
استان های دارای بدترین محیط کسب وکار در تابستان۱۴۰۰ معرفی شدند 

طلسم محیط کسب و کار کرمان 
شکسته نشد

اقتصــاد کرمــان: بــر اســاس نتایــج حاصــل از پایــش ملــی محیــط 
کســب وکار ایران در تابســتان ۱۴۰۰ اســتان های اردبیل، کرمان و 
کرمانشــاه به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کســب وکار و 
اســتان های مرکزی، آذربایجان غربی و خراســان رضوی به ترتیب 
دارای بهترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر استان ها 

ارزیابی شده اند.
بر اساس این گزارش، استان کرمان هرچند در تابستان سال جاری 
نسبت به بهار۱۴۰۰ و همچنین نسبت به فصل مشابه در سال ۹۹ 
بهبود اندکی تجربه کرده اما نتوانســته از جمع اســتان های دارای 

بدترین محیط کسب وکار برهد و این طلسم را بشکند. 
بــر اســاس یافته هــای ایــن طرح در تابســتان ۱۴۰۰، رقم شــاخص 

ملی، ۵,۹۱ )نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است( محاسبه شده که تغییر 
محسوسی نسبت به وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل 
گذشته )بهار ۱۴۰۰ با میانگین ۵.۹۰( نداشته است. البته بر اساس 
نظریه عمومی کارآفرینی شــین، شــاخص ملی محیط کسب وکار 
ایران در تابستان ۱۴۰۰، عدد 6.۰6 )عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است( 
به دست آمده است که بدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی 
فصل گذشته )بهار ۱۴۰۰ با میانگین 6.۰۲( است. میانگین ارزیابی 
محیط اقتصادی عدد 6.۳۳ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد 
6.۱۹ حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد ۵.۸۳ 
اســت که در فصل گذشــته عدد ۵.۸۹ ارزیابی شــده بود. بر این 
اساس، محیط علمی و آموزشی با عدد ۵.۴۱ و محیط مالی با عدد 

۸.۱۵ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط ها بر اساس 
نظریه عمومی کارآفرینی شــین بوده اند. شــاخص شــین به دلیل 
در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری 
نســبت به شــاخص کل کشــور برخوردار اســت. حاال مرکز آمار و 
اطالعات اقتصادی اتاق ایران این شاخص را بررسی کرده است.

ایــن گــزارش نشــان مــی دهــد، در تابســتان ۱۴۰۰،  آنطــور کــه 
فعــاالن اقتصــادی مشــارکت کننده در ایــن پایــش، به ترتیب ســه 
مؤلفــه »غیرقابــل پیش بینی بودن و تغییــرات قیمت مواد اولیه و 
محصوالت«، »بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های 

اجرایی ناظر بر کسب وکار« و »دشواری تأمین 
مالــی از بانک ها« را نامناســب ترین مؤلفه های 
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رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

 درآمد شهرداری های کشور
 ۳۳ درصد افزایش می یابد

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اســالمی گفت: 
اصــالح قانــون مالیــات بر ارزش افزوده تا ۲ ماه آینده از طرف 
دولت ابالغ می شــود و در این قانون ســهمی به شهرداری ها 
اختصاص داده شده که میزان درآمدهای شهرداری را تا ۳۳ 

درصد افزایش می دهد.
محمدرضــا پورابراهیمــی در آییــن تکریــم و معارفــه شــهردار 
کرمان افزود: اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده با همراهی 
سیدمهران عالم زاده شهردار پیشین کرمان انجام شده است.

وی با بیان اینکه همچنین مالیات بر ارزش افزوده از مالیات بر 
عملکرد پیشی می گیرد، اظهار داشت: نرخ مالیات عملکرد 
بنگاه های اقتصادی را پنج درصد کاهش دادیم، از طرف دیگر 

مالیات ارزش افزوده افزایش می یابد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: در حوزه مسائل شهری نخستین اولویت ما ساماندهی 

حاشــیه شــهر کرمان است و در این مدت 
چند نشســت در کمیســیون اقتصادی با 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان خبر داد 

صفحه ۶۰۰3میلیارد تومان؛ بدهی معدنی دولت به استان کرمان
را بخوانید

با حضور معاون توانیر برگزار شد

سمینار مدیریت مصرف برق برای 
گذر از پیک بار زمستان ۱۴۰۰

ســمینار مدیریــت مصــرف بــرق در راســتای گــذر موفــق از پیک 
بار زمســتان۱۴۰۰ با حضور معاون پاســخگویی بار شــرکت مادر 
تخصصی توانیر، مدیرعامل شرکت برق جنوب کرمان، قائم مقام 
مدیرعامــل در توزیــع برق شهرســتان ها، معــاون بهره برداری و 
دیسپاچینگ، معاون فروش و خدمات مشترکین، مدیران برق 
۱6 شهرســتان حوزه عملیاتی شــرکت و همچنین مدیران دفاتر 
مدیریت مصرف برق، دیسپاچینگ، بهره برداری، بازار برق، لوازم 

اندازه گیری و روابط عمومی این شرکت برگزار شد.
احمدی زاده، معاون پاسخگویی بار توانیر، شرکت توزیع نیروی 
برق جنوب اســتان کرمان را یکی از شــرکت های موفق در پیک 
بار تابستان ۱۴۰۰ معرفی نمود و گفت: این شرکت با مدیریت 

شایســته مهندس مهدوی نیا و اقدامات به جا و قابل تحســین 
همکارانشــان، در زمــره معــدود شــرکت هــای توزیــع اســت کــه 
همکاری های الزم را در پیک بار به عمل آورد به طوری که طبق 
تحلیل و گزارشات واصله از سوی دیسپاچینگ ملی، این شرکت 
رتبه دوم کشوی را در زمینه  رعایت سقف پیک بار مصرف برق 

را از آن خود نموده است.
احمــدی زاده در ادامــه بــه ارائــه گزارشــی از 

   خبر 

آگهی مناقصه عمومی تجدید شده )نوبت دوم( 
شماره 1400/26/ع

رشكـت معـدين و صنعتـي گل گهـر )سـهامي عـام( در نظـر دارد " تهیـه مصالـح ، داربسـت بنـدی، طراحـي و سـاخت 

و اجـرای الیـر السـتیکی مخـزن هاتیـت ابتـدای خـط دركارخانـه گندلـه سـازي شـاره 1 " خـود را از طريـق برگـزاري 

مناقصـه عمومـي بـه پيانـكار واجـد رشايـط و دارای سـابقه اجـرای موضـوع مناقصـه واگـذار منايـد. لـذا متقاضيان می 

تواننـد جهـت اخـذ اسـناد مناقصـه بـه آدرس الكرتونيـي WWW.GEG.IR مراجعـه و اسـناد مذکـور را بـه همـراه فـرم 

پرسشـنامه ارزيـايب تأمـن كننـدگان از بخـش مناقصـه و مزایده دانلـود منايند. مهلت تحويل پاكات سـاعت 9 ايل 14 

روز چهارشـنبه مـــورخ 1400/08/19 در محـــل دفرت كميسـيون معــامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفرت مرکزی تهران 

مـي باشـد. ضمنـاً بازديـد از محـل اجـراي موضـوع مناقصـه روز شـنبه مـورخ 1400/08/15 مقـرر شـده اسـت. رشكـت 

معـدين و صنعتـي گل گهـر در رد يـا قبـول هـر يـك از پيشـنهادات بـدون نیـاز بـه ذکـر دلیـل و بـدون جـران خسـارت 

مختـار مي باشـد.

کمیسیون معامالت رشكت معدين و صنعتي گل گهر

GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY

GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY
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مدیــرکل میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی 

اســتان کرمــان از صــدور 8 پروانه گردشــگری ســامت 

در ایــن اســتان خبــر داد و گفــت: »در حــال حاضــر 2 

دفتر خدمات مسافرتی دیگر نیز تقاضای کسب مجوز 

فعالیت در حوزه گردشــگری ســامت را داده اند که در 

مرحله صدور پروانه هستند.«

فریدون فعالی در نشست با مجریان گردشگری سامت 

استان کرمان با اشاره به پایین بودن هزینه های درمان 

در ایران در مقایســه با ســایر کشــورها اظهار کرد:باید 

بــا اســتفاده از ظرفیــت مناســب زیرســاخت های حوزه 

بهداشت و درمان استان کرمان زمینه توسعه گردشگری 

سامت در این منطقه فراهم شود.

