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محسن جاللپور- بدون شــک راه حــل کنونی اقتصاد ایران برای 
برون رفت از تنگناها، گشایش مسیر برای بخش خصوصی است. همان طور 
که در دوران تحریم ها و حتی در زمان جنگ و پس از آن، همواره مشاهده 
کرده ایم؛ تنها منفذی که توانسته بخشی از نیازهای کشور را تامین کند، 
همان راه ها و منافذی بوده که از سوی بخش خصوصی ایجاد شده است.
اقتصاد ایران همچون قطاری سنگین به سختی روی ریلی فرسوده 
در حال حرکت اســت. قطار به گونه ای حرکت می کند که مســافران 
مطمئن نیستند در نهایت به هدف برسند. قطار مستعمل گاهی در بیابان 
می ایستد و مسافرانش را نگران می کند و گاهی سنگین و نامطمئن به 
حرکت ادامه می دهد. تکلیف مسافران چیست و این قطار را چه می شود؟
تحریم های تازه و بسته شدن منافذ محدود تنفس در هوای بین المللی 

تازه ترین عارضه ای اســت که احتماالً گلــوی اقتصاد ایران را به زودی 
خواهد فشرد. پیش از آن، سیاستگذار گلوی بخش خصوصی را فشرده 

و راه نفس را بسته است.
پیش از این به برجام امید وافر بســته بودیم اما به دالیل بسیار که 
جایش اینجا نیســت، مناقبش را به مثالب تبدیل کردیم و امروز عزادار 
روزهای از دست رفته هســتیم و حسرت فرصت هایی را می خوریم که 

حاال قرار است تهدیدمان کنند. 
چــه مردمان نعمت زوالی هســتیم اما مهم تر اینکه بســیار فرصت 
می سوزانیم و قدر نمی شناسیم. نتیجه اینکه امروز قلب قطارمان به تپ 
تپ افتاده و امید ادامه حرکت نداریم. بیاییم یک بار به حال و روز خود 

در آینه نگاهی بیندازیم. قطارمان را چه می شود؟

کارخانه چالش سازی
اقتصاد ایران با شــرایط خاص و تازه ای مواجه شــده و هرروز دایره 
چالش ها و تنگناهایش بزرگ تر می شــود. هرچند بسیاری از مشکالت 
قدیمی اند اما حاد و بغرنج شدنشان در شرایط فعلی، وظیفه سیاستگذار 

را برای حل و فصل آنها سنگین تر کرده است.
هرچند با چنــد ابرچالش نگران کننده در حــوزه اقتصاد مواجهیم 
اما بزرگ ترین چالشــمان این است که به کارخانه چالش سازی تبدیل 
شده ایم. هر مساله کوچکی در کشورمان قابلیت تبدیل شدن به چالش را 

دارد. و عجیب آنکه پیش از این بارها از همین مساله 
ضربه خورده ایم و راه حل ها را هم می دانیم اما احتماالً 

نمی خواهیم از آنها استفاده کنیم....
صفحه 5 
را بخوانيد

صفحه 2 
را بخوانيد

کارخانه چالش سازی
چه سرنوشتی در انتظار بخش خصوصی است؟

 صفحه 7

منوچهر فالح  به عنوان مديرعامل جديد شــركت گاز استان كرمان 
معرفى شد. مراسم معارفه فالح با حضور مشايخى معاون امور برنامه 
ريزى مديريت گازرسانى شركت ملى گازايران، مديران استان و كاركنان 
شركت گاز استان كرمان برگزار شد. در اين مراسم، مشايخى نيروى 
انســانى را، مهم ترين ركن هر سازمان عملياتى دانست و ادامه داد: 
تــالش مجموعه بايد بر حمايت از فعاليت هاى بى وفقه اين عزيزان 
به عنوان بزرگترين ســرمايه هاى سازمانى استوار باشد. طبق آمار ها, 
50 شــهر و 934 روستا در اســتان گازدار و 6 شهر و 216 روستا در 
دســت اجرا است و خوشبختانه 600 هزار مشترك شهرى و روستايى 

در كل استان تحت پوشش گاز طبيعى هستند. 
درحــال حاضر روزانه 800 ميليون مترمكعب گاز توليد مى شــود كه 

بايد به واسطه شبكه هاى پايدار برند شركت ملى گاز جهانى شود. 
مشايخى ادامه داد: در شروع دولت يازدهم، بحث گازرسانى به روستاها 
و شهرهاى فاقد گاز، به عنوان يكى از هدف هاى اصلى شركت ملى 
گاز ايران معين شد، بر اين اساس عملكردى كه در طول خدمات دولت 
يازدهم درباره گازرسانى به روستاها صورت پذيرفت يك كار منحصر 
به فرد و بزرگ بود كه تكرار آن در دولت هاى پيشين سابقه نداشت تا 
جايى كه طى 4 سال حدود 9 هزار روستا در كشور گازرسانى شدند. 

منوچهر فالح مدير عامل جديد شركت گاز استان كرمان نيز اولويت اول 
كارى شركت گاز استان كرمان را اتمام پروژه هاى جارى و  پيگيرى 
ويژه نســبت به انجام و اجراى پروژه هاى جنوب استان، اعالم كرد و 
بــر توجه به چهار ويژگى صداقــت، تعهد كارى، تخصص و تالش و 

كوشش تاكيد كرد.

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزى استان كرمان با تاكيد بر اينكه 
رويكرد اصلى اســتان تكيه بر بخش غيردولتى و به كار گيرى بخش 
دولتى در خدمت رســانى و تســهيل ســاز رونق اقتصادى در بخش 
غيردولتى اســت، به وضعيت اشتغال زايى استان اشاره و تصريح كرد: 
اشتغال نزديك به 40 هزار نفر را در سال 96 داشته ايم كه همين امر 
سبب شده نرخ بيكارى استان در زمستان 96 به 9,6 درصد رسيده است.

به گزارش ايســنا، دكتر «جعفر رودرى» در اولين نشست موضوعى 
دبيران احزاب و گروه هاى سياســى استان كرمان با اشاره به جايگاه 
اسناد باالدستى اظهار كرد: استان كرمان استانى با قابليت هاى ويژه 
گردشــگرى، صنعتى و .. است به طورى كه 55,6 هزار ميليارد تومان 
جى دى پى استان كرمان است كه سهم آن 3,4 درصد از توليد ناخالصى 
كشــور است كه با توجه به نسبت به جمعيت استانى كرمان مى توان 
مشاهده كرد كه متوسط توليد استان از ميانگين كشور پايين تر بوده و  
به عبارت ديگر هر كرمانى متوسط 90 درصد سهم توليد هر ايرانى است.

رودرى با با بيان اينكه در بخش شــهرى و روستايى در جايگاه توليد 
از وضعيت مناســبى برخوردار نيست تصريح كرد: سهم معادن استان 
كرمان 40 درصد كشــورى و  9 درصد توليد بخش كشاورزى كشور 
است كه خود نشان از ظرفيت ها و پتانسيل هاى استان كرمان است 

كه در گذشته به خوبى از آنها استفاده نشده است.
وى با اشــاره به نرخ 8 درصدى اقتصادى كشور در سند چشم اندازى 
كشور اظهار كرد: سال 1384 سال شروع چشم انداز در كشور بود كه 

در استان ها به دو دوره 10 ساله شكسته شد كه در 
اين راستا برنامه ريزى توسعه اى با اهداف چشم...

   خبر    خبر 

منوچهر فالح  به عنوان مدیرعامل جدید 
شرکت گاز استان کرمان معرفی شد

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان:

9,۶ درصد، نرخ بیکاری استان 
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براساس پیش بینی مرکز آمار ایران، جمعیت 
کشور در سال 1430 در کمترین سطح به 95.3 
میلیون نفر و در بیشــترین ســطح به حدود 

112.5 میلیون نفر می رسد.

ایــن پیش بینی براســاس آخریــن نتایج 
سرشــماری نفوس و مسکن ســال 1395 و 
برخی پژوهش های انجام شده، تهیه شده است.
براساس این گزارش و با توجه به روند موجود 

و اجماع کارشناســی اعضای کمیته آمارهای 
بخشــی جمعیت، به احتمال زیاد نرخ باروری 
کاهش تدریجی داشــته و جمعیت کشور در 
سال 1430 به رقم 101،3 میلیون نفر می رسد. 

جمعیت ایران تا سال 1430
 از یکصد میلیون نفر 

عبور می کند

خبر  

خبرنامه 2
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان:

با متخلفان در هر رده ای 
که باشند برخورد خواهد شد

در راستای حمایت از کاالی ایرانی، با متخلفان در هر 
رده ای که باشند برخورد خواهد شد.

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان گفت: 
در راســتای عمل به فرمان رهبر معظم انقالب مبنی بر 
استفاده از کاالهای ایرانی این دادستانی با هماهنگی مدیر 
کل بازرسی استان کرمان طی دستور مشترکی به ادارات 
دولتی و ســازمان ها و نهادهای عمومی که از بودجه ی 
کشور استفاده می کنند اعالم کرده مکلفند از کاالهای 
ایرانی اســتفاده کرده و مسئولیت نظارت بر این امر بر 

عهده ی مدیران سازمانها گذاشته شده است.
دادخدا ساالری افزود: خرید و تهیه ی کاالی خارجی 
که مشابه داخلی داشــته توسط سازمان های دولتی بر 
خالف قوانین آمره و مقــررات دولتی بوده و این امر از 
موارد مجرمانه ی منــدرج در مواد 576 و 598   قانون 
مجازات اســالمی و از مصادیق  عــدم اجرای قوانین و 
مقررات و تضییع و دخل و تصرف در اموال دولتی باشد.
این مقام قضائی در ادامه تصریح کرد: این دادســتانی 
و به عنوان مدعی العموم و ســازمان بازرسی به عنوان 
ناظران قانونی به موضوع ورود و مدیران و مسئوالنی که 
با خرید کاالهای خارجی دارای مشابه داخلی موجبات 
تصییع اموال عمومی از طریق خرید های خالف قانونی 
و مقررات را فراهم ساخته اند با آنان مطابق قوانین رفتار 

خواهد شد.
دادستان کرمان  در پایان ضمن تاکید بر دستور صادره، 
اعالم کرد: با متخلفان در هر رده ای که باشند وفق قانون 

برخورد خواهد شد.

نحوه تنظیم بازار ماه رمضان
مدیرعامل شــرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: برای 
تنظیم بازار ماه رمضان ۳۰ هزار تن شــکر، ۱۰ هزار تن 
روغن خام و ۳۰ هزار تن برنج از طریق فروشــگاه های 
زنجیره ای عرضه می شود. یزدان سیف اظهار کرد: در سال 
96 در حوزه تولید و بازرگانی محصوالت کشاورزی سال 
خوبی رقم خورد، قریب به ۲ میلیون تن شکر را در کشور 
تولید کردیم  طوری که در طول ۱۲۲ ســال سابقه عمر 
صنعت قند و شــکر ســابقه نداشته است و امروز نیز به 
سمت تولید و خودکفایی این محصول در حرکت هستیم.
وی با اشاره به اینکه در حوزه تولید گندم نیز در سال 
96 سال خوبی داشتیم، خاطرنشان کرد: 5۴۳ هزار تن 
گندم یا معادلش را به خارج از کشور صادر کرده ایم که 
۳۴۰ هزار تن آن صادرات آرد، 58 هزار تن صادرات گندم 
و ۱9۰ هزار تن مشتقات آرد بوده است که در این حوزه 
۴۰ هزار نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شده 
است. سیف همچنین در مورد خرید تضمینی گندم در 
ســال جدید هم گفت: تا ۱۴اردیبهشت 9۲8 هزار تن 
گندم از کشــاورزان تحویل گرفته ایم که ســال 96 در 
همین زمان 66۳ هزار تن تحویل گرفته شــده بود. وی 
به این نکته هم اشاره کرد که امسال خرید گندم صرفا 
از کشــاورزانی انجام می شود که اطالعاتشان در سامانه 
پهنه بندی ثبت شــده و کشــاورزانی که اطالعاتشــان 
مشکل داشــته باشد، عمال امکان انتقال وجه برای آنها 
فراهم نیست. وی در مورد توزیع اقالم مربوط به تنظیم 
بازار ماه رمضان هم گفت: برای تثبیت بازار با هماهنگی 
انجمن های صنفی و صنایع کشــور اعم از روغن نباتی، 
شــکر و ماکارونی تالش کرده ایم که بــازار کم تنش و 

بی تنشی را داشته باشیم. 

بازرسی اجباری آسانسورها 
در بن بست!

با گذشــت بیش از یک ســال از وعده اعالم شده در 
ارتباط با اجرای طرح اجباری بازرسی ادواری آسانسورها، 
این تصمیم بســیار مهم کماکان در هاله ای از ابهام قرار 

دارد و مشخص نیست که به نتیجه نهایی برسد.
به گزارش ایســنا، بهمن ماه سال ۱۳95 بود که نایب 
رئیس ســندیکای صنایع آسانســور و پله برقی ایران از 
اجباری شدن بازرسی ادواری آسانسورها از ابتدای سال 
۱۳96 خبر داد. مســئله ای که تاکنون عملیاتی نشده 
است و به دلیل نواقص قانونی در حال حاضر به صورت 

اختیاری انجام می شود. 
به گفته رحیم ادریسی، دستورالعمل بازرسی اجباری 
ادواری آسانســور توسط سازمان ملی استاندارد ایران و 
سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران تدوین شده 
است و از آن زمان تاکنون هنوز به مرحله ابالغ نرسیده 
است. مشکل موجود در اجرایی شدن طرح اجباری شدن 
بازرسی ادواری آسانسورها این است که منازل مسکونی 
به عنوان حریم خصوصی تلقی می شــوند و اجازه ورود 
به آنها تنها با حکم دادستانی صورت می پذیرد. چالشی 
که به نظر می رسد تنها راه حل آن همراهی سازمان های 
بیمه گر است که در این رابطه نامه و پیشنهادی از سوی 
سازمان ملی اســتاندارد به بیمه مرکزی ارسال شده و 
طبق گفته مســئوالن تنها بخشی که می تواند موجب 
اجرایی شــدن طرح اجباری بازرسی ادواری آسانسورها 

شود، بیمه ها هستند.
موضــوع دیگری که می توان به آن اشــاره کرد عدم 
استقبال مردم در مورد گواهی تایید استاندارد است که 
در این رابطه نیز ســازمان ملی استاندارد از بیمه گذاران 
درخواســت کرده نســبت به صدور بیمه نامه منوط به 
گواهی تایید استاندارد ورود کنند. چرا که به طور حتم 
آسانســوری که گواهی تایید استاندارد گرفته از ایمنی 
بیشتری برخوردار است و ریسک بیمه گذار در این رابطه 
کمتر خواهد بود حتی در صورت رسیدن به تفاهم در این 
رابطه سازمان های بیمه گر می توانند بازرسان آسانسور را 
در صورت وقوع رخداد فرا خوانده و آنها را مواخذه کنند.

خبر   خبر   

شهردار کرمان خبر داد:
احیا و توسعه جنگل قائم 

و پارک جنگلی باهنر
 شــهردار کرمان گفت: احیا و توسعه پارک جنگلی 

باهنر و جنگل قائم در دستور کار قرار دارد.
ســیدمهران عالم زاده با اشاره به سربرداری درختان 
نارون بولوار جمهوری اســالمی، گفت: مجبور بودیم 
برای حفظ نارون ها کار سربرداری را انجام دهیم، چرا 
که اگر این کار انجام نمی شد، درختان خشک شده و 

مجبور به قطع آنها می شدیم.
وی با اشاره به توسعه فضای سبز حاشیه ای و کمربند 
سبز شهر کرمان، گفت: این کار برای ممانعت از توسعه 
حاشــیه نشینی در کرمان ضروری است، اما منوط به 
تامین آب است. شهردار کرمان با بیان اینکه متاسفانه 
آبیاری برخی فضاهای ســبز شهر کرمان با آب شرب 
انجام می شــود که باید این میزان را از هفت درصد به 
یک تا دو درصد برســانیم، افزود: برای توسعه فضای 
سبز به منابع آب نیاز داریم و شاید با توجه به کمبود 

آب، توسعه فضای سبز، کار مفیدی نباشد.
عالم زاده با اشاره به اخذ مجوز حفر چاه از شرکت آب 
منطقه ای کرمان جهت آبیاری فضاهای ســبز شهری، 
خاطرنشان کرد: برای پارک جنگلی باهنر و جنگل قائم 
نیز برنامه ویژه ای به منظور حفظ، احیا و توســعه آنها 

در دست اقدام داریم.

با انعقاد تفاهمنامه  بین جهاددانشگاهی استان 
و  استانداری کرمان؛

جهاددانشگاهی معین اقتصادی 
شهر کرمان شد

تفاهمنامه فی ما بین علیرضا رزم حسینی استاندار 
کرمــان و دکتر رضــا کامیاب مقــدس رییس جهاد 
دانشــگاهی اســتان به عنوان معین اقتصادی شــهر 

کرمان منعقد شد.
به گزارش ایســنا، دکتر رضا کامیاب مقدس رئیس 
جهاد دانشگاهی استان کرمان پس از انعقاد تفاهمنامه 
جهاد دانشگاهی و استانداری کرمان در رابطه با پذیرش 
معین اقتصادی شــهر کرمان در حاشیه آیین تکریم 
معلمان اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم به عنوان ســرباز 

در عرصه اقتصادی ایفای نقش کنیم.
وی بیان کرد: اســتان کرمان از ظرفیت  های بسیار 
بزرگ و باالیی برخوردار است، در تمام اسناد باالدستی 
در رابطه با شــهر کرمان که به عنوان معین اقتصادی 
امروز مســؤولیت آن را پذیرفتیــم از کرمان به عنوان 
مرکز جنوب شــرق و پشتیبان کننده سواحل مکران 

نام برده شده است.
کامیاب مقدس افزود: شهر کرمان به عنوان کانونی 
باید در زمینه خدمات آموزشی، فناوری نوین، پزشکی، 
توریسم، اکوتوریسم و توریسم درمانی ایفای نقش کند 

و گام های موثر و بلندی را برداریم.
رییس جهاددانشــگاهی اســتان کرمان ادامه داد: 
هیچ برنامه اقتصادی و توســعه گرایی در یک زمینه و 
بافت های توسعه نیافته نیروی انسانی امکان موفقیت 

ندارد و مهم است که جوامع محلی را توانمند کنیم.
کامیاب عنوان کرد: در محالت مختلف شهر کرمان 
بــا هدایت حــوزه اجتماعی اســتانداری کرمان، ۱۰ 
محله از شــهر کرمان با مجری گری جهاد دانشگاهی 
دفاتر تســهیل گری راه اندازی شــده و امیدواریم در 

توانمندسازی محالت موثر باشد.
رئیس جهاد دانشگاهی استان کرمان اظهار کرد: از 
سویی شهر کرمان از نخبگان و فرهیختگانی برخوردار 
است که می خواهیم مشارکت حداکثری آنها را داشته 

باشیم.
وی افزود: اطمینان دارم با ظرفیت های باالی کرمان 
در عرصه های مختلف اقتصادی، این شــهر در عرصه 
اقتصاد کشــور می درخشد و به جایگاه واالی خود در 

مسیر اقتصادی می رسد.
کامیاب مقدس گفت: جهاد دانشگاهی تدوین کننده 
اکثر اســناد مهم و توســعه گرای استان از جمله سند 

آمایش، توسعه فرهنگی، و ... است.

روزی ۲ کارگر ایرانی 
به خانه برنمی گردند!

کارگــران زیــادی هر روز صبــح خــود را از بیم 
حوادثی مانند »ریزش ســاختمان«، »مســمومیت«، 
»آتش ســوزی«، »ســقوط از ارتفاع«، »خفگی« و ... 

شروع می کنند.
براســاس آمار ســازمان  بین المللــی کار، در بین 
میلیاردها کارگری که هر روز در سراسر جهان به محل 
کار می روند، 6۳۰۰ نفــر از آنان هیچ گاه برای غروب 
به خانه برنمی گردند و قربانی حوادث ناشی از محیط 
کار می شــوند. همچنین این آمارها نشان می دهد که 
ســاالنه حدود ۲ میلیون نفر از کارگران جهان قربانی 

حوادث ناشی از محیط کار می شوند.
حوادث ناشــی از کار تنها مختص به ایران نیســت. 
برخی به واســطه کار در محیط های شیمیایی، بعد از 
چند سال به انواع بیماری های خطرناک مانند سرطان 

مبتال می شوند. 
برای آنان که در بخش ساختمان مشغول به فعالیت 
هســتند به مراتب حوادث ناگوارتری مانند سقوط از 

ارتفاع و ریزش مصالح رخ می دهد.
گویــا کارگران باید بپذیرند که در طول زمان کار به 
احتمال زیاد حداقل یک بار در معرض چنین حوادثی 

قرار می گیرند.

کرمان نو- بهمن ماه ســال گذشته بود که اسنپ و تپ سی از آغاز 
سرویس دهی خود در شهر کرمان خبر دادند. پیش از ورود این دو، 
کرمان تاکســی یاب های آنالین خودش را داشت؛ حاال پس از چهار 

ماه خبری از آن ها نیست.
اپلیکیشن های تاکســی یاب آنالین سه سالی است در تلفن های 
هوشمند ایرانیان جا خشک کرده اند. ازاسنپ و تپ سی که اولین های 
این نوع از خدمت رسانی بودند، تا تاچ سی که پس از آن ها منحصرا 
کار خود را در مشــهد آغاز کرد و خیلی سریع به رقیب این دو در 

شهرستان های مختلف بدل شد.
کرمان نیز از این موضوع مســتثنی نبود. هوبر، زوبر و پس از این 
دو زاکسی سامانه های تاکسی یاب آنالین کرمان بودند که با فاصله 
نه چندان زیادی از اسنپ کار خود را در سطح شهر کرمان آغاز کردند؛ 
اما متاسفانه با تبلیغات کمی که انجام شد و ضعف زیرساخت، تنها تا 
پیش از ورود غول های تاکسی یابی آنالین به کرمان توانستند دوام 
بیاورند و این روزها آن چنان که آن دو می تازند، اثری ازشان نیست.
آنطــور که روح اهلل یزدانی، بنیان گــذار هوبر دو ماه پیش از ورود 
اســنپ به کرمان در گفت وگو با »نکو« اظهار کرده، او ایده ابتدایی 
راه اندازی اینچنین پلتفرمی را در سال ۱۳9۳ در سر می پروراند اما 
به دلیل مشــغله های مختلف اجرایش را آنقدر به تاخیر انداخت تا 

اسنپ شروع به کار کرد. 

وی می گوید هنگامی که متوجه از دســت رفتن تازگی ایده شد، 
برای همــکاری و اخذ نمایندگی کرمان با اســنپ وارد مذاکره ای 
بی نتیجه گردید؛ پس تصمیم گرفت استارتاپ خودش را راه اندازی 

کند.
نویسنده این گزارش، به عنوان یک شهروند پیش از ورود اسنپ به 
بازار کسب وکارهای آنالین کرمان چندین بار قصد استفاده از خدمات 
این تاکســی یاب های بومی را داشت. ضعف طراحی در اپلیکیشن و 
رابط کاربری آن ها نه تنها باعث شــد رضایت مشتری جلب نشود، 
بلکه تالش او برای دریافت خدمات نیز بی نتیجه ماند. دلیل اما واضح 

بود: کمبود راننده های فعال و بازاریابی نامناسب.
تاکسی یاب های بومی شهر کرمان باید پیش از حضور رقبای گردن 
کلفتشان، در وهله اول اپ هایشان را کاربرپسندتر و کاربردی تر بهبود 
می بخشــیدند؛ پس از آن با بازاریابی مناســب به جذب راننده های 

فعال و مشتاق می پرداختند. 
منظور از بازاریابی تنها آشــنا کردن مردم با خدماتمان نیســت؛ 
بلکه باید در کارمندانمان، که در اینجا منظور راننده ها هســتند، با 
ایجاد مزیت های رقابتی کاری نســبت به رقبا، انگیزه کار به وجود 
آوریــم. تقویت انگیــزه کارمندان چندین برابر تبلیغات شــهری و 
رسانه ای می تواند موثر باشد. راه حل دیگر معضل کمبود راننده، به 

اشتراک گذاری راننده های هر سه پلتفرم با یکدیگر بود.

