
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب شد

بازخوانی ۵۰ وعده اقتصادی رئیسی
رقابت هــای انتخابــات ریاســت جمهوری بــه پایــان رســید و بــا 
مشــخص شــدن نتایــج انتخابــات ۱۴۰۰، ســید ابراهیم رئیســی 
به عنوان رئیس دولت سیزدهم شناخته شد. ابراهیم رئیسی 
درحالی ۴۵ روز دیگر راهی پاســتور خواهد شــد که اولین کســی 
است که بعد از اعالم نامش به عنوان منتخب برای قوه مجریه، 
همچنــان عهــده دار ریاســت یــک قوه دیگر هم اســت. »رئیس 
جمهــور« شــدن رویایی طوالنی و دســت نیافتنی بــرای ابراهیم 
رئیســی نشــد، مانند آن رویایی که قالیباف یا محســن رضایی 
سالهاست دارند و محقق نمی شود، او چهار سال بعد از اولین 
شکســت در انتخابات ریاســت جمهوری، توانســت در دومین 
حضورش ردای ریاست جمهوری را بر تن کند و چند ماه دیگر 
که دوره ۸ ساله ریاست جمهوری روحانی به پایان برسد از یک 
رئیس جمهور منتخب به رئیس جمهور مستقر در پاستور تغییر 

وضعیت خواهد داد 

ابراهیم رئیسی چهره پیروز انتخابات ریاست جمهوری۱۴۰۰  در 
گفت و گوها و مناظره های انتخاباتی در تشریح برنامه های خود 
برای دوره چهار ســاله ریاســت جمهوری ۵۰ وعده داد که تقریبا 
همه آنها رنگ و بوی اقتصادی دارد که از مهم ترین آن ساخت 
چهار میلیون مســکن و ایجاد چهار میلیون شــغل اســت. حاال 
رئیسی مانده و وعده هایی که در جریان تبلیغات انتخاباتی خود 
مطرح کرد و به نظر می رســد با همراهی جریان اصولگرایان و 
دیگر نهادها، بهانه هایی مثل کارشکنی یا نبود قوانین مناسب 
برای عملی نشدن وعده های رئیس دولت وجود نخواهد داشت 
و بایــد دیــد کــه آیا او می تواند به وعده هایی که در انتخابات به 

مردم داده است عمل کند یا خیر.
وعده های رئیسی در جریان انتخابات ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

وعده های مدیریتی؛  

تغییر وضع موجود به نفع مردم
پایــان روابــط فســادانگیز و جریان رانت خــواری و برخورد با مظاهر 

فساد
جهت گیری در راستای عدالت

و  کارآمــد  نیروهــای  و  از همــه ظرفیت هــای کشــور  اســتفاده 
اجماع سازی

تحول در نظام اجرایی و شیوه اداره کشور
تحــول در نظــام اداری بــرای مقابلــه با فســاد اداری و برداشــتن 

ضابطه های دست وپاگیر
شناخت اقلیمی مسئل کشور عالوه بر مسائل کالن

ایجاد گشت ارشاد برای مدیران
اصالح دولت و مبارزه با فساد، ناکارآمدی و تبعیض

ایجاد سامانه شفافیت و شفاف سازی اقدامات
بــه حداقــل رســاندن یا منتفی کــردن تعارض 
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صفحه 2
را بخوانید

معاون بازرگانی شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر، 
تشریح کرد؛

تجربه موفق فروش ۲۰ هزار تن 
آهن اسفنجی در بورس کاال

در روزهای گذشته ۲۰ هزار تن آهن اسفنجی شرکت توسعه 
آهن و فوالد گل گهر برای نخستین بار در بورس کاالی ایران 
مورد معامله قرار گرفت .در گفت و گو با معاون بازرگانی این 
شرکت به بررسی نخستین تجربه فروش در بورس، معامالت 
آهن اســفنجی به شــیوه قبلی، چرایی ورود کل زنجیره فوالد 

به بورس و همچنین روند پذیرش این شرکت پرداخته ایم.
به گفته رضا تربتی، پذیرش شرکت توسعه آهن و فوالد گل 
گهر در بورس کاال در روندی ســهل و ســریع و ظرف چند روز 
رقم خورد که نشان دهنده زیرساخت های مناسب بورس کاال 

برای پذیرش و ورود شرکت های بیشتر است.

تربتی، معاون بازرگانی توســعه آهن و فوالد گل گهر گفت: 
پس از ابالغ شیوه نامه ساماندهی و تنظیم بازار زنجیره فوالد 
از ســوی وزارت صمت، شــرکت توســعه آهن و فوالد گل گهر 

مترصد اولین فرصت برای پذیرش، عرضه 
و کشف قیمت از طریق بورس کاال بود که 

تسریع واکسیناسیون چگونه می تواند به رونق 
توریسم کمک کند؟

 فرصت طالیی دولت سیزدهم 
در احیای گردشگری

محمد جهانشاهی
دکتری مدیریت کسب و کارهای گردشگری

کرونــا دو برابــر جنــگ جهانــی دوم بــه اقتصاد جهانی آســیب 
وارد کــرده، ایــن یــک نمونه از ارزیابی هاییســت که نشــان از 
بزرگتریــن گرفتــاری جهانــی دارد. ارزیابی شــاخص های مهم 
این حوزه  نشــان از این دارد که کاهش متوســط ۲ درصدی 
، افزایــش تــورم ، افزایــش بیــکاری تــا جایی کــه زندگی بیش 
از ۸۰ درصــد بــازار اشــتغال جهــان یعنی عددی بیــش از ۲/۵ 
میلیارد نفر کارگر را تحت تاثیر قرار داده اســت از دیگر ســو 
رونــد ایجــاد شــده باعــث پایین آمــدن شــدید ارزش بازارهای 

مالی شده و شاهد سقوط قابل توجه قیمت در بازار نفت و 
بورس بودیم. با توجه به این شرایط پیش بینی ها همچنان 
حاکــی از کاهــش ســرمایه گــذاری های شــرکت هــای بزرگ و 

کندی سرعت ایجاد اشتغال دارد. کوچک 
شــدن اقتصــاد جهان گرفتــاری های زیادی 

   یادداشت 
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ضرورت کشف پهنه های جدید؛ 

لزوم اقدام سریع سیاست گذار برای رفع کمبود سنگ آهن
صفحه 3
را بخوانید

 معاونت محترم امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رکمان

 جناب آاقی مهندس رحمان ژناد
                    مصیبت وارده را تسلیت رعض نموده، رحمت الهی ربای پدر زبرگواراتن 

                         و سالمتی و طول عمر با زعت ربای جنابعالی و خانواده ارجمند شما را 

                                از رپوردگار متعال خوااهنم

دکتر بابک اسماعیلی احمدآبادی - دمریعامل رگوه رشکت اهی ایبکو



رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، از تمدید مهلت ارائه 

اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل و ارسال فرم تبصره ماده 

100 قانون مالیات های مستقیم تا 1۵ تیرماه 1400 خبر داد. 

امیدعلی پارسا،گفت: تمدید مهلت ارائه اظهارنامه صاحبان 

مشاغل تا 1۵ تیرماه، بنا به درخواست اتاق اصناف ایران و 

تصویب ستاد ملی مدیریت کرونا، صورت گرفته است. او 

با اشــاره به شــرایط ناشــی از شیوع کرونا در کشور، گفت: 

صاحبان مشاغل تا 1۵ تیرماه فرصت دارند ضمن مراجعه 

www. بــه ســایت ســازمان امورمالیاتــی کشــور به نشــانی

intamedia.ir نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی و یا ارسال 

فــرم تبصــره مــاده 100 قانــون مالیات هــای مســتقیم اقدام 

کرده و از تسهیالت و معافیت های قانونی بهره مند شوند.

مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی 
تا 15 تیرماه تمدید شد

خبر  
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معاون استاندار کرمان خبر داد

 وضعیت کرونا 
در سه شهر کرمان قرمز شد

جانشــین رییس ســتاد مدیریت کرونا اســتان کرمان 
گفــت: ســه شــهر این اســتان از جمله رودبــار جنوب، 
کهنوج و منوجان در وضعیت قرمز کرونا قرار گرفته اند.

محمدصــادق بصیــری افــزود: لــذا ضــرورت دارد کــه 
مسئوالن و مردم تدابیر الزم را اتخاذ کنند.

وی اظهار داشــت: همچنین ۱۱ شــهر اســتان از جمله 
بافت، بردسیر، بم، شهربابک، قلعه گنج و کرمان در 

وضعیت نارنجی و ۹ شهر نیز زرد هستند.
جانشــین رییس ســتاد مدیریت کرونا اســتان کرمان 
گفــت: وضعیــت شــهرهای جنوبــی و شــرقی اســتان 
کرمــان شــکننده ارزیابــی می شــود که این امــر هم به 
علت همجواری با استان های هرمزگان و سیستان و 
بلوچستان است که اوضاع این مناطق باوجود کنترل 

ورودی و خروجی خوب نیست.
وی با بیان اینکه نشست مدیریت کرونا استان کرمان 
امروز برگزار نمی شود تصریح کرد: با علوم پزشکی بم 

و جیرفت برای اعمال محدودیت ها تماس داشتیم.
بصیری افزود: فردا ســتاد کرونا با پیگیری منطقه ای 
برگزار می شــود که امیدواریم موج بیماری به اســتان 

کرمان برنگردد.

