
بررسی عملکرد بورس منطقه ای کرمان در گفتگوی »اقتصاد کرمان«با دکتر مجتبی بهمنی

بازارسرمایهدرسایهریسکگریزیکرمانیها

در گفتگوی »اقتصاد کرمان« با نایب رییس اتاق بازرگانی ایران بررسی شد

بسته پیشنهادی بخش خصوصی 
برای تدوین برنامه ششم توسعه 

مه�دی نعمت الهی: از آغاز فعالیت بورس منطقه ای کرمان به 
عنوان پنجمین واحد بورس اس��تانی در ش��هریور83 کمی بیش از 
10 س��ال می گذرد اما با وجود دس��تاوردهایی که این نهاد داشته، 
همچنان بخشی از کرمانیها ارتباطی با واحدهای استانی بازار سرمایه 
نگرفته اند و ش��ناختی از آن ندارند  و جمعیت زیادتری از ساکنان 
ش��هر واس��تان کرمان هم  چه بسا از وجود و فعالیت آن در کرمان  
بی اطالع باش��ند. در همین ح��ال و آنچنانکه رییس بورس منطقه 
ای کرمان می گوید رویکرد این مجموعه به ارایه آموزشهای رایگان 
مداوم برای عموم و جذب و آموزش دانشجویان و دانشگاهیان استان 
ب��وده ت��ا از این طریق ضریب  نفوذ ب��ورس و فعالیت از طریق بازار 
س��رمایه در استان توسعه یابد و زمینه اشتغال و کسب در آمد هم 

برای فارغ التحصیالن دانشگاهی استان فراهم شود .
در هفته ای که گذشت با دکتر بهمنی رییس فعلی بورس منطقه 

ای کرمان که س��ومین رییس بورس کرمان از زمان ش��روع فعالیت 
اس��ت به گفتگویی پیرامون شرایط بورس و ظرفیتها و چالش های 

آن نشستیم که در ادامه می آید:
دکتر بهمنی در ابتدا به مشکالت بورس کرمان از بدو فعالیت اشاره 
کرد و گفت: نا آش��نایی مردم با مفهوم سرمایه گذاری در بورس از 
مسائل پیش روی این نهاد از ابتدا بوده و برهمین اساس کالسهای 
آموزش��ی رایگان بورس کرمان هم در تمام این سالها برقرار بوده و 

به صورت جدی تداوم داشته است. 
وی تصریح کرد : در این مدت رس��انه های اس��تانی هم با بورس 
منطقه ای همکاری داشته اندکه این همراهی البته در سطح مطلوبی 
نیس��ت و مجموعه رس��انه های استان می توانند نقش موثرتری در 
آگاهی رسانی و فرهنگ سازی برای استفاده از ظرفیت بازار سرمایه 

برای توسعه استان ایفا کنند.

وی یاد آور شد: در کنار آموزشهای رایگان ارایه شده از سوی بورس 
کرمان برای عموم مردم ، تاکید و تمرکز ما برآمورش دانشجویان و 
دانش��گاهیان و فارغ التحصیالن رشته های اقتصادی و مالی استان 
اس��ت که با رویکرد علمی تری می توانند نس��بت به توس��عه بازار 
س��رمایه و گسترش فرهنگ آن کمک و جایگاه و آینده شغلی خود 
راهم تثبیت کنند که در این راستا زمینه بازدید از بورس وآشنایی 

با فعالیت آن برای دانشجویان کرمانی فراهم شده است.
رییس بورس منطقه ای کرمان مشکل بعدی فرا روی بازار سرمایه 
در کشور و کرمان را نوسانات اقتصادی عنوان کرد و افزود: این عامل 
اثر گذار زمینه شکس��ت های آنی و کوتاه مدت را فراهم می کند و 
مهمتر از آن موجب ریس��ک گریزی مردم می ش��ود که لطمه قابل 

توجهی به بازار سرمایه به دلیل ماهیت این بازار است.
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» اقتصاد کرمان« در شرایط تعدد نشریات عمومی 
و غیر تخصصی در اس��تان، فعالیت خود را با اشراف 
کام��ل به ظرفیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
استان و با محور قرار دادن ظرفیت علمی و دانشگاهی 
استان و تکیه بر توان تخصصی مجموعه ای از روزنامه 
نگاران حرفه ای، صاحب نظران دانشگاهی و فعاالن 
اقتصادی کرمان، آغاز می کند تا از یک سو ظرفیت 
جدیدی در حوزه رسانه ای استان و تخصصی شدن 

فعالیت در این عرصه ایجاد کرده 
باشد... 

  محمد ابراهیم علوی:
انتظارات صنعت 

گردشگری و برنامه 
7ششم توسعه
  مونا کنعانیان:

سرمایه اجتماعی و نقش 
آن در توسعه اقتصادی

3

   سخن اول

دیده بان توسعه 
اقتصادی استان 

کرمان
مجید نعمت الهی / مدیرمسوول

در  ادام���ه 
ص��ف��ح��ه 2

ص��ف��ح��ه 2  معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمان:

وجود 3 هزار معدن بلوکه شده 
در استان

 صفحه 3

 رییس اتحادیه امالک کرمان:

یک سوم کرمانی  ها در حسرت 
سرپناه

 صفحه 5

 تصمیم شورای هماهنگی بیمه های استان کرمان

انتخاب »اقتصاد کرمان« به عنوان 
رسانه تخصصی صنعت بیمه استان

 صفحه 4

 سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث:

ضرورت های توسعه گردشگری 
استان کرمان

 صفحه 7

وقتی صحبت از »توسعه« به میان می آید برخی 
به اشتباه آن را معادل یا مترادف »رشد« می دانند 
در حالی که رش��د یک مفهوم کمی و توسعه یک 
مفهوم کیفی اس��ت. البته استفاده از واژه ی »رشد 
و توسعه« در کنار یکدیگر تا زمانی که به جنبه ی 
کیفی و کمی آن توجه ش��ود چندان مس��اله ساز 

نخواهد بود.  
توسعه به چه معناست؟ از توسعه تعاریف و تعابیر 
متعددی ارائه ش��ده است و همچنان دایره ی این 

تعاریف در حال فراخ تر شدن است. 

   یادداشت

جایگاه رسانه ی 
مستقل در توسعه
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*یک شرکت کرمانی جدید در مسیر پذیرش در بورس قرار دارد

بیمه ایران- مدیریت استان کرمان

روز بیمه را هب مدریان و فعاالن صنعت بیمه استان کرمان 
و مردم فهیم و آینده نگر  دیار کریمان  تبریک می گوییم

روز بیمه را هب مدریان و فعاالن صنعت بیمه استان کرمان 
و مردم فهیم و آینده نگر  دیار کریمان  تبریک می گوییم
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اس��تاندار کرمان در نشس��تی ب��ا خبرنگاران و 
اصحاب رس��انه، عملکرد یکس��اله مدیریت استان 
را تش��ریح خواهد کرد. به گ��زارش روابط عمومی 
اس��تانداری کرمان، علیرضا رزم حس��ینی دانش 
آموخته کارشناس��ی علوم اقتصادی و بازرگانی از 

دانش��گاه شهید باهنر کرمان اس��ت و قائم مقامی 
فرمانده لشکر 41 ثاراهلل کرمان و جانشینی عملیات 
قرارگاه خات��م االنبیاء )ص( در دوران جنگ را در 
پرون��ده خود به ثبت رس��انده اس��ت. علیرضا رزم 
حس��ینی از 10 آذر 1392 با تصویب هیات دولت 

به عنوان استاندار کرمان منصوب و نماینده دولت 
دکتر حسن روحانی رییس جمهوری شد.بر اساس 
این گزارش، نشست خبری استاندار کرمان ساعت 
9 صبح روز سه شنبه 18 آذر در سالن پیامبر اعظم 

)ص( استانداری برگزار می شود. 

استاندار کرمان عملکرد 
یکساله خود را تشریح 
می کند

خبر

 سخن اول  

 دولت

2
رییس کمیسیون تجارت اتاق کرمان 

خبر داد
سهم 130 هزار تنی کرمان از 

تولید ساالنه پسته کشور
اقتصاد کرمان- رییس کمیسیون تجارت اتاق کرمان 
گفت: ساالنه 220 هزار تن محصول پسته در ایران تولید 
استان کرمان  به  می شود که 130 هزار تن آن متعلق 

است
محمدعلی محمدمیرزاییان، در نشست هیات تجاری 40 
نفره ترکیه با فعاالن اقتصادی رفسنجان گفت: رفسنجان 
بزرگترین تولید کننده پسته در جهان است که 88 هزار 
هکتار باغات پسته را در خود جای داده و 66 هزار تن 

تولید ساالنه دارد.
بیشترین حجم صادرات  اینکه  بیان  با  محمدمیرزاییان 
پسته و مغز پسته از گمرک رفسنجان صورت می گیرد 
در  پسته  محصول  تن  هزار   220 ساالنه  داشت:  اظهار 
ایران تولید می شود که 130 هزار تن آن متعلق به استان 
کرمان است. رییس کمیسیون تجارت اتاق کرمان، هدف 
از این نشست را همکاری مشترک برای دسترسی بیشتر 
بازارهای جهانی عنوان کرد و گفت: سیاست دولت  به 
به  با کشورهای همسایه و  تعامل  نیز همکاری و  ایران 
خصوص ترکیه است. محمد میرزاییان این نشست را در 
جهت بهره گیری از موقعیت جغرافیایی ترکیه به منظور 
دسترسی به بازارهای اروپا موثر دانست و گفت: فعاالن 
اقتصادی ترکیه نیز می توانند از طریق ایران به بازارهای 
آسیای شرقی دست پیدا کنند. به گزارش ایسنا منطقه 
کشورهایی  را  دنیا  کشور های  ثبات ترین  با  کویر،وی 
را  منطقه ای  تجارت  حجم  بیشترین  که  کرد  عنوان 
افزایش  دارند و تصریح کرد: این نشست شروعی برای 
هم گرایی بین دو کشور در مسیر توسعه اقتصادی و فعال 

شدن شورای تجاری ایران و ترکیه است.
در ادامه این نشست بحث، بررسی و تبادل اطالعات بین 
گروه  تجاری ترکیه و فعاالن اقتصادی رفسنجان صورت 
بندی،  بسته  شرکت های  از  بازدید  همچنین  گرفت. 
فرآوری و باغات پسته از دیگر برنامه های سفر یک روزه 

این هیات به شهرستان رفسنجان بود.

استاندار کرمان:
بیشاز90درصدمصوباتبازسازی

بازارکرماناجراشد
استاندار کرمان گفت: بیش از 90 درصد مصوبات نشست 
های گذشته در خصوص بازسازی و عمران بازار کرمان 
رزم حسینی   علیرضا  ایرنا،  گزارش  به  است.  شده  اجرا 
بازار  عمران  و  بازسازی  مصوبات  بررسی  نشست  در 
روند  از  بار  یک  وقت  چند  هر  افزود:  قدمگاه  تکیه  در 
بازسازی بازار بازدید می شود و خوشبختانه بیش از 90 
درصد مصوبات پیشین اجرا و عملیاتی شده است. وی 
خاطرنشان کرد: یکسری اقدامات جدید هم مقرر شد با 
خوب،  اتفاقات  از  یکی  و  شود  انجام  بازاریان  مشارکت 

وحدت و همدلی بین اصناف و دولت است.

برنامه پیشین توسعه کشور به  مجید نعمت الهی: دو 
شدند؛  تبدیل  اجرا  مرحله  در  ناخوشایند  هایی  تجربه 
نبود،عاملی  آنها  به  پایبند و معتقد  آنجا که دولت هم 
که باعث شد با وجود جهت گیری های درست برنامه 
ایران  اقتصاد  در  مناسبی  کارکرد  برنامه  این  پنجم، 
نداشته باشد و بیشترین ناکامی را در مقایسه با برنامه 
توسعه  راه  نقشه  ششمین  کند.  تجربه  پیشین  های 
بهره  با  قرار است  یازدهم،  به خواست دولت  اما  کشور 
بخشی خصوصی  توان  و  مشارکت  از  گیری حداکثری 

تهیه و تدوین شود. 
فعاالن بخش خصوصی با استقبال از این رویکرد دولت، 
بخش  موثر  مشارکت  تحقق  برای  الزم  بستر  معتقدند 
خصوصی هم باید فراهم شود.درگام اول، اتاق ایران بر 
به  نسبت  مشاور،  عنوان  به  و   دولت  خواست  اساس 
پیشنهادی  بسته  تدوین  کارشناسی  کارگروه  تشکیل 
که  نگاه  این  با  است.  کرده  اقدام  خصوصی  بخش 
تدوین  در  ای  منطقه  و  ملی  آمایش  اهمیت  به  توجه 
پیشنهادات  که  است  الزم  و  است  ضرورت  برنامه،یک 
بخش خصوصی استانها هم به تدوین گران برنامه ارایه 
انجام  اقدامات  بیشتر  آنها شنیده شود، شرح  و صدای 
شده از سوی بخش خصوصی در آستانه تدوین برنامه 
ششم توسعه را در گفتگوی »اقتصاد کرمان« با محسن 
جاللپور نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و رییس اتاق 

کرمان، می خوانید.
جاللپور با اشاره به اینکه رویکرد دولت جدید در تعهد 
و  ششم  برنامه  در  خصوصی  بخش  موثر  مشارکت  به 
و  صحیح  تدبیری  و  کشور،رویکرد  اقتصادی  توسعه 
و  جایگاه  تا  است  الزم  همزمان  و  است  اندیشمندانه 
مسئولیت دولت و بخش خصوصی به تفکیک در برنامه 

ششم لحاظ شود.
نویسی  برنامه های کوتاه مدت)بودجه  به  اشاره  با  وی 
بلند  و  توسعه(  ساله   5 )برنامه  مدت  میان  ساالنه(، 

از  کدام  هر   : گفت   ) ساله   20 انداز  )چشم  مدت 
این برنامه ها قواعد و شرایط خاص خود را دارد اما 
بی ارتباط و جدا از هم نیستند و  در عمل بودجه 
ساله   5 توسعه  های  برنامه  از  باید  ساالنه  نویسی 
های  برنامه  در  کرد:  تصریح  جاللپور  کند.  تبعیت 
پنج گانه 5 ساله قبلی نقاط قوت و ضعف فراوانی 
وجود داشته، که موفق ترین آنها از نظر اجرا، برنامه 
برنامه  آنها  ترین  توفیق  کم  و  ترین  ناکام  و  سوم 
پنجم بوده است. وی یادآور شد: یکی ازعوامل اصلی 
هدفمند  و  تاثیرگذار  حضور  سوم،  برنامه  موفقیت 
بخش خصوصی بوده و بر همین اساس از مشارکت 
بخش خصوصی در توسعه و اقتصاد کشور باید به 

عنوان یک ضرورت استقبال و راه برای آن هموار شود. 
بخش خصوصی نقطه قوت اقتصاد ملی

گران  تدوین  درست  نگاه  با  کرد:  تصریح  ایران  اتاق  رییس  نایب 
برنامه ششم در دولت، در همان ابتدای کار ، پالن کلی برنامه به 
اتاق در تمامی کمیته  نمایندگان  ارایه شد و  ایران  بازرگانی  اتاق 

یافتند  برنامه حضور  تدوین  و  بررسی  کارشناسی  های 
چرا که توان بخش خصوصی می تواند نه تنها در شرایط 
فعلی کشور که همواره نقطه قوت اقتصاد ملی باشد و از 
سوی دیگر خود بخش خصوصی هم از تاثیرپذیرندگان 

تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های دولت است . 
وی اظهار داشت: هر کجا صدای بخش خصوصی شنیده 
اند  بوده  برخوردار  از کامیابی کمتری  ها  برنامه  نشده، 
و در مواردی برنامه امکان اجرا هم نیافته است اما در 
موفقیت   ، دولت  و  خصوصی  بخش  همراهی  شرایط 
بیشتری را می توان انتظار داشت .جاللپور تاکید کرد: 
واقعی  باور  و  اقتصاد  در  بخش خصوصی  نقش  تقویت 
تدوین  در  مساله  مهمترین  بخش،  این  توانمندی  به 
ششمین برنامه پنج ساله توسعه برای تحقق کاهش 15 
پایان  در  ایران  اقتصاد  در  دولت  سهم  درصدی   20 تا 

این برنامه است.
اجرای صحیح سیاست های کلی اصل 44  افزود:با  وی 
رشد  امکان  ایران  اقتصاد  در  واقعی  خصوصی  بخش 

خواهد یافت. 
بازنگری در جایگاه دولت و بخش خصوصی

نایب رییس اتاق ایران بازنگری در جایگاه دولت و بخش 
با  همزمان   : گفت  و  خواند  ضرورت  یک  را  خصوصی 
توجه به توانمندی های بخش خصوصی ، لحاظ کردن 
فعال بخش خصوصی  نظرات  اعمال  و  ای  منطقه  نگاه 
مناطق مختلف کشور در برنامه ، فراهم کردن مقدمات 
به حداقل رساندن  برای  برنامه ریزی  برنامه،  کارآمدی 
میزان انحراف برنامه و نظارت دقیق و مستمر بر روند 
اجرای آن ، نگاه کامل و جامع به اقتصاد ملی ، حرکت 
در مسیر کاهش اتکا به نفت و رهایی از این وابستگی 
غیرنفتی  صادرات  توسعه  در  کشور  توان  بر  تکیه  و 
باید از اولویت ها در تدوین برنامه ششم توسعه باشد.
در  منطقه ای  نگاه  اعمال  ضرورت  درتشریح  جالل پور 
از  استان  برنامه،اظهار داشت: در حالی که  هر  تدوین 
نظر اقلیم، ظرفیت ها، نیروی انسانی و فرهنگ، ظرفیت 
برنامه  از یکسو  را دارد، الزم است  و شرایط خاص خود 
ریزی متناسب با این شرایط انجام شود و از سوی دیگر 

اختیارات کافی هم  به مناطق داده شود.
محسن جالل پور در پایان تصریح کرد: مسیر برنامه ششم 
توسعه باید هماهنگ و مکمل پنج برنامه قبلی باشد و با 
پنج ساله  برنامه های  اجرای  قوت های  و  ضعف ها  واکاوی 
و  متوازن  توسعه  مسیر  در  بلندتری  های  گذشته،گام 
نگاه  با  افزود:  کرمان  اتاق  برداشت.رییس  کشور  پایدار 
باید به اصالح ساختار حجیم دولت در قالب  به گذشته 
برنامه ششم اقدام کرد و اگر در همه  ساختار دولت امکان 
کوچک سازی و واگذاری نیست و نمی توان آن را در برنامه 
ششم توسعه گنجاند،الزم است برای چند وزارتخانه مشخص، این 

اتفاق صورت گیرد. 

جایگاه رسانه ی مستقل در توسعه

وقت��ی صحبت از »توس��عه« به میان 
می آید برخی به اش��تباه آن را معادل یا 
مترادف »رش��د« می دانند در حالی که 
رشد یک مفهوم کمی و توسعه یک مفهوم 
کیفی است. البته استفاده از واژه ی »رشد 
و توس��عه« در کنار یکدیگر تا زمانی که 
به جنبه ی کیفی و کمی آن توجه ش��ود 

چندان مساله ساز نخواهد بود. 
 توس��عه به چه معناست؟ از توسعه تعاریف و تعابیر متعددی 
ارائه شده اس��ت و همچنان دایره ی این تعاریف در حال فراخ تر 
شدن است. توسعه در لغت به معنی خروج از »لفاف یا پوشش« 
می باش��د، البته در فرهنگ لغت  دهخدا و معین از آن به معنی 
ترقی، پیشرفت، بهتر و قدرتمندتر شدن یاد می شود که به نظر 
می رس��د بیش��تر جنبه ی عام و کمی آن مد نظر بوده اس��ت در 
حالی که در ادبیات توسعه به بُعد کیفی آن توجه بیشتر می شود. 
مراد از  لفاف در اینجا، عالم قدیم و جامعه ی سنتی می باشد. 
جامعه ای که متکی به علوم غیبی و ماورایی می باشد. قویترین و 
مهمترین عنصر به جا مانده از جامعه ی گذش��ته دین می باشد. 
ب��ه تعبیر آیه 213 س��وره بقره، تا پیش از آم��دن دین، آدمیان 
هم��ه امت واحد بودند. پیامبران آمدند و با بش��ارت و انذار این 
امت واحد را برآشفتند و میانشان تفاوت و تحول ایجاد کردند و 
آتش ناهمواری در خرمن تعادل جهانیان زدند و جهان انس��انی 
از آنجا آغاز ش��د. اما برای حیوانات پیوس��ته جهان تغییر نکرده 
اس��ت چرا که متفکری در بین آنها حضور نیافته که آتش چند 
دس��تگی را که مایه رشد و تکاملشان شود برافروزد و تاریکی را 
در بین آنها از بین ببرد. اما بدعت هایی که توس��ط مبلغان دین 
در اروپا به وجود آمد و کشیش��ان فاسد به کمک این ابزار مردم 
را می فریفتند، عرصه را بر مردم به حدی تنگ نمود که موجب 
شکل گیری رنسانس  شد و ایجاد زمینه برای ورود به یک دنیای 

جدیدی به نام مدرنیته را فراهم آورد.
مردم معموالً از مدرنیته تعریف درس��تی نمی دهند و بیش��تر 
میوه های مدرنیته را مد نظر دارند و ریشه های مدرنیته و جهان 
مدرن کمتر توجهشان را جلب می کند. دلیل این امر هم کاماًل 
واضح است چرا که انسانها، به تعبیر ساده، عقلشان به چشمشان 
اس��ت. تعریف ع��وام از مدرنیته، دنیایی مدرن اس��ت که در آن 
اینترنت، کامپیوتر، هواپیما، الکتریسیته، راه آهن، بمب شیمیایی، 
پارلمان، حزب، روزنامه، رادیو، تلویزیون، دانشگاه، بانک، سینما و 
غیره در اختیار انسان قرار دارد. یعنی آنچه را قباًل وجود نداشته 

و االن وجود دارد را به مدرنیته نس��بت می دهند. مردم معموالً 
درختان، زمین و آسمان را جزء دنیای مدرن به حساب نمی آورند 
و آن را متعلق به گذشته می دانند. مثاًل علم ریاضیات را که در 
گذشته وجود نداشته را از آن دنیای مدرن می دانند. اما این تعریف 
بسیار سطحی و ناقص است. چرا که اگر جهان جدید را اینگونه 
تعریف نماییم این ابهام پیش می آید که چرا این امور در گذشته 
نبوده و چطور امروز پیدا شده اند؟ چرا عقل گذشتگان به ساخت 
و ایجاد چنین چیزهایی نرسیده است؟ برای پاسخ دادن به این 
س��واالت و تعریف دقیق تر مدرنیته بایستی به سمت ریشه های 

آن رفت و از آن منظر مدرنیته را تعریف کرد. 
اگر به رنسانس برگردیم در می یابیم که انقالب فکری و فرهنگی 
رنسانس در اوایل قرن 14 در ایتالیا آغاز و طی سه سده کل اروپا 
را در بر گرفت. رنسانس در اروپا منجر به این شد که مردم برای 
تمشیت امور خود، عقل بشر را کافی دانستند و نیازی به استفاده 
از آموزه های کلیسا ندیدند. همچنین تئوری »شک برای یقین« 
رنه دکارت ریاضی دان و فیلس��وف فرانسوی در این دوران باعث 
شد تا حد زیادی، مردم از پوستین دنیای خرافی خود خارج شده 
و ب��ه تفکر و تعقل بپردازند. چنین چرخش و تحوالتی زمینه ی 
ش��کل گیری علوم به خصوص علوم طبیع��ی و پس از آن علوم 
انسانی را فراهم آورد. تا اینکه در قرن 17، بشر خود را مجهز به 
دو ابزار قدرتمند علمی )علوم طبیعی و علوم انسانی( دید. مسلح 
شدن بشر به این علوم باعث شد که نگرش انسان نسبت به دنیای 
پیرامون خود تغییر کند و زمینه ی شکل گیری جهان مدرن را به 
وجود آورد. در واقع وقتی نگاه بش��ر به پیرامون خود تغییر کند، 
روش و منش متفاوتی پیدا خواهد کرد، به نوعی می توان گفت 
ک��ه چون دنیا را متفاوت دید دنیایش متفاوت ش��د. این نگرش 
باعث دسترسی به میوه های مدرنیته شد. شایان ذکر است این 
تغییر و تحوالت تنها معطوف به زندگی انس��انی است و به هیچ 
روی دنیا برای حیوانات، جدید و نو نش��ده است چون نگاهشان 
به دنیا تغییر نکرده است. پس می توان نتیجه گرفت الزمه¬ی 

ایجاد دنیای جدید، نگرش و تفکر جدید می باشد. 
در جهان س��نتی، تصور بر این بود که زمین محور دنیاست و 
انسان موجودی کیهانی است. همچنین مردم امور خود را از طریق 
ارتباط با کائنات، کف بینی، پیشگویی و موعظه های کلیسا دنبال 
می کرند. اما در جهان جدید، بشر این امکان را یافت تا با کمک 
عقل خود و ابزار علمی بتواند پرده از راز بسیاری از امور بردارد و 
نسبت به آنها فایق آید. بنابراین وقتی از توسعه به عنوان خروج 
از لفاف یاد می ش��ود بدان معناست که برای ایجاد جهان جدید 

نیاز به انسان جدید با نگرش جدید می باشد.
مایکل تودارو در این خصوص می گوید: دستیابی به توسعه عالوه 
بر بهبود وضع درآمدها و تولید آشکار، متضمن تغییرات بسیاری 
در ساختار اجتماعی، نهادی، اداری و نیز طرز تلقی عامه ی مردم 

حتی در آداب، رسوم، اعتقادات و نگرش است.
 همچنین س��ریع القلم در کتاب »عقالنیت در توسعه یافتگی 
ایران«، تحقق توسعه را مشروط به پرورش انسان عقالیی و افزایش 
عقالنیت در انس��ان می داند. این گفته بدان معناس��ت که برای 
توسعه به انسانی متفاوت و متحول نیاز داریم. انسانی که توانایی 
فکری باالیی دارد، علم مدار، منطقی، قانون مدار، منظم، مسئولیت 
پذیر انتقادپذیر و امثالهم اس��ت. انسانی که دیگران را بر خویش 
مقدم داند، منافع ملی را بر منافع فردی و شخصی ترجیح دهد.

