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معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی خبر داد:

اعزام نخستین گروه
راهنمایان گردشگری
به اکسپو  ۲۰۲۰دبی

معــاون گردشــگری وزارت میراثفرهنگــی ،گردشــگری و
صنایعدستی از اعزام نخستین گروه راهنمایان گردشگری به
«اکسپو  ۲۰۲۰دبی» برای حضور در پاویون جمهوری اسالمی
ایــران و اجــرای هدفمنــد بازدیــد از غرفــه و معرفی جاذبههای
گردشگری کشور خبر داد.
علی اصغر شالبافیان در حساب کاربری خود در اینستاگرام
نوشــت :بــا توجــه به اینکــه اولین بخش غرفه کشــورمان (در
اکســپوی  ۲۰۲۰دبی) به صنعت گردشــگری اختصاص یافته
اســت ،نخســتین گروه از راهنمایان گردشگری مسلط به دو

 ۸درصد متقاضیان وام ودیعه گرفتند

دخالت دولت در بازار اجاره مسکن شکست خورد

صفحه 2
را بخوانید

«واحدهای صنعتی» قربانی مدیریت غلط انرژی؛

زمستان سخت شهرکهای صنعتی
زمستان نرسیده ،مصرف گاز در کشور افزایش یافت و کابوس قطع
گاز و تعطیلی به جان صنعت سیمان و فوالد و صنایع مستقر در
شهرکهای صنعتی افتاده است .اما سوال اصلی اینجاست که چرا
کشوری که دومین ذخیره گازی جهان را در اختیار دارد با چالشی
اینچنین برای تامین گاز رو به روست؟ به اعتقاد کارشناسان نبود
سرمایه گذاری کافی برای توسعه صنایع نفت و گاز ،قدیمی بودن
تاسیسات و البته مصرف بی رویه انرژی (به خصوص در روزهای
سرد سال) در کشور سه چالش جدی است که صنعت گاز ایران
با آن مواجه بوده و باعث می شود زنگ خطر قطع گاز در روزهای
سرد از هم اکنون به صدا در آید .براساس آخرین ترازنامه انرژی
ایــران ( )1397کــه منتشــر شــده ،صنعــت گاز ایران بــا چالشهای
جدی مواجه و نوســان نرخ ارز هم بر این چالشها افزوده اســت.
ازجملــه چالشهــای ایــن صنعــت ،پاییــن بــودن ضریــب بازیافت
مخازن گاز ،باال بودن عمر مخازن نفت و گاز و افت تولید طبیعی
آن ها ،محدودیت دسترسی به منابع مالی بینالمللی ،محدودیت

دسترســی به فناوریهای نوین و کمبود شــدید منابع مالی ،برای
توسعه طرحها از چالش های جدی این صنعت است .عالوه بر این
ها غفلت ملی از بهینهسازی مصرف انرژی در ایران به پیچیدهتر
شــدن معمــای تــراز منفــی ،بهویــژه در بخش گاز ایــران دامن زده
ی عالی انرژی کشور از تراز تولید و مصرف
است .برآوردهای شورا 
گاز طبیعــی تــا افق1420نشــان میدهــد کــه تراز منفی گاز کشــور
حتی با فرض اعمال سیاســتهای بهین ه ســازی مصرف در دولت
سیزدهم ادامه مییابد .سند تراز تولید و مصرف گاز طبیعی تا افق
ل جاری میزان تولید و عرضه گاز به
 1420نشان میدهد که در سا 
812میلیون مترمکعب در روز برسد؛ درحالیکه میزان مصرف گاز،
843میلیون مترمکعب برآورد شده؛ یعنی دستکم 21.5میلیون
مترمکعب کمبود گاز خواهیم داشت.

▪زمستان سخت شهرکهای صنعتی

معــاون فنــی ســازمان صنایع کوچک و شــهرکهای صنعتی ایران

«فملی»
ی شد
 40هزار میلیاردتومان 
در مجمع عمومی فوقالعاده شــرکت مس
افزایــش  100درصــدی ســرمایه «فملی» به
عنــوان بزرگتریــن افزایــش ســرمایه تاریــخ
بــورس از محــل ســود انباشــته بــه تصویــب
رسید.
بــا این مصوبه ســرمایه شــرکت مــس از 20
هزار میلیارد تومان به  40هزار میلیارد تومان
افزایــش یافــت .بــا ایــن ســرمایه« ،فملی»
باالتریــن میــزان ســرمایه ثبتشــده در بین
شرکتهای بورسی را دارد.
مجمــع عمومی فوقالعاده شــرکت مس به
ریاست دکتر «امیر خرمیشاد» عضو هیات
عامل ایمیدرو برگزار شد.

گزارش
نقشآفرینی موثر یک بنگاه اقتصادی
در تحوالت فرهنگی و هنری؛

گفــت :هنــوز صنایــع دچــار محدودیــت تامیــن گاز نشــدهاند امــا
نگران فصل سرما هستیم ،چرا که خاموشیها در فصل تابستان
در صنعت و به ویژه شــهرکهای صنعتی ،خســارتهای باالیی به
دنبال داشــت و به همین دلیل همه تالش ما این اســت مجددا ً
واحدهای مستقر در شهرک ها دچار خسارت نشوند.
فتحعلی محمدزاده درباره مشکالت احتمالی صنایع در پی کمبود
گاز در زمستان ،اظهار کرد :هنوز مشکلی در شهرکهای صنعتی در
زمینه تأمین گاز به وجود نیامده ،اما جلسات مستمر در وزارت نیرو
در حال برگزاری است و پیگیری میکنیم که اگر در فصل زمستان
با کمبود گاز مواجه شدیم صنعت محدود نشود.
وی افزود :به ویژه تاکید کردیم که نیروگاهها محدود نشوند ،چرا که
محدود شدن نیروگاه ها منجر به اعمال خاموشی میشود .معاون
فنی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از برگزاری
نشست مشترک وزارت نیرو ،شرکت ملی گاز و
صفحه 3
را بخوانید
وزارت نفت در هفتههای آینده خبر داد.

بزرگترین افزایش سرمایه تاریخ بورس از محل سودانباشته؛

زبان انگلیسی و عربی را به اکسپو اعزام کردیم تا ضمن معرفی
جاذبهها و ظرفیتهای گردشگری کشور ،راهنمایی و هدایت
بازدیدکنندگان در طول مدت  ۶ماه برگزاری این نمایشگاه در
سطح شایستهای انجام شود.
صفحه 2
معاون گردشگری کشور افزود :در روزهای
را بخوانید

«گل گهر»
همراه توسعه فرهنگی
استان کرمان

توسعه همه جانبه از سوی بنگاه های اقتصادی می تواند به
رشد فرهنگی و اجتماعی مردمان منطقه بینجامد ،بدون شک
توجه به ســطح کیفی مردم منطقه از ســوی مدیران صنعتی
منجر به حل مشــکالت موجود و کاهش مهاجرت و افزایش
اشتغالزایی شود.
حــال شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر در مســیری قــدم
برداشته است که نتیجه آن می تواند توسعه همه جانبه در
استان و منطقه ای را در پی داشته باشد .
رویکــرد بنــگاه هــای اقتصــادی نســبت بــه مســئولیت هــای

مجتمع
مس
شهربابک

اجتماعی در سال های اخیر با تغییرات بسیاری همراه شده
است.
درواقع مجموعه های بزرگ اقتصادی همچون شرکت معدنی
و صنعتی گل گهر حضور پررنگ در حوزه
صفحه آخر
فرهنگــی اجتماعــی منطقه را جزو اولویت
را بخوانید
هایی قرار داده اند که برای توسعه هرچه

همزمان با روز ملی کیفیت صورت گرفت

تقدیر از مجتمع مس شهربابک
در اجالس سراسری واحد های پیشرو
در کیفیت و نوآوری

همزمان با روز ملی کیفیت،در اجالس سراسری
تقدیــر از واحــد های پیشــرو در کیفیــت و نوآوری
که در دانشگاه الزهرا تهران برگزار شد،از مجتمع
مس شهربابک تقدیر شد.
دبیــر خانــه ی ایــن اجــاس در متــن تقدیرنامه با
اشاره به حسن تدبیر مدیریت وکارکنان مجتمع
مس شــهربابک در مســیر ارزشمند تولید،تالش
ایــن مجموعــه بــرای نیــل به بــه اقتصاد وتوســعه
پایــدار نظــام مقدس جمهوری اســامی در ســال
تولید،پشــتیبانی ومانــع زدایــی هــا را قابل تقدیر
دانسته است.در این اجالس سراسری از مدیریت
مجتمع،معاونت پشتیبانی ومدیر روابط عمومی
وخدمــات اجتماعــی مجتمــع مــس شــهربابک
تجلیل شد.

GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY

آگهی فراخوان عمومی
« شناسایی شرکت های سازنده در زمینه بومی سازی ممبران
فیلتر پرس با عرض بیش از دو متر » به شماره /400/10ف
GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY

رشكـت معـدين و صنعتـي گل گهـر (سـهامي عـام) در نظـر دارد پـروژه " بومـی سـازی ممربان فیلرت پـرس با عرض
بیـش از دو متر " را از طريـق برگـزاري مناقصـه بـه رشکـت سـازنده واجد رشایط واگـذار منايد .لذا كليـه متقاضيان
ميتواننـد جهـت اخـذ اسـناد فراخـوان شناسـایی و ارزیابی رشکت ها و سـازندگان بـه آدرس الكرتونييك WWW.
 GEG.IRمراجعـه و اسـناد مذکـور را بـه همـراه نقشـه هـای مربوطـه از قسـمت  -مناقصه و مزايـده دانلود منايند .
مهلت تحويل پاكات سـاعت  9ايل  14روز سـه شـنبه مـــورخ  1400/09/09در محـــل دفرتكميسـيون معــامالت
مجتمـع و يـا دبیرخانـه دفتر مرکـزی تهـران مـي باشـد .الزم بـه ذكـر اسـت رشكـت معـدين و صنعتـي گل گهر در
تاییـد و یـا رد صالحیـت رشکـت هـا بـدون نیـاز بـه ذکـر دلیـل و بـدون جبران خسـارت مختـار مـي باشـد و ارسـال
پاکـت هیچگونـه حقـی جهـت دعـوت به مناقصـه ایجاد منـی مناید.
کمیسیون معامالت رشكت معدين و صنعتي گل گهر

خبر

2

خبرنامه

معــاون رییــس جمهــوری و رییــس ســازمان
برنامــه و بودجــه بــا بیــان اینکــه اســتفاده از
پایــه پولی خــط قرمز دولت بوده و تاکنون نیز
بــه ســراغ آن نرفتهایــم ،اعــام کرد :تــا روز ۱۵

آذرماه و سر وقت الیحه بودجه  ۱۴۰۱بر مبنای
برنامــه محــوری بــه مجلــس شــورای اســامی
ارائه میشود.
ســید مســعود میرکاظمــی افــزود :بــی ثباتــی

اقتصادی خط قرمز دولت است و تا به امروز
هــم بــا وجــود تمــام محدودیتهــا بــه ســراغ
اســتفاده از پایــه پولی نرفتهایم کــه آثار آن در
کاهش نرخ نقطهای تورم هویدا است.