طی یکسال گذشته تاکنون؛

 فرمانده انتظامی : ۱۷۰۰
 دستگاه ماینر در کرمان 

کشف شد

فرمانده انتظامی استان از کشف هزار و ۷۰۰ دستگاه 
ماینر قاچاق در این استان طی یکسال گذشته تاکنون 
خبــر داد. ســردار عبدالرضــا ناظــری اظهــار داشــت: با 
تالش و همکاری ماموران در برخورد با دســتگاه های 
اســتخراج غیــر قانونــی رمــز ارزهــا از ابتــدای خردادماه 
سال ۱۳۹۹ تا مدت مشابه در سال جاری ، هزار و ۷۰۰ 
دســتگاه ماینر کشــف که عالوه بر اســتفاده غیرمجاز 
آن هــا تبعــات منفــی در حــوزه اقتصــادی و اجتماعــی 

در پی داشتند .
وی بــا بیــان اینکــه اســتخراج رمــز ارزها در ســه بخش 
خانگــی، نیمــه صنعتــی، و صنعتــی انجــام می شــود، 
گفت: پلیس با این موارد برخورد قانونی خواهد داشت 
و در طی این مدت ۱۰۶ نفر متهم دستگیر و به مراجع 

قضائی معرفی شدند.
به گزارش ایرنا،این مقام انتظامی با اشــاره به قاچاق 
بــودن دســتگاه هــای ماینر و اســتفاده بــی رویه آنها از 
انــرژی بــرق گفت: دســتگاه های اســتخراج رمــز ارز نو 
نیســتند و به صورت دســت دوم و به عنوان دســتگاه 
خــارج از اســتفاده وارد کشــور مــی شــوند و عملکــرد 

مثبتی ندارند. 
 فرمانــده انتظامــی اســتان کرمان در پایــان از زحمات 
کارشناسان سازمان صمت و شرکت های توزیع نیروی 
برق شمال و جنوب استان که تعامل خوبی در ارتباط 
با جمع آوری رمز ارزها با پلیس دارند، قدردانی کرد.

با موعد تحویل آذر 1400؛

فروش KMC T8 کرمان موتور 
آغاز شد

به تازگی شرکت »کرمان موتور« در اواخر خرداد ۱۴۰۰، 
پیش فروش پیکاپ KMC T۸ را با قیمت غیر قطعی 
و موعد تحویل آذر ۱۴۰۰ در نمایندگی های خود آغاز 

کرده است.
 براســاس شــرایط فروش اعالم شــده مشــتریان باید 
در هنــگام ثبــت نــام ۳۵۰ میلیــون تومــان را بــه عنوان 
ودیعه اولیه بپردازند. در این بخشنامه قیمت قطعی 
بــرای پیــکاپ KMC T۸ اعــالم نشــده و قیمــت نهایــی 
برای اساس مصوبه روز تحویل برای مشتریان اعمال 
می شــود. ســود مشــارکت ۱۸ درصد و ســود انصراف 
۱۲ درصــد بــرای ایــن دوره از پیــش فــروش T۸ در نظر 
گرفته شــده و مشــتریان می توانند از این ویژگی بهره 

مند شوند.
الزم بــه ذکــر اســت کــه در حــال حاضر )خــرداد ۱۴۰۰( 
قیمــت مصــوب KMC T۸ از ســوی کرمــان موتور ۶۹۹ 
میلیون تومان اعالم شده است. اما این عدد نمی تواند 
به صورت قطعی معیار محاسبه بهای T۸ در آذر ۱۴۰۰ 

برای مشتریان جدید باشد.

فرماندار کرمان اعالم کرد

 اسامی منتخبان 
شورای شهر کرمان

فرمانــدار شهرســتان کرمــان نتایــج نهایــی انتخابــات 
شورای اسالمی شهر کرمان را به صورت رسمی اعالم 
کرد. علی بابایی از پایان یافتن شــمارش آرای شــورای 
شهر کرمان خبر داد و گفت: ۱۶۱ نفر به عنوان نامزد 
انتخابات شورای شهر کرمان برای کسب ۱۱ کرسی این 

شورا در کرمان با هم به رقابت پرداختند.
وی افزود: منصور ایرانمنش با ۲۹۰۹۶، محمود بابایی 
با ۲۰۹۲۳، عشــرت کردســتانی با ۱۷۶۷۸، سید محمد 
موسوی با ۱۶۳۲۴، محمد امین زاده با ۱۵۹۷۴، علیرضا 
نادری با ۱۵۶۴۹، حسین چناریان نخعی با ۱۵۲۵۶، فتح 
هللا مویدی با ۱۳۴۹۰، محمدامین شمســی گوشــکی 
با ۱۲۹۶۱، محمدرضا کمســاری بنانی با ۱۲۸۳۰و ســید 
محمدصادق تقوی یزدی با ۱۲۰۸۲ رای به عنوان اعضای 
اصلی شورای اسالمی شهر کرمان انتخاب شده اند.

بــه گفتــه فرماندار کرمان، زهرا لری، ســید حجت هللا 
موســوی قــوام، هــادی عســکری، کامــران صنعتــی، 
محسن نیکخواه، علی موحدی نیا و مسعود مسعودی 
بــه ترتیــب بــا کســب ۱۱۵۹۲، ۱۱۰۹۶، ۱۰۶۷۵، ۱۰۳۶۹، 
۱۰۰۴۱، ۹۴۰۲ و ۷۹۶۳ رای به عنوان اعضای علی البدل 

شورای اسالمی شهر کرمان هستند.
براســاس قانــون انتخابــات، هیــات اجرایــی از تاریــخ 
انتشاربه مدت دو روز در محل فرمانداری آماده قبول 

شکایات انتخاباتی است.

در اجالسیه دوم مجلس یازدهم انجام شد؛

 ابقای »پورابراهیمی« 
در سمت ریاست کمیسیون 

اقتصادی مجلس

اعضــای هیــات رئیســه اجالســیه دوم کمیســیون 
اقتصادی مجلس شــورای اســالمی معرفی شــدند.

بــر این اســاس »محمدرضــا پورابراهیمی« نماینده 
کرمان بار دیگر به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی 

مجلس انتخاب شد.
همچنیــن ســید کاظــم موســوی و ســید احســان 
خانــدوزی بــه ترتیــب رای کافــی را برای قــرار گرفتن 
در جایــگاه نایــب رئیــس اول و دوم کمیســیون بــه 

دست آوردند.
براســاس ایــن گــزارش غالمرضــا مرحباء بــه عنوان 
سخنگو، همچنین انور حبیب زاده بوکانی  و علیرضا 
زندیــان بــه عنــوان دبیران کمیســیون اقتصــادی در 
اســالمی  یازدهــم شــورای  اجالســیه دوم مجلــس 

انتخاب شدند.

شهردار کرمان خبر داد

کتاب یک صدسالگی 
 شهرداری کرمان 

منتشر می شود
کتاب »یک صدسالگی شهرداری کرمان« در دست 
تدوین است و به زودی منتشر می شود. این کتاب 
شــامل تاریــخ شــهرداری کرمــان در یک صدســال 
گذشــته به همراه مجموعه ای از عکس های شــهر و 
شهرداری کرمان و تحقیق و تاریخچه و مقاالت در 
این خصوص اســت که شــهرداری کرمان اقدام به 

تدوین آن کرده است.
بر اساس این گزارش، شهردار کرمان در جلسه ای 
کــه در محل دفتر شــهردار با حضــور عوامل تدوین 
این کتاب برگزار شد، با قدردانی از همۀ افرادی که 
در تدوین این کتاب نقش دارند، گفت: خوشحالم 
اشخاصی این کار را انجام می دهند که از هر حیث 

کاردان و کاربلد هستند.
سیدمهران عالم زاده ادامه داد: این کتاب نباید هیچ 
نوع بهره برداری سیاســی، شــخصی و کاری داشــته 
باشــد و فقط آنچه واقعیت بوده و هســت، باید در 

آن تدوین، مکتوب و منتشر شود.
وی بیــان کــرد: امیدواریم ایــن کتاب مرجعی جامع 
برای اســتفادۀ عموم باشــد که به صورت مســتند از 
وقایــع و واقعیت هــای شــهرداری و شــهر کرمــان در 
یک صدسال گذشته تدوین شده و به عنوان هدیه ای 
از این دورۀ شهرداری در اختیار عموم افراد، محققان 

و کارشناسان قرار گیرد.

تسریع واکسیناسیون چگونه می تواند به رونق توریسم کمک کند؟

فرصت طالیی دولت سیزدهم در احیای گردشگری
محمد جهانشاهی

دکتری مدیریت کسب و کارهای گردشگری
کرونــا دو برابــر جنــگ جهانــی دوم بــه اقتصاد جهانی آســیب وارد 
کرده، این یک نمونه از ارزیابی هاییســت که نشــان از بزرگترین 
گرفتاری جهانی دارد. ارزیابی شاخص های مهم این حوزه  نشان 
از این دارد که کاهش متوسط ۲ درصدی ، افزایش تورم ، افزایش 
بیکاری تا جایی که زندگی بیش از ۸۰ درصد بازار اشتغال جهان 
یعنــی عــددی بیــش از ۲/۵ میلیــارد نفــر کارگــر را تحــت تاثیر قرار 
داده است از دیگر سو روند ایجاد شده باعث پایین آمدن شدید 
ارزش بازارهای مالی شــده و شــاهد ســقوط قابل توجه قیمت در 
بــازار نفــت و بــورس بودیــم. با توجه به این شــرایط پیش بینی ها 
همچنان حاکی از کاهش سرمایه گذاری های شرکت های بزرگ 
و کندی سرعت ایجاد اشتغال دارد. کوچک شدن اقتصاد جهان 
گرفتــاری هــای زیــادی را در پی دارد که  اگر چه تحت تاثیر جریان 
های موثری چون واکسناسیون در گوشه و کنار جهان در نیمه دوم 
ســال میالدی ، افزایش ســرعت رشــد را شاهد خواهیم بود اما به 
نظر می رســد انتظار تغییرات محســوس تر را باید در ســال آینده 
میالدی داشت و زمان بیشتری الزم است تا ثبات و پایداری را در 
اقتصــادی جهانــی تجربــه کنیم. در این بیــن نگاه بخش عمده ای 
کشورها به حوزه های خدماتی در کنار بخش های صنعتی است. 
یکی از گسترده ترین پیشران های اقتصادی جهان که بزرگترین 
صنعت خدماتی دنیا هم محســوب می شــود ، گردشگری است. 
سهامدار اصلی  حوزه اشتغال که سهمی بیش از ۱۰ درصد  شاغلین 
جهان را به خود اختصاص می داد. رشد نزدیک به ۴ درصدی این 
صنعت طی سال های اخیر تا پیش از همه گیری ویروس کرونا و 
پیشــی گرفتن از حوزه هایی چون عمران و ســاخت و ســاز ، خرده 
فروشی و عمده فروشی ، خدمات درمانی ، کشاورزی و... نشان از 
ابزاری قدرتمند در اقتصاد جهانی دارد که همان میزان که آسیب 
پذیر است بیش از آن انعطاف پذیری و ظرفیت باالیی در بازیابی  