قاعدتاً همه خصوصیت هایی که یاد ش��د، به صورت لحظه ای 
و طی یک زمان کوتاه مدت به وجود نخواهد آمد، بلکه مستلزم 
آن خواهد بود که بایستی با بهره گیری از آموزه های فرهنگی ملی 
و مذهبی، زمینه ی آموزش و پرورش چنین انس��انی را به وجود 
آورد. به قول تئودور ش��ولتز اقتص��اددان آمریکایی برای این که 
بفهمیم که در یک جامعه تا چه حد بحث توس��عه جدی گرفته 
شده و این که چه قدر آن جامعه توسعه یافته است نباید به سراغ 
آسمان خراش ها و آخرین تسلیحات نظامی آن رفت بلکه بایستی 
به سراغ مهدهای کودک و کودکستان ها رفت تا ببینیم تا چه حد 

مفاهیم و بذر توسعه را در ذهن کودکان می کارند. 
اگ��ر این رش��ته را دنبال کنیم به حلقه ی مفقوده ی توس��عه، 
یعنی آموزش خواهیم رس��ید. یعنی نقطه ی آغازین توس��عه از 
جایی خواهد بود که بتوان نظام آموزشی را متحول کرد و نظام 
آموزشی تحول آفرین را بنا نهاد. در جوامع امروزین، آموزش در 
سه سطح دنبال می شود، آموزش آکادمیک که در مدارس اتفاق 
می افتد، آموزش های تخصصی و فنی که توس��ط دانشگاه ها و 
بخ��ش خصوصی عمدتاً صورت می پذیرد و آموزش های عمومی 

که توسط قوی ترین ابزار، یعنی »رسانه« انجام می شود.
آموزش های آکادمیک و تخصصی را زمانی می توان در مس��یر 
توس��عه موثر دانست یا به آنها لقب آموزش توسعه ای داد که در 
کنار آموزش مبانی نظری علوم مختلف به دنبال کاربردی کردن 
آنها نیز باش��د و در این مس��یر به تعلیم و تربیت انسان های علم 
مدار و منطقی بپردازند. در واقع نهال پرورش انسان های توسعه ای 
را بایس��تی در کودکس��تان ها و دبستان ها کاشت و در دوره های 
تحصیلی بعدی زمینه ی رشد و نمو آن را مهیا نمود. قاعدتاً انجام 
این مهم زمان زیاد و سیاس��ت گذاری های کالنی را می طلبد که 

پرداختن به جزئیات آن از حوصله ی این بحث خارج اس��ت. اما 
موضوعی که به نظر می رس��د می  تواند دایره ی اثرگذاری وسیع 
تری داشته باشد آموزش های عمومی است. در اینجا مقصود از 
آموزش های عمومی همانطور که بیان شد آموزش هایی است که 
از کانال ابزار قدرتمندی به نام رسانه تعلیم داده و ترویج می شود.
پیش از ورود به مبحث الزم است واژه ی رسانه را تعریف کرد. 
در فرهنگ معین به هر وسیله ی انتقال دهنده ی اطالعات، رسانه 
گفته می شود. در فرهنگ عمید نیز رسانه این گونه تعریف می شود: 
هر وسیله ای که مطلب یا خبری را به اطالع مردم برساند مانند 
رادیو، تلوزیون و روزنامه، رس��انه نام دارد. بر طبق تعاریف فوق، 
رسانه ابزاری برای اطالع رسانی است. اما امروزه در جهان، رسانه 
به ابزاری بسیار قدرتمند مبدل شده است، به گونه ای که بازیگران 
عرصه ی سیاس��ت با به کارگیری اهرم های اطالعاتی )رس��انه( 
توانسته اند به تغییر باورها، نگرش های جمعی و یا شکل دهی به 
افکار عمومی داخلی و خارجی اقدام نمایند. فارغ از تأثیرگذاری 
منفی رسانه بر مردم، اگر سیاستگذاری رسانه ای به درستی انجام 
شود قاعدتاً آثار چشم گیری به جا خواهد گذاشت. رسانه ابزاری 
اس��ت که بیشترین ارتباط را با اقشار جامعه دارد. اما نوع ارتباط 
آنها یکسان نیست. معموالً مردم خواص بر عملکرد رسانه و نگرش 
آن تأثیر می گذارند و رسانه بر عوام بسیار تأثیر گذار است. منظور 
از خواص، نخبگان و اندیش��مندان جامعه لزوماً نیس��ت بلکه در 
جوامع در حال توس��عه، کس��انی که بتوانند از کانالهای مختلف 
به قدرتی دست یابند که در امور دخالت مستقیم داشته باشند، 
خواص نام می گیرند. حال اگر این خواص بتوانند مبانی فرهنگی 
توس��عه را از طریق رسانه به مردم آموزش دهند، طبیعتاً مسیر 
توسعه کوتاه تر خواهد شد که معموالً چنین نمی شود و سودای 
قدرت عنان عقالنیت را از کف می رباید و انس��ان را به موجودی 

سلطه گر تبدیل می کند.
البته تا این جا صحبت در رابطه با رسانه ای بود که در اختیار 
حکومت اس��ت و به خودی خود اختیار عمل ندارد. در واقع این 
نوع رس��انه از خطرناکترین آن محسوب می شوند، چون معموالً 
یک وظیفه ی خطیر را به نام »سرپوش گذاری« دنبال می کنند 
و مردم معموالً از حقیقت یک واقعه مطلع نخواهند شد. اما رسانه 
های مستقل و رسانه هایی که برای ارتزاق و دوام دست به سوی 
هرکس دراز نمی کنند داستان دیگری دارند. این نوع رسانه ها با 
روش��نگری و شفاف سازی سعی در باال بردن سطح آگاهی مردم 
در کل جامعه را دارند. این رسانه ها، جامعه را سریعتر برای گام 
نهادن در مس��یر توس��عه آماده می کنند چرا که سعی در تغییر 

نگرش جامعه دارند و قاعدتاً تا زمانی بتوان نگرش یک جامعه را 
تغییر داد می توان گفت که سرنوش��ت آن نیز تغییر کرده است. 
رسانه های مستقل حکم یک دیده بان محرم و مورد اعتماد مردم 
را دارن��د و بدون دخل و تصرف در اطالعاتی که در اختیار مردم 
قرار می دهند، به دنبال رش��د فکری و فرهنگی جامعه هستند. 
رسانه ی مستقل، صدای مردم در گوش مسئولین و چشم مردم 

در امور اجرایی و تصمیم گیری هستند.
البته در جوامع در حال توسعه معموالً واژه ی رسانه های مستقل 
و آزاد برای مس��ئولین کمی آزار دهنده و رعب آور است. چرا که 
عمدتاً در جوامع در حال توس��عه س��اختار و سازماندهی دقیقی 
وجود ندارد و همین عامل باعث می ش��ود گرفتن پس��ت و مقام 
معادل باشد با گسترش قدرت رانت. بنابراین تنها عامل بازدارنده 
در ش��یوع آفت رانت و یا حتی تصمیم های نامعقول، رسانه های 
آگاه و مستقل هستند و این رسانه های سالم و مستقل می توانند 
عامل بسیار مهم و موثری در تسریع توسعه باشند چرا که عالوه 
بر تجزیه و تحلیل امور و نظارت مس��ئولین و تصمیم های آنها، 
زمینه ی تغییر نگرش به محی��ط پیرامون را ایجاد خواهند کرد 
که این تغییر نگرش مقدمه ای برای خلق تمدنی جدید و تشکیل 
جامعه ی مدرن خواهد بود. به طور مثال رس��انه های مس��تقل با 
حمایت از کارآفرینان عالوه بر تکریم ایشان می توانند در ترویج 
فرهنگ کارآفرینی موثر باشند. مثال های دیگری در این زمینه 
م��ی توان زد مثل رعایت حقوق ش��هروندی، پایبندی به قانون، 
جلوگیری از خرافه پرس��تی، تعقل در امور، مس��ئولیت پذیری، 
پاس��خگویی در مقابل تصمیم گیری ه��ای و اقدامات، تعامل و 
همکاری، احترام به عقاید و افکار مختلف، از بین بردن رس��وم و 
آیین های غلط، حفظ کرامت انسانی، حس تعلق و تقویت عرق 

ملی و میهنی و غیره. 
کالم آخر اینکه هر چه رسانه ها بتوانند خود را از دام تعلق و 
وابستگی به اغیار برهانند، دامنه ی تاثیرگذاری وسیعتر و عمیقتری 
خواهند داش��ت و قاعدتاً در مسیر توسعه به یک مولفه¬ی مهم 
تبدی��ل خواهند ش��د. در غی��ر این صورت به م��رور زمان رو به 
اضمحالل خواهند رفت و نه تنها تاثیرگذار نخواهند بود بلکه به 
نوعی حس اعتماد و اطمینان که یکی از ش��روط تحقق توسعه 

است را از بین خواهند برد. 

* دبیر شورای سیاستگذاری »اقتصاد کرمان«
*کارشناس مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان

محمدرضا دهقان پور 

ه�ر کج�ا ص�دای بخ�ش خصوص�ی ش�نیده نش�ده، 
ب�وده  برخ�وردار  کمت�ری  کامیاب�ی  از  ه�ا  برنام�ه 
ام�کان اج�را ه�م نیافت�ه  ان�د و در م�واردی برنام�ه، 
اس�ت ام�ا در ش�رایط همراه�ی بخ�ش خصوص�ی و 
دول�ت، موفقی�ت بیش�تری را م�ی ت�وان انتظار داش�ت

در گفتگوی » اقتصاد کرمان « با نایب رییس اتاق بازرگانی ایران بررسی شد

بستهپیشنهادیبخشخصوصیبرایتدوین
برنامهششمتوسعه

» اقتصاد کرمان« در شرایط تعدد نشریات عمومی و 
غیر تخصصی در استان، فعالیت خود را با اشراف کامل 
به ظرفیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان و 
با محور قرار دادن ظرفیت علمی و دانشگاهی کرمان 
روزنامه  از  ای  مجموعه  تخصصی  توان  بر  تکیه  و 
نگاران حرفه ای، صاحب نظران دانشگاهی و فعاالن 
اقتصادی، آغاز می کند تا از یک سو ظرفیت جدیدی 
در حوزه رسانه ای استان و تخصصی شدن فعالیت در 
این عرصه ایجاد کرده باشد؛ راهی که کمتر پیموده 
شد یا در محیط رسانه ای کرمان بی رهرو مانده است 
و از دیگر سو اطالع رسانی و آگاهی بخشی از فضای 
اقتصادی استان را که عمدتا در این سال ها کمترین 

نقد و تحلیلی به خود ندیده، وسعت بخشد.
الزامات  همه  کنار  در  خود  برای  کرمان«  »اقتصاد 
رسالت  و  ماموریت  رسانه،  یک  اخالقی  و  حرفه ای 
عنوان  به  را  استان«  اقتصادی  توسعه  »دیده بانی 
رسانه ای مستقل، برگزیده و مادام که بتواند در این 
عرصه با بهره گیری از دیدگاه های صاحب نظران در 
خصوص تصمیم ها وبرنامه های بخش های مختلف 
اقتصادی، روشنگری کند و همزمان با حفظ استقالل 
خود ، در جایگاه رسانه ای موثر به واکاوی و تحلیل 
را سرعت  استان  اقتصادی  توسعه  و  بپردازد  مسایل 
خواهد  حضور  استان  رسانه های  جمع  در  بخشد، 
داشت و جز این آمال و اندیشه دیگری را برای خود 

متصور نیست.
در  اقتصادی  فعاالن  واسط  حلقه  کرمان«  »اقتصاد 
و  دانشگاهی  نظران  صاحب  مختلف،  های  بخش 
تالش  و  بود  خواهد  استان  اقتصادی  سازان  تصمیم 
اقتصاد  مردمی  و  خصوصی  بخش  تا  کرد  خواهد 
از  تر  روشن  تصویری  و  کند  نمایندگی  را  کرمان 
برابر  در  بخش  این  واقعی  ظرفیتهای  و  مطالبات 
تصمیم سازان استان قرار دهد. در این راه اما خود را 
بی نیاز از همراهی صاحب نظران و فعاالن اقتصادی 
همه  سوی  به  یاری  دست  تعارف  بی  و  دانیم  نمی 
دلسوزان استان کرمان دراز می کنیم و خوشحالیم 
رسانه  موثرترین  با  همکاری  سالهای  واسطه  به  که 
اقتصادی ایران - روزنامه دنیای اقتصاد-  از الگویی 
اقتصادی  داری  روزنامه  و  نگاری  روزنامه  در  موفق 
موفق  چنین  الگویی  داشتن  قطعا  و  بریم  می  بهره 
را بسیار بهتر از راه پیمودن در مسیری بی راهنما و 
دلیل می دانیم. در همین حال پردازش های رسانه 
و  مدون  ای  برنامه  قالب  در  کرمان«  »اقتصاد  ای 
اهدافی از پیش تعیین شده، طیف وسیعی از مسایل 
اساسی و کالن اقتصاد استان تا دغدغه ها و مسایل 
اقتصادی استان را در  جزیی تر بخش های مختلف 
و  مفاهیم  به  وسیعتر  نگاهی  در  و  گرفت  خواهد  بر 
همچون  مغفولی  البته  و  ارزشمند،موثر  موضوعات 
سرمایه اجتماعی و نسبت آن با توسعه اقتصادی نیز 
و شرح  خواهانیم  را  تان  همراهی  پرداخت.  خواهیم 
بیشتر اهداف و رویکردها را در شماره های آتی پی 

خواهیم گرفت.

دیده بان توسعه اقتصادی
 استان کرمان 

مجید نعمت الهی / مدیرمسوول
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س��ومین نشست از سلس��ه نشست های تعامل 
صنعت و دانش��گاه ب��ا حضور کارآفرین��ان موفق 
و پیشکس��وتان صنعت با دانش��جویان و استادان 
دانشکده فنی کرمان در محل این دانشگاه برگزار 
شد.به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، 

معادن و کشاورزی استان کرمان، رییس کمیسیون 
معدن اتاق کرمان گفت: همیشه یک سوتفاهم در 
خص��وص کارآفرینی وجود داش��ته و آن را ایجاد 
ش��غل عنوان کرده اند در حالی که کارآفرینی یک 

عمل متهورانه است.

وی ب��ا بیان اینک��ه بدون هم��کاری صنعت و 
دانشگاه هیچ اقدامی شکل نمی گیرد، افزود: صنعت 
و دانشگاه باید با یکدیگر و هماهنگ با هم حرکت 
کنند در غیر این صورت اقدامات و برنامه ها بسیار 

گران و طوالنی انجام می شود.

سومین نشست 
پیشکسوتان صنعت

 با دانشجویان برگزار شد 

صنعت،  معدن 
تجارت

یادداشت     نگاه 

نبش خیابان نادر  

3
معاون معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان خبر داد:

وجود3هزارمعدنبلوکهشدهدراستان این جا؛ جاِی شما نیست!

بزرگ ترین  از  یکی 
امروز  رقابت های 
اس���ت���ان ه���ای 
کشور،  مختلف 
جذب  برای  تالش 
نی  ا ر ا یه گذ ما سر
اس���������ت ک���ه 
ورود  ب��ا  بتوانند 

اشتغال  و  مالی  گردش  منطقه،  به  سرمایه هایشان 
ایجاد کنند.

تجربه نشان داده است هر استانی که البی بزرگ تری 
برای جذب سرمایه داران و ایجاد رغبت و توجیه آن ها 
باشد،  داشته  خودش  استان  در  سرمایه گذاری  به 
که  باشد  دلیل  همین  به  شاید  بود؛  خواهد  موفق تر 
افراد  انتخاب  تصمیم گیری،  مجامع  بعضی  در  حتی 
تلقی  بسیار مهم  برای تصدی پست های مهم کشور 

شود.
استان کرمان از این دست البی ها در سطح اول کشور 
دولت  کرمانی های  از  بردن  اسم  به  نیاز  ندارد.  کم 
هست  نیاز  اما  نیست؛  قبلی  و  فعلی  مجلس های  و 
راس  در  کرمانی ها  داشتن  مقام  و  پست  ببینیم  که 
هرم مدیریتی و تصمیم گیری کشور باعث ایجاد چه 
استان  برای  سرمایه گذار  جذب  حوزه  در  عملکردی 

بوده است.
به عقیده من کم لطفی  است اگر بگوییم کرمانی های 
برای  کاری  خصوص  این  در  کشور  سطح  در  موثر 
نزدیک  از  که  است  سالی  دو  یکی  نکرده اند.  کرمان 

شاهد تالش هایی هستم که در این زمینه می شود. 
ورود  از کرمانی هایی که در پست های مهم  بسیاری 
گرفته  جلسه  برقراری  و  رسمی  دعوت  از  کرده اند، 
دارند  سعی  رفاقتی؛  و  دوستانه  صحبت های  تا 
هم  خصوصی  اغلب  )که  بزرگ  سرمایه گذاران  تا 

نیستند!( را به استان بیاورند.
این سعی هم اغلب نتیجه می دهد و به عنوان مثال 
گروه  چندین  شاهد حضور  سال  دو  یکی  همین  در 
در  فعاالن  از  بودیم!  کرمان  در  بزرگ  سرمایه گذاری 

بخش معدن و کشاورزی گرفته تا تامین آب.
روال هم معموال بر این است که با دعوت گروه های 
مورد  استان  در  مربوطه  پتانسیل های  سرمایه گذار، 
عقد  به  یا  هم  نهایت  در  و  می گیرد  قرار  بازدید 
تفاهم نامه منجر می شود یا این گروه ها از همان اول 
لقایش  به  را  کرمان  در  سرمایه گذاری شان  عطای 

می بخشند و محترمانه برمی گردند!
نکته اصلی این جاست که چرا با وجود تالش هایی که 
صورت می گیرد و حضور سرمایه گذاران در کرمان رقم 

می خورد، خروجی چندانی از آن مشاهده نمی شود؟
سرمایه گذاری  طرح های  اجرای  مقاِم  در  چرا  یعنی 
)قبل از آغاز به کار و یا در حین اجرای طرح( رغبت 

چندانی براِی سرمایه گذار باقی نمی ماند؟
امروز که کشور به سمت بنگاه داری خصوصی پیش 
را  خود  نمی تواند  غیراقتصادی  پارامتر  هیچ  می رود، 
در این زمینه دخیل کند. نکته اصلی در این زمینه 
زیرساخت های سرمایه گذاری در استان کرمان است 
که اگر هزاران البی و خواهش و تمناِی »کرماني های 
خصوصی  بخش  بیفتد،  اتفاق  هم  کشور«  بزرگ 
نمی تواند ضعف زیرساخت ها را نادیده بگیرد. منطقی 
زیان  و  سود  فکر  به  هم  خصوصی  بخش  که  است 

خودش باشد.
بدوِن  استان،  در  نامناسب  و  ناموزون  زیرساخت های 
شک بدنه ی اداری استان می باشد. بدنه ای که حتی 
ممکن است دستور مافوق وزارتی خود را نیز اجرایی 

نکند!
مقام  مستقیم  دستور  با  که  مواردی  بسیار  چه  و 
دلیل  به  استان،  اداری  بدنه کوچک  در  وزارت  عالی 
به  قانون  از عدم اجرای صحیح  سخت گیری و ترس 

یک برگه ی بی خاصیت بدل شده اند!
روز  فقط چند  پروژه  اتمام  تا  که  مواردی  بسیار  چه 
باقی مانده بود و کارشکنی بدنه اداری برخی ارگان ها 

این اتفاق را میسر نساخت! 
مصائبی  چه  که  یادتان هست؛  که  را  آدینه  پایانه ی 
داشت برای افتتاح شدنش! یا ورود حمید پورقاضی به 
کرمان و قوِل سرمایه گذاری صدها میلیاردی اش برای 
سیتی سنتر پردیس! یا حضور شرکت های فوالدی در 
استان که هنوز نیامده اند می گویند ما ُکک نداریم و 
می ترسند از این که دستور مستقیم وزیر برای تامین 
مشکالت  یا  و  نشود!  اجرایی  کرمان  در  خوراک شان 
معدن باب نیزو که دستور مستقیم وزیر را داشت و 
هنوز بالتکلیف در پرونده های تلنبار شده ی ارگان های 

ذی ربط خاک می خورد!
و چندین و چند مورد از این مباحث که وقتی آخِر 
از  بسیاری  که  می بینیم  می کنیم،  نگاه  را  هرکدام 
مسئوالن  اندک  مساعدت  با  می شد  که  پروژه هایی 
استان مشکالت شان حل شود، بس که در پیچ و خم 
بدنه ی اداری استان باال و پایین شده اند و می شوند، 

دیگر خاصیت و توجیه خود را از دست می دهند.
گره ی کار اینجاست!

اگر ما به فکر پیشرفت استان هستیم؛ اگر برای مان 
است  مهم  آیندگان مان  آینده ی  و  تولید  و  اشتغال 
از  عبارتی »ترس  به  و  با سخت گیری  بگذاریم  نباید 

اجرا«، سرمایه گذاران را کالفه کنیم.
باور کنید اینجا؛ توِی پایتخت هم همه از سخت بودن 

سرمایه گذاری در استان می گویند. 
می گویند: کرمان جاِی ما نیست!