 صدور8 پروانه 
 گردشگری سالمت 

در استان کرمان

خبر  
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طرح زمین رایگان مجلس؛

 شرط دریافت ۲۰۰ متر زمین 
رایگان چیست؟

آمارهــا می گویــد نــرخ باروری در ایــران از ۲.۱ به ۱.۷ 
درصد رســیده اســت. حاال مدتی اســت که دولت و 
مجلس می خواهند با سیاست های حمایتی مردم را 
تشویق به فرزندآوری کنند. آخرین پیشنهاد مجلس 
اعطای ۲۰۰ متر زمین رایگان به خانواده هایی اســت 

که فرزند سوم دارند. 
مجلــس مدتــی اســت کــه »طــرح جوانــی جمعیت و 
حمایــت از خانــواده« را در دســتور کار دارد. طرحــی 
کــه بــه گفتــه زهــره الهیان، نماینــده مجلس »پول و 

زمین می دهد تا مردم فرزند بیاورند.«

پرداخت 2۰۰ متر زمین رایگان!  
آنگونه که این نماینده مجلس عنوان کرده در طرح 
جوانــی جمعیت قرار اســت بــه خانوارهایی که فرزند 
دارنــد تســهیالت ۱۰ تــا ۳۰ میلیــون تومانــی پرداخت 
شود. مبلغ این تسهیالت برای فرزند اول ۱۰ میلیون 
تومان، برای فرزند دوم ۲۰ میلیون تومان و برای فرزند 
سوم ۳۰ میلیون تومان است. اما جز تسهیالت ۱۰ تا 
۳۰ میلیون تومانی، مشوق دیگری هم در این طرح 
عنــوان شــده اســت. آن هــم اعطــای ۲۰۰ متــر زمین 
رایــگان بــه برخــی از خانوارهاســت. آنگونــه که زهره 
الهیان گفته در شهرستان ها به هر خانواده دارای ۳ 

فرزند ۲۰۰ متر زمین رایگان داده می شود.
امــا در طرحــی که مجلس اعــالم ارائه داده قرار نبود 

زمین رایگان باشد.

شرایط دریافت زمین رایگان  
طبق طرح مجلس، در کالن شــهرها و شــهرهایی که 
جمعیت بیش از ۵۰۰ هزار نفر دارند، اگر خانواده ای 
فرزنــد ســوم را بــه دنیا بیاورد می توانــد مالک ۱۵۰ تا 
۲۰۰ متــر زمیــن شــود. امــا زمیــن ۲۰۰ متــری به همه 

خانوارهای دارای سه فرزند تعلق نمی گیرد.
چندی پیش رییس کمیسیون مشترک طرح جوانی 
جمعیــت و حمایــت از خانــواده به ایرنا گفته بود اگر 
خانــواده ای در تهــران و یــا یکــی از کالنشــهرها فرزند 
ســوم را بــه دنیــا بیــاورد، یــک زمیــن ۱۵۰ تــا ۲۰۰ متر 
به خانواده تعلق می گیرد. اما نه به صورت رایگان!

بلکــه بــه گفتــه ایــن نماینــده مجلس ایــن زمین ۲۰۰ 
متری به دو روش فروش اقساطی و یا به صورت ۹۹ 
ســاله بــه خانــواده تعلــق می گیرد امــا مالکیت زمین 

با دولت است.
امــا نکتــه مهم دیگر این اســت کــه زمینی که به این 
خانواده هــا تعلــق می گیــرد، در همان شــهر نیســت. 
بلکه یک قطعه زمین در شــهری اســت که زیر ۵۰۰ 

هزار نفر جمعیت دارد.

تبصره ای برای افراد مجرد؛

 کدام مجردها می توانند 
 در مسکن دولتی 

ثبت نام کنند؟
در حــال حاضــر شــرایط اســتفاده از مســکن دولتــی و 
حمایتی چه مسکن مهر، مسکن ملی و سایر پروژه ها 
ایــن اســت که فــرد متقاضی باید متاهل و سرپرســت 
خانوار باشــد. اما قانون تبصره ای دارد مبنی بر اینکه 
بانوان مجرد باالی ۳۵ ســال ســن می توانند مشــمول 

پروژه های مسکن حمایتی شوند.       
حــال اینکــه همیــن موضــوع در جامعه مــورد اعتراض 
گروهی از مردان مجرد متقاضیان مسکن شده است.

محمود محمودزاده، معاون امور مســکن و ساختمان 
وزارت راه و شهرســازی دربــاره احتمــال تغییــر قوانیــن 
بــرای مشــمول شــدن زنــان و مــردان مجــرد در پــروژه 
جدید مسکنی، اظهار داشت: موضوعات مطرح شده 
در حــد پیشــنهاد اســت و هنــوز تصمیمــی در این باره 

گرفته نشده است.
وی با اشــاره به موارد قانونی درباره امکان مشــارکت 
مجردها در پروژه های مســکنی گفت: براساس قانون 
ساماندهی تولید و عرضه مسکن  سه گروه از مجردان 
می توانند در انواع پروژه های مسکن حمایتی و دولتی 
ثبــت نــام کنند و فعال قانــون در این باره هیچ تغییری 

نکرده است.
معاون وزیر راه و شهرســازی ادامه داد: اولین گروه از 
مجردهایی که می توانند در پروژه های مسکن حمایتی 
ثبت نام کنند، بانوان مجرد باالی ۳۵ ســال هســتند. 
گــروه دوم معلــوالن بــاالی ۲۰ ســال هســتند کــه فارغ 
از جنســیت، امــکان ثبــت نام را بــدون در نظر گرفتن 
وضعیت تاهل دارند. همچنین گروه دیگر از مجردهایی 
کــه می تواننــد در پروژه های مســکن حمایتی ثبت نام 
کنند، نخبگان علمی هستند که از سوی معاونت علمی 
ریاست جمهوری معرفی شده اند که در این مورد هم 

بحث جنسیت و سن و تاهل مطرح نیست.
محمودزاده تاکید کرد: فعال به غیر از این سه گروهی 
که گفته شد، هیچ گروه دیگری بدون در نظر گرفتن 

وضعیت تاهل امکان ثبت نام ندارند

تا پایان مهرماه رقم خورد؛

۱۶۱ هزار میلیارد ریال 
 خسارت 

به کشاورزی استان کرمان 

رییس ســازمان جهاد کشــاورزی استان کرمان گفت: 
از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه بیش از ۱6۱ هزار 
میلیارد ریال خســارت ناشــی از عواملی مانند ســیل، 
تگرگ، خشکســالی، طوفان و ... به بخش کشــاورزی 

استان کرمان وارد شده است.
عباس سعیدی با اعالم این خبر اظهار کرد: در هفت 
ماهه گذشته خشکسالی ۴۵ هزار میلیارد ریال، زمین 
لرزه ۴۲۰ میلیارد ریال، سیل و بارندگی ۴۲۸۲ میلیارد 
ریال، طوفان ۲۷۹۹ میلیارد ریال و تگرگ ۳۴۷۲ میلیارد 
ریال به بخش کشــاورزی اســتان کرمان خســارت وارد 

کرده است.
وی گفت: در جریان بالیای طبیعی در اســتان، مراتع 
به شدت آسیب دیده و کاهش علوفه باعث شد دام 
عشایر و دامداری های سبک دچار آسیب و  خسارت 

سنگینی درحوزه دام وارد شد.
ســعیدی افزود: در باغات،کاهش بارندگی و تغییرات 
اقلیمی باعث سرمازدگی شد و در ابتدای سال بیش 
از ۵۰ هزار تن محصول پســته اســتان آســیب دید، در 
باغــات گــردو ۸۰۰۰ تــن گردو از بین رفت و ســایر میوه 
های سردسیری نیز در اثر سرمازدگی آسیب دیدند.

بــه گــزارش ایســنا،رییس ســازمان جهــاد کشــاورزی 
اســتان کرمــان گفــت: در حــوزه زراعــت خســارتی کــه 
امســال به محصوالت گندم، جو، کلزا و ... وارد شــد 
بــی ســابقه بــوده و بیــش از ۳۳ تــا ۳۵ درصــد کاهش 

تولید را داشتیم.

رئیس کل بیمه مرکزی خبر داد

بیمه شدن کارت های بانکی

رئیــس کل بیمــه مرکزی با بیان اینکه در ســطح نفوذ 
بیمه ضعف های اساسی در کشور احساس می شود، 
گفــت: بســیاری از امــوال کشــور تحــت پوشــش بیمه 

نیستند و همین مورد یک ایراد اساسی است.
غالمرضا سلیمانی افزود: طبق برنامه ریزی انجام شده 
به زودی کارت های بانکی و اعتباری شهروندان تحت 

پوشش بیمه قرار می گیرند.
اخیــر  ســال های  طــی  متاســفانه  کــرد:  اضافــه  وی 
بانکــی  کارت هــای  از  متفاوتــی  سوءاســتفاده های 
شــهروندان انجام شــده که ورود صنعت بیمه به این 
حــوزه می توانــد خدمــات ارزنــده ای برای مردم داشــته 

باشد.

معاون وزارت راه و شهرسازی:

 پرداخت وام ودیعه مسکن
 تا پایان سال تمدید شد

معــاون مســکن وزارت راه و شهرســازی گفــت: از بین 
ثبــت نــام یــک میلیون و ۳۸۰ هزار نفر برای وام ودیعه 
مســکن، 6۰۰ هزار نفر واجد شــرایط شناخته شده اند 

و روند پرداخت وام ودیعه تا پایان سال ادامه دارد.
محمــود محمــودزاده بــا بیــان اینکــه مذاکراتــی بــرای 
افزایش ســرعت پرداخت تســهیالت ودیعه مسکن با 
بانک ها صورت گرفته است، افزود: تاکنون حدود یک 
میلیــون و ۳۸۰ هــزار متقاضــی ثبت نام کرده اند که از 
این تعداد 6۰۰ هزار نفر واجد شــرایط شــناخته شده و 
پرونده آن ها تکمیل و به بانک ها ارســال شــده اســت 
که از این تعداد هم حدود ۷۰ هزار متقاضی تسهیالت 
خود را توانسته اند از بانک ها دریافت کنند و این روند 

تا پایان سال برای پرداخت ادامه دارد.

