
همزمان با »هفته جهانی کارآفرینی« در گفت و گو با یک چهره صاحب نظر بررسی شد

چالش ها و موانع کارآفرینی 
اقتصــاد کرمــان: بــا وجــود تصــورات متفاوتی که ممکن اســت در 
باور عمومی نســبت به مفهوم »کارآفرینی« وجود داشــته باشــد 
اما بدون تردید، کارآفرینی در بســتری شــکل می گیرد که بخش 
خصوصی بتواند ورای مداخالت دولتی، ظرفیت ها و توانمندی های 
خــود را آشــکار کنــد و بــارور ســازد.»هفته جهانــی کارآفرینی« در 
حالی فرارســیده که کارآفرینی آنچنان که انتظار می رود در ایران 
مورد توجه قرار نگرفته و رشــد نیافته اســت و کماکان با موانع و 

چالش های متعددی روبروست.
بــه همیــن بهانــه، در گفــت و گو بــا »رویا اســدی« دانش آموخته 
دکتری کارآفرینی و مدیریت کسب و کار از دانشگاه تهران،دبیر 
کمیســیون آمــوزش و عضــو کمیســیون سیاســتگذاری و ارزیابــی 
ســازمان ملی کارآفرینی ایران و موســس کانون کارآفرینی اســتان 
کرمان در بخش خصوصی، فراز و فرود و قوت و ضعف اکوسیستم 

کارآفرینی ایران و کرمان را بررسی کرده ایم . 
در کنــار تصــور عامیانــه ای کــه از کارآفرینــی وجود دارد، ممکن اســت 

تعاریــف متعــددی نیز از آن شــده باشــد.در یک تعریــف جامع و گویا، 
کارآفرینی چیست؟

در واقع کارآفرینی یعنی با عشق و ایده ات برای رفع نیاز گروهی 
از مردم سرزمینت تالش کنی؛چه با ساخت یک کاال یا ارائه یک 
خدمت، بدون اینکه دســتت جلوی دولت دراز باشــد. کارآفرینی 
مقــدس اســت و کارآفرینــان عاشــقند. عاشــق کارشان،عاشــق 
همنوعانشــان. کارآفرینــی را نمی بینیــد کــه عاشــق نباشــد و تنهــا 
عشق می تواند در شرایطی چنین دشوار یک کارآفرین و کسب و 

کارش را سرپا نگه دارد.
اما از لحاظ علمی، کارآفرینی تعاریف متعددی دارد که این تفاوت 
از گستردگی علم کارآفرینی و ارزشمندی و اثرگذاری آن در ابعاد 
متفاوت ناشی می شود. در مجموع اگر محصولی جدید ) کاال یا 
خدمت( را ارائه دهیم یا بازار جدیدی را بیابیم که هم نیاز گروهی 
از افــراد جامعــه را رفــع کنــد و هــم منجــر به کســب درآمد شــود و 
کاری نو باشد، این کارآفرینی است. تفاوت راه اندازی یک کسب 

و کار و کارآفرینی مرز باریکی دارد که با نو بودن ایده در محدوده 
جغرافیایی که مشخص می کنیم، مفهوم می بابد. 

اکوسیستم یا زیست بوم کارآفرینی چه بخش هایی را دربرمیگیرد و برای 
دستیابی به نتایج مطلوب،هماهنگی بین اجزای اکوسیستم از چه میزان 

اهمیتی برخوردار است؟
اکوسیســتم کارآفرینــی هــر منطقــه مختــص خــودش اســت و هر 
اکوسیستم دارای ساب اکوسیستم  های منحصر به  فردیست که 
یک هدف مشخص دارند و آن رشد کارآفرینی و در نهایت ارتقای 
سطح رفاه اقتصادی جامعه است. اما با تمام تفاوت های ماهیتِی 
اکوسیســتم های مناطــق کــه مســتقیما بــه محیــط و محصــوالت 

استراتژیک منطقه بستگی دارد، داری ابعاد یکسان می باشد. 
از دیــدگاه دانشــمندان مختلــف، مدل هــای مفهومــی و الگوهــای 
بســیاری وجــود دارد کــه مــی تــوان آنها رابررســی کرد. امــا یکی از 

مهمتریــن مدل هــای اکوسیســتم کارآفرینی که 
شــباهت بســیاری از جهــت انطبــاق بــا اجــزای 
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مدیرعامل گل گهر:

 تجربه ۳ غول بورسی 
پشت »تجلی« است

مدیرعامــل گل گهــر بــا اشــاره به حمایــت ســهامداران بزرگ 
معدنی و فلزی از سهام تجلی، آینده شرکت های پروژه محور 

را مثبت ارزیابی کرد. 
ایمــان عتیقی مدیرعامل شــرکت معدنــی و صنعتی گل گهر 
با اشــاره به اینکه 17 درصد از ســهام شــرکت تجلی توســعه 
معادن و فلزات متعلق به گل گهر است، گفت: یکی از مزیت 
های شرکت تجلی نسبت به شرکت های بورسی و فرابورسی 
این اســت که ســهامداران اصلی آن خوش نام و پربنیه های 
صنعت هستند و این موضوع به تبع تاثیر مستقیم بر این 
شرکت می گذارد و عالوه بر آن، تیم مدیریتی شرکت تجلی 
از متخصصــان بــازار ســرمایه، صنعت معدن و فوالد کشــور 

هستند؛ پیش بینی می کنم این علم، آگاهی و تجربه ای که 
در ســهامداران اصلی و همچنین تیم مدیریتی این شــرکت 
وجود دارد، تجلی را تبدیل به یکی از شرکت های موفق در 

بورس کند.
و صنعتــی  معدنــی  شــرکت  مدیرعامــل 

درس »فوالدِی« ترکیه برای ایران

صفحه 3آینده صنعت فوالد در ایران چگونه است؟
را بخوانید

مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری مس سرچشمه، 
تشریح کرد

 راهبردهای کالن »سرچشمه« 
 برای مشارکت 

در طرح های صنعتی
مهنــدس میالد شــمس مدیرعامــل هلدینگ ســرمایه گذاری 
مــس سرچشــمه در گفــت و گــو بــا »اقتصــاد کرمــان« بــه 
تشــریح راهبردهــای کالن »سرچشــمه« بــرای مشــارکت در 
طرح هــای صنعتــی پرداخت و تصریح کــرد: با توجه به اینکه 
شــرکت ســرمایه گذاری مس سرچشــمه، بســتر و زیرساخت  
اجرای پروژه های EPC را در هلدینگ فراهم آورده، انجام این 
پروژه ها با اتکا به توانمندی های ایجاد شده، توجیه اقتصادی 

خواهد داشت.
با توجه به آغاز عملیات خاکبرداری و تسطیح در پروژه فلوتاسیون 

خاتون آباد ، لطفا در خصوص ابالغ این قرارداد و برنامه زمانبندی 
طراحی و اجرا توضیح بفرمائید ؟

قــرارداد مذکــور از مــرداد مــاه ســال 1۴۰۰ به شــرکت ســرمایه 
گذاری مس سرچشمه ابالغ گردیده و برنامه زمان بندی دو 

ســاله از شــهریور ماه 1۴۰۰ در نظر گرفته 
شده است و طراحی پایه و تفضیلی پروژه 
انجــام  ایرانــی  مذکــور توســط شــرکتهای 

   خبر 

آگهی مزایده عمومی
شماره ۵۸-۸/۱۴۰۰ ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی ” فروش  تعداد ۶ دستگاه 
حفاری موجود در انبار خاتون آباد ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به شماره ثبت ستاد 1۰۰۰۰۰1۰۲۸۰۰۰۰۲۲ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین 
شرکت در مزایده به مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال )سیصد میلیون( ریال،  برگزار نماید. تاریخ 
انتشار مزایده در سامانه ساعت 1۰ صبح مورخ 1۴۰۰/۸/1۲ و مهلت زمانی دریافت اسناد 
مناقصه از سایت تا ساعت 17 مورخ1۴۰۰/۸/1۹ و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا 
ساعت 17 روز شنبه مورخ 1۴۰۰/۸/۲۹می باشد. عالقمندان شرکت در مزایده می بایست 
جهت دریافت اســناد و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با 
شماره 1۴۵۶-۰۲1 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه 
نمایند. ضمنا جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ1۴۰۰/۸/۳۰برگزار می گردد.

آگهي مناقصه عمومي شماره1400/54/ع
رشكـت معـدين و صنعتـي گل گهـر )سـهامي عام( در نظـر دارد " خرید، نصب و راه اندازی سـوییچ 

های شـبکه CISCO " مجتمع خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پیامنکار واجد رشایط و 

دارای گواهـی شـورای عالـی انفورماتیـک در رشـته های مرتبط و با رتبه حداقـل 3 واگذار منايد. لذا 

متقاضيـان مي تواننـد جهـت اخذ اسـناد مناقصه به آدرس الكرتونيـيWWW.GEG.IR  مراجعه و 

اسناد مذکور را از بخش مناقصه و مزایده دانلود منايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 ايل 14 روز 

دوشنبه مـــورخ 1400/9/1 در محـــل دفرتكميسيون معــامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفرت مرکزی 

تهـران مـي باشـد. ضمنـاً بازديـد از محل اجراي موضوع مناقصه روز سـه شـنبه مـورخ 1400/8/25 

مقـرر شـده اسـت. رشكـت معـدين و صنعتـي گل گهـر در رد يـا قبـول هر يـك از پيشـنهادات بدون 

نیـاز بـه ذکـر دلیل و بدون جربان خسـارت مختار مي باشـد.

کمیسیون معامالت رشكت معدين و صنعتي گل گهر

GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY

GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY

صفحه آخر
را بخوانید



رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به رسیدگی 

به ۳۳ هزار پرونده تمام الکترونیکی در استان کرمان، 

گفت: پیشــنهاد شــده پرونده های ســبک یک مرحله 

ای و دو مرحلــه ای تمــام الکترونیک شــوند تا در ادامه 

ضمــن رفــع نواقص موجود در این حوزه، رســیدگی به 

تمامی پرونده ها به صورت تمام الکترونیک انجام شود.

»یدهللا موحد« در شورای انفورماتیک دادگستری کل 

استان کرمان افزود: بسیاری از پرونده های تامین دلیل، 

حصر وراثت، تامین خواسته و تصادفات را می توان به 

صورت الکترونیک انجام داد و در صورت تحقق این امر، 

سالیانه بالغ بر ۱۰۰ هزار پرونده به صورت الکترونیکی 

در استان کرمان رسیدگی خواهد شد.

 ۳۳ هزار پرونده قضایی 
در استان کرمان به صورت 

تمام الکترونیک رسیدگی شد

خبر  
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فرمانده انتظامی استان کرمان:

۱۰۳ میلیارد کاالی قاچاق در 
 طرح یک هفته ای 

پلیس کرمان کشف شد

فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اجرای 
طــرح مبــارزه بــا قاچاق کاال و ارز گفت: در اجرای طرح 
یک هفته ای انواع کاالی قاچاق به ارزش 1۰۳ میلیارد 

ریال کشف شد.
عبدالرضا ناظری اظهار کرد: طی اجرای این طرح و با 
تــالش بــی وقفه مامــوران پلیس اقتصادی در سراســر 
استان انواع لوازم آشپزخانه، فرآورده های نفتی، کاالی 
دخانی، پوشاک، دام و برخی اقالم خوراکی و مصرفی 
دیگر که در مجموع ارزش آن ها از سوی کارشناسان 
بیش از  1۰۳ میلیارد ریال برآورد شد، کشف و در این 

رابطه 1۲۵ متهم دستگیر شدند.
وی از توقیــف ۶7 دســتگاه انــواع خــودروی ســبک و 
ســنگین و تشــکیل 1۰۳ فقــره پرونــده در رابطــه با این 

کشفیات خبر داد.