بودجه  ۱۵آذر
به مجلس میرود
چهارشنبه  ۳آذر۱۴۰۰

خبر
به میزبانی مس سرچشمه ؛

آیین پایانی
«جایزه کتاب سال
استان کرمان» برگزار میشود

 ۸درصد متقاضیان وام ودیعه گرفتند

دخالت دولت در بازار اجاره مسکن شکست خورد

بوده و الزم اجرا است.
محمــود زاده تاکیــد کــرد :بــا توجه به مصوبه ســتاد ملــی کرونا و
حمایت و همکاری مراجع قضائی و عدم صدور حکم تخلیه برای
مســتأجران به جز اســتثناهای  ۸گانه ،ســال گذشــته کاهش ۶۵
درصدی جا به جایی مستأجران را شاهد بودیم که نشان دهنده
موفقیت این مصوبه است.
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خبر
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی
جنوب استان خبر داد

جنوب کرمان رتبه نخست
تولید محصوالت جالیزی
گلخانهای کشور

▪وام ودیعه مسکن به کجا رسید؟

مدیــر روابــط عمومــی و خدمــات اجتماعــی مجتمــع
مــس سرچشــمه رفســنجان گفــت :آییــن پایانــی
«بیســتویکمین دوره جایــزه کتــاب ســال اســتان
کرمان» ،پنجشــنبه چهارم آذرماه در شــهر سرچشمه
برگزار میشود.
روحهللا ابوالهــادی افــزود :در ادامــه برنامههایی که با
محوریت تکریم اهالی کتاب و رویدادهایی که با هدف
گسترش فرهنگ کتابخوانی همواره برگزار کردهایم،
امســال به فاصله چندروز از «هفته کتاب» ،در شــهر
سرچشمه میزبان آیین پایانی جایزه کتاب سال استان
کرمان خواهیم بود.
وی ادامه داد :این رویداد ،از پرسابقهترین و مهمترین
رویدادهــای فرهنگی اســتان کرمان ،بهویــژه در زمینه
کتــاب اســت کــه در دوره بیســتویکم آن ،بــه گفتــه
ادارهکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان بهعنــوان
متولــی ایــن رویــداد ،بیش از  ۷۰۰اثر شــرکت کردهاند
و در آییــن پایانــی ،از مولفــان و مترجمــان برگزیــده و
صاحبان آثار برتر ،تقدیر خواهد شد.
ابوالهــادی بــا اشــاره بــه اینکــه موضــوع کتــاب و
کتابخوانی همیشــه از موضوعات اولویتدار در این
مجموعه بوده و از ســال گذشــته هم ،شــعار ِ «کتاب؛
سرچشمه دانایی» برای اجرای برنامههای حوزه کتاب
انتخــاب شــده ،گفــت :برگــزاری نمایشــگاههای بزرگ
کتــاب مــس در سرچشــمه و رفســنجان ،برگــزاری ۳۷
نشست «یک مولف ،یک کتاب» تاکنون ،حمایت از
مولفان و ناشــران اســتان کرمان در قالب خرید کتاب
یــا حمایــت از چــاپ و انتشــار آثــار برجســته ،ازجملــه
فعالیتهــای شــاخصی اســت کــه ذیل شــعار «مس،
حامی فرهنگ و هنر» در یکدهه گذشته توسط روابط
عمومی مجتمع انجام شده است.
بــه گــزارش روابــط عمومــی مجتمــع مــس سرچشــمه
رفســنجان ،وی افــزود :روابــط عمومــی مجتمــع مــس
سرچشــمه رفســنجان ،همچنیــن در ســهچهار ســال
اخیــر بهصــورت جــدّی از نامزدی رفســنجان در مســیر
ی کتــاب ایــران حمایت کرده و نقش موثری در
پایتختــ ِ
انتخاب این شهر بهعنوان «شهر خالق ایران در ترویج
کتابخوانی» داشــته و از روســتای ساقی از توابع انار
هم در راه انتخاب شدن بهعنوان «روستای دوستدار
کتاب» حمایت کرده است.
مدیــر روابــط عمومــی و خدمــات اجتماعــی مجتمــع
مــس سرچشــمه رفســنجان در پایــان گفــت :آییــن
پایانی «بیستویکمین دوره جایزه کتاب سال استان
کرمان» ،پنجشنبه چهارم آذرماه ،با حضور چهرههای
برجسته فرهنگی استان و مقامات کشوری و استانی،
در شهر سرچشمه برگزار خواهد شد.

مدیرکل میراثفرهنگی استان کرمان اعالم کرد

پرداخت  ۱۱۳میلیارد
تسهیالت به طرحهای
پشتیبانصنایعدستی

مدیــرکل میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدســتی
اســتان کرمــان از تصویــب اعطــای  ۱۱۳میلیــارد و
 ۵۰۰میلیــون ریــال تســهیالت بــه  ۱۸طــرح پشــتیبان
صنایعدستی در این استان خبر داد.
«فریــدون فعالــی» در ایــن رابطه اظهار کــرد :با توجه
به شیوع کرونا و تعطیلی نمایشگاهها و لزوم حمایت
از هنرمندان شــاغل در حوزه صنایعدســتی و هنرهای
ســنتی بــه ویــژه در حوزه مشــاغل خانگی و بر اســاس
برنامهریزیهای انجامشده پرداخت تسهیالت مشاغل
خانگی در دستورکار میراث فرهنگی قرار گرفت.
وی افــزود :رویکــرد معاونــت صنایعدســتی در حــوزه
مشــاغل خانگــی حمایــت از افراد پشــتیبان به منظور
ارتقاء سطح توانمندی هنرمندان صنایعدستی است.
فعالی بیان کرد :باید نگاه کالن در حوزههای مختلف
تجــارت ،تولیــد و آموزش صنایعدســتی در دســتورکار
قرار بگیرد که حضور و حمایت از طرحهای پشــتیبان
یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه خواهد بود.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی اســتان کرمــان از تصویــب
اعطای  ۱۱۳میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال تســهیالت به
 ۱۸طرح پشــتیبان صنایعدســتی در اســتان خبر داد و
اظهار کرد :این ۱۸طرح شامل تراش سنگهای قیمتی
و نیمه قیمتی ،تولیدات چرم ،پتهدوزی ،ابریشمدوزی،
صحافی ســنتی ،گلیم شــیریکیپیچ ،زیورآالت سنتی
و  ...میشود که برای  ۳۰۰نفر شغل ایجاد میکند.
وی خاطرنشــان کــرد :در حال حاضــر  ۷۰هزار هنرمند
چیرهدســت کرمانــی در  ۱۰۰رشــته و زیــر رشــته
صنایعدستی فعال هستند.

همچنین یکی دیگر از برنامههایی که ستاد ملی مقابله با کرونا
بــرای حمایــت از مســتأجران طراحــی کــرد ،اعطای تســهیالت ۷۰
میلیون تومانی ودیعه مسکن برای مستأجران تهرانی ۴۰ ،میلیون
برای کالنشهرنشــینان و  ۲۵میلیون تومانی برای ســاکنان ســایر
شهرها بوده که آمارها حاکی از شکست این طرح است.
مصوبــه ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا ،اعطــای این تســهیالت به
مســتأجرانی بود که تاریخ قرارداد اجاره آنها از ابتدای مهر ۱۳۹۹
تا پایان شهریور  ۱۴۰۰بود اما در شهریور ماه امسال دامنه زمانی
مذکور به پایان پاییز امسال نیز کشیده و سقف زمانی پرداخت
تسهیالت از سوی بانکها به معرفی شدگان نیز تا پایان بهمن
ماه امسال در نظر گرفته شد.
حمایــت از مســتأجران بــا وام ودیعــه شکســت خورد .این ســوال
مطــرح اســت کــه چرا یکبــار دیگر دخالت دولت در بازار مســکن
شکست خورد؟
در ماههای اخیر بازار اجاره مســکن روز به روز ملتهب تر شــده و
هیچ یک از ابزارهای حمایتی از مســتأجران از یک ســو و کنترلی
بازار اجاره مسکن از سوی دیگر نتوانسته به کاهش فشارهایی
که روز به روز بر مستأجران بیشتر میشود ،منجر شود.
کارشناســان اقتصاد مســکن معتقدند اگرچه اجاره بها تابعی از
قیمت مسکن است و با توجه به افزایش شدید قیمت مسکن و
جا ماندن اجاره بها از این قیمت در سالهای گذشته ،حال شاهد
پر شدن این فاصله میان قیمت مسکن با اجاره بها (نسبت  Pبه
 )Eهستیم ،اما یکی دیگر از عواملی که در افزایش اجاره مسکن
مؤثــر اســت ،فاصلــه زیــاد عرضــه با تقاضاســت که باید بــرای پر
کردن این شکاف ،ابزارهای مالیاتی خصوصا ً مالیات بر خانههای
خالی به کار بیاید تا مالکان به عرضه واحدهای مسکونی خالی
خود ترغیب شوند.
ایــن در حالــی اســت کــه تا کنــون بر اســاس اعالم مدیران ارشــد
ســازمان امور مالیاتی ،هیچ برگه مالیاتی برای مالکان واحدهای
خالی از سکنه صادر نشده است.
بــا ایــن حــال ســتاد ملــی مقابله با کرونــا در اواخر خرداد امســال
مصوبه خرداد سال گذشته خود در خصوص حمایت از مستأجران

و ســاماندهی بازار اجاره مســکن را تمدید کرد که بر اســاس آن
عــاوه بــر تعیین ســقف افزایش اجاره مســکن بــرای قراردادهای
تمدیــدی اجــاره مســکن ،تســهیالت کمــک ودیعــه مســکن بــه
مستأجران پرداخت شود.

