه ها را پرداخت می کنند.
مدیر اداره برق شهرستان جیرفت تصریح کرد: پنل 
های خورشیدی نسب شده در جوار چادرهای عشایر 
جیرفت قابل حمل بوده لذا عشــایر در هنگام کوچ 

می توانند این دستگاه ها را با خود جابجا کنند.
وی به ویژگی پکیج های قابل حمل برق اشــاره کرد 
و گفــت: بــرق خروجی این سیســتم ها برای مصرف 
کننده های پنج ولت و 12 ولت طراحی شده است.

هــای  سیســتم  مصــارف  مهمتریــن  شــعاع  انجــم 
خورشــیدی بــرق رســان قابــل حمــل را بــرای عشــایر 
روشنایی المپ های 12V LED و شارژ انواع موبایل 

و گوشی همراه برای خروجی پنج ولت اعالم کرد.
وی با بیان اینکه این سیستم یک پکیج آماده و قابل 
حمل ســوالر اســت افزود: این سیستم نور مناسبی 
را در ســاعات شــب فراهــم مــی کنــد و دارای شــارژر 

انواع موبایل است.
انجم شعاع از مهمترین مزیت های این پکیج های 
تامیــن بــرق را وزن اندک، قابل حمل بودن و نصب 
آســان این دســتگاه ها برشمرد و اظهار داشت: این 
مزیت به مصرف کننده کمک می کند تا بدون نیاز 
به متخصص به راحتی بتواند این سیستم خورشیدی 

را نصب و از آن استفاده کنند.

در نیمه نخست امسال انجام شد

 تحقق ۵0 درصدی 
اهداف نوسازی قنوات

50 درصــد اهــداف برنامــه بازســازی و نوســازی قنوات 
کشور در سال جاری محقق شده است. مدیرکل دفتر 
امور آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه 
50درصــد اهــداف برنامــه بازســازی و نوســازی قنــوات 
کشــور در ســال جاری محقق شده است، گفت: برای 
سال 1400 نوسازی و مرمت 660 کیلومتر رشته قنات را 
هدف گذاری کردیم که با اختصاص اعتبارات توانستیم 
در نیمه نخست سال 50 درصد پیشرفت فیزیکی در 
اجرای این طرح داشــته باشــیم.رضا ســرافرازی افزود: 
تاکنــون 200 میلیــارد تومــان از اعتبــارات بازســازی و 
نوسازی قنوات در سال جاری پرداخت شده است.وی 
بــا بیــان این کــه اراضی پایاب قنوات حــدود 14 درصد 
اراضی آبی کشور را تشکیل می دهد، اظهار کرد: در 
شرایط خشکسالی، قنوات یک منبع آبی پایدار هستند 
و هــدف مــا ایــن اســت کــه این منبــع آب شــیرین و با 
کیفیت حفظ و نگهداری شود و مورد بهره برداری در 
کشــاورزی قرار گیرد.مدیرکل دفتر امور آب کشــاورزی 
وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: در حال حاضر 41 هزار 
رشــته قنات در کشــور دایر اســت و مورد بهره برداری 
قرار می گیرد.وی گفت: تاکید معاونت آب و خاک در 
سه سال اخیر بر بازسازی و نوسازی قنواتی است که 
بهره برداران اراضی پایاب آن، گرایش به تولید گلخانه 

ای با این منبع آبی داشته باشند.

بازوی پژوهشی مجلس،  بررسی و اظهارنظر کرد 

تشکیل استان کرمان جنوبی؛ شاید وقتی دیگر

مرکــز پژوهش هــای مجلــس در گزارشــی بــه بررســی و اظهارنظــر 
کارشناسی در مورد طرح تشکیل استان کرمان جنوبی پرداخته و با 
دالیلی شش گانه تحقق این مساله را به لحاظ قانونی و کارشناسی 

قابل توجیه ندانسته است.
در این گزارش، پيگيري ارتقاي جيرفت به فرمانداري ويژه به شرط 
تفويــض اختيــارات الــزم بــه فرمانداري هــاي ويژه كشــور به عنوان 

راهکار مناسب کوتاه مدت پیشنهاد شده است. 
برپایه بررسی مرکز پژوهش های مجلس، طبق ماده واحده طرح 
حاضر، »استان کرمان جنوبی متشکل از شهرستان های جیرفت، 
عنبرآبــاد، کهنــوج، رودبــار، قلعه گنج، منوجان و فاریاب تشــکیل 

می شود« که در این زمینه نکات ذیل قابل تأمل است:
1. بــه لحــاظ حقوقــی و قانونی، گذشــته از مغایــرت طرح حاضر با 
اصل هفتاد و پنجم )75( قانون اساســی و بند »10« اصل ســوم 
)3( قانون اساسی، محدوده پیشنهادی برای تشکیل استان کرمان 
جنوبــی، براســاس تبصــره »1« ماده )9( قانــون تعاریف و ضوابط 
تقســیمات کشــوری )مصــوب 1362/04/15(، از حداقــل شــرایط 
قانونی )یک میلیون نفر جمعیت برای هر استان( برخوردار نیست. 
همچنیــن طــرح حاضر مغایر بند »الف« مــاده )28( قانون برنامه 
ششــم توســعه اســت که طبق آن حجم، اندازه و ساختار مجموع 
دستگاه های اجرایی در طول اجرای قانون برنامه، باید حداقل به 

میزان 15 درصد نسبت به وضع موجود کاهش یابد.

2. ازآنجاکه ایجاد استان جدید ضرورتاً سبب گسترش تشکیالت 
دولت و اندازه آن خواهد شد، از منظر سیاست های کلی نظام، 
طرح حاضر مغایر بند »16« سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
کــه بــر »صرفــه جویــی در هزینــه های عمومی کشــور بــا تأکید بر 
تحول اساســی در ســاختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف 
دســتگاه هــای مــوازی و غیرضــروری و هزینــه هــای زائــد« تأکیــد 
دارد و نیز بند »10« سیاســت های کلی نظام اداری اســت که بر 
»چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیالت نظام 

اداری« تأکید دارد.
3. بررســی تجربیــات ســایر کشــورها در زمینــه تغییــر و اصــالح 
تقسیمات کشوری حاکی از این است که روند جهانی غالب گرایش 
به ســمت »وســیع تر کردن و تجمیع اســتان ها و کاهش سطوح و 

واحدهای تقسیمات کشوری« است.
4. تصویب طرح حاضر پیامدهای منفی برای دولت دربردارد. ایجاد 
استان جدید به معنای بار مالی فزاینده بر دوش دولت است که 
به ویژه در شــرایط کنونی اقتصادی کشــور که دولت با تهدیدهای 
ناشــی از مســائلی همچــون تحریــم هــا، کاهش ارزش پــول ملی، 
تــورم، پیامدهــای اقتصــادی بحــران کوویدـ  19 و ... مواجه اســت، 
به لحاظ کارشناسی قابل توجیه نیست. شایان ذکر است که طبق 
برآوردهای سازمان اداری و استخدامی کشور و نیز برآورد سازمان 
برنامه و بودجه، با توجه به هزینه های فعلی مربوط به پرداخت های 

پرسنلی و بدون لحاظ کردن نهادهای نظامی، انتظامی، اطالعاتی 
و دادگستری های استانی و نیز بدون درنظر گرفتن بودجه مورد نیاز 
برای ایجاد یا تکمیل مستحدثات و تجهیزات اداری و ... ، بار مالی 
برای پرداخت هزینه های پرسنلی ناشی از اضافه شدن یک استان 

جدید، حدود 810 میلیارد تومان برای »یک سال« خواهد بود.
گذشــته از بــار مالــی، تنــش هــای احتمالی فرایند تفکیک اســتان 
کرمان و مطالبه ســازی برای تفکیک ســایر اســتان ها برای تفکیک 
از دیگر پیامدهای منفی تصویب طرح حاضر اســت. شــایان ذکر 
است که در حال  حاضر حداقل 26 مورد پیشنهاد برای ایجاد استان 