 امهال تسهیالت 
 بخش گردشگری 
تا پایان سال ۱۴۰۰

بانک مرکزی امهال تســهیالت پرداختی به شــرکت ها 
و فعــاالن حــوزه گردشــگری تــا پایــان ســال 1۴۰۰ را بــه 
بانک هــا ابــالغ کــرد. بانــک مرکــزی در بخشــنامه ای 
خطــاب بــه تمام بانک ها و موسســات اعتباری، بند ۵ 
مصوبه هشتادونهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا 
درخصوص حمایت از تاسیسات و فعاالن گردشگری 
را ابالغ کرد. براســاس این بخشنامه بازپرداخت کلیه 
تسهیالت بانکی اخذشده توسط تاسیسات و فعاالن 
گردشگری دارای مجوز از وزارت گردشگری باید تا پایان 
سال 1۴۰۰ امهال و به انتهای دوره تقسیط منتقل شود 
تا پس از آخرین قســط وصول شــود. براســاس اعالم 
بانــک مرکــزی، تســهیالت پرداختــی از محــل صندوق 

کارآفرینی امید نیز مشمول امهال این بند می شود.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت خبر داد 

 پرداخت 
۱۲۳ هزار میلیارد ریال 

تسهیالت در بانک رسالت

مدیرعامــل بانــک قــرض الحســنه رســالت از پرداخت 
1۲۳ هزار میلیارد ریال تسهیالت در شش ماه نخست 

سال جاری خبر داد.
محمدحســین حســین زاده گفــت: نســبت بــه مــدت 
مشابه سال گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش پرداختی 

تسهیالت قرض الحسنه داشته ایم.
وی بــا بیــان اینکــه از ابتــدای ســال جــاری تــا پایــان 
شهریورماه حدود ۴۰۰هزار فقره تسهیالت با میانگین 
۳1۹ میلیون ریال به مشــتریان پرداخت شــده اســت، 
افزود: در این مدت بیش از دوهزار و چهارصد میلیارد 
ریال تسهیالت قرض الحسنه ازدواج نیز به متقاضیان 

پرداخت شده است.
حســین زاده با تاکید بر اینکه درخواســت تســهیالت 
بدون حضور در شعب بانکی صورت می گیرد، یادآور 
شــد: بــه عنــوان اولیــن بانک بدون شــعبه کشــور و با 
ارائه خدمات به صورت غیرحضوری و دیجیتال سعی 
در آسان و ارزان کردن خدمات برای مشتریان داریم.

جزئیات پرداخت برای توسعه آب وفاضالب 
استان   ها؛

 ۷/ ۶۵میلیارد تومان 
سهم استان کرمان

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان هدفمندسازی 
یارانه   هــا در خصــوص ایــن خبــر عنــوان کــرد: از منابع 
تملــک دارایی   هــای ســرمایه   ای ســازمان و در راســتای 
اجرای بند ۳۵ مصارف جدول تبصره 1۴ قانون بودجه 
سال 1۴۰۰ کل کشور، یک هزار و ۴/ ۳۹۰میلیارد تومان 
به تفکیک اســتان   ها به حســاب شرکت آب وفاضالب 

کشور پرداخت شد.
امید حاجتی به تشریح واریزی   ها از این محل به حساب 
شــرکت مهندســی آب وفاصالب در استان   ها پرداخت 
و اضافــه کــرد: از محــل منابــع این ســازمان 1۹میلیارد 
تومــان بــه اســتان اردبیــل؛ ۸/ ۲7میلیــارد تومــان بــه 
اســتان اصفهان؛ ۶/ ۶میلیارد تومان به اســتان البرز؛ 
۴/ ۵۳میلیــارد تومــان به اســتان ایــالم؛ 7/ ۲۶میلیارد 
تومان به استان آذربایجان شرقی؛ ۶/ ۶۵میلیارد تومان 
بــه اســتان آذربایجان غربــی؛ ۳/ ۳۲میلیــارد تومــان به 
اســتان بوشــهر؛ ۲/ ۳۵میلیارد تومان به اســتان تهران 
و 1/ ۳۲میلیارد تومان به استان چهارمحال و بختیاری 
پرداخت شد. وی اضافه کرد: همچنین از این محل، ۵/ 
۴۰میلیارد تومان به استان خراسان جنوبی؛ ۶۴میلیارد 
تومان به استان خراسان رضوی؛ ۶/ 1۹میلیارد تومان به 
استان خراسان شمالی؛ ۹/ 1۵۵میلیارد تومان به استان 
خوزســتان؛ ۹/ 1۹میلیارد تومان به اســتان زنجان؛ ۴/ 
1۴میلیــارد تومــان به اســتان ســمنان؛ 7/ 1۰۳میلیارد 
تومان به استان سیستان و بلوچستان؛ ۶/ ۸۹میلیارد 
تومــان بــه اســتان فــارس؛ ۸/ ۲۳میلیــارد تومــان بــه 
اســتان قزوین؛ ۵/ 17میلیارد تومان به اســتان قم؛ ۳/ 
71میلیارد تومان به اســتان کردســتان؛ 7/ ۶۵میلیارد 
تومان به استان کرمان؛ ۸/ ۵۶میلیارد تومان به استان 
کرمانشــاه؛ ۵/ ۴۳میلیارد تومان به اســتان کهگیلویه 
و بویراحمد؛ ۲/ ۲۳میلیارد تومان به اســتان گلستان؛ 
۲/ ۲۸میلیــارد تومان به اســتان گیــالن، ۶/ 7۶میلیارد 
تومــان بــه اســتان لرســتان؛ ۳/ ۴۳میلیــارد تومــان بــه 
اســتان  بــه  تومــان  مازنــدران؛ ۲/ ۲1میلیــارد  اســتان 
مرکزی؛ 7/ ۴۸میلیارد تومان به اســتان هرمزگان؛ ۲/ 
۴۴میلیــارد تومــان بــه اســتان همــدان و ۵/ 1۸میلیارد 
تومان به استان یزد پرداخت شد. مدیرعامل سازمان 
هدفمندســازی یارانه ها یادآور شــد: در مجموع رقمی 
بالغ بر یک هزار و ۴/ ۳۹۰میلیارد تومان به این استان   ها 
پرداخــت شــد تا توســعه را در حــوزه آب و فاضالب در 

استان   ها شاهد باشیم.

 سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
عنوان کرد

 ایمنی کرمان در گرو 
واکسینه شدن ۵۰۰ هزار نفر 

دیگر در استان

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان واکسیناسیون 
عمومی را تنها راه ایمنی جامعه در برابر کرونا دانست 
و افزود: اگر ۵۰۰ هزار نفر دیگر در استان کرمان دوز 
اول واکســن خود را تزریق کنند، البته به شــرط آنکه 
همه افرادی که باید، دوز اول را دریافت کرده باشند، 
مــا بــه حد مطلــوب یعنی واکسیناســیون ۸۵ درصدی 

خواهیم رسید.
دکتر سعید صحبتی درباره روند واکسیناسیون کرونا 
در اســتان کرمــان گفــت: در اســتان کرمــان تاکنــون 
حــدود یــک میلیــون و ۹۲۰ هــزار نفــر دوز اول ) 7۴ 
درصد جمعیت هدف( و یک میلیون و 1۸۴ هزار نفر) 
۴۶ درصــد جمعیــت هدف( نیز دو دوز واکســن خود را 

دریافت کرده اند.
وی واکسیناسیون عمومی را تنها راه ایمنی جامعه در 
برابر کرونا دانست و افزود: اگر ۵۰۰ هزار نفر دیگر در 
استان کرمان دوز اول واکسن خود را تزریق کنند، البته 
به شرط آنکه همه افرادی که باید، دوز اول را دریافت 
کرده باشــند، ما به حد مطلوب یعنی واکسیناســیون 

۸۵ درصدی خواهیم رسید.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه تقریبا 
نیمی از جمعیت استان کرمان واکسینه شده اند، اگر 
پیک ششم به وقوع بپیوندد، چند درصد آمار بستری 
ها و فوتی ها نسبت به پیک های قبلی تفاوت خواهد 
داشــت؟ گفــت: بــا توجــه به اینکه بیــش از 7۰ درصد 
دوز اول و بیش از ۴۰ درصد دوز دوم واکسن کرونای 
خود را دریافت کرده اند، پیش بینی می کنیم شدت 
موارد بســتری و مرگ و میر به اندازه پیک های قبلی 

نباشد و کاهش محسوسی خواهیم داشت.

همزمان با »هفته جهانی کارآفرینی« در گفت و گو با یک چهره صاحب نظر بررسی شد

چالش ها و موانع کارآفرینی 
اقتصــاد کرمــان: بــا وجــود تصــورات متفاوتی که ممکن اســت در 
باور عمومی نســبت به مفهوم »کارآفرینی« وجود داشــته باشــد 
اما بدون تردید، کارآفرینی در بســتری شــکل می گیرد که بخش 
خصوصی بتواند ورای مداخالت دولتی، ظرفیت ها و توانمندی های 
خــود را آشــکار کنــد و بــارور ســازد.»هفته جهانــی کارآفرینی« در 
حالی فرارســیده که کارآفرینی آنچنان که انتظار می رود در ایران 
مورد توجه قرار نگرفته و رشــد نیافته اســت و کماکان با موانع و 

چالش های متعددی روبروست.
بــه همیــن بهانــه، در گفــت و گو بــا »رویا اســدی« دانش آموخته 
دکتری کارآفرینی و مدیریت کسب و کار از دانشگاه تهران،دبیر 
کمیســیون آمــوزش و عضــو کمیســیون سیاســتگذاری و ارزیابــی 
ســازمان ملی کارآفرینی ایران و موســس کانون کارآفرینی اســتان 
کرمان در بخش خصوصی، فراز و فرود و قوت و ضعف اکوسیستم 

کارآفرینی ایران و کرمان را بررسی کرده ایم . 
در کنــار تصــور عامیانــه ای کــه از کارآفرینــی وجود دارد، ممکن اســت 
تعاریــف متعــددی نیز از آن شــده باشــد.در یک تعریــف جامع و گویا، 

کارآفرینی چیست؟
در واقع کارآفرینی یعنی با عشق و ایده ات برای رفع نیاز گروهی 
از مردم سرزمینت تالش کنی؛چه با ساخت یک کاال یا ارائه یک 
خدمت، بدون اینکه دســتت جلوی دولت دراز باشــد. کارآفرینی 
مقــدس اســت و کارآفرینــان عاشــقند. عاشــق کارشان،عاشــق 
همنوعانشــان. کارآفرینــی را نمی بینیــد کــه عاشــق نباشــد و تنهــا 
عشق می تواند در شرایطی چنین دشوار یک کارآفرین و کسب و 

کارش را سرپا نگه دارد.
اما از لحاظ علمی، کارآفرینی تعاریف متعددی دارد که این تفاوت 
از گستردگی علم کارآفرینی و ارزشمندی و اثرگذاری آن در ابعاد 
متفاوت ناشی می شود. در مجموع اگر محصولی جدید ) کاال یا 
خدمت( را ارائه دهیم یا بازار جدیدی را بیابیم که هم نیاز گروهی 
از افــراد جامعــه را رفــع کنــد و هــم منجــر به کســب درآمد شــود و 
کاری نو باشد، این کارآفرینی است. تفاوت راه اندازی یک کسب 
و کار و کارآفرینی مرز باریکی دارد که با نو بودن ایده در محدوده 

جغرافیایی که مشخص می کنیم، مفهوم می بابد. 
اکوسیستم یا زیست بوم کارآفرینی چه بخش هایی را دربرمیگیرد و برای 
دستیابی به نتایج مطلوب،هماهنگی بین اجزای اکوسیستم از چه میزان 

