
 چهارشنبه 22 اردیبهشت ماه 1395  4 شعبان 1437   11 مه 2016  شماره 47  8 صفحه  500 تومان 

 Wednesday  11 May 2016  Two year  No. 47  price 5000 rials  8 pages 

ام��روزه درون و ب��رون محیط کس��ب وکار و هر س��ازمانی 
دس��تخوش تغییرات فراوانی است و عدم توان مقابله با این 
تغییرات و  عدم ایستادگی در برابر این نامالیمات می تواند 
آن کسب وکار را به سوی سقوط و انحطاط سوق دهد.بنابر 
این کسب وکار و یا سازمان باید به گونه ای پایه ریزی و اداره 
شود که بیشترین مقاومت و استحکام را در برابر نامالیمات 

و تغییرات این چنینی داشته باشد و بتواند 
نسبت به این گونه تغییرات واکنش سریع...

نقش چابک سازی 
سازمان در موفقیت 

کسب وکار

صفحه2 را 
بخوانید

رئیس جمهوری برای سفری دو روزه وارد استان کرمان شد

اردیبهشت روحانی کرمان 

 صفحه 2

آگهی پذیرش نمایندگی بیمه 

شرکت بیمه تعاون )تعاونی سهامی عام( به استناد آئین نامه شماره 
75 شورای عالی بیمه و به منظور توسعه خدمات بیمه ای در 
نظر دارد تعدادی نماینده فعال و حائز شرایط را پذیرش نماید. 
از متقاضیان اخذ نمایندگی حقیقی درخواست می شود برای 
www. کسب اطالعات بیشتر به سایت این شرکت به نشانی

bimehtaavon.ir  مراجعه فرمایند. 
نش��انی: کرم��ان- ابتدای بل��وار جمهوری - قب��ل از اتاق 

بازرگانی- تلفن: 32461305-6

شرکت بیمه تعاون ) تعاونی سهامی عام ( 

فرصت های شغلی این هفته را در صفحه 6 بخوانید

کارستان اقتصاد کرمان؛ پیشگام اطالع رسانی بازار کار 
و استخدام در استان کرمان

اطالع رسانی تخصصی و انتشار هفتگی
 آخرین مناقصه ها و مزایده  های استان کرمان

»اقتصاد کرمان«؛ اولین و جامع ترین رسانه 
مناقصه ها و مزایده های استان کرمان

صفحه 6

   یادداشت 

ناصر شیبانی*

علیرضا رزم حسینی، استاندار: 
کرمان، افتخارات درخشاني در تاریخ 

ایران ثبت کرده است

مع��اون اجرایی رئیس جمهوری ت��الش دولت برای تحقق 
مشی اعتدال در فضای سیاسی کشور را یادآور شد و گفت: 
قطار دولت تدبیر و امید، ترمز دارد و جایی که نیاز باش��د 
ترمز می گیرد و جایی هم که نیاز باشد سرعت می گیرد.

محمد ش��ریعتمداری  در نشست هم اندیشی کرمانی های 
مقیم خارج از کش��ور و عالقه مندان به س��رمایه گذاری در 
استان کرمان که در آستانه سفر کاروان تدبیر و امید به این 
استان برگزار ش��د افزود: توافق ما با جامعه جهانی اقدامی 

توام با سرافرازی بود.
وی گفت: در حوزه سیاست خارجی دولت 
قدم هایی را برداشت و همان سه اصلی ...

اس��تاندار کرمان گفت: اس��تان کرمان با دالورمردي هاي 
لشکر 41 ثاراهلل و فرماندهي سردار سلیماني افتخارات بسیار 
درخشاني در تاریخ سلحشوري ملت ایران ثبت کرده است.

به گزارش ایرنا علیرضا رزم حسیني روز سه شنبه در اجتماع 
بزرگ مردم کرمان در مصلي امام علي )ع( افزود: امروز دیار 

کریمان افتخار دارد که میزبان ریاست جمهوري هستند.
وي تصریح کرد: بي ش��ك س��فر جنابعالي خیرات و برکات 

فراواني براي استان کرمان خواهد داشت.
استاندار کرمان گفت: امروز مردم از شمال و جنوب استان از 
ریاست جمهوري استقبال باشکوه کرده اند و از آنها قدرداني 
مي کنیم. وي بیان کرد: بر ش��هداي دوران دفاع مقدس و 
شهید حجت االسالم محمدجواد باهنر درود مي فرستیم و 
استان کرمان داراي شخصیت هایي همانند آیت اهلل هاشمي 

رفسنجاني و حجت االسالم دعایي است.
مسئله آب استان کرمان را فراموش نکنید

نماینده ولی فقیه در استان کرمان خطاب به رییس جمهور 
گفت: از دکتر روحانی، رییس جمهوری ایران می خواهیم که 
مس��ئله آب کرمان را فراموش نکنند و بر ادامه راه استاندار 

کرمان برای حل بحران آب استان کرمان حمایت کنند.
به گزارش  ایسنا منطقه کویر، آیت اهلل "سید یحیی جعفری" 

در جمع مردم کرمان در مصلی بزرگ ...

   گزارش

با حضور معاون اجرایی رئیس جمهوری ،برگزار شد

نشست هم اندیشی کرمانی های 
مقیم خارج از کشور 

و عالقه مندان 
به سرمایه گذاری در کرمان

صفحه5 را 
بخوانید

   گزارش 

آدرس شعبه کرمان: خیابان شهید رجایی-  جنب کوچه شماره 33 - بیمه کارآفرین- تلفن:  32733961-2

بیمه کارآفرین  ؛ 
تکیه گاهی مطمئن ربای فردای شما

www.karafarininsurance.com

برای اطالع از آخرین خبرها و تازه ترین تحلیل های اقتصادی کرمان، ایران و جهان 
به کانال » اقتصاد کرمان« بپیوندید

@eghtesadkerman 
رسانه بخش خصوصی

اولین و پر مخاطب ترین رسانه اقتصادی استان کرمان

»اقتصاد کرمان« 
را آنالین بخوانید

WWW.EGHTESADKERMAN.IR

اقتصاد کرمان : مقصد بیس��ت و هفتمین سفر استانی کاروان 
تدبیر و امید ، استان کرمان بود و در صبحگاه بیست و یکمین 
روز اردیبهشت 95، دکتر حسن روحانی رئیس جمهور و هیات 
همراه در میان اس��تقبال گس��ترده و پرشور کرمانی ها به دیار 
کریمان پای گذاش��ت تا اردیبهشت زیبای کرمان دل انگیزتر و 
»روحانی« تر ش��ود. گزارش اقتصاد کرمان می افزاید سفرهای 
اس��تانی ه��ر چند حرکتی نو و ابداعی جدی��د از دولت یازدهم 
نیس��ت و پیش از این هم در همه ی دولت ها مرس��وم بوده اما 
وجه تمایز س��فر رئیس جمه��ور روحانی با دولت پیش از خود 
در نکاتی اس��ت که در دو روز منتهی به س��فر روحانی از سوی 
محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور و علیرضا رزم 

حسینی استاندار کرمان عنوان شده است. 
اینک��ه در س��فر روحانی، »مصوبات احمدی ن��ژادی « نداریم ، 
»قط��ار دولت تدبیر و امید ترمز دارد« و » س��فرهای اس��تانی 

دولت یازدهم ، وعده محور نیست «.
اینها ترجیع بندهایی است که تفاوت سفرهای استانی دو دولت 
اخیر را آش��کار می س��ازد و س��فر اس��تانی دولت روحانی را از 

گذراندن صدها مصوبه در جلسه ای یك ساعته، مصون می دارد 
و منابع کشور را به کام طرح های شتابزده و نسنجیده نمی ریزد. 

رئیس جمهوری وارد کرمان شد
دکت��ر حس��ن روحانی در ف��رودگاه بین الملل��ی کرمان مورد 
استقبال رسمی آیت اهلل سید یحیی جعفری نماینده ولی فقیه 
در اس��تان و امام جمعه کرمان، علیرضا رزم حسینی استاندار، 
مس��ئوالن عالی استان و جمعی از نمایندگان و منتخبان مردم 

این استان قرار گرفت. 
معاون اجرایی رئیس جمهوری، وزرای صنعت، معدن و تجارت، 
دادگستری، اطالعات، آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی، معاون 
رئیس جمهوری در امور بانوان و خانواده، معاون رئیس جمهوری 
و رئیس س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، 
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت های دینی و 
مذهبی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیست، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و معاون 
توس��عه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس جمهوری، 

دکتر روحانی را در این سفر همراهی می کنند.
رئیس جمهوری پس از آیین استقبال رسمی در فرودگاه کرمان 
برای حضور و سخنرانی در جمع مردم کرمان راهی مصلی امام 

علی )ع( شد.
دیدار با علما، ایثارگران و برگزیدگان، شرکت در نشست توسعه 
و سرمایه گذاران، بازدید و افتتاح چند پروژه، حضور در شورای 
اداری استان و نشست خبری از جمله برنامه های سفر دو روزه 

دکتر روحانی به دیار کریمان است.

قابلیتهای استان کرمان در این سفر بررسی می شود
رئیس جمهوری اسالمی ایران گفت: امیدوارم در این سفر همه 
اس��تعدادها و قابلیت های اس��تان کرمان مورد بحث و بررسی 
قرار گیرد. حجت االس��الم و المسلمین حسن روحانی روز سه 
ش��نبه پ��س از ورود به ف��رودگاه بین الملل��ی کرمان در جمع 
خبرنگاران افزود: بس��یار خوشحالم در روز مبارك سوم شعبان 
همزبان با میالد امام حس��ین )ع( خدمت مردم عزیز و سرافراز 

کرمان هستم...
 ادامه در صفحه 2

»اقتصاد کرمان«
اولین و پرمخاطب ترین رسانه اقتصادی استان کرمان

مقدم دکتر روحانی رئیس جمهور محبوب و مردمی 
و اعضای محترم هیات دولت را به استان زرخیرکرمان 

گرامی می دارد
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معاون اجرای��ی رئیس جمهوری با حضور در 
س��تاد مرکزی ارتباطات مردمی س��فر ریاست 
جمهوری در کرمان به برخی تماس های مردم 
با سامانه سامد پاسخ گفت. محمد شریعتمداری 
پس از افتتاح س��امانه الکترونیکی ارتباط مردم 

و دولت )س��امد( در شهر کرمان به تماس های 
تلفنی تعدادی از مردم با این سامانه پاسخ داد.

یکه��زار و 600 کاربر در چهار ش��یفت کاری 
قرار است در سامانه سامد انتقادات، پیشنهادت و 
درخواست های مردمی را در سفر رئیس جمهور 

ثبت کنند. این سامانه تا 24 ساعت بعد از سفر 
رئیس جمهوری به کرمان فعال خواهد بود. 

م��ردم م��ی توانند با ش��ماره 111 به صورت 
رای��گان، مطالب مورد نظ��ر خود را مطرح و کد 

رهگیری دریافت کنند.

پاسخگویی معاون رئیس 
جمهوری به مردم كرمان با 

سامانه سامد

خبر  

خبر 2
نقش چابک سازی سازمان 

در موفقیت کسب وکار
ام��روزه درون و برون محیط 
س��ازمانی  ه��ر  و  وکار  کس��ب 
دس��تخوش تغیی��رات فراوان��ی 
اس��ت و عدم توان مقابله با این 
تغییرات و  عدم ایس��تادگی در 
برابر این نامالیمات می تواند آن 
کس��ب وکار را به سوی سقوط 
و انحطاط س��وق دهد.بنابر این 
کس��ب وکار و یا سازمان باید به گونه ای پایه ریزی و 
اداره شود که بیشترین مقاومت و استحکام را در برابر 
نامالیمات و تغییرات این چنینی داشته باشد و بتواند 
نس��بت به این گونه تغییرات واکنش س��ریع و درست 
و به موقع از خود نش��ان ده��د و بتواند با این واکنش 
بهینه و س��ریع  در برابر ناس��ازگاریها دوام  آورده  و از 
ضرر و زیان کس��ب و کار خ��ود بکاهد. الزمه واکنش 
س��ریع و بهینه از سوی س��ازمانها و یا کسب وکار در 
برابر تغییرات درون و برون سازمانی چابکی و چاالکی 
س��ازمان اس��ت. چنانچه س��ازمان و یا کسب و کاری 
دارای ابعاد گس��ترده و بی حساب و کتابی باشد قادر 
به ارائه واکنش س��ریع نبوده و توان استقامت در برابر 
تغییرات را نمی تواند از خود نشان دهد.به دلیل اینکه 
در سازمانها و یا کسب و کارهای بزرگ سیستم سلسله 
مراتبی در انجام فرآیند ها حکم فرماس��ت وکارکنان 
این گونه کس��ب و کاره��ا در مواقع خطر و تغییرات ، 
توان و قدرت ریس��ك پذیری را ندارند چون س��الهای 
زیادی با این روش سلسله مراتبی کا ر کرده اند.عالوه 
بر سیستم سلسله مراتبی ، فرآیندهای عریض و طویل و 
دست و پا گیر نیز چابکی و چاالکی الزم  را از سازمان 
گرفته و کارکنان نمی توانند با این فرآیندهای موجود 
در زمان تغییرات و نامالیمات، بهترین و س��ریع ترین 
پاس��خ را ارائه دهند. در س��ازمان و یا کسب کاری که 
ریسك باالیی وجود داشته باشد آن سازمان چابکی و 
چاالکی الزم را نخواهد داش��ت به دلیل اینکه مدیران 
و کارکن��ان مجبورن��د ب��رای کاهش ریس��ك ، طبق 
فرآیندهای موجود و دست به عصا حرکت کنند و این 
گونه حرکت ، کندی حرکت س��ازمان و یا کسب وکار 
را به دنبال خواهد داش��ت و چابکی الزم را از کس��ب 
و کار س��لب می نماید.بنابراین باید مدیران وکارکنان 
برای چابکی س��ازمان قدرت ریسك پذیری را نیز در 
سازمان و کسب وکار تقویت نمایند. به هر حال آنچه 
عیان است این است که چابك کردن سازمان و یا کسب 
وکار هزین��ه دارد و این هزینه می تواند به هر صورتی 
پرداخت ش��ود حتی  این هزینه م��ی تواند با افزایش 

ریسك پذیری همراه باشد.
وسوسه کنترل عارضه شایع دیگری است که چابکی 
و چاالکی سازمان و یا کسب و کارها را از بین   می برد 
چنانچه مدیران و یاصاحبان کس��ب و کار ها بخواهند 
کنترلهای مکرر و گاهاً بی ارزش خود را افزایش دهند ، 
سرعت واکنش و چابکی سازمان و کسب و کار کاهش 
می یابد و گاهی اوقات خسارات ناشی از عدم کنترلهای 
مکرر بس��یار  کمتر از خسارات ناشی از عدم چابکی و 
سرعت عمل پایین سازمان و یا کسب و کار می باشد 
پس اینگونه کنترلهای غیر ضروری گاهی س��ازمان را 

زمین گیر می کند. 
* دانشجوی دکتری مدیریت کسب وکار

سازمان مدیریت صنعتی استان کرمان

شریعتمداري: 
سفرهاي استاني دولت، 

وعده محور نیست
محم��د ش��ریعتمداري در آیین افتتاح س��تاد مرکزي 
ارتباطات مردمي سفر ریاست جمهوري در شهر کرمان 
افزود: س��فرهاي اس��تاني ریاس��ت جمهوري به منظور 
ارتباط مستقیم و شناخت از نزدیك مشکالت استان ها 
و شناخت از نزدیك ظرفیت هاي استان ها انجام مي شود.

وي با تقدیر از تالش هاي استاندار کرمان گفت: ایشان 
از ماه هاي پایاني سال گذشته تا به امروز زحمات زیادي 
را براي سفر استاني ریاست جمهوري متحمل شده اند.

رئیس س��تاد کاروان تدبیر و امید افزود: براي انجام این 
سفر از ماه ها قبل مقدماتي آماده و در استان نیز ستادي 

براي بررسي پروژه ها و طرح ها تشکیل شد.
ب��ه گزارش ایرنا، وي بیان کرد: سیاس��ت دولت تدبیر و 
امید در سفرهاي استاني بر مبناي امیدآفریني براي حل 

مشکالت استان ها در حد توان استوار است.
ش��ریعتمداري چاره جویي براي حل مشکالت اساسي 
اس��تان ها را یکي از مهمترین اهداف سفرهاي استاني 
ریاس��ت جمهوري برش��مرد و گفت: بالغ بر 70 درصد 
تعهدات مالي دولت هاي سابق همچنان بر دوش استاندار 
کرمان س��نگیني مي کند که براي تکمیل این طرح ها، 
22 هزار میلیارد تومان منابع، نیاز است و این در حالي 
است که کل بودجه عمراني کشور در سال گذشته حدود 

این میزان مبلغ بوده است.
وي تاکید کرد: به یقین با منابع موجود امکان تحقق تمام 
امور مورد نظر مس��ئوالن محلي استان ها وجود ندارد و 

در حد توان در این زمینه اقدام مي شود.
معاون اجرایي رئیس جمهوري گفت: استاندار کرمان براي 
حل این مشکل از ظرفیت هاي غیر دولتي استفاده کرده 

اند که جاي تقدیر دارد.
وي خاطرنش��ان کرد: بس��یار مفتخر هستیم در استاني 
حضور داریم که هفت هزار و 500 میلیارد تومان از منابع 
مختلف بخش غیردولتي براي فعالیت هاي توسعه اي به 

کار گرفته شده است.
وي گفت: یکهزار و 500 میلیارد تومان نیز در این سفر 
براي افتتاح از سوي استاندار کرمان پیشنهاد شده است.

شریعتمداري افزود: مجموع موافقت نامه هایي که تمهید 
مقدمات شده است تا در این سفر امضا شوند، نیز بالغ بر 

پنج هزار و 200 میلیارد تومان است.
وي گفت: تعداد قابل مالحظه اي از طرح هاي دولتي نیز 

در این دوره از سفر ریاست جمهوري انجام مي شوند.
وي اضاف��ه کرد: ریاس��ت جمهوري براس��اس دریافت 
اطالعات از مردم، دریافت اطالعات از مس��ئوالن منطقه 
اي، دریافت اطالعات از دس��تگاه هاي ملي با ش��ناخت 

کاملي به استان کرمان سفر مي کنند.
رئیس ستاد کاروان تدبیر و امید به دو ویژگي برتر استان 
کرمان اشاره کرد و گفت: در استان کرمان با وجود دارا 
بود س��الیق متعدد سیاسي، همه گروه هاي سیاسي در 
جهت توسعه و پیشرفت و خدمت به مردم همگام و همراه 
هس��تند. وي با اشاره به رقابت هاي گروه هاي سیاسي 
در انتخابات عنوان کرد: به محض تمام شدن انتخابات، 
همه گروه هاي سیاسي استان کرمان دور میز توسعه و 

پیشرفت استان جمع مي شوند.
شریعتمداري گفت: با تدبیر استاندار کرمان یکي از مظاهر 
اعتدال در دولت اعتدال رخ داده است و همه مردم را در 
این حوزه همراه و همگام کرده اند. وي پیش��رفت هاي 
اس��تان کرمان را خوب ارزیابي کرد و افزود: با توجه به 
مشکالت آب در استان، طرح همیاران آب به عنوان یکي 
از مهمتری��ن طرح هاي صرف��ه جویي در مصرف آب از 

سوي استاندار کرمان اجرایي شده است.
وي اظهار کرد: طرح همیاران آب که از س��وي استاندار 
کرمان اجرایي ش��ده، مي تواند به عنوان الگو در کشور 
معرفي شود تا در استفاده بهینه از منابع آبي، سایر استان 
ها نیز بهره مند ش��وند. معاون اجرایي رئیس جمهوري 
گفت: اگرچه استان کرمان از کم آبي رنج مي برد اما طرح 
هاي توسعه اي خوبي در این استان در دست اجراست.

ش��ریعتمداري گفت: با وجود کم آبي در استان کرمان، 
ظرفیت هاي کشاورزي خوبي در این استان وجود دارد 
و 25 درصد باغات کل کشور در این استان وجود دارد.

وي افزود: در این سفر تالش مي شود تا جهشي در جهت 
ارتقاي تکنولوژیکي کشاورزي استان کرمان ایجاد شود.

مع��اون رئیس جمهوري گفت: در حوزه صنعت و معدن 
نیز استان کرمان مي توان با توجه به پتانسیل ها و معادن 

موجود طرح هاي قابل توجهي دارد.
وي گفت: منابع معدني غني در استان کرمان وجود دارد 
و در حوزه گردشگري تاریخي و طبیعي نیز استان کرمان 

توانمندي هاي بسیار خوبي است.
شریعتمداري افزود: پارك گردشگري خبر از طرح هاي 

بسیار خوب موجود در استان کرمان به شمار مي رود.
وي تصریح کرد: در استان کرمان ظرفیت هایي تاریخي 
بس��یار خوبي وج��ود دارد که کمتر به آنها توجه ش��ده 
است و مردم کرمان به خوبي این موارد را مي شناسند.

وي گف��ت: کرمان، اس��تان کریمان ن��ام دارد و یکي از 
کرامت هاي آن داشتن بزرگاني در تاریخ کشور و شهداي 
گرانقدر این استان است. معاون اجرایي رئیس جمهوري 
با اش��اره به راه اندازي س��امانه سامد افزود: در سفرهاي 
استاني ریاست جمهوري به دور از روش هاي قدیمي و 
آزار دهنده، بر پایه تکنولوژي نوین با مردم ارتباط برقرار 
مي شود. وي تاکید کرد: همه موارد مطرح شده از سوي 

مردم مورد رسیدگي قرار مي گیرد.
ش��ریعتمداري گفت: این س��امانه تا 24 ساعت پس از 
سفر ریاست جمهوري به استان کرمان فعال خواهد بود.
س�امانه سامد با شماره تلفن 111 پاسخگوي عموم 

مردم است
برنامه هاي رئیس جمهوري و هیات دولت در بیس��ت و 
هفتمین سفر استاني، دیدار با مردم در مصالي کرمان، 
شرکت در شوراي توسعه اقتصادي استان، شوراي اداري، 
دیدار با روحانیون، ایثارگران و برگزیدگان، افتتاح طرح ها 

و پروژه ها و نشست خبري است.

یادداشت   خبر  

ناصر شیبانی*

استاندار: 
کرمان افتخارات درخشاني در 

تاریخ ایران ثبت کرده است
...امام علی )ع( این ش��هر گف��ت: ورود رییس جمهور و 
هیئت همراه ایش��ان را به کرم��ان خیرمقدم عرض می 
کنم و بدیهی است که کریمان به دیار کریمان می آیند.

وی خط��اب به رییس جمهوری افزود: خواص و نخبگان 
کرمان توقعاتی دارند که انش��اء اهلل تا حد امکان به این 

توقعات رسیدگی خواهد سد.
آیت اهلل جعفری با اش��اره به سالروز والدت امام حسین 
علیه السالم تصریح کرد: پاسداری از دین خدا با سخنرانی 
تنها نیست و اگر کسی بخواهد از دین خدا و مکتب حق 
و ارزش های عالیه قرآن کریم حمایت کند، باید در عمل 
پاس��داری خودش و فداکاری و جانفشانی خود را نشان 
دهد، همانگونه که در دوران دفاع مقدس همه شما مردم 
و جوانان عزیزتان بزرگ ترین خطر را مملکت دفع کردید 

و امروز در کمال آرامش و استقالل به سر می بریم.
امام جمعه کرمان با اشاره به روایتی از امام حسین علیه 
السالم درباره قناعت تصریح کرد: قناعت به معنای مصرف 
نکردن نیست و این سخنان بارها از زبان بزرگان و به ویژه 
از س��وی ریاست جمهوری و از همه باالتر از سوی مقام 

معظم رهبری شنیده شده است.
وی بیان کرد: رمز تعالی و نیل به استقالل و سعادت در 
درست مصرف کردن است، اگر می خواهیم پاسدار خوبی 
برای اس��الم و جامعه اسالمی باشیم، باید به این مسئله 

توجه کامل داشته باشیم.
آیت اهلل جعفری در ادامه به مسئله آب استان کرمان اشاره 
و تصریح کرد: از رییس جمهور به خاطر حل مسئله آب 
کرمان تشکر می کنم وتوصیه بنده این است که این مهم 
را فراموش نکرده و کار به آخر برسد و از معاونان رییس 
جمهور و مسووالن استان تشکر می کنم که توانسته اند 
ب��دون توج��ه به خط و جناح تالش کنند تا کرمان را به 

این سطح برسانند.

خبر   

اقتص�اد کرم�ان : مقصد بیس��ت 
و هفتمی��ن س��فر اس��تانی کاروان 
تدبی��ر و امید ، اس��تان کرمان بود 
و در صبحگاه بیس��ت و یکمین روز 
اردیبهشت 95، دکتر حسن روحانی 
رئی��س جمهور و هی��ات همراه در 
میان اس��تقبال گسترده کرمانی ها 
ب��ه دی��ار کریمان پای گذاش��ت تا 
»اردیبهش��ت روحانی کرمان« رقم 
بخورد. گ��زارش اقتصاد کرمان می 
افزاید س��فرهای اس��تانی هر چند 
حرکتی نو و ابداعی جدید از دولت 
یازدهم نیس��ت و پی��ش از این هم 
در هم��ه ی دولت ها مرس��وم بوده 
اما وجه تمایز س��فر رئیس جمهور 
روحان��ی با دولت پی��ش از خود در 
نکاتی اس��ت ک��ه در دو روز منتهی 
ب��ه س��فر روحانی از س��وی محمد 
شریعتمداری معاون اجرایی رئیس 
جمه��ور و علیرض��ا رزم حس��ینی 
استاندار کرمان عنوان شده است . 

