
سیاستهایغلطهمچنانقربانیمیگیرد؛

امیدها به ارزآوری صنایع معدنی کم شد
سیاست های غلط صنعتی در کشور همچنان قربانی می گیرد و 
اگرچه ماه های متمادی از برخی تغییر ریل ها در صنایع مختلف 
می گذرد، اما آثار سیاســت ها و تصمیم گیری های غلطی که در 
این میان خواســته و ناخواســته به صنایع کشــور تحمیل شــده، 
همچنــان پابرجــا اســت و خــود را در آمار و ارقامــی که به صورت 
ماهانه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر می شود، 

نشان می دهد. 
آنگونه که آمارهای منتشر شده نشان می دهند در هفت ماهه 
ابتدای سال جاری، باز هم تعداد زیادی از صنایع کشور با کاهش 
تولید درگیر بوده و به نظر هم نمی رسد که در مقاطع باقیمانده 
از سال بتوانند، جبران مافات گذشته را داشته باشند و حداقل 

خود را به آمارهای ثبت شده در سال ۹۹ برسانند. 
ایــن موضــوع در میــان صنایعی اهمیت بیشــتری دارد که اتفاقا 
دولت بر روی ارزآوری های آنها حســاب باز کرده و قرار اســت با 
توجه به مضیقه های فروش نفت و درآمدزایی ارزی که وجود دارد، 

ارز مورد نیاز سایر کاالها به غیر از کاالهای اساسی را از محل ارز 
حاصل از صادرات محصوالت آنها تامین کند.

اما با روندی که اکنون در حوزه تولید وجود دارد و دالل بازی هایی 
که در این بازارها شکل گرفته و نوعی تقاضای کاذب را روانه بازار 
می کند، صادرات هم در این حوزه رویایی بیش نیست؛ چه آنکه 
دولت حتی در برخی از موارد، ممنوعیت صادرات را هم اعمال 
می کند تا بتواند بازار داخلی و نیاز عطش گونه آن را برآورده سازد؛ 
غافل از اینکه نه تنها نیاز بازار به صورت واقعی برآورده نمی شود؛ 
بلکــه ایــن دالالن و واســطه ها هســتند کــه بــه صورت رســمی و 
غیررسمی نبض بازار را به دست گرفته و گاه از طریق کارتهای 
بازرگانی یکبار مصرف و بی نام و نشان، همین محصوالت را که 
می تواند به صورت رسمی صادر شده و برای کشور ارزآور باشند 

را صادر کرده و پول خوبی هم به جیب می زنند. 
در میان این صنایع که با چنین وضعیتی در حوزه تولید مواجه 
هستند، آن دسته از صنایعی که بیش از همه خودنمایی می کنند 

صنایع فوالدی ارزآور و سیمانی هایی هستند که اتفاقا در سنوات 
گذشته بیشترین کمک ارزی را به سایر صنایع کشور برای تامین 
نیازهای خود کرده اند؛ اما بیشــتر از همه هم، با سیاســت های 
غلطی دست و پنجه نرم می کنند که حاصل تفکرات خاص دولت 

به نظام های کنترلی قیمت در بازار است. 
در واقــع، دولــت با اجرای سیاســت های قیمتگذاری دســتوری و 
بگیر و ببندهایی که از طریق حواله و سهمیه به تولیدکنندگان 
تحمیل کرده، عمال راه تولید را برای آنها سد کرده است و اکنون 
که آمارهای هفت ماهه منتشر شده و دیگر هم امیدی به بهبود 
چشمگیر وجود ندارد، دقیقا همان انتظاری به ثمر نشسته است 
که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و تولیدکنندگان از نوع نگاه 

دولت به تولید داشته اند. 
محصــوالت  تولیــد  در  کاهــش  بیشــترین  دیگــر،  عبــارت  بــه 

صنعتــی منتخبی کــه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت از سبد آنها برای تدوین آمارهای خود 
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باتصویبهیاتمدیرهانجامشد

افزایش سرمایه ۶۲ درصدی 
جهان فوالد سیرجان

شــرکت جهــان فوالد ســیرجان برنامه افزایش ســرمایه 
۵/ ۶۲درصدی خود را به تصویب هیات مدیره رســاند. 
این شــرکت قصد دارد ســرمایه خود را از مبلغ ۴۰هزار 
میلیارد ریال به ۶۵ هزار میلیارد ریال از محل مطالبات و 
آورده نقدی سهامداران )به میزان ۲۵ هزار میلیارد ریال 
معادل ۶۳درصد سرمایه کنونی( افزایش دهد. بدیهی 
است انجام افزایش سرمایه یادشده منوط به موافقت 
سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی 

 فوق العاده است.
افزایش سرمایه قبلی شرکت مربوط به سال گذشته بود 
که از مبلغ ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به رقم ۴۰ هزار 

میلیارد ریال اقدام شــد. این افزایش ســرمایه به سبب 
اصالح ساختار مالی، جلوگیری از خروج وجه نقد برای 
تامین سرمایه در گردش و ارتقای توان تولید ی شرکت 
انجــام شــد و در اســفندماه ســال ۹۹ نــزد مرجــع ثبــت 

شرکت ها به ثبت رسید.
هدف شرکت جهان فوالد سیرجان از 

گمانهزنیهابهواقعیتپیوست؛

ابقای زینی وند به عنوان استاندار کرمان در دولت سیزدهم
صفحه2
رابخوانید

میزانخسارتشرکتهایسیمانی
درتابستانبرآوردشد؛

 سیمانی ها با قطعی برق 
چقدر زیان کردند؟

قطعــی هــای موقتــی بــرق و تولیــد با ۱۰ یــا ۳۰ درصد دیماند، 
عمال روند تولید سیمان در کشور را مختل کرد، چرا که تولید 
سیمان با قطع و وصل شدن برق امکان پذیر نیست و برای 
تولید این محصول استراتژیک و فعالیت خطوط تولیدی باید 
تامین برق ثابت و مســتمر باشــد. اما امســال داســتان تولید 
متفاوت تر شــده اســت. صنایعی که هر ســاله زمســتان را با 
قطعی گاز سپری می کردند امسال با مشکل بزرگتری برای 
تولید روبه رو بودند، آنها در تابستان برق نداشتند و از نیمه 

پاییز هم، گاز.
قطــع بــرق صنایع، تالش وزارت نیرو برای تامین برق خانگی 

بــود، تالشــی کــه در تابســتان امســال، میلیاردهــا تومــان 
خسارت روی دست صنعت سیمان گذاشت. بر این اساس، 
انجمــن  رییــس هیــات مدیــره  نائــب  ســیدعباس حســینی 
کارفرمایــان ســیمان، از خســارت حدود ۳۹۰ میلیــارد تومانی 

صنایع سیمان در پی قطع برق در تابستان 
امسال خبر داد.

   خبر

صفحهآخر
رابخوانید

مدیرعاملشرکتگهرهمکارمطرحکرد

گهرهمکار جزو شرکت های رتبه یک 
معدنکاری کشور است

مدیرعامل شرکت گهرهمکار با تاکید بر اینکه چندین سال است این شرکت 
به ســوددهی رســیده اســت، گفت: انتظار ما سود باالتر از این است ولی با 
توجه به اینکه درحال رشــد و تجهیز شــرکت هســتیم بخشــی از این سرمایه 
بــرای خریــد ماشــین آالت صــرف می شــود و انشــاا... در چندســال آینده به 

سوددهی بسیار باالیی خواهیم رسید.
مهندس ناصر یوسفی در ادامه گفت: در حال حاضر گهرهمکار جزو شرکت 
های رتبه یک معدن کاری کشــور اســت و در ســازمان ایمیدرو و کل کشــور 

شناخته شده است.
او تاکیــد دارد؛ هــدف و چشــم انــداز آینده شــرکت این اســت کــه در معادن 
منطقه حضور پر رنگتری داشــته باشــیم و در مناقصات دیگر معادن کشــور 

نیز شرکت کنیم.
مدیرعامل شــرکت گهرهمکار مطرح کرد: کار در بخش معدن هدف عمدٔه 
شــرکت اســت. بــا ایــن حــال در ایــن مــدت عالوه بر کســب رتبــه یک معدن 
کاری در کشور موفق به کسب مجوز در زمینه آب، راه و ابنیه هم شده ایم.

مهندس یوسفی گفت: در راه رسیدن به همٔه این موفقیت ها، سهامداران 
شــرکت و همچنین شــرکت گهرعمران نقش بســزایی داشــته اســت. نقطه 
قوت شرکت گهرهمکار وجود سهام ٥١ درصدی تعاونی گهرعمران است که 
پشــتوانٔه شــرکت بود و حمایت های شــرکت گهرعمران در خرید تجهیزات، 
چــه در زمینــٔه مدیریتــی و چــه در زمینــٔه منابــع مالــی باعث پیشــبرد اهداف 

گهرهمکار شد.
وی افزود:در پایان از آقای مهندس ایمان عتیقی مدیرعامل شرکت معدنی 
و صنعتــی گل گهــر و معاونــان و مدیــران ایــن مجموعــه بابــت حمایــت های 
ایشان جهت پیشرفت و پیشبرد اهداف شرکت گهرهمکار قدردانی و تشکر 

می کنیم.

امامجمعهسیرجانتاکیدکرد

پیشرفت پروژه های شرکت توسعه آهن 
و فوالد گل گهر، قابل تقدیر است

امام جمعه، شــهردار و اعضای ســتاد اقامه نماز شهرســتان ســیرجان با 
همراهی جمعی از معاونان و مدیران شرکت توسعه آهن و فوالد گلگهر 

از این شرکت بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی این شرکت؛ در این بازدید که با هدف آشنایی 
با فعالیت های مجموعه توسعه آهن و فوالد و پروژه های دردست اقدام 

این شرکت انجام شد.
حجت االســالم والمســلمین حســینی امام جمعه ســیرجان با اشــاره به 

تــوان بــاالی شــرکت های منطقــه گل گهر در حوزه تولید گفت: حســب 
فرمایــش مقام معظــم رهبری)مدظلــه( و بــا توجــه بــه تــوان و پتانســیل 
باالی شــرکت هایی چون توســعه آهن و فوالد گل گهر،  این شــرکت ها 
همــت خــود را بــر رونــق تولید متمرکز کرده اند تــا با تامین داخلی؛ نیاز 
به حمایت های خارجی منتفی شــده و به خودکفایی برســیم و گزارشــی 
که امروز از وضعیت پروژه های شــرکت ارائه شــد نشــان از همت واالی 

کارکنان این شرکت دارد.