ماهی را هــر زمان از آب بگیری، تازه اســت. هنوز هم می توان 
مزیت های رقابتی بســیاری نسبت به اســنپ و تپ سی ایجاد کرد 
و با همکاری دیگر اســتارتاپ های بومی، بازار کرمان را به دســت 
گرفت. اســتارتاپ در خالقیت خالصه می شود و کپی برداری بدون 

استراتژی، یعنی شکست.

سرنوشت تاکسی یاب های آنالین کرمانی پس از اسنپ: 
خبری نیست که نیست

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان گفت: 
از سال گذشته تاکنون در پنج شهرستان جنوب این استان ۳۰۰ 

میلیارد ریال برای رفع افت ولتاژ هزینه شده است.
 به گزارش ایرنا،عبدالوحید مهدوی نیا در حاشــیه افتتاح طرح 

خط فشار متوسط رمشک در قلعه گنج افزود: این میزان 
اعتبار برای رفع افت ولتاژ رقم قابل توجهی است از این رو 
تاکید می کنیم مردم در مصرف برق صرفه جویی کنند.

وی به دیدار خود در ســال ۱۳9۲ از دهستان رمشک 
اشاره و تصریح کرد: در این بازدید مشکالت مردم بررسی 

شد و در سال ۱۳9۳ بسیاری از مشکالت برطرف شد.
وی ادامه داد: امروز هم شــاهد برطرف شدن رفع افت 
ولتاژ در این منطقه هســتیم. مدیرعامل شــرکت توزیع 
نیروی برق جنوب به افتتاح طرح خط فشــار متوســط 
رمشک اشاره کرد و گفت: این طرح با اعتبار ۲8 میلیارد 
ریال به طول ۴5 کیلومتر در روســتای حور کنگر منطقه رمشک 

قلعه گنج به بهره برداری رسید.
وی افزود: طرح برق فشــار متوسط رمشک به منظور باال بردن 

پایداری برق دهســتان رمشک و روستاهای اطراف این دهستان 
است که با افتتاح این طرح مشکل افت ولتاژ برق پنج هزار خانوار 

روستایی رفع شد.
فرماندار رودبار جنوب هم در ادامه این آیین گفت: رویکرد دولت 
تدبیر وامید توســعه روستاهاست و این مهم را در عمل با فراهم 

کردن زیرساخت ها محقق کرده است.
عطا ناوکی افزود: دولت عقالنیت با سیاست، توسعه روستاها با 
مشارکت خود روستائیان دنبال خدمت رسانی در مناطق محروم 
اســت. وی همچنین از پیگیری و برنامه ریزی در زمینه تامین و 
رفع مشکالت آب شرب روستایی در جمع مردم و اهالی دهستان 

رمشک خبر داد.
دهستان رمشــک در فاصله ی 6۱۰ کیلومتری از مرکز استان 

کرمان قرار دارد.

300 میلیارد ریال 
برای رفع افت ولتاژ جنوب کرمان هزینه شد

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان خبر داد:

9.6 درصد، نرخ بیکاری استان در زمستان 96
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
کرمان با تاکید بر اینکه رویکرد اصلی اســتان 
تکیه بر بخش غیردولتی و به کار گیری بخش 
دولتی در خدمت رســانی و تسهیل ساز رونق 
اقتصادی در بخش غیردولتی است، به وضعیت 
اشتغال زایی استان اشاره و تصریح کرد: اشتغال 
نزدیک به ۴۰ هزار نفر را در سال 96 داشته ایم 
که همین امر سبب شده نرخ بیکاری استان در 

زمستان 96 به 9.6 درصد رسیده است.
به گزارش ایســنا، دکتر »جعفر رودری« در 
اولین نشست موضوعی دبیران احزاب و گروه 
های سیاسی استان کرمان با اشاره به جایگاه 
اسناد باالدســتی اظهار کرد: اســتان کرمان 
استانی با قابلیت های ویژه گردشگری، صنعتی 
و .. است به طوری که 55.6 هزار میلیارد تومان 
جی دی پی اســتان کرمان است که سهم آن 
۳.۴ درصد از تولید ناخالصی کشور است که با 
توجه به نسبت به جمعیت استانی کرمان می 
توان مشــاهده کرد که متوسط تولید استان از 
میانگین کشور پایین تر بوده و  به عبارت دیگر 
هر کرمانی متوســط 9۰ درصد سهم تولید هر 

ایرانی است.
رودری با با بیان اینکه در بخش شــهری و 
روستایی در جایگاه تولید از وضعیت مناسبی 

برخوردار نیست تصریح کرد: سهم معادن استان کرمان ۴۰ درصد 
کشوری و  9 درصد تولید بخش کشاورزی کشور است که خود نشان 
از ظرفیت ها و پتانســیل های استان کرمان است که در گذشته به 

خوبی از آنها استفاده نشده است.
وی با اشاره به نرخ 8 درصدی اقتصادی کشور در سند چشم اندازی 
کشور اظهار کرد: سال ۱۳8۴ سال شروع چشم انداز در کشور بود 
که در استان ها به دو دوره ۱۰ ساله شکسته شد که در این راستا 
برنامه ریزی توســعه ای با اهداف چشم انداز تبیین شده در استان 
را برنامــه ریزی کردیم که در بخــش ملی، اقتصادی و راهبردهای 

توسعه تدوین شده است.
رودری با اشاره به پیش بینی رشد ساالنه 8.5 درصدی اقتصادی 
در اســتان کرمان در سند چشــم انداز اظهار کرد: از این رشد 5.7 
درصد از محل سرمایه گذاری جدید و ۲.8 درصد نیز از محل بهره 

وری به صورت ساالنه به دست خواهد آمد.
وی با اشاره به پیش بینی سرمایه گذاری و تامین منابع مالی ۱۲۳ 
هزار میلیارد تومانی در برنامه 5 ساله برای رسیدن به این هدف اظهار 
کرد: در حالت بالفعل استان، اگر با شرایط پیش بینی شده مقایسه 
کنیم، نیاز به تجهیز ۱۰۰ درصدی منابع هســتیم که در این راستا 

الگوی تامین منابع مالی در برنامه ششم توسعه را تدوین کردیم.
رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با اشاره به 
اینکــه در این الگو ۱۳ درصد از محل بودجه دولتی در نظر گرفته 
شده اظهار کرد: 87 درصد منابع را باید در بخش غیردولتی محقق 

و جهت دهی کنیم که با تاکید استاندار کرمان نگرش راهبردی در 
مدیریت توسعه استان را دنبال کرده که در این راستا الگوی اقتصاد 

مقاومتی را مطرح کردیم.
وی با اشــاره برگزاری کمیته های تخصصی الزم برای رسیدن به 
رشد اقتصادی 8.5 درصدی استان با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل 
های استان تصریح کرد: یکی از خالهای اساسی در برنامه های توسعه 
ای استان، عدم درگیر بودن بخش غیردولتی و مردم در امر توسعه 
بود که در این راســتا ایده و مدل مدیریتی ظرفیت های اقتصادی 
استان و بخش غیردولتی را وارد برنامه های توسعه ای استان کردیم.

رودری بار دیگر با اشاره به سهم پایین استان جی دی پی استان 
کرمان اظهار کرد: آمار و ارقام نشــان مــی داد که گردش مالی 5 
بنگاه های بزرگ اقتصادی اســتان همچــون گل گهر، مس و .. به 
مراتب از سهم استان کرمان بیشتر بوده به طوری که تنها بیش از 
85 درصد ارزش افزوده معادن اســتان کرمان در اختیار دو شرکت 
ملی مس و گل گهر بود که در این راستا می طلبید از ظرفیت این 

شرکت های بزرگ استفاده کرد.
رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با اشاره به 
اجرای مدل الگوی اقتصاد مقاومتی در اســتان کرمان تصریح کرد: 
نقش هر یک از معین های اقتصاد مقاومتی در نقشــه راه استان و 

سند های چشم اندازی استان مشخص شده است .
وی با اشــاره به تاییدات مقــام معظم رهبری و رییس جمهور از 
الگوی اقتصاد مقاومتی اجرا شــده در استان کرمان و مستندسازی 
این الگو و تعمیم آن به کل کشور، به دستاوردهای این مدل ها اشاره 

و اظهار کرد: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
تاکنون ۱۰۴ جلســه بــا ۴۱۲ مصوبه برگزار 
کرده که در این راستا ۱۱۰ پروژه احصا شده 
که 9۰ پروژه غیردولتی با 5۴ درصد تحقق و 
مابقی دولتی با 58 درصد پیشــرفت فیزیکی 

را شاهد هستیم.
رودری با بیان اینکه این 9۰ پروژه تاکنون 
۱۳هــزار میلیارد تومان تامین اعتبار شــده 
است که درصورت تکمیل این پروژه ها حدود 
۲5هزار فرصت شــغلی را ایجاد خواهد کرد 
تصریح کــرد: ۲۰ پروژه دولتــی نیز 8 هزار 
میلیــارد تومان اعتبارات مصوب شــده آنها 
خواهد بود که ۳ هزار فرصت شــغلی را ایجاد 

خواهد کرد.
رییس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی 
استان کرمان با تاکید بر اینکه رویکرد اصلی 
استان تکیه بر بخش غیردولتی و به کار گیری 
بخش دولتی در خدمت رسانی و تسهیل ساز 
رونق اقتصادی در بخش غیردولتی اســت، به 
وضعیت اشــتغال زایی استان اشاره و تصریح 
کرد: اشتغال نزدیک به ۴۰ هزار نفر را در سال 
96 داشــته ایم که همین امر سبب شده نرخ 
بیکاری اســتان در زمستان 96 به 9.6 درصد 

رسیده است.
وی با بیان اینکه نرخ مشارکت اقتصادی استان در سال 95،  ۳7.6 
درصد بوده که در ســال 96 به حدود ۴۰ درصد رســیده است که 
خود نشــان دهند امیدواری اقتصادی در استان کرمان است اظهار 
کرد: متوســط ایجاد اشتغال اســتان در سال های 75 تا 85،  ۲۳ 
هزار و 8۰۲ مورد بوده که تنها در سال 96 به بیش از 57 هزار نفر 

افرایش پیدا کرده است.
رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با اشاره به 
اجرای طرح مثلث توســعه اقتصادی اســتان کرمان اظهار کرد: در 
قالــب این طرح 76 هزار میلیــارد تومان انعقاد تفاهمنامه با بخش 
خصوصی را داشــته ایم که تاکنون ۱۱79 به بهره وری رســیده  و 

اشتغال مستقیم بالغ بر 85 هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.
رودری با اشاره به جذب سرمایه گذاری خارجی در استان کرمان 
تصریح کرد: قبل از سال 9۲ میزان جذب سرمایه گذاری خارجی به 
صورت مســتقیم 6.۲ میلیون دالر بوده که این عدد تا سال 95 به 
حــدود ۳ میلیارد دالر به صورت FDI، فاینانس، یوزانس و .. بوده 
اســت ضمن آنکه در حوزه صادرات غیرنفتی نیز بیش از 8 میلیارد 
دالر را در دولت تدبیر و امید داشته که تنها در سال 96، قریب به 

۱۰۱6 میلیون دالر از گمرکات استان را شاهد بودیم.
رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با اشاره به 
مصرف برق صنعتی استان کرمان افزود: در حوزه تولید برق، شاهد 
رشــد برق مصرفی بیش از 7.۱ درصد بودیم که خود نشان دهنده 

رشد اقتصادی استان کرمان است.
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فعاالن بخش خصوصی با 
رویکرد مسئولیت اجتماعی 
تجلیل می شوند

 فعاالن اقتصادی عضو اتاق ایران با رویکرد 
مسئولیت اجتماعی، نیمه نخست سال 1397  

ارزیابی و تجلیل می شوند.
بر اســاس اعالم مرکز ملی رتبه بندی اتاق 

ایران، فعاالن اقتصادی شاخص عضو اتاق ایران 
که دارای رویکرد مسئولیت پذیری اجتماعی 
هستند پس از ثبت نام و انجام ارزیابی تجلیل 

خواهند شد.

اطالعات تکمیلی دربــاره جزئیات مربوط 
بــه دریافت مــدارک از داوطلبــان از طریق 
وب ســایت مرکز ملی رتبه بنــدی اتاق ایران 

منتشر خواهد شد.

استاندار کرمان از واحدهای تولیدی 
کارآفرینان جوان بازدید کرد

خبر   

با حضور مدیران استانی
همایش پیاده روی در کارخانه 

سیمان ممتازان برگزار شد
به مناسبت گرامیداشــت هفته کار و کارگر همایش 
پیاده روی در کارخانه سیمان ممتازان با حضور مدیران و 
مسئوالن سازمان تامین اجتماعی، اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی استان، جمعی از مدیران و کارکنان شرکت 
های حوالی این کارخانه از جمله ســیمان کرمان، مس 
شهید باهنر، نیروگاه سیکل ترکیبی وهمچنین مدیران 

و کارکنان شرکت سیمان ممتازان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شــرکت ســیمان ممتازان، 
شــرکت کننــدگان در ایــن همایش پــس از نرمش 
صبحگاهی، مسافت ۳ کیلومتری در فضای باز کارخانه 
را پیاده روی کردند و در پایان به برخی شرکت کنندگان 

به قید قرعه جوایزی اهدا شد.
مدیرعامل شرکت سیمان ممتازان پس از برگزاری این 
همایش در جمع شــرکت کنندگان، ضمن گرامیداشت 
هفته کار و کارگر و تبریک اعیاد شعبانیه، گفت: شادابی 
و نشاط موجود در اینگونه همایش ها به دلیل حضور و 

استقبال گرم شما کارگران است.
محمد ربانی افزود: شــرکت سیمان ممتازان همواره 
به ســالمت و حفظ روحیه شاد و با نشاط کارکنان خود 
اهمیــت داده و می دهد کــه در این زمینه می توان به 
برگزاری مسابقات ورزشی در طول سال برای آنها به ویژه 
طناب کشی و تنیس اشاره کرد. وی ادامه داد: عالوه بر 
برگزاری مسابقات، با مدیران چند مجموعه ورزشی برای 
استفاده کارکنان از امکانات آنها قرارداد منعقد کرده ایم.
در ادامه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
کرمــان، ضمن قدردانی از مدیران و کارکنان شــرکت 
ســیمان ممتازان گفت: این شــرکت یکی از بنگاههای 
اقتصادی خوب در ســطح اســتان اســت که تولیدات 

مهمی دارد. 
رضا اســماعیلی اظهارامیدواری کــرد: با پرداختن به 
ورزش، ضمن حفظ ســالمتی خود در طول دوران کار 
و تالش، با روحیه شــاد وارد دوران بازنشستگی شوید و 

محیط خانواده های خود را نیز تحت تاثیر قرار دهید.
مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمان نیز در ادامه این 
آئین هفته کار و کارگر را به همه تالشگران و زحمتکشان 
این عرصه تبریک گفت و بیان کرد: در اســتان کرمان 
۴۳ هزار کارگــر فعالیت می کنند که بیش از ۳۰ هزار 
و 8۰۰ نفر از آنها به عنوان بیمه شــده اجباری مشغول 
بکارند. علی حسینی تصریح کرد: استان کرمان در بحث 
اشتغال، سرمایه گذاری و افزایش تعداد بیمه شدگان در 
بین استان های کشور رتبه ممتاز را دارد که حاصل تالش 
همه مدیران استان به ویژه استاندار و شرکای اجتماعی و 
کارفرمایان است که همواره با زحمات خود منشا خیر و 
برکت بوده اند. وی با اشــاره به اینکه امیدواریم در سال 
“حمایــت از کاالی ایرانی” بتوانیم خدمتگذار خوبی در 
کنار شما باشــیم، اضافه کرد: سازمان تامین اجتماعی 
مفتخر اســت در کنار کارگران، بیمه شدگان و شرکای 
اجتماعی باشد و همواره تالش می کند تا دغدغه و نگرانی 

حال و آینده ایشان را برطرف کند.
حســینی اظهار کرد: وظیفه سازمان تامین اجتماعی 
تامین و استمرار معیشت خانواده هاست و افرادی که تا 
دیروز در سنگر تولید و اشتغال به عنوان کارگر فعالیت 
می کردند باید امروز به عنوان بازنشسته و از کار افتاده 

مورد حمایت قرار گیرند.
مدیرکل تامین اجتماعی اســتان کرمان با بیان اینکه 
ماهانه ۱8۰ میلیارد تومان حق بیمه پرداخت می کنیم، 
افــزود: ماهانه به ۱۰۰ هزار خانواده ۱۳۰ میلیارد تومان 
حق بیمــه پرداخت و همچنین در مجموع 5۰ میلیارد 
تومــان در بخش درمان نیز هزینه می شــود. وی ادامه 
داد: شرکت سیمان ممتازان از کارفرمایان خوب و بسیار 
خوش حساب سازمان تامین اجتماعی استان است که 
اصرار به حفظ ســوابق و حفظ دستمزد واقعی کارکنان 

و کارگران خود دارد.
گفتنی اســت، در حاشیه این مراسم از آقای آبساالن 
کارگرواحد مکانیک کارخانه ســیمان ممتازان کرمان 
که در مســابقات پاورلیفتینگ کارگران اســتان که به 
میزبانی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان برگزار 
شــد، مقام اول را در بین ۱۰۰ شرکت کننده به دست 

آورد، تقدیر شد.

اطالعات واحدهای تولیدی 
و صنایع امسال به روز می شود

معاون دفتر فنــاوری اطالعات و داده وزارت صنعت، 
معدن و تجارت از اتمام ثبت اطالعات واحدهای صنعتی 
و تولیدی کشور در راستای اجرای طرح شناسایی ظرفیت 

های تولید ملی تا پایان تیر امسال خبر داد.
به گزارش ایرنا، ناهید زندی فر  با بیان اینکه تاکنون 
آمار منســجمی درباره واحدهای نیمه تعطیل و تعطیل 
وجود نداشــته است، به روز رسانی، شناسایی و تکمیل 
اطالعات واحدها و زیرســاخت های صنعتی کشور را از 

اهداف اجرای این طرح عنوان کرد. 
وی بیان کرد: طرح شناسایی ظرفیت های تولید ملی 
از اواخر سال گذشته آغاز شد و تاکنون اطالعات حدود 

۱5هزار واحد ثبت و جمع آوری شده است. 
زندی فر افزود: با اتمام این طرح ظرفیت های صنعتی، 
واحدهــای فعال و غیرفعال و همچنین وضعیت موجود 

صنایع شناسایی می شود.

در مارس 2018روی داد
رشد ۴۷ درصدی تولید آهن 

اسفنجی ایران
تولید آهن اســفنجی ایران در ماه مارس سال جاری 
میالدی نســبت به مدت مشابه سال گذشته ۴7درصد 

افزایش یافت.
مجله متال بولتن اعالم کرده اســت که در ماه مارس 
ایران ۲ میلیون و ۱۳۰هزار تن آهن اسفنجی تولید کرد 
که حاکی از رشد ۲/ ۴7 درصدی نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته است. این در حالی است که تولید جهانی 
این محصول نیز شــاهد رشد ۱/ ۱5 درصدی بوده و از 
6میلیون و 5۰ هزار تن در ماه مارس ســال گذشته به 
6 میلیــون و 97۰ هزار تن در مــارس ۲۰۱8 افزایش 
یافت.عربستان ســعودی نیز تولید آهن اسفنجی خود 
را از ۲98هــزار تن در ســال ۲۰۱7 به ۴۲5هزار تن در 
ســال جاری افزایش داد. در حالی که لیبی شاهد افت 
9/ ۴8 درصدی بوده و تولید آهن اسفنجی این کشور از 
57هزار تن در سال گذشته به ۲9 هزار و 76 تن در سال 
جاری کاهش یافته است.همچنین تولید آهن اسفنجی 
در مارس ۲۰۱8 در کشور های مکزیک، امارات متحده 
عربی، آفریقای جنوبی و ونزوئال با کاهش نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته به ثبت رسید.

کارنامه یک ماهه منتشر شد
رشد 5درصدی تولید مس 

محتوی شرکت مس
شــرکت ملی صنایع مس ایران براســاس آمار تولید، 
تا پایان فروردین  ماه ســال جاری موفق به رشــد تولید 

5درصدی مس محتوی شد.
 به گزارش مس پرس، مهندس »سعد عبدی« مدیر 
برنامه ریزی و نظارت شرکت مس، با اعالم این خبرگفت: 
تا پایان فروردین ماه سال 97 تولید مس محتوی شرکت 
ملی صنایع مس ایران از مجتمع های مس سرچشــمه، 
میدوک و ســونگون، در مجموع ۲6 هزار و 56۰ تن بوده 
است که در برابر برنامه تعریف شده ۲5هزار و 56۰تنی، 
رشد 5درصدی داشته است. عبدی با بیان این که تولید 
کنسانتره مس نیز طی این دوره  زمانی، رشد 8درصدی 
را تجربه کرده اســت، گفت: در طی این مدت، شرکت 
مس ۱۰7 هزار و 9۳5 تن نســبت به برنامه تعریف شده 

99 هزار و 966 تنی، کنسانتره مس تولید کرده است.
مدیــر برنامه ریزی و نظارت شــرکت مس درباره کل 
اســتخراج شــرکت مس از مجتمع های سرچشــمه، 
میدوک، سونگون و معادن دیگر در طی این بازه  زمانی 
گفت: شرکت مس در مجموع ۱7 میلیون و ۲۴6 هزار تن 
استخراج داشته است که در مقایسه با برنامه تعریف شده 
۱۴ میلیون و ۳79 هزار تنی، از رشد ۲۰درصدی برخوردار 
بوده است. عبدی اظهار داشت: برنامه تعیین شده برای 
برداشت سنگ سولفوری نیز تا پایان نخستین  ماه سال 
جاری از مجتمع های مس سرچشمه، میدوک و سونگون 
۴ میلیون و 5۱7 هــزار تن بوده که با عملکرد ۴میلیون 

و 8۴۲هزار تنی، 7درصد از برنامه جلوتر بوده است.
مدیر برنامه ریزی و نظارت درخصوص ســایر تولیدات 
شــرکت مس گفت: آند تولیــدی در این ماه ۲۴ هزار و 
76۱تن بوده است که نسبت به برنامه تعریف شده ۲۲ هزار 
و ۲۰۰ تنی افزایش ۱۱درصدی داشته است. همچنین 
تولید آند شــرکت مس در مقایسه با مدت مشابه سال 

گذشته نشان دهنده افزایش ۲9 درصدی است.

اطالعات واحدهای تولیدی 
و صنایع امسال به روز می شود

معاون دفتر فنــاوری اطالعات و داده وزارت صنعت، 
معدن و تجارت از اتمام ثبت اطالعات واحدهای صنعتی 
و تولیدی کشور در راستای اجرای طرح شناسایی ظرفیت 

های تولید ملی تا پایان تیر امسال خبر داد.
به گزارش ایرنا، ناهید زندی فر  با بیان اینکه تاکنون 
آمار منســجمی درباره واحدهای نیمه تعطیل و تعطیل 
وجود نداشــته است، به روز رسانی، شناسایی و تکمیل 
اطالعات واحدها و زیرســاخت های صنعتی کشور را از 

اهداف اجرای این طرح عنوان کرد. 
وی بیان کرد: طرح شناسایی ظرفیت های تولید ملی 
از اواخر سال گذشته آغاز شد و تاکنون اطالعات حدود 

۱5هزار واحد ثبت و جمع آوری شده است. 
زندی فر افزود: با اتمام این طرح ظرفیت های صنعتی، 
واحدهــای فعال و غیرفعال و همچنین وضعیت موجود 

صنایع شناسایی می شود.