اهمیتی برخوردار است؟
اکوسیســتم کارآفرینــی هــر منطقــه مختــص خــودش اســت و هر 
اکوسیستم دارای ساب اکوسیستم  های منحصر به  فردیست که 
یک هدف مشخص دارند و آن رشد کارآفرینی و در نهایت ارتقای 
سطح رفاه اقتصادی جامعه است. اما با تمام تفاوت های ماهیتِی 
اکوسیســتم های مناطــق کــه مســتقیما بــه محیــط و محصــوالت 

استراتژیک منطقه بستگی دارد، داری ابعاد یکسان می باشد. 
از دیــدگاه دانشــمندان مختلــف، مدل هــای مفهومــی و الگوهــای 
بســیاری وجــود دارد کــه مــی تــوان آنها رابررســی کرد. امــا یکی از 
مهمترین مدل های اکوسیستم کارآفرینی که شباهت بسیاری از 
جهت انطباق با اجزای اکوسیســتم ایران و اســتان های ایران دارد 
مــدل آیزنبــرگ اســت. در این مــدل اکوسیســتم کارآفرینی ۶ بعد 
دارد که شــامل سیاســت ها، بازارها، سرمایه انسانی، پشتیبانی، 

فرهنگ و سرمایه مالی است. 
در کشــورهایی کــه بــر پایــه SMEs )کســب و کارهــای کوچــک و 
متوسط( بنا شده و فرهنگ کار و فرهنگ کارآفرینی در آن ریشه 
دارد،اجزای اکوسیستم کارآفرینی نقش خود را به خوبی پذیرفته 
اند و همه اجزای اکوسیســتم در راســتای هدف اصلی که تقویت 
اکوسیســتم منطقــه اســت گام برمــی دارنــد. بنابرایــن مهمتریــن 
گام برای اینکه یک منطقه از لحاظ کارآفرینی رشد پیدا کند این 
اســت که پذیرش در اجزای اکوسیســتم کارآفرینی وجود داشــته 
باشــد. وقتی کــه  بپذیریــم در کجای این اکوسیســتم قــرار داریم و 
کار درســت خود را درســت انجام دهیم، اکوسیســتم مســیر خود 
را بــه راحتــی پیــدا مــی کنــد. هماهنگــی بیــن اجــزای اکوسیســتم 
کارآفرینی از پذیرش اجزا ناشــی می شــود. نکته خیلی مهمی که 
سیاستگذاران باید به آن اهمیت دهند این است که اکوسیستم 
کارآفرینی ساختنی نیست که ما آن را بخواهیم راه اندازی کنیم و 
در بوق و کرنا کنیم. اکوسیســتم کارآفرینی فقط با تســهیل فضا 
برای رشد کارآفرینان که قلب اکوسیستم هستند شکل می گیرد 
که متاسفانه بر اساس آخرین گزارش ها وضعیت محیط کسب و 

کار کرمان بسیار نامناسب است.
کارآفرینی در ایران چه مسیری را پیموده و زیست بوم کارآفرینی در ابعاد 
ملی چه نقاط قوت و ضعفی دارد؟ به نظرتان به تغییر ریل بیشتر نیاز 

داریم یا اصالح سیاست گذاری ها؟
کارآفرینی در ایران در برخی حوزه ها و اجزا متاسفانه درگیر شعار 
شده است. فارغ از این مساله، کارآفرینی همیشه و در همه ادوار 
تاریــخ وجــود داشــته و تاریخ ایران و کرمان هــم کارآفرینان بزرگی 

را به خود دیده است. 
احیــای فرهنــگ کار و کارآفرینــی در فضایی کــه  افرادی که حقوق 
ماهیانــه دریافــت مــی کنند و مشــاوره کارآفرینی می دهند خیلی 
سخت است. لذا اگر بخواهم نقاط ضعف را ابتدا بگویم باید تاکید 
کنم اگر در خصوص کارآفرینی صحبت می کنیم یا می خواهیم 
در مسیر کارآفرینی قدم برداریم باید از شعار دوری کنیم .باید از 
کارآفرینان واقعی که سختی روزگار را چشیده اند و مستقل عمل 
می کنند،الگو بگیریم و در محضرشان تجربه کسب کنیم. به بیان 
واضــح تــر؛ کارآفرینانی که مســیر کارآفرینــی را در این فضایی که 
قوانین ضد کارآفرینی حاکم است به سختی طی می کنند، منبع 
انتقال تجربه هســتند. اینکه ســازمان ها مدام کارآفرینی را تبلیغ 
می کنند از این نظر که این مفهوم بیشتر شناسانده شود، خوب 
اســت اما در عمل می بینیم که هنوز همان قوانین حاکم اســت 
و همان مسیر سخت کارآفرینی ادامه دارد. از منظر اکوسیستم 
کارآفرینی جایگاه سازمانها و نقش آنها کامال مشخص است. اما 
پذیرش اجزا و هماهنگی بین دستگاهها در آنها در ایران حداقلی 
است و بیشتر دغدغه گزارش کار دارند تا اینکه در واقعیت، اتفاق 

موثر و مثبتی رقم بخورد.
  آمار باالی  بیکاری و نتایج کارگروه های اشــتغال که ســال ها جز 
صرف وقت و هزینه عایدی نداشــته، از نتایج عدم پذیرش نقش 
سازمان ها در اکوسیستم کارآفرینی ایران است. نهادهای دولتی 
فقط و فقط یکی از اجزای اکوسیستم کارآفرینی هستند و اینکه 
باقــی اجــزای ایــن اکوسیســتم نقــش و جایــگاه خود را به درســتی 

بشناسند، بسیار اهمیت دارد. 
یادمــان باشــد در  تقویــت اکوسیســتم های کارآفرینــی، »زمان« 
نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند. لذا افراد یا سازمان هایی که 
در مســیر هدف واقعی اکوسیســتم قدم برندارند به مرور زمان یا 
حذف می شوند یا با تغییر نقش ، جایگاه واقعی خود را می پذیرند 
و در آن جایگاه موثر عمل می کنند . این مســیر، مســیری اســت 
کــه بــا احیای یک فرهنگ بدوی یعنی فرهنگ کارکردن انجام می 
پذیرد. اگر فرهنگ کارآفرینی به درستی احیا شود مسیر کارآفرینی 
سریع تر رشد می کند. احیا و ترویج یک فرهنگ باید مستمر باشد 
نه به صورت مقطعی و به مناسبت های متفاوت یادی از کارآفرینان 
شــود. قطعا اصالح سیاســتگذاری ها نقش اساســی دارد اما چون 
در بین اکثر سیاست گذاران، کارآفرینی معنای واقعی خود را پیدا 
نکرده عموم تصمیم های سیاستگذاران با هدف تامین جیب دولت 
گرفته می شــود. این فشــار و ســنگ اندازی در ایران دقیقا از سوی 
سیاست گذاران اتفاق میفتد. در حالی که بهترین سیاست دولت و 
سیاستگذار این است که بگذارند کارآفرینان کار خودشان را انجام 
دهند. برای کارآفرینی و کارآفرینان ریل گذاری دولتی معنی ندارد 

و کارآفرینان و عاشقان کارآفرینی مسیر خود را پیدا می کنند.
در عرصه محلی و استانی با چه شرایطی مواجهیم؟از نظر ارتباط دولت 
و بخش خصوصی برای تقویت این اکوسیســتم و از نظر هماهنگی و 

تقسیم کار بین اجزای اکوسیستم؟
متاسفانه در استان کرمان عالوه بر فضای نامناسب کسب وکار 
و قوانیِن ضدکارآفرینی ملی، فضای سیاسی حاکم نیز اثر بسیار 
باالیی بر اکوسیستم کارآفرینی استان کرمان دارد. ارتباط دولت 
و بخش خصوصی زمانی موثر است که کارآفرینان واقعی صاحب 
نظر باشــند. دقیقا نمی دانم چندمین نشســت شــورای گفتگوی 
دولت و بخض خصوصی در استان انجام شده اما بی نتیجه بودن 
این نشست ها و مذاکرات را در وضعیت محیط کسب و کار استان 
می بینیم و لمس می کنیم. به عنوان یک مثال کوچک، قوانین 
بیمه ای در شرایط کرونا نه تنها بهبود نداشته بلکه فشار سازمان 
تامین اجتماعی در پرداخت لیست بیمه ها و کاهش مدت زمان 
پرداخت بر واحدهای کســب و کار بیشــتر شــده اســت. اداره امور 
مالیاتی کماکان بدون هیچ گونه حمایتی از کارآفرینان و واحدهای 
کسب و کار، روند سال های گذشته خود را پیش می برد. یکی از 
مهمترین شرایط منفی که در استان و ایران نیز وجود دارد شآن و 
منزلت اجتماعی کارآفرینان است. با توجه به بزرگ بودن دولت، 
نگاه مثبتی به کارآفرینان وجود ندارد. کارآفرینانی که این روزها با 
این شرایط اقتصادی صورت خود را با سیلی سرخ نگه می دارند دور 
از انصاف است که حوزه کارآفرینی دستخوش بازی ها و رانت های 
ســازمان های دولتی و شــبه دولتی شــود.از سویی اگر هماهنگی و 
تقســیم کار بیــن اجــزای اکوسیســتم کارآفرینــی اتفاق مــی افتاد، 
نهادهــا مجبــور بــه آمارســازی در خصوص افزایش اشــتغال زایی و 

توسعه کارآفرینی نمی شدند.  
نقاط قوت و ضعف و پیشنهادها کدام است؟

یکی از مهمترین نقاط ضعف در دو جزء مهم  اکوسیستم کارآفرینی 
ایران و به صورت جزیی تر در اکوسیستم های کارآفرینی استان ها، 
فرهنگ کار و سرمایه انسانی است. ما نیروی کار ماهر کم داریم. 
به نظر من، تنها نهادی که به دور از حواشی به صورت واقعی در 

پرورش نیروی کار ماهر موفق بوده سازمان فنی و حرفه ای کشور و 
ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای در استان  ها هستند که کماکان 
پس از ســال ها با ســختگیری ها و فیلترهای سازمانی خود، نیروی 
کار ماهر را پرورش می دهند. اما در ادامه این زنجیره، اوال نیروهای 
کار تخصصی که مهارت نرم دیده باشــند کم اســت. دوما نیروی 
کار ماهر نمی تواند در فضای مجازی و توهمی آمارهای سازمانها 

جایگاه شغلی خود را پیدا کند. 
در توسعه کارآفرینی نقطه قوتی که می بینم استفاده مکرر از این 
کلمه است که امیدوارم به مانندد واژه های دیگر با ندانم کاری ها 

و سوءمدیریت ها از ارزش آن کاسته نشود.
احیای فرهنگ کار هم مهمترین اقدام است. از سوی دیگر فرهنگ 
در گام اول از فرد شروع می شود و در گام دوم جامعه را تحت تاثیر 
قرار می دهد. بسیاری از خانواده ها در فضای فعلی جامعه نگران 
آینده شــغلی فرزندانشــان هســتند و به نسبت چندین سال قبل 
بیشتر به فکر خروج از کشور هستند تا یافتن راه حل. درحالیکه 

»کارآفرینی« می تواند موثر باشد.
در فضایی که بی اعتمادی به تصمیمات دولتی ها و شبه دولتی 
هــا مــوج مــی زند، خانواده  و ســرمایه های روانشــناختی افراد می 

توانند نقش مهمی را ایفا کنند.
پیشنهاد دوم نیز راه اندازی دادگاه ویژه کارآفرینان است که قضات 
آن متخصص و با شناخت کافی از این حوزه در آنها حضور داشته 
باشند. برخی از کارآفرینان و صاحبان کسب و کارها به دلیل عدم 
حمایت دولت از بخش خصوصی در زندان به سر می برند و نهایتا 
ممکن است با مراسم گلریزان آزاد شوند. آیا شایسته است فردی  
کــه روی پــای خودش ایســتاده به خاطر قوانیــن ضدکارآفرینی در 
حبس باشد و یا با ترحم آزاد شود؟. این طرح و پیشنهاد قبال به 
نهادهای مرتبط ارائه شده اما قطعا برای تحقق زمان زیادی می برد. 
و پیشــنهاد بعدی، آگاه ســازی جوانان در خصوص مســیر سخت 
کارآفرینی است چرا که اگر با سختی های مسیر آگاه نشوند قطعا 
دچار مشکل خواهند شد.آگاه سازی افراد جامعه از قوانین پیش 
روی کارآفرینان و توانمندسازی آنها برای راه اندازی یک کسب و 
کار موفق، اهمیت ویژه ای دارد. درست است که »ریسک پذیری« 
از ویژگی های کارآفرینان است اما در ایران کارآفرینی و راه اندازی 
یک کسب و کار، ریسک بسیار باالتری نسبت به خیلی از کشورها 

دارد و بنابراین باید خیلی حساب شده تر عمل کرد.
چه چشم اندازی با روال فعلی و با طی کردن مسیر گذشته وجود دارد و 

چه ظرفیت هایی با اصالح رویکردها ممکن است محقق شود؟
اگر همین مسیر طی شود قطعا زمان برای احیای یک فرهنگ را 
از دست داده ایم. اگر رویکردها به سمت احیای منزلت اجتماعی 
کارآفرینان و تسهیل قوانین به صورت واقعی - نه روی کاغد-  پیش 
بــرود قطعــا شــرایط بهتری را تجربه خواهیم کــرد هرچند با بزرگی 
دولت در ایران و حاکم بودن فرهنگ استخدامی بر فضای کشور، 
چنین دستاورد و تحولی احتماال در دوره ما به واقعیت تبدیل نشود.