*  دانشجوی دکتری اقتصاد- تهران

حسین تقی زاده*

سرمایه اجتماعی و نقش آن در توسعه اقتصادی 

مونا کنعانیان * چ��را از خط عابر پی��اده و پل عابر 

استفاده نمی کنیم؟ چرا از روی نرده 
ه��ا می پریم؟ چرا وس��ایل ورزش��ی 
عموم��ی را می ش��کنیم و خراب می 
کنیم؟ چرا چراغ های برق خیابانها و 
باجه های تلفن عمومی را تخریب می 
کنیم؟ چرا در معامالت و کار قلب می 
کنیم و می خواهیم با کمترین وقت 
و انرژی بیش��ترین درآمد را به دست 
آوری��م؟ چ��را دروغ می گوییم؟ چ��را در اداره ارباب رجوع را 
سرگردان و معطل می کنیم؟ چرا از راست سبقت می گیریم؟ 
چرا در خیابانهای یک طرفه از سمت مقابل حرکت می کنیم؟ 
چرا پشت چراغ قرمز نمی ایستیم؟ چرا با آب شرب لوله کشی 
ماشین می شوییم و به باغچه خانه آب می دهیم؟ چرا اضافه 
بر مصرف خرید می کنیم؟ چرا اضافه می خوریم ؟ چرا آمار 
طالق، خودکش��ی، مهاج��رت، اعتیاد و بزه��کاری در ایران 
باالس��ت؟ چرا سرمایه خود را در کشور/استان/ شهر خودمان 
سرمایه گذاری نمی کنیم؟ چرا طبق آمار بانک مرکزی نزدیک 
به نیمی از کس��انی ک��ه در چهارچوب سیاس��ت طرح های 
زودبازده از بانکها وام گرفته اند، طرح خود را راه اندازی نکرده 
ان��د؟ چرا فرزندانمان در ایران نم��ی مانند؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ 

چرا؟...
همه این پرسش ها در حالی رخ می نماید که در 35 سال 
پس از انقالب ما به اندازه کل تاریخ کشف نفت، نفت فروخته 
ایم. در واقع پرسش این است که با وجود این همه منابع مادی 
که به اقتصاد ایران به صورت سرمایه گذاری اقتصادی، ورود 
فناوری های جدید، گس��ترش آموزش، توسعه زیرساختها و 
... تزریق ش��ده اس��ت، هنوز نه تنها ما توسعه نیافته ایم بلکه 

از نظر بعضی شاخصهای توسعه، پس رفت نیز داشته ایم.
پاسخ همه اینها به یک نکته باز می گردد و آن این است که 
در این دوره سرمایه اجتماعی در ایران کاهش پیدا کرده است 
و کاهش سرمایه اجتماعی، عامل مشترک همه این کاستی ها 

و ناراستی ها بوده است.
یک کشور کوچک را تصور کنید که از غنی ترین مکانها از 
نظر منابع زیرزمینی و معدنی اس��ت و انبوهی از کارخانه ها 
و ماش��ین آالت و تاسیسات زیربنایی به صورت موهبت اولیه 
در آن وجود دارد. ولی هیچ کس در آن زندگی نمی کند. چه 
روی می دهد؟ ما با کشوری رو به رو هستیم که از نظر سرمایه 
طبیعی و مادی و اقتصادی غنی اس��ت ولی این س��رمایه ها 
بدون استفاده و راکد هستند و هیچ بازدهی اقتصادی ندارند. 
پس می توان نتیجه گرفت صرف وجود سرمایه های مادی و 
اقتصادی _ چه به صورت پول نقد باشد، یا به صورت مواد اولیه 
در انبار و یا به صورت تجهیزات و ماش��ین آالت_ نمی تواند 
ارزشی افزوده ایجاد کند. برای اینکه سرمایه های اقتصادی و 
مادی، بازدهی ایجاد کنند نیازمند آن هستیم که نیروی کار 
ساده یا ورزیده، مهندسان تحصیل کرده و مدیران مجرب، در 
یک سازماندهی جمعی، این سرمایه ها را به کار گیرند. بنابراین 

بدون سرمایه انسانی، سرمایه اقتصادی به تنهایی قادر به تولید 
و ایجاد ارزش افزوده نیس��ت. حال فرض کنید که صدها نفر 
کارگر، مهندس، سرمایه دار و مدیر از کشورهای دیگر به کشور 
مفروض گس��یل داده شوند. این افراد در مکان های مختلف، 
مث��ال در کارخانه ها و اطراف تجهیزات و ماش��ین آالت پناه 
می گیرند و به صورت انفرادی یا حتی جمعی زندگی میکنند 
اما هر یک در تالش است که به صورت انفرادی، زندگی خود 
را سامان دهد و از امکانات موجود برای خود سر پناه، وسیله 
دفاعی یا غذایی دس��ت و پا کند. در این صورت ممکن است 
بسیاری از مکان ها و تاسیسات تولیدی موجود توسط افرادی 
که می کوشند زندگی خود را سامان دهند تخریب نیز بشود. 
روشن است که عالوه بر امکانات اقتصادی و مادی، حتی اگر 
نیروی انس��انی نیز وجود داش��ته باشد، هیچ تضمینی نیست 
که از این دو دس��ته عوامل تولید و ارزش افزوده ای به وجود 
آید. وجود این مجموعه عوامل وقتی به تولید می انجامد که 
نیروی انسانی موجود ساماندهی شود، افراد با یکدیگر ارتباط 
برق��رار کنند، همکاری کنند، به یکدیگر اعتماد کنند، برنامه 
ریزی کنند، سلس��له مراتب ایجاد کنند، تقس��یم کار کنند، 
قواعد همکاری و مش��ارکت و روش های نظارت بر آن قواعد 
را ایج��اد کنند و بنابراین بتوانند هدف گذاری کنند، تصمیم 
بگیرند و آن سرمایه های اقتصادی را برای تحقق اهداف شان 
به کار گیرند. این نیروی انسانی سازماندهی شده که با تعامل 
جمعی، همکاری و مشارکت موجب تولید و ایجاد ارزش افزوده 
میشود را “سرمایه انسانی” می نامیم و آن روحیه ها، خلق و 
خو ها، ارزش های اخالقی، عادات رفتاری، آداب و سنت ها، 
هنجاره��ا، روش ها و نهادهایی که منجر به پذیرش سلس��له 
مراتب، تمکین از قواعد اجتماعی، همکاری، اعتماد و مشارکت 
افراد می شود ) که همه این ها شرایط و امکان پیش بینی و 
برنامه ریزی را برای اعضا جامعه فراهم می آورند.( را “سرمایه 

اجتماعی” می نامیم.
بنابراین در می یابیم که برای به کار افتادن سرمایه اقتصادی 
نیاز به س��رمایه انس��انی داریم و برای اینکه نیروی انسانی به 
“سرمایه انسانی” تبدیل شود و بتواند سرمایه اقتصادی را به 
کار گیرد باید یک بستر یا فضای اجتماعی وجود داشته باشد 
تا تعامل، همکاری و مش��ارکت اعتماد آمیز در بین نیروهای 
انس��انی شکل بگیرد، این بستر و فضای اجتماعی را “سرمایه 
اجتماعی” می نامیم. یعنی س��رمایه اجتماعی اجازه می دهد 
که سرمایه انسانی در یک تعامل سازنده، سرمایه اقتصادی را 
به کار گیرد و در نتیجه تولید و ارزش افزوده به وجود بیاید.

یک اقتصاد عبارت اس��ت از مجموع��ه ای از چهارراه های 
منفعتی که عبور از آن زمانی رخ می دهد که بین افراد مبادله 
هایی انجام ش��ود. هر مبادله عبارت است از داد و ستد بسته 
هایی از حقوق مالکیت. هر بسته حقوق مالکیت معموال شامل 
مجموعه حقوقی است که مالک در مورد مال خود دارد. اینکه 
مبادله ها انجام ش��وند یا نه، بستگی به این دارد که آیا راهی 
وجود دارد که هر دو طرف یک مبادله از مبادله منتفع شوند. 
اگر برای عبور از این چهار راه های منفعتی، قواعد مش��ترک 

پذیرفته شده ای وجود نداشته باشد، فرد نمی تواند به راحتی 
و ب��ا اطمینان از اینکه طرف ه��ای مقابلش به تعهدات خود 
عمل می کنند، با آنها وارد معامله و توافق ش��ود. برای اینکه 
مبادله ها به راحتی و با کمترین هزینه انجام گیرد باید حقوق 
مالکیت این بسته های مالکیتی به خوبی حفاظت )تعریف و 
تضمین( شده باشد. در گردش کار یک اقتصاد، در هر دوره، 
باید تعداد بی شماری از بسته های حقوق مالکیتی داد و ستد 
ش��ود. چه کسی باید این همه بس��ته های حقوق مالکیت را 
تعریف و تضمین کند؟ دولت؟ اگر این وظیفه بر عهده دولت 
ها باشد هر اقتصاد، در هر دوره به تعداد بیشماری قانون _کلی 
و موردی_ نیاز داد که تمام این انواع حقوق مالکیت معنوی را 
نوش��ته، تعریف و ثبت کند و از طریق یک دستگاه حقوقی و 
پلیسی عریض و طویل آنها را تضمین کند. که این امر عمال 
در توان هیچ دولتی نیس��ت. کمی دقت نشان می دهد که در 
هر روز، در هر اقتصاد انبوهی از بس��ته های حقوق مالکیت، 
داد و ستد می شود بدون آنکه عمال دولت از وجود آنها مطلع 
باشد و حتی بسیاری از آن بسته های حقوقی دارای توصیف 
دقیق و قانونی نیز نیس��تند. در عم��ل تنها بخش ناچیزی از 
بسته های حقوق مالکیت که در هر دوره در یک اقتصاد داد 
و س��تد می ش��ود، دارای تعریف و تضمین قانونی هستند. در 
حقیقت اگر طرفین مبادله بخواهند که مبادله حقوقشان کامال 
تعریف و تضمین ش��ده باشد، باید یک قرداد همکاری مفصل 
و رسمی که تمامی انتظارات طرفین در آن ذکر شده باشد را 
در یکی از ادارات یا دفاتر مربوطه به ثبت برسانند که چنین 
کاری بسیار پرهزینه و زمان بر است. در عمل طرفین مبادله 
وجود سطحی از سرمایه اجتماعی را در جامعه مفروض گرفته 
و انتظار دارند طرف مقابل در همان حدی که در جامعه رایج 
است، از قواعد اخالقی، هنجارها، سنت ها و روش های عرفی 
تبعیت کند. اگر قرار باشد تمام مبادله ها از طریق قراردادهای 
رسمی و قانونی انجام گیرد و تمام جزئیات حقوق طرفین در 
هر قرداد ذکر ش��ود و تمام این قراردادهای قانونی ثبت شده 
توسط دولت نیز تضمین شود، هزینه های اجتماعی عظیمی 
هم بر افراد هم بر دولت _و در واقع بر جامعه_ تحمیل می شود. 
اما در عمل چنین نمی شود و بخش اعظم مبادله های روزمره 
افراد و واحد ها بدون نیاز به تعریف و تضمین رس��می انجام 
می پذیرد. این به علت وجود سرمایه های اجتماعی است. بدون 
سرمایه اجتماعی، تعداد گسترده مبادله ها کاهش می یابد یا 
مبادله ها پر هزینه می شود. در واقع هرچه سرمایه اجتماعی 
باالت��ر برود، هزینه مبادله کاهش می یابد، یعنی مردم راحت 
تر، س��ریع تر و کم هزینه تر می توانند مبادله کنند، مبادله 
تسهیل می ش��ود و افراد راحت تر می توانند از چهارراه های 
منفعت��ی عبور کنند و هرچه عبور از این چهارراه ها راحت تر 
باشد، تصمیمات اقتصادی بیشتری گرفته میشود و هرچه در 
یک اقتصاد، تصمیمات اقتصادی بیش��تری اخذ ش��ود، تولید 
افزایش و به تبع آن رشد اقتصادی بیشتری به وجود می آید. 

التاری پنهان در صنعت ایران
واحد های صنعتی یا بنگاه های بخت آزمایی

سکه  یک  روز  هر 
ماه  هر  آزادی،  بهار 
خودرو  دستگاه  یک 
اندازه  به  جیلی، 
اسکانس  وزنتان 
برنده  تومانی   5000

شوید و ...
 این روزها بسیار این 

جمالت را در تیزهای تبلیغاتی تلویزیون و در صفحه 
اول جراید می بینیم و یا در زمان ورود به فروشگا ها 
، خصوصا فروشگاه های عرضه کننده مواد غذایی با 
آگهی هایی مواجه می شویم با چنین مضمون های 
که »چای جایزه دار ... رسید« و یا »با خرید برنج ... 
برنده شوید«   .... در قرعه کشی یک دستگاه خودرو 
، چرایی این موضوع بر می گردد به رکود حاکم بر 
بازار ایران که متاسفانه روند خروج از آن بسیار کند 
بوده و عمق فاجعه به اندازه ای است که شرکت ها و 
کارخانجات را به تکاپوهایی این چنینی برای خروج از 

وضعیت بد کنونی انداخته است .
شاید از منظر بسیاری این موضوع فاقد اهمیت بوده و 
استفاده از این روشها راهی جهت برون رفت شرکتها 
و کارخانجات از رکود و حتی افزایش فروش و سود 
ناشی از آن باشد ، لیکن باید به عوارض این راه کار ها 
نیز توجه شود.  یکی از مهمترین آفت های این نوع 
رقابت ، در بُعد فرهنگی و اجتماعی ، عادت دادن مردم 
به خرید به شرط جایزه است ، در این وضعیت مردم 
به جای توجه به کیفیت کاالی تولیدی و یا خدمات 
تعیین  شرکتها  که  هایی  جایزه  به  تنها   ، شده  ارائه 
می کنند توجه نموده و امیدوار به تغییر یک شبه در 
وضعیت اقتصادی خود هستند و چه بسا افرادی را می 
شناسیم که در زمان خرید لیستی از محصوالت جایزه 
دار را با خود به همراه دارند و در اینجاست که کیفیت 
، کمیت و بهای تمام شده فدای درصد پایینی احتمال 
برنده شدن جایزه می شود . از این وضعیت می توان 
نام  به جامعه  آزمایی  بازگشت مجدد بخت  با عنوان 
برد ، در سال های نه چندان دور ، سازمان بهزیستی 
برای تامین هزینه های مربوط به مددجویان خود و با 
کسب مجوز از مراجع عظام و نهادهای حکومتی برای 
اولین بار پس از انقالب اسالمی ، اقدام به انتشار برگه 
های بخت آزمایی تحت عنوان ارمغان بهزیستی نمود 
، در آن مقوله چون بحث کسب درآمد برای معلولین 
در میان بود و مردم با نیت کار خیر اقدام به شرکت 
می نمودند این امر بالمانع و البته خداپسندانه بود ، 
اینروزها شاهد التاری پنهان صنایع کشور در  لیکن 
بازار هستیم ، امروزه به جای خرید برگه های التاری، 
تلفن  شارژ   ، چای   ، روغن  خرید  با  توانید  می  شما 
همراه و مواردی از این دست به امید بهبود یک شبه و 
بدون زحمت در وضعیت اقتصادی خود در این عرصه 

حضور پیدا کنید.
با بهبود و رشد  تغییر نگرش مردم جامعه در رابطه 
وضعیت اقتصادی خود ، از راه کار و تالش به عنوان 
راه اصلی و سوق دادن آنها به توهم کسب درآمد های 
میلیونی یک شبه و بدون زحمت از طریق حضور در 
قرعه کشی های ناشی از خرید کاال ، معضلی است 
که اینروز ها حتی بچه های ما بدان دچار شده اند و 
توهم یک شبه ثروتمند شدن به مانند یک بیماری در 

جامعه در حال تسری است.
بدبینانه  این روش، در حالت  اقتصادی  بُعد  اما در  و 
آن کاهش کیفیت و افزایش نا محسوس قیمت کاال 
و خدماتی است که شرکتهای ارائه کننده این بسته 
تحمیل می  به خریداران  دار  و جایزه  تشویقی  های 
کنند ، این شرکتها در جهت تامین جایزه تعیین شده 
تبلیغات  آور  سرسام  های  هزینه  تامین  همچنین  و 
برابر ارزش جایزه تعیین  تا 10  تلویزیونی که گاهی 
و  ، حجم  کیفیت  کاهش  به  ناچار   ، باشد  می  شده 

افزایش قیمت کاال و خدمات می شوند .
جالب اما حضور پر رنگ صنایع غذایی کشور در این 
کارزار است ، صنایعی که تولید مایحتاج اولیه زندگی 
مردم را بر عهده دارند و این کاهش کیفیت چنانچه 
در این صنایع رخ دهد چه بسا عوارض آن در سالیان 

آتی خودنمایی می کند .
 و اما حالت خوشبینانه این است که شرکت ها ضمن 
حفظ کیفیت محصول و خدمات تولیدی ، قیمت را 
نیز تغییر نداده ، بلکه از محل سود خود و به عبارتی 
جوایز  تامین  به  اقدام  آن  نمودن  نزدیک  صفر  به  با 
 ، نمایند  می  آن  تبلیغات  به  مربوط  های  هزینه  و 
موجب   ، مدت  کوتاه  در  است  ممکن  حالت  این  در 
پررنگ شدن برند در بازار و خروج موقتی شرکت از 
رکود شود ، ولی در صورت استمرار این اقدام در بلند 
مدت باعث بروز مشکالت عدیده در تامین نقدینگی و 
سرمایه انباشته می شود که این کاهش نقدینگی در 
بزنگاه هایی که شرکت ها با بحران روبرو می شوند 

خودنمایی کرده و موجب سقوط آزاد آنها می شود .
برای  کالن  های  سود  کسب   موجب  فرآیند  این 
شرکت های گروه اول از یک سو و زیان شرکتهایی 
که توانایی حضور در این رقابت نا برابر را ندارند و یا 
از این  علیرغم داشتن این توانایی حاضر به استفاده 
این  نتیجه   ، شود  می  دیگر  سوی  از  نیستند  روش 
، قدرتمند شدن شرکت هایی  بلند مدت  فرآیند در 
از هر طریق  بیشتر  منافع  به کسب  است که حاضر 
و  مداری  اخالق  که  است  و حذف شدن شرکتهایی 

مشتری مداری سرلوحه عملکردشان بوده است .
*کارشناس بازرگانی

مصطفی حمیدیان*
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بهاره محسنی- کرمان از قطب های صنعتی، معدنی و کشاورزی 
کش��ور محسوب می ش��ود و با اختصاص 85 درصد تولید مس، 60 
درصد سنگ آهن، 70 درصد کرومیت و حدود 70 درصد ذغال سنگ 
کشور در  رتبه برتر معدنی کشور ایستاده است.این اما همه حکایت 
»بهش��ت معادن ای��ران« و به تعبیر معاون معدنی س��ازمان صنعت 
ومعدن استان،»بهش��ت زمین شناسی ایران« نیست و با وجود همه 
این ظرفیت های شگفت انگیز بخش معدن استان ،مسایل و چالش 
های خاص خود را دارد که »اقتصاد کرمان« واکاوی این مس��ایل را 
در ادامه فعالیت رس��انه ای خود پ��ی خواهد گرفت.در همین حال، 
برای ارایه گزارش از شرایط فعلی بخش معدن استان ،معاون معدنی 
س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت استان کرمان در روزهای گذشته 
در جمع خبرنگاران حاضر شد وگفت: در استان کرمان ظرفیت های 
معدنی فراوانی وجود دارد که عمده ترین تولیدات مواد معدنی استان، 
شامل مس،سنگ آهن، ذغال سنگ،  کرومیت و بخشی از سنگ های 
س��اختمانی است.مهدی حسینی نژاد افزود:  در استان کرمان 330 
پروان��ه بهره برداری برای معادن ص��ادر که از این معادن تقریبا 34 
نوع ماده معدنی شناخته شده است.وی میزان استخراج سالیانه این 
مع��ادن را  56 میلی��ون تن اعالم کرد و گفت:  99/6درصد از ارزش 
تولی��دات این مواد معدنی مرب��وط به پنج معدن و کمپانی بزرگ از 
جمله معدن مس سرچشمه،  معدن مس گل گهر و معادن ذغالسنگ 
و تنها 4 دهم درصد از ارزش تولیدات مربوط به سایر معادن است.

وجود سه هزار معدن بلوکه شده در استان
حس��ینی نژاد در ادامه این نشس��ت خبری گفت:  از ش��ش هزار 
محدوده معدنی واگذار ش��ده در اس��تان تنها 330 معدن مورد بهره 

برداری قرار گرفته و مابقی بلوکه شده است.
 وی بیان کرد: تا س��ال 1387 اگر کس��ی به تعهداتش در حیطه 
اکتشاف معادن عمل نمی کرد شخص دیگری جایگزین آن می شد 
ول��ی از آن س��ال به بعد به جای جایگزین کردن اش��خاص، معادن 
بلوکه و به مزایده گذاش��ته می ش��وندو به این دلیل بیش��تر معادن 
استان تعطیل هستند. وی اضافه کرد: استان کرمان سه هزار معدن 
بلوکه شده دارد که مزایده این معادن حدود ده سال زمان می برد.

معاون معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت:  
آیین نامه و قوانین و مقرراتی که در زمینه مزایده معادن وجود دارد 

متناقض هستند و این بزرگترین مشکل است.
  وی ادامه داد:  قانون مزایده اینگونه اس��ت که مورد معامله باید 
ارزش ریالی داشته باشد و این درحالی است که در قوانین و مقررات 
معادن برای به مزایده گذاش��تن، چنبن قاع��ده ای وجود ندارد که 
این  نقض قوانین معامالت دولتی است.  حسینی نزاد گفت: استان 
کرمان دارای 3 هزار و 200 محدوده معدنی برای مزایده اس��ت که 

تا اکتشافی در این محدوده ها صورت نگیرد به فروش نمی رسند.
وی بیان کرد: یکی از سیاست های جدید سازمان صنعت، معدن 
و تجارت این اس��ت که ابتدا اکتش��اف صورت گیرد س��پس معادن 

واگذار شود .
معاون معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت:  

ش��رکت های خارجی برای سرمایه 
گذاری در بخش معدن استان دعوت 
به همکاری شدند و به دنبال جذب 
ش��رکت هایی از کشورهای کانادا و 
استرالیا بواسطه اینکه این کشورها 
در بحث معادن پیش��رفته هستند، 

خواهیم بود.
بهره ب�رداری از زنجیره کامل 

تولید فوالد در سال 96
مع��اون معدنی س��ازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان کرمان با اشاره 
به آغاز  اجرای طرح زنجیره فوالدی 

از سال 92، گفت:  این زنجیره تا سال 96 به بهره برداری کامل می 
رس��د. وی در مورد تامین آب برای تولید فوالد گفت:  انتقال آب از 
خلیج فارس به استان و استفاده مجدد از فاضالب شهر کرمان  دوراهی 
است که برای تامین آب برای تولید فوالد در نظر گرفته شده است.

 حسینی نژاد گفت: با توجه به اینکه 2/1 میلیارد تن ذخیره اثبات 
شده آهن در معادن گل گهر  و جالل آباد زرند وجود دارد با برنامه 
ریزی انجام ش��ده در اس��تان چهار زنجیره برای سنگ آهن تعریف 
شده که شامل کنسانتره ، گندله ، آهن اسفنجی و شمش است اما 
بزرگترین مش��کل این زنجیره زیر س��اخت هایی از جمله آب، برق، 

حمل و نقل و ... است که در حال پیگیری و دنبال شدن است. 
معاون معدنی س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در 
رابطه با ایمن سازی معادن گفت: سازمان برای ایمن سازی معادن در 

استان دو طرح کوتاه مدت و بلند مدت 
را بررسی کرده است که در طرح کوتاه 
مدت قرار اس��ت حقوق دولتی معادن 
براساس استخراج واقعی  تعیین شود.
وی افزود: پرداخت تس��هیالت سه 
ه��زار میلی��اردی برای ایمن س��ازی 
طرح دیگری اس��ت که در نظر گرفته 

شده است.
 وی ادامه داد: معافیت حقوق دولتی 
برای معادن زغال س��نگ تا 5 سال و 
همچنین تخصیص 5 درصد از حقوق 
دولتی معادن  برای تجهیز معادن در 
رابطه با ایمن سازی از جمله برنامه های بلند مدت در رابطه با این 

موضوع است.
حس��ینی نژاد در مورد مشکالت  معادن زغال سنگ گفت: قیمت 
تمام شده معادن زغال سنگ استان به علت تک خریدار بودن و تعیین 
قیم��ت از طرف ذوب آهن اصفهان باعث ش��ده افزایش پیدا نکند و 
حرکت ما در اکتش��افات جدید و بهره برداری از آنها سرعت نداشته 

باشد و سرمایه دار هم رغبتی برای ورود به این صنایع پیدا نکند. 
وی افزود: این مس��ائل باعث شده که این معادن نتوانند در بخش 
امکانات ب��ه روز، تجهیزات معادن و همچنین افزایش امکانات برای 

کارکنان خود پیشرفتی داشته باشند.
وی افزود: تولید کنونی زغال سنگ استان 500 هزار تن است که 

در حال حاضر 4 میلیون تن کمبود داریم.

99/6درص�د از ارزش تولی�دات ای�ن 
م�واد معدن�ی مرب�وط به پن�ج معدن 
و کمپان�ی ب�زرگ از جمل�ه معدن مس 
سرچشمه،  معدن مس گل گهر و معادن 
ذغالسنگ و تنها 4 دهم درصد از ارزش 
تولیدات مربوط به سایر معادن است.



 گزارش خبری
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نایب رئیس کمیس��یون ویژه اقتصادی مجلس 
شورای اس��المی گفت: متأسفانه چیزی که امروز 
در کش��ور م��ا وج��ود دارد بانکداری اس��المی به 
معنای واقعی نیست، زیرا محورها و قوانینی که در 
این حوزه به تصویب رسیده عملیاتی نشده است 

به گزارش ایسنا، دکتر”محمدرضا پورابراهیمی” 
گفت: قانون بانکداری اس��المی و بدون ربا در سال 
62 ب��ه تصویب رس��ید و مباحث اس��المی زیادی 
برای بانک ها در آن وضع ش��ده اما ماهیت بانک ها 

تغییر نکرد. 

وی اظهارکرد: بر اس��اس یک نظرسنجی از 40 
نفر از خبرگان بانکی که در مباحث بانکی و فقهی 
اطالعات کامل و جامعی داشتند، 80 درصد آن ها 
اعتقادش��ان این بود که در سه دهه گذشته قانون 
بانکداری بدون ربا به درستی عملیاتی نشده است.

عدم تحقق بانکداری 
اسالمی در ایران

بانک، بیمه، 
بورس

 یادداشت  

 مجلس
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 صنعت بیمه؛  حامی بزرگ 

اقتصاد و جامعه 
بیمه  شرکتهای 
از نه��اد های مهم 
س��رمایه  بازار  در 
ان��د ک��ه از طریق 
ریس��ک  پذیرش 
و  متن��وع  ه��ای 
همچنی��ن تجهیز 
و تقوی��ت مناب��ع 
مالی برای سرمایه 

گذاری در بازار پول و سرمایه نقش موثری در توسعه 
اقتصادی کشور دارند .

