
توسعه  خطوط پروازی صنعت گردشگری کرمان، ناکام می ماند؟

پرواز ناتمام
*خط پروازی کرمان-نجف که  قرار بود با جذب گردشگر از کشورهای همسایه به کرمان، صنعت نیمه جان گردشگری استان را احیا کند، 

از سوی برخی کارگزاران و مدیران دولتی با مانع روبرو شده است و تنها استاندار کرمان است که می تواند گره گشای این ماجرا باشد.

اقتصاد کرمان:یکی از وعده هایی که علیرضا رزم حس��ینی اس��تاندار 
کرم��ان از زمان آغاز به کار خود داده و بر آن تاکید داش��ته، حمایت از 
بخش خصوصی با هدف توسعه استان است.در همین راستا رزم حسینی 
حمایت از بخش خصوصی فعال در صنعت گردشگری استان را هم نوید 
داد و تالش کرد تا با راه اندازی خطوط پروازی جدید و ورود گردش��گر 
از کش��ورهای همس��ایه به کرمان این صنعت نیمه جان را جانی دوباره 
ببخش��د و احیا کند؛ایده ای که ظاهرا خود کارگزاران و مدیران دولتی، 
س��د راه آن هس��تند چنانکه پرواز نجف – کرمان سرنوشتی دیگر پیدا 
کرد و تنها استاندار کرمان است که می تواند گره گشای این ماجرا باشد.

این گزارش می افزاید،اواخر س��ال 1392 بود که اس��تاندار کرمان به 
اتفاق جمعی از مدیران دولتی و خصوصی استان راهی کشور عراق شد. 
در این سفر رزم حسینی به عنوان استاندار کرمان در دیدار با استانداران 
کربال و نجف، خواهان افزایش سطح تعامالت بین استان کرمان و استان 
های کربال و نجف در حوزه های مختلف صنعتی، کش��اورزی و به ویژه 

گردشگری شد.
در سفر مذکور که تعدادی از مدیران بخش های خصوصی کرمان در 
حوزه گردشگری، استاندار کرمان را همراهی می کردند، توافق نامه ای 
به منظور برقراری خط مس��تقیم پروازی بین ش��هرهای کرمان و نجف 

منعق��د ش��د. در این توافق نامه بر حمایت بخ��ش دولتی از این پرواز و 
تالش بخش خصوصی برای جذب گردشگران عراقی به منظور بازدید از 

جاذبه های تاریخی استان کرمان تاکید شده بود.
اگرچ��ه در ابت��دای راه خط پروازی کرم��ان – نجف از حمایت بخش 
دولتی برخوردار بود، اما پس از گذش��ت دو س��ه ماه کارشکنی ها برای 

متوقف ساختن این خط به بهانه های گوناگون آغاز شد. 
مس��ئله ای که با اعتراض بخش خصوصی و آژانس چارتر کننده این 

پرواز و س��کوت تعجب برانگیز مقامات ارش��د استان 
روبرو گشت....
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واژه ی »مردم��ی ک��ردن اقتصاد« به عن��وان یکی از 
رس��الت های اقتصاد مقاومتی در س��اده ترین تعبیر و یا 
تعری��ف خود به معنی س��پردن امور اقتص��ادی اعم از 
تصمیم گیری و اجرای آن به مردم است. قاعدتاً نمایندگان 
م��ردم یک جامع��ه در تحقق اقتص��اد مقاومتی، بخش 
خصوص��ی خواهد بود. بخش خصوصی نیز برای اجرای 
این مأموریت مهم بایس��تی در وهل��ه ی اول از عملکرد 
جزیره ای و منتهی به نفع ش��خصی دس��ت برداش��ته و 
با تجمیع قدرت خود در قالب تش��کل اقتصادی، ضمن 

یافتن وجه ی قانونی و پذیرفته شده، 
نسبت به تقویت درونی تشکل ها و...

   یادداشت 

مرز بین اتاق های 
بازرگانی و 

تشکل های اقتصادی
محمدرضا دهقان پور*
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در این نوشتار که بخشی از آن در شماره های گذشته 
اقتصاد کرمان منتشر ش��ده، به فرآیند سرمایه گذاری و 
زمینه های الزم برای اس��تفاده از ظرفیت کامل سرمایه 
گذاری های داخلی و خارجی بر اس��اس مبانی تئوری و 
تجربه کشورهای موفق در این زمینه  پرداخته خواهد شد.

یکی از مهمترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی، سرمایه 
گذاری اس��ت. جریان س��رمایه گذاری از نگاه حسابداری 

تولید،می تواند رشد اقتصادی راافزایش 
و تحرک اقتصادی را بیشتر نماید...

   سخن اول
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گذاری در ایران )2(
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اس��تاندار کرمان گفت: سیاست های دولت در 
جهت توسعه و پیشرفت با تکیه بر توانمندسازی 

مردم است.
به گزارش ایرنا علیرضا رزم حس��ینی در دیدار 
نماینده س��ازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

)فائ��و( در جمهوری اس��المی ایران اف��زود: البته 
دولت کمک های نقدی هم دارد ولی در درازمدت 
قصد دارد این پول نقد را برای توانمندسازی مردم 

هزینه کند.
وی اظهار کرد: توسعه روستایی یکی از سیاست 

های اصلی دولت تدبیر و امید است.
وی پروژه احیای اراضی جنگلی و تخریب شده 
در شهرس��تان ریگان با مش��ارکت فائ��و را موفق 
ارزیابی کرد و گفت: این پروژه می تواند در جاهای 

دیگر هم تاثیرگذار باشد و گسترش پیدا کند.

استاندار کرمان: سیاست 
دولت توسعه مبتنی بر 

توانمندسازی است

خبر  

خبر 2
نشست شوراي هماهنگي 
مدیران عامل صنعت آب 

و برق استان برگزار شد
جلس��ه شوراي هماهنگي مدیران صنعت آب و برق به 
میزباني شرکت توزیع نیروي برق جنوب استان با حضور 

مدیران این صنعت در استان ،برگزار شد.
مهندس مهدوي نیا مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق 
جنوب استان کرمان ،به معرفي شرکت و ارائه گزارشي از 
اقدامات انجام شده در زمینه استفاده از فرصت هاي بودجه 
اي برای رفع مشکالت شرکت پرداخت.در ادامه، بختیاري 
مدیرعامل آب منطقه اي اس��تان کرمان و رئیس شوراي 
هماهنگي مدیران صنعت آب و برق ، به لزوم استفاده از 
فرصت هاي استفاده از بودجه جهت رفع مشکالت آب و 
برق تاکید نمود . عوض پور رییس دانش��کده صنعت آب 
و برق شهید عباسپور کرمان  نیز به لزوم آموزش پرسنل 
اش��اره و تاکید کرد نیروي انساني ،هم هدف و هم عامل 

توسعه بنیادي در شرکت و سازمان ها است .
وي در ادامه افزود: دانش��کده شهید عباسپور آمادگي 
و ظرفیت الزم در خصوص آموزش پرسنل شرکت ها را  
دارد.  به گزارش روابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق 
جنوب اس��تان کرمان ، همچنین وفایی، مدیر کل دفتر 
منابع انس��اني استانداري کرمان در خصوص نقشه راه و 
اص��الح نظام اداري مطالبي را بیان کرد .وي عنوان کرد 
:بایستي بین عملکرد اقتصادي و عملکرد اجتماعي شرکت 

ها و سازمان ها ،توازني برقرار شود.
در ادامه س��خنان جلسه مهندس حیدري مدیر عامل 
نیروگاه برق زرند و دبیر کمیته ورزش آب و برق استان 
کرمان در خصوص کس��ب مق��ام اول صنعت آب و برق 
اس��تان در بین شرکت هاي وزارت نیرو در سطح کشور  

در سال 93 خبر داد.

اقدام شرکت توزیع نیروي برق شمال کرمان برای 
کنترل پیك بار تابستان

استفاده از ظرفیت دیزل 
ژنراتورهاي صنایع 

در جلس��ه اي که با حض��ور مدیرعامل و معاونین این 
ش��رکت و مدیران صنایع بزرگ برگزار شد،  در خصوص 
راهکارهاي مدیریت مصرف برق و کنترل پیک بار تابستان 

94 تبادل نظر شد.
مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروي برق شمال استان در 
این جلسه با قدردانی از مدیران صنایع به نقش آنان در 
کنترل و کاهش پیک بار اش��اره کرد و گفت: با همکاري 
صنای��ع مي توانیم از عه��ده تامین برق مطمئن و پایدار 
مش��ترکین به خوبي برآییم و دولت را در راه رسیدن به 
اهداف متعالي نظام مقدس جمهوري اسالمي یاري دهیم.

به گ��زارش روابط عمومي ش��رکت توزیع نیروي برق 
شمال استان کرمان،مهندس محمود شهبا در ادامه گفت: 
سال 92 پیک بار محدوده شرکت توزیع نیروي برق شمال 
استان کرمان 636 مگاوات بوده که پیک بار درسال 93 
کمتر از 1درصد رشد داشته که این مهم با مصرف بهینه، 
رعایت اس��تانداردها توسط مشترکین کشاورزي و عادي 
و استفاده از دیزل ژنراتورهاي صنایع همکار محقق شده 
است. شهبا هم چنین بر ظرفیت همکاري بالقوه صنایع 
تاکید کرد و گفت: پیک بار کشور در سال 93 حدود 49 
هزار مگاوات بود و امسال پیش بیني مي شود در حالت 
خوش��بینانه و بدون در نظر گرفتن ش��رایط خاص آب و 
هوایي به 51 هزار و 500 مگاوات افزایش پیدا کند، این 
درحالي اس��ت که اوج مص��رف و پیک بار در هفته هاي 
19 تا 22 س��ال اس��ت که امیدواریم امسال هم با تدبیر 
و درای��ت صنایع و با اس��تفاده به موق��ع صنایع از دیزل 
ژنراتورهاي خود بتوانیم هم چون سالهاي گذشته پیک 

بار را با موفقیت پشت سر بگذاریم.

در سمینارمدیریت مصرف برق مطرح شد
مدیریت مصرف؛ مهم تر از 

تولید 
سمینارمدیریت مصرف برق باحضور خانم مهندس 
مص��رف  ارش��ددفترمدیریت  نژادکارش��ناس  پ��اک 
توانیردرش��هربم برگزارش��د. ب��ه گزارش دفت��ر روابط 
عمومي شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان هدف 
از برگزاري این سمینار قدردانی ازدانش آموزاني بودکه 

درطرح مدیریت مصرف شرکت کرده بودند.
 درابتداي سمینارمهندس سعیدعسکري معاون امور 
مشترکین برق جنوب استان کرمان با قدرداني ازدانش 
آموزان��ي که درط��رح مدیریت مصرف ش��رکت کرده 
اند،گفت: دربحث استفاده بهینه ازمدیریت مصرف برق 
کارهاي زیادي شده است و از این موضوع خرسندیم که 
شرکت توزیع برق جنوب ازمقام سوم پایین نیامده است.

وي  رعای��ت مصرف رابحث اصلي دانس��ت واش��اره  
اي کردب��ه س��خنان رهبرمعظم انقالب ک��ه موضوع 
اقتصادمقاومتي،اصالح الگ��وي مصرف وبهینه مصرف 

کردن راموردتاکیدقرارداده اند.
وي اف��زود: باتوجه به اینک��ه درزمینه مصرف انرژي 
کش��ورمان پرمص��رف ب��وده اس��ت لذاکت��اب  هایي 
دراختیاردانش آموزان قرارگرفت وآزمون جامع وکاملي 
برگزارش��دوتعدادزیادي ازدانش آموزان نمرات باالیي 
کس��ب کردندکه به قیدقرع��ه ب��ه آنهاجوایزي تعلق 

مي گیرد.
سعید عسکري درخصوص انرژي تجدیدپذیر در بم از 
طرح ایستگاه بادي نظام شهرنرماشیرگفت وتوضیح داد  
نیروگاهي ساخته میشودکه ازانرژي باداستفاده مي کند .

همچنین دربحث انرژي خورش��یدي که درس��طح 
اداره  وتم��ام شهرس��تانها  اس��ت  کارش��ده  اس��تان 
برق،مساجدوهنرستانهاتاسیس��ات مربوط به آن نصب 
ش��ده اس��ت .وی درپایان خاطرنش��ان کرد: ماحصل 
این طرح ایجادیک س��امانه پیامکي اس��ت که درحال 
حاض��ر 320 همیارمدیری��ت مصرف داری��م وارتباط 

ماباهمیارانمان ازطریق سامانه پیامکي مي باشد.
درادامه این س��مینار خانم مهن��دس  پاک نژاد  در 
س��مینار مدیریت مصرف برق افزود: با توجه به آماري 
که از افزایش مشترکین و افزایش تقاضاي انرژي خبر 
م��ي دهند و با توجه به اینکه پروس��ه ي تولید نیروي 
برق، پروس��ه اي هزینه بر است، بهترین راه براي گذر 
از بحران کمبود انرژي برق، مدیریت مصرف آن است.

وي تاکید کرد: طرح هایي همچون مدیریت تعطیالت 
و تعمیرات تابستان، تامین برق توسط خود واحدهاي 
صنعتي، ایجاد نیروگاه هاي کوچک و استفاده از ماشین 
آالت کم مصرف مي توانند در راه کاهش پیک مصرف 

برق کمک کننده باشند.
پاکنژادگف��ت: دردنی��ا موض��وع انرژي ک��ه امنیت 
هرکش��وري درگرومصرف آن است چش��م انداز 250 
سال دارد. وی اضافه کرد: منابع خدادادي تنهابراي این 
نسل نیست وآسیبي که خودمان ازنسل قبل خورده ایم 

رانبایدبه نسل بعدانتقال بدهیم.
در ادامه س��مینار حبیب اله��ي رییس اداره آموزش 
وپ��رورش شهرس��تان بم ای��ن اداره راب��ه عنوان یک 
دس��تگاه کلیدي درامرآموزش براي توسعه همه جانبه 
دانست وگفت: مدارس محل یادگیري مهارتهاوآموزش 
براي زندگي هستندومکاني براي تمرین زندگي ست . 
وي اف��زود: آموزش پرورش ضمن آموزش هاي نظري 
وتوج��ه به آموزش هاي تئ��وري وکمیته آموزش هاي 

کیفي وکاربردي تاکیدبسیاردارد.
حبیب الهي ازاداره برق بم درخواست کردتا این طرح 
راهمزمان باشروع سال تحصیلي همه گیرومستمرادامه 

بدهد .
درپای��ان این س��مینار به دانش آموزان��ي که دراین 
طرح نمرات باالیي کس��ب کرده بودن��د به قید قرعه، 

جوایزي اهداگردید.

مدیرکل دفتر منابع انسانی استانداری کرمان خبر داد خبر  خبر   

تعیین  تکلیف استخدامی های سال 91
مدیرکل دفتر منابع انس��انی و تحول اداری اس��تانداری 
کرمان گفت: تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی که کارنامه 
قبولی در آزمون استخدامی ادواری در سال های 81 تا 84 
را دارند به صورت ویژه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در 
دست پیگیری است که در صورت به نتیجه رسیدن امکان  
استخدام این کارکنان در بستر سامانه کارمند ایران فراهم 
خواهد ش��د و به محض اختصاص س��همیه به دستگاه ها 

موضوع تبدیل وضعیت این افراد عملیاتی می شود.
“محمود وفایی” در گفت گو با ایسنا منطقه کویر، درباره 
مه��م تری��ن اقدامات دفت��ر منابع انس��انی و تحول اداری 
استانداری کرمان در سال گذشته با اشاره به تعیین تکلیف 
پذیرفته شدگان آزمون های استخدامی سال 91 اظهار کرد: 
استانداری کرمان در سال 91 تعدادی سهمیه استخدامی 
را آگه��ی کرده بود که به دلیل عدم پیش بینی اعتبار الزم 

برای پرداخت حقوق، این افراد مدت زیادی بالتکلیف مانده بودند.
وی افزود: با توجه به پیگیری ها و رایزنی های صورت گرفته توسط 
دفتر منابع انسانی و تحول اداری  سرانجام  موفق شدیم در دی ماه 
سال 93 تفاهم نامه ای برای تامین اعتبار پرداخت حقوق و مزایای 
این افراد با س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش��ور منعقد کنیم که 
با این اقدام، زمینه برای ش��روع به کار تدریجی آن ها در س��ال 94 
فراهم شده است. وفایی تصریح کرد: در این تفاهم نامه مشکل تامین 
اعتبار 1022 نفر که تعداد 766 نفر پذیرفته آزمون و 256 ایثارگر که 
قریب به سه سال الینحل مانده بود، رفع شد و در حال حاضر شماره 
مس��تخدمی نزدیک به نیمی از این تعداد نیز از س��ازمان مدیریت و 

برنامه ریزی کشور دریافت و مابقی نیز در دست انجام است.
وی درباره ساماندهی نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی بیان 
کرد: یکی از اساسی ترین مشکالت حوزه نیروی انسانی تمرکز نیرو 
در واحدهای س��تادی و باال بودن تعداد نیروی قراردادی اس��ت که 
از س��ال های گذش��ته به دلیل جذب تعداد زیادی در قالب کارکنان 
قراردادی به وجود آمده و موجب عدم توازن نیرو در دستگاه ها است.

مدیرکل منابع انسانی استانداری کرمان گفت: ساماندهی این قبیل 
کارکن��ان که بعضا دارای تجارب خوب در زمینه های کاری مربوطه 

هس��تند و همچنین نیاز به جذب کارکنان متخصص و تقویت بدنه 
کارشناس��ی دس��تگاه ها به ویژه در شهرستان ها  موضوعات روز در 
حوزه منابع انسانی است که در این راستا در روزهای پایانی سال 93 
مصوبه ای با عنوان دس��تورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه 
های اجرایی  توس��ط شورای عالی اداری  ابالغ شده که باید اهتمام 
زی��ادی برای عملیاتی کردن مفاد آن به ویژه در تهیه برنامه نیروی 
انسانی دستگاه ها صورت گیرد .وی درباره رصد وضعیت نیروی انسانی 
دستگاه های اجرایی افزود: هرگونه  افزایش در تعداد کارکنان رسمی، 
پیمانی و قراردادی مگر با مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
منجر به عدم تایید آمار کارکنان دس��تگاه های مذکور و در نهایت 
عدم تایید موافقتنامه هزینه ای دس��تگاه می شود که رصد وضعیت، 
به عنوان یک اهرم کنترلی بسیار مناسب برای جلوگیری از افزایش 
های بدون مجوز نیروی انسانی دستگا ه ها خواهد بود. وفایی تصریح 
کرد: تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی همیش��ه دغدغه اصلی این 
افراد است و در پایان سال گذشته شاهد ابالغ مصوباتی در خصوص 
س��اماندهی کارکنان بوده ایم که مطمئنا با تهیه سند برنامه نیروی 
انسانی دستگاه ها کارکنان قراردادی نیز به شکل مطلوب ساماندهی 
خواهند ش��د. وی بیان کرد: تبدی��ل وضعیت کارکنان قراردادی که 
کارنامه قبولی در آزمون استخدامی ادواری در سال های 81 تا 84 را 

دارند نیز به صورت ویژه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
در دس��ت پیگیری اس��ت که در صورت به نتیجه رسیدن 
امکان  استخدام این کارکنان در بستر سامانه کارمند ایران 
فراهم خواهد شد و به محض اختصاص سهمیه به دستگاه 
ه��ا موضوع تبدیل وضعیت این افراد عملیاتی می ش��ود.

مدیرکل منابع انس��انی و تحول اداری اس��تانداری کرمان 
درب��اره اج��رای برنامه های اصالح نظام اداری در اس��تان 
گفت: با ابالغ برنامه جامع اصالح نظام اداری که مبتنی بر 
سیاس��ت های ابالغی مقام معظم رهبری، قانون مدیریت 
خدمات کشوری و نقشه راه اصالح نظام اداری است، نظارت 
بر اقدامات انجام ش��ده دراین خصوص با انجام بازدیدهای 
حضوری و بررس��ی چالش ها و مشکالت پیش رو صورت 
گرفته اس��ت. وی افزود: مهندس��ی نقش و ساختار دولت، 
توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری، خدمات 
عمومی در فضای رقابتی، مدیریت سرمایه انسانی، صیانت از حقوق 
مردم و سالمت اداری، نظارت و ارزیابی از برنامه های شش گانه اصالح 
نظام اداری اس��ت که با هدف تبدیل دولت به دولتی کارا، اثربخش، 
متعهد به آرمان ها و متکی به اعتماد مردم در س��ال گذشته در 40 
دستگاه استانی انجام شد و در سال جاری نیز برنامه بازدید حضوری 

از اجرای طرح ادامه پیدا خواهد کرد.
وفایی تصریح کرد: فاز اول آغاز اجرای طرح، استقرار نظام مدیریت 
بهره وری در س��طح دس��تگاه های استان بود که با مشارکت وزارت 
کش��ور و سازمان ملی بهره وری براساس اندازه گیری شاخص های 
به��ره وری، تجزیه و تحلیل وضعیت موج��ود، برنامه ریزی با هدف 
ارتقاء و بهبود بهره وری و بهره ور نمودن دس��تگاه های اس��تان از 
سال گذش��ته آغاز شده است. مدیرکل منابع انسانی و تحول اداری 
استانداری کرمان درباره ارتقاء سالمت اداری و مبارزه با فساد اظهار 
ک��رد: به دلیل اهمیت موض��وع و تاکید دولت بر این امر، پیگیری و 
نظارت بر تش��کیل کارگروهای مبارزه با فساد، ارتقاء سالمت اداری 
و تکریم ارباب رجوع دس��تگاه های اس��تان با هدف افزایش س��طح 
رضایتمندی مردم از خدمات، کنترل فس��اد و افزایش سطح اعتماد 

عمومی به دستگاه های دولتی  صورت می گیرد.

سخنگوی شورای شهر کرمان گفت: ضرورت تاسیس شهرداری 
بافت قدیم برای کرمان اجتناب ناپذیر است و این امر برای ساماندهی 
بافت قدیم، جلب توریست و ساماندهی افاغنه اهمیت بسیاری دارد.

 دکتر”کم��ال جوانم��رد” در گفت و گو با ایس��نا منطقه کویر، 
اظه��ار کرد: در ش��ورای عالی یک طرح را پیش��نهاد کرده ایم که 
یک شهرداری بافت قدیم در کنار شهرداری مناطق به وجود بیاید 
تا امواج مدرنیته س��یمای ش��هرها را به هم نریزد و در کنار میراث 

فرهنگی بتوانیم شرمایه اجتماعی شهر را حفظ کنیم.

وی افزود: مسائل فرهنگی زیربنا نیستند، سرمایه فرهنگی هستند 
که باید در کنار زیرساخت ها مورد توجه باشند.

عضو شورای شهر کرمان در ادامه درباره عملکرد شهرداری کرمان 
گفت: عملکرد شهرداری را مثبت می بینم و یکی از شاخص های 
ما در این زمینه محقق شدن بودجه است که در این دوره ها مرتبا 
محقق و س��یر صعودی داش��ته اس��ت. وی با بیان اینکه آنچه که 
انجام ش��ده کم اس��ت، تصریح کرد: کرمان در روی کاغذ کالنشهر 
اس��ت و از ش��اخص های اصلی فاصله دارد اما ناامید نیستیم زیرا 
این پتانس��یل وجود دارد. جوانمرد با اشاره به اختالف چهاربرابری 
بودجه شهرداری کرمان با سایر کالنشهرها افزود: کالنشهر و شهر 
آباد، یافتنی نیست، ساختنی است و مردم باید در پرداخت عوارض 
و س��ایر امور همکاری کنند. وی بیان ک��رد: اعتراف می کنیم که 
ش��هر کرمان در ش��ان مردم نیست، مردم کرمان ریشه در تاریخ و 
تمدن دارند و نخستین نشانه های ذوب آهن در بردسیر و درفش 
ش��هداد را در این منطقه داریم. س��خنگوی شورای شهر کرمان با 
بیان اینکه تالش خودمان را به کار می گیریم تا کرمان را در حد 
مردم و کالنشهر بسازیم، اظهار کرد: البته این کار با بودجه دولتی 
و عوارض دریافتی، ش��دنی نیست زیرا عوارض برای نگهداری شهر 
اس��ت و به دنبال جذب سرمایه گذاری هستیم. وی درباره چالش 
های ش��هر کرمان افزود: مهم ترین چالش زمین خواری است که 

موجب گس��ترش بی رویه شهر و تراکم بسیار کم جمعیت شده و 
وسعت شهر نامتعادل، نامتوازن و سرطانی رشد کرده است.

جوانمرد تصریح کرد: باید تراکم جمعیت در هکتار را در ش��هر 
کرمان به بیش از 100 نفر برس��انیم و اجرای کمربند س��بز مانع 
زمین خواری می شود.  وی بیان کرد: بافت قدیم کرمان از محدود 
شهرهایی است که مشکالت حاشیه در متن آن است به ویژه مسائل 

نافرمانی، مهاجرین، اتباع بیگانه و افاغنه.
سخنگوی شورای شهر کرمان گفت: در شهرهای دیگر افاغنه در 
حاشیه شهر حضور دارند و اگر احتمال ناامنی باشد، شهر می تواند 
آن را کنترل کند اما عمده 150 هزار افاغنه ای که در کرمان حضور 
دارند، در مرکز ش��هر بوده و بهترین نقطه شهر، مهاجرنشین شده 
و اینجاس��ت که می توان گفت کرمان معلول و مریض است و اگر 

شهر را از این مشکالت نجات دهیم، کار مهمی است.
 وی تصریح کرد: شهردار کرمان سال گذشته اعالم کرد که 93 
بهار بافت قدیم کرمان اس��ت، اما این حرف بیشتر در شعار ماند و 
محقق نشد اما برنامه داریم که در سال جاری این مشکل حل شده 
و طرح ایجاد شهرداری بافت قدیم را می توان به عنوان پایلوت در 
کرمان اجرا کرد.  جوانمرد بیان کرد: ضرورت تاسیس شهرداری بافت 
قدیم برای کرمان اجتناب ناپذیر اس��ت و این امر برای ساماندهی 
بافت قدیم، جلب توریست و ساماندهی افاغنه اهمیت بسیاری دارد.