اینکه در سفر روحانی ، »مصوبات 
احم��دی نژادی « نداری��م ، »قطار 
دول��ت تدبیر و امی��د ترمز دارد« و 
» سفرهای اس��تانی دولت یازدهم 
، وعده محور نیس��ت «.اینها ترجیع 
بندهایی اس��ت که تفاوت سفرهای 
استانی دو دولت اخیر را آشکار می 
س��ازد و سفر استانی دولت روحانی 
را از گذراندن صدها مصوبه در جلسه 
ای یکساعته، مصون می دارد و منابع 
کشور را به کام طرح های شتابزده و 

نسنجیده نمی ریزد. 

*رئیس جمهوری وارد کرمان شد
دکتر حسن روحانی در فرودگاه بین المللی کرمان مورد استقبال 
رس��می آیت اهلل سید یحیی جعفری نماینده ولی فقیه در استان و 
امام جمعه کرمان، علیرضا رزم حس��ینی اس��تاندار، مسئوالن عالی 
استان و جمعی از نمایندگان و منتخبان مردم این استان قرار گرفت. 
مع��اون اجرایی رئیس جمهوری، وزرای صنعت، معدن و تجارت، 
دادگس��تری، اطالعات، آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی، معاون 
رئیس جمهوری در امور بانوان و خانواده، معاون رئیس جمهوری و 
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، دستیار 
وی��ژه رئیس جمه��وری در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی، 
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، دبیر 
شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و معاون توسعه روستایی 
و مناط��ق محروم مع��اون اول رئیس جمهوری، دکتر روحانی را در 

این سفر همراهی می کنند.

قابلیت های استان کرمان در این سفر بررسی می شود
رئیس جمهوری اس��المی ایران گفت: امیدوارم در این سفر همه 
استعدادها و قابلیت های استان کرمان مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

به گزارش ایرنا حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی روز سه 
شنبه پس از ورود به فرودگاه بین المللی کرمان در جمع خبرنگاران 
افزود: بسیار خوشحالم در روز مبارك سوم شعبان همزبان با میالد 

امام حسین )ع( خدمت مردم عزیز و سرافراز کرمان هستم.
وی اظهار کرد: در نظر داریم از نظرات علما، ایثارگران، فرهیختگان 
و بخ��ش های اقتصادی اس��تفاده کنی��م و تصمیماتی که در هیات 

وزیران تهران تصویب شده را به سمع و نظر مردم برسانیم.
رئیس جمهوری گفت: امیدواریم این سفر برای مردم این استان 

مهم کشور مایه خیر و برکت شود.
روحانی پس از آیین اس��تقبال رس��می در فرودگاه کرمان برای 

حضور و سخنرانی در جمع مردم راهی مصلی امام علی )ع( شد.
دیدار با علما، ایثارگران و برگزیدگان، شرکت در نشست توسعه و 
سرمایه گذاران، بازدید و افتتاح چند پروژه، حضور در شورای اداری 
اس��تان و نشس��ت خبری از جمله برنامه های سفر دو روزه رئیس 

جمهوری به دیار کریمان است. 
معاونان رئیس جمهوری و وزرا در این مدت به عنوان نمایندگان 
رئیس جمهوری به شهرس��تان های اس��تان س��فر و در دیدارهای 
مردمی و نشس��ت با مس��ئوالن محلی، وضعیت مناطق مختلف را 

بررسی می کنند

دولت یازدهم بار خطاهای گذشته را بر دوش گرفته است
رئی��س جمهوری با بیان اینکه در گذش��ته به خطا و اش��تباه دو 
میلیارد دالر از پول مردم در اختیار آمریکا قرار داده ش��ده اس��ت 
گفت: این دولت ناچار اس��ت بار اهمال و خطای س��الهای گذش��ته 

را بر دوش بگیرد.
دکتر حسن روحانی روز سه شنبه در اجتماع پرشور مردم کرمان 
در مصالی امام علی )ع( افزود: در س��ال 86 تا 87، 10 ماه فرصت 
طالیی بود که این پول را از دست آمریکایی ها برهانند، چرا نشده 

این سئوال ملت بزرگ ایران است. 
روحانی گفت: کمیته ای که برای بررس��ی این موضوع گذاش��ته 
ایم به زودی گزارش خود را منتشر می کند و مردم ایران از اهمال 

گذشتگان مطلع می شوند. 
رئیس جمهوری تصریح کرد: البته ما نخواهیم گذاش��ت این پول 
که مال بانك مرکزی و متعلق به ملت ایران است به راحتی از حلقوم 

آمریکایی ها فرو برود.
وی ادامه داد: در آینده نزدیك این پرونده را به دادگاه بین المللی 
خواهیم برد و تا احقاق حقوق ملت ایران به مسیر حقوقی، سیاسی، 
بانکی خود برای اینکه مال ملت به خزانه ملت بازگردد از هیچ تالشی 

فروگذار نخواهیم کرد. 
روحانی با بیان اینکه میدان رقابت پیش روی ما مهیا شده است 
گفت: اکنون در یك موردی که می خواهیم س��رمایه گذاری کنیم 
دهها کشور برای سرمایه گذاری در کشور ما اعالم آمادگی می کنند.

وی افزود: در ش��رایطی که وقتی حت��ی پول خودمان را که جزء 
ذخای��ر بانك مرکزی بود مس��دود می کردند ب��رای اینکه در ایران 

سرمایه گذاری کنند باز هم دهها شرط برای ما قائل بودند. 

*دستاورد برجام بعد از 4 ماه، صدور مجوز برای حدود 3.5 
میلیارد دالر سرمایه گذاری

رئیس جمهوری اظهار کرد: می گویند برجام چه کار کرده است؟ 
برجام دست ما را برای فعالیت باز کرده است. 

وی گف��ت: برای اینکه ملت بزرگ ای��ران و مردم قهرمان کرمان 
بدانند اعالم می کنیم که در مدت چهار ماه پس از برجام 3 میلیارد 
و 418 میلیون دالر س��رمایه گذاری مس��تقیم آغاز و مجوز سرمایه 

گذاری برای حدود 3.5 میلیارد دالر صادر شده است.
روحانی ادامه داد: امروز مشغول ساز و کار برای عملیاتی و اجرایی 
ک��ردن این ق��رارداد و البته صدها قرارداد دیگر هم در حال مذاکره 

با دنیا هستیم. 
رئیس جمهوری تاکید کرد: امروز باید همه دس��ت به دس��ت هم 
دهیم و وحدت، اتحاد و یگانگی خود را حفظ کنیم و در کنار یکدیگر 

گوش به فرمان رهبری برای ساختن ایرانی آباد و آزاد بکوشیم.

*امروز روز وحدت است
رئیس جمهوری ادامه داد: جناح بندی، دسته بندی، حزب ها در 
دوران رقابت ش��رایط خوبی را برای ما بوجود می آورند و در س��ایه 
رقابت حزبی ما می توانیم بهترین ها را بشناسیم، در پای صندوق آرا 
با آگاهی و بینایی بهتر افراد شایسته تر را برای پذیرفتن مسئولیت 
انتخاب کنیم اما وقتی دوران رقابت انتخاباتی گذش��ت دیگر بحث 
جناح بندی، رو در روی هم قرار گرفتن و رقابت های ناصحیح انجام 

دادن، بعد از دوران انتخابات دیگر زمانش گذشته است. 
وی ادامه داد: مردم نه از دولت توقع اختالف دارند و نه از مجلس، 
م��ردم م��ا از دولت و مجلس می خواهند با در کنار هم قرار گرفتن 

،مشکالت را حل کنند. 
رئیس جمهوری گفت: من بسیار به مجلس دهم امیدوارم، مجلس 
دهمی که در روزهای آینده در ماه آتی و اوایل خرداد فعالیت خود 

شروع خواهد کرد. 
روحانی اظهار کرد: امروز روزی است که از یك پیچ سخت تاریخی 
به کمك هم و با هدایت های رهبر فرهیخته انقالب به خوبی عبور 

کردیم و برجام را به فرجام رساندیم. 
وی افزود: دیروز در سراسر دنیا دشمنان ما به راحتی می توانستند 
ایران هراسی کنند، علیه ایران سخن بگویند و از تهدید ایران حرف 
بزنند اما امروز بهانه جویی ها آنها آنقدر کم شده که سخن آنها نفوذی 

در میان افکار عمومی جوامع مختلف و کشورهای مستقل ندارد. 

*آی�ت اهلل هاش�می رفس�نجانی، س�ردار س�لیمانی جزو 
افتخارات کرمان 

وی همچنین گفت: استان کرمان افتخارات بسیار بزرگی در طول 
تاریخ داشته و دارد و یکی از چهره های درخشان آیت اهلل هاشمی 

رفسنجانی است. 
وی اضافه کرد: آیت اهلل هاش��می رفس��نجانی یار دیرین امام و و 
رهبر معظم انقالب و ش��خصیت برجس��ته در انقالب اسالمی سال 
ها به عنوان رئیس مجلس ش��ورای اسالمی و هشت سال به عنوان 
رئیس جمهوری ایران و 20 س��ال رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
نظ��ام و فرمانده جنگ تحمیلی ک��ه آن همه ایثار و فداکاری را در 
دوران زندگی خود برای کشور، مردم حتی دنیای اسالم انجام داد. 
وی اظهار امیدواری کرد که مردم مانند گذشته از این وجود عالم 

دانای پر افتخار بهره و استفاده ببرند. 
رئیس جمهوری همچنین گفت: یکی از افتخارت دیگر این استان 
که جزء افتخارات کشور نیز هست سردار حاج قاسم سلیمانی است. 
روحانی خاطر نشان کرد: آشنایی و رفاقت من با سردار سلیمانی 

مربوط به دوران جنگ تحمیلی است. 
وی اظهار کرد: لشکر 41 ثاراهلل یکی از لشکرهای قدرتمند ما در 
میدان دفاع مقدس در برابر متجاوزان بود و امروز هم یك لشکر پر 

قدرت در کشور است. 
رئیس جمهوری همچنین به رش��ادت ها و دالوری های س��ردار 
س��لیمانی در حفظ امنیت اش��اره کرد و گفت: امروز اگر جای جای 
ایران، افغانس��تان، عراق، س��وریه و فلس��طین نگاه کنیم جای پای 

رشادت و دالوری های سردار سلیمانی را مشاهده می کنیم.
روحانی به روز سپاه پاسداران انقالب اسالمی اشاره کرد و گفت: 
سال های اولیه انقالب که ما در برابر گروهك ها، مشکالت و توطئه 
قدرت های بزرگ قرار داشتیم نیروی عظیمی که کشور را حراست 

و حفاظت کرد سپاه پاسداران بود. 
وی گفت: آن روز که جنگ ناروا و ظالمانه ای تحمیل شد سپاه به 

عنوان یك نیروی قدرتمند از کشور 
حفاظت کرد. 

وی بیان کرد: امروز هم س��پاه نه 
تنها بار مسئولیت امنیت کشور را در 
کنار ارتش و نیروی انتظامی و بسیج 
ب��ر دوش دارد بلکه بار مس��ئولیت 
امنیت کش��ورهای دیگری که از ما 
درخواست مساعدت می کنند سپاه 
در آن میدان ها هم با کمال رشادت 

حضور دارد. 
روحانی افزود: برای دفاع از عتبات 
عالی��ات، از ح��رم ه��ای مطه��ر ما 
در ع��راق و س��وریه و ب��رای دفاع 
از مظلوم��ان لبن��ان، فلس��طین و 
افغانستان و س��ایر نقاطی که ملت 
ای��ران و از دولت ایران درخواس��ت 

کمك دارند. 
وی گف��ت: ما آرزوی س��رافرازی 
بیشتر برای سپاه دالور و همچنین 
برای بسیج قهرمان در همه صحنه 
های جهاد و مقاومت و ایس��تادگی 

داریم. 
رئی��س جمهوری اف��زود: ما باید 
به عن��وان یك ملت بزرگ موقعیت 
شناس باشیم و وقت شناسی، عالم 
به زم��ان ب��ودن، اس��تفاده و بهره 
ب��رداری از ش��رایط زم��ان یکی از 
مس��ائل مهم برای هم��ه ملت ها و 
بوی��ژه برای ما که در یك ش��رایط 
وی��ژه و در منطقه ای هس��تیم که 

دارای مشکالت خاص خود است. 

*دولت همه توان خود را برای 
رفع مشکل آب استان به کار می گیرد

وی گف��ت: معض��ل منابع آبی هم برای کرم��ان و هم برای فالت 
مرکزی و بس��یاری از اس��تان های کشور است این دولت همه توان 

خود را برای معضل آب استان کرمان دنبال خواهد کرد.
رئیس جمهوری گفت: ما مردم اس��تان کرمان را با مش��کالتش 

تنها نخواهیم گذاشت.
وی به طرح  های قابل افتتاح در اس��تان کرمان نیز اش��اره کرد و 
گفت: 40 طرح و پروژه با بیش از 968 میلیارد تومان در این س��فر 

برای سال جاری و آینده اجرایی و عملیاتی خواهیم کرد.
رئی��س جمه��وری گفت: این طرح  ها و پ��روژه  ها به غیر از طرح 
هایی است که به ارزش هزار و 500 میلیارد تومان آغاز می شود. 

وی همچنی��ن به پنج هزار میلیارد تومان طرح  های آماده به کار 
با بخش خصوصی و بانك ها اش��اره کرد و گفت: با تالش و وحدتی 
که در اس��تان وج��ود دارد و وجود امام جمعه ای که دلس��وزانه و 
اس��تانداری که تالشی فعاالنه برای حیات استان دارد شاهد استان 

کرمانی با شرایطی بهتر از امروز خواهیم بود.
روحان��ی اظهار کرد: دولت و مل��ت در کنار هم برای احیای همه 

پتانسیل ها و ظرفیت های استان تالش خواهیم کرد.

*صندوق توس�عه ملی با دو ه�زار میلیارد تومان به کمك 
طرح های استان کرمان خواهد آمد.

رئیس جمهوری افزود: برخی از طرح ها در س��ال های پیش رو 
95 و 96 به اتمام خواهد رس��ید و برخی نیز در س��ال های دو ساله 
و چهارس��اله به اتمام می رس��د و برخی از طرح ها بلندمدت هم با 
کمك کارآفرینان و سرمایه گذاران خصوصی و حمایت دولت انجام 

خواهند گرفت.
وی گفت: من به شما قول می دهم صندوق توسعه ملی ما با دو 

هزار میلیارد تومان به کمك طرح های استان کرمان خواهد آمد.
وی اظهار کرد: در این اس��تان که استان بهشت معادن است باید 
معادن را آبادتر کنیم و سرمایه گذاری ها را بیشتر و در جاهایی که 

مشکل وجود دارد مشکالت را حل و فصل کنیم. 
روحانی افزود: این استان بخش هایی دارد که دارای فقر مزمن و 
مشکالت فراوان است و دولت به حول و قوه الهی برای بخش هایی 

که آسیب پذیری بیشتری دارند فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی در بخش دیگری از س��خنان خود گفت: امروز س��وم شعبان، 
روز میالد حضرت علی ابن الحسین )ع( است او که برادرش حسن 
ابن علی به عنوان محبوب دل همه مسلمانان جهان اعم از شیعه و 
سنی در سراسر جهان هستند و امام سوم به عنوان راهنمای ما در 
مس��یر سختی بودند و مس��یر جهاد و مجاهدت و پرچمدار سرافراز 
آزادگی انسانها بود و همچنین سالم و درود بر برادر با وفایش علمدار 

کربال ابوالفضل العباس.

*شکوه همدلي و میهمان نوازي مردم کرمان
مردم کرمان بار دیگر قدرشناسي، میهمان نوازي و شکوه همدلي 
خ��ود را با اس��تقبال از رئیس جمه��وري و کاروان تدبیر و امید به 

نمایش گذاشتند.
ب��ه گزارش ایرنا، مردم دیار کریمان با حضور پرش��ور در مس��یر 
استقبال از حجت االسالم و المسلمین حسن روحاني از وي و هیات 
همراه در ایستگاه بیست و هفتم سفرهاي استاني دولت تدبیر و امید 

به گرمي استقبال کردند.
با وجود آنکه مسیر رسمي استقبال از رئیس جمهوري با توجه به 
اجراي پروژه هاي متعدد عمران شهري در کرمان از میدان بسیج 
تا مصلي امام علي )ع( اعالم شده بود اما شماري زیادي از مردم با 
حضور در مسیر بلوار جمهوري پس از خروج خودروي حامل دکتر 

روحاني از فرودگاه کرمان به استقبال وي آمدند.
دود کردن اسپند و کندر در حاشیه مسیر ورود کاروان تدبیر و امید 
به کرمان توسط کرماني ها، حال و هواي شهر کرمان را امیدبخش و 
سرشار از عطر معنویت کرده است. حاشیه مسیرهاي بلوار جمهوري 
اسالمي، خیابان شهید بهشتي، خیابان شریعتي، میدان بسیج و بلوار 
عباسپور از اوایل صبح امروز شاهد حضور اقشار مختلف مردم بود.

حض��ور جانبازان قط��ع نخاع با ویلچر و زناني که کودکان خود را 
در بغل گرفته اند از جمله حاشیه هاي زیباي این استقبال است.

مغازه داران حاش��یه مسیر عبور کاروان تدبیر و امید نیز به یمن 
ورود هی��ات دول��ت در حال پخش چاي و ش��ربت بین اس��تقبال 

کنندگان بودند

رئیس جمهوری برای سفری دو روزه وارد استان کرمان شد

اردیبهشت روحانی کرمان 

 ادامه ازصفحه اول

* صندوق توسعه ملی با دو هزار میلیارد تومان به کمك طرح های استان کرمان خواهد آمد
* دولت یازدهم بار خطاهای گذشته را بر دوش گرفته است

* دستاورد برجام بعد از 4 ماه، صدور مجوز برای حدود 3.5 میلیارد دالر سرمایه گذاری
* می گویند برجام چه کار کرده است؟ برجام دست ما را برای فعالیت باز کرده است

* دولت همه توان خود را برای رفع مشکل آب استان به کار می گیرد
*40 طرح و پروژه با بیش از 968 میلیارد تومان در این سفر اجرایی و عملیاتی خواهد شد

* مردم نه از دولت توقع اختالف دارند و نه از مجلس و بسیار به مجلس دهم امیدوارم
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وعده معاون وزیر؛
صنایع کوچک یک روزه جواز 
می گیرند

معاون وزیر صنع��ت، معدن و تجارت گفت: 
فرآین��د ص��دور جواز تاس��یس صنایع کوچك 
اصالح ش��د و در کمتر از ی��ك روز امکان پذیر 
خواهد شد.  "علی یزدانی" افزود: برای تشویق 

سرمایه گذاران و تسهیل در امر سرمایه گذاری 
فرآین��د ص��دور جواز تاس��یس صنایع کوچك 
اصالح ش��د و در کمتر از ی��ك روز امکان پذیر 

خواهد شد.

به گزارش ایس��نا، وی عنوان کرد: مهمترین 
بخ��ش این اصالحات، کوتاه کردن زمان صدور 
مجوز اس��ت که از این پ��س در یك روز کاری 

مجوز مورد نیاز به متقاضیان داده می شود.

خبر  

وزیر صنعت، معدن و تجارت:
مشکل افزایش عوارض بیمه 

معدن دارن را حل خواهیم کرد    
وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت با اش��اره به افزایش 
ع��وارض 4 و 8 درص��دی بیمه مع��دن دار اظهار کرد: 
این مورد را بنده امروز شنیده ام و برای رفع این مورد 

تالش خواهیم کرد.
به گزارش ایسنا، "محمدرضا نعمت زاده" در نشست 
با فعاالن زغال سنگ شهرستان زرند، گفت: بنده همه 
مشکالت کارگران زغال سنگ را درك می کنم و امید 
دارم ب��ا همکاری و همفک��ری، بتوانیم معضل معوقات 

کارگران زغال سنگ را حل کنیم
وی ب��ا بیان اینکه در حد توانمان برای کارگرانی که 
زیر زمین مش��غول به فعالیت هستند، تالش خواهیم 
کرد، در خصوص افزایش قیمت زغال سنگ اشاره کرد 
و گفت: 15 درصد افزایش قیمت برای زغال س��نگ را 
اب��الغ کردیم و پی گیری خواهی��م کرد تا بتوانیم این 

ابالغیه را اجرایی کنیم.
نعمت زاده با اشاره به بدهی شرکت ذوب آهن اصفهان 
به شرکت زغال سنگ تصریح کرد: برای حل این مشکل، 
تسهیالتی از سوی بانك مرکزی برای ذوب آهن اصفهان 
در نظر گرفته شده است که شرکت ذوب آهن باید به 

دنبال اخذ این تسهیالت برود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با مصوبه اخیر 
هیات دولت در خصوص تس��هیالت برای معدن کاران 
بدهکار نیز اشاره کرد و گفت: در نشست هفته گذشته 
هیات دولت، مصوبه تصویب شد که بر اساس آن کلیه 
فعالی��ن معدنی و معدن کاران می توانند بدون در نظر 
گرفتن بدهی های قبلی و چك های برگشتی به بانك ها، 

تسهیالت دریافت کنند.

مرکز آمار اعالم کرد 
شاخص بخش معدن در سال 94 

کاهش یافت
مرکز آمار ایران اعالم کرد: ش��اخص بخش معدن در 
س��ال 1394 با 3.3 درصد کاهش نسبت به سال پیش 

از آن روند نزولی را طی کرد.
مرکز آمار ایران اعالم کرد: شاخص قیمت تولیدکننده 
بخش معدن در سال 1394 با 3.3 درصد کاهش نسبت 

به سال پیش از آن به عدد 206.2 رسید.
ش��اخص قیمت بخش معدن در س��ال 1393، عدد 
213.3 بود که نسبت به سال پیش از آن 31.3 درصد 

رشد نشان می داد. 
این ش��اخص در همه فصل های س��ال به استثنای 

زمستان روند نزولی داشته است.
استخراج س��نگ مس، س��نگ های آهنی، سرب و 
روی، سنگ منگنز، سنگ کرومیت و فسفات و گوگرد 
به ترتیب بیش��ترین تاثیر را بر کاهش شاخص قیمت 

سال 1394 داشت. 
ش��اخص قیمت در سال 1394 و در بخش استخراج 
سنگ مس با 25.2 درصد کاهش نسبت به سال پیش 
از آن به عدد 78 رس��ید. کاهش ش��اخص قیمت این 
بخ��ش به می��زان زیادی به دلیل کاه��ش قیمت ماده 

معدنی کنسانتره مس پدید آمد.
شاخص قیمت در بخش استخراج سنگ های آهنی 
در سال 1394، با کاهش 4.3 درصدی نسبت به سال 

پیش روبرو شد و به عدد 283.1 رسید. 
کاهش ش��اخص قیمت این بخش تا اندازه زیادی به 

سبب کاهش قیمت ماده معدنی سنگ آهن رخ داد.

1.8 میلیارد دالر طر ح معدنی ای که امسال 
راه اندازی می شوند

تنفیذ قرارداد تیتانیوم کهنوج 
در سال 95

بر اساس اعالم ایمیدرو ارزش طرح هایی که ایمیدرو 
در س��ال 95 راه ان��دازی می کند ب��ه 1.8 میلیارد دالر 
خواهد رسید اما 509 میلیون دالر نیز طرح مشترك با 
شرکت های خصوصی است که در برنامه راه اندازی قرار 
دارند. به گزارش اقتصادنیوز، ایمیدرو در سال جاری قرار 
اس��ت 14 طرح برای راه اندازی آماده کند که آنتیموان 
سفید آبه در استان سیستان و بلوچستان طرح نخست 
این سازمان بوده که هفته گذشته وارد مدار تولید شده 
اس��ت. با این حال ایمیدرو اع��الم کرده در کنار برنامه 
راه ان��دازی طرح های جدید، برنام��ه تنفیذ قراردادهای 
س��رمایه گذاری با پیمانکاران را نیز پیش رو دارد که از 

ارزش 1.7 میلیاد دالری برخوردارند. 
بر اس��اس این گ��زارش، ق��رارداد طرح هایی که در 
س��ال 95 به پیمانکار تنفیذ می ش��ود، شامل زرشوران 
2، تیتانیوم کهنوج )کنس��انتره و سرباره(، زغال سنگ 
کردآباد، پایلوت عناصر نادر خاکی، آلومینیوم جاجرم، 
نیروگاه آلومینیوم جنوب، سرب و روی مهدی آباد و سه 
پروژه در بخش زیرساخت منطقه ویژه صنایع انرژی بر 
المرد اس��ت. اقتصادنیوز در ادام��ه به ارزش طرح های 
راه اندازی ش��ده ایمیدرو در دو س��ال گذشته و جاری 
پرداخت��ه و طرح هایی که طی این س��ال ها و امس��ال 

راه اندازی می شوند را روایت کرده است.

گزارش  

رئیس اتاق بازرگاني ایران-عمان: 
عمان، جایگزین مناسبي براي بنادر 

خارجي واردات کاال به کشور 
است

رئیس اتاق بازرگاني ایران-عمان گفت: بنادر کش��ور 
عمان پتانس��یل باالیي براي جایگزین ش��دن با بنادر 
کش��ورهایي دارن��د که هم اکنون ای��ران از طریق آنها 

کاال وارد مي کند.
»محسن ضرابي«  در نشست تجاري ایران-عمان در 
محل اتاق بازرگاني،صنایع،معادن وکشاورزي ایران افزود: 
کش��ورهایي که هم اکنون از طریق بنادر آنها کاال وارد 
کش��ور مي شود، در نوسان هاي سیاسي گاه مشکالتي 
را براي کش��ورمان ایجاد مي کنند، در حالي که کشور 
عمان، دوس��ت روزهاي س��خت ایران است و در زمان 
تحریم ها رابطه دوستي خود با ایران را حفظ کرده و در 
جریان مذاکرات هسته اي نقش مثبتي ایفا کرده است.