در سال جاری صورت می گیرد
تعیین تکلیف ۶۳۲ بنگاه دولتی 
بر عهده سازمان خصوصی سازی

قرار شــده است که در سال جاری ۴۱۲ بنگاه دولتی 
توسط سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی واقعی 
واگذار شود و درباره واگذاری ۲۲۰ بنگاه دیگر نیز تصمیم 
گیری شــود. این در حالی است که قرار بر این بود که 
تا ســال ۱۳9۳ کل واگذاری ها تمام و قسمت بزرگی از 

اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شود.
به گزارش ایســنا، یکی از تکالیف هیات واگذاری در 
سازمان خصوصی سازی در هر سال این است که فهرستی 
شامل اسامی بنگاه های مشمول واگذاری به همراه مقدار 
سهام یا درصد قابل واگذاری آنها و نیز برنامه واگذاری را 
به تصویب برساند. طبق قانون تا پایان سال ۱۳9۳ می 
بایســت همه واگذاریها خاتمه پیدا می کرد ولی از سال 
۱۳9۴، همه ســاله قانونگذار در قوانین بودجه سنواتی 
اجازه واگذاری بنگاههــا تا خاتمه کامل واگذاریها را به 

سازمان خصوصی سازی داده است.

خبر   

رئیس فراکسیون توسعه صادرات مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه بخش خصوصی باید مســائل صادرات را پیگیری کند گفت: 
این فراکسیون نیز برای رفع مشکالت اساسی و در راستای حمایت 

از کاالی ایرانی، همراه صادرکنندگان است.
به گزارش ایرنا حســین امیری خامکانی افزود: برای حمایت از 
کاالی ایرانی نباید منتظر دولت بمانیم لذا مسئوالن استان کرمان 

تمامی مسائل در این زمینه را دنبال می کنند.
وی تصریح کرد: آمادگی کمک به کنسرســیوم های صادراتی را 
داریــم و دولت در زمینه توســعه صادرات قول همکاری به بخش 
خصوصی داده اســت. رئیس فراکســیون توسعه صادرات مجلس 
شــورای اسالمی گفت: برای ســاماندهی و حل مشکالت اساسی 
صادرات کشور فراکسیون توسعه صادرات مجلس شورای اسالمی 

با حضور مســئوالن دولتی ازجمله معاون اول رئیس جمهوری و 
رئیس مجلس شــورای اسالمی تشکیل می شــود. وی افزود: ابر 
چالش های استان کرمان در حوزه آب و کشاورزی و اینکه ارزش 
افزوده این استان به درستی اجرا نمی شود، در دستور کار مجلس 

شورای اسالمی قرار دارد.
امیری خامکانی ادامه داد: فضای کسب و کار و فضای تولید نیز 
از جمله ابر چالش های بخش خصوصی در استان کرمان هستند.

وی گفت: فعاالن اقتصادی و تشکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی استان کرمان اشراف اطالعاتی، خالقیت و ابتکار عمل 
بیشتری در صحنه اقتصادی و صادراتی کشور نسبت به سایر استان 
ها دارند. وی افزود: در دوره های گذشــته مجلس شورای اسالمی 
با تدوین قوانینی حوزه صادرات را تسهیل کرده است و فراکسیون 

توسعه صادرات مجلس شورای اسالمی این دوره در حوزه نظارتی 
فعالیت خواهد کرد.

رئیس فراکسیون توسعه صادرات مجلس شورای اسالمی عنوان 
کرد: این فراکسیون پل ارتباطی مردم با دولت است و اشتغالزایی 

و رونق اقتصادی باید در صادرات غیر نفتی دنبال شود.
وی گفت: برای جبران خالء قانون گذاری فعاالن اقتصادی باید 
از ظرفیت فراکســیون توســعه و صادرات، اتاق بازرگانی و بخش 
خصوصی اســتفاده ببرند. وی افزود: سیاست های اجرایی دولت 
در زمینــه صدور مجوزها برای ایجاد فضای کســب و کار به مرور 
زمان پیچیده تر می شــود و باید در فضای موجود بتوان صادرات 
را تســهیل کرد. امیری خامکانی بیان کرد: دولت باید تکلیف ارز 

را در چارچوب اقتصاد مقاومتی و تسهیل صادرات روشن کند.

در راستای حمایت از کاالی ایرانی

فراکسیون توسعه صادرات همراه صادرکنندگان است

تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران، معامله یک 
هزار و ۱۴۰ تن مس مفتول، دو هزار تن مس کاتد و پنج هزار تن 

مس کم عیار را تجربه کرد.
تاالرهــای مختلف بورس کاالی ایــران، درمجموع معامالتی به 
ارزش ۲۱۳ میلیارد و 7۳۲ میلیون و 6۰۰ هزار تومان داشتند که 

از ایــن میزان ۲۰7 میلیــارد و 585 میلیون و 9۰۰ تومان آن به 
رینگ داخلی تعلق داشت.

بر اســاس این گــزارش، همچنین در جریــان معامالت دیروز، 
تاالر صنعتی بیشــترین ارزش معامالت را در حدود ۱۰9میلیارد 
و8۲5میلیــون و ۳۰۰هــزار تومــان به خود اختصــاص داد که 

باارزش ترین محصول این تاالر هم به مس کاتد شرکت ملی صنایع 
مس ایــران به میزان 56 میلیارد و ۴9۱ میلیون تومان اختصاص 
یافت. گفتنی است، عالوه بر مس کاتد فملی، دیروز ۱۴۰ تن سولفور 
مولیبدن، ۱۲ تن کنسانتره فلزات گرانبها، ۳۳۰ تن میلگرد و پنج 

هزار تن آهن اسفنجی نیز در این تاالر دادوستد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال یکهزار و ۳۰۰ میلیارد 
تومان منابع مالی در حوزه جوایز صادراتی برای پرداخت به واحدهای 

تولیدی پیش بینی شده است.
محمد شریعتمداری در نشستی با فعاالن و صاحبان صنایع تولیدی 
نساجی و واحدهای تولیدی و توزیع پوشاک و کیف و کفش مشهد 
افزود: همچنین دولت متعهد به پرداخت مطالبات گذشته واحدهای 

تولیدی در خصوص جوایز صادراتی است.
وی اظهار کرد: تاکنون ۴۰۰ میلیارد تومان طلب مانده برای جوایز 
صادراتی شناسایی شده که از دولت و مجلس شورای اسالمی تقاضا 
کرده ایم تامین این میزان را مجزا از جوایز صادراتی امسال در نظر 

گرفته و تخصیص دهند. 
وی بیان کرد: امســال برای نوسازی بخش صنعتی شهرهای زیر 
۱۰ هزار نفــر و کم برخوردار نیز حدود ۱.5 میلیارد دالر در قالب 
پرداخت تســهیالت با نرخ ســود پایین در نظر گرفته شده است. 
شریعتمداری اظهار کرد: همچنین از محل تبصره ۱8 قانون بودجه 
ســال ۱۳97، تسهیالتی برای نوسازی صنایع در شهرهای بزرگ و 
برخوردار در نظر گرفته شده است که در قالب تسهیالت پرداخت 
می شــود و تالش شــده که نرخ بهره این تسهیالت از ۱8 درصد 
به ۱۰ درصد کاهش یابد. وی با اشاره به مشکالت صنعت نساجی 
خراســان رضوی و واحدهای تولید کننده پوشاک گفت: مشکالت 

این بخش شامل سه بخش شهری، منطقه ای و ملی است که باید 
برای هر بخش راه حل مناسبی اتخاذ شود.

وی افزود: بناســت که شهرک صنفی پوشاک در یکی از شهرک 
های صنعتی خراســان رضوی که دارای زمین قابل واگذاری باشد، 

مشابه آنچه در تبریز شکل گرفت، ایجاد شود.
وزیر صنعــت، معدن و تجارت گفت: کارگروهی اســتانی برای 
شناســایی مشــکالت و راه حل ها و وضعیت موجود برای صنعت 
نســاجی و پوشاک شــکل خواهد گرفت که مطالب را جمع بندی 
و بــه وزارتخانه انعکاس می دهد تا بتــوان در این زمینه گامهای 

بلندی برداشت.
وی اظهار کرد: ما نتوانستیم اقدام مناسبی برای تامین نیازهای 
داخلی به پوشــاک برای جامعه اسالمی انجام دهیم و برای عالقه 
مندان به حجاب اســالمی در ســطح پوشاک عرضه شده در بازار، 

تولیدات به میزان کافی نیست.

در معامالت بورس کاال رقم خورد

پیشتازی مس کاتد »فملی« در بورس کاال

وزیر صنعت، معدن و تجارت، خبر داد

1300 میلیارد تومان جایزه صادراتی منظور شد

استاندار کرمان از چهار واحد تولیدی مربوط 
به کارآفرینان جوان استان در شهرک صنعتی 
شــماره ۲ )خضرا( بازدید کــرد و از نزدیک در 

جریان مسائل کاری آنان قرار گرفت.
به گزارش ایرنا علیرضا رزم حسینی در جریان 
این بازدیدها بر تحقق طرح های اقتصاد مقاومتی 
به عنوان تنها راه برون رفت از مشکالت اقتصادی 
پیش رو یاد کرد و اظهار داشت : در این استان 
آمادگی الزم برای کمک به اجرا و سرعت بخشی 

به روند این طرح ها وجود دارد.
استاندار از شرکت تولیدی لوله های پلیمری 
مهر آب حیات صنعت، کارخانه کارمانیا فلز خاور 
میانه، شرکت آرین یکتا و شرکت تولید لوله های 

گاز CPO بازدید کرد.

شرکت مهرآب حیات صنعت با سرمایه گذاری 
۱.5 میلیــارد تومان و اشــتغال زایی ۲۲ نفر، 
شرکت آرین یکتا با 5۰ میلیون تومان سرمایه 
گذاری اولیه و سرمایه گذاری کنونی ۲.۱ میلیارد 
تومان و شرکت لوله های گاز CPO با سرمایه 
گذاری ۱۰ میلیارد تومان و اشتغال زایی برای 

۲5 نفر راه اندازی شده است.
شــرکت کارمانیــا فلز خاور میانــه در حال 
طــی مراحل قانونی بــرای دریافت پروانه بهره 

برداری است.
اســتان کرمان بر اثر موفقیــت های حاصل 
شــده اش در حوزه اقتصاد مقاومتی به عنوان 
الگوی کشوری از سوی رئیس جمهوری معرفی 

شده است.

»رابرت اکلفیلد«، معاون فروش جدید کمپانی کودلکو گفت: عرضه 
کنسانتره مس در پنج سال آینده به دلیل کم بودن پروژه های جدید 
معدنی و افزایش ظرفیت واحدهای ذوب، با کسری همراه خواهد بود.
به گزارش مس پــرس به نقل از متال بولتن، اکلفیلد با اعالم این 
خبر گفت: »در پنج ســال آینده درحالی که ظرفیت پاالیِش باالیی 

وجود خواهد داشت؛ اما بازارها با کسری شدیدی در بخش کنسانتره 
مواجه خواهند شد.« بر پایه اعالم این کمپانی، تنها در سال جاری 
کشور چین حدود ۲/۱ تا 5/۱میلیون تن به ظرفیت واحدهای ذوب 
خــود اضافه خواهد کرد. وی افزود: »این حجم اضافی به این معنی 
اســت که هر ســال یک کمپانی با ظرفیت معادل کمپانی کودلکو 

نیاز اســت تا پاســخگوی این تقاضای اضافی باشد.« وی همچنین 
گفت: »با این وجود، هیچ پروژه بزرگ معدنی تا قبل از سال ۲۰۲۴ 
راه اندازی نخواهد شــد. واحدهای ذوب زیادی در جهان وجود دارد 
ولی هیچ یک از کشــورها به جز چین و احتماالً هند سرمایه گذاری 

مناسبی در بخش معادن مس در دست اقدام ندارند.«

معاون فروش کودلکو خبر داد

کسری بازار کنسانتره مس در پنج سال آینده

نوسازی و بهسازی واحدهای تولیدی را می توان یکی از دغدغه های 
اصلی متولیان بخش صنعت دانســت، دغدغه ای که موجب شد تا 
در طرح رونق تولید ســال 96 طرح باسازی و نوسازی 5 هزار واحد 
اقتصادی نیز مدنظر قــرار گیرد. حال به گفته وزیر صنعت، معدن 
و تجارت تســهیالت 5/ ۱ میلیارد دالری نیز در قالب طرح اشتغال 
روســتایی نیز در نظر گرفته شــده تا به این طریق روند نوسازی و 
بهســازی واحدهای تولیدی در این مناطق شــتاب گیرد. براساس 
این طرح تسهیالت 5/ ۱ میلیارد دالری برای مناطق حاشیه مرزی 
با ســود ۴ درصد، برای مناطق غیر حاشیه با سود 6 درصد و برای 
روستا های با جمعیت زیر ۱۰ هزار نفر با سود ۱۰ درصد در اختیار 

متقاضیان قرار خواهد گرفت.
عالوه بر چالش نوســازی واحدهای تولیدی، جانمایی واحدهای 
صنعتی یکی دیگر از مشــکالتی است که درحال حاضر بنگاه های 
تولیدی با آن مواجه هستند؛ به طوری که در برخی مواقع جانمایی 
نامناسب بنگاه های تولیدی کاهش کارآیی بنگاه های تولیدی را به 
همراه داشــته است. محمد شریعتمداری نیز با تایید این مشکل در 

نشســت تخصصی پوشاک و نســاجی در اتاق اصناف مشهد عنوان 
کرد: صنعت ایران با این مشکل مواجه است و به طور کلی مشخص 
نیســت فعالیت های اقتصادی در کجای کشور راه اندازی می شود؛ 
البته چارچوب ها روشــن اســت، به عنوان نمونــه در حوزه صنعت 
خــودرو طرح های مختلفی وجــود دارد ولی اینکه کدام یک از این 
طرح ها مرکز و هســته اصلی فعالیت ها باشــد، مشخص نیست. آیا 
می خواهیم قطعه سازی را محور فعالیت ها قرار دهیم یا تولیدکننده 
شــویم؟ اگر این وضعیت روشــن باشد، مشخص می شود ما کجای 

این صنعت قرار داریم.
شریعتمداری افزود: در صنعت پارچه نیز با وضعیت مشابهی مواجه 
هســتیم. در واقع مشخص نیست آیا می خواهیم نخ باکیفیت تولید 
کنیم یا به تولید پنبه بپردازیم. ما در تصمیم گیری های راهبردی با 
یک چنین دوگانه هایی مواجه هستیم. امروز ما در همه این زمینه ها 
فعالیت داریم؛ مثال هم پنبه در داخل تولید می کنیم و هم پنبه وارد 
می کنیم؛ نخ تولید داخل در اختیار داریم و نخ تولید خارج نیز وارد 

می کنیم. در مورد پارچه نیز همین وضعیت وجود دارد.
وی اضافه کرد: اگر کشور بخواهد استراتژی روشنی داشته باشد، 
باید زمانبندی و برنامه جامع توسعه روشنی در این خصوص داشته 
باشــد. کار دولت حمایت از تولید اســت نه طراحی برنامه. این کار 
مربوط به اتحادیه های صنفی و بخش خصوصی اســت. با این حال 
شرایط درحال حاضر به گونه ای است که باید مشترکا این مسیر را 

طی کنیم. این کار کمی زمانبر است.  
وزیــر صنعت، معدن و تجارت افزود: نســاجی یکی از مهم ترین 
و قدیمی ترین صنایع ایران اســت. کشور ما شــاید به دلیل برخی 
محدودیت هــا مانند کمبود آب در برخی صنایع پیشــرفت زیادی 
نداشته باشد یا با توجه به میزان آالیندگی برخی صنایع مانند فوالد 
باید محل اســتقرار آن خارج از شــهر باشد، اما در صنعت نساجی 
وضعیت اینگونه نیســت. در واقع برخی صنایع مانند فوالد که باید 
حتما در مناطقی مانند مناطق ساحلی راه اندازی شود، به این دلیل 
که نمی تواند اشــتغال متوازنی ایجاد کند، به حل مشــکل اشتغال 
کشــور نیز کمک زیادی نخواهد کرد. این درحالی است که صنایع 
تولیــدی مانند کیف و کفش می تواند در دل شــهر قرار گیرد و به 
فعالیــت خود ادامه دهد. در نتیجه به این صنعت می توان به عنوان 

یک صنعت رو به رشد نگاه کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در این زمینه مســائل 
فرهنگی و قیمت تمام شده دخیل است. عالوه بر این هیچ مباالتی 
در تامین نیازمندی های مناســب برای جامعه اسالمی در فرهنگ 
تولیــد داخلی ما بــرای تامین کاالهایی که به صــورت قاچاق وارد 
کشــور می شود، وجود ندارد. در واقع ما نتوانسته ایم به طور طبیعی 
و به صورت مناسب پوشاک تولید کرده و این فرهنگ را به درستی 
به مردم منتقل کنیم تا این انگیزه در جوانان کشــور برای استفاده 

از این نوع پوشش و عالقه به آن ایجاد شود. 

طرح نوسازی 
روی ریل افتاد
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معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به اینکه 
اخبار بی اســاس درمورد خرید و فروش ارز در 
بازار غیررسمی منتشــر می شود که منبع آن 
نامشخص است ، گفت : بانک مرکزی و وزارت 

خانه های صنعت و کشاورزی باید روزانه مردم 
را در جریــان آخرین تحــوالت ارزی و میزان 
واردات کاالهای اساسی بگذارند. به گزارش ایرنا ، 
اسحاق جهانگیری افزود: این سیاست ها موجب 

جلوگیری از خروج سرمایه های ملی، مقابله با 
قاچــاق، حمایت از تولید داخلــی و نیز ایجاد 
اطمینان در مردم و فعاالن اقتصادی برای ثبات 
و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد کشور می شود.

مردم باید روزانه 
از آخرین تحوالت ارزی 

مطلع شوند

بانک، بیمه 
و بورس

خبر   خبر   

حس گر تورم به روز شد 
بر اساس گزارش روابط عمومی بانک مرکزی نرخ تورم 
شاخص بهای تولیدکننده در فروردین ماه سال جاری به 

۱۰.8 درصد رسید.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی؛ شاخص بهای 
تولیدکننــده در ایران در دوازده ماه منتهی به فروردین 
ماه ۱۳97 نســبت به دوازده ماه منتهی به فروردین ماه 

۱۳96 به میزان ۱۰.8 درصد افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش شــاخص بهای تولیدکننده در 
ایران براســاس ســال پایه ۱۰۰=۱۳9۰ در فرودین ماه 
۱۳97 به عدد ۲66.۳ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۳ 
درصد افزایش داشته است. این شاخص در فروردین ماه 
۱۳97 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۲.7 درصد 

افزایش نشان می  دهد.

پایان پیش فروش 
سکه های ۶ ماهه

پیش فروش سکه در سررسید 6 ماهه در شعب بانک 
ملی ایران متوقف شده است و فقط در سررسیدهای 9 
ماهه، یک ساله، ۱8 ماهه و ۲ ساله انجام می شود.پس از 
آغاز اجرای برنامه یکسان سازی ارز از سوی دولت از ۲۱ 
فروردین، بانک مرکزی دور جدید پیش فروش ســکه را 
در سررســیدهای یک ماهه، سه ماهه، 6 ماهه، 9 ماهه، 

یک ساله، ۱8 ماهه و دو ساله کلید زد.
تا هفته گذشــته پیش فروش سکه در سررسید یک 
ماهه و سه ماهه به دلیل محدودیت ضرب سکه در بانک 
مرکزی متوقف شده بود که پیگیری از شعب بانک ملی 
نشان می دهد پیش فروش در سررسید 6 ماهه با قیمت 
یــک میلیون و ۴75 هزار تومان نیز از این هفته متوقف 

شده است.
محمود احمــدی، دبیــرکل بانک مرکــزی چهارم 
اردیبهشــت ماه گفتــه بــود: از زمان آغــاز دور جدید 
پیش فروش ســکه تاکنون، پنج میلیون قطعه ســکه از 
طریق شعب بانک ملی ایران پیش فروش شده که سهم 
سررسیدهای یک ماهه یک میلیون قطعه بوده است.طبق 
قانون، بانک مرکزی مسوولیت ضرب سکه طال و تنظیم 
بازار آن را عهده دار است و از این رو به دلیل توان ضرب 
ســکه در بانک مرکزی، در هر دوره زمانی ظرفیتی در 
نظر گرفته می شــود؛ وقتی ظرفیت آن تکمیل می شود، 
امکان پیش فروش بیشتر در دوره زمانی یاد شده وجود 
ندارد.پیش فروش سکه در سررسید 9 ماه، یک میلیون 
و ۴۱۰ هزار تومان و یک ساله یک میلیون و ۳5۰ هزار 
تومان در شعب بانک ملی ایران انجام می شود و قیمت 
سکه برای سررســید ۱8 ماه، یک میلیون و ۲۴5 هزار 
تومان و سررسید ۲ ساله یک میلیون و ۱6۰ هزار تومان 

تعیین شده است.

پرونده سود سهام عدالت 
در سال مالی 95 بسته شد

پرونده توزیع سود سهام عدالت برای سال مالی ۱۳95 
با پرداخت بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان سود بین ۳5.5 

میلیون نفر مشموالن این طرح بسته شد.
به گزارش ایرنا، مرحله نهایی ساماندهی سهام عدالت 
از اواخر اسفند ماه 95 با رونمایی از سامانه آن آغاز شد 
تا مشموالن با ورود به این سامانه ضمن آگاهی از صورت 
حساب وضعیت خود، شماره شبای بانکی برای دریافت 
سود مربوط به عملکرد سال 95 شرکت ها را ارایه کنند 
و در صورت تمایل باقیمانده ســهم خود را بپردازند که 
در صورت آزادســازی سهام، صاحب یک میلیون تومان 

سهم شوند.
در نهایت پس از حدود ۱۰ ماه از آغاز اجرای این طرح، 
توزیع ســود سهام عدالت با موافقت رییس جمهوری از 
تاریخ ۱8 دی ماه ۱۳96 آغاز شــد و مشــموالن در دو 
مرحله ســود ســهام خود مربوط به ســال مالی 95 را 

دریافت کردند. 
آخرین گروه باقیمانده، کارکنان شاغل در دستگاه های 
اجرایی، بازنشستگان کشوری و لشگری و تامین اجتماعی 
بودند که از ۲8 اســفندماه واریز سود آنها آغاز و هشتم 

اردیبهشت ماه با این گروه نیز تسویه شد. 
ســازمان  رئیــس  مشــاور  ســیدجعفر ســبحانی 
خصوصی ســازی روز چهارشــنبه در گفت و گو با ایرنا 
اظهار داشــت: تاکنون ۳5 میلیون و 5۰۰ هزار نفر پس 
از تسویه حساب سود سهام عدالت گروه های مربوط به 
خود، اقدام به ثبت شماره شبای حساب بانکی کرده اند 
که پس از تایید شــماره شــبای آنها تا پایان خردادماه 

امسال سود خود را دریافت می کنند. 
وی گفت: ۲ میلیون نفر از مشــموالن ســهام عدالت 
متوفی داریم که فرآیند واریز ســود به این گروه نیز در 
حال طی شدن است و تا تیرماه امسال تکلیف این گروه 
مشخص می شود.مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی 
اعالم کرد: تیرماه امسال فصل برگزاری مجامع شرکت ها 
است و شرکت های حاضر در سبد سهام عدالت باید سود 
سال مالی سال ۱۳96 را مشخص و به سازمان خصوصی 
سازی اعالم کنند. آزادســازی و معامالتی شدن سهام 
عدالــت یکی دیگر از برنامه های دولت تدبیر و امید به 
شمار می رود که اجرای آن نیاز به مجوز مراجع ذیصالح 
قانونــی دارد و زمان و نحوه معامالت ســهام عدالت به 
صورت گسترده به عموم مردم اطالع رسانی خواهد شد.
براساس اعالم سازمان خصوصی سازی دوره مجاز ثبت 
نام بازه زمانی ۱۰ ســاله ۱۳85 تا ۱۳9۴ بوده و پس از 

آن ثبت نام جدیدی انجام نشده است.
همچنین امکان تغییر شــماره شــبای بانکی توسط 
مشــموالن در صورتی که شماره شبای مشمولی تائید 
نهایی شده باشد، وجود ندارد مگر این که شماره شبای 
شــخص بنا به دالیلی مسدود شود که در آینده امکان 
اعالم شماره شبای بانکی توسط این دسته از مشموالن 

فراهم خواهد شد.