سخنگوی شورای شهر کرمان مطرح کرد

ضرورت تاسیس شهرداری بافت قدیم برای کرمان

مرز بین اتاق های بازرگانی و تشکل های اقتصادی

          تبدی��ل آنه��ا ب��ه اهرمی برای انتقال امور 
اقتص��ادی به م��ردم و نماین��دگان واقعی 
آنه��ا یعنی فعاالن اقتص��ادی اقدام نمایند 
و ب��ا طراحی برنامه های هدفمند و اجرای 
منس��جم آن ها به امور توسعه ی اقتصادی 

کمک نماید.
در ش��ماره های قبل��ی »اقتصاد کرمان« و 
در مطلب��ی ب��ا عنوان » ات��اق بازرگانی در 
بزنگاه تاریخی« به این نکته اش��اره شد که 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان پارلمان بخش 
خصوصی بنا به رسالت خویش می تواند زمینه ی راه اندازی تشکل 
های اقتصادی را فراهم آورد، اما قاعدتاً بقای این تشکل ها و میزان 
اثرگذاری آنها به عملکرد و رش��د درون زای آنها بستگی دارد. چرا 
که اگر این مهم در ش��کل گیری تش��کل ها مد نظر قرار نگیرد، با 
اندک تحوالتی در اتاق های بازرگانی، آینده ی این تش��کل ها در 

معرض خطر قرار خواهد گرفت و چه بسا منحل گردند. 
اما سوالی که بدان پاسخ خواهیم داد این است؛ چه مرزی بایستی 
بین وظیفه ی اتاق بازرگانی و وظیفه ی ذاتی تش��کل ها ترس��یم 
نمود؟ در واقع برای داشتن تشکل های اقتصادی قوی، اتاق ها چه 
باید بکنند و همینطور تش��کل ها چگونه باید عمل نمایند؟ برای 

پاسخ به این سوال به ذکر چند نکته پرداخته می شود. 
اهم وظایف اتاق های بازرگانی در توسعه ی تشکل ها:

1- راه اندازی تش��کل هایی که مزی��ت اقتصادی و رقابتی آن در 
اس��تان وجود دارد. در واقع این اقدام بایستی در چارچوبی خاص 
انجام گیرد و به ش��دت نس��بت به آن جدیت به خرج داد. در این 
حوزه هرگز نباید به سراغ البی-گری های شخصی یا گروهی رفت. 
بلکه رعایت منطق اقتصادی و توجه به مزیت هایی که بالقوه باقی 
مانده اند و یا مزیت هایی که می توان خلق کرد بسیار حائز اهمیت 

می باش��د. البته منظور از مزیت در اینجا، صرفاً داش��تن ظرفیت 
های فیزیکی نیس��ت. مثاًل به خاطر اینکه زمین زیادی داریم باید 
کشاورزی کنیم! چندان مطلوب نیست. بلکه باید معیارها و شاخص 
هایی مشخص برای این منظور را مد نظر قرار داد و اندازه گیری 
کرد، سپس نسبت به راه اندازی تشکل های ذیصالح اقدام نمود.

2- انجام حمایت های هدفدار و زمان  دار بس��یار مهم می باش��د. 
اینکه اتاق ها خود را ملزم س��ازند که یک س��ری حمایت های از 
قبل تعریف شده را ولو اینکه تشکل های مورد نظر عملکرد مطلوب 
داشته  باشند یا نداشته باشند، در اختیار ایشان قرار دهد، چندان 
منطقی نیس��ت. هنگامی که تشکل های اقتصادی احساس کنند 
در محیط رقابتی قرار ندارند و عملکرد آنها هر چه باشد از حمایت 
های مشخصی بهره خواهند برد، انگیزه  و پویایی را در آنها از بین 
می برد. اتاق های بازرگانی بایستی مراحل رشد تشکل ها را تعیین 
و تعریف نمایند و به تناسب قرارگیری آنها در هر مرحله، حمایت 
ه��ای خاص اعمال نمایند اما به تناس��ب این حمایت ها، گزارش 
عملکرد تش��کل ها را دریافت و ارزیابی کنند و چنانچه کمتر در 

حد مطلوب باشد از میزان حمایت خود بکاهند. 
الزم به ذکر است این حمایت ها حتماً بایستی در دوره ی زمانی 
خاصی بین 2 تا 3 س��ال تعریف ش��وند چرا که تجربه نشان داده 
اس��ت مجموعه هایی که مورد حمایت قرار می گیرند، اگر نسبت 
به از دست دادن حمایت های خود دغدغه نداشته باشند در مرحله 
ی نوزادی باقی خواهند ماند و هیچ گاه رشد نمی کنند، هر چند 

که حمایت ناچیز باشد. 
3- ارزیابی و رتبه بندی عملکرد تش��کل های اقتصادی و اعطای 
امتیازات ویژه به تشکل های پیشرو از جمله اقدامات اتاق ها باید 
باش��د. شایان ذکر است که ش��اخص های این ارزیابی بسیار حائز 
اهمیت می باش��د. اگر ش��اخص-ها به س��مت تحلیل کمی برود، 
ممکن اس��ت تش��کل ها را گمراه س��اخته و تنها انجام امور برای 

باال بردن ش��اخص های کمی را مورد هدف قرار داده و از میزان 
اثرگذاری آنها بکاهد. لذا بایس��تی به مفاهیم کیفی و اندازه گیری 

میزان اثرگذاری تشکل ها اهمیت ویژه ای داد.
4- تعریف چش��م انداز و مأموریت  برای تش��کل های اقتصادی، 
دریافت، بررسی و تأیید برنامه های اجرای آنها، مادامی که تحت 
حمایت اتاق ها باش��ند. این موضوع باعث انسجام عملکرد تشکل 
ها و تقویت بخش خصوصی خواهد ش��د که این از وظایف بس��یار 
مهم و حائز اهمیت اتاق ها می باش��د. در غیر این صورت، ایجاد 
تشکل ها، منجر به رشد جزیره ای آنها و از هم گسیختگی بخش 
خصوصی می شود. بنابراین تجمیع قدرت بخش خصوصی در قالب 
تش��کل های اقتصاد مس��تلزم داشتن برنامه ای هدفمند و تعریف 

اهدافی مشترک می باشد.
5- اس��تخراج و احص��اء قوانین و مقررات مربوط به تش��کل های 
اقتصادی برای اس��تفاده از ظرفیت ه��ای قانونی برای تقویت آنها 
از جمله موارد دیگر می باشد. در واقع اتاق ها به عنوان هدایتگر، 
بایستی با احصا قوانین و مقررات موجود یا حتی پیشنهاد قوانین 
و مقررات جدید، زمینه ی تقویت و ترویج تش��کل های اقتصادی 
اثرگ��ذار را مهیا س��ازند ت��ا از این طریق بتواند ب��ه بازوان بخش 
خصوصی قوت بخشیده تا جایی که قدرت و توان به دوش کشیدن 

امور اقتصادی جامعه را داشته باشند.
6- نکته ی آخر مربوط به رعایت بی چون و چرای موارد تایید شده 
به خصوص قطع حمایت ها در زمان مشخص می باشد. متأسفانه 
روابط فردی، دوستانه و یا گروهی گاهی اوقات مانع حمایت های 
هدفدار و زمان دار ش��ده و باعث می ش��ود ک��ه این مجموعه ها 
همچنان در مرحله ی نوزادی باقی بمانند. اتاق ها بایستی قبل از 
هر چیز، قدرت الزم را برای رعایت قواعد خود پیدا کنند و اس��یر 
مسائل حاشیه ای نشوند و تحت هر شرایطی از اهداف خود دست 
نکش��ند وگرنه این چرخه مجدداً تکرار خواهد شد و تنها منابع و 

زمان از دست  می رود.
اهم مواردی که تش��کل های اقتصادی بایس��تی نسبت به رعایت 

آنها اقدام نمایند عبارتند از:
1- تهیه بانک اطالعات و آمار از امور بدیهی عملکرد تشکل های 
اقتصادی می باش��د. اطالعات مورد نیاز در این بانک ش��امل تهیه 
فهرستی از اعضای آن، شاخه فعالیت، نوع فعالیت، میزان ظرفیت 
اس��می و واقعی اقتصادی آن��ان و همچنین گردآوری اطالعاتی از 
تش��کل های مشابه در کشور، برنامه های آنان، اقدامات کلیدی و 
امثالهم می باشد. در این قسمت می توان فهرستی از تشکل های 
جهانی مش��ابه و نوع عملکرد آن��ان را نیز تهیه نمود. الزم به ذکر 
است تهیه مجموعه ای دسته بندی شده از مشکالت اعضای تشکل 

ها می تواند در جذب اعضای جدید بسیار موثر باشد.
آمار مورد نیاز ش��امل ظرفیت بالقوه ش��اخه ی فعالیت مذکور در 
اس��تان و حتی کش��ور، میزان تولید و یا خدمات بالقوه ای که می 
توان ارایه کرد، سهم آن در رشد اقتصادی استان، میزان اشتغالزایی 

و امثالهم می باشد.
این بانک اطالعات و آمار برای فعالیت پایدار و منس��جم تش��کل 
های اقتصادی بس��یار حائز اهمیت می باش��د. اگر تش��کل های 
اقتصادی تصویر و تصوری از جامعه ی پیرامون خود نداشته باشد، 
نم��ی تواند میزان اثرگذاری رفت��ار و عملکرد خود را ارزیابی کند 
و مباحث طرح ش��ده از س��وی آن تنها جنبه ی توصیفی به خود 
خواهد کرد که چندان مبتنی بر اس��تدالل منطقی و کارشناس��ی 

نبود و قابل دفاع نیست. 
2- تدوین برنامه های پیشنهادی سالیانه، مادامی که تحت حمایت 
اتاق های بازرگانی می باشند، از ضروریات است. این برنامه بایستی 
در جهت تحقق چشم انداز تعریف شده ی اتاق و همچنین مأموریت 
های محوله باشد. تمامی جزییات عملکری اعم از برگزاری نشست 
های تخصصی، دوره ها و س��مینارهای آموزشی، پیشنهاد اعزام و 

پذیرش هیات های تجاری، کارشناس��ی و سرمایه گذاری و غیره 
بایستی در آن لحاظ شوند. 

3- حل و فصل مسائل و مشکالت به صورت مصداقی و موردی به 
ویژه مش��کالت مسئولین تشکل ها و واحدهای آنان، از آفت های 
مترتب بر تشکل های اقتصادی می باشد و نه تنها کمکی به جذب 
اعضای جدید نمی کند بلکه می تواند منجر به از دست دادن اعضای 
س��ابق گردد. بنابراین الزم است، تشکل های اقتصادی در انتخاب 
هیات مدیره و به ویژه مدیر خود، دقت الزم را داش��ته باشند و از 
افرادی اس��تفاده نمایند که قائل به برنامه و با نگرش توس��عه ای 
باشند. همچنین مسئولین تشکل ها برای بقا و تقویت تشکل های 
خود باید متعهد ش��وند که خود جزء آخرین افرادی باش��ند که از 
مزیت های ایجاد ش��ده در تش��کل های اقتصادی استفاده نمایند 
وگرنه هر نوع عملکردی از س��وی آنان با مفهومی از رانت همراه 

خواهد بود که تصویر تشکل ها را مخدوش می سازد.  
4- پیگیری مسائل و مشکالت فعالین اقتصادی اعضای این تشکل 
ها، بسیار در جذب اعضای جدید موثر خواهد بود. در واقع فعالین 
این عرصه بایس��تی تشکل را محملی برای پیگیری خواسته های 
قانونی و منطقی خود بدانند. در این صورت است که دوام این نوع 
تشکل ها به مطالبه ی جدی اعضای آن تبدیل خواهد شد و قاعدتاً 
برای نفع خود هم شده برای پایدار ماندن آن تالش خواهند کرد. 
در واقع تش��کل های اقتصادی تا زمانی که به مرحله ی بلوغ می 
رس��ند به حمایت اعضای خود نیازمند خواهند بود که جذب این 
حمایت به برنامه ها و نحوه ی عملکرد آنها در چند سال ابتدایی 
بستگی دارد. پاسداری کردن از تشکل های اقتصادی برای تقویت 
آنها امری است که از عهده ی همگان برنخواهد آمد بلکه به نگرشی 

توسعه ای و مدیریتی برنامه ای بستگی خواهد داشت. 

*دبیر شورای سیاستگذاری »اقتصاد کرمان«

محمدرضا دهقان پور 

از ادام���ه
صفحهاول
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مجید غفاری مدیرعامل ش��رکت شهرکهای 
صنعت��ی کرمان در دومین جلس��ه گردهمایی 
مدیران شهرکها ونواحی صنعتی استان که در 
شهرک صنعتی رفسنجان برگزار شد، به پیگیری 
صحیح ام��ور و جلب رضایت مردم تاکید کرد. 

وی گفت:همکاری روسای ادارات و به خصوص 
فرمانداری های شهرستان ها در پیشبرد فعالیت 
های این شرکت بسیار موثر است .وی در ادامه 
بی��ان کرد: نظارت صحیح  بر اجرای پروژه ها ، 
رسیدگی به امور متقاضیان در شهرستان ها و 

همکاری با واحدهای صنعتی بایستی در اولویت 
قرار گیرد. همچنین مدیران شهرکهای صنعتی 
اس��تان از نزدیک با فعالیت های درحال انجام 
ش��رکت خدماتی ش��هرک صنعتی رفسنجان   

آشنا شدند.

هفته ناآرام کارگران 

وعده هایی که به کارگران داده شد

نگاه   

خام فروشی سنگ آهن 
سود یا زیان؟ 

در س��ال 93 حدود 17 میلیون و 360 هزار تن سنگ 
آه��ن به ارزش بیش از یک میلیارد دالر از مواد کش��ور 
اس��تخراج و صادر شده اس��ت که در صورت تبدیل آن 
به فوالد بیش از 5.5 میلیارد دالر عاید کشور می شد. 

ص��ادرات مواد خ��ام معدنی همواره موض��وع یکی از 
منازعات پردامنه در اقتصاد ایران بوده اس��ت؛ علی رغم 
اینکه در نگاه نخس��ت هیچ کس استخراج و صدور مواد 
معدنی را که ثروت زیرزمینی و غیرقابل بازگشت کشور 
به حساب می آیند، تأیید نمی کند اما به نظر می رسد 
در برخ��ی مواقع و با توجه به ش��رایط خاص اقتصادی، 

مدافعان این کار نیز از ادله خوبی برخوردارند.
با این ح��ال اما آمار و ارقام صادرات مواد خام معدنی 
و عدم النفعی که بابت صدور خام مواد به کشور تحمیل 
می ش��ود، موضوعی نیست که بتوان براحتی از کنار آن 

عبور کرد.
ب��ه گزارش اقتصاد آنالین به نقل از خبر آنالین، یکی 
از م��وادی که صدور خام آن عدم النفع فراوانی به دنبال 
دارد، س��نگ آهن است. برخی محاسبات نشان می دهد 
تنها در سال 93 حدود 17 میلیون و 360 هزار تن سنگ 
آه��ن به ارزش بیش از یک میلیارد دالر از مواد کش��ور 
اس��تخراج و صادر شده است که در صورت تبدیل آن به 
فوالد بیش از 5.5 میلیارد دالر عاید کشور می شد و عدم 
النفع 4.5 میلیارد دالری به اقتصاد ملی تحمیل نمی شد.

براساس آخرین آمار گمرک ایران در یازده ماهه منتهی 
به بهمن ماه س��ال 93 حدود 7 میلیون و 400 هزار تن 
س��نگ آه��ن کمتر از خلوص 40 درص��د و 8 میلیون و 
700 هزار تن سنگ آهن با خلوص بیشتر از 40 درصد 
صادر ش��ده اس��ت. این مقدار صادرات البته با احتساب 
صادارت 1 میلیون و 150 هزار تنی کنس��انتره و گندله، 
در مجموع طی یازده ماهه سال 93 حدود 17 میلیون و 
360  هزار تن س��نگ آهن با ارزش 61.4 دالری در هر 

تن صادر شده است.
اگر میانگین قیمت سنگ آهن را در همین بازه زمانی 
معادل 61 دالر در نظر بگیریم، بیش از 1 میلیارد و 50 
میلیون دالر از محل صادرات س��نگ آهن بدست آمده 
اس��ت. این در حالی اس��ت که اگر همین میزان س��نگ 
آهن در داخل کش��ور فرآوری می ش��د حجم زیادی از 

نیاز واردات فوالد کشور برطرف می شد.
فع��االن صنعت فوالد معتقدند به ازای هر تن س��نگ 
آه��ن می توان نصف واحد فوالد تولید کرد. بنابراین در 
صورت فراوری 17 میلیون تن سنگ آهن صادراتی، بیش 
از 8.5 میلیون تن فوالد تولید می ش��د که با احتس��اب 
متوس��ط قیمت هر تن فوالد 600  تا 700 دالر بیش از 

5.5 میلیارد دالر عاید کشور می شد.
 مطابق آمار گم��رک کل واردات فوالد در یازده ماهه 
93 ح��دود 3 میلی��ون و 859 هزار تن بوده اس��ت که 
بخش اعظم این واردات را ورق های فوالدی به میزان 2 
میلیون و 520  هزار تن اختصاص داده است. بنا به گفته 
تولیدکنندگان فوالد  مجبوریم برای ارزان ترین ورق های 
میلگرد فوالدی وارداتی 500 دالر هزینه پرداخت کنیم.

سرمایه گذاری شرکت چینی 
در شهرستان فاریاب 

جیرف��ت - ایرنا - رییس س��ازمان صنع��ت، معدن و 
تجارت جنوب کرمان گفت: در راس��تای توسعه معادن 
منطق��ه تفاهمنامه هم��کاری بین این س��ازمان و یک 
شرکت چینی برای ایجاد کارخانه فروکرم در شهرستان 

فاریاب به امضا رسید.
وی بیان کرد: بر اساس این تفاهمنامه، شرکت چینی 
موظف ب��ه راه اندازی کارخانه فروکروم در شهرس��تان 
فاریاب اس��ت و سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب 
اس��تان کرمان نی��ز تالش خود را ب��رای تامین خوراک 
کارخان��ه از طری��ق برگ��زاری جلس��ات مش��ترک بین 

معدنکاران و سرمایه گذار بکار خواهد گرفت.
وی گف��ت: با توج��ه به اینکه جنوب کرم��ان یکی از 
پتانس��یل های عظیم کش��وری در استخراج کرومیت را 
دارد به نحوی که 70 درصد کرومیت کشور از این منطقه 
اس��تخراج می شود لذا راه اندازی کارخانه های فرآوری 
مواد معدنی برای جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی و 
ایجاد اشتغال در اولویت های کاری این سازمان قرار دارد.

سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان مستقل 
از مرکز استان فعالیت می کند و هفت شهرستان را زیر 

پوشش دارد.

در هفته ای که س��پری ش��د،در رسانه های 
ملی خبر از اعتصاب کارگران معدن زغال سنگ 
نگین طبس و گالیه کارگران معدن سنگ آهن 
بافق نسبت به ابهام در سرنوشت سهام معدن 
سنگ آهن بافق دادند و رسانه های محلی خبر 
دس��ت از کار کشیدن 300 کارگر مس شهید 
باهنر کرمان را منتشر کردند؛اعتراض هایی که 
عمدت��ا به خاطر تعویق و تاخیرهای متوالی در 
پرداخت حقوق و یا نابرابری در شرایط کار بود. 
به گزارش اقتصاد کرمان،بعد از ظهر بیست 
ودوم اردیبهشت ماه؛ حدود 300 نفر از کارگران 
مجتمع مس شهید باهنر کرمان در پی اعتراض 
ب��ه تضعیف حقوق صنفی ش��ان دس��ت از کار 
کش��یدند. این در حالی بود ک��ه آنها به دلیل 
نادی��ده گرفت��ن حقوق صنفی خ��ود از جانب 
مدیریت دس��ت به اعتراض زدند و منابع آگاه 
وقای��ع را این طور روای��ت می کنند که اولین 
اعتص��اب کارگران در ش��یفت های بعداز ظهر 
و ش��امگاه روز دوش��نبه بیست و یکم بوده که 
معترض��ان ای��ن مجتمع به دلی��ل اعتراض به 

ش��رایط موجود در محوطه مجتمع تجمع کرده اند. این کارگران به 
خبرگزاری ایلنا گفته اند در طول یک س��ال گذش��ته افزایش حقوق 
عده ای از پرسنل که در رده های مدیریتی و پرسنلی مشغول به کارند 
باعث شده تبعیض های غیرقابل قبولی بین کارگران و سطوح باالی 
شرکت اتفاق بیفتد که ادامه شرایط را برای کارگران سخت کرده است. 
یکی از کارگران دراین باره گفته اس��ت: در پایان سال گذشته، با 
وع��ده قائم مقام مدیرعامل این مجتمع ق��رار بود حق اضافه کار به 
کارگران پرداخت شود که متاسفانه این وعده عملی نشد و حتی در 
یکی از اعتراضات س��ال گذشته، یک کارگر باسابقه این مجتمع که 
18 س��ال سابقه کار داشت صرفا به دلیل اعتراض به شرایط موجود 
اخراج شد. اگرچه تالش های نمایندگان کارگری و برخی از مسولین 
ب��رای بازگرداندن این کارگر بی نتیج��ه ماند اما اتفاقی که برای این 
کارگر افتاد باعث ش��د س��ایر کارگران به ادامه یافتن شرایط موجود 

حساستر شوند.
اما این در حالی است که دلیل اصلی اعتصاب آنها تاخیر در انعقاد 
قرارد با کارگران بوده اس��ت. بنا بر گفته یکی از کارگران، این برای 

اولین بار بوده که با گذش��ت 50 روز از ابتدای س��ال هنوز هیچگونه 
قراردادی با کارگران بسته نشده است.

صبح روز چهارشنبه بیست و سوم اردیبهشت ماه؛ باالخره کارگران 
مس ش��هید باهنر کرمان پس از یک روز اعتصاب به کار بازگشتند. 
این اعتصاب پس از آن فیصله پیدا کرد که میان نمایندگان کارفرما 
و کارگران بر سر چگونگی تامین مطالبات صنفی کارگران یک پیمان 
دسته جمعی به امضا رسید. این در حالی است که حتی کارگران برای 
افزایش مزد و مزایای شغلی به کارفرما یک مهلت 45 روزه داده اند.

از کارگران معترض نقل ش��ده که یکی از دالیل اعتصاب اخیر در 
ای��ن معدن خودداری مدیریت جدی��د در افزایش مبلغ بن کارگری 
بوده و بررس��ی ها نش��ان می  دهد اظهارات آنها به دلیل این است که 
برپایه عرفی که از زمان مدیران پیش��ین مجتمع مس ش��هید باهنر 
کرمان جاری بوده هرس��ال مبلغ ح��ق بن کارگران این مجتمع 60 
درصد بیش��تر از مبلغی بوده که در جلس��ه تعیین مزد شورای عالی 
کار معین می شوداما مدیریت کنونی در ابتدای ورودش برخالف عرف 
جاری حاضر به پرداخت حق بن کارگری به شیوه سابق نبوده است. 
و اما سرنوش��ت کارگر اخراجی این معدن که با پشتوانه همکارانش 

به جریان افتاد. خواسته کارگران برای بازگشت 
ب��ه کار همکار اخراجی خود به صورت ضمنی 
مورد موافقت طرف مقابل قرار گرفته اما تحقق 
آن به گفت وگو با کارفرمای اصلی این مجتمع 

منوط شده است
بررس�ی مطالبات صنف�ی کارگران مس 

شهید باهنر 
در همی��ن حال ، مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی اس��تان کرمان از بررس��ی مطالبات 
صنف��ی کارگران مجتمع صنایع مس ش��هید 
باهنر با حضور نمایندگان این اداره، کارگران و 
مسووالن شرکت خبر داده است. حسن رحمانی 
افزود: کارگران شرکت مس شهید باهنر کرمان 
مش��کل حادی نداش��تند و به دلیل یکس��ری 
مشکالت داخلی کمی نگران شده بودند و یک 

شیفت سر کار نرفتند.
وی بیان کرد: نمایندگان اداره کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی بین این کارگران حضور یافتند 
و با نمایندگان کارگران و مسووالن این شرکت 
مذاکره کردند و موضوع حل و فصل شده است.

وی گفت: همچنین کارگران در مورد تمدید نش��دن قرارداد یکی 
از کارگران با س��ابقه چندین سال کار، اعتراض داشتند که قرار شد 

این موضوع را صورتجلسه و بررسی کنند.
به گزارش  ایرنا، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان 
اظهار کرد: قرار شد این کارگر به تهران برود و مذاکره کند تا مشکل 
وی نیز حل ش��ود. وی گفت: همچنین کارگران درخواست افزایش 
حقوق داش��تند و احکام افزایش حقوق آنها براساس مصوبه شورای 

عالی کار که 17درصد در سال جاری است صادر نشده بود
رحمانی افزود: قرار ش��د این افزایش حقوق با فوریت طبق قانون 

اعمال شود
وی گفت: البته کارگران درخواست هایی مبنی بر افزایش حقوق 
داش��تند که این خواس��ته ها نیز قرار شد بررسی شود و در مورد آن 

مذاکره کنند.
بر اس��اس این گزارش اما مشخص نیست آیا وعده های مسووالن 
،نس��بت به گالیه های این کارگران محقق خواهد ش��د یا اعتصابی 

دیگر و وعده ای دیگر؟. 

 سخن اول   

مع��اون وزیر صنعت از طرح ویژه دولت ب��رای صنایع تعطیل و 
نیمه تعطیل خبرداد و گفت: کارگروه های ویژه رونق تولید در بخش 
صنعت فعال ش��ده و صنایع با ارزش افزوده باال در اولویت حمایت 

تسهیالتی دولت قرار گرفته اند.
محسن صالحی نیا گفت: دولت برای صنایع تعطیل و نیمه تعطیل، 
طرح ویژه ای را تدارک دیده تا بتوان این بخش از صنعت کشور را که 
در گذشته برای راه اندازی آن سرمایه های مالی و انسانی تامین شده 
اس��ت، فعال کرد، این در حالی است که رویکرد دولت رونق تولید 
و توسعه صادرات است و در ابتدای سال نیز از سوی مقامات ارشد 
اجرایی کشور از جمله رئیس جمهور و وزیر صنعت، تاکید شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اس��اس وزارت 
صنعت در قالب سیاس��ت های کالنی که در ابتدای س��ال از سوی 
مقامات ارشد اجرایی کشور بیان شده، حرکت خواهد کرد و البته 
این وزارتخانه نقش اساس��ی در اجرایی کردن این سیاست ها دارد، 
ل��ذا کارگروه های ویژه ای ب��رای رونق تولید در بخش صنعت فعال 
ش��ده و اگرچه این کارگروه ها در گذش��ته به ش��یوه هایی مشغول 
فعالیت بوده  اند، اکنون با رویکرد جدید به کار خود ادامه می دهند.

وی تصری��ح کرد: براس��اس برنامه ریزی های ص��ورت گرفته، در 
بخش های مختلف صنعت اعم از فوالد، خودرو و لوازم خانگی، صنایع 

غذایی و پتروشیمی که در شاخص های صنعتی، رشد ارزش افزوده 
آنها در اقتصاد مهم تلقی می شود، کارگروه ها به صورت ویژه اقدامات 
حمایتی را دنبال خواهند کرد و در این میان، هدف گذاری هایی نیز 
برای این بخش ها در حال تدوین است و بعضا برای برخی نیز کار 

تدوین این اهداف به پایان رسیده است.
ب��ه گفته صالحی نی��ا، منابع مالی برای پیاده س��ازی اهداف این 
بخش به صورت مدیریت ش��ده و در چارچوب سیاست های کشور 
اختصاص می یابد و اولویت بندی های الزم نیز صورت گرفته، براین 
اساس دولت طرح ویژه ای برای صنایع تعطیل و نیمه تعطیل تدارک 
دیده تا 5 درصد یارانه س��ود تسهیالت برای این صنایع به صورت 
بالعوض درنظر گرفته شود. وی اظهار داشت: البته واحدهای ذیربط 
در صنایع مذکور حسب امکانات، ظرفیت، توانمندی و قابلیت برای 
جذب این منابع، اقدام خواهند کرد. در این میان با توجه به منابع 
مالی که در اختیار وزارت صنعت قرار می گیرد و به تازگی دو هزار 
میلی��ارد تومان نیز از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی قرار 
است اختصاص یابد، برای هر یک از بخش های صنعتی منابعی در 
نظر گرفته می شود، البته با توجه به اینکه بعضا ایجاد طرح توسعه، 
افزایش تولید، تنوع پذیری در تولید و بهبود محصوالتی که مورد 
نظر مشتریان داخلی و خارجی است، منابع متفاوتی را طلب می کند، 

این تامین اعتبار در چارچوب کالن کشور و از منابع داخلی بانکها 
یا صندوق توسعه ملی صورت می گیرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: به هرحال 
بخش��ی از این منابع، در چارچوب یارانه سود تسهیالت یا پشتوانه 
سازی به منظور تسهیالت دهی برای هر یک از بخش های مذکور به 
خدمت گرفته می شود. صالحی نیا پیش از این گفته بود که اگرچه 
تولید باید پشتیبانی شود اما با توجه به محدودیت منابع اعتباری 
تخصیص یافته به بخش صنعت و معدن کش��ور، تکمیل طرح های 
نیمه تم��ام برای تزریق اعتبار در اولویت برنامه های وزارت  صنعت، 
معدن و تجارت قرار دارد.، این در حالی اس��ت که اعتبار مورد نیاز 
برای حیات بخش��یدن به صنایع و تولید کشور بیش از 150 هزار 
میلی��ارد تومان اس��ت، در حالی که تنها رقم��ی معادل 103 هزار 
میلیارد تومان به این بخش تخصیص یافته؛ این بدان معنا اس��ت 
که تنها 31 درصد آن از محل اعتبارات و تس��هیالت بانکی تأمین 
شده است. وی ادامه داد: با اقدامات انجام شده برای رفع چالش های 
تولید در کش��ور، پیش بینی می شود این رقم تا 40 درصد افزایش 
یابد و با تامین اعتبار از محل بودجه دولت و تسهیالت بانکی حدود 
150 هزار میلیارد تومان به این بخش تخصیص یافته که می تواند 

تحولی عظیم در تولید کشور ایجاد کند.