این نکته را هم در پایان یادآور شوم که اگر بپذیریم ارکان جامعه 
هر کدام نقشی در اکوسیستم کارآفرینی دارند و به جایگاه و نقش 
افراد و نهادها در اکوسیستم احترام بگذاریم قطعا کارآفرینی در 

مسیر واقعی خود قرار می گیرد. 

در شورای مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان مطرح شد

پیگیری ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان درآمد مازاد کرمان
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با بیان اینکه 
تاکنون هشــت هزار و ۲۰۸ میلیارد تومان وصول اعتبارات از این 
اســتان بــوده اســت گفــت: بیــش از ۲ هــزار و ۴۰۰ میلیــارد تومان 
مازاد درآمد این استان است که برگشت این اعتبارات به کرمان 

پیگیری می شود.
جعفر رودری در نشســت شــورای مدیریت و برنامه ریزی اســتان 
کرمان افزود: مازاد مجموع درآمد سال جاری استان کرمان ۹ هزار 
و ۹۵۲ میلیــارد تومــان در بخــش درآمدهــای مالیاتی و غیرمالیاتی 
بــوده و مصــوب هفــت ماهــه امســال نیز پنج هــزار و ۸۰۵ میلیارد 

تومان می شود.
وی اظهار داشت: برگشت مازاد مالیات براساس مکاتبه استانداری 
کرمان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی از محل سازمان برنامه و 

بودجه پیگیری شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: با تاکید 
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، احتمال برگشت این بودجه 

وجود دارد اما سازوکار برگشت آن روشن نیست.
وی تصریــح کــرد: فقــط پنــج میلیون به اســتان کرمــان اختصاص 
یافــت کــه آن هــم برای ای انســت که ســرفصل بســته نشــود و با 
پیگیری نمایندگان این استان در مجلس شورای اسالمی می تواند 

محقق شود.

حدود ۵۵0 میلیارد تومان به کرمان تخصیص یافت  
رودری در بخــش دیگــری از ســخنانش گفت: آخرین عدد ابالغی 

برای ۳۲ دستگاه مشمول بودجه ای استان کرمان ۹۸1.۴ میلیارد 
تومــان بــوده کــه تاکنون ۵۴۹ میلیــارد تومان تخصیص یافته و در 

این بخش پرداخت های خزانه بروز است.
وی ادامه داد: میزان سه هزار و ۵۳۲ میلیارد تومان اعتبار ابالغی 
تملــک دارایــی ســرمایه ای اســتان کرمان بوده کــه ۴1.7 درصد آن 
تخصیص یافته که این رقم باتوجه به وضعیت بودجه کل کشور 

قابل قبول است.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان کرمــان گفــت: 
همچنین ۲۵ درصد از اعتبار متوازن استان کرمان تخصیص یافته 

که نسبت به سال های گذشته وضعیت خوبی داریم.
وی یادآور شــد: بیش از ۹۳ درصد از موافقت نامه های دســتگاه 
هــای اجرایــی اســتان کرمــان مبادلــه شــده و فقط با یک دســتگاه 
مشکل داریم که در این خصوص باید با نهاد ملی هماهنگ شود.
به گزارش ایرنا، وی افزود: در صورت به نتیجه نرسیدن به موجب 
قانون دستورالعمل بودجه این اجازه را داده که سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان کرمان یک طرفه آن را مبادله کند.
رودری بیــان داشــت: فرصــت قانونــی بــرای مبادلــه موافقت نامه 
هــا ۳1 شــهریورماه امســال بــوده، چند مورد باقــی مانده که اقالم 
کالنی نیســتند، مربوط به چند دســتگاه بوده اســت که ضرورت 

پیگیری وجود دارد.

9 درصد نقدینگی به استان کرمان تخصیص یافت  
وی اضافــه کــرد: در جــذب اعتبــارات ســال گذشــته را پشــت ســر 

گذاشــتیم و اعتبــارات نقــدی خزانــه در همه اســتان ها تخصیص 
داده شــده امــا نقدینگــی واصــل نشــده کــه بــه علــت محدودیت 

اعتباری دولت است.
رودری عنــوان کــرد: اصلی ترین مطالبه مدیران نیز همین مســاله 

است که در سطح ملی برای اجرای قراردادها پیگیری می شود.
وی گفت: دولت برخی اعتبارات نقدی را تخصیص داده اما پول 
به خزانه نیامده و در این زمینه از مجموع یکهزار و ۳۳7.۳ میلیارد 
تومــان ســهم اســتان فقــط 1۲۰ میلیارد تومان معــادل ۹ درصد به 

این استان آمده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان ابراز داشت: 
همچنیــن در ایــن بخــش در حــوزه دســتگاه هــای اســتانی تحــرک 
بیشتری الزم است، موافقت نامه ها مبادله و قراردادها منعقد و 

زمینه برای جذب بودجه فراهم است.
۲۴ میلیارد تومان تهاتر شد

وی با اشاره به اسناد تهاتر استان نیز گفت: ظرفیت های قانون 
بودجــه در حــوزه مالیاتــی 7۶ طــرح با اعتبار 17۶ میلیارد تومان به 
تهران ارســال شــده که از این میزان ۲۴ میلیارد تخصیص یافته و 
در ایــن بخــش نیــاز به پیگیری دســتگاه های مربوطه دارد و بخش 
مربوط به سازمان برنامه و بودجه در رقم کشوری پنج هزار میلیارد 

تومان بوده است.
وی افــزود: اســناد نــوع دوم نیــز ۳۵ هــزار میلیــارد تومان ســهمیه 
کشــوری اســت که به دســتگاه ها ابالغ شده لذا به عنوان بخشی 

از کار در دستور کار مدیران قرار گیرد.



 صنعت، معدن  صنعت، معدن 
33و تجارتو تجارت

  خبر

 شرکت های برتر 
 حوزه صنعت، 
رتبه بندی می شوند

نشســت خبری بیســت و چهارمین ســال رتبه بندی 
شــرکت های برتــر ایران با حضــور »ابوالفضل کیانی 
بختیــاری« مدیرعامــل ســازمان مدیریــت صنعتــی 
برگزار شد. مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در 

خصوص رتبه بندی شــرکت های برتر اظهار داشــت: 
بــا   )۱۳۷۷( نخســت  ســال  در   ۱۰۰-IMI رتبه بنــدی
رتبه بندی ۱۰۰ شرکت برتر ایران از نظر شاخص میزان 
فروش )درآمد( آغاز شد و در سال های بعد از آن، با 

توجه به استقبال خوب شرکت ها و برای پاسخگویی 
به درخواســت آن ها، به تدریج، تعداد شــرکت های 
فهرســت به ۵۰۰ شــرکت افزایش یافت، همچنین، 
تعداد شاخص های مورد بررسی نیز افزایش یافت.
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در نشست مشترک با رایزن و معاون اقتصادی 
سفارت اتریش بررسی شد

 خیز »مس شهید باهنر«
برای صادرات به اروپا

در نشست مشترک رایزن و معاون اقتصادی سفارت 
اتریش در ایران و مدیرعامل مس شهید باهنر کرمان، 
پتانسیل های همکاری و مراودات تجاری دوجانبه، مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت.
در ایــن نشســت کــه در محــل ســفارت اتریــش برگزار 
شد،مجید ضیائی مدیرعامل مس شهید باهنرکرمان، 
ضمن معرفی کامل کارخانجات این شرکت، با اشاره 
به قابلیت های موجود در این شرکت و هلدینگ صدر 
تامین و شســتا، زیرســاخت های موجود در کشورهای 
امارات، عمان و دیگر کشــورها را بســترهای مناســبی 
برای استفاده از پتانسیلهای شرکت های هلدینگ صدر 
تامین و شستا دانست وافزود:صنایع مس باهنر نیز 
با برخورداری از توان تولیدی باال در محصوالت مسی 
و برنجــی می توانــد نیــاز صنایــع مرتبــط در زمینه هــای 

مختلف را برآورده کند.
ضیائی ضمن برشــمردن آمارهــای واردات محصوالت 
مســی توســط کشــور اتریش با اشــاره به جهش ها و 
رویکرد صادراتی مس باهنر از عزم راسخ این شرکت 
بــرای صــادرات بــه اروپــا خبــر داد و گفــت: از طریــق 
کشورهای یاد شده و با استفاده از ظرفیت های موجود، 

تحقق این امر، دور از دسترس نخواهد بود.
بــه گــزارش روابط عمومی مس شــهید باهنــر، در این 
نشست کریستوفر گرب مایر رایزن و معاون اقتصادی 
ســفارت اتریــش در ایــران نیز ضمن ابراز خرســندی از 
انجــام ایــن دیــدار از آمادگی اتریش جهت همکاری با 
مس باهنر خبر داد وافزود: فضای مثبت همکاری های 
تجاری بین دو کشور ایران و اتریش موقعیت مناسبی 

برای ارتقای سطح مبادالت ایجاد کرده است.
بــه گــزارش روابــط عمومــی مــس شــهید باهنــر، وی 
همچنین خاطر نشــان کرد: پتانســیل های ذکر شــده 
در مــس باهنــر و هلدینــگ صدرتامیــن  و ســایر موارد 
مطروحــه در نشســت را در اختیــار  تولیــد کننــدگان و 
تجــار اتریــش قــرار خواهــد داد و این مــوارد را از طریق 

سفارت پیگیری می کند.
رایزن و معاون اقتصادی ســفارت اتریش ضمن قبول 
دعوت مدیرعامل مس باهنر برای بازدید از این شرکت 
در آینــده نزدیــک اعالم داشــت: بررســی مــوارد بعدی  
پــس از ســفر بــه کرمــان بازدیــد از مــس باهنــر  انجام 
خواهد شد. وی ابراز امیدواری کرد در نشست بعدی 
کــه در محــل کارخانــه مــس باهنر انجام خواهد شــد، 
نتیجه مذاکرات صورت گرفته با تجار و تولیدکنندگان 
در کشورش مطرح و راههای مبادالت تجاری بصورت 

جزیی  و عملیاتی مورد بررسی قرار گیرد.
گفتنــی اســت در ایــن نشســت مدیــر بازاریابی بخش 
بازرگانی سفارت اتریش در ایران و مدیرخرید خارجی 
و مدیر بازاریابی مس شهید باهنر نیز حضور داشتند.