مدیرعامل مرکز مالی ایران، پاسخ می دهد

چرا بخش خصوصی 
برای تامین مالی به اوراق دل نمی دهد؟

معاون وزیر ارتباطات تشریح کرد

جزئیات شروط معافیت مالیاتی استارتاپ ها

مدیرعامل مرکز مالی ایران درباره عدم تمایل شــرکت ها نســبت 
به تامین مالی از طریق اوراق می گوید مســئله اینجاست که اکنون 
بسیاری از این شرکت ها مکانیزم آن را خوب نمی شناسند و با انواع 
ابزارهایش آشنا نیستند و کماکان ممکن است فکر کنند تامین مالی 

از طریق وام برایشان بهتر و کم هزینه تر است.
علی نقوی - مدیرعامل مرکز مالی ایران اظهار کرد: انتشار اوراق، 
فی النفســه کار بدی نیست و در دنیا هم چه بخش خصوصی و چه 
دولت از آن اســتفاده می کنند. مسئله اینجاســت که انتشار اوراق 
باید نظمی داشــته باشد. در بسیاری از کشــورهای دنیا کمیته ای 
درباره بررســی وضعیت اوراق وجود دارد که وظیفه تصمیم گیری و 
اطالع رسانی را به عهده دارد. چنین اقدامی سبب شده فعاالن مالی در 
ابتدای سال بدانند تا پایان سال انتشار می شود و زمانش چقدر است.
وی ادامه داد: اوراق وسیله خوبی برای تسویه بدهی های دولت است 
و اینکه باب آن باز شــده است خوب بوده و امیدواریم در جای خود 
استفاده شود. به این معنی که واقعا از آن ها برای پرداخت بدهی های 

دولت استفاده شود و نه به قصد تامین مالی هزینه های جاری.
مدیرعامل مرکز مالــی درادامه بیان کرد: دولت باید اندک اندک 
به اوراق بلندتــری فکر کند. همچنین ابزارهای جانبی مانند اعتبار 
ســنجی هم به کار رود تا با نرخ متعادل تری به کار رود. به نظر من 

در چند سال آینده به این سمت برویم.
مدیرعامل مرکز مالی همچنین درباره انتشــار اوراق توسط بخش 
خصوصی گفت: در وهله اول انتشــار اوراق توسط بخش خصوصی 
مستلزم این است که اوال شفاف باشد و بعد اینکه در پروژه های سودآور 
فعالیت کند. اکنون شــرکت های بزرگ ایــن کار را انجام می دهند 

و اگر همکاری بیشــتری بین تامین ســرمایه ها، بانک ها و شرکت ها 
اتفاق بیفتد، فکر می کنم بتوانیم تامین مالی باالتری برای شرکت ها 
داشته باشیم. مســئله اینجاست که شرکت ها این مکانیزم را خوب 
نمی شناسند و با انواع ابزارهایش آشنا نیستند و کماکان ممکن است 
فکر کنند تامین مالی از طریق وام برایشان بهتر و کم هزینه تر است.

او همچنین درباره وضعیت ســرمایه گذاری و علل جذب نشــدن 

ســرمایه گذار خارجی اظهار کرد: ســرمایه گذار خارجی بر اساس 
مزیت های نســبی وارد یک کشور می شــود. به نظر من در داخل 
نقطه ضعف هایی داریم. ابتدا اینکه خیلی خوب یاد نگرفتیم پروژه ها 
را تعریــف کنیم. یک پروژه معینی که بتواند ســرمایه گذار خارجی 
جذب کند. نکته دوم این است که برای جذب سرمایه گذار خارجی 
مراکز متعددی ایجاد شده است؛ بنابراین سرمایه گذار خارجی دقیقا 
نمی داند باید با چه کســی روبرو شود. در مقابل هم سرمایه پذیران 
نمی دانند که چه اطالعاتی باید ارایه کنند. به این ترتیب ما در سمت 

خودمان زیرساخت های کافی برای جلب سرمایه گذاری را نداریم.
نقوی اضافه کرد: سرمایه گذاری به این دلیل در پتروشیمی و چند 
صنعت دیگر جذب شــده اســت این است که سابقه این ها طوالنی 
اســت در حالیکه در صنایع دیگر کمتر بوده است. اگر برنامه ریزی 
صحیحی برای جذب سرمایه گذاری بشود شاید بتوان برای بخش های 
مختلف ســرمایه  جذب کــرد. دراین زمینه فقــط دولت هم موثر 
نیســت و اتاق های بازرگانی دراین زمینه مهم هستند. به هر حال 
سرمایه گذاری، اطالعات مالی دقیق می خواهد، پروژه های استاندارد 
می خواهد و... دولت هم باید بتواند فرآیند خروج و ورود سرمایه  چک 
کند. سیاست ها را بازنگری کند و به نظر من ما در شرکت ها درباره 
زیرساخت های جذب سرمایه مشکل داریم و باید واقع گرایانه تر نسبت 

به آنچه در اطرافمان هست برخورد کنیم.
به گزارش ایسنا، با توجه به افزایش سقف انتشار اوراق در بودجه 
۱۳97 بسیاری از کارشناسان از این امر انتقادکرده و نسبت به پرداخت 
تعهدات درآینده ابراز نگرانی کردند و البته این نکته هم مطرح شد که 
بهتر است ابزار انتشار اوراق توسط بخش خصوصی به کار گرفته شود.

معــاون وزیر ارتباطات، بیمه و مالیات را از جمله مهم ترین موانع 
شناسایی شده در زمینه توسعه فعالیت استارتاپ ها برشمرد.

رسول سراییان در نشست خبری سازمان فناوری اطالعات درباره 
مشکالت شرکت های استارتاپی در ایران و عملکرد این سازمان برای 
رفع موانع گفت: در دوره دولت یازدهم ۱5 مشکل شناسایی شده بود 
که با توجه به مقیاس ایران و جهان، برای رفع این موانع تالش شد؛ 
یکی از مشکالت مهم بحث بیمه است و بعد از آن مشکل مالیات از 

اهمیت باالیی برخودار است.
وی ادامه داد: در پیش نویس به هیات دولت با دو مصوبه به بیمه 
و سه مصوبه به مالیات به منظور رفع مشکالت در این زمینه تاکید 
شــده است. سراییان اعالم کرد: طبق قانون برنامه ششم دولت نمی 
تواند  کسب و کارها از جمله کسب و کارهای استارتاپی را از مالیات 
معاف کند اما پیشنهاد شده تا شرکت های نوپا در صورتی که درآمدی 
کمتر از 5۰۰ میلیون تومان داشــته باشند، در سه سال اولیه شروع 

کار از مالیات معاف باشند.
معاون وزیر ارتباطات با اشــاره به بحث مالیات تاکید کرد: مشوق 
مالیاتی کمترین تاثیر در میان مشوق های موجود برای کسب و کارها 
را دارد و هر میزان از مالیات دولت کاهش پیدا کند مردم ســاالری 

نیز کاهش پیدا می کند و باید به این موضوع توجه ویژه داشت.
وی با بیان اینکه سه دسته شرکت در زمینه مالیات فعالیت دارند، 
اولین دســته مربوط به معافیت مالیاتی به مناطق آزاد و پارک های 
علم و فناوری اختصاص دارد؛ همچنین بخشی از شرکت های دانش 
بنیان با توجه به هماهنگــی های صورت گرفته با معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری برای پرداخت مالیات شرایط ویژه ای دارند؛ 
در این میان واحدهای تولید کننده فناوری اطالعات نیز برای مالیات 

از تسهیالت ویژه ای برخوردار هستند.
رییس ســازمان فناوری اطالعات درباره صندوق های ســرمایه 
گذاری دولتی خاطرنشان کرد: صندوق های دولتی که قرار است به 
منظور رفع مشکالت استارتاپ ها با هماهنگی مرکز تسهیل گری و 
توانمندسازی فاوا ایجاد شود، با صندوق های خصوصی روبرو هستند 
و به هیچ وجه با کســب و کارها ارتباط مستقیم ندارند زیرا که اگر 
ارتباط مستقیم میان مصرف کننده یعنی استارتاپ و صندوق دولتی 
ایجاد شود پتانسیل فساد در زمینه سرمایه گذاری و مشکالت مالی 

بیشتر خواهد شد. 
وی افزود: اعتقاد دارم باید اکوسیستم در اختیار بخش خصوصی 
باشــد اما صندوق های دولتی در این میــان می توانند با همکاری 

صندوق های بخش خصوصی از اســتارتاپ ها و کســب و کارهای 
نوپا حمایت کنند.

سراییان تاکید کرد: به منظور انجام کامل پروژه صندوق های دولتی، 
پیش نویس الیحه صندوق های جســورانه و تامین مالی جمعی به 
هیات وزیران ابالغ شده؛ معیار ما یک ریل جهانی است که در تمام 
دنیا استفاده می شود و ما از این ریل استفاده می کنیم تا مشکالت 

استارتاپ های ایران نیز با سیاست گذاری جهانی رفع شود.
امیــر ناظمی عضو هیات عامل ســازمان فناوری اطالعات نیز در 
پاســخ به سوال دیگر خبرنگار ایِبنا درباره تغییر سیاست حمایت از 
استارتاپ ها در سازمان فناوری اطالعات خاطرنشان کرد: با توجه به 
شاخص های بین المللی که از طریق شاخص های جهانی از جمله 
GII اعالم شده باید تغییراتی در اکوسیستم حمایت از استارتاپ ها 
توسط سازمان فناوری اطالعات صورت بگیرد؛ بر این اساس امروزه 
که دیگر شتاب دهنده ها و نیاز به آموزش برای استارتاپ ها توسط 
بخش خصوصی و سازمان های شکل گرفته انجام می شود، تصمیم 
گرفته شــده تا مراکز تسهیل گری و توانمندسازی فاوا به مشارکت 
جویی استارتاپ ها در حوزه های مختلف و همکاری این شرکت ها 

برای انجام پروژه ها بپردازند.

چرخ ادغام بانک های نظامی به راه افتاد

بانک مرکزی:
چک های غیرصیادی از 

شهریور 9۷ پذیرش نمی شود
مدیر کل ریالی و نشــر بانک مرکزی، شهریور 97 را 
آخرین فرصت بانک ها برای هماهنگی با سامانه جدید 
صیاد برای صدور دسته چک های جدید عنوان کرد و 
گفت: پس از شــهریور ماه چک های مدت دار تنها در 

شعب صادر کننده قابل پیگیری هستند.

به گزارش بانک مرکزی با هدف یکسان سازی رویه 
صدور دسته چک و مولفه ها و خصیصه های محتوایی و 
امنیت آن در شبکه بانکی، ۲8شهریور ماه 96 طرح ملی 
صیاد را اجرایی و اعالم کرد که از نیمه اردیبهشت ماه 
97 از پذیرش چک های قدیمی در سامانه چکاوک که 
به تراکنش چک ها اختصاص دارد، خودداری می شود.
برخی بانک ها طی روزهای گذشته به مشتریان خود 
اعالم کرده اند که مهلت اعالم شده بانک مرکزی برای 
جمع آوری چک های قدیمی به تعویق افتاده است که 
مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی با تایید آن، مهلت 
جدید بانک ها برای تعویض دســته چک مشتریان را 

شهریور ماه امسال اعالم کرد.
بنا بر اعــالم روابط عمومی بانک مرکزی، مســعود 
رحیمی گفت: پس از یکسان سازی طرح، محتوا و ابعاد 
دسته چک از بهمن ماه سال ۱۳95 و راه اندازی سامانه 
صیاد، بانک مرکزی به عنوان گام بعدی در جهت تکمیل 
پروژه و ایجاد نظم در شبکه بانکی تاریخ ۱5 اردیبهشت 
ماه سال ۱۳97 را برای عدم پذیرش چک هایی با طرح 

قدیم و متفاوت در سامانه چکاوک درنظر گرفت. 
وی افزود: با توجه به ابعاد گسترده طرح صیاد و لزوم 
اعطای فرصتی به بانک ها برای هماهنگی با سامانه جدید 
و انجام اقدامات الزم به صورت کامل و همچنین حجم 
باالی چک های قدیمی در دســت مردم، تاریخ مدنظر 

تمدید شد. 
وی با یــادآوری اینکه حجم باالی چک های قدیمی 
موجود در دست مردم و نپذیرفتن چک ها در چکاوک 
منجر به ایجاد اختالل و تشــویش در شــعب و جامعه 
خواهد شد، اظهار داشت: بنابراین با اعطای فرصتی به 
منظور تعیین تکلیف چک  های قدیمی به دنبال کاهش 
تبعات مردمی هســتیم ضمن آنکه پس از شهریور ماه 
چک هــای مدت دار فقط در شــعب بانک صادرکننده 

قابلیت تعیین  تکلیف را دارند.
وی یادآور شد: بانک مرکزی در گذشته نیز طرح های 
بزرگی همچون چکاوک را اجرا کرده و در تمامی آن ها 
سعی داشــته کمترین اختالل و نابسامانی در فرآیند 
اجرایی داشته باشــد؛ با اجرایی شدن سامانه صیاد به 
شکل کامل، با توجه به کارکرد و ثمرات ارزنده آن مثل 
امکان استعالم و اعتبارسنجی، افزایش امنیت و کاهش 
جعل و کنترل دقیق اهلیت متقاضی دسته  چک پیش 
از صدور آن؛ می توان شرایط را برای بازگشت اعتبار به 

چک فراهم آورد.
این مسئول در بانک مرکزی خاطر نشان کرد: با توجه 
به ابعاد گسترده طرح و حجم باالی شعبه های بانکی، 
راه اندازی صیاد در کشور کار بسیار بزرگی بوده و آنچه 
برای بانک مرکزی حائز اهمیت اســت، پیشبرد هرچه 
بهتر امور برای بهره مندی از عواید حاصل از اجرای آن 
است اما برخی از بانک ها که تعداد زیادی هم نیستند، 
تاکنون شرایط الزم را برای اجرای سامانه صیاد به صورت 

کامل فراهم نکرده اند.
وی توضیح داد: از آنجا که بانک ها فراخوان مناسبی 
برای تعویض دســته چک ها نداشــته اند، اســتقبال 
دارندگان دسته  چک برای تعویض آن قابل توجه نبوده 
و الزم اســت اطالع رسانی صحیح توسط بانک ها برای 

تغییر چک های قدیمی انجام شود. 
رحیمی ادامه داد: باید بازه زمانی مدنظر برای تعویض 
دسته چک ها به گونه ای در نظر گرفته شود که از فشار 
و تقاضای آنی برای تعویض دسته  چک و هجوم مردم 
به شعب جلوگیری شود. در غیر این صورت ضمن اینکه 
نتایج مورد نظــر از اجرای طرح صیاد به صورت کامل 
احصا نمی شود، ممکن است برای مردم اعم از صاحبان 

حساب و ذینفعان چک مشکالتی پدید آید.
مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی اظهار داشت: در 
بانک مرکزی کارگروهی برای پیگیری ســامانه صیاد 
تشکیل شده است که مســئولیت آن دریافت گزارش 
 هــای پیشــرفت کار ۱۰ روزه از بانک های جا مانده از 
برنامه ریزی و پیگیری امور اســت تا طرح بدون ایجاد 

مشکل برای عموم مردم اجرایی شود.
وی با بیان اینکه ســامانه استعالم همگانی چک در 
دهه پایانی خرداد ماه به بهره برداری می رســد، گفت: 
این سامانه امکان استعالم وضعیت سوابق چک برگشتی 
صادرکننــده را برای ذینفع به هنگام معامله و پیش از 
پذیرش چک، از طریق ارســال شناسه استعالم مندرج 
در متن برگه چک صیادی به سرشــماره پیامکی بانک 
مرکزی و دریافت پاسخ آن فراهم می آورد که نتیجه آن 
کاهش مخاطره پذیرش چک توسط ذینفعان و اصالح 
رفتاری صادرکنندگان چک و به تبع آن کاهش حجم 

چک برگشتی خواهد بود.
مدیــر کل ریالی و نشــر بانک مرکــزی از بانک ها 
خواســت اطالع رسانی الزم را به مشتریان خود درباره 
تعویض دســته چک ها انجام دهند و از پذیرش چک 
جهــت کارســازی آن در آینده در ســامانه چکاوک 

خودداری کنند.

وعده بانک مرکزی برای آغاز ادغام بانک ها و موسسه های مالی 
وابســته به نهادهای نظامی و انتظامی با پیوستن موسسه اعتباری 
ثامن به بانک انصار کلید خورد و انتظار می رود در ماه های آینده 

شاهد به هم پیوستگی بیشتر آنها باشیم.
به گزارش ایرنا، خردادماه پارســال خبرهای غیررسمی از ادغام 
دو موسســه ثامن و مهر اقتصاد با موسسه مالی و اعتباری کوثر در 
فضای رسانه ای پیچید که با تکذیب دست اندرکاران مهراقتصاد رو 
به رو شد. تا پیش از آن، موسسه های ثامن و مهر اقتصاد زیر نظر 
بانک مرکزی مشــغول آماده سازی زیرساخت های الزم برای اخذ 
مجوز از شورای پول و اعتبار بودند و از این رو همزمانی انتشار این 
خبر با سرنوشت ســپرده گذاران موسسه های فاقد مجوزی چون 
فرشتگان سبب شد تا مشــتریان ثامن از ترس آینده دارایی های 

خود به شعب این موسسه هجوم بیاورند.
مشکل تامین سریع نقدینگی مورد نیاز در شعب ثامن در آن زمان 
برای نظام پولی کشــور حاشیه ساز شد اما بانک مرکزی با ورود به 
موضوع سعی کرد از التهابات بکاهد. فرشاد حیدری معاون نظارتی 
بانــک مرکزی در آن روزها اعالم کرد که این نهاد نظارت کامل بر 
دارایی های این موسسه دارد و جای هیچ نگرانی بابت سپرده های 
مردم نیســت. با این وجود، ســال گذشته موسسه ثامن با محدود 
کردن برداشت مشتریان از دستگاه های خودپرداز و طراحی طرح 
های ویژه سپرده گذاری، سعی کرد از منابع و نقدینگی خود صیانت 
کنــد؛ هرچند که نمی توان از حمایت های مالی بانک مرکزی نیز 

در این زمینه چشم پوشی کرد.
با اینکه رقم دقیق میزان خط اعتباری که بانک مرکزی در اختیار 
موسســه ثامن قرار داد تا تقاضای نقدینگی خود را مدیریت کند، 
مشخص نیست اما حیدری اسفندماه پارسال با تایید این کمک ها 
گفت که بانک مرکزی از ســه راه اقدام به کمک کرد که نیازی به 
رسانه ای شدن آن نیست؛ اگر این کمک ها نبود، مشکالت بزرگتر 
می شد. بهمن ماه پارسال حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی 
رییــس جمهوری در یک گفت و گوی تلویزیونی گفت که به بانک 
مرکزی دستور داده است مجوز تاسیس هیچ بانک یا موسسه مالی 
جدیــدی را صــادر نکند؛ این اظهارات با توجــه به جایگاه رییس 
جمهوری در ساختار بانک مرکزی که ریاست مجمع عمومی بانک 
را برعهــده دارد و رییس کل بانک مرکزی را نیز انتخاب می کند، 
این اندیشــه را قوت بخشــید که قرار نیست ثامن یا مهراقتصاد به 
صورت مجزا مجوز فعالیت دریافت کنند و سرنوشــت محتوم آنها 

ادغام با بانک ها و موسسه های کنونی است.
در همین راستا اسفندماه پارسال معاون نظارتی بانک مرکزی در 
پاسخ به ایرنا درباره برنامه این نهاد برای موسسه های ثامن و مهر 
اقتصاد که هنوز مجوز دریافت نکرده اند، اعالم کرد: موسسه ثامن 
و بانــک مهراقتصاد با تصمیم بانک مرکــزی در بهار 97 در بانک 
انصار ادغام می شوند تا بانکی بزرگتر برای خدمت رسانی به مردم، 

مشتریان و سهامداران شکل گیرد.

حیدری، خبر از توافق با کل نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصاد 
و دارایی در این زمینه داد و درباره اینکه آیا در آینده ســایر بانک 
های وابسته به نهادهای نظامی نیز به این ادغام می پیوندند، گفت: 
سیاست کلی درباره بانک های نظامی و انتظامی اتخاذ شده اما نیازی 

به اعالم عمومی نیست و براساس مورد، اجرا می کنیم.
وی تاکید کرد: براساس تصمیم اتخاذ شده، در این مرحله موسسه 
های مهر اقتصاد و ثامن در بانک انصار ادغام می شــوند. در مرحله 
بعد ســه واحد دیگر ساماندهی خواهد شــد و این کار گام به گام 
اجرا می شود. هفته دوم اردیبهشت ماه امسال وعده بانک مرکزی 
جامعه عمل پوشید و سپرده گذاران موسسه ثامن پیامکی دریافت 
کردند که در آن اعالم شــده بود حســاب های آنها به بانک انصار 
منتقل شده است؛ دستگاه های خودپرداز مستقر در شعب موسسه 

ثامن نیز به نشان بانک انصار تغییر کرد.
با آغاز فرآیند ادغام موسســه ثامن در بانک انصار، بانک صادرات 
ایــران که تا پیش از ایــن در خودپردازهایش به کارت های ثامن 
خدمات ارایه می کرد، از ۱۲ اردیبهشت این اتصال را قطع کرد؛ این 
اقدام به درخواست محمود رهنما مدیرعامل موسسه ثامن انجام شد.

آنگونه کــه بانک صادرات ایران اعالم کرد، از ابتدای ســال 96 
و بــا هماهنگی بانک مرکزی، این بانک امکان برداشــت از طریق 
خودپردازهای خود را برای دارندگان کارت ثامن فراهم کرده بود.