امروزه بر کس��ی پوش��یده نیست که بین توسعه 
اقتصادی و س��رمایه گ��ذاری مولد در جامعه رابطه 
مس��تقیمی وجود دارد و توس��عه اقتصادی نیاز به 
ابزارهای��ی دارد ک��ه مهمتری��ن آن پویایی تکامل 
وتوس��عه بازارهای مالی شامل بازار پول ، سرمایه و 

صنعت بیمه است .
ماهیت فعالیت صنعت بیمه نش��ان می دهد که 
صنع��ت بیمه یکی از نهادهای مهم و محوری مالی 
می باش��د که می تواند ب��ه تأمین مالی واحد های 

اقتصادی کمک کند.
بیمه در کلیه ش��اخه ها و رش��ته ه��ای فعالیت 
اقتصادی به گس��ترش اطمین��ان کمک می کند و 
بزرگترین حامی برای امنیت فعالیت های اقتصادی 
است و زمینه گسترش فعالیتهای تولیدی و خدماتی 

را فراهم می سازد .
بازار مالی متشکل از بیمه، بورس و بانک می باشد 
که می توان مثلث توسعه مالی نامید که این مثلث 

بدون بیمه کم رنگ و ناکارا باقی می ماند .
درمثلث توس��عه مالی بانک پای��گاه پول، بورس  
پای��گاه س��رمایه و بیمه پایگاه اطمینان اس��ت که 
با ارتباط دوس��ویه به توس��عه مالی کمک می کند 
.پیش��رفت بیمه با توس��عه اقتصادی کش��ورمقارن 
اس��ت ، ترمیم وضع اقتصادی یک کشور و افزایش 
مبادالت و ترقی س��طح زندگی و توس��عه سرمایه 
گذاری موجب پیشرفت بیمه درآن کشور می شود 
ومتقابال” پیشرفت و اشاعه بیمه نیز به بهبود وضع 
معش��یت افراد کشور و حفظ ثروت ملی و تشکیل 
پس انداز های بزرگ کمک می کند .تشخیص اینکه 
کدام یک عامل توسعه و اصالح وضع دیگری است ، 

کار ساده ای نیست .
به جرأت می توان گفت که اگر اقتصاد یک کشور 
متکی به بیمه و تأمین ناشی از آن نباشد اقتصاد در 
معرض تهدید خطرهای بی شماری قرار می گیرد .
شرکتهای بیمه در کشورهای توسعه یافته حدود 
80 درصد منابع مالی خود را به اشکال مختلف در 
بازار س��رمایه مش��ارکت می دهند و از این طریق 
ضمن کسب درآمد فرعی برای توسعه کمی و کیفی 
خدمات خود هم به اجرای طرحهای سرمایه گذاری 
و مول��د اولوی��ت دار جامعه کمک می نمایند و هم 
قادر به ارائه خدمات با قیمت نازل به بیمه گذاران 
خود می شوند .درکشورماهم با توجه به رشد قابل 
توجه صنعت بیمه در سالهای اخیر، تأثیرات صنعت 
بیمه مش��هود است. ازجمله اینکه آمارها نشان می 
دهد عالوه بر اش��تغال قابل توجه شرکتهای بیمه 
میزان پرداخت مالیات و عوارض صنعت بیمه ساالنه 
1200 تا 1300 میلیارد تومان اس��ت در حالی که 
هیچ بودجه و درآمد نفتی برای این صنعت تعریف 

نشده است .
دراستان کرمان تقریبا” کلیه شرکتهای بیمه ای 
شعبه داشته و 20 شرکت بیمه دولتی و خصوصی 
فعال می باش��ند که توانس��ته اند زمینه اش��تغال 
بس��یاری ازجوانان توانمند و متخصص این استان 

را فراهم سازند .
فعالیت 20 شرکت بیمه ای در این استان، شبکه 
فروش بسیار گسترده ای از نمایندگان و کارگزاران 
را ایجاد کرده اس��ت که زمینه س��از رشد و توسعه 

همه جانبه در استان می باشد .
میزان خس��ارتهای پرداختی شرکتهای بیمه در 
اس��تان حدود ماهیانه 30میلیارد تومان اس��ت که 
خود گویای حمایت بی دریغ ش��رکتهای بیمه در 
کلیه حوادث و مشکالت پیش روی استان می باشد .
باتوج��ه ب��ه جای��گاه ویژه صنعت بیم��ه و نقش 
تأثیرگذار این صنعت بزرگ اقتصادی باید رش��د و 
توسعه بازرهای مالی از طریق رفع موانع و مشکالت 
تهدید کننده این بازارها و فراهم کردن فضا و زمینه 
رقابت در آنها به منظور افزایش هرچه بیشتر کارایی 
در کانون توجه مسئوالن وسیاست گذاران اقتصادی 
قرار گیرد . اینجانب به عنوان عضوی از این صنعت 
ک��ه قریب یک ده��ه در الیه ه��ای مختلف کاری 
فعالیت داشته ام تعامل و همدلی سازمانهای استان 
با صنعت بیمه را از یک طرف وشایس��ته ساالری و 
جذب نیروهای با استعداد و توانمند در صنعت بیمه 
را از س��وی دیگر از مهمترین عوامل رشد فرهنگ 
بیمه ای در استان می دانم که عامل نخست انگیزه 
حرکت ورشد تکاپوی این نهاد اقتصادی را فراهم می 
سازد و عامل دوم باعث اعتماد مردم وآحاد جامعه 
به افراد متخص��ص و حرفه ای درصنعت بیمه می 
ش��ود و نتیجه نهایی آن افزایش ضریب نفوذ بیمه 
ای اس��تان و رشد اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی 

استان زرخیز کرمان خواهد بود.
ب��ه این امید که همه م��ا بتوانیم خدمتگزارآحاد 
جامعه باش��یم و سهم به سزایی در پیشبرد اهداف 

جامعه داشته باشیم .

 * مدیر بیمه سامان استان کرمان

زهرا ضیاءالدینی 

بررسی عملکرد بورس منطقه ای کرمان در 
گفتگوی » اقتصاد کرمان «با دکتر مجتبی بهمنی

بازارسرمایهدرسایه
ریسکگریزیکرمانیها

جنابآقایعمادآبادی
ریاستمحترمشورایهماهنگیبیمههایاستانکرمان

اعضایمحترمشورایهماهنگی
مدیرانمحترمصنعتبیمهاستانکرمان

با تبریک صمیمانه روز بیمه به همه مدیران و فعاالن این صنعت در استان کرمان، تصمیم آگاهانه
 و انتخاب اندیشمندانه مجموعه مدیران توسعه گرای صنعت بیمه استان کرمان در مورد انتخاب 

ارج  را  استان  بیمه  رسانه صنعت  عنوان  به  کریمان  دیار  اقتصادی  نشریه تخصصی  اولین  کرمان«  »اقتصاد 
می نهیم و با تقدیر صمیمانه از رویکرد نوین و تخصصی آن شورا، مسئولیت خود می دانیم برای تحقق اهداف 
شورای هماهنگی بیمه های استان کرمان که هم راستا با توسعه اقتصادی و اجتماعی استان کرمان نیز هست، 

تمام ظرفیت و توان رسانه ای خود را به کار گیریم.
مجید  نعمت الهی 
مدیر مسئول هفته نامه »اقتصاد کرمان«

دیدار مدیران صنعت بیمه استان 
کرمان با امام جمعه و نماینده ولی 

فقیه در استان 

اقتصاد کرمان- همزمان با روز بیمه ، مدیران شرکت 
های بیمه ای استان کرمان به دیدار  آیت اهلل جعفری 
امام جمعه کرمان و نماینده ولی فقیه در استان رفتند 
تا از رهنمودهای ایشان در جهت  توسعه فرهنگ بیمه 

در استان استفاده نمایند.
 در ای��ن دی��دار ک��ه مدی��ران اس��تانی بیمه های 
ایران،کوثر،آسیا، البرز، دانا، کارآفرین، پارسیان،  نوین،  
تعاون، آرمان و سامان  حضور داشتند، آیت اهلل جعفری 
ام��ام جمعه و نماینده ولی فقیه در اس��تان خطاب به 
مدیران بیم��ه ای کرمان تاکید کردن��د: باید به گونه 
ای صنعت بیم��ه را مدیریت کنید که مردم از ارتباط 
با شما لذت ببرند و همه کارها بایستی براساس قانون 
اداره ش��ود. وی تصریح کرد:همه شما باید به گونه ای 
عم��ل کنید که مردم احس��اس امنیت و آرامش کنند 
و ام��وال، دارائی و مس��ئولیت خود را نزد ش��ما بیمه 
کنند. در ادامه این دیدار،عماد آبادی  رییس ش��ورای 
هماهنگی بیمه های اس��تان و مدیر شعب بیمه ایران 
اس��تان کرمان  گزارش��ی از وضعیت بیمه در استان و 
عملکرد ش��رکت های بیمه در نیمه اول سال 93 ارایه 
کرد.وی  با توجه به  جایگاه  ائمه جمعه و جماعت آز 
ایت اهلل جعفری درخواست کرد که امامان جمعه، نسبت 
به فرهنگ س��ازی بیمه  و آگاه سازی مردم  همکاری 
گسترده تری داشته باشند.وی گفت: در حالی که  بیش 
از 60 درصد فعالیت شرکت های بیمه در دنیا به بیمه 
ه��ای زندگی ) عمر ( اختصاص دارد اما متاس��فانه در 
ایران این سهم به کمتر از 8درصد و در استان کرمان 
به زیر 5 در صد می رس��د و ضریب نفوذ بیمه نیز که 
در دنیا 8 درصد  اس��ت در ایران 2 در صد می باش��د.
عمادآبادی یادآور ش��د:همه ما و افراد و نهادهای تاثیر 
گذار برروی مردم  باید به درس��تی وظیفه خودمان را 
بشناسیم و عمل کنیم چرا مسولیتی که بر دوش  افراد 
جامعه است متفاوت است ورسانه ها نیز باید نسبت به  
فرهنگ س��ازی بیمه و افزایش آگاهی مردم نسبت به 
بیمه تالش مضاعف کنند تا حرمت و کرامت انس��انها 
بعد از وقوع حوادث حفظ گردد .وی افزود: در نیمه اول 
سال جاری، صنعت بیمه 1400 میلیارد ریال خسارت 
در استان کرمان پرداخت نموده  که سهم تنها شرکت 
بیمه دولتی ) بیمه ایران ( 800 میلیارد ریال  وس��هم 
ش��رکت های بیمه خصوصی 600 میلیارد ریال است 
که بر این اساس، روزا نه     7/5   میایارد ریال ) 750 
میلیون تومان (  خسارت توسط صنعت بیمه  در سطح 

استان کرمان پرداخت شده است.

به  از آغاز فعالیت بورس منطقه ای کرمان   : مهدی نعمت الهی 
از  بیش  استانی در شهریور83 کمی  بورس  واحد  پنجمین  عنوان 
10 سال می گذرد اما با وجود دستاوردهایی که این نهاد داشته، 
بازار  استانی  واحدهای  با  ارتباطی  کرمانیها  از  بخشی  همچنان 
زیادتری  و جمعیت  ندارند   آن  از  شناختی  و  اند  نگرفته  سرمایه 
فعالیت  و  وجود  از  بسا  چه  هم   کرمان  واستان  شهر  ساکنان  از 
آن در کرمان  بی اطالع باشند. در همین حال و آنچنانکه رییس 
ارایه  به  مجموعه  این  رویکرد  گوید  می  کرمان  ای  منطقه  بورس 
آموزشهای رایگان مداوم برای عموم و جذب و آموزش دانشجویان و 
دانشگاهیان استان بوده تا از این طریق ضریب  نفوذ بورس و فعالیت 
از طریق بازار سرمایه در استان توسعه یابد و زمینه اشتغال و کسب 

در آمد هم برای فارغ التحصیالن دانشگاهی استان فراهم شود .
در هفته ای که گذشت با دکتر بهمنی رییس فعلی بورس منطقه 
ای کرمان که سومین رییس بورس کرمان از زمان شروع فعالیت 
است به گفتگویی پیرامون شرایط بورس و ظرفیتها و چالش های 

آن نشستیم که در ادامه می آید:
دکتر بهمنی در ابتدا به مشکالت بورس کرمان از بدو فعالیت اشاره 
کرد و گفت: نا آشنایی مردم با مفهوم سرمایه گذاری در بورس از 
مسائل پیش روی این نهاد از ابتدا بوده و برهمین اساس کالسهای 
آموزشی رایگان بورس کرمان هم در تمام این سالها برقرار بوده و به 

صورت جدی تداوم داشته است. 
وی تصریح کرد : در این مدت رسانه های استانی هم با بورس منطقه 
ای همکاری داشته اندکه این همراهی البته در سطح مطلوبی نیست 
و مجموعه رسانه های استان می توانند نقش موثرتری در آگاهی 
رسانی و فرهنگ سازی برای استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای 

توسعه استان ایفا کنند.
وی یاد آورشد: در کنار آموزشهای رایگان ارایه شده از سوی بورس 
کرمان برای عموم مردم ، تاکید و تمرکز ما برآمورش دانشجویان و 
دانشگاهیان و فارغ التحصیالن رشته های اقتصادی و مالی استان 
بازار  توسعه  به  نسبت  توانند  می  تری  علمی  رویکرد  با  که  است 
سرمایه و گسترش فرهنگ آن کمک و جایگاه و آینده شغلی خود 
راهم تثبیت کنند که در این راستا زمینه بازدید از بورس وآشنایی 

با فعالیت آن برای دانشجویان کرمانی فراهم شده است.
رییس بورس منطقه ای کرمان مشکل بعدی فرا روی بازار سرمایه 
در کشور و کرمان را نوسانات اقتصادی عنوان کرد و افزود: این عامل 
اثر گذار زمینه شکست های آنی و کوتاه مدت را فراهم می کند و 
مهمتر از آن موجب ریسک گریزی مردم می شود که لطمه قابل 

توجهی به بازار سرمایه به دلیل ماهیت این بازار است.
این  اما نشان دهنده کمرنگ تر شدن  وی یادآور شد: روند فعلی 
شرایط با کاهش یافتن نوسان های اقتصادی است و شرایط مطلوب 
مسائل  از  ناشی  ریسک  رسیدن  حداقل  به  سرمایه  بازار  فعالیت 

سیاسی و اقتصادی است.
نهادی  استان،  در  ای  منطقه  بورس  اینکه  بیان  با  بهمنی  دکتر 
نوپاست، تاکید کرد: با توجه به نقش موثر بورس درتوسعه اقتصادی 
استان، حمایت جدی مسئوالن استان را می طلبد اما در مجموع 
حجم معامالت بورس در کرمان به اندازه ای نبوده که فعالیت را با 

سود مواجه کند و تاالر بورس بازیان اداره شده است.
رییس بورس منطقه ای استان تصریح کرد: در این شرایط سازمان 
بورس برای توسعه فرهنگ بازار سرمایه در استان و جلوگیری از 
سوق یافتن نقدینگی کرمان به مسیرهای سرمایه گذاری کاذب و 
غیر مولد، به بورس واقتصاد کرمان برای تداوم فعالیت بورس منطقه 

ای یارانه داده است.
این استاد دانشگاه بیان کرد: متاسفانه درشرایطی که هر شرکتی 
هزینه و سرمایه گذاری در کرمان انجام دهد انتظار حمایت بیشتری 
از مسئوالن استان دارد، بورس منطقه ای به جز مقطع راه اندازی 
مورد توجه و حمایت مدیران استان نبوده و همین موضوع سبب 
بروز مشکالتی برای این این نهاد شده است. وی اظهار داشت: در 
یک نمونه و در حالی که قانونگذار فعالیت نهادهای فعال در بورس 
را از عوارض و مالیات معاف کرده، این نهادها از سوی شهرداری 

مشمول وضع عوارض خدمات شده اند.
وی جذب شمار بیشتری از سهامداران حرفه ای از طریق فرهنگ 
سازی در جامعه تحصیل کرده و دانشگاهی استان را یکی از اهداف 
مطرح  نهاد  این  فعالیت  انداز  چشم  در  کرمان  ای  منطقه  بورس 
کردو گفت: فعال تر شدن نهادهای فعال در بورس کرمان همچون 
یک  هم  ای  مشاوره  و  گذاری  سرمایه  شرکتهای  و  ها  کارگزاری 
ضرورت برای پویایی هرچه بیشتر بازار سرمایه در استان است که 
با همین رویکرد در حال حاضر 18 کارگزار در بورس کرمان فعال 

هستند.

وی اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی را بستر توسعه بازار سرمایه 
در کشور و استان دانست و تصریح کرد: مسیر تحقق اصل 44 هم 
و مدیریت  مالکیت  باواگذاری شرکتهایی که  و  است  بازار سرمایه 
باالیی که در  از طریق بورس،پتانسیل  اختیار دولت است  آنها در 
اقتصاد کشور وجود دارد را فعال خواهد کرد و زمینه ساز توسعه 

بورس خواهد شد.
از  گزارش  ارایه  به  گفتگو  این  از  دیگری  بخش  در  بهمنی  دکتر 
متوسط  به طور  و گفت:  پرداخت  کرمان  در  بازار سرمایه  فعالیت 
ساالنه بیش از 1500 نفر به بورس منطقه ای جذب شده اند چنانکه 
تا کنون 21 هزار نفر از طریق بورس کرمان کد سهامداری دریافت 
ابتدای  واز  اند  شده  داده  آموزش  نفر  30هزار  از  بیش  اند،  کرده 

فعالیت بازار سرمایه در کرمان تا کنون 10 میلیارد و 740 میلیون 
و 356 هزار سهم و به طور متوسط روزانه 2 میلیارد و 700 میلیون 

ریال سهم در بورس کرمان معامله شده است.
کل  مجموع  در  گفت:  کرمان  استان  ای  منطقه  بورس  رییس 
معامالت که تاکنون در بورس کرمان انجام شده، 409 میلیارد و 
718 میلیون ریال بوده است که حجم و ارزش معامالت در سالهای 
مختلف متناسب با شرایط مختلف اقتصادی کشور نوسان هم داشته 
است اما به صورت کلی ارزش و حجم معامالت بورس کرمان، روند 

فزاینده ای داشته است.
وی افزود: با این عملکرد، بورس منطقه ای کرمان در رتبه مطلوب 
و رضایت بخشی در بین بورس های منطقه ای کشور قرار دارد اما 
ارتقای  امکان  نقدینگی موجود،  به ظرفیت استان  وحجم  باتوجه 
رتبه بورس کرمان که معموال در رتبه پنجم تا هفتم کشور است 

وجود دارد.
وی اظهار داشت: پتانسیل افزایش دسترسی کرمانی ها در سراسر 
استان از طریق راه اندازی دفاتر کارگزاریهای فعال در شهرستانهای 
سیرجان، رفسنجان، شهربابک و در آینده زرند، جیرفت و بم وجود 
دارد و توجه به سرانه کارگزاران بورس هم می تواند در بهبود شرایط 

موثر باشد.
وی از کرمانی ها برای حضور در کالس های آموزش رایگان بورس 
برای کسب  فرصتی  این کالس ها  افزود:  و  ای دعوت کرد  منطقه 

درآمد از طریق بازار سرمایه در آینده برای شرکت کنندگان است.
وی تصریح کرد: بورس منطقه ای تا شرایط مطلوب و مورد اتظار 
فاصله دارد چرا که جمعیت زیادی در استان همچنان با بورس آشنا 
نیستند و تعداد سهامداران کرمانی بورس نسبت به جمعیت استان، 
جمعیت دانشگاهیان استان و میزان نقدینگی اندک است و از این 

نظر در ابتدای راه هستیم.
وی به عدم تنوع ابزار های مالی در بورسهای منطقه ای که بتواند 
زمینه  این  در  مرم  ناآشنایی  و  دهد  پوشش  را  مختلف  ریسکهای 
اشاره کرد و افزود: در این شرایط می طلبد که بورس کاال در کرمان 
فعال شود و با توجه به تولید محصوالتی مثل پسته ، خرما و.... به 
عنوان محصوالت اصلی استان و کشور برای این مساله برنامه ریزی 

شود.
دکتر بهمنی با بیان اینکه شناسایی و برقراری ارتباط با شرکتهای 
و  سیمان  گهر،  گل  چهار شرکت مس،  بر  عالوه  دارای صالحیت 
کرمانی  شرکت  یک  گفت:  است،  پیگیری  حال  در  فرومولیبدن، 
مجموع  در  اما  دارد  قرار  بورس  در  پذیرش  مسیر  در  هم  جدید 
به  نسبت  کافی  آگاهی  عدم  دلیل  به  احتماال  کرمانی  شرکتهای 
مزایای ورود به بورس  و یا به واسطه تحلیل هزینه و فایده ای که با 

خود می کنند، مقاومت هایی در این ارتباط دارند.
و ی همچنین ادامه مسیر آموزش و فرهنگ سازی، افزایش تعداد 
ای  حرفه  و  تخصصی شدن  برای  تالش  و  بورس  فعال  کارگزاران 
از  را  است  ثبات  با  و  پایدار  فعالیت  الزم  که  سهامداران  ترشدن 
کارگزاری  از  و  بورس کرمان مطرح کرد  کاری  برنامه  اولویت های 
های فعال در بورس کرمان خواست تا نقش پررنگ تری در اطالع 

رسانی و آگاهسازی مردم از حضور و فعالیت خود ایفا کنند.

*یک شرکت کرمانی جدید در مسیر پذیرش در بورس قرار دارد

در مجم�وع ش�رکتهای کرمانی به 
دلی�ل ع�دم آگاه�ی کاف�ی نس�بت 
ب�ه ب�ورس و  ب�ه مزای�ای ورود 
ی�ا ب�ه واس�طه تحلی�ل هزین�ه و 
فای�ده ای ک�ه ب�ا خ�ود م�ی کنن�د 
مقاومت هایی در این ارتباط دارند

یی
جو

خوا
له 

 ال
س:

عک

مبادالتبورسمنطقهاي
کرماندرهفتهمنتهيبه

1393/09/12
لیل�ی راغ�ب- درمعامالت این هفت��ه در بورس 
منطق��ه اي کرم��ان تعداد 68 میلی��ون و 693 هزار 
سهم به ارزش بیش از 197 میلیارد و 609 میلیون 
ری��ال مورد معامل��ه قرار گرفت. از ای��ن میزان 48 
درصد مربوط به خرید سهام و 52 درصد مربوط به 
فروش س��هام بوده که توس��ط 15 کارگزار به انجام 
رسیده است. در ضمن شاخص کل بورس اوراق بهادار 
در این هفته با 2216 واحد کاهش نس��بت به هفته 

قبل به رقم 71860 واحد رسید. 

 خبر

 شاخص بازار سرمایه

حس��ن عماد آب��ادی، رییس ش��ورای هماهنگی 
صنعت بیمه اس��تان کرم��ان و مدیر کل بیمه ایران 
استان کرمان با تاکید برضرورت انتخاب یک نشریه 
تخصصی ب��رای صنعت بیمه اس��تان، تصریح کرد: 
صنعت بیمه اس��تان برای افزایش سطح تعامل خود 
با مردم و بیمه گذاران، ارتقای فرهنگ بیمه ای استان 
و ارای��ه آموزش های الزم به جامعه، به انتخاب هفته 
نامه »اقتص��اد کرمان« به عنوان نش��ریه تخصصی 
صنعت بیمه اس��تان با نظر اعضای شورا اقدام کرده 
اس��ت و از ظرفیت سایر رسانه های استان نیز برای 
اعتالی صنعت بیمه اس��تان به صورت همزمان بهره 

خواهد برد.

رییس شورای هماهنگی 
بیمه های استان کرمان خبر داد:
انتخاب»اقتصادکرمان«به
عنوانرسانهتخصصیصنعت

بیمهاستان
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مدی��رکل ثبت اس��ناد و امالک اس��تان کرمان 
بر لزوم رعایت الزام��ات قانونی در تفکیک امالک 

شهری تاکید کرد.
رض��ا طالبی زاده، با اش��اره به مش��کالت ثبتی 
موجود در امالک تفکیک آپارتمانی س��طح ش��هر 

کرمان برلزوم رعایت قوانین مربوطه در این حوزه 
تاکید نمود.

وی با بیان اینکه مالک عمل ادارات ثبت اسناد 
و ام��الک در زمین��ه تفکیک آپارتم��ان ها قانون 
تملک آپارتمان ها و اصالحات بعدی آن می باشد.

گفت: هرگونه عملیاتی که در مرحله ترسیم نقشه 
تفکیک آپارتمان ها توسط مراجع ذیربط از جمله 
نظام مهندسی ساختمان و شهرداری بدون رعایت 
الزامات قان��ون مذکور صورت پذیرد موجب ایجاد 

مشکل برای شهروندان خواهد بود.

لزوم رعایت الزامات 
قانونی در تفکیک امالک 

شهری 

 خبر

امالک شهری  

مسکن و عمران5

آشفته بازار مسکن درانتظار تدبیر

 از اواخر عمر رژیم گذش��ته تا کنون، 
ب��ازار مس��کن درای��ران هم��واره یکی 
ازپرمتقاض��ی تری��ن ،س��ودآور ترین ، 
پررون��ق تری��ن وبعضآ از آش��فته ترین 

بازارها بوده است.
هج��م متقاضی��ان بازار مس��کن در 
شهرهای ایران وبه خصوص مراکز استانها 
پ��س از پیامدهای اجتماعی ناش��ی از 
اجرای قانون اصالحات ارضی در رژیم گذشته رو به فزونی رفت 
واین در حالی بود که تولید مسکن نیزدر این برهه ی زمانی به 

دلیل وقایع و ناآرامی های کشور متوقف شد. 
این اتفاقات در بازار مسکن پس از گذشت یک دوره ی رکود 
ناشی از فضای امیدواری درجامعه پس از پیروزی انقالب اسالمی 
وپ��س از آن در دوران جنگ تحمیلی ،موجبات افزایش قیمت 

مسکن را فراهم کرد.
ازدی��اد مش��غله ی فکری دولت  وقت ،پ��س از پایان جنگ 
تحمیلی وعدم سیاس��تگذاری جامعی ازناحی��ه این دولت در 
بخش مسکن باعث شد که روند افزایشی قیمت مسکن همچنان 

ادامه پیدا کند.
البته دولت وقت)دولت سازندگی( طرحی را در بخش مسکن 
با عنوان طرح “مس��کن اجتماعی” اجرایی کرد اما حاصل این 
طرح بنا به دالیل مختلف منجر به نتیجه مطلوب در بازار مسکن 
نشد وروند ناخوشایند “گرانی مسکن” همچنان ادامه پیدا کرد.
این روند ناخوشایند هر ساله تکرار شد و .به نحوی غیر قابل 
پیش بینی  پیش رفت ،تاجایی که امس��ال  قیمت مس��کن در 

شهری چون کرمان ،نسبت به 25 سال پیش،300 برابر شد.
اما اینکه چرا دولت ها ی ما از بدو انقالب تا کنون  نتوانسته 
اند در  بخش مس��کن موفقیت چشمگیری حاصل کنند؟، می 

توان به چند نکته اساسی اشاره کرد .
• عدم تولید و عرضه ی مس��کن از ناحیه دولت ها و یا عدم 
تناسب تولید و عرضه ی مسکن با میزان متقاضیان این بازار.

• عدم سرمایه گذاری دولت ها در بخش مسکن استیجاری و 
یا عدم تناسب این سرمایه گذاری با جمعیت اجاره نشین کشور.