آگهي استعالم  عمومي شماره 400/23/س 
رشكت معدين و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد " راهربی،تعمیرات، رسویس و نگهداری سیستمهای 

آنالیـن کارخانجـات خـود در بخـش هـوا و تصفیـه خانـه فاضالب بهداشـتی " را از طريق برگزاري اسـتعالم عمومي 

بـه رشکـت پیامنـکار واجـد رشایـط واگـذار منايـد. . لـذا كليـه متقاضيـان مي تواننـد جهت اخذ اسـناد اسـتعالم به 

آدرس الكرتونيـي WWW.GEG.IR  مراجعـه و اسـناد مذکـور و دسـتورالعمل ارزيـايب كيفـي و فنـي  را بـه همـراه 

فـرم پرسشـنامه ارزيـايب تأمـن كننـدگان از قسـمت - مناقصـه و مزايـده  دانلـود مناينـد . مهلـت تحويـل پـاكات 

ساعت 9 ايل 14 روز چهارشنبه مـــورخ 1400/09/24 در محـــل دفرتكميسيون معــامالت مجتمع و يا دبیرخانه 

دفـرت مرکـزی تهـران مـي باشـد. ضمنـاً مبنظـور بازدید از محل پروژه و پاسـخ به سـواالت احتاملی روز شـنبه مورخ 

1400/09/20 بـراي متقاضيـان پیـش بینـی گردیـده اسـت  ، الزم به ذكر اسـت رشكت معـدين و صنعتي گل گهر 

در قبـول و یـا رد هـر یـک یـا متـام پيشـنهادات واصلـه بـدون نیاز به ذکـر دلیل و بـدون جربان خسـارت مختار مي 

. باشد 

کمیسیون معامالت رشكت معدين و صنعتي گل گهر

GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY

GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY



مدیــرکل میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی 

اســتان کرمان از آســیب کرونا به کســب و کار بیش از 

۹۰ درصد دفاتر خدمات مسافرتی این استان خبر داد. 

فریدون فعالی در دیدار با اعضای هیئت مدیره جامعه 

حرفــه ای دفاتر خدمات مســافرتی اســتان کرمان اظهار 

کرد: حدود ۱۴۰ دفتر خدمات مسافرتی در استان کرمان 

مجوز فعالیت دارند که بحران کرونا از لحاظ اقتصادی به 

۹۰ درصد این دفاتر آسیب جدی وارد کرد. وی با تاکید 

براینکه با شیوع کرونا بسیاری از تاسیسات گردشگری 

استان کرمان غیرفعال و یا نیمه فعال شدند، افزود: این 

مســئله باعــث خروج بســیاری از افراد با تجربــه و دارای 

سابقه کار باال از صنعت گردشگری استان کرمان شد.

آسیب کرونا به ۹۰ درصد دفاتر 
 خدمات مسافرتی

 استان کرمان

خبر  
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کالهبرداریباعنوانتامیناجتماعی؛

 هشدار مهم 
به بیمه شدگان و بازنشستگان

به رغــم هشــدارهای مکرر ســازمان تامیــن اجتماعی و 
تاکید این ســازمان مبنی بر اینکه هیچ گاه تماســی از 
سوی این سازمان برای دریافت وجه در قبال خدماتی 
از قبیــل کارت هوشــمند درمــان، کارت بیمه طالیی و 
کارت تکمیلی درمان با بیمه شــدگان و بازنشستگان 
انجــام نمی شــود، متاســفانه در برخــی مواقــع شــاهد 
فریب برخی از بازنشســتگان و بیمه شــدگان توســط 

افراد کالهبردار هستیم.
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی ســازمان تامیــن 
اجتماعــی، بــار دیگــر از بیمه شــدگان و بازنشســتگان 
ســازمان تامین اجتماعی درخواســت می شــود، توجه 
داشــته باشــند کــه هــر نــوع تمــاس تلفنی یــا مراجعه 
حضــوری افــراد یــا نماینــدگان شــرکت هایی بــا عنوان 
همــکاران ســازمان تامیــن اجتماعــی بــه درب منــازل 
و تقاضــای وجــه بــرای ارائــه هــر نــوع خدمتــی قطعــا 
کالهبرداری اســت و هرگز از ســوی این سازمان انجام 

نمی شود.
یادآور می شــود، از اســفند سال گذشته دیگر دفترچه 
درمانــی کاغــذی تامیــن اجتماعــی صــادر نمی شــود و 
بیمه شــدگان و بازنشســتگان بــا ارائــه کارت ملــی در 
تمامی مراکز درمانی خدمات الزم را دریافت می کنند 
و نیازی به ارائه هیچگونه کارتی نیست. بنابراین ادعای 
تهیــه کارت بــا عناوین محتلف بــرای دریافت خدمات 
قطعــا اخــاذی اســت و بــه ســازمان تامیــن اجتماعــی 
ارتباطی ندارد.  بیمه شدگان و بازنشستگان سازمان 
تامین اجتماعی در صورت مواجهه با تماس تلفنی یا 
مراجعه حضوری افرادی برای دریافت وجه؛ موضوع را 
به پلیس و مراجع قضایی اطالع دهند و برای کســب 
اطــالع بیشــتر و دریافــت مشــورت بــا مرکــز ارتباطات 
مردمی سازمان تامین اجتماعی با شماره تلفن ۱۴۲۰ 

تماس بگیرند.

رفعمحدودیتهایدستوپاگیر؛

 مهلت ثبت نام 
 نهضت ملی مسکن 

تمدید شد  
معاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی از 
تمدیــد مهلــت ثبت نام در طرح نهضت ملی مســکن 

تا پایان آذر ۱۴۰۰ خبر داد.
محمود محمودزاده از تمدید فرصت ثبت نام در طرح 
نهضت ملی مسکن تا پایان آذر ماه امسال خبر داد.

پیش از این فرصت نام نویسی تا ۲۸ آبان ماه بود که 
برای بار نخست تا نیمه آذر و سپس تا پایان ماه جاری 

برای بار دوم تمدید شده است.
ایــن در حالــی اســت که در روزهای اخیر پیشــنهاداتی 
بــرای تســهیل شــرایط ثبــت نــام طــرح جهــش تولید و 
تأمین مســکن )نهضت ملی مســکن( ارائه شد که به 

تأیید اولیه دولت رسیده است.

رفعبرخیمحدودیتها  
از جملــه ایــن مــوارد می تــوان بــه ثبت نام افــراد مجرد 
بــاالی ۱۸ ســال، کاهــش ســابقه ســکونت در برخــی 
شهرها از ۵ سال به ۲ تا ۳ سال، حذف برخی اقشار از 
محدودیت های زمانی مدت اقامت از جمله نظامیان و 
روحانیون و همچنین کاهش سابقه مالکیت خصوصی 

از ۱۶ به ۵ سال اشاره کرد.

فرماندهیگانحفاظتمیراثفرهنگیکرمان:

 ۵ شیء پیش از تاریخ 
 به میراث فرهنگی کرمان 

اهدا شد
میراث فرهنگــی،  اداره کل  حفاظــت  یــگان  فرمانــده 
گردشــگری و صنایع دســتی کرمــان از اهــدای ۵ قلــم 
شیء تاریخی و فرهنگی متعلق به دوره پیش از تاریخ 

به یگان حفاظت این اداره کل خبر داد.
ســرهنگ ســیدعلی حســینی افــزود: اشــیای اهدایــی 
شامل کوزه و کاسه سفالی، سرمه دان، تیغه خنجر و 

سنگ گرد می شود.
وی بیان کرد: براساس گزارش رسیده از حوزه حفاظتی 
شهرســتان جیرفــت یــک نفــر از میراث بانــان افتخاری 
پایــگاه  بــه  بــه صــورت داوطلبانــه  را  اشــیای مذکــور 
حفاظتی تپه باستانی کُنارصندل این شهرستان اهدا 

کرده  است.
فرمانــده یگان حفاظت میراث فرهنگی اســتان کرمان 
تصریح کرد: خوشبختانه نیروهای یگان حفاظت این 
اداره کل با انجام تمهیدات اطالعاتی و فرهنگ ســازی 
مشــارکت های  جلــب  همچنیــن  و  محلــی  و  بومــی 
اجتماعی توانسته اند در زمینه کشفیات اشیای تاریخی 

موفقیت های خوبی به دست آورند.

فرصتتسویهحسابمشتریانتاآخرآذرماه؛

قیمت قطعی تارا اتوماتیک 
مشخص شد

دعوتنامــه تسویه حســاب بــرای مشــتریانی کــه قبــال 
خــودروی تــارا اتوماتیــک را بــا موعد تحویــل آبان ۱۴۰۰ 
ثبت نام کرده بودند، صادر شد. این خودرو در آذرماه 
ســال گذشــته و با مبلغ ۱۹۲ میلیون تومان به صورت 
پیش فروش عرضه شد و هم اکنون قیمت نهایی برای 
تسویه حساب مشتریان ۴۱۵ میلیون تومان محاسبه 
شــده اســت. مشــتریان در این طرح تا تاریخ ۲۸/ ۰۹/ 

۱۴۰۰برای تسویه حساب فرصت خواهند داشت.

فرماندهانتظامیاستانکرمانخبرداد

 قاچاق نافرجام
  ۳۲ هزار لیتر سوخت 

در کرمان

فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان از توقیف یک تانکر 
حمل سوخت و کشف ۳۲ هزار و ۴۰۰ لیتر گازوئیل در 

ایست و بازرسی "مرصاد " خبر داد.
ســردار عبدالرضــا ناظــری در تشــریح این خبــر افزود: 
ماموران پلیس امنیت اقتصادی مســتقر در ایســت و 
بازرســی مرصاد در محور کرمان - بم به یک دســتگاه 
تانکر حمل سوخت مشکوک شدند و آن را برای بررسی 

بیشتر متوقف کردند.  
وی با بیان اینکه با بررسی ماموران مشخص شد این 
تانکر، حامل ۳۲ هزار و ۴۰۰ لیتر گازوئیل فاقد هرگونه 
مجوز قانونی است، بیان کرد: در این رابطه یک متهم 
دســتگیر و با تشــکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی 

به مرجع قضائی معرفی شد.