از شوک های مختلف را دارد.
کشــور ما نیز همچون دیگر کشــورهای دنیا ، آســیب های جدی را 
در حــوزه هــای مختلــف تجربه کرده و همچنان این شــرایط باعث 
ایجــاد ســختی هــای زیــادی در زندگــی مــردم بــه ویــژه دهک های 
پایین جامعه گردیده که در این بین با توجه به وجود تحریم ها و 

اهرم های بازدارنده مالی و مبادالتی ، شاهد شرایط نامطلوبی در 
بسیاری از شاخص های اقتصادی و به طبع آن افزایش معضالت 
اجتماعــی و گرفتــاری هــای حــوزه هــای مختلــف هســتیم. اگر چه 
پیــش بینــی هــا نهادهــای بیــن المللی نشــان از کاهش نــرخ تورم 
و افزایــش رشــد اقتصــادی ایران در ماه هــای پیش رو دارد اما اگر 
هدف سیاســتمداران و تصمیم ســازان ، برون رفت از این شــرایط 
اســت نیازمند اولویت بندی جدی در امور به ویژه مهم ترین آنها 
، یعنی حوزه ســالمت هســتیم. اکنون  بیشــترین تاثیر را بر کالن 
روندها و جهت دهی به پیشران های  اقتصادی ، کیفیت سالمت 
جامعه دارد که کمیت واکسناســیون مهمترین شــاخص اثر گذار 
بــر این شــرایط اســت. بدون شــک بــا توجه به وجــود فاکتورهایی 
چــون گســتردگی و تنــوع اقلیمــی و معمــاری و فرهنگی در کشــور 
و عالقمنــدی رو بــه تصاعــدی ایرانیــان به ســفر و از آنجا که ســهم 
سفرهای داخلی رقمی بیش از ۷۰ درصد از مخارج کل سفر را به 
خود اختصاص می دهد به نظر می رسد در شرایط سخت امروز 
جامعــه مــا توجــه جــدی بــه مقوله گردشــگری مــی تواند عــالوه بر 
افزایش ســرعت و میزان ورود ارز به خزانه کشــور ، باعث توســعه 
اقتصادی سریع و افزایش فرصت های اقتصادی – اجتماعی را در 
ســطح کشــور دارد. گســترش گردشــگری در ده های اخیر به ویژه 
افزایــش چشــمگیر ســرمایه گــذاری هــا در بخش هــای مختلف از 
جملــه اقامتــی ، پذیرایــی ، حمل و نقل و ایجاد بنگاه های کوچک 
وبه ویژه کســب و کارهای خرد  تحت تاثیر این وضعیت ، اکنون 
بستری برای توزیع مناسب تر ثروت از دل ظرفیت های اقتصادی 
موجــود فراهــم آورده اســت از هتــل هــا و مجموعه هــای بزرگ  در 
کالنشهرها گرفته تا اقامت گاه های بوم گردی در روستاها ، حتی 

در دور افتاده ترین مناطق کشور .
در حالی که بر اساس آمارها بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان خسارت 
به این صنعت در کشور وارد آمده و بیکاری بخش زیادی از شاغلین 
را در پی داشته اما بدون شک سریع تر از سایر حوزه ها بازیابی 
خواهد کرد و اگر سیاست های در دست پیگیری نظام برای کاهش 
فشارهای بین المللی به نتیجه برسد این شرایط حالتی سونامی 
گونــه را در افزایــش تعداد گردشــگران خارجی تجربه خواهد کرد. 
بدون شک کرونا آنچنان فشاری به اقتصاد جهانی وارد آورده که 
یکی از مهم ترین رویکردهای کشــورهای صاحب قدرت حضور و 

بهــره بــرداری از بازارهــای بزرگ و جدیدی همچون ایران اســت که 
پیش از این سهل الورود نبودند .شرایطی که فرصت های زیادی 

برای کشورمان در پی خواهد داشت.
بر اساس آمارها اکنون از برنامه ریزی ها ی سند ملی واکسناسیون 
عقب هســتیم. تا امروز چیزی بیش از ۴ میلیون دوز واکســن در 
کشــور تزریــق شــده کــه ۳/۵ میلیــون نفــر دوز اول و بیــش از ۵۰۰ 
هــزار نفــر دوز دوم را نزریــق کــرده انــد. وجود واکســن و تجهیزات 
الزم اصلــی تریــن نیــاز بــرای تحقــق بخشــیدن بــه این امــر الزامی 
اســت. در حال حاضر نزدیک به ۳۰۰۰ تیم در سراســر کشــور در 
حال تزریق واکسن هستند که این عدد قابلیت افزایش تا ۵۰۰۰  
تیم را دارد که اگر واکسن و تجهیزات به طور کامل در اختیارشان 
باشد روزانه تا ۵۰۰ هزار دوز  واکسن به گروه های مختلف تزریق 
می شــود و این می تواند با احتســاب تزریق دو دوز و گذشــت ۲ 
هفتــه از پایــان دوز دوم ، ایــن نویــد را بدهد کــه رفته رفته از نیمه 
دوم سال شاهد تحرک در بازار گردشگری داخلی و در پایان سال 
ورود مجدد گردشگران خارجی را شاهد باشیم.دولت جدید باید با 
درک مناسب این موضوع ، تمرکز جدی تری بر سرعت بخشیدن 
به این روند داشــته باشــد. بهره گیری از روش هایی چون تهاتر و 
نیز خرید واکســن از محل پول های بلوکه شــده در کنار خرید از 
محل ذخایر ارزی بانک مرکزی ســرعت ورود واکســن به کشــور را 
افزایش دهد تا در کنار تولید واکســن های داخلی و روانه شــدن 
آنها به جامعه ، شرایط مناسب و قابل اتکائی را در کشور شاهد 
باشیم که حاصل آن سرعت بخشیدن به خروج از وضعیت نفس 
گیر کنونی اســت و بهره برداری بیشــار از شــرایط حاکم بر جهان 

طی ماه های پیش روی.
تاکید مجدد بر این نکته ضروری است که با بهبود شرایط شاهد 
افزایش چشمگیر رفت و آمدها در مسافت های کوتاه و رفته رفته 
مسافت های طوالنی تر خواهیم بود و این یعنی  عملکرد مناسب 
گردشگری در اشتغال و درآمد و سوق دادن پول از بازارهای بزرگ 
تر به محیط های کوچک تر و کاهش آسیب های این دست محیط 
هــا چــرا کــه بــا در نظــر گرفتــن تاثیرپذیــری زنجیــره ای و ضربدری 
عوامــل اثرگــذار در اقتصــاد و بــاال بودن ضریب تکاثر اشــتغال در 
ایــن بخــش ، گردشــگری تعویــض طالیی اقتصاد مــا خواهد بود ، 
پس واکسیناسیون وقت طالیی برای تعویض طالیی خواهد بود.

با رشد هزینه ساخت و تعمیق رکود بازار مسکن؛

تب ساخت وساز مسکن در استان ها خوابید
از اواســط ســال گذشــته و در شــرایطی که تقاضا برای ســاخت 
مســکن در تهــران به شــدت کاهــش پیــدا کــرده بــود، آمارهــا از 
افزایش رغبت سرمایه گذاران برای ساخت وساز مسکونی در سایر 
شهرستان ها حکایت داشت؛ اما حاال آمارهای جدید حاکی از آن 
اســت که این افزایش رغبت بیش از یک فصل دوام نداشــته و 
تولید مسکن در سایر شهرستان ها نیز کاهش پیدا کرده است.
آمارهــای مربــوط بــه وضعیــت صــدور پروانه های ســاختمانی در 
پاییــز گذشــته حاکــی از ایــن بــود کــه  تقاضــا برای صــدور پروانه 
ساختمانی در شهرستان ها برخالف تهران افزایشی است. در آن 
زمان، فعاالن صنعت ساختمان و انبوه سازان اعالم کرده بودند 
کــه پاییــن بــودن هزینه احــداث پروژه های مســکونی در خارج از 
تهران باعث این رونق شده و نمی تواند برای مدت طوالنی ادامه 
پیدا کند؛ حاال آمارهای مربوط به صدور پروانه های ســاختمانی 
در پاییــز ۹۹حاکــی از ایــن اســت که صدور پروانه ســاختمانی در 
شهرســتان ها نیــز ماننــد پایتخت منفی شــده و تــب تقاضا برای 

ساخت وساز خوابیده است.

عقب نشینی سازندگان مسکن  
آمار صدور پروانه های ساختمانی در شهرداری های کشور حاکی 

از آن است که تقاضا برای ساخت وساز مسکونی در کل کشور 
به طور میانگین کاهشی بوده؛ اما در شرایطی که تعداد واحدهای 
مسکونی پیش بینی شده در پروانه های ساختمانی شهر تهران 
۴.۷درصد نسبت به فصل قبل کمتر شده، این کاهش به طور 
میانگین برای کل کشــور معادل ۱۷.۲درصد بوده اســت. به نظر 
می رســد تعمیق رکود بازار مســکن و همچنین باال رفتن هزینه 
ساخت در شهرستان ها از قوی ترین عواملی باشد که سازندگان 
را از برنامه ریزی برای تولید مسکن جدید منصرف کرده است.