جدید در وزارت کشور موجود است.
5. دالیل توجیهی ارائه شده در مقدمه طرح از وزن کافی برخوردار 
نیســت و با اســتناد به آنها می توان تقســیم ســایر استان ها را نیز 

در کشور توجیه کرد:
مســائلی ماننــد تمرکــز امــور در مرکــز اســتان، صــرف هزینــه برای 
مراجعــه بــه مرکــز اســتان بــرای پیگیــری امــورات و پیامدهــای آن، 
توســعه نامتــوازن ناحیــه ای، مســافت میــان شهرســتان ها به ویژه 
مســافت میان شهرســتان ها با مرکز اســتان و ... مختص اســتان 
کرمان نیســت، بلکه مســئله ای همه گیر در کشــور اســت که به 
وی ژه مبتالبه اســتان های وســیع اســت. راهکار اساســی برای رفع 
معضل های فوق الذکر، نه ایجاد استان جدید، بلکه »تمرکززدایی 
و تفویــض اختیــارات اداریـ  مالــی« به ســطوح و واحدهای زیرین 
تقســیمات کشــوری در مجرای قانون )ازجمله جزء »4« ذیل بند 
»الف« ماده )26( قانون برنامه ششم توسعه( و به ویژه تفویض 
اختیارات استانداری ها به فرمانداری ها و نیز توزیع متوازن بودجه، 
امکانــات، زیرســاخت ها و ... در شهرســتان های کشــور، مطابــق 
اصل چهل وهشــتم )48( و بندهای »9« و »12« اصل ســوم )3( 
قانون اساسی، به گونه ای است که رافع مسائل و مشکالت همه 
شهرستان ها در همه استان ها باشد و احساس نیاز و مطالبات 
پی درپی برای ایجاد تغییرات در نظام تقســیماتی را در کل کشــور 

کاهش دهد.
6. از منظر شــاخص های آمایش ســرزمین، تقسیم استان کرمان 
بــا چالش هــای متعدد ازجمله متوازن نبــودن پراکندگی واحدهای 
تولیدی و زیرســاخت های صنعتی در ســطح استان؛ و چالش های 

منتج از ضعف در منابع آب پایدار مواجه است.
بــا عنایــت بــه موارد فوق تشــکیل اســتان کرمان جنوبــی به لحاظ 
قانونی و کارشناسی قابل توجیه نیست، ازاین رو تصویب کلیات 
طــرح حاضــر توصیــه نمــی شــود. شایســته اســت، بحــث تغییر و 
اصالح تقســیمات کشــوری، به صورت کالن و با هدف ایجاد یک 
سیســتم جامع تقســیمات کشــوری برای کل کشــور مورد توجه و 

بررسی قرار گیرد.

رییس اتاق بازرگانی اعالم کرد

۳۳ هزار اشتغال منفی در استان کرمان در سال گذشته
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان 
گفت: متأســفانه با وجود ســرمایه گذاری های عظیم در بخش 
صنعت استان، سال گذشته 33 هزار اشتغال منفی در صنایع 

این استان اتفاق افتاد.
»سید مهدی طبیب زاده« در مراسم افتتاح پنجمین نمایشگاه 
بیــن المللــی معــدن و صنایع معدنی در محل نمایشــگاه جنوب 
شــرق اظهــار کــرد: مدیران بنــگاه های صنعتــی و معدنی کرمان 
رسالتی فراتر از بنگاه داری دارند و برای نسل آینده مسئولیت بر 
عهده دارند و منابع بین نسلی در حال مصرف است که شرایط 

بهتر زیستن را باید برای آن ها فراهم کرد.
وی افزود: معدن یک روزی تمام می شود و تجدید ناپذیر است 
و اقتصاد اســتان کرمان هم مبتنی بر این منابع اســت از ســوی 
دیگــر ســهم عمــده درآمدهــای اســتان کرمان اعــم از درآمدهای 
مالیاتی، اشتغال و سرمایه گذاری ها از بخش معدن تأمین می 
شــود لذا باید اقتصاد را بر پایه دانش و تکنولوژی اســتوار کرد و 

به سمت دانش بنیان برویم.
طبیب زاده بازارسازی برای واحدها و صنایع کوچک را راهکاری 
متحــول کننــده در ایــن امــر دانســت و گفــت: معــدن و صنایــع 
معدنــی فرصــت بزرگی برای اســتان اســت و کرمــان جزو معدود 
اســتان هایی اســت که در شــرایط سخت تحریم سرمایه گذاری 

های سنگینی داشته است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان 
با بیان اینکه با وجود آنکه سال گذشته در صنایع استان کرمان 
سرمایه گذاری عظیمی صورت گرفت امّا 33 هزار اشتغال منفی 

داشتیم، خاطرنشان کرد: در این راستا 33 هزار نفر شغل خود را 
از دست دادند و همه این ریزش اشتغال ها در صنایع کوچک 
و متوســط اســتان کرمان رقم خورد و ســرمایه گذاری در بخش 
بزرگ اقتصاد استان نتوانست مانع از ریزش شغل استان شود.
طبیب زاده با اشــاره به اینکه انتقال آب از خلیج فارس اتفاقی 
عظیم بود و در ادامه با بیان اینکه در چند سال آینده با کمبود 
انرژی مواجه خواهیم شد، تصریح کرد: باید تدبیری برای تامین 
انرژی اندیشیده شود. صنایع بزرگ استان کرمان طی یکی دو 
سال آینده با کمبود گاز مواجه خواهند بود از طرف دیگر اجرای 
پروژه خط لوله گاز شماره 11 کشور معطل مانده است لذا همت 
جدی مدیران را می طلبد که برای تأمین گاز استان تدبیر کنند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان 
در ادامه به ســهم کوچک قطعه ســازان از صنایع بزرگ اســتان 
اشاره و خاطرنشان کرد: کمتر از 30 درصد از خدمات، قطعات 
و تجهیزات مورد نیاز صنایع بزرگ استان از داخل کرمان تأمین 
می شود لذا مسولین برای حفظ اشتغال صنایع کوچک فکری 

داشته باشند.
طبیب زاده از شرکت های بزرگی که برای توسعه نظام پیمانکاری 
تشکر و قدردانی کرد و به معرفی برخی از این شرکت ها  پرداخت 
و افزود: به طور مثال شرکت مس که مرکز نوآوری را ایجاد کرده 
و همچنیــن شــرکت میدکــو کــه شــرکت بــزرگ تأمیــن قطعات و 
تجهیزات را در کرمان شکل داده است و نیز از شرکت های گل 

گهر و فوالد نیز تشکر می کنیم.
بــه گــزارش ایســنا، این مقام مســئول اضافه کرد: همه شــرکت 

هــا در ســه  نهضــت و محــور برای رشــد و توســعه اقتصادی باید 
تالش کنند که یکی تأمین زیرســاخت های مورد نیاز برای چند 
سال آینده، دیگری بازارسازی و بازاریابی برای واحدهای کوچک 
و متوسط و آخرین مورد هم رفتن به سمت آینده ای مبتنی بر 

دانش و تکنولوژی است.
»امیرحســین ســعید« مدیرعامل نمایشگاه های جنوبشرق نیز 
این در مراســم اظهار کرد: این نمایشــگاه به عنوان تنها محرک 
اقتصادی استان کرمان که بهشت پهناور معادن کشور محسوب 

می شود، به شمار می رود.

مسئوالن غله اعالم کردند

مردم کرمان نان را گران تر از قیمت مصوب نخرند 

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی کرمان با بیان اینکه متناســب با 
افزایش هزینه ها و تورم، قیمت نان در استان تا سقف 40 درصد 
افزایش یافته است گفت: شهروندان نان را گران تر از نرخ مصوب 
اعالمی نخرند و با نانوایان گرانفروش نیز برخورد جدی می شود.