 خریداران خرد چه روزهایی 
از بورس سیمان بخرند؟

مدیریــت توســعه بــازار فیزیکی بــورس کاالی ایران در 
اطالعیــه ای بــه کارگزاران و فعاالن بازار ســرمایه تغییر 
روزهای معامالتی گواهی سپرده سیمان را اطالع رسانی 
کرد. بر این اســاس پیرو گشــایش انبارها و نمادهای 
کیلوگرمــی(   ۵۰ )کیســه  تیــپ۲  ســیمان  معامالتــی 
به منظــور انجــام معامــالت ناپیوســته گواهــی ســپرده 
کاالیــی، فعــاالن بــازار می توانند از امروز )سه شــنبه 11 
آبان ماه( معامالت گواهی ســپرده ســیمان را تا اطالع 
ثانوی در روزهای دوشــنبه و سه شــنبه هر هفته انجام 

دهند.
اطالعات مربوط به سفارش ها و قیمت های معامالتی 
در بخــش بــورس کاال قســمت گواهــی ســپرده کاالیی 
ناپیوسته در سایت www.tsetmc.com برای عموم 
قابل مشاهده است. نخستین روز راه اندازی معامالت 
گواهی سپرده سیمان در بورس کاال ۹ آبان ماه بود که 
معامله 1۳1هزار گواهی سپرده معادل 1۳1تن سیمان 
انبار کارخانه های سیمان غرب، فارس، خاش و دورود 

به ثبت رسید.

  جزئیات معامالت گواهی سپرده سیمان  
در انجام معامالت گواهی ســپرده ســیمان، حداقل و 
حداکثر خرید 1۰ تا 1۰۰ تن و هر گواهی سپرده سیمان 
معــادل یک کیلوگــرم ســیمان اســت. بــه ایــن ترتیب 
فــردی کــه تمایــل به خریــد دارد، باید حداقــل 1۰هزار 
گواهی معادل 1۰تن سیمان و حداکثر 1۰۰هزار گواهی 
معادل 1۰۰تن سیمان تیپ۲ پاکتی سفارش خرید را 
ثبت کند. هر نماد نیز امکان خرید بیشــتر از 1۰۰تن 
را نــدارد و انجــام معامــالت در ایــن روش با همان کد 
سهامداری مقدور است. مبنای قیمتی در این روش 
قیمت روز قبل سیمان در بازار فیزیکی بورس کاالست 
که با محدوده نوسان مثبت و منفی ۳درصد در بازار 
گواهی کشــف می شــود. معامالت از ســاعت 1۲:۴۵ 
تــا 1۳:۳۰ بــه صــورت پیش گشــایش و پــس از آن، به 
صورت تک قیمتی و ناپیوسته انجام می شود؛ به این 
معنــی کــه خریدار تا دو هفته مهلت دارد محصول را 
از انبــار کارخانــه تحویل بگیــرد. خریداران باید بدانند 
که گواهی ســپرده ســیمان بازار ثانویه ندارد و مانند 
سایر گواهی سپرده های کاالیی که معامالت در آنها 
به صورت پیوسته است، نیست و کسانی که سیمان 
خریده اند، حتما باید نسبت به تحویل از فروشنده و 
حمل سیمان اقدام کنند. سیمان در نظر گرفته شده 
بســته بندی های  در  و  تیــپ۲  نــوع  از  ایــن روش  در 

۵۰کیلوگرمی است.

محمودآبادی جایگزین کیانی شد

 معرفی مدیرعامل جدید 
 نظم آوران 

صنعت و معدن گل گهر 
علی محمود آبادی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت 

نظم آوران صنعت و معدن گل گهر معرفی شد.
 در نشســت هیت مدیره شــرکت نظم اوران با تقدیر 
از زحمــات چندیــن ســاله حمیــد کیانــی و بــا توجــه به 
حضــور وی در ســمتی دیگــر در منطقــه گل گهر، علی 
محمود آبادی به عنوان مدیرعامل جدید این شــرکت 

انتخاب شد.

 در راستای تکمیل خط نخست انتقال 
آب خلیج فارس صورت گرفت

 احداث مخازن 
 ذخیره     سازی آب از سوی 

شرکت توسعه عمران گل گهر
معادل ۸۳ میلیارد مترمکعب میزان مصرف آب کشور 
است که از این میزان ۸ میلیارد مترمکعب برای شرب 
و ۸/ ۲مترمکعب در حوزه صنعت مورد اســتفاده قرار 
می گیرد. این در حالی است که میزان آب مصرفی در 
حوزه معادن ۴۵۰ میلیون مترمکعب است. در دنیا نیز 
به طور روزانه 1۰7 میلیون مترمکعب آب دریا شیرین 
می شود که در منطقه خلیج فارس این عدد روزانه ۲1 

میلیون مترمکعب با پیشتازی عربستان است.
با اجرای  خط یک انتقال آب خلیج فارس، اولین خط به 
منطقه گل گهر در سال گذشته رسید. این خط انتقال 
با هدف تامین آب صنایع و معادن از سال ۹7 آغاز به 
کار کــرد  و اکنــون در مناطــق هدف نظیر رفســنجان و 
گل گهر، چادرملو و مس سرچشمه در حال بهره برداری 
اســت. خــط شــماره یــک انتقــال آب خلیج فــارس بــه 
عنوان مدل نمونه اصلی برای خطوط دیگر قرار گرفت 
و اکنــون خطــوط ۲و۳ و۴ نیــز بــا پشــت ســر گذاشــتن  
شناسایی پیمانکاران در حال اجرا هستند. در خط یک، 
مصرف کنندگان اقدام به اجرای عملیات تکمیلی کرده 
و بــرای جلوگیــری از بحران قطعی آب، مخازنی را برای 
ذخیره سازی آب طراحی کرده اند. این اقدام سبب شده 
تا بخش های دیگر به جز معدن نیز از تاثیر بیشتری از 
اشتغال و تامین زیرساخت برخوردار باشند. در همین 
رابطه مدیر توسعه و برنامه ریزی شرکت توسعه عمران 
و مدیریت منطقه ای گل گهر ضمن اعالم این خبر که 
مخزن ذخیره سازی آب در آستانه افتتاح و بهره برداری 
اســت گفــت: از آنجــا کــه انتقــال آب خلیج فــارس بــه 
یکســری مقاصــد طراحی شــده اســت ایــن امر ممکن 
است  در طول مسیر آب به هر دلیلی دچار قطعی و 
چالــش شــود. وی ادامــه داد: به همین دلیل در طول 
مســیر مخازنی را جانمایی می کنند که به طور موقت 
جایگزینی برای قطعی موقت آب شود تا ظرف دو، سه 
روز برای اختالل زمان داشته و نقاط مصرف بدون آب 
نمانند. وی یادآور شد: این مخازن برای جبران قطعی 
آب بــه هــر دلیل فنی اســت کــه مصرف کنندگان برای 
مصرف آب دچار اختالل نشــوند. محســن محمدی با 
اشــاره به ســاخت چهار مخزن که ســازنده آن شــرکت 
توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر است، تصریح 
کرد: یکی از مخازن ذخیره سازی آ ب به میزان 1۰ هزار 
متر مکعب آب به زودی قابل بهره برداری است و اخیرا 
عملیــات نصــب آن  اجــرا شــده اســت. وی این نوید را 
داد کــه ســه مخــزن دیگر نیــز تا پایان ســال جاری وارد 
مدار خواهند شد.وی در نهایت تاکید کرد: این مخازن 
جزئی از مســیر نیســتند، اما می توانند مکمل آنها در 

نقاط مصرف باشند.

 مدیر مالی شرکت ملی صنایع مس ایران
 اعالم کرد

افزایش ۲۰۰هزارمیلیارد ریالی 
سرمایه »فملی«

تقاضــای افزایــش ســرمایه شــرکت ملــی صنایع مس 
ایران به عنوان بزرگ ترین افزایش سرمایه فعلی تاریخ 
بورس ایران مورد موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار 
قرار گرفت. مدیر مالی شرکت ملی صنایع مس ایران 
در این باره عنوان کرد: برای نخستین بار شرکت مس 
از لحــاظ ســرمایه، بزرگ تریــن ســرمایه را در بین تمام 

شرکت های بورسی خواهد داشت.
امیدعلــی معیــری با بیــان اینکه در اجــرای قانون بازار 
اوراق بهــادار جمهــوری اســالمی ایــران )مصــوب آذر 
1۳۸۴( تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید 
شــرکت ملی صنایع مس ایران در این ســازمان مورد 
بررسی قرار گرفت، خاطرنشان کرد: در همین راستا، 
بر اساس رسیدگی انجام شده مواردی حاکی از مغایرت 
با قوانین و مقررات مربوطه در انتشار سهام مالحظه 
نشده است و افزایش سرمایه شرکت مس با رعایت 
قوانین و مقررات مربوطه از نظر سازمان بورس و اوراق 

بهادار بالمانع اعالم شد.
مدیــر مالــی شــرکت ملــی صنایع مس ایــران در ادامه 
ســرمایه فعلــی شــرکت ملــی صنایع مــس را ۲۰۰ هزار 
میلیــارد ریــال اعــالم کــرد و افــزود: تعداد ســهام قابل 
انتشــار ۲۰۰ میلیارد ســهم به ارزش اســمی هر ســهم 
هــزار ریــال و مبلغ افزایش ســرمایه ۲۰۰ هــزار میلیارد 

ریال است.
بــه گفتــه معیری، منبــع این تامین ســرمایه ۲۰۰ هزار 
میلیارد ریالی از محل سود انباشته شرکت ملی مس 

خواهد بود.

درس »فوالدِی« ترکیه برای ایران

آینده صنعت فوالد در ایران چگونه است؟

بــا بازگشــت وضعیــت اقتصــاد جهانــی بــه دوران پیــش از کرونــا، 
می تــوان پیش بینــی کــرد که تولید فوالد هم به تدریج اوج بگیرد، 
چــرا کــه صنعــت فــوالد، مبنایــی بــرای تولیــد در صنایــع گوناگون 
اســت و با رشــد تقاضا در صنایع پایین دســتی، صنعت فوالد هم 

می تواند اوج بگیرد.
ایران یکی از 1۰ تولیدکننده بزرگ فوالد در جهان اســت )باالتر از 
اقتصادهاِی بزرگی مانند فرانسه( و صادرات فوالد، یکی از معدود 
مواردی اســت که دالرهای غیرنفتی برای اقتصاد ایران به ارمغان 
می آورد. ایران همچنین برنامه ریزی های گسترده ای دارد که بتواند 

به زودی به جایگاه هفتمین تولیدکننده فوالد در جهان برسد.
در ایــن میــان، انتقــادات بســیار زیادی نســبت به تولیــد فوالد در 
ایــران وجــود دارد، از جملــه اینکه فوالد، صنعتی بســیار »آب بر« 
اســت و صنایــِع فــوالد ایــران هم عمدتا در نقاط خشــک و کم آب 

کشور جانمایی شده اند.
 ایــن امــا در حالــی اســت کــه رشــد صنعــت فــوالد، اگــر بتوانــد بر 
انتقادات فائق بیاید، دســتی باز به ایران می دهد که در صنایعی 
دیگــر )از خودروســازی گرفتــه تــا تولیــد لــوازم خانگــی( هــم مزیت 
نســبی باالتری پیدا کند. اما چه چشــم اندازی )دست کم در کوتاه 
مدت( در مورد بازار فوالد در ایران و جهان می توان به دست داد؟