بانک انصار نیز در اطالعیه ای روش این ادغام را تشریح و اعالم 
کرد: در مرحله نخست تجمیع، با حمایت و هماهنگی بانک مرکزی، 
شــعب تعاونی اعتبار ثامن به شــعب بانک انصار تبدیل و سپرده 
های آن به بانک منتقل می شــود و در روزهای آتی همانند سایر 
مشتریان بانک انصار از خدمات کامل بانکی، از جمله شبکه شتاب 

بهره مند می شوند.
 تکلیف مهر اقتصاد چه شد؟

بانک مهر اقتصاد، دیگر موسسه ای است که وعده ادغام آن داده 
شــده اما هنوز اجرایی نشده است؛ اسفندماه سال گذشته هنگامی 
که معاون بانک مرکزی خبر ادغام آنها را به رسانه ها اعالم کرد، مهر 

اقتصاد در اطالعیه ای نسبت به آن واکنش نشان داد و تاکید کرد: 
اتخاذ تصمیم های غیر فنی و بدون رعایت مالحظات کارشناسی، 
عــالوه بر منافع ســهامداران و ذینفعان، منافع ملی کشــور را نیز 
با چالش جدی روبرو خواهد ســاخت. لذا انتشــار هرگونه اخبار و 
موضوعات مرتبط قبل از انجام کامل بررسی کارشناسی و دقیق به 
صالح نخواهد بود. ســید ضیاء ایمانی مدیرعامل مهر اقتصاد اعالم 
کرد: یکی از اولویت های بانک مهر اقتصاد فعالیت مستقل در شبکه 
بانکی کشور با حفظ همه منافع ذینفعان اعم از سهامداران، سپرده 

گذاران و همکاران در راستای اقتصاد مقاومتی است.
با این اوصاف بانک مهر اقتصاد تالش می کند به عنوان یک بانک 
مســتقل مجوز خود را برای فعالیت در نظام پولی کشــور از بانک 
مرکزی دریافت کند در حالی که مسئوالن بانک مرکزی در رایزنی 
با ستاد کل نیروهای مسلح، برنامه جامع تری مبنی بر ادغام همه 

بانک های وابسته به نهادهای نظامی را دنبال می کنند.
شمار بانک های نظامی

بحث ادغام بانک های نظامی، موضوع تازه ای نیست؛ در سال های 
گذشته نیز کارشناسان اقتصادی و پولی از تعدد بانک های نهادهای 
نظامی گالیه داشتند؛ مهدی پازوکی اقتصاددان در این باره به ایرنا 
گفت: یکی از مواردی که به دولت روحانی به ارث رســیده، همین 
تعدد بانک هاست و دولت در شرایط کنونی نباید به هیچ وجه اجازه 

تاسیس هیچ موسسه پولی و اعتباری را بدهد.
وی اظهار داشــت: در میان نهادهای نظامی و انتظامی می بینیم 
نیروی انتظامی، بازنشســتگان ارتش، ســپاه، وزارت دفاع و بسیج 
همگی یک بانک یا موسسه اعتباری تاسیس کرده اند که بشدت با 

این کار مخالفم و دولت باید آنها را ادغام کند. 
پازوکی با یادآوری اینکه در اوایل انقالب تجربه موفقی در زمینه 
ادغام بانک ها و موسســه های مالی داشتیم، خاطرنشان ساخت: 
بسیاری از نهادهای عمومی همچون نیروی انتظامی، نهادهای نظامی 
یا حتی شهرداری و صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام به تاسیس بانک 
یا موسســه اعتباری کرده اند که مدیریت منابع خود را در اختیار 

داشته باشند حالی که این رویه فسادزاست.
در نظام پولی کشــور اکنون نیروی انتظامی، ســپاه و ارتش به 
ترتیب بنیانگذاران و ســهامداران اصلی بانک های قوامین، انصار و 
حکمت ایرانیان هســتند و موسسه اعتباری کوثر به وزارت دفاع و 
نیروهای مسلح تعلق دارد؛ اغلب این بانک ها تا پیش از اخذ مجوز 
از بانک مرکزی در قالب صندوق های قرض الحسنه فعال بودند و 
در فرآیند ساماندهی نظام پولی کشور در اواخر دهه هشتاد، مجوز 

تاسیس بانک یا موسسه اعتباری را دریافت کردند.
اگر به این فهرســت موسسه ثامن متعلق به بنیاد تعاون سپاه و 
مهراقتصاد وابسته به بسیج را بیفزاییم، فهرست موسسه های مالی 
وابسته به نهادهای نظامی و انتظامی بلندتر می شود؛ به همین سبب 

تصمیم نظام، ادغام و تجمیع این موسسه هاست.
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اتــاق کرمان در راســتای ارائه خدمات بهتر 
و ســریعتر به فعاالن اقتصادی و اعضای خود، 

بزودی مشاوره آنالین ارائه می دهد.
به گزارش روابــط عمومی اتــاق بازرگانی، 

صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، بزودی 
ارائه مشــاوره در حوزه های بانکی، امور بیمه، 
گمرکــی و مالیاتی، همچنین صنعتی، معدنی، 
حقوقــی و... از طریق اپلیکیشــن آنالین اتاق 

کرمان انجام می گیرد. اطالعات بیشــتر برای 
دریافت مشــاوره آنالین از طریق اپلیکیشــن 
بزودی در اختیار اعضای اتاق و فعاالن اقتصادی 

قرار می گیرد.

اتاق کرمان 
به فعاالن اقتصادی 
مشاوره آنالین می دهد

  خبر
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تحلیل

بدون شــک راه حل کنونی اقتصــاد ایران برای 
برون رفت از تنگناها، گشــایش مسیر برای بخش 
خصوصی است. همان طور که در دوران تحریم ها و 
حتی در زمان جنگ و پس از آن، همواره مشاهده 
کرده ایم؛ تنها منفذی که توانسته بخشی از نیازهای 
کشور را تامین کند، همان راه ها و منافذی بوده که 

از سوی بخش خصوصی ایجاد شده است.
اقتصاد ایران همچون قطاری سنگین به سختی 
روی ریلی فرســوده در حال حرکت است. قطار به 
گونه ای حرکت می کند که مسافران مطمئن نیستند 
در نهایت به هدف برسند. قطار مستعمل گاهی در بیابان می ایستد و مسافرانش 
را نگران می کند و گاهی ســنگین و نامطمئن به حرکت ادامه می دهد. تکلیف 

مسافران چیست و این قطار را چه می شود؟
تحریم های تازه و بسته شدن منافذ محدود تنفس در هوای بین المللی تازه ترین 
عارضه ای اســت که احتماالً گلوی اقتصاد ایران را به زودی خواهد فشرد. پیش 

از آن، سیاستگذار گلوی بخش خصوصی را فشرده و راه نفس را بسته است.
پیش از این به برجام امید وافر بسته بودیم اما به دالیل بسیار که جایش اینجا 
نیست، مناقبش را به مثالب تبدیل کردیم و امروز عزادار روزهای از دست رفته 
هستیم و حسرت فرصت هایی را می خوریم که حاال قرار است تهدیدمان کنند. 
چه مردمان نعمت زوالی هســتیم اما مهم تر اینکه بسیار فرصت می سوزانیم و 
قدر نمی شناســیم. نتیجه اینکه امروز قلب قطارمــان به تپ تپ افتاده و امید 
ادامه حرکت نداریم. بیاییم یک بار به حال و روز خود در آینه نگاهی بیندازیم. 

قطارمان را چه می شود؟

کارخانه چالش سازی
اقتصاد ایران با شــرایط خاص و تازه ای مواجه شده و هرروز دایره چالش ها و 
تنگناهایش بزرگ تر می شــود. هرچند بسیاری از مشکالت قدیمی اند اما حاد و 
بغرنج شدنشــان در شــرایط فعلی، وظیفه سیاستگذار را برای حل و فصل آنها 

سنگین تر کرده است.
هرچند با چند ابرچالش نگران کننده در حوزه اقتصاد مواجهیم اما بزرگ ترین 
چالشمان این است که به کارخانه چالش سازی تبدیل شده ایم. هر مساله کوچکی 
در کشورمان قابلیت تبدیل شدن به چالش را دارد. و عجیب آنکه پیش از این 
بارها از همین مســاله ضربه خورده ایم و راه حل هــا را هم می دانیم اما احتماالً 

نمی خواهیم از آنها استفاده کنیم.

چالش ها کدام ها هستند؟
چالش ها و ابرچالش های اقتصاد ایران، همچون موجودات زنده در حال رشد 
و نمو هستند. بزرگ چالش ها کسری بودجه است که از آن به عنوان ام االمراض 
اقتصاد کشــور یاد می شود. این عارضه نه تنها خود یک ابرچالش است که روی 
دیگر ابرچالش ها هم اثر می گذارد. هزینه های جاری چنان در بودجه سنگین شده 
که هزینه های عمرانی را به نفع خود به کمترین حد ممکن رسانده است. کسری 
بودجه بر ابرچالش های بحران آب، محیط زیســت، صندوق های بازنشستگی و 

نظام بانکی تاثیر می گذارد و بیکاری را تشدید می کند.
از بیــکاری یاد کنیم که به یکــی از نگران کننده ترین چالش های اقتصادی، 
سیاســی و اجتماعی کشــور تبدیل شــده است. شــرایط به گونه ای است که 
بخش عمده ای از منابعمان صرف امور بازنشســتگان می شود. هیچ گاه قرار نبود 
بار بازنشســتگان روی دوش نحیف بودجه گذاشــته شود اما مشکالتی که در 
صندوق های بازنشســتگی به وجود آمد، شرایط را به گونه ای رقم زد که ناچار 

شدیم پول آیندگان را خرج گذشتگان کنیم.
بخش زیادی از بودجه مان برای انرژی هزینه می شود. ارزان فروشی برای ایجاد 
رفاه، مصرف انرژی را تشــدید کرده. عــالوه بر آلودگی هوا، از بین رفتن منابع 
آب ناشــی از انرژی ارزان، باعث شده رشد اقتصادی اشتغال محور نباشد و نرخ 

بیکاری نیز در سطح باالیی قرار گیرد.
حاال نه مجال نفس کشــیدن داریم و نه آبی برای آیندگان باقی گذاشته ایم. 
آلودگی هوا، نفس کشیدن را برای مردم دشوار کرده و بسیاری از مرگ و میرها 
ناشــی از این ابرچالش بزرگ است. از آن طرف، روستاها به واسطه خشکسالی 
دارد خالی از سکنه می شود و روستاییان به سمت حاشیه شهرها هجوم آورده اند. 

نه روستا جای زندگی است و نه شهرها.
رشــدمان هم آنقدر ضعیف است که توان جنباندن اقتصادمان را ندارد. برای 
اینکه بیکاری را کم کنیم، نیاز به رشد اقتصادی باال و پایدار داریم. رشد اقتصادی 

حال حاضر، نمی تواند بحران بیکاری را کم کند.

در چنین فضایی بانک هایمان هم درگیر بحرانند. دارایی های منجمد و موهوم 
در ترازنامه بانک ها که منجر به جنگ قیمتی شــده و در کنار آن، سیاست های 
مداخله جویانه دولت در بازار ارز و پایین نگه داشــتن دستوری نرخ ها منجر به 
التهاب در بازار و تشــدید مشــکالت نظام پولی کشور و آتش زنه ای برای ایجاد 

بحران شده است.
همه این بحران ها را داریم و امیدوار به حل و فصلشــان هستیم اما اصالحات 
اقتصادی در پیچ و خم های ساختاری به بن بست می رسند و امیدمان را نا امید 
می کنند. از آن ســو فســاد و ناکارآمدی نظام اداری منجر به تخریب تدریجی 
اعتماد عمومی شــده و احتمال بازگشت تحریم ها مردم را نگران و نا امید کرده 
است. دعواهای سیاسی را پایانی نیست و آنچه در میانه این دعواها گم می شود، 
اصالحات اقتصادی اســت. در شرایطی که وضعیت ابرچالش های اقتصاد ایران 
روزبه روز نگران کننده تر می شود، کنار گذاشتن اختالفات سیاسی و تالش برای 
اصالح وضع موجود شــاید اولین گام برای بازگرداندن امید به مردم باشــد اما 

مگر سیاستمداران می گذارند؟

به کجا می رویم؟
ایــن کلکســیون منحصر به فــرد از چالش های داخلی در کنــار تنش ها و 

فشــارهای جدی در عرصــه بین المللی و زد و 
بند کشورهای منطقه با کشورهای بزرگ علیه 
کشــورمان، وضعیت بسیار سخت و پیچیده ای 
را بــرای اقتصاد ایران رقم زده اســت. پیش از 
این حجم انبوهی از مسائل داخلی و خارجی به 
یکبــاره در کنار هم قرار نگرفته بود و به همین 
جهت است که می گویند اقتصاد ایران با شرایط 
خاص و تازه ای مواجه شده که با دوره های قبل 
تفاوت بســیار دارد و نباید نسخه های درمانی 
را که در گذشــته برای آن پیچیده شده دوباره 
نوشت. یقیناً بازگشت به راهکارهای تجربه شده 

گذشته و سیاست های مقطعی کارساز نیست.
متاسفانه به نظر می رسد؛ مسیری که اکنون 
در آن قرار داریم و راهکارهایی که سیاستگذاران 
برای عبور از بحران و التهابات در نظر گرفته اند، 
معطوف به حل مساله نیست. ضمن اینکه بیرون 
آمدن از چنین چالشی به تنهایی از عهده دولت 
برنمی آید. در شرایط فعلی نیاز کشور، حرکت به 
سمت آزادسازی و ایجاد تعامل بهتر برای جذب 
سرمایه خارجی است. به این معنا که اگر امروز 
نگران بازگشــت تحریم ها یا تحریم های بیشتر 
هستیم باید دست از تعلل برداریم و مسیرهای 
جدیدی را باز کنیم. اگر نگران کســری منابع 
و پایین بودن درآمدهای نفتی یا حتی مســاله 
جدی انتقال ارز به کشــور هســتیم و از عدم 
ارتباط بانک های ایرانی با ســایر بانک های دنیا 
ابــراز نگرانی کرده و بابت ابرچالش های داخلی 
همچون مســاله بانک ها، بودجه و صندوق های 
بازنشستگی، دغدغه داریم، راه حل آن، امنیتی 

کردن اقتصاد نیست.
با طرح این مقدمه می خواهم به موضوع اصلی 

این یادداشت پیرامون وضعیت بخش خصوصی در موقعیت جدید اقتصاد کشور 
بپردازم.

بدون شــک راه حل کنونی اقتصاد ایران برای برون رفت از تنگناها، گشایش 
مســیر برای بخش خصوصی است. همان طور که در دوران تحریم ها و حتی در 
زمان جنگ و پس از آن، همواره مشــاهده کرده ایم؛ تنها منفذی که توانســته 
بخشی از نیازهای کشور را تامین کند، همان راه ها و منافذی بوده که از سوی 
بخش خصوصی ایجاد شــده است. تجربه سال های 9۰ و 9۱ و اوج تحریم های 
اقتصــاد ایران، گواهی می دهد که بخش خصوصی در آن مقطع کارهای بزرگی 
را انجام داده است. در آن مقطع با تشدید تحریم ها صادرات نفتی کاهش یافت 
اما صادرات غیرنفتی ایران افزایش یافت. بخش مهمی از نیازهای ارزی کشــور 
از جملــه ارز مورد نیاز برای خرید دارو و کاالهای اساســی و ضروری، از محل 

همین شبکه های مویرگی بخش خصوصی تامین شد.
اکنون تصمیمات تند و ســختگیرانه بــرای بخش خصوصی به معنای تحریم 

کارخانه چالش سازی

محسن جاللپور*

همه این بحران ها را داریم و 
امیدوار به حل و فصلشان هستیم 

اما اصالحات اقتصادی در پیچ 
و خم های ساختاری به بن بست 

می رسند و امیدمان را نا امید 
می کنند. از آن سو فساد و ناکارآمدی 
نظام اداری منجر به تخریب تدریجی 

اعتماد عمومی شده و احتمال 
بازگشت تحریم ها مردم را نگران و 
نا امید کرده است. دعواهای سیاسی 

را پایانی نیست و آنچه در میانه 
این دعواها گم می شود، اصالحات 

اقتصادی است. در شرایطی که 
وضعیت ابرچالش های اقتصاد ایران 
روزبه روز نگران کننده تر می شود، 
کنار گذاشتن اختالفات سیاسی و 
تالش برای اصالح وضع موجود 
شاید اولین گام برای بازگرداندن 

امید به مردم باشد اما مگر 
سیاستمداران می گذارند؟

 رضا طهماسبی- تجارت فردا: روزهای سخت اقتصاد ایران تمام نمی شود، بلکه از سالی به سال دیگر منتقل می شود. 
حداقل در ســه ســال گذشته، گزاره »سخت ترین ســال اقتصاد ایران پس از انقالب« هر سال از زبان کارشناسان شنیده شده است؛ یک بار برای مثبت 
کردن رشد اقتصادی،  زمانی برای رویارویی با بحران هایی که به ابرچالش تبدیل شده است و در نهایت داستانی که چند سالی است پایان ندارد. سال 97 
نیز شروعش با بحران ارزی و جهش قیمت ها بود که اقدامات ضربتی و دستوری در اقتصاد را به دنبال داشت و دلسردی فعاالن اقتصادی بخش خصوصی. 
تــا تصمیــم نهایی دونالد ترامپ برای ماندن یا خروج از برجام زمانی نمانده و احتمال زیــادی می رود که با خروج از برجام، این منفذ امیدواری بخش 

خصوصی به آینده اقتصاد از بین برود، آن هم در شرایطی که اختالفات داخلی در حوزه سیاسی به حد باالیی رسیده است. 
همان گونه که از نیمه های ســال قبل مشــخص شــده بود، با انتخاب ترامپ و در دستور کار قرار گرفتن سیاســت های اعمال فشار علیه ایران از سوی 
آمریکا، تغییرات گســترده در نظام حاکم بر عربســتان ســعودی و تشدید تنش های منطقه ای بین ایران و عربستان و اتحادیه عرب، فضای بین الملل برای 

مراودات اقتصادی ایران دوباره متشنج شد. 
ســختی کار در بازارهای بین المللی و ناامیدی از باز شــدن کانال هایی که پیش از این امید می رفت با اجرایی شدن برجام گشوده شود، ضربه سختی به 
کار و تالش فعاالن اقتصادی وارد کرده اســت. جدا از مســاله تنش های بین المللی که البته برای اقتصادی که تالش دارد از چنبره نفت بگذرد و تولیدی 

صادرات محور داشته باشد بسیار مهم است، تنش های داخلی نیز به باالترین 
سطح خود رسیده است. 

کمتر سابقه داشته است که این اندازه اختالفات سیاسی گروه های مختلف 
شدت یابد و تریبون ها و سایر ابزار اطالع رسانی به میدانی برای نزاع کالمی 
تبدیل شود. در چنین شرایطی فعاالن بخش خصوصی جز دلسردی از ثبات 

و نومیدی از بهبود چه پیامی دریافت می کنند؟
اینکه راه احیای امید از کجا می گذرد، داســتانی است پر از آب چشم که 
بارها و بارها گذرگاه های آن گفته شده اما آنچه به جایی نرسد، فریاد است. 
احتماالً بهترین گزینه این است که فارغ از سختی های فضای بین الملل، که 
به جای خود باید رسیدگی شود، توجه دولت و حاکمیت باید بیشتر معطوف 

به بهبود فضای داخلی باشد. 
حجم خروج ســرمایه از کشــور در دو ســال اخیر نشــان داده است که 
اگــر نومیدی فعاالن اقتصادی و یأس اجتماعی برطرف نشــود، هزینه های 
تحمیل شده به اقتصاد ایران رو به سنگین تر شدن می گذارد. تالش دولت و 
حاکمیت برای باز کردن بیشــتر فضای اجتماعی و اقتصادی به عموم مردم 

جامعه امکان تنفس بهتر و بیشتری خواهد داد. 
ترویج تساهل و تسامح از سوی مسووالن و پیشه کردن مدارا با صداهای منتقد و نظرات مخالف، این امیدواری را در جامعه ایجاد می کند که تک قطبی 
کردن و تک صدایی کردن جامعه، هدف نیست. آزادی بیشتر در اقتصاد و برداشتن محدودیت های غیرضروری، می تواند فعاالن اقتصادی را به توسعه کار و 
سرمایه گذاری بیشتر ترغیب کند، کاری که اکنون به کل از آن دست کشیده یا به تاخیرش انداخته اند. مسیرهای احیای امید احتماالً بیشترند اما اولین 

گذرگاه گسترده کردن آزادی های اجتماعی و اقتصادی است، و نه الزاماً سیاسی.  

دشواری تصمیم گیری؛

چرا روزهای سخت اقتصاد ایران 
تمام نمی شود؟

روزهای سخت اقتصاد ایران تمام نمی شود، 
بلکه از سالی به سال دیگر منتقل می شود. 

حداقل در سه سال گذشته، گزاره »سخت ترین 
سال اقتصاد ایران پس از انقالب« هر سال از 
زبان کارشناسان شنیده شده است؛ یک بار 

برای مثبت کردن رشد اقتصادی، زمانی برای 
رویارویی با بحران هایی که به ابرچالش تبدیل 
شده است و در نهایت داستانی که چند سالی 

است پایان ندارد.

چه سرنوشتی در انتظار بخش خصوصی است؟

داخلی بوده و بارها نســبت به این مساله واکنش نشان دادیم. باید به این نکته 
توجه داشت؛ بستن فضای داخلی، محدود کردن و حتی امنیتی کردن اقتصاد 
جواب نمی دهد. اتفاقاً ایجاد محدودیت، سختگیری های بیجا و برخورد امنیتی 
تنها مشــکالت را چند برابر می کند و هزینه ها را افزایش می دهد. حاکمیت و 
دولت باید در این شرایط از بخش خصوصی به عنوان برگ برنده برای عبور از 
شرایط سخت و دشوار فعلی استفاده کند نه اینکه با تحمیل مصوبات و افزایش 
قوانین و مقررات دســت و پاگیر حلقه محاصره بخش خصوصی را تنگ تر کند. 
از این سیاست ها نه تنها چیزی عایدمان نمی شود بلکه اندک منافذ اقتصاد ایران 

را که از طریق بخش خصوصی در سطح بین الملل باز مانده است می بندیم.
بخش خصوصــی همواره هزینه تحریم های اقتصادی را پرداخته آن هم بدون 
آنکه حاکمیت و دولت باری از دوش این بخش بردارد و البته بیشــتر با ایجاد 

محدودیت ها بار جدیدی بر آن افزوده است.
بخش خصوصی در دوران تحریم با وجود مشکالت بانکی، تامین مواد اولیه و 
دسترسی به بازارهای بین المللی بر روی پای خود ایستاد و حتی کمک کرد که 
اقتصاد ایران از شرایط بحرانی عبور کند. اما این بخش مورد بی مهری حاکمیت 
قرار دارد و با توجه به نبود حمایت ها و سنگ اندازی بر سر فعالیت هایش، توان 
آن طی سال های گذشته نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش هم پیدا کرده است 

و در مقابل بخش دولتی و حاکمیتی گسترش پیدا کرده اند.
بخش خصوصی از حاکمیت و دولت انتظار دارد؛ فضای ســالم رقابتی ایجاد 
کند و اجازه بدهد آنها در این فضا رشد کنند و قوی شوند. این انتظار را داریم 
که دولت قوانین را ســهل تر کند، شرایط صادرات و بازار را بهبود بخشد، ضمن 
اینکه از قیمت گذاری خارج شده و اقتصاد را مبتنی بر قواعد بازار آزاد مدیریت 

کند تا زمینه رقابتی شدن تولید فراهم شود.