• عدم آگاهی دولت ها از جزئیات بازار مس��کن و ش��یوه ی 
فعالیت فعاالن حوزه مسکن و شیوه های سودجویی سودجویان 

در این بازار.
• اکتفای دولت ها به نظرات کارشناسان مسکن در پایتخت 
و بی توجهی به نظرات کارشناس��ان و فعاالن بخش مسکن در 

نقاط مختلف کشور.
• ب��ی توجهی دولت ها به فرهنگ س��کونتی مردم در طرح 

های مسکن.
• فقدان یک سامانه جامع در دولت ها جهت کنترل معامالت 

مسکن .
• عدم نظارت دولت ها بر تعداد معامالت مسکن توسط افراد 

حقیقی و حقوقی.
• سهیم نکردن مشاوران امالک کشور به عنوان واسطه های 
رسمی بین عرضه کنندگان و متقاضیان مسکن در طرح های 

مسکن دولت ها .
• عدم نظارت دولت ها بر تعاونی های مس��کن ادارات و نهاد 
های دولتی و همچنین بخش خصوصی و ضعف دو لت ها در 

ممانعت از سودجویی آنها در بازار مسکن .
• خود متقاضی بودن دولت در بازار مسکن.

 و دهها نکته اساسی دیگر که در این یاداشت نمی گنجد.
اما این نکته را نیز باید یادآوری کرد که بازار مسکن بازاری 
بس پیچیده است و بدون شناسایی بخش بخش این بازار، نمی 

توان در آن موفقیت حاصل کرد .
ش��یوه هایی که سود جویان و سوداگران در این بازار به کار 
می گیرند،چنان متبحرانه است که حتی  فعاالن بخش مسکن 

را نیز قربانی می کند .
آنها قادرند هر نا مطلعی از وضعیت بازار مسکن حتی دولت 
را ضرب��ه فنی کنن��د و ازاین رو اطالع و آگاهی دولت از بخش 
بخش بازار مس��کن در نقاط مختلف کش��ور ضروری و مهم به 
نظر می رسد و رسیدن به این مهم در صورت خواست دولت و 

با همکاری فعاالن حوزه ی مسکن امکان پذیر است .
وبایست این نکته نیز به صورت ویژه مد نظر دولت باشد که 
یک طرح واحد در حوزه ی مسکن کشور هرگز مثمر ثمر واقع 

نخواهد شد والزامآ طرح های مسکن باید منطقه ای ومتناسب 
با فرهنگ سکونتی مردم آن منطقه باشد.

ش��اید یکی از دهها اش��کاالت طرح مسکن مهر دولت دکتر 
احم��دی ن��ژاد نیز این ب��ود که این طرح یک ط��رح واحد در 
سراس��ر کش��ور بود و به فرهنگ س��کونتی م��ردم هر منطقه 

توجهی نشده بود.
اینک انتظار می رود دولت یازدهم در طرح در دست بررسی 
“مس��کن حمایتی و اجتماعی” با شناخت کامل از بازار مسکن 
و با مشورت فعاالن کار بلد این بازار در نقاط مختلف کشور  و 
بدون شتاب زدگی ، طرحی جامع و متناسب با فرهنگ سکونتی 

مردم هر استان تهیه و به مجلس شورای اسالمی ارائه کند .
دولتی که مدعی در دس��ت داشتن کلید است باید بداند که 
ب��دون آگاه��ی از بخش های مختلف بازار مس��کن و نحوه ی 
فعالیت افرادی که کنترل این بازار را در دست دارند ، قفل این 
بازار اس��تراتژیک باز نخواهد ش��د و اگر بازهم شود ، در آن تله 
های فراوانی وجود دارد که گرفتار ش��دن دولت نیزدر آن تله 

ها  ،دور از ذهن نیست .
در استان کرمان نیز که از استانهای با رشد تصاعدی قیمت 
مسکن در سالهای اخیر است ،نماینده دولت باید جدای از طرح 
آتی دولت در بخش مسکن، خود با تحقیق از بخش های مختلف 
بازار مس��کن استان و مشاوره با فعاالن این حوزه، راهکاری در 
جهت کنترل ای��ن بازار بیابد. بازاری پر متقاضی که درصورت 
ادامه آش��فتگی درآن، نه تنها تدبیر دولتمردان را خدش��ه دار 
خواه��د ک��رد، بلکه هزاران خانواده رانیز با مش��کل” س��رپناه 
“مواجه خواهد کرد.اکنون طبق آخرین آمارهای رسمی، بیش 
از  147 هزار خانواده اجاره نشین در استان کرمان وجود دارد 
که بسیاری از آنها را اقشار کم درآمد تشکیل می دهند.وضعیت 
آنها، طبق اظهارات مسؤالن ذیربط، روز به روزدر حال بحرانی 
تر شدن است ودر این شرایط،استاندار دولت تدبیر،نباید منتظر 
طرح “مسکن حمایتی واجتماعی” دولت بنشیند وباید هر چه 
سریعتربا ورود به بازار مسکن ،در خصوص کنترل وساماندهی 

این بازار تدبیری بیندیشد. 
* دبیر گروه مسکن و عمران

سیدعلی گلسرخی *

نرخ پیشنهادی برخی از آپارتمان های 
اطراف کرمان

متراژ محله
)مترمربع(

سن 
بنا)سال(

قیمت هر 
متر مربع 
)تومان(

4 میلیون و نوساز 200  شفا 
500 هزار 

هزار و 
یکشب 

3 میلیون و نوساز120
200 هزار 

2 میلیون و نوساز95والفجر 
600 هزار 

امام 
جمعه 

2 میلیون و نوساز95
500 هزار

20متری 
نادر 

2 میلیون و نوساز75
300 هزار

شهرک 
بانک 

صادرات 

2 میلیون و نوساز90
300 هزار

پشت 
هتل 
پارس

2میلیون و نوساز210
600 هزار

بلوار 
کشاورز 

2 میلیون و نوساز100
300 هزار 

شهرک 
الهیه 

1 میلیون و نوساز100
600 هزار

هزار و 
یکشب 

همکف 
ویالیی 

500 متر 

3 میلیارد نوساز

امام 
جمعه 

همکف 
ویالیی 

460 متر 

2 میلیارد و نوساز
500 میلیون 

شهرک 
بانک 

صادرات 

همکف 
ویالیی 
440متر 

1 میلیارد و نوساز
850 میلیون 

زمین 20 شفا 
قصب 
ملکی 

قصبی 80 نوساز
میلیون 

زمین13 شفا 
قصب 
ملکی

قصبی 100 نوساز
میلیون 

امام 
جمعه 

زمین12 
قصب 
ملکی 

قصبی 90 نوساز
میلیون 

20متری 
نادر 

زمین12 
قصب 

قصبی 75 نوساز
میلیون 

20متری 
نادر 

زمین13 
قصب 

ملکی - 
وقفی

قصبی 60 نوساز
میلیون 

نرخ پیشنهادی رهن و اجاره واحدهای 
مسکونی در کرمان

متراژ محله
)مترمربع(

رهن و اجاره )تومان(

10 میلیون رهن، 150 شفا 
یک میلیون و 300 

هزار اجاره

هزار و 
یکشب 

10 میلیون رهن،  120
یک میلیون اجاره 

10 میلیون 100امام جمعه 
رهن،750هزار اجاره 

20 میلیون رهن، 3 ویالیی شفا
میلیون اجاره 

20 میلیون رهن، 110 شفا 
یک میلیون و 800 

هزار اجاره

پشت هتل 
پارس

10 میلیون رهن ، 120
900 هزار اجاره

روبروی هتل 
پارس

10 میلیون رهن، 130 
یک میلیون و 200 

هزار اجاره 

5 میلیون رهن، 700 120بلوار کشاورز
هزار اجاره 

شهرک بانک 
صادرات

5میلیون رهن، 600 100
هزار اجاره 

5 میلیون رهن، 420 24130 آذر
هزار اجاره

3 میلیون رهن، 400 24100 آذر
هزار اجاره

7 میلیون رهن، 550 24100 آذر
هزار اجاره

3 میلیون رهن، 800 170جهاد
هزار اجاره

12 میلیون رهن، 100جهاد
100 هزار اجاره

5 میلیون رهن، 500 150جهاد
هزار اجاره

3 میلیون رهن، 400 100شهاب
هزار اجاره

5 میلیون رهن، 700 150شهاب
هزار اجاره

2 میلیون رهن، 300 15شهاب
هزار اجاره

3 میلیون رهن، 350 100میرزاآقاخان
هزار اجاره

2 میلیون رهن، 300 80میرزاآقاخان
هزار اجاره

2 میلیون رهن، 600 120گلدشت
هزار اجاره

3 میلیون رهن، 350 100گلدشت
هزار اجاره

4 میلیون رهن، 400 120احمدی
هزار اجاره

3 میلیون رهن، 600 150احمدی
هزار اجاره

2 میلیون رهن، 400 100امام
هزار اجاره

 اقتصاد کرمان - کرمانی االصل است؛ می گوید با وجود اینکه 
معلم بوده و با گچ  و تخته و سروکله زدن با  دانش آموزان سروکار 
داشته است اما موهایش را در اتحادیه مشاوران امالک کرمان سپید 
کرده اس��ت. او بیش از 20 س��ال  رئیس اتحادیه مش��اوران امالک 

کرمان است.
می گوید در این مدت20س��ال، س��ختی ها و ناراحتی های تهیه 
ی مس��کن برای خیلی از همش��هریانش او را نیز ناراحت کرده است 
؛ مخصوصا “مس��کن استیجاری” که اقشار متوسط و ضعیف جامعه 

در پی آن بوده و هستند.
رشیدی زاده این را هم تاکید می کند که برای جلوگیری از ازدیاد 
بنگاه های معامالت ملکی و برای اینکه متقاضیان مسکن در هنگام 
تهیه مسکن با رفتار و گفتار متفاوت بیشتری ازناحیه  مشاوران امالک 
در ش��هر مواجه نباشند نیز همواره تالش کرده و می کند اما برخی 
نهاده��ای  ذیربط ، نام��ه نگاری می کرده و می کنند که باید به هر 
کس که جواز خواست و طبق قانون شرایطش را دارد، جواز بدهید.
او م��ی گوی��د درخصوص این مورد، اتحادی��ه امالک خیلی وقتها 
مقاومت می کرداما آنها دولتی بودند وزورش��ان بیش��تر؛و به خاطر 

همین است که االن در هر خیابان کرمان دهها بنگاه وجود دارد.
افزایش 300برابری قیمت مسکن و600برابری اجاره مسکن

موس��پید بازار مس��کن کرمان می گوید: بازار مس��کن از سال 68 
تاکنون دس��تخوش تغییرات و افزایش قیمت زیادی ش��ده است که 
تدبیر دولت ها و ورود آن ها به بازار مسکن می توانست جلوی این 
تغییرات را بگیرد. او افزایش قیمت مس��کن در کرمان طی 25 سال 
گذشته راحداقل 300 برابر وافزایش اجاره بهای مسکن را  نیزحداقل 

600 برابر ذکر می کند.
رش��یدی زاده مثال��ی را هم در این زمینه ذکر می کند:اس��تاندار 
کرمان در س��ال 68منزل مسکونی خود در خیابان مهدیه کرمان را 
کمت��ر از یک میلیون تومان فروخت و اکنون قیمت آن خانه، بیش 

از300 میلیون تومان است .
او می گوید بدین جهت این مثال را زده اس��ت که نماینده  عالی 
دولت در اس��تان ، بیشتر وضعیت بازار مسکن کرمان دستش بیاید 
وبرای جلوگیری از این افزایش قیمت،همچون طرح مثلث توس��عه، 

تمهیداتی استانی بیندیشد . 
محمود رشیدی زاده، تاکید می کند: اگر دولت کنونی نیز همانند 
دولت های گذشته سیاست گذاری جامع و کاملی در بخش مسکن 
نکند، باید گفت که این افزایش قیمت همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.

بی توجهی دولتهای گذشته به دغدغه مهم مردم 
وی می افزاید: “تهیه مسکن” همواره طی سالیان گذشته یکی از 

دغدغه های مهم اکثر مردم شهرهای کشور بوده است، اما متاسفانه 
دولت های گذش��ته به این دغدغه ی مهم مردم کم توجهی و بعضا 

بی توجهی کرده اند.
رئی��س اتحادیه مش��اوران امالک کرمان یادآور می ش��ود: دولت 
گذش��ته نیز که به این بخش ورود کرد و خواست برای مردم کاری 
کند، با عجله راهی را رفت که تنها چند کارش��ناس پایتخت نشین 

آن را پیشنهاد داده بودند.
 رش��یدی زاده کرمان��ی با بیان اینکه “ راه��ی که آن ها به دولت 
پیش��نهاد دادند و دولت نیز به آن ورود کرد دارای چند مش��کل و 
عیب اساس��ی بود” تصریح می کند: یکی از عیب های اساسی طرح 
مس��کن دولت گذشته، این بود که در این طرح، “نامتخصصان” نیز 
می توانس��تند با ثبت یک تعاونی مسکن مهر، وظیفه تولید مسکن 

را بر عهده بگیرند.
وی با بیان این س��وال “که آیا به یک ش��خص که ترمز و گاز یک 
خودرو را تشخیص نمی دهد، می توان وظیفه رانندگی یک اتوبوس 
را محول و در این زمینه به وی اعتماد کرد؟” می گوید: دولت گذشته 
نی��ز در طرح مس��کن خود چنین کرد و ه��ر غیر متخصصی با ثبت 
تعاونی مسکن مهر می توانست وظیفه تولید مسکن را بر عهده بگیرد.

شاگرد کابینت ساز، تعاونی مسکن مهر ثبت داد!
رئیس اتحادیه مشاوران امالک کرمان می افزاید: به طور مثال در 
شهر کرمان یک شاگرد کابینت ساز، تعاونی مسکن مهر به ثبت داد 
و س��اخت و ساز مس��کن صدها متقاضی مسکن را بر عهده گرفت و 

سرانجام کارش را باید از مسئوالن پرسید که چه شد؟.
رشیدی زاده خاطرنشان می کند: برای ما جای بسی تعجب دارد 
که کدام کارشناس به دولت گذشته پیشنهاد داده است که هر غیر 
متخصص��ی هم می تواند برای صدها متقاضی مس��کن یک مجتمع 
مس��کونی بسازد؟ و جای بس��ی  شگفتی است که چرا دولت چنین 

نظریه ای را پذیرفت؟
این کارش��ناس مس��کن در کرم��ان، بی توجهی ب��ه نوع تقاضای 
مس��کن،عدم توجه به فرهنگ س��کونتی مردم و بی توجهی به سایر 
بخش های مس��کن را از دیگر عیب های اساسی طرح مسکن دولت 

گذشته ذکر می کند.
رئیس اتحادیه مش��اوران امالک کرمان معتقد است: البته همین 
که دولت گذش��ته به فکر مس��کن مردم بود و در این زمینه تالش 
کرد، جای تش��کر  دارد حال اینکه سرانجام طرح مسکن وی چنین 

شد، سخن دیگری است.
 همه دولتها در گرانی مسکن نقش دارند

این کارشناس بخش مسکن در کرمان می گوید: در مجموع همه  

دولت ها در گرانی مسکن نقش داشته اند و نمی توان تنها یک دولت 
را مسبب این گرانی دانست.

رش��یدی زاده یادآور می ش��ود: به طور مثال در س��ال 68 قیمت 
یک منزل مس��کونی معمولی در یک منطقه متوس��ط شهر کرمان 
یک میلیون تومان بوده است که در حال حاضر 300 میلیون تومان 
اس��ت و این افزایش قیم��ت از ابتدای دولت س��ازندگی تاکنون به 

وجود آمده است.
رئی��س اتحادیه مش��اوران امالک کرمان می گوید: ش��اید بعضی 
ها از این افزایش قیمت تعجب کنند، اما واقعیت این اس��ت که در 
محله های باالی شهر کرمان این افزایش قیمت حتی تا 500 برابر 

نیز بوده است.
وی می افزاید: به طور مثال یک  قطعه زمین مس��کونی در س��ال 
68 در ش��هرک باهنر)از محله های باالی شهر( یک میلیون و 200 
هزار تومان بوده است که در حال حاضر 600 میلیون تومان است.

رئیس اتحادیه مشاوران امالک کرمان نسبت به ادامه این افزایش 
قیمت ها نیز هش��دار می دهد و معتقد اس��ت: اگر دولت کنونی نیز 
تصمیم و تدبیری مناسب در بخش مسکن اتخاذ نکند، این افزایش 

قیمت همچنان ادامه خواهد داشت.
این فعال بخش مس��کن می گوید: در حال حاضر بازار مس��کن، 
دوران رکورد خود را تجربه می کند و این رکود از انتخابات ریاست 

جمهوری 92 تا کنون ادامه دارد.
21هزار خانواده کرمانی در خانه های زیر50متر!

رئیس اتحادیه مشاوران امالک کرمان با اشاره به ادامه رکورد بازار 
مسکن به وضعیت مسکن استیجاری در کرمان نیز اشاره می کند و 
از سیر صعودی افزایش اجاره بهای مسکن در کرمان خبرمی دهد.

وی می گوید: بس��یاری از اجاره نشینان کرمانی،به خصوص زوج 
ها با مش��کل س��رپناه مواجه هس��تند و به رغم رکود نسبی در بازار 
مسکن کرمان، قیمت اجاره بهای منازل مسکونی به شکل صعودی 

رو به افزایش است.
وی ب��ا بیان اینکه “قریب به یک س��وم مردم ش��هر کرمان اجاره 
نشین هستند” تاکید می کند: وضعیت اکثر این مستاجران دردناک 
و ناراحت کننده است.  رئیس اتحادیه مشاوران امالک کرمان با بیان 
اینکه “طبق آخرین آمار موجود،در بیش از 185هزار واحد مسکونی 
شهر کرمان سکونت جاری است” می افزاید:61هزار از این واحدهای 
مس��کونی در اختیار خانواده های اجاره نشین قرار دارد که مساحت 

21هزار از این واحدها زیر 50متر مربع است.
رش��یدی زاده گفت: 6500 واحد مس��کونی در کرمان نیز خالی 

از سکنه است و مالکان تمایلی به عرضه آن در بازار اجاره ندارند.

بررسی وضعیت بازار مسکن کرمان در 
گفت وگو با رییس اتحادیه امالک 

کرمان؛  

یکسوم
کرمانیها
درحسرت

سرپناه

نمای بازار مسکن کرمان    

نرخ پیشنهادی رهن آپارتمان 
براساس هر مترمربع

متراژمحله
)مترمربع(

مبلغ رهن 
متری 
)تومان(

75 میلیون 160 شفا 

50میلیون 120 هزار و یکشب 

45 میلیون100 امام جمعه 

120 میلیون همکف شفا 

110 میلیون250 شفا 

پشت هتل 
پارس 

45 میلیون120

شهرک بانک 
صادرات 

55 میلیون130 

35 میلیون120 بلوار کشاورز 

شهرک بانک 
صادرات 

30 میلیون100 

35 میلیون120 بلوار کشاورز 

28 میلیون120 شهرک الهیه 

23 میلیون100 بلوار حجاج 

50 میلیون150جهاد

 نمای بازار مسکن کرمان

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی:
بخشعمدهطرحهای
مسکنمهرتاسال94به

اتماممیرسند

قائ��م مقام وزیر راه و شهرس��ازی گفت: بخش 
عمده واحدهای مس��کونی در قالب مسکن مهر تا 

سال 94 به اتمام می رسند. 
احمد اصغری مهر آبادی افزود: سیاس��ت دولت 
بر اس��اس تاکیدات رهبر معظ��م انقالب، رئیس 
جمهوری و مس��ووالن ارشد حوزه تامین مسکن، 
تکمیل طرح های مس��کن مه��ر و تحویل آنها به 

متقاضیان است.
وی بیان کرد: دولت تدبیر و امید برای آن بخش 
جزیی از واحدهای مسکن مهر که دارای مشکالتی 
هستند طرح های مختلفی را در دست بررسی دارد 

که به زودی اعالم می شوند.
اصغ��ری مهر آب��ادی ابراز ک��رد: از آغاز اجرای 
طرح مس��کن مه��ر تاکنون، ب��رای دو میلیون و 
300 هزار واحد مس��کن مهر قرارداد منعقد شده 
و دو میلیون واحد مرحله س��فت کاری خود را به 

پایان رسانده اند.
وی با اش��اره به اینکه کار س��اخت یک میلیون 
و 650 هزار واحد مس��کونی مهر به اتمام رسیده 
اس��ت، ادامه داد: یک میلی��ون و 220هزار واحد 
مسکن مهر تاکنون به متقاضیان تحویل داده شده 

است و 114 هزار واحد آماده واگذاری هستند.
اصغ��ری مهر آبادی خاطر نش��ان کرد: ما بقی 
واحدهای مس��کن مهر نیز در ح��دود 400 هزار 
واح��د در انتظار برخورداری از خدمات زیر بنایی 

و تحویل به متقاضیان تا سال 94 هستند.
وی تاکی��د کرد: دولت تا ح��د امکان در زمینه 
تکمیل و تحویل واحدهای مسکونی مهر به مردم 
کمک ها و حمایت های الزم را انجام  خواهد داد.
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نماین��ده اتاق اصناف کرمان خواس��تار معافیت 
برخی صن��وف از پرداخت حق بیمه ش��د.فتح اله 
مویدی خواس��تار تفاوت قائل ش��دن در محاسبه 
مالیات اصناف شهرستان  با تهران شد و گفت: این 
درس��ت نیست کسی که در تهران زندگی می کند 

با کس��ی که در شهرستان زندگی می کند، به یک 
اندازه مالیات بدهد.وی با بیان اینکه وعده معافیت 
از پرداخ��ت حق بیمه برخی صنوف در دولت های 
قبل داده شد اما عملی نشد، افزود: اگر برخی صنوف 
از پرداخت حق بیمه معاف ش��وند، اش��تغال زایی 

بسیار خوبی خواهند داشت ولی افزایش حق بیمه 
برای صنوف ، جلوی اش��تغال زایی را گرفته است. 
موی��دی تصریح کرد: انتظار این اس��ت که دولت 
تدبیر و امید در به کارگیری پتانس��یل های اصناف 

هوشمندانه تر عمل کند

افزایش حق بیمه صنوف ، 
جلوی اشتغال زایی را 
گرفته است

 یادداشت  

 بیمه اصناف
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چالش اصناف و  احسان امین زاده

ب��رای  بانکه��ا 
کارمزد کارتخ��وان های بانکی اگر چه 
موقتا مسکوت ماند اما طرحی است  که 
کلی��د خورده و منتظ��ر تصمیم نهایی 
دولت اس��ت، این س��وال ک��ه کارمزد 
دستگاههای پوز متوجه کدام یک از سه 
گروه اصناف، خریداران یا بانک هاست 
را هرگروه براس��اس منافع خود پاسخ 

می دهد.
در ای��ن میان به نظر م��ی آید تصمیم 
دول��ت هم نهایت��ا برمبنای ب��رآوردن 
نس��بتی از انتظارات هر س��ه گروه یاد 
شده باشد. یک روی ماجرا این است که 
وقتی ه��ر خدمتی را دریافت می کنی 
بای��د هزینه آن را بپردازی و واحدهای 
صنفی باید هزینه خدمتی که در قالب 
دستگاه های کارتخوان دریافت می کنند 

را بپردازند. چیزی که در سایر نقاط جهان هم معمول است اما آنچه 
در مورد ایران و کرمان با سایر کشورها متفاوت است. ارائه خدمات 
کارتخوان از س��وی بانک ها به جای ش��رکت های مستقل است که 

پاسخ اصناف را منطقی جلوه می دهد. 
اصن��اف می گویند بانک ه��ا وقتی به موجودی حس��اب واحدهای 
صنفی که در نتیجه اس��تفاده از کارتخوان ها در حس��اب های بانکی 
رس��وب دارد، سودی پرداخت نمی کنند متقابال اصناف هم باید از 

هرکارمزدی معاف باشند.
تا دولت تکلیف این کش��مکش را روشن می کند، »اقتصاد کرمان« 
نظرات نمایندگان اصناف کرمان را در گزارش پیش رو ارائه می نماید، 
رئی��س اتاق اصناف کرمان در این خصوص گفت: قطعا از این طرح 

از سوی اصناف  استقبال نمی شود و با شکست مواجه  می شود.
 جعف��ری تاکید کرد: این مس��اله قضاوت یک س��ویه ای  در مورد 

موضوعی مشترک  بین بانک ها، اصناف و خریداران است.
 وی افزود: در صورت پرداخت سود به سپرده های اصناف که از طریق 
استفاده از کارتخوان ها در حساب های بانکی موجود است می توان 

برای چگونگی دریافت کارمزد کارتخوان ها هم برنامه ریزی کرد.

 ریی��س اتاق اصناف کرم��ان تصریح کرد:  پرداخت کارمزد، تکلیف 
صنوف نیس��ت  اما با توجه به اینکه  بانک ها از این تراکنش س��ود 
می برند آنها هستند که باید کارمزد بپردازند. به گفته جعفری اگر 
کارتخوان ها برای بانک ها سود ندارد، پس رقابت موجود  بین بانک ها 

در این زمینه و تبلیغات گسترده آن برای چیست؟
وی در ادامه یاد آور شد:  اصناف از گرو ه های آسیب پذیری هستند 
که متحمل هزینه ها و زیان های متعددی به ویژه در شرایط فعلی 
اقتصادی می شوند و بر همین اساس پرداخت کارمزد  در شرایطی 
که بهره اصلی را در این چرخه بانک ها می بردند،  در توانشان نیست.