وي ادام��ه داد: اینك پ��س از تحریم ها، قصد بر این 
است که رابطه تجاري دو کشور از سطح تجارت دوجانبه 
بس��یار فراتر رود و از پتانس��یل هاي تجاري این کشور 
براي گس��ترش فعالیت هاي تجاري واردات و صادرات 

استفاده شود.
ضرابي اظهار داشت: عمان موافقتنامه هاي خوبي با 
کشورهاي غربي، آمریکاي جنوبي، آسیایي و آفریقایي 
دارد و به دلیل تعرفه هاي مناس��بي که این توافقنامه 
ها در اختیار عمان قرار مي دهد، این کش��ور مي تواند 
واس��طه خوبي ب��راي ایران در گس��ترش فعالیت هاي 

تجاري باشد.
وي همچنی��ن به زیرس��اخت هاي مناس��ب ریلي، 
کش��تیراني و گمرکي بنادر صحار و صالله عمان اشاره 
کرد و گفت: با توجه به موقعیت بسیار خوب این بنادر 
و نزدیکي آنها به بندرعباس، ایران مي تواند به آس��اني 

از طریق این بنادر، کاال وارد کند. 
رئی��س اتاق بازرگاني ایران-عم��ان افزود: همچنین 
صادرکنندگان ایراني مي توانند در این بنادر، کس��ب و 
کار خ��ود را دایر و کاالهاي صادراتي کش��ور را پس از 
فرآوري در این بنادر، با بهره گیري از امتیازات تجاري 

عمان، به سایر کشورها صادرات مجدد کنند.
وي با بیان اینکه ارزش تجارت دوجانبه ایران-عمان 
هم اکنون کمتر از یك میلیارد دالر در س��ال است ، از 

تالش براي افزایش پنج برابري آن خبر داد.
ضرابي نرخ تورم در عمان را کمتر از سه درصد، نرخ 
س��ود بانکي آن را بین چهار تا ش��ش درصد )بسته به 
نوع سرمایه گذاري( و شاخص آساني کسب و کار را در 
این کش��ور 70 در سال 2015 اعالم کرد و افزود: این 
کش��ور همچنین از کشورهاي امن منطقه است و مي 
تواند مکان مناسبي براي سرمایه گذاران ایراني باشد.

به گزارش ایرنا، ایران هم اکنون از بنادر کش��ورهاي 
ترکیه، امارات متحده عربي، گرجس��تان براي واردات 
کاال به کشور استفاده مي کند و به تازگي بنادر کشور 

پادشاهي عمان نیز به این جمع اضافه شده است.
بندر صحار در 240 کیلومتري مسقط پایتخت عمان 
واقع است و بندر صالله در شمال خلیج عدن قرار دارد.

سهم قابل توجه مس
 در صادرات غیرنفتی

بیش از یك پنجم ارزش کل صادرات غیرنفتی کشور 
در سال گذشته مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی 
بود که مس و محصوالت پایین دستی 4.1 درصد آن را 
بخ��ود اختصاص داده اند. حجم تجارت خارجی بخش 
معدن و صنایع معدنی در سال 94 در مجموع به 11.5 
میلیارد دالر رس��ید ک��ه 7.05 میلیارد دالر صادرات و 
4.44 میلیارد دالر مربوط به واردات بود. سهم صادرات 
بخ��ش معدن و صنایع معدنی از کل صادرات غیرنفتی 
کشور در سال 94 به 21.6 درصد رسید و این در حالی 
بود که سهم آن از واردات 11.1 درصد بود. 38 درصد از 
کل صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در سال 94 
مربوط به زنجیره فوالد و محصوالت پایین دس��تی آن 
بود. همچنین سهم زنجیره سیمان 10.4 درصد، مس و 
محصوالت پایین دستی 4.1 درصد و زنجیره آلومینیوم 
و محصوالت نیز سهم 3.2درصدی در اختیار داشتند.

کشورهای هدف صادرات نیز در سال گذشته به ترتیب 
عراق، چین، هند، ایتالیا و امارات متحده عربی بودند که 
عراق با 18.3 درصد بیشترین سهم و کشورهای چین 
و هن��د ب��ه ترتیب با 15 و 14 در رتبه های بعدی قرار 
داشتند.سهم واردات از تجارت خارجی بخش معدن و 
صنایع معدنی در س��ال 94 برابر با 4.44 میلیارد دالر 
بود که زنجیره  فوالد و محصوالت پایین دستی مرتبط، 
68درصدی از این رقم را به خود اختصاص داد و سایر 
معادن و صنای��ع معدنی 11 درصد، زنجیره آلومینیوم 
و محصوالت 7.77 درصد، انواع فروآلیاژها 2.96درصد 

سهم از واردات این حوزه را در اختیار گرفتند.

مهن��دس ناصرالدی��ن ناص��ح زاده معاون 
توسعه مس منطقه کرمان با بیان این مطلب 
از طرح ها و برنامه های انجام شده این معاونت 

در سال گذشته و سال جاری خبر داد.
ناصح زاده با بیان اینکه پیشبرد طرح های 
توس��عه در ش��رایطی که رکود اقتصادی بر 
صنع��ت مس دنی��ا حاکم اس��ت و کاهش 
قیمت ه��ا منج��ر ب��ه کاه��ش درآمدهای 
ش��رکت مس ش��ده، کاری بس��یار سخت 
اس��ت، گفت: خوش��بختانه موفق شدیم در 
س��ایه مدیریت هزینه ها از توقف طرح های 
توس��عه ای جلوگی��ری کنی��م و 9 ط��رح 
توس��عه ای که ش��امل فاز 2 تغلیظ، معدن 
دره زار، کارخانه تغلیظ دره زار، توسعه ذوب 
سرچشمه، توسعه ذوب خاتون آباد، پاالیشگاه 
خاتون آباد، انبار و کارخانه ناریه، کارخانجات 

اسید کرمان و احداث ورزشگاه های استان کرمان را که در دستور 
کار این معاونت قرار داشت پیش ببریم.

وی افزود: بعضی از این طرح ها در سال گذشته به بهره برداری 
رسید و برخی دیگر در طی سال 95 اجرایی خواهند شد.

ناصح زاده گفت: افتتاح و بهره برداری از توسعه تغلیظ فاز 2 از 
مهم ترین اقدامات این معاونت در سال گذشته بود که در ابتدای 

سال 94 راه اندازی شده و اکنون در حال بهره برداری است.
ناصح زاده در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص معدن دره 
زار گفت: ارائه خدمات مش��اوره ای و مطالعات معدنی شامل تهیه 
طرح ه��ای عملیاتی و اجرایی بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت و 
تهیه اطالعات و داده های موردنیاز جهت ارتقاء و تکمیل اطالعات 
موجود از سطح PFS  به FS با همکاری مشاوران معدنی در دست 
انجام است. وی افزود: همچنین بهینه سازی ظرفیت کارخانه تغلیظ 
و بررسی طرح های استخراج معدن بر اساس دو ظرفیت 7 و 10.5 
میلیون تن در سال و برنامه ریزی استخراج بلندمدت برای گزینه 
برتر، طراحی پیت بهینه با توجه به مشخصات هندسی و محدوده 

تعیین شده نیز در دست اقدام است.
معاون مس منطقه کرمان با اش��اره به انجام مطالعات جانمایی 
سنگ ش��کن اولیه معدن دره زار گفت: جانمایی این سنگ ش��کن 
بر اس��اس آخرین  م��دل بلوکی و ارائه گ��زارش نهایی آن از اهم 
اقدام��ات انجام ش��ده در س��ال 94 بوده اس��ت و در حال حاضر 
مطالعات ژئوتکنیك، حفاری های س��اختاری و مطالعات پایداری 

شیب دیواره های معدن در حال انجام است.
وی با بیان اینکه کارخانه تغلیظ دره زار از دیگر طرح های توسعه 
این معاونت است گفت: این طرح تاکنون 17.33 درصد پیشرفت 
داش��ته اس��ت و اقداماتی از قبیل مکان یابی کارخانه ها بر اساس 
مطالعات فنی و اقتصادی و همچنین بررس��ی های فنی اقتصادی 

جهت تغییر ظرفیت کارخانه از 7 میلیون تن به 10/5 میلیون تن 
انجام  شده است. معاون توسعه مس منطقه کرمان طرح های توسعه 
ذوب سرچشمه را بخش دیگری از اقدامات توسعه این معاونت در 
سال 94 دانست و اظهار داشت: طرح های توسعه ذوب سرچشمه 
در دو بخ��ش تغییر فناوری ذوب و سیس��تم انتقال گاز خروجی 

کنورترها در حال پیگیری و انجام است.
وی افزود: تغییر تکنولوژی ذوب سرچش��مه تاکنون پیشرفتی 
85 درصدی داشته است و قرار است کوره فلش، کوره های آندی 

1 و 2 و چرخ ریخته گری شماره 1 در سال 95 راه اندازی شود.
ناصح زاده به بخش دیگری از طرح های انجام ش��ده و در دست 
اقدام این معاونت در خصوص توسعه ذوب سرچشمه اشاره کرد و 
گفت: در سال گذشته هود کنورتر شماره 5 به طور کامل راه اندازی 
ش��د و در س��ال 95 نوس��ازی و راه اندازی هود کنورتر 3 و 4 نیز 
در دس��تور کار قرارگرفته است. معاون توسعه مس منطقه کرمان 
تأکید کرد: اقدامات و برنامه این معاونت در خصوص توسعه ذوب 
محدود به سرچشمه نبوده و اقدامات مهم و مفیدی نیز در خصوص 

توسعه ذوب خاتون آباد انجام  شده است.
وی افزود: پروژه کارخانه اکس��یژن، انبار کنس��انتره و توس��عه 
ذوب جزء طرح های توس��عه ذوب خاتون آباد اس��ت که در س��ال 
گذش��ته به ترتی��ب 88/03، 96/61 و 14/03 درصد پیش��رفت 

واقعی داشته است.
ناصح زاده در خصوص برنامه های این معاونت مبنی بر توس��عه 
ذوب خاتون آباد در سال 95 گفت: تکمیل نصب کارخانه اکسیژن، 
نص��ب و راه اندازی جرثقیل 75 تن ذوب، راه اندازی دیزل ژنراتور 
و رولینگ تاور کمپرسورها و تحویل انبار کنسانتره جزء برنامه ها 

ما در سال جاری است.
معاون توس��عه مس منطقه کرمان با اشاره به پیشرفت 91/34 

درص��دی پاالیش��گاه خاتون آباد گفت: 
راه اندازی واحد تولید لجن و سلول های 
م��س زدای ثانوی��ه و ثالثیه و همچنین 
تکمیل عملیات فاز 2 از برنامه های این 
معاونت در خصوص پاالیشگاه خاتون آباد 

در سال 95 است.
وی اف��زود: انب��ار ناری��ه و کارخان��ه 
سرچش��مه از دیگر طرح های در دست 
اقدام در معاونت توسعه است که تاکنون 
پیشرفت 90 درصدی داشته است و در 
س��ال جاری ب��ا ادامه نص��ب تجهیزات 
کارخان��ه ای��ن پ��روژه ب��ه بهره برداری 

خواهد رسید.
ناصح زاده به طرح کارخانجات اس��ید 
کرم��ان ک��ه در دو ح��وزه خاتون آباد و 
سرچشمه در حال پیگیری و انجام است 
اشاره کرد و گفت: تا پایان سال 94 طرح اسید سرچشمه پیشرفت 
40.41 درصدی و طرح اس��ید خاتون آباد پیشرفتی 11 درصدی 
داش��ته است. وی خاطرنشان کرد: طرح احداث کارخانجات اسید 
در س��ال 95 با جدیت دنبال خواهد شد و اقداماتی از قبیل ابالغ 
الحاقیه مربوط به احداث کارخانجات، بازنگری مهندس��ی پایه و 
ساخت و تأمین بخشی از تجهیزات داخلی و خارجی کارخانه های 
اسید در سال جاری انجام خواهد شد تا هرچه سریع تر این پروژه ها 
که نقش اساسی و مهمی در توسعه مسائل زیست محیطی منطقه 

کرمان دارند به سرانجام برسد.
ناص��ح زاده در خص��وص پروژه های انجام ش��ده امور تحقیق و 
توس��عه در سال 1394 گفت: پروژه های زیادی در امور تحقیق و 
توس��عه مجتمع مس انجام شده که از آن جمله می توان به تولید 
نانو پارتیکل های طال با اس��تفاده از فناوری های کاماًل س��بز که 
می تواند ارزش افزوده زیادی برای شرکت داشته باشد اشاره کرد.

وی همچنین از حذف ارسنیك از غبار کوره های کنورتر ذوب، 
لیچینگ تحت فش��ار کنس��انتره مس، بهینه و استانداردس��ازی 
مداره��ای عملی��ات کارخانه تغلیظ سرچش��مه به منظور افزایش 
عی��ار و بازیاب��ی به عنوان مثال هایی از چند ده پروژه انجام ش��ده 

در سال 94 یاد کرد.
ناص��ح زاده در خصوص دیگر اقدامات انجام ده این معاونت در 
س��ال گذشته گفت: اس��تفاده از تخفیف حقوق دولتی معادن در 
راس��تای ارتقای بهره وری، فناوری، بهینه س��ازی مصرف انرژی یا 
تولی��د علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تأیید وزارت 
صنع��ت، معدن و تج��ارت و انعقاد قرارداد با دانش��گاه ها و مراکز 
آموزش عالی از دیگر اقدامات انجام شده در معاونت توسعه مس 

منطقه کرمان است.

پیش��نهادات و مش��کالت بخش های صنعت و معدن استان در 
نشس��ت کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی کرمان با حضور 
مدیران و فعاالن بخش خصوصی و نمایندگان دستگاه  های دولتی 
مربوط برای ارایه به رییس جمهوری در سفر هیات دولت به کرمان 

جمع بندی شد.
رییس کمیس��یون صنع��ت و معدن اتاق کرم��ان در این رابطه 
گف��ت: در حوزه صنعت ارایه ضمانت نام��ه بانکی به بدهکاران در 
قالب س��امانه سپام، تخفیف سرمایه در گردش به واحدهای فعال، 
واگذاری اختیار پرداخت یارانه سود به استان، اختصاص 50 درصد 
از سهم شهرداری ها به شرکت خدماتی شهرك های صنعتی، در 
نظر گرفتن معافیت مالیاتی برای ش��رکت های خدماتی به مدت 
حداقل 10 سال، در نظر گرفتن وضعیت عرضه و تقاضا در اعطای 
مجوزها، اصالح ماده 132 مربوط به معافیت های مالیاتی واحدهای 
مستقر در شهرك های صنعتی از زمان سوددهی، تجدید ارزیابی 
ها، مش��کالت مربوط به معادن زغالسنگ، برگزاری شورای معدن 
در اس��تان و تهیه بانك اطالعاتی معادن استان از جمله مشکالت 

و پیشنهادات مدنظر است.
عباس جبالبارزی ب��ا بیان اینکه رهبر معظم انقالب برای تولید 
داخلی و حمایت از تولید ملی حق بس��یاری قائل هس��تند، گفت: 
این موضوع وظایفی بر دوش دولت، تولید کننده و مصرف کننده 
می گذارد که وظیفه تولید کننده، تولید کاال و محصول با کیفیت 

و قیمت مناسب و رعایت اصل مشتری مداری است. 
ب��ه گزارش روابط عمومی اتاق کرمان، وی به مش��کالت بخش 
تولید در کشور اشاره کرد و افزود: تلف شدن وقت مدیران بنگاه های 
تولیدی به دلیل بروکراسی اداری موجود، فاصله 10 درصدی نرخ 
به��ره بانکی با نرخ تورم، عدم فرهنگ س��ازی برای مصرف تولید 
داخل توس��ط رس��انه ملی و عدم آگاهی به ایجاد اشتغال و رونق 
بازار با افزایش تولید داخلی، بخش��ی از مشکالت این بخش است. 
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
اس��تان کرمان،جبالبارزی به پتانس��یل های صنعتی و پیمانکاری 
استان و واگذاری برخی پروژه ها به شرکت های مشاوره ای خارج 
از کرمان، اشاره و خاطرنشان کرد: باید شرکت های مشاوره ای قوی 
در استان شکل گیرد تا پیمانکاران غیربومی کمتری به کار گرفته 
ش��وند. رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان، بر تقویت و 
تشکیل تشکل ها در حوزه صنعت و معدن تاکید کرد و گفت: در 
این رابطه برگزاری همایشی برای مدیران و اعضای تشکل ها می 

تواند بسیار تاثیرگذار باشد. 
وی افزود: اتاق کرمان پتانس��یل الزم برای دفاع از منافع بخش 
خصوصی را دارد و مش��اوران قوی اتاق می توانند در هر زمینه ای 

مشاوره الزم را به فعاالن بخش خصوصی ارایه کنند.

حمایت از بنگاه های صنعتی با رویکرد صادراتی
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان 
گفت: بر اس��اس آخرین آمار موجود ه��زار و 300 بنگاه اقتصادی 

در اس��تان فعال و 330 بنگاه دیگر به دلیل عدم فعالیت در حالت 
تعلیق هس��تند. به گزارش ایس��نا، "امین غفاری نژاد" در نشست 
کمیس��یون صنعت و معدن اتاق کرمان با حضور مدیران و فعاالن 
بخ��ش خصوصی و نمایندگان دس��تگاه های دولتی مربوطه، برای 
ارایه به رییس جمهور در س��فر هفته جاری هیات دولت به استان 
کرمان اف��زود: برنامه ای برای عارضه یابی 200 بنگاه اقتصادی با 
160 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است که در صورت 
تامین اعتبار، اجرایی و محقق خواهد ش��د.  وی خاطرنش��ان کرد: 
حمایت از بنگاه های صنعتی با رویکرد صادراتی، حمایت از بنگاه های 
نیمه فعال و حمایت از زنجیره های توسعه در بحث فوالد، از جمله 
سیاست های حمایتی وزارتخانه مربوط است که امیدواریم بزودی 

آیین نامه ها و روش های اجرایی آن ابالغ شود. 
غفاری نژاد، بیان کرد: تش��کیل تشکل های فعال و قدرتمند در 
برخی صنایع اس��تان مانند سوله و اسکلت فلزی با تولید 20 هزار 
تنی، تولید لوله های آب رسانی، صنایع برق و الکترونیك و صنایع 

غذایی و... ضروری است. 
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با 
اشاره به اینکه 50 تا 60 درصد مشکالت بنگاه های اقتصادی مربوط 
به امور مالیاتی است، گفت: در این زمینه بهتر است اتاق مشاوران 

توانمند را استخدام و به فعاالن بخش خصوصی معرفی کند.
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان نیز در این جلسه 
گف��ت: در حوزه صنعت ارایه ضمانت نام��ه بانکی به بدهکاران در 
قالب س��امانه سپام، تخفیف سرمایه در گردش به واحدهای فعال، 
واگذاری اختیار پرداخت یارانه سود به استان، اختصاص 50 درصد 
از سهم شهرداری ها به شرکت خدماتی شهرك های صنعتی، در 
نظر گرفتن معافیت مالیاتی برای ش��رکت های خدماتی به مدت 
حداقل 10 س��ال، در نظر گرفتن وضعیت عرضه و تقاضا در اعطا 
مجوزها، اصالح ماده 132 مربوط به معافیت های مالیاتی واحدهای 
مستقر در شهرك های صنعتی از زمان سوددهی، تجدید ارزیابی 
ها، مشکالت مربوط به معادن زغالسنگ، برگزاری شورای معدن در 
استان و تهیه بانك اطالعاتی معادن استان و ... از جمله مشکالت 

و پیشنهادات مدنظر است.
عب��اس جبالبارزی، با بیان اینکه رهبر معظم انقالب برای تولید 
داخلی و حمایت از تولید ملی حق بس��یاری قائل هس��تند، گفت: 
این موضوع وظایفی بر دوش دولت، تولید کننده و مصرف کننده 
می گذارد که وظیفه تولید کننده، تولید کاال و محصول با کیفیت 

و قیمت مناسب و رعایت اصل مشتری مداری، است. 
وی در ادامه به مشکالت بخش تولید در کشور اشاره کرد و افزود: 
تلف شدن وقت مدیران بنگاه های تولیدی به دلیل بروکراسی اداری 
موجود، فاصله 10 درصدی نرخ بهره بانکی با نرخ تورم، عدم فرهنگ 
س��ازی برای مصرف تولید داخل توسط رسانه ملی و عدم آگاهی 
به ایجاد اش��تغال و رونق بازار با افزایش تولید داخلی، بخش��ی از 

مشکالت این بخش است.
جبالب��ارزی، در بخ��ش دیگ��ری به پتانس��یل ه��ای صنعتی و 

پیمان��کاری اس��تان و واگ��ذاری برخی پروژه ها به ش��رکت های 
مش��اوره ای خارج از کرمان، اش��اره و خاطرنشان کرد: باید شرکت 
های مشاوره ای قوی در استان شکل گیرد تا پیمانکاران غیربومی 

کمتری به کار گرفته شوند. 
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان، بر تقویت و تشکیل 
تش��کل ها در حوزه صنعت و معدن تاکید کرد و اظهار داشت: در 
این رابطه برگزاری همایشی برای مدیران و اعضای تشکل ها می 

تواند بسیار تاثیرگذار باشد. 
وی افزود: اتاق کرمان پتانس��یل الزم برای دفاع از منافع بخش 
خصوصی را دارد و مش��اوران قوی اتاق می توانند در هر زمینه ای 

مشاوره الزم را به فعاالن بخش خصوصی ارایه کنند.

تعیین تکلیف 2750 محدوده معدنی در استان کرمان
معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان 
گف��ت: تاکنون دو هزار و 750 محدوده معدنی در اس��تان تعیین 

تکلیف شد تا مسیر سرمایه گذاری هموار شود. 
"مهدی حسینی نژاد" در نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق 
کرم��ان با حضور مدیران و فعاالن بخ��ش خصوصی و نمایندگان 
دس��تگاه های دولتی مربوطه، برای ارایه به رییس جمهور در سفر 
هفت��ه جاری هیات دولت به اس��تان کرمان با بیان اینکه به دلیل 
قوانین مزاحم، مانع و سخت گیر در حوزه معادن، سرمایه گذاران 
خارجی از این حوزه کمتر استقبال می کنند، افزود: در این رابطه 
اگر شورای عالی معادن استان با تفویض اختیار به استاندار کرمان 

برگزار شود، می توان بسیاری از مشکالت را برطرف کرد. 
وی با اشاره به اینکه افزایش تولیدات معدنی استان از 62 میلیون 
تن به 90 میلیون تن برنامه ریزی شده، گفت: 99.6 درصد ارزش 
اف��زوده تولیدات مواد معدنی اس��تان مربوط به پنج واحد صنعتی 
اس��ت در حالی که بهتر است هلدینگ هایی برای سایر واحدهای 

تولیدی نیز تشکیل شود.
دبیرکل اتاق کرمان نیز در این جلس��ه با تاکید بر ایجاد فضای 
کسب و کار مناسب، گفت: هیچ تصمیم گیری بدون بهره بردن از 
اطالعات صحیح و جامع قابل اتکا نیس��ت که در این زمینه، اتاق 
کرم��ان برای تهی��ه بانك اطالعاتی در حوزه معدن اس��تان آماده 

همکاری است.  
مسعود رشیدی نژاد افزود: تجربه عملی فعاالن و دست اندرکاران 
حوزه معدن با دانش علمی مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی 

اتاق کرمان می تواند به تصمیم گیری صحیح منجر شود. 
وی با بیان اینکه در سال گذشته تعدادی تشکل زیرمجموعه اتاق 
کرمان به ثبت اتاق ایران رسید، اظهار کرد: قرار است اتاق کرمان 
پایگاه تجمیع تش��کل ها ش��ود و در واقع تشکل ها در آینده اتاق 
تصمیم گیری کنند. رشیدی نژاد، مسایل مالی و مالیاتی را از جمله 
مشکالت مرتبط با سرمایه گذاری عنوان و بیان کرد: شفاف سازی و 
داشتن اطالعات مورد نیاز برای اقتصاددانان و سرمایه گذاران بسیار 

اهمیت دارد که باید جدی گرفته شود.

در نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان، جمع بندی شد

پیشنهادات بخش صنعت و معدن کرمان 
برای ارایه به رییس جمهوری

معاون توسعه مس منطقه کرمان:

کاهش هزینه های معاونت توسعه مس منطقه کرمان 
به 130 میلیارد تومان رسید
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خبر  

بانک، بیمه 4
و بورس

نمایندگان مجلس نهم امروز دوشنبه در آخرین 
روزهای فعالی��ت خود، کلیات طرح اصالح نظام 
بانکی موسوم به »طرح عملیات بانکی بدون ربا« را 
به تصویب رساندند. بر اساس این اصل، نمایندگان 
مجل��س تعیین تکلیف نهایی در باره این طرح را 

به کمیسیون اقتصادی مجلس واگذار کردند. این 
تصمیم در ادامه جلسه علنی امروز مجلس با 137 
رای مواف��ق، 39 رای مخالف و 4 رای ممتنع از 
199 نماینده حاضر در جلسه اتخاذ شد. بر اساس 
اصل 85 قانون اساس��ی مجلس شورای اسالمی 

می تواند تصویب دائمی اس��اس نامه سازمان ها، 
شرکت ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت را 
به کمیسیون های ذی ربط واگذار کند. از این رو 
بررسی این طرح به کمیسیون اقتصادی مجلس 

شورای اسالمی ارجاع شد.