بانکرسالتاعالمکرد؛

پرداخت وام به سرپرستان 
 خانوار مبتال به کرونا 
بدون مراجعه حضوری

 ۱۰ وام  پرداخــت  رســالت  الحســنه  قــرض  بانــک  در 
میلیــون تومانــی به سرپرســتان خانوار مبتــال به کرونا 
به صورت خودکار انجام می شود و نیازی برای مراجعه 

به بانک نیست.  
پیــرو اظهــارات وزیــر امــور اقتصادی و دارایــی در رابطه 
بــا جبــران هزینه هــای درمــان و دوری از کســب وکار 
برای سرپرستان خانوارهایی که به علت کرونا بستری 
می شــوند، از طریــق پرداخــت وام ۱۰ میلیــون تومانــی 
توسط بانک های قرض الحسنه، بانک قرض الحسنه 
رســالت برای آگاهی بیشــتر افرادی که این تســهیالت 
به آن ها تعلق می گیرد اطالعیه ای به این شرح صادر 

کرده است:
تــالش می شــود همان طــور کــه مــورد تأکید وزیــر امور 
اقتصــادی و دارایــی بــوده، در کمتریــن زمــان ممکــن 

تسهیالت به واجدین شرایط پرداخت شود.
الحســنه  قــرض  بانــک  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
رســالت،این وام بــه آن دســته از سرپرســتان خانــوار 
پرداخــت می شــود کــه بــه علــت ابتــال بــه کرونــا در 
درآمــد  و  شــغل  فاقــد  و  شــده  بســتری  بیمارســتان 
و دوره  تومــان  وام ۱۰ میلیــون  ایــن  هســتند. مبلــغ 
بازپرداخت تســهیالت نیز ۳۶ ماه در نظر گرفته شــده 
است. برای ضمانت وام نیز عالوه بر اعتبارسنجی، بر 
اســاس ضوابط و مقررات ناظر بر شــبکه بانکی عمل 

خواهد شد.
الزم اســت هموطنان گرامی توجه داشــته باشــند که 
اطالع رســانی درباره پرداخت این تســهیالت از ســوی 
بانــک انجــام می شــود و تا اطالع ثانــوی هیچ نیازی به 

مراجعه حضوری نیست.
بــر اســاس ایــن گــزارش، مراحلی که باید طی شــود تا 
این تســهیالت به واجدین شــرایط پرداخت شــود، به 

این ترتیب است:
۱- ارسال مشخصات افراد از سوی وزارت بهداشت به 

وزارت امور اقتصادی و دارایی به بانک
۲-تطبیق اطالعات معرفی شــدگان با اطالعات وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۳- ارســال مشــخصات واجدیــن شــرایط بــه بانک های 

عامل
۴- اطالع رســانی بــه معروفی شــدگان از طریق پیامک 

و تماس تلفنی

گمانهزنیهابهواقعیتپیوست؛

 ابقای زینی وند به عنوان استاندار کرمان 
در دولت سیزدهم

وزیر کشــور با حضور در نشســت شــورای اداری اســتان کرمان با 
تأیید عملکرد استاندار که توانسته اعتماد مسئوالن و نمایندگان 
مجلــس شــورای اســالمی را جلــب کنــد، ادامــه کار و ابقــای وی را 

تایید و اعالم کرد.
احمد وحیدی در نشســت شــورای اداری اســتان کرمان افزود: روز 
اول رأی اعتمــاد دولــت، نمایندگان مجلس اســتان کرمان گفتند 
از کار استاندار راضی هستند و نظرشان است که ایشان بماند.

وی اضافه کرد: ماهم گفتیم نظر شما را دنبال می کنیم و کار خوب 
و مدیریت استاندار کرمان نقطه تایید بود.

وی اظهار داشت: از آقای زینی وند تشکر می کنیم که توانستند 
اعتماد مسووالن و نمایندگان را داشته باشند و خوب استانداری 

کرمان را اداره کردند.

استاندارکرمان:ازوابستگیجناحیخودمراجدا  
کردهام

اســتاندار کرمان نیز گفت: سالهاســت از وابســتگی به جناح های 
خــاص خــودم را جــدا کــرده و خــود را فقــط نیــروی نظــام جمهوری 
اسالمی می دانم  و در این دوره جدید خود را از گفتمان فاخر مقام 
معظم رهبری می دانیم بخصوص در بیانیه گام دوم ملزم هستیم 
بندبند مولفه های مکتب شهید سلیمانی را به عنوان پایلوت در 
محل پرورش و مرقد شهید سلیمانی با جدیت و با همکاری امام 

جمعه و فرمانده سپاه ثارهللا استان کرمان اجرا کنیم.
علی زینی وند ادامه داد: خودم را ملزم می دانم نام بزرگ مکتب 
حاج قاسم را به عنوان نماینده دولت مو به  مو در گفتمان و رفتار 
انجام دهم و در چارچوب سیاست های نجات بخش دولت و تدابیر 

وزیر کشور این اقدامات را انجام خواهم داد.
وی اظهار داشت: در به کارگیری نیروها خیلی ها خود اعالم استعفا 
کرده اند لذا باید خودمان را با رویکرد دولت هماهنگ کنیم و در 
این راستا طیفی از جوانان معتقد به گفتمان رهبری را که طیفی 
کارســاز و نجــات بخــش هســتند را بــه کار خواهم گرفت و اســتان 

کرمان را در شان مردم تا روز اعتماد دولت اداره خواهم کرد.

وی با بیان اینکه محمدصادق بصیری از ایثارگران و فردی اخالق 
مدار و پرکار است که در مراسم سالگرد شهید سلیمانی پیشگام 
بــود و در زمینــه مهــار شــیوع کرونــا زحمــات زیــادی را متقبل شــد 
گفــت: یکــی از جوانــان انقالبــی را در پســت معاونــت سیاســی، 
امنیتی و اجتماعی کرمان به عنوان مهمترین ســمت اســتانداری 

استان معرفی می کنم.
استاندار کرمان گفت: هیچکس از من حمایت نکرد و فقط خودم 
را بروز دادم و مفتخرم که محصول سیاســت پاک نظام جمهوری 
اسالمی هستم و از وزیر کشور آموختم و تا جایی توانستم آموخته 

هایم را به کار گرفتم.
وی اظهــار داشــت: »رحمــان جاللی« جوانــی صاحب گفتمان که 
خودم آن را کشف کردم، بیشترین تولید گفتمان را در حوزه های 
انقالبی و راهبردی داشته و می تواند سرپرستی معاونت سیاسی، 

امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان را در دست بگیرد.
اســتاندار کرمــان گفــت: فصیحــی هرنــدی فرماندار رفســنجان از 
رزمنــدگان اســت و اســتعفای خــود را ارائــه کــرده بــود لــذا پــس از 
اجمــاع حداکثــری آقــای پورمحمــدی را بــه عنــوان جایگزین وی به 

سرعت معرفی می کنم.
استاندار کرمان گفت: ۹۰ درصد از هدف گذاری اشتغال پیش بینی 
شده این استان تاکنون محقق  شده و پیش بینی می شود این رقم 

در برخی شهرستان ها تا ۱۵۰ درصد نیز برسد.
علی زینی وند افزود: این استان در زمینه اشتغال خرد با همکاری 
بنیاد برکت رتبه نخســت کشــور را دارد و ۱۲ هزار پرونده اشــتغال 
خرد نیز برای کرمان بویژه مناطق روستایی و محروم هدف گذاری 
شــده اســت. وی بیان کرد: نشســت های شورای مسکن در حوزه 
جهش مسکن به صورت منظم برگزار می شود و پیشنهاداتی برای 

اصالحات نواقص هم ارائه شده است.
استاندار کرمان اظهار داشت: در حوزه تنظیم بازار نشست های 
هماهنگ و منظم برگزار می شود و برای حذف احتمالی ارز ترجیحی 

پیش بینی های منابع و ذخائر مشخص شده است.

وی بــا اشــاره بــه برنامــه ریــزی در جــذب اعتبــار و بودجــه اســتان 
کرمان ادامه داد: ۵۵ هزار میلیارد تومان سهم جذب منابع برای 
استان کرمان تعریف شده که هفت هزار میلیارد تومان آن فقط 

دولتی است.
زینی وند گفت: ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه و طرح قابل سرمایه 
گــذاری در کرمــان وجــود دارد کــه در صــورت جذب ســرمایه رشــد 

هشت درصدی استان کرمان دور از دسترس نیست.
وی بیــان کــرد: گــزارش ۱۰۰ روزه اقدامــات دولــت در کرمان آماده 
ارائه است و با اینکه فصل جابجایی دولت را داشتیم، نگذاشتیم 

کارها با اختالل مواجه شود.
استاندار کرمان با اشاره به مهار کرونا در استان کرمان بیان کرد: 
روزانه ۲ هزار و ۵۰۰ بیمار بستری در بیمارستان های استان کرمان 
داشتیم اما همه اعم از مردم، واحدهای صنفی و نیروهای نظامی 
و غیره امکانات را پای کار آوردند که بدون مزاحمت توفیقاتی در 

این زمینه به دست آمد.
وی اظهار داشــت: در اســتان با ابتکار مســئوالن شــورای تامین و 
نماینده ولی فقیه شــورای راهبردی مدیران ارشــد تشکیل شده تا 
موارد و مســائل مهم به بحث گذاشــته و در مورد آنها گفت و گو 
شود تا اجماع و انگیزه برای پیگیری مسائل  اصلی شکل بگیرد.

زینی وند بیان کرد: در حال حاضر موضوع تامین آب استان کرمان 
در دســتور کار و توجــه مســئوالن قــرار گرفتــه کــه موضوع  بســیار 
مهمی است و امکانات برای موفقیت و رسیدن به اهداف در این 

حوزه مهیا شده است.

را   کشور موفقیت راه سلیمانی شهید نهضت
بازشناسیکرد

وزیر کشور گفت:  پس از شهادت سپهبد سلیمانی راه موفقیت 
را بازشناســی کردیــم کــه محکــی برای این بود کــه راه پیروزی ما از 

کجا می گذرد.
احمد وحیدی در نشست شورای اداری استان کرمان افزود:سپهبد 
شهید سلیمانی امروز یک نهضتی را در عالم ایجاد کرده که پس 
از شــهادت او، ملــت مــا را در درجــه ای فراتــر قــرار داد کــه بــر روی 

مسلمانان و گفتمان های حاکم اثرگذار بوده و هست.
وی اضافه کرد: افزود: شهید سلیمانی شاگرد مکتب امام )ره( و 
مقــام معظــم رهبــری بــود و از ایــن رو باید با توجه به شــخصیت و 
مکتب وی به این مهم برسیم که آنها چه کسانی بودند که چنین 

شاگردان برجسته ای دارند.
وزیر کشور با بیان اینکه شهید سلیمانی زنده است تصریح کرد: 
مکتب شــهید ســلیمانی در زمان حیاتش اینگونه شــناخته شــده 

نبود و باید بفهمیم و به این مسیر برویم.
وی ادامه داد: استان کرمان به دلیل وجود این فرزند به خود می 
بالد و همانگونه که ســپهبد شــهید ســلیمانی به شــهر و استانش 

می بالید و وصیت کرد که در اینجا دفن شود.
وحیدی با اشــاره به اینکه ســپهبد شــهید ســلیمانی دنیا را تکان 
داد افزود: خداوند حاج قاسم را به عنوان حجت به ما نشان داد 
و این برای انقالب اســالمی بویژه مســئوالن بسیار مهم و راهگشا 

بوده و هست.
به گزارش ایرنا، وی گفت: شهدای بزرگی جان خود را نثار کردند 
تا نظام و انقالب زنده بماند و ما مســئولیم و باید آگاهی داشــته 
باشیم که چه دین بزرگی داریم و یادمان باشد مدیون چه شهدای 

بزرگی هستیم.