▪سقف اجاره بها در ستاد کرونا ۲۵ :درصد  /گزارش
بانک مرکزی ۵۰ :درصد!

ستاد ملی مقابله با کرونا در حالی سقف  ۲۵درصدی اجاره بها را
تعیین کرد که بر اساس گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن در
مهر ماه امســال ،اجاره بها نســبت به ماه مشــابه سال قبل (مهر
 )۱۳۹۹افزایــش  ۴۸.۴درصــدی برای شــهر تهران و  ۵۱.۳درصدی
برای کل کشور داشته که عمال ً شکست سیاست تعیین دستوری
سقف اجاره بها را نشان میدهد.

▪معاون وزیر راه :طرح تعیین سقف  ۲۵درصدی اجاره
بها موفقیت آمیز بود

محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این
ســوال که آیا متوســط افزایش  ۴۶.۹درصدی هزینه اجاره بها در
تابســتان  ۱۴۰۰بــرای خانوارهایــی کــه تمدیــد قرارداد داشــتهاند،
نشــان دهنده شکســت طرح تعیین ســقف  ۲۵درصدی افزایش
اجاره بها اســت ،گفت :مصوبه ســتاد ملی کرونا در حکم قانون

▪ ۸درصد متقاضیان وام ودیعه گرفتند

بر اســاس آمار منتشــره وزارت راه و شهرســازی تا کنون بیش از
یک میلیون و  ۶۴۰هزار نفر متقاضی در سامانه تسهیالت کمک
ودیعــه مســکن ثبــت نام کــرده و از این تعداد بیــش از  ۶۳۰هزار
نفــر بــه بانکهــا معرفی شــده و بیش از  ۱۳۰هزار نفر تســهیالت
را دریافت کرده اند.
بــه گــزارش مهر،بــه عبــارت دیگــر تنها کمتــر از  ۸درصــد (۷.۹
درصد) مستأجران متقاضی دریافت تسهیالت ودیعه مسکن
توانسته اند آن را دریافت کنند که گفته میشود بخش مهمی
از آنهــا ،تســهیالت گیرنــدگان  ۲۵و  ۴۰میلیــون تومانی بوده و
ســهم دریافــت کننــدگان تســهیالت  ۷۰میلیــون تومانی کمتر
بوده است.

▪بانکها سنگ اندازی میکنند

بسیاری از مستأجران از سنگ اندازی های بانکها برای دریافت
تسهیالت ودیعه مسکن گالیه مندند.
بررســیهای میدانی نشــان میدهد بانکها با رایزنیهای وزارت
راه و شهرسازی با بانک مرکزی و دستورالعملی که بانک مرکزی
برای بانکها مبنی بر ســه گرفتن در اخذ تضامین از متقاضیان
صــادر کــرده ،چنــدان میانه خوبی نداشــته و این دســتورالعمل را
مراعات نمیکنند.

معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی خبر داد:

اعزام نخستین گروه راهنمایان گردشگری
به اکسپو  ۲۰۲۰دبی

معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
از اعــزام نخســتین گــروه راهنمایان گردشــگری به «اکســپو ۲۰۲۰
دبــی» بــرای حضــور در پاویــون جمهــوری اســامی ایــران و اجــرای
هدفمنــد بازدیــد از غرفــه و معرفــی جاذبههای گردشــگری کشــور
خبر داد.
علی اصغر شالبافیان در حساب کاربری خود در اینستاگرام نوشت:
با توجه به اینکه اولین بخش غرفه کشورمان (در اکسپوی ۲۰۲۰
دبی) به صنعت گردشگری اختصاص یافته است ،نخستین گروه
از راهنمایــان گردشــگری مســلط بــه دو زبان انگلیســی و عربی را
بــه اکســپو اعــزام کردیم تــا ضمن معرفی جاذبههــا و ظرفیتهای
گردشــگری کشــور ،راهنمایــی و هدایــت بازدیدکننــدگان در طول
مدت  ۶ماه برگزاری این نمایشگاه در سطح شایستهای انجام شود.
معاون گردشگری کشور افزود :در روزهای آغازین افتتاح نمایشگاه
اکسپو به دبی سفر کردم .یکی از مواردی که در این رویداد مهم
بینالمللــی مــورد توجه قرار گرفت؛ نحــوه حضور و بازدید از غرفه
کشــورها بــود .بــه گونهای کــه چند نفــر در ورودی غرفه مورد نظر
حضور مییافتند و با توضیحات و هدایت راهنمایان آموزشدیده و
تخصصی به بخشهای مختلف غرفه موردنظر هدایت میشدند.
تصمیــم گرفتــم ایــن روش بازدیــد هدفمنــد را در پاویون جمهوری
اسالمی ایران اجرا کنم.

▪اعزام راهنمایان به اکسپو برای دورههای  ۱۲تا  ۱۵روزه

آرش نورآقایی از راهنمایان گردشگری کشور درباره اعزام راهنمای
گردشگری به اکسپو  ۲۰۲۰گفت :یکی از ضرورتهای شرکت در
نمایشــگاههایی بــا ابعــاد جهانی مانند اکســپو ،حضــور راهنمایان
حرفــهای و آگاه در غرفــه کشورهاســت .در ایــن مرحله ســه نفر از
راهنمایان گردشــگری از اســتانهای خوزستان ،یزد و اصفهان که
بــه دو زبــان عربــی و انگلیســی مســلط هســتند بــرای دو هفته به
اکسپو اعزام شدند.
نورآقایــی بــا اشــاره بــه زمــان حــدود  ۴مــاه و  ۱۰روز باقیمانــده بــه
پایان اکسپو  ۲۰۲۰دبی گفت :در این طرح که به همت معاونت
گردشگری وزارت میراثفرهنگی اجرا میشود ،گروههای راهنمایان
گردشــگری در تیمهــای مجــزا (خانم و آقــا) برای دورههای  ۱۲تا ۱۵
ی اســامی ایــران با هدف معرفی
روزه و حضــور در پاویــون جمهور 
غرفــه ،جاذبههــا و ظرفیتهای میراثفرهنگی و گردشــگری ایران
به اکسپو اعزام میشوند.
بــه گــزارش ایرنــا ،اکســپو  ۲۰۲۰دبی با عنــوان پیوند اذهان و خلق
آینده با حضور  ۱۹۸کشــور جهان از  ۹مهر  ۱۴۰۰در حالی در دبی
آغــاز بــه کار کــرده اســت کــه کرونا همچنان چالــش اول جهان در
بخشهای مختلف به ویژه اقتصاد و تجارت و صنعت گردشگری
است .اگر چه این رویداد به دلیل همهگیری با یکسال تاخیر برگزار
و بــه ســنت همیشــگی  ۶ماهــه تــا  ۱۱فروردیــن  ۱۴۰۱ادامه خواهد
داشــت ،به نظر میرســد با شــتاب واکسیناسیون عمومی ،جهان
آرام آرام از خــواب ســنگین کرونایــی بیــدار و بــرای گردهماییهــا و

رویدادهای جهانی در ماههای آینده آماده میشود.
اکسپوها بنا به فلسفه ذاتی اگر چه اقتصادی و تجاری هستند ،بنا
به رخنمایی مرسوم در همه رویدادهای جهانی از ورزشی و هنری
تا علمی و صنعتی ،آثار فرهنگی و هنری ویترین چشــمنواز برای
نمایشــگاهی با این وســعت و معرفی و آغاز تعامالت بینالمللی
است حتی اگر این روابط بستر توسعه و همکاریهای اقتصادی
یا سیاسی کشورها باشد.
رویداد اکسپو همیشه جشنوارهای از زیباییهای فرهنگی و تمدنی
را در خود دارد و کشورها در  ۶ماه فرصت دارند عالوه بر ارائه همه
توانمندیها و دستاوردهای اقتصادی و صنعتی و چشماندازهای
آتــی و ظرفیتهــا و جاذبههــا فرهنگــی و تمدنی خــود را به وضوح
به نمایش گذارند.
مــدت زمــان  ۶مــاه بــرای اکســپو در مقایســه با ســایر رویدادهایی
که حداکثر  ۱۰روز هســتند ،فرصت ارزشــمندی است که کشورها
عــاوه بــر حضــور در الیههای مختلف اقتصادی ،علمی ،صنعتی،
اجتماعــی و فرهنگــی بــه صــورت حقیقــی و حقوقــی ،میتواننــد
تعامالت بینالمللی خود را افزایش دهند و با شــناخت بیشــتر از
فضای ارتباطات بینالملل و حوزههای پیش رو ،ظرفیتهای ملی
خود را معرفی کنند.

حرکت به سمت دانشگاه فنآور؛

دومین مرکز نوآوری دانشگاه شهید باهنر کرمان
گشایش یافت

مرکــز رشــد و نــوآوری افضلــی پــور به عنــوان دومین مرکــز نوآوری
دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان بــا حضــور دکتر محمدعلــی طاهر
رییس دانشگاه،افتتاح شد.
دکتر طاهر رئیس دانشگاه در مراسم افتتاح این مرکز ،بیان کرد:
دومین مرکز رشد و نوآوری دانشگاه شهید باهنر کرمان واقع در
پردیس دانشــکده فنی و مهندســی به نام «مرکز نوآوری افضلی
پور» با هدف ارتباط بیشتر با دانشجویان ،توانمندسازی و پرورش
قوه خالقیت آنها از طریق آموزش مهارتهای معمول و نیز ارتباط
بیشــتر با صنایع اســتان کرمان ،حل مشکالت نوآورانه و فناورانه
آنها راهاندازی شده است.
وی تاکید کرد :دانشگاه شهید باهنر کرمان مکان بسیار مناسبی
برای ایجاد ارتباط بین دانشگاه ،صنعت و جامعه و بهترین پاسخگو
به نیازهای جامعه است و برای این امر الزم است بستر مناسب
کارآفرینی ،رشد و توسعه ،ایجاد اشتغال فراهم نماییم.
رئیــس دانشــگاه شــهید باهنــر کرمان تصریــح کرد :خوشــبختانه
دانشــگاه شــهید باهنر کرمان در حال حرکت به ســمت دانشــگاه
فناوراست و باعث افتخار است برای این دانشگاه که مراکز رشد
و نوآوری را فارغ التحصیالن همین دانشگاه اداره کنند.
دکتــر طاهــر گفــت :امیدواریــم فــارغ التحصیــان بتواننــد از