مجلس كلیات 
طرح اصالح نظام بانكی 

را تصویب كرد

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
کرمان گفت: بیشتر توجه دولت، به پروژه های 
نیمه تمام و دارای س��ابقه هستند که بتوان با 
تزریق اعتبار در سال جاری یا سال 96 به بهره 
برداری برس��ند که در س��فر رییس جمهور به 
اس��تان کرمان نیز این پروژه ها در اولویت قرار 

خواهند گرفت.
دکتر "جعفر رودری" با تش��ریح بودجه سال 
جاری اس��تان کرمان گفت: اعتبارات اس��تانی 
در چهار بخش کلی تقس��یم می شوند، که این 
اعتب��ارات ابالغی و پیش��نهادی باید در الیحه 

بودجه به تصویب نهایی مجلس برسند. 
وی با اشاره به اعتباراتی که مستقیم به استان 
ابالغ و در ش��ورای برنامه ریزی استان، تعیین 
تکلیف می شوند، افزود: این بخش از اعتبارات در 
جدول 10 قانون می باشد که در سال گذشته 
اعتبارات این بخ��ش 246 میلیارد تومان و در 

سال جاری؛ 315 میلیارد تومان است که با رشد بیش از 28 درصد، 
برای این بخش در نظر گرفته شده است. 

رییس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با اشاره به 
بح��ث م��اده 18 از دیگر اعتبارات ابالغی به اس��تان کرمان تصریح 
کرد: این ماده ش��امل دو بخش ملی )پروژه های ملی که در استان 
اجرا می شودند( و بخش استانی است که در این بخش نیز در سال 
گذش��ته 364 میلیارد تومان و در سال جاری بیش از 549 میلیارد 

تومان اعتبار جذب شده بود.
وی با اشاره به بخش اعتباراتی که به پروژه های ملی استانی شده 
از آنها نام می برند اظهار کرد: در س��ال گذش��ته نیز 117 میلیارد 
تومان و در سال جاری 118 میلیارد تومان اعتبار در این بخش به 
استان کرمان تخصیص داده شده است که در مجموع کل اعتبارات 

ماده 18، 51 درصد رشد داشته است.
رودری اظهار کرد: بخش چهارم اعتبارات استانی، اعتباراتی است 
که به شکل ملی و متمرکز هستند و در اختیار وزارت خانه ها قرار 
دارد که بخش��ی از آن اعتبار به اس��تان کرمان تعلق خواهد گرفت. 
این بخش در س��ال گذش��ته 294 میلیارد تومان و در سال جاری 
ب��ه حدود 337 میلی��ارد تومان ارتقا پیدا می کند، که حدود 14.5 

درصد رشد داشته است. 
رییس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی اس��تان کرمان در گفت 
و گو با ایس��نا با بیان اینکه مجموع اعتبارات تس��ریع ش��ده استان 
کرمان، 29 درصد رش��د داشته است، ادامه داد: بخشی از اعتبارات 
که تسریع نشده اند و عمال در طول سال با پیگیری ها سهم استان 
اخذ می گردد، مانند؛ ماده 10 و 12، اعتباراتی است که برای حوادثی 
همچون س��یل و یا سایر حوادثی که به صورت مستقیم به دستگاه 
ه��ا واریز می گردد که این بخش را در اعداد ذکر نمی کنیم اما در 
سال گذشته 1022 میلیارد تومان و در سال جاری 1319 میلیارد 

تومان افزایش پیدا کرده است.
وی با مقایس��ه اعتبارات تملك و دارایی سرمایه در سطح کشور، 
عن��وان کرد: در حوزه اعتبارات تملك و دارایی، ش��اهد رش��د 17 
درصدی در کشور هستیم که استان کرمان به لحاظ رشد در مقایسه 
با سایر استان های دیگر جایگاه نسبتا بهتری دارد، به گونه ای که، 
تقریبا یك درصد سهم استان کرمان نسبت به متوسط رشد استان 

های دیگر در خصوص اعتبارات تملك و دارایی بیشتر می باشد.
رییس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با اشاره به 
هزینه های جاری استان، اذعان کرد: بخشی از اعتبارات استان صرف 
حقوق و مزایا و هزینه های جاری می ش��ود، که در این بخش نیز 
در سال گذشته 269 میلیارد تومان و در سال 95 به 324 میلیارد 
تومان خواهد رسید که رشد 20.3 درصدی را شاهد هستیم و نسبت 

به متوسط کشوری 2 درصد باالتر قرار خواهیم داشت.
 

برنامه های سفر ریاست جمهوری
وی در ادامه با اش��اره به س��فر ریاست جمهوری به استان کرمان 
گفت: تفاوت سفرهای ریاست جمهور به استان های کشور با سفرهای 
دولت های قبلی، در این اس��ت که عمده مصوبات و پروژه های در 
این سفرها به تصویب می رسند، که کامال کارشناسی شده وعمدتا 
پروژ هایی که دارای ردیف و از پیشرفت فیزیکی مناسب برخوردار 
باش��ند، مورد ارزیابی، افتتاح یا تصویب خواهند رسید. ضمن آنکه، 
اجرای این پروژه ها نیز به لحاظ کارشناس��ی، اولویت های توس��عه 
استان و ضرورت های اجتماعی و در جایگاه خاصی قرار داشته باشند.

رودری تصریح کرد: در سفرهای استانی دولت تدبیر و امید، پروژه 
هایی مدنظر هستند که در کوتاه مدت و با اختصاص اعتبار ویژه در 
مدت زمان معین به بهره برداری رس��ند، که بر این اساس به لحاظ 
اولویت گذاری، بخصوص در امور زیرساختی و توسعه ای استان مورد 

توج��ه قرار می گیرند ب��ه گونه ای که مردم در 
کوتاه مدت بتوانند از مزایای آن برخوردار گردند. 
این مقام مسئول با بیان اینکه 78 پروژه ملی 
و ملی اس��تانی در الیحه بودجه سال 95 استان 
کرمان درج شده است، اذعان کرد: اعتباری بالغ 
بر 454 میلی��ارد تومان برای این پروژه ها پیش 
بینی ش��ده است که در س��فر رییس جمهور به 
اس��تان کرمان؛ این بخ��ش از پروژه های ملی و 
ملی اس��تانی که دارای کد اعتباری و بودجه ای 

هستند، مورد توجه قرار خواهند گرفت.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
کرم��ان ادامه داد: می توانیم با یك برنامه منظم 
و با تزریق اعتبار در س��ال 95 و نهایتا در س��ال 
96، ای��ن پروژه ها به بهره برداری یا حداقل یك 

فاز از آنها مورد افتتاح قرار گیرد.
وی اظهار کرد: حوزه عمران ش��هری و عمدتا 
مباحث مربوط به فاضالب ها، تامین شبکه های 
برق و توسعه بخش کشاورزی از قبیل کمك فنی، اعتباری و اجرای 
عملیات��ی آب و خاك و تهیه ط��رح اجرای مقابله با بیابان زدایی از 
دیگر برنامه هایی اس��ت که مورد توجه رییس جمهور در این س��فر 

قرار خواهد گرفت.
رودری با اش��اره به مهمترین پارامترهایی که در س��فر ریاس��ت 
جمهوری مورد توجه اس��ت، تصری��ح کرد: بحث منابع آبی از قبیل 
تکمیل س��دها، خطوط انتقال آب، تامین آب ش��رب شهر کرمان و 
ارتقای کیفیت آب شهرهای استان از مهمترین پارامترهایی است که 
در سفر ریاست جمهوری به استان کرمان به آنها پرداخته خواهد شد.

وی با اشاره به بخش علمی و فرهنگی سفر رییس جمهور به استان 
کرمان نیز افزود: کمك به مصلی ها و مساجد، مجتمع های فرهنگی 
و هنری و مراکز دانشگاهی، تکمیل فضاهای آموزشی، کتابخانه ها، 
آمفی تئاتر و ... از جمله پیشنهاداتی است که استان در سفر رییس 

جمهور خواهد داشت.
رییس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با اشاره به 
اینکه بعد از آب مهمترین مساله حمل و نقل می باشد، اذعان کرد: 
حمل و نقل نقش کلیدی در توس��عه و به عبارتی رگ های حیاتی 
توس��عه است و بر این اساس نیز در س��فر رییس جمهور به استان 
کرمان، حوزه حمل و نقل ریلی و هوایی نیز در نظر گرفته خواهد شد.

رودری در پایان با تاکید بر اینکه بیش��تر توجه اس��تان به پروژه 
های نیمه تمام و دارای س��ابقه هستند که بتوان با تزریق اعتبار در 
سال جاری یا 96 به بهره برداری برسند، می باشد، خاطر نشان کرد: 
بخ��ش ورزش و جوانان، مش��ارکت پذیری بخش خصوصی، ارتقای 
منابع بانکی و کمك به فعال س��ازی و پویا س��ازی واحدهای نیمه 
فعال س��طح استان از دیگر برنامه های استان کرمان در سفر رییس 

جمهور و هیات دولت خواهد بود.

تعیین تکلیف 800 هزار حساب 
تعاونی ثامن الحجج

س��خنگوی قوه قضائیه اعالم ک��رد بیش از 800 هزار 
صاحب حس��اب تعاونی اعتباری ثام��ن تاکنون تعیین 
تکلیف شده اند. غالمحسین محسنی اژه ای در ادامه نود 
و ششمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره 
به پرونده تعاونی اعتبار ثامن اظهارداشت: 1730 میلیارد 
تومان به سپرده گزاران تعاونی اعتبار ثامن پرداخت شده 
است. به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از فارس، وی افزود: 
بیش از 800 هزار صاحب حس��اب ای��ن تعاونی تعیین 
تکلیف ش��دند. اژه ای با اش��اره به طرح حدنگار سازمان 
ثبت احوال خاطرنشان کرد: تا پایان سال 94 تعداد یك 
میلیون و 258 هزار و 212 هکتار از اراضی ش��هری، 2 
میلیون و 449 هزار و 110 هکتار از زمین های مزروعی 
و روس��تایی و 18 میلیون و 134 هزار و 969 هکتار از 

منابع طبیعی مشمول این طرح شده اند.
وی افزود: امیدواریم دولت و مجلس بودجه بیش��تری 
اختصاص دهند تا نسبت به سرعت بخشی به زمین های 
ش��هری و روستایی گام های بلند تری برداشته شود تا از 

سوء استفاده های احتمالی نیز جلوگیری شود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در نیمه دوم سال 
93 دادستان کل کشور )رئیسی( مسئولیت ستاد اصل 49 
را به اینجانب سپرد، تصریح کرد: از ابتدا تا پایان سال 94 
موفق شدیم از 6 استان بازرسی از نزدیك داشته باشیم.

وی افزود: تدبیری اتخاذ شد در استان هایی مانند بوشهر 
و مازندران که تراکم پرونده ها وجود داشت در حد قابل 

توجهی پرونده ها به حد متعارف نزدیك شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر اصل 49 متمرکز 
بر تهران است، گفت: 1130 پرونده در تجدیدنظر موجود 
بود که عدد باالیی بود و اگر به صورت عادی رس��یدگی 

می شد حدود 4 سال طول می کشید.
وی تصریح کرد: در این خصوص اقدام فوق العاده انجام 
ش��د و قضاتی قبول زحمت کردن��د و از 1130 پرونده 
تجدید نظر این تعداد به روز ش��د و تا پایان سال 94 به 

42 پرونده رسید.

جوانانی که ماه ها درنوبت اند
مخالفت عجیب با وام 

10میلیونی ازدواج
بانك  مرکزی در حالی با افزایش وام ازدواج جوانان از 3 
به 10 میلیون تومان به صورت ضمنی مخالفت کرد که 
پرداخت وام های چند ده میلیونی و میلیاردی به برخی 

مدیران، صدای مردم را در آورد.
بانك مرکزی در حال��ی به صورت ضمنی با پرداخت 
وام 10 میلی��ون تومانی ازدواج مخالفت کرده و افزایش 
وام ازدواج از 3 ب��ه 10 میلی��ون تومان را باعث افزایش 
صف دریافت وام ازدواج عنوان کرده که اخبار مربوط به 
دریافت وام های ده ها میلیونی و حتی میلیاردی برخی از 
مدیران و کارکنان به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.

به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از مهر، براساس اعالم 
مدیرکل اعتبارات بانك مرکزی، مانده تسهیالت پرداختی 
قرض الحس��نه در بهمن ماه س��ال 94 معادل 35 هزار 
میلیارد تومان بوده اس��ت که تنها 20 تا 25 درصد این 
تسهیالت صرف پرداخت وام قرض الحسنه به کارمندان 

بانك ها با ارقام باال شده است.
این در حالی است که وی برای دومین بار به صراحت 
اع��الم کرد ک��ه مصوبه ای در این خص��وص نداریم که 
بانك ه��ا در پرداخت وام به کارکنان ش��ان در این بخش 
ممنوع باشند اما بارها به آنها ابالغ کرده ایم که از منابع 

قرض الحسنه به کارکنان شان تسهیالت ندهند.
براس��اس دس��تورالعمل اجرایی مصوب هیات مدیره، 
بانك ها اجازه دارند بخش��ی از منابع قرض الحسنه خود 
را به کارکنان پرداخت کنند اما با توجه به کمبود منابع 
و متقاضیان زیاد در صف، بانك مرکزی آنها را مکلف کرد 
که این منابع فقط بخش تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
پرداخت شود. بر این اساس برخی بانك های خصوصی با 
بانك مرکزی در بخش پرداخت وام ازدواج قرض الحسنه 
همکاری نمی کردند، بنابراین بانك مرکزی آنها را تهدید 
ک��رد که اگر ای��ن کار را انجام نمی دهن��د، دیگر نباید 
سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح کنند و به بانك ها 
تکلیف کرده اس��ت که از محل سایر منابع داخلی خود 
به کارکنان ش��ان تسهیالت پرداخت کنند. برخی ها می 
گویند که به همین دلیل که بانك ها منابع این بخش را 
به کارکنان خود که سودهای 4 درصدی دارند، اختصاص 
داده بودند، تعداد زوج های در صف دریافت وام ازدواج طی 
سال های گذشته در یك دوره به شدت افزایش یافته بود 
که حال با دستور بانك مرکزی این موضوع متوقف شده 
اس��ت. یکی از متقاضیان دریافت وام 3 میلیون تومانی 
ازدواج به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر مدت 3 ماه 
اس��ت که در انتظار دریافت وام ازدواج هستم، اما هنوز 
پاس��خی از س��وی بانك مرکزی ب��رای معرفی به بانك 
عامل دریافت نکرده ام، این در حالی است که این روزها 
اخباری ش��نیده می ش��ود، مبنی بر اینکه بانکی ها وام 
های کالن با سودهای اندك و مدت بازپرداخت طوالنی 
دریافت می کنند. همچنین انتقاداتی به اینکه کارکنان 
بانك ها از محل س��پرده های قرض الحسنه وام دریافت 
می کردند، مطرح شده است، البته میرمحمد صادقی باز 
هم نس��بت به این انتقادات پاسخی دارد مبنی بر اینکه 
در حال حاضر هجمه هایی به نظام بانکی وارد می شود. 
اینکه بیان می کنند بانك ها به کارکنان شان از این محل 
وام می پردازد احس��اس بدبین��ی در خیرین که در این 
حساب ها سپرده گذاری می کنند، ایجاد و باعث می شود 
ک��ه آنه��ا از قرار دادن پول های خود در قرض الحس��نه 
امتن��اع کنند، بنابراین این هجم��ه ها کمی بی انصافی 

نسبت به نظام بانکی است.
از سوی دیگر مسئوالن بانك مرکزی می گویند که پول 
کاف��ی برای پرداخت وام 10 میلیونی وام ازدواج نداریم، 
اما تاکنون 124 هزار دس��تگاه خودرو برای دریافت وام 
25 میلیونی ازدواج تامین مالی ش��ده و 2 هزار و 700 
میلی��ارد تومان نیز منابع بانك مرک��زی به این نوع وام 

تخصیص یافته است.

عضو شورای پول و اعتبار خبر داد:
25درصد نقدینگی دراختیار 

موسسات  غیرمجاز!
عض��و ش��ورای پول و اعتبار گف��ت: 20 تا 25 درصد 
حج��م نقدینگ��ی در اختیار هفت هزار موسس��ه مالی 

غیرمجاز کشور است.
دکت��ر محمدرض��ا پورابراهیمی، پیرام��ون عملکرد 
بانك ها کش��ور و موسسات مالی و اعتباری اظهار کرد: 
یکی از چالش های اصلی اقتصاد کش��ور که بر عملکرد 
نظام بانکی ای که براس��اس قانون عمل می کند، نیز اثر 
سوء گذاشته، موسسات مالی غیرمجاز است. به گزارش 
اقتصاد آنالین به نقل از ایس��نا، وی افزود: برخی از این 
موسس��ات تبدیل به مجموعه های قابل توجه شده اند 
که نقش خاصی در کش��ور ب��ازی و در حوزه بازار پول 

چالش ایجاد می کنند.
پورابراهیمی اظهار ک��رد: صندوق های خانوادگی به 
دلی��ل تجمیع منابع، زیر نظر بانك مرکزی نیس��تند و 
غیرمجاز محسوب می شوند و تعداد بسیار محدودی از 
این موسس��ات - حدود 50 مورد - 95 درصد منابع را 

در اختیار دارند و سایر موسسات، ریز هستند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی 
تاکید کرد: متاس��فانه امروز موسسات غیرمجاز فارغ از 
هرگون��ه تعهدات قانون��ی فعالیت می کنند و در همین 
راستا نیز نه سقف تسهیالت داشته و نه قانون را رعایت 
م��ی کنند که باعث چالش اساس��ی در حوزه اقتصادی 
کش��ور شده اس��ت. پورابراهیمی در ادامه با بیان اینکه 
شورای پول و اعتبار ساماندهی این موسسات را مصوب 
کرد و این اتفاق در مورد برخی از این موسسات افتاده 
اس��ت، اظهار کرد: تعدادی از موسسات 10 سال قبل با 
مجوز مقطعی محدود کار خود را آغاز کردند اما سپس 
بدون نظارت بانك مرکزی کار را توسعه داده و خود را 
جا انداختند و مردم بدون کسب اطالع از بانك مرکزی، 
منابع خود را در این موسسات گذاشته و هم اکنون این 
موسسات تبدیل به مجموعه هایی شده اند که 20 یا 50 

هزار سهامدار دارند.
عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی 
گف��ت: ع��زم و اراده ب��ر س��اماندهی موسس��ات مالی 
غیرمجاز است و طی دو سال اخیر یکی دو مورد از آنها 
ساماندهی شده و کار را پیگیری می کنیم تا ساماندهی، 

محقق شود.

ممنوعیت استفاده ازکدهای 
USSDتراکنش بانکی

بر اساس بخشنامه ی بانك مرکزی که اوائل اردیبهشت 
ماه توسط شرکت شبکه ی الکترونیکی پرداخت کارت 
یا »ش��اپرك« به ش��رکت  های ارائه دهنده ی خدمات 
پرداخت یا همان psp ها ابالغ شده است که بر اساس 
 USSD آن از مهر ماه همین امس��ال استفاده از بستر
ب��رای انجام تراکنش های بانکی ممنوع می ش��ود و به 
ج��ای آن باید از روش های ایمن و جایگزین اس��تفاده 
ش��ود، اما توضیحی درب��اره ی »روش های جایگزین و 

ایمن« مذکور داده نشده است.

بانکها موظف به بخشودگی 
جریمه دیرکرد اقساط تسهیالت 

مسکن زلزله زدگان هستند

معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت 
امور اقتصادی و دارایی در اطالعیه ای تاکید کرد، بانك 
ها موظف به بخشش جریمه دیرکرد تسهیالت اعطایی 
به آسیب دیدگان زلزله و سیل در سراسر کشور هستند.

به گزارش  ش��بکه اخبار اقتصادی و دارایی )ش��ادا(، 
معاونت امور بانکی، بیمه و ش��رکت های دولتی وزارت 
اقتصاد در واکنش به تذکر یکی از نمایندگان مجلس به 
رئیس جمهوری مبنی بر »عدم توان بازپرداخت وام های 
مس��کن دریافتی توسط مردم زلزله دیده « اعالم کرد: 
بر اساس مصوبه نهم تیرماه 1392 هیات وزیران، بانك 
های عامل، عالوه بر بخشش جریمه دیرکرد تسهیالت 
اعطایی، موظفند س��ود اقساط سررسید شده تسهیالت 
پرداختی به خس��ارت دیدگان ناشی از سیل و زلزله در 
همه مناطق کش��ور را پس از پرداخت اصل تس��هیالت 
توس��ط متقاضی و در صورت تامین بار مالی و پرداخت 

آن توسط دولت مورد بخشودگی قرار دهند.
براساس این اطالعیه، با توجه به مصوبه 27 مردادماه 
1393هیات وزیران، اعتبار الزم برای پرداخت تسهیالت 
بانکی ارزان قیمت توسط بانك مرکزی جمهوری اسالمی 
ای��ران از طریق بانك عامل و با معرفی بنیاد مس��کن و 
اس��تانداری مربوطه به آس��یب دیدگان ناشی از سیل و 
زلزله آذربایجان شرقی با کارمزد چهار درصد در مناطق 
روس��تایی و پن��ج درصد در مناطق ش��هری با ضمانت 

زنجیره ای فراهم شده است. 
معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت 
اقتصاد تاکید کرده اس��ت: با توجه به کارمزد پایین این 
تسهیالت و طوالنی بودن دوران مشارکت )15 سال برای 
ساخت و هفت سال برای واحدهای تعمیری( و همچنین 
س��ایر مزایای در نظر گرفته شده برای آسیب دیدگان، 
اقساط مربوط به این تسهیالت بسیار ناچیز است. ضمن 
اینک��ه بانك ها ناگزیرند در اجرای قانون عملیات بانکی 
بدون ربا و آیین نامه ها و مقررات مربوطه و هم چنین 
بند )2( مصوبه 27 مرداد ماه س��ال 1393 نس��بت به 

وصول مطالبات خود اقدام کنند.

خبر   خبر   
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان تشریح کرد:

اولویت بندی پروژه های استان در سفر رییس جمهور

دریاف��ت مالیات از س��ود س��پرده های 
بانک��ی در حالی در روزهای اخیر جنجال 
برانگیز ش��ده اس��ت که روز گذش��ته این 
اتفاق توس��ط رئیس پژوهش��کده پولی و 

بانکی تکذیب شد.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از آرمان 
،  البت��ه علی دیوان��دری احتمال دریافت 
مالیات از سود سپرده های بازار غیرمتشکل 
مالی را به طور کامل رد نکرده اس��ت، اما 
در مجموع به نظر می رسد این طرح فقط 
در ح��د ایده مط��رح و بیش از هر چیزی 
به منظور فش��ار بر موسسات پولی و مالی 
غیرمجاز بیان ش��ده اس��ت. این در حالی 
اس��ت که برآوردها نشان می دهد حداقل 

یك چهارم از نقدینگی کش��ور در اختی��ار غیرمجازها قرار دارد و 
سود باالیی که برخی از این موسسات به مشتریان خود می پردازند 

شهروندان را ترغیب به سپردن پول های خود به آنها می کند.
در حال��ی ک��ه بارها بانك مرک��زی و دیگر نهاده��ای قانونی بر 
ساماندهی، انحالل و یا تعیین تکلیف موسسات مالی و پولی غیرمجاز 
تاکی��د کرده اند، اما با این وج��ود تا به امروز گام عملی موثری در 
این زمینه برداشته نشده است و همچنان شاهد فعالیت موسسات 

غیرمجاز همانند گذشته هستیم. 
سال هاست بانك مرکزی و دیگر نهادهای قانونی از اخالل این 
موسسات در نظام پولی و بانکی کشور سخن می گویند و معتقدند 
باید این موسسات را ساماندهی، منحل یا تعیین تکلیف کنند. پس 
از انحالل موسس��ه مالی و اعتباری میزان، نگرانی های فراوانی در 
رابطه با سپرده گذاری در این موسسات بین مردم به وجود آمد و 
توجه بانك مرکزی و مردم بیش از پیش به فعالیت این موسسات 
معطوف ش��د. حتی در این مدت کار به جایی کشیده شد که قوه 
قضائیه هم به این ماجرا ورود پیدا کرد. با این حال مجموع اقداماتی 
که در این زمینه صورت گرفته، چندان موثر به نظر نمی رسد و در 

بسیاری موارد از حد حرف و بخشنامه فراتر نرفته است. 
متاس��فانه واقعیت این است که شاید بانك مرکزی قدرت الزم 
را برای برخورد با این موسسات ندارد. در نتیجه این موسسات در 
س��کوت و بی اعتنایی به بخشنامه های بانك مرکزی فعالیت خود 
را ادام��ه می دهن��د و بدون هیچ مانع و ترس��ی تا به امروز پا برجا 
هستند و حتی در تبلیغات تلویزیونی هم بیش از هر کاال و خدمات 

دیگری مشاهده می شوند.