از دیگر مخالفان دریافت کارمزد از کارتخوان های فروشگاهی رییس 
اتحادیه صنف خواروبار کرمان است که معتقد است: دریافت کارمزد 
از کارتخوان فروش��گاهی باعث می شود فروشنده برای جبران ضرر 
خ��ود، هزینه کاال را افزایش دهد به این دلیل که واحدهای صنفی 
برای ارائه کاال به مصرف کننده طبق قانون باید ضوابطی را رعایت 

کنند که عمده آن به درصد سود کاالی مصرفی برمی گردد.
 فریبرز نجفی اضافه کرد:  بانک ها با موجودی حس��اب های کسبه 
فعالی��ت های بس��یاری را انجام می دهن��د و در نتیجه بهره مندی 

بسیاری نیز دارند، اگر بخواهند هزینه 
ای نیز بابت تراکنش کارتخوان ها از 
مغازه دار بگیرد این بی انصافی است.
وی گف��ت: اگ��ر دریاف��ت کارمزد از 
دستگاه های کارتخوان اجباری شود 
مغازه دار تا یک مدتی می تواند این 
خس��ارت مالی را تحمل کند اما بعد 
از ان ب��ه دلی��ل افزای��ش هزینه ها، 
دولت ناگزیر است که همانند ارزش 
اف��زوده جایگاهی را برای آن تعریف 
کند تا مغازه دار بتواند هزینه هایش 

را تحمل کند.
ریی��س اتحادیه صنف پوش��اک نیز 
افزای��ش قیم��ت کاال  را مهمتری��ن 
عامل دریافت کارمزد از دستگاه های 

کارتخوان عنوان کرد.
 منزل��ی بیان ک��رد: نصب کارتخوان 
توس��ط بانک ها در مغ��ازه ها باعث 
ایج��اد گردش مالی می ش��ود و قطعا بان��ک از این مانده موجودی 

حساب ها منتفع خواهد شد.
وی گفت: دریافت کارمزد از کارتخوان ها مشکل بزرگی را برای 
اقتصاد جامعه به وجود می آورد و مطمئن باشید با اجرای این 
طرح  در س��طح بازار معامالت به صورت نقدی انجام می شود 
به عنوان مثال  همانگونه که اطالع دارید زمانی که اس��می از 
اجرایی شدن این طرح عنوان شد، بسیاری از واحدهای صنفی 

کارتخوان ها را جمع آوری کردند.
 رییس اتحادیه صنف طال و جواهر نیز نظر خود را در مورد دریافت 
کارمزد از کارتخوان های فروشگاهی اینگونه بیان کرد: مساله موافق 
یا مخالف بودن نیست زیرا ما این موضوع )استفاده از کارتخوان( را 
به مش��تری تحمیل نمی کنیم و به صورت دیگری )افزایش قیمت 

کاال( جبران نمی کنیم زیرا به نفع مشتری نیست.
 مس��عود ثانی گفت: در هر صورت موافق اجرای این طرح نیس��تم 
به این دلیل که بانک ها از وجود کارتخوان سود بیشتری نصیبشان 

می شود و این به نفع ما نیست.

کش��ورها،  همه  در 
واحدهای صنفی به 
عنوان حلقه واس��ط 
بی��ن تولی��د کننده 
و مص��رف کنن��ده، 
دولت  توج��ه  مورد 
قرار دارند و اصناف، 
خ��رده  واحده��ای 

اقتصادی هس��تند که اقتصاد کالن هر نظام به شدت 
به آنها وابس��ته است واگر نباشند، چرخه توزیع کاال و 

خدمات با مشکل جدی مواجه می شود.
توجه دولت ها به اصناف، گذش��ته از کنترل و نظارت 
برفعالیت آنها به لحاظ رعایت مقررات مرتبط با حرفه 
آنها به ویژه در مقوله رعایت بهداشت، استاندارد، قیمت 
وامثال آن، توجه به تامین خواسته های آنها درزمینه 
اعطای تسهیالت مالی برای تامین سرمایه درگردش، 
خرید تجهیزات و ماش��ین آالت مورد نیاز آنها است و 
پس از آن، صنوفی موفق و پیشرو هستند که با مدیریت 
صحیح و رقابت سالم، حضور خود را در عرصه اقتصاد با 
جلب مشتریان اختصاصی، تضمین و تثبیت می کنند.
درکش��ور ایران، بنا به دالیل متعددی از جمله تورم و 
رکود ناشی از تحریم های اقتصادی، عدم ثبات نرخ ارز، 
باال بودن نرخ دس��تمزد کارگران، عدم وجود سرمایه 
ب��رای خرید م��واد اولیه و رونق دادن به تولید و غیره، 
کمبود منابع دولتی و بانکی برای رفع نیاز مالی بنگاه 
ه��ای صنفی نیز مزید بر علت ش��ده به طوری که در 
سال های گذشته، اعطای وام و تسهیالت بانکی که قبال 
در قالب مضاربه و فروش اقس��اطی و ...، پرداخت می 
ش��د، تقریبا متوقف شده و در نتیجه کارگاه هایی که 
از این طریق برای تامین س��رمایه در گردش و خرید 
م��واد اولیه خود اقدام می کردند، با تعطیلی و بیکاری 

کارگران مواجه شده اند.
متاسفانه دولت های قبلی و فعلی بدون توجه به وجود 
مشکالت مذکور در جامعه صنفی کشور، با کپی کردن 
مقررات رایج در کشورهای اروپایی، قایق ترک خورده 
اصناف را در تالطم امواج دستورالعمل های ریز و درشت 

اقتصادی و مالیاتی، قرار داده اند.
دس��تورالعمل هایی که عدم اجرای آنها جرائم مالی و 
عقوبت ش��دیدی همراه با محرومیت از برخی امکانات 

را در پی دارد.
از جمل��ه این دس��تورات ک��ه برخ��ی در برنامه های 
زمان بندی ش��ده ) پنج ساله( توسعه همه جانبه کشور 
به تصویب رس��یده ، مالیات ب��رارزش افزوده و تعمیم 
تدریجی آن به همه صنوف، استفاده اجباری از صندوق 
مکانیزه فروش)pos( که همه ساله به تعداد مشموالن 
آن افزوده می شود، الزامی شدن دریافت شناسه ملی 
و کد اقتصادی ب��رای فعاالن اقتصادی )حتی اتحادیه 
های صنفی که فعالیت غیر انتفاعی دارند و از پرداخت 
مالیات معاف هستند و اجرای این همه در حالی است 
که هنوز زیر س��اخت ها و امکانات نرم افزاری و سخت 
اف��زاری آنها به طور کامل فراهم نش��ده اس��ت، مانند 
اس��تفاده از دستگاه کارتخوان در واحدهای صنفی که 
توس��ط دولت س��ابق، اجباری اعالم شد ولی به دلیل 
ناتوان��ی بانک ه��ا در تامین و تحویل این دس��تگاه به 

مغازه داران، منتفی گردید.
مث��ال دیگر درب��اره دس��تورالعمل های اجباری برای 
اتحادیه های صنفی، دریافت شناس��ه ملی اس��ت که 
بایس��تی از طریق ثبت اتحادیه در س��امانه اداره ثبت 
ش��رکت ها ) مانند شرکت ها و اشخاص حقوقی( انجام 
شود، ولی از آنجا که در برنامه و نرم افزار این سامانه، 
نام تکراری پذیرفته نمی شود، هنگام ورود برای ثبت 
اطالعات اتحادیه صنف ورقکاران یا در و پنجره سازان، 
سامانه مذکور اعالم می کند که این نام تکراری است و 
بایستی از نام دیگری استفاده شود، زیرا شرکت تعاونی 
ورقکاران یا تعاونی در و پنجره سازان که قبال و زودتر 
ثبت نام  کرده و شناسه ملی گرفته اند، زودتر این نام 
را ثبت کرده اند. البته سامانه زبان بسته گناهی ندارد 
و نم��ی داند که نام یک تعاونی و اتحادیه صنفی، می 

تواند مشابه باشد.
به راستی چرا مسووالن و متولیان امر، هنگام تصمیم 
گیری و صدور دستورالعمهای خود، از مشاوران صنفی 

بهره نمی گیرد؟!
* مدیر روابط عمومی اتاق اصناف کرمان

قایق ترک خورده 
اصناف در تالطم اجرای 

دستورالعمل های گوناگون!

محسن اشرف 

قیمت انواع بخاری و شومینه در بازار 
کرمان

نوع 
کاال

قیمت مدل کاال
)ریال(

28 هزار نیک کاال نیک کاال
شومینه زرین

2/900/000

26 هزار نیک کاال نیک کاال
شومینه سیمین

4/800/000

163/090/000هزار نیک کاالنیک کاال

122/900/000 هزار نیک کاالنیک کاال

92/500/000 هزار نیک کاالنیک کاال

7 هزار نیک کاال نیک کاال
هوشمند

2/550/000

15 هزار پالر پالر
شومینه

3/100/000

10 هزار پالر پالر
شومینه

2/800/000

بخاری بدون پالر
دودکش پالر مدل

30 KA

2/070/000

بخار ی بدون پالر
دودکش پالر مدل 

20 KA

1/770/000

2/800/000بخاری 12 هزار پالرپالر

بخاری 9 هزار پالر پالر
مدل آیسان

2/250/000

ایران 
شرق

61/980/000 هزار ایران شرق

ایران 
شرق 

122/580/000 هزار ایران شرق

ایران 
شرق

142/650/000 هزار ایران شرق

ایران 
شرق

92/250/000 هزار ایران شرق

ایران 
شرق

112/400/000 هزار ایران شرق

ایران 
شرق

18 هزار شومینه 
ایران شرق

4/250/000

71/850/000 هزار توان گازتوان گاز

91/950/000 هزار توان گازتوان گاز

122/100/000 هزار توان گازتوان گاز

14 هزار شومینه توان گاز
توان گاز

2/700/000

محمدرض��ا بابایی رییس هی��أت اجرایی انتخابات 
اتحادیه های صنفی شهرس��تان کرمان اعالم کرد: 
به اس��تناد م��اده 23 قانون نظ��ام صنفی انتخابات 
هی��أت مدیره اتحادیه های صنوف آهن فروش��ان، 
باطری سازان و آلومینیوم سازان شهرستان کرمان 
و ب��ه صورت همزمان انتخاب یک نفر بازرس انجام 

شد و افراد زیر برای مدت 4 سال انتخاب شدند.

اتحادیه صنف آهن فروشان شهرستان کرمان
1- علی رییس به عنوان رییس                 

2- محمدرضا صنعتی به عنوان نایب رییس اول
یی��س  یب ر ن نا ا عنو بی به  ا س��یدجالل تر  -3

دوم  
4- محمد حسن ساعدی به عنوان دبیر 

5- حامد باقی به عنوان خزانه دار
6- محمد بنی اسدی مقدم به عنوان بازرس اصلی

اتحادیه صنف باطری سازان 
1-  سعید حقیقی به عنوان رییس  

2- محمد عامری به عنوان نایب رییس اول   
3- محمد علی پهلوانزاده به عنوان نایب رییس دوم 

4- علی بهرامی به عنوان دبیر 
5- حمیدرضا انجم شعاع به عنوان خزانه دار

6- احسان یزدی زاده به عنوان بازرس اصلی 

اتحادیه صنف آلومینیوم سازان
1-  محمد گنجعلیخانی به عنوان رییس  

2- مهرداد گنجعلیخانی به عنوان  نایب رییس اول   
3-  مجید زندی گوهری به عنوان نایب رییس دوم 

4-  علی عسکرپور به عنوان دبیر 
5- حمید حاج حسینی به عنوان خزانه دار
6- رضا صادقی پور به عنوان بازرس اصلی 

نتایج انتخابات سه  اتحادیه 
صنفی کرمان

نرخ نامه جدید میوه و تره بار کرمان

قیمت میدان         کیلوگرمشرحردیف
به ریال

قیمت مصرف 
کننده به ریال

قیمت میدان            کیلوگرمشرحردیف
به ریال

قیمت مصرف 
کننده به ریال

سیب زرد و قرمزدرشت 1
درجه یک

3000037000یک کیلوگوجه فرنگی نوبر250003000021یک کیلو

3300040000یک کیلوگوجه فرنگی گلخانه ای170002000022یک کیلوسیب زرد و قرمزمعمولی2

گوجه فرنگی انباری درجه 160002000023یک کیلوپرتقال واشنگتن3
یک

2000025000یک کیلو 

1200015000یک کیلوانواع سیب زمینی 250003000024یک کیلوپرتقال واشنگتن کوهستان4

800010000یک کیلوانواع پیاز110001400025یک کیلوپرتقال معمولی5

3700045000یک کیلوسیرخشک125001500026یک کیلوپرتقال محلی کوهستانی6

انواع سبزی  خوردنی و 100001300027یک کیلوگریپ فروت تو سرخ7
خورشی

1900024000یک کیلو

1500020000یک کیلوکاهو300004000028یک کیلوخرمالو درجه یک8

2200025000یک کیلوانواع کدو160002000029یک کیلوخرمالو معمولی9

1000013000یک کیلوانواع بادمجان300003600030یک کیلوانگور حیطه 10

1000013000یک کیلوهویج فرنگی220002700031یک کیلوانارشیرین11

2800035000یک کیلولوبیا سبز330004000032یک کیلوانار میخوش12

2800035000یک کیلوفلفل دلمه ای سبز130001700033یک کیلوانار معمولی13

1500018000یک کیلواسفناج240002800034یک کیلونارنگی ممتاز درجه یک14

800010000یک کیلوکلم برگ سفید درجه یک170002000035یک کیلونارنگی معمولی15

1000013000یک کیلوکلم برگ قرمز درجه یک170002000036یک کیلولیمو شیرین16

1700020000یک کیلوگل کلم120001500037یک کیلوخیار سبزمحلی17

1000013000یک کیلوکرفس220002600038یک کیلوخیار سبز درختی18

3000035000یک کیلوبه درشت درجه یک70001000039یک کیلو خیار سبزدرجه دو19

1500018000یک کیلوبه محلی و معمولی40با ارائه فاکتوربا ارائه فاکتوریک کیلوخیار سبز گلخانه ای20

خریداران مي توانند در صورت مشاهده تخلف مراتب را بصورت تلفنی به شماره 124 سازمان صنعت،معدن و تجارت یا از طریق سامانه پیامک به شماره3000539 بازرسی 
سازمان اطالع دهند.

مسعود ثانی
رییس اتحادیه صنف طال 

و جواهر کرمان

روح اهلل منزلی
رییس اتحادیه صنف پوشاک

یوسف جعفری
رییس اتاق اصناف

 کرمان

نمایندگاناصنافکرمانازچالشاصنافوبانکهابرایدریافتکارمزدازکارتخوانهایفروشگاهیمیگویند

سودبدهندوکارمزدبگیرند

قیمت انواع 
نان در 
کرمان 

اعالم شد

معاون امور بازرگانی و توس��عه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان  نرخنامه
کرمان گفت: حدود 73 درصد از مغازه های نانوایی در کرمان با پخت تافتون 

هستند که نان پرمصرف مردم است.
مصطفی زریسفی افزود: قیمت نان تافتون حرارتی با چانه 530 گرم پنج هزار 

ریال تعیین شده که حدود 25 درصد افزایش داشته است.
وی گفت: قیمت نان س��نگک با نزدیک به 100 واحد نانوایی و دومین جایگاه 
مصرف در س��طح ش��هر با وزن چانه 520 گرم و 20 درصد افزایش، چهار هزار 

و 500 ریال نهایی شد.
وی بی��ان کرد: نان دوار با وزن چان��ه 460 گرم و حدود 24 درصد افزایش به 
قیمت چهار هزار ریال به فروش می رس��د و قیمت نان تافتون س��نتی با وزن 

چانه 385 گرم با 24 درصد افزایش چهار هزار ریال تعیین شد.
زریس��فی، مصرف نان نوع بربری و لواش را در کرمان بس��یار کم عنوان کرد و 
گفت: با این وجود قیمت جدید نان بربری با وزن چانه 470 گرم چهار هزار و 

500 ریال تعیین شد که 12.5 درصد افزایش یافت.
وی اضافه کرد: نوع لواش نیز با وزن چانه 120 گرم و قیمت هزار و 100 ریال 

فروخته می شود که 10 درصد افزایش قیمت داشته است.
وی یکی از دالیل تفاوت قیمت ها در اس��تان را تفاوت وزن چانه ها ذکر کرد 
و گفت: قیمت های جدید نان در جلس��ه ای که در تاریخ نهم آذر امس��ال با 
حضور سایر دستگاه های اقتصادی برگزار شد به تصویب رسید و از تاریخ دهم 

همین ماه اجرایی شده است.
معاون س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان کرمان افزود: امسال افزایش 
قیمت نان در استان به میانگین کشوری نزدیک است و در این قیمت گذاری 
س��عی ش��ده ضرر کمتری متوجه نانوایی ها ش��ود و به نوعی از آنها حمایت 

کرده ایم.
وی تصری��ح کرد: هر نانوایی که به این قیمت ها اعتراض دارد می تواند تغییر 

کاربری دهد و آزادپز شود زیرا مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

034-32474272

تحویل روزنامه درب منزل 
یا محل کار شما

 
تنها با یک تماس مشترک 

» اقتصاد کرمان «
شوید

پذیرش 
اشتراک
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مدیر گروه مستند سازی شبکه رای ایتالیا 
که به همراه هم��کارش برای تهیه گزارش از 
جاذبه های گردش��گری به کرمان آمده است 
گفت: بازار کرمان بس��یار جذاب و پر از رنگ 
و تنوع اس��ت. کارلو لوس��یانو در گفت وگو با 

ایرنا افزود: مس��تند جاذبه های گردش��گری 
اس��تان کرمان ح��دود یک ماه آین��ده از این 
شبکه پخش می شود.کرمان را به دلیل اینکه 
بزرگترین اس��تان کشور است و با جاذبه های 
گردشگری فراوان مانند ارگ بم و قرار داشتن 

این استان در کویر انتخاب کردیم
وی با اش��اره به اینکه اولی��ن بار به کرمان 
آمده اس��ت گفت: مردم کرمان بسیار میهمان 
نواز و مودب هستند و به گروه ما بسیار لطف 

داشته اند

مستندساز ایتالیایی: بازار 
کرمان پر از رنگ و تنوع 

است
گردشگری

خبر     یادداشت

خبر  

7

صنعت  به  توجه 
یکی  ی  شگر د گر
راه��ک��اره��ای  از 
اساسی، کم هزینه 
پذیر  مشارکت  و 
مردمی برای خروج 
تورمی  رک��ود  از 
صنعت  س����ت،  ا
ز  بعدا گردشگری 

صنعت  سومین  خودروسازی،  و  گاز  نفت،  صنایع 
دهمین  ایران  کشورهاست،  درآمدزای  و  اشتغالزا 
کشور دنیا از نظر جاذبه های گردشگری و پنجمین 
ها  جاذبه  تعداد  و  تنوع  لحاظ  به  کشور  استان 
امر  همین  و  است  گردشگری  های  توانمندی  و 
استان  در  بخش  این  فعاالن  که  کند  می  ایجاب 
اعم از دولتی و خصوصی، در تدوین الیحه بودجه 
1394 کل کشور و همچنین تدوین الیحه برنامه 
ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور 
مشارکت فعال داشته و پیشنهادات کارشناسانه و 
منطقی و گره گشایانه خودرا از طریق مراجع متعدد 
ذیربط )سازمان میراث فرهنگی، استانداری، تشکل 
های مختلف صنعت گردشگری و اتاق های بازرگانی، 
مجمع نمایندگان مجلس و ...( به دولت و مجلس 

پیشنهاد و پیگیری گردد. 
به همین منظور انتظارات و پیشنهادات کمیسیون 
به  فعاالن  نظر خواهی  و  بررسی  برای  گردشگری 

شرح زیر اعالم می گردد.

ا- تغییر و تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری به وزارتخانه مستقل.

شورای  مجلس  گردشگری  کارگروه  خروج   -2
یک  تشکیل  و  فرهنگی  کمیسیون  از  اسالمی 

کمیسیون مستقل تخصصی در خانه ملت.

سازمان  در  گردشگری  عالی  شورای  احیاء   -3
و  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
عضویت ریاست اتاق بازرگانی ایران به عنوان یکی 

از اعضای شورا.

4- برقراری ویزای شبیه شینگن بین ایران و 57 
کشور اسالمی و منطقه ای اکو.

5- ایجاد شرایط برای استفاده از » مسترکارت« 
و ویزا کارت برای توریست های ورودی به ایران از 
طریق بانک های بعضی کشورها که با ایران روابط 
تجاری و بانکی دارند یا بانک های خصوصی ایران .

6- حمایت همه جانبه دولت از گردشگری سالمت 
و ایجاد شهرک های سالمت و واگذاری دبیرخانه 
شورای راهبردی گردشگری سالمت به اتاق ایران.

یارانه  اختصاص  با  جدی  حمایت  و  اهتمام   -7
برای حضور و مشارکت فعاالن صنعت گردشگری 
در نمایشگاه ها و کنفرانس ها و سایر گردهمایی 
های مرتبط با صنعت گردشگری داخلی وخارجی.

8- تخصیص و پرداخت مشوق های کافی به ازای 
ورود هر توریست به دفاتر خدمات مسافرتی هوایی 

و گردشگری و تور گردانان.

9- تامین اعتبار کافی برای تهیه سند جامع و 
نقشه راه گردشگری کشوری و استانی.

با عنایت به رشد و توسعه  10- فرهنگ سازی 
و  ها  جاذبه  معرفی  با  همراه  گردشگری  صنعت 
فرصت های سرمایه گذاری کشوری و استانی، بهره 
ایران و  امکانات رسانه ای و ماهواره ای  از  گیری 
شبکه های داخلی و خارجی با نگاه به پایین بودن 

هزینه های توریسم در ایران .

11- تخصیص و پرداخت تسهیالت کم بهره با 
بازده زمانی 15 ساله برای احداث و بازسازی هتل 
ها و محل های اسکان موقت، پرداخت تسهیالت با 
بازده زمانی 5 ساله برای متقاضیان بازسازی خانه 
های دارای قدمت و ارزش تاریخی و کاروانسراهای 

بین راهی در سطح کشور.

12- اعطای تسهیالت کم یا بدون بهره و طوالنی 
مدت برای بخشی از فعالیت های گردشگری بویژه 

احداث هتل با استاندارهای بین المللی.

گردشگری  فعاالن  از  حمایت  و  مساعدت   -13
بویژه تور گردانان، تامین هزینه های بازاریابی بین 
المللی و برقراری بیمه های درمانی قشر تورگردانان 

که عمدتا به صورت پاره وقت فعالیت دارند.

برای  ساالنه  مستقل  بودجه  اعتبار  تعیین   -14
توسعه زیرساخت های گردشگری بویژه در حمل و 

نقل جاده ای، هوایی، دریایی.

و  بهره  کم  تسهیالت  تخصیص  افزایش   –  15
حمایتی ساالنه به فعاالن بخش گردشگری.

جلسات  تشکیل  و  همکاری  گسترش   -16
مشترک با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری با اتاق ایران و تشکیل و ثبت تشکل 

های گردشگری از طریق اتاق های بازرگانی.

اتاق  به  گردشگری  فعاالن صنعت  هدایت   -17
ایران جهت عضویت و دریافت کارت بازرگانی با نگاه 
به گسترش فعالیت های بین المللی در این بخش.

* رئیس کمیسیون گردشگری و حمل و نقل اتاق بازرگانی، 

صنایع، معادن و کشاورزی کرمان 
*نایب رئیس کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق ایران

انتظارات صنعت گردشگری 
و برنامه ششم توسعه

 محمدابراهیم علوی*

سرپرست معاونت گردشگری ا داره کل میراث فرهنگی و گردشگری در گفت وگو با »اقتصاد کرمان« مطرح کرد 

ضرورتهایتوسعهگردشگریکرمان
مدیر کل میراث فرهنگي،صنایع دس��تي و گردشگري 
اس��تان کرمان گفت: مقرر شد در صورت تامین اعتبار 
الزم کاروانسراي چهار سوق کرمان از مالکین خریداري 

و به یک مرکز تجاري تفریحي تبدیل شود.
علی مهاجری در دیدار استاندار کرمان از کاروانسراي 
چهار س��وق کرمان با اشاره به اینکه این کاروانسرا در 
نزدیکی چهارسوق بازار کرمان، محل تقاطع دو راسته 
ب��ازار بزرگ و می��دان قلعه قرار گرفته اس��ت، افزود:  
تاریخ س��اخت آن با توجه به سبک و عناصر معماری  
موجود در مجموعه به دوره صفویه باز می گردد که به 
لحاظ معماری یکی از زیباترین کاروانسراهای کرمان 
محسوب می شود. مهاجري با بیان اینکه بنای مذکور 
در دو طبق��ه با مس��احتی در حدود هفتصد متر مربع 
احداث شده است ، اظهار کرد: کاروانسراي چهار سوق 
در گذش��ته با توجه به ویژگیهای تاریخی، فرهنگی و 
همچنین موقعیت قرارگیری آن در بافت شهری محل 
استقرار تجار بوده است. به گزارش ایسنا،وي خاطرنشان 
کرد: امیدواریم بتوانیم با خریداري این کاروانسرا و تغییر 
کاربری آن یکی دیگر از جاذبه هاي گردش��گري شهر 

کرمان را به گردشگران عرضه کنیم.

