
امیدهای تازه به دوره  پس از کرونا؛

نبض گردشگری کرمان برگشت
آغــاز ســفر گردشــگران خارجی بــه کرمان، اســتان پرجاذبه ای که 
بیشــترین تعــداد آثــار ثبــت جهانی ایــران را دارد، امیدهــا را برای 
تجدیــد حیــات این بخش از ظرفیت هــای موجود در دیار کریمان 

زنده کرده است.
پس از موفقیت های نسبی در مهار ویروس کرونا و توسعه دامنه 
واکسیناســیون انتظارها برای تحول در حوزه های گردشــگری نیز 
بیش از پیش شــکل گرفته و امید آن می رود که شــاهد تجدید 

حیات این بخش در کشور و نیز کرمان باشیم.
البتــه در کنــار هزینــه هــا و دردســرهای کرونــا بــرای گردشــگری، 
برخی، این بیماری را فرصتی برای ارتقای استانداردها و خدمات 
رســانی در حــوزه گردشــگری بــا توجه بیشــتر به زیرســاخت های 
این صنعت پر ســود و اشــتغالزا می دانند و معتقدند که ۲ ســال 
گذشــته که صنعت گردشــگری با رکود مواجه بود، در عین حال 
موقعیتــی را پیــش روی دســت انــدرکاران این بخش گذاشــت که 
بیش از هرزمان به فکر تقویت زیرســاخت ها و کیفیت بخشــی 

به خدمات رسانی خود باشند.
استان کرمان با هشت اثر ثبت جهانی دارای بیشترین اثر ثبت 
جهانی در بین استان های کشور است؛ ارگ بم )بزرگترین سازه 
خشتی جهان(، روستای دست کَند میمند با چندهزارسال قدمت، 
باغ زیبای شازده یا شاهزاده با ویژگی های منحصر به فرد باغ و 
معماری عمارت آن، دشــت کویر لوت در منطقه شــهداد کرمان 
که قدیمی ترین درفش جهان از آنجا به دست آمده و سه قنات 
»گوهرریــز« جوپــار در شهرســتان کرمان، »اکبرآباد« و »قاســم 
آباد« در شهرســتان بم به ثبت جهانی رســیده اســت. همچنین 
روســتای دارســتان ســیرجان و این شهرستان به عنوان خاستگاه 
بافــت گلیــم شــیرکی پیــچ و دهکده جهانی گلیــم به ثبت جهانی 

رسیده است.
ایــن هشــت اثــر ثبــت جهانــی در حالی اســت کــه ۲ کاروانســرای 
چاه تــوران راور و گنجعلی خــان کرمــان نیــز اخیــرا توســط ارزیابان 
یونسکو برای ثبت جهانی مورد بازدید قرار گرفته اند که در صورت 

اضافه شدن به فهرست آثار جهانی، دیار کریمان جایگاه ویژه و بی 
نظیری از لحاظ ثبت آثار جهانی در کشور پیدا می کند و صنعت 
گردشگری استان را بیش از پیش به سمت جهانی شدن می برد.

گردشگری در استان دارای اقلیم متفاوت کرمان که هم کویر و هم 
مناطق بکر کوهستانی را در کنار دهها اثر باستانی و تمدنی یکجا 
باهم دارد پس از سال ها رکود طی چند سال گذشته با استقبال 
و توفیقــات خوبــی مواجه شــده بود که همه گیــری ویروس کرونا 
این روند را متوقف و فعاالن گردشــگری را با مشــکل مواجه کرد 
اما با کاهشی شدن روند شیوع ویروس کرونا در کشور و استان 
شاهد تحرک تدریجی گردشگری کرمان هستیم به طوری که اخیرا 
گروهی از گردشگران روس به این استان سفر کردند؛ همچنین 
تیمی از ارزیابان شرکت های گردشگری هند برای بازدید از ظرفیت 
های گردشگری کرمان بویژه در بخش گردشگری سالمت به این 

دیار آمدند و زمینه های منحصربه فرد اینجا را 
از نزدیک دیدند.
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نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران مطرح کرد

  تامین اجتماعی 
 برای خرید ماشین آالت 

و تعمیر هم حق بیمه می گیرد
نایــب رئیــس کمیســیون صنایــع اتــاق بازرگانی ایــران گفت: 
ســازمان تامیــن اجتماعــی در حسابرســی های غیرقانونــی از 
مــواردی حــق بیمــه دریافــت می کند که به هیــچ وجه قانونی 
نیست. برای مثال اگر یک تولیدکننده یک سری ماشین آالت 
بــرای کارخانــه خود خریــداری کند، ســازمان تامین اجتماعی 
می گویــد ایــن دســتگاه ها نصــب داشــتند و بایــد حــق بیمــه 

پرداخت کنید
عباس جبالبارزی در مورد فشارهای سازمان تامین اجتماعی 
بــر کارفرمایــان اظهار کرد: ســازمان تامیــن اجتماعی، از نظر 

فرمی در همه کشورهای دنیا وجود دارد و وجود آن نیاز است 
ولی مشــکل این است که سازمان تامین 
اجتماعی در ایران انحصاری است. کارگر 

چرخ کارخانه ها همچنان کند می چرخد

صفحه 3کاهش میزان تولید کارخانه های صنعتی
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نائب رئیس هیات   مدیره شرکت سرمایه گذاری سیمان 
کرمان تشریح کرد

 سردرگمی این روزهای 
بازار سرمایه

اقتصاد کرمان: نائب رئیس هیات   مدیره شرکت سرمایه گذاری 
ســیمان کرمــان در تحلیل شــرایط ایــن روزهای بازار ســرمایه 
گفــت: در ایــن مــدت شــاهد روزهایی نه چنــدان جذاب برای 
معامــالت بــورس بودیــم و بــازار خریدارهــای قدرتمنــدی بــه 
خود ندیده است. آرش ایرانپور افزود: با اینکه قیمت سهام 
شرکت ها از نگاه تحلیلگران جذاب است و سهامداری کامال 
توجیه دارد اما برای بخشــی از ســرمایه گذاران که به صورت 
دوره ای وارد بازار سرمایه می شوند، بازار سرمایه جذاب نیست 
که این امر ناشی از دالیل متعددی مانند انتشار اوراق دولتی، 
اثرات ناشی از قیمت گذاری دستوری و تردید در ورود نقدینگی 

و نبود اعتماد است که وجود این عوامل زمینه ایجاد نوسان در 
معامالت این بازار را فراهم کرده است؛ اگرچه مولفه هایی موثر 

برای رشد هم داشته که متاسفانه تاکنون 
تاثیری بر روی صعود بازار نداشته است.

   گفت و گو 

مهندس »بابک نکویی« مدیرعامل گهرروش شد؛

آیین تکریم و معارفه مدیرعامل 
شرکت گهرروش برگزار شد

اقتصاد کرمان: آیین تکریم و معارفه مدیرعامل 
شرکت گهرروش با حضور اعضای هیات مدیره 
شرکت و مدیران عامل جدید و سابق گهرروش 

برگزار شد.
در این مراسم، از تالش ها و فعالیت های موثر 
مهندس علی محمود آبادی که در مدت قریب 
هشــت ســال، مدیریــت ارشــد مجموعــه را بــر 
عهده داشتند و باعث رشد و شکوفایی شرکت 
گهــرروش در حوزه هــای بهره برداری و ســاخت 
کارخانجــات تولیــد کنســانتره شــده اند، تقدیر 
شد و سکان هدایت بزرگترین شرکت بهره بردار 

کنسانتره سنگ اهن کشور به مهندس »بابک 
نکویی« سپرده شد.

مهندس بابک نکویی دارای مدرک مهندســی 
و  تهــران  خواجه نصیــر  دانشــگاه  از  بــرق 
دانشــگاه شــهید  از  کنتــرل  کارشناسی ارشــد 
باهنر کرمان است و از سال 1375 در منطقه 

گل گهر سابقه فعالیت دارد.
مدیریــت کارخانه پلیکام،معاونت بهره برداری 
از  برخــی  نیــز  مدیرعامــل  قائم مقامــی  و 
مســئولیت های ایشــان در دوره خدمــت بــوده 

است.

ایــن گــزارش می افزایــد: از ســوی هیات مدیــره 
شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر نیز 
مهندس »علی محمودآبادی« به مدیرعاملی 

این مجموعه منصوب شد.
بــر اســاس ایــن گــزارش، بــا توجــه بــه اینکــه 
مدیران عامل دو شرکت گهرروش و نظم آوران 
صنعت و معدن، هر دو از مدیران خوشــنام و 
توانمنــد منطقه گل گهر هســتند، چشــم انداز 
روشنی پیش روی برنامه ها و اهداف توسعه ای 
هــر دو مجموعــه و فراتــر از آن، تحقق توســعه 
همه جانبه در منطقه گل گهر قرار گرفته است. 

 آگهي مناقصه عمومي تجدید شده )نوبت دوم(
 شماره 1400/35/ع

رشكت معدين و صنعتي گل گهر )سـهامي عام( در نظر دارد " تأمین تجهیزات و اجرای لوله كيش گاز اكسـيژن 

دسـتگاههاي آنالیـز سـولفور" مربـوط بـه آزمایشـگاه هـای مجتمـع خـود را از طريـق برگـزاري مناقصـه عمومـي بـه 

پيامنـكار واجـد رشايـط و دارای گواهینامـه صالحیـت پیامنـکاری با رتبه حداقل 5 در رشـته تأسیسـات از سـازمان 

مدیریـت و برنامـه ریـزی کشـور، واگـذار منايـد. لـذا متقاضيـان واجـد رشایط مي تواننـد جهت اخذ اسـناد مناقصه 

بـه آدرس الكرتونيـي WWW.GEG.IR  مراجعـه و اسـناد مذکـور را بـه همـراه فـرم پرسشـنامه ارزيـايب تأمـن 

كننـدگان از بخـش مناقصـه و مزایـده دانلـود مناينـد. مهلـت تحويل پاكات سـاعت 9 ايل 14 روز یکشـنبه مـــورخ 

1400/9/7 در محـــل دفرتكميسيون معــامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفرت مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد 

از محـل اجـراي موضـوع مناقصـه در روز یکشـنبه مـورخ 1400/8/30 مقرر شـده اسـت. رشكت معـدين و صنعتي 

گل گهـر در رد يـا قبـول هـر يـك از پيشـنهادات بـدون نیـاز به 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
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مدیرکل دفتر امور روســتایی اســتانداری کرمان گفت: 

در زمینه اعتبار ارزش افزوده طی ۶ ماهه اول امســال 

۷۷۰ میلیارد تومان به حساب دهیاری های استان واریز 

شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۷۶ 

درصد رشد داشته است.

منصــور خانــه گیــر بیــان کــرد: اعتبــار ارزش افــزوده به 

حســاب تمامــی دهیــاری هــای اســتان کرمــان واریــز 

شده است.

وی اظهارداشت: استان کرمان بیش از ۱۱ هزار روستا 

دارد کــه در حــوزه اجرای پروژه های عمرانی با تشــکیل 

شورا و دهیاری یا روستاهای فاقد دهیاری اتفاقات خوبی 

رقم خورده است.

 روستاهای کرمان
 ۷۷۰ میلیارد تومان اعتبار 

ارزش افزوده دریافت کردند

خبر  
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خبر   خبر   

معاون  اداره کل میراث فرهنگی کرمان خبر داد 

 تعطیلی موقت 
موزه گنجعلیخان کرمان 

میراث فرهنگــی،  اداره کل  میراث فرهنگــی  معــاون 
گردشــگری و صنایع دســتی اســتان کرمان از تعطیلی 
موقت موزه مردم شناسی گنجعلیخان کرمان به دلیل 
انجام عملیات ســاماندهی سیستم حفاظت خبر داد 
و گفــت: ایــن مــوزه از نیمــه اول دی مــاه ســال جــاری 

بازگشایی می شود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل میراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایع دســتی اســتان کرمــان، مجتبــی 
ســاماندهی  عملیــات  اکنــون  هــم  افــزود:  شــفیعی 
سیستم های برقی و حفاظتی موزه گنجعلیخان در حال 
اجــرا اســت و امیدواریــم این موزه از نیمــه اول دی ماه 
ســال جــاری بازگشــایی و دوباره میزبــان عالقمندان و 

گردشگران به آثار تاریخی شود.