موسسات غیرمجاز مالی؛ مخل اقتصاد
پر بیراه نیس��ت که بگوییم موسس��ات غیرمج��از مالی به دلیل 
برخوردار نبودن از س��اختار حرفه ای، اکنون مخل نظام اقتصادی 
به شمار می روند و سرمایه سپرده گذاران را نیز به خطر می اندازند. 
براب��ر ضوابط، تمامی فعاالن ب��ازار پول باید زیر نظر بانك مرکزی 
قرار بگیرند و از سیاس��ت های آن تبعیت کنند، اما این موسسات 
تحت هیچ کنترل و نظارتی قرار ندارند. همچنین واقعیت اقتصاد ما 
کاهش نرخ تورم است و نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم 
تعدیل ش��ود و بانك مرکزی به تدریج بازار پولی را به این س��مت 
هدایت کند. بانك مرکزی هم تا به امروز متناسب با نرخ تورم، نرخ 
سود سپرده های بانکی را کاهش داده است، اما موسسات غیرمجاز 

بدون توجه به دستورات بانك مرکزی همچنان با سودهای سپرده 
گذش��ته مشتری جذب می کنند و در بازار پولی کشور یك رقابت 

ناسالم و غیراقتصادی را به وجود آورده اند.
ب��ه هر حال کارشناس��ان بانکی مش��خصه فعالیت موسس��ات 
غیرمج��از را اق��دام در خارج از چارچوب ه��ای نظام بانکی، جذب 
س��پرده و تس��هیالت دهی متفاوت با شیوه متداول در نظام بانکی 
کشور می دانند. این موسسات هم معموال نرخ سود باالتری نسبت 
به شبکه بانکی کشور به سپرده گذاران می پردازند و هم اینکه نرخ 
س��ود کمتری بابت تسهیالت از مشتریان اخذ می کنند و این رمز 
موفقیت آنهاس��ت. به هر حال تمامی این موارد جذابیت های الزم 
و کافی برای مش��تریان جهت س��پرده گذاری در این موسسات را 
فراهم می کند و نمی توان منکر آن ش��د. از این رو، مدت هاس��ت 
که بانك ها چش��م انتظار اقدامات بانك مرکزی برای حذف رقبای 
غیرحرف��ه ای از فعالیت در بازار پولی هس��تند و در این زمینه به 
گوش می رس��د که بانك مرکزی در نظر دارد با دریافت مالیات از 
س��ود سپرده های بازارهای غیرمتشکل، موسسات مالی و اعتباری 
را مجب��ور به کاهش س��ود س��پرده های خود کن��د. البته جدا از 
تخلفات موسس��ات مالی و اعتباری غیرمجاز نباید از رویکرد نظام 
بانکی کش��ور نیز غافل شد. عملکرد ضعیف شبکه بانکی کشور در 
پرداختن تسهیالت ُخرد، سختگیری های بیش از حد و ایجاد موانع 
و سدهای گوناگون بسیاری از سپرده گذاران را دفع می کند و آنها 

به نوعی به موسسات رقیب پناه می برند.

اخذ مالیات از بازارهای غیرمتشکل
همانطور که اشاره شد اخذ مالیات از سود سپرده ها در چند روز 
گذشته هیاهوی زیادی به پا کرد و این خبر به یکی از جنجالی ترین 
مس��ائل بانکی در سال 95 تبدیل شد تا اینکه روز گذشته رئیس 

پژوهشکده پولی و بانکی به آن واکنش نشان داد. 
به گفته علی دیواندری، دریافت مالیات از سود سپرده بانك ها در 
حد یك ایده است و اجرای آن به قانون نیاز دارد اما برای بانك های 
دارای مجوز و بانك های رس��می این موضوع به هیچ وجه مطرح 
نیست و تنها برای بازارهای غیرمتشکل این ایده ارائه شده است. 
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی کشور با بیان اینکه بانك های دولتی 
مسلما باید افزایش سرمایه داشته باشند گفت: دولت هم در بودجه 
مواردی را برای افزایش س��رمایه آنها پیش بینی کرده اس��ت .او با 
اشاره به افزایش سرمایه دو بانك ملی و کشاورزی گفت: در بودجه 

س��ال 95 افزایش سرمایه این دو بانك در 
دس��تور کار قرار گرفته است و با توجه به 
وجوهی  که ذخیره ش��ده بود قانون اجازه 

افزایش سرمایه را به آنها می دهد.
عل��ی دیوان��دری اف��زود: برای س��ایر 
بانك ها نیز دولت باید بودجه مورد نظر را 
پیش بینی کند تا به تصویب مجلس برسد 
ام��ا هم اکنون به دلیل مش��کالتی که در 
نرخ گذاری نف��ت وجود دارد و درآمدهای 
دولت این ظرفیت را ندارند، شاید بتوان از 
ابزار مناسب تری مانند اوراق برای افزایش 
س��رمایه بهره برد. او با بیان اینکه موضوع 
افزای��ش س��رمایه در بانك های خصوصی 
متفاوت است، گفت: در این قبیل بانك ها 
مش��کل 20 تا 30 درصدی س��هام عدالت و 20 درصد از س��هام 
دولت وجود دارد. دیواندری ضمن بیان اینکه سهام عدالت ظرفیت 
سرمایه گذاری خصوصی را ندارد، گفت: هم اکنون مسئوالن بانکی 
در حال چاره اندیشی برای آن هستند. البته در بخش خصوصی هم 
بانك مرکزی با نیازهای هر بانك آشناس��ت و متناسب با وضعیت 
هر بانك، نرخ کفایت سرمایه را اعالم می کند تا بانك ها خودشان 
را با آن تطبیق دهند. او همچنین افزود: در گذشته بحثی در زمینه 
دریافت مالیات از س��ود س��پرده ها مطرح شد که نتیجه آن هنوز 
مشخص نشده است. اما موضوع اینگونه نبود که از سود سپرده ها 
مالیات اخذ ش��ود بلک��ه افرادی که در موسس��ات مالی غیرمجاز 
سپرده گذاری می کنند، به دلیل س��ود باالی سپرده هایشان، باید 
مالیات سودش��ان را بپردازند. او تاکید داشت که چنین بحثی در 
سطح ایده است و اجرای آن به قانون نیاز دارد اما برای بانك های 
دارای مجوز و بانك های رس��می این موضوع اصال مطرح نیست و 

تنها برای بازار غیرمتشکل مطرح شده است.

فرار از مالیات با کاهش سود سپرده ها
به هر حال موضوع موسس��ات مالی و اعتبار غیرمجاز و فعالیت 
آنها به مس��اله ای بغرنج در نظام بانکی کش��ور تبدیل شده است و 
ادامه فعالیت این موسسات آسیب های جدی به نظام بانکی کشور 
وارد می س��ازد. بانك مرکزی هم تا به امروز برنامه های مختلفی را 
در رابطه با موسس��ات غیرمجاز به اجرا در آورده اس��ت، از تبدیل 
موسس��ات مالی و اعتباری به بان��ك گرفته تا انحالل فعالیت این 
موسسات؛ اما به دالیل مختلف که شاید جنبه اقتصادی هم نداشه 
باشد این موسسات همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند و این 
شائبه به وجود آمده است که شاید آنها تحت حمایت قدرتی باالتر 
از بانك مرکزی قرار دارند که دستورالعمل های بانك مرکزی برای 
آنها ارزشی بیش از یك کاغذ ندارد و بدون توجه به شبکه بانکی 

کشور سودهای سپرده و تسهیالت خود را تعیین می کنند.
حال بعد از تبدیل چند موسسه مالی و اعتباری به بانك و اعطای 
مجوز فعالیت به برخی موسسات، دریافت مالیات از سود سپرده های 
موسس��ات مالی و اعتباری غیرمجاز جدیدترین طرحی اس��ت که 
مس��ئوالن در نظر دارند که هنوز اجرای آن قطعی نیس��ت. حال 
اجرای این برنامه می تواند موسسات غیرمجاز را مجبور به کاهش 
سود سپرده ها کند و آنها برای فرار از پرداخت مالیات چاره ای جز 

کاهش سود سپرده های خود ندارند.

فشار به غیرمجاز ها با مالیات گیری
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بازهم در آستانه فصل اجاره بها، نرخ ها افزایش 
یافته و مالکان قیمت های بیشتری را نسبت به 
سال قبل برای واحدهای خود تعیین کرده اند.

هرچند که قیمت مس��کن تحت تاثیر رکود 
با کاهش مواجه ش��ده اس��ت اما بازار اجاره بها 

همچنان داغ بوده و هر ساله هم به نرخ های آن 
افزوده می ش��ود. امسال هم با شروع فصل بهار، 
مال��کان اجاره بها را افزای��ش دادند. هرچند که 
بنابر آمارها این رش��د متناسب با تحوالت نرخ 
تورم در کشور بوده است اما بازهم سهم زیادی 

از س��بد خانوار را به خود اختصاص می دهد. از 
سویی دیگر در ماه آینده، فصل نقل و انتقاالت 
آغاز شده و مستاجران برای یافتن خانه مناسب 
به بنگاه های مختلف سر می زنند تا آپارتمانی با 

قیمت مناسب پیدا کنند.

افزایش اجاره بها 
در آستانه فصل 
اجاره

  خبر
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مسکن و عمران

شهردار کرمان خبر داد:
انتقال پایانه اتوبوسرانی میدان 

آزادی به چهارراه فرهنگیان
شهردار کرمان از انتقال پایانه اتوبوسرانی میدان آزادی 

به چهارراه فرهنگیان خبر داد.
علی بابایی در جلس��ه شورای اسالمی شهر کرمان با 
اش��اره به ضرورت ایجاد پایانه های اتوبوسرانی در شهر 
کرم��ان اظهار کرد: یك هکتار زمین در ضلع ش��مالی 
خیابان ش��هدا برای این منظور در نظر گرفته ش��ده و 
در کمیسیون ماده پنج مصوب شده؛ ضمن اینکه پایانه 
اتوبوس��رانی می��دان آزادی نیز به چه��ارراه فرهنگیان 

منتقل می شود.
وی اف��زود: باید فرهنگ ترافی��ك را اصالح کنیم تا 
ساختار شهر زیبا شده و در عین حال ترافیك نیز روان 
شود. شهردار کرمان با بیان اینکه مطالعات طرح جامع 
ترافیك ش��هر کرمان در سال 86 آغاز شد، اظهار کرد: 
در طرح تفصیلی ش��هر کرمان تغییر چهارراه ولی عصر 

به تقاطع غیرهمسطح دیده شده بود.
بابایی مردم را مهمترین جزء ش��هر دانست و افزود: 
هزینه ک��رد 100 میلیارد تومان برای س��اخت تقاطع 
غیرهمسطح و رفع مشکل ترافیك، تنها به سبب راحتی 
و آرامش مردم است و شهرداری تمام توان خود را برای 

آسایش و رفاه مردم به کار خواهد گرفت.
وی با تاکید بر ضرورت بررس��ی فرهنگ شهروندی و 
ترافیك در کرمان گفت: شهروندان در سال های گذشته 
برای عبور و مرور در شهر، به هر دلیل از میدان آزادی 
عبور می کردند، اما امروز به واس��طه مسدود شدن این 
مس��یر و ساخت تقاطع غیرهمس��طح، از رینگ شهر و 

مسیرهای جایگزین عبور می کنند.
ش��هردار کرمان با بیان اینکه باید فرهنگ ترافیك به 
گونه ای شکل داده شود که مردم از مسیرهای جایگزین 
عبور کرده و گ��ره ترافیکی ایجاد نکنند، گفت: وظیفه 
ش��هرداری تامین امکانات برای حمل و نقل عمومی در 
شهر و وظیفه شهروندان احترام به قوانین، توجه به چراغ 

راهنمایی و رعایت فرهنگ ترافیك است.
بابایی با بیان اینکه تقاطع سه راهی شرف آباد و سه 
راهی س��یلو در حال طراحی اس��ت و اجرایی خواهند 
ش��د، خاطرنشان کرد: تمامی تقاطع های غیرهمسطح 
که مصوب و ابالغ ش��ده اند، باید اجرا ش��وند و تقاطع 
غیرهمسطح چهارراه سمیه نیز باید با حضور کارشناسان 
ترافیك، مشاوران و اساتید دانشگاه بررسی و جمع بندی 
شده و سپس تصمیم نهایی در خصوص آن گرفته شود.

وی با تاکید بر اینکه تمامی امور شهر باید بر پایه علم 
و دانش صورت گیرند، گفت: تالش داریم تمامی بحث 
های ترافیکی ش��هر، بازگشایی مسیر و ایجاد تقاطع ها 

همزمان و در یك راستا انجام شوند.
ش��هردار کرمان با بیان اینکه اختالف نظر و س��لیقه 
در همه جا هس��ت، خاطرنشان کرد: تمامی طرح های 
ترافیکی که در شهر انجام می شوند، از کارگروه و شورای 
ترافیك عبور کرده و مصوب ش��ده اند و هیچ تصمیمی 

یك شبه اتخاذ نشده است.

خبر    خبر

مع��اون اول رئیس جمهور با تاکی��د بر ایجاد تحرك در بخش 
مس��کن، گفت: رونق مس��کن به ایجاد رونق در س��ایر رش��ته ها 

می انجامد.
اس��حاق جهانگیری با تاکید بر اینکه وزارت راه و شهرس��ازی 
رونق بخش مسکن را با جدیت دنبال کند، در جلسه رونق بخش 
مسکن و تکمیل واحدهای مسکن مهر که عصر شنبه برگزار شد، 
بر اهتمام جدی دولت برای راه اندازی بخش مسکن تاکید کرد.

ب��ه گزارش مهر، مع��اون اول رئیس جمهور با بیان اینکه رونق 
بخش مس��کن منجر به رونق رشته های مختلف صنعتی خواهد 
ش��د، از وزارت راه و شهرس��ازی خواست برنامه ریزی و پیگیری 
الزم ب��رای ایج��اد تحرك در بخش مس��کن را با جدیت بیش از 

پیش انجام دهد.
در این جلسه که وزرای راه و شهرسازی و نیرو، مشاور اقتصادی 
رئیس جمهور و رئیس بنیاد مس��کن انقالب اس��المی نیز حضور 
داش��تند، نماینده وزارت راه و شهرس��ازی گزارشی در خصوص 
طرح جامع بخش مس��کن کشور و اقدامات و برنامه های وزارت 
راه و شهرسازی در بخش مسکن و بخش تامین زمین برای سال 

95 ارائه کرد.
همچنین موضوع بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری 
و نیز تکمیل زیربنا و روبنای واحدهای مس��کن مهر مورد بحث 
و تب��ادل نظر قرار گرفت و تصمیم��ات مقتضی در این خصوص 

اتخاذ شد.خاذ شد.

گزارش طرح جامع مسکن به جهانگیری

برنامه دولت برای رونق مسکن مدیر طرح و برنامه بانك مسکن:
تاکنون قراردادی برای فروش 
واحدهای اقساطی انبوه سازان 

منعقد نشده است

مدیر طرح و برنامه بانك مس��کن گفت: با وجود ابالغ 
تضمین پرداخت اقس��اط واحدهای مسکن انبوه سازان 
به ش��عب بانك مسکن، تاکنون هیچ قراردادی در شعب 

این بانك منعقد نشده است.
محمدحس��ن م��رادی در گف��ت و گو با ایرن��ا افزود: 
طرح فروش اقس��اطی واحدهای مس��کن انبوه س��ازان 
اول اردیبهش��ت ماه جاری به تمام ش��عب بانك مسکن 
مراکز اس��تان ها و هفت ش��عبه منتخب در تهران ابالغ 
ش��ده است و بانك مسکن آمادگی کامل اجرایی کردن 

این طرح را دارد.
وی گف��ت: بر اس��اس این طرح بانك مس��کن تا یك 
میلی��ارد و 500 میلی��ون ری��ال) 150 میلیون تومان( 
پرداخت اقساط واحدهای مسکن انبوه سازان را توسط 

خریداران تضمین می کند.
مرادی با بیان اینکه بانك مس��کن همواره با استفاده 
از رژیم پس انداز و افتتاح حساب های ذیربط به دنبال 
رونق بازار مس��کن اس��ت، گفت: به همین منظور بانك 
مسکن طرح های زیادی را به اجرا گذاشته تا با پرداخت 
تسهیالت به متقاضیان شاهد رونق خرید و فروش مسکن 

در بازار باشیم. 
این مقام مس��ئول در بانك مس��کن با اشاره به میزان 
تس��هیالت پرداختی بانك مسکن به پروژه مسکن مهر 
گفت: قرار اس��ت بانك مس��کن برای تکمیل واحدهای 
مس��کن مهر در مجموع 555 هزار و 384 میلیارد ریال 

تسهیالت پرداخت کند.
به گفته مدیر طرح و برنامه بانك مسکن، تاکنون این 
بانك 450 هزار میلیارد ریال به واحدهای مس��کن مهر 
تسهیالت پرداخت کرده و مقرر است 100 هزار میلیارد 
ریال نیز از محل اقساط وصولی واحدهای مسکن مهر به 

این پروژه پرداخت شود.
به گ��زارش ایرنا، پیش از این نادر قاس��می مدیرکل 
اعتبارات بانك مس��کن با اش��اره به میزان تس��هیالت 
پرداختی این بانك به پروژه های مسکن مهر گفته بود، 
بان��ك مس��کن در این پروژه پرداخت تس��هیالت به دو 
میلیون و 570 هزار واحد مس��کن مهر را عهده دار ش��د 
که تاکنون یك میلیون و 691 هزار واحد آن به مرحله 

فروش اقساطی رسیده است.

با حضور معاون اجرایی رئیس جمهوری ،برگزار شد

نشست هم اندیشی کرمانی های مقیم خارج از کشور و عالقه مندان به سرمایه گذاری در استان کرمان
معاون اجرایی رئیس جمهوری تالش دولت برای تحقق مش��ی 
اعتدال در فضای سیاس��ی کشور را یادآور شد و گفت: قطار دولت 
تدبیر و امید، ترمز دارد و جایی که نیاز باشد ترمز می گیرد و جایی 

هم که نیاز باشد سرعت می گیرد.
محمد شریعتمداری  در نشست هم اندیشی کرمانی های مقیم 
خارج از کشور و عالقه مندان به سرمایه گذاری در استان کرمان که 
در آستانه سفر کاروان تدبیر و امید به این استان برگزار شد افزود: 

توافق ما با جامعه جهانی اقدامی توام با سرافرازی بود.
وی گفت: در حوزه سیاست خارجی دولت قدم هایی را برداشت 
و همان س��ه اصلی بود که رهبری درباره آنها صحبت کرده بودند 
و سیاس��ت خارجی کشور براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت 

شکل گرفت.
وی اظهار کرد: عزم دولت برای تدبیر و امید منجر به رفع تحریم 
های ظالمانه شد و در قالب هم آوری فکری، حقوقی و بین المللی 

در این عرصه اتفاقات خوبی رخ داد.
معاون اجرایی رئیس جمهوری گفت: پس از تالش های ایران در 
عرصه بین المللی در بهبود روابط با کش��ورها پیشرفت حاصل شد 
و به آنها مطرح کردیم که ایران بازار فروش محصوالت شما نیست 

بلکه بازاری برای تکنولوژی و فناوری است.
وی با اش��اره ب��ه کاهش قیمت نفت افزود: در حال رس��یدن به 
ش��رایط مطلوب تری در زمینه فروش نفت هستیم و دولت تالش 
دارد برخالف گذشته به جای ریختن درآمد حاصل از نفت در کارت 
ه��ای یارانه، آن را در روند صحیح به کار گرفته و از آنها اس��تفاده 

اهرمی در مسیر توسعه صورت گیرد.
شریعتمداری تصریح کرد: برای رسیدن به شرایط مطلوب در حوزه 
اقتصادی نیاز به گذشت زمان است و دولت در این زمینه تالش های 

خوبی در حوزه حفظ ارزش پول ملی و کاهش تورم داشته است.
وی گف��ت: دولت تالش کرد نرخ ارز در کش��ور از ثبات نس��بی 
برخوردار باش��د و معتقد اس��ت که در مناسبات جاری با دنیا باید 

قابل پیش بینی عمل کنیم.
مع��اون رئیس جمهوری افزود: سیاس��ت ه��ای دولت در حوزه 
اقتصادی به گونه ای اس��ت که با ت��ورم مبارزه کند و ثبات قیمت 

ارز محقق شود.
وی بیان کرد: در حوزه سیاسی نیز کارهای خوبی در دولت تدبیر 
و امید انجام شده است و نمونه آن در استان کرمان رخ داد که همه 

گروه های سیاسی برای توسعه استان پای کار آمده اند.
شریعتمداری اظهار کرد: در استان کرمان نیز در راستای سیاست 
ه��ای دول��ت تدبیر و امید تالش های خوب��ی در حوزه همراهی و 

همگامی گروه های سیاسی انجام شده است.
رئیس ستاد سفر کاروان تدبیر و امید عنوان کرد: در حوزه بهداشت 
و درمان نیز گام های اساسی برداشته شد و به جای پرداخت یارانه ها 

به سیاستی معقول برگشته ایم.
وی با اشاره به مشارکت بخش خصوصی در حوزه بهداشت و درمان 

گفت: این امر از سیاست های کلی دولت بوده است.

شریعتمداری افزود: دولت در کشور ما می تواند دو منبع درآمد 
داش��ته باشد که یکی از آنها فروش نفت و درآمد دیگر نیز مالیات 

است.
وی تصریح کرد: هر دو منابع درآمدی تابع عوامل برون زا هستند 

و نمی توان به آنها اتکا کرد.
وی گفت: خام فروشی کار زشتی است و ای کاش بتوانیم درب 
چاه های نفت را بسته و اقتصاد کشور را بر پایه بدون نفت بنا کنیم.

معاون اجرایی رئیس جمهوری افزود: پیش��ران در اقتصاد ایران 
موضوع نفت اس��ت و زمانی که منابع نفتی کاهش می یابد، رکود 

در کشور ایجاد می شود.
وی گف��ت: با ایج��اد رکود، مالیات نیز تحت تاثیر منفی قرار می 
گیرد و عمال دولت بدون پول می شود لذا به تدریج در حال برگشتن 

به فضای مطلوب اقتصادی هستیم.

تالش کردیم فرش قرمز سرمایه گذاران جمع نشود
اس��تاندار کرمان گفت: در حد توان خود از س��رمایه گذاري در 

استان کرمان حمایت و تالش کرده ایم فرش قرمز پهن شده براي 
سرمایه گذاران جمع نشود.

علیرضا رزم حس��یني در نشست هم اندیشي کرماني هاي مقیم 
خارج از کشور و عالقه مندان به سرمایه گذاري در استان کرمان با 
حضور محمد ش��ریعتمداري معاون اجرایي رئیس جمهوري افزود: 
در اس��تان کرمان همواره در ح��د بضاعت خود فرش قرمز را براي 

سرمایه گذاران و کارآفرینان پهن کرده ایم.
وي گفت: همه ارکان حکومت در قالب مثلث توس��عه اقتصادي 
اس��تان کرمان در مس��یر توسعه به کار گرفته ش��ده اند و ادبیات 

اقتصادي در استان کرمان تغییر کرده است.
وي اف��زود: تغییر نگاه به س��رمایه گذاران به عن��وان مجاهدان 
اقتصادي در راس��تاي فرمایش��ات رهبري محقق ش��ده تا اقتصاد 

مقاومتي محقق شود.
اس��تاندار کرم��ان از دولت تدبیر و امید به عن��وان دولتي عاقل، 
خردگرا، توس��عه گرا و قانون گرا یاد و اظهار کرد: 75 هزار میلیارد 
تومان موافقت نامه با ش��رکت هاي نامدار در اس��تان کرمان امضا 

ش��ده اس��ت که بخشي از آنها در س��فر روز آتي ریاست جمهوري 
تبیین مي شود.

وي گف��ت: برخي ها این عدد را حی��رت انگیز مي دانند اما این 
عدد در برابر ظرفیت هاي استان کرمان ناچیز است زیرا کرمان در 
طول تاریخ همواره از استان هاي مهم کشور به ویژه در جنوبشرق 

بوده است.
رزم حس��یني تصریح کرد: صنایع دستي استان کرمان در تمام 
طول تاریخ آذین بخش بوده است و از آن جمله مي توان به فرش 
کرمان اشاره کرد. وي افزود: در حوزه شهري در استان کرمان 300 
میلیارد تومان پروژه خاتم در دست انجام است و در گودال خشت 

مال ها نیز اقدامات خوبي انجام شده است.

ایجاد شغل اصلي ترین نیاز کشور است
رئیس اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و کشاورزي ایران گفت: امروز 

اصلي ترین نیاز و دغدغه کشور ایجاد شغل مي باشد.
محسن جالل پور در نشست هم اندیشي کرماني هاي مقیم خارج 

از کشور افزود: شرایط اشتغال کامال تعریف شده و مشخص است و به 
طور حتم نیاز به سرمایه گذاري آن هم توسط بخش خصوصي دارد.

وي تصریح کرد: دوران پروژه هاي عمراني و سرمایه گذاري شرکت 
هاي دولتي تمام شده است و این سرمایه گذاري ها نتوانسته اشتغال 

مورد نظر را براي کشور بوجود بیاورد.
وي بی��ان کرد: در 10 س��ال گذش��ته با وج��ود میلیاردها دالر 
درآمدهاي نفتي و ارزي نتوانستیم در میزان اشتغال کشور تغییري 
ایجاد کنیم و میزان اشتغال در سالهاي 84 تا 92 رشدي نداشته که 

نشان از نیاز جدي به نگاه دیگر در بحث اشتغال دارد.
رئیس اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و کش��اورزي استان کرمان 
اف��زود: اگر درآمدهاي نفتي اش��تغال ایجاد مي کرد امروز کش��ور 
عربس��تان با حدود 800 میلیارد دالر ذخائر و درآمد سالیانه 100 
میلیارد دالر بشکه نفت نمي بایست در صدر کشورهایي که از نظر 
اش��تغال مش��کل دارند، باشد و به توس��عه پایدار نرسد. وي تاکید 
کرد: اینکه نیاز اس��ت سرمایه گذاري توسط بخش خصوصي اتفاق 
بیافتد یك امر کامال مشخص، تعریف شده و پذیرفته شده از طرف 

همه مسئوالن است.
جالل پور گفت: بنابراین توسعه آینده کشور بر همین اساس است 
و همه ساز و کار در دولت تدبیر و امید در کشور و بویژه در استان 

کرمان بر همین مبنا تجهیز شده است.
وي افزود: استاندار کرمان و همه همکارانشان تالش براي بهبود 
فضاي کسب و کار براي سرمایه گذاري را در استان انجام داده اند.