تولید مسکن به روایت آمار  
بــا توجــه بــه اینکــه تولیــد مســکن در ایران یک تا دو ســال زمان 
می برد، واحدهای مسکونی ساخته شده  با پروانه های ساختمانی 
تابستان و پاییز سال گذشته از چند ماه دیگر امکان ورود به بازار 
پیدا خواهند کرد. با این حساب، کاهش صدور پروانه ساختمانی 
در پاییز ســال گذشــته روی عرضه مســکن در نیمه دوم امســال 
اثرگــذار خواهــد بــود کــه البته با توجه به تعمیق رکــود این بازار، 
به نظر نمی رسد مشکلی ایجاد کند اما بازهم به افزایش کسری 

مسکن دامن خواهد زد.
براساس آخرین اطالعات مرکز آمار ایران، در پاییز گذشته هزار 

و ۹۵۸پروانه ساختمانی برای احداث بنا در تهران صادر شده که 
این تعداد نســبت به فصل قبل ۱۲.۱درصد و نســبت به فصل 
مشابه سال قبل ۳۰.۳درصد کمتر است. در این پروانه ها ۱۳هزار 
و ۱۷۱واحد مسکونی پیش  بینی شده که نسبت به فصل گذشته 
۴.۷درصد و نســبت به فصل مشــابه ســال گذشته ١٨.٧درصد 
کاهش نشــان می دهد. متوســط مســاحت زیربنای این دســته 
از پروانه هــا در ایــن فصــل ١٥٥٢مترمربع و متوســط تعداد واحد 

مسکونی در هر یک از این پروانه ها ٨.٢ واحد بوده است.
پروانــه  صــدور  وضعیــت  از  رســمی  آمارهــای  اینکــه  باوجــود 
ساخت وســاز مســکونی در نقاط شــهری کشــور از کاهش تولید 
مسکن نسبت به فصل قبل حکایت دارد، اما همچنان وضعیت 
تولید در مقایسه با رکود سنگین سال ۹۸بهتر است. آمارها حاکی 
از این اســت که در پاییز ســال ١٣٩٩، تعداد پروانه ســاختمانی 
صادر شده نسبت به فصل مشابه در سال قبل از آن ۱۸.۳درصد 
بیشتر است. در این تعداد پروانه، درمجموع ۱۱۳هزار و ۸۱۶واحد 
مســکونی پیش بینی شــده که در مقایســه با فصل مشابه سال 
۹۸معادل ۳۳.۸درصد افزایش دارد. طبق آمار متوسط مساحت 
زیربنا در این پروانه ها ٥٧٢مترمربع و تعداد واحدهای پیش بینی 

شده در هر پروانه احداث، ۳.۱واحد بوده است.

سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب شد

بازخوانی ۵۰ وعده اقتصادی رئیسی

رقابت های انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسید و با مشخص 
شدن نتایج انتخابات ۱۴۰۰، سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس 
دولت سیزدهم شناخته شد. ابراهیم رئیسی درحالی ۴۵ روز دیگر 
راهی پاستور خواهد شد که اولین کسی است که بعد از اعالم 
نامــش بــه عنــوان منتخب بــرای قوه مجریه، همچنــان عهده دار 
ریاست یک قوه دیگر هم است. »رئیس جمهور« شدن رویایی 
طوالنی و دســت نیافتنی برای ابراهیم رئیســی نشــد، مانند آن 
رویایی که قالیباف یا محســن رضایی سالهاســت دارند و محقق 
نمــی شــود، او چهــار ســال بعــد از اولیــن شکســت در انتخابات 
ریاســت جمهوری، توانســت در دومین حضورش ردای ریاســت 
جمهوری را بر تن کند و چند ماه دیگر که دوره ۸ ساله ریاست 
جمهــوری روحانــی به پایان برســد از یــک رئیس جمهور منتخب 
به رئیس جمهور مستقر در پاستور تغییر وضعیت خواهد داد 

ابراهیم رئیسی چهره پیروز انتخابات ریاست جمهوری۱۴۰۰  در 
گفت و گوها و مناظره های انتخاباتی در تشریح برنامه های خود 
برای دوره چهار ســاله ریاســت جمهوری ۵۰ وعده داد که تقریبا 
همه آنها رنگ و بوی اقتصادی دارد که از مهم ترین آن ساخت 
چهــار میلیــون مســکن و ایجاد چهار میلیون شــغل اســت. حاال 
رئیسی مانده و وعده هایی که در جریان تبلیغات انتخاباتی خود 
مطــرح کــرد و به نظر می رســد با همراهــی جریان اصولگرایان و 
دیگر نهادها، بهانه هایی مثل کارشکنی یا نبود قوانین مناسب 
برای عملی نشدن وعده های رئیس دولت وجود نخواهد داشت 
و بایــد دیــد کــه آیــا او می تواند به وعده هایــی که در انتخابات به 

مردم داده است عمل کند یا خیر.

وعده های رئیسی در جریان انتخابات ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

وعده های مدیریتی؛  
تغییر وضع موجود به نفع مردم

پایان روابط فسادانگیز و جریان رانت خواری و برخورد با مظاهر فساد
جهت گیری در راستای عدالت

استفاده از همه ظرفیت های کشور و نیروهای کارآمد و اجماع سازی
تحول در نظام اجرایی و شیوه اداره کشور

تحــول در نظــام اداری بــرای مقابلــه بــا فســاد اداری و برداشــتن 
ضابطه های دست وپاگیر

شناخت اقلیمی مسئل کشور عالوه بر مسائل کالن
ایجاد گشت ارشاد برای مدیران

اصالح دولت و مبارزه با فساد، ناکارآمدی و تبعیض
ایجاد سامانه شفافیت و شفاف سازی اقدامات

به حداقل رساندن یا منتفی کردن تعارض منافع در بسیاری از 
سطوح مثل بخش مسکن و سالمت

وعده های اقتصادی؛  
ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال

ایجاد یک میلیون شغل در هر سال )۴ میلیون شغل در پایان ۴ سال(
رســاندن تــورم بــه نصــف میــزان فعلــی و پــس از آن، تک رقمی 

کردن تورم
ایجاد سامانه جامع اطالعات اقتصادی

مدیریت بازار ارز
رفع وابستگی کاالهای اساسی و سفره مردم به نرخ ارز

اصالح نظام بانکی کشور
تحول ساختاری در نظام بانکی

سوق دادن نقدینگی به سمت تولید
افزایش نظارت بر بازار

کنترل گرانی و مقابله با گران سازی
اصالح نظام قیمت گذاری و تامین و توزیع برای حل فاصله طبقاتی
حل فاصله طبقاتی و بی عدالتی با تغییر سیاست های نادرست اقتصادی

متناسب سازی حقوق مردم با تورم
توزیع عدالت با استفاده از ظرفیت های اقتصادی

اصــالح نظــام مالیاتی و ایجاد ســامانه هوشــمند بــرای مقابله با 

بروکراسی فسادزا
حمایت از خانواده ها و اقشار محروم

تامین حداقل معاش مردم با ارائه کارت خرید برای سه دهک پایین
جهش در تولید و تقویت کسب و کار

استفاده از ظرفیت تولیدی کشور که ۴۰ درصد آن خالی است
فعال کردن اقتصاد دریایی

وعده های سالمت و بهداشت؛  
آسان کردن دسترسی به متخصصین و پزشکان در همه کشور

واکسیناسیون کرونا برای همه آحاد مردم در اسرع وقت
کمک به آسیب دیدگان از کرونا

کاهش ۵۰ درصد از هزینه های درمان
پرداخــت هزینــه درمان از طریق ارائه کارت ســالمت برای برخی 

از اقشار جامعه
توسعه خدمات درمان ناباوری

توجه به معیشت و حقوق پزشکان و پرستاران

وعده های اجتماعی و فرهنگی؛  
حل مشکل مسکن جوانان در آستانه ازدواج

رایگان شدن اینترنت برای دهک های پایین جامعه
رونق اقتصاد فضای مجازی

تجدید نظر در بخشنامه های دست و پاگیر
حل مشکل طرح تحول سالمت

حل آسیب دیدگی عدالت در جامعه
شــناخت حقــوق همــه مــردم و دختران و زنان و روســتاییان برای 

حل مشکالتشان

وعده های سیاست خارجی؛  
پایبندی به برجام با اقتدار خارجی در امتداد اقتدار داخلی

سامان دادن اقتصاد، معیشت و فرهنگ و مسائل اجتماعی و 
حقوق مردم در عرصه سیاست خارجی

تردید نکردن برای رفع تحریم ها و در کنار آن خنثی سازی تحریم 
و شرطی نکردن اقتصاد

توجه ویژه به دیپلماسی اقتصادی در کنار دیپلماسی سیاسی و 
استفاده از ظرفیت های اقتصادی منطقه ای
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 امکان مشاهده 
 پرونده صادراتی 
درسامانه جامع تجارت

صادرکنندگان می توانند از این پس اطالعات مربوط به 

وضعیت تعهدات ارزی و ارز حاصل از بازگشت صادرات 

خود را در بخشی که با همکاری بانک مرکزی و وزارت 

صمت در ســامانه جامع تجارت اضافه شــده اســت، 

مشــاهده کنند. بر اســاس اعالم معاونت فناوری های 

نوین بانک مرکزی، این بخش شامل تا زه ترین اطالعاتی 

اســت کــه بــا اســتفاده از داده هــای اطالعاتــی گمرک 

جمهوری اسالمی ایران و سامانه های ارزی بانک مرکزی 

فراهم شده و در پایان هر روز کاری بارگذاری می شود 

که با مراجعه به آن، صادرکنندگان می توانند به طور 

دقیق آخرین وضعیت تعهد صادراتی و ایفای تعهدات 

ارزی خود را تا  پایان روز کاری قبل مشاهده کنند.
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با کمک فعاالن اقتصادی کرمان؛