طرح ویژه دولت برای احیای صنایع تعطیل و نیمه تعطیل

در ای��ن نوش��تار ک��ه دکتر سید عبدالمجید جالیی*
بخش��ی از آن در ش��ماره 
ه��ای گذش��ته اقتص��اد کرمان 
منتش��ر شده، به فرآیند سرمایه 
گ��ذاری و زمینه های الزم برای 
استفاده از ظرفیت کامل سرمایه 
گذاری ه��ای داخلی و خارجی 
بر اساس مبانی تئوری و تجربه 

کشورهای موفق در این زمینه  پرداخته خواهد شد.
یکی از مهمترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی، سرمایه 
گذاری است. جریان سرمایه گذاری از نگاه حسابداری 
تولید،م��ی توان��د رش��د اقتصادی راافزای��ش و تحرک 
اقتصادی را بیش��تر نماید، مدل های رشد اقتصادی به 
شکل های مختلف نشان داده اند که سرمایه گذاری می 
تواند رش��د با ثبات و پایدار را همراه داشته که طبیعتاً 
چنین رشد اقتصادی است که موجب توسعه اقتصادی 
خواهد شد. تجربه کشورهای نوظهور جهان در سال های 
اخیر نشان داده است که سرمایه گذاری اعم از داخلی 
و خارجی باید شرایط و بستر مناسب را داشته باشد تا 
تاثی��ر آن به صورت فزاینده در اقتصاد نمایان گردد، در 
غیر این صورت سرمایه گذاری ها نقشی تعیین کننده 
در روند اقتصاد کش��ور به ج��ز تحریک تقاضا نخواهند 
داش��ت. مهمترین شرایط الزم برای استفاده از ظرفیت 
کامل سرمایه گذاری های داخلی و خارجی  را می توان 

به ترتیب زیر برشمرد:
1- بازار پول پویا و گس��ترده، عموماً سرمایه گذاران 
برای س��رمایه گذاری بلند مدت، بازار پول را رصد می 
نماین��د. یعنی س��اختار بازارپول آزمون��ی برای ثبات و 
اطمینان س��رمایه گذاران است. به همین دلیل اگر به 
روند سرمایه گذاری های خارجی در جهان توجه نماییم، 
خواهیم دید که سرمایه ها ابتدا وارد سیستم پولی شده 
و پس از احراز اطمینان از کانال های پولی کشور برای 

ورود به حوزه های اقتصادی آماده می شوند.
2- انجام فاز صفر پروژه ها، بر اس��اس مبانی اقتصاد 
مهندسی حدود 20درصد از سرمایه الزم برای پروژه های 
اقتصادی، مربوط به فاز صفر آنهاس��ت. تعیین فاز صفر 
پروژه ها می تواند: الف- به پراکندگی س��رمایه گذاری 
ها و گسترش آنها در همه بخش ها منجر شود و ب- دو 

گانگی اقتصادی را تعدیل نماید.
3- مشخص کردن مزیت های نسبی و به روز نمودن 
آنه��ا، مزیت های نس��بی و رقابتی که به صورت علمی 
مش��خص و به روز می ش��وند، م��ی توانند فرصت های 

سرمایه گذاری بلند مدت را  فراهم آورند.
4- توجه به نقش مکملی سرمایه گذاری های داخلی 
و خارجی،عموماً سرمایه گذاری های خارجی موفق در 
کش��ورهای نوظهور، سرمایه گذاری هایی بوده اند  که 
ب��ا همراهی س��رمایه گذاری های داخلی توانس��ته اند 
اهداف یک منطقه را محقق نمایند این مس��اله از آنجا 
دارای اهمیت است که اگر سرمایه گذاری های خارجی 
نقش همپوش��انی را برای س��رمایه گذاری های داخلی 
ایفا نمایند، تاثیر س��رمایه گذاری خارجی را به حداقل 

ممکن تقلیل می دهند.
5- اگر به روند سرمایه گذاری های خارجی موفق در 
دنیا توجه نماییم به یک نکته اساس��ی در این مورد پی 
خواهی��م برد و آن اینکه س��رمایه گذاری های خارجی 
چقدر باعث شکل گیری سرریزهای تکنولوژی می شوند. 
بر اس��اس مطالعات انجام ش��ده تنها حدود 50درصد 
س��رمایه گذاری خارجی به سرریز تکنولوژی منجر می 
ش��وند. بنابراین در انتخاب سرمایه گذاری خارجی باید 
به این مساله توجه ویژه داشت هر چند که درجه جذب 

این سرریزها نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
6- بازه��م با مراجعه به تجربه کش��ورهای موفق در 
به خدمت گرفتن س��رمایه گذاری برای توس��عه و رفاه 
به نکته جالبی می رسیم و آن اینکه تا چه اندازه تفکر 
مدیران، تقکری توسعه گراست. این مساله از آنجا دارای 
اهمیت است که می دانیم سرمایه گذاری نیاز به بستر 
مناس��ب دارد. بستر مناس��ب اولین نیازش وجود یک 
تفکر سیستمی و عمل گرا در مدیران تصمیم ساز است. 
مدیرانی که قادر باشند فضای کسب و کار منطقه مورد 
نظ��ر را تجزیه و تحلیل نمایند، ظرفیت های فیزیکی و 
انس��انی کار را بشناسند و بتوانند روابط علت و معلولی 
توس��عه را در بخش مربوط به  خود مس��تند س��ازی و 

تبدیل به پروژه نمایند…

*    استاد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان 

تحلیل فرآیند سرمایه گذاری در ایران )2(
بستر مناسب؛ الزمه 
سرمایه گذاری موثر

بر اس��اس گمانه زنی ها یحیی آل اسحاق رییس پیشین اتاق تهران، غالمحسین شافعی رییس فعلی 
اتاق ایران، مسعود خوانساری رییس جدید اتاق تهران و  محسن جالل پور رییس اتاق کرمان و نایب 

رییس دوره اخیر اتاق ایران، چهار کاندیدای اصلی ریاست اتاق بازرگانی ایران هستند.
غالمحس��ین ش��افعی در دوره هفتم با رفتن محمد نهاوندیان، رئیس س��ابق اتاق بازرگانی ایران در 

رقابتی با مس��عود خوانس��اری پیروز شد و بر کرسی ریاست اتاق ایران نشست.هرچند وی پیش از این 
در گفت وگویی با اقتصادنیوز اعالم کرده بود در دوره هش��تم نمی خواهد رئیس اتاق ایران ش��ود اما 

گمانه زنی ها حاکی از این است که وی برای ورود به انتخابات ریاست اتاق ایران جدی است.
گفتنی است انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران در خرداد ماه سال جاری برگزار می شود.

آغاز گمانه زنی ها برای ریاست اتاق ایران

چه کسی رئیس اتاق می شود؟
*براساس گمانه زنی ها، یحیی آل اسحاق،غالمحسین شافعی، مسعود خوانساری و محسن جالل پور چهار کاندیدای اصلی ریاست اتاق ایران هستند.

فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )19ـ1394(
شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد مناقصه ای  را، با شرایط ذیل برگزار نماید.

داوطلبان واجد شرایط دارای شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی می توانند از زمان درج اولین نوبت آگهی با ارائه معرفی نامه کتبی در ساعات اداری )شنبه تا سه شنبه 
7�16 و چهارش�نبه ها 7�15( به دفتر امور قراردادها واقع در کرمان � بلوار 22 بهمن � حدفاصل س�ه راه ادیب با چهارراه ش�عبانیه � ش�رکت گاز اس�تان کرمان مراجعه و 
اس�ناد ارزیابی کیفی را، حداکثر تا 7 روز تقویمی پس از تاریخ چاپ آخرین نوبت آگهی دریافت و با توجه به مفاد آن مدارک مورد نیاز را تهیه، تنظیم و تکمیل و حداکثر 
تا 12روز تقویمی به نش�انی فوق تس�لیم نمایند. بدیهی اس�ت توزیع اسناد مناقصه منوط به ارزیابی کیفی مناقصه گران توسط کمیته فنی و بازرگانی می باشد.)نوع تضمین 
شرکت در مناقصه ،ضمانت نامه بانکی رسید بانکی ( متقاضیان می بایست جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت www.nigc-kerman.ir و پایگاه اطالع رسانی مناقصات              

http://iets.mporg.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام در سایت پایگاه اطالع رسانی مناقصات اقدام نمایند. 
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عضو کمیس��یون برنام��ه و بودجه مجلس با 
بی��ان اینکه بانک مرکزی می تواند وظیفه ذاتی 
و نظارتی خود را با جدیت بیش��تری دنبال کند، 
گف��ت: یک خالء قانونی نظارتی همواره در نظام 
بانکی کشور وجود داشت که با تصویب طرح دو 

فوریت��ی ماده 39 قان��ون پولی و بانکی این خال 
قانونی پر شد و کلیه موسسات اعتباری غیربانکی 
تحت مقررات نظارتی بانک مرکزی قرار گرفتند.

 موس��ی رضا ثروتی با بی��ان آنکه از قبل نیز 
مس��ئولیت این صندوق ها و موسس��ات با بانک 

مرکزی بود، افزود: بانک مرکزی پیش از این هم 
می توانست وظیفه نظارتی خود را به نحو مطلوب 
تری انجام دهد تا عملکرد این موسسات سیستم 
اقتصادی کشور را دچار اختالل نکند و به تبع آن، 

مشکالت ارز و تورم در هم ایجاد نشود.

بانک مرکزی وظیفه نظارتی 
خود بر موسسات اعتباری را با 

جدیت دنبال کند

خبر  

بانک، بیمه، 4
بورس

نگاهی به نقش صنعت بیمه 
در رشد اقتصادی

س��ه بخش اصل��ی اقتصادی 
هر کش��ور صنعت، کش��اورزی 
و  خدمات می باش��د که شکل 
ناخالص داخلی  تولی��د  دهنده 
هس��تند. از حاصل جمع ارزش 
افزوده این س��ه بخ��ش تولید 
ناخالص داخلی  به دست می آید 
. با توجه به اینکه ش��رکت های 
بیمه در بخش خدمات گنجانده می شوند و خدمات 
ش��رکت بیمه، خدمات واسطه ای می باشد، از طریق 
پرداخت زیان های وارده و همچنین ایجاد ارزش افزوده، 
براساس حق بیمه منهای تعهدات پرداخت شده یا قابل 
پرداخت به شکل گیری درآمد ملی کمک می کند . 
این ارزش افزوده برای پرداخت حقوق، کارمزد، سود 
سهام و مالیات های غیر مستقیم تخصیص می یابد .

بر این اس��اس، بیمه بهایی اس��ت که برای رهایی 
از ع��دم اطمینان می پردازیم. در واقع با وجود دنیای 
سرشار از نااطمینانی و ریسک هرگونه سرمایه گذاری 
بدون ابزارهای کاهش نااطمینانی غیر عقالیی به شمار 
م��ی رود . بنابراین امروزه بیمه ها را به عنوان س��تون 
فقرات س��رمایه گذاری می شناسند و شکوفایی بیمه 
ها را ضامن ثبات و پایداری تولید می دانند . لذا بدون 
واکاوی جای��گاه صنعت بیمه و وضعیت کنونی آن در 
اقتصاد ایران درک علت س��طح پایین سرمایه گذاری 
و به دنبال آن تولید در کشور ما میسر نمی باشد . لذا 
الزم است در مورد بیمه و نقش آن در رشد و شکوفایی 

تولید داخلی نکاتی به عنوان یادآوری مطرح شود .
اولی��ن بار موضوع اثرگذاری صنعت بیمه بر رش��د 
اقتص��ادی در کنفرانس )) آنکت��اد (( در ) 1964 م ( 
بیان ش��د که در همین ارتب��اط کامینز ) 1973 م ( 
برای اقتصاد آمریکا به طور تجربی نش��ان داد که بین 
بیم��ه های عمر و تولید ناخالص داخلی ارتباط برقرار 
است . سپس اسکپیر ) 1998 م ( بیان کرد که بیمه 
با ایجاد امنیت و اطمینان زمینه گسترش فعالیت های 
تولیدی وخدماتی را فراهم می سازد یعنی شرکت های 
بیمه ایجاد ثبات می کنند و اضطراب را از راه جبران 

خسارت کاهش می دهند.

طرق مختلف تأثیر ش�رکت های بیمه بر رشد 
اقتصادی:

1( افزایش ثبات مالی از طریق جبران خسارت 
2( بیم��ه های عم��ر انفرادی جانش��ین و تکمیل 
کننده مناس��بی برای برنامه ه��ای تأمین اجتماعی 

دولت هستند.
3( بیمه به تجهیز پس انداز کمک می کند )گسترش 
پروژه های سرمایه گذاری و کمک به تشویق کارایی 
اقتصادی به اقتصاد ملی و در نتیجه افزایش بهره وری 

کل عوامل تولید به طور غیر مستقیم(
4( کمک بیمه به کاهش خسارت )از طریق برنامه 
های کنترلی و برنامه های کاهش حق بیمه از طریق 

تخفیف های عدم خسارت(
5( بیمه به تخصیص کارآمد سرمایه کمک می کند. 
)بیمه گران س��الم ترین و کارآمدترین ش��رکت ها و 
پروژه ه��ا را انتخ��اب کرده و م��ورد حمایت ویژه قرار 

می دهند(.
تمام این تأثیرها بر رشد تولید و اقتصاد و در نهایت 
دو کانال انباشت سرمایه )فیزیکی و انسانی( و نوآوری 

فنی انجام می پذیرند.
لذا آنچه از کلیه دس��ت اندرکاران اقتصادی در این 
استان زرخیز ، انتظار می رود این است که با ترویج و 
توسعه فرهنگ بیمه ای و واگذاری بیمه های مورد نیاز 
به شرکت های بیمه بومی در استان، زمینه ی رشد همه 
جانبه اقتصاد از جمله اش��تغال و تولید و ... را فراهم 
 س��ازند و شرکت های بیمه هم متقاباًل با انتخاب افراد 
متخصص و شایس��ته در بحث فروش و مشاوره بیمه 
ای و همراه��ی بیمه-گذار خصوصاً در زمان بحران و 
خسارت بتوانند رضایت مورد نظر بیمه گذاران محترم 

را را جلب نمایند.

* کارشناس بیمه

یک اقتصاددان معتقد است: اکنون بانک ها بازیگران اصلی اقتصاد 
ایران می باشند. بانک ها، بازیگران خوبی برای منافع خودشان هستند 
و متاس��فانه در جهت منافع جامعه حرکت نمی کنند. مشکل عمده 
در کش��ور، ریش��ه بیکاری و تورم در ایران، نرخ های باالی سودهای 
بانکی اس��ت. دکتر “نوراهلل صالحی آسفیجی” در گفت و گو با ایسنا 
منطقه کویر، در خصوص اثر تک نرخی ش��دن ارز در اقتصاد ایران 
اظهار کرد: در اولین نگاه و در اثر تک نرخی ش��دن ارز قطعا فضای 
سفته بازی در بازار ارز از بین خواهد رود زیرا چند نرخی بودن ارز در 
بازار آزاد و غیر رسمی باعث می شود، سفته بازی در بازار ارز شکل 
گیرد. دالالن و سفته بازان از چند نرخی ارز سوء استفاده می کنند 
که این امر باعث می شود، فضای تولید به سمت فضای سفته بازی 
رونق پیدا کند. بنابراین هرآنچه که تفاوت بین نرخ های ارز بیش��تر 
باش��د، فضای سفته بازی نیز بیش��تر و به دنبال آن تاثیر بسزایی بر 

صادرات و واردات کشور خواهد گذاشت. 
 وی ادام��ه داد: اگ��ر از جنبه صادرات به این مس��اله نگاه کنیم، 
چند نرخی بودن ارز باعث می شود، تولید داخل کاهش پیدا کند و 
اقتصاد از تولید خارج و به سمت سفته بازی سوق پیدا می کند، در 
نتیجه قیمت کاالهای داخلی افزایش پیدا می کند که این امر سبب 
افزای��ش تورم و به تب��ع آن باال رفتن قیمت کاالهای داخلی خواهد 
انجامی��د در نتیج��ه در صادرات دچار مش��کل و انگیزه صادرات نیز 

کاهش پیدا خواهد کرد.

بازار به سمت سفته بازی می رود
 اس��تادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان با بیان اینکه، 
نیازمند این هستیم که ارز مورد نظر خود را تامین کنیم، اظهار کرد:  
قیم��ت ارز را بانک مرکزی و یا قیمت بازار آزاد تعیین می کنند که 
این قیمت های چندگانه باعث می ش��ود که کش��ور ارز مورد نیاز را 

برای ورود کاالهای وارداتی از جای دیگری فراهم کند.
 صالحی آس��فیجی تصریح کرد: از طرفی قس��مت عمده ای از ارز 
موجود در کشور، با توجه چند نرخی بودن ارز به سمت خرید کاالهایی 
می رود که کاالهای اساسی و ضروری کشور نیستند و قسمت دیگری 
از ارز به س��مت فضای سفته بازی می رود که سبب می شود کشور 
نتواند ارز الزم را برای کاالهای وارداتی تامین کند و در نتیجه دولت 
مجبور اس��ت یکس��ری سیاست هایی اتخاذ کند که ارز الزم را برای 
واردات کاالهای مورد نیاز و یا سایرخدمات که برای جامعه ضروری 

است از جاهای دیگر فراهم کند.
 وی تصریح کرد: در اصول اولیه علم اقتصاد، هدف این اس��ت که 
اقتصاد را به سمت رقابت کامل سوق دهیم. زمانی که ما با این نوع 

سیس��تم ارزی مواجه هستیم قطعا 
از فضای رقابتی دور خواهیم ش��د. 
اگر اقتصاد را به س��مت تک نرخی 
شدن ارز سوق دهیم، قطعا اقتصاد 
به سمت رقابت کامل،شفاف و روشن 

حرکت می کند.
 این دکتری اقتصاد گفت: در کنار 
سیاس��ت تک نرخی شدن ارز باید 
ای��ن نکته را مورد توجه قرار دهیم، 
با توجه به شرایط فعلی - محدودیت 
مناب��ع ارزی- که به علت تحریم ها 
بر کش��ور حاکم است، باید مواظب 
باشیم این سیاست را با برنامه اجرا 
کنیم که مواجه با محدودیت منابع 

ارزی نشویم.
 

تك نرخی ارز، ثبات در بازارها
 این اقتصاددان تاکید کرد: چند 
نرخ��ی ب��ودن ارز در اقتصاد، نوعی 
رانت و فساد ایجاد می کند که یک 
نوع بیماری در اقتصاد محسوب می 
ش��ود. با رفتن به سمت تک نرخی 
ش��دن ارز می توان این فس��اد را از 
بی��ن ب��رد ضمن آنکه م��ی توان از 
تولی��د واقعی نی��ز حمایت کرد که 

در این صورت یک ثبات در بازار ارز فراهم خواهد ش��د که س��بب 
ثبات در سایر بازارها نیز شده و اقتصاد را از رکود خارج خواهد کرد. 
 وی اضافه کرد: با تک نرخی شدن ارز قطعا تورم تا حدودی کنترل 
می شود، اما در اقتصاد ایران عوامل دیگری همچون وجود نرخ باالی 

سود بانکی هستند که بر روی تورم اثر بیشتری دارند.
 

بازیگران اصلی اقتصاد ایران
 صالحی آسفیجی با اشاره به بازیگر اصلی اقتصاد ایران گفت: اکنون 
بان��ک ها بازیگران اصلی اقتصاد ایران می باش��ند. بانک ها، بازیگران 
خوبی برای منافع خودشان هستند و متاسفانه در جهت منافع جامعه 
حرکت نمی کنند. مشکل عمده در کشور، ریشه بیکاری و تورم در 

ایران، نرخ های باالی سودهای بانکی است. 
 این دکتری اقتصاد افزود: اکثر اقتصاددانان بزرگ غربی نیز اعتقاد 

دارند علت بیکاری و تورم در نرخ سود بانکی است. در اقتصاد ایران آن 
نقاطی که بیشترین سود را از تورم می برند، سیستم بانکی است، به 
این علت که با افزایش نرخ بهره و تورم تقاضا برای وام افزایش پیدا 
می کند.  وی با بیان اینکه، در سیس��تم بانکی خرید و فروش پول 
صورت می گیرد، ادامه داد: اقتصاد زمانی موثر اس��ت و رفاه جامعه 
و ش��هروندان جامعه را فراهم می کند که در این اقتصاد، بازار وام و 
وام دهی وجود نداشته باشد. در هر اقتصادی که بازار وام و وام دهی 
بیشتر باشد آن اقتصاد ناسالم تر است. اقتصادی که جامعه را تحریک 

کند به سمت بدهی )وام( این اقتصاد ناسالم تر و ناکارآمدتر است.
 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان در پایان خاطر 
نش��ان کرد: با تک نرخی ش��دن ارز نقدینگی به سمت تولید خواهد 
رفت. اگر تک نرخی ش��دن ارز حل شود اما وجود سود باالی بانکی 
آن را حل نکنیم ما همچنان مشکل تولید و تورم خواهیم داشت پس 

معتقدم در گام بعدی باید سیستم بانکی را اصالح کرد. 

بازیگر اصلی اقتصاد ایران کیست؟

صحنه گردانی بانک ها
خبر  یادداشت  

شرط پرداخت وام 20 میلیون 
تومانی ازدواج 

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی گفت: زوج های جوان به 
ش��رط خرید کاالی ایرانی می توانند هر یک 10 میلیون 

تومان کاال خریداری کنند. 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ای��ران، مدیرکل اعتبارات بان��ک مرکزی در زمینه روش 
صحی��ح اعطای تس��هیالت خ��رد گفت: ابتدا بایس��تی 
متقاضیان واقعی شناسایی شوند و اهتمام داریم تسهیالت 
به اقش��ار نیازمند جامعه برسد، چون در گذشته گزارش  
هایی از اعطای تسهیالت صوری در زمینه تسهیالت خرید 

خودرو و کاال وجود داشت.
میرمحمد صادقی با اش��اره به جلسه ای که با نمایندگان 
وزارت صنع��ت ، معدن و تجارت و خودروس��ازان برگزار 
ش��د، تصریح کرد: ش��یوه نامه  اجرای صحیح مصوبات ، 
تدوین و حداکثر طی هفته آتی به بانک ها ابالغ خواهد 
ش��د. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی به هماهنگی های 
ایجاد ش��ده با وزارت صنعت معدن و تجارت اشاره کرد 
و گف��ت:  مکانیزم طراحی ش��ده توس��ط وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به گونه ای است که تسهیالت به کاالها و 
خودروهای تولید داخلی و مصرف کنندگان واقعی تعلق 
بگیرد. وی با بیان اینکه سقف تسهیالت پرداختی برای وام 
خودرو 150 میلیون ریال و 60 درصد کل مبلغ خودرو می 
باشد، عنوان کرد: عملکرد بانک ها برای تحقق این اهداف 
براس��اس گزارش های ماهانه  آنها، رصد شده و با بانک 
هایی که عملکرد مناسبی نداشته باشند ، برخورد خواهد 
شد.  میرمحمد صادقی مدت زمان بازپرداخت تسهیالت 
را 3 تا 5 ساله عنوان کرد و افزود: سود این تسهیالت در 
قال��ب عقود مبادله ای مصوب ش��ورای پول و اعتبار 21 

درصد تعیین شده است.
وی با اشاره به  تدوین شیوه نامه تسهیالت خرید کاالی 
زوجین گفت:زوجینی که تمایل به خرید کاال دارند، می 
توانند طبق قانون بودجه تسهیالتی تا سقف 100 میلیون 

ریال )برای هر یک از زوجین( دریافت کنند.

شرایط تخصیص وام خودرو
یک هفته پس از تصویب افزایش وام خودرو توسط شورای 
پول و اعتبار، بانک مرکزی نیز شرایط کلی پرداخت این 
وام را اعالم کرد. بر این اس��اس، وام خودرو تا 60 درصد 
قیمت خودروهای داخلی و تا سقف 15 میلیون تومان و 

در قالب عقود مبادله ای به متقاضیان پرداخت می شود.
س��ود وام خودرو 21 درصد تعیین و دوره بازپرداخت آن 
نیز س��ه تا پنج س��ال در نظر گرفته شده است. از سوی 
دیگ��ر اما خودرو خریداری ش��ده باید حتما تولید داخل 
باش��د؛ از همی��ن رو قرار اس��ت وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و خودروس��ازان کشور، فهرس��تی از محصوالت 
داخل��ی را به بانک مرکزی اع��الم کنند و این یعنی، وام 
موردنظر به خودروهای خارجی تعلق نخواهد گرفت. البته 
مشخص نیست منظور بانک مرکزی از »خودرو خارجی«، 
محصوالت وارداتی اس��ت یا خودروهای مونتاژی بخش 
خصوصی را نیز ش��امل می ش��ود؛ طبعا اگر خودروهای 
مونتاژی نیز جزو محصوالت خارجی تلقی شوند، امکان 
خری��د خودروهایی مانند ام وی ام و لیفان و جک و امثال 
اینها که جزو مونتاژی های بخش خصوصی هستند، وجود 
نخواهد داشت. اما اعالم شرایط کلی پرداخت وام خودرو، 
در ش��رایطی است که این وام چند میلیون تومان کمتر 
از قیمت ارزان ترین خودرو کش��ور بوده و با آن نمی توان 
کل مبلغ خودرو را پوشش داد. در حال حاضر، ارزان ترین 
خودرو کشور حدود 20 میلیون تومان قیمت دارد؛ بنابراین 
مشتریان در صورتی که موفق به اخذ وام 15 میلیونی شوند، 

باز هم پنج میلیون تومان کم خواهند داشت.
 تازه بس��یار بعید اس��ت همین مبلغ 15 میلیون تومان 
نی��ز به طور کامل به همه متقاضیان پرداخت ش��ود، چه 
آنکه طبق اعالم بانک مرکزی، بانک ها متعهد به پرداخت 
60 درصد قیم��ت خودروها خواهند بود. به عبارت بهتر، 
بانک ه��ای عامل برای یک خ��ودرو 20 میلیون تومانی، 
متعهد به پرداخت 12 میلیون تومان )معادل 60 درصد( 
هستند و 15 میلیون تومان را به کسی می دهند که قصد 
خرید خودروی حداقل25 میلیون تومانی را داشته باشد. 