استان های دارای بدترین محیط کسب وکار در تابستان۱۴۰۰ معرفی شدند 

طلسم محیط کسب و کار کرمان شکسته نشد
اقتصــاد کرمــان: بــر اســاس نتایــج حاصــل از پایــش ملــی محیــط 
کســب وکار ایران در تابســتان ۱۴۰۰ اســتان های اردبیل، کرمان و 
کرمانشــاه به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کســب وکار و 
اســتان های مرکزی، آذربایجان غربی و خراســان رضوی به ترتیب 
دارای بهترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر استان ها 

ارزیابی شده اند.
بر اساس این گزارش، استان کرمان هرچند در تابستان سال جاری 
نسبت به بهار۱۴۰۰ و همچنین نسبت به فصل مشابه در سال ۹۹ 
بهبود اندکی تجربه کرده اما نتوانســته از جمع اســتان های دارای 

بدترین محیط کسب وکار برهد و این طلسم را بشکند. 
بــر اســاس یافته هــای ایــن طرح در تابســتان ۱۴۰۰، رقم شــاخص 
ملی، ۵,۹۱ )نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است( محاسبه شده که تغییر 
محسوسی نسبت به وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل 
گذشته )بهار ۱۴۰۰ با میانگین ۵.۹۰( نداشته است. البته بر اساس 
نظریه عمومی کارآفرینی شــین، شــاخص ملی محیط کسب وکار 
ایران در تابستان ۱۴۰۰، عدد 6.۰6 )عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است( 
به دست آمده است که بدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی 
فصل گذشته )بهار ۱۴۰۰ با میانگین 6.۰۲( است. میانگین ارزیابی 
محیط اقتصادی عدد 6.۳۳ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد 
6.۱۹ حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد ۵.۸۳ 
اســت که در فصل گذشــته عدد ۵.۸۹ ارزیابی شــده بود. بر این 
اساس، محیط علمی و آموزشی با عدد ۵.۴۱ و محیط مالی با عدد 
۸.۱۵ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط ها بر اساس 
نظریه عمومی کارآفرینی شــین بوده اند. شــاخص شــین به دلیل 
در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری 
نســبت به شــاخص کل کشــور برخوردار اســت. حاال مرکز آمار و 
اطالعات اقتصادی اتاق ایران این شاخص را بررسی کرده است.

ایــن گــزارش نشــان مــی دهــد، در تابســتان ۱۴۰۰،  آنطــور کــه 
فعــاالن اقتصــادی مشــارکت کننده در ایــن پایــش، به ترتیب ســه 
مؤلفــه »غیرقابــل پیش بینی بودن و تغییــرات قیمت مواد اولیه و 
محصوالت«، »بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های 
اجرایی ناظر بر کسب وکار« و »دشواری تأمین مالی از بانک ها« 
را نامناســب ترین مؤلفه های محیط کســب وکار کشــور نسبت به 
سایر مؤلفه ها ارزیابی کرده اند. بر اساس یافته های طرح، میانگین 
ظرفیت تولیدی )واقعی( بنگاه های اقتصادی شرکت کننده در فصل 
تابستان معادل ۴۰.۳۲ درصد بوده که نسبت به همین میزان در 
زمســتان گذشــته )۳۸.6۴ درصد(، با افزایش ۱.6۸ واحدی مواجه 
شده است. فعاالن اقتصادی به طور متوسط، میزان تأثیر کرونا بر 
کسب وکار را 6.۴۴ ارزیابی کردند. الزم به ذکر است که شاخص 
کل کشور، شاخص استانی و سایر شاخص ها نیز در این فصل با 

در نظر گرفتن این عامل محاسبه و گزارش شده اند.
بــر اســاس نتایــج ایــن پایــش در تابســتان ۱۴۰۰، وضعیــت محیط 
کســب وکار در بخــش خدمــات )۵,۸۸( در مقایســه بــا بخش هــای 
کشاورزی )۵.۷۲( و صنعت )۵.۸۴( نامناسب تر ارزیابی شده است.
در بین رشته فعالیت های اقتصادی برحسب طبقه بندی استاندارد 

ISIC.rev۴، رشــته فعالیت هــای »ســاختمان«، »حمل ونقــل و 
انبارداری« و »امالک و مستغالت« دارای بدترین وضعیت محیط 
کسب وکار و رشته فعالیت های »مالی و بیمه«، »هنر، سرگرمی 
بهتریــن  و ماهیگیــری«  و »کشــاورزی، جنــگل داری  تفریــح«  و 
وضعیت محیط کسب وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت های 
اقتصادی در کشــور داشــته اند. وضعیت محیط کسب وکار کشور 
برحســب تعداد کارکنان شــاغل در بنگاه های بر اســاس نتایج به 

دست آمده به صورت بنگاه های با کمتر از ۵ کارکن )۵.۹۱( دارای 
بدترین وضعیت و بنگاه های دارای ۵۰ تا ۱۰۰ کارکن )۵.۷۱( دارای 
بهترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر بنگاه ها ارزیابی 
شده اند. وضعیت محیط کسب وکار کشور برحسب سال تأسیس 
بنــگاه اقتصــادی در کارگاه های کمتر از ۲ ســال، بدترین وضعیت 
)6.۱۲( و در کارگاه های بیشتر از ۱6 سال، دارای بهترین وضعیت 

)۵.۸۰( ارزیابی شده اند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

 درآمد شهرداری های کشور
 ۳۳ درصد افزایش می یابد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: اصالح 
قانون مالیات بر ارزش افزوده تا ۲ ماه آینده از طرف دولت ابالغ 
می شــود و در این قانون ســهمی به شــهرداری ها اختصاص داده 
شــده کــه میــزان درآمدهــای شــهرداری را تــا ۳۳ درصــد افزایــش 

می دهد.
محمدرضــا پورابراهیمــی در آییــن تکریم و معارفه شــهردار کرمان 
افزود: اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده با همراهی سیدمهران 

عالم زاده شهردار پیشین کرمان انجام شده است.
وی بــا بیــان اینکــه همچنین مالیات بر ارزش افــزوده از مالیات بر 
عملکرد پیشی می گیرد، اظهار داشت: نرخ مالیات عملکرد بنگاه 
های اقتصادی را پنج درصد کاهش دادیم، از طرف دیگر مالیات 

ارزش افزوده افزایش می یابد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 

در حوزه مسائل شهری نخستین اولویت ما ساماندهی حاشیه شهر 
کرمان است و در این مدت چند نشست در کمیسیون اقتصادی 
با شهرداری در این زمینه برگزار کردیم، ساماندهی محله شهرک 
صنعتی در حوزه اســتانداری انجام و ســاماندهی حاشــیه نشــینی 
از این محله آغاز می شود که نقش شهرداری در آن بسیار حائز 

اهمیت است.
وی ادامــه داد: بــا ایــن نــگاه بخشــی از اعتبــارات را پــس از توافــق 
با وزیر راه و شهرســازی به این ســمت گســیل می کنیم و در این 
خصوص اصلی ترین شــهر کشــور که حاشــیه دارد، کرمان اســت 

لذا موضوعات آن را پیگیری می کنیم.
پورابراهیمی با اشــاره به ضرورت تحول اقتصادی در حوزه شــهری 
کرمــان بــه جــز درآمدهای مســتمر از فعالیت ســنتی تصریح کرد: 
ارزش افزوده در حوزه اجرای طرح های اقتصادی پیگیری می شود 

زیرا می تواند منابع و خدمات را پایدار کند.
وی افزود: شهرداری باید به سمت فعالیت عمرانی و اقتصادی برود 
که مزیت شهری آن اشتغال، رفاه و انجام ماموریت های شهری 
است اما برخی از این طرح های مزیت دار متوقف شده و تقاضا 
داریم تمام پروژه ها ظرف یک ماه بررسی و ممنوعیت قانونی آن 

به صورت شفاف برای پیگیری به ما اعالم شود.
وی با اشــاره به اینکه حرکت پوپولیتســی در فضای مجازی شــکل 
گرفته که جلوی طرح ها دارای منافع مردمی را گرفته است، عنوان 
کرد: تمامی ظرفیت خود را برای اجرای طرح های جدید می گذاریم 
و امروز استان کرمان مرکز طرح های صنعتی کشور شده است.

به گزارش ایرنا،رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
گفت: فاضالب شــهری ســال ها با اعتبار ملی روند کندی داشــته 
کــه پــس از واگــذاری به بخش خصوصی، عالوه بر رفع بخشــی از 

مشکل آب صنایع، مشکل فاضالب مردم را هم رفع می کند.
وی ادامه داد: انجام فعالیت ها با همکاری بنگاه های اقتصادی 
استان کرمان می تواند ضمن اشتغالزایی، نفع مردم را به دنبال 

داشته باشد.
پورابراهیمی تصریح کرد: شهر کرمان در راستای تامین مالی طرح 
های خود ۱۰۰ میلیارد تومان تهاتر انجام داد و ۵۰۰ میلیارد تومان 
برای اوراق مشارکت برای طرح های عمرانی شهرداری به کمیسیون 
اقتصادی مجلس می آید که دیگر شهرها از آن استفاده می کنند 
اما شهرداری کرمان تاکنون درخواستی برای آن ارائه نکرده است، 

ظرفیت و بضاعت ما در خدمت شهرداری است.