غالتحصیالن به
ایدههایشان استفاده کنند زیرا بخش زیادی از فار 
صورت کارآفرین وارد بازار کار میشوند ،از فارغالتحصیل دانشگاه
انتظــار مــیرود کــه هم برای خود و افراد دیگر جامعه شــغل ایجاد
کند ،زمانیکه دانش آموختگان دانشگاهها بتوانند نقش خود را در
عرصه تولید و صنعت ایفا کنند ،شاهد اشتغال و رشد اقتصادی
جامعه خواهیم بود .الحمدهللا با توجه به مراکز نوآوری و رشدی
که در دانشگاهها راهاندازی شده است دانشگاهها به این سمت
پیش میرود.
دکتر یاســمن اســدی رئیس مرکز نوآوری دانشــگاه شــهید باهنر
کرمــان گفــت :اولیــن مرکــز نــوآوری دانشــگاهی با هــدف پرورش
خالقیــت دانشــجویان و ایجــاد مهارتهایــی چون ریســکپذیری،
بازاریابــی و  ،...ایجــاد زمینــه آشــنایی تیــم هــای فنــاور با ســرمایه
گذاران و برگزاری رویدادهای استارت آپی با حمایت معاون علمی
و فنــاوری ریاســت جمهــوری در ســال  1398در خیابــان شــهدای
کرمان تاسیس شد.
وی افــزود :بــا توجــه بــه اینکــه نزدیکــی مراکــز نــوآوری بــه مراکــز
دانشگاهی و صنعتی بسیار با اهمیت است .دانشگاه شهید باهنر
کرمــان بــر آن شــد تا به منظور افزایــش بهرهوری مرکز نوآوری ،در
بهتریــن نقطــه شــهر کرمــان که به کلیه مراکــز علمی و تحقیقاتی

شهر دسترسی راحت دارد ،مرکز نوآوری دیگری را راهاندازی نماید.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه شــهید باهنــر کرمان،دکتــر
اســدی خاطر نشــان کرد :این مرکز نیز با حمایت معاونت علمی
و فناوری ریاســت جمهوری راهاندازی شــده اســت و امروز شــاهد
مراســم افتتاحیه این مرکز نوآوری هســتیم .بدینمنظور با مراکز
نــوآوری اتــاق بازرگانی کرمان و همچنین صنعت مس سرچشــمه
همکاریهای چند جانبهای آغاز شــده اســت و قراردادی را جهت
ایجاد مرکز نوآوری تحول دیجیتال مشترک با اتاق بازرگانی کرمان
منعقد شده است .امید است که با الطاف الهی بتوان با راهاندازی
این مرکز ،گامی در جهت رشد هرچه بیشتر نوآوری و فناوری استان
و کشور برداشته شود.
گفتنی اســت ،در این آیین که با حضور هیات رئیســه دانشــگاه،
جمعی از استادان دانشگاه ،رئیس بنیاد نخبگان استان کرمان و
رئیس مرکز مطالعات اتاق بازرگانی کرمان برگزار شد ،شرکتها و
واحدهای فناور دانشگاه نیز حضور داشتند و محصوالت نوآورانه
و فناورانه خود را به نمایش گذاشتند.

مدیر باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی جنوب اســتان
کرمان گفت :این منطقه با  ۲هزار و ۵۰۰هکتار سطح
زیــر کشــت در گلخانههــا و تولیــد بیــش از  ۴۰۰هــزار
تــن محصول مقام نخســت تولیــد محصوالت جالیزی
گلخانهای کشور را به خود اختصاص داده است.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان جهاد کشــاورزی
جنوب اســتان کرمان ،امیر امیرشــکاری به آغاز فصل
برداشــت محصوالت گلخانه ای در این منطقه اشــاره
کرد و افزود :وجود اقلیم مناسب موجب شده جنوب
کرمــان بــه قطب تولیــد انواع خیــار ،بادمجان ،فلفل،
گوجه فرنگی و توت فرنگی گلخانه ای تبدیل شود.
وی تصریح کرد :برداشــت محصوالت گلخانه ای این
منطقه از نیمه دوم آبانماه سال جاری آغاز و تا پایان
خرداد ماه سال بعد ادامه دارد.
وی اظهــار داشــت :انــواع محصــوالت گلخانــه ای این
منطقه شامل خیار گلخانه ای(خیار رسمی ،خیار خاردار
و خیــار مینــی) ،بادمجان گلخانــه ای (قلمی و المپی)،
فلفــل (شمشــیری ،فســفری و رنگــی) ،گوجــه فرنگــی
(دافینیس و چری) و توت فرنگی است.
مدیر باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی جنوب اســتان
کرمــان ادامــه داد :در مجمــوع جنــوب کرمــان ۴۳۰
هــزار تــن محصــوالت گلخانــه ای بــه منظور صــادرات
بــه کشــورهای روســیه ،عــراق ،آذربایجان ،ارمنســتان
و کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس صادر و بــه منظور
مصرف داخلی روانه بازار می کند.
وی اظهــار داشــت :بیشــترین ســطح زیــر کشــت
محصوالت گلخانه ای جنوب کرمان در ســطح  ۲هزار
هکتــار مربــوط بــه کشــت خیــار بــا تولید ســاالنه ۳۸۰
هزار تن است.
امیرشــکاری ادامــه داد :ســایر محصــوالت کشــاورزی
جنــوب کرمــان نظیــر انــواع فلفــل ،بادمجــان ،گوجــه
فرنگــی ،تــوت فرنگی و گیاهــان دارویی نیز در گلخانه
های این منطقه کشت و تولید می شود.
وی گفت :مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی در
راستای سیاست های ابالغی و به منظور افزایش بهره
وری از منابع آب و خاک و ایجاد اشتغال طرح توسعه
گلخانه ها را در دستور کار قرار داده است.
مدیر باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی جنوب اســتان
کرمان افزود :متقاضیان احداث گلخانه تسهیالت کم
بهره دریافت می کنند لذا متقاضیان با مراجعه به نظام
مهندسی کشاورزی شهرستان نسبت به اخذ مجوزهای
الزم اقدام و از تسهیالت احداث گلخانه استفاده کنند.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی
جنوب ڪرمان اعالم کرد:

رفع تصرف  ۵۸هزار و ۷۴۶
مترمربع از اراضی ملی
شهرستان جیرفت

فرمانــده یــگان حفاظــت ادارهڪل منابــع طبیعــی و
آبخیــزداری جنــوب ڪرمــان گفــت ۵۸ :هــزار و ۷۴۶
مترمربــع از اراضــی ملــی شهرســتان جیرفــت از یــد
متصرفین خارج شد.
خانبــاز امیرفضلــی بر لزوم اجرایی شــدن اهداف طرح
صیانت از حقوق بیت المال گفت :در راستای صیانت
و حراست از حقوق بیتالمال ۵۸ ،هزار و  ۷۴۶مترمربع
از اراضی ملی روستای سیدآباد شهر بلوک ڪه چندی
پیش توسط افراد سودجو مورد تصرف قرار گرفته بود
از ید سودجویان خارج شد.
وی افــزود :نیروهــای پاســگا ه ویــژه حفاظــت از منابــع
طبیعــی و آبخیــزداری شهرســتان جیرفت بــا همکاری
نیروی انتظامی این شهرستان این اراضی ملی را از ید
متصرفین خارج و به دولت باز گرداندند.
امیرفضلــی بــا تأڪیــد بــر برخــورد قاطــع بــا هرگونــه
زمینخواری و تخریب منابع طبیعی اظهار کرد :هرگونه
زمینخواری بر اساس مواد  ۶۹۰تا  ۶۹۳قانون مجازات
اســامی جرم محســوب شــده و عالوه بر رفع تصرف،
فــرد متجــاوز بــه حبــس و پرداخــت خســارت مــحڪوم
خواهد شد.
وی از مردم خواســت ضمن تماس با شــماره  ۱۳۹و
 ۱۵۰۴ڪد امداد جنگل و مرتع ادارهڪل منابع طبیعی
و آبخیــزداری جنــوب ڪرمــان ،گزارشها و اخبار خود را
در زمینه آتشسوزی عرصههای منابع طبیعی ،تخریب
و تصرف اراضی ملی ،قاچاق گیاهان دارویی ،حفر چاه
غیر مجاز در اراضی ملی و  ...اطالعرسانی ڪنند تا از
ورود خسارتهای جبرانناپذیر به عرصههای مرتعی و
جنگلی جلوگیری شود.

خبر
خط تولید واگن های باری بخش کشاورزی و نیز معدنی

ن باری
خط تولید واگ 
در زرند کرمان افتتاح شد
چهارشنبه  ۳آذر۱۴۰۰
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بلنــد مخصــوص حمل فــرآورده های معدنــی) در واحد

صنعتی پلورسبز است.مدیرعامل گروه صنعتی پلور سبز

با حضور معاون شرکت راه آهن کشور در شهرستان زرند

تولیدی واگن سازی زرند اعالم و اعتبار صرف شده برای

با تشریح روند تولید این مجموعه از ابتدا تاکنون که با

 ۵۰۰دســتگاه (  ۲۵۰واگن حمل غالت و  ۲۵۰واگن لبه

شده است .این واحد تولید واگن سازی متعلق به گروه

گفت :ساخت  ۵۰۰دستگاه واگن باری را آغاز کردهایم.

افتتاح شــد .ظرفیت تولید این واگن های باری ســاالنه

راه انــدازی ایــن خط تولید چهار هزار میلیارد ریال بیان

تولید  ۵۰۰دستگاه واگن مسافربری شروع شده است

صنعت ،معدن
و تجارت

 4صفحه

خبر
فرماندار :مشکل در دست پیگیری است

تجمع کارگران کارخانه فریکو
در سیرجان

شــماری از کارگــران کارخانــه روغــن خوراکــی بخــش
خصوصــی فریکو در ســیرجان اســتان کرمــان درحالی
در اعتراض به پرداخت نشــدن چندماه دستمزدشــان
تجمــع کردنــد کــه فرماندار شهرســتان مــی گوید حل
مشکل در دست پیگیری قرار دارد.
ایــن کارگــران کــه تعدادشــان افــزون بر  ۵۰نفــر برآورد
میشــد به نمایندگی از ســایر کارگران مقابل کارخانه
در منطقــه ویــژه اقتصادی شهرســتان حاضر شــدند و
اعالم کردند که سه ماه دستمزد و نیز چهار ماه بیمه
تکمیلی آنان پرداخت نشده است.
مدیــر ایــن کارخانــه در گفت وگو با ایرنــا گفت :بنا به
برخی مشکالت از جمله مواد اولیه ،در چندماه اخیر
کارخانه تعطیل بوده اما وظیفه کارفرماست که حقوق
و تمامی مزایای کارگران را پرداخت کند.
وی تاکید کرد :جلســه ای امشــب با حضور مســئوالن
شهرستان و مدیران کارخانه برگزار و مشکالت پیگیری
خواهد شد.
ســهراب بهاءالدینــی فرمانــدار ســیرجان گفــت :حــل
مشکل پرداخت دستمزد این کارگران در دست پیگیری
قرار دارد و جلسه ای نیز با حضور مدیران شرکت مذکور
با هدف حل مشکالت کارگران برگزار خواهد شد.
کارخانه روغن نباتی فریکو ســیرجان با ظرفیت تولید
 ۸۰۰تــن در روز ( ۶۰۰تــن روغــن جامــد و  ۲۰۰تن روغن
مایــع ) در محــل مجتمــع کارخانجــات این شــرکت در
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان فعالیت دارد.