بهمیزبانیپارکعلموفناوریاستان؛

نمایشگاه پژوهش و فناوری استان کرمان افتتاح شد
افتتاحیه نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان کرمان در بازار 

موبایل ایران به میزبانی پارک علم و فناوری استان برگزار شد.
 حســین محبــی، رئیــس دانشــگاه تحصیــالت تکمیلــی و فنــاوری 
اســتان کرمان در این مراســم اظهار کرد: هدف همه همکاران ما 
حمایت از تولیدکنندگان و فناوران است. در پارک علم و فناوری 
تعداد شرکت های دانش بنیان ۶۰ عدد است که با توجه به تعداد 

دانشگاه های استان این تعداد باید افزایش یابد.
رئیس دانشگاه تحصیالت تکمیلی و فناوری استان کرمان افزود: 
در استان کرمان توانایی های بسیاری وجود دارد که سبب خودکفا 
شدن این استان می شود. وظیفه ما نیز حمایت از این توانایی ها 
و فناوران است. از شرکت هایی که تولیدات بسیار خوبی در سطح 
کشــور دارنــد توقــع داریم تولیدات خود را بــه روز کنند و با دانش 

روز جلو برویم.
وی همچنین خاطر نشان کرد: نزدیک به ۷۰ درصد شهرک علم و 
فناوری ماهان آماده شده و در تالشیم تا امکانات آن آماده شده 
و تمامــی شــرکت ها بــه این مکان منتقل شــوند؛ البته مســئله ای 
اخیــرا مبنــی بــر متوقف کردن این امر از طرف وزارتخانه پیش آمد 
که چون نزدیک به ۱۶ شرکت تمامی روال قانونی را طی کردند در 

تالشیم مشکالت شان را برطرف کنیم.
در ادامه این مراسم حسین مهرابی، بیان کرد: وقتی بحث پژوهش 

و نوآوری به میان می آید چند نکته حائز اهمیت است؛ در کشور 
ما یک حلقه گمشده وجود دارد که آن حمایت از کسب و کارهای 

کوچک است.
معاون اقتصادی اســتانداری کرمان افزود: در کشــورهای توســعه 
یافته ۸۰ درصد رشد اقتصادی ناشی از بهره وری و ۲۰ درصد ناشی 
از منابع بیشــتر اســت اما در کشــورهای جهان ســوم این موضوع 

برعکس است. رشد بهره وری چیزی جز رشد دانش نیست.
وی با اشاره به اینکه دانش سه مرحله تولید، توزیع و مصرف دارد، 
گفــت: مــا در مرحلــه تولید به خوبی عمل می کنیــم اما در مرحله 
مصرف عملکرد خوبی نداریم؛ همچنین مشکل دیگر کشورهای 
جهــان ســوم ایــن اســت که به ایده هــا اهمیت نــداده و اهل تفکر 
بســیار نیســتند بنابرایــن اگــر پارک علم و فنــاوری بتواند در زمینه 
تبدیل ایده ها به کار فعالیت داشته باشد به نتایج خوبی می رسیم.

سپس حسین نظام آبادی پور، بیان کرد: فضایی که امروز اینجا 
ایجاد شده است با دورهمی تمامی اعضای دانشگاه ها در گذشته 
نبــوده و بســیار تــالش شــده تا همه این افراد بــا یکدیگر همدل و 

همراه باشند تا بتوان خدمت مناسبی به مردم ارائه کرد.
به گزارش ایسنا،معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه باهنر کرمان، 
افزود: ساماندهی محیط کسب وکار بر عهده دولت است که در 
این مورد کمی غفلت شده است؛ یک مرکز نوآوری هم در استان 

افتتاح شده که متعلق به پارک بوده و ظرفیتی است که در استان 
می توان از آن به نفع دانشجویان استفاده کرد.

شــایان ذکر اســت عالقه مندان برای بازدید از نمایشــگاه پژوهش 
و فنــاوری می تواننــد از تاریــخ ۱۵ لغایــت ۱۸ آذرماه به بازار موبایل 
ایران، واقع در بلوار جمهوری کرمان، طبقه چهارم مراجعه نمایند.

دربازدیداعضایستادنمازجمعهسیرجانازمنطقهگلگهرمطرحشد

مدیران گل گهر فرماندهان جنِگ اقتصادی هستند
اعضای ستاد نماز جمعه سیرجان با همراهی امام جمعه، فرماندار 
و شهردار از منطقه گل گهر بازدید و با مدیرعامل شرکت گل گهر 

دیدار کردند.
به گزارش روابط عمومی ستاد نمازجمعه سیرجان، اعضای ستاد 
نماز جمعه سیرجان از شرکت سنگ آهن گهر زمین، مجتمع جهان 
فوالد و شــرکت توســعه آهن و فوالد گل گهر بازدید و ســپس در 
جلســه ای با مدیرعامل و معاونین شــرکت گل گهر دیدار و گفت 

و گو کردند.
امام جمعه سیرجان در این دیدار، مدیران شرکت های منطقه گل 
گهر را فرماندهان جهاد اقتصادی دانســت و از اقدامات شــرکت 
گل گهر در پشتیبانی از فعالیت های فرهنگی، اجتماعی، مذهبی 

و تحقق مسئولیت های اجتماعی خود تقدیر و تشکر کرد.
مهنــدس ایمــان عتیقــی مدیرعامــل شــرکت گل گهــر نیــز در ایــن 
نشســت امام جمعه و مســئولین ارشــد شهرســتان را پشــتیبانان 
منطقــه گل گهــر خوانــد و از حمایــت هــای ایشــان در حــوزه هــای 
مختلف کاری، تولیدی و صنعتی تشکر و اظهار امیدواری کرد این 
حمایت ها در تحقق شعار "تولید؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها" 

موثر خواهد بود.
گفتنی است در این دیدار توسط امام جمعه سیرجان از خدمات 
مدیرعامــل گل گهــر بــه منظــور همــکاری جهــت ســاخت مصالی 
نمازجمعــه و حوزه هــای علمیه بــرادران و خواهران تجلیل به عمل 

آمد.



 صنعت، معدن  صنعت، معدن 
33و تجارتو تجارت

  خبر

واگذاری احیای ۱۰ معدن 
 غیرفعال استان 
به جهاد دانشگاهی کرمان

رییــس ســازمان صمــت اســتان کرمــان، بــا اشــاره بــه 

تخصص و توانمندی جهاددانشگاهی کرمان در زمینه 

کارهــای معدنــی، گفت: بر همین اســاس طرح احیای 

۱۰ معدن غیرفعال اســتان به این نهاد علمی و اجرایی 

واگذار می شود. به گزارش ایسنا، مهدی حسینی نژاد، 

با اشاره به غیرفعال بودن معادن در زمینه برداشتی که 

به شکل فنی دارند، گفت: در این راستا عموما از ۵۰۰ 

معدنی که در استان برای آنها پروانه بهره برداری صادر 

شــده اســت نزدیک به ۱۵۰ تا ۱۶۰ معدن دچار چالش 

هستند و همین طور که گفته شد، برای افزایش بهره 

وری و احیای آنها در این زمینه در قالب تفاهم نامه با 

جهاددانشگاهی، دنبال می شود.
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سهامدارانکگهربخوانند؛

 سود کگهر 
چقدر افزایش یافت؟

نماد کگهر صورت مالی ۶ ماهه حسابرسی شده خود 
را منتشر کرد که بر اساس آن میزان سود خالص این 

شرکت رشدی ۳۱۸ درصدی داشته است.
شرکت سنگ آهن گهر زمین که با سرمایه ثبت شده 
۲٫۵ هزار میلیارد تومانی در بورس فعال است، امروز 
صورت مالی شش ماهه حسابرسی شده خود را منتشر 
کرد.بر اساس این اطالعیه کگهر در ۶ماهه منتهی به 
۳۱ خرداد ۱۴۰۰ حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان )۹هزار و 
۸۵۹ میلیارد تومان( درآمد عملیاتی داشته که نسبت 
به مدت مشــابه ســال قبل بیش از ۲۰۰ درصد بیشتر 
شده است. با احتساب بهای تمام شده، سود خالص 
این شرکت ۵٫۵ هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده که 
نســبت به مدت مشابه پارســال رشدی ۲۲۵ درصدی 

داشته است.
کگهر در این مدت توانسته سود خالص هر سهم را به 
۲۲۶ تومان برساند که نسبت به مدت مشابه پارسال 

۳۱۸ درصد بیشتر شده است.
سهامداران کگهر در یک ماه گذشته ضرری ۵ درصدی 
را متحمل شده اند، و بازدهی یکساله این نماد مثبت 
۲٫۴ درصد بوده است. کگهر یکی از معدود نمادهایی 

است بازدهی یکساله آن مثبت بوده است.

درششماههاولسالجاریرخداد؛

 افزایش ۴۷ درصدی 
تخلفات واحدهای صنعتی، 

تجاری و معدنی در کرمان
سرپرســت معــاون بازرســی ســازمان صمــت اســتان 
کرمان، از رشد ۴۷ درصدی تخلفات اصناف، واحدهای 
صنعتی، تجاری و معدنی در استان خبر داد و افزود: 
نظارت بر همه ی واحدها کماکان در حال انجام است.
محســن یزدانپنــاه اظهــار کــرد: بــر اســاس آمــاری که 
از ســامانه گرفته می شــود، تعداد بازرســی هایی که 
در شــش ماهه اول ســال جاری انجام شــده بیش از 
۱۴۶۳۸ واحد صنفی در کل اســتان، توســط بازرسان 
ســازمان صمــت، بوده اســت که از ایــن تعداد ۵۶۴۵ 
پرونده تخلف محرز شــده که پس از تشــکیل پرونده 
به اداره کل تعزیرات حکومتی اســتان کرمان ارســال 
شده است. ارزش ریالی پرونده ها بیش از ۱۹۲ میلیارد 
ریال بوده که از این میزان ۴۰ میلیارد ریال مربوط به 

قاچاق کاال است.
یزدانپناه، رتبه اول بیشــترین عنوان تخلفات ارســال 
شــده بــه تعزیرات را عــدم درج قیمت، ذکر و تصریح 
کــرد:  گرانفروشــی، عــدم ارایــه فاکتــور، عــدم صــدور 
دســتورالعملهای  رعایــت  عــدم  حســاب،  صــورت 
بهداشــتی، توزیــع خــارج از شــبکه از ســایر تخلفاتــی 

است که می توان به آن اشاره کرد.
بیشــترین مــواردی که در این زمینــه برای آنها پرونده 
تشکیل شده، کاالهای اساسی مردم بوده است که 
می توان صیفی جات، میوه و تره بار، مواد پروتینی، 
گوشــت، نان، پوشــاک، کیف، کفش، لوازم خانگی و 

لوازم یدکی خودرو را نام برد.
سرپرســت معــاون بازرســی ســازمان صمــت کرمان، 
اســتان در   بــه ســازمان صمــت  شــکایتهای واصلــه 
ســالجاری را ۱۷۸۹ شــکایت، ذکــر و تصریــح کــرد: به 
تفکیــک ۷۰۸ شــکایت تلفنــی، ۵۴۳ مــورد حضوری، 

۱۲۵ مورد کتبی بوده است.
وی اظهار کرد: از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی 
۱۲۱ شکایت و از طریق سامانه ۱۲۴ تعداد ۲۹۴ پرونده 
شکایت به سازمان رسیده است. تعدادی از تخلف به 
اداره کل تعزیرات ارسال شده و تعدادی از پرونده ها 
بعد از مصالحه یا حل و فصل، مختومه شده است.