با حضور معاون توانیر برگزار شد

سمینار مدیریت مصرف برق برای گذر از پیک بار زمستان ۱۴۰۰
ســمینار مدیریــت مصــرف بــرق در راســتای گــذر موفــق از پیــک بــار 
زمستان۱۴۰۰ با حضور معاون پاسخگویی بار شرکت مادر تخصصی 
توانیر، مدیرعامل شــرکت برق جنوب کرمان، قائم مقام مدیرعامل 
در توزیــع بــرق شهرســتان هــا، معاون بهــره برداری و دیســپاچینگ، 
معاون فروش و خدمات مشترکین، مدیران برق ۱6 شهرستان حوزه 
عملیاتــی شــرکت و همچنیــن مدیــران دفاتــر مدیریت مصــرف برق، 
دیســپاچینگ، بهــره بــرداری، بــازار بــرق، لــوازم اندازه گیــری و روابط 

عمومی این شرکت برگزار شد.
احمدی زاده، معاون پاسخگویی بار توانیر، شرکت توزیع نیروی برق 
جنوب استان کرمان را یکی از شرکت های موفق در پیک بار تابستان 
۱۴۰۰ معرفی نمود و گفت: این شرکت با مدیریت شایسته مهندس 
مهدوی نیا و اقدامات به جا و قابل تحســین همکارانشــان، در زمره 
معدود شرکت های توزیع است که همکاری های الزم را در پیک بار 
بــه عمــل آورد بــه طوری که طبق تحلیل و گزارشــات واصله از ســوی 
دیسپاچینگ ملی، این شرکت رتبه دوم کشوی را در زمینه  رعایت 

سقف پیک بار مصرف برق را از آن خود نموده است.
احمدی زاده در ادامه به ارائه گزارشی از برنامه های پاسخگویی بار 

در کشور پرداخت و راهکارهای پیش رو را ارائه نمود.
بــه گــزارش روابــط عمومی شــرکت توزیــع نیروی برق جنوب اســتان 
کرمــان،در ایــن مراســم عبدالوحیــد مهــدوی نیــا مدیرعامــل شــرکت 
توزیــع  نیــروی بــرق جنــوب اســتان کرمان نیز به معرفی این شــرکت  

پرداخت و گفت:توزیع برق جنوب اســتان کرمان وظیفه برقرســانی 
به  ۱6 شهرستان از ۲۳ شهرستان استان کرمان را بر عهده دارد که با 
داشتن ۳۵ هزار کیلومتر طول خطوط فشار متوسط و فشار ضعیف 
و سی هزار دستگاه ترانسفورماتور در جاهای مختلف استان، یکی از 
پراکنده ترین شرکت های توزیع کشور از جهت گستردگی می باشد 

که این مهم، سبب سخت تر شدن وظایف ما می شود.
وی افزود: تالش تمامی همکاران شرکت، برای گذر از شرایط سخت 
تابســتان امســال، کامــال ملمــوس بوده و جای قدردانــی دارد چرا که 
توانستند با تدبیر، همت و تالش شبانه روزی شرایط سخت تابستان 
امسال را با همراهی و همکاری مشترکین با کمترین میزان خاموشی 
پشت سر بگذرانند. و از مشترکین حوزه عملیاتی این شرکت بابت 

خاموشی های ناشی از کمبود تولید عذرخواهی می نمایم.
وی افزود: پیک بار تابســتان امســال و خاموشــی هایی که متاسفانه 
شــاهد آن بودیــم ایــن تجربــه را در اختیارمــان قــرارداد کــه دقت نظر 
بیشتری در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های خود داشته باشیم تا 
بتوانیم بر مبنای واقعیات موجود بهترین تصمیمات را اتخاذ نمائیم.
وی در ادامــه ســخنان خــود گفــت: بــا اینکــه مدیریت مصــرف برق و 
اصالح الگوی مصرف امری ضروری و اجتناب ناپذیر است اما قطعا 
و به تنهایی ســبب موفقیت برای گذر از پیک بار آینده نخواهد شــد 
و بایســتی در تمامــی ارکان از تولیــد تــا مصــرف بــرق، اقــدام و عمــل 

موثر داشته باشیم.

وی برخی از اقدامات صورت گرفته برای گذر از پیک بار سال ۱۴۰۰ را 
برشمرد و گفت: راه اندازی مرکز کنترل و پایش مصرف برق ادارات 
در اســتانداری کرمان، مشــخص کردن تعرفه های مختلف در پیک 
با اســتفاده از نرم افزار مطالعات الگوی مصرف مشــترکین، برقراری 
ارتباط با مشترکین از طریق نرم افزارهای حوادث وGIS ، راه اندازی 
مرکز کنترل و پایش مصرف برق ادارات در استانداری، ایجاد کمپین 
تماس با مشترکین حساس جهت اطالع رسانی خاموشی ها، بررسی 
نگــرش مشــترکین در زمینــه مدیریــت مصــرف بــرق و تولیــد محتوا، 
برگزاری جشنواره انرژی دانش اموزی با محوریت مدیریت مصرف و 
در راستای اشاعه فرهنگ سازی، ممیزی انرژی الکتریکی مشترکین 
کشــاورزی، برگزاری مانورهای جهادی جهت کشــف و شناســایی رمز 
ارزهای غیرمجاز، گوشه ای از اقدامات این شرکت برای خدمت رسانی 

به مشترکین عزیز حوزه عملیاتی این شرکت بوده است.



 صنعت، معدن  صنعت، معدن 
33و تجارتو تجارت

  خبر

 تولید ساالنه
  ۳۰ میلیون تن 
شمش فوالد

معاون وزیر صمت با بیان اینکه توسعه زنجیره 
پایین دستی و ایجاد ارزش افزوده در طرح های 
جدیــد صنعــت فــوالد اجــرا می شــود، گفــت: 
تولید سالیانه شمش فوالد از مرز ۳۰ میلیون 

تن گذشته است.
نصــب  ظرفیــت  افــزود:  جعفــری  وجیــه هللا 
شــده شــمش فــوالد از مــرز ۴۰ میلیــون تــن 

گذشته است.

وی بیان داشــت: در ۶ ماهه نخســت امســال 
رشد صادرات در زنجیره فوالد به پنج میلیون و 
۸۰۰ هزار تن را شاهد بودیم اما تداوم و استمرار 

آن نیازمند برنامه ریزی های بعدی است.
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 طرح  مهم و زیربنایی 
شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر؛

 پست حدید
در مدار قرار گرفت

پست ۴۰۰ به ۳۳ کیلو ولت حدید که یکی از طرح های 
مهم و زیربنایی شــرکت توســعه آهن و فوالد گل گهر 
می باشــد بــا تــالش شــبانه روزی نیروهــای متخصص 
مجموعــه؛ برقــدار و وارد مــدار شــبکه سراســری بــرق 

کشور شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه آهن و فوالد 
گل گهــر؛ ایــن پســت در زمینــی بــه مســاحت ۴۹6۸۰ 
مترمربع در سایت مجموعه با ۵ بی خط ۴۰۰ کیلوولت 
و ۵ دستگاه ترانسفورماتور MWA ۲۷۰ با اعتباری بالغ  
بر ۴۰ میلیون یورو و ۴۰ میلیارد ریال توســط شــرکت 

توسعه آهن و فوالد گل گهر احداث شد.
احداث این طرح از اواخر سال ۹۸ مراحل فنی خود را 

آغاز کرد و هم اکنون آماده بهره برداری است.
پســت حدیــد یکــی از پروژه هــای زیرســاختی شــرکت 
توسعه آهن و فوالد گل گهر است که افزایش پایداری 
شبکه، کاهش افت ولتاژ کارخانجات، افزایش قابلیت 
برق رسانی به کارخانجات و نیز تامین دیماند مصرفی 
کارخانجــات و مصــارف صنعتی و تاسیســات جانبی را 

بر عهده دارد.
از دیگر نقاط بارز این پروژه می توان به تامین تجهیزات 
پست از سازندگان داخلی به منظور حمایت از صنایع 
داخلــی اشــاره کــرد که می تواند گامــی مؤثر و مفید از 
ســوی شــرکت توســعه آهن و فوالد گل گهر در جهت 
تامیــن بــرق مورد نیاز کارخانجات و تســریع پروژه های 

در دست اقدام به شمار آید.

نماد مورد اعتماد؛

ثبات در پرتفوی »میدکو«

و صنایــع  معــادن  توســعه  مــادر تخصصــی  شــرکت 
معدنی خاورمیانه در مهرامســال پرتفوی خود را ثابت 
نگه داشت. بر اساس گزارش کدال میدکو که سهام 
شــرکت های غیــر بورســی را در پرتفــوی خــود دارد در 
طول نخستین ماه پاییز هیچ تغییری در پرتفوی خود 

ایجاد نکرد.
بر همین اساس ارزش سرمایه گذاری های این شرکت 
روی ســهام ۱۲ شــرکت در پایان مهرماه حدود 6۳ هزار 

و ۹۵۵ میلیارد ریال بود.
ســهام  در  ســرمایه گذاری  میدکــو،  فعالیتــی  حــوزه 
شــرکت های ســرمایه پذیر و همچنیــن ســرمایه گذاری 
در ســهام شــرکت هایی است که موضوع فعالیت آنها 
اکتشــاف و انجــام تحقیقات زمین شناســی متالورژی، 
اســتخراج و بهره بــرداری از معــادن، تولید فرآورده های 
مــواد معدنی و... اســت. این شــرکت بــا ۵/ 6 میلیارد 
دالر سرمایه گذاری در زمینه ۳۵ پروژه و ۳۵هزار میلیارد 
تومان، رتبه سوم بزرگ ترین واحدهای تولید کنسانتره 
ســنگ آهن در ایــران را داراســت و بــه همیــن دلیــل  از 
جایگاه تثبیت  شده ای در بازار سهام برخوردار است.