تا پایان مهرماه؛

تولید کنسانتره آهن
به مرز  ۳۰میلیون تن رسید

واحدهــای بــزرگ بخــش معــدن و صنایــع معدنــی
کشورمان از ابتدای امسال تا پایان مهرماه  ۲۹میلیون و
 ۹۵۰هزار و  ۲۲۹تن کنسانتره آهن تولید کردند ،آماری
کــه حاکــی از رشــد چهار درصدی در مقایســه با مدت
مشابه سال  ۹۹است.
ســنگآهن مــاده خام تولید فوالد اســت .برای تبدیل
سنگآهن به فوالد ،آن را ابتدا به کنسانتره ،گندله و
سپس فوالد تبدیل میکنند .کنسانتره پودری است که
از سنگآهن استحصال میکنند .این محصول کامال
ســیاه و در صنایع ذوبآهن کاربرد دارد و برای تولید
انواع گندله آهن ،آهن اســفنجی یا ســایر محصوالت
فلزی استفاده میشود.
بررسی عملکرد شرکتهای سنگ آهن جاللآباد (فکور
صنعت) ،گهر زمین ،اپال پارسیان سنگان ،صنعتی و
معدنی توسعه فراگیر ،توسعه معدن و صنایع معدنی
خاورمیانه (میدکو) ،معدنی و صنعتی گلگهر ،صنایع
معدنی فوالد سنگان ،سنگآهن چادرملو ،سنگآهن
مرکــزی و صبانــور در مهــر ماه  ۱۴۰۰نیــز حاکی از روند
رو بــه رشــد شــرکتها و ثبــت رشــد پنــج درصــدی در
همسنجی با مهر ماه  ۹۹است.
شرکتهای یاد شده در مهر ماه امسال چهار میلیون
و  ۴۳۲هزار و  ۸۵۱تن کنسانتره آهن تولید کردند.
از ابتــدای امســال تــا پایان مهر مــاه گلگهر با تولید ۹
میلیون و  ۸۴۶هزار و  ۶۴۴تن و ثبت رشد سه درصدی
رکورد دار شد و پس از آن شرکتهای چادرملو با هفت
میلیون و  ۱۴۵هزار و  ۳۸تن (رشد  ۱۰درصدی) و میدکو
با سه میلیون و  ۳۷۸هزار و  ۷۱۵تن (افت  ۱۱درصدی)،
به ترتیب در رتبههای دوم و سوم قرار گرفتند.
بیشــترین رشــد تولید در این مدت در بین شــرکتها
مربوط به سنگآهن جاللآباد با  ۱۱درصد و بیشترین
افت تولید مربوط به صبانور با  ۱۵درصد بود.
در مهرماه امسال نیز گلگهر با یک میلیون و  ۴۶۲هزار
و  ۱۷۳تن ،بیشترین میزان تولید را به خود اختصاص
داد و بیشترین رشد تولید در این ماه متعلق به میدکو
با  ۳۴درصد بود.
به گزارش ایرنا ،امروز در زنجیره فوالد نزدیک به ۳۶
میلیون تن آهن اسفنجی ۶۶ ،میلیون و  ۷۰۰هزار تن
گندلــه و  ۶۲میلیــون و  ۷۰۰هــزار تــن کنســانتره آهــن
ظرفیــت نصــب شــده وجــود دارد ،امــا در عین حال با
مشکالتی در تامین مواد اولیه مواجه هستیم.
مســووالن بخــش معدنــی کشــور پیشبینــی میکنند
ظرفیت  ۵۵میلیون تن شــمش فوالدی در افق ۱۴۰۴
محقق شود که تا امروز  ۴۰میلیون تن آن محقق شده
و هفت میلیون تن دیگر در سال جاری به بهره برداری
خواهد رسید.

«واحدهای صنعتی» قربانی مدیریت غلط انرژی؛

زمستان سخت شهرکهای صنعتی

زمستان نرسیده ،مصرف گاز در کشور افزایش یافت و کابوس قطع
گاز و تعطیلی به جان صنعت سیمان و فوالد و صنایع مستقر در
شهرکهای صنعتی افتاده است .اما سوال اصلی اینجاست که چرا
کشوری که دومین ذخیره گازی جهان را در اختیار دارد با چالشی
اینچنین برای تامین گاز رو به روست؟ به اعتقاد کارشناسان نبود
سرمایه گذاری کافی برای توسعه صنایع نفت و گاز ،قدیمی بودن
تاسیسات و البته مصرف بی رویه انرژی (به خصوص در روزهای
سرد سال) در کشور سه چالش جدی است که صنعت گاز ایران
با آن مواجه بوده و باعث می شود زنگ خطر قطع گاز در روزهای
سرد از هم اکنون به صدا در آید .براساس آخرین ترازنامه انرژی
ایــران ( )1397کــه منتشــر شــده ،صنعــت گاز ایران بــا چالشهای
جدی مواجه و نوســان نرخ ارز هم بر این چالشها افزوده اســت.
ازجملــه چالشهــای ایــن صنعــت ،پاییــن بــودن ضریــب بازیافت
مخازن گاز ،باال بودن عمر مخازن نفت و گاز و افت تولید طبیعی
آن ها ،محدودیت دسترسی به منابع مالی بینالمللی ،محدودیت
دسترســی به فناوریهای نوین و کمبود شــدید منابع مالی ،برای
توسعه طرحها از چالش های جدی این صنعت است .عالوه بر این
ها غفلت ملی از بهینهسازی مصرف انرژی در ایران به پیچیدهتر
شــدن معمــای تــراز منفــی ،بهویــژه در بخش گاز ایــران دامن زده
ی عالی انرژی کشور از تراز تولید و مصرف
است .برآوردهای شورا 
گاز طبیعــی تــا افق1420نشــان میدهــد کــه تراز منفی گاز کشــور
حتی با فرض اعمال سیاســتهای بهین ه ســازی مصرف در دولت
سیزدهم ادامه مییابد .سند تراز تولید و مصرف گاز طبیعی تا افق
ل جاری میزان تولید و عرضه گاز به
 1420نشان میدهد که در سا 
812میلیون مترمکعب در روز برسد؛ درحالیکه میزان مصرف گاز،
843میلیون مترمکعب برآورد شده؛ یعنی دستکم 21.5میلیون
مترمکعب کمبود گاز خواهیم داشت.

▪زمستان سخت شهرکهای صنعتی

معــاون فنــی ســازمان صنایع کوچک و شــهرکهای صنعتی ایران
گفــت :هنــوز صنایــع دچــار محدودیــت تامیــن گاز نشــدهاند امــا
نگران فصل سرما هستیم ،چرا که خاموشیها در فصل تابستان
در صنعت و به ویژه شــهرکهای صنعتی ،خســارتهای باالیی به
دنبال داشــت و به همین دلیل همه تالش ما این اســت مجددا ً
واحدهای مستقر در شهرک ها دچار خسارت نشوند.
فتحعلی محمدزاده درباره مشکالت احتمالی صنایع در پی کمبود
گاز در زمستان ،اظهار کرد :هنوز مشکلی در شهرکهای صنعتی در
زمینه تأمین گاز به وجود نیامده ،اما جلسات مستمر در وزارت نیرو
در حال برگزاری است و پیگیری میکنیم که اگر در فصل زمستان
با کمبود گاز مواجه شدیم صنعت محدود نشود.
وی افزود :به ویژه تاکید کردیم که نیروگاهها محدود نشوند ،چرا
که محدود شــدن نیروگاه ها منجر به اعمال خاموشــی میشــود.
معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از
برگزاری نشســت مشــترک وزارت نیرو ،شــرکت ملی گاز و وزارت
نفت در هفتههای آینده خبر داد.

▪در شهرکها ،مازوت استفاده نمیشود

این مقام مسئول همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر استفاده
شــهرکها از مــازوت در زمــان قطعــی گاز ،تصریــح کــرد :عمــده
واحدهــای کوچــک در شــهرکهای صنعتی مســتقر هســتند که
میانگین اشتغال آنها  ۲۱نفر است .اما مازوت در صنایع بزرگ
مثل نیروگاهها ،فوالد و غیره استفاده میشود.
البته به گفته وی در حاشــیه نشســت قبلی اســتفاده از مازوت
در بخشــی از نیروگاه ها مطرح و مقرر شــد این موضوع در یک

نشست سه جانبه با حضور سه وزارتخانه بررسی شود.
محمــدزاده بــا بیــان اینکه به هر حال باید راهکارهای الزم اتخاذ
شــود کــه تــا حد امکان بخش صنعت در اعمــال محدودیت گاز
دچــار محدودیــت و خســارت نشــود ،تصریــح کرد :بــه طور کلی
هنــوز صنایــع دچــار محدودیــت نشــدند امــا نگران فصل ســرما
هســتیم .چرا که خاموشــیها در فصل تابستان در صنعت و به
ویژه شــهرکهای صنعتی ،خســارتهای باالیی از جمله کاهش
تولید ،بیکاری نیروی کار و حتی خســارت به برخی تجهیزات به
دنبال داشــت .به همین دلیل همه تالش ما این اســت مجددا ً
واحدهای مســتقر در شــهرک ها دچار خســارت نشــود که وزیر
صمت هم بر آن تاکید کرده است.
به گزارش ایسنا،وی افزود :در نهایت شرکت شهرکهای صنعتی
بــه عنــوان نماینــده صنعت منتظــر تصمیم وزارت نیــرو و وزارت
نفت در هفتههای آینده است .به طور کلی ما پیگیری میکنیم
تا حد امکان محدودیتهای تامین برق یا گاز در بخش صنعت
اعمال نشــود و اگر هم اعمال شــد با برنامه باشــد یا به حداقل
ممکن برسد.
محمدرضا جوالیی مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران درباره
سخت بودن وضعیت تامین گاز درزمستان امسال گفته است«:
با ورود ســامانه های جدید ســرما ،اگر تغییری در روندافزایش
مصرف گاز اتفاق نیفتاد ،مصرف به ۶۰۰میلیون مترمکعب در روز
خواهد رسید که برای اینفصل از سال یک رکورد جدید به شمار
میرود .وزارتخانههای نفت و نیرو در تالش هســتند تا ســوخت
دومرا جایگزین گاز مورد نیاز نیروگاهها کنند ،هم جلوی خاموشی
ناشی از قطع برق را بگیرند و هم خانهها رادر فصل سرما ،گرم
نگه دارند .با این حال روند رشد مصرف گاز نگرانکننده شده و
ت.
به مرز 600میلیونمترمکعب در روز رسیده اس 
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نماینده کرمان و راور در مجلس:

واگذاری شرکت زغالسنگ
به بخش خصوصی
دروغ است

نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس گفــت :صــد
درصد مالکیت شــرکت زغالســنگ مربوط به شــرکت
فوالد کشور است و کلیه تعهداتش بر اساس تعهدات
وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی بایــد در خصوص
کارگران و پرسنل عملیاتی شود.
محمدرضا پورابراهیمی در جلسه شورای معادن استان
کرمان افزود :در این شورا مشکالت صنعت زغال در
بخش استانی و ملی قابل پیگیری است و مطالبه جدی
ما اجرایی شدن این مهم است.
وی تصریح کرد :مسائلی که اخیرا در ارتباط با واگذاری
شــرکت زغــال ســنگ مطــرح شــده از اســاس واقعیت
نــدارد و ایــن موضــوع غیــر از دادن اطالعــات غلــط به
جامعــه و شهرســتان هــای مرتبــط با حوزه زغالســنگ
هیچ عایدی ندارد.
پورابراهیمی ادامه داد :اعتقاد ما بر این است شرکت
زغالســنگ صد درصد متعلق به شــرکت فوالد اســت
و کلیــه تعهداتــش بــر اســاس قانون بایــد در چارچوب
صندوق وابسته به تعاون عملیاتی شود.
رییــس کمیســیون اقتصادی مجلس گفت :سیاســی
بازی برخی از دفاتر نمایندگان مجلس در ارائه اطالعات
غلط مبنی بر حمایت و موافقت اینجانب در راســتای
واگذاری شــرکت زغال ســنگ از اســاس کذب است و
بیشتر رفتار سیاسی است.
وی تصریــح کــرد :اســتفاده از ظرفیــت کارگــری بــرای
سیاسی کاری به هیچ عنوان قابل قبول نیست و بنده
در این خصوص به ریز با کارگران صحبت خواهم کرد.
پورابراهیمی گفت :تصمیمات در صندوق فوالد گرفته
می شود و این را بارها گفته ایم و دوباره هم اعالم می
کنیم ،مالکیت شرکت زغال سنگ کرمان صد درصد
مربوط به شرکت فوالد است و صندوق فوالد زیر نظر
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی است.

در هفتماهه ابتدای سال؛

بیش از  ۱۷میلیون تن
آهن اسفنجی تولید شد

در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شد؛

بررسی چالشهای صنعت ذغال سنگ

رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس در تشــریح نشســت ایــن
کمیسیون با مسئوالن وزارتخانههای صمت ،اقتصادی و کار برای
رفع مشکل صنعت ذغال سنگ گفت :در این جلسه توافقاتی با
مسئوالن برای تدوین سند راهبردی و تهیه بسته حمایتی برای حل
مشکل کارگران صنعت ذغال سنگ کشور انجام شد.
محمدرضا پور ابراهیمی گفت :این نشست با حضور نمایندگان
شــورای کارگــری ذغــال ســنگ ،معــاون وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعــی ،معاونــت معدنــی وزارت صمــت ،مدیــر عامل صندوق
بازنشســتگی فــوالد ،معاونت ایمیدرو و معــاون وزیر اقتصاد برای
بررسی مشکالت حوزه ذغال سنگ کشور برگزار شد.
وی ادامــه داد :بعــد از بحــث و بررســی و ارائــه گــزارش از ســوی
بخشهــای مختلــف در چهار ســرفصل توافقاتی بــا وزارتخانههای
صمت ،کار و اقتصاد صورت گرفت.
پورابراهیمی تصریح کرد :در خصوص اصالح موضوع اجرای ماده
 7قانون کار توافقاتی با وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و مدیر
عامل صندوق بازنشستگی فوالد انجام و مقرر شد ،شورای کارگری
مکاتبات خود را در مورد ابهامات این ماده انجام داده و نسبت به
تفســیر قانونی آن نظر دســتگاههای مربوطه را مطالبه کنند و در
نهایت نتیجه را به عنوان مر قانونی پذیرفته و همان نگاه تفسیری
را دستگاه ها مدنظر خود قرار دهند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با اشاره به بحث خال بیمه
ای در حوزه کاری کارگران معادن ذغال سنگ نیز اظهار کرد :مقرر
شــد ،صندوق بازنشســتگی فوالد کشــور طی گزارشی راهکارهای
تامیــن منابــع مالــی خــود را در این خصوص ظرف مدت یک تا دو

هفته آینده تدوین کرده و نســبت به حل مشــکالت کارگران این
حوزه براساس باالترین سوابق کاری تصمیم گیری کنند ،به طور
مثال اگر هزار نفر وجود دارند ،ابتدا مشــکل بیمه ای درصدی را
که بیشترین سابقه را دارند ،حل کنند .رئیس کمیسیون اقتصادی
مجلس بیان کرد :در خصوص تعیین ضریب سختی و زیان کارهای
ســخت بــرای انجــام بیمــه نیــز مقرر شــد ،وزات تعــاون ،کار و رفاه
اجتماهی و صندوق بازنشستگی فوالد گزارشی را تدوین کنند تا در
صورت پذیرش آن توسط دولت ،مجلس بتواند آن را در طرح خود
اعمال کند زیرا این موضوع نیاز به قانون دارد و باید دولت بار مالی
آن را بپذیرد .وی تاکید کرد :در بحث مالیات بر حقوق در مناطق

محروم و غیر محروم و موضوع مالیات بر ارزش افزوده و عملکرد
آن مقرر شد ،وزارت اقتصاد در قالب یک گزارش پیشنهادات خود
را بعد از تایید وزیر اقتصاد به کمیسیون اقتصادی ارسال کند.
پورابراهیمــی همچنیــن با اشــاره بــه دیگر توافقات این جلســه در
خصوص حل مشکل کارگران حوزه معدن زغال سنگ کشور گفت:
تهیــه بســته حمایتــی در قالــب یارانه تولید و توجــه به موضوعاتی
مانند؛ حمایت های بیمه ای ،مشــارکت خارجی و موضوع منابع
مالــی ارزان از ســوی وزارت اقتصــاد ،قیمتگــذاری غیرانحصاری،
ایجاد سند راهبردی برای صنعت ذغال سنگ ،بازسازی و نوسازی
این صنعت و  ...از دیگر توافقات کمیسیون اقتصادی با دولت بود.

نایب رئیس اتاق کرمان تشریح کرد

چالش تفاوت نرخ ارز برای صادرکنندگان
نایب رئیس اتاق کرمان گفت :اختالف ایجاد شــده بین نرخ ارز
نیمایی با نرخ ارز در بازار مشــکالت زیادی را برای صادرکنندگان
به ویژه در خصوص رفع تعهد ارزی ایجاد کرده است.
جلیل کاربخش ،در کارگاه آموزشی رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان
اســتان افزود :ســابقه تعهدات ارزی به ســال  ۹۷و تصمیم شورای
عالی ســران باز میگردد ،اما به دلیل تشــدید تحریم ها و تفاوت
نرخ ارز نیمایی با نرخ بازار به ویژه از بهمن ماه سال  ۹۹مشکالت
زیــادی بــرای صادرکننــدگان ایجــاد شــده بــه طــوری کــه برخــی از
صادرکنندگان نتوانسته اند نسبت به رفع تعهدات خود در موعد
مقرر اقدام کنند.
نایب رئیس کمیسیون کار ،مالیات و تامین اجتماعی اتاق ایران،
در ادامه بیان کرد :برای حل این مشکل جلسات متعددی تشکیل
شــده و ســازمان توســعه تجارت نیز همواره پیگیر حل این مسئله

اســت .وی اظهار کرد :پیشــنهاداتی از ســوی کارگروه اقدام ارزی
استان مطرح شده که در سطح کشور نیز مطرح شد و امیدواریم
در جلســه آینــده ســران قــوا منتــج بــه تصمیمات خوبی بــرای رفع
مشکالت صادرکنندگان شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی کرمان ،در ادامه این کارگاه
آموزشی که با حضور فعاالن اقتصادی برگزار شد ،ناهید دشتدار،
معاون دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت به بیان
دســتورالعمل جدید بازگرداندن ارز حاصل از صادرات برای ســال
 1400و بدهکاران ارزی سال های قبل و مباحث مالیاتی مرتبط با
صادرات پرداخت .همچنین دکتر قمری دبیر کمیته اقدام ارزی و
مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی و منوچهر اسدی مدیرکل
سابق امور مالیاتی شمال استان تهران نیز به بیان نکاتی در رابطه
با رفع تعهدات ارزی پرداختند.