سال هاست که بحث معوقات بانکی اذهان عمومی را به 
خود مشغول کرده است. سرمایه هایی که قرار بود محرک 
چرخ تولید کش��ور باشد و اقتصاد کشور را بهبود بخشد 
به افرادی اعطا شد که فقط منافع خود را مدنظر داشته 

و نیم نگاهی نیز به اقتصاد کشور نداشتند. 
 وام های کالن به  افراد بانفوذی پرداخت شد که نه تنها 
دغدغه بهبود اقتصاد کش��ور را نداشتند بلکه حتی فکر 
بازگرداندن این وام ها را در س��ر نداش��ته و فقط سودای 

کاسبی داشتند.
 طی س��ال های اخیر بحث معوقات بانکی و پرداخت 
تس��هیالت کالن بدون دریاف��ت ضمانت های قانونی به 
موضوع داغ پرونده های قضایی تبدیل ش��ده است.فساد 
در نظام بانکی یک کشور نتیجه ای جز فسادهای اقتصادی 
3ه��زار میلی��اردی و بابک زنجانی و پدیده ش��اندیز و... 
نخواهد داشت. پرونده های بزرگ فساد در حال رونمایی 
هستند و بیت المال درحال غارت. انتشار اخبار متعدد از 

بروز فساد در بانک ها و موسسات مالی و پولی رسمی و غیررسمی 
در جامع��ه به حالت ع��ادی درآمده و صراحتا می توان گفت که 
ش��نیدن اخبار بزرگ ترین سوءاستفاده ها و اختالس ها در جامعه 
دیگر مردم را شگفت زده نمی کندهرچند اذهان عمومی همچنان 
منتظر ش��نیدن خبرهای خوش��ی مبنی بر مجازات متخلفان و 

بازگشت این سرمایه ها  به بانک ها و بیت المال هستند.
اما با توجه به روند طوالنی رسیدگی در دستگاه قضا، این گونه 
پرونده ه��ا با توجه به اهمیت موضوع دیرتر به نتیجه می رس��ند. 
حال چرا در س��ال های اخیر شاهد افزایش فساد بانکی درکشور 
هس��تیم؟ در این زمینه گزارش��ی تهیه شده است که از نظرتان 
می گذرد. دکتر مهدی شهال، حقوقدان و استاد دانشگاه با اشاره 
به اینکه درباره عدم شکایت و پیگیری بانک ها در مورد بدهکاران 
بانکی باید میان بانک خصوصی و بانک دولتی تفکیک قائل شویم، 
توضی��ح داد: بانک های خصوصی به نوع��ی مال و دارایی متعلق 
به خودش��ان اس��ت و در مورد دارایی خود نباید به کسی جواب 
بدهند  و نمی توان گفت به دنبال وصول طلب هایشان نیستند.

این اس��تاد دانش��گاه در پاسخ به این س��وال که چرا دارایی و 
س��رمایه های بانک های خصوصی بیت المال محسوب نمی شود، 
توضی��ح داد: البت��ه ممکن اس��ت این دارایی ها هم��ان پول ها و 
س��رمایه گذاری های مردم باش��د ول��ی باید گفت م��ردم وقتی 
سرمایه ش��ان را به بانک می س��پارند بیشتر به دنبال کسب سود 
پول خود هس��تند و بانک های خصوصی نیز سود را می پردازند. 
حال باید گفت مگر مردم انتظار چیز بیشتری از بانک دارند؟ آیا 
این بانک ورشکسته شده است؟ بنابراین هیچ مسئولیتی متوجه 

این بانک نیست.
این حقوقدان در ادامه خاطرنشان کرد: بانک خصوصی متعلق به 
اشخاص خصوصی است بنابراین اشخاص خصوصی سرمایه گذاران 
این بانک ها هس��تند و مشکالت احتمالی از طریق هیات مدیره  
قابل پیگیری اس��ت، پس اگر در اعط��ای وام ها از طرف مدیران 
بانک ها تخلفی صورت گرفته باش��د از درون خود و هیات مدیره 
بانک مربوطه قابل پیگیری خواهد بود.  شهال در زمینه بانک های 
دولت��ی نیز این ط��ور توضیح داد: بانک های دولتی تابع سلس��له 
مراتب نظام دولتی اند. بدین معنا که سرمایه بانک دولتی متعلق 
به دولت اس��ت، پس تمام سیستم های نظارتی دولتی )از جمله 
بانک مرکزی و دیوان محاس��بات کل کش��ور و سازمان بازرسی 

کل کشور( باید بر این بانک ها نظارت داشته باشند؛ پس در این 
راس��تا می توان گفت اگر بانک های دولتی جوابگو نیستند یعنی 

سیستم نظارتی کشور نقص دارد.
 رسیدگی قضایی نیز بسیار بطئی و طوالنی است

شهال در پاسخ به این سوال که چرا بانک های دولتی در صورت 
ع��دم پرداخت معوقات پیگیری ه��ای الزم را به عمل نمی آورند، 
خاطرنش��ان کرد: البته بنده اطالع��ی از عدم پیگیری بانک های 
دولتی ندارم ولی تا آنجا که مطلعم این بانک ها به دنبال وصول 
مطالبات خود و پیگیر معوقات هستند ولی به نتیجه ای نمی رسند. 
سیستم حقوقی بانک ها باید طلبکاران را از طریق دستگاه قضایی 
پیگیری کند. البته باید گفت رسیدگی قضایی نیز بسیار بطئی و 

طوالنی است و باید منجر به صدور حکم شود.
وی ادام��ه داد: وقتی حکمی صادر می ش��ود باید طلبکار مال 
ب��ه دادگاه معرفی کند که از طریق اموال وی طلب بانک وصول 
ش��ود. حال درصورتی که مالی معرفی نشود شخص باید زندانی 
شود. البته )به عنوان فرضیه عرض می کنم( ممکن است اشخاص 
بانف��وذی بانک ها را وادار کنند ک��ه پیگیری قضایی نکنند یا در 
صورت پیگیری نیز به صورت بطئی و کند انجام ش��ود و اگر هم 
پرونده به نتیجه رسید و محکومیتی حاصل شد، اموال طلبکاران 
مصادره نش��ود و بازداشتی اتفاق نیفتد و اصوال پرونده به نتیجه  

مطلوب نرسد.
 وجود افراد بانفوذ در این پرونده ها

شهال دالیل دیگر کندی رسیدگی پرونده های معوقات بانکی را 
این طور توضیح داد: علت کندی این نوع پرونده ها همان است که 
ب��زرگان نظام قضایی اعالم کرده اند. در پرونده معوقات بانکی دو 
مشکل وجود دارد؛ اوال اکثرا افراد بانفوذ این نوع وام ها را دریافت 
کرده اند و ثانیا احتماال به دلیل وجود فساد اداری است. اگر فساد 
اداری  وجود نداش��ت س��تاد مبارزه با فساد اداری یا فساد مالی 
به وجود نمی آمد. تا وقتی این نوع فساد و رانت خواری از بین نرود 
این پیگیری ها به نتیجه نخواهد رس��ید. در یک کالم باید گفت 

فساد اداری و مالی در بانک ها باید از بین برود.
این حقوقدان در پاس��خ به این س��وال که در حال حاضر چه 
نهادهای��ی بر رفت��ار بانک ها نظارت دارند، توضی��ح داد: در این 
راستا بانک مرکزی نظارت اداری بر رفتار بانک ها دارد، اما دیوان 
محاس��بات کشور و سازمان بازرسی کل کشور نظارت قضایی بر 

رفتار بانک ها دارند.

بان�ك مرک�زی به وظیف�ه خود ب�ه خوبی عمل 
نمی کند

وی همچنین در پاس��خ به این س��وال که به نظر شما 
بانک مرکزی وظیفه خود که نظارت اداری بر بانک هاست 
را به خوبی انجام می دهد، تصریح کرد: اگر بانک مرکزی 
به وظیفه خود به خوبی عمل کرده بود این حجم وسیع 
معوق��ات بانکی وجود نداش��ت. در م��ورد نظارت دیوان 
محاس��بات و س��ازمان بازرسی کل کش��ور نیز باید گفت 
دی��وان محاس��بات در حد گزارش��اتی که ب��ه آنها داده 
می شود وظیفه خود را انجام می دهد اما وقتی که تعداد 
این بدهکاران زیاد باشدکارایی سازمان بازرسی کل کشور 
نیز به حداقل می رسد؛ همان طورکه تعداد زیادی پرونده 
در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی تشکیل شده و بسیاری 
از آنها به نتیجه نمی رس��د زیرا سوءاستفاده کنندگان از 
این وام ها یا زندانی یا متواری هستند و به نتیجه ای که برگشت 

سرمایه ها به بانک هاست منتهی نمی شود.
پرداخت وام بدون سپردن وثیقه

ای��ن درحالی اس��ت که عضو ناظر مجلس در س��تاد مبارزه با 
مفاس��د اقتصادی با تاکید بر لزوم تفکی��ک بدهکاران بانکی که 
بدون س��پردن وثیقه های الزم تسهیالت کالن دریافت کرده اند، 
از تولیدکنندگانی که شرایط بازار آنها را دچار بدهی کرده گفت 
که بازداشت 10 بدهکار بانکی از سوی دستگاه قضایی در تسویه 

بدهی سایر بدهکاران بانکی موثر خواهد بود.
 بدهکاران بانکی گردن کلفتی می کنند

عزت ا... یوس��فیان مال، نماینده مجلس در گفت وگو با ایس��نا 
افزود: عده ای از بدهکاران بانکی کس��انی هس��تند که تسهیالت 
کالنی دریافت کرده اند در حالی که ضامن و س��ندی نداش��ته و 
حاال با گردن کلفتی پول را پس نمی دهند اما برخی تس��هیالت 
را به شکل قانونی دریافت کرده اند و در ادامه شرایط بازار تغییر 
کرده و باعث ش��ده دیون آنها معوق ش��ود، به نظر می رسد باید 
ب��ا این افراد کنار آمد اما با کس��انی که ب��ا گردن کلفتی ده ها و 
صده��ا میلیون تومان وام گرفته اند و ضامن ندارند و این پول را 
در ارز، س��هام و سکه و در جایی ضد اشتغال به کار برده اند باید 
برخورد شود. یوسفیان مال اضافه کرد: کسانی که با گردن کلفتی 
و وابستگی به جریانات سیاسی تسهیالت کالن دریافت کرده اند 
تحمل زندان را ندارند و وقتی قاطعیت دستگاه قضا را می بینند 
این قاطعیت می تواند در تسویه بدهی این افراد موثر واقع شود.

 بازگشت اموال بیت المال
براساس این گزارش باید گفت این درحالی است که مردم عادی 
برای گرفتن وام  که بتوانند مشکالت زندگی خود را برطرف کنند 
سال ها در نوبت هستند ودر آخر نیز که موعد پرداخت وام می شود 
آن قدر س��نگ جلوی پایشان قرار می  گیرد که از گرفتن این وام 
صرف نظر می کنند. این درصورتی است که وام های کالن به راحتی 
در اختیار افرادی قرار می گیرد که نه برای نیاز خود بلکه صرف 
منافع خود کرده اند و س��ودهای کالنی نیز عایدشان شده است. 
حال می طلبد دس��تگاه قضایی هرچه باقدرت تر  این گونه  افراد را 
شناسایی و این نوع پرونده ها را با قدرت رسیدگی کند و متهمان 
را هرچه س��ریع تر به مجازات خود برساند تا اموال بیت المال به 

جایگاه اصلی خود بازگردد.

حکایت »وام« های بانفوذها 

 شاخص بازار سرمایه
 خبر

مبادالت  بورس منطقه اي 
کرمان در هفته منتهي به

1393/02/23   
درمعام��الت این هفته در بورس منطقه اي کرمان تعداد 
27 میلیون و 22 هزار سهم به ارزش بیش از 56 میلیارد 
و 220 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت، که نسبت به 
هفته گذشته 127 درصد افزایش داشته است. 42 درصد 
معامالت این هفته مربوط به خرید س��هام و 58 درصد 
مربوط به فروش س��هام بوده که توس��ط 16 کارگزار به 
انجام رسیده اس��ت. در ضمن شاخص کل با 538 واحد 
کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 63531 واحد رسید. 
ش��اخص بازار اول با 497 واحد کاهش به رقم 45934 
واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 421 واحد کاهش 
ع��دد 130495 واح��د را تجربه کرد و به ترتیب با 07 / 
1 درصد  و 32 / 0 درصد کاهش نس��بت به هفته قبل 
مواجه ش��دند. طي هفته گذش��ته قند وشکر با 33 / 9 
درصد و اس��تخراج سایر معادن با 33 / 4 درصد، حمل 
و نقل و انبارداری وارتباطات با 19 /3 ، ماش��ین آالت و 
دس��تگاه های برقی 99 / 2 درصد، فرآورده های نفتی، 
کک وس��وخت هس��ته ای با 51 / 2 درصد بیش��ترین 
تغییر مثبت در ش��اخص را نس��بت به سایر گروه ها به 

خود اختصاص دادند.

قواعد عجیب 
در پرداخت تسهیالت

اگرچه بانک ها موظف هس��تند تسهیالت خرد را پس از 
ابالغ ش��یوه نامه بانک مرک��زی اجرایی کنند اما برخی 
بانک ها به طور کل پرداخت این تسهیالت را در دستور 
کار ندارند. آنهایی هم که پرداخت این تسهیالت را پس 
از رسیدن شیوه نامه ابالغی به دست شعب خواهند داشت 
از قواع��د عجیب و غریبی صحبت می کنند که در هیچ 
قس��مت از ابالغیه بانک مرکزی دیده نمی شود. یکی از 
بانک های دولتی به خبرنگار ما که به عنوان درخواس��ت 
کننده تس��هیالت به این بانک مراجعه کرده بود؛ اعالم 
کرد باید برای دریافت تسهیالت خودرو سپرده ای باالی 
10 میلی��ون تومان را به م��دت 9 ماه نزد بانک بگذارد. 
در صورتی که این تسهیالت را به صورت فوری نیازمند 
اس��ت باید 30 درصد از تسهیالت به عنوان تضمین نزد 
بانک نگه داش��ته ش��ود. به گفته متصدی اعتبارات این 
بانک، پس از 9 ماه س��پرده گ��ذاری حدود 20 میلیون 
تومان تس��هیالت خودرو به متقاضی داده می شود و در 
صورت نداشتن سپرده، شش میلیون تومان از تسهیالت 
20 میلیون تومانی تا پایان پرداخت تسهیالت نزد بانک 

نگه داشته می شود.

زهرا ضیاءالدینی*
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استانداری کرمان و قرارگاه سازندگی خاتم 
االنبیاء )ص( در حوزه راه و شهرسازی تفاهم 
نامه امض��ا کردند. مدی��رکل هماهنگی امور 
اقتصادی اس��تانداری کرمان در حاشیه انعقاد 
ای��ن تفاهم نامه گفت: ای��ن تفاهم نامه برای 

اجرای آزاد راه حاجی آباد - سیرجان - انار - 
یزد به طول 320 کیلومتر با مشارکت قرارگاه 

سازندگی خاتم االنبیاء امضا شد.
رضا س��نجری افزود: برآورد تقریبی اجرای 

این پروژه 30 هزار میلیارد ریال است.

وی تصریح کرد: قرارگاه خاتم االنبیاء )ص( 
ه��م به عنوان س��رمایه گذار و ه��م به عنوان 
پیمانکار این پروژه است. وی گفت: این قرارگاه 
ضمن به روز ک��ردن مطالعات قبلی پروژه در 
صورت لزوم مطالعات جدید را انجام می دهد.

استانداری کرمان و قرارگاه 
خاتم االنبیاء )ص( تفاهم نامه 
امضا کردند

  خبر
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مسکن و عمران

اقتصاد کرمان: در آشفته بازاری که برای رهن 
و اجاره وجود دارد و مالکان واحدهای مسکونی 
به زعم خود هزار و یک دلیل برای افزایش ساالنه 
اج��اره ها از ت��ورم و تحریم  گرفته تا افت ارزش 
ریال و ... دارند، مستاجران کرمانی حق دارند در 
قامت خانه به دوش��انی مستاصل،ماه های پایانی 
اتمام قراردادش��ان، آرام و قرار نداش��ته باشند و 
شبها کابوس دربدری در پی یافتن جایی جدید 

و با شرایطی قابل تحمل را داشته باشند.
ای��ن گزارش م��ی افزاید در حال��ی در کرمان 
صحب��ت از افزایش ده تا چه��ل درصدی اجاره 
واحدهای مختلف مس��کونی است که مشخص 
نیس��ت مدیریت بازار اجاره بها در دست کیست 
و بازی با اجاره ها با چه هدفی انجام می شود؟.

از س��وی دیگر گفته می شود  به تبعیت از سایر 
اس��تانها و همزم��ان با تداوم رک��ود و انتظار در 
بازار مس��کن و همچنین نزدیک شدن به فصل 
جابه جایی مستاجران، برخی دالالن بازار مسکن با 
ترفندهایی درصدد شایعه پراکنی در بازار به منظور 

القای افزایش یافتن اجاره بها هستند
این در حالی است که امسال امتحانات مدارس 
به خاطر در پیش بودن ماه مبارک رمضان و آغاز 
آن در 28 خرداد جلو افتاده و این امر ممکن است 
در تاریخ جابه جایی مس��تاجران نیز تغییراتی را 

ایجاد کند.
ب��ه دنب��ال این، ظاهرا دالالن بازار مس��کن نیز بیکار ننشس��ته و 
تحرکات��ی را ب��ه منظور افزایش دادن صوری قیم��ت اجاره بها آغاز 
کرده اند. بر اساس این گزارش در حالی که در محاسبه ای منطقی، 
نرخ اجاره تابعی از قیمت فروش ملک است اما با وجود ثابت ماندن 
و حتی کاهش قیمت ها در بخش فروش،این اجاره ها هس��تند که 
با ترفند قدیمی شایعه پراکنی در هر شرایطی میل به افزایش دارد. 
بر این اس��اس بازیگران بازار اجاره که ش��مار بیشتری  نسبت به 
فعاالن خرید و فروش هستند،س��وداگرانه تالش می کنند قیمت ها 

را در این بازار به شکل مصنوعی دستکاری کنند.
 فصل نقل و انتقاالت مستاجران در حالی در کرمان آغاز شده که با 
توجه به ثابت ماندن نسبی بهای خرید و فروش، در حالت نرمال نباید 
قیمت اجاره افزایش پیدا کند اما انچه در عمل در حال وقوع اس��ت 
نماد بارز س��وداگری زودهنگام است که الزم است با توجه به اینکه 
محاسبه اجاره بها فرمول خاص خود را دارد،مستاجران از پذیرش هر 

شرایطی خودداری کنند و نهادهای نظارتی استان هم جدی تر پا به 
میدان بگذارند. در این میان سوالی که برای بسیاری از جستجوگران 
مسکن اجاره ای مطرح است این است که آیا شاخص های اقتصادی 
و افزای��ش نرخ تورم تعیین کننده قیمت ها در بازار اجاره بهاس��ت 
یا بازارسازی و بازار گردانی مشاوران امالک تعیین کننده قیمت ها 
در بازار شده است؟.به هر شکل در اردیبهشت ماه و فصل جابه جایی 
اجاره نشینان آنچه که توانسته بیشترین تاثیر را بر افزایش قیمت ها 
در بازار اجاره مسکن داشته باشد، جو روانی حاکم بر این بازار است.

 اقتصاد کرمان در ادامه نظرسه نفر از فعاالن بازار مسکن را در مورد 
منطق محاسبه اجاره بها و شرایط فعلی کرمان در این زمینه جویا شده 
اس��ت. محسن امیری معتقد است: اجاره مسکن از مواردی است که 
دستوری نیست و مثل کاالیی که در بورس عرضه شده باشد قیمت 
آن باید همیشه متاثر از عرضه و تقاضا باشد و فرمول دیگری ندارد.

وی گفت: در روال عادی هر زمان که تقاضا برای اجاره مس��کن باال 
برود، اجاره ها هم باال  خواهد رفت،همچنین معموال در شهریورماه 

و در آستانه افزایش تقاضا برای اجاره واحدهای 
استیجاری دانشجویی شما شاهد افزایش نسبی 
اجاره بها در مورد این واحدها خواهید بود و بعد 
از ح��دود 20 مهر تا اوایل اس��فند نرخ اجاره ها 

ارام تر می شود.
وی در مورد هش��داراخیر رییس کمبس��یون 
عمران مجلس در مورد برخورد با شایعه افزایش 
40 درصدی اجاره،گفت: جوسازی ها در افزایش 
اجاره ها بی تاثیر نیس��ت اما این مورد اغلب در 

تهران اتفاق می افتد.
وی تصریح کرد: با تعیین مبنای روشنی برای 
افزایش اجاره موافقم اما مجموعه ای از مس��ائل 
ک��ه موجب کاهش قدرت خرید مس��کن ش��ده 
اند،افزای��ش تقاضا برای اجاره را در پی داش��ته 
اند.امی��ری تاکید ک��رد: مادامی که ن��رخ تمام 
شده مس��کن باال باشد شاهد تحولی در پوشش 
تقاض��ا نخواهیم بود و اجاره بها نیز تابعی از این 
شرایط است.امیری افزود: در شرایط فعلی تاوان 
بالتکلیفی در بازار مس��کن را مس��تاجران پس 

می دهند.
مهن��دس حمیدرضا تفاهمی نی��ز به »اقتصاد 
کرمان« گفت: رکود در بخش مس��کن و کاهش 
میزان تولید مسکن  هم مزید بر علت شده  و از 
طرف دیگر با توجه به ثبات نسبی قیمت مسکن 
در س��ال های اخیر،     نس��بت افزایش اجاره ها، 
جبران سرمایه گذاری در این بخش را نمی کند و استهالک و مالیات 

واحدها هم باید در نظر گرفته شود.
مهندس مهران عالمزاده هم در گفت و گو با اقتصاد کرمان،رکود 
س��اخت وساز وعدم تولید مسکن متناس��ب با نیاز جامعه،باال رفتن 
قیمت مس��کن وبه تبع آن پایین آمدن قدرت خرید مردم که منجر 
به تمایل افراد به اجاره نش��ینی به جای خرید ش��ده است،باال بودن 
س��ود سپرده ها در مقایس��ه با سرمایه گذاری دربخش مسکن برای 
برخورداری از اجاره داری که باعث می شود مالکان در مقایسه طلب 
اجاره بیش��تری را داشته باشند و تمایل عموم مردم به ترک منازل 
فرسوده وسکونت در منازل نوساز را از عوامل موثر در افزایش اجاره 
بها عنوان کرد و افزود: با بازگشت بازار مسکن به شرایط مطلوب،همه 

بخش های این بازار سامان بیشتری خواهد یافت.
بخ��ش تکمیلی این گزارش در ش��ماره های آینده اقتصاد کرمان 

منتشر خواهد شد.

جزئیات طرح مسکن اجتماعی

گروه های مشمول
 اعالم شدند

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت 
راه و شهرس��ازی با بی��ان اینکه اعطای تس��هیالت 
بازس��ازی بافت فرسوده و نوسازی بافت روستایی در 
قالب طرح مسکن اجتماعی عملیاتی می شود گفت: 
میزان صدور پروانه س��اختمانی در دوره رکود، نصف 

دوره رونق ساخت و ساز مسکن بوده است.
علی چگینی با اش��اره به تالش ه��ای وزارت راه و 
شهرس��ازی برای تأمین مس��کن اقشار کم درآمد در 
قال��ب طرح مس��کن اجتماعی اظهار ک��رد: موضوع 
تأمین مسکن اقشار کم درآمد در قانون اساسی مورد 
توجه قرار گرفته است و همه دولت ها در این زمینه 
تالش های��ی داش��ته اند. در دولت نه��م و دهم طرح 
مس��کن مهر با توجه به مطالعات طرح جامع مسکن 
انتخاب شد اما ساختار این طرح، بسیار بزرگ بود و 
در پی آن مسائلی مانند مکان یابی، تأمین منابع مالی 
طرح و تأمین زیرساخت ها در حاشیه قرار گرفتند و 

چندان مورد توجه طراحان این طرح نبودند.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت 
راه و شهرس��ازی ادام��ه داد:  به همین دلیل اس��ت 
که مس��کن مهر هنوز بخش زی��ادی از انرژی دولت 
ب��رای تکمیل کمبودها اعم از مش��کالت مالی، نبود 
روس��اخت ها و زیرس��اخت ها و قابل سکونت کردن 
س��ازه ها و اتمام این طرح را به خود اختصاص داده 

است.
وی اف��زود: از زم��ان روی کار آمدن دولت یازدهم 
تاکنون یکی از ش��یوه هایی که برای تأمین مس��کن 
اقش��ار کم درآم��د از س��وی وزیر راه و شهرس��ازی 
پیگیری شده طرح مسکن اجتماعی است تا کمترین 
آسیب های اجتماعی به گروه های کم درآمد وارد شود 
و جداگزینی اجتماعی ش��کل نگیرد؛ به این معنا که 
این اقش��ار در مناطق خاصی از شهرها و کالنشهرها 
اجتماع نکنند زیرا چنین وضعیتی می تواند پیامدهای 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نامناسبی در پی داشته 

باشد و به ناهنجاری اجتماعی بینجامد.
چگنی با بین اینکه در این طرح »مسکن اجتماعی« 
همه مسائل رفاهی، اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت تا به سیاس��ت های رفاهی دولت پیوند 
بخورد به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت: 
به موازات طرح تحول نظام س��المت که تالش دارد 
رفاه اجتماعی در حوزه بهداشت را نهادینه کند، طرح 
مس��کن اجتماعی برای ایجاد رفاه در بخش مسکن 

برنامه ریزی شده است.
وی اف��زود: ب��رای عملیات��ی کردن ای��ن موضوع 
مطالعات گس��ترده ای شکل گرفته؛ حتی برنامه های 
کّمی هم برای آن تدوین شده است اما به لحاظ اینکه 
دولت و بانک ها با مش��کل کمبود منابع مالی مواجه 
هستند، هنوز به طور کامل اجرایی نشده است. البته 
بخشی از طرح مسکن اجتماعی در قالب نوسازی بافت 
فرس��وده عملیاتی شده و طبق آن قرار است ساالنه 
300 هزار وام برای بازسازی واحدهای فرسوده شهری 
و 200 هزار وام برای نوسازی بافت روستایی اعطا شود 

که به اجرای طرح مسکن اجتماعی کمک می کند.
مدیرکل اقتصاد مس��کن وزارت راه و شهرس��ازی 
از امکان اج��رای بخش های دیگر این طرح با کمک 
نهادهای حمایتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خبر داد و خاطرنش��ان کرد: تمام برنامه های کمی و 
محاس��باتی طرح مس��کن اجتماعی انجام شده که 
فعال در دولت مانده است؛ این طرح در شورای عالی 
رفاه نیز مطرح شده و طبق برنامه ریزی قرار است به 
زودی رئیس جمهور دستور اجرایی آن را صادر کند.