فرمانده انتظامی استان کرمان اعالم کرد

 اتباع بیگانه مجرم 
 با همه بستگانشان 

طرد می شوند

فرمانــده نیــروی انتظامــی اســتان کرمــان بــا اشــاره به 
دســتگیری بانــد 1۰ نفــره اراذل اتبــاع بیگانــه، گفــت: 
روز گذشــته بــا کمیســیون اتبــاع بیگانــه اســتانداری 
هماهنگ کردیم اتباعی که مبادرت به چنین جرایمی 
می کنند با دستور قضایی و مصوبه کمیسیون آن فرد 

و وابستگانشان از ایران طرد شوند.
سردارعبدالرضا ناظری در جمع خبرنگاران در کالنتری 
11 کرمــان در زمینــه دســتگیری ســارقین بــه عنــف و 
اخالل گران نظم و امنیت عنوان کرد: اقدامات زیادی 
در ســطح اســتان در زمینــه برخــورد بــا اراذل و اوبــاش 
داشــتیم که منجر به دســتگیری مجرمین و متالشــی 

شدن باندهای آنان شده است.
وی از دســتگیری اعضای دو باند در کرمان که اعمال 
مجرمانــه مرتکــب می شــدند، ســخن به میــان آورد و 
اظهار کرد: اعضای یکی از این باندها، سه مرد و یک 
خانم بودند که خانم مجرم، افراد دارای طال یا گوشی 
در محل های خلوت را شناسایی و سه اوباش این باند 
ســوژه هــا را بــا قمــه و چاقــو تهدیــد و اقدام به ســرقت 

اموال آنها می کردند.
فرمانده انتظامی استان کرمان افزود: تاکنون این باند 
چهار نفره به هشت فقره سرقت اعتراف کردند، اما با 
توجه به سوابق مجرمانه این افراد، قطعا سرقت های 

بیشتری در سطح شهر کرمان داشتند.
وی در توضیح بیشتر خالف های این باند گفت: این 
افــراد در مــالء عــام با تهدید چاقو مبادرت به زورگیری 
مــی کردنــد و اگــر مالباخته ای در ســطح شــهر کرمان 
وجــود دارد کــه بــه روش تهدیــد بــا قمه و چاقــو اموال 
وی را ســرقت کــرده انــد، حتمــا بــه کالنتــری 11 کرمان 

مراجعه کند.
به گزارش ایسنا، ناظری درباره باند دومی که متالشی 
شده، اظهار کرد: این باند نیز با همدستی یک خانم، 
ســه ســارق و یک مال خر )طالجات ســرقتی خریداری 

می کرده است( سرقت به عنف داشته اند.
وی دربــاره شــگرد ایــن باند نیز گفــت: خانم به عنوان 
کارگــر خدماتــی وارد منــزل مــردم مــی شــده اســت 
متاســفانه ایــن خانــم از طریــق یکــی از شــرکت هــای 
خدماتــی بــرای کار در منــزل معرفــی شــده و این خانم 
تمام نقاط خانه و محل نگهداری طالجات را شناسایی، 
)مخصوصا خانه هایی که صاحبخانه آنها مسن بودند( 
و ســپس یــا خــودش درب منــزل را برای همدســتانش 
باز می کرد یا پس از خروج از منزل یا در اوایل شب، 
سارقین وارد خانه و با تهدید صاحبخانه به وسیله چاقو 

اقدام به سرقت می کردند.
فرمانــده نیــروی انتظامی اســتان کرمــان ادامه داد: تا 
کنون این افراد به هشــت مورد ســرقت اعتراف کرده 
اند و با حکم قضایی فعال تحویل زندان شده اند و این 
پرونده هنوز باز است و شاکیان می توانند با مراجعه 

به کالنتری پیگیر پرونده خود باشند.
وی تاکیــد کــرد: کوچکتریــن مماشــاتی بــا کســانی که 
اخالل در نظم و امنیت داشته باشند و اراذل و اوباشی 
که آرامش مردم را به هم زده و اموال مردم را به سرقت 

ببرند، نخواهیم داشت.
ناظری رده سنی سارقین را 1۸ تا ۲3 سال و سن مال 
خــر را حــدود ۴۰ ســال و در ادامــه ســن خانم های این 

دو باند را 1۸ و 1۹ اعالم کرد.
وی درباره دستگیری مجرمین اتباع بیگانه که دستگیر 
شــده نیــز گفــت: متاســفانه 1۰ نفــر از اراذل و اوبــاش 
دســتگیری اتباع بیگانه بودند که نزاع و ســوءمصرف 
مشــروبات الکلی داشــتند و به دلیل نزاعی که از قبل 
داشــتند نظم یکی از بیمارســتان های کرمان را نیز به 

هم ریختند.
فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان ادامه داد: این 
اتباع بیگانه سریعا شناسایی و دستگیر و تحویل مراجع 
قضایی داده شــدند و روز گذشــته با کمیســیون اتباع 
بیگانه استانداری هماهنگ کردیم اتباعی که مبادرت 
به چنین جرایمی می کنند با دستور قضایی و مصوبه 
کمیسیون آن فرد و وابستگانشان از ایران طرد شوند.

با مشارکت شرکت راهسازی و ساختمانی 11۵

 کودکان 
 مبتال به اوتیسم کرمان 
صاحب مدرسه می شوند

تفاهــم نامه احداث مدرســه تخصصــی دانش آموزان 
مبتال به اوتیسم، بین اداره کل آموزش و پرورش، اداره 
کل نوســازی مدارس و شــرکت راهسازی و ساختمانی 

115 در اتاق کرمان منعقد شد.
 به گفته رئیس هیات مدیره شرکت 115 این مدرسه 
بــا 13۰۰ مترمربــع زیربنــا و اعتباری در حــدود 1۰ تا 15 
میلیــارد تومــان در زمینــی به مســاحت 1۸۰۰ مترمربع 
احداث خواهد شد. محسن ضرابی در نشست امضای 
این تفاهم نامه، افزود: در صورت تحویل زمین از طرف 
آموزش و پرورش و نیز تهیه نقشه های اجرایی و صدور 
پروانه در موعد مقرر، عملیات ساخت مدرسه در کمتر 
از یک ســال انجام می شــود و مدرســه در مهرماه سال 
1۴۰1 قابــل بهــره بــرداری خواهــد بــود. وی همچنین از 
پیگیری های رئیس و دبیر کل اتاق کرمان برای توسعه 
فضاهای آموزشــی و انجام مســئولیت های اجتماعی 

تقدیر کرد.

رییس مرکز پیش بینی هواشناسی کرمان:

 کرمانی ها 
آخر هفته سردی دارند

رییس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناســی اســتان 
کرمان با بیان اینکه بارش برف در ارتفاعات در روزهای 
چهارشنبه و پنجشنبه دور از انتظار نیست، اظهار کرد: 
از اواخــر هفتــه جــاری دمــای هــوا کاهش محسوســی 

خواهد داشت.
حمیــده حبیبــی، دربــاره وضعیت جوی اســتان کرمان 
گفت: امروز) ۲3 آبان( و فردا در مناطق شرق و جنوب 
شــرق اســتان وزش باد نســبتا شــدید همراه با خیزش 
گــرد و غبــار را شــاهد هســتیم. کاهش کیفیــت هوا و 
افزایش غلظت غبار در مناطق جنوب شرقی خصوصا 
در مناطقــی همچــون فهرج، ریــگان و زهکلوت دور از 
انتظــار نیســت و در ســایر مناطق اســتان جــوی پایدار 

حاکم خواهد بود.
وی افزایش ابر در برخی نقاط استان در روزهای آینده 
را دور از انتظار ندانست و بیان کرد: روزهای چهارشنبه 
و پنجشنبه هفته جاری شاهد ناپایداری جوی به صورت 
افزایش ابر و بارش پراکنده خواهیم بود اما شدت بارش 
های این سامانه کمتر از سامانه چند روز قبل است.

بــه گــزارش ایســنا،رییس مرکــز پیــش بینــی اداره کل 
هواشناسی استان کرمان با بیان اینکه بارش برف در 
ارتفاعات در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه دور از انتظار 
نیســت، اظهــار کــرد: از اواخر هفته دمای هوا کاهش 

محسوسی خواهد داشت.

معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان:  

 حذف دفترچه های بیمه 
از اول دی ماه در کرمان 

معــاون تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــکی 
کرمــان بــا بیــان اینکه این اســتان پایلــوت اجرای طرح 
پرونده سالمت الکترونیک است گفت: زیرساخت های 
اجرای این طرح فراهم شده به نحوی که از اول دی ماه 
دفاتر بیمه از چرخه حذف خواهد شد و پزشکان موظف 

هستند از طریق سامانه نسخه بیمار را بنویسند.
دکتر عباس پرداختی افزود: از اول دی ماه حداقل در 
۲ بیمــه اصلی ســالمت و تامیــن اجتماعی دفاتر بیمه 

از چرخه درمان حذف می شوند.
وی بــا بیــان اینکه پزشــکان می تواننــد از طریق رایانه 
یا گوشــی تلفن همراه، نســخه بیماران را وارد ســامانه 
کننــد تصریــح کــرد: بیمار بعد از مراجعه بــه داروخانه 
می تواند بدون ارائه دفتر بیمه و نسخه داروی تجویز 

شده را دریافت کند.
بــه گــزارش ایرنا،معــاون تحقیقات و فناوری دانشــگاه 
علوم پزشکی کرمان با بیان اینکه این استان در حوزه 
بیمه سالمت پایلوت اجرای طرح حذف دفترچه بیمه 
و نســخه نویســی الکترونیک است اظهار داشت: این 
طــرح قابــل تعمیــم به تمام بیمه ها اســت و باید اجرا 
شود به طوری که بیمه نیروهای مسلح نیز بزودی به 

این عرصه می پیوندد.

امیدهای تازه به دوره  پس از کرونا؛

نبض گردشگری کرمان برگشت

آغــاز ســفر گردشــگران خارجــی به کرمــان، اســتان پرجاذبه ای که 
بیشترین تعداد آثار ثبت جهانی ایران را دارد، امیدها را برای تجدید 
حیات این بخش از ظرفیت های موجود در دیار کریمان زنده کرده 
است. پس از موفقیت های نسبی در مهار ویروس کرونا و توسعه 
دامنه واکسیناسیون انتظارها برای تحول در حوزه های گردشگری 
نیز بیش از پیش شکل گرفته و امید آن می رود که شاهد تجدید 

حیات این بخش در کشور و نیز کرمان باشیم.
البته در کنار هزینه ها و دردسرهای کرونا برای گردشگری، برخی، 
این بیماری را فرصتی برای ارتقای اســتانداردها و خدمات رســانی 
در حوزه گردشگری با توجه بیشتر به زیرساخت های این صنعت 
پر ســود و اشــتغالزا می دانند و معتقدند که ۲ ســال گذشــته که 
صنعــت گردشــگری بــا رکود مواجه بــود، در عین حال موقعیتی را 
پیش روی دست اندرکاران این بخش گذاشت که بیش از هرزمان 
به فکر تقویت زیرساخت ها و کیفیت بخشی به خدمات رسانی 
خود باشند. استان کرمان با هشت اثر ثبت جهانی دارای بیشترین 
اثر ثبت جهانی در بین استان های کشور است؛ ارگ بم )بزرگترین 
ســازه خشــتی جهان(، روستای دســت کَند میمند با چندهزارسال 
قدمت، باغ زیبای شازده یا شاهزاده با ویژگی های منحصر به فرد 
باغ و معماری عمارت آن، دشت کویر لوت در منطقه شهداد کرمان 
که قدیمی ترین درفش جهان از آنجا به دست آمده و سه قنات 
»گوهرریز« جوپار در شهرستان کرمان، »اکبرآباد« و »قاسم آباد« 
در شهرستان بم به ثبت جهانی رسیده است. همچنین روستای 
دارستان سیرجان و این شهرستان به عنوان خاستگاه بافت گلیم 
شیرکی پیچ و دهکده جهانی گلیم به ثبت جهانی رسیده است.