داریوش ماهری افزود: باال رفتن دستمزد و حقوق کارکنان، افزایش 
کرایه حمل آرد و تورم در سایر مواد مورد استفاده نانوایی ها باعث 
شــد تــا پــس از حدود چهار ســال قیمت نــان افزایش پیدا کند که 

باعث بهبود عملکرد نانوایی ها نیز شده است.
وی تصریــح کــرد: 34 درصــد هزینه تمام شــده نــان مربوط به آرد 
و 66 درصــد مربــوط بــه ســایر عوامــل اســت و افزایــش قیمــت در 

استان کرمان به جای 66 درصد همانند برخی دیگر نقاط کشور، 
بیشــتر از 40 درصد نبوده تا مصرف کنندگان نیز متحمل هزینه 

زیادی نشوند.
ماهــری تاکیــد کرد: در واقع ســعی شــده باال رفتــن بهای نان بین 

نانوا و مصرف کننده سرشکن شود.

قیمت در نانوایی های دولتی  
مدیــرکل غلــه و خدمات بازرگانــی کرمان با بیان اینکه قیمت نان 
به طور جدی پایش و رصد می شــود بیان کرد: بر اســاس مصوبه 
فروش نان برای نانوایی های دولتی و تابلو آبی شهر کرمان، قیمت 
تافتون دوار با وزن 490 گرم، یک هزار و 400 تومان، نان حرارتی 
با وزن چانه 500 گرمی یک هزار و 400 تومان، نان بربری با وزن 
چانه 510 گرم یک هزار و 400 تومان، تافتون سنتی با وزن 460 گرم 
چانه، یک هزار و 500 تومان، زاهدانی وزن 800 گرم چانه 2 هزار و 
100 تومان، نان سنگک سنتی با وزن 500 گرم چانه 2 هزار و 100 
تومان و لواش با وزن 150 گرم چانه 350 تومان تعیین شده است.

قیمت در نانوایی های نیمه دولتی  
وی ادامــه داد: همچنیــن قیمــت مصوبه فروش نــان برای نانوایی 
های نیمه دولتی و تابلو قرمز شــهر کرمان نیز به شــرح تافتون با 
وزن 440 گرمــی چانــه یــک هــزار و 750 تومان، نان حرارتی با وزن 
490 گرمــی چانــه یــک هزار و 750 تومان، نــان بربری با وزن چانه 
525 گرم یک هزار و 750 تومان، تافتون سنتی با وزن 440 گرمی 

چانــه، یــک هــزار و 850 تومــان، نــان زاهدانــی با چانــه 500 گرمی 
2 هــزار و 800 تومــان، ســنگک ســنتی با چانــه 500 گرمی، 2 هزار 
و 800 تومــان، نــان لــواش بــا وزن چانه 135 گــرم 490 تومان، نان 
باگــت و ســاندویچی بــا وزن چانــه 125 گرم یک هزار و 300 تومان 

تعیین شده است.
ماهری تاکید کرد: این قیمت ها مربوط به شهر کرمان است و در 
سایر شهرستان های استان نیز قیمت ها نباید از این نرخ ها باالتر 
باشــد؛ ضمن اینکه امکان دارد در برخی شهرســتان های کوچک 

تر نرخ ها پایین تر هم باشد.
وی افزود: شهروندان هرگونه افزایش بیشتر از قیمت مصوب را به 
ادارات تعزیرات، صنعت و معدن و تجارت و اداره غله گزارش کنند 
تا تیم های بازرسی در اسرع وقت تخلف احتمالی را رسیدگی کنند.

نانوایی ها مجاز به تغییر وزن نان نیستند  
بــه گــزارش ایرنا،مدیرکل غله و خدمــات بازرگانی کرمان در ادامه 
با اشــاره به بهبود توزیع آرد بین نانوایی ها اســتان اظهارداشــت: 
بــه دلیــل اینکــه آرد اســتان از گندم وارداتی تامین می شــود رنگ 
نان پخت شده کمی تیره تر اما کیفیت بسیار خوبی دارد و مقدار 

پروتئین آن باالتر است.
وی اظهار داشت: نانوایی ها نسبت به رعایت بهداشت محل کار 
خود باید دستورالعمل های ابالغ شده را مدنظر قرار داشته باشند 
و موارد بهداشتی توسط معاونت غذا و داروی دانشگاه های علوم 

پزشکی و اداره غله بازرسی و رسیدگی می شود.



 صنعت، معدن  صنعت، معدن 
33و تجارتو تجارت

  خبر

 تولید فوالد 
و محصوالت فوالدی از مرز 
۲۰.۷ میلیون تن گذشت

واکاوی آمارهای رسمی منتشره وزارت صنعت، معدن و 

تجارت حاکی از تولید ۲۰ میلیون و ۷۳۹ هزار و ۲۰۰ تن 

فوالد خام و محصوالت فوالدی از آغاز امسال تا پایان 

مرداد ماه است. بر اساس این گزارش، در پنج ماهه 

ابتدایی امسال از بین ۱۲ محصول اصلی و عمده بخش 

معدن و صنایع معدنی، ۶ محصول از جمله کاتد مس 

و شمش آلومینیوم با رشد تولید و ۶ محصول دیگر از 

جمله فوالد و سیمان با کاهش تولید مواجه شدند.

در پنــج ماهــه نخســت امســال فوالدســازان موفــق به 

تولیــد ۱۰ میلیــون و ۸۸۲ هــزار و ۸۰۰ تــن فــوالد خــام 

شــدند. آمــاری کــه در هم ســنجی بــا پارســال حاکی از 

افت ۶.۸ درصدی است.
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 مرکز آمار و اطالعات اقتصادی اتاق ایران
 فراخوان داد

بررسی وضعیت 
دریافت کنندگان تسهیالت 
ارزی از صندوق توسعه ملی 

مرکز آمار و اطالعات اقتصادی اتاق ایران در فراخوانی 
عمومــی از فعــاالن اقتصــادی درخواســت کــرد تــا بــه 
پرســش هایی دربــاره »بررســی وضعیــت متقاضیــان 
تسهیالت ارزی از صندوق توسعه ملی« پاسخ دهند.
مرکز آمار و اطالعات اقتصادی و پایش اصل 44 اتاق 
ایران فراخوانی عمومی منتشر کرد. در این فرخوان از 
فعاالن اقتصادی از جمله افراد غیرعضو اتاق ایران که 
دریافت کننده تسهیالت ارزی از صندوق توسعه ملی 
بوده اند، درخواست شده تا به پرسش هایی به منظور 
»بررسی وضعیت متقاضیان تسهیالت ارزی از صندوق 

توسعه ملی« پاسخ دهند.
هــدف از از ایــن پژوهش بررســی تحلیلی مشــکالت و 
ارائــه راهکارهــای الزم بــرای فراهــم کــردن رفــع موانــع 
موجــود تســهیالت گیرندگان از صندوق توســعه ملی 
برای بازپرداخت اقساط تسهیالت دریافتی در سال های 

اخیر است.
اتخاذ تصمیم های اجرایی توسط مسئوالن کشور منوط 
بــه همکاری فعاالن اقتصــادی از جمله افراد غیرعضو 
اتــاق ایــران در ارائــه پاســخ های دقیــق به پرســش های 

طرح شده است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت بم: 

طرح برخورد با دالالن خودرو 
صفر در بم کلید خورد

رئیــس اداره صنعــت، معــدن و تجــارت )صمــت( بــم 
گفت: ضرورت شناسایی، ساماندهی و برخورد قانونی 
با هدف از بین بردن اختالف قیمت در کارخانه و بازار 
آزاد باعث شد طرح برخورد با دالالن خودروهای صفر 

در این شهرستان به مرحله اجرا درآید.
از جمله اهداف اجرای این طرح کاهش فاصله قیمتی 
خودرو صفر کارخانه با بازار آزاد اعالم شده که در برخی 
مواقع به 2 برابر قیمت کارخانه افزایش یافته است.