شــرکتهای بــزرگ بخــش معــدن و صنایــع معدنــی
کشورمان از ابتدای امسال تا پایان مهر ماه  ۱۷میلیون
و  ۸۲هــزار و  ۹۰۴تــن آهناســفنجی تولیــد کردنــد.
آمــاری کــه حاکــی از افــت پنج درصدی در همســنجی
با پارسال است.
بررســی عملکــرد شــرکتهای فوالد مبارکــه اصفهان،
فوالد سفید دشت ،سبا ،فوالد هرمزگان ،فوالد کاوه
جنوب ،آهن و فوالد غدیر ،میدکو ،فوالد خوزســتان،
فوالد خراسان ،ذوبآهن اصفهان ،فوالد میانه ،فوالد
سبزوار ،فوالد شادگان ،صبا فوالد ،فوالد نیریز ،آهن
و فوالد ارفع ،گلگهر ،چادرملو ،جهانفوالد سیرجان
و فــوالد بافــت حاکــی اســت ،شــرکتهای یــاد شــده
در مهرمــاه امســال  ۲میلیــون و  ۵۶۳هــزار و  ۹۸۴تــن
آهناســفنجی تولید کردند که نشــاندهنده رشد یک
درصدی در مقایسه با مهرماه  ۹۹است.
در هفتماهه امسال بیشترین تولید آهناسفنجی در
فوالد مبارکه با چهار میلیون و  ۹۱هزار و  ۸۶۰تن به ثبت
رسید و پس از آن فوالد خوزستان با یک میلیون و ۹۱۴
هزار و  ۵۶۴تن در مکان دوم قرار گرفت.
همچنین بیشترین رشد تولید در این مدت به میدکو
با  ۱۹درصد رسید .میدکو در هفت ماهه امسال ۴۶۷
هزار و  ۷۸۹تن آهناسفنجی تولید کرد.
بیشــترین تولیــد مهر ماه امســال نیــز متعلق به فوالد
مبارکه با  ۶۶۰هزار و  ۱۱۱تن و بیشترین رشد تولید در
این ماه (نسبت به مهر ماه  )۹۹متعلق به جهان فوالد
سیرجان با  ۶۸درصد ثبت شد.
بــه گــزارش ایرنــا ،آهناســفنجی پــس از ذوب شــدن،
طی فرآیند ریختهگری به سه محصول شمش ،تختال
(اسلب) و میلگرد تبدیل میشود که این سه محصول
برای مصارف مختلف به کارخانجات ارسال شده و در
آنجا به محصوالت پرکاربردتر دیگری تبدیل میشوند.
امروز در زنجیره فوالد کشورمان نزدیک به  ۳۶میلیون
تن آهناسفنجی ۶۶ ،میلیون و  ۷۰۰هزار تن گندله و ۶۲
میلیون و  ۷۰۰هزار تن کنسانتره ظرفیت نصب شده
وجــود دارد ،امــا در عیــن حــال با مشــکالتی در تامین
مواد اولیه مواجه هستیم.
در بخش آهناسفنجی آمارها حاکی از ظرفیت کنونی
 ۳۶میلیــون تنــی و برنامهریزی بــرای اجرای  ۱۱میلیون
تن ظرفیت جدید و قابل تحقق اســت .بنابراین جمع
ظرفیت به  ۵۲میلیون تن خواهد رســید و با توجه به
پیشبینی ظرفیت  ۵۲میلیون تنی در افق چشمانداز
در این حوزه ،با موازنه کامل در این بخش مواجهایم.

خبرآخر
معاون کسبوکار اتاق ایران خبر داد

سومین رویداد مشاوره
به کسبوکار  ۲۰تا  ۲۴آذرماه
برگزار میشود
معــاون کســبوکار اتــاق ایــران از برگــزاری ســومین رویــداد

مشــاوره به کســبوکار از  ۲۰تا  ۲۴آذرماه ســال جاری خبر

داد .علــی مالیــی گفت :هــدف از برگزاری این رویداد ،ارائه

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :مجید نعمت الهی
مدیر اجرایی :مهدی نعمت الهی

برگــزاری موفــق دو دوره از مجموعه رویدادهای مشــاوره به
کسبوکار در سالهای  ۱۳۹۸و  ،۱۳۹۹معاونت کسبوکار

اتاق ایران قصد دارد در راستای وظایف و برنامههای مصوب

هیات رئیسه اتاق ایران با همکاری کانون شبکه مشاوران
مدیریــت و مهندســی ایــران ،ســومین دوره از مجموعه این

رویدادهــا را بــا هــدف کمک به حفظ و توســعه کســبوکار

بنگاههــای اقتصــادی کوچک و متوســط در شــرایط بحرانی

کنونــی کشــور از طریــق ارائــه مشــاورههای تخصصــی در

حوزههای مختلف مدیریت بنگاهداری در آذرماه سال ۱۴۰۰

برگزار کند .او تأکید کرد :مجموعه رویدادها با هدف توسعه

و ترویج اســتفاده از راهکارهای علمی مبتنی بر دانش روز

مدیریــت و فناوریهــای نویــن بــرای اداره بهــرهور بنگاههای
اقتصادی بهویژه در شرایط بحرانی فعلی و ارتقای فرهنگ

اعتمــاد و یــاری گرفتــن از مشــاوران زبــده طرحریزیشــده
اســت .معاون کســبوکار اتــاق ایران برگــزاری رویدادهایی
از ایــن دســت را بهعنــوان یــک راهکار عملیاتی در راســتای

بهبود فضای کســبوکار کشــور و آگاهی بخشی به فعاالن

اقتصــادی بســیار مفیــد و مؤثــر ارزیابی کــرد .مالیی گفت:

ســومین رویداد مشــاوره به کســبوکار که افتتاحیه آن در

روز  ۱۶آذر ماه و پنل های آن در چهار روز متوالی از بیستم
تا بیستوچهارم آذرماه در پنج محور برگزار خواهد شد.

این محورها عبارت است از:

 :۱مالــی و مالیاتــی :مازاد تجدیــد ارزیابی داراییها ،تحلیل

اداری و آگهی 32474271:تحریریه32474272 :
دفتر تهران021-۲۸۴۲۴۳۶۳ :
نمابر32471789:

مرضیه کاربخش ،محمدرضا احمدی

بهار زندرضوی ،محسن سعادت نصری
مدیر هنری :مهدی بیگمرادی
چاپ :طاها
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سایه روشن

قلب نامرئی

ورود به عصر جدیدی از دولت بزرگ از نگاه اکونومیست

نسخه لیبرالها
برای نجات اقتصاد آزاد

علم اقتصاد و ارزشهای خانوادگی
دســت نامرئــی نماینــدٔه نیروهــای عرضــه و
تقاضا در بازارهای رقابتی است .قلب نامرئی
نمایندٔه ارزش خانوادگی محبت ،مسئولیت و
معاملهبهمثل است .دست نامرئی راجع به
دستاورهای مادی است .قلب نامرئی راجع
به مراقبت از دیگران اســت .دســت و قلب
به هم وابسته و در عین حال با هم در تضاد
هســتند یگانه راه برقراری توازن میان آنها
این اســت که راههای مناســبی برای پاداش
دادن بــه افــرادی پیــدا کنیــم کــه از دیگــران
مراقبت میکنند.
این مســئلهای نیســت کــه اقتصاددانان ــ یا
بازرگانــان ــــ آن را جــدی گرفتــه باشــند .آنان
عمومــا ً فــرض میکننــد کــه خــدا ،طبیعــت،
خانواده و «ابرمادر» ــ یا ترکیبی از همٔه اینها
ــ خودبهخود هر نوع مراقبتی را که الزم است
فراهــم میآورند .این کتاب توضیح میدهد
که چرا این فرض اصال ً غلط است و کمیت و
کیفیت مراقبت از دیگران زیر فشار روزافزون
اقتصادی قرار دارد.

هفتهنامــه اکونومیســت داســتان
جلــد شــماره جدید خــود را با تیتر
«پیــروزی دولــت بــزرگ» منتشــر
کــرده و در نقــد گســترش فزاینده
بوروکراســی دولتــی باالخــص در
عصــر پســاکرونا با هشــدار درباره
اینکــه «جهــان در حــال ورود بــه
عصــر جدیــدی از دولــت بــزرگ
است» ،این سوال را مطرح کرده
اســت که «لیبرال های کالســیک
چگونه باید پاسخ دهند؟».
تفــاوت بیــن دولــت خــوب و بد نه
با انتقال سریع به صفر خالص و
ارائه یک شبکه ایمنی پایدار برای
قدیمیها نیست ،بلکه با جوامعی
کــه عادالنهتــر و بســیار مرفهتــر
هســتند ســنجیده میشــود .در
قرن بیستم لیبرال های کالسیک
تضمیــن کردند که رشــد دولت با
پیشــرفت بشــریت همــراه باشــد.
همیــن امــر ممکن اســت در قرن
21ام نیز صادق باشد.

معافیــت مــاده  ،۱۳۲معافیت مالیاتی صــادرات غیرنفتی و

خدمات و تحلیل و نقد کال تراکنشهای بانکی

 :۲انتخــاب بهینه و توســعه فــردی مدیران :نقش مدلهای
شایســتگی در انتخــاب بهینــه و توســعه فــردی مدیــران،

رویکردهای نوین جذب

 :۳عوامــل بازدارنــده بهرهوری در کســبوکارهای صنعتی:
عوامــل اصلــی پیش برنده و بازدارنده بهرهوری کســبوکار

مهمترین راهکار بهبود بهرهوری در کسبوکارهای خصوصی

 :۴اســتفاده داد ههــا بــرای هوشمندســازی و بهبــود

کسبوکارها :تحول دیجیتال و هوشمندسازی کسبوکارها
ایران و انقالب صنعتی چهارم

 :۵مدلهــای کســبوکار مبتنــی بــر فناوریهــای نویــن:
حکمرانی دیجیتال پیشنیاز مدلهای کسبوکاری نوآورانه،

جایگاه سرویسهای ناب و چابک در مدلهای کسبوکاری

و اقتصاد باز و مدلهای کسبوکاری.

اقتصاد کرمان به روایت اعداد
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میلیون تن

 5نکته درباره بهتر شدن
سفر کارآفرینان
کارآفرینی دشــوار اســت و هر آن ممکن اســت زمین را

کافه کتاب

بحرانی کنونی کشور از طریق ارائه مشاورههای تخصصی در

رییس باش ،تمرکز کن
و با آدم های مناسب بچرخ

شمارههای تماس:

تحریریه و عکس :

کسبوکار بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط در شرایط
حوزههای مختلف مدیریت بنگاهداری است .مالیی درباره

هفته نامه اقتصادی استان کرمان

دبیر شورای سیاستگذاری :محمدرضا دهقانپور

خدمــت بــه فعــاالن اقتصــادی و کمــک بــه حفظ و توســعه

برگزاری سومین رویداد مشاوره به کسبوکار ،گفت :پیرو

پیشنهادهفته

رها کنید و از بازی بیرون بروید .اما اگر به اندازه کافی
صبــر کنیــد ،موفقیــت هــای زیــادی انتظار شــما را می

کشد .ساالمون لی سی ،مدیر یک گروه مالی است .او
در سایت کارآفرین از  5نکته نوشته که در طی مسیر

کارآفرینی به او کمک کرده است.
.1مثل یک رییس رفتار کن

بــرای اینکــه بــه عنوان یــک مدیر خــوب کار کنید ،باید

اول خودتــان را اخــراج کنیــد ،یعنــی خودتــان به عنوان
یک دستیار .دستیارها همیشه منتظر اجازه می مانند

اما رییس ها اختیار و کنترل همه چیز را به دست می

گیرنــد .دوســت داریــد مدیــر زندگــی خودتان باشــید.