ایــن هشــت اثــر ثبــت جهانــی در حالــی اســت کــه ۲ کاروانســرای 
چاه تــوران راور و گنجعلی خــان کرمــان نیــز اخیــرا توســط ارزیابــان 
یونسکو برای ثبت جهانی مورد بازدید قرار گرفته اند که در صورت 
اضافه شدن به فهرست آثار جهانی، دیار کریمان جایگاه ویژه و بی 
نظیری از لحاظ ثبت آثار جهانی در کشور پیدا می کند و صنعت 
گردشگری استان را بیش از پیش به سمت جهانی شدن می برد.

گردشگری در استان دارای اقلیم متفاوت کرمان که هم کویر و هم 
مناطق بکر کوهستانی را در کنار دهها اثر باستانی و تمدنی یکجا 
باهم دارد پس از سال ها رکود طی چند سال گذشته با استقبال 
و توفیقــات خوبــی مواجــه شــده بــود که همه گیری ویــروس کرونا 
ایــن رونــد را متوقــف و فعاالن گردشــگری را با مشــکل مواجه کرد 
اما با کاهشــی شــدن روند شــیوع ویروس کرونا در کشور و استان 
شاهد تحرک تدریجی گردشگری کرمان هستیم به طوری که اخیرا 
گروهی از گردشــگران روس به این اســتان سفر کردند؛ همچنین 
تیمی از ارزیابان شرکت های گردشگری هند برای بازدید از ظرفیت 
های گردشگری کرمان بویژه در بخش گردشگری سالمت به این 
دیار آمدند و زمینه های منحصربه فرد اینجا را از نزدیک دیدند.

امکانات گردشگری کرمان در دوران کرونا متحول شد  
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان 

بــا بیــان اینکــه کرونا عادت های زندگی بشــر را تغییر داد، گفت: 
گردشگری با شیوع کرونا متحول شد که باید با آن سازگار شویم 
و همه اقامتگاه ها و تاسیســات گردشــگری با رعایت پروتکل ها 

خدمات می دهند تا رضایت مندی مشتریان را فراهم کنند.
فریدون فعالی افزود: رعایت پروتکل های بهداشتی اینک مهمترین 
بخش فعالیت های این حوزه را تشکیل می دهد و خوشبختانه خود 
فعاالن و مدیران مراکز اقامتی نیز نسبت به انجام این دستورالعمل 
هــا حساســیت ویــژه ای دارنــد تــا حضــور و اقامــت مطمئنــی برای 

مسافران و گردشگران در استان کرمان رقم بخورد.
وی با اشاره به اینکه گردشگری در کشور و کرمان پس از شیوع 
کرونــا در حــال شــکل گرفتــن اســت تاکید کــرد: در مدت ۲ ســال 
بسیاری از امکانات گردشگری استان کرمان متحول تر و تکمیل تر 
شده است، هر چند باید نسبت به توانمند سازی حوزه گردشگری 

اقدامات بیشتری انجام دهیم.

نخستین گروه از روسیه  
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان 
با اشــاره به ســفر نخســتین گروه گردشگری روسیه پس از شیوع 
کرونــا بیــان کــرد: اعضای این گروه با همــکاری هواپیمایی ماهان 
هفته گذشته وارد کرمان شدند و از ظرفیت بیابان لوت استفاده و 
نیز از جاذبه های شهر کرمان و باغ شاهزاده ماهان دیدن کردند.

ظرفیت های جدید مورد توجه قرار گیرد  
وی اظهــار داشــت: ایــن اســتان در بحث توســعه زیرســاخت های 
گردشگری و احداث هتل در حال پیشرفت است و بتازگی شاهد 
افتتاح چند هتل  با امکانات خوب در نقاط مختلف استان کرمان 
بــوده ایــم. ایــن مســئول با بیــان  اینکه تعداد چند پــروژه دیگر در 
ســاخت هتــل نیــز در دســت اقــدام داریــم که می توانــد وضعیت 
گردشــگری کرمــان را متحــول کند بیان کرد: اســتان کرمان عالوه 
بــر داشــته هــای تاریــخ و قدیمــی، ظرفیــت های جدیــدی در حوزه 
گردشگری دارد که کمتر به آن توجه شده است که باید به عنوان 

یک بازار متفاوت برای جذب گردشگر به آن نگاه کرد.
فعالی ادامه داد: تنوع اقلیم و محصوالت استان کرمان نیز فرصت 
مناسبی برای حضور گردشگران در استان است که برای هر کدام 
می توان برنامه ریزی ویژه ای در جذب گردشگران در دوران پسا 
کرونا داشت و در این مسیر فعالیت های شرکت های معدنی در 
حوزه گردشــگری بســیار رونق گرفته که کمک بســیار بزرگی برای 

شکوفایی این صنعت  است.

گردشگری مقاومت  
وی با اشــاره به حضور مزار ســردار شــهید حاج قاسم سلیمانی در 
شهر کرمان بیان کرد: بحث گردشگری مقاومت به عنوان ظرفیت 
بــزرگ و خوبــی بــه طــور جدی در دســتور کار قرار گرفته اســت که 
با همکاری سایر دستگاه های متولی زیرساخت های آن در حال 

اجراســت و قنــات ملــک زادگاه ایــن ســردار بــزرگ روســتای نمونه 
گردشگری مذهبی بین المللی می شود.

گردشگری سالمت  
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان 
همچنین از آمادگی شرکت های گردشگری هند و عراق برای اعزام 
گردشــگران ســالمت بــه این اســتان خبــر داد و گفــت: هم  اکنون 
هشــت دفتــر خدمات مســافرتی اســتان کرمان مجــوز فعالیت در 
حوزه گردشــگری ســالمت را دریافت کرده اند و می توانند در روند 
آماده ســازی ســفر گردشــگران ســالمت و برنامه ریزی های درمانی 

تسهیلگر باشند.

بازاریابی گردشگری به منابع اختصاصی نیاز دارد  
وی تاکید کرد: بازاریابی و تبلیغات نقطه اساسی و مهم برای جلب 
گردشگر است و به دنبال این هستیم تا منابعی اختصاصی برای 
این بخش در استان کرمان تعریف شود و باید برای معرفی جاذبه 

های گردشگری کرمان باید هزینه کنیم تا نتیجه بگیریم.
فعالی افزود: برای جذب گردشگران و تبلیغات اماکن و جاذبه های 
تاریخی و گردشــگری اســتان کرمان بحث تولید محتوا در شــبکه 
هــای تلویزیونــی داخلــی و خارجی در دســت انجام اســت و باید با 

تبلیغات از رقبای داخلی و خارجی سبقت بگیریم.

کرونا استانداردهای اقامتی را باال برد  
رئیس جامعه حرفه ای هتلداران و مراکز اقامتی استان کرمان نیز 
با اشــاره به از ســرگیری دوباره ســفرها در کشــور گفت: ســفرهای 
تفریحی-گردشگری، زیارتی و کاری بیشترین بخش سفر به استان 
کرمان را شــامل می شــود که ظرفیت اماکن اقامتی اســتان فعال 
نیازها را پوشش می دهد اما برای ورود گردشگران بیشتر به استان 

حتما فضاهای اقامتی باید گسترش پیدا کنند.
جاوید ســبحانی با اشــاره به خسارت های سنگین کرونا به بخش 
گردشــگری کشــور و کرمــان اظهار داشــت: اماکــن اقامتی پس از 
تعطیلی ناخواســته، با مشــکل جبران هزینه ها مواجه هســتند و 
نباید انتظار داشته باشیم خسارت ها سریع جبران شوند؛ حمایت 
ها نیز تا به سامان رسیدن بخش گردشگری باید ادامه پیدا کند.

وی بــا بیــان اینکــه تمامــی مراکــز اقامتــی در اســتان کرمــان آمــاه 
پذیرش مسافران طبق دستورالعمل های بهداشتی هستند گفت: 
کرونــا البتــه بــه گزارش ایرنا، اســتانداردهای بهداشــتی را در هتل 
هــا و واحدهــای اقامتــی باال برده اســت که همین رعایت مســائل 
بهداشــتی خــود مــی تواند ابــزار رقابت در ارائه خدمــات و پذیرش 

مسافران باشد.

نظارت های بهداشتی اماکن اقامتی منظم انجام می شود  
رئیــس جامعــه حرفــه ای هتلــداران و مراکــز اقامتی اســتان کرمان 
تصریح کرد: با توجه به دستورالعمل های ابالغی بهداشتی، هتل 
هــا و اماکــن اقامتــی برای ضدعفونی و رعایت مســائل بهداشــتی 
دچــار هزینــه هــای جانبــی شــده انــد کــه امیدواریــم با رونــق ورود 

مسافر جبران شود.
وی تاکید کرد: تمیزی و رعایت بهداشت اینک مهمترین اولویت 
مسافران برای اقامت است و نظارت های بهداشتی اماکن اقامتی 
توســط بازرســان بهداشت و جامعه هتلداران به صورت منظم در 

حال انجام است.

کرونا فعالیت های گرشگری را تعطیل نکرد  
ســبحانی ادامــه داد: در دوران کرونــا ورود مســافر و گردشــگر بــه 
اســتان کاهش زیادی داشــت اما کار و اجرای طرح های مختلف 
بخــش گردشــگری تعطیــل نشــد و روز به روز شــاهد بهــره برداری 
اماکن اقامتی و پذیرایی در استان هستیم؛ در سال های اخیر حوزه 
زیرساخت شهری و گردشگری با تحوالت خوبی همراه بوده است.

وی با بیان اینکه گردشگری به تبلیغات و اطالع رسانی نیاز دارد 
افزود: استان کرمان هشت اثر جهانی و هزاران اثر تاریخی و طبیعی 
را در خود جای داده که  هر کدام برای جلب گردشگر برنامه ریزی 
می خواهد و معرفی و تبلیغ برای جذب گردشگر نقطه آغاز زنجیره 

این صنعت است که باید به طور جدی بر روی آن کار کنیم.

نائب رئیس هیات   مدیره شرکت سرمایه گذاری سیمان کرمان تشریح کرد

سردرگمی این روزهای بازار سرمایه
اقتصــاد کرمــان: نائب رئیس هیات   مدیره شــرکت ســرمایه گذاری 
ســیمان کرمان در تحلیل شــرایط این روزهای بازار سرمایه گفت: 
در این مدت شاهد روزهایی نه چندان جذاب برای معامالت بورس 
بودیــم و بــازار خریدارهــای قدرتمنــدی به خود ندیده اســت. آرش 
ایرانپور افزود: با اینکه قیمت سهام شرکت ها از نگاه تحلیلگران 
جــذاب اســت و ســهامداری کامــال توجیــه دارد اما برای بخشــی از 
ســرمایه گذاران که به صورت دوره ای وارد بازار ســرمایه می شوند، 
بازار ســرمایه جذاب نیســت که این امر ناشــی از دالیل متعددی 
مانند انتشار اوراق دولتی، اثرات ناشی از قیمت گذاری دستوری و 
تردید در ورود نقدینگی و نبود اعتماد است که وجود این عوامل 
زمینــه ایجــاد نوســان در معامــالت این بازار را فراهم کرده اســت؛ 
اگرچه مولفه هایی موثر برای رشد هم داشته که متاسفانه تاکنون 

تاثیری بر روی صعود بازار نداشته است.

انتشار اوراق دولتی برای کسری بودجه  
ایرانپــور اظهــار داشــت: دولت حجم زیادی )هشــت هــزار میلیارد 
تومان( از اوراق دولتی را برای کســری بودجه منتشــر کرده اســت 
که این باعث رکود بازار سرمایه و ضعیف شدن تقاضا برای خرید 
سهام با توجه به ارزندگی آنها می شود.به گفته وی با اینکه برخی 
معتقدند افرادی که به طور دائم در بازار در حال خرید و فروش و 
انجام معامالت و در پی کسب بازدهی باال هستند، بی تردید وارد 
بازار اوراق بدهی نمی شوند و هر کدام از این دو بازار، سرمایه گذاران 
ویژه خود را دارند ولی نقدینگی که از سمت شرکت های دولتی و 
حقوقی به سمت خرید اوراق حرکت می کند می تواند با عدم ورود 
به آن، تاحدودی به متعادل شدن بازار در این روزها کمک کند.