وي گفت: رتبه فضاي کسب و کار براي استان کرمان در سه سال 
گذشته از پایین ترین رتبه ها به باالترین رتبه ها ارتقا یافته است 
و این چیزي جز تالش مسئوالن استان براي ایجاد فضاي مناسب، 
تعریف فرصت هاي س��رمایه گذاري، ش��رایط مناسب براي پس از 

حضور سرمایه گذاران و حل مسائل آنها نیست.
رئیس اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و کشاورزي ایران اظهار کرد: 
تمهیدات همه مسئوالن و سازمان هاي استان از جمله اتاق بازرگاني 

شرایط را براي سرمایه گذاري فراهم کرده است.
وي گفت: به جز وظیفه ش��خصي، همه ما مس��ئولیت اجتماعي 

داریم که ایجاد اشتغال و کار را در استان کرمان توسعه دهیم.
جالل پور افزود: اگر نیاکان ما با فعالیت هاي خیریه توانس��تند 
مس��ئولیت اجتماعي خودش��ان را انجام دهند ما به عنوان فعاالن 
اقتصادي امروز باید با به وجود آوردن امکان اشتغال و ایجاد فضاي 
کسب و کار و به کارگیري جوانان که سرمایه هاي اجتماعي هستند 

تالش کنیم و رسالت داریم.
وي گفت: اینکه امروز همه مسئوالن در این رابطه همکاري مي 

کنند نشان از همت و دقت کیفي در این زمینه دارد.
نشس��ت هم اندیش��ي کرماني هاي مقیم خارج از کشور و عالقه 
مندان به سرمایه گذاري در استان کرمان با حضور معاون اجرایي 
رئیس جمهوري، استاندار کرمان، مدیرکل امور ایرانیان وزارت امور 
خارجه و جمعي از مس��ئوالن و فعاالن بخش خصوصي اس��تان در 

محل هتل پارس کرمان برگزار شد.

اسیر شدن بخش مسکن در بین چهار زنجیر طرف عرضه و دو 
زنجیر طرف تقاضا باعث ش��ده تا بش��ارت های خروج از رکود این 

بخش خوشبینانه تر از شرایط واقعی آن به نظر برسد.
بخش مسکن به اذعان کارشناسان در بی سابقه ترین رکود خود 
در س��ه دهه اخیر به س��ر می برد؛ چرا که عرضه زیاد و تقاضا کم 
است. برای اقتصاد بدون تقاضا نیز تصور بازارگرمی، دور از ذهن به 
نظر می رسد. برای آن که شرایط فعلی بخش مسکن را بهتر درك 

کنیم چند مثال می زنیم.
- وجود 3.6 میلیون عرضه مازاد مسکن در کشور

- وجود 1.7 میلیون خانه خالی در کشور
- وجود 250 هزار خانه خالی در استان تهران

- وجود 118 هزار مسکن مهر بدون متقاضی در کشور
- کاه��ش 80 درص��دی صدور پروانه های س��اختمانی تهران از 

سال 92 تا کنون
- رسیدن حجم معامالت کشور به یك دهم دوران رونق مسکن

با این که برخی دس��ت اندرکاران مس��کن امیدوارند 1395 سال 
خروج از رکود این بخش باشد وضعیت واقعی آن شواهدی مبنی 
بر این که پیش��ران اقتصاد کش��ور وارد دوره پیش رونق شده نشان 
نمی دهد؛ هرچند س��یر معامالت از نیمه دوم سال گذشته نسبت 
به ماه های قبل از آن مقدار اندکی افزایش یافت و معامالت ش��هر 
تهران در فروردین ماه س��ال جاری نس��بت به مدت مش��ابه سال 

قبل بیشتر شد.
البته آمارها از دو مرجع متفاوت با هم اختالف فاحش��ی دارند. 
یك گزارش از افزایش 6.3 درصدی در فروردین ماه نسبت به مدت 
مشابه سال قبل سخن می گوید و گزارش بانك مرکزی رشد 20.4 

درصدی را تایید می کند.

بانك مرکزی از اواخر س��ال گذش��ته در گزارش های خود تکرار 
می کرد قیمت مس��کن به کف رس��یده و اکنون زمان خوبی برای 
ورود مش��تریان مصرفی به بازار است. گزارشات برخی رسانه ها از 
ورود مس��کن به دوره پیش رونق هم نگران��ی خریدارانی که هنوز 

زورشان به قیمت ها نمی رسید را تشدید می کرد.
اما آیا مسکن وارد دوره پیش رونق شده است؟ آیا سونامی قیمت 
مس��کن در راه است؟ آیا سرمایه ها از طال، ارز و سیستم بانکی به 

سمت مسکن سرازیر می شود؟
برای این که به پاس��خ این س��واالت برس��یم یا حداقل به جواب 

نزدیك شویم باید شرایط واقعی بخش مسکن را رصد کنیم.
هم اکنون حدود 3.6 میلیون واحد مسکونی مازاد در کشور وجود 
دارد ک��ه اقتصاد طرف عرضه را به چالش کش��انده اس��ت. مضافا 
این که مهاجرت های روس��تایی کاهش یافته و روند رشد جمعیت 
کند شده است. این در حالی است که بررسی ها از تسهیالت ارایه 
شده در بخش مسکن در سال 1393 حاکی از آن است که تقاضا 
برای س��اخت مسکن 22 درصد بیش از تقاضای خرید است که با 
توجه به مازاد تولید، سیگنال امیدوارکننده ای برای اقتصاد مسکن 

محسوب نمی شود.
در سال 90 در مناطق شهری کشور 16.2 میلیون واحد مسکونی 
عرضه ش��ده که این ارقام طی س��ال های 91، 92، 93 در حدود 
18، 19.9 و 21.8 میلیون واحد بوده و موجودی عرضه مس��کن 
تا نیمه اول س��ال 94 به بیش از 23.2 میلیون واحد مسکونی در 
کشور رسیده که این رقم 3.6 میلیون بیش از تقاضای کل است.

طبق برآورد انجمن علمی اقتصاد شهری، از مازاد عرضه مسکن، 
در س��ناریوی اول )واحدهای خالی از میزان عرضه مس��کن حذف 
شده اند( میزان مازاد عرضه طی سال های 90 تا 94 افزایش داشته 

اس��ت؛ به طوری که از 1.3 میلیون واحد در س��ال 90 به حدود 
3.6 میلیون واحد مسکونی در سال 94 رسیده است. در سناریوی 
دوم )میزان عرضه و تقاضای کل در نظر گرفته ش��ده( نیز میزان 
مازاد عرضه سیر صعودی داشته و محاسبه مسکن خالی از سکنه 
و نیز واحدهای مس��کونی قدیمی در این ش��اخص، باعث افزایش 
مازاد عرضه از 4.3 میلیون در سال 90 به 620 هزار واحد در سال 
94 رسیده که هر دو سناریو نشان از مازاد عرضه در کشور دارد.

هم چنین بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، حدود 1.7 میلیون 
واحد مسکونی خالی از سکنه در کل کشور وجود دارد که برآورد 
می ش��ود 20 درصد از ای��ن میزان در مناطق روس��تایی و مابقی 
در مناطق ش��هری موجود باش��د. از این رو می توان به اندازه 1.3 
میلیون واحد مس��کونی خالی از سکنه در مناطق شهری و حدود 
330 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در مناطق روستایی برآورد 
کرد که به نوعی عرضه پنهان مس��کن در بازار مس��کن کل کشور 

محسوب می شوند.
یکی از عوامل که می تواند در تحریك طرف تقاضا موثر واقع شود 
باال بردن س��قف تسهیالت مسکن است. با این که در سال گذشته 
بانك مس��کن در چند مرحله اقدام به افزایش س��قف تس��هیالت 
مسکن کرد و در آخرین اقدام وام خرید را به 160 میلیون رساند 
اما به نظر می رس��د از یك سو بانك ها تمایلی به پرداخت وام های 
بلندم��دت ندارند و از ط��رف دیگر متقاضیان نس��بت به وام های 
محدودکننده بانك مس��کن اقبال نشان نمی دهند؛ تا جایی که بر 
اساس اطالعات دریافتی از بانك مرکزی، تقاضای تسهیالت ساخت 
مس��کن در 11 ماه س��ال 94 نسبت به مدت مشابه سال قبل 22 
درصد رش��د داشته اما تس��هیالت خرید با کاهش 20 درصدی از 

نظر تعداد همراه بوده است.

خریدوفروش قطره چکانی در دفاتر مشاور امالک

آیا مسکن امسال گران می شود؟
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آب و کشاورزی6
مدیر آب و خاك سازمان جهاد کشاورزي استان 
کرم��ان گفت: در صورت تأمین اعتبار، در س��ال 
جاري 20 هزار هکتار اراضي اس��تان به سیس��تم 

آبیاري تحت فشار مجهز مي شود .
س��عیدي گفت :   طي دو س��ال اخیر با اجراي 

طرح هاي نوین آبیاري حدود 48 میلیون مترمکعب 
در بحث آب صرفه جویي شده است و این مهم به 
تقویَت سفره هاي آب زیرزمیني کمك خواهد کرد .

مدی��ر آب و خاك س��ازمان جهاد کش��اورزي 
اس��تان کرمان اجراي سامانه هاي نوین آبیاري را 

یک��ي از اولویت هاي س��ال 95 عنوان کرد و ادامه 
داد: پوش��ش کانال هاي آبیاري، تجهیز و نوسازي 
اراضي کشاورزي و همچنین مرمت و احیاي قنوات 
از مهم ترین فعالیت هاي این مدیریت در سال 95 

به شمار مي رود .

تجهیز  بیست هزار هکتار از 
اراضي وباغات استان کرمان به 
آبیاری تحت فشار در سال 95

افزایش الک پشتی صادرات خرما
خرما در س��ال گذش��ته یک��ی از پرمش��تری ترین 
محص��والت ایران ب��وده که ص��ادرات آن از نظر وزنی 
و ارزش��ی تنها حدود دو درصد نسبت به سال 1393 
افزای��ش پی��دا کرده اس��ت و ما تعداد مش��تریان این 
محصول نسبت به سال های قبل افزایش چشمگیری 
پی��دا کرده و آمری��کا هم به جمع مش��تریان خرمای 

ایرانی پیوسته است.
س��ال گذش��ته 171 هزار تن انواع خرمای ایرانی از 
جمله اس��تعمران، پیاروم، مضافتی، زاهدی، کبکاب و 
غی��ره ب��ه ارزش 232 میلیون و 500 هزار دالر به 77 
کش��ور مختلف صادر ش��د که از نظر وزنی 2.2 درصد 
و از نظر ارزش��ی 2.8 درصد نس��بت به س��ال 1393 

افزایش یافته است. 
بالروس، یوگس��الوی، لتونی، پاکستان، چین، ژاپن، 
گرجستان، آذربایجان، آفریقای جنوبی، آلبانی، آلمان، 
اتریش، اتیوپی، ارمنستان، ازبکستان، اسپانیا، استرالیا، 
اس��لواکی، اس��لوونی، افغانس��تان، امارات، انگلستان، 
اندونزی، اوکرای��ن، آمریکا )12 تن به ارزش 14 هزار 
دالر(، ایتالی��ا، ایرلن��د، بحری��ن، بلژیك، بلغارس��تان، 
بوسنی و هرزگوین، تاجیکستان، تایلند، تایوان، ترکیه، 
ترکمنس��تان، جمهوری چك، س��وریه، ک��ره جنوبی، 
مولداوی، دانمارك، رومانی، سریالنکا، سنگاپور، سوئد، 
س��وئیس، س��ومالی، شیلی، صربس��تان، عراق، عمان، 
روسیه، فرانس��ه، فنالند، فیجی، فیلیپین، قرقیزستان، 
قزاقس��تان، قطر، کانادا، کرواسی، کنیا، کویت، لبنان، 
لهس��تان، لیتوانی، مالت��ا، مالزی، مجارس��تان، مصر، 
موری��س، نروژ، نیوزیلند، هلند، هن��د، ویتنام و یونان 
همه مشتریان خرمای ایرانی در سال گذشته بودند که 
تعدد و تنوع آنها در قاره های مختلف نشان از افزایش 
مش��تریان خرمای ایرانی پس از توافق هسته ای ایران 
با کشورهای 1+5 دارد، چراکه پیش از این ایران برای 
صادرات محصوالت خود مجبور بود تا دست به دامان 
کش��ورهای واس��طه ای مانند ترکیه و امارات شود تا 
بتواند از طریق آنها و با صادرات مجدد این محصوالت 

درآمد ارزی برای خود کسب کند. 
جالب تر اینکه س��ال گذش��ته آمریکا ه��م به جمع 
مش��تریان خرمای ایرانی بازگش��ت و حدود 12 تن به 
ارزش 14 هزار دالر ان��واع خرمای ایرانی را خریداری 

کرد. 
قیمت خرم��ای ایرانی در بازار صادراتی طی س��ال 
گذش��ته با افزایش حدود شش درصدی مواجه شد و 
به کیلویی 1.3 دالر رس��ید که این وضعیت نشان می 
دهد که بازار صادراتی خرما از نظر ارزش��ی طی س��ال 
های گذشته با روند تقریبا پایداری همراه بوده است. 
گرچه وزارت جهاد کش��اورزی در سال گذشته برای 
افزایش مشتریان داخلی و خارجی خرمای ایرانی همه 
تالش خود را به کار گرفت اما افزایش حدود دو درصدی 
صادرات خرما نسبت به سال گذشته نمی تواند چندان 
امیدوارکننده باشد و به نظر می رسد تیره و تار شدن 
رابطه ایران با برخی کشورهای عربی مانند عربستان و 

کویت در این بازار بی تاثیر نبوده است.

کارستاناقتصاد کرمان؛ پیشگام اطالع رسانی بازار کار و استخدام در استان کرمان

مرجع آگهی های کار و استخدام

پیشنهادهایی برای کار

مهلتدستگاه مناقصه گذارموضوعنوع فراخوانردیف
واگذاری امور خدمات عمومی ، نگهبانی و ناظمه ها مناقصه1

شبکه بهداشت درمان سیرجان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

درمانی کرمان
1395 / 2 / 23

واگذاری مدیریت و نظارت برنیروهای شبکه های مناقصه2
نیکوکاری

اداره کل کمیته امداد امام خمینی 
)ره( ، اداره تدارکات

1395 / 2 / 24

انجام خدمات مربوط به ایاب و ذهاب پرسنل ساکن مناقصه3
شهرستان زرند و کرمان شاغل در مجتمع کك 

سازی و پاالیش قطران

مجتمع کك سازی و پاالیش قطران 
زرند

1395 / 2 / 26

1395/2/23دانشگاه علوم پزشکی کرمانواگذاری امور لنرژی بیمارستان شهید باهنرمناقصه4

انتخاب پیمانکار انجام عملیات اجرایی ساخت مناقصه5
مقطع کنترل رودخانه جعفرآباد

95/02/27شرکت اب منطقه ای کرمان

انتخاب پیمانکار تعمیر و بازسازی بند انحرافی و مناقصه6
تغذیه مصنوعی آدوری بم به منظور تقویت آبخوان

28 / 2 / 1395شرکت آب منطقه ای کرمان

ساخت ،نصب و اجرای 500 انشعاب سری در مناقصه7
روستاهای سه کنج ،عرب آباد، زینل آباد و کهنوج 

ماهان

8 / 3 / 1395شرکت گاز استان کرمان

قرائت کنتور، توزیع قبوض ، وصول مطالبات مناقصه8
جاری و معوقه آب بهاء - اپراتوری مشترکین و 

پاسخگوئی ارباب رجوع

3 / 2 / 1395آب و فاضالب کشور

ساخت ،نصب و اجرای 1300انشعاب پلی اتیلن ارزیابی کیفی9
سری در روستاهای پونان ،گلستان ،کهور نارنجك 

از توابع شهر کهنوج

8 / 3 / 1395شرکت گاز استان کرمان

انجام امور خدماتی و پشتیبانی شرکت گاز استان ارزیابی کیفی10
کرمان

8 / 3 / 1395شرکت گاز استان کرمان

ورودی خروجی 20 ایستگاه صنعتی در سطح ارزیابی کیفی11
استان کرمان

17 / 3 / 1395شرکت گاز استان کرمان

اطالع رسانی تخصصی و انتشار هفتگی 
آخرین مناقصه ها و مزایده  های استان کرمان در »اقتصاد کرمان«

قابل توجه شرکت ها و پیمانکاران
درج رایگان اطالعات مناقصه  و مزایده  شرکت ها - شماره تماس: 32474272

جنسیتحقوق و مزایاساعت کارمدرک مورد نیاز

خانم توافقیتوافقیلیسانس معماری

خانم ـ آقا  توافقیتوافقیلیسانس مدیریت بازرگانی 

خانم اداره کار 8 تا 15 لیسانس حقوق

خانم700 9 تا 16لیسانس معماری

خانم600 + بیمه  8 تا 14/30لیسانس حسابداری)آشنا به نرم افزار هلو(

خانمتوافقیتوافقیلیسانس حسابداری )آشنا به تنظیم ترازنامه ( 

خانم8800 ساعتکارمند دفتری )آشنا به حسابداری(  

خانم 3ماه اول 500 2 شیفت کارمند دفتری)با ضامن(

آقااداره کار 7/30 تا 15 انباردار 

co2 دو میلیون و چهارصد هزار 10 ساعت کار  جوشکار
تومان 

آقا 

خانم 700 به باال توافقیکارگرساده )تولیدی پوشاک(    

آقااداره کار + سرویس7/30 تا 15کارگر ساده )خط تولید (

آقاتوافقی توافقی کارپرداز ) با وسیله نقلیه ( 

خانمتوافقیتوافقیصندوقدار سوپرمارکت

خانماداره کار1 شیفت فروشنده)حداقل دیپلم(  

هفته نامه اقتصادکرمان                           کاریابی کارآفرین    32446836»اقتصاد کرمان«؛ اولین و جامع ترین رسانه مناقصه ها و مزایده های استان کرمان

رئیس س��ازمان جهاد کش��اورزي اس��تان کرمان گفت: در سفر 
ریاس��ت جمهوری و هیات همراه به دیار کریمان در اردیبهشت ماه 
س��الجاری 62 طرح با ایجاد 513 فرصت ش��غلي در شهرستانهای 
اس��تان به بهره  برداري مي رسند که این طرح ها در قالب بخشهاي 
آب و خاك، امور دام، تولیدات گیاهی، ش��یالت و صنایع تبدیلی و 

تکمیلی مي باشند.
به گزارش ایس��نا، "عباس س��عیدی" در جمع خبرنگاران با اعالم 
این خبر افزود: از پروژه هاي مذکور 24 طرح مربوط به طرح های 
آب و خاك، 3 طرح ش��یالتي، 12 طرح صنایع تبدیلي و تکمیلي، 
13 طرح دامپروري و 10 پروژه مربوط به تولیدات گیاهي مي باشند.

رئیس سازمان جهاد کش��اورزي استان کرمان افزود: در راستای 
افزایش بهره وری و مصرف بهینه از منابع آب استان، با وجود شرایط 
خشکس��الی در س��الهای اخیر و بر اس��اس طرح همیاران آب، این 
س��ازمان پیگیر تجهیز باغات و مزارع به سیستم های آبیاری تحت 
فش��ار و پوش��ش کانال های انتقال آب بوده تا در مصرف آب صرفه 
جوی��ی نموده و راندمان بهره وری از آب تا حد امکان افزایش یابد، 
که به این منظور 22 طرح آبیاری تحت فشار در سطح 1038 هکتار 

اجرا و در سفر ریاست محترم جمهوري به بهره برداري مي رسد.
وي تصری��ح کرد: از دیگر پروژه هاي قابل افتتاح در بخش آب و 
خاك به س��اخت اس��تخر ذخیره آب است که دو باب استخر جهت 
ذخیره 430 و 550 مترمکعب آب س��اخته ش��ده تا با جمع آوري 
آب، راندمان کاربرد مصرف آب افزایش یابد و دو طرح آبیاری تحت 

فشار نواری تیپ در 58 هکتار از مزارع گندم و جو نیز از دیگر طرح 
هاي قابل افتتاح مي باشد.

 سعیدي ادامه داد:  13طرح قابل افتتاح مربوط به بخش دامپروري 
مي باشد که با افتتاح این طرح ها 142 نفر مشغول به کار خواهند 
ش��د که این طرح ها شامل 3 طرح پرورش گاو شیری با130 راس 
جهت تولید 50 تن شیر و اشتغال7 نفر و طرح زیر ساخت مجتمع 
دامی گاوشیری جهت 6 واحد 50 راسي در سطح 21 هکتار و پیش 
بیني 90 تن در سال و یك طرح پروار بندي گوساله 400 راسي با 

ظرفیت 20تن  افتتاح خواهد شد.
رئیس س��ازمان جهاد کش��اورزي اس��تان کرمان در ادامه افزود: 

همچنین 6 طرح پرورش مرغ گوش��تي با ظرفیت 165 هزار قطعه 
و میزان تولید  1320 تن گوش��ت س��فید و اشتغالزایي 142 نفر و 
ط��رح پ��رورش 100هزار قطعه مرغ مادر ب��ا فعالیت 80 نفر و یك 
واحد پرورش 1000 قطعه ای شترمرغ با اشتغالزایي 5 نفر به بهره 

برداري مي رسد.
رئیس سازمان جهاد کش��اورزي استان کرمان افزود: در راستاي 
اس��تفاده بهینه از اس��تخرهاي ذخیره آب کش��اورزي و منابع آبي 
استان، 3 پروژه شیالتي اجرا تا در کنار کار کشاورزی پرورش آبزیان 
نیز انجام تا این امرعالوه بر غنی س��ازی آب آبیاری س��بب افزایش 

درآمدکشاورزان شود.
وي گفت: پروژه های ش��یالت ش��امل یك طرح  پرورش ماهیان 
س��ردآبي ب��ا ظرفیت 20 تن، یك طرح پ��رورش ماهیان گرمابي با 
ظرفی��ت 9 تن و یك طرح پرورش ماهیان خاویاري با ظرفیت 50 
تن مي باشد که این طرح ها 14 فرصت شغلي را ایجاد خواهد کرد.

 س��عیدي در پایان خاطر نش��ان کرد: 10 طرح کشاورزي شامل 
6 طرح احداث گلخانه با زیربناي 49 هزار متر مربع جهت اشتغال 
121 نفر و تولید 830 تن محصول س��بزي و صیفي و یك میلیون 
گل ش��اخه بریده در س��ال و یك طرح تولید 5 تن قارچ در س��طح 
5000 متر مربع، دو طرح افزایش س��طح زیر کش��ت گل محمدي 
در س��طح 17 هکتار و طرح توسعه کشت ارقام  نیمه خشك خرما 
)پیارم کش��ت بافتی ( با کاشت 11 هزار اصله نیز در هنگام حضور 

هیات دولت در استان به بهره  برداري مي رسند.

آغاز بهره برداري و احداث 70طرح کشاورزي 
در سفر رییس جمهور به کرمان

خبر    خبر   

42 درصد 
ظرفیت سدهای کرمان خالی است

عل��ی عرب پ��ور در گفت و گو با ایرنا افزود: س��دهای 
جیرفت، تنگوئیه س��یرجان و سد بافت سدهای در حال 
بهره برداری استان کرمان هستند و مجموع ظرفیت این 

سدها 582 میلیون متر مکعب است.
وی بیان کرد: در زمان حاضر س��د جیرفت با ظرفیت 
336 میلی��ون متر مکعب به می��زان 126.8 میلیون متر 
مکعب و س��د تنگوئیه سیرجان با ظرفیت 38.4 میلیون 
مت��ر مکعب به میزان 8.53 میلیون متر مکعب آب را در 

خود جا داده اند.
وی گفت: س��د باف��ت نیز با 40 میلی��ون متر مکعب 
ظرفیت، 35 میلیون متر مکعب و س��د نس��اء بم با 168 
میلیون متر مکعب ظرفیت، 167.65 میلیون متر مکعب 

آب را ذخیره کرده اند. 
عرب پور افزود: امسال حجم آبگیری سد جیرفت به 76 
میلیون و 981 هزار متر مکعب رس��ید که این رقم سال 
گذش��ته 53 میلیون و 935 هزار متر مکعب بود و حجم 
آبگیری سد تنگوئیه سیرجان نیز به چهار میلیون و 727 
هزار متر مکعب رسید که سال گذشته این سد سه میلیون 

و 73 هزار متر مکعب آبگیری شده بود.
معاون بهره برداری و حفاظت از منابع آب شرکت آب 
منطقه ای کرمان اظهار کرد: حجم آبگیری امس��ال سد 
بافت به 9 میلیون و 17 هزار متر مکعب رسید که این رقم 

سال گذشته چهار میلیون و هفت هزار متر مکعب بود.
ع��رب پور گفت: حجم آبگیری س��د نس��اء بم نیز در 
سالجاری به 115 میلیون و 17 هزار متر مکعب رسید که 
سال گذشته 39 میلیون و 71 هزار متر مکعب آبگیری شد.

وی تصریح کرد: حجم آبگیری چهار سد استان کرمان 
در سال جاری 206 میلیون و پنج هزار مترمکعب می باشد 
که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 101 میلیون و 
42 هزار متر مکعب بود. وی علت عمده خالی بودن بخشی 
از گنجایش س��دهای استان به جز سد نساء بم را تداوم 
خشکسالی، کاهش بارندگی و همچنین احداث بندهای 
آبخیزداری در باالدست سدها بیان کرد و گفت: میانگین 

ذخیره آب چهار سد استان کرمان 58 درصد پر است.
معاون بهره برداری و حفاظت از منابع آب شرکت آب 
منطقه ای کرمان افزود: از س��د نس��اء بم در زمان حاضر 
فقط برای مصرف کش��اورزی اس��تفاده می شود و هنوز 
خ��ط انتقال آب و تصفیه خانه این س��د به دلیل کمبود 
اعتبارات آماده نشده در نتیجه از آب این سد برای شرب 
و صنعت اس��تفاده نمی ش��ود. وی تصریح کرد: به علت 
اس��تفاده نکردن از سهمیه آب شرب و صنعت سد نساء 
در س��ال های گذشته امسال شاهد سرریز شدن آب این 
سد بودیم و در حال حاضر حجم سد صد درصد پر است.