چرا نگران سیاستگذاری های جدید هستیم؟
تصمیــم جدید دولت برای نحــوه بازگرداندن ارز حاصــل از صادرات، تجار 
و بازرگانان کشــور را نگران کرده اســت. این مصوبه چیزی نیســت جز بیرون 
آوردن غــول »پیمان ســپاری ارزی« از کوزه 
سیاستگذاری. غولی که اوایل دهه 8۰ به زحمت 
به درون کوزه بازگردانده شــد، با مصوبه اخیر 

دولت ممکن است دوباره خارج شود.
گفته می شــود اعمال این سیاست، اقدامی 
پیشــگیرانه برای کاستن از عواقب به هم زدن 
احتمالی توافق هسته ای از سوی آمریکاست در 
حالی کــه راه حل کم اثر کردن محدودیت های 
احتمالی آینده، ســخت کردن محیط کســب 
 وکار فعاالن اقتصادی نیست. تجربه نشان داده 
سیاســت های محدودکننده داخلی به مراتب 
آثار مخرب تری از تحریم های بین المللی دارند. 
اگر سیاســتگذار احساس می کند ممکن است 
در آینده تحریم ها بازگردند، باید به شــیوه ای 
برخورد کند که فعال اقتصادی احساس آزادی 
بیشتری داشته باشد نه اینکه هنوز تحریم های 
بین المللی باز نگشــته اند، تحریم های داخلی 

آغاز شوند.
وقتی این تصمیم را کنار دیگر اقدامات دفعتی 
چند روز گذشــته می گذارم، احساس می کنم 
حلقه محاصره بخش خصوصی هر روز تنگ تر 
می شود. سیاست های جدید دولت درباره نرخ 
ارز بــه دو دلیل، نگرانی بخــش خصوصی را 
برانگیخته است. اول اینکه به درستی نمی دانیم 
آنچه در روزهای گذشته طراحی شده، موقتی 
یا دائمی اســت. بخش خصوصی موقتی بودن 
این ســازوکار را می پذیرد اما دائمی بودن آن 
نگران کننده  است. بانک مرکزی باید دائمی یا 

موقتی بودن سیاست ها را مشخص کند.
دوم اینکه بخش خصوصی انتظار باز شــدن 
بیشتر فضا را دارد اما ظاهراً به بهانه تحریم های 
احتمالی، دولت در حال ایجاد محدودیت بیشــتر فضای کســب وکار اســت. 
پیمان سپاری ارزی یکی از نشانه هاست که بر اساس آن، دولت قصد دارد فرآیند 
صــادرات را با ایجاد محدودیت های جدید پیچیده تر کند. صادرات برای بخش 
خصوصی، موقتی نیســت و فعاالن اقتصــادی و کارآفرینان واقعی برای تداوم 
فعالیت هایشان ناچار به بازگرداندن منابع ناشی از صادرات هستند. متهم بخش 
دیگری اســت و دولت بهتر اســت به جای ایجاد محدودیت بیشتر برای بخش 
خصوصی، بنگاه های شبه دولتی را وادار به بازگرداندن ارز ناشی از صادرات کند.

 براســاس مصوبه دولت، صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات را تنها 
به روش و قیمت مصوب به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. این یعنی اتکا به 

روشی ناکارآمد که در 6۱ سال گذشته بارها آزمون و خطا شده است.
هدف اصلی از اجرای چنین سیاست هایی، هراس از خالی شدن منابع ارزی، 
رفع کمبود احتمالی آن یا تالش برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور 
و در نهایت جلوگیری از خروج ســرمایه اســت. اما تجربه نشان می دهد اتکا به 

این گونه روش ها نمی تواند سیاســتگذار را به اهداف مورد نظرش نزدیک کند. 
این یک واقعیت انکارناپذیر است که اجرای چنین سیاست هایی همواره انگیزه 
صادرکنندگان را کاهش داده و کســب  وکارهای مرتبط با تجارت را به ســمت 

فساد و پنهانکاری سوق داده است.
در چنین شــرایطی درخواســت جدی ما از دولت این اســت که دســت از 
سیاست های حمایتی بردارد. تعرفه ها را مثل همه اقتصادهای آزاد رقابتی کند. 
از بخــش خصوصی مالیات بگیرد و همه یارانه های اعطایی را نیز ملغی کند اما 
در مقابل، فضای کســب وکار را آزاد کــرده و دخالت ها را نیز کاهش دهد. ما 
هیچ یارانه ای از دولت نمی خواهیم اما دشــوار اســت که محدودیت های تازه را 
بپذیریم. دشوار است که نظام قیمت گذاری را تحمل کنیم و خیلی سخت است 
که تمام هزینه ها به حســاب بخش خصوصی نوشته شود اما دولت درآمدهای 

این بخش را محدود کند.
با پیمان ســپاری ارزی و امنیتی کردن بازار ظرفیت هایی که طی ســال های 
گذشــته، با هزینه های فراوان برای بخش  خصوصی ایجاد شــده را از دســت 
می دهیم. چنین فضایی، محیط فساد، رانت و اقتصاد زیرزمینی را تقویت می کند 
و بخش خصوصی را به حاشــیه می کشاند. یعنی عده ای مثل دوره های گذشته 
در بازار پیدا می شــوند که با فروش پیمان و با پیمان ســپاری و عدم پرداخت و 
تسویه آن، شرایطی را ایجاد می کنند که نرخ ارز را در بازار آزاد و خارج کشور 
به قیمت باال و گران بفروشــند و عمــاًل کاالی ما را در بازارهای جهانی، ارزان 
کنند؛ در نهایت، صادرکننده ای که قرار اســت ارز را به قیمت مصوب به کشور 

بازگرداند، نمی تواند رقابت کند.
با این تصمیمات و مصوبه های نخ نما شــده دیگــر نمی توانیم تولید داخلی را 
صــادر کنیم و در بدبینانه ترین حالت، اصوالً تولیدی نمی تواند انجام شــود که 
صادراتی وجود داشته باشد. در نتیجه از توان تجهیز منابع بخش خصوصی هر 
روز کاسته می شود و با کاهش عرضه و افزایش تقاضا، دولت باید با یک معضل 
جدید مواجه شــود. بازار سیاه ارز، چیزی نیست که در مخیله دولت بگنجد اما 

به عقیده اقتصاددانان، این فاجعه خیلی از ما دور نیست.
عالوه بر این، هرچه فاصله قیمت داخلی و خارجی ارز بیشــتر شــود، رانت و 
فســاد بیشتر می شــود. کمااینکه تجربه این کار در سال 9۱ رخ داد. هنوز هم 

مشخص نیست کاالهایی که با نرخ ارز مبادله ای وارد شده اند، کجا رفته اند.
اکنون هم که دولت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را اعالم کرده و به علت کم شدن 
ارز در بازارهای خارجی، تفاوت قیمت شدید را خواهیم داشت و متاسفانه این 
تفاوت به عنوان یک رانت، در اختیار کســانی قرار می گیرد که ارتباط بیشــتر 
با قدرت دارند. اکنون در حال حرکت به ســمت و ســویی هستیم که بارها در 

دهه های گذشته تجربه شده و بارها هم شکست خورده است. 
یعنــی ما با دولت بــزرگ و بودجه ای که هزینه جاری باالی 85 درصد دارد، 
ســر و کار داریم و متاسفانه شرایط بد اشــتغال و نیروی فراوان کار و وضعیت 
معیشــت بسیار نامساعد مردم را نیز در کنار گرفتاری های اجتماعی، معیشتی 

و اخالقی باید به آن اضافه کرد.
دغدغه ما به عنوان دلسوزان بخش خصوصی این است؛ چرا باید مسیر اشتباه 

گذشته را تکرار کنیم؟ 
امــروز مردم آمادگی دارند که واقعیت ها را بشــنوند و برای حل آن با دولت 
همکاری کنند؛ چراکه می دانند در شــرایط بد اقتصادی قرار داریم و در همین 
فضای ناگوار و شــرایط نامســاعد موجود، باید تغییر ریل دهیم. همان طور که 
تجربه نشــان داده، همواره این تغییر مســیرها در دو حالت جدی می تواند رخ 
دهد؛ اول در اوج گرفتاری که مردم به خوبی می توانند مسائل را درک کنند و 
بدانند که چه آینده ای در انتظار آنهاست و بنابراین همراه می شوند و با همراهی 
مردم و ســرمایه اجتماعی می توان مسیر درست را دنبال کرد و دوم در زمانی 
که ســرمایه اجتماعی باال داریم؛ اما متاسفانه در آن زمان ها، مغرور و سرمست 

می شویم و فکر اصالح نیستیم.
دولت بعد از برجام می توانست از فضای پیش آمده استفاده کرده و با گره زدن 
اقتصاد ایران به اقتصاد بین الملل و باز کردن فضا برای مراودات و مشارکت های 
بخش خصوصی اجازه دهد که بخش خصوصی واقعی ایران با حضور شرکت های 
خارجی در کشور رشد کرده و با ایجاد بازار در منطقه، فضا را به سمت و سوی 
درستی پیش برد. اکنون با توجه به فضایی که پیش آمده، از این فضا استفاده 
نکرده ایم؛ اما امروز در شــرایط سخت بایستی به مردم اعتماد کنیم و مسائل را 
بــا آنهــا در میان بگذاریم و واقعاً آنها را از جریانی که وجود دارد و آنچه در پی 
کشور هست، مطلع کنیم؛ بعد از آن تغییر ریل بر پایه بخش خصوصی و اقتصاد 

رقابتی، سالم و آزاد صورت گیرد.
این نیاز به همراهی و اطالع مردم و اجماع دارد که این فضا در کشور فراهم 
است. به نظر می رسد که بخش خصوصی در شرایط سختی است و تنگناها هم 
بخش خصوصی را در شــرایط سخت تری فرو می برد و باعث می شود که کارها 
با ســختی و هزینه بیشــتری پیش رود و حتی این نگرانی هم وجود دارد که 
همین میزان اندک کار را هم نتواند انجام دهد. آن زمان لســت که با بازگشت 
تحریم ها، دولت دیگر نمی تواند کمترین نیاز ارزی را پاســخ دهد چراکه ارزی 
در اختیار ندارد و دوباره بســاط رانت، ویژه خواری و فساد گسترده تر می شود و 

اقتصادمان را می بلعد.
ضرورت دارد تا دیر نشــده به مســیر صحیح اقتصاد با تغییر ریل و همراهی 

مردم با میدان دادن به بخش خصوصی بازگردیم.
* تحلیلگر اقتصادی

* رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران
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ردیابــی  و مبارزه با آفات و بیماریهای گندم 
جهت جلوگیری از خسارت و تولید محصوالت 
با کیفیت و کمیت سرلوحه کار مدیریت جهاد 
کشــاورزی شهرســتان ارزوئیه است. امیری 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارزوئیه گفت: 
برداشــت کلــزا با عملکرد بیــن 2 تا 2.5 تن 
درهکتار در این شهرستان آغاز شده و در بعضی 
از مزارع با تناژ باالی 4 تن برداشــت محصول 

کلزا نیز پیش بینی می گردد. وی ادامه داد با 
توجه به کاهش آب، کشت پنبه بهترین کشت 
برای جایگزینی در منطقه است و محصول پنبه 

دارای اشتغالزایی بسیار خوبی است.

افزایش کمی وکیف 
محصوالت کشاورزی 

درشهرستان ارزوئیه
آب و کشاورزی

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

مرجع آگهی های کار و استخدام

پیشنهادهایی برای کار

جنسیتحقوق و مزایاساعت کارمدرک مورد نیاز

آقاتوافقیتوافقینصاب دوربین مدار بسته

خانمروزی 28000توماناز 15 تا...سالن دار

خانمتوافقیتوافقیفاکتورزنی )مسلط به نرم افزار هلو(

خانم500 هزار تومان8 تا 14امور دفتری

خانمتوافقی8 تا 14کامپیوتر- سخت افزار

خانمتوافقی -پرستار سالمند

آقاتوافقیتوافقیمکانیک کار

خانمتوافقیتوافقیحسابدار

آقا800 هزار تومان2 شیفتپیک موتوری

خانمادره کار2 شیفت لیسانس فروشنده

آقا300 هزار تومانیک شیفتقالب گیری دندان

آقااداره کار8 تا 16مهندس برق صنعتی

آقااداره کار8 تا 16مهندس مکانیک ماشین آالت صنعتی

آقااداره کار8 تا 16مهندس شیمی کاربردی

آقا6 ماه اول 600 هزار تومانمهندس کامپیوتر- مهندس صنایع

آقا6 ماه اول 600 هزار تومان-لیسانس مدیریت

هفته نامه اقتصادکرمان  ۳۲۴۷۴۲۷1                    کاریابی کارآفرین    ۳۲۴۴۶8۳۶

مهلتدستگاه مناقصه گذارموضوعنوع فراخوانردیف

تجدید قرائت کنتور و توزیع مناقصه1
صورتحساب و وصول مطالبات از 
مشترکین جز و عمده در نواحی 

سیرجان ، شهربابک

97/3/1شرکت گاز استان کرمان

آبرسانی به مجتمع های روستایی مناقصه2
شهرستان انار

شرکت آب و فاضالب 
روستایی استان کرمان

97/2/25

واگذاری امور طبخ و توزیع غذای مناقصه3
معاونت دانشجویی و فرهنگی

دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات درمانی کرمان

97/2/19

بهسازی و روکش آسفالت گرم مناقصه4
محورهای بن گود -چاه ریگان ، چاه 

علی - کولگان و محور جیرفت - 
عنبرآباد

اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای جنوب کرمان

97/2/17

جدید قرائت کنتور و توزیع مناقصه5
صورتحساب و وصول مطالبات از 

مشترکین جز و عمده در زرند ، راور و 
کوهبنان

97/3/20شرکت گاز استان کرمان

تهیه مصالح و اجرای حدود 19کیلومتر مناقصه6
شبکه پراکنده و70 انشعاب ته خطی 

در بردسیر

97/2/22شرکت 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: ۳۲۴۷۴۲۷۲

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

خبر   خبر   

توزیع لوازم کاهنده مصرف آب در استان ها
مصرف آب

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب کشــور گفت: با 
پیگیری های انجام شــده و در راســتای کاهش مصرف 
آب قرار شــده تا تجهیزات کاهنده مصرف در برخی از 
استان ها در اختیار متقاضیان قرار گیرد و هزینه آن در 
قبوض آب به صورت درازمدت از این مشترکان اخذ شود.
بــه گزارش ایســنا، حمیدرضا جانباز بــا بیان اینکه 
تجهیزات کاهنده مصرف به راحتی می تواند ۲۰ درصد 
مصارف خانگی را کاهــش دهد، اظهار کرد: با توجه به 
شرایط کم آبی توصیه می شــود که مشترکان مدیریت 
مصرف را سرلوحه کار خود قرار دهند چراکه به راحتی 
می توان با کاهش ۲۰ درصدی مصرف شــرایط پیک را 
مدیریت کرد. وی افزود: عمدتا 75 درصد مشترکان آب 
رعایت الگوی مصرف دارند و در صد کمی از مشــترکان 
هســتند که می توان آنها را پرمصرف خطاب کرد. البته 
در شهرهایی که تنش آبی وجو د دارد، سعی کرده ایم با 
انجام اقداماتی همچون مدیریت فشار کاهش آب بدون 

درآمد و مدیریت مصرف شرایط را متعادل تر کنیم.

پرورش ماهیان خاویاری 
گامی بزرگ در جنوبشرق کرمان

پرورش ماهیان خاویاری عالوه بر اشــتغال ، موجب 
ارزآوري در کشور مي گردد.

مســعودی مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان کرمان 
گفت: در شهرســتان کرمان بــا توجه به پهناور بودن و 
وجود منابع آبي بسیار ایده آل مساعد برای پرورش انواع 
آبزیان می باشــد. وی افزود یک واحد مکانیزه پرورش 
ماهیان خاویاري در بخش ماهان به ظرفیت 5۰ تن در 
مســاحت ۲5۰۰متر مربع  فعال و یک واحد ۱۰۰ تني 
پرورش ماهیان خاویاري نیز در بخش راین مجوز تاسیس 
گرفته که انشــاء اهلل در سال جاري، کار احداث آن آغاز 
خواهد شــد. وی با بیان اینکه ارزش و اهمیت اقتصادي 
ماهیان خاویاري و تخم این گونه ماهیان بسیار باالست، 
افزود:  ماهیان خاویاري به تغییرات اقلیمي و اکولوژیکي 
تحمل زیادي دارند و از نظر اقتصادي یکي از ارزشــمند 
ترین ماهیان دریاي خزر مي باشــند و باال بودن قیمت 
خاویار در دنیا و مرغوبیت خاویار  ایران دو مولفه مهمي 
است که ضرورت سرمایه گذاري و توجه به این محصول 
صادراتي و ارزآوري این گونه از ّآبزیان را مشــخص مي 
نماید. مسعودی بیان داشت: اگر هدف از پرورش ماهي 
خاویاری تولید گوشــت باشد طي مدت زمان حدود ۳ 
سال گوشت تولید و آماده ارائه به بازار مي باشد و قیمت 
هر کیلو گوشت ماهیان خاویاري بسته به گونه آبزي بین 
۴۰ تا 65 هزار تومان قیمت دارد که چیزی حدود ۴۰تا 
5۰ درصد به ازای هر کیلو گرم گوشت سود دهی دارد . 
اما اگر هدف از پرورش ، تولید و استحصال خاویار باشد 
به طور معمول هر قطعه ماهي خاویاري بســته به گونه 
آن بیــن 5-۳ درصد وزن بدن خود در طي مدت زمان 
۱۰-6 ســال خاویاري تولید مي کند که بسیار با ارزش 

و اقتصادي مي باشد.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی:
۲0 درصد از اراضی کشور 
به آبیاری نوین مجهز شد

مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح سامانه های 
نوین آبیاری کشور گفت: ۲۰ درصد از اراضی آبی کشور 
شامل 77۰ هزار هکتار در دولت تدبیر و امید مجهز به 

سیستم های نوین آبیاری تحت فشار شده است.
 عباس زارع در سفر به جنوب استان کرمان در جمع 
خبرنگاران افزود: سال گذشته ۳۰۰ هزار هکتار از اراضی 
کشور در دستور کار اجرای آبیاری تحت فشار قرار گرفت 
و تاکنون ۱8۰ هــزار هکتار از این اراضی مجهز به این 

سیستم آبیاری نوین شده است.
وی بیان کرد: دولت تدبیر و امید بر اســاس تأکیدات 
رهبر معظم انقالب اسالمی در زمینه صرفه جویی مصرف 
آب، برنامه  ریزی  های خوبی را در این بخش انجام داده و 
عملیاتی کرده است. وی ادامه داد: اجرای سیستم آبیاری 
نوین عالوه بر صرفه جویی در مصرف آب نیز در کاهش 

مصرف سم، کود و بذر نیز موثر است.
مجری طرح ســامانه های نوین آبیاری کشور گفت: 
جنوب اســتان کرمان با اجرای بیش از ۱۰ هزار هکتار 
سامانه های نوین آبیاری در سال گذشته رکوردار کشور 
شــد. وی افزود: منطقه جنوب کرمان بویژه شهرستان 
رودبارجنوب با اجرای بیش از چهار هزار هکتار آبیاری 
تحت فشــار در سال گذشــته الگویی برای سایر استان  
های کشور بود. وی عنوان کرد: اجرای صحیح سیستم 
های نوین آبیاری تحت فشار و رعایت کردن عملیات به 
زراعی در زمان کاشت، داشت و برداشت سبب بیشترین 

بهره وری آب کشاورزی می شود.

اولین اولویت ستاد مبارزه تلفیقی با زنجره خرما 
برداشت محصول سالم 

از باغات خرما 
در راســتاي مبارزه با زنجــره خرما اقداماتي از جمله 
نصب بنر و توزیع تراکت در سطح شهر، اطالع رساني از 
طریق نماز جمعه، مدارس و مســاجد ، برگزاری جلسه 
به صورت هفتگی با کارشناســان ناظــر و کلینیکهای 
گیاهپزشــکی در خصوص مبارزه با آفت زنجره خرما و 
تشکیل کالسهای آموزشــی برای بهره برداران در این 

شهرستان انجام شده است.
مدیر جهاد کشاورزي شهرستان بم گفت: در راستاي 
مبارزه با زنجره خرما اقداماتي از جمله نصب بنر و توزیع 
تراکت  در سطح شهر، اطالع رساني از طریق نماز جمعه، 
مدارس و مســاجد ، برگزاری جلسه بصورت هفتگی با 
کارشناسان ناظر و کلینیک های گیاهپزشکی در خصوص 
مبارزه با آفت زنجره خرما و تشکیل کالسهای آموزشی 

برای بهره برداران در این شهرستان انجام شده است.
مدیر حفظ نباتات ســازمان در ادامه گفت: اگر طور 
مرتب  علیه زنجرک مبارزه شــود آفت کنترل می شود 
و کارشناسان ناظر نتیجه کار خود را گزارش وبر اساس 

آن  اقدامات الزم در نسل دوم مبارزه انجام می گردد.

زعفران، پســته و خرمای ایران قابلیت تبدیل شــدن به 
مرجع قیمتی و برند اصلی در ســطح جهان را دارند که در 
این زمینه نیاز به یک بازار کشــف روزانه قیمت و تضمین 
کیفیت احساس می شود که بورس کاال بهترین مکان برای 

این تحقق این موارد است.
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس بر لزوم تقویت بورس 
کاال در اقصاد تاکید کرد و گفت: هم اکنون ۱5 سال از راه 
اندازی نخســتین بورس کاالیی در کشورمان یعنی بورس 
فلزات )سال 8۲( می گذرد و باید تولیدکنندگان و مصرف 
کنندگانــی که هنوز از معامالت بورس کاال بهره نبرده اند 
را با مزیت های این بســتر آشــنا کنیم تا همه به این باور 
برســند که حضور در بازاری شــفاف عالوه بر همه مزیت 
هایی که برای اقتصاد کشــور دارد به نفع خود تولیدکننده 

و مصرف کننده است.
احمد انارکی محمدی افزود: بورس کاال در ســال های 
گذشــته شفاف سازی در معامالت و قیمت ها را به ارمغان 
آورده و به تدریج باید زمینه ای را فراهم کنیم تا همه فعاالن 
اقتصادی نفع خود را به حضور در این بازار شفاف بدانند. 
انارکــی محمدی اظهار داشــت: بــورس کاال یک ابزار 

کارآمد اســت که به بازارهای ما در راســتای به روز شدن همگام با 
اســتانداردهای روز کمک می کند. همچنین تقویت هر چه بیشتر 
بورس کاال به سود خود دولت نیز در صرف جویی هزینه ها و تنظیم 
بازارها است که از این رو دولت نیز نگاه ویژه ای به این بازار دارد. 

به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، شفاف سازی خرید 
و فروش ها، میزان عرضه و تقاضا و پیش بینی امکان ایجاد التهاب 
در بازارهــا، انعقاد قراردادهای بلندمــدت و وجود ابزارهای مالی از 
ویژگی های بورس کاالســت که صنایــع مختلف می توانند از آنها 

بهره مند شوند. 
این نماینده مجلس با اشــاره به اینکه تبدیل شــدن 
برخی کاالهایی ایرانی به برند در ســطح بین المللی به 
هیچ عنوان آرزو نیســت و به برنامه ریزی مناسب نیاز 
دارد، اظهار کرد: زعفران، پسته و خرمای ایران قابلیت 
تبدیل شــدن به مرجع قیمتی و برند اصلی در ســطح 
جهان را دارند که در این زمینه نیاز به یک بازار کشف 
روزانه قیمت و تضمین کیفیت احســاس می شود که 
بورس کاال بهترین مکان برای این تحقق این موارد است.  
انارکــی محمدی با تأکید بــر ضرورت حمایت دولت و 
مجلس از بورس کاال گفت: با حمایت از بورس کاال، به 
مست شفاف ســازی آمار و اطالعات قدم برمی داریم و 
می توانیم جایگاه محصوالت دارای مزیت تولید باال در 

کشورمان را در دنیا ارتقاء بخشیم.  
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان به کمبود 
تولید در برخی کاالها اشاره کرد و گفت: در میزان تولید 
و عرضه برخی محصوالت در کشور کمبود داریم و دولت 
باید تدبیر مناسبی برای تامین نیاز صنایع پایین دست 
داشته باشــد در این مورد بعضا نبود عرضه های کافی 
به بورس کاال نســبت داده می شود در شرایطی که بورس کاال یک 
بســتر است و نشان دادن شــفاف میزان عرضه و تقاضا در سراسر 

کشور نیز از مزایای بورس به شمار می رود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، مطرح کرد

تابلوی بورس کاال 
مرجع تعیین قیمت زعفران، پسته و خرما می شود

مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان کرمان گفت:  برداشت گیاه 
ترخون با ســطح زیر کشت 66 هکتار در بخشهای گلباف و راین 

آغاز گردید.
مسعودی گفت: این برداشت از اواخر فروردین ماه شروع وپیش 
بینی میشــود با میانگین عملکرد ۲/5تن در هکتار خشــک و ۱5 

تن در هکتار تر این محصول برداشت گردد.
وی با اشــاره به این مطلب که تولید تر این محصول  در ســال 
جــاری  99۰ تن وتولید خشــک  ۱65 تن می باشــد افزود: در 
شهرستان کرمان این گیاه دارویی در دونوبت درماه های اسفند و 
شهریور کشت شده و در هر کشت چهار چین با فواصل زمانی ۴5 

روزه انجام می شود.
وی خاطر نشان کرد: سطح ترخون در سال گذشته 
59 هکتار بــوده )58هکتار مربوط به بخش گلباف و 
۱ هکتار مربوط به بخش راین( که در راستای اجرای 
طرح های با نیاز آبــی کمتر و عملکرد باالتر و ایجاد 
اشــتغال مولد در روستاها و جلوگیری از مهاجرت 7 

هکتار افزایش ســطح داشته که از این مقدار ۴ هکتار آن به روش 
آبیاری نوار تیپ در بخش گلباف اجرا شده است.