علیرضا پشــتیبان رئیس اداره صمت بم توضیح داد: 
برای نخســتین بار در ســاماندهی وضعیت نابســامان 
قیمــت انــواع خــودرو، ایــن اداره با همــکاری نیروهای 
بسیجی ناحیه مقاومت سپاه بم، با نمایشگاه دارانی 
کــه خودروهــای صفر را به قیمــت بازار آزاد در معرض 

فروش قرار داده اند برخورد قانونی الزم را انجام داد.
وی یکی از دغدغه های جامعه را قیمت های نامتعارف 
خودرو دانســت و اظهار کرد: متاســفانه در کشــور ما 
فــروش خودروهــای صفــر  بــا دو نــرخ قیمــت کارخانــه 
و قیمــت آزاد مرســوم شــده کــه ایــن خــود اصلی ترین 
عامل نوســان قیمت خودرو به شــمار می رود و باعث 
سوءاســتفاده و ایجــاد رانــت هــای میلیــاردی در ایــن 

زمینه می شود.

2 نرخی بودن از دالیل افزایش قیمت خودرو   
رئیس اداره صمت بم بیان کرد: 2 نرخی بودن قیمت 
خــودرو باعــث افزایش مســتمر قیمــت آن و همچنین 
به عنوان شاخص افزایش افسار گسیخته قیمت های 

دیگر شده است.
پشــتیبان بیــان کــرد: به همیــن منظور با ابتــکار اداره 
صنعت، معدن و تجارت بم و به علت جلوگیری از سوء 
اســتفاده دالالن خودرو، نمایشــگاه داران از قرار دادن 

خودرو صفر در جلو نمایشگاه منع شدند.
وی توضیــح داد:طبــق قانــون خــودرو صفــر بایــد در 
نمایندگــی بــا قیمــت کارخانــه و بــدون دریافــت هیــچ 

سودی  به دست مصرف کننده نهایی برسد.
پشــتیبان افــزود: طــی بازرســی از مکان های صنفی با 
همه صاحبان نمایشگاه که موارد صنفی از جمله درج 
نکردن قیمت خودرو و را رعایت نکرده بود یا در تنظیم 
قولنامه های خرید و فروش بابت مبلغ کمیسیون ابهام 
وجــود داشــت برخــورد قانونی صــورت گرفت و پرونده 

تخلف برای این افراد تشکیل شد.
بــه گــزارش ایرنــا، رئیــس اداره صمت بــم درج نکردن 
و  نبــود کارشناســی دقیــق  نتیجــه  را  قیمــت خــودرو 
مسئوالنه دانست که در ازای دریافت مبلغ کمیسیون 
رخ می دهد و گفت: این طرح برای جلوگیری از موارد 
بعــدی از جملــه کالهبــرداری در زمینــه فــروش کاالی 
مشــکل دار و تشــکیل پرونده هــای قضایــی متعدد در 
دادگاه هــا کــه با بی مســئولیتی روی مــی دهد اجرایی 
شــده اســت. رئیــس اداره صنعــت، معــدن و تجــارت 
بم به افزایش بی رویه قیمت ها در نتیجه طمع لجام 
گســیخته و ورود تولیدات کارخانه به بازار آزاد توســط 
عده ای ســودجو اشــاره کرد و اظهارداشــت: در تنظیم 
قولنامه  های خرید و فروش بابت مبلغ کمیسیون ها 
ابهاماتی وجود دارد زیرا باقیمت باالتر سود نمایشگاه 
دار نیز بیشتر می شود و نمایشگاه دار براساس درصد 

فروش کمیسیون دریافت می کند.
پشــتیبان گفــت: بــا توجــه بــه اهمیت موضــوع، طرح 
ممنوعیــت داللــی خــودرو صفــر برای نخســتین بار در 
بم در حال اجراست زیرا قیمت خودرو کارخانه تقریبا 
نصــف قیمت آزاد اســت و ایــن موضوع یکی از دالیل 
شــکل گیــری فســاد در ایــن صنعت و افزایش افســار 

گسیخته قیمت های خودرو به شمار می رود

مدیرکل استاندارد کرمان: 

 کاالهای استاندارد کرمان 
به 41 کشور صادر می شود

مدیرکل اســتاندارد کرمان با اشــاره به صدور سه هزار 
و 408 مورد گواهینامه صادراتی در سال 1400 توسط 
این اداره کل گفت: این اســتان اکنون به بیش از 40 
کشور دنیا صادرات کاالهای تولیدی مشمول مقررات 

استاندارد دارد.
اسماعیل عاقلی افزود: از ابتدای سال تاکنون بازرسی 
و نمونــه بــرداری ســه هــزار و 408 محمولــه صادراتــی 
مشــمول مقــررات اســتاندارد در اســتان کرمــان انجام 
شــده اســت. وی این کشــورها را در قاره های مختلف 

از جمله آسیا و اروپا اعالم کرد.
عاقلی اظهار داشت: پس از بررسی و آزمون های انجام 
شــده تعداد ســه هزار و 408 مورد گواهینامه انطباق 
کاالهای صادراتی برای محصوالت پسته، مغز پسته، 

انواع خرما و رطب صادر شد.

332 مجوز وارداتی صادر شد  
وی در ادامه گفت: همچنین در زمینه کنترل و نظارت 
بر محموله های وارداتی مشمول مقررات استاندارد در 
سال 1400، بازرسی و بررسی اسناد و مدارک اظهارنامه 
و نمونــه بــرداری محمولــه های وارداتــی انجام و در این 
زمینــه تعــداد 332 مجــوز وارداتی انطباق با اســتاندارد 
صادر شــده اســت. مدیرکل اســتاندارد اســتان کرمان 
ادامــه داد: تعــداد 93 مــورد از ایــن میــزان، مربــوط بــه 
قطعات منفصله خودرو و 171 مورد مرتبط با مواد اولیه و 
کاالهای حد واسط بوده است. وی یادآور شد: همچنین  
29 گواهینامه بازرســی از کشــورهای مبدا به این اداره 
کل ارائه شده که هشت گواهینامه بازرسی در مقصد 
صادر شد. عاقلی با بیان اینکه طی 6 ماه گذشته برای 
راه اندازی تولید کارخانه ها پنج مورد دستگاه خودرو به 
صورت کامل وارد شده تا مراحل تاییدیه نوع با انطباق 
با اســتاندارد های ملی را طی کند افزود: همچنین در 
زمینه محصوالت دارای پروانه استاندارد در مناطق ویژه، 
تشریفات قانونی برای چهار مورد کوتاژ )ثبت اظهارنامه 

واردات و صادرات( صورت گرفت.

۵3 نشان استاندارد اجباری صادر شد  
وی همچنیــن در بخــش دیگــری از ســخنانش اضافــه 
کرد: تعداد 53 پروانه کاربرد نشان استاندارد اجباری 
و تشویقی در صنایع بسته بندی و ساختمانی، غذایی 
و شــیمیایی پــس از بازدید، بازرســی، نمونــه برداری و 
آزمون و اعالم نتایج توسط اداره کل استاندارد استان 
کرمــان در 6 مــاه نخســت ســال 1400 صــادر شــد. بــه 
گزارش ایرنا، وی خاطرنشان کرد: همچنین طی مدت 
زمان یاد شده به علت اقدام نکردن واحدهای تولیدی 
در رفــع نواقــص در فــرآورده هــای تولیــدی و مطابقت 
نداشــتن بــا اســتانداردهای ملــی مربوطــه تعــداد 29 
مورد پروانه کاربرد نشان استاندارد اجباری در صنایع 

مختلف ابطال شد.