عرب پور گفت: اکنون حجم دریاچه پش��ت س��دهای 
اس��تان کرمان 338 میلیون متر مکعب است که نسبت 
به مدت مشابه سال قبل 58 میلیون متر مکعب افزایش 
داش��ته اس��ت.عرب پور اظهار کرد: بارندگی س��ال های 
گذش��ته در استان کرمان 140 میلیمتر بوده که به علت 
خشکسالی های اخیر این میزان بارندگی به 129 میلیمتر 

کاهش پیدا کرده است.

به گزارش روابط عمومي اتاق کرمان در نشس��تی که با حضور 
رئیس انجمن ملي خرماي کشور، نایب رئیس اتاق کرمان و مدیر 
توس��عه صنعتي و فناوري س��ازمان صنایع کوچك و شهرك هاي 
صنعتي ایران برگزار ش��د، انتقال اساسنامه خوشه هاي همگن به 

استان کرمان و اصالح آن تصویب شد.
اصالح آمارهاي مربوط به تولید، بازرگاني و مصرف خرما، استعالم 
برنامه هاي سال جاري استان هاي خرماخیز و اولویت بندي آنها 
براي اجرا توسط اتاق کرمان و انجمن ملي خرما و همچنین تامین 
هزینه هاي مربوط به فعالیت دبیرخانه خوش��ه هاي همگن خرما 
با همکاري سازمان صنایع کوچك و شرکت شهرك هاي صنعتي 

ایران، از دیگر مصوبات این نشست بود.
نایب رئیس اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و کشاورزي کرمان در 
این نشس��ت گفت: باید نقشه راه و طرح جامعي براي رقابت پذیر 
ب��ودن و اقتصادي ک��ردن محصول خرما به عنوان یك ثروت ملي 
تهیه شود تا ابعاد مرتبط با این صنعت، ارزیابي و براي آن برنامه 
ریزي ش��ود.  س��ید مهدي طبیب زاده با اشاره به اینکه متاسفانه 
هی��چ مطالعه  اي نس��بت به برخي بخش  ه��اي اقتصادي و آینده 

آنه��ا وجود ن��دارد افزود: مفهوم رقابت را نم��ي دانیم و با کلمات 
هم افزایي و مش��ارکت بیگانه هستیم.  وي ارزآوري ساالنه خرما 
را 700 میلی��ون دالر عنوان ک��رد و گفت: براي این میزان درآمد 
قابل توجه باید برنامه مشخصي وجود داشته باشد و در آن نقش 
خوشه هاي صنعتي خرما و کنسرسیوم هاي صادرات تعیین شود.

طبیب زاده خاطرنش��ان کرد: براي تهیه این نقشه جامع باید از 
پیش��نهادهاي افراد با تجربه و فعاالن و صاحب نظران این حوزه 
استفاده کرد و با آینده نگري الزم، سهم خرما در اقتصاد کشور با 

توجه به بحران آب دیده شود. 
نایب رئیس اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و کشاورزي کرمان با 
بیان اینکه استان کرمان توسعه کسب و کار را سرلوحه کار خود 
قرار داده اس��ت گفت: 90 درصد واحدهاي کس��ب و کار اس��تان 

کوچك هستند و متاسفانه رقابت در بین آنها مفهومي ندارد. 
وي افزایش بهره وري و دانش بنیان شدن واحدهاي صنعتي را از 
جمله تاکیدات در اجراي اقتصاد مقاومتي دانس��ت و افزود: هزینه 
ات��الف آب 70 برابر و اتالف برق 40 برابر بودجه عمراني اس��تان 
اس��ت و همچنی��ن از یکهزار و 700 واحد صنعتي اس��تان تعداد 

محدودي دانش بنیان هستند.
رئی��س انجمن ملي خرماي ایران نیز تهیه نقش��ه راه براي این 
محصول را گذر از مرحله سنتي به علمي با تکیه بر اعتمادسازي 
عنوان و اظهار کرد: با توجه به مصرف 83 درصدي خرماي تولیدي 
کشور در داخل، افزایش 10 درصدي صادرات این محصول امکان 
پذیر است و اگر صادرات بیش از این میزان افزایش یابد بازار داخل 

دچار مشکل خواهد شد. 
محسن رشیدفرخي بیان کرد: در صورت کاهش عرضه محصول 
خرما در کشور، سیل واردات این محصول راه مي افتد که به همین 

دلیل اجازه چنین رخدادي را نخواهیم داد.
وي پیش بیني کرد: سال آینده سال بسیار خوبي براي خرماست 
و شرایط مناسبي براي عرضه و تقاضاي این محصول در بازار وجود 
خواهد داش��ت. رشیدفرخي با اش��اره به اینکه امنیت آبي مهمتر 
از امنیت غذایي اس��ت خاطرنشان کرد: باید در زمینه انتقال آب 
مصال��ح ملي را در نظر گرفت و در زمینه صرفه جویي در مصرف 
حامل هاي انرژي با جدیت رفتار کرد و همچنین برخي ارقام خرما 

را جایگزین ارقام دیگر کرد.

دبیرخانه خوشه هاي همگن خرماي کشور به کرمان منتقل مي شود
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معاون رئیس جمهوری و رئیس س��ازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: یك هزار 
و 600 پروژه عمرانی و زیربنایی در حوزه تاسیسات 
اقامتی و گردشگری، فرهنگی، صنایع دستی و مرمت 
آثار تاریخی در نقاط مختلف کشور درحال اجراست. 

مسعود سلطانی فر با اشاره به نامگذاری سال جاری 
تحت عنوان »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« اظهار 
کرد: رویکرد اصل��ی دولت یازدهم برای تحقق این 
ش��عار محوری، بهره گیری از توان و سرمایه بخش 
خصوصی برای اجرای پروژه های زیرساختی در حوزه 

های مختلف اس��ت. به گفته سلطانی فر، براساس 
برنامه ششم و هفتم توسعه کشور باید تا سال 1404 
زمینه ورود 20 میلیون گردشگر خارجی به کشور 
فراهم ش��ود که تحقق این مهم ساالنه برای کشور 

200 تا 300 میلیارد ریال درآمد خواهد داشت.

سلطانی فر: یک هزار 
و 600 پروژه گردشگری در 
کشور درحال اجراست

  خبر
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گردشگری

ابرماراتن کویر لوت چهره زیبای 
کرمان را به جهانیان معرفی کرد

ب��ه گزارش ایرنا محم��ود وفایی در آیی��ن اختتامیه 
ابرماراتن راه ابریش��م کویر لوت ایران در محل باغ فتح 
آباد کرمان افزود: این مسابقات نخستین تجربه ایران در 

برگزاری این سطح از مسابقات ورزشی است.
وی بیان کرد: شش ماه قبل به اتفاق دست اندرکاران 
این مس��ابقه با اس��تاندار کرمان دی��دار کردیم وی نیز 
مس��یری را ترس��یم کرد که نتیجه آن برگزاری بسیار 

خوب اولترا ماراتن بود.
وی ادام��ه داد: اگر حمایت، تائید و اعتماد اس��تاندار 
کرمان به این مجموعه نبود امروز ما به این مناس��بت 

اینجا جمع نمی شدیم.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اس��تان کرمان گفت: با همکاری و همفکری که با تیم 
خارجی این دوره از مس��ابقات داش��تیم، تصمیم داریم 
ابرماراتن راه ابریشم کویر لوت ایران، ساالنه تکرار شود.

وی اظهار کرد: از فدراسیون دو و میدانی کشور تقاضا 
داریم از فرصت و ظرفیتی که استان کرمان در سطحی 
خوب ایجاد کرده اس��تفاده کند تا ش��اهد رخدادهای 
گردشگری و ورزشی در سطح ملی و بین المللی باشیم.

وفایی با بیان اینکه مسابقه اولترا ماراتن، نمایش خوبی 
از تعامل بخش خصوص��ی و دولتی بود تصریح کرد: با 
توجه ب��ه رویکرد اقتصاد مقاومتی و افزایش دو برابری 
گردشگر خارجی در استان کرمان باید از مشارکت بخش 

خصوصی استفاده کنیم.
وی گفت: نکته بسیار مهم این مسابقه این بود که ما 
شاهد مشارکت جامعه محلی منطقه شهداد در برگزاری 

اولترا ماراتن راه ابریشم ایران بودیم.
وی از امام جمعه، مس��ئوالن و مردم شهداد به دلیل 
استقبال خوب از میهمانان خارجی ابرماراتن راه ابریشم 

کویر لوت ایران تشکر کرد.
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی کرمان نیز 
گفت: اس��تان کرمان در بخش گردشگری جایگاه ویژه 
و جاذبه های فراوانی دارد که بخش��ی از آن ناشناخته 

مانده است.
مهدی سیاوش��ی افزود: نخس��تین اثر برگزاری این 
ابرماراتن، معرفی کویر و جاذبه های آن بود که به اقرار 
شرکت کنندگان موجب می شود این ماراتن در سالهای 

بعد هم برگزار شود.
وی تصریح کرد: برگزاری ابرماراتن در منطقه شهداد 
نشان داد کشور ایران و استان کرمان امنیت کامل دارد 
و زمینه مناسبی برای حضور گردشگران خارجی و عالقه 

مندان به ایرانگردی فراهم است.
دبی��ر اجرایی تور بین المللی راه ابریش��م بیان کرد: 
اکن��ون کویر لوت ایران به عن��وان یکی از جاذبه های 
گردش��گری اس��تان قرار گرفته و می طلبد برای سفر 
گردش��گران برنامه ریزی مناس��ب انجام ش��ود تا کویر 

همواره جاذبه گردشگری کرمان باشد.
وی با بیان اینکه امیدواریم بخشی از اعتبارات کرمان 
به زیرس��اخت های بخش کویر اختص��اص یابد گفت: 
وجود س��ازمانی برای محافظت از کویر و حفظ زیبایی 

آن الزم است.
سیاوشی گفت: بخش خصوصی کمپ کویری را آماده 
و راه اندازی کرده است و عالوه بر این اقامتگاه های بوم 
گردی در روس��تاهای منطقه شهداد می تواند پذیرای 

گردشگران خارجی باشد.
وی تصریح کرد: مسئوالن استان کرمان با همکاری و 
همدل��ی برای برگزاری بدون نقص این ابرماراتن تالش 
کردند و امیدواریم در س��الهای بعد نیز شاهد برگزاری 

این مسابقه با حضور کویرنوردان دنیا باشیم.
آیین اختتامیه ابرماراتن راه ابریشم با حضور استاندار 
کرمان و جمعی از مسئوالن این استان در باغ فتح آباد 

کرمان برگزار و از نفرات برتر این مسابقه تقدیر شد.
ابرمارات��ن راه ابریش��م صبح یکش��نبه در قلعه زوار 
اندوهجرد از توابع ش��هداد خاتم��ه یافت و در مجموع 
مسابقات محمد انسال از مراکش نفر اول، آلبرتو تاگیا بوا 
از ایتالیا نفر دوم و نیکال چیانی از ایتالیا نفر سوم شدند.

ابرمارات��ن بی��ن الملل��ی راه ابریش��م از 13 ت��ا 19 
اردیبهش��ت ماه در منطقه ش��هداد برگزار ش��د و 35 
دونده از 10 کش��ور جهان مس��یر 250 کیلومتری این 

مسایقه را دویدند.
مسابقه فوق ماراتن به رقابت هایی گفته می شود که 

مسیر دوی آنها بیش از 42 کیلومتر باشد.

کارشناسان در حال بررسی هستند
گردشگری همچنان 

بدون برند است
با وجود آنکه سالهاست مسئوالن از توسعه گردشگری 
و افزایش تعداد گردش��گران ورودی خبر می دهند اما 
هنوز برند گردشگری معرفی نشده است و گفته می شود 

کارشناسان در حال بررسی این امر هستند.
 درحالی قرار اس��ت سومین جشنواره مشارکت ملی 
گردشگری با تمرکز بر "گردشگری حالل" برگزار  شود 
که هنوز برند گردشگری ایران مشخص نیست و به گفته 
معاون گردشگری، کارشناسان در کارگروه برند همچنان 

در حال بررسی و مطالعه هستند.
 مرتض��ی رحمان��ی موحد گفت: »پ��س از برگزاری 
همایش برند در اصفهان، کارگروه برند با حضور اساتید 
و کارشناسان تشکیل شد و در حال حاضر نیز در صدد 
مش��خص کردن و بررسی ضوابط هستند. همانگونه که 
در آن همایش تاکید شد، باید در مرحله نخست بدانیم 
چند برند برای گردش��گری ای��ران در نظر داریم و این 
برنده��ا برای چه مدت زمانی اجرایی خواهند ش��د در 
عین حال باید به این مهم بررسیم که چگونه برندی را 

برای گردشگری مد نظر داریم.«
 به گفته او، تمام این نکات در حال بررس��ی اس��ت و 
هنوز خروجی بررس��ی ها از کارگروه برند منتشر نشده 
اس��ت. ام��ا قطعا یک��ی از خروجی های ای��ن کارگروه 

گردشگری حالل خواهد بود.

خبر    خبر 

 مدیر کل میراث فرهنگي،صنایع دستي و گردشگري استان کرمان 
گفت: خوشبختانه امسال استان تاریخي کرمان نسبت به سال گذشته 
افزایش 3 برابري گردش��گران خارجي را داشته است و امیدواریم با 
توجه به سند چشم انداز دولت و طبق برنامه توسعه کشور این افزایش 

گردشگر خارجي بیش از آنچه مدنظر است، رخ دهد.
به گزارش ایس��نا، "محمود وفایي" در مراس��م گشایش نمایشگاه 
گردش��گري، صنایع دستي و فرهنگ بومي کرمان، با اشاره به اینکه 
خورشیدگردش��گري ایران در حال طلوع کردن است،گفت: سیاست 
هاي ابالغي مقام معظم رهبري نش��ان ازحمایت و توجه ایش��ان به 
صنعت گردشگري و جدایي اقتصاد کشور از نفت است که با عزم و 

اراده عمومي این مهم  اجرایي خواهد شد.
وي در ادامه افزود:خوشبختانه امسال استان تاریخي کرمان نسبت 
به سال گذشته افزایش 3 برابري گردشگران خارجي را داشته است و 
امیدواریم با توجه به سند چشم انداز دولت و طبق برنامه توسعه کشور 

این افزایش گردشگر خارجي بیش از آنچه مدنظر است، رخ دهد. 
وفایي با اشاره به اینکه استان کرمان، ایراني کوچك است، افزود: 
این اس��تان داراي 7 هزار اثر شناس��ایي ش��ده، 700 اثر ثبت ملي و 
3 اثر جهاني اس��ت که امسال دو اثر جهاني دیگر را در فهرست آثار 

جهاني خواهیم داشت .
وي ب��ا بیان اینکه با ثبت قن��وات و کویر لوت، کرمان داراي رتبه 
اول کشوري در ثبت جهاني آثار تاریخي و طبیعي خواهد شد، بیان 
داشت: خوشبختانه فرش استان ثبت جهاني شده و امیدواریم امسال 

نیز شهر سیرجان به عنوان شهر جهاني گلیم معرفي شود.
وفای��ي افزود: رویداد بزرگي همچ��ون ماراتن بین المللي لوت در 
کرمان به وقوع پیوس��ت که این اتفاق بزرگ نشان از ظرفیت باالي 
گردشگري کرمان است که مي تواند هر قشري از جامعه بین المللي 

را به سوي خود بکشاند.
وي با اش��اره به اینکه 300 میلیارد تومان پروژه در حوزه اقامتي 
استان استارت زده شده است، اظهار کرد: درحوزه طبیعت گردي نیز 
تاکنون بیش از 60 خانه بوم گردي با خواس��ت و عالقمندي جوامع 
محلي راه اندازي شده بطوریکه با ورود گردشگري به کرمان حتي به 

به حاشیه کویر مي تواند از خدمات اقامتي بهره مند شود.
وفایي بیان داش��ت: خانه هاي بوم گ��ردي از لحاظ ارائه خدمات 
پذیرایي و بهداش��تي اس��تاندارد هستند و مي توانند در حد و اندازه 
ی��ك هتل 4 و یا 5 س��تاره به ارائه خدم��ات بپردازند و در کنار این 
خدمات صنایع دستي بومي نیز را به معرض فروش و نمایش بگذارند.

مدیر کل میراث فرهنگي،صنایع دستي و گردشگري استان کرمان  
ادامه داد: بدون ش��ك با فضاي ایجاد ش��ده در کشورمي توانیم این 
استان را که جزو استانهاي برتر در حوزه تاریخي و گردشگري است 

را به 3 استان مقصد گردشگري خارجي تبدیل کنیم.
وي ب��ا اش��اره به حض��ور توانمند بخش خصوص��ي در طرحهایي 
گردش��گري و تاریخي افزود: در حال حاضر فعاالن بخش خصوصي 

بایس��تي آس��تانه تحمل خود را باالبرده و منفعت ملي را بر منفعت 
فردي ترجیح دهند تا به موقعیتي که مد نظر است، برسیم.

رونق صنعت گردشگري منوط به عزم واراده عمومي است
    رئی��س کمیس��یون گردش��گري اتاق بازرگاني اس��تان کرمان 
گفت: رونق صنعت گردش��گري منوط به عزم واراده عمومي اس��ت 
که خوشبختانه این اراده در وجود دولتمردان تدبیر و امید به عینه 

قابل مشاهده مي باشد.
"مهدي سیاوشي" در مراسم افتتاحیه نمایشگاه گردشگري، صنایع 
دستي و فرهنگ بومي کرمان به 5 برابري تعداد گردشگران خارجي 
طبق سیاستهاي ابالغي مقام معظم رهبري اشاره کرد و افزود: رونق 
بخش گردشگري منوط به عزم واراده عمومي است که خوشبختانه این 
اراده در وجود دولتمردان تدبیر و امید به عینه قابل مشاهده مي باشد.

وي به موضوع امنیت در بخش گردشگري اشاره کرد و اظهار داشت: 
خوش��بختانه بحث امنیت در ایران از درجه بس��یار باالیي برخوردار 
است و به دنبال آن در استان کرمان که یکي از با ثبات ترین استانها 

دراین موضوع مي باشد.
سیاوشي با اشاره به امادگي زیرساختهاي گردشگري کشور از جمله 
فرودگاههاي بین المللي،هتلها و مراکز اقامتي، بیان کرد: استان کرمان 
نیز در سالهاي اخیر در این خصوص فعالیتهاي خوبي انجام شده ولي 
همچنان بدنبال تکمیل طرحهاي گردشگري براي ایجاد زیرساختهاي 

مناسب و در شان استان هستیم. 
رئیس کمیسیون گردش��گري اتاق بازرگاني استان کرمان با بیان 
اینکه گردش��گري محور اصلي توسعه استان است، بیان کرد: استان 
کرمان در بخش جاذبه هاي طبیعي، تاریخي، فرهنگي و صنایع دستي 
بسیار غني است بنابراین باید تعداد گردشگران ان نیز به همین نسبت 

افزایش یابد تا به جایگاه واقعي خود برسد.
وي به درج نمایشگاه گردشگري در تقویم نمایشگاهي استان اشاره 

کرد و گفت: برگزاري این گونه 
نمایش��گاهها فرصت مناس��بي 
ب��راي تبلیغ��ات و شناس��اندن 
زیرس��اختهاي  و  ظرفیته��ا 
گردشگري استان است که باید 

از ان استفاده شود.
سیاوشي با تاکید به برگزاري 
اولترا مارات��ن بین المللي کویر 
ل��وت نی��ز  گف��ت: 35 دونده 
از کش��ورهاي مختل��ف در این 
اولترا ماراتن شرکت کردند که 
امیدواریم در س��الهاي آتي این 
مارات��ن متقاضیان بیش��تري و 
عالقمندان زیادي را به س��وي 

استان کرمان روانه کند.
وي در پایان خاطرنش��ان کرد: استان کرمان ظرفیت باالیي براي 
جذب گردشگران خارجي دارد و شك ندارم کرمان از مقاصد اصلي 

گردشگران خارجي خواهد شد.

از طریق تورهاي رس�انه اي، ای�ران واقعي را به دنیا معرفي 
کنیم

 رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستي و گردشگري کشور گفت: باید از طریق تورهاي رسانه 

اي و شبکه هاي بین المللي، ایران واقعي را به دنیا معرفي کنیم.
"حمید ضیایي پرور" در مراس��م افتتاحیه نمایش��گاه گردشگري، 
صنایع دس��تي و فرهنگ بومي کرمان با اشاره به اینکه کشور ایران 
در بخش جاذبه هاي گردشگري جزو ترین ها دنیا است، افزود: ایران 
داراي اقلیم 4 فصل است  بطوریکه در شعاع چند کیلومتري مي توان 

آب و هواي متفاوت با جاذبه هاي خاص را مشاهده کرد.
وي به گونه هاي متفاوت گردشگري در ایران اشاره کرد و بیان کرد:  
در سالهاي اخیر گردشگري سالمت در کشور ایران بسیار رونق گرفته 
بطوریکه گردشگران زیادي تحت این عنوان با 1.4 قیمت و با کیفیت 

باالیي از خدمات درماني کشور بهره مند شده اند.
ضیایي پرور با بیان اینکه 50 درصد گردشگران ایراني را گردشگران 
مذهبي تشکیل مي دهند، افزود: ایران داراي ظرفیتهاي بي شماري 
در بخ��ش مذهبي، طبیعي، تاریخي و غیره اس��ت که مي تواند هر 

گردشگري را به سوي این کشور جذب کند.
وي اظهار کرد: ایران به لحاظ جاذبه هاي گردشگري رتبه پانزدهم 
دنیا ولي به لحاظ جذب گردشگر در رتبه 48 دنیا قرار دارد که باید 
با اس��تفاده از رسانه هاي مختلف بین المللي، تصویر واقعي ایران را 
ب��ه تمام دنی��ا مخابره کرد که این اتفاق مهم همکاري همه دس��ت 

اندرکاران را مي طلبد.

مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمان خبر داد

3 برابر شدن ورود گردشگران خارجی به استان کرمان

س��ایت های توییتر و فیس بوك و اینستاگرام 
درچین ممنوع اس��ت اما سایت های گردشگری 
چین در این شبکه های اجتماعی بازاریابی گرمی 
یافته اند. بازار گردشگری ایران باوجود تالش های 
مردمی در هیاهوی تبلیغات کشورهای منطقه، 

همچنان گمنام است.
با وجود ممنوعیت س��ایت های توییتر و فیس 
بوك و اینستاگرام درچین، سایت های گردشگری 
چین در این شبکه های اجتماعی بازاریابی گرمی 
یافته ان��د این در حالی اس��ت که با وجود آزادی 
بس��یاری از این شبکه ها گردش��گری ایران در 
تبلیغات رس��می در این ش��بکه های اجتماعی 
ب��ه ویژه درنب��رد با با تصویر منفی رس��انه های 
خارج��ی و نیز هیاه��وی تبلیغاتی کش��ورهای 

منطقه، همچنان گمنام مانده است.
به گزارش تایمز آسیا سه شبکه اجتماعی فیس 
بوك و توییتر و نیز اینس��تاگرام سه شبکه فیلتر 
ش��ده در کشور چین هستند که سایت های غیر 

مجاز دراین کش��ور محس��وب می شوند با این حال این ممنوعیت 
س��بب توقف نفوذ محوطه تاریخی – گردش��گری »سوژو« به این 

سیستم های اجتماعی نشده بلکه بازار گرمی نیز یافته است.
طبق همی��ن گزارش درچند هفته گذش��ته محوطه تاریخی و 
گردشگری سوژو احتماال با استفاده از یك شخص ثالت به عنوان 
فروشنده یا بازاریاب گردشگری خارج از این کشور کوشیده است 
ت��ا کاربران را با ارای��ه راهکارهایی از طریق فیس بوك و توییتر و 
اینس��تاگرام بخود جلب کند.  این محوط��ه تاریخی از هفته های 
گذش��ته با ارایه عکس و فیلم هایی تحت عنوان :»نگاه مجازی به 
سوژو:خاستگاه فرهنگ، قنات ها، آشپزی و صایع دستی«  کوشیده 
اس��ت  بخش��ی از کمپین بازاریابی چین درش��بکه های نوظهور 

ارتباطی را توسعه دهد.
طبق همین گزارش از ماه مه آینده کابران فیس بوك، اینستاگرام 
و توییتر می توانند تا با شرکت در مسابقه بهترین عکس و تصویر 
و فیلم درباره این محوطه تاریخی و فرهنگی  ش��رکت کنند. این 

مس��ابقه به صورت تعاملی میان ش��رکت کنندگان و کاربران این 
سایت ها برگزار می شود. سوژو دارای 2500 سال  پیشینه تاریخی 
و فرهنگی است که عالقمندانش به آن لقب »ونیز چین« داده اند. 
این لقب به دلیل پل ها و معبدها و کانال های آب و رودها و معماری 

قدیمی و زیبایش به آن داده شده است. 
دراین شهر همچنین می توانید طعم چای و غذاهای سنتی چین 

را در خیابان ها و رستوران های سنتی اش بچشید.
رسانه ها در معرفی و شناخت فرهنگ و آداب و رسوم کشورهای 
مختلف نقش بسزایی دارند. شبکه های اجتماعی به عنوان رسانه 
هایی قدرتمند که امروزه در اختیار اکثریت مردم دنیا قرار دارند، 
می تواند برای نش��ان دادن تصویری واقعی از مردمان کشورهای 

مختلف مورد استفاده قرار گیرد. 
تصاویری که به این طریق توس��ط مردم یك کش��ور در فضای 
مجازی قرار می گیرد، به دور از نگاههای سیاس��ی و تصویرس��ازی 
غلط دولتها، ارتباط بیشتری با کاربران سایر کشورها برقرار می کند. 
ش��بکه های اجتماعی در حوزه گردش��گری در تبادل اطالعات و 

تجربیات مربوط به س��فر به مناطق مختلف 
و تصمی��م گیری کاربران برای انتخاب ایران 
به عنوان مقصد گردش��گری تأثیر بس��زایی 
دارند.   اس��تفاده ازنفوذ و قدرت شبکه های 
اجتماعی و تبلیغ��ات آنالین همچنان برای 
معرفی و تبلیغات گردشگری ایران و به ویژه 
ب��رای  مبارزه با تبلیغ��ات ناصحیح درایران 
مغف��ول مانده و درحد ت��الش های پراکنده 
و غیر رس��می فعاالن و برخ��ی عالقمندان 
فردی دراین حزوه است. حوزه پرنفوذی که 
هنوز از دولت ودس��تگاه های رس��می درآن 

خبری نیست.
 در دو س��ال اخیر کمپینی در شبکه های 
اجتماع��ی به نام "ای��ران را باید دید در این 
شبکه ها به راه افتاده که بی شك می تواند 
تصویر غلط از ای��ران را تغییر دهد. ایران را 
باید دید، نام هشتگی است که در تمام شبکه 
های اجتماعی بخصوص توییتر و اینستاگرام 

به تبلیغ گردشگری در ایران می پردازد. 
کاربران ش��بکه های اجتماعی از ش��هرها و مقصدهای مختلف 
ایران عکسی می گذارند و این هشتگ را زیر آن می نویسند و باعث 
می ش��وند تصاویر زیبای ایران بیش��تر دیده شوند. این کمپین که 
بزرگترین کمپین مردمی گردش��گری ایران است بنا به گزارشات 
و آمارها در یك س��ال اخیر باعث بیش��تر شدن ورود گردشگران 
خارجی به ایران شده است و اکثر رسانه های دنیا همچون سی ان 
ان، واشنگتن پست، المانیتور امریکا، فرانس 24 و ... از این کمپین 
گزارش هایی را ارائه داده اند، بطوریکه به گفته رسانه های خارجی 
تنها یك هفته پس از راه اندازی کمپین بیش از 27 میلیون کاربر 

در هفته از این هشتگ در توییتر بازدید کردند.
از دیگر سو این تالش ها تنها در حد تالش های فردی و همت 
مردمی اس��توار است و هنوز خبری از حضور مسئوالن و سازمان 
ه��ای مس��ئول دراین حوزه همانند س��ازمان می��راث فرهنگی و 

گردشگری نیست.