شکی نیست که تولید فوالد در جهان، در سال ۲۰۲۰ میالدی به 
شــدت افــت کــرده و ایــن موضوع به دلیل افت تقاضای ناشــی از 
بروز رکود اقتصادی به دلیل کرونا، دور از انتظار هم نبوده است. 
بررسی ها نشان می دهند که تولید فوالد در سطح جهانی در سال 
۲۰۲۰ میالدی، چندین میلیون تن افت داشته و حتی از تولید فوالد 
در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ میالدی هم پایین تر بوده است. )طی آن 
دو سال، اقتصاد جهان درگیر یکی از بزرگ ترین دوره های رکودِی 

1۰۰ سال اخیر شده بود.(
 )World Steel Association( »آمارهای »انجمن جهانی فوالد
نشان می دهد که در حالی که تقاضا برای فوالد در جهان در سال 
۲۰1۹ میــالدی بــا رشــد 1٫۳ درصــدی نســبت به ســال پیــش از آن 
افزایــش پیــدا کــرده بود، شــوک کرونا این تقاضا را در ســال ۲۰۲۰ 

میالدی ۲٫۴ درصد کاهش داد.
بــا ایــن همه، پیش بینی هــا خوش بینانه اند: تقاضــای جهانی برای 
فــوالد در ســال جــاری ۴٫1 درصــد نســبت بــه ســال ۲۰۲۰ افزایش 
خواهد داشت که نشان می دهد اقتصاد جهانی و بازار فوالد، به 

تدریج در حال بازیابی خود هستند.
امــا شــوک بــه بــازار عرضه و تقاضــای فوالد در کشــورها و مناطق 

مختلــف جهــان یکســان نبــوده اســت. آمارهــای »انجمــن جهانی 
فوالد« نشان می دهد که تولیدکنندگان فوالد در »خاورمیانه« )که 
ایران بزرگ تریِن آنها است( بیشترین آسیب را از کاهش تقاضای 

فوالد در دوران همه گیری کرونایی تجربه کردند.
بر این اساس، افت تقاضا برای فوالد در منطقه »خاورمیانه« )که 
می توان با اغماض آن را با تولید فوالد در این منطقه هم مساوی 
فــرض کــرد(، در ســال ۲۰۲۰ میــالدی حــدود 1۹٫۵ درصد بوده که 
باالتریــن میــزان در جهــان بــوده اســت. قــاره آفریقا هم کاهشــی 
1۶ درصــدی در تقاضــای محصــوالت فــوالدی طی همیــن مدت را 
تجربــه کــرد کــه پس از منطقه »خاورمیانه«، رتبــه دوم را به خود 

اختصاص داده است.
کمترین آسیب در دوران همه گیری در صنعت فوالد در جهان هم 
به منطقه موسوم به » CIS« )شامل کشورهایی همچون روسیه، 
ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و تاجیکستان( تعلق دارد که در 
جریان سال ۲۰۲۰ میالدی، تنها ۹ درصد کاهش در میزان تقاضا 

برای فوالد را شاهد بودند.

»چین« در جایگاه دست نیافتنی  
چین اکنون سال ها است که بیشترین میزان فوالد را در جهان 
تولیــد می کنــد و بیشــترین میــزان مصــرف فــوالد را هــم به خود 
اختصاص داده و این هر دو، به دلیل رشد شتابان و شگفت انگیزِ 
اقتصــادی در ایــن کشــور در طی ۴ دهــه اخیر، به هیچ وجه جای 

تعجب ندارند.
 World Steel( فــوالد«  جهانــی  »انجمــن  آمــار  اســاس  بــر 
Association(، چین در سال ۲۰۲۰ میالدی با تولید حدود هزار 
و 1۰۰ میلیون تن فوالد از مجموع حدود هزار و ۸۰۰ میلیون تن 
فــوالد، بــه تنهایــی حدود ۵۵ درصد از فوالد جهان را تولید کرده 
اســت. )تولید فوالد در ماه آگوســت ســال جاری در چین حدود 
۸۳ میلیون تن بوده، یعنی تقریبا برابر با مجموع تولید فوالد در 

ایران، ترکیه و آلمان در طول یک سال!(
با این همه، چین در زمینه تولید فوالد به مشکل خورده است، 
مشــکلی که شــاید در واقع مشــکل همه کشــورها باشــد! طی 
هفته هــای اخیــر، موضــوع بدهــی ۳۰۰ میلیــارد دالری شــرکت 
ساختمانِی چینِی »اورگرند« )Evergrande(، یکی از بزرگ ترین 
شــرکت های ســاختمانی در دنیا، شوکی به بازار فوالد وارد کرد. 
ســقوط بهای ســنگ    آهن به زیر 1۰۰ دالر یکی از بارزترین نتایج 

انتشار این خبر بود.

هرچند در ادامه با مطرح شــدن احتمال حمایت دولت پکن از 
این شرکت و جلوگیری از ورشکستگی آن تاثیر این خبر بر بازارها 
کاهــش یافــت، امــا ظاهــرا یکه تازی چیــن در بازار فــوالد جهان، 
ممکن است کمتر از گذشته باشد. این در حالی است که بخش 
ساخت و ساز در چین، مدتی است به کما و رکود فرو رفته و برای 
کشوری که باالترین میزان ساخت و ساز ساختمانی و زیرساختی 

در جهان را دارد، این خبر خوبی نخواهد بود.
امــا چــرا این مشــکل می تواند مشــکل همه کشــورها باشــد؟ با 
کاهــش تقاضــا بــرای مصرف فــوالد در چین، قیمــت فوالد افت 
می کند و این ممکن است طرح های توسعه در کارخانه های فوالد 

در سراسر جهان )و از جمله در ایران( را با مشکل مواجه کند.

ترکیه، باز هم جلوتر از ایران  
اما حوزه فوالد یک بازارِ جانبی هم دارد که ایران اصال )در ابعاد 
صنعتی( به آن توجه نکرده است: بازار بازیافت فوالد. مهم ترین 
مزیــت فــوالد این اســت که مــاده ای کامال بازیافت پذیر اســت و 
به این ترتیب، در آینده ای نزدیک، حجم فوالد فرآوری شده در 
جهان می تواند بسیار باالتر از امروز باشد. )درست مشابه طال 

که تولیدات آن از چرخه خارج نمی شوند.(
همیــن حــاال، حــدود ۳۰ درصــد از نیاز فوالد در جهــان، از طریق 
بازیافت تامین می شود و از آنجا که در مورد فوالد تقاضا سریع تر 
از عرضــه گســترش پیدا می کند، امــکان تامین تمامی نیاز بازار 
از طریق بازیافت مقدور نیست. بنابراین، یکی از آینده نگری ها 
در مورد صنعت فوالد، ناظر به سرمایه گذاری در حوزه بازیافت 

محصوالت فوالدی و صادرات مجدد آنها است.
امــا ایــران در ایــن زمینــه حرفــی بــرای گفتــن نــدارد، در حالی که 
فناوری های مورد نیاز را دارد. آمارها نشان می دهند که از دهه 
1۹7۰ بــه ایــن ســو، حــدود ۶۰ درصد از تمــام محصوالت فوالدی 
در آمریــکای شــمالی )ایــاالت متحــده آمریــکا و کانــادا( بازیافت 
می شوند و در واقع، فوالد اصلی ترین محصول بازیافتی در این 

منطقه است.
بــه گــزارش تجارت نیوز،جالب تــر آنکــه همین برآوردهــای آماری 
نشان می دهند که تنها در آمریکا، حدود ۵۳۰ هزار فرصت شغلی 
در بخش بازیافت فوالد وجود دارد که ارزش افزوده ای برابر با 11۰ 
میلیارد دالر )حدود 11 برابر باالتر از صادرات نفت ایران در سال 
1۳۹۹( ایجاد کرده است. آمریکا همزمان بزرگ ترین صادرکننده 
ضایعات فوالد و آهن قراضه در جهان هم هست و بخش عمده 

این محصوالت را به ترکیه و هند می فرستد.
ترکیــه، در واقــع قهرمــان بازیافــت فــوالد در جهــان اســت: ایــن 
کشور، در سال های ۲۰1۹ و ۲۰۲۰ میالدی، بزرگ ترین واردکننده 
محصوالت فوالدی به قصد بازیافت بوده است. داده های سایت 
»استاتیستا« )statista( نشان می دهند که ترکیه در سال ۲۰۲۰ 
میالدی، حدود ۲۲٫۴ میلیون تن فوالد ضایعاتی وارد کرده و از 
این نظر، با اختالف بسیار زیادی در صدر است. دومین کشور 
در این فهرســت، »هند« اســت که در همان زمان، حدود ۵٫۳ 

میلیون تن فوالد ضایعاتی وارد کرده است.
»ایــاالت متحــده آمریــکا« با ۴٫۵ میلیون تــن، »کره جنوبی« با 
۴٫۴ میلیون تن و »تایوان« با ۳٫۶ میلیون تن هم در جایگاه های 
بعدی قرار دارند. این در حالی است که ۲۸ کشور در »اتحادیه 
اروپا« در سال ۲۰۲۰ میالدی، بر روی هم در مجموع حدود ۲٫1 

میلیون تن فوالد ضایعاتی وارد کرده اند.
در دهه هــای اخیــر، این پیشــنهاد مطرح شــده بــود که ضایعات 
عــراق،  )نظیــر  اطــراف  جنــگ زده  کشــورهای  از  فــوالد  و  آهــن 
افغانســتان و ســوریه( بــه ایــران وارد شــوند و بــا بازیافــت مجدد 
آنهــا، ارزش افــزوده ای ایجــاد شــود کــه هم برای ایــران و هم برای 
همین کشورها مفید واقع می شود. با این همه، به نظر می رسد 
مشــکالت سیاســی و مواردی نظیر تحریم ها و موانع جابه جایی 
مالی در سطح شبکه بانکِی جهانی، این حوزه را هم بی نصیب 

نگذاشته است.

مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری مس سرچشمه، تشریح کرد

 راهبردهای کالن »سرچشمه« 
برای مشارکت در طرح های صنعتی

مهنــدس میالد شــمس مدیرعامل هلدینگ ســرمایه گذاری مس 
سرچشمه در گفت و گو با »اقتصاد کرمان« به تشریح راهبردهای 
کالن »سرچشمه« برای مشارکت در طرح های صنعتی پرداخت 
و تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه شــرکت ســرمایه گذاری مــس 
سرچشمه، بستر و زیرساخت  اجرای پروژه های EPC را در هلدینگ 
فراهم آورده، انجام این پروژه ها با اتکا به توانمندی های ایجاد شده، 

توجیه اقتصادی خواهد داشت.
با توجه به آغاز عملیات خاکبرداری و تسطیح در پروژه فلوتاسیون خاتون 
آباد ، لطفا در خصوص ابالغ این قرارداد و برنامه زمانبندی طراحی و 

اجرا توضیح بفرمائید ؟
قرارداد مذکور از مرداد ماه ســال 1۴۰۰ به شــرکت ســرمایه گذاری 
مــس سرچشــمه ابــالغ گردیــده و برنامــه زمــان بنــدی دو ســاله از 
شهریور ماه 1۴۰۰ در نظر گرفته شده است و طراحی پایه و تفضیلی 

پروژه مذکور توسط شرکتهای ایرانی انجام خواهد پذیرفت .
لطفــا در خصوص پروژه فلوتاســیون خاتــون آباد و ضــرورت اجرای آن 