اثرات ناشی از قیمت گذاری دستوری  
نائب رئیــس هیات   مدیــره شــرکت ســرمایه گذاری ســیمان کرمــان 
تاکیــد کــرد: تقویــت احتمــال حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با اســتقبال 
فعاالن بازار مواجه شده و این اقدام بسیار مثبت ارزیابی می شود 
زیــرا تــداوم ایــن نوع ارز به معنای تداوم قیمت گذاری دســتوری و 

انحصار بوده که مشکالت زیادی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده 
است.وی تصریح کرد: به عنوان یک اصل کلی، دخالت دولت در 
قیمت گذاری به هر نوع که اعمال شود با ماهیت بازار سرمایه در 
تضاد است و در نهایت منجر به ایجاد رانت و داللی در کشور می 
شــودکه حذف آن ســبب کمک به اقتصاد، بازار ســرمایه و پویایی 
بازار پول کشــور خواهد شــد.وی افزود: همچنین آزادســازی کامل 
قیمــت محصــوالت در بلندمــدت بــرای شــرکت هایی کــه به لحاظ 
مدیریت دارایی و کارایی عملیات، موفق تر عمل کنند، اثر مثبت 
دارد که این امر خود را در افزایش ارزش شــرکت یا همان قیمت 

سهام نشان خواهد داد.
ایرانپــور بــا تاکیــد بــر اینکه حــذف ارز ٤٢٠٠ تومانی از دو منظر می 
تواند کمک کننده به معامالت بازار سرمایه باشد، افزود: در ابتدا 
این اتفاق زمینه ایجاد شفافیت معامالت و صورت مالی شرکت ها 
را فراهــم مــی کند، همچنیــن در این میان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
با حاشیه سود بیشتری برای بسیاری از شرکت های تولیدی بازار 
سرمایه همراه خواهد شد؛ زیرا نرخ کاالهایی که تاکنون عرضه شده 
است به دلیل دریافت ارز ٤٢٠٠ تومانی به صورت دستوری تعیین 
شده است. همچنین با حذف این ارز و نیز واقعی شدن نرخ ها، 
نرخ فروش شرکت ها هم بر مبنای نرخ تقاضای بازار خواهد بودکه 
این اتفاق به مراتب باعث افزایش شفافیت معامالت شرکت ها 
می شود؛ بنابراین به طور کلی این اقدام به نفع بازار سرمایه است.

نبود اعتماد و تردید در ورود نقدینگی   
ایــن عضــو کانون نهادهای ســرمایه گذاری افــزود: آنچه که در این 
بین می توان به عنوان عامل اصلی سردرگمی بازار به آن پرداخت 
بحــث اعتمــاد اســت، وجــود چنین فضایــی اینک خریــداران و نیز 
فروشــندگان را مردد برای ســرمایه گذاری دوباره در بورس و ورود 
نقدینگی های خود به این بازار کرده که شاید همین امر هم باعث 

عرضه بیش از حد روزهای اخیر بوده است.
وی بیان کرد: اما توجه به این مهم که رشــد هر بخش اقتصادی 
نباید با رکود در بخش های دیگر همراه شود و با در نظر گرفتن این 

موضوع که امروزه بیش از 3۰  میلیون ایرانی در این بازار مشارکت 
دارند و رونق آن منافع عامه را تأمین خواهد کرد، قاعدتا بازگشت 
رونق به بازار سرمایه برای سرمایه گذاری در گرو بازگشت اعتماد 
سهامداران در بورس میباشد که موضوع مهم و قابل توجه فعلی 
اســت، و این اعتماد نیز با ابهام زدایی و راســتی ازمایی در برخی 

مسایل حاصل میشود.
ایرانپــور افــزود:در نتیجــه با توجه به اینکه تصمیم گیری در موارد 
کمی زمانبر و سخت است ولی بهتر است هرچه سریعتر تصمیمات 
الزم برای موارد کلی اتخاذ شود تا شاهد تاثیرات مثبت آن در بازار 
ســرمایه باشــیم که مطمنا با روشــن شــدن این مســایل ســایه بی 

اعتمادی از سر بازار برداشته شود.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: در مقابل دالیل تردیدزا 
برای ورود ســرمایه گذاران به بازار و ایجاد روند نزولی در شــاخص 
بورس، وجود نکات مثبت در بازار کم نبوده که متاســفانه زمینه 
برای  روند صعودی شاخص بورس از طریق وجود چنین عواملی 
تاکنون فراهم نشده است.به گفته وی، تورم که از زمان اصالح بازار 
تاکنون بوده و کاهش نرخ نیمایی با نرخ ارز آزاد که از محرکهای 
بازار صعودی هســتند و همبســتگی قطعی انها جهت رشــد بازار 
بدیهی است. همچنین در این مدت بازار با سیل گزارش های خوب 
و پتانســیل باالی جذب ســرمایه در بازار اولیه و ثانویه روبروســت 
که این هم عامل کمکی برای بازگشت به مدار رونق خواهد بود.

این عضو کانون نهادهای سرمایه گذاری در پایان خاطر نشان کرد: 
پیش بینی می کنیم تا حدود یک ماه همچنان بازار نوسانی و حتی 
رو به پایین اســت و فضای ابهام وعدم رشــد بازار تا روشــن شــدن 

موارد اشاره  شده ادامه دار باشد.
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 رشد ۳۰ درصدی 
 صادرات فوالد ایران 
تا پایان مهرماه ۱۴۰۰

مجموع صادرات فوالد ایران )فوالد میانی و محصوالت 

فوالدی( از ابتدای امسال تا پایان مهرماه، پنج میلیون و 

۹۱۲ هزار تن بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل، 

حاکی از رشد ۳۰ درصدی است.

به گزارش ایمیدرو، برپایه تازه ترین گزارش آماری انجمن 

تولیدکنندگان فوالد ایران، در دوره هفت ماهه ابتدایی 

سال جاری، صادرات فوالد میانی کشور، چهار میلیون 

و ۵۷ هزار تن بوده که رشــد ۲۷ درصدی را نســبت به 

دوره مشابه سال قبل نشان می دهد. از صادرات فوالد 

میانی، سهم صادرات بیلت و بلوم در این دوره زمانی 

۲ میلیون و ۷۲۲ هزار تن و سهم صادرات اسلب، یک 

میلیون و ۳۳۵ هزار تن بوده است.
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خبر   خبر   

در کمیسیون اقتصادی مجلس؛

 طرح اصالح قانون
 اتاق بازرگانی بررسی می شود 
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلس از بررســی طرح 
اصالح قانون اتاق بازرگانی در جلســه این کمیســیون 
خبر داد و هدف از این طرح را به روزرسانی این قانون 
و اســتفاده از ظرفیت  های آن برای توســعه این بخش 
اقتصادی دانست. محمدرضا پورابراهیمی در توضیح 
جلســه کمیتــه تخصصــی کمیســیون گفــت: در ایــن 
جلســه، طــرح اصــالح قانــون اتــاق بازرگانــی، صنایع، 
معادن و کشاورزی جمهوری اسالمی ایران مورد بررسی 
قــرار گرفــت. هــدف از ایــن طــرح به روزرســانی قانــون 
و اســتفاده از ظرفیت  هــای قانونــی بــرای توســعه ایــن 
بخش نظام اقتصادی است. همچنین نظم بخشیدن 
و پیش  بینی ساز وکار هایی برای پاسخگو بودن اتاق در 
کنار ارتقای جایگاه آن، از دیگر محورهای طرح است. 
پورابراهیمــی بــا بیان اینکه مبانــی اصلی طرح اصالح 
قانون اتاق بازرگانی مورد بحث قرار گرفت، به حضور 
نمایندگان دستگاه های نظارتی، دولت، اتاق بازرگانی 
در ایــن جلســه اشــاره کــرد. وی بــا بیــان اینکــه در این 
نشســت تفاهم  هــای مناســبی انجام گرفــت، تصریح 
کرد: پس از بررسی و نهایی شدن این طرح در کمیته، 
گزارش آن در کمیســیون اقتصادی رسیدگی می شود 
و پس از تصویب در کمیســیون، در دســتورکار صحن 

علنی قرار می  گیرد.

وضعیت کیفیت خودروها در مهرماه؛

 2 خودرو داخلی
 5 ستاره شدند؛ 

دو خودرو یک ستاره
آخریــن گــزارش ارزیابــی کیفی خودروهای ســواری در 
مهــر 1۴۰۰ بیانگــر آن اســت کــه در بخــش ســواری دو 
خــودرو »دیگنیتــی« گــروه بهمــن و »دنا پــالس توربو 
اتوماتیــک« ایــران خــودرو موفــق بــه کســب 5 ســتاره 

کامل کیفی شدند.
بر اساس آخرین گزارش ارزیابی کیفی شرکت بازرسی 
کیفیت و استاندارد ایران ، در مهرماه سال جاری چهار 
خودرو شامل ۲ خودروی سواری و 3 خودروی سنگین 
5 ســتاره کامل کیفی دریافت کردند و در گروه وانت 
نیز دو خودرو تک ستاره شدند. اما در میان خودروهای 
داخلــی ارزیابــی صــورت گرفته در مهرماه ســال جاری 
از تــداوم غیبــت دو خــودرو »فیدلیتی« و »شــاهین« 
در فهرســت کیفیت خودروهای داخلی حکایت دارد. 
غیبت این دو خودرو در ارزیابی کیفی در حالی است 
کــه چندیــن مــاه از تولیــد و فــروش این دو خــودرو می 
گذرد اما هنوز شاهد ارائه گزارش کیفی آنها نیستیم.

در ارزشــیابی کیفی، خودرو های داخلی در پنج دســته 
قیمتی، مورد بررسی قرار می گیرند و بسته به سطح 
کیفی و البته میزان رضایت مشتریان، بین 1 تا 5 ستاره 

کیفی دریافت می کنند.

وضعیت کیفی خودروها  
ارزیابی های صورت گرفته نشان دهنده آن است که 
در گروه سبک، بخش سواری و در کالس قیمتی یک، 
خودرو »تیگو 7« تولید شده در شرکت مدیران خودرو 

سه ستاره کیفی دریافت کرده است.
همچنیــن در کالس قیمتــی ۲، نیــز »دیگنیتی« گروه 
 S7 بهمن موفق به اخذ 5 ستاره کیفی شد و »هایما
اتوماتیک« ایران خودرو خراسان هم چهار ستاره کیفی 

را از آن خود کرد.
براســاس ارزیابــی صــورت گرفته در میــان محصوالت 
مدیران خودرو هم »آزیرو6« و »آزیرو5 توربو« موفق 

به اخذ 3 ستاره کیفی در مهرماه شد.
از سوی دیگر و در میان محصوالت کرمان موتور نیز » 
JAC_ S5 « و» JAC_S3 «کرمان موتور در این لیست 
قیمتی سه ستاره ای شدند. از سوی دیگر خودروهای» 
SWM G۰1 « شرکت سیف خودرو نیز براساس ارزیابی 

های صورت گرفته سه ستاره کیفی به دست آورد.
در کالس 3 قیمتــی نیــز در میــان محصــوالت مدیران 
خــودرو »MVM X۲۲ « مدیــران خــودرو نیــز موفــق به 

دریافت سه ستاره شد.