در نیمه نخست 1400 انجام شد؛

انجام بیش از ۲0 هزار آنالیز 
در مرکز تحقیقات فرآوری 

مواد معدنی
ایــران  مــواد معدنــی  فــرآوری  تحقیقــات  مرکــز  مدیــر 
اعالم کرد: این مرکز در نیمه نخست سال 1400 بیش 
از 20 هزار آنالیز از نمونه های اکتشافی و معدنی کشور 
را بــه انجــام رســاند. »مجیــد وفایی فــرد« افــزود: مرکز 
تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران در 6 ماهه گذشته، 
با نقش آفرینی در فرآیند اکتشــاف پهنه های اکتشافی 
ایمیدرو به عنوان بازوی خدمات آزمایشگاهی و نیز ارائه 
خدمات آنالیز به معدنکاران، بیش از هفت هزار نمونه 
ICP- خدمات آنالیز شــامل خردایش، نرمایش، آنالیز
Mass ، ICP-OES، آنالیز طال، مطالعات کانی شناسی، 
XRF،XRD، شیمی تر و گوگرد و غیره را انجام داد. وی 
گفت: این مرکز همچنین در مدت یاد شده، 75 پروژه 
تحقیقاتی و خدماتی آزمایشگاهی و 11 پروژه تحقیقاتی 

نیمه صنعتی در حوزه فرآوری را اجرایی کرد.

همکاری    قرارداد  و  نامه  تفاهم   4 انعقاد 
پژوهشی

مدیــر مرکــز تحقیقــات فــرآوری مــواد معدنــی ایــران با 
اشــاره بــه انعقــاد چهــار تفاهم نامه همــکاری منتج به 
قــرارداد بــا مراکــز تحقیقاتــی، موسســه ها، نهادهــا و 
غیــره، تصریح کــرد: این تفاهم نامه ها شــامل خدمات 
تحقیقاتــی فنی اقتصــادی و مطالعات آزمایشــگاهی، 
نیمه صنعتــی، ارائــه گــزارش و تفســیر نتایــج احــداث 
کارخانه فرآوری سیدریت و بازفرآوری هماتیت کم عیار 
مجتمع سنگ آهن سنگان و غیره است. وی ادامه داد: 
تفاهم نامه هــا و قراردادهــای دیگر با موضوع همکاری 
های مشترک در زمینه های آموزشی، پژوهشی، دانش 
بنیــان، خدمــات فنــی آزمایشــگاهی و غیره با شــرکت 
»MMTE« ، فــوالد مبارکــه  و هلدینــگ معنا )معدن، 
نوآوری و اندیشه( در راستای توسعه زیست بوم نوآوری 

در معادن و صنایع معدنی منعقد شد.

اجرای طرح های جدید تحقیقات فرآوری  
مدیر مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی با اشــاره به 
طرح های تحقیقات فرآوری این مرکز گفت: این طرح ها 
شــامل تحقیقات فرآوری برای احداث کارخانه سرباره 
مــس خاتون آبــاد، احــداث کارخانه خط 2 فلوتاســیون 
میدوک شــرکت بابک مس ایرانیان، معدن شــماره 5 
گل گهر و طرح آزمایش های فرآوری سنگ آهن معادن 

سنگان شرکت اپال پارسیان است.

ارزیابی وضعیت شاخص های بخش صنعت؛

خروج از رکود صنعتی در شهریور 1400 

رصد شاخص مدیران خرید از بخش صنعت در شهریور سال جاری 
نشان از آن دارد که بعد از 2 ماه پیاپی رکود فعالیت ها، روند بهبود 

در فعالیت های بخش صنعت نمایان شده است.
بــر اســاس داده های به دســت آمــده از بنگاه های بخش صنعت، 
شاخص مدیران خرید صنعت در شهریورماه عدد 57.6 به دست 
آمــده اســت. هرچنــد رونــد بهبــود بــرای بنگاههــای صنعتــی در 
شــهریور ســال جاری ثبت شــده با این  حال همچنان حدود نیمی 

از شرکت کنندگان وضعیت را مانند ماه قبل ارزیابی می کنند.
روایت مرکز پژوهش های اتاق ایران از شامخ بخش صنعت بیانگر 
آن اســت که در بین زیرشــاخص های اصلی بخش صنعت، فقط 
شــاخص موجــودی مــواد اولیــه عــدد زیــر 50 را بــه ثبت رســانده و 
سایر زیرشاخص ها باالی 50 بوده اند که این خود نشان از بهبود 
وضعیت بنگاههای صنعتی دارد. رصد شاخص مدیران خرید بخش 
صنعــت در شــهریورماه همچنیــن حکایــت از آن دارد کــه در همه 
رشته فعالیت های صنعتی به جز صنایع نساجی و پوشاک و چرم، 

عدد شاخص کل صنعت باالی 50 ثبت شده است.
در جریان استخراج شاخص مدیران خرید، اگر عدد شاخص بیش 
از 50 باشد، نشان دهنده این است که اقتصاد به سمت توسعه 
در حرکت است. اما اگر هر رقمی کمتر از 50 باشد، به معنی قرار 

گرفتن اقتصاد در مسیر انقباض و رکود است.

وضعیت شاخص های بخش صنعت  
براساس ارزیابی هاص صورت گرفته در میان شاخص های بخش 
صنعت، شــاخص مقدار تولید محصوالت در شــهریورماه با عدد 
61.96  بیشــترین مقــدار خــود را طــی 4 مــاه اخیر به ثبت رســانده 
اســت. افزایــش ایــن شــاخص بــه دلیل بازگشــایی صنایــع بعد از 

تعطیالت ناشی از پیک پنجم کرونا بوده است.
از ســوی دیگــر شــاخص میــزان سفارشــات جدیــد مشــتریان در 
شــهریورماه 58.93  افزایش داشــته اســت که طی 4 ماه اخیر به 
بیشترین مقدار خود رسیده است. البته در این خصوص فعاالن 
اقتصادی با کاهش قدرت خرید مشتریان و کمبود شدید نقدینگی 

آن ها مواجه هستند.
رصد شاخص مدیران خرید از بخش صنعت همچنین نشان دهنده 
آن اســت کــه شــاخص موجــودی مــواد اولیــه در شــهریورماه عدد 
48.75 بوده که برای چهارمین ماه پیاپی همچنان روند کاهشــی 
داشته است هرچند شدت کاهش آن نسبت به ماه قبل اندکی 
کاهشی شده است. افزایش شدید قیمت مواد اولیه و نوسانات 

نرخ ارز، دلیل اصلی کمبود مواد اولیه در بخش صنعت است. از 
ســوی دیگر بســیاری از مواد اولیه داخلی با افزایش قیمت شدید 
همراه بوده اند. )برخی از صنایع مانند پتروشیمی ها قیمت فروش 
محصوالت خود را به شدت افزایش داده اند که صنایع وابسته در 

تأمین مواد اولیه داخلی با مشکل روبرو شده اند.(
اما در میان شاخص ها می توان گفت شاخص قیمت خرید مواد 
اولیه ار جمله شاخص هایی است که تاثیر بسیاری در تولید دارد. 
این شاخص در شهریور 79.73 بوده و همچنان به  شدت در حال 
افزایش است به خصوص که افزایش نرخ ارز از یک سو و افزایش 
شدید قیمت مواد اولیه داخلی از سوی دیگر بر این روند افزایشی 
تأثیرگذار بوده است. اما به علت کاهش سطح عمومی تقاضا و 
کمبود نقدینگی از سوی مشتریان، تولیدکنندگان، قیمت فروش 
محصوالت تولید شده  56.07  را متناسب با افزایش قیمت مواد 

اولیه افزایش نداده اند.
از ســوی دیگر ارزیابی های صورت گرفته نشــان دهنده آن اســت 
که شاخص میزان صادرات کاال )51.36( با اندکی افزایش طی 6 
ماه اخیر به بیشــترین مقدار خود رســیده اســت. اگرچه شــاخص 
صادرات در صنایع الستیک و پالستیک، صنایع شیمیایی و پوشاک 
و چرم به شــدت کاهش یافته اســت و به اعتقاد فعاالن این حوزه 
افزایش شــدید قیمت مواد اولیه توان رقابت با ســایر کشــورها را 