توضیح بفرمائید .
ضرورت اجرای پروژه فلوتاسیون همانطور که در مصاحبه های قبلی 
گفته شد از تصمیمات هوشمندانه کارفرما) شرکت ملی صنایع 
مس ایران ( است. فرآیند فلوتاسیون سرباره یک فرآیند تکمیلی 
ذوب است که با توجه به آنکه سرباره محصول فرعی فرآیند مذکور 
است استخراج مس محتوی از سرباره مذکور ؛ یک اقدام اجتناب 
ناپذیر می باشد که با فلوته نمودن سرباره ؛ مس محتوی بصورت 
کنسانتره مس به چرخه تولید بازخواهد گشت. در نهایت بازدهی 
اقتصــادی فرآینــد ذوب را در ســبد فرآیندهــای تولیدی باال خواهد 
بــرد. بــا توجــه بــه این مهم از طرفی اجرا نمودن پروژه فلوتاســیون 
سرباره خاتون آباد توسط شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه 
، با توجه به تجربه اجرای پروژه فلوتاسیون سرباره مس سرچشمه 
، بسیار مفید فایده است و در نهادینه نمودن نحوه اجرای پروژه 
های EPC در این مقیاس و رســوب دانش بومی طراحی و اجرای 
پروژه های فلوتاســیون در شــرکت و توانمندسازی ساختار شرکت 

سرمایه گذاری مس سرچشمه موثر می باشد.
این پروژه برای چه میزان تولید کنسانتره طراحی شده است ؟

ایــن پــروژه بــا ظرفیــت ورودی روزانــه 1۹۸۰ تــن ســرباره و خروجــی 
سالیانه ۳۶۰۰۰ تن کنسانتره مس برنامه ریزی گردیده است

در طراحی و اجرای این پروژه با توجه به تجربه شرکت سرمایه گذاری 
مس سرچشمه در پروژه فلوتاسیون مجتمع مس سرچشمه ، چه میزان 

از دانش و تخصص داخلی استفاده شده است ؟
طراحــی پایــه پــروژه فلوتاســیون ســرباره مــس سرچشــمه توســط 
صاحب تکنولوژی خارجی انجام پذیرفته بود اما در پروژه خاتون آباد 
همانگونه که عرض شد هر دو طراحی توسط شرکت های داخلی 
با توجه به استفاده از دانش بومی سازی شده، انجام شده است .
در خصوص تامین تجهیزات و نحوه حل مشکالت تحریم توضیح دهید.
در پــروژه مذکــور بــرای تامیــن تجهیــزات اصلــی در حــال بررســی 
تامین کننــدگان داخلــی و خارجــی هســتیم کــه انشــالله در آینــده 
نزدیک پس از اتمام بررسی و ارزیابی نتایج وضعیت تامین کننده 

تجهیزات اصلی شفاف خواهد شد.
در شرایط فعلی ورود شرکت سرمایه گذاری به پروژه های بزرگ و زمان بری 

که نیازمند اعتبارات ارزی هم هستند آیا توجیه اقتصادی دارد ؟
 بلــه بــا توجــه بــه آنکــه شــرکت ســرمایه گذاری مــس سرچشــمه 
زیرساخت های پروژه EPC را فراهم آورده و از طرفی تجربه اجرای 
EPC را مجددا در خود احیا نموده است انجام پروژه های بزرگ نیز با 
توجه به توانمندی های ایجاد شده برای شرکت سرمایه گذاری مس 
سرچشمه توجیه اقتصادی خواهد داشت و از سه منظر می توان 
به این مهم پرداخت. منظر قابلیت ایجاد شده در شرکت سرمایه 
گذاری مس سرچشمه و منظر دیگر به عنوان بازوی اجرایی شرکت 
ملی صنایع مس ایران در اجرای پروژه های EPC  در حوزه توسعه 
و تولید و منظر آخر آن اســت که قاعدتا در مســیر توانمندســازی 
هســتیم و ارتقــاء ســطح کیفــی فرآیندهای ســازمان باعــث ارتقاء 
بهره وری سرمایه و نیروی انسانی سازمان خواهد گردید و از منظر 
توسعه کسب و کار می تواند در افزایش بازدهی شرکت های تابعه 

به  صورت مستقیم و غیرمستقیم تاثیرگذار باشد.
برنامه شــرکت برای فعالیت در حوزه پروژه های صنعتی چیســت و آیا 

پروژه های دیگری در دست اقدام دارید ؟
همانگونه که در پاسخ سواالت قبل اشاره شد ؛ بله ، با توجه به 

زیرساخت ها و توانمندی های ایجاد شده در شرکت سرمایه گذاری 
سرچشــمه این مورد در راســتای توانمندســازی شــرکت و افزایش 
شــرکت  کالن  راهبردهــای  در  شــرکت  زیرســاخت های  بازدهــی 
سرمایه گذاری مس سرچشمه طرح ریزی گردیده و به همین منظور 
گام های اجرایی در این خصوص برنامه ریزی و عملیاتی شده است 
و در خصــوص پــروژه جدیــد با شــرکت ملی صنایع مــس ایران در 

پایان مراحل رایزنی هستیم.
با توجه به ظرفیت و توان پیمانکاری EPC در شــرکت ســرمایه گذاری 
مس سرچشمه ، آیا برنامه ای برای پذیرش پروژه های صنعتی بزرگ در 

حوزه های خارج از صنایع مس وجود دارد ؟
شــرکت ســرمایه گذاری مــس سرچشــمه بــا توجــه بــه ســاختار و 
پتانســیل های داخــل بخصــوص در زمینــه ســاخت و راه انــدازی 
کارخانه هــای فلوتاســیون ) پــر عیــار کنی( از این مســاله اســتقبال 
خواهــد کــرد و در برنامه هــای آتــی، دســتیابی بــه ایــن اهــداف در 
حوزه های مغز افزار؛ نرم افزار و سخت افزار و زیرساخت های اجرایی 
یک شــرکت EPC  کار طرح ریزی کرده اســت بنابراین با توجه به 
برنامه هــای عملیاتــی مــدون در مســیر رشــد و تعالی یک شــرکت 
EPC کار چابک و هدفمند؛ شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه 
گام خواهد برداشــت.بر این اســاس، شــرکت سرمایه گذاری مس 
سرچشمه با امید به آنکه در مسیر توسعه صنعت مس به عنوان 
بازوی اجرایی کلیدی شــرکت ملی صنایع مس ایران ایفای نقش 

نماید، اقدام به سرمایه گذاری در این حوزه کرده است.   



»یک سال بعد از پیروزی«؛ فاجعه پیش روی بایدن و دموکرات ها

 هشدار اکونومیست به بایدن: 
از تله چپ ها دور شو

همزمــان بــا ســالگرد پیــروزی جــو 
پرهیاهــوی  انتخابــات  در  بایــدن 
بــا  همچنــان  کــه   ۲۰۲۰ نوامبــر 
بــر  مبنــی  ترامــپ  واهــی  ادعــای 
نشــریه  اســت،  همــراه  تقلــب 
هفتگی اکونومیســت با تیتر جلد 
»یک ســال بعــد« و طرحــی از جــو 
بایــدن کــه در پس زمینــه قرمــز تــا 
گــردن درون چــاه دیده می شــود، 
شــرایط حــزب حاکــم در آمریــکا را 

فاجعه بار توصیف می کند.
ایــن  ســرمقاله  در  اکونومیســت 
پرونــده با عنوان »یک ســال بعد؛ 
و  جوبایــدن  روی  پیــش  فاجعــه 
»رئیــس  نوشــت:  دموکرات هــا« 
جمهــور باید از جناح چپ حزبش 

فاصله بگیرد«.

تایج بررسی نظرسنجی های رسمی نشان می دهد

 جمعیت ضدواکسن ها 
در ایران و ۱۰ کشور

نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد که بیش از 1۴درصد 
شــهروندان بــاالی ١٨ســال در ایــران »اصــال« تمایلــی به 
زدن واکســن کرونــا ندارنــد، بــه نحــوی کــه مــردان ســهم 
باالتری از زنان داشته اند. مورد دیگر اینکه در بین دالیل 
ذکرشده برای عدم تمایل افراد به زدن واکسن، دو علت 
»عدم اعتماد به واکسن« و نیز »ترس از عوارض تزریق 
واکســن«، مهم تریــن دالیــل ذکرشــده در ایــن بررســی 
بوده اند. مشابه این بررسی برای سایر کشورهای جهان نیز 
انجام شده است. بنا بر آمارهای رسمی، به طور میانگین 
۲۶درصد از جمعیت یک کشــور با فرآیند واکسیناســیون 
مخالفند. این میزان برای بسیاری از کشورها نظیر آمریکا 
)۳۳ درصد( و روسیه )۴7درصد( باالتر است. این میزان 
برای کشور ما در مقایسه با سایر کشورها پایین تر است 
و این نکته مثبتی است. از سوی دیگر، همین میزان هم 
می تواند فرآیند واکسیناسیون را کندتر و زمان برگشت به 
شرایط عادی را طوالنی تر کند. این موضوع در حالی است 
که کشــورهای جهان برای ترغیب مردم به زدن واکســن 
از سیاست های تشویقی استفاده می کنند. از جمله این 
سیاست ها، پرداخت جایزه نقدی به افراد و محدود کردن 

ارائه خدمات دولتی به افراد واکسینه شده است.

میزان مخالفت با زدن واکسن در ایران   
مرکــز افکارســنجی دانشــجویان ایــران )ایســپا( در یــک 
نظرســنجی به بررســی تمایل گروه   های مختلف ایران به 
زدن واکســن پرداخته اســت. نظرســنجی مذکــور در بازه 
زمانی ۲1 تا ۲۵ شــهریورماه ســال جاری و در ســطح ملی 
انجام شــده اســت. اطالعات نظرسنجی با در نظرگرفتن 
جمعیت باالی 1۸ ســال کشــور با نمونه بالغ بر 1۵۰۰ نفر 
به شــیوه تلفنی گردآوری شــده اســت. نتایج این بررسی 
نشــان می دهد که عدم تمایل به دریافت واکســن کرونا 
در میان گروه   های مختلف، متفاوت است؛ به نحوی که 
مردان )۲/ 17درصد( بیشتر از زنان )۳/ 11درصد( تمایلی 
بــه زدن واکســن ندارنــد. مــورد دوم اینکــه عدم تمایل به 
دریافت واکســن در گروه ســنی زیر ۵۰ ســال )17درصد( 
به طرز جالب توجهی بیشتر از گروه سنی باالی ۵۰ سال 
)7 درصد( است. سوم اینکه مجردها )۸/ 17درصد( بیش 
از افراد متاهل )۴/ 1۳درصد( نسبت به دریافت واکسن 
بی رغبــت هســتند. چهــارم اینکه عدم تمایل بــه دریافت 
واکســن در میــان افــراد فاقــد تحصیالت دانشــگاهی )7/ 
1۵درصد( بیشتر از افراد دارای تحصیالت دانشگاهی )۳/ 
11درصد( است. مورد دیگر اینکه عدم تمایل به دریافت 
واکســن کرونا در بین افرادی که ســاکن مراکز اســتان   ها 
هستند، به میزان 7/ 1۴درصد درشهرهای کوچک تر برابر 
1/ 1۵درصد و در روستاها معادل ۳/ 1۲ درصد است. در 
نهایت اینکه در حالی که در حدود 1۴درصد از شهروندان 
باالی ١٨ ســال در ایران »اصال« تمایلی به زدن واکســن 
کرونا ندارند، میانگین جهانی این سهم در کشورهای دنیا 

برابر ۲۶ درصد است.