تولید 6 خودرو سواری با 4 ستاره کیفی   
همچنیــن در کالس قیمتــی چهــار، »دنــا پــالس توربو 
اتوماتیک« شرکت ایران خودرو 5 ستاره کامل کسب 
کــرد و خودروهــای »پــژو ۲۰7« ، »پــژو ۲۰7 اتوماتیک 
پانوراما«، »دنا پالس« و »تارا« از ایران خودرو هم هر 

کدام چهار ستاره کیفی به دست آوردند.
در ایــن لیســت قیمتــی »رانــا پالس« ،» پــژو ۲۰6« و 
»دنا«  همگی از محصوالت ایران خودرو ســه ســتاره 
کیفی را از آن خود کردند و »پژو پارس« ایران خودرو 

کرمانشاه نیز سه ستاره ای شد.
از سوی دیگر در این لیست، »سمند« و»سورن پالس 
« ایران خودرو تبریز، »پژو پارس« ایران خودرو خراسان 
، »پژو پارس« ایران خودرو کرمانشــاه، » پژو پارس«  
ایران خودرو مازندران، »پژو پارس« ایران خودرو فارس 

همگی 3 ستاره کیفی را از آن خود کردند.
 »Sدر ســطح قیمتــی پنــج نیــز »کوییــک« و »کوییک
سایپا ۴ ستاره به دست آورد. از سوی دیگر در همین 
 »Sکوییک«، »ســاینا«، » Rســطح قیمتی »کوییک
و »ســاینا« پارس خودرو موفق به دریافت ســه ستاره 
کیفــی شــدند. »تیبــا ۲« شــرکت ســایپا هم 3 ســتاره 
کیفی به دســت آورد. »ســاینا« تولیدی شرکت سایپا 
سیتروئن و »تیبا« شرکت سایپا سیتروئن نیز 3 ستاره 

دریافت کردند.  

 معاون اکتشاف سازمان زمین شناسی 
و اکتشافات معدنی کشور:

 ضرورت حمایت دولت 
برای توسعه اکتشاف معادن

معاون اکتشــاف ســازمان زمین شناســی و اکتشــافات 
معدنــی کشــور بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز هزینه هــای 
معدنکاری افزایش یافته است، خواستار حمایت دولت 

برای توسعه اکتشاف معادن شد.
محمدباقر درّی افزود: تهیه نقشه و کارهای اکتشافی 
هزینــه زیــادی الزم دارد و درنتیجــه ایــن عوامل باعث 
شــده کــه میــزان گواهی کشــف، پروانه بهره بــرداری و 

اشتغال کاهش پیدا کند.
وی با بیان این که قیمت حفاری و آنالیز افزایش یافته، 
تصریــح کــرد: اگــر بخواهیــم موجب رونــق معدنکاری 
شویم باید سعی کنیم بسیاری از مسائلی که موجب 

افزایش هزینه می شود را کاهش دهیم.
و  ســی  زمین شنا ن  زما ســا ف  کتشــا ا ن  و معــا
اکتشــافات معدنی کشــور همچنیــن بــا اشــاره به تاثیر 
نــرخ دالر بــر فعالیــت معدنــکاری گفــت: بــا توجــه بــه 
افزایش قیمت دالر، قیمت مواد معدنی هم باال رفته 
اســت و در این شــرایط انتظار مقرون به صرفه شــدن 
صادرات مواد معدنی مطرح می باشد اما متاسفانه در 
صادرات هم موفق نبوده ایم که این مساله به تحریم ها 

و مسائل سیاسی در کشور برمی گردد.
وی با اشاره به اینکه دولت باید برای توسعه اکتشاف 
ورود کنــد، ادامــه داد: ازآنجــا کــه برخــی هزینه هــا را 
بخــش خصوصی تقبــل نمی کند در نتیجه دولت باید 
هزینه هــای اصلــی را پرداخــت کنــد و در ایــن بین باید 
اکتشاف سطح االرضی را به تحت االرضی تغییر دهیم.
درّی بــا بیــان این کــه برخــی مواقــع ماده معدنــی پیدا 
می شود که بازار مناسبی ندارد، در نتیجه تنها هزینه 
زیــادی صــرف شــده کــه هیچ صرفــه اقتصــادی ندارد، 
خاطرنشــان کرد: بر همین اســاس باز هم دولت باید 
ورود کــرده و شــرایط و بــازار مناســب را پیــدا کنــد ؛ در 
حقیقــت بایــد گفت فروش ماده معدنی به سیاســت 

دولت بستگی دارد.
و  ســی  زمین شنا ن  زما ســا ف  کتشــا ا ن  و معــا
اکتشــافات معدنی کشــور درباره این پرسش که آینده 
معــدن کاری را بــه چه صــورت می بینید، تصریح کرد: 
بــا برنامه ریزی هایــی کــه میان معاونت امــور معادن و 
صنایــع معدنــی، ایمیــدرو و ســازمان زمین شناســی و 
اکتشــافات معدنی کشــور صورت گرفته امیدواریم که 

وضعیت بهتر شود.
وی بــا اشــاره بــه لــزوم حمایــت دولــت از بهره بــرداران 
گفت: باید دولت از مکتشفان و بهره برداران حمایت 
کند زیرا امروز سدهای مختلف از جمله محیط زیست 

به چشم می خورد.
درّی تصریح کرد: معدنکار کیلومتر ها کار می کند اما 
به ســادگی ســازمان هایی مانع فعالیت آن می شــوند 
و متاســفانه امــروز تعامــل خوبی بیــن منابع طبیعی و 
حوزه معدن وجود ندارد که باید این روند اصالح شود.

 کتاب 
»الزامات شناسایی قوانین 
و مقررات مخل کسب  وکار« 

منتشر شد
دبیرخانــه شــورای گفت  وگــو به تازگی کتــاب »الزامات 
شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب  وکار« را منتشر 
کرده است. در این کتاب لزوم شناسایی و لغو قوانین 
و مقررات دســت  وپاگیر بررســی شده و نتایج پژوهش 
مربوطــه در ســه محــور ارائــه شــده اســت. بــه گزارش 
پایگاه خبری اتاق ایران، در بخش اول به بررسی دقیق 
و عمیــق مفهــوم گزاره های مربوط بــه مقررات  گذاری، 
مقررات  زدایی، مجوززدایی و ساده  سازی اداری و تبیین 

نسبت آنها با یکدیگر پرداخته شده است.
توضیحات ارائه  شــده به  خوبی نشان می دهد که آنچه 
در ایران مقررات  زدایی خوانده می شود، اوال بیشتر از 
جنــس »مجوززدایی« اســت و کمتــر به مقررات  زدایی 
در سطحی بنیادین پرداخته است و ثانیا  مقررات  زدایی 
در سطح محدود نیز جزئی از کل فرآیند مقررات  گذاری 
اســت. در واقــع برنامه هــا و فرآیندهــای مقررات  زدایی 
نظــام  »اصــالح  منســجم  و  کلــی  منظومــه  در  بایــد 
مقررات  گــذاری« مورد توجــه قــرار گیــرد. بخــش دوم 
حائزاهمیــت در پژوهــش انجام  شــده، دســته بندی و 
تحلیــل دالیــل قانون  گــذاری و مقررات  گــذاری بیش از 
حــد در ایــران اســت. در ایــن بخــش با مــرور نهادهای 
متعــدد مقررات  گذار در کشــور، به عمده  ترین دالیلی 
پرداخته شــده اســت که باعث تولید روزافزون و تورم 
قوانیــن و مقــررات در کشــور شــده  اند. نادیــده گرفتن 
برخــی از اصــول قانون  گذاری و مقررات  گذاری توســط 
قوای مقننه و مجریه، به عنوان یکی از مهم ترین دالیل 
تــورم قوانیــن و مقــررات مورد توجــه قرار گرفته اســت. 
بخــش ســوم بــه توضیــح و ارزیابــی عملکــرد نهادهای 
مســوول شناســایی قوانیــن و مقــررات مخــل تولیــد و 
ســرمایه  گذاری، و به  طــور خــاص اتاق  هــا اختصــاص 
یافته است. گزارش عملکردهای منعکس  شده نشان 
می دهــد کــه تالش  های صورت  گرفتــه در حد امکانات 
پژوهشی اتاق  ها، قابل تقدیر و چشمگیر بوده است؛ 
لکــن نقــد و ارزیابی موشــکافانه موضــوع می تواند به 
رفع نواقص فرآیند هایی که در طول سال ها طی شده 
و نتایــج اغلــب آنهــا به  تازگــی منتشــر شــده  اند، یــاری 
رساند. در واقع تالش شده است با استناد به منابع 
به  روز منتشرشده در سال های 13۹۹ و 1۴۰۰، عملکرد 
بخش خصوصــی و نهادهــای زیرمجموعــه آن در حوزه 
شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب وکار به  نحوی 

بی طرفانه و علمی ارزیابی شود.

چرخ کارخانه ها همچنان کند می چرخد

کاهش میزان تولید کارخانه های صنعتی
»میزان تولید کارخانه های صنعتی بورس در مهرماه منفی شــده 
است.« این مهم ترین داده ای است که آخرین گزارش پژوهشکده 
پولی و بانکی از شاخص تولیدات صنعتی شرکت های بورس؛ نشان 
می دهد. پیش تر رشد ۲.۴درصدی تولیدات صنعتی در شهریور 
امســال ایــن امیــدواری را ایجــاد کرده بود که رونــد نزولی تولید در 
حال توقف است، اما آمارهای جدید از روند تولید در مهرماه نشان 
می دهد رشد شهریور ماه عمدتا یک رشد مقطعی بوده و با توجه 
به منفی شــدن ســطح تولید در مهر ماه بیم آن می رود که میزان 
تولید کارخانه های صنعتی ایران در ماه های آینده با نزول بیشتری 
هم مواجه شــود. طبق این آمار، حجم تولید کاالهای صنعتی در 
ایران به ســطح ســال13۹7 رســیده؛ یعنی عمال در 3سال گذشته 
کارخانه های صنعتی نتوانسته  اند سطح تولیدشان را رشد و توسعه 
دهنــد. در ایــن گــزارش علت اصلی این اتفاق »کاهش تقاضا در 
بازار« و »محدودیت های صادراتی« عنوان شــده اســت. گزارش 
پژوهشــکده پولــی و بانکــی نشــان می دهــد رونــد نزولــی تولیدات 
صنعتی ایران که از ابتدای امسال آغاز شده همچنان ادامه دارد 

و در مهر ماه به منفی 1.۴درصد رسیده است.
روند منفی تولید در کارخانه های صنعتی بورس زنگ هشدار را برای 
تولید به صدا درآورده؛ زیرا مطابق محاسبات بازوی پژوهشی بانک 
مرکزی شاخص تولیدات صنعتی شرکت های بورس در مهرماه به 
عدد1۰۴ رســیده که با توجه به عدد شــاخص در مهرماه 13۹7که 
1۰3بوده است، می توان گفت سطح تولید در مهر ماه 1۴۰۰ مشابه 
مهرماه سال13۹7 است و نسبت به سال 13۹5 فقط ۴ درصد رشد 
داشــته اســت. اطالعات پژوهشکده پولی و بانکی نشان می دهد 
بخش عمده کاهش تولیدات صنعتی ناشی از کاهش شدید تقاضا 
بوده اســت. با توجه به تحریم های بین المللی و اینکه بســیاری از 

صنایع زیر ظرفیت اسمی خود تولید می کنند، می توان این فرضیه 
را مطرح کرد که مهم ترین عاملی که به افت تولید در کارخانه های 
صنعتی ایران منجر شده محدودیت در تقاضای داخلی و خارجی 
اســت؛ زیــرا میزان تولید و موجــودی انبار کارخانه های صنعتی در 
ماه هــای اخیــر خــالف جهــت همدیگر حرکــت کرده انــد. به عبارت 
دیگر در 5 ماه اخیر یعنی از خرداد تا مهرماه امسال موجودی انبار 
کارخانه ها به  طور متوسط درحال افزایش است؛ زیرا میزان فروش 
در این دوره کمتر از میزان تولید بوده و ریشه اصلی آن تضعیف 
تقاضا برای خرید این تولیدات است. اطالعات پژوهشکده پولی 
و بانکی نشان می دهد کاهش تولید در کارخانه های صنعتی یک 
اثر ملموس داشــته و به افزایش تعداد شــرکت های زیان ده منجر 

شده؛ به  طوری که تعداد کل کارخانه های صنعتی زیان  ده به 6۰ 
رســیده که در مقایســه با دوره های قبل کم  ســابقه اســت. آمارها 
همچنیــن نشــان می دهــد تولیدکننده هــای محصــوالت ضروری و 
مصرفی مانند صنایع دارویی و غذایی رشــد ســود اســمی کمتر از 
رشد تورم داشته اند؛ به طوری که رشد سودآوری صنعت محصوالت 
غذایی در 3ماهه و 6ماهه1۴۰۰   به ترتیب منفی 16درصد و صفر 
درصد بوده، میزان رشد برای صنعت دارو نیز به  ترتیب ۲۲درصد و 
۲3 درصد بوده است. به عبارت دیگر ارزش حقیقی سودآوری این 
صنایع کاهش داشــته اســت. به عالوه تعداد شرکت های زیان ده 
در این صنایع نیز در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 

افزایش داشته است.