از آن ها گرفته است.
یکی دیگر از شاخص های مورد ارزیابی به شاخص میزان فروش 
محصوالت مربوط می شــود این شــاخص در شــهریورماه به عدد 
58.19 رسید و نسبت به تیر و مردادماه که با افت شدید )به دلیل 
تعطیالت کرونا و تغییرات فضای سیاســی کشــور( روبرو شده بود 
مجــدداً بهبــود یافــت،  امــا همچنــان بســیاری از تولیدکنندگان از 
کمبود شدید نقدینگی شکایت دارند که در تأمین مواد اولیه آن ها 
را دچار مشکل کرده است. در شهریورماه شاخص میزان فروش 
محصوالت به ترتیب در صنایع چوب، کاغذ و مبلمان بیشــترین 

و در صنایع فلزی کمترین مقدار را داشته است.
به طورکلــی در شــهریور همان طــور که شــاخص انتظارات ماه قبل 
نشان می داد شاخص مدیران خرید افزایش یافته و تولیدکنندگان 
در بخــش صنعــت بعــد از رکود شــدید فعالیت هــا در تیر و مرداد، 
مجــدداً فعالیت هــای خود را از ســر گرفتنــد و دلیل اصلی افزایش 
شاخص نیز بیشتر ناشی از همین موضوع است. افزایش شدید 
نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی کمبود شدید 
نقدینگی در اکثر صنایع تولیدکنندگان را با چالش کمبود نقدینگی 

و مواد اولیه روبرو کرده اســت که تأثیر مســتقیم بر بازار کاالهای 
صادراتی خواهد داشت.

رونمایی از مشکالت اصلی  
ارزیابی صورت گرفته نشان دهنده آن است که هرچند در شهریور 
ماه شاهد بهبود بسیاری از شاخص های بخش صنعت بوده ایم 
اما در این ماه مشــکالتی نیز وجود داشــته که مورد توجه فعاالن 
اقتصــادی قــرار گرفتــه اســت. در این خصوص می تــوان به موارد 

زیر اشاره کرد:
1- به گزارش اقتصادنیوز ؛افزایش شدید قیمت مواد اولیه توسط 
پتروشــیمی ها: ایــن عامــل موجــب شــده تــا صنایــع پایین دســتی 
ماننــد الســتیک و پالســتیک را بــا هزینــه بــاالی تولید روبــرو کرده 
به طوری کــه امــکان رقابــت در بازارهای صادراتــی را از آن ها گرفته 
است و با ادامه روند ممکن است بازار صادرات ایران در این حوزه 
به کلی از بین رود در این خصوص می توان به صنعت )الستیک 

و پالستیک( اشاره کرد.
2- افزایش شــدید قیمت مواد اولیه و کمبود نقدینگی: براســاس 
ارزیابی های صورت گرفته این نکته نمایان می شود که با  افزایش 
قیمت حامل های انرژی، قابل پیش بینی نبودن قیمت مواد اولیه، 
دریافت مطالبات به صورت چک، بســیاری از تولیدکنندگان را با 

مشکل روبرو کرده است.  
3- از ســوی دیگــر افزایــش قیمــت حامل هــای انــرژی از یک ســو و 
افزایــش قیمــت مــواد اولیــه فوالدی از ســوی دیگر باعث شــده تا 
قیمت تمام شده تولید باال رود و توان رقابت در بازارهای صادراتی 
وجــود نداشــته باشــد کــه در ایــن خصــوص می تــوان بــه )صنایع 

فلزی( اشاره کرد.
4- بــه گفتــه فعــاالن اقتصــادی در مــدت زمان مورد بررســی مواد 
اولیه داخلی با افزایش قیمت باالیی همراه بوده این در حالی که 
نقدینگی و تقاضا روند رو به پایین داشــته اســت، از ســوی دیگر 
حمایت از صادرات در زمینه افزایش قیمت ها صورت نمی گیرد و 
تولیدکنندگان به دلیل تقاضای کم ناچار به پایین آوردن قیمت ها 
شده اند از جمله این صنایع می توان به )پوشاک و چرم( اشاره کرد.
5- یکی دیگر از مشکالت به اخذ هزینه گزاف برای صدور مجوزها 
توسط سازمان غذا و دارو برای تولیدکنندگان آرایشی بهداشتی و 
مشکل شدید کمبود نقدینگی در تولیدکنندگان صنایع داروسازی 
باز می گردد که تولیدکنندگان را با چالش زیادی روبرو کرده است. 

مدیرعامل مس شهید باهنر خبر داد:

رکوردشکنی ۶ ماهه در تولید، فروش و صادرات
مدیرعامــل شــرکت صنایــع مــس شــهید باهنــر کرمــان در 
تشریح عملکرد این شرکت در نیمه اول سال جاری، اظهار 
داشت:کارگران و مهندسان پرتالش صنایع مس شهید باهنر 
با غلبه بر تحریم ، شرایط سخت کرونایی واختالل های ناشی 
از برنامه قطعی برق توانســتند با همدلی و تالش مضاعف 
دســت به افتخاری بزرگ زده و در6 ماهه ابتدای امســال در 
ســه حوزه تولید، فروش و صادرات رکورد 10 ســال گذشــته 

را بشکنند.
مجید ضیائی افزود: مجاهدان عرصه تولید در این شــرکت 
توانستند با تالش شبانه روزی و تکیه بر توان داخلی رکورد 
تولید 6 ماهه سال جاری را به میزان قابل توجهی ارتقا دهند 

وبا عبور  از مرز 16 هزار تن تولید انواع محصوالت مســی و 
برنجی در شش ماه نخست سال 1400 گامی بلند در تحقق 

جهش تولید بردارند
وی افــزود: بــا توجــه بــه همه ســختی هــا و موانعــی همچون 
تحریــم هــای ظالمانــه، قرار گرفتن اســتان کرمان در منطقه 
قرمز کرونایی به مدت 5 ماه و محدودیت های ناشــی ازآن 
، مبتالشــدن بیــش از 250 نفــر از کارگــران بــه بیماری کرونا 
و  برنامه قطع برق شــرکت ها و واحدهای صنعتی از اواخر 
خــرداد تــا اوایــل شــهریور ماه جــاری کارگران این شــرکت در 
مســیر تحقق شــعار ســال با محوریت تولید گام برداشــته و 

به ندای رهبر فرزانه انقالب لبیک بگویند.

استاندار کرمان در بازدید از پنجمین نمایشگاه کیمیکس در کرمان:

»گل گهر« از مجموعه های موفق کشور است
در اولیــن روز از پنجمیــن نمایشــگاه بین المللــی معــدن، صنایــع 
معدنی، ماشین آالت و تجهیزات وابسته که از امروز تا 20 مهرماه 
در کرمان برگزار می شود، استاندار کرمان در بازدید از غرفه شرکت 
معدنی و صنعتی گل گهر و شرکت های زیر مجموعه این شرکت 
را یکی از شرکت های صاحب نام جهانی خواند که انتظار می رود 

در قله صنعت فوالد کشور قرار گیرد.
دکتــر علــی زینی وند اســتاندار کرمان در ایــن بازدید با بیان اینکه 
گل گهر از مجموعه های موفق کشور است، گفت: طرح های توسعه 
این شــرکت طرح های قابل قبولی اســت و کیفی ســازی طرح های 
موجــود، پیگیــری اکتشــافات پهنه هــای جدیــد، کمــک به توســعه 
متوازن با بردن سرمایه به مناطق دیگر، از جمله رویکردهای موفق 

این شرکت بوده است.
وی افزود: گل گهر در زمینه های اجتماعی و فرهنگی هم کارهای 
موفقی انجام داده و در نمایشــگاه حاضر همه شــرکت های بزرگ 

زیرمجموعه آن شرکت کرده اند.
اســتاندار کرمــان اظهــار کــرد: گل گهــر از شــرکت های صاحب نام 
جهانی است و توقع می رود با دانش روز پیش برود و سال به سال 

بیشتر بدرخشد و در صنعت فوالد در قله قرار گیرد.
دکتــر زینی ونــد بــا بیــان اینکــه اســتان های شــرکت کننده در ایــن 
نمایشــگاه از فضــای نمایشــگاه و موقعیــت جغرافیایــی آن راضــی 
بوده انــد، گفــت: با وجود شــرکت های بــزرگ معدنی و صنعتی در 

کرمان این نمایشگاه حتما تاثیر زیادی در گسترش دانش بنیان ها و 
تبادل توانمندی ها به صورت کشوری و جهانی دارد چرا که نماینده 

بعضــی از شــرکت های خارجــی نیــز حضــور دارنــد کــه می تواند به 
توسعه فناورانه در صنعت معدن و فوالد کشور کیفیت ببخشد.