وی رشد بازرسی ها در سالجاری را بیش از ۱۴ درصد 
ذکــر و تصریــح کــرد: در بحث پرونده ها شــاهد رشــد 
بیــش از ۴۷ درصــدی بــوده ایــم و ارزش ریالی پرونده 
هایی که به تعزیرات ارســال شــده اســت، حدود سی 
درصــد و شــکایتهای واصلــه نیــز ۲۲ درصــد افزایــش 

داشته است.  
سرپرســت معــاون بازرســی ســازمان صمــت کرمان، 
رویکرد سازمان صمت را نظارت بر اصناف، واحدهای 
صنعتی و تجاری ذکر و تصریح کرد: آمار ارایه شده با 
توجه به تمام بازرسی هایی که سازمان صمت در کل 
اســتان انجام داده اســت، می باشد.  عمده تخلفات 
برمی گردد به کاالهای اساسی، ضمن اینکه واحدهای 
معدنی، فوالدی و صنعتی هم مرتکب تخلف بوده اند.
وی ارزش ریالی کاالی قاچاق در ســال گذشــته را ۱۷ 
میلیــارد ریــال ذکر و تصریح کرد: در ســالجاری ارزش 
ریالــی قاچــاق کاال ۴۰ میلیــارد ریــال بــوده کــه تقریبا 

رشد بیشتری نسبت به سال گذشته داشته است.
 یزدانپناه در گفت و گو با ایسنا،، به بحث عدم ورود 
ثبت کاالها در سامانه ی جامع انبارها اشاره و تصریح 
کرد: اگر انبارها در این سامانه ثبت نشوند به عنوان 
عرضه خارج از شبکه یا احتکار به تعزیرات معرفی می 
شوند لذا  تمامی واحدهای صنفی، صنعتی و معدنی 
موظفند انبار خود را در این سامانه به ثبت برسانند و 
تایید آنرا از سازمان صنعت، معدن و تجارت بگیرند 

که بعدا با مشکل مواجه نشوند.
 وی خاطــر نشــان کــرد: همــه ی واحدهــای تولیــدی و 
صنفی موظفند در سامانه جامع تجارت ثبت نام و کد 
نقش تجار را دریافت کنند که با ثبت کاالهای ورودی 
و خروجی در این سامانه، شفاف سازی بیشتر انجام 
می شود و کاال از مرحله تولید تا مرحله توزیع توسط 
ســازمان صمت، با رویکرد جدید بازرســی هوشــمند 

نظارت می شود.

عضوهیاترئیسهاتاقکرمان:

 کسری گاز برای صنایع 
مشکل ایجاد می کند

نایــب رئیــس کمیســیون صنایــع اتــاق بازرگانــی ایران 
اظهــار کــرد: طبق اعالم وزیر نفت ما ۲۰۰ میلیون متر 
مکعب در گاز کشور کسری داریم اگر وضعیت سردی 
هوا مانند سال گذشته باشد کسری گاز برای صنایع 

مشکل ایجاد می کند.
عباس جبالبارزی در مورد وضعیت قطعی گاز صنایع 
اظهار کرد: در صنایع  به جز سیمان، پتروشیمی ها و 
نیروگاه ها فعال مشــکلی در زمینه گاز و برق به وجود 
نیامده است. طبق اعالم وزیر نفت ما ۲۰۰ میلیون متر 
مکعب در گاز کشور کسری داریم اگر وضعیت سردی 
هوا مانند سال گذشته باشد کسری گاز برای صنایع 
مشــکل ایجــاد می کنــد. وی افزود: با کســری گاز، گاز 
مورد نیاز نیروگاه ها را قطع می کنند و طبیعتا آنها نیز 
مجبــور بــه کاهــش تولید برق می شــوند. یعنی ممکن 
اســت صنایع دوباره با خاموشــی هایی مواجه شوند از 
طرف دیگر با قطع گاز عموما صنایع گازبر دســت به 
سوزاندن مازوت می زنند که تامین آن سخت است و 
همچنیــن بــا جمعیت باالیی که وجود دارد مشــکالت 

آلودگی را نیز ایجاد می کند.
نایــب رئیــس کمیســیون صنایــع اتــاق بازرگانــی ایران 
گفــت: فعــاالن بخــش خصوصــی و اتــاق بازرگانــی در 
مورد تبعات قطعی گاز هشدار داده اند. اما مهم تر از 
این ، ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کســب و کار اســت 
که می گوید در زمان کمبود برق و گاز نباید صنایع در 
اولویــت قطعــی قــرار بگیرند با این حــال قانون رعایت 
نمی شود و مذاکرات ما هم باعث نمی شود که اتفاق 
خاصی بیافتد. وی اضافه کرد: باید تصمیمات سخت 
و منطقی گرفته شود. مصرف گاز در کشور ما بسیار 
بیشتر از حد نرمال جهانی است. شاید حدود ۹۰ درصد 
از منــازل از بخاری  هــا و آبگرمکن هــای گازی اســتفاده 
می کننــد کــه مصرف بســیار زیــادی دارند بــا این حال 
خانواده ها توان این را ندارند که سیستم های گرمایشی 
خود را به موارد ارزان تری مانند پکیج ها تغییر دهند. 
دولت باید تسهیالت ارزان یا حتی رایگانی فراهم کند 
تا مردم بتوانند از سیستم های کم مصرف تر استفاده 
کنند. دولت می تواند همین گاز صرفه جویی شــده را 
با قیمت بیشــتری به صنایع بفروشــد. یکی از راه های 
بهینه کردن مصرف همین راه است و عالوه بر این باید 
روی عایقی منازل هم کار شود. با جلسات و صحبت 

کردن این موارد حل نمی شود.
بــه گــزارش ایلنا، جبالبــارزی تصریح کــرد: اگر صنایع 
دیگر دچار مشکل گاز شوند، امکان مازوت سوزی هم 
نخواهند داشــت چراکه در گام اول تامین آن ســخت 
اســت و در گام بعــدی ممکــن اســت امکان اســتفاده 
از مازوت نداشــته باشــند. صنایع ســیمان از آنجا که 
پیــش از گازســوز بودن از مازوت اســتفاده می کردند، 
بنابراین امکان استفاده از مازوت را دارند اما بسیاری 
از صنایــع ایــن چنیــن امکانــی ندارنــد. وی همچنیــن 
خاطرنشان ساخت: دولت و بخش خصوصی باید یک 
کار کارشناســی روی مبحث اســتفاده بهینه از انرژی و 
همینطور افزایش تولید برق از نیروگاه های تجدیدپذیر 
داشته باشند. به نتیجه رسیدن چنین کارهایی ماه ها 
زمــان می بــرد درحالــی کــه مــا هــر روز فقــط فکــر فردا 
هســتیم. کشــوری مانند چین با یک میلیارد جمعیت 
کار می کند و این قطعی ها را هم ندارد و در سطح اول 
تجارت دنیا هم قرار دارد. کار سخت است اما باید در  

آن قدم گذاشت.

کاهشتعدادمجوزهایمعدنیصادرشده؛

 افزایش ۱۶۹درصدی 
هزینه    اکتشافات معدنی

بــر اســاس آخرین آمــار، از ابتدای ســال جاری تا پایان 
مهرماه در مجموع ۲۱۰۵میلیارد ریال صرف هزینه   های 
اکتشــاف معدنــی شــده اســت کــه بالــغ بــر ۱۶۹ درصد 
بیشتر از هزینه مصرفی در مدت مشابه سال گذشته 
به جهت عملیات اکتشــاف معدنی اســت. در مقابل، 
تعداد مجوزهای معدنی صادرشده )جز پروانه اکتشاف 
که آن هم زیر یک درصد بیشــتر شــده( کاهش یافته 

است.
به گزارش »ایسنا«، طبق آمار وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت، طــی هفت ماه ابتدایی ســال جاری از میزان 
صــدور گواهــی کشــف، پروانــه بهره   بــرداری و میــزان 
اشتغال در معادن به واسطه پروانه بهره   برداری نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته کاسته شده، اما صدور 
پروانه اکتشــاف و هزینه صرف شــده به دلیل عملیات 

اکتشاف افزایشی ثبت شده است.
در هفت ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۵۶۷فقره 
پروانه اکتشــاف صادر شــده که تنها پنج فقره بیشــتر 
از میزان صدور آن در هفت ماه نخست سال گذشته 
اســت. از ابتدای فروردین تا مهرماه ۱۳۹۹ در مجموع 
۵۶۲پروانه اکتشــاف صادر شــده بود که میزان صدور 
آن در مدت مشابه امسال ۹/ ۰ درصد افزایش داشته 
اســت. همچنیــن طی هفت مــاه ســال جاری ۲۶۶فقره 
گواهــی کشــف معــادن صــادر شــده کــه نســبت بــه 
۲۹۵فقره صادرشده در هفت ماه ابتدایی سال گذشته 

۸/ ۹ درصد افت داشته است.

سیاستهایغلطهمچنانقربانیمیگیرد؛

امیدها به ارزآوری صنایع معدنی کم شد

سیاست های غلط صنعتی در کشور همچنان قربانی می گیرد و 
اگرچه ماه های متمادی از برخی تغییر ریل ها در صنایع مختلف 
می گذرد، اما آثار سیاســت ها و تصمیم گیری های غلطی که در 
این میان خواســته و ناخواســته به صنایع کشــور تحمیل شــده، 
همچنــان پابرجــا اســت و خــود را در آمار و ارقامــی که به صورت 
ماهانه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر می شود، 

نشان می دهد. 
آنگونه که آمارهای منتشر شده نشان می دهند در هفت ماهه 
ابتدای سال جاری، باز هم تعداد زیادی از صنایع کشور با کاهش 
تولید درگیر بوده و به نظر هم نمی رسد که در مقاطع باقیمانده 
از سال بتوانند، جبران مافات گذشته را داشته باشند و حداقل 

خود را به آمارهای ثبت شده در سال ۹۹ برسانند. 
ایــن موضــوع در میــان صنایعی اهمیت بیشــتری دارد که اتفاقا 
دولت بر روی ارزآوری های آنها حســاب باز کرده و قرار اســت با 
توجه به مضیقه های فروش نفت و درآمدزایی ارزی که وجود دارد، 
ارز مورد نیاز سایر کاالها به غیر از کاالهای اساسی را از محل ارز 

حاصل از صادرات محصوالت آنها تامین کند.
اما با روندی که اکنون در حوزه تولید وجود دارد و دالل بازی هایی 
که در این بازارها شکل گرفته و نوعی تقاضای کاذب را روانه بازار 
می کند، صادرات هم در این حوزه رویایی بیش نیست؛ چه آنکه 
دولت حتی در برخی از موارد، ممنوعیت صادرات را هم اعمال 
می کند تا بتواند بازار داخلی و نیاز عطش گونه آن را برآورده سازد؛ 
غافل از اینکه نه تنها نیاز بازار به صورت واقعی برآورده نمی شود؛ 
بلکــه ایــن دالالن و واســطه ها هســتند کــه بــه صورت رســمی و 
غیررسمی نبض بازار را به دست گرفته و گاه از طریق کارتهای 
بازرگانی یکبار مصرف و بی نام و نشان، همین محصوالت را که 
می تواند به صورت رسمی صادر شده و برای کشور ارزآور باشند 

را صادر کرده و پول خوبی هم به جیب می زنند. 
در میان این صنایع که با چنین وضعیتی در حوزه تولید مواجه 