۵۱ دستگاه سرمایشی به 
»بیمارستان افضلی پور« 

اهدا شد
فعــاالن اقتصــادی اســتان کرمــان بــا محوریــت اتــاق 
بازرگانی کرمان در ادامه انجام مسئولیت های اجتماعی 
خــود و کمــک بــه جلوگیــری از شــیوع ویــروس کرونــا، 
۵۱ دســتگاه کولــر آبــی و اســپلیت بــه ارزش ۵ میلیارد 
ریــال بــه بیمارســتان افضلــی پور اهدا کردنــد. فعاالن 
اقتصــادی بــا آغاز بیماری کرونا در کنار ســایر فعالیت 
های اجتماعی خود، اقدام به تهیه وسایل و تجهیزات 
مورد نیاز بیمارستان ها کرده اند که به تازگی و با توجه 
به گرمای شــدید و شــرایط ایجاد شــده در بیمارســتان 
افضلی پور، چندین دستگاه کولر آبی و اسپلیت تهیه 
و به بیمارستان اهدا شد. در این اقدام ارزشمند سه 
دســتگاه اســپلیت ۴۸ هزار و ۱۰ دســتگاه اسپلیت ۲۴ 
هزار و ۱۸ دستگاه کولر آبی ۵ هزار و ۲۰ دستگاه کولر 
آبی دو هزار و ۸۰۰  برای بخش های اورژانس، کرونا، 
آنکولوژی و آی سی یو اطفال، عفونی، رادیولوژی، پیوند 
مغز و استخوان، کلینیک، آزمایشگاه، اکو، مامایی و 
زنان تهیه شــده اســت. به گزارش روابط عمومی اتاق 
کرمان،رئیــس بیمارســتان افضلــی پــور کرمــان ضمن 
قدردانی از کمک های فعاالن اقتصادی از ابتدای شیوع 
کرونا تاکنون گفت: مناسب سازی سیستم سرمایشی 
بیمارســتان افضلی پور با هدف ارائه بهتر خدمات به 
بیماران و افزایش رضایتمندی شهروندان انجام شده 
کــه عالوه بــر افزایش رفاه بیماران، مانع از گرمازدگی 
آنها نیز می شــود. محمدحســین مهرالحسینی افزود: 
دســتگاه هــای کولر آبی برای بخــش هایی که بیماران 
بســتری شــده اند به کار گرفته می شــود و از اسپلیت 
ها برای بخش هایی مانند رادیولوژی ها، آزمایشگاهها 
و بخش هایی که گرما و رطوبت به سیستم های آنها 

آسیب وارد می کند استفاده خواهد شد.

 کرمانی ها پیشگام در ایفای تعهدات ارزی 
نسبت به تعهد صادراتی 

جغرافیای رفع تعهد ارزی 
صادرکنندگان

آخرین آمار اعالم شــده از  ســوی رئیس ســازمان توسعه 
تجارت بیانگر ایفای ۵۸ درصدی تعهدات ارزی واحدهای 
تولیدی است. به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه 
تجــارت ایــران، »حمید زادبوم« با اشــاره به پایین بودن 
میانگین ایفای تعهدات ارزی تعداد زیاد صادرکنندگان 
فاقد کارت بازرگانی ادامه داد: با وجود ناچیز بودن میزان 
تعهدات و با توجه به عدم ایفای تعهدات ارزی حاصل 
از صادرات توسط این گروه از صادرکنندگان، میانگین 
ایفــای تعهــدات  ایــن گروه کمتر از یک درصد اســت که 
ایــن رقــم، میانگیــن کل را هــم تحت الشــعاع قــرار داده 
است. همچنین دبیر کمیته اقدام ارزی با اشاره به آمار 
ایفــای تعهــدات ارزی نیز گفته اســت: براســاس آخرین 
اطالعــات و آمــار موجــود، اســتان های بوشــهر، کرمــان 
و اصفهــان، بیشــترین نســبت ایفــای تعهــدات ارزی را 
نســبت بــه تعهــدات صادراتــی داشــته اند. بــه گــزارش 
سازمان توسعه تجارت ایران، احسان قمری عنوان کرد: 
صادرکنندگان اســتان بوشــهر، ۹۶ درصد تعهدات ارزی 
خود را ایفا کرده و مقام اول را در ســطح کشــور به خود 
اختصاص داده اند. پس از اســتان بوشــهر اســتان های 
کرمــان بــا ۸۹ درصــد و اصفهان با ۸۸ درصد بیشــترین 
نسبت ایفای تعهدات ارزی را داشته اند که بیانگر تالش 
و همکاری صادرکنندگان استان های فوق الذکر در اجرای 
مصوبات و مقررات مربوط به ایفای تعهدات ارزی است. 
بــه گفتــه قمــری اســتان های قزویــن، خراسان شــمالی، 
تهران، مرکزی، یزد، خوزستان، فارس و سمنان نیز در 
رتبه های بعدی از نظر باال بودن نســبت ایفای تعهدات 
ارزی قرار دارند.  مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی 
سازمان توسعه تجارت ایران  همچنین اظهار کرده است: 
صادرکننــدگان ۱۵ اســتان کشــور، تا  پایــان فروردین ماه 
ســال جاری بیــش از ۶۰درصد تعهــدات ارزی خود را ایفا 
کرده اند که این امیدواری وجود دارد با تمهیدات درنظر 
گرفته شده، تعداد استان های واجد بیش از ۶۰ درصد 

نسبت ایفای تعهدات ارزی، افزایش یابد.

تعویض خودروهای کارکرده با نو؛

مزیت های اصلی طرح 
جایگزینی محصوالت 

»مدیران خودرو«
اخیرا شرکت »مدیران خودرو« طرح تعویض خودروهای 
کارکرده با نو خود را با جدیت و مشارکت شرکت ایرانیان 
خودرو از سر گرفته است. این طرح را می توان در میان 
خودروسازان کشور طرحی خاص و منحصر به فرد در 
شرایط فعلی نامید. از مزیت های مهم این طرح می توان 
بــه تقویت بازار دســت دوم محصــوالت مدیران خودرو 
اشــاره کــرد، در اصــل در ایــن طــرح بــا حضــور نماینده 
رســمی دادگســتری قیمت عادالنه ای روی خودروهای 
کارکرده مدل سال ۹۰ و به بعد وضع می شود، و مبلغ 
خریــداری شــده می تواند نســبت به انتخــاب محصول 
جدیــد ایــن برنــد به عنــوان پیش پرداخت یا بخشــی از 
آن در نظــر گرفتــه شــود. از ســوی دیگــر در ایــن طــرح 
خودروهــای دســت دوم اورهــال شــده و گارانتی جدید 
تحــت نــام گارانتــی پــالس دریافت می کننــد و قطعات 
اصلی و الزم  برای آنها با اطمینان خاطر فراهم می شود.

گام هایی بلند در مسیر توسعه و بهره وری؛

فصلی نو در فعالیت های 
هلدینگ »راهیان سهام«

به دنبــال اراده ایجادشــده در هلدینگ ســرمایه گذاری 
مس سرچشــمه، با هدف گسترش فعالیت ها، حضور 
در بازارهــای جدیــد، پایــش فعالیــت شــرکت ها بــرای 
رســیدن بــه جایــگاه واقعــی ســهام هلدینــگ و توجــه 
بــه دانــش روزآمــد و ارتقــای تــوان اجرایــی و عملیاتــی 
شرکت ها، هلدینگ معدنی و ساختمانی راهیان سهام 
نیز همچون دیگر شرکت های مجموعه سرمایه گذاری 
مس سرچشــمه، با شناســایی موانع موجود در مسیر 
بلنــد در  بــرای گام هــای  بهــره وری بهینــه،  توســعه و 

سال های پیش رو مهیا می شود.
گفتنی اســت که شرکت های آریا ناران، نوآوران مس، 
مــدوار و عمران گســتران، از شــرکت های زیرمجموعــه 
هلدینــگ راهیان ســهام از ظرفیــت بســیار باالیــی در 
زمینــه  کاری خــود برخوردارنــد و می تواننــد بــا حرکــت 
در مســیر خط مشــی جدیــد هلدینــگ ســرمایه گذاری 
مس سرچشــمه، بــا بالفعــل شــدن ظرفیت هــای ایــن 
مجموعــه شــاهد افزایــش بهــره وری و ســودآوری ایــن 
هلدینگ باشــند. از همین رو در ســال ۱۴۰۰ هلدینگ 
راهیــان ســهام و شــرکت های زیرمجموعــه آن رشــد 

چشمگیری در سودآوری خواهند داشت.

مجمع عمومی سالیانه شرکت سرمایه گذاری و 
توسعه گل گهر برگزار شد

رشد سه برابری سود خالص 
شرکت در سال ۹۹

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری و 
توسعه گل گهر با حضور سهامداران این شرکت برگزار 
شــد. در ابتــدای نشســت مجمــع عمومی،مدیرعامل 

شرکت، گزارشی از عملکرد سال مالی ۹۹ ارائه داد.
مهنــدس رامیــن ســارنگ در ایــن رابطــه گفــت: ســود 
خالص شرکت در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بیش از 
سه برابر رشد داشته است. همچنین کسب رتبه اول 
صادر کننده نمونه در سال ۹۹، کسب عنوان شرکت 
برتر از نظر رشد سریع، کسب رتبه اول از نظر بهره وری 
کل در گروه فلزات اساسی از جمله افتخارات شرکت 

در سال گذشته بوده است.
وی ادامه داد: رشــد بیش از ۱۱۴ درصدی در عملیات 
بازرگانی در سال ۹۹، ایجاد بازدهی ۶۱ درصدی بیشتر 
از متوسط بازدهی سرمایه در سرمایه گذاری در سهام 
شرکت های بورسی؛ اجرای طرح طبقه بندی مشاغل 
جهت قانونمند کردن نظام پرداخت پرسنلی؛ دریافت 
گــزارش حسابرســی و بــازرس قانونی مقبــول از جمله 

اقدامات مهم شرکت در سال های اخیر می باشد.
گفتنی است در جلسه مجمع عمومی، میزان سرمایه 
شــرکت از مبلــغ ۱۵ هــزار میلیــارد ریــال بــه ۳۷ هــزار 
میلیــارد ریــال ، حــدود ۱۴۷ درصــد افزایش یافت و در 
پایــان ســهامداران ضمــن تصویــب صورت هــای مالــی 
۱۳۹۹ از زحمــات مدیــر عامــل و اعضــای هیــأت مدیره 

تقدیر کردند.