پس خودتان را در موقعیتی قرار دهید که اختیار را به
دست بگیرید.

.2اختصــاص زمــان به پــس انداز کردن پول را متوقف
کــن ،و بــه جــای آن پــول را بــرای ذخیــره کــردن زمــان
خرج کن

زمــان مهــم تریــن دارایــی ماســت .پولی که بــرای زمان
خــرج مــی کنیــد ،بــه بهره وری بیشــتر شــما کمک می

کند و فرصت های تازه ای را فراهم کند تا کسب وکار
شما شکوفا شود.

.3تمرکز بر مهم ترین چیزها با باالترین بازدهی

هیچ تصمیمی به اندازه اولویت بندی در زندگی شــما
به تمرکز بیشتر بر چیزهایی که بازدهی باالتری دارد،

کمــک نمــی کنــد .من نمی گویم شــما در زمانی که به

خودتان اختصاص دارد چه کنید .حرف من این است
کــه هرچقــدر زمان بیشــتری را بر چیزهایی صرف کنید

که بازدهی کمتری دارد ،دیرتر به اهدافتان می رسید.

.4با مخالفت نزدیکان رو به رو می شوی
بعضــی وقــت هــا ،مــردم دوســتتان ندارنــد یــا از شــما
متنفرند ،فقط به این دلیل که موفق شــده اید .آن ها
احســاس می کنند خودشــان هم الیق چنین موفقیتی
هستند ،آن هم برای کاری که هرگز حتی شروعش نکرده

اند .این تنها یک رخداد غیرقابل اجتناب در تجربه های
کارآفرینان در ســفر طوالنی آن هاســت .این را بدانید؛
هرچه بیشتر برای مردم شفاف سازی کنید ،آن ها اعتبار
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درصد

درصد

از ابتدای امسال تا پایان مهر ماه شرکت گلگهر

مدیــر شــیالت جهــاد کشــاورزی کرمــان گفــت:

بــا تولیــد  ۹میلیــون و  ۸۴۶هــزار و  ۶۴۴تن و ثبت

در حــوزه آبــزی پــروری از  ۸۷۰اشــتغال در ایــن

رشــد ســه درصــدی رکــورد دار تولیــد کنســانتره

اســتان حدود  ۱۰درصد ســهم شهرســتان های

سنگ آهن شد

شرقی کرمان است

بیشترین رشد تولید آهن اسفنجی در هفت

ماهــه ســال امســال بــه میدکــو بــا  ۱۹درصد
رســید .میدکــو در هفــت ماهه امســال ۴۶۷

340
113
ریال
درصد
میلیارد

1000
میلیارد تومان

کمتری برای کار شما قائلند چراکه هیچ وقت آنچه باید
را نمــی بیننــد .فقــط از تنفــر آن ها به عنوان یک عامل

انگیزه بخش استفاده کنید و ادامه دهید.

.5دوستانی پیدا کن که به پیشرفت تو کمک کنند

شبکه سازی می تواند به حرکت شما سرعت و کیفیت

بیشــتری ببخشــد .شــبکه ســازی حتــی از کار ســخت،
ســرمایه مناســب ،اینکه از کجا آمده اید و چه والدینی

داریــد و آن هــا چــه مــی کننــد یا نمی کننــد هم مهم تر

اســتان
کرمــان از
اقتصادی در
فرهنگــی واســتان
های کم آب
زیرکشــتث
مدیــرکل میرا
ســطح

معاون امور معادن سازمان صمت جنوب کرمان

میلیون ریال
ســه۵۰۰
میلیارد و
اعطای ۱۱۳
تصویب
هکتار
هــزار و ۶۰۰
۹۲قریــب به
تــا ســال
کرمــان

از بهرهبرداری هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری

است .با شبکه سازی ،فقط در یک گفت وگو می توانید

دستی
پشتیبان صنای
 ۱۸باطرح
این به
تسهیالت
۳۴۰درصدیعبه قریب
افزایش
سطح
بوده که

در صنایــع معدنــی در هفــت شهرســتان جنوب

رسییدهداد
استان خبر
در
است
۱۶هزار هکتار

استان خبر داد

تغذیه کنید و توسعه دهید که برای شما سودمند است

هزار و  ۷۸۹تن آهناسفنجی تولید کرد

خودتان را دو سال جلو بیندازید .روابطی را محکم کنید،

نقشآفرینی موثر یک بنگاه اقتصادی در تحوالت فرهنگی و هنری؛

«گل گهر» همراه توسعه فرهنگی استان کرمان

توسعه همه جانبه از سوی بنگاه های اقتصادی می تواند به رشد
فرهنگی و اجتماعی مردمان منطقه بینجامد ،بدون شک توجه به
سطح کیفی مردم منطقه از سوی مدیران صنعتی منجر به حل
مشکالت موجود و کاهش مهاجرت و افزایش اشتغالزایی شود.
حال شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در مسیری قدم برداشته
اســت کــه نتیجــه آن مــی تواند توســعه همــه جانبه در اســتان و
منطقه ای را در پی داشته باشد .
رویکرد بنگاه های اقتصادی نسبت به مسئولیت های اجتماعی
در سال های اخیر با تغییرات بسیاری همراه شده است.
درواقــع مجموعــه های بزرگ اقتصادی همچون شــرکت معدنی
و صنعتــی گل گهــر حضــور پررنــگ در حــوزه فرهنگــی اجتماعی
منطقه را جزو اولویت هایی قرار داده اند که برای توسعه هرچه
بیشتر ضروری است.
امروز مدیران بنگاه های اقتصادی به این تفکر دست یافته اند که

بدون توســعه اجتماعی و فرهنگی ،توســعه اقتصادی به آســانی
ایجاد نخواهد شد.
مهندس ایمان عتیقی مدیرعامل جوان شرکت معدنی و صنعتی
گل گهر که نزدیک به یکسال است سکان هدایت این مجموعه را
در اختیار گرفته ،بر توسعه فعالیت های مرتبط با حوزه مسئولیت
های اجتماعی تاکید بسیار دارد.
در واقع مدیریت مجموعه گل گهر به این باور رسیده است که
برای رسیدن به توسعه فرامنطقه ای و حضور پررنگ در زنجیره
ارزش باید توســعه را با چاشــنی توســعه فرهنگی و اجتماعی از
منطقه خود آغاز کند.
چنین نگاهی می تواند اســتان کرمان و منطقه را با توســعه ای
برنامه ریزی شده همراه کند ،اقدامی که در اولین گام منجر به
کاهش مهاجرت به شــهر بزرگ ،اشــتغالزایی و… خواهد شد که
دستاورد آن آرامش و امنیت برای منطقه باشد.

از ســویی دیگــر ایــن برنامــه ریــزی منطقه ای کــه گل گهر در آن
قرار دارد را به قطب اقتصادی با رشــد فرهنگی متناســب همراه
می کند.
اما سوال این است که رویکرد اصلی گل گهر در حوزه مسئولیت
های اجتماعی چیست و به دنبال چه نوع تاثیر گذاری در استان
کرمان است؟
با نگاهی به برنامه های اخیر برگزار شده از سوی گل گهر روشن
است که ارتقای فرهنگی در اولویت برنامه های مسئولیت های
اجتماعی این مجموعه قرار گرفته است .هرچند حضور گل گهر
در ابر پروژه ملی انتقال آب از خلیج فارس به فالت مرکزی ایران
نشــان از آن دارد که ارتقای ســطح کیفی زندگی مردم برای این
مجموعــه حائــز اهمیــت اســت امــا در ادامــه برنامه ریــزی ها در
حوزه مسئولیت های اجتماعی پس از حضور در عرصه ورزشی،
این بار توسعه فرهنگی نقطه هدف گل گهر تعیین شده است.

برگزاری و همراهی شرکت گلگهر با رویدادهای فرهنگی و هنری
در استان کرمان و شهرستان سیرجان می تواند زندگی مردم را
با تحوالت اساسی همراه سازد.
تمرکز اصلی گل گهر در ماه های اخیر در حوزه مسئولیت های
اجتماعی بیشتر بر حوزه های هنری در استان کرمان و منطقه نیز
بوده است .از آن جمله میتوان اشاره کرد به حضور همراهی گل
گهر در رویدادهای فرهنگی و هنری استان کرمان ،رویدادهایی
کــه برخــی شــاید مرکزیــت منطقه ســیرجان را داشــته باشــد اما
اغلب رویدادهای فرهنگی در ســطح کشــوری و اســتانی اســت؛
برگزاری سمپوزیوم مجسهسازی ،نمایشگاه بزرگ کتاب ،تجلیل
از هنرمندان استانی و شهرستانی ،حضور صاحب نظران برجسته
هنــری و فرهنگــی کشــوری در اســتان کرمان و منطقــه ،برگزاری
مســابقات و جشــنوارههای رســانهای و هنری در سطح کشور به
میزبانی منطقه همچون جشنواره سردار دلها ،جشنواره پویش

پایداری ،جشنواره داستان آهن ،جشنواره صدا و صحنه آوانا و...
ارزش نهــادن بــه هنــر از ســوی شــرکت گل گهر مــی تواند مردم
استان و منطقه را به فعالیت هرچه بیشتر در این بخش ترغیب
کند که نتیجه مثبت آن قابل حدس است .بدون شک در آینده
ای نه چندان دور طبق برنامه ریزی های صورت گرفته عالوه بر
آن که گل گهر می تواند به قطب اقتصادی در حوزه آهن و فوالد
تبدیل شــود می تواند زمینه ســاز رشــد افراد توانمندی در حوزه
فرهنگی ،هنری و ورزشی شود.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری تیتــر ۲۰البتــه تحقــق چنیــن برنامه ای
نیازمند توسعه این مسیر توسط مدیران مجموعه خواهد بود و
نگاه مدیران نیز به حوزه مســئولیت های اجتماعی باید دغدغه
مند باشد تا بتوانند با حل مشکالت و ایجاد زیرساخت های الزم
برای ارتقای کمی و کیفی زندگی مردم آن ناحیه توسعه ای چند
جانبه را پیش ببرند.