وی با انتقاد از اظهارات برخی در ناکارآمد نش��ان 
دادن طرح مسکن اجتماعی گفت: اینکه گفته می شود 
مس��کن اجتماعی متوقف شده، صحیح نیست چون 
بخشی از آن در قالب بازسازی بافت فرسوده، احیای 
بافت روستایی و همکاری با نهادهای حمایتی در حال 
اجراست. کار کارشناسی سایر بخش های طرح نیز در 
شورای عالی رفاه انجام شده و قرار است به زودی با 

دستور رئیس جمهور عملیاتی شود.
چگن��ی با تأکید بر اینکه طرح مس��کن اجتماعی 
مانند طرح مس��کن مهر نیست که پروژه های بزرگ 
به صورت یک جا س��اخته شود بیان کرد: پروژه های 
موجود در طرح مس��کن اجتماعی کوچک هستند؛ 
ممکن اس��ت در یک پروژه مسکونی، برخی واحدها 
متعلق به اقش��ار برخوردارتر و برخی واحدها متعلق 
به اقشار کم درآمد باشد. به عنوان مثال ممکن است 
پیمانکاری یک پروژه مسکونی را در یک شهر جدید 
با قرارداد مش��ارکتی بسازد که تعدادی از واحدها را 
ش��خصا بفروش��د و برخی واحدها را نی��ز در اختیار 
ش��رکت عمران ش��هرهای جدید ب��رای واگذاری به 

اقشار کم درآمد قرار دهد.
وی در پاس��خ به پرسش��ی در خص��وص جزئیات 
مکان یاب��ی زمی��ن س��اخت 20 هزار واحد مس��کن 
اجتماع��ی به پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی 
گف��ت:  این 20 هزار واحدی که مکان یابی ش��ده اند، 
متعلق به خانواده های تحت پوشش سازمان بهزیستی 
هستند. قرار است در این طرح ساالنه 125 هزار واحد 
به گروه ه��ای هدف اعم از بازنشس��تگان، کارگران، 
خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی یا 
خانواده های کم درآمدی که تحت پوشش هیچ نهادی 

نیستند واگذار شود.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت 
راه و شهرس��ازی ادامه داد:  در مرحله های بعدی نیز 
15 هزار واحد مسکونی به خانوارهای کم درآمدی که 
عضو هیچ نهاد حمایتی نیس��تند و 10 هزار واحد به 
خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد واگذار می شود.

 گزارش »اقتصاد کرمان« از آشفته بازار رهن و اجاره

مصایب اجاره نشینان
 خبرخبر    

مسکن اجتماعی اجرا می شود؟ 
متقاضیان مسکن درانتظار 

برنامه های دولت 
 درحالی ارزش وام مسکن برای خرید به 11 درصد 
رسیده و شاخص دسترسی از سال 84 دو برابر شده 
ک��ه هن��وز برنامه های دولت برای تامین مس��کن یا 
اجرا نش��ده و یا اینکه تاثیری بر افزایش توان خانوار 

نداشته است. 
مسکن در میان کاالهای مصرفی بیشترین سهم را 
در سبد درآمد خانوار دارد به طوری که این سهم به 
بیش از یک سوم درآمد خانوار رسیده و این روند در 

سال های گذشته سیر صعودی داشته است.
آمارها حاکی از آن اس��ت که در سال 1373 سهم 
مس��کن در هزینه خانوار 26 درصد بوده که در سال 
1393 این س��هم به 34 درصد رس��ید، بنابراین در 
س��ال های گذشته خرید مسکن، سهم بیشتری را از 

سبد خانوار به خود اختصاص داده است.
بنابراین تامین مسکن در این سال ها دشوارتر شده 
و هرس��اله بخشی از قشر ضعیف و متوسط جامعه از 
بازار خرید مسکن حذف شده اند. در این میان، نبود 
یک سیستم تامین مالی مناسب برای این بخش هم 
از مشکالتی است که به کاهش توان خرید خانوارها 

اضافه کرده است.
در واقع وام خرید مسکن که در سال های گذشته 
می توانست کمک زیادی به خرید خانه کند، هرساله 
ارزش کمتری به نسبت تورم پیدا کرده به طوری که 
نسبت وام خرید مسکن 75 متری در شهر تهران از 
41 درصد در س��ال 1383 ب��ه حدود 11 درصد در 

سال 1393 رسیده است.
به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از مهر، این موارد 
باعث ش��د شاخص دسترس��ی مسکن و طول انتظار 
خانوار برای تامین مس��کن افزایش پیدا کند که در 
حال حاضر بنابرآمار مسئوالن وزارت راه و شهرسازی 
،ط��ول دوره انتظار برای دسترس��ی ی��ک خانوار به 
مس��کن ملکی از س��ال 1384 ت��ا 1392 حدود دو 

برابر شده است.
در ای��ن راس��تا، حامد مظاهریان مع��اون وزیر راه  
وشهرس��ازی معتق��د اس��ت: باتوجه ب��ه محدودیت 
مناب��ع، امکانات و ظرفی��ت ها در دولت، نظام برنامه 
ریزی مس��کن بر تامین مس��کن دهک های پایین و 
میان درآمدی با تاکید بر تامین مس��کن روستاییان 
و نوس��ازی و بهس��ازی بافت های فرس��وده شهری 

متمرکز شده است.
وی ب��ا بیان اینکه دولت در این بخش تس��هیالت 
یارانه ای برای س��اخت مسکن می پردازد، بیان کرده 
اس��ت: تامین مسکن روستاییان و ساکنان بافت های 
فرسوده با ترکیبی از منابع بانکی در قالب تسهیالت 
و یارانه های دولتی تاپایان برنامه ششم برنامه ریزی 

و مصوب شده است.
مظاهریان افزوده اس��ت: دولت در بخش مس��کن 
اجتماعی هم که تامین مس��کن برای اقش��ار ضعیف 
جامعه اس��ت، با تجمیع منابع دستگاه ها و نهادهای 
حمایتی از جمله کمیته امداد، بهزیس��تی، سازمان 
تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی، بنیاد مسکن 

و ظرفیت حمایتی خیرین استفاده می کند.
ب��ه گفت��ه وی ،تاس��یس صندوق ه��ای زمی��ن و 
س��اختمان، ش��رکت های تامین س��رمایه مس��کن، 
گسترش سهم بازار رهن اولیه و ثانویه، صندوق های 
پ��س انداز و تس��هیالت دهی، اس��تفاده از ظرفیت 
ش��رکت های واس��پاری مانند لیزینگ، بازنگری در 
نظ��ام تامین مالیات��ی و نظام توزیع یارانه مس��کن 
می تواند نقش زیادی در رش��د سیستم تامین مالی 

مسکن داشته باشد.
اما در حال حاضر هنوز س��ازوکار مسکن اجتماعی 
اعالم نش��ده و دیگ��ر برنامه های دولت هم در بخش 
صندوق های زمین و س��اختمان، ب��ازار رهن و دیگر 
برنامه ها اجرایی نش��ده و مشخص نیست چه زمانی 
این طرح ها به اجرا می رس��د، این در حالی است که 
هرس��اله به تعداد متقاضیان افزوده شده و بخشی از 
متقاضیان به دلیل ناتوانی مالی از بازار خرید مسکن 

حذف می شوند.

جزئیات سهمیه بانک های 
عامل وام نوسازی بافت 

فرسوده
معاون وزیر راه و شهرس��ازی از افزوده شدن بانک 
مس��کن به جمع بانک های عامل اعطای تس��هیالت 
بازسازی بافت فرسوده با پنج هزار سهمیه خبر داد.

محمدسعید ایزدی در خصوص سهمیه بانک های 
عامل پرداخت وام نوس��ازی و بهسازی بافت فرسوده 
اظهار کرد: این س��همیه ها امس��ال نیز تقریبا مانند 
سال قبل است و تنها تفاوت ایجاد شده، کاهش هزار 
سهمیه وام نوسازی از سهمیه های بانک شهر و افزوده 
شدن هزار سهمیه به سهمیه های بانک اقتصاد نوین 
است. معاون وزیر راه و شهرسازی جزئیات پرداخت 
وام نوس��ازی بافت فرس��وده به ترتیب هر بانک را به 

شرح زیر اعالم کرد:
بان��ک ملی 15 هزار وام، بان��ک صادرات 14 هزار 
وام، بان��ک تجارت 13 هزار وام، بانک ملت 15 هزار 
وام، بانک س��په 5 هزار فقره، بانک رفاه 5 هزار وام، 
پس��ت بانک هزار فقره، توس��عه تعاون هزار سهمیه، 
اقتص��اد نوین 29 هزار س��همیه، کارآفرین 28 هزار 
فقره، پارس��یان 10 هزار وام، س��امان 20 هزار وام، 
پاس��ارگاد 28 هزار فقره، گردشگری 10 هزار فقره، 
س��رمایه 5 هزار وام، س��ینا 10 هزار وام، دی 5 هزار 
وام، ش��هر 29 هزار فقره، حکم��ت ایرانیان 10 هزار 
تس��هیالت، ایران زمین 10 هزار فقره، انصار 10 هزار 
وام، خاورمیان��ه 10 هزار وام و قوامین 12 هزار فقره 

تسهیالت نوسازی بافت فرسوده.

سند طرح جامع مسکن که از ماه ها قبل آماده شده 
بود رسماً منتشر ش��د. کارشناسان 8 سال روی تهیه 

این طرح متمرکز بوده اند. 
کارشناس��انی که قباًل روی طرح جامع مس��کن کار 
ک��رده بودند و در واقع نظرات آنها طی 8 س��ال اخیر 
نادیده گرفته ش��ده بود، توانستند با آماده کردن سند 
ای��ن طرح، طرح جامع مس��کن را به صورت رس��می 

منتشر کنند.
بخ��ش اول ط��رح جامع به هدف گ��ذاری و چهره 
نمایی وضعیت موجود بخش مسکن پرداخته و در افق 
12ساله، کاهش شاخص دسترسی به مسکن به عنوان 
یک هدف اساس��ی مورد توجه قرار گرفته اس��ت. این 
شاخص، مدت زمان انتظار یک خانوار متوسط در کشور 

را برای صاحبخانه شدن نشان می دهد.
در حال حاضر این ش��اخص در کش��ور ما 12 سال 
اس��ت. هدف گذاری طرح مذکور، رس��اندن شاخص 

دسترس��ی به 8 س��ال اس��ت. متوسط این ش��اخص در کشورهای 
پیش��رفته 5 س��ال و در برخی موارد نیز به 3 س��ال می رسد. لیکن 
برای یک هدف گذاری واقع بینانه و پرهیز از شعارزدگی، در بازنگری 
طرح جامع، ش��اخص دسترسی به مسکن در افق 12ساله، 8 سال 

تعیین شد.
بر اس��اس این گزارش، اولین اقدامی که در طرح جامع مس��کن 
به آن توجه ش��ده این نکته است که تمام متقاضیان مسکن نیاز به 
کمک دولت ندارند و نیاز به دخالت دولت در همه حوزه ها نیست. 
یکی از این حوزه ها که به عنوان مسکن اجتماعی در کشور معروف 
ش��ده، مسکنی است که بالقوه انسان نمی تواند برای آن پس اندازی 
کند، در برآوردها، این گروه اجتماعی حدود 16 درصد برآورد شده اند.

دولت باید به این 16 درصد از طریق واگذاری زمین و منابع کمک 
کند تا بتوانند مسکن خود را تأمین بکنند.

در این بخش و گروه معماران و طراحان طرح مس��کن اجتماعی 
دنبال این هستند که این افراد در یک نقطه جمع نشوند تا مشکالت 

تقسیم شود.
گروه دومی که هدف اصلی در طرح جامع مس��کن اس��ت طبقه 
متوسط به پایین است، اینها کسانی هستند که می توانند پس انداز 
کنند و طبعاً هم دولت باید به آنها کمک کند، مثاًل زوج جوانی که 
صاحب شغلی هستند باید کمی پس انداز کنند و دولت نیز باید به 

آنها کمک کند تا بتوانند مسکن خود را تأمین کنند.
آخرین گروه هم مس��کن آزاد است یعنی کسانی که می خواهند 

خانه خود را ارتقا دهند آزاد هس��تند و دولت در این 
حوزه دخالت نمی کند.

راه اندازی صندوق پس انداز مسکن که اکنون وزارت 
راه و شهرس��ازی دنبال آن اس��ت و از بانک مس��کن 
درخواست کرده که همه بانک ها بتوانند این صندوق ها 
را دایر کنند، بانک مسکن خدماتی در این حوزه دارد 
و در س��ال تا 1.5 میلیون نفر را تسهیالت می دهد اما 
این تس��هیالت پاسخگوی تقاضا نیست و باید مقداری 

بیشتر شود.
مظاهری��ان معاون مس��کن و س��اختمان وزیر راه و 
شهرسازی در خصوص چهره نمایی طرح جامع مسکن 
گفته بود: طبق آمار، س��هم مسکن از اشتغال مستقیم 
کشور 12 درصد، سهم مسکن از تشکیل سرمایه ثابت 
30 درصد و از بودجه خانوار نیز 33 درصد است و این 
نش��ان می دهد که دسترسی قشر کم درآمد به مسکن 

محدود است و 12 سال طول می کشد.
مظاهریان ادامه داد: در کش��ور ش��اخص دسترسی به مسکن 12 
س��ال است یعنی اگر یک خانوار متوسط 12 سال تمام درآمد خود 
را جمع کند و هیچ چیزی نخورد می تواند صاحب خانه شود این در 
حالی است که این عدد در استاندارد جهانی بین 3 تا 5 سال است.

وی افزود: پس تمام هدف برنامه طرح جامع مسکن این است که 
بتواند این عدد را کاهش دهد به طوری که بتواند تا افق 1405 این 

عدد 12 سال را به 8 سال کاهش دهد.
مظاهری��ان گف��ت: طبق جمع بندی ای که انج��ام داده ایم به این 
وضعیت رسیدیم که اگر سالی یک میلیون و 50هزار واحد مسکونی 
در کشور ساخته شود به طور متوسط طی 12سال همه خانوارهای 

نیازمند می توانند صاحب خانه شوند.

طرح جامع مسکن رسمًا رونمایی شد 

س��ال گذشته با اعالم اینکه بانک مسکن دیگر قادر به پرداخت 
وام مسکن نیس��ت چرا که مسکن مهر حجم زیادی از تسهیالت 
مس��کن را به خود اختصاص داده اس��ت، اعالم ش��د که با توافق 
شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تسهیالت مسکن میان بانک 

های مختلف پخش شود.  
 دراین باره نیز وزیر راه و شهرسازی در سخنانی اعالم کرد که 
قرار اس��ت بانک های دیگر به کمک بانک مس��کن آیند و تنفس 
یک ساله به این بانک داده شود.حاال با گذشت حدود یکسال انگار 
تصمیمات نهایی برای اعطای تسهیالت مسکن فراهم شده است 
و مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از آغاز اعطای تسهیالت خود از 
هفته آینده با ارایه شیوه نامه به بانک ها، پیشنهاد این بانک برای 
آزاد شدن وام مسکن برای تمام بانک ها و رفع ابهامات مبلغ سقف 

وام مسکن را اعالم کرده است. 
به گ��زارش اقتصاد نی��وز، علی اصغر میرمحم��د صادقی گفته 

اس��ت که بخش اعتباری بانک مرکزی در س��ال جاری تمرکز بر 
تس��هیالت خرد همانند سرمایه در گردش و تسهیالت بنگاه های 
خرد و متوس��ط خواهد داشت، در همین راستا افزایش تسهیالت 
خرد به ش��ورای پول و اعتبار پیش��نهاد ش��ده و در این ش��ورا به 

تصویب رسیده است.
در این میان بسیاری از صاحبنظران بر این باورند که با اعطای 
تسهیالت مسکن ،بازار خرید و فروش رونق زیادی نمی گیرد چرا 
که هزینه تمام ش��ده خرید یک ملک حداقل س��ه برابر وام اعطا 
شده است. این درحالی است که بارها صاحبنظران و کارشناسان 
مس��کن با اعالم خبر افزایش تس��هیالت مسکن گفته اند که این 
تس��هیالت باید حداقل 70 تا 80درصد هزینه یک واحد مسکونی 
را ش��امل ش��ود در غیر اینصورت قیمت ملک دوباره افزایشی می 
شود و تاثیری در رونق بازار مسکن نمی گذارد و حجمی از تورم 
را به همراه خواهد داشت. با اعالم این خبر در روز چهارشنبه روش 

صحیح برای اجرای تسهیالت خرد و دستیابی متقاضیان واقعی به 
این تسهیالت را از نگرانی های بانک مرکزی و تاکید شورای پول 
و اعتبار نیز اعالم ش��ده است.  میرمحمدصادقی گفته است برای 
افزایش این وام ابهاماتی با بانک مسکن وجود داشته است که هم 
اکنون این ابهامات برطرف شده و به توافقاتی صورت گرفته و قرار 
اس��ت تسهیالت مسکن در شورای پول و اعتبار مطرح و تصویب 
ش��ود. این مقام مسئول در بانک مرکزی از اعالم رقم پیشنهادی 
تسهیالت مسکن به شورای پول و اعتبار خودداری و ابراز امیدواری 
کرد که هفته آینده این پیش��نهاد در جلسه شورای پول و اعتبار 
مطرح شود که در صورت تصویب اطالعات الزم ارائه خواهد شد.

در این میان نیز بانک مرکزی پیش��نهادی برای آزاد ش��دن وام 
مسکن، ساخت و خرید برای تمام بانک ها داده و اعالم کرده است 
براساس این پیشنهاد، عالوه بر بانک مسکن سایر بانک ها نیز می 

توانند تسهیالت مسکن را پرداخت کنند.

آزادسازی وام مسکن با بازار مسکن چه می کند؟ 



 سه ش�نبه 29 اردیبهش�ت ماه 1394  30 رجب1435   19 مه 2015  شماره پانزدهم  8 صفحه  

دبیر خانه کشاورز استان کرمان گفت: باید به 
صورت بنیادی آفت زنجره خرما را ریشه کن کرد 
و گرنه آرام کردن موقتی این درد کافی نیست.  
عل��ی نیک فر  افزود: باید با همکاری یکدیگر 
جلوی این آفت را گرفت و نگذاش��ت بیش��تر از 

ای��ن به نخیالت صدمه وارد کند. وی بیان کرد: 
در حال حاضر زنجره خرما نفسی برای پیشرفت 
ندارد مگر آنک��ه مجددا در آینده طغیان کند و 
از دالیل اصلی کاهش نس��بی آفت زنجره خرما 
بارش رحمت الهی و همت کشاورزان در روزهای 

اخیر بوده است.
وی گفت: سازمان جهاد کشاورزی وارد عمل 
شده و دستگاه های سمپاشی را خریداری کرده 
که اکنون در منطقه استفاده می شود البته این 

سم پاشی در بعضی باغ ها امکان پذیر است.

زنجره خرما باید به صورت 
بنیادین ریشه کن شود

خبر  

آب و کشاورزی6

18دستگاه سم پاش برای 
مبارزه با زنجره خرما در 

کرمان توزیع شد
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان 
گفت: 18 دس��تگاه س��م پاش برای مبارزه با آفت زنجره 
خرما در سال جاری خریداری شده و در اختیار کشاورزان 
و دستگاه های مربوط قرار گرفته است. ناصر طاهری در 
گفت و گو با ایرنا افزود: این دس��تگاه ها از نوع توربینی 

به ارزش حدود چهار میلیارد ریال خریداری شده اند.
وی گفت: دو دس��تگاه به ص��ورت الگویی و رایگان در 
اختیار کشاورزان و 16 دستگاه دیگر هم در اختیار تعاونی 
های تولید و کلینیک های گیاه پزشکی و کشاورزان برای 

مبارزه با زنجره خرما قرار گرفته است.
وی خاطرنش��ان کرد: تس��هیالت بانکی با 30 درصد 
بخش��ودگی و پنج ساله از اول امسال به کشاورزان اعالم 
شده است و به افرادی که درصدد خرید ادوات کشاورزان 
و وسایل مورد نیاز سم پاشی هستند پرداخت می شود.

مدیر حفظ نباتات س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان 
کرم��ان گفت: 40 نفر کارش��ناس ناظر گیاه پزش��ک به 
غیر از کارشناسان موجود از سوی بخش دولتی خدمات 
فنی و آموزشی را به صورت رایگان در اختیار کشاورزان 

قرار می دهند.
وی اف��زود: ای��ن کارشناس��ان با پایش آف��ت و اطالع 
رس��انی بهنگام به کش��اورزان در زمینه مب��ارزه با آفات 

کمک می کنند.
وی با اش��اره به اینکه پس از زلزله س��ال 82 در بم به 
مدت 10 سال سم پاشی هوایی از سوی دولت انجام می 
شد گفت: اکنون به مدت سه سال سم پاشی هوایی صورت 
نمی گیرد و از دالیل آن مجوز ندادن س��ازمان حفاظت 

محیط زیست و دانشگاه علوم پزشکی است.
وی گفت: سم پاشی هوایی در زمان شروع قرار بود به 
مدت پنج سال صورت گیرد و پایان پنج سال کشاورزان 
درصدد اصالح باغات برآیند تا نیاز به س��م پاشی از بین 
برود و همچنین حدود 70 دستگاه سم پاش از آن زمان 

از دستگاه های مختلف در منطقه مستقر شده است.

رفع مشکل ناباروری درختان 
زیتون با پیوند سرشاخه کاری

مدیر باغبانی س��ازمان جهاد کشاورزی جنوب استان 
کرم��ان گف��ت: با توجه به اینکه بخ��ش از باغات زیتون 
منطقه به دلیل خودناسازگاری نابارور است لذا این مشکل 

با پیوند سرشاخه کاری رفع می شود.
 به گزارش ایرنا منصور ش��ریف اف��زود: اجرای برنامه 
TopWorking پیوند سرش��اخه  کاری زیتون در این 

منطقه آغاز شده است.
وی بیان کرد: سه هزار و 117 هکتار سطح زیر کشت 
زیتون در جنوب کرمان است که ساالنه با تولید سه هزار 
و 229 تن محصول این منطقه یکی از قطب  های اصلی 

کشت زیتون در استان محسوب می  شود.
وی بیش��تر ارقام کش��ت ش��ده در این منطقه را زرد، 
روغنی، کنس��روالیا، مانزالینا، دزفول��ی و دو رقم جدید 
کرونایک��ی و آربکی��ن ذک��ر ک��رد و گفت: ب��ا توجه به 
مش��کل ناباروری بعضی از ارقام زیتون در باغ ها به دلیل 
خودناس��ازگاری مدیریت باغبانی کار پیوند را آغاز کرده 
است. مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان 
اظهار کرد: در این اقدام عملیات پیوند به روش سربرداری 
به صورت عملی و آموزش��ی در سطح باغ های غیربارور و 

مسن انجام می  شود.
وی با اشاره به اینکه عملیات پیوند از اواخر فروردین ماه 
آغاز شده است و تا پایان نیمه اول خرداد ماه ادامه دارد 
گفت: در صورت انجام آن با پیوند ارقام گرده زا مش��کل 

باروری ارقام خودناسازگار رفع می شود.

قائم مقام وزیر نیرو :
مشکل افت سطح منابع آبی 

کشور جدی است
تهران - ایرنا - قائم مقام وزیر نیرو با بیان اینکه پیکر 
نحیف منابع آبی توان برآوردن انتظارات روزافزون را ندارد، 
گفت : در گذش��ته 100 میلیارد مترمکعب بیش از توان 
آبی استفاده شده که افت 20 متری سفره آب زیرزمینی 

را به دنبال داشته است.
 به گزارش ایرنا ستار محمودی از کاهش بارندگی های 
ساالنه در کشور خبر داد و گفت: طی سال های گذشته 
100 میلیارد مترمکعب بیشتر از توان آبی کشور استفاده 
ش��ده که افت 20 متری سفره های آب زیرزمینی را به 
دنبال داشته است. قائم مقام وزیر نیرو؛ تغییرهای صنعتی 
و استفاده از فناوری های روز مانند پمپ های قوی چند 
طبقه و حفر چاه های عمیق کشاورزی و ساخت سدهای 
بلند و حجیم به جای ابزارهای ساده، قنات ها و چشمه 
ها را عامل تغییر روش های برداش��ت آب و نیز ش��رایط 
فیزیکی خاک دانس��ت و افزود: طبیع��ت قادر به تغذیه 
تدریجی منابع آب زیرزمینی اس��ت اما سرعت برداشت 
ها آنقدر زیاد است که جبران آن غیر ممکن شده است. 
وی تصریح ک��رد: آب نباید در معادله های اجتماعی به 
منزله امتیاز، رای و هیجان های اجتماعی مورد استفاده 
قرار گیرد بلکه باید به س��متی حرکت کنیم که کشور را 
آباد و توسعه را پایدار نگه داریم. این مقام مسئول بر لزوم 
مدیریت تقاضا و عرضه آب تاکید و استفاده از روش های 
نوین آبیاری و پساب، استفاده از آب غیرشرب برای آبیاری 
فضای سبز، نصب کنتورهای هوشمند کشاورزی، اجرای 
ط��رح های آبخوان داری و آبخی��زداری، تغییر و اصالح 
الگوی کش��ت و مدیریت آب های سطحی و شهری را از 

جمله راه های مدیریت مصرف آب برشمرد.

مبارزه با بیماری زنگ زرد 
گندم در 11 استان

معاون سازمان حفظ نباتات از مبارزه با بیماری زنگ 
زرد گندم در 11 استان کشور خبر داد و گفت: با توجه به 
شرایط جوی به نظر می رسد سطح مبارزه با این بیماری 

در سال جاری به 10 هزار هکتار برسد.
یحیی ابطالی، اظهار کرد: با توجه به پیش آگاهی هایی 
که برای مبارزه با بیماری زنگ زرد گندم صورت گرفته، 
این بیماری در همه مناطق کش��ور کامال کنترل ش��ده 
اس��ت. وی افزود: بیماری زنگ زرد گندم تاکنون در11 
استان گزارش شده و مبارزه با این بیماری و کانون کوبی 
در هم��ه این مناطق صورت گرفته اس��ت و با توجه به 
این که عملیات کانون کوبی و اطالع رسانی به کشاورزان 
به سرعت انجام شده، سطح این مبارزه تاکنون به 6500 
هکتار رسیده و با توجه به بارندگی های صورت گرفته که 
ش��رایط را برای رشد این بیماری آماده می کند، به نظر 
می رسد نهایتا مبارزه با زنگ زرد گندم به 10 هزار هکتار 
افزایش یابد. معاون سازمان حفظ نباتات ادامه داد: پس از 
کانون کوبی نیز نظارت های الزم صورت گرفته تا ریکاوری 
یا بازخیزی بیماری مجددا اتفاق نیفتد که خوشبختانه 

با توجه به شرایط موجود ریکاوری صورت نمی گیرد. 
ابطال��ی گفت: با توجه به این که زنگ زرد گندم جزو 
آفات خصوصی به  ش��مار می رود، سازمان حفظ نباتات 
تنها وظیفه اطالع رسانی و آگاهی به کشاورزان را دارد تا 
در سطح زیرکشت اراضی خود کانون بیماری را شناسایی 
و ب��ا آن مب��ارزه کنند. وی اعالم ک��رد: هزینه مبارزه با 
کانون کوب��ی این بیماری برای هر هکتار از اراضی نهایتا 

حدود 70 هزار تومان است. 
معاون سازمان حفظ نباتات با بیان این که در سال های 
طغیانی مانند سال 1389 مبارزه با این بیماری به حدود 
800 هزار هکتار رسیده است، اظهار کرد: امسال با توجه 
به اقدامات انجام شده، بیماری زنگ زرد گندم کامال در 
کشور کنترل شده است، چرا که با توجه به شرایط آب 
و هوایی که در اسفند  و فروردین  وجود داشت پیش بینی 
می کردیم مبارزه با این آفت به 300 تا 500 هکتار برسد 
اما اقدامات سریع و به  موقع سازمان حفظ نباتات باعث 

شد این آفت به طور کامل کنترل شود.