مسعودی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمان  در ادامه گفت:  
در بخش گلباف نیز یک واحد فرآوری و بسته بندی این محصول 

نیز در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی فعالیت دارد.
الزم به ذکر اســت با توجه به کیفیت مطلوب و تولید ســالم و 
عدم استفاده از کودهای شیمیایی  قسمت عمده استفاده این گیاه 
دارویی ،برگ و سرشــاخه بوده همچنین اســانس این گیاه جهت 

مصارف دارویی و بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرد.

آغاز اولین برداشت گیاهان دارویی

برداشت ترخون 
از مزارع گلباف و راین کرمان آغاز شد
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مدیــرکل امــور موزه هــا و امــوال منقول 
فرهنگی تاریخی ســازمان میراث فرهنگی اعالم 
کرد کــه بازدیــد از تمام موزه  های ســازمان 
میراث فرهنگی در روز جهانی موزه  رایگان است.

محمدرضا کارگر خبر داد: »به مناســبت فرا 
رسیدن روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی 
و به منظور ترغیب و تشویق مردم برای بازدید از 
موزه ها با موافقت رئیس سازمان میراث فرهنگی 

روز جمعه 28 اردیبهشــت 97 بازدید از تمام 
موزه ها و اماکن فرهنگی تاریخی تحت پوشش 
ســازمان میراث فرهنگــی برای عمــوم مردم 

رایگان است.«

بازدید از موزه ها 
در روز جهانی موزه
 رایگان است

  خبر

  سه شنبه 18 اردیبهشت ماه 1397  21 شعبان 1439   8 مه 2018  شماره 103  8 صفحه  

گردشگری

خبر   یادداشت   

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری 
استان کرمان از برگزاری دوازدهمین جشنواره گل محمدی الله 
زار بردســیر از تاریخ ۲9 خرداد لغایت ۱ تیرماه ســالجاری در 

محل سایت گردشگری این منطقه خبرداد.
بــه گزارش ایســنا، »غالمرضــا فرخی«در دیــدار فرماندار 
شهرستان بردسیر، اظهار کرد: در حال حاضرشهرستان بردسیر 
دارای ۱۰ اقامتگاه بوم گردی است که پرونده 5 اقامتگاه دیگر 

نیز در دست بررسی و اقدام می باشد.
وی به لزوم راه اندازی زیرساختهای گردشگری در شهرستان 
بردســیر به علت حضور باالی گردشگران در این منطقه اشاره 
کرد و گفت: خوشبختانه در سالهای اخیر به تعداد اقامتگاههای 
بوم گردی این شهرستان افزوده شده که امیدواریم بتوانیم سایر 
تاسیسات گردشــگری مورد نیاز را باهمکاری بخش خصوصی 

ایجاد کنیم.
وی همچنین به برگزاری دوازدهمین جشنواره گل محمدی الله 

زار بردسیر در محل سایت گردشگری این منطقه خبر داد و اظهار 
کرد: این جشــنواره مانند سالهای گذشــته با همکاری فرمانداری 

بردســیر و دســتگاههای مرتبط و همچنین مردم این منطقه 
برپا می شــود. وی با بیان اینکه این جشــنواره به مدت ۴ روز 
از تاریخ ۲9 خرداد تا یکم تیرماه جاری برگزار می شــود، بیان 
کرد: افتتاحیه این جشنواره  در روز ۲9 خرداد و اختتامیه آن 
با حضور هنرمندان مطرح اســتانی و کشوری و جمع کثیری 
از مسئوالن استانی در روز یکم تیرماه سالجاری برپا می شود.
سرپرســت اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری اســتان کرمان ادامه داد: در حاشیه جشنواره گل 
محمــدی الله زار بردســیر غرفه های عرضه صنایع دســتی، 
محصوالت محلی و برنامه های ورزشــی، کوهنوردی و غیره در 

محل سایت گردشگری الله زار برپا می شود.
وی با بیان اینکه امســال از گروه موسیقی استان کرمانشاه 
جهت اجرای برنامه های شاد و مفرح دعوت به عمل امده است، 
تصریح کرد: امیدواریم امسالدوازدهمین جشنواره گل محمدی 

الله زار با کیفیت بهتری اجرا شود.

دوازدهمین جشنواره گل محمدی برگزار می شود

صفای الله زار  استارت آپ های هتلداری چگونه موفق خواهند شد؟
۴ ویژگی مهم اپلیکیشن های اقامتی

 STARTUP یا STARTUP شرکت های نوپا یا همان
COMPANY شرکت هایی هستند که با توجه به بحث 
کارآفرینی تأسیس و با خالقیت و نوآفرینی جهت رفع نیاز 
یک بازار شــکل گرفته اند. عمدتا این شــرکت ها در خالل 
سال های ۱995 تا ۲۰۰۰ میالدی که حباب های دات . کام 
شکل گرفت، با توجه به رشد بخش اینترنت بازارهای بورس 
سهام کشورهای صنعتی ظهور پیدا کردند. از خصایص این 
شــرکت ها این بوده که نسبت خطر به سود باالیی داشته و 
هزینه راه اندازی کمتر، ریسک زیادتر و البته توان بالقوه ای 

برای برگشت سرمایه  دارند.
امروزه به کرات در گوشه و کنار کشور شاهد ایجاد و توسعه 
ایــن فضای کســب وکار در بخش های گوناگون هســتیم. 
سونامیاین نگرش در ســالیان اخیر به صنعت گردشگری 
و هتلداری ایران نیز کشــیده شده و در گوشه و کنار افراد 
زیادی در حال تهیه اپلیکیشن های موبایلی برای بهره برداری 
از این فرصت به وجود آمده هستند. تقریبا اکثر افرادی که 
در این صنعت فعالیت دارند، به نوعی در تالش هســتند تا 
با تهیه یک اپلیکیشــن جدید خألهای موجود در صنعت 
هتلداری و گردشگری را پر کنند و در این راه سعی دارند با 
مهندسی معکوس اپلیکیشن های موفق دنیا مسیر را هموارتر 
و سریع تر طی کنند. در حوزه اقامتی و استفاده از امکانات 
مغفول مانده یا کمتر توجه یافته می توان به اپلیکیشن های 
بســیاری اشاره کرد که در گوشه و کنار توسط متخصصان 
صنعت هتلداری یا حتی دانشــجویان و دانشگاهیان فنی 
و IT در حــال برنامه ریزی و راه اندازی اســت. با این همه 
با حضور در جلســه برخی از این ایده پردازان یا نشست با 
دانشگاهیان و دانشجویانی که تالش بسیاری برای ایجاد و 
راه اندازی این APPها دارند، مشــخص می شود که بعضا 
برنامه ریزی دقیق جهت اجرای این ایده ها صورت نگرفته و 
ممکن است بهمشکالت بسیاری برخورد کند. اما اصوال تهیه 
یک اپلیکیشن  اقامتی موفق باید حداقل دارای ۴ خصیصه 

مهم و ضروری باشد:
1. طراحی خالقانه: ســالیان درازی است که خالقیت و 
نوآوری، زمینه اصلی موفقیت اســت. خالقیت در طراحی 
APPهای جدید حتمــا نیازمند دانش فنی روز با تکیه بر 
اصول زیبایی شناســانه و طی مراحل خلق APP اســت. 
ایده پردازی، مفهومی کردن، انجام دادن، اعتباربخشــی و 
ایجاد مقیاس مشــخص جهت ایجاد این کسب وکار بسیار 
مهم و حائز اهمیت اســت و باید به آن توجه ویژه ای کرد. 
طراحی های ســاده، خالقانه همراه با نوآوری و اســتفاده 
از تمامی ظرفیت های تعریف شــده یا حتی تعریف نشــده 
ســاختارهای مبتنی بــر وب و همچنین ایجــاد تغییرات 
دائمــی و به روز، از عوامل موفقیت یک APP کاربردی در 

حوزه های اقامتی است.
2. دانش هتلداری و اقامتی: فهم و درک صحیح از هتل 
و هتلــداری و در کل فضاهای اقامتی در این بحث بســیار 
متفاوت از مدیریت هتلداری است. مدیریت هتلداری عمدتا 
به شیوه های اجرایی و عملیاتی هتلداری توجه داشته ولی 
دانش اقامتی جهت ســاخت APPهای تلفن همراه بسیار 
متفاوت است و عمدتا در صورت توجه به امکانات، الزامات، 
قوانین حقوقی و... مکان های اقامتی بروز می کند. شناسایی 
نیازهای اقامتی، شناسایی قوانین حاکم بر فضاهای اقامتی، 
شناســایی خطرات بهداشــتی و امنیتی فضاهای اقامتی، 
شناسایی مشــکالت، نارسایی ها، کمبودها، جاذبه ها و... در 
فضاهای اقامتی از جمله مواردی است که باید به طور دقیق 

به آنها پرداخت.
3. بازاریابی: مطمئنا تنها تولید و رعایت اصول و قواعد 
اقامتــی و تهیه یک APP عالی، عامــل و باعث موفقیت 
نیســت. کم نیســتند فضاهای کســب وکار بسیار مناسب 
و APP بســیار حرفــه ای و کاربردی که بــه علت فقدان 
بازاریابی مناسب دچار مشکل شده و در گوشه ای در فضای 
بســته کیس های کامپیوترها خاک خورده و به فراموشــی 
سپرده شــده و زیان های مالی و زمانی زیادی را به یادگار 
گذاشته اند. امروزه فروش همه چیز است. در یک کسب وکار 
اقتصادی موفق تا فروش انجام نشــود، هیچ داستانی پایان 

خوشی نخواهد داشت.
4. پشــتیبانی: در ارائه خدمات، خدمت هیچ وقت تمام 
نمی شود و فقط از حالتی به حالت دیگر درمی آید. طراحی 
مناسب، داشــتن دانش و بازاریابی مناسب، همه باهم تازه 
آغاز راه اســت. APP های موفق نیازمند پشتیبانی دائمی 
۲۴ ســاعته، در تمام ایام سال هستند تا بتوانند مشتری را 

راضی نگه دارند.
می گویند یک مشتری راضی درباره تجربه خوب خود با ۴ تا 
5 نفر دیگر صحبت می کند و از شما تعریف و تمجید خواهد 
کرد. ولی یک مشتری ناراضی با 7 تا ۱۳ نفر صحبت خواهد 
کرد؛ اما به باور نگارنده، به لطف فضای گســترده مجازی، 
یک مشتری ناراضی تجربه خود را با همه مشتریان مطرح 
کرده و خیل بســیار زیادی را آگاه خواهد ســاخت. امروزه 
دیگر برندها ارزش نیســتند و این ارزش ها هستند که برند 
شده اند. برندهای زیادی یک شبه خلق و تعداد بسیاری نیز 
یک شبه نابود می شوند. تحقیقات دیگری نتایج ترسناکی در 
این زمینه دارد که بیان می کند یک مشتری ناراضی تا ۲۳ 

سال درباره تجربه بد خود صحبت خواهد کرد.
در دنیا هرروزه سیستم های رزرواسیون جدیدی خلق شده 
و ایده هــای جدیــدی را عرضه می کنند ولــی فقط تعداد 
انگشت شماری از آنها موفق می شوند و بقیه یا از بین می روند 
یا فقط گــذران امور می کنند. شناســایی عوامل موفقیت 
این اســتارت آپ ها،  APP ها و کسب وکارهایی همچون 
Airbnb نشــان از خالقیت، نوآوری، حضور به موقع، نیاز 
بازار و... اســت و مطمئنا طراحــان Airbnb نیز احتمال 
این همه موفقیت را نمی دادند وگرنه در سال ۲۰۰7 از اسم 
 )Air Bed and Breakfast( Airbnb بی مسمایی چون
)به معنی تشــک هوایی با صبحانه!( برای کسب وکار خود 

استفاده نمی کردند.

دکترای تخصصی  دانشــجوی  دانشگاه،  * مدرس 
بازاریابی هتلداری

مسعود غالمی* 

سایت های فروش بلیت هواپیما چقدر معتبرند؟

تاکید نوبخت بر حمایت دولت 
از توسعه بوم گردی

رئیس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد: »حمایت در 
ارائه تسهیالت برای رونق بوم گردی به عنوان سیاست های 

مصوب دولت دوازدهم در دستور کار است.« 
محمدباقر نوبخت به »ایرنا« گفت: »باید شــرایط را 
برای تبدیل واحدهای واجد شــرایط مسکونی روستایی 
بــه بوم گردی با هدف اســکان میهمانان و مســافران 

تسهیل کنیم.« 
به گفته وی، واحدهای مسکونی روستایی برای تبدیل 

به بوم گردی در اولویت پرداخت تسهیالت هستند. 
معاون رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: »با توجه به 
اینکه سازمان برنامه و بودجه وظیفه نظارت بر پرداخت 
تسهیالت را برعهده دارد، در صورت ارائه هرگونه گزارش 
مبنی بر همکاری نکردن بانک ها، این سازمان وارد عمل 
شــده و شرایط تسهیل پرداخت وام را تا حصول نتیجه 

الزم فراهم می سازد.« 
نوبخت به کسانی که خانه های روستایی دارند ولی هنوز 
اقدام نکرده اند توصیه کرد که با انگیزه مشارکت در انتقال 
فرهنگ و همچنین مباحث اقتصادی واحدهای بوم گردی 
به عنوان واحدهای اقتصادی درآمدزا برای روستاییان و 

خانوارها وارد عمل شوند.

جزئیات کاهش مالیات 
ارزش افزوده هتل ها

مطابق آنچه در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب 
رسیده، مالیات ارزش افزوده در هتل های یک تا ۳ ستاره، 
از 9 درصد به ۳ درصد کاهش خواهد یافت، اما درخصوص 
هتل های ۴ و 5 ستاره، این مالیات مطابق با همان رویه 

قبلی و به میزان 9 درصد اخذ خواهد شد.
 رئیس ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری نیز که پیش تر در اظهارنظرهای مختلفی بارها 
تاکیــد کرده بود که این قانون را نمی توان به طور کامل 
از گردشــگری حذف کرد، به تازگی و در جمع برخی از 
فعاالن گردشگری از رضایتنمایندگان مجلس به کاهش 
این مالیات در هتل ها خبر داد و گفت: »بر اساس تصمیم 
نمایندگان مقرر شــد نرخ ترجیحیمالیات ارزش افزوده 
در هتل هــا از 9 به ۳ درصد کاهش یابد.« مســووالن 
ســازمان میراث فرهنگی هنوز جزئیات بیشتری درباره 
اصالح قانون مالیات ارزش افزوده در گردشــگری اعالم 
نکرده اند اما در همین خصوص رئیس جامعه هتلداران 
ایراناظهار کرد: »طرح کاهش مالیات ارزش افزوده از 9 
به ۳ درصد فعال در کمیسیون اقتصادی مجلس مصوب 
شده و تنها مشمول هتل های یک تا سه ستاره می شود 

و تمام هتل ها را در برنمی گیرد.«
به گزارش »ایسنا« جمشید حمزه زاده افزود: »قانون 
مالیات ارزش افزوده برای هتل های ۴ و 5 ستاره همچنان 
مطابق گذشــته جاری و تغییری در آن به وجود نیامده 
است.« وی درباره زمان ابالغ و اجرای قانون اصالح شده 
مالیات ارزش افزوده در هتل ها، ادامه داد: »اصالح قانون 
مالیات ارزش افزوده فعال در کمیسیون اقتصادی مجلس 
مصوب شده و در صحن علنی مجلس نیز به رای گذاشته 
خواهد شد و پس از آن در شورای نگهبان بررسی می شود 
که تا ابالغ آن، چند ماه زمان می برد و شاید اجرای آن 

به نیمه دوم سال برسد.« 

مجلس با تشکیل وزارت گردشگری 
مخالفت کرد

نمایندگان مجلس شــورای اســالمی با کلیات طرح 
تشــکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع 

دستی مخالفت کردند.
به گزارش ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی مجلس 
شورای اســالمی با ۱۳9 رای موافق، 6۳ رای مخالف و 
۱۴ رای ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر به کلیات 
طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 

دستی رای منفی دادند.
این طرح به دلیل بار مالی نیاز به دو ســوم آرا بعالوه 
یک نمایندگان مجلس شــورای اسالمی داشت که رای 

الزم را کسب نکرد.
در این طرح پیشنهاد شده بود: سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری با تمامی وظایف واختیاراتی 
که به موجب قوانین و مقررات داراست، به وزارت میراث 

فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تبدیل شود.
بر اســاس یکی از تبصره های ماده واحده این طرح، 
تمامی امکانات، اموال و نیروی انسانی این سازمان مزبور 

در اختیار وزارت خانه جدید قرارمی گرفت.
همچنین در تبصــره دیگری از آن آمده بود: هرگونه 
افزایــش نیروی انســانی، امکانــات و بارمالی برای این 
وزارتخانه موضوع این ماده در طول دوران اجرای برنامه 
ششــم توسعه ممنوع بوده و دولت مکلف است از تاریخ 
تصویب این قانون و تشکیل این وزارت خانه بند د ماده 

۲9 قانون مدیریت خدمات کشوری را رعایت کند.

پیگیری »میراث فرهنگی« درباره 
مومیایی منسوب به رضاشاه

رئیــس ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری می  گوید: »در حال پیگیری قضیه منسوب 
به مومیایی هســتیم«؛ مومیایی شهرری که پس از پیدا 
شدنش با خود تایید، تکذیب، شایعه، انکار و ماجراهای 

زیادی را به همراه داشت.
 با این حال کمتر مسوولی در روزهای نخست حاضر 
به اظهارنظر درباره این جســد تازه کشف شده بود؛ به 
طوری که مونســان، معاون رئیس جمهور هم تا کنون 
به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری در این مــورد صحبتی نکــرده بود؛ در 
صورتی کــه انتظار می رفت خیلی پیش تــر در این باره 

واکنش نشان دهد.

»گردشگری خرید« به عنوان یکی از سرفصلهای جدید در عرصه 
گردشگری به دلیل نقش ارزآوری می تواند همزمان با »سال حمایت 
از کاالی ایرانی« در رونق بخشــیدن به اقتصاد داخلی و ملی تاثیر 

بسزایی داشته باشد.
»گردشگری خرید« از انواع گردشگری است که در دهه های اخیر 
در اقتصاد گردشگری و رشد درآمدی کشورهای مختلف نقش مهمی 
ایفا کرده است. این نوع گردشگری در جلب گردشگر از بازار جهانی 
گردشــگری دارای اهمیت فراوانی است که در آن تمایل به سفر و 
خرید با هم در هم آمیخته اســت و در این زمینه بســتر مستعدی 

برای فروش محصوالت گردشگری فراهم می شود. 
جاذبه های خرید در مقاصد گردشگری می تواند در کنار انگیزه 
اصلی سفر، خرید را به عنوان انگیزه ای دیگر و برای برخی افراد به 

عنوان تنها انگیزه سفر مطرح کند. 
گردشــگری، صنعتی متنوع و به همان انــدازه پیچیده و دارای 
ظرافتهای مهم و حســاس است. انواع مختلف گردشگری از جمله 
ورزشی، ســالمت، طبیعی، زیارت، غذایی و غیره نشانگر پویایی و 

ظرفیت باالی این بخش است. 
صنعت گردشگری در ایران از ظرفیتهای بسیار باالیی برای رشد 
و توسعه برخوردار است بطوریکه بر اساس گزارش سازمان جهانی 
گردشگری)WTO( ایران رتبه دهم جاذبه های باستانی و تاریخی 

و رتبه پنجم جاذبه های طبیعی را در جهان دارا است. 
بــر خالف این جایگاه ارزشــمند و ظرفیت باال در جذابیت برای 
گردشگران، این صنعت از توسعه  ای که شایسته آن است برخوردار 
نبوده اما توجه دولت تدبیر و امید به این حوزه طی چند سال اخیر 

موجب تحرکات خوبی در صنعت گردشگری شده است. 
در »تعریف جهانی گردشگر« در صورت اقامت حداقل ۲۴ ساعت 

یک فرد در مکانی غیر از موطن خود از وی به عنوان گردشــگر نام 
برده می شــود. یکی از مهمترین مفاهیم در گردشگری تاکید این 
صنعت بر رضایت مشــتری یا به عبارت دیگر مشتری مداری است. 
گرچــه این موضوع در تمامی صنایــع از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است اما موفقیت در گردشگری کامال بر رضایت و خشنودی مشتری 
اســتوار اســت زیرا فعالیتها و خدمات در این صنعت تامین و ارائه 

خدمات لوکس، تفریحی و رفاهی می باشد. 
باید توجه داشــت که گردشــگری در افراد روندی است که در 
قالــب آن حوزه های مختلفی تحت تاثیر قرار دارد. جایگاه خرید و 
گردشگری خرید امروزه به دلیل سبک زندگی مدرن و روحیه تنوع 
خواهی، مصرف گرایی و زرق و برق فروشــگاهها و بازارها نسبت به 
گذشته قوت گرفته و همین موجب رونق و رشد روزافزون روند ایجاد 
مجتمعهای بزرگ خرید و فروشگاههای عریض و طویل شده است. 
در این میان خراســان رضوی و کالنشهر مشهد با توجه به میزبانی 
ســاالنه میلیونها زائر داخلی و خارجی و برخورداری از ظرفیتها باال 
با وجود مجتمعهای عظیم فــروش و بازارهای فراوان می تواند در 
توسعه اقتصاد گردشگری جایگاه با اهمیتی را در میان سایر استانها 

و شهرهای کشور دارا  باشد. 
گردشگری خرید در ارتباط تنگاتنگی که با مراکز خرید مدرن دارد 
یکی از گونه های گردشــگری در سفرهای چندمنظوره به کالنشهر 
مشــهد محسوب می شود که مورد اســتقبال گردشگران داخلی و 

خارجی نیز قرار گرفته است. 
وجود بازارهای سنتی و قدیمی در کنار بازارهای مدرن و پر زرق 
و برق و مملو از تنوع اجناس و کاالها به تعریف وجهه ای جدید از 
جاذبه های گردشگری مشهد بدل شده که می تواند در کنار سایر 
انواع گردشگری که با محوریت گردشگری زیارت برقرار است، موجب 

رشد و تحول در نگاه گردشگران و البته موجب افزایش درآمد ارزی 
برای مشهد از محل خرید گردشگران خارجی شود. 