البتــه ایــن شــرکت نیــز به تبعیت از  شــرایط کلی بازار 
سرمایه طی یک سال اخیر فراز و  نشیب های زیادی را 
پشت سر گذاشته و در مقاطعی دچار نوسانات ارزش 
سهام شده است اما با توجه به اعتباری که دارد و با 
عملکــرد مثبــت همچنان اعتماد ســهامداران را جلب 

کرده و ثبات و رشد سودآوری را شاهد خواهد بود.
این شرکت طی سال ۹۹ در مجموع بالغ بر ۸۹ میلیون 
تن عملیات معدنی انجام داده که از این میزان بیش از 
۹ میلیون تن به استخراج ماده معدنی اختصاص دارد. 
بنابراین گزارش میدکو در سال گذشته در مجموع ۱۴ 
میلیون و ۴۰۸ هزار و ۷۴۷ تن محصول تولید و همچنین 
۴میلیــون و ۴۱۵ هــزار و 6۱۱ تن محصول فروخته که از 
ایــن میــزان ۴ میلیــون و ۱۰۴ هــزار و ۹6۳ تــن داخــل و 

۳۱۰ هزار و 6۴۸ تن فروش صادراتی است.
شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی 
خاورمیانه )میدکو( که در سال ۱۳۸6 تاسیس شده در 
حال حاضر از شرکت های حاضر در بازار سهام تهران 
اســت. ایــن شــرکت در تاریــخ ۲۲ تیر امســال بــا نماد 
»میدکــو« بــه بــورس تهــران منتقــل و گشــایش نماد 
شــد. نمــاد معامالتــی این شــرکت بــرای اولین بار پس 
از پذیرش و درج نام شــرکت در فهرســت شــرکت های 
پذیرفتــه  شــده در بــورس اوراق بهــادار تهران در بخش 
فلزات اساســی، گروه و طبقه تولید آهن و فوالد پایه 
در نماد »میدکو« به عنوان پانصد و نودمین شرکت 
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فهرست 
نرخ هــای بــازار دوم و بــا انتقــال ســهام شــرکت مذکور 
از بــازار فرابــورس ایران به شــرکت بــورس اوراق بهادار 
تهران، آماده انجام معامله شد. بر اساس تصمیمات 
مجمع عمومی عادی ســاالنه میدکو در پایان اســفند 
۹۹ افزایش ســرمایه شــرکت از ۴۵ هزار و ۲۰۰ میلیون 

ریال به 6۰  هزار میلیارد ریال تصویب شد.

با صدور اطالعیه بورس کاال؛

تاریخ انقضای اعتبار گواهی 
سپرده پسته اعالم شد

مدیریــت توســعه بــازار فیزیکــی بــورس کاالی ایران با 
صدور اطالعیه از تاریخ انقضای اعتبار گواهی سپرده 
پســته با سررســید ســال ۱۴۰۰ و مهلت تحویل کاال از 

انبار خبر داد.
در اطالعیه منتشــره که مخاطب آن کلیه کارگزاران و 
فعاالن بازار سرمایه به ویژه فعاالن بازار گواهی سپرده 
کاالیی پسته هستند آمده است، تاریخ انقضای اعتبار 
گواهــی ســپرده کاالیــی و آخریــن روز معامالتــی نمــاد 
گواهی سپرده پسته فندقی و بادامی انبارهای شرکت 
سبز دانه کویر و شرکت زرین زعفران مشرق زمین روز 
چهارشنبه هفته آینده ۱۹ آبان ماه خواهد بود و پس از 
آن گواهی مزبور قابلیت معامله در بورس را ندارد. لذا 
دارندگان گواهی سپرده کاالیی نماد فوق باید قبل از 
تاریخ مذکور، نسبت به فروش گواهی سپرده یا خروج 

کاال از انبار اقدام کنند.
در ادامه این اطالعیه اشاره شده مطابق دستورالعمل 
پذیرش انبار و صدور، معامله و تسویه گواهی سپرده 
کاالیی، دارندگان گواهی سپرده کاالیی نماد فوق، تا 
روز یکشنبه ۳۰ آبان ماه مهلت دارند تا با مراجعه به 
انبار و پرداخت هزینه های انبارداری، نسبت به تحویل 
کاال اقدام کنند و در صورت عدم مراجعه دارنده گواهی 
ســپرده کاالیــی یــا نماینــده قانونی وی بــه انبار پس از 
مهلــت مذکــور، انباردار خروج نهایی کاال را ثبت کرده 
و متعاقبا تضامین تودیع شــده توســط شرکت سپرده 

گذاری مرکزی آزاد و به انباردار مسترد می شود.
اطالعات نمادها و معامالت گواهی سپرده کاالیی در 
ســایت www.tsetmc.com در قســمت بورس کاال 
و ســربرگ های گواهی ســپرده کاالیی قابل مشــاهده 

است.

مدیر اجرایی طرح احیا معادن کوچک مقیاس 
خبر داد:

 بازگشت ۶۷۰ معدن 
به چرخه تولید

مدیر اجرایی طرح احیا، فعال ســازی و توســعه معادن 
کوچک مقیــاس گفــت: از ابتــدای اجــرای طــرح احیــا، 
فعال ســازی و توســعه معادن کوچک مقیــاس تا پایان 
شــهریورماه امســال 6۷۰ معدن کوچک احیا شــد و به 

چرخه تولید بازگشت.
سید رضا عظیمی افزود: از ابتدای آغاز طرح تا پایان 
شــهریورماه امسال، شناســایی، پایش و اولویت بندی 
هفت هــزار معــدن، محــدوده معدنــی )اعــم از پروانــه 
اکتشاف و گواهی کشف( و محدوده های مزایده ای بر 

اساس مزیت نسبی هر استان انجام شد.
دبیر شورای هماهنگی طرح احیا، فعال سازی و توسعه 
معادن کوچک مقیاس اضافه کرد: از این تعداد بر روی 
یک هــزار و ۷۱۳ معــدن اقدام کلینیکی انجام و راه حل 
ارائــه شــد کــه در مجمــوع 6۷۰ معدن احیاء و توســعه 
یافته، همچنین حمایت و توسعه ۱۵ واحد فرآوری در 

سطح کشور از اقدامات طرح است.
وی خاطرنشان کرد: از دیگر اقدامات طرح در راستای 
فعال ســازی معادن، اجرای پروژه های زیرساخت مورد 
نیــاز معــادن بــا حمایــت مجری طــرح زیربناهــای الزم 
ایمیدرو، انعقاد ۳۷ تفاهم نامه سرمایه گذاری، علمی- 
پژوهشی و دانش بنیان، معرفی 6۲ پرونده به صندوق 
بیمــه ســرمایه گذاری فعالیــت هــای معدنی بــرای اخذ 
تسهیالت )که ۲۳ طرح در حال پیگیری و صدور بیمه 
نامه است( و حمایت از هشت استارتاپ معدنی، قابل 
ذکر اســت. عظیمی تاکیدکرد: ایمیدرو این طرح را با 
هدف تامین خوراک برای صنایع معدنی مصرف کننده 
مواد معدنی، افزایش تولید و تکمیل زنجیره محصوالت 
و توسعه و ایجاد اشتغال پایدار از ابتدای سال ۹۸ در 
راس برنامه های جاری لحاظ کرده و به صورت مستمر 
و طی جلسات تخصصی اقدامات و عملکرد این طرح 
با حضور ریاست هیات عامل ایمیدرو پایش می شود.