برنامه جدید وزیر نیرو؛
ساخت 119 سد در دوران 

بحران حاد آبی!
وزیر نیرو از ساخت 119 سد خبر داده و این در حالی 
است که وضعیت هشداردهنده منابع آبی، امکان چنین 

طرحی را با اما و اگرهای بسیاری روبرو می کند.
به گزارش اقتصادنیوز، سال قبل بحران جدی وزارت 
نیرو باالخره به خیر گذشت تا این وزارتخانه نفس تازه ای 
برای رهایی از بحران آب بکشد. هرچند که این بی آبی 
تنه��ا مختص فصول گرم نبود، چ��را که در بهار و پاییز 
نیز، بحران ادامه داش��ت. با این حال، آخرین گزارش ها 
از وضعیت منابع آبی نشان از آن دارد که بحران وزارت 
نی��رو همچنان ادامه دارد، چرا که بنا بر این گزارش که 
از س��وی وزارت نیرو ارائه شده، 61 سد بزرگ کشور از 
مجموع 159 سد یعنی 38 درصد از کل سدهای کشور 
در وضعیت قرمز ذخایر آبی قرار دارند و اوضاع 42 سد 
نیز در ش��راط عالی 90 تا 100 درصد پُرش��دگی است 
که سد لتیان در شرق تهران نیز در این گروه قرار دارد.

این گزارش نشان می دهد که وضعیت سدهای تهران 
هنوز هم در ش��رایط نامناس��بی به سر می برد. اما نکته 
جالبی که در این میان مطرح ش��ده،  صحبت های وزیر 

نیرو است که خبر از ساخت 119 سد داده است. 
این صحبت در حالی از سوی حمید چیت چیان مطرح 
ش��ده که مبنای ساخت سد، یا منابع زیرزمینی است یا 
بارش هایی که می تواند سد را سرشار کند. در عین حال، 
آن طور که شواهد نشان می دهد، وزارت نیرو از هر دوی 

این گزینه ها بی بهره است. 
در مورد گزین��ه دوم باید تاکید کرد که در فروردین 
ماه،  بارش ها تا اندازه ای تهران را از کم آبی نجات داد اما 

وضعیت بحران کماکان ادامه داشت. 

کرمان؛ رتبه دوم سطح زیر 
کشت گل محمدی در کشور 

 مدیر باغباني س��ازمان جهادکشاورزی استان کرمان 
گفت: از نظر س��طح زیر کش��ت گل محمدی در کشور، 
استان کرمان دارای رتبه دوم می باشد. “لطفعلي زاده”  
با اعالم این خبر گفت: استان کرمان داراي 2994 هکتار 
سطح زیر کشت گل محمدي بوده که از این میزان 523 
هکتار بصورت نه��ال و 2471 هکتار باروربوده و میزان 
تولید گل محمدي 5493 تن با متوسط  عملکرد 2 تن 
در هکتارمیباشد. وي با بیان اینکه استان کرمان از لحاظ 
سطح زیر کشت گل محمدی در کشور دارای رتبه دوم 
می باش��د گفت: بدلیل نیاز آب��ي کم، برنامه جایگزیني 
محصول گل محمدي طی یک برنامه زمانبندی ش��ده 
پنج ساله به میزان 2500 هکتار در دستور کار قرار دارد.

 لطفعل��ي زاده گفت: تعداد واحدهاي فراوري درحال 
فعالیت در س��طح اس��تان مجموعاً 63 واحد اس��ت که 
58 واح��د بصورت س��نتي و 5 واحد بص��ورت مکانیزه 
کار فرآوري این محصول را انجام داده و بالغ بر ش��ش 
میلیون لیتر گالب و 456 لیتر اس��انس ومقدار 82190 
کیلوگرم گلبرگ خشک و 96350 کیلوگرم غنچه خشک 
استحصال مي شود. وی افزود:  گل محمدي از گیاهان 
بس��یار مقاوم بوده و اکثر شرایط آب و هوایی را تحمل 
مي کند، نسبت به کم آبي مقاوم بوده و بسته به منطقه 
کشت شده بین 7 تا 15 روز یکبار در زمان گلدهي و 20 
تا 30 روز یکبار در دیگر دوره هاي رشد آبیاري مي شوند.

بلومبرگ در مقاله ای با عنوان »بی خیال نفت، ایران 
بازار جهانی پسته را به لرزه می اندازد« به بررسی اثرات 
توافق هسته ای و رفع تحریم ها بر صادرات پسته ایران 

پرداخته است.
 ایران آماده آن است که به بازارهای جهانی بازگردد 
و با سرازیر کردن تولیدات خود سقوط قیمت ها را بیش 
از پیش سرعت بخشد. در نگاه اول ممکن است فقط 
قیمت نفت به چشم بیاید، اما بازار دیگری وجود دارد 
که با توافق هسته ای ایران و غرب بسیار بیشتر مورد 

تاثیر قرار می گیرد: بازار پسته!
نفوذ ایران در بازار تنقالت بسیار بیشتر از نفوذش در 
بازار نفت است. این کشور خاور میانه ای برای تصاحب 
بازار پسته در رقابت با آمریکا بزرگ ترین تولید کننده 

پسته در جهان قرار دارد.
ب��ه گزارش اقتصادنیوز به نقل از بلومبرگ، همانند 
نفت، تحریم ها مانع از صادرات پس��ته ایران به اروپا و 
آمریکا ش��ده اس��ت از همین رو در پی مذاکراتی که 
بین تهران و واش��نگتن برای حل اختالفات 10 ساله 
بر سر مسائل هسته ای ایران صورت گرفته است، انتظار 

کاهش قیمت در بازار پسته قوت گرفته است.
هاکان باهچی مدیر عامل شرکت تجاری هاکان اگرو فعال در زمینه 
تجارت آجیل و تنقالت می گوید، عرضه جدید تاثیرات بس��یاری )بر 

بازار( خواهد داشت. 
ب��ا ورود مجدد ایران به بازار پس��ته، ش��اید بزرگتری��ن بازندگان 
کشاورزان کالیفرنیایی باشند که طی 10 سال گذشته سطح زیر کشت 
پسته را به رغم خشکسالی تا دوبرابر افزایش داده اند. تولید پسته در 
کالیفرنیا از سال 1973 آغاز شده است. براساس آمار کمیته مدیریت 
پسته، تولید این محصول در سال گذشته به رقم 513 میلیون پوند 
)هر پوند تقریبا معادل 450 گرم اس��ت( رسیده است که بیش از 3 

برابر تولید سال 2004 است. 

دوست داران آجیل
برای دوس��ت داران آجیل، عرضه بیشتر خبر خوبی می تواند باشد. 
قیمت ها طی 5 س��ال گذشته به علت کمبود عرضه 40 درصد رشد 
داشته است. اما به نظر می رسد صنعت پسته کالیفرنیا نگرانی زیادی 
از بازگشت مجدد ایران نداشته است. باب کلین رئیس کمیته مدیریت 
پس��ته می گوید: ایران برای فروش پسته خود در بازارهای آمریکا و 
اروپا با مشکالتی زیادی مواجه خواهد بود؛ از آن روی که پسته ایران 
حاوی مقادیر زیادی از افالتوکسین است. افالتوکسین ماده ای سمی 

است که توسط قارچ ها تولید می شود.
او در جری��ان مصاحبه ای اعالم کرده اس��ت: من تا کنون موردی 
مبنی بر نگرانی دس��ت اندرکاران صنعت پسته کالیفرنیا از بازگشت 
ایران مش��اهده نکرده ام. حتی اگر قیمت ها کمی هم کاهش داش��ته 

باش��ند باز هم کشاورزان کالیفرنیای در شرایط خوبی 
به سر  می برند. او اضافه می کند: قیمت ها بسیار خوب 
است و پس��ته پرسودترین محصول کشاورزی آمریکا 

در میان کشت های چند ساله است.
 ارزش محص��ول پس��ته صادراتی آمریکا در س��ال 
گذش��ته رقمی در حدود 1.3 میلیارد دالر بوده است 
این رقم مشابه ارزش صادرات پسته ایران بوده است. 
اما صادرات پسته از آن جهت که بعد از صادرات نفت 
بزرگ تری��ن محصول صادراتی ایران اس��ت برای این 

کشور بسیار مهمتر است.
بحران سفارت آمریکا

آمریکا واردات پس��ته از ایران طی سه دهه اخیر در 
مقاط��ع مختلفی ممنوع کرده اس��ت. اولین باری که 
ورود پسته ایران به آمریکا ممنوع شد سال 1979بود. 
این ممنوعیت در پی تسخیر سفارت آمریکا در تهران 
و به گروگان گرفته ش��دن کارکنان س��فارت توس��ط 
دانش��جویان ایران��ی بود. این ممنوعیت 4 س��ال بعد 
برداش��ته ش��د. اما بار دیگر در سال 1987 در جریان 
جنگ ایران و عراق وضع شد و تا سال 2000 ادامه پیدا 
کرد.  در سال 2010 مجددا رئیس جمهور اوباما قوانینی وضع کرد که 
ورود پسته ایرانی را به بازار آمریکا با محدودیت جدی مواجه می کرد. 
 اریک فرراری مدیر شرکت فررای و همکاران که از طرف تاجران 
ایرانی با دولت آمریکا در حال مذاکره است می گوید، در حال حاضر 
شما نمی توانید شما نمی توانید پسته ایران را وارد بازار آمریکا کنید. 
دیگ��ر تحریم های غربی نیز که برای محدود کردن تجارت نفت و 
گاز ایران طراحی شده است، توانایی ایران را برای صادرات پسته به 

بازار اروپا و آمریکا محدود کرده است. 
تاجران می گویند چین، هند و ترکیه کمکان بزرگترین خریداران 
پسته ایران هستند و در این میان حتی مقداری از پسته ایران توسط 

ترک ها به بازار های اروپایی صادر می شود.

 خبر   خبر

بلومبرگ تحلیل کرد

ایران، بازار جهانی پسته را به لرزه می اندازد

دبیر کل انجمن خرما گفت: در حالی که حدود 50 درصد خرمای 
پارسال روی دس��ت تولیدکنندگان باقی مانده و خریداری ندارد، 
سودجویان در کمین بازار ماه رمضان نشسته اند تا محصولی را که 
به کمترین قیمت از نخلداران خریداری کرده اند با بیشترین سود 
بفروشند. علی اصغر موسوی ، اظهار کرد: ساالنه حدود یک میلیون 
تن خرما در کش��ور تولید می ش��ود که معموال نیمی از آن در ماه 
رمضان و ما بقی در 11 ماه دیگر سال مصرف می شود اما به دلیل 
اینکه فصل برداشت خرما چند سالی است پس از ماه رمضان آغاز 
می شود، در حال حاضر حدود نیمی از محصول پارسال در اختیار 

سودجویان قرار دارد و نیمی دیگر در اختیار تولیدکنندگان.
وی افزود: خرمایی که روی دست تولیدکنندگان مانده خریداری 
ندارد و این در حالی اس��ت که س��ودجویانی که سال گذشته این 
محصول را به کمترین قیم��ت از نخلداران خریداری کرده اند، در 
انتظار فرا رسیدن ماه رمضان هستند تا بتوانند با افزایش غیر منطقی 

حاشیه سود خود، خرما را به بیشترین قیمت ممکن بفروشند.
دبیر کل انجمن خرما ادامه داد: قیمت منطقی برای هر کیلوگرم 
خرما حدود 3500 تومان اس��ت، یعنی مردم اگر می خواهند هر 
جعبه خرما را که حدود 750 گرم وزن دارد خریداری کنند، نهایتا 

باید برای آن حدود 2700 تومان پول پرداخت کنند.
موسوی تصریح کرد: دولت اگر می خواهد به مشکالت بازار خرما 
رسیدگی کند و آن را سامان بخشد باید ابتدا ستاد خرمای کشور را 
که نمایندگان دولت، مجلس و بخش خصوصی در آن حضور دارند، 
احی��ا کند ت��ا بتواند با همفکری با دیگر فعاالن و تصمیم گیران در 

این حوزه راه چاره ای برای این مشکالت بیندیشد.
وی تاکید کرد: س��رانه مصرف خرما در کش��ور حدود یک کیلو 
و 200 گرم اس��ت. در حالی که س��رانه مصرف همین محصول در 
کش��ورهای عربی همچون عربستان حدود هفت کیلو و 500 گرم 
است که اگر بتوانیم میزان مصرف خرما را در کشور به ازای هر نفر در 

سال به دو کیلوگرم افزایش دهیم، گام مهمی در راستای ساماندهی 
بازار خرما و ارتقای سالمت و بهداشت عمومی جامعه برداشته ایم.

سودجویان خرما در کمین بازار ماه رمضان

اقتصاد کرمان:هم آوردی ایران و آمریکا تنها به مذاکرات جدی و 
نفسگیر در» پرونده هسته ای«  ختم نمی شود چه اینکه رقابت این 
دو کشور در دهه های اخیر به عرصه های دیگر نیز کشیده شده و در 
یک مورد از این رویارویی،» قدرت نمایی پسته ای « نزدیکی بین دو 
کشور در جریان است.بر اساس این گزارش، دوران آسودگی و یکه 
تازی ایران در تولید و صادرات پسته جهان به سر آمده و چندسالی 
است که صنعت پسته آمریکا پا به پای ایران  برای تصرف بازار جهانی 
و کسب سهم بیشتری از این بازار پیش می اید.این در حالی است 
که تولیدکنندگان پسته با مشکالتی که اصلی ترین آنها بحران آبی 
اس��ت مواجه شده اند و صادرکنندگان پسته نیز با محدودیت های 
ناش��ی از تحریم اقتصادی دس��ت و پنجه نرم می کنند.با این همه 
فعاالن صنعت پسته ایران خیال واگذاری میدان به رقیب قدرتمند 
و تازه نفس خود را ندارند و در چنین شرایطی، عصر روز چهارشنبه 
23 اردیبهش��ت ماه 94 برای برگزاری مجمع  عمومی انجمن ملی 
پسته ایران ،تعیین هیات امنا و هیات مدیره انجمن به عنوان تصمیم 
سازان اصلی این صنعت و نیز مذاکرات پسته ای یک روزه به کرمان؛ 

پایتخت تولید پسته ایران پای نهادند.    
صادرات 160 هزار تن پسته در سال جاری

رییس هیات امنای انجمن پسته ایران با بیان اینکه، برای انجمن 
پسته زحمات فراوانی کشیده ایم، تصریح کرد: خوشبختانه توانسته 

ایم پسته را جزو 15 قلم اول نهادهای دنیا معرفی و بشناسانیم. 
» اس��داهلل عس��کراوالدی« در مجمع عمومی عادی و فوق العاده 
انجمن پسته ایران گفت: صنعت پسته یک صنعت قدیمی و سابقه 
آن به بیش از 2 هزار سال پیش در کشور ما بر می گردد به طوری 
که بیش از 2700 سال پیش در تاریخ نوشته شده است که خاقان 
چین برای عروس��ی دخترش امپراطور ایران را دعوت کرده است و 
هدیه امپراطور ایران، سه قلم کاالی کشاورزی پسته، خرما و انگور 
بوده است. وی با اشاره به اینکه، حداقل قدمت این محصول سه هزار 
ساله است افزود: این صنعت امروزه به ما رسیده است و وظیفه امروزه 

ما حفظ این صنعت است و باید به آن اهمیت بدهیم.
رییس هیات امنای انجمن پسته ایران با بیان اینکه، برای انجمن 
پسته زحمات فراوانی کشیده ایم تصریح کرد: خوشبختانه توانسته ایم 
پسته را جزو 15 قلم اول نهادهای دنیا معرفی و بشناسانیم. در اوایل 
انقالب اسالمی پیروز شد صادرات پسته ایران حدود 15 هزار تن بود 
وی اظهار کرد: به دلیل بحران آبی در کشور نتوانستیم به چشم 
انداز 400 هزار تن دس��ت پیدا کنی��م اما به مرز 200 هزار تن نیز 
رس��یده ایم اما ایاالت متحده آمریکا از ما پیشی گرفته است و هم 
اکنون با تولید 250 هزار تن رتبه اول دنیا را به خود اختصاص داده 

است و ایران در رتبه دوم تولید پسته دنیا قرار دارد.
عس��کراوالدی تصریح کرد: در سال جاری 160 هزار تن صادرات 
داش��ته ایم که به عنوان اولین کاالی صادراتی کشور محسوب می 
شود و تا ابتدای شهریورماه،مابقی محصول پسته ی صادراتی را صادر 
خواهیم کرد. وی با اش��اره به اینکه، انجمن پسته ایران یک بخش 
خصوصی در کشور است گفت: صنعت پسته توانسته است ارز آوری 
اول صادرات غیر نفتی کشور را به خود اختصاص دهد و می خواهیم 

اول بودن کشورمان را در صادرات پسته حفظ کنیم.
به گزارش ایس��نا منطقه کویر،رییس هیات امنای انجمن پسته 
ای��ران با بیان اینکه، ما به دنیا نش��ان دادیم ک��ه با همه تحریم ها 
موفق بوده ایم تصریح کرد: هدف اصلی انجمن پسته ایران الفت و 
همزبانی تولیدکنندگان، صادرکنندگان، فراوری کننده و ... بوده است.

عسکراوالدی ادامه داد: هدف دیگر ما ارتقای کیفیت پسته است 
زیرا پسته ایران آبروی ما در دنیا است. سطح تولید و صادرات، حفظ 
منافع کشور، منافع گروه و منافع فرد از اهداف دیگر این انجمن است.

عسکراوالدی در پایان خاطر نشان کرد: باید با همدلی و همزبانی 
این بار سنگین را به راحتی از دوش برداریم ضمن آنکه منفعت خود 

را بر ضرر دیگران استوار نکنیم.
همگرایی و همفکری تشکل های بخش خصوصی 

رییس هیات مدیره انجمن پس��ته اظهار کرد: پسته نام کشور را 
در همه جای دنیا فریاد می زند همه کشورها پسته و فرش ایران را 

می شناسند که کرمان صاحب هر دو کاال است. 
محس��ن جالل پور در مجمع عمومی انجمن پسته ایران با بیان 
اینکه، بیش از 180 نفر از اعضای پیوسته انجمن امروز در این جلسه 
حضور دارند گفت: در یک دهه گذشته و با وجود همه تحریم های 
ظالمانه ای که بر علیه جمهوری اس��المی اعمال ش��د خوشبختانه 
توانس��تیم صادرات و ارزآوری خوبی از صنعت پس��ته برای کش��ور 
فراهم کنیم. وی افزود: ما در انجمن پسته ثابت کرده ایم که بخش 
خصوصی اگر اختیارات الزم را داشته باشد، در سخت ترین شرایط 
هم می تواند دوام بیاورد. وی افزود: اس��اس اصلی اقتصاد مقاومتی، 
عبور از نفت و جهاد اقتصادی می شود که خوشبختانه صنعت پسته 
در راس این فرامین مقام معظم رهبری قرار گرفته اس��ت و به این 
موضوع نیز افتخار می کنیم. رییس هیات مدیره انجمن پسته اظهار 
کرد: پسته کاالیی است که 10 درصد ارزبری و 80 درصد ارزآوری 
برای کشور به همراه دارد ضمن آنکه بیش از 95 درصد این صنعت 

متعلق به بخش خصوصی است.
وی با اشاره به اینکه، پسته نام کشور را در همه جای دنیا فریاد 
می زند، تصریح کرد: محصول پسته نه تنها ارزآور است، بلکه فرهنگ 

و نام کشور را در همه ی دنیا زنده نگه می دارد. همه کشورها پسته و 
فرش ایران را می شناسند و خوشبختانه کرمان صاحب هر دو کاال 

در کشور می باشد و باید از این ظرفیت نهایت استفاده را بکنیم.
نای��ب رییس ات��اق بازرگانی ایران اضافه ک��رد: این انجمن بدون 
وابس��تگی و کامال خصوصی این صنعت را برای کشور حفظ کرده 
اس��ت و نگرانی هایی در این صنعت وجود دارد که باید راهکارهای 

جدیدی برای مرتفع کردن آنها پیدا کرد. 
وی اظه��ار کرد: امروز نیاز به همگرایی و همفکری تش��کل های 
خصوصی احساس می شود. و تشکلها در ایران می توانند بسیار موثر 
باشند. کشور سوییس با حمعیت حدود 12 میلیون نفر بیش از 60 
هزار تشکل دارد اما در ایران به مرز 300 تشکل ملی می رسد و این 
مساله نشان می دهد که ما در نهادینه کردن تشکل ها و اجتماعات 

ملی و غیرانتفاعی بخش خصوصی موفق نبوده ایم.
رییس هیات مدیره انجمن پسته اظهار کرد: یک نگرانی جدی در 
نهادینه کردن تشکل ها و نهادینه کردن اجتماع ملی و غیرانتفاعی 
وجود دارد که متاسفانه نگاه جدی به منابع بخش خصوصی وجود 
ن��دارد. رییس اتاق بازرگانی اس��تان کرمان گفت: یکی از مش��کل 
صادرات کش��ور، عدم وجود کارنهادی و تشکلی در این حوزه است 
به طوری که متاس��فانه هرکسی که بتواند به بازاری دسترسی پیدا 
کند به بخش صادرات ورود پیدا می کند و بازار کس��انی که س��الها 
زحمت کشیده اند را نابود می کند و پس از مدتی که بازار را خراب 

کرده  اند از این حوزه خارج می شوند.
وی ادام��ه داد: باید کنترل و نظارت برای تولید و صادرات وجود 
داشته باشد که این نظارت فقط با حضور تشکل ها صورت می پذیرد

جالل پور صنعت پسته را صنعتی پرافتخار و در عین حال پرمخاطره 
توصیف کرد و افزود: امریکا ارتقای تولید پسته تا سطح 600 هزار 
تن تا س��ال 2020 را در برنامه ی خود دارد؛ این در حالی س��ت که 
ما اگر در شیوه ها و میزان تولید خود تحول ایجاد نکنیم، در همان 

سطح تولید 200 هزار تن باقی خواهیم ماند.
نتایج انتخابات انجمن پسته ایران

در مجمع عمومی انجمن پسته ایران، 45 عضو هیات امنا برای یک 
دوره 4 ساله از بین سه گروه باغداران، صادرکنندگان و خدمات  و 
7 عضو هیات مدیره این انجمن با رای اعضا انتخاب و معرفی شدند.

به گزارش اقتصاد کرمان، محس��ن جاللپور، محمد صالحی، علی 
قاسم علیزاده، فرهاد آگاه، فاطمه نظری، سهیل شریف و سید محمود 
ابطحی  منتخبین صنعت پسته ایران در هیات مدیره انجمن پسته 
هس��تند و علی احمدیان هم به عنوان دبیرکل جدید این تش��کل 

معرفی شد.

هیات امنا و هیات مدیره جدید انجمن پسته ایران انتخاب شدند

کرمان؛کانون رایزنی فعاالن صنعت پسته
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وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه ای به 
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور 
خواس��تار استفاده از فرش دستباف ایران در 

مراسم رسمی کشور شد.
به گ��زارش ایرنا از مرکز ملی فرش ایران، 

محمدرض��ا نعمت زاده در ای��ن نامه ضمن 
س��پاس از توجه و تاکید ریاس��ت جمهوری 
و هی��ات دولت ب��ه ترویج و به��ره گیری از 
کاالهای داخلی آورده اس��ت: فرش دستباف 
ایران هم��واره به عنوان یکی از میراث کهن 

این سرزمین عالوه بر کارکردهای اشتغالزایی، 
ارزآوری و اقتصادی، دارای وجوه ارزش��مند 
فرهنگ��ی و هنری بوده و می تواند به عنوان 
برند ملی کشورمان معرف سفیر و پیام رسان 

شایسته ای به جهانیان باشد.

استفاده از فرش دستباف 
ایرانی در آیین های رسمی 
کشور

  خبر

 سه ش�نبه 29 اردیبهش�ت ماه 1394  30 رجب1435   19 مه 2015  شماره پانزدهم  8 صفحه  

گردشگری

بر اساس آمار شرکت فرودگاه ها
تعداد مسافرت های هوایی 
در پی تعلیق عمره چقدر 

کاهش یافت؟
تعلیق سفرهای عمره مفرده از هفته آخر فروردین ماه 
باعث ش��د آمار کلی مس��افرت های هوایی ایرانیان در 
اولین ماه س��ال 94 در مقایسه با فروردین 93 با افت 

مواجه شود.
بررسی های اقتصادنیوز از آمار »عملکرد فرودگاه های 
کشور« که توسط »شرکت مادرتخصصی فرودگاه های 
کشور« منتشر شده نشان می دهد: آمار مسافرت های 
هوایی ایرانیان در فروردین ماه امس��ال نس��بت به ماه 
مشابه سال قبل با یک درصد افت مواجه شد. این در 
حالی اس��ت که آمار مسافرت های هوایی در پروازهای 
داخلی با رشد مواجه بوده و آنچه باعث افت آمار کلی 
مس��افرت های هوایی ش��ده، افت ش��مار مسافران در 

پروازهای خارجی بوده است.
بر اساس این گزارش، در فروردین ماه امسال مجموعا 
30 ه��زار و 126 »نشس��ت و برخاس��ت« هواپیما در 
فرودگاه های کشور انجام شده که در مقایسه با 29 هزار 
و 515 فروند ماه مشابه سال قبل، 2 درصد رشد نشان 
می ده��د. با این حال، در این ماه مجموعا 3 میلیون و 
535 ه��زار و 255 نفر از طریق فرودگاه های ایران به 
مسافرت های هوایی رفته اند که نسبت به 3 میلیون و 
557 هزار و 494 نفر ماه مشابه سال 93، یک درصد 

افت نشان می دهد.
دلیل کاهش آمار مس��افرت های هوایی در این ماه، 
افت مس��افرت های خارجی بوده است که با 4 درصد 
کاهش از یک میلیون و 576 هزار و 975 نفر فروردین 
93 به یک  میلیون و 117 هزار و 824 نفر در فروردین 
94 رسیده است. اما آمار مسافرت های هوایی داخلی با 
یک درصد رشد از 2 میلیون و 439 هزار و 675 نفر در 
ماه نخس��ت پارسال به 2 میلیون و 453 هزار و 285 

نفر در ماه نخست امسال رسیده است.
نکته جالب توجه آنکه به رغم کاهش شمار مسافران 
در این دوره، آمار نشست وبرخاست هواپیماها با رشد 
مواج��ه ب��وده و در فروردین 94 دو درصد بیش��تر از 
فروردین 93 بوده اس��ت. به نظر می رس��د عمده ترین 
دلیل کاهش ش��مار مس��افرت های هوایی ایرانیان در 
فروردین ماه امس��ال، تعلیق سفر عمره زائران ایرانی از 
هفته آخر فروردین ماه -در پی تعرض ماموران فرودگاه 
جده عربس��تان به دو نوجوان ایرانی- باشد و بنابر این 
می توان انتظار داش��ت آمار مس��افرت های هوایی در 

اردیبهشت ماه از این هم پایین تر بیاید.

رتبه  ایران در جدیدترین گزارش انجمن جهانی 
اقتصاد؛

ایران ارزان ترین کشور 
جهان شد 

جمهوری اس��المی ایران با داشتن رتبه اول از میان 
141 کش��ور جهان به دلیل شاخص رقابت در قیمت 
طبق گزارش انجمن جهانی اقتصاد به عنوان نخستین 

کشور ارزان در جهان معرفی شد.
 141 کش��ور از نظر ش��اخص ه��ای رقابت قیمت، 
تکنولوژی، صنعت، س��ازگاری با محیط زیست، کسب 
و کار و... و. م��ورد بررس��ی انجمن جهانی اقتصاد قرار 
گرفته اند که از این میان در جدول مربوط به شاخص 
رقابت قیمت ایران رتبه اول را دارد پس از ایران مصر، 
اندونزی، یمن و گامبیا جزو ارزان ترین کشورها هستند 
اما سوئیس در ردیف آخر و جزو گرانترین کشور معرفی 
شده است. قبل از سوئیس، انگلستان، فرانسه، استرالیا 
و نروژ گرانترین کشورها هستد. در این میان سریالنکا، 
تاجیکستان و ونزوئال دارای رتبه های میانی هستند.