با استقبال خریداران از انتشار1۵00میلیارد ریال 
اوراق،انجام شد

تامین مالی موفق »ماهان 
سیرجان« از بورس کاال

شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان 
برای تامین سرمایه در گردش، اقدام به انتشار اوراق 
ســلف موازی اســتاندارد معــادل ۳۵۰هــزار تن کلوخه 
بــورس  ریــال در  بــه ارزش ۱۵۰۰میلیــارد  ســنگ آهن 
کاالی ایــران کــرد کــه ایــن اوراق با اســتقبال خریداران 

به فروش رفت.
شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان 
کــه در نمــاد »عســیرجان« اقــدام بــه انتشــار اوراق 
گواهی ســلف کرده بود، موفق شــد تعداد یک میلیون 
و ۲۵۰هــزار قــرارداد را با قیمــت یک میلیون و ۲۰۰هزار 
ریال در هر قرارداد صد کیلوگرمی به فروش برســاند 
کــه عرضــه اولیه ایــن اوراق از طریق شــرکت کارگزاری 
تامین سرمایه نوین انجام شد. معامالت ثانویه اوراق 
مذکور از روز سه شنبه ۱۱ خرداد جاری تا ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ 
ادامه خواهد داشــت. این گزارش حاکی اســت مهدی 
بهرامــی مدیرعامــل شــرکت توســعه فــرآوری صنایع و 
معادن ماهان سیرجان، اردیبهشت گذشته از انتشار 
اوراق مذکــور بــرای تامین مالی شــرکت خبر داده بود. 
شــرکت فرآوری صنایع و معادن ماهان ســیرجان یکی 
از شــرکت های زیرمجموعــه هلدینــگ ماهــان و بازوی 
اجرایــی آن در بخــش معدن اســت کــه در حال حاضر 
عملیات استخراج و فروش سنگ آهن از توده معدنی 

شماره  ۵ گل گهر سیرجان را برعهده دارد.

ضرورت کشف پهنه های جدید؛ 

 لزوم اقدام سریع سیاست گذار 
برای رفع کمبود سنگ آهن

همایون دارابی/ سپهر سعادت
ایــران در حالــی در بین کشــورهای بزرگ تولیدکننــده فوالد جهان 
قرار دارد که بر برنامه تولید فوالد به میزان ۵۵ میلیون تن تا سال 

۱۴۰۴ پافشاری می کند.
با توجه به رشــد تولید فوالد کشــور در دهه ۹۰ )ســه برابر شــدن 
تولید در ۱۰ سال اخیر( می توان نتیجه گرفت که صنعت فوالد در 
این ســال ها نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و ســرمایه گذاری 

قابل توجهی در آن صورت گرفته است.
این در حالی اســت که رشــد تولید سنگ آهن به عنوان ماده اولیه 
فوالدســازی و میــزان ســرمایه گذاری در ایــن صنعــت برای کشــف 
پهنه های بیشتر به هیچ عنوان متناسب با صنعت فوالدسازی نبوده 
و نیست، به طوری که در سال های اخیر همواره کمبود سنگ آهن 
و آهن اسفنجی از طرفی و از سوی دیگر ممنوعیت صادرات آن و 

سهمیه بندی برای واحدهای تولید را شاهد بودیم.
دلیــل ناهمگونــی و عــدم ســرمایه گذاری در این بخــش را می توان 
اشــتباه سیاســت گذار مبنی بر عدم آزادســازی قیمت های زنجیره 
فوالد دانســت که رانت تامین مواد اولیه ارزان را به شــرکت های 
فوالدساز تزریق کرده و موجب شده تا طرح های فوالدسازی همواره 
از طرح های تولید ســنگ آهن یا کنســانتره جذاب تر شــوند و این 

زنجیره به سمت تولید بیشتر فوالد توسعه یابد.

  ماجرای رشد قیمت سنگ آهن  
در ۲ ســال اخیر میالدی ابتدا با شکســته شــدن سد سنگ باطله 
شــرکت واله و ســپس به دلیل اختالف چین و اســترالیا که منجر 
به عدم واردات چین از اســترالیا شــد، رشــد چشــم گیر در قیمت 
ســنگ آهن و رســیدن به ســقف های قیمتی جدید رخ داد. عالوه 
بــر ایــن بحــران کرونا نیز منجر به تعطیلی معادن و کاهش نیروی 
کار تولیدکنندگان بزرگ دنیا شد که این امر نیز به کمبود عرضه 

سنگ آهن دامن زد.
البتــه رشــد اخیــر به همــراه ارزان تر بودن قیمت شــمش صادراتی 
ایران نســبت به قیمت های CIS به دلیل تحریم ها، موجب شــده 
نرخ مصوب فروش محصوالت زنجیره سنگ آهن )ضریبی از قیمت 
میانگیــن ۳ ماهــه شــمش صادراتی فوالد خوزســتان( بــا نرخ های 
جهانــی فاصلــه معنــاداری پیــدا کنــد و در مقابــل اختــالف قیمــت 
حاشــیه ســود شــرکت های فوالدی را بهبود ببخشد. البته با توجه 
بــه کمبــود ســنگ آهن تولیــدی و رو بــه اتمام بــودن ذخایر معادن 
فعلی و افزایش نیاز کشــور به این ماده معدنی، به نظر می رســد 
به زودی وزارت صمت اقدامی برای بهبود ســرمایه گذاری و کشــف 
پهنه های جدید انجام دهد. این اقدام ممکن اســت آزادســازی یا 
افزایش ضرایب موجود یا الزام فوالدســازان به اختصاص بخشــی 

از درآمد به کشف پهنه های جدید باشد.
طبق مصوبه وزارت  صمت قیمت کنسانتره سنگ آهن در داخل 
برابر با ۱۶درصد قیمت شــمش صادراتی فوالد خوزســتان، گندله 

سنگ آهن ۲۳درصد و آهن اسفنجی ۵۰ درصد تعیین شده است. 
با قیمت سنگ آهن فعلی این نسبت به ۳۰ تا ۳۲ درصد شمش 
رســیده و قیمــت ســایر محصــوالت نیــز بــه همین نســبت بیشــتر 
از کنســانتره اســت کــه اختــالف بســیار معنــاداری بــا نســبت های 

یادشده دارد.

 بررسی صورت های مالی سنگ آهنی های بورسی  
بررســی ســودآوری شــرکت های معدنــی تولیدکننــده ســنگ آهن 
حاضر در بورس اوراق بهادار نشــان از رشــد تولید ســنگ آهن در 
شرکت های چادرملو، گل گهر، اپال پارسیان سنگان و صبا نور در 

سال های ۹۸ و ۹۹ دارد.
در این  باره دو سناریو مطابق جدول برای سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ برای 

فروش شرکت های سنگ آهنی بورسی وجود دارد. )قیمت فرض 
شده در صورت های مالی این شرکت ها برای دالر معادل ۲۲ هزار 
تومــان بــرای ســال ۱۴۰۰ و ۲۳ هــزار تومان برای ســال ۱۴۰۱ مدنظر 

قرارگرفته است.(
همان طور که دیده می شــود اختالف قابل توجهی بین دو ســناریو 
وجود دارد. نیاز به سنگ آهن و کشف پهنه های جدید در مقطع 
فعلــی بیــش از هــر زمان دیگری وجــود دارد. ضمن اینکه با توجه 
به قیمت های جهانی به دلیل کمبود و منع صادرات سنگ آهن، 
تولیدکنندگان کشور از فرصت به وجود آمده برای صادرات محروم 
هستند؛ فرصتی که ممکن است در آینده وجود نداشته باشد. از 
این رو انتظار بر این است که سیاستگذار هرچه سریع تر اقدامی 

موثر در راستای حل این مشکل انجام دهد.

با ابالغ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، راه اندازی شد

کمیته پایش طرح های صنعتی در شهرک های صنعتی استان ها
با ابالغ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت،کمیته پایش طرح های 
صنعتی در شــرکت شــهرک های صنعتی اســتان ها تشــکیل و راه 
اندازی شــد.علی رســولیان با توجه به اهمیت راه اندازی طرح های 
مســتقر در شــهرک ها و نواحی صنعتی کشــور با صدور ابالغیه ای 
شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان ها را مکلــف کــرد نســبت به 
تشــکیل کمیتــه پایــش طرح هــای صنعتــی به ریاســت مدیرعامل 
و عضویــت معاونــان برنامــه  ریزی و صنایــع کوچک و مدیران امور 
حقوقی و قراردادها، امور مالی، آمار و فناوری اطالعات و کارشناس 

طرح ها اقدام نمایند.
وی در این ابالغیه از شرکت شهرک های صنعتی استان ها خواسته 
است با تشکیل تیم هایی در سه محور، حداکثر ظرف مدت یک 
 MIS مــاه نســبت بــه به روزرســانی اطالعــات طرح هــا در ســامانه

اقدام نمایند.
در محــور اول، تیم هــای اجرایــی وظیفــه دارند بــا مراجعه حضوری 
بــه محــل اجــرای تمامــی طرح هــا، آخرین وضعیت آن هــا را از نظر 
مشــخصات طــرح، پیشــرفت فیزیکــی، اقدامــات انجــام شــده، 
مشــکالت احتمالی موجود و درخواســت های مربوطه را تکمیل و 
ارائه نمایند. بدیهی اســت هر اســتان بر اســاس تعداد طرح ها و 
شهرک ها و نواحی صنعتی خود می تواند تیم های چندگانه ای برای 
این کار تشکیل دهد. در محور دوم، تیم های بررسی پس از ارائه 
وضعیت طرح از طریق تیم های اجرایی، نسبت به مطابقت آن با 
آخرین وضعیت طرح در پرونده اقدام نموده و ضمن تکمیل پرونده 

نسبت به رفع تناقضات و به روز رسانی پرونده اقدام می کنند.
در محور سوم نیز تیم داده پرداز وظیفه ورود اطالعات به سامانه 

MIS بر اساس آخرین وضعیت اعالمی و به روز رسانی سامانه را 
برعهده خواهد داشت. رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان 
صنایــع کوچــک و شــهرک های صنعتــی ایــران اولویــت به کارگیری 
افــراد در تشــکیل تیم هــا را بــا کارکنــان داخــل شــرکت و مدیران و 
کارشناســان شــهرک ها و نواحی صنعتی و در صورت لزوم با بهره 
گیــری از مجموعه هــای جهادی همچون بســیج مهندســان عنوان 
کرد. رســولیان در بخش دیگر این ابالغیه متذکر شــده اســت: در 
حین بررسی طرح ها، تیم ها وظیفه دارند درخصوص طرح هایی که 
در ســطح نصب ماشــین آالت و یا نصب ســوله می باشند، برنامه 
زمــان بنــدی بــرای بهره برداری طرح را اخــذ نمایند. همچنین باید 
درخواســت های ســرمایه گذاران طرح ها و اقدامات مورد نیاز برای 

بهره برداری از طرح ها اخذ و در برگه مربوطه درج شود.