مدیر مجتمع شرکت گل گهر خبر داد

 تولید ۱۴ میلیون تن کنسانتره و گندله در نیمه اول ۱۴۰۰ در گل گهر

در گفت و گو با مهندس حجت نجمی نیا؛معاون مدیرعامل شرکت 
گل گهــر و مدیــر مجتمــع گل گهر به میزان تولیــد مواد معدنی در 
گل گهر در نیمه اول سال و ارزیابی وضعیت بازار سنگ آهن و فوالد 
در درازمدت پرداخته شده است. این گفتگو را در ادامه می خوانید:
وضعیت تولید مواد معدنی در ۶ ماهه ابتدای سال را بفرمایید. در مقایسه 

با تولید در سال گذشته چه تغییراتی داشته است؟
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در پایان 6 ماهه اول سال 1۴۰۰ 
با وجود مشکالتی از قبیل محدودیت های کرونا و محدودیت برق 
توانســت عملکــرد خوبــی از خــود ارائــه نمایــد به طوری کــه تولید 
مجموع کنســانتره آهن و گندله در این 6 ماه بیش از 1۴ میلیون 
تن بوده است، از این مقدار تولید سهم کنسانتره آهن 5۸ درصد 
و سهم گندله تولیدی ۴۲ درصد است و در مجموع تولید شرکت 

نسبت به برنامه تولید ۲ درصد افزایش داشته است.

آیا قطعی برق بر میزان تولید گل گهر تاثیر داشته است؟
قطعاً تاثیر گذاشــته اســت، به دلیل محدودیت شدید در مصرف 
برق به واســطه خشکســالی های اخیر در کشــور در ســال جاری از 
اواسط خرداد تا اواخر شهریورماه کارخانجات تولیدی منطقه گل 
گهر را به شــدت تحت الشــعاع خود قرار داد و در همین راســتا نیز 
مصوبه شــورای عالی امنیت ملی مبنی بر قطع برق شــرکت های 
فــوالدی و اســتفاده از 1۰ درصــد دیمانــد مصرفی )به منظور حفظ 
پایداری شــبکه سراســری برق در کشــور( منجر به کاهش تولید، 
توقفات اجباری تجهیزات و خطوط تولیدی با توجه به آماده به کاری 
صددرصدی آنها شد. مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر به واسطه 
کمبود برق در این بازه زمانی حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن از 
محصوالت تولید شــده در شــرکت شــامل یک میلیون و 3۰۰ هزار 
تن کنســانتره و 5۰۰ هزار تن گندله تولید از دســت رفته داشــته و 
پیش بینی می گردد در فصل زمستان نیز محدودیت گاز و به تبع 
آن محدودیت مصرف برق مجدداً تولید کارخانجات را تحت الشعاع 

قرار داده و منجر به توقف خطوط و کاهش تولید شود.
سیاست گذاری گل گهر در قبال فرصتها و تهدیدهای انقالب صنعتی 

چهارم و چالش روباتیک شدن خطوط تولید چه بوده است؟
انقــالب صنعتــی چهــارم بــه جایگزینــی ابــزار تولید ســنتی بــا ابزار 
هوشــمند و خودنظارتی گفته می شــود که ترکیبی از توانایی های 
ماشــین و اینترنــت می  باشــد و نهایــت برنامــه صنعتــی چهــارم، 

دسترسی به ماشین های با قابلیت تصمیم گیری است.
درحال حاضر خطوط تولیدی شرکت گل گهر توسط سیستم های 
هوشمند کنترل و وضعیت لحظه ای آنها پایش می شوند و در این 
میــان شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهر نیز همگام با پیشــرفت 

تکنولــوژی در ســطح جهــان از ایــن قافلــه عقب نمانده اســت و با 
استفاده از جدیدترین تکنولوژیهای روز دنیا در عملیات معدنکاری 
و توسعه خطوط از جمله در خطوط کنسانتره و گندله سازی امید 
این را دارد که با اســتفاده این تجهیزات پیشــرفته بتواند کماکان 
قطب اول تولید کنسانتره سنگ آهن و گندله در کشور و به یکی 

از قطب های اصلی فوالد در کشور تبدیل شود.
تحلیل شما درباره قیمت جهانی سنگ آهن چیست؟

روند تغییرات قیمتی سنگ آهن بطور عمده متاثر از روند عرضه 
و تقاضا اســت. باتوجه به اینکه عمده تقاضای ســنگ آهن دنیا 
کشــور چیــن اســت و کشــور چیــن به دالیــل زیر طی 5ســال آتی، 
تولید فوالد و به طبع آن مصرف سنگ آهن را کاهش خواهد داد:

-سیاست جهانی کربن زدایی و الزام چین به رعایت آن
-کاهش تقاضای ساخت و ساز و مسکن طی 5 سال آتی

-روند تخفیف قیمت تولیدکنندگان عمده سنگ آهن در کشورهای 
برزیل و استرالیا برای تامین منابع مالی موردنیاز و حفظ مشتریان 

بلندمدت
-استفاده بیشتر از قراضه های صنعتی و ساختمانی

با توجه به این موارد و براساس مستندات موجود منابع مربوط به 
متال بولتن و بانک جهانی، پیش بینی می شــود که قیمت ســنگ 
آهن در 5 ســال آتی کاهش چشــم گیری داشــته باشد. باتوجه به 
توســعه خطــوط کنســانتره و گندلــه و همچنین طــرح جامع فوالد 
کشــور نیاز اســت نســبت به کســری ســنگ آهن خوراک خطوط 
کنسانتره و گندله منابع جدید کشف و مورد بهره برداری قرار گیرد 
در غیر این صورت در سال های آتی با کمبود سنگ مواجه خواهیم 

شد که مجبور به واردات سنگ خواهیم بود.

نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران مطرح کرد

 تامین اجتماعی برای خرید ماشین آالت و تعمیر هم حق بیمه می گیرد
نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران گفت: سازمان 
تامین اجتماعی در حسابرسی های غیرقانونی از مواردی حق بیمه 
دریافت می کند که به هیچ وجه قانونی نیست. برای مثال اگر یک 
تولیدکننده یک سری ماشین آالت برای کارخانه خود خریداری کند، 
سازمان تامین اجتماعی می گوید این دستگاه ها نصب داشتند و 

باید حق بیمه پرداخت کنید
عباس جبالبارزی در مورد فشــارهای ســازمان تامین اجتماعی بر 
کارفرمایان اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی، از نظر فرمی در 
همه کشورهای دنیا وجود دارد و وجود آن نیاز است ولی مشکل 
این اســت که ســازمان تامین اجتماعی در ایران انحصاری اســت. 
کارگر و کافرما مجبور هستند که از یک سازمان انحصاری خدمات 
بیمه درمان و بازنشســتگی دریافت کننند. این ســازمان بیش از 
آن که قانون محور باشد بخشنامه محور بوده و قانون آن هم بعد 

از انقالب تغییر نکرده است.
وی افزود: ما بین حق بیمه کارگر و مبالغ اضافی که سازمان تامین 
اجتماعی دریافت می کند تفکیک قائل می شویم. اینطور نیست 
که کارفرمایان بخواهند حق بیمه ندهند و حق کارگر را ضایع کنند. 
کارگران از نظر قانونی حق دارند بیمه شوند و کافرمایان هم این 
موضــوع را قبــول دارند، از نظر انســانی هم هیچ کارفرمای واقعی 
حاضر نیست که حق کارگر را ضایع کند. منابع انسانی مهمترین 
ســرمایه یک بنگاه اقتصادی اســت و بنابراین کارفرما کارگر را در 

نفع خود شریک می داند.
جبالبارزی تاکید کرد: آنچه که مورد بحث فعاالن بخش خصوصی 
است مباحث دیگری است. برای مثال سازمان تامین اجتماعی در 
حسابرسی های غیرقانونی از مواردی حق بیمه دریافت می کند که 
بــه هیچ وجه قانونی نیســت. بــرای مثال اگر یک تولیدکننده یک 
سری ماشین آالت برای کارخانه خود خریداری کند. سازمان تامین 
اجتماعی می گوید این دستگاه ها نصب داشتند و باید حق بیمه 
پرداخت کنید. درحالی که ماشین آالتی که خریداری می شود چه 
در داخل ســاخته شــده باشــد و چه در خارج، شــرکت تولیدکننده 
دستگاه حق بیمه کارگر را برای تولید و نصب پرداخت کرده است. 
درحالی که این موضوع در قانون وجود ندارد و غیرقانونی است.

وی همچنین ادامه داد: اگر شرکتی تولیدات خود را بفروشد و در 
قرارداد با طرف مقابل حمل را از کاال جدا نکرده باشد، حمل هم 
شــامل حق بیمه می شــود و تامین اجتماعی از قبل آن حق بیمه 

دریافت می کند حتی برای تعمیرات هم حق بیمه دریافت می کند 
برای مثال اگر یک کامپیوتر خراب شــده باشــد و تعمیر کنید باید 
حــق بیمــه پرداخــت کنیــد، درحالی که همه این مــوارد غیرقانونی 
هستند. اگر هم کارفرما این موارد را پرداخت نکند، سازمان تامین 
اجتماعی آنقدر اختیارات دارد که با جریمه، بستن حساب و ... به 
زور این پول را دریافت کند. نایب رییس کمیســیون صنایع اتاق 
بازرگانی ایران با اشاره به اینکه هیچ سابقه بیمه ای در قبال این 
پول ها ایجاد نمی شود گفت: سازمان تامین اجتماعی در قبال هر  
پولــی کــه دریافــت می کند باید برای یک کارگر ســابقه بیمه ایجاد 
کند. وقتی به خاطر دستگاه جدید، یک عملیات بنایی، تعمیرات 
یا حتی حمل از کارفرما حق بیمه دریافت می کند باید معادل آن 
سابقه بیمه ایجاد کند اما هیچ سابقه بیمه ای برای هیچکس در 
مقابل این پول ها ایجاد نمی شود. وی در ادامه افزود: نمایندگان 
مجلس که می گویند می خواهد از بخش خصوصی حمایت کنند، 
باید سازمان های مشابهی را ایجاد کنند یعنی قانون بگذارند و مجوز 
دهند که بیمه های تجاری بتوانند مانند سازمان تامین اجتماعی 
خدمات بیمه مشابه را ارائه دهند تا کارگر و کارفرما حق انتخاب 
داشــته باشــند. در این صورت ســازمان تامین اجتماعی به دنبال 
ایــن خواهــد بود که مشــتری از آنها خدمــات بگیرد. اما االن چون 
فضــا انحصاری اســت ایــن کارها را انجام می دهــد. حق بیمه های 
اضافی که دریافت می شود از نظر ما غیرقانونی و غیرشرعی است.
جبالبارزی با انتقاد از روند دادرسی ها در سازمان تامین اجتماعی 
بیــان کــرد: موضــوع دیگر این اســت که در هیئت هــای بدوی حل 
اختالف اعضای هیئت چهار نفر هستند که شامل نماینده کارگر، 
نماینــده ســازمان تامین اجتماعی، نماینــده کارفرمایان و نماینده 
وزیر کار است. هیئت  تجدیدنظر هم شامل نماینده قوه قضاییه، 
نماینده بخش خصوصی، دونفر از سازمان تامین اجتماعی و یک 
نفر هم نماینده وزیراست. وزیر کار در هیئت بدوی نماینده خود را 
از سازمان تامین اجتماعی معین کرده است، یعنی از ۴ نفر ۲ نفر 
از تامین اجتماعی هستند و در بهترین حالت رای ها ۲ به ۲ شده 
و رای صادر نمی شود. موضوع به هیئت تجدید نظر می شود که 
آنجا هم آقای وزیر نماینده خود را از سازمان تامین اجتماعی معین 
کرده اســت، یعنی در هیئت تجدید نظر 3 نفر از 5 نفر از تامین 
اجتماعی هستند که خب از همان اول تکلیف رای مشخص است.
وی افزود: ما از وزیر قبل خواستیم که نماینده خود را از خارج از 