اما از نظر شاخص رقابت پذیری صنعت گردشگری، 
ایران دارای رتبه 97 در میان 141 کشور جهان است 
رتبه ای که نسبت به دو سال پیش یک پله باالتر آمده 
است. اما در این فهرست کشور ایران از نظر سازگاری با 
محیط زیست رتبه 115 را از میان 141 کشور جهان 
داراست. آخرین کشور در این فهرست پاکستان اولین 

کشور سوئیس است.
در ش��اخص زیر ساخت های حمل و نقل هوایی نیز 
ای��ران دارای روی پل��ه 93 قرار گرفته اس��ت. در این 

فهرست نیز کانادا اولین و چاد آخرین کشور است.
در بخش شاخص زیرساختهای خدمات گردشگری 
نیز ایران دارای رتبه 119 است و بهترین زیرساختهای 

گردشگری از این فهرست متعلق به استرالیاست.
از نظر شاخص منابع طبیعی نیز کشورمان در رتبه 
98 قرار دارد و اولین کش��ور در این ش��اخص برزیل 
شناخته شده و آخرین کشور این فهرست نیز هائیتی 
است. ایران از لحاظ شاخص منابع فرهنگی و کسب و 
کار مس��افرت نیز در رتبه 37 قرار گرفته است. منابع 
انسانی و بازار کار یکی دیگر از شاخص های این گزارش 
است که از میان 141 کشور در رتبه 114 قرار دارد.در 
حوزه اولویت بندی مس��افرت و گردشگری نیز دارای 

رتبه 130 است.

توسعه  خطوط پروازی صنعت گردشگری کرمان، ناکام می ماند؟

پرواز ناتمام
*خط پروازی کرمان-نجف که  قرار بود با جذب گردشگر از کشورهای همسایه به کرمان ، صنعت نیمه جان گردشگری استان را احیا کند، 

از سوی برخی کارگزاران و مدیران دولتی با مانع روبرو شده است و تنها استاندار کرمان است که می تواند گره گشای این ماجرا باشد.

گزارش     گزارش

تحلیلی از ورود 9هواپیما به ایران 
پیشتازی »ماهان« 
در صنعت هوایی

بلومبرگ با اش��اره به خرید 9 هواپیما توسط یک 
ایرالی��ن ایرانی که تحت تحریم آمری��کا قرار دارد 
نوشت: در حالی که کمتر از 2 ماه دیگر ضرب االجل 
حصول توافق هس��ته ای پایان می یابد، تحریم های 
اقتصادی علیه ایران شروع به فرو ریختن کرده است.

 بلومبرگ در  گزارشی نوشت: در حالی که کمتر 
از 2 ماه دیگر ضرب االجل حصول توافق هسته ای 
پایان م��ی یابد، تحریم های اقتص��ادی علیه ایران 
ش��روع به فرو ریختن کرده است. جدیدترین نشانه 
از فروپاش��ی تحریم ها تحوی��ل 9 فروند هواپیمای 
مسافربری دست دوم به ش��رکت هوایی ماهان ایر 

در این هفته بوده است.
آمریکا ش��رکت ه��ای غربی را تهدی��د کرده که 
هواپیم��ا به ایران نفروش��ند، هرچند که ممنوعیت 
ف��روش قطعات یدک��ی هواپیما به ای��ران در پایان 
س��ال 2013 به موجب توافق موقت ژنو برداش��ته 
ش��ده اس��ت. مقامات آمریکایی همچنین گفته اند 
که تحریم ها در زمینه تروریزم و حقوق بش��ر حتی 
در صورت دستیابی به توافق هسته ای پابرجا باقی 

خواهند ماند.
ماه��ان ایر قبال به اتهام نقش آفرینی در ارس��ال 
س��الح به دولت س��وریه تحت تحریم دولت آمریکا 
قرار گرفته است. تحویل 9 هواپیمای دست دوم به 
این ش��رکت در حالی صورت می گیرد که ایران در 
تالش برای پیوس��تن مجدد به اقتصاد جهانی حتی 
قبل از انعقاد توافق هس��ته ای اس��ت. شرکت های 
نفتی غربی نشست هایی را با مقامات ایرانی برگزار 
کرده و در مورد نحوه بازگش��ت به بازار پرسود این 

کشور مذاکراتی را انجام داده اند.
عباس آخوندی، وزیر حمل و نقل ایران گفت، 15 
هواپیما از ماه فوریه تاکنون خریداری ش��ده که 9 
فروند آنها در آخر هفته گذش��ته تحویل ایران شده 
اس��ت. رسانه های ایرانی نوشتند که این هواپیماها 
که قبال بخش��ی از ناوگان هوایی ش��رکت ویرجین 
آتالنتیک بوده اند، به شرکت ماهان ایر تحویل شده 
اند. فایننش��ال تایمز گزارش داد، دولت های غربی 
احتمال می دهند ش��رکت هوایی الناصر عراق یک 
شرکت صوری ایجاد شده توسط شرکت ماهان ایر 

ایران برای خریداری هواپیما باشد.

ماهان ایر در س�ال 2011 در فهرست تحریم 
های وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفت.

بر اساس اسناد فاش شده از سوی پایگاه اینترنتی 
ویک��ی لیکس، در س��ال 2008 وزارت امور خارجه 
آمری��کا تالش ک��رد 3 فروند هواپیم��ای متعلق به 
ش��رکت ماهان را که برای تعمیرات به کره جنوبی 
اعزام شده بودند، به زمین بنشاند. در نهایت آمریکا 
توانس��ته این هواپیماها را به پایگاه های آمریکا که 
ای��ن هواپیماها در آنجا تولید ش��ده اند فرا بخواند. 
دولت آمریکا همچنین از ش��رکت انگلیسی ای که 
این هواپیماها را به شرکت ماهان فروخته مبلغ 15 

میلیون دالر جریمه اخذ کرده است.
سخنگوی وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه 
از اظهارنظر در مورد تحویل این هواپیماها به ایران 
خ��ودداری کرد. اما برخی تحلیلگ��ران گفتند، این 
نقل و انتقاالت نشان می دهد که تحریم های ایران 
در آستانه اتمام ضرب االجل توافق هسته ای تا چه 

میزان از هم فروپاشیده است.
امانوئ��ل اتولنگی، از اعضای بنیاد صهیونیس��تی 
دفاع از دموکراسی ها که طرفدار تشدید تحریم ها 
علیه ایران است در این باره گفت: »مورد ماهان ایر 
نشان می دهد که تحریم های آمریکا دیگر شرکت 
ه��ای غربی را از انجام معام��الت بزرگ با ایران باز 
نمی دارد، حتی با شرکتی مثل ماهان ایر که خزانه 
داری آمریکا آن را به دلیل حمایت از سپاه پاسداران 

ایران هدف قرار داده است.«
وی افزود، برای حفظ اعتبار رژیم تحریم ها، دولت 
آمریکا باید به سرعت نسبت به مجازات شرکت هایی 
که در این نقض آش��کار تحریم ها دست داشته اند 
اقدام کند. »در غیر این صورت... این اس��تدالل که 
تحریم ها همچنان پابرجا هس��تند و همیش��ه می 
توانند مجددا برقرار ش��وند، تم��ام اعتبار خود را از 

دست خواهد داد.«
آوی جوریش، یکی از مقامات س��ابق خزانه داری 
آمریکا که در زمینه ردیابی فعالیت های غیرقانونی 
ایران کار کرده گفت، خرید هواپیما »نقض فاحش« 
توافق موقتی اس��ت که در پایان س��ال 2013 بین 
ای��ران و گ��روه 1+5 منعقد ش��د. »چنین اقداماتی 
توانای��ی دولت آمریکا ب��رای مذاکره را تضعیف می 
کند و این موضع گیری را زیر سوال می برد که اگر 
توافق خوبی حاصل نش��ود، اقتصاد ایران همچنان 

لطمه خواهد دید.

اقتصاد کرمان:یکی از وعده هایی که علیرضا رزم حس��ینی 
اس��تاندار کرمان از زمان آغاز به کار خود داده و بر آن تاکید 
داشته، حمایت از بخش خصوصی با هدف توسعه استان است.

در همین راستا رزم حسینی حمایت از بخش خصوصی فعال 
در صنعت گردشگری استان را هم نوید داد و تالش کرد تا با 
راه اندازی خطوط پروازی جدید و ورود گردشگر از کشورهای 
همسایه به کرمان این صنعت نیمه جان را جانی دوباره ببخشد 
و احیا کند؛ایده ای که ظاهرا خود کارگزاران و مدیران دولتی، 
س��د راه آن هس��تند چنانکه پرواز نجف – کرمان سرنوشتی 
دیگر پیدا کرد و تنها استاندار کرمان است که می تواند گره 

گشای این ماجرا باشد.
این گزارش می افزاید،اواخر س��ال 1392 بود که استاندار 
کرمان به اتفاق جمعی از مدیران دولتی و خصوصی اس��تان 
راهی کش��ور عراق ش��د. در این س��فر رزم حسینی به عنوان 
استاندار کرمان در دیدار با استانداران کربال و نجف، خواهان 
افزایش سطح تعامالت بین استان کرمان و استان های کربال 
و نجف در حوزه های مختلف صنعتی، کش��اورزی و به ویژه 

گردش��گری شد.در س��فر مذکور که تعدادی از مدیران بخش های 
خصوصی به ویژه در حوزه گردش��گری استاندار کرمان را همراهی 
می کردند، توافق نامه ای به منظور برقراری خط مس��تقیم پروازی 
بی��ن ش��هرهای کرمان و نجف منعقد ش��د. در ای��ن توافق نامه بر 
حمای��ت بخ��ش دولتی از این پرواز و ت��الش بخش خصوصی برای 
جذب گردش��گران عراقی به منظور بازدی��د از جاذبه های تاریخی 

استان کرمان تاکید شده بود.
اگرچه در ابتدای راه خط پروازی کرمان – نجف از حمایت بخش 
دولتی برخوردار بود، اما پس از گذشت دو سه ماه کارشکنی ها برای 
متوقف ساختن این خط به بهانه های گوناگون آغاز شد. مسئله ای که 
با اعتراض بخش خصوصی و آژانس چارتر کننده این پرواز و سکوت 
تعجب برانگیز مقامات ارشد استان روبرو گشت.تا اینکه پرواز مذکور 
پس از پنج ماه ارائه خدمات به هم استانی ها از سوی مدیریت حج و 
زیارت استان کرمان غیرقانونی و فاقد مجوز اعالم و لغو گردید.مسعود 
دهقانی دبیر انجمن صنفی خدمات مس��افرتی استان و  مدیرعامل 
دفتر خدمات مسافرتی جنوب شرق کرمان  چارتر کننده اصلی این 
پ��رواز در گفتگ��و با »اقتصاد کرمان« با گالیه از خلف وعده مدیران 
استان گفت: اگرچه این پرواز به خواست و حمایت استاندار کرمان 
و سرمایه گذاری بخش خصوصی راه اندازی شد، اما با رونق گرفتن 
آن، مدیری��ت ح��ج و زیارت کرمان به جای همراهی و کمک، آن را 
غیرقانونی اعالم و فشارهایی برای عدم همکاری دفاتر خدمات زیارتی 
با این خط پروازی وارد کرد.وی با بیان اینکه در س��فر اواخر س��ال 

1392 اس��تاندار کرمان به عتبات عالیات، تاکید بسیاری بر سرمایه 
گذاری بخش خصوصی برای دایر نمودن خط پروازی مستقیم بین 
کرمان و نجف وجود داشت، افزود: در آن هنگام رزم حسینی عقیده 
داشت با راه اندازی این خط پروازی زمینه برای صادرات تولیدات و 
محصوالت استان به کشورعراق و ورود گردشگران عراقی به استان 

کرمان فراهم می شود.
دهقانی بیان کرد: بر اساس برنامه ریزی های استاندار کرمان می 
بایست زمینه برای حضور عراقی ها در استان کرمان فراهم شود، تا 
از این طریق درآمد قابل توجهی نصیب استان شود.وی با تاکید بر 
اینکه ایجاد زمینه ورود گردشگران سالمت یکی از محورهای اصلی 
راه ان��دازی خط پروازی کرم��ان – نجف بود، افزود: به لحاظ اینکه 
اس��تان کرمان یکی از مقاصد گردش��گران سالمت در جنوب شرق 
کش��ور محسوب می شود، از ظرفیت باالیی برای حضور شهروندان 

عراقی در این خطه برخوردار است.
مدیرعامل دفتر خدمات مس��افرتی جنوب ش��رق کرمان با اشاره 
ب��ه اینکه نگاه بخش های دولتی و خصوصی به خط جدید پروازی 
کرمان- نجف صرفا ایجاد ش��رایط ورود گردشگران عراقی به استان 
بود، بیان کرد: اما بعدها مدیریت حج و زیارت کرمان به بهانه اینکه 
ای��ن پرواز به یکی از مقاصد زیارتی ص��ورت می گیرد، آن پرواز را 
زیارت��ی و تابع قوانین و مقررات این حوزه اعالم کرد در ش��رایطی 
که پرواز مذکور با هدف ارائه خدمات به گردشگران عراقی و ایرانی 

برنامه ریزی و دایر شده بود.
وی با اشاره به اینکه از اواخر اردیبهشت ماه 93 رفته رفته زمزمه 
هایی مبنی بر غیرقانونی بودن این پرواز از سوی مدیر حج و زیارت 

استان اعالم شد، گفت:  متاسفانه تنها بعد از پنجمین ماه، 
این پرواز لغو و ضرر و زیان هنگفتی به بخش خصوصی وارد 
شد.دهقانی با اشاره به اینکه پس از لغو پرواز کرمان- نجف 
اعتراض خود را به مدیریت حج و زیارت استان کرمان اعالم 
کردیم، خاطرنش��ان  کرد: متاس��فانه به جای پاسخگویی، 
مج��وز فعالیته��ای زیارتی آژانس جنوب ش��رق نیز با عدم 

تمدید مواجه شد.
وی با بیان اینکه بعدها همین خط پروازی توسط شرکت 
مرکزی کارگزاران زیارتی استان مجددا دایر گردید، افزود: 
البت��ه با ای��ن تفاوت که نرخ  آن ح��دود 300 هزار تومان 
افزایش یافته بود.مدیرعامل دفتر خدمات مسافرتی جنوب 
شرق کرمان با تاکید بر اینکه این دفتر، سابقه چندین ساله 
در حوزه سفرهای زیارتی از جمله سوریه را در کارنامه کاری 
خ��ود دارد، گفت: بخش خصوصی با اجاره بهترین هتل ها 
در کشور عراق زمینه را برای انجام سفری در خور شان هم 
استانی ها با کمترین قیمت و مناسب ترین شرایط پرداخت، 

به شکل اقساطی فراهم کرده بود.
وی با بیان اینکه بس��یاری از ش��هروندان از برقراری خط پروازی 
کرمان – نجف ابراز خش��نودی می کردند، افزود: این خط پروازی 
عالوه ب��ر ارائه بهترین خدمات به زائران می توانس��ت عاملی برای 

حضور گردشگران عراقی در استان کرمان باشد.
دهقان��ی با تاکید بر اینک��ه در حال حاضر روزان��ه دهها پرواز از 
ش��هرهای شیراز، اصفهان و تهران به صورت چارتر بخش خصوصی 
به عراق در رفت و آمداس��ت، گفت: متاس��فانه به سبب برخی تنگ 
نظری ها تنها خط پروازی چارتر ش��ده توس��ط بخش خصوصی در 
اس��تان کرمان لغو می گردد.وی با اش��اره به اینکه لغو یکباره خط 
پروازی مذکور بیش از دو میلیارد ریال ضرر نصیب بخش خصوصی 
کرده اس��ت، افزود: در این فضا بخش خصوصی استان دیگر رغبتی 

به سرمایه گذاری در حوزه گردشگری ندارد.
دهقانی با بیان اینکه توقع بخش خصوصی حمایت و نظارت بخش 
دولتی و نه دخالت است، گفت: خوشبختانه استاندار کرمان همواره 
بر حمایت از بخ��ش خصوصی و حذف قوانین مزاحم دولتی تاکید 
داش��ته و مدیران دس��تگاه ها را به پشتیبانی و نه سنگ اندازی در 
برابر س��رمایه گذاران تش��ویق کرده است.وی با تاکید بر اینکه باید 
فضای رقابتی در استان ایجاد شود، افزود: اینکه به بهانه های واهی 
مانع س��رمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه های مختلف زیارتی 
و گردش��گری شد، هرگز به صالح اس��تان و هم استانی ها نبوده و 
سبب می شود سرمایه گذاران به جای حرکت در این مسیر سرمایه 

های خود را در  خارج از استان سرمایه گذاری کنند.

گردش��گری یکی از بخش های مهم درآمدی کشورهای اروپایی و 
آمریکای ش��مالی طی 50 سال گذشته بوده است. کشورهایی مانند 
آمریکا، فرانس��ه، اس��پانیا، انگلیس و ایتالیا به رغم ثروتمند بودن و 
برخورداری از درآمدهای بخش های اقتصادی مختلف، مدت ها است 

که توسعه گردشگری را در دستور کار خود قرار داده اند.
 در حال حاضر نیز کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور 
توجه بسیاری به توسعه آن دارند. براساس گزارش های مختلف بین 
الملل��ی این بخش اقتصادی در آینده اهمیت بیش��تری هم خواهد 
یافت. پیش بینی می شود تا سال 2020، شاهد 5 درصد رشد ساالنه 
گردشگری جهان باشیم؛ رشدی که تقریبا بیش از تمامی بخش های 

اقتصادی دیگر است. 
این پیش بینی ها برای خاورمیانه و آسیا حتی به 10 درصد هم می 
رسد. اما در ایران به رغم تمام این صحبت ها هیچ گاه به طور جدی 
توسعه گردشگری دنبال نشده است. گردشگری همواره قربانی توجه 
بیش از اندازه به نفت، برخی از صنایع و حتی کشاورزی شده است و 
برخی از دالیل سیاسی و امنیتی هم این موضوع را تشدید کرده است. 
در چند سال اخیر هم به رغم تمامی وعده های مسئوالن، بهبود قابل 
توجهی در وضعیت گردشگری کشور مشاهده نمی شود. در گزارشی 
که مجمع جهانی اقتصاد در این هفته منتشر کرد، رتبه ایران از نظر 
توجه دولت به بخش گردشگری، بین 141 کشور بررسی شده، تنها 

135 بود. اما چرا دولت باید به گردشگری توجه کند؟
1- مناب��ع طبیع��ی: ایران یکی از غنی ترین کش��ورهای جهان از 
نظر تنوع آب وهوایی و چشم اندازهای طبیعی است. به رغم وسعت 
کم مناطق حفاظت شده، طبیعت ایران نسبتا بکر مانده است و می 
تواند میزبان گردشگران بسیاری باشد. کوه، کویر، دریا، جنگل، دره، 
آبشار و بس��یاری دیگر از جاذبه های طبیعی می توانند گردشگران 

را جذب ایران کنند.
2- منابع فرهنگی: ایران خاستگاه برخی از قدیمی ترین تمدن های 
جهان بوده است؛ موضوعی که سبب شده است آثار باستانی بسیاری 
در کشور باقی بماند که برای گردشگران بسیار جذاب هستند. تعداد 
آثار باس��تانی ثبت ش��ده ایران در لیست میراث فرهنگی یونسکو به 
17 مورد می رسد که از این نظر نهمین کشور جهان است. از طرفی 
وجود تنوع مذهبی و نژادی در کشور هم از دیگر پتانسیل های بالقوه 
کشور است که می توان به عنوان جاذبه فرهنگی به آن ها نگاه کرد.

3- اشتغال زایی: احتماال مهم ترین مزیت گردشگری، اشتغال زایی 
آن است. گردشگری از جمله بخش های اقتصادی است که به اصطالح 
کاربر هستند و نه سرمایه بر. از این رو، با اندکی سرمایه می توان آن 
را توسعه داد و برای تعداد قابل توجهی نیروی انسانی اشتغال ایجاد 
کرد. با توجه به آنکه بنا به گزارش های رسمی )مرکز آمار ایران( نرخ 
بیکاری ایران 10/3 درصد است، یکی از بهترین راهکارهای کوتاه مدت 
دولت برای اش��تغال زایی می تواند توجه به گردشگری باشد. عالوه 
بر آنکه تجربه کش��ورهایی مانند کوبا نشان می دهد که گردشگری 
می-تواند عالوه بر ایجاد مش��اغل مستقیم، به طور غیرمستقیم هم 

منجر به توسعه صنایع مرتبط و پشتیبان شود. با این وضعیت، آثار 
اقتصادی و اشتغالی توسعه گردشگری چند برابر تصور عمومی است.

4- تنوع منابع درآمدی: اقتصاد ایران همچنان به دلیل وابستگی 
به درآمدهای نفت و گاز به شدت شکننده است. می توان ادعا کرد 
که چندین دهه اس��ت که دولتمردان ایران وعده تنوع بخشیدن به 
منابع درآمدی می دهند و با اندکی بهبود در صادرات غیرنفتی ایران 
آن را در بوق و کرنا می کنند ولی حقیقت این اس��ت که در این راه 
توفیق چندانی کسب نکرده اند. درآمدهای دولت هنوز هم به شدت 
وابسته به درآمدهای نفتی است و با اندکی نوسان در قیمت نفت و 
گاز دچار بحران می شود. سال گذشته این اتفاق برای چندمین بار 
افتاد و قیمت نفت ظرف یک سال به نصف رسید. چنین اتفاقاتی به 
شدت بر وضعیت معیشتی شهروندان کشور هم تاثیر می گذارد. یکی 
از معدود اقداماتی که در این چند س��ال برای حل این معضل انجام 
شده است، تالش برای اصالح نظام مالیاتی و درآمدهای ناشی از این 
منبع است؛ تالشی پسندیده که به دالیلی تاکنون چندان نتوانسته 
است موفق شود. با این حال گردشگری کمک خواهد کرد که سهم 
درآمده��ای نفتی از تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کند و مانند 
ضربه گیری در مقابل نوسانات عمل کند. هر چند انتظار نمی رود که 
دولت مستقیما به عنوان یک فعال اقتصادی وارد بخش گردشگری 
ش��ود، اما با توسعه آن می توان انتظار داشت که درآمدهای مالیاتی 

دولت هم افزایش یابد.
5- خصوصی سازی: همواره کارشناسان با استناد بر اصل 44 قانون 
اساسی خواستار کم شدن نقش دولت در اقتصاد بوده اند. گردشگری 
بخش��ی است که توس��عه آن متکی به بخش خصوصی است. دولت 
با مهیا کردن ش��رایط، می تواند بخ��ش خصوصی را به اندازه کافی 
تقویت کند که منجر به توسعه گردشگری شود. معموال در این میان 
وظیفه دولت تنها قانون گذاری، تدوین مقررات، تسهیل کنندگی و 
حمایت از بخش خصوصی اس��ت. در حقیقت اگر دولت فراتر از این 
نقش های خود عمل کند، نوآوری را در این بخش از بین خواهد برد 

و رشد آن را محدود می کند.
6- زیرساخت ها: توسعه زیرساخت های گردشگری هزینه چندانی 
ندارند. با اینکه هر گاه اسم »توسعه زیرساخت ها« می آید، کارهای 
عمرانی و ساختمانی عظیم، پرهزینه و زمانبر به ذهن متبادر می شود، 

حقیقت خالف این موضوع را نشان می دهد. 
توسعه زیرس��اخت های مورد نیاز گردشگری را می توان به چند 
بخش تقسیم کرد. زیرساخت های عمومی مانند جاده ها، خطوط ریلی 
و هوایی، تسهیالت و خدمات شهری )مانند آب و برق( و زیرساخت 
های خاص بخش گردشگری مانند هتل ها، رستوران ها، موزه ها و 
مناطق حفاظت ش��ده. برای توسعه کشور، توجه به زیرساخت های 
عمومی ضروری اس��ت و این موضوع ربطی به توس��عه گردش��گری 
ندارد. زمانی که این زیرس��اخت ها توس��عه یابند عالوه بر نفع بردن 
تمامی بخش های اقتصادی )از جمله گردشگری( می توان به بهبود 
شرایط زندگی ساکنان محلی نیز کمک کرد. توسعه زیرساخت های 

ویژه گردش��گری هم ش��اید اندکی هزینه بر باشد، اما کدام صنعت 
کشور را می توان بدون صرف هزینه توسعه داد؟ ضمن اینکه میزان 
س��رمایه گذاری در بخش گردشگری از بسیاری از بخش های دیگر 

اقتصادی کمتر است.
7- روابط سیاس��ی و امنیت: یک��ی از موثرترین ابزارهای مقابله با 
مانورهای تبلیغاتی، توس��عه گردشگری اس��ت. متاسفانه بسیاری از 
مردم جهان، احس��اس مثبتی نس��بت به ایران ندارند. بخشی از این 
مساله ش��اید به دلیل تفاوت های سیاسی ایران و برخی از کشورها 
باشد و طبیعی به نظر برسد. بخش دیگری هم ممکن است به دلیل 
مانورهای تبلیغاتی و مطبوعاتی کشورهای دیگر علیه ایران باشد. اما 

با این حال، صورت مساله تغییر نمی کند. 
توس��عه گردشگری می تواند به نزدیک ش��دن قلب مردم ایران و 
س��ایر کشورها کمک کند و حتی مش��کالت و اختالفات سیاسی را 
کاهش دهد. به عالوه، زمانی که یک گردشگر از کشور بازدید کند و 
با چشم خود حقایقی را مشاهده کند که خالف شنیده هایش بوده 
اس��ت، تاثیر بیشتری در ذهن او و اطرافیانش خواهد گذاشت. مورد 
دیگر این است که تجربه بسیاری از کشورها نشان می دهد که ورود 
گردشگران می تواند باعث افزایش امنیت و کاهش جرائم هم شود.