بازارگرمی »ونیزچین« درفیس بوک، توییتر و اینستاگرام؛

ایران همچنان گمنام در تبلیغات شبکه های اجتماعی

یارانه سفر در اختیار 
آژانس های مسافرتی

»یارانه س��فر قرار نیست به مردم داده شود، اعتبار آن 
که از بودجه ی حمایت و پشتیبانی از صنعت گردشگری 
تامین می شود، به بسته های سفری اختصاص می یابد که 
آژانس های مسافرتی آماده کرده اند و مردم می توانند این 

تورهای یارانه دار را از آژانس ها بخرند.«
 س��ازمان میراث فرهنگی و گردشگری تصمیم گرفته 
ب��رای توزی��ع س��فر در مناط��ق "ناش��ناخته" و "کمتر 
شناخته شده"، یارانه سفر بدهد. این خبر را هفته ی گذشته 
مسعود سلطانی فر، معاون رییس جمهور و رییس سازمان 
میراث فرهنگی و گردش��گری اعالم کرد. او بدون آن که 
به جزییات بیش��تر این طرح اشاره کند، گفت: در آینده 
نزدیك یارانه سفر به مقاصد جدید داخلی اختصاص داده 
خواهد شد، استان سیستان و بلوچستان و مسیر زاهدان، 
زابل، چابهار و تهران به عنوان نخستین مقصد جدید به 
گردشگران داخلی ارائه می شود و سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری، یك سوم هزینه ی سفر به این 

مقاصد را در سال 95 می پردازد.
 مرتض��ی رحمانی موحد، معاون گردش��گری کش��ور 
درباره ی جزییات بیشتر این طرح به خبرنگار ایسنا توضیح 
داد: س��ازمان میراث فرهنگی و گردشگری در چارچوب 
حمایت از مقاصد جدید و توزیع مکانی سفر، تصمیم گرفته 
است به بس��ته های سفر به مقصد استان هایی که دارای 
جاذبه ها و قابلیت های ناشناخته ای هستند، یارانه بدهد. 
این بسته ها را آژانس های گردشگری تهیه می کنند و قرار 

نیست یارانه مستقیم به مردم داده شود.
 او همچنی��ن با بیان این که دفاتر خدمات مس��افرتی 
مجری این طرح هنوز به طور کامل مش��خص نشده اند، 
افزود: این دفاتر در حال فهرس��ت ش��دن هستند. آن ها 
می توانن��د از هر نقطه ای در کش��ور در اجرای این طرح 
مش��ارکت داشته باشند. اس��امی این آژانس ها که بعد از 
مشخص شدن اعالم خواهد شد، بسته هایی را در فاصله ی 
زمانی با قیمت های ترجیحی، رقابتی و جذاب برای مردم 
طراحی می کنند و در واقع یارانه به آن دفاتر و بسته های 
سفر اختصاص می یابد. رحمانی موحد با تاکید بر این که 
طرح "یارانه سفر" مشمول استان های کمتر شناخته شده 
و دوردست می شود تا مردم آن ها را بشناسند، اظهار کرد: 
بسته های سفر یارانه دار مشمول قشر خاصی نمی شود و 
هرکسی می تواند این بسته را از آژانس های مسافرتی بخرد 
و از یارانه ی آن بهره مند شود و به مناطق کمتر شناخته 
شده  کشور سفر کند.  وی درباره ی مبلغ یارانه ی اختصاص 
یافته به این سفرها با توجه به این که رییس سازمان میراث 
فرهنگی و گردش��گری قبال گفته بود؛ یك س��وم هزینه 
سفر مردم را تامین خواهند کرد، گفت: باید منتظر ماند 
تا جزئیات بیش��تر این طرح مش��خص شود. مبلغ یارانه 
ممکن اس��ت به فراخور هر استان و مسیر متفاوت باشد، 

اما در هر صورت طرِح جذاب و قابل قبولی خواهد بود.
 معاون گردشگری همچنین درباره ی محل تامین اعتبار 
این یارانه با توجه به محدودیت های بودجه در دولت، اظهار 
کرد: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، این اعتبار را 
از محل بودجه  حمایت و پشتیبانی از صنعت گردشگری 
تامین خواهد کرد. در هر حال جزییات بیشتر این طرح تا 
یکی دو هفته آینده مشخص و به مردم اعالم خواهد شد.

 طبق اظهارات مس��عود س��لطانی فر، آغ��از این طرح 
از تابس��تان و اج��رای تورهای یارانه دار از پاییز امس��ال 

خواهد بود.

همایش های وقت نشناس و بی اتاق 
ماندن گردشگران خارجی!

مطلوب بودن هوای بهار و اردیبهشت ماه سبب شده تا 
بسیاری از مسئوالن به فکر برگزاری همایش و کنفرانس 
بیافتند، غافل از آنکه با برگزاری همایش های وقت نشناس، 

گردشگران خارجی بی اتاق مانده اند.
ساماندهی تقویم نمایشگاهی از جمله چالش هایی که 
سالهاست از سوی فعاالن گردشگری بر لزوم توجه به آن 
تاکید می ش��ود. یکی از مهترین دالیل این امر، برگزاری 
همایش ها و نمایشگاه های متعدد در فصول پر مسافر و به 
تبع آن پر شدن هتل ها و نبود جا برای اقامت گردشگران 

خارجی است.
 ب��ه گزارش CHN، با وجود آنکه سالهاس��ت بر لزوم 
س��اماندهی تقویم نمایشگاهی تاکید می شود اما این امر 
تاکنون بدون نتیجه باقی مانده است. چنانکه در اردیبهشت 
که به قول فعاالن گردش��گری فصل پیك س��فر اس��ت، 
هتل های ش��هرهایی مانند تهران و اصفهان که به نوعی 
مقاصد اصلی گردش��گران خارجی هس��تند پر شده اند و 

بسیاری از مسافران بدون جا باقی مانده اند.
 »جمش��ید حمزه زاده« رییس جامعه هتلداران ایران 
در این ب��اره به خبرنگار گردش��گری CHN گفت: »با 
وجود آنکه بارها به نبود برنامه  مدون درخصوص برگزاری 
نمایش��گاه ها و همایش ه��ا در فصول پرمس��افر اعتراض 
کرده ایم اما این امر مورد توجه مس��ئوالن قرار نگرفته و 
همچنان ش��اهد برگزاری همایش های متعدد در فصول 

پرمسافر هستیم.«
 به گفته او، این امر تا جایی پیش رفته که در حال حاضر 
در اردیبهش��ت ماه شاهد برگزاری بیش از 10 همایش، 
کنفرانس و نمایشگاه به طور همزمان در تهران هستیم. 
این هم سبب شده تا ظرفیت هتل ها تکمیل شود و حتا 
هتل های یك س��تاره نیز جایی برای اقامت گردشگران 
خارجی نداشته باشند. چنانکه روزانه چندین مورد تماس 
برای پیدا کردن ظرفیت خالی برای اقامت گردش��گران 

خارجی دارم اما نمی توان پاسخ مثبت به آن داد.
رییس جامعه هتلداران ایران یادآور ش��د: »اردیبهشت 
فصل پر مسافر برای تهران و بیشتر شهرهای کشور است و 
باید امکانات و شرایطی ایجاد کرد تا به توسعه گردشگری 
ورودی بیانجامد نه آنکه با پر کردن ظرفیت ها جایی برای 
اقامت گردشگران خارجی باقی نماند. این امر در اصفهان 
نیز اتفاق افتاده و این روزها شاهد برگزاری همایش ّها و 
کنفرانس های متعدد در این شهر هستیم. اگر مسئوالن 
تدبیری برای این مهم نیاندیشند نمی توانیم به توسعه و 

رونق گردشگری خارجی امید داشته باشیم.«



هفته نامه اکونومیس��ت، سرمقاله جدیدترین شماره خود را )که نسخه چاپی آن فردا منتشر می شود( 
به انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا اختصاص داد و نوش��ت: پیروزی دونالد ترامپ یك فاجعه برای 

حزب جمهوریخواه و آمریکایی ها خواهد بود.
ب��ه گ��زارش اقتصادنیوز به نقل از اکونومیس��ت، در طی تاریخ 160س��اله آمریکا، حزب جمهوریخواه 
قانون برده داری را لغو کرده، تصویب قانون حقوق مدنی را در کنگره به رای گذاش��ته و باعث به پایان 
رس��یدن جنگ س��رد شده است. ش��ش ماه آینده اما برای این حزب زیاد باش��کوه نخواهد بود. پس از 

رای گیری اولیه ایندیانا، مشخص شده 
ک��ه جمهوریخواه��ان کاندیدای��ی را 
معرف��ی خواهند کرد ک��ه اعالم کرده  
اس��ت خانواده تروریس��ت ها را خواهد 
کش��ت، از طرف حامیانش به خشونت 
تش��ویق می ش��ود، به دلی��ل حمایت 
از تئ��وری  توطئ��ه دارای ضع��ف بوده 
و از دلی��ل سیاس��ت های اقتصادی و 
حمایت��ی نابخردانه ای حمایت می کند 
که به نوعی خودزنی محسوب می شود.

ح��زب  ب��رای  می توان��د  نتیج��ه   
جمهوریخ��واه و مهمت��ر از آن ب��رای 
آمریکا فاجعه بار باشد. همین حاال هم 
آقای ترامپ آسیب های واقعی از خود 
ب��ه جای گذش��ته و در ماه های آینده 
بیشتر از این فاجعه به بار خواهد آورد. 
بدتر از هم��ه اینکه در رقابت دوجانبه 
ریاست جمهوری ش��انس پیروزی وی 

بسیار بیشتر از صفر خواهد بود.

یك تحلیلگر اقتصادی بررسی کرد:
آیا خودکشی های اخیر در ایران 

دالیل اقتصادی دارد؟
خودکش��ی مرد میانسال در یك روز بهاری و سرشار از 
عطر زندگی بهانه ای برای ریشه یابی علل و عوامل احتمالی 
انجام خودکشی ها به دالیل وجود تنگناهای معیشتی بوده 
اس��ت. به گزارش اقتصادنیوز، مطالعات فراوانی در سطح 
جهانی جهت بررس��ی و اثبات وجود رابطه میان وضعیت 
نامناس��ب اقتصادی کش��ورها و باال رفتن آمار خودکشی 
انجام ش��ده اس��ت که در اینجا با ایده گرفت��ن از آنها به 
بررس��ی موضوع در ایران پرداخته می ش��ود. این عبارات، 
جمالت آغازین تحلیل س��پیده کاوه، کارشناس اقتصادی 
اس��ت که به این موضوع پرداخته که آیا خودکش��ی های 
اخیر در ایران دالیل اقتصادی دارد؟ دانش��جوی دکترای 
اقتص��اد دانش��گاه تربیت مدرس در ای��ن تحلیل خود در 
شماره 175 هفته نامه تجارت فردا نوشته است: در هفته ها 
و ماه های اخیر مطبوعات و رس��انه ها از انجام خودکش��ی 
موف��ق یا ناموف��ق علی الخصوص در ش��هر تهران گزارش 
می دهند. از خودکش��ی های انجام ش��ده در ایستگاه های 
مترو تا خودکش��ی های اسفناك اخیر در خیابان میرداماد 
و بیمارس��تان می��الد که ب��ا توجه به محل انتخاب ش��ده 
برای خودکش��ی به نظر می رس��د حاوی پیام های خاصی 
باش��د.  مهمترین نکات این تحلیلگ��ر اقتصادی در مورد 
موضوع ارتباط خودکش��ی های اخیر ب��ا عوامل اقتصادی 

را در زیر بخوانید.
- در چند س��ال اخی��ر آمار خودکش��ی در ایران روند 
افزایشی داشته. تغییر در نرخ خودکشی ها با تغییر در نرخ 
بی��کاری و افزایش نااطمینانی از تداوم وضعیت اش��تغال 

همزمان بوده است. 
اگ��ر چه در م��ورد برقراری رابطه عل��ت و معلولی این 
همزمانی ها باید نهایت دقت را به خرج داد؛ ولی بی ش��ك 
وضعیت بیکاری  یا احس��اس ناامنی ناش��ی از احتمال از 
دست دادن شغل، روی شاخص های بیانگر سالمت فکری 

و روحی افراد اثرگذار است.
-  از بع��د روانش��ناختی، اف��رادی که اغل��ب زندگی با 
اس��تاندارد مشخصی را داشته اند، مواجهه با شکست مالی 

برایشان دشوارتر است. 
بنابراین، صرفاً فقر، یك فاکتور ریس��ك برای خودکشی 
ش��ناخته نمی شود، اما سقوط ناگهانی از وضعیت بهتر به 

بدتر، بیشتر با تمایل به خودکشی در ارتباط است.
- ایران با قرار گرفتن در رده تقریباً متوسط جهانی تعداد 
خودکش��ی ها در س��ال 2012 و با توجه به افزایش تعداد 
خودکشی ها در سال های اخیر نیازمند به اجرای برنامه های 

پیشگیری از خودکشی در نظام سالمت کشور است. 
- به صورت خالصه می توان گفت یکی از عوامل افزایش 
میزان خودکش��ی افراد در سال های اخیر رکود اقتصادی 
و باال رفتن نرخ بیکاری افراد است. جهت کاهش احتمال 
تکرار وقوع این مصیبت ها، راه حل اصلی و اساس��ی بهبود 
وضع اقتصاد است که قطعاً در کوتاه مدت ممکن نیست. 

بنابراین پیش��نهاد می ش��ود وزارت بهداشت با تشکیل 
کارگروه��ی ویژه به این مس��اله پرداخت��ه و افرادی را که 
در مع��رض ریس��ك باالیی هس��تند شناس��ایی و تحت 
درمان ه��ای وی��ژه قرار دهد و همچنین لزوم اس��تفاده از 
خدمات مشاوره های روانشناسی را در کشور پر رنگ تر کند.

 پیشنهاد سردبیر

70
درصد 

به گفته معاون رئیس جمهور، 
بالغ بر 70 درصد تعهدات مالی 

دولت های سابق همچنان بر دوش 
استاندار کرمان سنگینی می کند

 500
میلیارد تومان 

قرارداد 500 میلیارد تومانی 
بین وزارت نیرو و قرارگاه خاتم 
االنبیاء برای ایجاد نیروگاه های 
سیاردر کرمان منعقد می شود

99.6
درصد

 برای افزایش تولیدات معدنی 
استان کرمان از 62 میلیون تن 
به 90 میلیون تن برنامه ریزی 

شده، است 

62
طرح

در سفر هیات دولت به دیار 
کریمان 62 طرح کشاورزي با 
ایجاد 513 فرصت شغلي به 

بهره برداري مي رسد

اقتصاد کرمان به روایت اعداد

کافه کتاب

اکونومیست روند انتخابات آمریکا را تحلیل کرد
فتح الفتوح ترامپ، تراژدی ایاالت متحده عنوان: رهبری ممت��از )12 ویژگی آموختنی 

رهبران برجسته و موفق( 
مولف: برایان تریسی و پی تر چی

ترجمه: صالح سپهری فر
انتشارات: دنیای اقتصاد

توانایی شما به عنوان رهبر برای نهادینه سازی 
12 ویژگی اساس��ی و الزم برای رهبری س��رآمد 
که در این کتاب بررس��ی ش��ده است بیش از هر 
عام��ل دیگری  می تواند به ش��ما برای دس��تیابی 
ب��ه باال ترین جایگاه در ح��وزه ای که در آن فعال 

هستید کمك کند.
بزرگ ترین مان��ع در برابر خودانضباطی را باید 
تمایل طبیعی انسان به حرکت در مسیر راحت تر 
و به سمت کارهای زودبازده دانست. بیشتر مردم 
معموالً به فکر یافتن س��ریع ترین و ساده ترین راه 
برای انجام کار ها هستند و هیچ توجهی به نتایج 
ثانویه این قبی��ل اقدامات ندارند. تنها چیزی که 
می توان��د در براب��ر این گرایش ب��ه فعالیت های 
زودبازده بایستد، خودانضباطی و منِش واال است 
که در این کتاب در مورد آن ها صحبت شده است. 
توانایی شما به عنوان رهبر برای نهادینه سازی 
12 ویژگی اساس��ی و الزم برای رهبری س��رآمد 
که در این کتاب بررس��ی ش��ده است بیش از هر 
عام��ل دیگری  می تواند به ش��ما برای دس��تیابی 
ب��ه باال ترین جایگاه در ح��وزه ای که در آن فعال 

هستید کمك کند. 
خودانضباطی پیش نیازی برای موفقیت اس��ت. 

به معنای  خودانضباط��ی 
واداش��تن خود ب��ه انجام 
کارهایی مش��خص است، 
هر چن��د ای��ن کار ها در 
ابتدا دش��وار و ناخوشایند 
ناپلئون هیل پس  باشند. 
از 22 س��ال گفت وگ��و و 
مطالع��ه بر روی 500 نفر 

از ثروتمند تری��ن و موفق تری��ن اف��راد در ایاالت 
متح��ده به این نتیجه رس��ید ک��ه خودانضباطی 
»شاه کلید ثروتمندان است.« با خودانضباطی هر 
کاری امکان پذیر است، اما بدون آن، هیچ چیزی 

امکان پذیر نخواهد بود. 
برای تقویت و نهادینه سازی ویژگی های اساسی 
رهبری بررسی شده در این کتاب در وجود خود، 
به عزم راس��خ و ثبات قدم نیاز خواهید داش��ت. 
خوشبختانه همه این ویژگی ها آموختنی هستند 
و از طریق تمرین و تکرار می توان آن ها را در خود 
نهادینه ساخت. گوته می گفت: »هر کاری پیش 

از این که آسان شود، سخت است.« 
تقوی��ت هر ی��ك از این ویژگی ه��ای بنیادین 
نیازمند تالش و کوش��ش اس��ت. در ابتدای این 
مس��یر باید کوشش بیش��تری کرده، در بسیاری 
اوقات الزم است به ازای هر دو قدم به جلو، یك 
ق��دم به عقب برگردید. اما پس از این که هر یك 
از این ویژگی های اساسی را در وجود خود تثبیت 
کردید، به ش��کل یك عادت خ��ود را در زندگی 

شغلی و فردی نشان خواهد داد.

سایه روشن

 خبرآخر 

برنامه ششم در مجلس زیر و زبر شد
دولت الیحه را پس می گیرد؟

حذف 7 ماده پیش��نهادی دولت از الیحه برنامه ششم 
و اف��زودن 88 ماده الحاقی به این الیحه، حاصل بررس��ی 
برنامه شش��م توس��عه در کمیس��یون تلفیق مجلس نهم 
اس��ت؛ مجلس��ی که چند هفته دیگر کارش در بهارستان 
تمام می شود و دولتی ها هم مخالف بررسی برنامه توسط 

این مجلس هستند.
به گزارش اقتصادنیوز، با وجود همه مخالفت های دولت 
و طرح مخالفت بسیاری از نمایندگان سرشناس مجلس، 
کار بررسی الیحه برنامه ششم در کمیسیون تلفیق به پایان 
رس��ید. در یك نگاه اجمالی به برنامه مصوبه کمیس��یون 
تلفیق می توان تغییرات بس��یاری را در الیحه پیشنهادی 

دولت مشاهده کرد. 
اعضای کمیس��یون تلفیق از میان 31 ماده پیشنهادی 
دولت، 7 ماده را حذف و 24 ماده دیگر را تصویب کرده اند، 
ام��ا در عین ح��ال 88 ماده الحاقی به ای��ن الیحه اضافه 
کرده اند. موادی که برخی از آنها تعهدات مالی بسیاری را 

برای این دولت و دولت بعدی ایجاد می کند. 
در یکی از پیش��نهادات الحاقی، مجلس دولت را مکلف 
کرده س��االنه 200 هزار واحد مس��کونی با تسهیالت 60 
میلیون تومانی و کارمزد 5 درصد در اختیار روستاییان و 

اقشار کم درآمد شهری قرار دهد. 
این مصوب��ه همچنین دولت را مکل��ف کرده به منظور 
عمران و آباداني روس��تاها و مدیریت مس��ائل و مشکالت 
مرتب��ط با روس��تاها »وزارت عمران و توس��عه روس��تاها 

)جهادسازندگي(« را تشکیل دهد. 
در یکی دیگر از ماده های الحاقی دولت موظف شده به 
س��قف خاصی از تولید محصوالت کشاورزی برسد. مانند 
افزایش خوداتکائي و تولید محصوالت اساس��ي به میزان 
14500 ه��زار تن گندم، 7500 هزار تن نیش��کر،5596 
ه��زار تن، چغندرقند 10200 ه��زار تن و...  ایجاد چنین 
تغییراتی در الیحه پیشنهادی دولت در حالی انجام شده 
است که هم دولت و هم برخی از نمایندگان مجلس هشدار 
داده بودند که کار بررسی برنامه ششم را به مجلس دهم 
واگ��ذار کنند؛ نه مجلس نهم��ی که تنها چند هفته دیگر 
در بهارستان حاضر است. از آن جمله غالمرضا تاجگردون 
پنجم اردیبهشت و قبل از آغاز بررسی الیحه برنامه ششم 
در کمیس��یون تلفیق، در نامه ای به علی الریجانی، رئیس 
مجلس از وی خواس��ته بود » مانع اجرایی ش��دن فرآیند 

تصویب برنامه در این دوره از مجلس شود.« 
رئیس کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس نهم در نامه 
خود به الریجانی گفته بود درخواس��ت وی به هیچ عنوان 
سیاس��ی نیست بلکه بر اساس نظرات کارشناسی و کسب 
تجربه از گذش��ته نه چندان دور نظام برنامه ریزی کش��ور 
است. وی به تجربه تصویب برنامه چهارم توسعه در واپسین 
روزهای فعالیت مجلس شش��م پرداخته و گفته بود: چون 
نگاه مجلس ششمی ها با مجلس هفتم یکی نبود، نتیجه آن 
شد که دولت به برنامه عمل نکرد، برنامه مثله شد و انحراف 
جدی در فرآیند توس��عه و هدای��ت صحیح منابع صورت 

گرفت که این موضوع را تقریباّ باالتفاق تأیید می کنند.
با وجود این هشدار تاجگردون برنامه ششم به کمیسیون 
تلفیق رفت و تصویب ش��د. ام��ا گویا دولت هم چندان از 
مصوبه این کمیسیون راضی نیست و حتی مساله استرداد 

الیحه در دولت مطرح شده است.
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7000
موسسه مالی غیرمجاز

به گفته عضو شورای پول و اعتبار 
20 تا 25 درصد حجم نقدینگی 
در اختیار 7 هزار موسسه مالی 

غیرمجاز کشور است

جشن بزرگ خجسته میالد امام حسین )ع(، 
حضرت ابوالفضل )ع( و امام زین العابدین )ع( 

زمان : پنجشنبه 23 اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشاء 
مکان : تکیه قبه سبز کرمان ، خیابان ابوحامد کوچه 10 ، روبروی باسکول 