سفیر نروژ مطرح کرد:
عالقمندی سرمایه گذاران نروژ 

برای حضور در ایران
 سفیر نروژ در ایران گفت: عالقه به سرمایه گذاری در 

ایران بین سرمایه گذاران نروژ نیز وجود دارد.
 خانم ‘اودیسه نورهیم’ در دیدار استاندار کرمان افزود: 
امیدواریم زمانی که مذاکرات به نتیجه برسد و تحریم 
ها برداشته شود و حتی قبل از آن، این سرمایه گذاران 
بتوانند فعالیت خود را در ایران آغاز کنند. وی تصریح 
ک��رد: روابط خوبی بویژه در زمینه اقتصادی بین ایران 
و نروژ وجود دارد که نشانه آن حضور وزیر امور خارجه 
نروژ پس از 12 سال در ایران بود که چندی پیش اتفاق 
افتاد. وی گفت: تحریم های اعمال شده در بخش هایی 
وجود داشته اما دو کشور می توانند در سایر زمینه ها 
با یکدیگر همکاری داش��ته باشند. نورهیم که سه ماه 
اس��ت در ایران حضور دارد، ادامه داد: در زمان حضور 
خود در ایران، کرمان نخستین جایی است که پس از 
ته��ران از آن بازدی��د می کنم و دلیل اصلی حضور در 
کرمان بازدید از ش��رایط پناهندگان در کرمان اس��ت. 
وی از خدمات دولت ایران و استان کرمان برای اتباع و 
پناهندگان قدردانی و ابراز امیدواری کرد: شرایط برای 
بازگش��ت افاغنه به کشورشان فراهم شود. سفیر نروژ 
در تهران با اشاره به اینکه ممکن است این پناهندگان 
مس��ائل و مشکالتی را ایجاد کنند، افزود: امیدواریم با 
همکاری سازمان ملل و دفتر پناهندگان شرایط بهتری 
فراهم شود. وی دلیل دیگر حضور در کرمان را دیدن 
جاذبه های گردشگری این استان عنوان کرد و گفت: 
در طول پرواز از تهران به کرمان متوجه شدم که چقدر 
کرمان از نظر صنعتی مهم است و افراد بسیاری روزانه 
بین کرمان و تهران برای کار و فعالیت های اقتصادی 

در رفت و آمد هستند. 
نورهیم ادامه داد: در نروژ نیز عالقه بسیاری برای بازدید 
از جاذبه های گردشگری ایران وجود دارد زیرا افرادی که 
به ایران آمده اند داستان ها و خبرهای خوبی را برای 
نروژی ها تعریف می کنند و اش��تیاق آنها برای حضور 
در ایران بیشتر شده است.وی بیان کرد: ایران کشوری 
دارای تاریخ، فرهنگ و تمدنی قوی است که در بازدیدها 
این موارد را به خوبی مشاهده می کنیم و خوشحالیم 
که اولین بازدید ما از اس��تان کرمان آغاز شده است و 
به طور قطع آخرین س��فر ما نیز نخواهد بود زیرا قرار 
اس��ت چهار سال در ایران باشیم. سفیر نروژ به همراه 
هیاتی در سفری سه روزه عالوه بر پیگیری امور مربوط 
به دفتر امور پناهندگان در کرمان از برخی آثار تاریخی 

و جاذبه های گردشگری این استان نیز دیدن کرد.

مدیر کل میراث فرهنگي کرمان خبر داد
تبدیل کاروانسراي چهار سوق 
کرمان به مرکز تجاري تفریحي

سرمایه اجتماعی و نقش آن در توسعه اقتصادی 

به بیان دیگر س��رمایه اجتماعی، هزینه های مبادله در هر 
اقتصاد را کاهش می دهد. بنابراین موجب صرفه جویی در منابع 
اقتصاد و کارآیی می شود و از این طریق امکان رشد اقتصادی 
را فراهم می آورد. در واقع هر چه س��رمایه اجتماعی افزایش 
پی��دا کند، هزینه های غیر تولیدی کاهش می یابد و کاهش 
هزین��ه های غیر تولیدی به معن��ای افزایش منافع اجتماعی 
اس��ت. پس سرمایه های اجتماعی از طریق تسهیل مبادالت 
و کاهش هزینه های غیر تولیدی می توانند کارآیی، تولید و 

رشد را افزایش دهند.
معموال برای پدیده هایی که به نوعی “موتور رشد” اقتصاد 
محسوب می شوند، از عنوان سرمایه استفاده می شود. در عین 
حال، س��رمایه معنی انباش��ت از یک چیز خوب )کاال، پول و 
سایر ارزش ها( را نیز تداعی می کند و در هر انباشتی مفهوم 
“تدریج” هم نهفته است. بنابراین منظور از “سرمایه اجتماعی” 
ارزش های خوبی است که به طور تدریجی انباشته می شود و 

می تواند به عنوان موتور حرکت اقتصاد عمل کند.
در مقام تش��بیه، س��رمایه اجتماعی به طور همزمان نقش 
چس��ب و روغ��ن اجتماعی را بازی می کن��د و در عین حالی 
ک��ه افراد را در کنار هم و همراه نگه می دارد و موجب تعامل 
میان آنها می ش��ود، همکاری و مشارکت آنها را نیز تسهیل و 
کم هزینه می کند. با نگاهی دیگر به مس��ئله می توان دریافت 
که در صورت وجود س��رمایه اجتماعی کافی و نبود س��رمایه 
های اقتصادی، مادی و انس��انی کافی، باز هم بازی اجتماعی 
رخ می دهد اما در نبود سرمایه اجتماعی و وجود سایر سرمایه 
ها بازی اجتماعی آغاز نمی شود. اگر سرمایه اجتماعی از سطح 
قابل قبولی پایین تر بیایید اصل بازی اجتماعی متوقف می شود. 

در واقع کاهش سرمایه اجتماعی به منزله کاهش درجه حرارت 
اجتماعی است. وقتی س��طح سرمایه اجتماعی به حد بسیار 
کمی برسد، اقتصاد به نقطه انجماد خود نزدیک می شود و رشد 
اقتصادی متوقف می ش��ود. یعنی با کاهش سرمایه اجتماعی 
اقتصاد به نقطه ای می رس��د که پول و س��رمایه و اعتبارات 
بانکی هس��ت، نیروی انس��انی و فنآوری وج��ود دارد، قوانین 
حمایتی و سیاس��ت گذاری هست ولی تولید، ارزش افزوده و 
رشد اقتصادی نیس��ت. چون در کمبود سرمایه اجتماعی به 
علت ش��فاف نبودن قواعد بازی ریسک باال می رود. در نتیجه 
کارآفرینان بیش��تر احتیاط می کنند و دست به تصمیمات و 
سرمایه گذاری های بلند مدت و پر خطر نمی زنند و از مدیران 
خالق فرصت به مدیران کاش��ف فرصت تبدیل می شوند. اگر 
سرمایه اجتماعی بیشتر و بیشتر کاهش یابد از نقطه ای به بعد 
همین مدیران کاشف فرصت فعالیت اقتصادی خود را متوقف 
کرده و از بازی خارج می ش��وند. اینگونه اس��ت که در کمبود 
س��رمایه اجتماعی، بازی اقتصادی متوقف می شود، مبادله ها 
به حداقل الزم کاهش یافته و سرمایه ها منجمد می شوند. در 
حقیقت س��رمایه اجتماعی برای پیدایش یک بازی اجتماعی 
پرش��ور پویا و مولد، دارای باالترین اولویت و ضرورت است و 
پس از آن سرمایه انسانی و پایین تر از همه سرمایه اقتصادی 
قرار میگیرد. یعنی کش��ورهایی که دارای سرمایه اقتصادی و 
مادی باالیی هس��تند اما س��رمایه اجتماعی آنان پایین بوده 
دارای رشد اقتصادی کندتر و کشورهایی که سرمایه اقتصادی 
و انسانی در آنها کافی نبوده به علت باال بودن سرمایه اجتماعی 
توانس��ته اند سرمایه اقتصادی و انسانی را جذب کرده و نرخ 
های رشد باالتری را تجربه کنند. مطالعات انجام شده توسط 
محققین وضعیت س��رمایه اجتماعی در ایران را نگران کننده 
نشان می دهد. در واقع سقوط سرمایه اجتماعی هزینه مبادله 

در اقتصاد ایران را بس��یار افزایش داده و امکان پیش بینی و 
برنامه ریزی بلند مدت را از فعاالن بخش خصوصی سلب کرده 
است. وقتی بخش خصوصی نتواند برنامه ریزی کند، پیش بینی 
ها و برنامه ریزی های دولت نیز برای اقتصاد ناموفق خواهند 
ب��ود. چرا ک��ه بخش بزرگی از فعالیت ه��ای اقتصادی دولت 
معطوف به هدایت بخش خصوصی اس��ت. در چنین شرایطی 
دول��ت نه میتواند رفتار بخش خصوصی را پیش بینی کند و 
نه میتواند از طریق سیاست های تشویقی، بخش خصوصی و 
کل اقتصاد را به تحرک وا دارد. کاهش س��رمایه اجتماعی در 
ای��ران کار آفرینان بخ��ش خصوصی را به مدیران فرصت جو 
)و نه خالق فرصت( بدل کرده است. یعنی تناسب بین تعداد 
مدیران خالق و کاشف فرصت_ که ضرورت رشد خود انگیخته 
و پایدار در اقتصاد است_ به هم خورده و اکثریت مدیران کشور 
به مدیران کاشف فرصت تبدیل شده اند. چنین اقتصادی نه 
تنها ظرفیت جهش اقتصادی را نخواهد داشت بلکه پس از به 
پایان رسیدن فرصت های سودآور موجود وارد رکود و سپس 
س��قوط خواهد شد. اگر اقتصاد ایران که وارد یک دوره رکود 
بلند مدت شده، تاکنون به سراشیبی سقوط نیفتاده به دلیل 
تزری��ق مداوم درآمدهای نفت به آن بوده اس��ت. نکته پایانی 
آنکه سقراط هدف جامعه را دستیابی به سعادت می دانسته و 
دستیابی به سعادت را از طریق گسترش عدالت و عمل اخالقی 
در بین افراد جامعه ممکن می شمرده است. میتوانیم سخن 
او را ب��ه زبان ام��روزی اینگونه ترجمه کنیم که هدف جامعه 
دس��تیابی به توسعه است و توسعه از طریق گسترش سرمایه 

اجتماعی امکان پذیر میشود.
منبع – رنانی،  محسن. موید فر، رزیتا. 1392 چرخه های 

افول اخالق و اقتصاد، انتشارات طرح نو.
* عضو کمیسیون گردشگری اتاق کرمان

ادامه از صفحه 3

استان کرمان دارای ظرفیت های  اقتصادی 
متنوعی اس��ت اما از ظرفی��ت عظیمی که در 
بخش گردش��گری دارد نباید غافل ش��د که این صنعت امروزه در 
بسیاری از کشورهای پیشرو، پایه و اساس توسعه اقتصادی است و 
در ایران نیز اس��تان هایی که بهره برداری مطلوبتری از ظرفیت ها و 
توانمندی های گردشگری خود داشته اند،به رشد و رونق اقتصادی 

و توسعه پایدارتری دست یافته اند.
برای دس��تیابی به تصویر روشن تری از گردشگری استان کرمان 
در آغاز فعالیت »اقتصاد کرمان« به عنوان اولین نش��ریه تخصصی 
اقتصادی اس��تان که به صورت هفتگی وقای��ع و رویدادهای بخش 
گردش��گری استان را اطالع رس��انی و تحلیل خواهد کرد با محمد 
جهانش��اهی سرپرس��ت معاون��ت گردش��گری اداره کل می��راث و 
گردش��گری اس��تان به گفتگو نشس��ته ایم.وی با اش��اره به شرایط 
توپوگرافی، جغرافیایی، پهناور بودن اس��تان  و  کشیدگی  از شمال 
تا جنوب،گفت:این شرایط باعث شده  استان کرمان در طول تاریخ 

یکی از مناطق خاص کشور باشد.
 جهانشاهی ادامه داد: استان کرمان عالوه بر شرایط طبیعی، تنوع 
طبیعی قابل توجهی دارد و می توان گفت کرمان بس��تر فرهنگ و 
تمدن هاس��ت. وی اضافه کرد: از منظر گردشگری از هزاره پنجم و 
ششم قبل از میالد تا دوره معاصر کرمان دوره به دوره آثاری را در 
خود جای داده اس��ت.  وی کرمان را جزو استان های خاص کشور 
دانست و ادامه داد: بیش از 5 هزار اثر تاریخی در کرمان شناسایی 
شده اند که حدود 700 اثر ثبت ملی و دو اثر ثبت جهانی هستند.
جهانشاهی بیان کرد: گردشگری در بخش های مختلف می تواند 
ظرفیت داش��ته باش��د و بر اساس نقشی که در توسعه یک کشور و 

یا منطقه دارد دسته بندی ظرفیت های  گردشگری متنوع است.
وی گفت: بازار کرمان به عنوان یکی از بازارهای خاص کش��ور و 
دنیا، مناطق باستانی بکر جیرفت و بیابان لوط  در شرق استان بخشی 
از ظرفیت های گردشگری استان است.  به گفته وی گردشگری و 
توجه به این صنعت جای کار بسیاری دارد و از ظرفیت های استان 

به طور کامل استفاده نشده است.
وقتی که حال گردشگری در  کرمان خوب بود 

این مقام مسئول در اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دس��تی اس��تان می گوید: اواخر دهه 70، کرمان جزء مس��یر های 
اصلی گردش��گری کشور محسوب می شد و در آن سال ها، ساالنه 
حدود  40 هزار نفر گردش��گر به استان سفر می کردند که با توجه 
شرایط موجود در آن سال ها رقم بسیار خوبی بود. وی گفت: وقوع 
زلزله بم در س��ال 82 و تخریب ارگ تاریخی بم تا حدودی بخشی 
از گردش��گری استان را تحت تاثیر قرار داد و حتی در سطح کشور 
به دلیل تبلیغات منفی علیه ایران، گردشگری بین المللی نیز تحت 
تاثیر قرار گرفت. وی خاطرنشان کرد: برخالف همه تبلیغات منفی 
اما هیچگاه گردش��گری در ایران متوقف نخواهد ش��د از اکنون به 
بعد این اتفاق نخواهد افتاد؛ کشور ما آنقدر با ارزش است حتی اگر 
تمام دنیا بخواهند علیه ما تبلیغات منفی داش��ته باشند با این حال 

گردشگری در جریان است.
گردشگری پویا ترین فعالیت بشری 

جهانشاهی گفت: گردشگری ابزار پرقدرتی است که جزء پویاترین 
فعالیت های بشری محسوب می شود و با هیچ صنعتی قابل قیاس 
نیس��ت زیرا در بحش اش��تغال زایی  فعالیت دارد . وی ادامه داد: 
گردش��گری در جهان پررنگ است بیش از یک میلیارد نفر در دنیا 
س��فر می کنند و بیش از هزار و 200 میلیارد دالر گردش مالی در 
این حوزه وجود دارد. سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث 
فرهنگی،گردش��گری و صنایع دس��تی اس��تان گفت: آنچه ما باید 
بیاندیشیم گردشگری تاثیر گذار است که در  تولید ناخالص و توسعه 
اس��تان نقش داشته باشد که خوش��بختانه اکنون آن روند در حال 
تکرار شدن است.وی اشاره ای به بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی 
و اهتمام ایشان به بحث گردشگری داشت و گفت: خوشبختانه این 
بحث در دولت یازدهم با یک گفتمان جدید، جدی گرفته شده است.
جهانشاهی به رشد گردشگری و ورود تورهای گردشگری به استان 
نسبت به سال های قبل اشاره کرد و گفت: از پاییز سال گذشته تا 

پاییزامسال بیش از 14 هزار گردشگر به کرمان سفر کردند.

 به گفته وی تمام ماه های س��ال 
93، گردشگر به استان کرمان سفر 
کرده است. جهانشاهی عنوان کرد: 
اکنون گردش��گری نقش خودش را 
در اشتغال، باال بردن کیفیت زندگی 
مردم  و در حفاظت از منابع طبیعی 

و محیط زیست ایفا می کند.
گردش�گری پای�دار ب�ا انجام 

برنامه ریزی اصولی
جهانشاهی، ماهان، شهداد، راین 
و بم را مقاصد اصلی گردشگران به 
کرم��ان عنوان ک��رد و گفت: آنچه 
ب��رای ما مهم اس��ت گردش��گری 
پایدار و البته متناس��ب با ش��رایط 
استان است که متاسفانه در گذشته 
نب��وده و اگر نیز چنی��ن موضوعی 

مطرح بوده کار اصولی در این رابطه انجام نش��ده اس��ت. وی ضمن 
ابراز خرس��ندی از توجه مسئوالن به موضوع گردشگری در استان 
به ویژه گردش��گری پایدار، اظهار کرد: خوش��بختانه مدیریت عالی 
اس��تان به صورت جدی  گردش��گری را پیگیری می کند که نمونه 
ای از این امر باغ فتح اباد کرمان است که با کاربری و فضای جدید 
می تواند تاثیر گذار باش��د.  جهانش��اهی، کویر شهداد را یکی دیگر 
از ظرفیت های گردشگری استان برشمرد و گفت: بخشی  از  کویر 
ش��هداد ثبت ملی شده اس��ت و طرح گردشگری در این منطقه که 
در تاریخ گردشگری ایران دارای اهمیت است، با مشارکت سازمان 
ملل، بخش خصوصی  و دولت انجام می گیرد. وی خاطرنشان کرد: 
خوشبختانه استان کرمان در بحث توجه به گردشگری پیشرو است 
و انجام فعالیت ها در این زمینه براساس متدهای بین المللی است و 
سعی می شود این موضوع به استانداردهای جهانی نزدیک باشد که 
پروژه شهداد چنین مسیری را طی می کند. وی همچنین خبر داد: 
تا قبل از دی ماه س��ال جاری سعی می کنیم که مراحل ثبت ملی 
بیابان لوط را به پایان برس��انیم و هدف ما ثبت جهانی این منطقه 
اس��ت. وی به انجام پروژه اکوتوریس��م پارک ملی خبر اشاره کرد و 
گفت: هواپیمایی ماهان به عنوان سرمایه گذار در این پروژه فعالیت 
دارد.  جهانشاهی ادامه داد: در دنیا نگهداری فضاهای محیط زیست 
بس��یار سخت است و برای دولت ها هزینه سنگینی دارد به همین 
دلیل راه استاندارد این است که بهره برداری پایدار را در این عرصه 
ها ش��اهد باش��یم که یکی از بهترین این مسیر ها بحث اکوتوریسم 
اس��ت. وی اضافه کرد: پروژه پارک ملی خبر تجربه بزرگی اس��ت، 
نزدیک به 300 میلیارد تومان س��رمایه گذاری ش��ده  اشتغال زایی 
خوبی دارد پایدار اس��ت و  قش��رهای مختلف مردم درگیر هستند. 
وی گفت: اکنون به دنبال آن هس��تیم جنوب اس��تان بویژه منطقه 
جازموریان را به عنوان منطقه اکوتوریس��می قرار دهیم و به زودی  
کارشناس��ان این اداره برای شناس��ایی ظرفیت های موجود در این 
منطقه به جیرفت سفر می کنند و این منطقه در بخشی از ماههای 
سال می تواند میزبان گردشگران باشد. سرپرست معاونت گردشگری 
اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان کرمان 
بیان کرد: در کنار توجه به گردش��گری داخلی به گردش��گری بین 

المللی نیز توجه خاص داریم.
افزایش فضاهای اقامتی، ضرورت توسعه گردشگری استان 
جهانشاهی با بیان اینکه ظرفیت اقامتی استان در این چند سال 
تغییری نکرده اس��ت، گفت: متاس��فانه پهناوری استان هم برایمان 
فرصت اس��ت و هم یک تنگنا، که اگر بخواهیم زیر ساخت هایمان 
را گس��ترش دهیم  به ابزار و بس��تر آن نیازمندیم که از آن بی بهره 
ای��م. به گفته وی در ده��ه 70 فقط یک هتل احداث و از آن زمان 
تاکنون هتلی در کرمان س��اخته نش��د و این درحالی اس��ت که در 
استان های همجوار مانند یزد  فضاهای اقامتی نیز رشد داشته اند.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه در زمینه ورود گردشگران استان 
کرمان 20 درصد رش��د داشته اس��ت اما فضای اقامتی در استان و 
شهر کرمان محدود است حتی تورهای گردشگری درخواست  فضای 
اقامتی سنتی دارند که متاسفانه در کرمان این فضا ها وجود ندارد.

وی ادامه داد:  به دنبال این هس��تیم که س��رمایه گذاران در این 
بخش نیز سرمایه گذاری کنند و ایجاد اقامت های سنتی در بافت 

تاریخی شهر کرمان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
 وی ادامه داد:  هتل پارس کرمان در امس��ال 6 هزار نفر پذیرش 

داشته است.
گردشگری موقعیتی مناسب برای سرمایه گذاری

 سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری 
و صنایع دس��تی استان کرمان گفت: برای جذب سرمایه گذار باید 
مش��وق های بیشتری در اختیار س��رمایه گذاران حوزه گردشگری 

گذاشته شود.
وی با بیان اینکه اقداماتی برای توسعه کیفی گردشکری در حال 
انجام است، اظهار داش��ت:حوزه گردشگری موقعیت مناسبی برای 

سرمایه گذاری است زیرا ارزش افزوده باالیی دارد. 
وی اعطای تسهیالت مناسب، برخورداری از معافیت مالیاتی و... را 
از مشوق هایی دانست که در جذب سرمایه گذار در بخش گردشگری 
موثر است.وی ادامه داد: برای حذب سرمایه گذار سعی می کنیم بر 

اساس برنامه های کوتاه مدت حرکت کنیم.
جهانشاهی گفت: از نظر گردشگری ظرفیت های زیادی داریم که 
میراث فرهنگی به تنهایی نمی تواند کار کند و در کنار بخش دولتی 
، بخ��ش خصوصی و مردم ه��م حرکت های خوبی را در این زمینه 
باید داشته باشند. او ادامه داد: برای جذب سرمایه گذار  در صنعت 
گردش��گری اس��تان،هنوز جای کار دارد و باید یک هم افزایی و هم 
گرایی ایجاد شود و استاندار کرمان نیز در این موضوع بسیار پیگیر 
هس��تند .  وی بیان کرد: س��رمایه زیادی در بخش های غیر دولتی 
وجود دارد و با تغییر نگاهی که در بخش خصوصی ایجاد شده این 

سرمایه های به سمت گردشگری هدایت می شوند.
تغییر نگرش مردم نسبت به گردشگری با فرهنگسازی 

وی گفت:  باید نگاه مردم در زمینه گردشگری گسترده شود که 
بخش��ی از آن بر عهده رسانه ها و بخش��ی بر عهده مراکز فرهنگی 
اس��ت وی زیباس��ازی شهر را در جذب گردش��گر به شهر و استان 
کرم��ان مه��م دانس��ت. وی در این رابطه اضافه ک��رد: اکنون میان 
میراث فرهنگی با ش��هرداری در مرکز اس��تان ارتباط خوب و میان 
این اداره کل با مدیریت ارش��د اس��تان ارتباط سازنده برقرار است. 
جهانش��اهی یکی از رویدادهای خوب در بحث گردش��گری ایران را 
ورود اولین قطار گردش��گری خارجی به کشور عنوان کرد و افزود: 
تاکنون چنین رویدادی در حوزه گردش��گری ایران بوقوع نپیوسته  
بود که یکی از این قطارها به کرمان س��فر کرد. وی اظهار داش��ت: 
اکنون برنامه داریم تا قطارهای گردشگری از کشورهای شرق آسیا 
مانن��د  هند و چین در کرمان حضور یابند. وی از دیگر برنامه های 
حوزه گردشگری را افزایش خطوط پروازی دانست.  وی تاکید کرد: 
باید تالش کنیم نقش گردش��گری در توسعه استان جدی تر شود 

و در زمینه آموزش در مراکز دانشگاهی نیازبه برنامه ریزی داریم.
وی در پای��ان بیان ک��رد:  در بخش خدماتی حوزه گردش��گری 
نی��از داری��م راهنمای تورها را فعال ت��ر کنیم  و در بخش معرفی و 
تبلیغات نیز قرار اس��ت با کمک بخش خصوصی حضور جدی تری 

داشته باشیم.