 پیشنهاد هفته

   6145
 مترمربع               

فرمانــده یــگان حفاظــت اداره ڪل منابع طبیعی 

جنــوب ڪرمان گفــت: 614۵ مترمربــع از اراضی 

ملی در شهرستان قلعه گنج خلع ید و از تصرف 

خارج شد

  103
میلیارد ریال                 

فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه 

اجرای طرح مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: در 

اجرای طرح یک هفته ای انواع کاالی قاچاق به 

ارزش 103 میلیارد ریال کشف شد

  48
میلیارد تومان           

سرپرســت هماهنگی امور اقتصادی استانداری 

کرمان گفت:کل اعتبارات مشاغل خانگی استان 

4۸ میلیارد تومان است که با ظرفیت بنیاد برکت 

و بانک رسالت، قابل مقایسه نیست

   2500
کیلومتر              

معــاون راهــداری اداره کل راهــداری و حمــل 

و نقــل جــاده ای کرمان گفــت: 2 هزار و ۵00 

کیلومتر از راه های شنی و روستایی این استان 

بر اثر بارندگی های اخیر آسیب دیده است

   340
درصد         

ســطح زیرکشــت های کم آب و اقتصادی در اســتان 

کرمــان تــا ســال 92قریــب به ســه هــزار و 600 هکتار 

بوده که این سطح با افزایش 340درصدی به قریب 

16هزار هکتار رسییده است

اقتصاد کرمان به روایت اعداد

کافه کتاب

آموزش و توسعه
مباحث نوین در اقتصاد آموزش

نویسنده: عباس معدن دار آرانی
محمدرضا سرکار آرانی

تغییرات شــگرف و رقابتی کشــورهای 
جهــان در دســتیابی هــر چه ســریع تر 
به توســعٔه اقتصادی و رفاه اجتماعی 
و تأثیــر ایــن تحــوالت بر جامعــٔه ایران 
باعث شــده اســت که توجه به نقش 
و کارکردهــای آموزش عمومی و عالی 
شــود.  برخــوردار  بیشــتری  توجــه  از 
کارکردهای اقتصادی نظام آموزشی و 
ارتباط آن با توسعه به تفکیک سطوح 
تحصیلی مهم ترین مباحث این اثر را 

تشکیل می دهند.
مدیــران  بــه  حاضــر  اثــر  مطالعــٔه 
کارگــزاران  توســعه،  برنامه ریــزان  و 
آموزشــی، والدیــن و آموزگاران و همٔه 
کســانی کــه از نــگاه مربــی، آمــوزگار، 
مدیــر و کارگــزار آموزشــی در آمــوزش 
و پــرورش و آمــوزش عالی می خواهند 
بــه تجزیــه و تحلیل اقتصادی آموزش 

بپردازند، توصیه می شود.

سایه روشن

 خبرآخر 

یک هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری خطرپذیر 
در سال 99

 بیشتر سرمایه ها 
 به استارتاپ های خرید 

رفته است

ســرمایه گذاری خطرپذیر که توســط شــتاب دهنده و 
مراکــز نــوآوری انجــام می شــود، در دو دهه گذشــته با 
توســعه اکوسیســتم های اســتارتاپی در جهان توســعه 
یافته اســت. از آنجایی که نرخ شکســت استارتاپ ها 
بــه ۹۰ درصــد می رســد، ســرمایه گــذاری در ایده های 
خالقانــه، بــا ریســک باالیــی بــرای از دســت رفتــن کل 
ســرمایه همراه اســت. در ایران، در ســال های گذشته 
۲۰۰ سرمایه گذار خطرپذیر در اکوسیستم استارتاپی، 
بــدون در نظــر گرفتن صندوق هــای پژوهش و فناوری 
فعالیت می کردند. در این بین تنها ۹۰ شتاب دهنده 
فعال بوده اند که امروز، نیمی از آن ها به کار خود در 
اکوسیســتم اســتارتاپی ایران ادامه می دهند. راســتا، 
رســانه تحلیلــی اکوسیســتم اســتارتاپی  ایــران در یــک 
بررسی از آمار سرمایه گذاری های خطر پذیر در ایران 
نوشــت، در ســال هــای گذشــته ۸۲7 ســرمایه گــذاری 
مراحل اولیه در اکوسیســتم اســتارتاپی و 7۰۰ ســرمایه 
گذاری در استارتاپ ها و کسب وکارها انجام شده است 
که بیش از 1۳ درصد از این استارتاپ ها اکنون فعال 
نیســت. میانگین خروج از یک اســتارتاپ در جهان 7 
ســال اســت اما بســیاری از ســرمایه گذاری های انجام 
شده در استارتاپ ها در ایران، هنوز موفق به خروج از 
ســرمایه گذاری های خود نشــده اند و تنها ۵ درصد از 
کل سرمایه گذاری های انجام شده، به خروج موفق یا 
ناموفق منجر شده است. بیش از ۶۰ درصد از سرمایه 
گــذاری هــا در اســتارتاپ های حوزه خرید انجام شــده 
است و کسب وکار، خدمات مالی و رسانه و سرگرمی 
در رتبــه هــای بعــدی قرار دارند. ســهم اســتارتاپ های 
صنعتی و تولیدی، سالمت و گردشگری از کل سرمایه 
گذاری های انجام شده 7 درصد، سهم حمل و نقل ۵ 

درصد و سهم آموزش و بازی ۳ درصد است.
گزارش انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر ایران نشان می 
دهد در سال گذشته تنها 7۵۰ میلیارد تومان سرمایه 
گذاری خطرپذیر در اســتارتاپ ها انجام شــده اســت. 
هــم چنیــن در نیم ســال اول ســال جاری، ۳۰ ســرمایه 
گذاری خطرپذیر در اکوسیستم استارتاپی ایران انجام 
شــده اســت. بــا توجــه بــه عضــو نبــودن تمام ســرمایه 
گذاران خطرپذیر در این انجمن، حجم سرمایه گذاری 
خطرپذیر در سال ۹۹ را در بهترین حالت 1۰۰۰ میلیارد 

تومان برآورد کرد.
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مدیرعامل گل گهر:

تجربه ۳ غول بورسی پشت »تجلی« است
مدیرعامل گل گهر با اشاره به حمایت سهامداران بزرگ معدنی 
و فلزی از ســهام تجلی، آینده شــرکت های پروژه محور را مثبت 

ارزیابی کرد. 
ایمــان عتیقــی مدیرعامــل شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر 
بــا اشــاره بــه اینکــه 17 درصــد از ســهام شــرکت تجلی توســعه 
معادن و فلزات متعلق به گل گهر است، گفت: یکی از مزیت 
های شــرکت تجلی نســبت به شــرکت های بورسی و فرابورسی 
ایــن اســت کــه ســهامداران اصلــی آن خوش نــام و پربنیه هــای 
صنعــت هســتند و ایــن موضــوع بــه تبع تاثیر مســتقیم بر این 
شــرکت می گــذارد و عــالوه بر آن، تیم مدیریتی شــرکت تجلی 
از متخصصــان بــازار ســرمایه، صنعــت معــدن و فــوالد کشــور 
هســتند؛ پیش بینــی می کنم ایــن علم، آگاهی و تجربه ای که 
در ســهامداران اصلــی و همچنیــن تیــم مدیریتــی ایــن شــرکت 
وجــود دارد، تجلــی را تبدیــل بــه یکی از شــرکت های موفق در 

بورس کند.
مدیرعامل شــرکت معدنی و صنعتی گل گهر در پاســخ به این 
پرســش که نگاه شــما نسبت به سبد فعالیت اقتصادی تجلی 
چیست، تصریح کرد: شرکت تجلی به عنوان یک شرکت نوپا، 
از تجربه سه شرکت در حوزه معدن و صنایع معدنی استفاده 
می کند و زنجیره تولید فوالد از جمله کنسانتره و  آهن اسفنجی 
را در پروژه هــای خــود دیــده اســت؛ همچنین زیرســاخت هایی 
همچــون ریــل و جــاده را در برنامــه ی خــود دارد. این برنامه ها 
نشان دهنده این است که این شرکت با یک علم کامل نسبت 

به فوالد، معدن و زیرساخت ها قدم بر می دارد. 
وی افزود: مدیران تجلی به شــکل جدی به دنبال اکتشــافات 

نیــز هســتند کــه اگر بتواننــد این موضوع را به نتیجه برســانند 
جزء اتفاقات و دستاوردهای خوب شرکت تجلی خواهد بود.

عتیقی در ارتباط با رویکرد بازار سرمایه نسبت به شرکت تجلی 
گفت: حدود ۲۵ موضوع در پیش بینی بازار ســرمایه و برآورد 
شــرکت های بورســی تاثیر گذار اســت، پرسش هایی همچون 
ســهامداران شــرکت چه کســانی هســتند؟ پروژه های شــرکت 
ها از چه جنســی اســت؟ حمایت آینده از این شــرکت چگونه 
خواهد بود؟ از جمله مهمترین این پرســش هاســت. با توجه 
به آن که شــرکت تجلی توســعه معادن و فلزات حوزه فعالیت 
خود را معدن، فوالد و زیر ســاخت دیده اســت و ســهامداران 
آن شــرکت هایی همچون گل گهر و چادرملو و توســعه معاون 
و فلزات معادن اســت، به تبع در بازار ســرمایه امنیتی را برای 
کسانی که می خواهند در این عرصه وارد شوند، ایجاد می کند.

توانمنــد  فعالیــت  تجلــی،  شــرکت  فعالیــت  داد:  ادامــه  وی 
اقتصــادی، معدنــی،  فــوالدی و زیرســاختی اســت و حمایــت از 
این ســهم با توجه به ابزارها و امکاناتی که ســهامداران عمده 
آن دارند، مســتحکم اســت. پیش بینی من این اســت که این 
سه موضوع مهم )سهامداران، جنس پروژه ها، آینده شرکت(  
عالوه بر اتفاقات خوبی که برای شرکت رقم خواهد زد، سهام 

این شرکت را به سهمی پربنیه تبدیل کند.
وی بــا مثبــت ارزیابــی کردن تامین مالی تجلی از بازار ســرمایه 
به عنوان اولین شرکت پروژه محور گفت: امروز شرکت تجلی 
به عنوان اولین شرکت سهامی عام پروژه محور در بورس وارد 
شــده اســت کــه با توجــه به مزیت های شــرکت تجلــی، اولین 

تجربه، تجربه خوبی خواهد بود.

عتیقــی در ارتبــاط بــا اســتقبال از شــرکت های پــروژه محور در 
بورس تشــریح کرد: کســب ســود از بازار سرمایه، ۲۰ درصد از 
انگیزه خرید سهام بورسی است، ۸۰ درصد مرتبط با رشد سهام 
است؛ بنابراین اگر امروز گل گهر از تجلی حمایت می کند به 
این دلیل است که هرچقدر قیمت سهام تجلی رشد کند، تاثیر 
آن بر قیمت گل گهر بیشتر می شود و به طور کلی روند مثبتی 
برای تجلی پیش بینی می شود؛ در واقع »ومعادن«، »کگل« 
و »کچاد« نماد ســه شــرکت عظیم بورســی هســتند که پشت 

هر شرکتی قرار بگیرند، آن را به جلو می برند.
پذیره نویسی سهام شرکت تجلی از طریق عرضه عمومی سه 
شنبه ۲ آذر سال 1۴۰۰  در فرابورس ایران انجام می شود. در 
این عرضه 1۵ درصد از ســهام شــرکت تجلی از طریق ســلب 
حق تقدم از سهامداران فعلی، با هر سهم قیمت هزار ریال، 
برای عموم مردم عرضه خواهد شــد. شــرکت ســرمایه گذاری 
توسعه معادن و فلزات)۵1 درصد(، شرکت چادرملو)17درصد( 
و شــرکت گل گهر)17درصــد( ســهامداران عمــده این شــرکت 
هستند. تجلی توسعه معادن و فلزات با افزایش سرمایه ۶۲۰ 
هــزار درصــدی از یــک میلیــارد تومان به ۶ هــزار و ۲۰۰ میلیارد 
تومان، بزرگترین افزایش ســرمایه تاریخ بورس را به نام خود 

ثبت کرده است.
درحــال حاضــر ایــن شــرکت پروژه هــای زنجیره فــوالد از معدن 
تــا نــورد، شــامل گندلــه ســازی، آهن اســفنجی و فوالد ســازی 
را در دســت احــداث دارد و از پــروژه هــای آتــی آن مــی توان به 
ســاخت اســکله بندر عباس و اکتشــاف و اســتخراج از معادن 

جدید اشاره کرد.