اقدامات انجام شده در نیمه نخست امسال  
وی گفــت: گــزارش 6 ماهه طرح احیاء حاکی از پایش 
بیــش از چهــار هــزار محــدوده معدنــی در ۲۱ اســتان 
هــدف بــر اســاس آمــار و اطالعات اخذ شــده از وزارت  
صنعت، معدن و تجارت است. عظیمی بیان داشت: 
با همکاری کارگروه استانی طرح احیاء، بر روی بیش از 
۲۵۰ معدن اقدامات کلینیکی شامل رفع موانع اداری، 
سرمایه گذاری، معارضان محلی و غیره انجام شد که بر 
این اساس در مجموع ۲۷۱ معدن )با احتساب معادن 
بازمانده از پارســال( احیاء شــده و توســعه یافتند و با 
توجه به اظهارات کارگروه استانی سازمان های صنعت، 

معدن و تجارت به چرخه تولید بازگشتند.
این مســوول با بیان اینکه همه این اقدامات با وجود 
محدودیت هــای کرونــا انجــام شــده، خاطرنشــان کرد: 
ماهــه  در 6  یافتــه مذکــور  توســعه  و  احیــاء  معــادن 
نخســت امســال پس از فعال ســازی نهایی، پتانســیل 
افزایش اشتغال مستقیم بیش از ۲ هزار نفر و قابلیت 
افزایــش ظرفیــت تولید تا یک میلیــون و ۴۲۰ هزار تن 
را دارا هستند. به گزارش ایرنا، طرح احیا، فعال سازی 
و توســعه معــادن کوچک مقیــاس از اواخــر ســال ۹6 
اجرایــی و در ســال ۹۸ بــه عنــوان یکــی از طرح هــای 
اقتصــاد مقاومتــی مطرح شــد. در ســال ۹۸ برای احیا 
و فعال سازی ۱۵۰ معدن کوچک مقیاس برنامه ریزی و 
در نهایت ۱۴6 معدن فعال  شــد؛ ســال گذشــته نیز با 
اینکــه احیــا ۲۰۰ معــدن مبنای کار قــرار گرفت، اما در 
نهایت ۲۵۳ معدن فعال ســازی و عالوه بر آن حمایت 

و توسعه ۱۵ واحد فرآوری نیز انجام شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان خبر داد 

 ۶۰۰میلیارد تومان؛ 
بدهی معدنی دولت به استان کرمان

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت کرمان گفت: ۷۰ 
درصد حقوق دولتی کشور از معادن کرمان تأمین می شود 
امّا باید ۱۵ درصد این سهم به استان برگردد که فقط پنج 

صدم درصد محقق می شود.
مهدی حسینی نژاد افزود: ظرفیت معادن، برای همه است 
و ایــن موضــوع در قانــون معــادن کشــور نیر مطرح شــده و 
دولت، به واسطه بهره برداری معادن که به اشخاص می 

دهد، حقوق دولتی می گیرد.
وی تصریح کرد: طبق ماده ۱۴ قانون معادن، سهم دولت 
باید به حساب خزانه کشور واریز شود و هر سال بر اساس 
قانون بودجه درآمدی که از این محل به دست می آید برای 

هزینه کرد در بخش های مختلف برنامه ریزی می شود.
وی ادامــه داد: یکــی از مــواد قانــون معــادن، پرداخــت 6۵ 
درصــد از پــول حاصلــه از معــادن به وزارت صمت اســت تا 

در حوزه زیرساخت ها اعم از راه سازی، احداث کارخانه و 
... هزینه کند و طبق تبصره 6 این ماده، ۱۵ درصد باید به 

کرمان برگردد و صرف رشد و توسعه شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت: سهم ۱۵ درصدی کرمان 

از معادن محقق نشده است 
حســینی نــژاد بیــان کرد: ۷۰ درصد حقوق دولتی کشــور از 
طریــق معــادن اســتان کرمــان جــذب می شــود کــه از بهره 

برداران معادن تأمین و به خزانه کشور واریز می شود.
وی افزود: امّا با بررسی های انجام شده طی ۱۰ سال اخیر 
مشــخص شــد کــه فقط پنــج صــدم درصد این حقــوق، به 

استان کرمان برمی گردد.

معادن استان کرمان 73۰۰ میلیارد تومان به خزانه   
کشور واریز کردند

حسینی نژاد ادامه داد: طبق قانون بودجه، مباحث مالی 
هر سال تعیین تکلیف می شود و در این رابطه در استان 
کرمان سال ۹۷ مبلغ ۳۸۰ میلیارد تومان وصول و به خزانه 
واریز کرده که از مس، گل گهر، کرومیت های اسفندقه، 

زغال سنگ زرند و معادن جالل آباد زرند بوده است.
وی بیــان کــرد: ســال ۹۸ هــم ۵۳۰ میلیــارد تومــان و ســال 
گذشته مبلغ ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان وصول شده است.
رئیس ســازمان صمت اســتان کرمان اضافه کرد: 6 ماهه 
ابتدای امسال هم هفت هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان حقوق 
دولتــی کشــور از معــادن اســتان کرمــان تأمیــن و بــه خزانه 

واریز شده است.

کرمان    استان  به  معادن  پول  تومان  میلیارد   ۶۰۰
برنگشت

رئیس صنعت، معدن و تجارت اســتان کرمان با اشــاره به 
اینکه برگشت ۱۵ درصد سهم مالی معادن استان زیر یک 
درصد است، افزود: در سال گذشته تمام توان را برای تحقق 
ســهمیه معــادن اســتان کرمان به کار گرفتیــم و با پیگیری 
هایی که با دفتر ریاســت جمهوری انجام شــد در نهایت از 
سهمیه این استان که 6۰۰ میلیارد تومان باید بر می گشت 
۱۳۰ میلیارد تومان به وزارت صمت و استان ها ابالغ شد.
وی ادامه داد: با پیگیری نماینده رفسنجان و انار در مجلس 
شــورای اســالمی، از طریق دیوان محاســبات و بازرسی کل 
کشــور ۴۰ میلیــارد تومــان آن به اســتان کرمــان اختصاص 

یافت که سهم ناچیز است.
حســینی نــژاد تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه شــرایط جنــگ 
اقتصادی، قانون معادن در کشور به خوبی اجرا نمی شود.
به گزارش ایرنا، وی با اشــاره به اینکه تبصره پنج ماده ۱۴ 
قانــون معــادن مبنــی بــر اینکــه هر معدنــی در پروانــه بهره 
بــرداری خــود صنایــع فــرآوری را بایــد ایجاد کند بیــان کرد: 
همچنیــن در ایــن راســتا در جهــت حفــظ محیــط زیســت و 
منابــع طبیعــی  کوشــا باشــد و محصوالت بــا ارزش افزوده 

باال تولید کند.

اقتصاد در حال استهالک مداوم است 

چه بر سرمان می آید؟
محسن جاللپور / تحلیلگر اقتصادی

به عنوان یک فعال اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد ابهامات زیادی 
دارم. متاسفانه جامعه ایران در ۱۰ سال اخیر، به طور مرتب با کاهش 

درآمد سرانه مواجه بوده است و مدام دارد کوچک تر می شود.
 اقتصــاد هــم در حــال اســتهالک مــداوم اســت، ســرمایه گذاری از 
اســتهالک کمتــر شــده و جامعــه نیــز هــر روز فقــر بیشــتر را تجربــه 
می کند. واضح است که پایه های اقتصاد کشور آسیب دیده و چون 
رشدی در کار نیست، مردم از نظر معیشت دچار مشکل شده اند. 
کاهش رشد اقتصادی سال های اخیر اقتصاد ایران عمدتاً تحت تاثیر 
تحریم ها و سیاست های نادرست اقتصادی منتج از آن بوده است. 
این عوامل با همراهی شیوع گسترده بیماری همه گیر کرونا در دو 
سال اخیر دست به دست هم دادند تا به طرق گوناگون زمینه های 
کاهش سرمایه گذاری و افت تولید را در اقتصاد ایران فراهم کنند.
البته در زمینه پایان کرونا امیدواری هایی وجود دارد و احتمال داده 
می شود که بخشی از افرادی که از بازار کار خارج شدند، دوباره جذب 
شــوند که این خبر خوبی اســت. اما ابرچالش آب و محیط زیســت 
هم امســال بیشــتر از گذشــته جامعه و اقتصاد را در معرض آسیب 
قرار داده است. در چنین شرایطی، وضعیت مالی دولت به گونه ای 
نیست که پیش خودمان بگوییم به تدریج مشکالت کم می شود و 
مثالً کسری بودجه به نقطه قابل حل می رسد. تیم اقتصادی دولت 
هم به گونه ای چیده شده که انتظار نداریم اوضاع را بهتر کند. آقای 
رئیســی در اولین ســخنرانی پس از مراســم تحلیف بر رفع تحریم ها 
تاکید کرد. ایشان گفت: »تحریم ها علیه ملت ایران باید لغو شود 
و ما از هر »طرح دیپلماتیک« که این هدف را محقق کند، حمایت 
می کنیــم.« ایــن صحبت هــا در کنــار اظهارات تازه وزیــر امور خارجه 
درباره احیای برجام، مثبت به نظر می رسند اما در عمل هنوز هیچ 
اتفاقی رخ نداده است. به نوعی دولت سیزدهم دارد انتظارات مردم 

را پیش فروش می کند که امیدوارم این گونه نباشد. 
دولت آقای روحانی در سال های آخر تا حدودی ابتکار سیاستگذاری 
را از دست داد اما ترسم این است که دولت آقای رئیسی در همین 
ماه هــای اول در ایــن تله گرفتار شــود. بــه هر حال این یک واقعیت 
است که دولت جدید برای خروج از بحران اقتصاد به احیای برجام 
نیاز دارد. احیای موقت اقتصادایران نیازمند دســت کم ۵۰ میلیارد 

دالر منابع ارزی است. ضمن اینکه اگر توافقی حاصل نشود، این 
احتمــال وجــود دارد کــه بازارها دوباره گرفتار تالطم شــوند و شــاهد 
افزایش مجدد نرخ ارز، طال و همین طور کاالهای قابل تجارت باشیم.  
این مساله دولت جدید را در گام های اول دچار بحران خواهد کرد،  
دولتی که در شرایط عادی با ابرچالش کسری بودجه، ریسک های 
مختلف، رشــد بی ســابقه نقدینگی و شــرایط نگران کننده ســرمایه 
اجتماعــی مواجــه اســت، در آینــده که انــدک اندوخته خــود را خرج 

کند، چه خواهد کرد؟
 ایــن یــک طــرف ماجراســت امــا در پس پرده فشــارهای زیــادی هم 
بــه ایــران وارد می آیــد و ایــن احتمــال را تشــدید می کند کــه توافقی 
ضعیف تر از برجام به دست آید. در چنین شرایطی ناچار به سمت 
شــرق می غلتیــم کــه غلتیدن به این ســمت از نظــر اقتصادی نفعی 
بــرای بخــش خصوصــی نــدارد و ایــن در کنــار تــداوم تحریم ها یعنی 
تشدید خروج سرمایه. البته موانع ساختاری کاهش رشد اقتصادی 
ماننــد بی ثباتــی اقتصــاد کالن -کــه عمدتاً ریشــه در کســری بودجه 
دارد- یا مواردی مانند محیط کسب وکار و مداخالت دولت در نظام 

بنگاهداری نیز عوامل مهمی در عدم توفیق اقتصاد ایران در دستیابی 
به رشدهای باال هستند.