هستند، آن دسته از صنایعی که بیش از همه خودنمایی می کنند 
صنایع فوالدی ارزآور و سیمانی هایی هستند که اتفاقا در سنوات 
گذشته بیشترین کمک ارزی را به سایر صنایع کشور برای تامین 
نیازهای خود کرده اند؛ اما بیشــتر از همه هم، با سیاســت های 
غلطی دست و پنجه نرم می کنند که حاصل تفکرات خاص دولت 

به نظام های کنترلی قیمت در بازار است. 
در واقــع، دولــت با اجرای سیاســت های قیمتگذاری دســتوری و 
بگیر و ببندهایی که از طریق حواله و سهمیه به تولیدکنندگان 
تحمیل کرده، عمال راه تولید را برای آنها سد کرده است و اکنون 
که آمارهای هفت ماهه منتشر شده و دیگر هم امیدی به بهبود 
چشمگیر وجود ندارد، دقیقا همان انتظاری به ثمر نشسته است 
که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و تولیدکنندگان از نوع نگاه 

دولت به تولید داشته اند. 
به عبارت دیگر، بیشترین کاهش در تولید محصوالت صنعتی 
منتخبــی کــه وزارت صنعــت، معدن و تجارت از ســبد آنها برای 
تدوین آمارهای خود استفاده می کند، مرتبط با صنایعی است 
کــه بــه نوعــی درگیــر سیاســت گذاری های دولت و آن دســته از 
تفکــرات غلطــی در کمیته هــا و کارگروهها شــده اند که از همان 
ابتدای کار هم معلوم بود سرانجامی جز کاهش تولید نخواهند 

داشت. 
بــر اســاس ایــن آمارهــا، تولیــد وانــت در ۷ ماهه ابتدای امســال 
نسبت به مدت شمابه سال قبل، ۱۱.۸ درصد، تراکتور ۰.۱ درصد، 
پودر شــویند ۱۲.۶ درصد، الســتیک خودرو ۵.۲ درصد، فبر ۵.۹ 
درصد، ســموم دفع آفات ۳۳.۷ درصد، نخ سیســتم پنبه ای و 
ترکیبــی الیــاف مصنوعی ۱۲ درصد، انواع تلویزیون ۱۱.۲ درصد، 
الکتروموتــور ۲۵.۷ درصــد، فــوالد خــام ۴.۹ درصــد، محصوالت 
فوالدی ۸.۱ درصد، آلومینا ۲ دصد، کنســانتره زغالســنگ ۱۱.۳ 

درصد و سیمان ۹.۱ درصد کاهش تولید را تجربه کرده اند.
بر اســاس این آمارها، تولید فوالد خام در ۷ ماهه ابتدای ســال 

جاری به ۱۵.۹ میلیون تن رسیده که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل ۴.۹ درصد کاهش را به ثبت رسانده؛ ضمن اینکه در کنار 
این، تولید ســیمان نیز در این مدت به ۳۸ میلیون تن رســیده 
کــه نســبت بــه ۷ ماهه ابتدای ســال ۹۹ چیزی حــدود ۹.۱ درصد 

کاهش را نشان می دهد. 
در این میان البته مقامات ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت 
می گویند که رشد صنعتی ادامه یافته و برای تداوم روند افزایشی 
تولید، راه اندازی واحدهای راکد و طرحهای نیمه تمام با پیشرفت 
۸۰ درصد و ارتقا ظرفیت واحدهای نیمه فعال با ظرفیت پایین 

را در اولویت اقدامات خود قرار داده اند.
مهــدی صادقــی نیارکــی، معــاون امور صنایع وزیــر صمت هم از 
رشد ۴۸ درصدی ارزش صادرات در ۷ ماه سال جاری نسبت به 
سال گذشته خبر می دهد و آن را نویدبخش تحقق هدفگذاری 
افزایش حداقل ۵ میلیارد دالری صادرات امسال نسبت به سال 
۹۹ می داند. او البته گذری هم به اجرای نهضت تعمیق ساخت 
داخل می زند و می گوید که در این طرح سهم هر استان از داخلی 
سازی نیاز صنایع و معادن به واردات مشخص شد که با ادامه 
این روند ســهم اســتان آذربایجانشــرقی بالغ بر ۸۰ میلیون دالر 
بود که خوشبختانه طی ۷ ماه گذشته محقق شد؛ ضمن اینکه 
آمایش سرزمینی کشور در بخش صنعت معدن و تجارت آماده 

شده و تا پایان ماه آینده تهیه و ابالغ خواهد شد.
بــه گــزارش اقتصادآنالیــن، البتــه بــه موازات رشــد منفــی که در 
برخی از بخش های تولیدی کشور صورت گرفته، برخی بخش ها 
هم رشد را تجربه کرده و آمارهای مثبتی را به ثبت رسانده اند.

بــه هــر حــال فراز و فرود آمارهای صنعتی در هفت ماهه ابتدای 
سال جای هم ادامه داشته و دولت اگرچه برخی گام های اصالحی 
را تالش کرده که بردارد، اما به هر حال، شــرایط همچنان برای 
برخــی صنایــع به خصــوص آنهایی که ردپای قیمتگذاری در آنها 

مشهود است، به خوبی دیده می شود.

میزانخسارتشرکتهایسیمانیدرتابستانبرآوردشد؛

سیمانی ها با قطعی برق چقدر زیان کردند؟

قطعــی هــای موقتــی بــرق و تولید با ۱۰ یــا ۳۰ درصد دیماند، عمال 
روند تولید ســیمان در کشــور را مختل کرد، چرا که تولید ســیمان 
بــا قطــع و وصــل شــدن برق امکان پذیر نیســت و بــرای تولید این 
محصــول اســتراتژیک و فعالیــت خطــوط تولیدی بایــد تامین برق 
ثابت و مستمر باشد. اما امسال داستان تولید متفاوت تر شده 
اســت. صنایعی که هر ســاله زمســتان را با قطعی گاز ســپری می 
کردند امســال با مشــکل بزرگتری برای تولید روبه رو بودند، آنها 

در تابستان برق نداشتند و از نیمه پاییز هم، گاز.
قطع برق صنایع، تالش وزارت نیرو برای تامین برق خانگی بود، 
تالشــی کــه در تابســتان امســال، میلیاردهــا تومان خســارت روی 
دست صنعت سیمان گذاشت. بر این اساس، سیدعباس حسینی 
نائب رییس هیات مدیره انجمن کارفرمایان ســیمان، از خســارت 
حــدود ۳۹۰ میلیــارد تومانــی صنایــع ســیمان در پی قطــع برق در 

تابستان امسال خبر داد.
حسینی درباره جزییات این خسارت قابل توجه توضیح داد: حدود 
۷۶ میلیــارد تومــان از ایــن رقــم، هزینــه های ثابــت تولید همچون 

هزینه های پرسنلی، اداری و ... بوده است.  

قطع شدن برق در نیمه نخست امسال، تحویل کلینکر و سیمان 
به بازار را نزدیک به ۳ میلیون تن کاهش داد، این کاهش عرضه 
قیمت هر پاکت ســیمان در تابســتان امســال را از ۲۵ هزار تومان 
به ۱۰۰ هزار تومان رساند. در این باره، نائب رییس هیات مدیره 
انجمن کارفرمایان ســیمان، گفت: تحویل کلینکر و ســیمان در ۶ 
ماهه ابتدایی سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
هفــت درصــد افــت کرد بــه عبارتی تحویل کلینکر و ســیمان در ۶ 
ماهه ابتدایی سال جاری ۲ میلیون و ۷۱۲ هزار و ۹۳۸ تن کمتر از 
مدت مشــابه در ســال گذشته بود. این کمبود باعث شد واسطه 
ها، هر پاکت سیمان را از کارخانه ۲۵ هزار تومان خریداری کرده و 
در بازار با قیمت چند برابری به مصرف کنندگان بفروشند. افزایش 
قیمت سیمان در آن بازه زمانی، نفعی برای بخش تولید نداشت 

اما سود خوبی را نصیب واسطه ها کرد.
او چالش دیگر واحدهای سیمانی در سال جاری را افزایش قیمت 
تمام شده برق و گاز واحدهای تولیدی اعالم کرد و گفت: قیمت 
تمــام شــده انــرژی مــورد نیاز واحدهای ســیمانی نســبت به ســال 
گذشته حدود ۲۰۰ درصد رشد کرده. این در شرایطی است که از 

نیمه آبان ماه، گاز واحدهای سیمانی قطع شده و تولید سیمان 
با مازوت انجام می شود. گران تر بودن قیمت مازوت در مقایسه 
با گاز باعث می شــود هزینه های تولید با این ســوخت جایگزین 
با اضافه شــدن هزینه های حمل نســبت به ســال گذشــته حدود 

۳۵۰ درصد افزایش یابد.
نائب رییس هیات مدیره انجمن کارفرمایان سیمان، با اشاره به 
اینکه برای تولید یک تن کلینکر بطور میانگین ۱۰۰ متر مکعب گاز 
یا ۹۵ لیتر مازوت، مصرف می شود، یادآوری کرد: چنانچه در ماه 
های سرد سال که گاز واحدهای تولیدی قطع می شود، کارخانه 
با استفاده از سوخت مازوت به طور پیوسته در حال تولید باشد، 
صنعت سیمان در هر ماه در حدود ۱۱۰ میلیارد تومان ضرر می کند.

زیان هایی که بخش سیمان برای تامین سوخت مورد نیاز متحمل 
می شود در شرایطی است که به گفته حسینی، در صنعت سیمان 
کشــور بــه  قیمــت امــروز حداقل ۲۸۰ هزار میلیارد تومان ســرمایه 
گذاری انجام شده و این سرمایه عظیم نیازمند نگهداری است اما 
این روزها به دلیل چالش های بسیاری که بخش تولید با آن رو به 

روست، واحدها امکان بازسازی و نوسازی ندارند.
حسینی با اشاره به ظرفیت خوبی که برای تولید سیمان در کشور 
وجــود دارد، توضیــح داد: چنانچــه درگیر هزینه های جاری شــویم 
و از بازسازی خطوط تولید غافل بمانیم، ظرفیت موجود صنعت 
ســیمان تبدیل به مخروبه می شــود، باید با نوســازی و بهســازی 
واحدها، این سرمایه را نگه داریم اما به دلیل اینکه در سال های 
اخیر سودآوری در صنعت سیمان پایین بوده است، این صنعت 

نتوانسته برای بازسازی خود سرمایه گذاری کند.
به گزارش اقتصادنیوز؛ نائب رییس هیات مدیره انجمن کارفرمایان 
سیمان، با یادآوری اینکه نسبت قیمت سیمان به فوالد در دنیا ۱ 
به ۷ است یعنی قیمت سیمان یک هفتم قیمت فوالد محاسبه می 
شود، گفت: متاسفانه در ایران نسبت قیمت سیمان به فوالد ۱ به 
۳۸ است. این فاصله قابل توجه، باعث می شود امکان استفاده 
بهینه از این سرمایه عظیم از دست برود. همچنین سودآوری کم 
اجازه نمی دهد شــرکت ها در بخش بهســازی و نوســازی خطوط 

تولید سرمایه گذاری کنند. 
او با اشــاره به اینکه در حال حاضر ظرفیت اســمی تولید کلینکر 
کشــور ۸۴ میلیــون تــن اســت، گفــت: ســال گذشــته کل کلینکــر 
تولیدی کشور ۷۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن بود که فاصله معناداری 
بــا ظرفیــت اســمی تولیــد ســیمان دارد، چنانچــه واحدهــا امــکان 
نوسازی و بازسازی خطوط تولید را نداشته باشند، این فاصله به 

مرور بیشتر خواهد شد.