معاون بازرگانی شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر، تشریح کرد؛

تجربه موفق فروش ۲۰ هزار تن آهن اسفنجی در بورس کاال

در روزهای گذشته ۲۰ هزار تن آهن اسفنجی شرکت توسعه آهن 
و فــوالد گل گهــر بــرای نخســتین بــار در بــورس کاالی ایــران مــورد 
معامله قرار گرفت .در گفت و گو با معاون بازرگانی این شرکت به 
بررسی نخستین تجربه فروش در بورس، معامالت آهن اسفنجی 
به شیوه قبلی، چرایی ورود کل زنجیره فوالد به بورس و همچنین 

روند پذیرش این شرکت پرداخته ایم.
به گفته رضا تربتی، پذیرش شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 
در بورس کاال در روندی سهل و سریع و ظرف چند روز رقم خورد 
که نشان دهنده زیرساخت های مناسب بورس کاال برای پذیرش 

و ورود شرکت های بیشتر است.
تربتی، معاون بازرگانی توســعه آهن و فوالد گل گهر گفت: پس 
از ابالغ شیوه نامه ساماندهی و تنظیم بازار زنجیره فوالد از سوی 

وزارت صمت، شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر مترصد اولین 
فرصت برای پذیرش، عرضه و کشــف قیمت از طریق بورس کاال 

بود که خوشبختانه عملیاتی شد.
وی با بیان اینکه توسعه آهن و فوالد گل گهر به شدت از کشف 
قیمت واقعی زنجیره فوالد در بورس کاال استقبال می کند، افزود: 
بــه عقیــده بنــده بازار از طریــق مکانیزم عرضه و تقاضا بهتر از هر 
سازوکار دیگری اداره شده و می تواند بهای هر کاالیی را تشخیص 
داده و کشــف نماید در این میان عرضه روز گذشــته ۲۰ هزار تن 
آهن اسفنجی در بورس کاال با استقبال خوبی همراه شد و کل آن 
با قیمت ۸۵هزار ریال به ازای هر کیلوگرم مورد معامله قرار گرفت.

تربتی اظهار داشــت: بهای پایه تعیین شــده برای آهن اســفنجی 
شــامل هزینه تمام شــده تولید آهن اســفنجی با احتســاب ارزش 

افزوده مورد انتظار و در حد معقول بود.

لزوم ورود همه زنجیره به بورس کاال  
وی ادامــه داد: امیدواریــم تمــام تولیدکنندگان و در تمامی بخش 
های زنجیره به بورس کاال ورود پیدا کنند تا یک شفافیت مناسب 

در روند مبادالت کاالیی به خصوص در حوزه فوالد شکل گیرد.
معاون بازرگانی توسعه آهن و فوالد گل گهر در ادامه به مشکل 
خرید گندله به عنوان ماده اولیه این شــرکت اشــاره کرد و گفت: 
یکی از ایرادات موجود در خرید ماده اولیه این است که کماکان 
نــرخ هــای کــدال و به صورت علی الحســاب بــرای گندله در خارج 
از بــورس محاســبه می شــود کــه این موضوع نیــز در صورت ورود 
هماهنــگ و همزمــان کل زنجیــره فوالد به بــورس کاال برطرف می 
شــود که انتظار ما این اســت با سیاســت های وزارت صمت، این 

مهم به زودی برای همه رقم بخورد.
به گفته تربتی، عرضه و خرید کل زنجیره فوالد در بورس کاال به 
شــفاف ســازی بازار کمک کرده و ســبب می شــود مصرف کننده 
نهایی با اطمینان خاطر بیشــتری محصول خود را خریداری کند. 

عالوه بر این موجب حذف دالالن و واسطه ها و از بین رفتن بازار 
سیاه می شود و این عوامل به قرار گرفتن اقتصاد کشور روی ریل 

توسعه کمک می کند.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود یادآور شد: انتظار و تصور 
این است که تا پایان سال بسیاری از شرکت های زنجیره باالدست 
و پایین دست فوالد معامالت در بستر بورس کاال را به معامالت 
توافقی، مذاکره و چانه زنی ترجیح دهند و درصورت رقم خوردن 
این اتفاق شاهد اتفاقات خوشایندی در حوزه فوالد خواهیم بود.

معامالت آهن اسفنجی قبل از ورود به بورس
تربتی به روند معامالت آهن اســفنجی تا پیش از ورود به بورس 
کاال نیز اشــاره داشــت و گفت: تا پایان ســال ۹۹ در فروش ها بر 
اســاس ضرایــب قیمتــی کــه از ســوی وزارت صمت ابالغ می شــد 
عمل می کردیم. براســاس این ابالغیه ضریب فروش کنســانتره 
۱۶ درصد، گندله ۲۳.۵ درصد و آهن اسفنجی ۵۰ درصد شمش 
فوالد خوزســتان به صورت فصلی در کدال لحاظ می شــد و نحوه 
فروش هم براســاس ســهمیه بندی بود که آن نیز از طرف وزارت 
صمت ابالغ می شد؛ این روند، عمدتا شرکت های بزرگ همچون 
فوالد مبارکه، فوالد هرمزگان و فوالد خوزستان و سایر شرکت ها 

را در بر می گرفت.

پذیرش سریع و آسان در بورس کاال  
وی در خاتمه به همکاری بورس کاال برای پذیرش ســهل و ســریع 
شــرکت هــا اشــاره داشــت و گفــت: وقتــی بــر ورود شــرکت هــای 
تولیدکننده زنجیره فوالد در بورس کاال تاکید می شود یک رویداد 
مثبــت ایــن اســت که زیرســاخت های بورس کاال بــرای پذیرایی از 
شمار زیادی شرکت فراهم است به گونه ای پذیرش شرکت توسعه 
آهن و فوالد گل گهر در بورس کاال در روندی عالی و طی چند روز 
رقم خورد که نشان دهنده فراهم بودن زیرساخت های بورس کاال 

برای پذیرش و ورود شرکت هاست.



بدترین رتبه اقتصاد ایران در شاخص تاب آوری ثبت شد

اقتصاد ایران کم طاقت شد

دقــت کنیــد؛ ایــران برای نخســتین  بــار بدترین 
عملکرد را در شاخص تاب آوری جهان به دست 
آورده اســت؛ رتبــه۱۲۸ در بین ۱۳۰کشــور دنیا. 
عجیب نیست؟ چرا اقتصاد ایران تا این اندازه 
کم طاقت شده و در جدول جهانی تنها باالتر از 
اقتصادهای بحران زده ای مثل ونزوئال و هائیتی 

قرار گرفته است؟ البته نه اینکه در ۵سال قبل 
از ســال جاری میــالدی وضــع ایــران خیلی خوب 
بــوده، نــه! برآوردها نشــان می دهد؛ تــاب آوری 
ایــران در برابر ۳متغیــر مهم اقتصادی، کیفیت 
ریسک و زنجیره تامین کاالها و خدمات آسیب 

دیده است.

 چگونه بدهی دنیا به 3۶۵ درصد 
تولید ناخالص داخلی دنیا رسید

بدهکاران بزرگ
در سال ۲۰۲۰ تمامی کشورهای دنیا با چالش همه گیری 
کرونــا مواجــه بودنــد و برای حمایت از اقتصاد اقدام به 
تزریق به اقتصاد کردند. بانک های مرکزی بر این باور 
بودند که در این شرایط اقتصادی دنیا چاره ای جز ارائه 
کمک مالی ندارد، راهی که بســیاری عنوان می کردند 
زمینه را برای افزایش بی ثباتی اقتصادی در ســال های 
آتــی فراهــم می کنــد. ایــن بدهی هــا شــامل افزایــش 
بدهی های دولتی، افزایش بدهی های بخش خصوصی 

و حتی افزایش بدهی های خانوارها شده است.
 افزایــش بدهی هــای دولتی به خصوص در کشــورهای 
صنعتی یک مسئله بسیار نگران کننده بود. کشورهایی 
که در طول سال های اخیر نقش مهمی در ارتقای نرخ 
رشد اقتصادی دنیا داشتند و شاید بتوان از این کشورها 

به عنوان محرک اقتصادی دنیا نام برد.
 بر مبنای گزارش ارائه شده توسط مجمع جهانی اقتصاد 
از فصل سوم سال ۲۰۱۹ تا انتهای فصل سوم سال ۲۰۲۰ 
میزان بدهی دولتی در دنیا ۲۰ هزار میلیارد رشــد کرد 
و درآمد کشــورها بیش از ۵۴ درصد تنزل یافت. افت 
درآمد ناشی از بحران اقتصادی، افت درآمد توریسم، 
کاهش درآمد مالیاتی و تعطیلی بســیاری از کســب و 
کارهــا بــود. برآوردهــا نشــان می دهــد در انتهای فصل 
ســوم ســال جاری ارزش بدهی های جهان به مرز ۲۷۷ 
هــزار میلیــارد دالر رســید که معــادل ۳۶۵ درصد تولید 
ناخالــص داخلی جهان اســت. از طــرف دیگر در فصل 
دوم و سوم سال ۲۰۲۰ اقتصاد دنیا با کاهش چشمگیر 
ارزش تولید ناخالص داخلی روبه رو شد. مسئله ای که 
در تمامی کشــورهای دنیا به جز چین مشــاهده شــد. 
برخی از کشــورها از قبیل اســترالیا در ســال ۲۰۲۰ برای 
اولین بــار طــی ســی ســال اخیر رکــود را تجربــه کردند و 
بعضــی کشــورهای دیگــر ماننــد آمریــکا باالتریــن نرخ 
انقباض اقتصادی فصلی را در این سال شاهد بودند.