سازمان تامین اجتماعی تعیین کند. اکنون هم از آقای عبدالملکی 
می خواهیم که این کار را انجام دهند. چراکه رای ها در بیشتر موارد 

به زیان کارفرما است.
جبالبارزی اظهار کرد: مجموع این موارد باعث افزایش هزینه تولید 
می شــود که ســرریز آن به قیمت مصرف کننده می رســد. بسیاری 
از بنگاه هــای اقتصــادی نمی تواننــد در ایــن شــرایط دوام بیاورند و 
ورشکست می شوند. این موضوع همان حکایت نشستن بر روی 
شــاخه و شــاخه بریدن اســت. هر کارگری که امروز بیکار می شود 
باید بیمه بیکاری بگیرد. این روش سازمان تامین اجتماعی اشتغال 
را کاهش داده و منابع ســازمان را هم متالشــی می کند چون باید 
بــه همــه کارگــران بیکار شــده کــه تا قبل از آن حــق بیمه پرداخت 

می کردند، بیمه بیکاری پرداخت کند.
به گزارش ایلنا، وی در پایان خاطرنشــان ســاخت: قبل از انقالب 
به ازای هر یک نفر که بازنشست می شد 1۴ نفر اشتغال داشتند، 
یعنی سازمان تامین اجتماعی از 1۴ نفر حق بیمه می گرفت و به 
یک نفر حقوق بازنشستگی می داد. امروز این نسبت به 5 به یک 
رســیده اســت. یعنــی 5 نفــر حق بیمه می دهنــد و یک نفر حقوق 
بازنشستگی دریافت می کند. اگر همین روند ادامه داشته باشد 
ســازمان تامین اجتماعی در ســال های آینده ورشکست می شود. 
تــا زمانــی کــه تامین اجتماعی یک ســازمان انحصاری باشــد هیچ 
اتفاقی نمی افتد. سازمان بخشنامه محور است و با بخشنامه کار 
می کند. اگر مجوز کار بیمه های تجاری در این زمینه صادر شــود 

شاهد اتفاقات مثبتی خواهیم بود.



آیا اقتصاد جهان سال آینده به حال عادی باز خواهد گشت؟

 پیش بینی رشد و تورم 2۰22 
از نگاه اکونومیست

بر اساس گزارش »اکونومیست« 
پیش بینــی ایــن بــود کــه در ســال 
رشــد  در  اثرگــذار  عوامــل   ،۲۰۲1
اقتصادی پایین و تورم باال موقتی 
باشــند، اختــالالت زنجیــره عرضه 
فروکــش کنــد و قیمت انــرژی نیز 
بــه  کاهــش یابــد و کارگــران نیــز 
کار قبلــی خــود بازگردنــد. امــا بــه 
نظر می رســد که با نزدیک شــدن 
 ،۲۰۲1 ســال  پایانــی  روزهــای  بــه 
ایــن باورهــا از دیــد بازارهــا، مردم 
و حتــی بانک هــای مرکــزی تغییــر 

کرده است.
به نوشته اکونومیست،درصورتی که 
 ۲۰۲۲ ســال  در  عــادی  شــرایط 
بازنگــردد، گزینــه جایگزیــن، یک 
تعدیل اقتصــادی دردناک خواهد 

بود. 

 36 درصد از مردم دنیا کرونا را 
اصلی ترین نگرانی خود معرفی کرده اند

کرونا و بیکاری، اصلی ترین 
نگرانی های مردم دنیا

نگرانی مسئله ای است که در زندگی امروز بشر به وفور 
وجود دارد. از جمله نگرانی در مورد تداوم بحران کرونا و 
تبعات آن و حتی نگرانی در مورد آنچه که زندگی پساکرونا 
برای انســان ها به همراه می آورد. بررســی ها نشــان داده 
است در کشورهای صنعتی نگرانی در مورد تغییرات جوی 
و تبعات آن روی محیط زندگی بیش از کشــورهای دیگر 
اســت و این نگرانی طی یک ســال اخیر با ســرعت زیادی 
افزایش پیدا کرده است. اما در کشورهای در حال توسعه 
بیکاری و فقر اصلی ترین دغدغه مردم دنیا است. مرکز 
مطالعاتــی Ipsos اخیــراً مطالعــه ای در مــورد اصلی ترین 
نگرانی هــای مــردم دنیا انجام داد تا مشــخص کند مردم 
نگران چه هســتند. این موسســه مطالعاتی فهرســتی از 
مــوارد نگران کننــده را در اختیــار بالــغ بــر ۲۰ هــزار نفــر از 
مــردم در ۲۸ کشــور دنیــا قــرار داد و از آن هــا خواســت تــا 
سه موردی را که بیش از دیگر موارد باعث نگرانی آن ها 

می شود اعالم کنند.
بر مبنای این مطالعه که در جوالی سال ۲۰۲1 انجام شده 
اســت 36 درصد از مردم دنیا بحران کرونا را اصلی ترین 
نگرانــی خــود می داننــد و 3۲ درصــد                                   اصلی تریــن نگرانــی 
خــود را بیــکاری و تبعــات آن اعالم کردند. فقر و نابرابری 
اجتماعی و اقتصادی ســومین مســئله نگران  کننده برای 
مردم دنیا بود و 31 درصد تاکید کردند که نگران هستند 

در سال  های آتی این بحران  ها  را تجربه کنند.
فســاد اقتصــادی چهارمیــن مســئله نگران  کننــده بــرای 
مــردم دنیــا بــود و جــرم و جنایت در فهرســت نگرانی  ها ی 
مــردم جایــگاه پنجم را داشــت. از طــرف دیگر روند تغییر 
نگرانی  ها ی مردم طی یک سال اخیر هم در این مطالعه 
مورد بررســی قرار گرفته اســت. بر مبنای این مطالعه در 
جوالی سال قبل 65 درصد مردم نگران بحران کرونا بودند 
ولــی امــروز تنهــا 36 درصد از این بحران به عنوان نگرانی 
اصلی خود نام می برند.                                   در مورد بیکاری این روند از حدود 
۴7 درصد به 31 درصد رسیده است ولی سرعت کاهش 
نگرانی مردم در این مورد کمتر از نرخ کاهش نگرانی                                   آن 

ها در مورد همه  گیری کرونا است. در بازه یک ساله مورد 
بررســی نگرانــی مــردم در مــورد مواجهه با فقــر و افزایش 
نابرابری  هــا ی اقتصــادی و اجتماعــی تغییــر محسوســی 
نکــرده اســت و دیــدگاه آن ها                                    در مورد فســاد اقتصادی و 
جرم و جنایت در طول این سال تغییر معناداری نداشت.

 پیشنهاد هفته

   1400
میلیارد ریال                

کارخانه تولید آهک صنعتی قلعه گنج با هزار و 

400 میلیارد ریال سرمایه گذاری در راستای اجرای 

طرح های اقتصاد مقاومتی و محرومیت زدایی در 

این شهرستان به بهره برداری رسید

  24
درصد                  

مدیرکل سازمان فنی و حرفه ای استان کرمان 

گفت: نرخ بیکاری در استان کرمان 11.۵ درصد 

است در حالی که نرخ بیکاری فارغ التحصیالن 

دانشگاهی در این استان 24 درصد است

  16
روز             

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری کرمان 

گفــت: در پنجــره واحــد ســرمایه گــذاری زمــان پاســخ 

اســتعالمات از 33 روز به 16 روز  رســیده و عدم پاســخ 

دستگاه ها در مدت 1۵ روز، جواب مثبت تلقی می شود

   50
هزار میلیارد تومان              

پورابراهیمــی نماینده کرمان گفت: توســعه 

صنعتی استان کرمان در دوره تحریم متوقف 

نشده و از سال گذشته ۵0 هزار میلیارد تومان 

در کرمان سرمایه گذاری انجام شده است

   340
درصد         

ســطح زیرکشــت های کم آب و اقتصادی در اســتان 

کرمــان تــا ســال ۹2قریــب 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

 مدیریت پول و کسب درآمد 
برای نوجوانان و جوانان

والدین و معلم ها هم بخوانند

نویسنده: جسیکا بِلَت
مترجم: مهدی علی نژاد

در این کتاب سعی شده است با زبانی 
ساده و کاربردی، راه  های پس  انداز به 
کودکان و نوجوانان آموزش داده شود. 
مطالب به  گونه  ای تدوین شده است 
که برای مربیان مهد کودک ، معلمان 
و مدیــران مــدارس نیــز مفید باشــد و 
بتوانند گام موثری برای اعتالی سواد 
مالی دانش  آموزان بردارند. همچنین 
در این کتاب سعی شده است ضمن 
پایبنــدی بــه چارچــوب کلی کتــاب به 
زبان اصلی، مطالب و مثال  ها به  گونه 
 ای به زبان فارسی تدوین شوند که با 
توجه به شــرایط و فضای کســب  و کار 

ایران نیز قابل  استفاده باشد.

سایه روشن

 خبرآخر 

فرصت دسترسی به بیش از 47 میلیون کاربر

اینستاگرام شبکه اجتماعی 
محبوب کسب وکارهای ایرانی

کمتــر کســب وکاری را پیــدا مــی کنید کــه کاری به کار 
شــبکه های اجتماعی نداشــته باشد. این شبکه ها به 
آسان ترین مسیر دسترسی به مشتریان تبدیل شده 
است. براساس گزارشی که در سال ۲۰۲1 منتشرشده، 
بیش از ۴.33 میلیارد کاربر در شــبکه های اجتماعی 
فعالیت می کنند. درواقع 55 درصد از مردم جهان در 
شــبکه هــای اجتماعــی حضور دارنــد و این فرصتی بی 
نظیــر بــرای کســب وکارهاســت. اما کدام شــبکه های 

اجتماعی پرطرفدار تر است؟
بیــش از ۲.۸5 میلیــارد حســاب کاربری در فیس بوک 
فعــال اســت. یوتیــوب میزبــان ۲.۲۹ میلیــارد اکانــت، 
اینستاگرام 1.۰7۴ اکانت، تیک تاک 1 میلیارد اکانت، 
لینکدیــن 7۲۲ میلیــون اکانــت، تلگــرام 55۰ میلیــون 
اکانت و توییتر 1۹۹ میلیون اکانت را میزبانی می کند.
در ایران تعداد کاربران واتس اپ به بیش از 5۰ میلیون 
می رسد. تلگران ۴۹ میلیون کاربر و اینستاگرام بیش 
از۴7 میلیــون کاربــر دارد. ســروش پــالس در ایــران ۲۲ 
میلیــون کاربــر دار و فیــس بوک بیــش از17.۲ میلیون 
کاربــر را میزبانــی مــی کنــد. شــبکه هــای پلــه، گــپ، 
ایتــا، لینکدیــن و توییتــر بــا ۲ تــا 7 میلیــون کاربــران در 
رتبــه هــای بعــدی قــرار دارنــد.  نکته مهم برای کســب 
کارهــا،  عضویــت بیش از ۴۸.۴۹ درصد از ایرانیان در 
شــبکه اجتماعی اینســتاگرام اســت. استقبال ایرانیان 
از اینســتاگرام باعث شــده بسیاری از کسب وکارها از 
فرصت تعامل با مردم در این شبکه اجتماعی استفاده 
کننــد. نویــن هــاب در گــزارش خود درباره شــبکه های 
اجتماعی و کسب وکارها نوشت، ۹۰ درصد از کاربران 
اینستاگرام دست کم یک پیچ تجاری را دنبال می کنند. 
هم چنین 6۰ درصد از کاربران اینستاگرام می گویند در 
این شبکه اجتماعی با محصوالت جدید آشنا شده اند.