واقع بینان بازارِ کار، نوبل بُردند

 نوبلیست های ۲0۲1 اقتصاد 
معرفی شدند

جایــزه نوبــل اقتصــاد در ســال 2021 میــالدی 
بــه ســه اقتصــاددان فعــال در بــازار کار تعلق 
گرفــت. ایــن جایــزه به پــاس داشــت فعالیت 
های متعدد این ســه نفر در زمینه داده های 
تجربی و واقعی بازار در این حیطه بوده است.
کار  اقتصــاد  زمینــه  در  اقتصاددانــان  ایــن   

پژوهش های متعددی را انجام داده بودند.

آکادمــی ســلطنتی علــوم ســوئد در رابطــه بــا 
جایــزه این ســه چهره تاکید کــرد: »چارچوبی 
که این اشخاص ایجاد کرده اند نحوه نگرش 
محققــان بــه ســواالت تجربــی اقتصــادی بــا 
اســتفاده از داده هــای آزمایشــات طبیعــی یــا 
آزمایشــات تصادفــی میدانــی را تغییــر داده 

است.«

4ویژگی نجات دهنده در کسب وکارهای کوچک

راز بقا در همه گیری کرونا
یک پیمایش که براساس نظرسنجی از بیش از 2000 
آمریکایــی بزرگســال انجــام شــده نشــان مــی دهد 51 
درصد از پاســخگویان از مارس 2020 تمایل بیشــتری 
بــه خریــد از کســب وکارهای کوچک نشــان داده اند. 
براساس بررسی نرد والت، حمایت از کسب وکارهای 
محلی دلیل اصلی بیشتر پاسخگویان برای خرید بیشتر 
از ایــن بنــگاه هــا در دوره همــه گیری بوده اســت. هم 
چنین کســب وکارهای کوچک 4 ویژگی  دارند که در 
افزایش تمایل خریداران به آن ها بی اثر نبوده است. 

مطلب سایت کارآفرین را در این باره بخوانید.

1.گزینه تحویل دادن و بیرون بردن    
براســاس آمــاری کــه اتحادیه ملی رســتوران در آمریکا 
منتشــر کرده  در ســال 2020، درآمد رســتوران ها 27 
درصد کاهش یافته و 110 هزار رستوران به طور موقت 
یا دائم بسته شدند. عبور از خدماتی مثل ایجاد فضا 
برای سرو غذا و  تحویل غذا به منازل،  یکی از کارهای 
رستوران ها برای بقا در شرایط سخت همه گیری بود. 
یک ســوم از کســانی که از بنگاه های کوچک بیشــتر 
خرید کردند می گویند، گزینه های تحویل و بیرون بری 
یکی از دالیل تمایل آن ها به خرید از کسب وکارهای 

کوچک بوده است.

2.نیروی کار کمتر  
بنگاه های کوچک نوعی پناهگاه امن برای بسیاری از 
مشتریان در دوره همه گیری بود. یک سوم از کسانی 
که خرید از این کسب وکارها را ترجیح داده اند، می 
گویند به حمایت بیشتر از این بنگاه ها ادامه می دهند 
چراکه محیط کار این کسب وکارها  کمتر شلوغ است.

3.عرضه چیزهایی که بقیه ندارند  
عرضه کاالهایی که دیگر فروشگاه ها ندارند، از دیگر 
دالیــل خریــد مــردم از کســب وکارهــای کوچــک بــوده 
است. این بنگاه ها اجناسی عرضه می کنند که اغلب 
در دیگر فروشگاه ها پیدا نمی شود. آن ها با این کار 
می خواهند برابر فروشگاه های بزرگ و رقیب مزیتی 
داشته باشند و در دوره همه گیری این مزیت به کمک 
آن ها آمد. 23 درصد از پاسخ دهندگان به نظر سنجی 
اعالم کردند این خرده فروش ها محصوالتی دارند که 

خرده فروش های بزرگتر ندارند.

4.آنالین شدن  
در دوره همه گیری کرونا خرید آنالین شتاب بیشتری 
گرفــت. ایــن دوره، یــک جهــش قابل توجــه در تجارت 
الکترونیک ایجاد کرد. از هر 5 آمریکایی، یک آمریکایی 
از فروشــگاه های کوچک و محلی خرید کرده اســت و 
22 درصــد پــول بیشــتری را بــرای خریــد از  مغازه های 
کنــار خیابانــی هزینــه کردنــد، چراکــه ایــن مغــازه هــا 

آنالین شدند.

 پیشنهاد هفته

   700
هکتار            

مدیــر زراعــت ســازمان جهادکشــاورزی جنــوب 

استان کرمان از هدف گذاری کاشت ۷00 هکتار 

کشــت حبوبــات و گلرنــگ در هفت شهرســتان 

جنوبی خبر داد

  33
هزار نفر                

رئیــس اتــاق بازرگانــی کرمــان گفــت: بــا اینکــه 

ســال گذشــته در صنایع اســتان کرمان سرمایه 

گذاری انجام شــد امّا 33 هزار نفر شــغل خود 

را از دست دادند 

  15
مترمربع          

سرپرست شهرداری کرمان گفت: در حال حاضر 

متوســط ســرانۀ فضای ســبز شــهر کرمان به 1۵ 

مترمربع می رســد اما در پراکندگی فضای ســبز 

در مناطق شهری مشکل داریم

   41
کشور            

مدیرکل اســتاندارد کرمان با اشــاره به صدور سه 

هــزار و 40۸ گواهینامــه صادراتــی در ســال 1400 

گفت:کاالهــای اســتاندارد کرمانــی به 41 کشــور 

صادر می شود

   340
درصد         

ســطح زیرکشــت های کم آب و اقتصادی در اســتان 

کرمــان تــا ســال ۹2قریــب به ســه هــزار و ۶00 هکتار 

بوده که این سطح با افزایش 340درصدی به قریب 

1۶هزار هکتار رسییده است

اقتصاد کرمان به روایت اعداد

کافه کتاب

چگونگی رشد و فروپاشی اقتصاد
یک داستان اقتصادی

نویسنده: اندرو شف پیتر شف
مترجم: حمیدرضا ارباب

چگونه دولت ها می توانند بدون داشتن درآمد 
خرج کنند؟

به چه دلیل برخی کشورها ثروتمند و برخی 
فقیرند؟

راه درمان رکود اقتصادی چیست؟ پس انداز 
بیش تر یا مصرف بیش تر؟

علل به وجود آمدن تورم چیست؟
به چه دلیل گرفتن ماهی با دستان خالی تا 

این حد مشکل است؟
کتاب چگونگی رشــد و فروپاشــی اقتصاد با 
استفاده از تصاویر کارتونی، طنز و داستان، 
مفاهیم پیچیده ی مربوط به رشد اقتصادی 
و نظام پولی را شــرح می دهد. نویســندگان 
کتاب، پیتر شــف و آندرو شــف مبانی رشــد 
اقتصادی، موارد استفاده از سرمایه، ماهیت 
ویرانگر وام های مصرفی، علل تورم، اهمیت 
تجارت خارجی، پس انداز، ریسک و بسیاری 
از مهم تریــن اصــول علــم اقتصــاد را شــرح 

می دهند. داســتان کتاب ممکن اســت ســاده 
و ســطحی به نظــر برســد ولــی شــما را بــه یــک 
درک عمیق از چگونگی رشــد اقتصاد و دالیل 

فروپاشی آن می رساند.