اخیراً وزیر اقتصاد گفته: »در شهریور موفق شدیم برخالف پنج ماه 
اول، بدون یک ریال اســتقراِض جدید از بانک مرکزی، حقوق ها را 
)حتی زودتر از موعد( پرداخت کنیم.« به گمانم همین صحبت یعنی 
تشــدید نااطمینانی. معنی اش این اســت که این ماه را گذراندیم و 
خدا می داند ماه بعد را چطور باید بگذرانیم. قاعدتاً چشم انداز تورم 
در سال ۱۴۰۰ تابع رفتار دولت با مقوله کسری بودجه است. در واقع 
کســری بودجــه ۱۴۰۰ بــه گونه ای اســت که در صــورت عدم افزایش 
معنادار درآمدهای نفتی دولت و ادامه مســیر سیاســتگذاری فعلی 
باید منتظر تورم هایی بســیار شــدید بود. به گمانم اقتصاد ایران از 
ابتدای سال ۱۳۹۹ وارد این چرخه شد و در حال حاضر فقط تغییر 
انتظــارات مثبت ناشــی از رفع تحریم هــا ادامه این چرخه را متوقف 
کرده است. اما در صورت ادامه سیاست های داخلی فعلی و عدم 
گشــایش بین المللی این چرخه با ســرعتی بیش از پیش به حرکت 

خود ادامه خواهد داد.

با هدف ایجاد شفافیت و رقابت در فروش خارجی؛

 عرضه مس کاتدی شرکت مس در رینگ صادراتی بورس کاال 

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران از عرضه موفق کاتد برای 
نخستین بار در رینگ صادراتی بورس کاال خبر داد.

 اردشیر سعدمحمدی با اعالم این مطلب در جلسه تولید مجتمع 

مس سرچشمه رفسنجان، افزود: با توجه به هماهنگی های صورت 
گرفتــه بــا ســازمان بــورس، صادرات مــس کاتــدی از طریق رینگ 

صادراتی بورس کاال انجام خواهد شد.
به گفته سعدمحمدی این امر در راستای شفاف سازی برای فروش 
خارجــی شــکل می گیــرد؛ چراکــه ایجــاد شــفافیت و رقابــت بــرای 

صادرات مس، حرکتی جدید و جذاب است. 
مدیرعامل شرکت مس با اشاره به تولید ۷ ماهه شرکت گفت: تا 
پایان مهر ماه سال جاری ۱6۷ هزار و ۷۴۰ تن کاتد تولید شده؛ در 
حالی که فروش شرکت بیش از ۱۷۳ هزار تن بود که نشان می دهد 

میزان فروش از میزان تولید پیشی گرفته است.

شکوفایی مس از سال آینده کلید می خورد  
وی بــا بیــان ایــن کــه بــه دلیــل بهره بــرداری از طرح هــای توســعه، 
شکوفایی شرکت مس از سال ۱۴۰۱ شروع می شود، افزود: معدن 
و کارخانــه تغلیــظ درآلــو تــا پایان امســال، معــدن و کارخانه تولید 
کنســانتره دره زار و کارخانه فلوتاســیون ســرباره در فروردین ســال 

آینده راه اندازی می شوند.  
ســعدمحمدی ابراز امیدواری کرد افزایش ســرمایه شرکت مس تا 

پایان آبان ماه سال جاری انجام شود.
وی از زحمات و تالش خستگی ناپذیر مدیران، مجریان و کارکنان 
شــرکت مــس تقدیــر کرد و گفت: این اتفاقــات خوب و اثرگذار به 

همت تالش همه مجموعه شرکت مس رقم خورده است. 
مدیرعامل شرکت مس یادآور شد: در طرح هایی مانند بهره برداری 
از معدن و کارخانه تغلیظ مس ســریدون و فاز ســوم سرچشــمه 
برنامه ریزی دقیقی الزم است تا با شتاب و تالش بیشتری اجرایی 
شــود. همچنین، ســایر پروژه های توســعه ای شرکت مس نیز باید 

با سرعت بیشتری حرکت کرده و اجرایی شوند. 
ســعدمحمدی همچنیــن بــا اشــاره به قهرمانــی تیم مینــی فوتبال 
 ،)fifco(مجتمع مس سرچشــمه در مســابقات شرکت های جهان
ایــن موفقیــت را به خانواده بزرگ صنعت مس و کارکنان مجتمع 

مس سرچشمه، تبریک گفت. 
وی بــا بیــان اینکــه ایــن ارزشــمند اســت کــه در همــه ســطوح 
توسعه ها را به طور متوازن شکل دهیم، تأکید کرد: این پیروزی، 
موفقیتی ارزشمند است؛ چرا که نام مس در دنیا مطرح شده 
و هــم پرچــم کشــور به اهتــزاز درآمد و هــم پرچم صنعت مس 

شناسانده شد.



چرا کنفرانس آب وهوایی گالسکو مهم است؟

 پایان عصر سوخت های فسیلی 
برای نجات زمین

نشــریه هفتگــی اکونومیســت در آســتانه 
آب وهوایــی  نشســت  بیست وششــمین 
COP۲6، پرونده ویژه این هفته خود را به 
تغییــرات اقلیمــی و ضرورت پایان دادن به 
عصر سوخت های فسیلی که آینده شومی 
بــرای حیــات زمیــن رقم می زنــد اختصاص 

داده است.
ایــن نشــریه در ســرمقاله پرونــده ویژه این 
 COP۲6 هفته خــود »چرا اجالس اقلیمی
هم مهم و هم ناامیدکننده خواهد بود؟« 
گردهمایی هــای  »چنیــن  اســت:  نوشــته 
جهانی بهترین تریبون برای تحمیل تغییر 

باقی می ماند«.
اکونومیست نوشته:درست است، نفت و 
گاز نمی توانند یک شبه ناپدید شوند، اما 
روز آنها در حال شــب شــدن اســت. و روز 
زغال سنگ باید به انتها برسد. جهان می 
تواند به مکانی تبدیل شود که در آن رفاه 
بلندمدت برای همه امکان پذیر شود.این 
آینده ای شــریف اســت که عصر ســوخت 
هــای فســیلی، بــا وجــود فراوانــی توهمی، 

هرگز نمی توانست آن را ایجاد کند.

 یک سوم بیت کوین های جهان 
در اختیار ۱۰ هزار سرمایه گذار

هشدار درباره آسیب پذیری 
شبکه بیت کوین

سدشــکنی هــای بیــت کویــن، آغــازی بر دوره تــازه ای 
از محبوبیــت آن اســت. بــا ایــن حــال، ایــن محبوبیت 
هــای دوره ای،  تغییــری در ماهیــت ایــن ارز مجــازی 
ایجــاد نمــی کنــد. بلومبرگ در تازه تریــن گزارش خود 
از وضعیت بازار ارزهای مجازی، از تمرکز بخش عمده 
ای از بیت کوین های جهان در دست  عده ای محدود 

خبر داده است.
بیت کوین در کنترل عده محدودی اســت. تازه ترین 
مطالعه اداره ملی تحقیقات اقتصادی نشان می دهد 
۱۰ هــزار ســرمایه گــذار حقیقــی در بــازار بیــت کویــن، 
نزدیک به یک سوم از کل چرخه بازار را در دست دارند.