جلوهتکنولوژیکسرمایهداریدرحالرشداست

 رونمایی 
از نسخه جدید کاپیتالیسم

شــماره  در  اکونومیســت  نشــریه 
اســتقبال  ضمــن  خــود  جدیــد 
دارایی هــای  شــدن  جهانــی  از 
رشــد چشــمگیر  از  اســتارت آپی، 
ی  ر ا یه گذ ما ســر صنعــت  «
ریســک پذیر )VC(« خبــر داده و 
تکویــن و تکامــل ســرمایه داری، و 
تغییر شــکل آن به »کاپیتالیســم 
ماجراجویی« را به فال نیک گرفته 

است.
اکونومیســت نوشته: در پنج دهه 
گذشــته، صنعــت ســرمایه گذاری 
 Venture-Capital( خطرپذیــر 
را  مبتکرانــه ای  ایده هــای   )VC یــا
تامیــن مالــی کــرده اســت کــه در 
ادامه مسیر خود، تجارت جهانی و 
اقتصاد جهانی را متحول کرده اند. 

چهکاریبایددراولویتکسبوکارها
وحرفهایهاقراربگیرد؟

 بهینه سازی 
شبکه های اجتماعی

در ۱۰ ســال گذشــته، شــبکه های اجتماعی همه چیز را 
تغییر داده است. مردم اگر بخواهند درباره یک کسب 
وکار یا یک شخص بدانند، سراغ شبکه های اجتماعی 
می روند تا اینکه به وب سایت آن ها سر بزنند. فیس 
بــوک، تیــک تــاک، توییتــر و اینســتاگرام برای شــناخت 
برندهــا و آدم هــا، منابــع راحــت تــری از وب ســایت آن 

هاست.
لــوک لینــز در فوربــز مــی نویســد: »مخاطبــان شــما از 
همیشــه باهــوش ترند. مردم به شــبکه هــای اجتماعی 
می روند و شما را آنجا رصد می کنند چراکه آن ها می 
تواننــد ببیننــد دیگران درباره شــما چه نظــری داده اند. 
آن ها گفت وگوهایی که در شبکه های اجتماعی درباره 
شما و برند شما انجام شده رصد می کنند. شبکه های 
اجتماعی دسترسی به مردم با یک پیام ساده و مستقیم 
را آسان کرده است. به همین دلیل است که باید شبکه 
هــای اجتماعــی را بــه عنــوان یکــی از مهــم تریــن بخش 
های کسب وکار و برندسازی در نظر بگیرید. نخستین 
اثرگذاری های شــما بر مشــتریان و خریداران در شــبکه 
های اجتماعی است که انجام می شود. در شبکه های 
اجتماعــی ایــن شــانس را داریــد تــا اعتبارتــان را نشــان 
دهید. حضور پررنگ شــما در شــبکه های اجتماعی به 
مخاطبان ثابت می کند شــما کســی هســتید که ارزش 

شنیده شدن دارد«.
موضوع دوم، پس از اثبات لزوم حضور در شبکه های 
اجتماعــی، تعیین اســتراتژی اســت. اینجاســت که پای 
شــناخت الگوریتــم هــا در شــبکه هــا به میان مــی آید. 
امــا نکتــه مهم دیگر در تعیین اســتراتژی، محتواســت. 
بارها دیده شده بسیاری از افراد اثرگذار در شبکه های 
اجتماعی بدون دانستن الگوریتم ها به بازدیدهای قابل 
توجهی رسیده اند. راز موفقیت آن ها بسیار ساده است.
به نوشته لوک لینز»درواقع این افراد از محتوای خوب 
استفاده می کنند. محتوای با کیفیت که به طور مداوم 
منتشر می شود. زمانی که محتوای کاربردی برای بخش 
عمــده ای از مــردم نداریــد و نمــی توانید بین خودتان و 
آن ها ارتباطی برقرار کنید،  اینکه تا چه اندازه ســخت 
تالش می کنید یا هشتگ های خوبی به کار می برید، 
اهمیتــی نــدارد. مــی توانیــد همه هشــتگ هــای الزم را 
کشف کنید یا در ساعت هایی با باالترین بازدید پست 
ها را منتشــر کنید. اما تا زمانی که پســت شــما از نظر 
مخاطب ارزش دیده شدن نداشته باشد، این تالش ها 

نتیجه بخش نخواهد بود«.

 پیشنهاد هفته

   840
هزار نفر                 
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درگیــر اســتان ایــن در ســرمایهگذاری طــرح

اســتعالماتاختصــاصزمیــن،منابــعطبیعی،

محیطزیستوآباست
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رئیــسســازمانصنعــت،معدنوتجارتاســتان

کرمــاننیــزدرایــننشســتگفــت:درآمدحقوق

دولتــیمعــادناســتانکرمــانبــهنزدیکهشــت

هزارمیلیاردتومانرسیدهاست
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معاونادارهکلمیراثفرهنگیاستانکرمان

گفــت:۵8پرونــدهازحــوزهمیــراثفرهنگی

استاندربخشهایمختلفدرمسیرثبت

ملیقرارگرفتهاست
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ســطحزیرکشــتهایکمآبواقتصادیدراســتان

کرمــانتــاســال۹2قریــببهســههــزارو۶00هکتار

بودهکهاینسطحباافزایش340درصدیبهقریب

1۶هزارهکتاررسییدهاست

اقتصاد کرمان به روایت اعداد

کافه کتاب

دستیابی به اشتغال پذیری 
مادام العمر

قواعد، عملکرد، ادراک، سیاست

نویســندگان:اشوکشاه/جی.راسکلی/
دیلیپاسرینیواسن

با تغییرات سریع و پیشرفت شتابان فناوری، 
کارفرمایان و کارمندان به سختی می  توانند 
خــود را با نیازهای هــرروز بازار کار هماهنگ 
کننــد. کارفرمایــان باید همیشــه نیــروی کار 
مناســب در کســب و کار خود داشته باشند 
و کارمندان نیز باید بتوانند خود را در مسیر 
چالش  های جدید توانمند نگه دارند. امروزه 
هر فردی در محیط کار با چند سوال اساسی 
رو به روســت: آیا شــغل من در خطر است؟ 
آیا آماده تغییرات هستم؟ چگونه می  توانم 
خــود را بــا تغییرات هماهنگ نگه دارم؟ این 
کتــاب، مهــارت ها، ویژگی  هــا و رویکردهای 
الزم را بــرای ســازگار مانــدن در دنیایــی بــا 
تغییرات ســریع جهانــی، فناورانه و نوآورانه، 
بر می  شمارد. بسیاری از منتقدین معتقدند 
که این کتاب احتماال جامع  ترین کتاب درباره 

چگونگی شاغل ماندن در بازار کار امروز است.

سایه روشن

 خبرآخر 

چالشهایحقوقیدرمسیرتوسعه
استارتاپهایایرانی

 مدیرعامل »دیوار« 
پشت دیوار زندان؟

صــدور حکــم حبــس قطعــی مدیرعامــل دیــوار بــه اتهــام 
بسترســازی بــرای تــن فروشــی خبرســاز شــده اســت. ایــن 
نخســتین بار نیســت که اکوسیســتم اســتارتاپی از شنیدن 
چنین اخباری شوکه می شود. درآبان ماه سال گذشته هم 
حکم جنجالی ۱۰ سال حبس برای موسس آپارات به اتهام 
صدور محتوای مجرمانه و خالف عرف منتشــر شــده است.  
هم چنین دیگر پتلفرم های تولید و انتشار محتوا یا خرید و 
فروش هم تجربیات مشابهی دارند که نشان دهنده چالش 
های جدی حقوقی در مسیر توسعه این کسب وکارهاست.
پای مدیر دیوار از یک سال پیش به اتهام اشاعه فحشا به 
دادگاه باز شده است. اشکان آرمندهی، شهریورماه امسال 
گفت: »ما یک سال است که درگیر یک پرونده در سایت 
دیوار هســتیم و متاســفانه اخیرا قاضی در دادســرا حکم به 
مجرم بودن سایت دیوار و من به عنوان مدیرعامل آن داده 
اســت. آن هم به جرم اشــاعه فحشــا! درحالی که صرفا یک 
نفر یک آگهی را روی دیوار گذاشته و تخلف را او کرده، اما 
قاضی در کنار آن ها من را هم مجرم شــناخته و حکم یک 

سال حبس صادر کرده است«
آرمندهــی گفتــه:»در محتوایی که ما منتشــر کرده ایم چیز 
مجرمانــه ای نبــوده و اصــوال محتــوای مجرمانــه محســوب 
نمی شود. ولی بعدا در زمینه ارتباطات خریدار و فروشنده 
یا خدمات گیرنده و خدمات دهنده که ما اصال در آن دخالت 
نداریم اتفاقاتی افتاده و پرونده در دادسرای پلیس امنیت 
اخالقی تشکیل شده است. صحبت از یک سال و نیم پیش 
اســت. اتفاقی که افتاده اســت، حاال در آن زمان رســیدگی 
شد و بعد از یک بازداشت ده دوازده ساعته در پلیس امنیت 
و آزادی من با یک وثیقه یک میلیارد و صد میلیون تومانی 

حاال قاضی حکم حبس صادر کرده است«.
اکنــون بــا وجــود همــه پیگیری های حقوقــی و قانونی حکم 
حبــس مدیرعامــل دیوار، قطعی اعالم شــده اســت. روابط 
عمومی دیوار اعالم کرده   عنوان اتهامی این حکم »فراهم 
زنــان  از طریــق جــذب  آوردن موجبــات فســاد و فحشــاء 
تن فــروش« اســت؛ ایــن در حالــی اســت که خدمــات دیوار 
همــواره تحــت قوانیــن موجود در کشــور و نظارت نهادهای 
ذی ربــط بوده اســت. در ایــن پرونده نیز آگهی های موضوع 
اتهام دارای هیچ محتوای غیرقانونی نبوده و محکومیت دیوار 
صرفا بر اساس اقداماتی است که اشخاص ثالث در فضای 

خارج از این پلتفرم انجام داده اند.
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باتصویبهیاتمدیرهانجامشد

افزایش سرمایه ۶۲ درصدی جهان فوالد سیرجان
شــرکت جهان فوالد ســیرجان برنامه افزایش ســرمایه ۵/ 
۶۲درصــدی خــود را بــه تصویــب هیات مدیره رســاند. این 
شــرکت قصد دارد ســرمایه خود را از مبلغ ۴۰هزار میلیارد 
ریــال بــه ۶۵ هــزار میلیــارد ریال از محل مطالبــات و آورده 
نقدی سهامداران )به میزان ۲۵ هزار میلیارد ریال معادل 
۶۳درصد سرمایه کنونی( افزایش دهد. بدیهی است انجام 
افزایش سرمایه یادشده منوط به موافقت سازمان بورس 
و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی  فوق العاده است.
افزایش سرمایه قبلی شرکت مربوط به سال گذشته بود 
کــه از مبلــغ ۱۸ هــزار و ۵۰۰ میلیــارد ریــال به رقــم ۴۰ هزار 
میلیــارد ریــال اقــدام شــد. این افزایش ســرمایه به ســبب 
اصــالح ســاختار مالــی، جلوگیــری از خروج وجــه نقد برای 
تامیــن ســرمایه در گــردش و ارتقــای توان تولید ی شــرکت 
انجام شد و در اسفندماه سال ۹۹ نزد مرجع ثبت شرکت ها 

به ثبت رسید.
هدف شرکت جهان فوالد سیرجان از انجام افزایش سرمایه 
جدیــد، تامیــن مخــارج ســرمایه ای مــورد نیــاز بــرای اجرای 

طرح های توسعه ای است.
این شرکت برای تکمیل فاز ۲ احیای مستقیم شماره ۱ با 
ظرفیت تولید یک میلیون و ۵۰هزار تن آهن اســفنجی در 
سال و طرح احداث مگامدول احیای مستقیم شماره ۲ با 
ظرفیــت تولیــد یک میلیون و ۷۶۰ هزار تن آهن اســفنجی 

در سال، این افزایش سرمایه را انجام می دهد.