کدام کشورها باالترین نرخ رشد بدهی را   
در سال 2020 داشتند

در رده بنــدی ارائه شــده توســط مجمــع جهانــی اقتصاد 
کشــور ژاپن بعد از کانادا در جایگاه دوم این فهرســت 
قرار داشت و میزان بدهی های مردم در این کشور ۵۶ 
درصــد رشــد کــرد. در این برآورد رشــد هزینه هایبخش 
خصوصی، دولتی و خانوارها در نظر گرفته شده است 
و بدهی بخش مالی در این محاسبه برآورد نشده است. 
امریکا، بریتانیا و چین در این رده بندی جایگاه سوم تا 
پنجم را دارند و میزان بدهی در این کشورها به ترتیب 
۴۸ درصــد، ۴۰ درصــد و ۳۳ درصــد نســبت بــه فصــل 
سوم سال ۲۰۱۹ رشد کرده بود. در ادامه این رده بندی 
کشــورهای نیوزیلند، مالزی، فرانســه، ترکیه، اسپانیا، 
کلمبیا، روسیه و کره جنوبی جایگاه های بعدی را دارند.

در انتهای این فهرســت کشــورهای اســترالیا و برزیل و 
مکزیک قرار دارند.

 پیشنهاد هفته

   282
هزار دالر      

مدیــرکل میــراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 

دستی استان کرمان گفت: در سال گذشته 282 

هزار دالر از صنایع دستی این استان به صورت 

چمدانی صادر شد

  40
میلیارد تومان         

نماینــده مــردم پنــج شهرســتان جنــوب کرمــان 

گفت : شرکت صنایع ملی مس به عنوان معین 

اقتصادی رودبار جنوب 40میلیارد تومان به این 

شهرستان اختصاص داد

  25
درصد    

مدیر امور دیسپاچینگ برق شمال استان کرمان 

گفت: با اجرا و استفاده از هوشمندسازی و به روز 

شدن پایش، خاموشی ها در حوزه برق شمال 2۵ 

درصد کاهش یافته است

   76
طرح  

رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی استان کرمان 

گفــت: ۷۶ طــرح در هفتــه جهــاد کشــاورزی بــا 

بیش از هزار و ۵80 میلیارد ریال در این استان 

به بهره برداری رسید

   340
درصد         

ســطح زیرکشــت های کم آب و اقتصادی در اســتان 

کرمــان تــا ســال 92قریــب به ســه هــزار و ۶00 هکتار 

بوده که این سطح با افزایش 340درصدی به قریب 

1۶هزار هکتار رسییده است

اقتصاد کرمان به روایت اعداد

کافه کتاب

خبرگان بازاریابی چنین گویند
گزیده بهترین توصیه های فیلیپ کاتلر، جک تِروت، 

مالکولم گُلدوِل، ِست گودین و دیگران
نویسنده

جوزف بویِت، تیمی بویِت
مترجم

پدرام فردنیا
و  مدیــران  از  دســته  دو  بــرای  کتــاب  ایــن 
کارشناســان بنگاههــا نوشــته شــده اســت: 
اول آنهــا کــه مــی  خواهند نگــرش  ها و روش 
 های گوناگون بازاریابی را بشناسند و به این 
توانایــی دســت یابنــد که در دنیــای دگرگون 
 شــونده امــروز، هیــچ ذائقه  و ســلیقه ای را از 
قلم نیندازند؛ دوم برای کســانی که مشــغله  
های شغلی فرصت خواندن انواع کتاب ها را 
از آنان گرفته است و می خواهند با خواندن 
چنــد کتــاب، بــه اطالعــات فراوانــی دربــاره 
بازاریابی دست یابند. این کتاب حاوی ایده 
 هــای بهتریــن مشــاوران بازاریابــی در جهــان 
اســت و به گونه  ای طراحی شــده اســت که 
مطالبی دقیق و آموزنده درباره مباحث داغ 
بازاریابی در جهان امروز را پیش روی خواننده 
مــی  گــذارد. در عیــن  حــال عرصــه جــدال و 

مناظره بزرگترین کارشناســان بازاریابی جهان 
هم هست: فیلیپ کاتلر تا ِست گودین.

سایه روشن

 خبرآخر 

 ۶۵ کارگروه مخل فعالیت اقتصادی
 شناسایی شد؛

 تعدد کارگروه های 
 مزاحم کسب و کار 

در سطح ملی و استانی
نهــاد و ســازمان دولتــی، ۶۵ کمیتــه، کارگروه، شــورا و 
کمیسیون مختلف در حوزه کسب وکار تشکیل داده اند 
که اغلب تصمیماتی موازی با یکدیگر می گیرند.این در 
حالی است که بسیاری از دستگاه های اجرایی همچنان 
هســتند.  جدیدتــر  کارگروه هــای  ایجــاد  اندیشــه  در 
موضوعــی کــه به دلیــل اتــالف وقــت و هزینــه، باعــث 
نارضایتی فعاالن بخش خصوصی شده؛ ضمن اینکه 
کمکی به ایجاد محیط کسب وکار مساعد نکرده است. 
تحلیل این رویکرد نشان می دهد گام های سیاستگذار 

در بهبود محیط کسب وکار، بیشتر مانع ساز است.
روایــت محیــط کســب وکار در ایــران، روایتــی اســت 
از آشــفتگی آنچــه در ایــن فضــا می گــذرد. پیــش از 
ایــن درخصــوص ســامانه هایی کــه ایــن محیــط را بــا 
بوروکراســی های پیچیــده مواجــه کــرده بودنــد، گفتــه 
شد و حال در گزارش پیش رو، از تعدد کارگروه هایی 
خواهیــم گفــت کــه در ایــن فضــا ایجــاد شــده اســت. 
کارگروه هایــی کــه گفتــه می شــود وظایــف بســیاری از 
آنها موازی با یکدیگر است؛ اما اراده ای برای حذف یا 
ادغام شــان وجود ندارد. فهرســت مجامع و شــوراهای 
حاکمیتی مرتبط با محیط کســب و کار نشان می دهد 
۲۵ نهــاد، اقــدام به ایجاد ۶۵ مجمع، شــورا، کارگروه، 
ســتاد، کمیته و... کرده اند که اغلب در اســتان ها نیز 
نمایندگی دارند. حال با وجود چنین تورمی در ایجاد 
کارگروه هــا و مجامــع و شــوراها، برخــی از وزارتخانه ها 
و دســتگاه های اجرایــی همچنــان در اندیشــه ایجــاد 
کارگروه هــای جدیــد هســتند. ایــن در حالی اســت که 
بخش خصوصی نسبت به ایجاد کارگروه های متعدد 
ابــراز نارضایتــی کــرده و ایــن کار را موجب اتالف وقت 
مدیران به منظور حضور در جلسات متعدد می داند. 
از ایــن رو اتــاق ایران اخیرا با اعالم صریح نارضایتی از 
این روند، پیشنهاد داده به جای ایجاد کارگروه جدید 

از ظرفیت های موجود استفاده شود.
اگرچه سیاســتگذار در ســال های گذشــته بارها شعار 
داده کــه محیــط کســب و کار را بهبــود خواهــد داد و 
فعالیت هــای اقتصــادی را از بوروکراســی های پیچیــده 
نجات می دهد، اما به  نظر می رســد گام های برداشــته 
شــده، خود مانع ســاز بوده اســت. شاهد این ادعا نیز 
ایجــاد ســامانه های مختلف اســت. راه انــدازی انواع و 
اقســام ســامانه ها در راستای ایجاد دولت الکترونیک 
نه تنها منجر به بهبود محیط کسب وکار نشده که به 
اعتقاد فعاالن اقتصادی، آشفتگی و اختالالت بسیاری 

را در روند فعالیت آنها ایجاد کرده است. 
نمــود آشــفتگی در حــوزه تصمیم گیــری نیــز در تعــدد 
کارگروه هــا قابــل مشــاهده اســت کــه عمال تیم ســوم 

مزاحمان کسب و کار است. 
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مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان گفت: 

در مجموع برای اتمام پروژه زرند - کوهبنان به 

اعتباری بیش از 2۵0 میلیارد تومان براساس 

فهرست بهای سال 1400 نیاز است

شامره1400/7/ع
رشكبت معبدين و صنعتبي گل گهبر )سبهامي عبام( در نظر دارد پروژه" ارائبه خدمات مهنديس، خاكبرداري، حمل، خاكريزي، 

تسطيح، كوبش و تامني تراكم جهت اصالح و تقويت ديواره هاي جنويب )مشرتك( و رشقي حوضچه باطله قديم کارخانجات 

خطبوط 5 و 6 و 7 تولیبد کنسبانرته آهبن" خبود را از طريبق برگبزاري مناقصه عمومي به پيامنكار واجبد رشايط واگذار منايد. لذا 

متقاضيبان مي تواننبد جهبت اخبذ اسبناد مناقصبه ببه آدرس الكرتونيبيWWW.GEG.IR مراجعه و اسبناد مذکبور را به همراه 

فبرم پرسشبنامه ارزيبايب تأمبني كننبدگان از بخش مناقصه و مزایبده دانلود منايند. مهلت تحويل پاكات سباعت 9 ايل 14 روز 

سه شنبه مبببورخ 1400/4/29 در محبببل دفرتكميسيون معببامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفرت مرکزی تهران مي باشد. ضمناً 

بازديبد از محبل اجبراي موضبوع مناقصبه روز سبه شبنبه مبورخ 1400/4/8 مقرر شبده اسبت و الزامی می باشبد. رشكت معدين 

و صنعتبي گل گهبر در رد يبا قببول هبر يبك از پيشبنهادات ببدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جران خسبارت مختار مي باشبد.