براســاس گزارشــی کــه سوشــال مدیــا تــودی در فوریه 
ســال ۲۰۲1 منتشــر کــرده، فیــس بــوک محبــوب ترین 
شبکه اجتماعی برای کسب وکارها در جهان است. در 
ایران اینستاگرام محبوب ترین شبکه اجتماعی کسب 
وکارهاســت. نویــن هــاب مــی گوید موفقیــت، تهران، 
ایران، سالمتی و کرونا پنج هشتگ پرطرفدار در شبکه 

های اجتماعی برای کسب وکارهاست.

www.Eghtesadkerman.ir
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   770
میلیارد تومان      

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری کرمان 

گفــت: در زمینــه اعتبــار ارزش افــزوده طــی 

6 ماهــه اول امســال 770 میلیــارد تومــان بــه 

حساب دهیاری های استان واریز شده است
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افتتاح فاز اول صاروج پارس با حضور مدیران استانی؛

بزرگ ترین پارکینگ هوشمند جنوب شرق کشور به بهره برداری رسید

در آیینی با حضور مقامات استانی، بزرگ ترین پارکینگ هوشمند 
جنوب شرق کشور، صاروج پارس، به بهره برداری رسید.

طرح  برگرفته از نقوش »مسجد جامع« و »کلوت های   
شهداد«

رییس اتاق مشــترک ایران و عمان با یادآوری فراز و نشــیب های 
65 ساله »گودال خشت مال ها« برای شهر کرمان گفت: باالخره 
بعــد از ســال ها امــروز شــاهد افتتــاح بخشــی از پــروژۀ »صــاروج 

پارس« هستیم.
محســن ضرابــی، در آییــن افتتــاح بزرگ ترین پارکینگ هوشــمند 
جنوب شــرق کشــور، »صــاروج پــارس«، که بــا حضور اســتاندار، 
شهردار و جمعی از مدیران شهری، رییس و اعضای شورای اسالمی 
شهر کرمان، رییس کل دادگستری استان، رییس اتاق بازرگانی 
استان و مقامات نظامی و انتظامی استان در محل این پارکینگ 
برگزار شــد، طرح »صاروج پارس« را برگرفته از نقوش »مســجد 
جامــع« و »کلوت هــای شــهداد« و موقعیــت آن را اســتراتژیک 
دانســت و بیان کرد: در ســال 13۹7 علی رغم تأیید دســتگاه های 
مختلف، موانعی ایجاد شد و میراث فرهنگی با ارسال نامه ای به 

شهرداری، خواست که پروانه ساخت این پروژه تمدید نشود.
وی بــا بیــان اینکــه مــردم کرمــان از ســال 1335 درخواســت ها و 
شــکایات زیــادی درخصــوص وضعیــت »گــودال خشــت مال ها« 
داشتند، گفت: قبل از پیروزی انقالب، استانداران وقت به دنبال 
مکاتبــات مردمــی چندین بــار پیگیــری کردنــد و در دوران انقــالب 
اسالمی نیز پیگیری های زیادی برای جذب سرمایه گذار در جهت 

ساماندهی پروژه انجام شد.
رییس اتاق مشترک ایران و عمان درخصوص وضعیت گذشته این 
پروژه گفت: »گودال خشت مال ها« در گذشته خرابه و ویرانه و 

مأمن معتادان بود و به دلیل باال آمدن فاضالب و انباشت زباله، 
وضعیت اسفناکی داشت.

ضرابــی افــزود: بــا پیگیری هــای زیــاد ســرانجام در ســال 13۸۸ 
تفاهم نامه ای بین شهرداری کرمان با سرمایه گذار عمانی منعقد 
و طــی مذاکــرات متعــدد در دی ماه 13۸۹قــرارداد اجرای این پروژه 

امضا شد.
وی به ویژه بودن محل اجرای پروژه از لحاظ تاریخی اشــاره کرد و 
آن را مســتلزم رعایت معیارهای میراثی دانســت و افزود: در این 
راستا طبق یکی از بندهای قرارداد، شهرداری کرمان متعهد شد 

مجوزهای الزم را از سازمان میراث فرهنگی دریافت کند.
رییــس اتــاق مشــترک ایران و عمــان در خصوص چگونگی اجرای 
طرح گفت: در نهایت در مردادماه 13۹1 با حضور مقامات استان، 
تصمیمهای الزم برای حاکم شدن بافت تاریخی شهر بر طرح این 

پروژه گرفته شد.
ضرابی از برگزاری جلسات متعدد با شورای عالی میراث فرهنگی 
کشــور خبــر داد و افــزود: درنهایــت در آبان 13۹1 صورتجلســه ای 

تنظیم و طراحی پروژه انجام شد.
وی با بیان اینکه در صورتجلســه مذکور مســئوالن و کارشناسان 
حاضــر درخصــوص ارتفــاع و چگونگــی افزایش طبقــات به توافق 
می رسند، گفت: کمترین ارتفاع ۲5 متر در نظر گرفته شد که در 
حال حاضر، پروژه یک متر پایین تر از صورتجلسه مصوب شورای 

عالی میراث فرهنگی است.
رییس اتاق مشترک ایران و عمان با بیان اینکه درنهایت طرح نما 
براســاس نقوش دیوار »مســجد جامع« و »کلوت های شــهداد« 
به عنوان یک طرح قابل قبول تصدیق شد، افزود: بر مبنای همین 
صورتجلسه، شهرداری یک پروانه موقت به سرمایه گذار داد و بر 

مبنای همۀ صورتجلسه ها نقشه های فاز یک در بهمن 13۹1مورد 
تصدیق قرار گرفت و آماده اجرا شد.

ضرابی افزود: در ادامه، شهرداری در مکاتبات متعدد نقشه های 
فــاز یــک و دو را مجــدد جهــت تأییــد بــه اداره کل میــراث فرهنگی 
ارســال کــرد و طــی چندین بــار مکاتبه درنهایت در شــهریور 13۹6 
معاونان و کارشناسان میراث فرهنگی این نقشه ها را امضا کرده 
و جهت ارســال به ســرمایه گذار، به شــهرداری منطقه یک شــهر 

کرمان فرستادند.
وی موقعیت این پروژه را استراتژیک دانست و بیان کرد: طراحی 
پــروژه به گونــه ای انجــام شــد که نه تنها بــازار را تخریب نمی کند؛ 

بلکه با آن هم افزایی دارد.
رییــس اتــاق مشــترک ایــران و عمــان با بیــان اینکــه از طریق این 
پروژه به »بازار قلعه«، »میدان توحید« و خیابان »امام)ره(« و 
خیابان »شهید طالقانی« راه های دسترسی داده شده، بر طرح 
ویژه مجموعه »صاروج پارس« و دیده شــدن تمام نیازمندی های 

مردم کرمان در آن تأکید کرد.
ضرابــی بــه ۲۲۴ پــالک )امــالک تملکی( و 3۰۰ ســند اشــاره کرد و 

تجمیع و تملک تمام آن ها را پروژه ای بزرگ دانست. 
رییــس اتــاق مشــترک ایــران و عمــان بــا بیــان اینکــه 1۸ هــزار تن 
اسکلت فلزی در پروژه اجرا شده است، یادآور شد: طبقات پروژه 
به صورت پله پله اجرا و بر روی سقف مجموعه، گنبدهای مشابه 

بازار ساخته می شود.
ضرابــی افــزود: در زون یــک، مجتمــع فرهنگــی، تجــاری و اداری 
»صــاروج پــارس« در ســه هکتــار زمیــن و 117 هــزار مترمربــع بنا 
احــداث می شــود کــه ۲۴۰۰ واحــد پارکینــگ در آن دیده شــده که 

امروز 5۰ درصد پارکینگ ها به بهره برداری می رسد.

وی ادامــه داد: بــا بهره بــرداری از ایــن میــزان پارکینــگ، گره هــای 
ترافیکی محدودۀ بازار باز می شود.

رییــس اتــاق مشــترک ایــران و عمــان ظرفیــت فضای تجــاری این 
مجتمــع را ۲1 هــزار مترمربــع دانســت و گفــت: 5۰۰۰ مترمربــع 

پارکینگ به هایپرمارکت های مجتمع اختصاص دارد.
ضرابــی حیــات مرکــزی، فــواره موزیکــی آب و آتــش و شــهربازی 
مسقف را ازجمله امکانات این پروژه برشمرد و یادآور شد: ۴7۰۰ 
مترمربع از این مجموعه به بزرگترین شــهربازی مســقف کرمان 

اختصاص دارد.
وی افزود: 57۰۰ مترمربع فضای اختصاصی شامل فودکورت ها، 
کافی شــاپ و رســتوارن اســت و۴5۰۰ مترمربــع بــه فضــای اداری 

اختصاص دارد.
رییــس اتــاق مشــترک ایــران و عمــان متــراژ نمازخانــه و ســرویس 
بهداشــتی ایــن مجتمــع بــزرگ را ۲۸ هــزار مترمربــع اعــالم کــرد و 
گفــت: پردیــس ســینمایی و یــک مرکــز ورزشــی مجزا نیــز ازجمله 

امکانات این پروژه است.
ضرابــی بــه ســاخت یــک هتل با حفــظ رواق و هماهنگ با میدان 
»توحید«)ارگ( اشــاره و خاطرنشــان کرد: در زون یک و دو، ســه 

حیاط مرکزی با ضوابط میراث فرهنگی وجود دارد.
وی تأکیــد کــرد: برای ایمن ســازی تردد مردم و ســهولت در ســوار 
و پیاده شــدن، بخشــی از طرح به صورت عقب نشــینی و کنارگذر 
طراحی شــده تا محل مناســبی برای تاکســی ها و تردد مســافران 

باشد.
رییــس اتــاق مشــترک ایــران و عمــان ضمــن تشــکر از همراهــی 
مســئوالن اســتان به خصــوص شــهرداری کرمــان با ســرمایه گذار 
عمانــی گفت: امروز پارکینگ هوشــمند »صــاروج پارس« در ۲5 

هزار مترمربع با ظرفیت 1۲۰۰ واحد افتتاح می شود.
»صاروج پارس« یک اتفاق تاریخی   

استاندار کرمان گفت: پروژۀ »صاروج پارس« یک اتفاق تاریخی 
در دل بافت تاریخی شهر کرمان است.

علی زینی وند، از سرمایه گذار پروژۀ »صاروج پارس« و شهرداران 
دوره های گذشته کرمان به واسطه انجام این کار تاریخی در شهر 
کرمــان تشــکر کــرد و افــزود: تاریخچه اجــرای این پــروژه به عنوان 
الگویــی کــه توانســته از دل موانــع قانونِی پیــِش رو، راهی را برای 

اجرا پیدا کند، باید به عنوان سند نوشته شود.
»صاروج پارس« نماد سرمایه گذاری خارجی در کرمان  

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی اســتان کرمان 
گفت: پروژۀ »صاروج پارس« نماد سرمایه گذاری خارجی در کرمان 
است هرچند سرمایه گذار این پروژه، نجیبانه صبوری کرده که پس 

از این همه مشکل، انصراف نداده است.
ســیدمهدی طبیب زاده با اشــاره به اینکه در قالب پروژۀ صاروج 
پارس، تاکنون 57 میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی وارد کرمان 
شــده، تأکید کرد: این پروژه به اندازۀ ســاخت یک کارخانۀ بزرگ 
بــرای شــهر کرمــان آورده داشــته، اما اثرات اجتماعــی آن بیش از 

یک کارخانه خواهد بود.
دستگاه قضایی پشتیبان طرح های عمرانی است  

یدالــه موحــد رییــس کل دادگســتری اســتان کرمــان نیــز در آیین 
بهره برداری از بزرگترین پارکینگ هوشــمند جنوب شــرق کشــوربا 
تأکید بر پشتیبانی دستگاه قضا از پروژه »صاروج پارس« در این 
مــدت، ایــن پــروژه را مجموعۀ بزرگ عمرانی و آبروی شــهر کرمان 
دانســت و گفت: از همۀ مدیران و دســت اندرکاران می خواهم تا 

برای تکمیل این پروژه تالش کنند.