 تشریح جزئیات افزایش سرمایه پیشنهادی  
در حالی که تولید فوالد به عنوان یکی از معیارهای صنعتی  
بــودن کشــورها همــواره مــورد توجه دولت ها قرار داشــته، 
انتظار می رود تولید این محصول اســتراتژیک در ایران به 
جایگاه قابل قبول خود برسد و برنامه های پیش بینی شده 

در این زمینه هر چه زودتر اجرایی شود.
در حــال حاضــر چیــن بــا تولیــد نزدیک به یــک میلیارد تن 
فوالد رتبه اول را در تولید این فلز اساسی در دنیا به خود 
اختصاص داده است. این در حالی است که تولید فوالد 
در ایــران بــا وجــود ســابقه ۴۰ ســاله، هنــوز جایــگاه واقعی 
خــود را بــا توجه به ذخایر ســنگ آهن و ســایر مــواد اولیه، 
زیرســاخت ها و توانمندی های موجود در کشــور در ســطح 
جهانی و حتی تامین نیازهای داخلی پیدا نکرده است. با 
وجود این طی یک دهه گذشته در اثر توجه بیشتر متولیان 
بخش صنعت و معدن به توسعه زنجیره تولید فوالد کشور 
و ســرمایه گذاری در این بخش روند تولید فوالد در کشــور 

رشد صعودی به خود گرفته است.
رشــد تولید فوالد در کشــور تاثیر مناسبی بر رشد صنعتی 
کشــور دارد. افزایــش خــوراک الزم بــرای واحدهای تولیدی 
فوالد نیز از نقش مهمی  در این زمینه برخوردار است. به 
این ترتیب افزایش ســودآوری معادن سنگ آهن می تواند 
باعث جذب سرمایه های بیشتر در این بخش و در نتیجه 

رونق بیشتر صنایع معدنی کشور شود.
بــا توجــه به زیرســاخت ها و ذخایر موجــود در ایران به ویژه 
برخــورداری کشــور از منابع بــزرگ گاز طبیعی، تولید آهن 

اسفنجی بیش از هر جای دیگر دنیا، در ایران مورد توجه 
قرار گرفته است. به نحوی که ایران بزرگ ترین تولید کننده 
آهن اسفنجی به روش احیای مستقیم با گاز طبیعی در دنیا 
اســت. آهن ســازی طبق تعریف عبارت است از جداسازی 
آهن از سنگ و در واقع ابتدایی ترین و هزینه برترین مرحله 

تولید فوالد است.
یکــی از روش هــای مهم آهن ســازی روش احیای مســتقیم 
اســت. احیای مســتقیم شامل دسته ای از فرآیندها است 
که طی آنها ســنگ آهن به شــکل درشــت دانه، کلوخه یا 
گندلــه  توســط عوامل احیاکننــده گازی یا جامد در حا لت 
جامــد احیــا می شــود. گاز طبیعــی یا زغال غیر کک شــو به 
عنوان عامل احیای منبع انرژی استفاده می شود. محصول 
جامد این فرآیند آهن اسفنجی است. هر چند آهن اسفنجی 
بخش کوچکی از تولید آهن جهان را تشکیل می دهد، اما 
اهمیت آن روز افزون است و همواره شاهد ظهور واحد های 

تولید آهن اسفنجی با ظرفیت های باالتر هستیم. از آهن 
اســفنجی بــه عنــوان قراضــه در کوره هــای الکتریکــی نیــز 

استفاده می شود.
از آنجــا کــه شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهر کــه یکی از 
بزرگ ترین ذخایر ســنگ آهن را داراســت و سهامدار عمده 
جهــان فوالد ســیرجان به شــمار می رود، اقــدام به احداث 
و بهره بــرداری از صنایــع پایین دســتی ســنگ آهــن شــامل 
کارخانــه فــرآوری و گندله ســازی به ظرفیــت ۱۰ میلیون تن 
ســاالنه کرده اســت، مجاورت جهان فوالد سیرجان با این 
مجتمــع ســبب شــده کــه منابــع مهمی  در خصــوص مواد 
اولیه در اختیار داشته باشد. در همین راستا جهان فوالد 
ســیرجان یک کارخانه احیای مســتقیم راه اندازی کرد و دو 
طــرح احیای مســتقیم شــماره یــک )با ظرفیــت تولید یک 
میلیون و ۵۰ هزار تن( و مگامدول احیای مستقیم شماره 
۲ )بــا ظرفیــت یک میلیون  و۷۶۰ هزار تن( آهن اســفنجی 

در ســال برای اســتفاده از گندله تولیدی از ســوی گل گهر 
در دست اقدام دارد.

جهــان فــوالد برنامــه دارد بــا پیشــگیری  از روال یادشــده، 
در آینــده بــه یکــی از قطب های اصلی تولیــد فوالد ایران و 

خاورمیانه تبدیل شود.
طرح های توســعه ای این شــرکت دارای مزیت های نســبی 
نظیر مجاورت با بزرگ ترین مجتمع تولیدکننده گندله در 
خاورمیانه، فراهم بودن زیرساخت های مورد نیاز برای اجرای 
پروژه از قبیل آب، برق و گاز، جاده و مجاورت با خط آهن 
سراســری ایران و دسترســی به نیروی متخصص به دلیل 
اجرای طرح در مجموعه معدنی و صنعتی گل گهر است.

محصــول تولیــدی ایــن واحــد در کوتاه مــدت قابــل عرضــه 
بــه خریــداران داخلــی اســت و در دراز مــدت در واحد ذوب 
و ریخته گــری کــه در آینــده نزدیــک احــداث می شــود، بــه 

مصرف می رسد.

 زمان بهره برداری از طرح ها  
بــا فــرض انجــام افزایــش ســرمایه، بهره بــرداری آزمایشــی 
)راه اندازی سرد( از پروژه فاز ۲ احیای مستقیم شماره ۱  با 
ظرفیت یک میلیون و ۵۰ هزار تن، سال ۱۴۰۳ خواهد بود.
همچنین زمان بهره برداری از طرح احداث مگا مدول احیای 
مستقیم شماره ۲ با ظرفیت تولید یک میلیون و ۷۶۰ هزار 

تن آهن اسفنجی ، ۱۴۰۴ برآورد شده است.

 نرخ شمش فوالد  
بــا توجه به گزارش های ماهانه فروردین، اردیبهشــت، 
خرداد، تیر، مرداد و شهریورماه جهان فوالد سیرجان، 
مقــدار و میانگیــن نرخ فروش شــمش فوالدی شــرکت  
در ۶ مــاه اول  ســال ۱۴۰۰ بــه ترتیــب برابــر با ۲۸۲ هزار 
و ۶۹۹تــن، ۱۲۷ میلیــون و ۸۵۸ هــزار و ۹۷۴ ریــال بوده 
است. نرخ شمش فوالد در ۶ ماه پایانی سال ۱۴۰۰ برابر 
با میانگین نرخ هفتگی شمش فوب بندرعباس در ۲۶ 
هفته ابتدایی سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است که 
برابر با ۶۲۱ دالر بوده است. همچنین پیش بینی شده 
است نرخ شمش فوالد در فاصله زمانی سال های ۱۴۰۱ 
تــا ۱۴۰۴ بــه صــورت خطــی کاهــش پیدا کند بــه طوری 
که از سال ۱۴۰۴ نرخ آن برابر با میانگین نرخ هفتگی 
شمش فوب بندرعباس در یک سال اخیر )حدود ۵۳۸ 

دالر بوده است( باشد.
با فرض اینکه میانگین نرخ دالر در ۶ ماه پایانی سال 
۱۴۰۰ برابــر بــا ۲۴۶ هــزار و ۸۷۴ ریــال باشــد، میانگیــن 
نرخ  فروش شــمش فوالد این شــرکت در ۶ ماه پایانی 
سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۵۳ میلیون و ۳۳۷ هزار و ۳۹۵ ریال 
پیش بینی شده است. همچنین با توجه به قیمت پایانی 
معامــالت محصــوالت  فوالدی در بورس کاال و شــرایط 
حاکــم بــر میــزان عرضــه و تقاضــای این محصــوالت در 
ســال های آتی در کشــور و عملکرد واقعی شرکت در ۶ 
ماه نخست سال جاری، نرخ خرید هر تن گندله، آهن 
اســفنجی و میلگــرد بــه ترتیــب برابــر بــا ۲۸ درصد، ۵۴ 
درصد و۶/ ۱۰۵درصد شمش فوالد درنظر گرفته شده 
اســت. بــر این اســاس، نرخ خرید هر تــن گندله، آهن 
اســفنجی و میلگرد در ۶ ماه دوم ســال ۱۴۰۰ به ترتیب 
برابر با ۴۲ میلیون و ۹۳۴ هزار و ۴۷۱  ر یال، ۸۲ میلیون 
و ۸۰۲ هــزار و ۱۹۳  ریــال و ۱۶۱ میلیــون و ۸۸۲ هــزار و 
۱۱۶ ریــال خواهــد بــود. ایــن در حالــی اســت که قیمت 
هر تن قراضه در سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۱۹ میلیون و ۶۰۳ 
هزار و ۱۶۸ ریال  و قیمت خرید هر تن فروآلیاژ )شامل 
فروســیلیس، فرومنگنــز و فروســیلیکو منگنــز( به طور 
میانگیــن برابــر بــا ۳۹۳ میلیــون و ۳۷هــزار و ۹۴۱  ریال 

پیش بینی شده است.
از ســایر  فــروش حاصــل  مطابــق پیش بینی هــا درآمــد 
محصوالت در سال ۱۴۰۰ بر مبنای عملکرد واقعی شرکت 
در دوره ۶ ماهه و برآورد شرکت بر مبنای گزارش تفسیری 
مدیریت برای نیمه نخســت ســال ۱۴۰۰، برای سال های 

بعد با رشد ۱۵درصدی محاسبه خواهد شد.