8- به جریان افتادن پول: در اکثر کش��ورهای جهان، بخش عمده 
گردش��گران را گردشگران داخلی تشکیل می دهند و افرادی که از 
خارج از کشورها برای بازدید راهی سفر می شوند، معموال از 20 درصد 
تجاوز نمی کنند. در هر صورت، حتی در صورتی که نتوان گردشگران 
خارجی را جذب کرد، سفرهای داخلی هم می توانند آثار اقتصادی 
خود را بر جای بگذارد. ورود ارز جدید به سیس��تم اقتصادی کشور، 
ایده آل ترین حالت درآمدزایی است اما حتی در صورتی که چنین 
اتفاقی هم نیفتد، سفرهای داخلی و به جریان افتادن پول در چرخش 

می تواند به افزایش درآمد ناخالص داخلی منجر شود.
9- کاهش فقر و بهبود س��طح زندگی مردم: شاید نهایی ترین اثر 
و دلیل توس��عه گردش��گری، کاهش فقر باشد. یکی از مشکالتی که 

کشور با آن مواجه است، اختالف طبقاتی است. 
براساس گزارش سیا )سازمان اطالعات آمریکا( کشور ایران از نظر 
تولید ناخالص داخلی )برابری قدرت خرید( در رتبه 19 کش��ورهای 
جه��ان ق��رار دارد. با این حال بخش قابل توجهی از مردم کش��ور از 
وضعیت معیشتی مناسب برخوردار نیست. دلیل آن را هم می توان 
توزیع درآمد دانس��ت. با آنکه درآمد ناخالص ایران قابل توجه است 
و دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه محس��وب می شود، از نظر توزیع 
درآمد، از بین 138 کش��ور بررسی شده در سال 2014، رتبه 68 را 
کس��ب کرده است. گردش��گری یکی از راه هایی است که می تواند 
درآمدهای طبقات باالتر جامعه را به سمت تمامی مناطق و مقاصد 
کش��ور هدایت کند و موجب کاهش طبقاتی شود. با افزایش درآمد 
شهرها و روستاهای کوچک و ایجاد اشتغال برای آن ها، ضمن کاهش 

فقر، مهاجرت به شهرهای بزرگ تر و مرکز هم کاهش می یابد.
منبع: عصر ایران 

گردشگری و 9 دلیل برای توجه ویژه دولت یازدهم به توسعه آن 
* پیش بینی می شود تا سال 2020، شاهد 5 درصد رشد ساالنه گردشگری جهان باشیم؛ رشدی که تقریبا 

بیش از تمامی بخش های اقتصادی دیگر است



نزدیک به 50 پروژه عمرانی نیمه تمام بزرگ در 
کش��ور وجود دارد که در حال حاضر برای تکمیل 
آنها به اختصاص بیش از 110 هزار میلیارد تومان 
اعتبار نیاز اس��ت.به گزارش صدای اقتصاد؛ دولت 
یازدهم از زمان نگارش نخس��تین بودجه س��االنه 
خود، محوری��ت منابع عمرانی خ��ود را تخصیص 
اعتبار ب��ه پروژه های نیمه تمام عنوان کرد. پروژه 
های نیمه تمام با درصد پیش��رفت باالتر، در راس 

اولویت دریافت منابع قرار گرفتند.
به رغم آنکه در بودجه س��ال 93 هیچ منابعی از 
مح��ل پروژه های عمرانی به افتتاح پروژه جدیدی 
اختص��اص نیافت، اما انبوه پ��روژه های نیمه تمام 
موجب ش��د که این سیاست به تدوین بودجه 94 
هم کش��انده شود. کمااینکه بودجه سال جاری نیز 
خط پایانی ب��رای پروژه های نیم��ه تمام عمرانی 
نخواهد بود. آنطور که معاون مدیریت و برنامه ریزی 
کشور اعالم کرده؛ نزدیک به 50 پروژه عمرانی نیمه 
تمام بزرگ در کشور وجود دارد که در حال حاضر 
برای تکمیل آنه��ا به اختصاص بیش از 110 هزار 
میلیارد تومان اعتبار نیاز است. این در حالی است 
ک��ه در قالب بودجه س��ال 94، دولت و مجلس با 
تواف��ق یکدیگر حدود 47 هزار میلیارد تومان برای 
بودجه عمرانی کشور اختصاص دادند که در صورت 
تخصیص ای��ن منابع به طور کامل، حداقل نیاز به 
63 هزار میلیارد تومان دیگر برای تکمیل 50 پروژه 
عمرانی بزرگ نیمه تمام در کشور است. البته باید 

ای��ن را هم اضافه کرد که ای��ن 110 هزار میلیارد 
تومان برمبنای برآورد کنونی اس��ت که با افزایش 
زمان، به تبع تورم، نیاز مالی این پروژه ها افزایش 
می یابد. اما این مس��ئله در حالیست که به عقیده 
برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس، بودجه 47 
ه��زار میلیارد تومانی عمرانی در نظر گرفته ش��ده 
برای سال جاری، باتوجه به کسری منابع درآمدی 
دولت قابل تحقق نخواهد بود. از س��وی دیگر اینها 
تنها بخشی از پروژه های نیمه تمام عمرانی کشور 
است. طبق آنچه محمدباقر نوبخت در زمان تدوین 
الیحه بودجه سال 93 عنوان کرده بود، بیش از 2 
هزار پروژه نیمه تمام در سراس��ر کشور وجود دارد 
ک��ه اولویت دولت در س��ال های پیش رو به پایان 

رساندن این پروژه های نیمه تمام است.
براین اس��اس حتی تخصیص 110 هزار میلیارد 
توم��ان هم نمی تواند ب��ه معنای پایان یافتن تمام 

پروژه های نیمه تمام عمرانی باشد.

بررسی پروژه جذب 15 هزار کارمند جدید 

کوچک سازی دولت 
در بوته فراموشی؟

دس��تگاه استخدامی دولت از تامین منابع برای جذب 
38 هزار نفر از افرادی که در دولت گذشته به استخدام 
دولت درآمده بودند، خبر داده و عالوه بر این گفته 15 
هزار نفر دیگر هم برای سال 94 جذب دولت خواهند شد. 
با این تحوالت، این سوال مطرح می شود که آیا سیاست 
کاستن از حجم دولت در دولت یازدهم پیگیری می شود؟

به گزارش اقتصادنیوز، محمود عس��کری آزاد در مورد 
نیروه��ای م��ازاد در بدنه دولت گف��ت: دولت تصمیمی 
برای اخراج کارمندان به بهانه نیروی مازاد ندارد، بلکه با 
محدود کردن استخدام ها و خروج طبیعی نیروی انسانی، 

این کار را متعادل می کند.
جانش��ین معاونت سرمایه انسانی سازمان مدیریت در 
باره استخدام های جدید گفت: اینکه از سوی آقای نوبخت 
38 هزار اس��تخدام نیروی جدید مطرح شده، مربوط به 
استخدام های دولت دهم بود که اقدمات الزم انجام شده 
و در دول��ت کنونی منابع آن تامین و حکم اس��تخدامی 
برای آنها صادر ش��ده است. این مقام مسئول ادامه داد: 
بخش دیگر استخدام ها مربوط به سال 94 بوده که حدود 

15 هزار نفر هستند که مصوبه هیات وزیران را دارد.
با این حال موضوع اس��تخدام نیروی انسانی، با توجه 
به رویکرد کوچک س��ازی دولت یکی از موضوعاتی است 
که در دو دهه اخیر یه موضوعات چالشی نظام مدیریتی 

کشور درآمده است. 
دولت های نهم و دهم به عقیده بسیاری از کارشناسان 
در ای��ن خصوص غی��ر قانونی برخورد ک��رده اند. بنابر 
گزارش های نهادهای مختلف، 56درصد اس��تخدام های 
دولت قبلی بدون مج��وز قانونی و آزمون عمومی انجام 
ش��د و به گفته مش��اور هیئت عالی نظارت بر تخلفات 
اداری کشور، 499 هزار تخلف استخدامی در دولت های 

نهم و دهم انجام گرفته است.
مختار محمدی می افزاید: ش��مار استخدام های انجام 
ش��ده طی هشت سال دولت های قبلی 894 هزار نفر به 
صورت رس��می، پیمانی و قراردادی بود که از این تعداد 
395 هزار نفر که 44 درصد را ش��امل می ش��ود، دارای 
مجوز قانونی بودند. از این تعداد استخدام شده، تنها 210 
هزار نفر که 23 درصد را شامل می شود از طریق آزمون 
جذب و بکارگیری ش��دند، بنابراین 499 هزار نفر بدون 
مجوز قانونی از س��وی مجلس یا دولت در دستگاه های 
اجرایی کش��ور اس��تخدام ش��دند و 684 نفر نیز بدون 

برگزاری آزمون عمومی، استخدام و بکارگیری شدند.
با این حال و در دولت گذش��ته ب��ا ایرادی که رئیس 
مجل��س ش��ورای اس��المی نس��بت به اس��تخدام طرح 
مهرآفرین گرفت، اس��تخدام 394 هزار نفر لغو شد. این 
در حالی اس��ت که روند این تعداد اس��تخدام با ش��روع 
دولت یازدهم متوقف شده، و در صورتی که این روند در 
دولت یازدهم متوقف نمی شد تاکنون تعداد استخدام ها 
به یک میلیون و 288 هزار نفر می رسید و ساالنه هشت 

هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت ایجاد می کرد.

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

مدیر اداری و روابط عمومی: مرجان ضیایی
همکاران: راضیه ابوالحسنی- مهدی نعمت الهی

بهاره محسنی- احسان امین زاده- محمدهادی جاللپور
مدیر هنری: اعظم حاکمی
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 430
روستا

 در حال حاضر 430 روستا با 
جمعیت 39 هزار و 866 خانوار 
در استان با کمبود آب مواجه 

هستند.

3000
میلیارد تومان

برآورد تقریبی تفاهم نامه 
ساخت آزادراه »حاجی آباد – 
سیرجان - انار – یزد« 3 هزار 

میلیارد تومان است.

  1050
میلیارد ریال

به روکش آسفالت راه های 
اصلی و فرعی استان، یکهزار 

و 50 میلیارد ریال اعتبار 
اختصاص داده شد.

  2994
هکتار

استان کرمان داراي 2994 
هکتار سطح زیر کشت گل 
محمدي شامل 523 هکتار 

نهال و 2471 هکتار بارور است.

  3800
پروژه نیمه تمام

605 پروژه نیمه تمام در استان 
کرمان به اتمام رسیده است که 
شامل 17 درصد کل پروژه های 

ناتمام است.

اقتصاد کرمان به روایت اعداد

معرفی کتاب
پروژه هایی که نیمه تمام باقی می مانند

110 هزار میلیارد تومان نیاز پروژه های نیمه تمام

 خبر آخر  

نیاز هزار میلیارد دالری برای 
آنها که می خواهند ازدواج کنند

برآوردی ساده نشان می دهد که دولت برای ساماندهی 
15 میلیون فرد آماده ازدواج، باید هزینه ای در حدود 1.2 
هزار میلیارد دالر را متقبل شود. به گزارش اقتصادنیوز، 
چند روز قبل بود که یکی از نمایندگان مجلس از وجود 
15 میلیون ایرانی آماده ازدواج خبر داده بود. آماری که 
وی اع��الم ک��رده بود، نش��ان از آن دارد که دولت برای 
س��اماندهی افراد مجرد، باید فکری به حال 15 میلیون 
ایرانی کند و مسکن و شغل الزم که از الزامات دوام یک 
زندگی اس��ت، ب��رای این افراد فراهم کن��د. هرچند که 
تورم در هش��ت س��ال اخیر فشار خود را در سرمایه های 
موردنیاز برای ایجاد شغل و واحدهای مسکونی نشان داد 
اما فعالیت هایی که دولت یازدهم برای کاهش نرخ تورم 
انجام داد، در نهایت در این دو بخش خود را نش��ان داد. 
در این میان، می توان با یک برآورد کلی، هزینه الزم برای 
ش��غل و مسکن هر یک از این افراد را به دست آورد. در 
این میان، آن طور که علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماع��ی پیش از این مطرح کرده بود، برای ایجاد یک 
ش��غل، هزینه ای در حدود 150 میلیون تومان مورد نیاز 
است. هرچند که وی کمی بعد، این رقم را باالتر برده و 
تاکید کرده بود که با توجه به نرخ رشد منفی، این هزینه 
به حدود 400 میلیون تومان نیز می رس��د. با این حال، 
آن طور که آمارها نش��ان می دهد نرخ رش��د اقتصادی از 
حالت منفی بودن خارج ش��ده و با توجه به این مسئله، 
می توان عددی در حدود 150 میلیون تومان را برای ایجاد 
یک ش��غل در نظر گرفت. در عین حال، دولت عالوه بر 
ایجاد ش��غل، باید فکری به حال مس��کن این افراد کند. 
بر این اس��اس، اگر یک واحد کوچک مسکونی به متراژ 
50 مت��ر و به قیمت مت��ری دو میلیون تومان را در نظر 
بگیری��م، عدد 100 میلیون تومان برای خرید یک واحد 

50 متری به دست می آید. 
این مس��ئله در حقیقت این نکته را نشان می دهد که 
دولت برای ساماندهی هریک از این افراد آماده ازدواج باید 
150 میلیون تومان برای ایجاد شغل و 100 میلیون تومان 
برای مسکن هزینه کند که در نهایت عدد 250 میلیون 
تومانی برای هر یک فرد به دست می آید. در حقیقت اگر 
قرار باشد دولت 15 میلیون فرد آماده ازدواج را ساماندهی 
کند، باید برای هر یک نفر آنها هزینه 250 میلیون تومانی 
را متقبل شود. یعنی اگر بخواهد کلیه افراد در سن ازدواج 
را س��اماندهی کند، باید سه میلیون و 750 هزار میلیارد 
تومان هزینه کند. این عدد معادل 1.2 هزار میلیارد دالر 

)با احتساب دالر سه هزار تومانی( است.
البته این رقم با فرض در نظر گرفتن مسکن و اشتغال 
برای همه مجردهاست، چرا که به دلیل مشخص نبودن 
جنسیت این افراد نمی توان برآوردی از تعداد زوج ها داد. 
چنی��ن رقمی که در مقابل ع��دد تولید ناخالص داخلی 
یعنی 934 هزار میلیارد تومان، رقم بسیار بزرگی را نشان 
می دهد، خبر از هزینه هایی می دهد که دولت باید برای 

ساماندهی افراد در سن ازدواج در نظر بگیرد.

عنوان: اندیشه آزادی 
موض�وع: تجربه ایران معاص��ر از منظر اقتصاد 

سیاسی 
نویس�نده: محمد طبیبیان، موس��ی غنی نژاد، 

حسین عباسی 
ناشر: انتشارات دنیای اقتصاد: 1391 

قیمت:10000تومان 
 گرچه بی��ش از یک قرن از طرح اندیش��ه هاي 
تجددطلب��ي و نوگرایي در ای��ران مي گذرد، ولي 
هنوز بحث بر س��ر مفاهیم اساس��ي تمدن جدید 
همچون قان��ون، آزادي، حقوق فردي، توس��عه و 
رف��اه  فکر سیاس��تمداران و متفکران جامعه را به 
خود مش��غول داشته  اس��ت. هنوز به این پرسش 

پایه اي پاس��خي در خور 
داده نشده اس��ت که چرا 
ای��ران به رغم تالش هاي 
بسیار نتوانسته است وارد 
توسعه  جرگه کشورهاي 
یافته شود؟ هدف اصلی 
کتاب »اندیش��ه آزادی« 
بررس��ی اجمال��ی برخی 
وجوه تجدد خواهی ایرانیان و ارائه بسیار خالصه ای 
از خردورزی مدرن در اقتصاد و سیاس��ت است تا 
شاید بتوان با زدودن ابهام ها و آشفتگی های فکری 
در خص��وص عقب ماندگ��ی جامعه ما، راه را برای 

چاره جویی های معقول و موثر باز کرد.

عنوان: قدرت و بازار 
موضوع: دولت و اقتصاد 

نویس�نده: مورای روتبارد/ متین پدرام – وحیده 
رحمانی

ناشر: انتشارات دنیای اقتصاد
راتبارد از چهره های نامدار مکتب اتریشی اقتصاد 
بود که با ایجاد گونه ای از آنارشیسم بازار آزاد، که خود 
آن را آنارکو-کاپیتالیسم می نامید به گونه ای بنیادین 
بر جنبش لیبرتارین آمریکا و اندیشه معاصر لیبرتارین 
و لیبرالیسم کالسیک تاثیر گذاشت. راتبارد بیش از 
20 کتاب نوشته است و از او به عنوان چهره ای مهم 

در جنبش لیبرتارین آمریکا یاد می شود.
 راتبارد بر اساس مفهوم ترتیب آنی مکتب اتریش، 

آزاد  اقتصاد  از  ه��واداری 
در خلق پ��ول، و محکوم 
ی��زی  مه ر نا بر ک��ردن 
ح��ذف  ز  ا  ، متمرک��ز
کنت��رل اجب��اری جامعه 
و اقتص��اد توس��ط دولت 
مرکزی دف��اع می کرد. او 
دولت  انحص��اری  نیروی 
را بزرگ تری��ن خط��ر برای آزادی و رف��اه بلندمدت 
مردم می دانس��ت و حکومت را »س��ازمان دزدیدن 
سیس��تماتیک آزادی« و م��کان غیراخالقی تری��ن، 
بی پرواتری��ن و خودخواه تری��ن اف��راد در هر جامعه 

می دانست.

سایه روشن

اقتصاد کرمان: انتقادهای اس��تاندار کرمان به عنوان نماینده عالی دولت در اس��تان از گل گهری ها 
باال گرفته بود و رزم حسینی در چند نوبت در یک سال اخیر به صراحت به انتقاد صریح از تفکر حاکم 
ب��ر مجموعه مدیریتی گل گهر  پرداخت. اس��تاندار کرمان در یک��ی از این موارد تاکید کرد: بحث ما 
تزریق پول از سوی گل گهر به کارهای سطحی نیست بلکه آنچه ما به آن اعتقاد داریم توانمند سازی 
مردم از سوی گل گهر و عمل به مسئولیت اجتماعی در قبال شهرستان سیرجان و استان است. در 
این شرایط، در نهایت این استاندار کرمان بود که با وجود مخالفت اکثریت اعضای مجمع نمایندگان 
استان، توانست حرف خود را به کرسی بنشاند و زمینه جابجایی در مدیریت مجتمع معدنی و صنعتی 
گل گه��ر را فراهم آورد.مهن��دس ناصر تقی زاده در حالی به عنوان مدیرعامل جدید گل گهر معرفی 
ش��د که در حقیقت پس از چندین س��ال دوباره به خانه خود بازگشته است؛ چه اینکه او از مدیران و  

بنیانگذاران طرح های توسعه ای  گل گهر در مقاطع قبلی فعالیت این شرکت است.
اولویت با نیروهای بومی و مدیران متخصص

مدیرعامل جدید شرکت  گل گهر در سخنانی در آیین معارفه خود گفت: از اینکه بار دیگر در جمع 
کارگران و کارمندان و مدیران معدن گل گهر عهده دار مسئولیت شده ام به خود می بالم.

مهندس ناصر تقی زاده ادامه داد: همانطور که مدیران سابق این معدن در راستای تکمیل طرحهای 
نیمه تمام کوشیده اند نسبت به اجرا و تکمیل پروژه ها اقدام خواهم کرد.

وی با اشاره به شرایط خاص بازار امروز سنگ آهن، اظهار داشت: با بررسی تمام جوانب، این مسئولیت 
خطیر را عهده دار شده ام و این در شرایطی است که وضعیت شرکتهای فوالدی چندان خوب نیست.

تقی زاده  از توسعه اکتشافات سخن گفت و افزود: باید بتوانیم معادنی را که دارای توجیه اقتصادی 
هستند اکتشاف کنیم.

وی به موضوع رسالت اجتماعی معدن گل گهر در قبال مردم سیرجان هم پرداخت و ابراز داشت: 
گل گهر یک بنگاه اقتصادی است که بر مبنای سود و زیان اداره می شود اما با تعاملی که با سهامداران 
خواهیم داش��ت در قبال رفاه ش��هروندان سیرجانی که خدمت به آنان را برای خود افتخاری می دانم؛ 

کوتاهی نخواهیم کرد.
مدیرعامل گل گهر ادامه داد:در زمینه به کارگیری و  اشتغال نیروها در مجموعه نیز اولویت با بومی 

گرایی است و در انتخاب مدیران نیز اولویت با افراد متخصص؛ متعهد و بومی است.
وحدت پیش نیاز آبادانی و پیشرفت

استاندار کرمان گفت: به برکت همدلی و همزبانی بین مردم و مسئولین استانی، خوشبختانه سال 
گذشته فضای کسب و کار بی نظیری در استان کرمان به وجود آمد.علیرضا رزم حسینی در مراسم تودیع 
و معارفه مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان اظهار کرد: یکی از ضرورت های فعلی 
کشور همدلی و هم زبانی است که امسال نیز این همدلی و همزبانی از سوی رهبری تاکید شده است.

وی با بیان اینکه باید روز به روز زمینه اعتماد مردم به نظام را عمیق تر کنیم، افزود: حضور مردم 
در تمام صحنه ها، پشتوانه خوبی برای کشور در عرصه بین المللی می باشد و »وحدت« است که می 
تواند آبادانی و پیشرفت را در کشور به وجود آورد و مطمئن باشید با اختالف و درگیری نمی توانیم 

جذب سرمایه گذاری کنیم و کشور را توسعه دهیم.
مقام عالی دولت در استان کرمان تصریح کرد:  یکی از انگیزه های حضورم در این جلسه، قدردانی 
از رزمنده ای است که امروز می خواهد سنگر خود را عوض کند. باید یاد بدهیم و یاد بگیریم که به 

خدمتگزاران احترام گذاشته و قدرشناس باشیم و این فرهنگ را نهادینه کنیم.
 وی با تاکید بر اینکه بنده اصرار داشتم سنگر بعدی، باید بهتر از گل گهر برای آقای جالل مآب باشد 
افزود: امیدواریم آقای تقی زاده در سنگر سختی که امروز تحویل می گیرد، تالش کند تا با کمک نماینده 
مردم سیرجان در مجلس شورای اسالمی سیرجان را ساخته و در جهت آبادانی و توسعه قرار بدهد.

استاندار کرمان با اشاره به امضای 72 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در قالب طرح مثلث توسعه 
اقتصادی در استان کرمان گفت: طرح مثلث توسعه اقتصادی استان کرمان می خواهد استان ساخته و 
آباد شود. باید نمایندگان را در جهت آبادانی به کمک بطلبد و ائمه جعه باید در این زمینه همکاری کنند.

رزم حس��ینی با بیان اینکه باید برای س��رمایه گذاران فرش قرمز پهن کنیم اظهار کرد: همه ارکان 

حکومتی و مدیران دولتی باید تس��هیل کننده س��رمایه گذاری باش��ند اگرچه بروکراسی ما را در این 
مس��یر با س��ختی و زحمت رو به رو می کند ولی نباید از هیچ کوش��ش و تالش��ی در زمینه توسعه و 

آبادانی استان دریغ کنیم.

جلوگیری از خروج 3 میلیارد دالر ارز از کشور 
مدیرعامل بانک س��په کش��ور گفت: تولیدات دو شرکت گل گهر و چادرملو از خروج 3 میلیارد دالر 
ارز از کشور جلوگیری می کند و خوشبختانه این دو شرکت توانسته اند با تکمیل زنجیره، در شرایط 

سخت تحریم با استانداردهای روز دنیا در همه بخش ها کارخانه بسازند.
سید کامل تقوی نژاد در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان 
افزود: دولت برای کنترل تورم، خروج از رکود و اشتغال افزون تر برنامه های خوبی تدارک دیده است 

که امیدواریم با یک برنامه ریزی مدون و خوب، اقتصاد ایران شکوفا شود.
تقوی نژاد تصریح کرد: مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر امروز تحقق شعار ما می توانیم است و نمونه 

ای از توسعه متوازن و آگاهانه مدیران کشور است که روز به روز به ابعاد توسعه آن افزوده می شود.
مدیرعامل بانک س��په کش��ور اظهار کرد: هر کدام از مدیران گل گهر سنگی بزرگ بر بناهای عمیق 
گذشته گذاشته اند و دیگران نیز باید گل گهر را الگوی خود در بخش های فنی، تجهیزات و مدیریت 

قرار بدهند.
وی افزود: اگر اشتغال و تولید هدف دولت تدبیر و امید است، در گل گهر نمونه عینی آن را می بینیم 
و سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی که راه گش��ای اقتصاد کشور و برون رفت از مشکالت و جلوگیری از 

وابستگی به خارج است، چیزی نیست مگر آنچه که در گل گهر اتفاق افتاد.
تقوی نژاد با بیان اینکه دستمان را به سوی متولیان، سیاست گذاران و برنامه ریزان دراز می کنیم 
تصریح کرد: آنچه که در فاز سوم گل گهر شاهد بودیم نتیجه تصمیات اشتباه بود. نباید با تصمیمات 

ناپخته در برخی از سطوح مدیریت و سازمان های دولتی اتفاق افتد. 
مدیرعامل بانک س��په کش��ور با بیان اینکه سرمایه گذاران اعتقاد عمیقی برای توسعه منطقه دارند 
اظهار کرد: باید سرمایه گذاران تکریم شوند و قدر سرمایه گذاری ها دانسته شود. ما حافظ منافع ملت 
و سپرده گذار هستیم و تالش کرده ایم این نقطه از کشور)گل گهر( را به عنوان الگوی واقعی توسعه 

شکل دهیم و ان شاا... این روند را همچنان ادامه خواهیم داد. 
وی ادامه داد: پروژه های متعددی با حجم سرمایه گذاری های بسیار باال در این منطقه انجام شده و 

شایسته است که برای افتتاح هر پروژه مقامات ارشد کشور حضور بیابند.
تق��وی ن��ژاد گفت: تولیدات دو ش��رکت گل گه��ر و چادرملو از خروج 3 میلیارد دالر ارز از کش��ور 
جلوگیری می کند و خوشبختانه این دو شرکت توانسته اند با تکمیل زنجیره، در شرایط سخت تحریم 

با استانداردهای روز دنیا در همه بخش ها کارخانه بسازند.
تقوی نژاد با بیان اینکه اهل تعامل بوده و اقتضائات مدیریت را می داند و به شرایط منطقه آشناست 
اظهار کرد: بانک ها ضمن توجه به قواعد بنگاه داری و شاخص های اقتصادی، رسالت اجتماعی دارد 
و بنده به رس��الت اجتماعی گل گهر و توس��عه منطقه سیرجان و کرمان اعتقاد دارم و باید مردم این 
مناطق از برکات توسعه صنعتی به خوبی بهره ببرند و تلفیقی بین توسعه صنعتی و توسعه فرهنگی 

واجتماعی انجام شود.

دستاوردهای »جالل مآب« 
مدیرعامل س��ابق ش��رکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان گفت: اگر دامنه سرمایه گذاری های 
گل گهر از خلیج فارس تا سیرجان و سرچشمه و اردکان ادامه پیدا می کند و گل گهر در صنعت و 
معدن داخل و خارج از کشور حرف برای گفتن دارد، به دلیل همراهی و تعامل همه همکاران است.

به گزارش ایسنا،محمد جالل مآب، با اشاره به پنج سال و نیم فعالیتش در این شرکت اظهار کرد: 
اگر امروز گل گهر در منطقه وسیع جغرافیایی حرکت می کند و از استخراج تا تولید آهن اسفنجی در 
این منطقه شکل گرفته و طی چند سال آینده تولید شمش و ورق را در کارنامه خود خواهد داشت، 

به یاری خداوند و همت سهامداران این شرکت است.
وی بی��ان کرد: در س��ال 88 که بنده کار را در این مجموع��ه آغاز کردم، چند موضوع مهم و نکات 
بسیار کلیدی مطرح بود که نخستین حرکت اتمام طرح های نیمه تمام بود و امروز طرح هایی که با 
همت آقای تقی زاده طراحی و آغاز شده بود، به بهره برداری رسانده ایم که افزایش سهم تولید را در 

کشور داشته باشیم و تا سال 90 طرح های نیمه تمام بهره برداری شد.
مدیرعامل سابق گل گهر سیرجان گفت: گام دوم، افزایش تولید، تکمیل زنجیره سنگ آهن تا فوالد، 
ارزش افزوده، دانش فنی و فعالیت های طراحی و مهندسی و موضوعاتی مانند طرح های تحقیقاتی به 
عنوان استراتژی های مهم و اثربخش گل گهر مطرح شد.وی در ادامه گزارش کاملی از فعالیت های 

انجام شده در دوره مدیریت خود ارایه داد.

مدیرعامل جدید مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر مطرح کرد

توسعه با اولویت نیروهای بومی و مدیران متخصص