عالقمنــدان بــه ارزهای دیجیتال ســال هاســت درباره 
اینکــه چــه کســی بزرگترین مالک بیت کویــن از زمان 
ایجاد آن است، کنجکاوند. شناسایی اینکه چه سرمایه 
گذار حقیقی اصلی ترین و بزرگترین دارنده بیت کوین 
است، کار سختی است. به ویژه که بسیاری از آدرس 
ها در بازار ارزهای دیجیتال، به ســرمایه گذار حقیقی 
نمــی رســد. تخمیــن هــای ارائه شــده در گــزارش ها از 
بررســی صرافی ها و دیگر موسســات مالی اســت که 
به نمایندگی از ســرمایه گذاران، بیت کوین نگهداری 

می کنند.
اداره ملی تحقیقات اقتصادی در بررسی از داده های 
موجود توانســت تا پایان ســال گذشته دارندگان ۵.۵ 
میلیون بیت کوین را ردیابی کند و این رقم در آخرین 

بررسی این اداره به ۸.۵ میلیون رسیده است.
گزارش این مرکز نشان می دهد یک هزار سرمایه گذار 
شــخصی ۳ میلیون بیت کوین در جهان را کنترل می 

کنند و این رقم ممکن است بیشتر هم باشد.
پژوهشگران می گویند اندازه گیری تمرکز بیت کوین 
در این بررسی ممکن است کوچک نمایی شده باشد، 
چراکــه بعضــی آدرس هــا بــا ســهم باال از بیــت کوین، 
توســط یک نهاد کنترل می شــود. برای مثال، در این 
بررسی مشخص نمی شود که ۲۰ هزار آدرس، متعلق 
به یک نفر)ساتوشــی ناکاموتو( اســت یا متعلق به ۲۰ 

هزار شخص مختلف است.
تمرکــز در  بخــش اســتخراج بیــت کویــن، از نگهــداری 
بیــت کویــن هــم عمیــق تر اســت. داده ها نشــان می 
دهــد ۱۰ درصــد از اســتخراج کننــدگان، ۹۰ درصــد از 
ظرفیت استخراج را در اختیار دارند و ۰.۱ درصد یعنی 
۵۰ اســتخراج کننده، ۵۰ درصد از ظرفیت اســتخراج را 
کنترل می کنند. این می تواند به آسیب پذیری شبکه 

بیت کوین منجر شود.
پژوهشــگران مــی گوینــد بــا وجود توجهی که در ســال 
های اخیر به بیت کوین جلب شــده، اکوسیســتم این 
ارزمجازی همچنان در سلطه بازیگران بزرگ است که 
مــی توانند در نقش اســتخراج کننــدگان، دارندگان یا 

صرافی ها ظاهر شوند.

 پیشنهاد هفته

   5000
واحد صنفی              

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب 

استان کرمان گفت: از ابتدای سال تاکنون حدود 

5۰۰۰ واحــد صنفــی جنــوب مــورد بازرســی قرار 

گرفت و ۸۱۰ پرونده تشکیل شد

  100
میلیارد تومان                

مالــی  تامیــن  راســتای  در  کرمــان  شــهرداری 

طرح هــای خــود ۱۰۰ میلیارد تومــان تهاتر انجام 

داده و 5۰۰ میلیارد تومان هم از اوراق مشارکت 

استفاده می کند

  8
پروانه          

و  شــگری  گرد  ، ث فرهنگــی میرا یــرکل  مد

صنایع دســتی اســتان کرمان از صدور ۸ پروانه 

گردشــگری ســالمت برای متقاضیــان این حوزه 

در کرمان خبر داد

   200
هکتار              

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی جنوب کرمان 

گفت: به منظور تغییر الگوی کشت، در سال 

جاری کشت 2۰۰ هکتار از گیاهان دارویی در 

منطقه دستور کار است

   340
درصد         

ســطح زیرکشــت های کم آب و اقتصادی در اســتان 

کرمــان تــا ســال ۹2قریــب به ســه هــزار و ۶۰۰ هکتار 

بوده که این سطح با افزایش 3۴۰درصدی به قریب 

۱۶هزار هکتار رسییده است

اقتصاد کرمان به روایت اعداد

کافه کتاب

سرمایه داری به سبک چینی
چرا الگوی توسعه چینی تقلیدناپذیر است؟

نویسنده: یاِشنگ هوانگ
مترجم: نیایش امیدی

مــورد  در  اقتصــادی  پژوهش  هــای 
ایــن  دربــاره  غالبــا  چیــن  اصالحــات 
پرســش اســت که با وجود ناکارآمدی 
 های بارز اقتصاد چین، چرا این اقتصاد 
رشــد شــتابان دارد؟ پاسخ این سؤال 
که اغلب توســط مدل  های ریاضی و 
صوری ارائه می  شــود، این اســت که 
سیاســت  هــا، شــیوه  هــا و نهادهایــی 
مانند مؤسسه  های شهری و روستایی 
و کنتــرل  های مالی، موجب کارآمدی 
و رشــد اقتصــادی شــده انــد. در ایــن 
کتــاب رویکــردی متفــاوت و مبتنی بر 
شواهد و مستندات اتخاذ شده است. 
ایــن پژوهش بر اســاس بازرســی های 
دقیــق مــدارک بایگانی شــده مربــوط 
بــه اســناد سیاســت، بوروکراتیــک و 
بانکی و همچنین چندین نظرسنجی 
از شــرکت  های خصوصــی و خانوارها 

انجام شده است.

سایه روشن

 خبرآخر 

کدام خودروسازکره ای می آید؟

 همکاری دوباره هیوندای 
با »کرمان موتور«

در حالــی کــه بــا اعالم تحریم هــای یک جانبه آمریکا، 
خودروســازان کره ای نیز مانند بســیاری از شرکا ایران 
را ترک کردند، حاال برخی منابع آگاه از تمایل بازگشت 

آنان به ایران خبر می دهند.
صنعــت و بــازار خــودروی ایــران این روزها شــاهد یکه 
تــازی برندهــای چینی اســت. تأییــد این خبر و صحت 
بازگشــت خودروســازان کــره ای مــی توانــد بــه مثابــه 
دمیــدن هوایــی تــازه به ریه های صنعت کشــور عمل 
کند. آن هم در شرایطی که خودروسازان ایرانی برای 
تأمین برخی از قطعاتی که به دلیل همین تحریم ها 
در ایران تولید نمی شوند با چالش های بسیار جدی 
همراه شــده اند. از ســوی دیگر، غیر از چینی ها، آن 
هــم از طریــق مســیرهای طوالنی، عمالً خودروســازان 
بسیاری از کشورها حاضر به همکاری با تولیدکنندگان 

ایرانی نیستند..

احتمال بازگشت خودروسازان کره ای   
اکنــون بــا انتشــار ایــن خبــر دو گزینه محتمل اســت؛ 
یکم، شاید گشایش هایی در عرصه سیاسی اقتصادی 
خارجی ایران قرار است حاصل شود، خودروسازان کره 
ای نیز با توجه به ســابقه حضور و فراهم بودن برخی 
زیرســاخت ها در ایران آماده بازگشــت هستند. دوم، 
بــه نظــر مــی رســد رایزنــی هــای اقتصادی و سیاســت 
خارجی به نتیجه رسیده است. در پی آن، کره ای ها 
قبول کرده اند به طرق مختلف، که خودشان مشمول 
تحریم ها آمریکا نشوند، اقدام به بازپرداخت بدهی 
خــود بــه ایــران کنند. یکــی از راه های  این بازپرداخت 
مــی توانــد  در قالــب صنعت خودرو و از طریق ارســال 
قطعــات منفصله )CKD( صورت بگیرد. بنابراین باید 
دید کدام خودروساز کره قرار است به ایران بازگردد.

کدام خودروسازکره ای می آید؟  
طریــق  از  ای  کــره  خودروســازان  حاضــر،  حــال  در 
خودروهــای کار و تجــاری و همچنیــن کــراس اوور در 
ایران حضور دارند. شرکت کیا نیز که در ایران نماینده 
مشــخصی نــدارد. در ایــن میان، محتمــل ترین و تنها 
گزینه ممکن هیوندای است. این تولیدکننده کره ای 
پیش تر با کرمان موتور در قالب تولید اکسنت و النترا 
همکاری داشــته و زیرســاخت های تولید مشترک نیز 
همچنان مهیاست. به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، 
هر چند اخبار دقیق مبنی بر زمان بازگشت و این که 
آیا غیر از دو محصول یادشده، محصول یا محصوالت 
دیگری نیز در میان خواهد بود یا خیر به دست نیامده 
است، اما در هر صورت، بازگشت کره ای ها می تواند 
هم بخشی از هیمنه چینی ها را بشکند و هم با توجه 
بــه کیفیــت و نحوه همکاری کره ای ها با ایران رقابت 

را در بازا ایران شدیدتر کند.

www.Eghtesadkerman.ir

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مجید نعمت الهی
دبیر شورای سیاست گذاری: محمدرضا دهقان پور

مدیر اجرایی: مهدی نعمت الهی
تحریریه و عکس : 

مرضیه کاربخش، محمدرضا احمدی 
بهار زندرضوی، محسن سعادت نصری

مدیر هنری: مهدی بیگ مرادی
چاپ:  طاها

هفته نامه اقتصادی استان کرمانهفته نامه اقتصادی استان کرمان
شماره های تماس:

اداری و آگهی:۳۲۴۷۴۲۷۱   تحریریه:  ۳۲۴۷۴۲۷۲           
 نمابر:۳۲۴۷۱۷۸۹        دفتر تهران: ۰۲۱-۲۸۴۲۴۳6۳  

Eqtesadkerman93@gmail.com  :پست الکترونیک
نشانی:  نشانی: خیابان پروین اعتصامی شرقی، ابتدای کوچه شماره ۱۳

   400
میلیارد تومان    

از  بازدیــد  در  کرمــان  نماینــده  پورابراهیمــی 

فــوالد راور گفت: بیــش از ۴۰۰ میلیارد تومان 

سرمایه گذاری در پروژه فوالد این شهرستان 

انجام شده است 
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