گردشگری خرید و اقتصاد گردشگری 
معاون گردشــگری ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری می گوید: گردشــگری خرید جزو پارامترهای اصلی 
گردشگری است و هر گردشگر ورودی به نوعی از ظرفیتهای خرید 

در کشور استفاده می کند. 
محمد محب خدایی افزود: بســیاری از کشورها از این فرصت در 
جهت معرفی کاالی تولیدی خود استفاده می کنند و عالوه بر ارائه 
کاالها و برندهای مختلف، به عرضه تولیدات دستی و صنایع دستی 

بومی نیز می پردازند. 
وی ادامــه داد: باید راههای افزایش درآمد صنعت گردشــگری 
ایران به تعدد و تنوع برسد. توسعه مراکز خرید و عرضه محصوالت 
ویژه و بومی می تواند در این مهم موثر و موجب جذب گردشگران 
داخلی و به خصوص خارجی برای بهره مندی از این کاالها شود. 

معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: 
باید در »ســال حمایت از کاالی ایرانی« جذابیتهای کاالی ایرانی 
افزوده شود تا در کنار کیفیت مطلوب، قیمت مناسب و کاربری موثر 
شاهد کاالیی با جذابیت باشیم. در این مسیر ارائه صنایع دستی به 
عنوان یک برند کامال ایرانی و خاص به گردشــگران به عنوان یک 

برنامه محوری در دستور کار است. 
وی افزود: باید بتــوان با معرفی کاالهای خاص و عرضه مطلوب 
آنان برای گردشــگران همچون کشــورهای موفق در رشد اقتصاد 
گردشــگری اقدام به ایجاد جذابیت و افزایش عالقمندی و میل به 

خرید و مصرف نماییم.

گردشگری خرید در سال حمایت از کاالی ایرانی

یکی از اصلی تریــن دغدغه هایی که صنعــت هواپیمایی ایران 
در سال های گذشــته با آن روبرو بوده، افزایش تعداد سامانه های 
اینترنتی فروش بلیت هواپیما هســتند که بســیاری از آنها مجوز 
رســمی دریافت نکرده اند و همین موضوع خرید بلیت از آنها را به 

یک ریسک بزرگ تبدیل می کند.
به گزارش ایســنا، تا پیش از گسترش نفوذ سایت های اینترنتی 
خرید بلیت هواپیما یا مســتقیما از دفاتر ایرالین ها امکان پذیر بود 
یا آژانس های مسافرتی فعال در کشور اقدام به فروش این بلیت ها 
می کردند اما در ســال های گذشته بخش قابل توجهی از این بازار 
در اختیار ســایت هایی قرار گرفته که با توجه به دسترسی راحت 
توان رقابتی باالیی از خود نشان داده اند؛ موضوعی که گاهی برای 

مسافران هوایی ایران مشکلی به وجود می آورد.
اخیرا مســافر یکی از پروازهای یک ایرالین داخلی که از طریق 
یکی از سایت های اینترنتی بلیت پرواز آبادان به تهران را خریداری 
کرده بود در زمان حضور در فرودگاه متوجه شد که نه تنها بلیتی 

به نام او ثبت نشــده بلکه حتی امکان استرداد پول پرداخت شده 
هنگام خرید بلیت را نیز ندارد.

گفت وگوی ایسنا با این مسافر نشان می دهد که ایرالین مربوطه 
هیچ اطالع دقیقی از بلیت به فروش رفته از طریق این سایت نداشته 
و از سامانه مدنظر و حتی آژانس هواپیمایی معرفی شده نیز اقدام 
خاصی برای نهایی کردن بلیت و امکان برقراری پرواز نداشــتند؛ 
موضوعی که نشــان می دهد که خرید بلیت هواپیما از طریق این 

سامانه ها قدری پرریسک است.
دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی معتقد اســت که مسافران 
می تواننــد برای اطمینــان خاطر از قطعی و معتبــر بودن بلیت 
پروازهای خود مستقیما بلیت هایشان را از ایرالین ها تهیه کنند تا 
در کنــار اطمینان از صحت اطالعات پروازی بلیت را با قیمتی که 

از سوی ایرالین اعالم شده دریافت کرده باشند.
اســعدی سامانی در گفت وگو با ایســنا این را نیز گفت که این 
سامانه ها گاهی به طور خاص در ایام پیک سفر با افزایش غیرمعتبر 

نــرخ بلیت هواپیمــا بازار را ملتهب کرده و شــرایط را نیز به هم 
ریخته اند هر چند تالش شــده با نظارت و شکایت جلوی فعالیت 
این سامانه های غیرمجاز گرفته شود، اما همچنان تعدادی از آنها به 
فعالیت خود ادامه می دهند که شاید نخریدن بلیت از آنها بهترین 

راه برای توقف فعالیت شان باشد.
جعفرزاده - مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری - نیز 
در این رابطه به ایسنا اعالم کرد که سازمان هواپیمایی تالش کرده 
با بروز کردن مجوزهای آژانس ها و سامانه های رسمی فعال در این 
عرصه شرایط را برای کالهبرداری یا اقدامات غیرمجاز محدود کند.

به گفته وی، مسافران ایرالین های داخلی می توانند با مراجعه به 
سایت سازمان هواپیمایی کشوری نسبت به رصد وضعیت آخرین 
آژانس هــای مجوز دار اقدام کنند و با توجه به تفکیکی که برای 
تمامی شهرها و ایرالین ها صورت گرفته، بلیت های خود را از آنها 

دریافت کنند.

نمایــش چهره ای غیرواقعی از وضعیت امنیتی کشــور و ایران 
هراسی شکل گرفته در اذهان بین المللی پیش از امضای توافقنامه 
برجام در کنار قطع روابط با سایر کشورها به ویژه کشورهای اروپایی، 
ایران را در بهره گیری از مزایا و رهاوردهای گردشــگری خارجی 

محروم ساخته بود.
امضــای برجام اما در کنار گســترش تعامالت خارجی و تقویت 
دیپلماســی، درهای گردشگری ایران را بار دیگر به سوی جهانیان 
گشود. بر پایه آمارها، افزایش 56 درصدی ورود گردشگران اروپایی 
به کشــور و افزایش ۱۰ درصدی صدور روادید در سال 95 نسبت 
به ســال 9۴ نشــان از احیای این صنعت در دولت های یازدهم و 
دوازدهم دارد. این در حالی است که توسعه گردشگری با گسترش 
تعامالت جهانی در رابطه دوسویه ای قرار گرفته و به نوعی علت و 
معلول یکدیگر می شــوند. این گونه که توسعه هر یک، مقدمه ای 

بر پیشرفت و توسعه دیگری خواهد بود. 
رشد هرچه بیشتر صنعت گردشگری ایران نیازمند درپیش گرفتن 
دیپلماسی فرهنگی و عمومی برای به فعل درآوردن ظرفیت های 
غنی ایران در زمینه های طبیعت گردی، گردشگری حالل، تاریخی 
و سالمت است. بسیاری از کارشناسان، حل مسائل اقتصادی کشور 

را در گروی ارزآوری و توسعه گردشگری می دانند.
توسعه گردشگری یکی از اولویت های اصلی دولت های یازدهم و 
دوازدهم به شمار می رود. استفاده از ظرفیت دیپلماسی در توسعه 
این صنعت ســبز، رویکرد مهمی است که دولتمردان تدبیر و امید 
از ابتدا به صورتی جدی آن را دستور کار قرار دادند که نتیجه آن 
رشد چشــمگیر گردشگردان خارجی در سال های اخیر به کشور 
بوده است. گفتمان اعتدالی دولت راه را برای تعامالت اقتصادی و 

فرهنگی با جهان باز کرد.
در سال های اخیر دیپلماسی عمومی دولت تصویر نادرسِت شکل 
گرفته در اذهان بین المللی نسبت به ایران و میزان توسعه یافتگی 
اش را زدود و نتایج ارزشمندی در عرصه گردشگری به همراه آورد.

برگزاری همایِش اولین گفتمان گردشگری آسان، طبیعت گردی 
و توســعه پایدار در بهمن ماه ســال گذشته گوشه ای از تالش ها 
برای توســعه گردشگری خارجی است. در این همایش که وزیران 
گردشــگری کشــورهای مختلف حضور یافتند، تفاهم نامه ای با 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اســالمی به امضا رساندند. همچنین 
اکنون 8۰ رایزن فرهنگی ایران در 6۰ کشور برای پیشبرد اهداف 

سازمان میراث فرهنگی همکاری می کنند. 
تشــکیل کارگروه مشــترک میان وزارتخانه های امور خارجه، 
اطالعات، کشــور و ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری با هدف تســریع در صدور ویزا، افزایش زمان ویزای 
فرودگاهی، افزایش تعداد کشورهای بی نیاز از روادید و حضور فعال 
تر در نمایشــگاه های بین المللی گردشگری نیز از دیگر اقدامات 
صورت گرفته در راستای توســعه گردشگری خارجی بوده است. 
همچنین، انتخاب شــهر تبریز به عنوان پایتخت گردشگری میان 
کشــورهای جهان اسالم در سال ۲۰۱8 نیز گام موثری در زمینه 
گســترش تعامالت با کشورهای اسالمی و مقدمه ای برای معرفی 

هرچه بیشتر ایران در جهان ارزیابی می شود. 
جاذبه های پرشمار گردشگری در بخش های فرهنگی، تاریخی، 
طبیعی، مذهبی، زیارتی و پزشــکی و ســالمت ایــران را به موزه 
ای تبدیل ســاخته اســت که هر نوع سلیقه گردشگری را برآورده 
می ســازد. بنابراین در گســتردگی و تعداد جاذبه برای جلب نگاه 

گردشگران خارجی کم و کسری وجود ندارد. تنها ایجاد زیرساخت 
ها، استاندارد سازی امکانات گردشگری، تامین اماکن اقامتی و هتل 
هــا و تقویت حمل و نقل زمینی و هوایی امکان کســب درآمد از 

جاذبه های گردشگری را فراهم می سازد.
بســیاری از کارشناسان و فعاالن گردشگری معتقدند که توسعه 
گردشــگری خارجی تنها در نتیجه تعامالت بین المللی به دست 
خواهد آمد چرا که قطع روابط دیپلماتیک و اقتصادی با کشورها، 
جدا از آثار سیاسی و اقتصادی، راه را بر تعامالت فرهنگی و اجتماعی 

میان مردمان دو کشور نیز خواهد بست.
به دنبال امضای توافقنامه برجام موج گسترده ای از ورود سرمایه 
های خارجی به کشور و تمایل شرکت های اقتصادی و تجاری به 

سرمایه گذاری را در کشور شاهد بودیم. 
فعاالن بخش گردشــگری نیز از ظرفیت های برجام برای جذب 
سرمایه های خارجی استفاده کردند و همکاری های گسترده ای با 
شرکت های خارجی در این زمینه صورت گرفت. برگزاری اجالس 
و کنفرانس هایی با حضور کشورهای خارجی در شهرهای تاریخی 

ایران برای تبلیغ و جذب سرمایه های خارجی صورت گرفت. 
گسترش تعامالت بین المللی و امضای تفاهمنامه های همکاری 
در حوزه گردشگری، امکان استفاده از تجارب جهانی را در اختیار 

فعاالن حوزه گردشگری می گذارد. 
در بسیاری از کشورهای توسعه یافته اروپایی، گردشگری جز سه 
صنعت پولساز در کنار صنایع نفت و خودروسازی قرار گرفته است. 
می توان با الگوبرداری از کشــورهای موفق در زمینه گردشگری، 
مسیرهای رشد و توسعه را شناسایی کرد و به ارتقای علمی و سطح 

دانش این حوزه در کشور پرداخت.

توسعه گردشگری در سایه امن تعامالت بین المللی



ســی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب، با 
رشد کمی کتاب های عرضه شده توسط ناشران 
داخلی در حال برگزاری اســت، اما آمار منتشر 
شده در سایت رسمی این نمایشگاه و مقایسه آن 
با سال گذشته، حاکی از حضور کمرنگ ناشران و 
کشورهای خارجی در بخش بین الملل نمایشگاه 
امسال است که برخی دلیل این موضوع را ناشی 

از نوسانات نرخ ارز می دانند.
تعداد ناشران داخلی حاضر در سی و یکمین 
نمایشگاه بین المللی کتاب با حضور ۲۳۳ ناشر 
بیشتر از سال قبل، به ۱8۱7 ناشر داخلی رسیده 
است. در مقابل، نمایشگاه کتاب امسال میزبان 
کمتری از ناشــران خارجی است. سال گذشته 
مجموع تعداد غرفه های ناشــران عرب و التین 
۱۴۱ غرفه بود، اما امسال ۱۳۱ غرفه به ناشران 
خارجی اختصاص پیدا کرده است. همچنین در 
مقایسه با سال گذشته که نمایشگاه کتاب میزبان 
۲9 کشور خارجی بود، در نمایشگاه کتاب امسال 

۲۲ کشور خارجی حضور دارند.
برخی دلیل این موضوع را نوســانات شــدید 

بازار ارز و تفاوت قیمت فاحشــی که از ســوی 
دولــت و نرخ آزاد ارز وجــود دارد می دانند که 
باعث شــده در بخش قیمت گذاری کتاب های 
بین الملل مشــکالتی را بوجود بیــاورد. آلمان، 
عمان، روســیه، فنالند، ژاپن، اتریش، مکزیک، 
ترکیه، چین، صربســتان، مجارســتان، ایتالیا، 
لبنان، هندوســتان، کرهجنوبی، تونس، یونان، 
ارمنستان، ســوریه، افغانستان و عراق از جمله 
کشورهای حاضر در نمایشگاه سی و یکم هستند.
فضای نمایشــگاه کتاب امسال بیش از ۱۳۰ 
هزار متر مربع اعالم شــده است که 75 درصد 
فضای اصلی نمایشــگاهی مسقف شده و از این 
فضا، متراژ بیشتری به ۳۰۱ ناشر حوزه کودک 
و نوجوان در مقایسه با سال قبل، اختصاص داده 
شده است. در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی 
کتاب، مجموعــاً 5۱5 هزار عنوان کتاب در دو 
بخش داخلی و خارجی عرضه می شــود که در 
مقایسه با سال گذشته که مجموعاً ۴۲6هزار و 
598 عنوان کتاب داخلی و خارجی عرضه شد، 

با رشد کمی همراه بوده است..

اسارت در گذشته
*دکتر رضا بوستانی

همه تالش ها برای ایــن بود تا از وقوع چنین وضعیت 
نابســامانی در اقتصاد جلوگیری شــود. اما اختالفات 
بی اهمیت نگذاشــت تا مرکب نااهل اقتصاد رام  شود و 

در خدمت رفاه هموطنانمان درآید. 
این سمند ســرکش همان طور که سوارکاران گذشته 
را مغلوب ســاخته بود، توانست ســوار جدید را نیز به 
زحمت اندازد. در پنج سال گذشته کلیه کارشناسان و 
صاحب نظران اقتصادی مکررا بر ضرورت انجام اصالحات 

تاکید کردند.
به طور مشخص، آنها کلیه ارکان کشور را از بی ثباتی ذاتی 
سیاســت های اقتصادی که به طور سنتی اجرا می شوند 
برحذر داشتند. تاکید بر اجرای سریع یکسان سازی نرخ 
ارز، تعمیق بــازار ارز از طریق کاهش مداخله، معرفی 
ابزارهای مالی جدیــد و حمایت از نیروهای بازار برای 
تعدیل ناترازی های انباشت شــده از عمده  راهکارهایی 
بود که می توانســت ضمن ایجــاد کارآیی در تخصیص 
منابع ارزی، شــرایط اقتصــاد را در مواجهه با تکانه ها 

نیز تقویت کند. 
اما عده ای نرخ ارز را نه به عنوان ابزاری برای دســتیابی 
بــه اهداف عالی تر، بلکه آن را به عنوان یک ارزش پاس 
داشــتند تا پشته ناترازی ها در این بازار انباشته تر شود. 
از این رو، فرصت های طالیی برای انجام اصالحات ارزی 
با مصلحت اندیشــی ها یا فشارهای بیرونی یک به یک از 
دســت رفت و امروز به جایی رسیده ایم که با تلنگری 

به بازار ارز پریشانی بر فضای جامعه مسلط  می شود.
محرک بــازار ارز مانند دیگر بازارهــای دارایی، بازده 
انتظاری اســت و اگر خریداران ارز انتظار داشته باشند 
نرخ در آینده افزایش یابد، عرضه بیشــتر ارز حتی در 
نرخ هــای پایین نمی تواند بر رفتار آنها تاثیری داشــته 
باشد. همان طور که اعمال تحریم های ظالمانه در سال 
۱۳9۱ باعث شــد نرخ ارز در کمتر از یک سال دو برابر 
شود. آن هم در دوره ای که به واسطه قیمت باالی نفت، 

منابع ارزی سرشاری وجود داشت. 
در آن زمــان انتظــارات فعاالن اقتصادی نســبت به 
آینــده  عرضه ارز به اندازه ای بــا نااطمینانی همراه بود 
کــه مداخالت گســترده در بازار ارز نیز نتوانســت از 
افزایــش نرخ جلوگیــری کند. اکنون نیــز اگر فعاالن 
اقتصادی نرخ های بازده باال را در بازار ارز انتظار دارند، 
سیاست گذار نمی تواند آن را تغییر دهد. در شرایط فعلی 
تنها گذر زمان اســت که درستی یا نادرستی انتظارات 

را مشخص می کند.
متاسفانه نیاز به اصالحات ســاختاری تنها به بازار ارز 
محدود نمی شود. شبکه بانکی، صندوق های بازنشستگی، 
قیمت حامل های انرژی، آب و... بخش هایی هستند که 
مدت ها اســت در فهرســت انتظار برای اصالحات قرار 
گرفته اند. تجربه این روز هــای ارز می تواند در هر یک 
از ایــن بخش ها اتفاق افتد و در آن هنگام از هیچ مقام 
و دستگاهی کاری ســاخته نیست. باید دیوارهای بلند 
زندانی که توســط سیاســت های گذشته ایجاد شده و 
اقتصاد را به اسارت گرفته است، تخریب شود. بی عملی، 

تنها فرار از این زندان را دشوارتر می سازد.

 پيشنهاد هفته

600
هزار مشترک

600 هزار 
مشترک شهری و روستایی 
در کل استان تحت پوشش 

گاز طبیعی هستند

 650
میلیارد ریال 

650 میلیارد ریال تسهیالت به 
138 طرح اشتغالزایی در مناطق 

روستایی و عشایری این شهرستان 
پرداخت شده است

6000
هکتار

 در شمال استان کرمان پرونده 
حدود 6 هزار هکتار زمین  در 

دبیرخانه کمیسیون های 
ماده 34 معطل مانده است

300
میلیارد ریال

از سال گذشته تاکنون در پنج 
شهرستان جنوب این استان 300 
میلیارد ریال برای رفع افت ولتاژ 

هزینه شده است
روستایی و عشایری این شهرستان 

1544
هکتار

دادستان کرمان گفت یک هزار 
و 544 هکتار از اراضی ملی و 

منابع طبیعی استان رفع تصرف 
شده است

اقتصاد كرمان به روايت اعداد

كافه كتاب

بهار کتاب از دریچه آمار و ارقام 

نمایشگاه کتاب سی ویکم؛
 رشد کمی کتاب ها، حضور کمرنگ خارجی ها

عنوان: »اقتصاد توســعه: از فقر تا ثروت 
ملل«

موضوع: توسعه

نویسنده: یوجیرو هایامی
مترجم: غالمرضا آزاد )ارمکی(

ناشر: نشر نی

معرفی کتاب:
امروزه مفهوم توســعه با شمول معنایی و 
مضمونی خود ابعاد گوناگون و گســترده یی 
یافته اســت کــه به ویژه اقتصــاد، اجتماع، 
سیاست، و فرهنگ را دربر می گیرد. به دلیل 
درهم تنیدگی مســائل اقتصادی، اجتماعی، 
سیاســی و فرهنگــی در جوامــع کنونی، و 
تأثیرات متقابل آن ها بــر یکدیگر، رجحان 
توســعه در یک زمینه بر زمینه دیگر به نظر 
امری مشــکل و در عین حــال غیرضرور و 
نادرست می آید. به همین دلیل، بسیاری از 
نظریه پردازان علوم اجتماعی و اقتصادی بر 
این عقیده اند که توســعه اقتصادی با توسعه 

در دیگر زمینه ها نه تنها بی ارتباط نیست، بلکه 
پیوندی تنگاتنگ دارد.

کتاب حاضر به مســئله ای اساســی اشــاره 
می کند: چرا شماِر اندکی از کشورهای جهان 

به ســطح باالیی از رفاه دست یافته اند و فقط 
تعداد انگشت شماری از اقتصادهای روبه توسعه 
به این سطح رسیده اند، در حالی که اکثریِت این 

کشورها هنوز در فقر و رکود به سر می برند؟

سايه روشن

 خبرآخر 

رئیس کمیته امداد: 
روحانی به شعار رفع فقر 

عمل کرد

 در جریان سفر رییس جمهور به استان خراسان رضوی، 
پرویز فتاح در جلســه شورای اداری، توسعه و نخبگان 
این استان از اقدامات دولت تشکر کرد. او گفت: »دنبال 
فرصتــی بودم که این حرف دلم را بزنم، ممکن اســت 
خوشــایند نباشد اما باید براســاس اعتقادات خودمان 

حرف بزنیم. 
آقای روحانی شعار رفع فقر را دادند، می خواهم منصفانه 
در کنار مضجع رضوی اعالم کنم که به این شعارشــان 

عمل کردند.«
او افزود:  ۴۰۰۰ میلیارد تومان برای نخستین بار در بودجه 
آمــد و دولت این تبصره را ۱۰۰ درصدی عمل کردند و 
این بســیار مهم است. دریافتی مددجویان ما و سازمان 
بهزســتی ۳ تا ۴.5 برابر شــد و دعای آن ها برای دولت 
و نظام و مقام معظم رهبری بســیار موثر است، دولت و 
مجلس در یک هماهنگی در تبصره ۱6، ۲۱۰۰ میلیارد 

تومان وام اشتغال قرار دادند.
رئیس کمیته امداد بیان کرد: بانک ها 9۰ درصد این وام 
را پرداخت کردند، ۱۰۲ هزار فقره وام پرداخت کردیم، 
البته در خراسان رضوی 775۰ مورد پرداخت شده و 95 
درصد پرداخت شــده و عملکرد خراسان رضوی بهتر از 
متوسط کشــوری بوده است، بودجه 95 ما ۱۰۰درصد 

پرداخت شده است.
فتاح ادامه داد: هم ســال 95 و هم سال 96، تا مرز 9۰ 
درصد به باال بودجه ما را اعطا کردند و از این بابت تشکر 
می کنــم، اما تبصره ۱۴، 7 هزار میلیارد تومان شــده و 
باالترین رشــد بودجه، در ردیف ماســت که 75 درصد 
رشد داشــته و منتظریم آئین نامه در دولت تائید شود 
تــا اجرا کنیم و خواهش می کنم این مصوبه مختصر به 
کل مسئله هدفمندی گره نخورد زیرا فروردین قرار بود 

این را عمل کنیم.
وی عنوان کرد: 5 هزار واحد مسکن مهر را مصوبه دادیم 
که از مســکن مهر بالمتقاضی به ما بدهند، نتیجه این 
اقدامات این شده که ۱5 درصد جامعه تحت پوشش را 
کاهش دادیم و این ها صاحب شغل شده اند و تولید کننده 

شده اند و همین روال منطقی را دنبال کنیم.
فتاح بیان کرد: هفته گذشته نامه ما را در حاشیه دولت 
دستور دادید و منتهی به پیگیری آقای واعظی شد و روز 
گذشته این قطعی شده است، تصمیم بزرگی در دولت با 
عنایت مجلس برای افراد تحت پوشش از صندوق توسعه 

ملی گرفته شده است.

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

مدیر اجرایی: مهدی نعمت الهی 
دبیر تحریریه: مرضیه کاربخش 

همکاران: کمیل بهشتیان، عماد محسنی تکلو 
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