سایه روشن

 خبرآخر 

در دولت سیزدهم؛

 خبری از تغییر 
 معاون علم و فناوری 
رییس جمهور نیست

سورنا ستاری از سال 92 تاکنون، به عنوان معاون علم 
و فناوری ریاست جمهوری در دولت یازدهم و دوازدهم 
مشــغول بــه کار اســت و بــه نظــر مــی رســد، در دولت 

سیزدهم هم ماندگار است.
با گذشت دو ماه از آغاز کار دولت سیزدهم، معاونت 
علم و فناوری ریاســت جمهوری هم چنان با مدیریت 
گذشــته به کار خود ادامه می دهد و اخباری از تغییر 

ریاست این معاونت منتشر نشده است.
 ســورنا ســتاری از ســال 92 تاکنــون، بــه عنــوان معاون 
علــم و فنــاوری ریاســت جمهــوری در دولــت یازدهــم و 
دوازدهــم مشــغول بــه کار اســت و بــه نظــر می رســد، 
در دولت ســیزدهم هم ماندگار اســت. پیش از ســورنا 
ســتاری، نســرین ســلطانخواه و صــادق واعــظ زاده در 
دولت های نهم و دهم، معاونان علم و فناوری رییس 

جمهور وقت بودند.
توســعه پــارک هــای علــم و فنــاوری، حمایــت مالــی از 
اســتارتاپ هــا در قالــب تســهیالت صندوق شــکوفایی 
و نــوآوری و تــالش بــرای توســعه اقتصــاد دانش بنیان  
و صادرات شــرکت ها، و پیوند دانشــگاه ها با صنایع 
بــزرگ  کشــور، از مهــم تریــن اقدامــات معاونت علم و 
فناوری ریاست جمهوری در سال های گذشته است.

 به گفته معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری، بیش 
از 2 هزار و 400 نخبه ایرانی، با تالش های این معاونت 
به کشور بازگشته و در استارتاپ ها، شرکت های دانش 
بنیان و دانشگاه های ایران مشغول به کار شده اند.

ســورنا ســتاری هــم چنیــن از حامیــان توســعه بخــش 
خصوصــی، ســرمایه گذاری بخش خصوصــی در پروژه 
هــای دانــش محــور و کاهــش اتکای اقتصاد کشــور به 
درآمدهای نفتی با توسعه اقتصاد دانش بنیان است. 
هــم چنیــن ســتاری از توســعه فناوری و نــوآوری، تغییر 
قوانیــن بــه نفع توســعه نــوآوری و جذب هرچه بیشــتر 
نخبــگان ایرانــی و بخــش خصوصــی حمایــت می کند. 
با این وجود، تاکنون ســتاری به طور مشــخص درباره 
طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی که در یک ماه 

گذشته خبرساز شد، اظهارنظر نکرده است.
در سال های اخیر، بیش از 10 ستاد در معاونت علم و 
فناوری ریاست جمهوری برای توسعه فناوری در کشور 
ایجــاد شــده اســت. براســاس آمــاری که ایــن معاونت 
اعالم کرده یک هزار  350 شــرکت خالق و نوآور، 170 
شــتابدهنده فناوری، 350 مرکز نوآوری، شــش هزار و 
302 شرکت دانش بنیان در کشور فعالیت می کنند. 
عــالوه بــر ایــن،  براســاس آمارهــای موجــود در ســایت 
معاونــت علــم وفناوری ریاســت جمهوری، یــک هزار و 
805 مورد همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی 

خارج از کشور ثبت شده است.

www.Eghtesadkerman.ir

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مجید نعمت الهی
دبیر شورای سیاست گذاری: محمدرضا دهقان پور

مدیر اجرایی: مهدی نعمت الهی
تحریریه و عکس : 

مرضیه کاربخش، محمدرضا احمدی 
بهار زندرضوی، محسن سعادت نصری

مدیر هنری: مهدی بیگ مرادی
چاپ:  طاها

هفته نامه اقتصادی استان کرمانهفته نامه اقتصادی استان کرمان
شماره های تماس:
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   80
درصد 

مدیرکل امور عشایری استان کرمان با اشاره 

به کاهش ۸0 درصدی علوفه مرتعی در مناطق 

عشایری استان گفت: تغذیه نامناسب دام ها 

و از رفتن دام مولد از مشکالت استان است

استاندار کرمان در بازدید از غرفه گهرزمین در نمایشگاه بین المللی معدن و صنایع معدنی کرمان: 

 اقدامات شایسته »گهرزمین« 
قابل تقدیر است 

استاندار کرمان در بازدید از غرفه گهرزمین 
در نمایشگاه معدن،صنایع معدنی،ماشین 
آالت و تجهیزات وابسته در کرمان عنوان 
از  گهرزمیــن  ســنگ آهن  شــرکت  کــرد: 
و  و خــوب صنعتــی  فعــال  مجموعه هــای 
معدنی کشــور اســت و اقدامات شایســته 

آن قابل تقدیر می باشد.
شــایان ذکــر اســت غرفــه شــرکت ســنگ 
آهــن گهرزمیــن در ایــن نمایشــگاه ، همه 
روزه از ســاعت 15 الــی 20:30 در ســالن 
منــدان  پذیــرای عالقــه  پاریــزی  باســتانی 
اســتقبال  بــا  کــه  بــود  بازدیدکننــدگان  و 

گسترده ای نیز روبرو شد..
مهرمــاه   17 شــنبه  از   نمایشــگاه  ایــن 
نمایشــگاه  محــل  در  مهرمــاه  لغایــت 20 
بین المللی کرمان به مدت 4 روز در مجتمع 

نمایشگاهی کرمان برگزار شد.

بــه گزارش روابط عمومی و امور بین الملل 
شــرکت ســنگ آهــن گهرزمیــن، در آییــن 
افتتاح این نمایشــگاه، سیدمهدی طبیب 
زاده رییس اتاق کرمان گفت: سال گذشته 
بــا وجــود ســرمایه گذاری های ســنگین در 
صنایع اســتان 33 هزار اشــتغال از دست 
رفــت و همــه ایــن آمــار اشــتغال منفی در 
بنگاههای کوچک و متوســط اتفاق افتاد. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــاید کمتــر از 30 
درصــد از خدمــات، قطعــات و تجهیــزات 
مــورد نیــاز صنایــع بــزرگ توســط صنایــع 
کوچک استان تامین می شود، ادامه داد: 
اتــاق کرمــان برای توســعه نظــام مبادالت 
پیمانــکاری فرعی با هــدف تامین قطعات 
و تجهیــزات از اســتان کرمــان، اقداماتی را 
پیگیری کرد که در این زمینه شرکت های 
بزرگ معدنی، قدم های جدی برداشتند. 

هماهنگــی  امــور  معاونــت  سرپرســت 
اقتصــادی اســتانداری کرمــان نیــز گفــت: 
اینگونه نمایشگاه ها اراتباطات خوبی بین 
کارگــزاران اقتصــادی و بازار دنیا ایجاد می 
کند اما متاســفانه حدود دو ســال گذشته 
شرایط کرونا مانع برگزاری چنین نمایشگاه 
هایی شد که سال ها آثار آن باقی خواهد 
مانــد. حســین مهرابــی خاطرنشــان کــرد: 
بنگاههــای کوچــک و متوســط مــی توانند 
رشــد اشــتغال و توســعه خدمات را انجام 
دهنــد بــه شــرط آنهکه مــورد حمایت قرار 

گیرند و بهره وری خود را افزایش دهند.
مدیرعامــل شــرکت نمایشــگاه هــای بیــن 
گفت:ایــن  هــم  شــرق  جنــوب  المللــی 
هــزار   7 از  بیــش  فضایــی  در  نمایشــگاه 
مترمربع با حضور 85 شرکت فعالیت خود 

را آغاز کرد.

چهارشنبه  21 مهر 1400 ■  ٦ ربيع االول  ١٤٤٣  ■  13 اکتبر 2021  ■   هفته نامه اقتصادی شماره  202 ■  4 صفحه  ■  1000 تومان 

Wednesday ■ 13 October 2021 ■ Seven year ■ No. 202 ■ price 10000 rials ■ 4 pages