راضیه ابوالحسنی

 حقوق اقتصادی  

لزوم هماهنگ سازی 
حقوق اقتصادی با تحوالت نوین

از  ادام����ه 
ص��ف��ح��ه 8

توس��عه تجارت الکترونیک و توس��عه فن��اوری های 
دیجیتال و حض��ور پررنگ آنها در عرصه های اقتصادی 
و اصوال تغییر پارامترهای معادالت اقتصادی این الزام را 
برای حقوقدانان به وجود آورده که با این ش��رایط جدید 
و در ورای روابط سنتی به تولید نظریه و دکترین دست 
بزنند تا دست مایه تدوین قوانین مناسب، جدید و کارآمد 
شود. نکته مهم این است که امروزه دانش اقتصاد و حقوق 
بایستی با این وضعیت جدید همگام شوند تا این شرایط 

نوین، موجد ساز ناکوک در این حوزه ها نشود... 
در کنار همه مباحثی که به صورت آکادمیک تدریس 
م��ی ش��ود و تغییر و تحول در آنه��ا قاعدتا آهنگی کند 
دارد، ایجاد موقعیتی برای تعامالت علمی در بحث حقوق 
اقتصادی خصوصا از زاویه تحوالت نوین یک امر ضروری 
خواه��د بود چراکه عدم همراهی با این تغییرات که یک 
موضوع جهانی است حرکت در مناسب در مسیر توسعه 

اقتصادی را با مشکل مواجه خواهد کرد...
*وکیل دادگستری
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 حقوق اقتصادی   نیم نگاه

این روزها آمیختگی 
آموزه های حقوقی با 
فعالیت های اقتصادی 
بر فع��االن این حوزه 
پوش��یده نیست. امور 
از  متاث��ر  اقتص��ادی 
قوانی��ن و چارچ��وب 
هایی هستند که عدم 

اطالع و یا پایبندی به آنها باعث اختالل در روند آنها می 
شود. از کوچکترین فعالیت ها تا ابرپروژه های اقتصادی 
تابع این وضعیت بوده و نمی توان مس��ائل حقوقی را 
در رون��د فعالیت های اقتصادی نادیده گرفت. از قانون 
مدنی و تجارت گرفته تا قوانین مالیاتی و قوانین مربوط 
به قراردادها و حتی قانون رابطه موجر و مس��تاجر و ... 
ب��ه نوعی فعالیت های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می 
دهن��د و قاعدتا این قوانین فعالیت اقتصادی کوچک و 
بزرگ هم نمی شناسند... چه اینکه یک فعالیت اقتصادی 
کوچک و متوسط با حرکت متناسب با قوانین موجود به 
بازدهی مناسب می رسد و حداقل دچار مشکالت قانونی 
نمی شود و یک پروژه اقتصادی بزرگ با سرمایه باال به 
دلیل عدم توجه به قوانین با اختالل اساسی مواجه می 
شود. همین موضوع می تواند موید این نکته باشد که 
حرکت در مس��یر فعالیت های اقتصادی بدون آگاهی 
کامل از قوانین موضوعه کش��ور که مرتبط با این گونه 
فعالیت هاست حرکت با چشم بسته است و اصوال نمی 
تواند خواسته های سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی را 
برآورده کند. در این میان اما نکاتی قابل توجه است. اول 
اینکه اقتصاد ایران به نوعی وابس��ته به سیستم دولتی 
اس��ت و می توان قوانین را نیز بخشی از اعمال نظارت 
و حضور دولت ب��ر فعالیت های اقتصادی قلمداد کرد 
بنابر این با وج��ود قواعد آمره و قوانین، آگاهی از آنها 
نیز امری اجتناب ناپذیر است. اینکه اقتصاد ما به سمت 
خصوصی سازی گسترده حرکت کند و قوانین و قواعد 

آمره هم تعدیل شوند بحث دیگری است. 
از س��وی دیگر بخشی از این قوانین به تنظیم روابط 
افراد فعال در حوزه اقتصادی می پردازد و نحوه معامالت 
و صحت و سقم آنها را بازنمایی می کند. از رابطه افراد 
فعال در امور تجاری تا رابطه کارگر و کارفرما... از شروط 
صحت معامالت تا ش��رایط حاکم بر عقود و فسخ آنها 
و موارد متعدد دیگر. این موارد نیز بس��یار مهم بوده و 
م��ی تواند در روند فعالیت ه��ای اقتصادی موردتوجه 
قرار گیرند. کم توجهی به این موارد مش��کالت جبران 
ناپذیری به وجود می آورد که باید بهره گیری از مشورت 

متخصصان رشته حقوق از انها پیشگیری نمود. 
در این حال این روزها ما با وضعیت های جدیدی در 
امور اقتصادی مواجهیم که باعث می ش��ود الزم باشد 
حقوقدانان نیز خ��ود را همراه با این موارد و وضعیت 

جدید “به روز” کنند. 

ه��ا  چیز برخ��ی 
هس��تند ک��ه دیگ��ر 
نمی دهن��د.  ج��واب 
مثال اینک��ه آدم یک 
چرخ و فلک بسازد و 
بچرخد توی کوچه ها 
با س��وار  بخواه��د  و 
کردن بچه ه��ا به آن 

از پدر و مادرهایش��ان پول بگیرد. یا اینکه شخصی یک 
وسیله چرخدار بس��ازد که سه سوراخ بزرگ جلوی آن 
باشد، اس��مش را بگذارد شهر فرنگ و از آدمها بخواهد 
سرش��ان را در آن س��وراخ ها فرو کنند و به عکس های 
جالبی خیره ش��وند و بعد بابتش به صاحب آن وس��یله 
عجیب پول بدهند. یا مثال کس��ی برود در میدان اصلی 
شهر جار بزند و بخواهد مردم را اطراف خودش متمرکز 
کرده و برای ش��رکت در انتخاب��ات طرفدارانی را برای 
خودش جمع و جور کند. ماهیت زندگی ها عوض شده 
و بسیاری از این کارها که در گذشته اثر خوبی داشتند 
در حال حاضر هیچ اثری ندارند. به این لیست اضافه کنید 
نش��ریه ای محلی را که در چهار صفحه منتشر می شود 
و از ش��یر مرغ تا جان آدمیزاد را می ش��ود در آن یافت. 
خبرهای ریز و درش��ت خبرگزاری ها را بازنشر می دهد 
و الزامی برای خودش تعریف نکرده که حتما به مسائل 
اس��تان بپردازد. و بعد با تاختن به فردی یا جریانی در 
سرمقاله اش و یا تحویل گرفتن شخص دیگری در تیتر 
یک، فکر کند که دارد اثر شگرفی در معادالت اجتماعی 
و سیاسی استان می گذارد. این که مدیرمسوولی چشم به 
یارانه ارشاد بدوزد و به زحمت نیم تای آگهی های صفحه 
یک��ش را پر کند. خیر این کارها دیگر جواب نمی دهد. 
در اس��تانی که به قولی 150 جریده مجوز انتشار دارند، 
قائدتا رقابت باید فرایند پیچیده ای باش��د. و نش��ریه ای 
می تواند گلیم خ��ود را به لحاظ اثرگذاری از آب بیرون 
بکشد که نیازهای جامعه را فهمیده باشد و بخواهد نسخه 
تخصصی تری برای آن بپیچد. در این اس��تان آنچه زیاد 
داریم سرمایه است و آنچه کم داریم راه درست رفته در 
اقتصاد. آنچه زیاد اس��ت مساحت و آنچه کم است آب. 
بعد از س��الیان دراز پس��ته کاری و پس��ته چینی امروز 
که چرتک��ه ای می اندازیم متوجه می ش��ویم از روز اول 
داش��ته ایم برای پسته فروش��ی ضرر می دادیم. به مردم 
قول پتروش��یمی و صنایع فوالد می دهیم و بعد متوجه 
می شویم زیرساخت مناسب توسعه آن را نداریم. خوب 
یا بد کرمان دارد ماهیت عوض می کند. از ش��هر قناعت 
و درویش مسلکی داریم به سمت شهر سرمایه اندوزی 
و فخرفروشی می رویم. اگر روزی کرمان مهد عرفان بود 
امروز دارد به سرعت به سمت توسعه ای از جنس اصفهان 
و مش��هد پیش می رود و در این بین هر کس باید جای 
خودش را پیدا کند. »اقتصاد کرمان« قرار اس��ت جای 
خالی رسانه ها در این توسعه باشد. راه های اشتباه را کم 
کند ،هر تصمیم و برنامه اقتصادی و توس��عه ای استان 
و کیفیت اجرای آن را تحلیل کند و به وس��ع خویش، 

جلوی رانت های اقتصادی بایستد. 
امروز 17 آذر سال 93 آغاز این راه است!.

* روزنامه نگار

این واقعیت را نمی توانم پوشیده بدارم 
که تاکنون هر وقت سخن از سرافرازیهای 
کرم��ان در گ��ذر تاریخ پی��ش می  آمد 
فوراً ش��عاع اندیشه من به سمت و سوی 
فرهن��گ و ادب و هنر و عرفان کش��یده 
می ش��د و در کنار اینها ، آثار و مواریث 
گرانبهائی که رّد پای تاریخ این سرزمین 
هس��تند و در خشت خشت آنها ، شکوه 
هزاران ساله ای را می توان به تماشا نشست . اما از زمانی که دست 
ب��ه کار تهیه »تاریخ تجارت و اقتصاد کرمان« ش��دم، به این نتیجه 
رسیدم که در این رهگذر، چه گوهر گرانبهایی وجود داشت و از آن 
غافل بودیم . پیش��ینه اقتصاد و تجارت از هزاره های پیش از میالد 
و از روزگارانی که بش��ر، دوره های پارینه سنگی و نوسنگی را پشت 
سرگذاش��ت و گام های نخس��ت را در راه طوالنی تمدن برداشت و 
فراز و فرودهایی را تجربه کرد که هر کدام از آنها بخش��ی از ارزش 

های این پدیده گرانسنگ را تشکیل می دهند. 
نکته بسیار مهم و ارزشمند اینکه در همین گذرگاه، فرهنگ بشری 
شکل گرفت و داستان خواندن و نوشتن و حساب کردن ، نخستین 
سطرهای خود را بر صحیفه روزگار نگاشت و کرمان و کرمانی را در 
این راه پیش��گام قرار داد، ماجرای بس��یار جالب و شنیدنی که امید 
اس��ت به زودی و با چاپ اثری که تاریخ تجارت و اقتصاد کرمان را 
از هزاره نهم پیش از میالد به تصویر کش��یده و نیز اسناد و مدارکی 
که راه تردید را خواهد بست ، مورد استفاده عالقمندان قرار گیرد و 
جایگاه بلند کرمان را بیش از پیش، نشان دهد. اینک ، یک مورد از 
کتاب یاد شده در این بخش تقدیم می شود، با این امید که توفیق 
تس��ریع در چاپ و نشر کتاب یاد ش��ده فراهم گردد. با این توضیح 
که اقدام هفته نامه »اقتصاد کرمان« در معرفی این پدیده ارزشمند 
و نش��ان دادن زوایای تاریخ آن و عرضه آگاهی هایی از این دس��ت ، 
جای سپاسگزاری بسیار داشته و امید است این راه را با تمامی توان 
بپوید و افکار عمومی را در جریان تاریخ سرافرازی هایشان در عرصه 

اقتصاد و تجارت قرار دهد. 
باهفت هزار سالگان در سفریم 

»اقتصاد و تجارت کرمان، پیش از تاریخ «
بیش از نهصد س��ال قبل ، خدایگان رباعی ، حضرت غیاث الدین 
عمربن ابراهیم نیش��ابوری متخلص به »خیام « سر بر آستان عیوق 
سائید و در یک رویای شاعرانه گفت »با هفت هزار سالگان در سفریم« 
غاف��ل از اینک��ه به ده قرن پ��س از آن در یک اتفاق موفق مبارک و 

میمون ، مردم دیار کریمان در یک سفر پژوهشی که سوار بر کاروان 
تجاری و بازرگانی ، نه با هفت هزار س��الگان ، که با نه هزار س��الگان 
همسفر می شوند و این گذرگاه طوالنی را می پیمایند و معیار  هفت 
هزار سالگی او را به فراموشی می سپارند، تا پیشینه با عظمت تجاری 
و اقتصادی خود را به رخ تاریخ بکش��ند و بار دیگر بزرگی را اما در 
خصوص تاریخ تجارت کهن در کرمان و انگیزه پرداختن به آن یادآور 
می شود که:تردید نیست آنچه به عنوان تاریخچه تجارت استان مورد 
پژوه��ش و تحقیق قرار می گیرد و اطالعاتی که در این پهنه عرضه 
می شود ، کارایی الزم را برای تجارت امروز ندارد همانگونه که طرح 
مس��ئله »پیله وری« در قالب داد و س��تد امروز نمی گنجد و یا از 
وسیله ای بنام »قپان« برای اندازه گیری اجناس و کاالها بهره نمی 
بریم ، ش��یوه و راه و روش تجارت وداد و س��تد دیروز نیز در دنیای 
امروز جایگاهی ندارد و شاید حتی به عنوان تجربه در عرصه تجارت 
امروز، راهی پیدا نکند و چنین اس��ت که این پرسش مطرح میشود 
ک��ه انگیزه پرداختن به این بحث چیس��ت و چرا چنین فکری جان 
گرفت و این راه نسبتاً طوالنی انتخاب شد؟ در پاسخ به این پرسش 
باید گفت که نخست دلبستگی به داشتن آگاهی هایی از پیشینیان 
و آنچه بر آنها رفته است ، به گونه های مختلف در وجود همه متبلور 
است، زیرا تاریخ، داستان چگونگی گذر بشر از یک مرحله به مرحله 
دیگر زندگی است و اگر نه تمامی این رویدادها، دست کم بخشی از 

آن ، زمینه ساز خودشناسی نسل ها و گزینش راه درست و منطقی 
زندگی آیندگان به شمار می رود .درست است که جزئیات آنچه بر 
گذشتگان رفت و رّد پای تاریخ تجارت ، مورد استفاده امروز نیست  
، اما کلیات آن همواره چراغ راه نس��ل هاس��ت . کاروانی که در خط 
صداقت و درستی حرکت کرد ، بار خود را به سالمت به منزل رساند 
و آنکه در مس��یر نادرس��تی ره پویید به سیاهچال تباهی فرو افتاد و 

چنین است که گفته اند :
هر که ناُمخت از گذشت روزگار/   می نیاموزد ز هیچ آموزگار

بی��رون از بح��ث تجارت کهن، کدام رهرِو کوی تجارت اس��ت که 
تحت تاثیر زندگی پر فراز و فرود حاج آق علی زعیم ا... قرار نگیرد و 
نداند که اگر در کنار پرداختن به امر تجارت ، سایه مهربانی ها را بر 
زندگ��ی خصوصی خود نتاباند و میان فرزندان خویش انس و الفتی 
ایجاد نکند، همه آن ثروت به شبی بر باد رود و ... سرانجام چه کسی 
است که سرمایه های گرانسنگ تاریخ تجارت شهداد و جیرفت و تپه 
یحیی و ....را زمینه ساز بالندگی خود قرار ندهد و به آنها افتخار نکند 
و با خود نگوید که: کاشتند و خوردیم، کاریم و خورند، برماست که 
چونان نیاکان خویش برای آیندگان چیزی بر جای بگذاریم تا آنان 

نیز زمینه ای برای افتخار و بالندگی داشته باشند. 

* دبیرکمیسون فرهنگی و اجتماعی اتاق بازرگانی کرمان

عوض می شویم! لزوم هماهنگ سازی حقوق 
اقتصادی با تحوالت نوین

عماد محسنی تکلو* وحید قرایی*

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در 
گردهمایی انتخاب سیمان ممتازان به عنوان واحد نمونه 

کنترل و کیفیت کشور مطرح کرد

سیمانممتازان؛پیشتاز
تولیدوکیفیتدر

شرایطرکود
 اقتصاد کرمان: در گردهمایی انتخاب سیمان ممتازان به 
عنوان واحد نمونه کنترل و کیفیت کشور، رییس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با اشاره به دشوار بودن 
شرایط اقتصادی کش��ور، اذعان داشت: شرایط برای تولید 
در کشور مناسب نیست، اما با این وجود واحدهای موفقی 
داش��ته ایم که سر پا ایس��تاده اند و تولید را حفظ کرده اند. 
مهندس س��لطانی زاده اظهار داش��ت: س��یمان ممتازان از 
جمله همین واحدها اس��ت که توانسته ضمن حفظ تولید، 
برای استان افتخارآفرینی کند. رییس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اس��تان ادامه داد: افراد با تجربه، کارخانه سیمان 
ممتازان را پایه گذاری کرده اند و توانس��ته اند به مجموعه 
سیمان کشور تکامل ویژه ای ببخشند که امیدواریم ظرفیت 

تولید سیمان استان به مرز سه میلیون تن برسد.
وی در ادامه یادآور ش��د: با وجود اینکه تاکنون در 9 دوره 
تورم داشته ایم، اما اکنون در شرایط ویژه ای هستیم، زیرا از 
سال 89 تورم و رکود را با هم داشته ایم که روزگار دشواری 
برای تولید و صنعت رقم زده اس��ت.محمود س��لطانی زاده 
تصریح کرد: در کش��ور ما واحده��ای تولیدی و صنعتی بر 
مبنای س��ه اصل غیر متعارف استفاده از تسهیالت بانکی، 
ارز غی��ر واقعی برای خری��د تجهیزات و انرژی ارزان قیمت 
پایه گذاری ش��ده اند اما در سه سال گذشته اعمال تحریم 
های س��خت باعث شد تولید، دچار مشکالت عدیده شود و 
ش��رایط مذکور را نداشته باشند.وی با بیان اینکه واحدهای 
زیادی دچار مش��کل ش��ده اند و تامین نقدینگی مهمترین 
مشکل واحدهای صنعتی است، گفت: رشد صنعت در سال 
89، منفی 12 بود، اما از آغاز به کار دولت یازدهم، این روند 

مثبت شده و یا حداقل از منفی خارج شده است.
س��لطانی زاده با بیان اینکه در ایران 80 میلیون تن سیمان 
خاکستری و سفید تولید می کنیم و 70 میلیون تن سیمان 
در ح��ال نصب داریم، گفت: در حال حاضر 20 میلیون تن 
سیمان به علت مشکالتی که در صادرات به  وجود آمد روی 
دست مان مانده است. وی بیان کرد: در هفت ماه نخست سال 
جاری 12 میلیون تن صادرات س��یمان داشته ایم که نیم 
میلیون تن یا پنج درصد آن سهم استان کرمان بوده است 

و توانسته 16 میلیون دالر برای ما ارزآوری کند.
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان کرمان نیز در 
گردهمایی مسووالن استانی و عاملین فروش سیمان ممتازان 
که به منظور انتخاب شرکت سیمان ممتازان به عنوان واحد 
نمونه کنترل و کیفیت کشور برگزار شده بود، گفت: کارخانه 
سیمان ممتازان در سال 93 به عنوان واحد نمونه استاندارد 

از بین 73 کارخانه سیمان کشور انتخاب شد.
محمدرضا شرافت با بیان اینکه شرکت سیمان ممتازان در 
س��ال های گذشته موفق به کس��ب عنوان کیفیت برتر در 
استان شده بود، افزود: برای انتخاب واحد نمونه در کیفیت 
برتر، می��زان رضایتمندی مش��تری را کیفیت معرفی می 
کنیم که در س��ال جاری یک رقابت بسیار فشرده و سخت 
در س��ازمان استاندارد کشور برای انتخاب واحد برتر وجود 
داشت و با اختالف امتیاز اندکی سایر واحدها نتوانستند این 
عنوان را کسب کنند. وی ضمن تقدیر از کارگران، مدیران و 
هیات مدیره شرکت سیمان ممتازان کرمان ادامه داد: اینک 
این افتخار نصیب همه کرمانی ها ش��ده و امیدواریم تداوم 

داشته باشد.
اما در ابتدای این گردهمایی، مدیرعامل 
شرکت سیمان ممتازان کرمان از اهمیت 
کیفیت، سخن گفت و اظهار داشت: توجه 
ب��ه کیفی��ت در محص��والت تولیدی را 
همواره در دستور کار قرار دادیم و امروز 
جمع��ی را گرد هم آورده ای��م تا بتوانیم 
یک ش��رکت موفق را در تولید با کیفیت 

داشته باشیم.
محمد ربانی، کیفیت را به معنای سالمت، 
اطمینان، آرامش خاطر، داش��تن محیط 
زیس��ت سالم، ش��فافیت، نظم و انضباط 
عن��وان کرد و گفت: پی��ام ما به مصرف 
کنندگان و مشتریان سیمان ممتازان این 
است که تمام تالش خود را برای شفافیت 
و س��المت کار و کاهش هزینه بکار می 
گیریم تا محصولی را که ارایه می دهیم 

و پولی را که دریافت می کنیم در قبال آن مدیون نباشیم.
ربانی، خطاب به مش��تریان خاطرنش��ان کرد: ما محصول 
مرغوب، مناس��ب و یکنواخت به ش��ما می دهیم و شریک 
شما در کار و کسب هستیم زیرا معتقدیم کار تولیدی یک 
رابطه دو س��ویه اس��ت و دوام یک واحد تولیدی به وجود 

مشتریان آن است.
مدیرعامل شرکت سیمان ممتازان با بیان اینکه ثبات کیفیت 
یک مس��اله اساسی است، تصریح کرد: اما کیفیت، مستقل 
از سایر بخش ها نیست و به همراه محیط زیست و مصرف 
انرژی یک زنجیره به هم پیوس��ته هس��تند. وی با تاکید بر 
اینکه سیمان ممتازان به عنوان صنعت سبز نیز شناخته شده 
است اظهار داش��ت: توجه به محیط زیست و اقدام مطابق 

استانداردها مورد تاکید همیشگی ما بوده است.
وی با بیان اینکه امسال مصرف سیمان در کشور 10 درصد 
کاهش داشته است، ادامه داد: با وجود اینکه سرانه مصرف 
سیمان در کرمان نسبت به میانگین کشوری پایین تر است 
اما در شش ماه نخست سال جاری رشد مصرف سیمان را 

در این استان داشته ایم.
وی با اشاره به اینکه توسعه فقط با توسعه پایدار محقق می 
ش��ود، افزود: ظرفیت تولید سیمان در سه کارخانه استان، 
دو میلیون و 500 هزار تن در س��ال اس��ت که پیش بینی 
می شود امسال یک میلیون و 800 هزار میلیون تن از این 
مقدار در اس��تان مصرف ش��ود و 700 هزار تن مازاد داریم 
که بخشی از آن را به کشورهای همسایه صادر می کنیم و 

بخشی دیگر را به سایر استان ها می فرستیم.
ربانی، با بیان اینکه صدور س��یمان به س��ایر اس��تان ها در 
واقع یک اقدام منفی اس��ت زیرا مزاحم فعاالن این صنعت 
در اس��تان های مقصد می شویم، افزود: برای استان کرمان 
بهترین راهکار فروش تولید مازاد، صادرات به خارج کش��ور 
است، اما صادرات به عراق نیز با توجه به فاصله زیاد کرمان 
تا مرزهای غربی کش��ور، سخت و ش��کننده است و رقبای 
ما در اس��تان های نزدیک به مرز ب��ه راحتی می توانند ما 

را کنار بزنند.
مدیرعامل ش��رکت س��یمان ممتازان کرمان برای حل این 
معض��ل ب��ه ارایه پیش��نهاد پرداخت و 
تصری��ح کرد: برای اینک��ه بتوانیم بهتر 
نتیج��ه بگیریم باید مصرف س��یمان را 
در اس��تان افزایش دهیم، که این مهم 
می تواند با س��اخت اس��کلت بتنی به 
جای اس��کلت فلزی در ساخت و سازها 
و روکش بتنی به جای آسفالت در جاده 

ها محقق شود.
ربان��ی، اس��تفاده از اس��کلت بتنی در 
احداث س��اختمان را خواس��تار شد و 
گفت: در صورت رقم خوردن این مهم، 
م��ی توانیم برای تامین س��یمان مورد 
نیاز س��اختمان های باالی چهار طبقه 
تخفی��ف وی��ژه قائل ش��ویم. وی ادامه 
داد: همچنین اس��تفاده از روکش بتنی 
به جای آس��فالت در ج��اده ها راهکار 
دیگری اس��ت که این کار در آمریکا و 

کانادا سابقه طوالنی دارد و قرار است به زودی در کشور ما 
نیز در محور شیراز- اصفهان روکش بتنی استفاده شود که 
اگر این اتفاق در کرمان نیز بیفتد به توسعه صنعت سیمان 

و توسعه استان کمک می کند.
در ادام��ه ای��ن گردهمای��ی نای��ب رییس ات��اق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کش��اورزی اس��تان کرمان، ضمن تشکر از 
دست اندرکاران صنعت بتن، اظهار داشت: رشد این صنعت، 

ارمغان آور آرامش در زندگی همه افراد جامعه است.
سید مهدی طبیب زاده به ویژگی های بارز سیمان ممتازان 
اشاره کرد و گفت: سیمان ممتازان نقطه عطف سیمان در 
کشور و همچنین سرآغاز افزایش ظرفیت سیمان کشور از 
30 میلیون به 80 میلیون تن بود که منجر به کسب جایگاه 

چهارم دنیا در تولید سیمان شد.
وی با بیان اینکه سیمان ممتازان می تواند یکی از الگوهای 
پیشتاز بهبود فضای کسب و کار باشد، تصریح کرد: استفاده 
از تکنولوژی برتر و انتخاب نیروی انسانی موثر از دیگر ویژگی 

های مثبت این کارخانه است.
عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان با اش��اره به وجود منابع 
عظیم آهک در کرمان، گفت: زمینه استفاده از اسکلت بتنی 
به جای اس��کلت فلزی در کرمان فراهم است و موثر ترین 
مجموعه ای که در حال حاضر می تواند استفاده از اسکلت 
بتنی را به عنوان بازار س��ازی برای مصرف س��یمان کمک 

کند، مهندسین متعدد و با تجربه نظام مهندسی هستند.
طبی��ب زاده با بیان اینکه اس��تان کرمان در بخش اجرایی 
بتن بس��یار ضعیف عمل کرده و بازار س��ازی در این زمینه 
اتفاق نیفتاده است، افزود: امیدواریم تا پایان سال 94 حداقل 
بتوانیم 25 درصد از  اسکلت های ساختمانی را به اسکلت 

های بتنی تبدیل کنیم.
وی در پایان اظهار داشت: سیمان ممتازان به غیر از تولید 
با کیفیت در مس��وولیت های اجتماعی نیز پیش��تاز بوده و 
از س��هامداران، کارکنان، و مدی��ران و پایه گذاران ممتازی 
برخوردار اس��ت، این نتیجه ممتاز بودن و ممتاز فکر کردن 
اس��ت که در بین 73 کارخانه کشور مفتخر به دریافت لوح 

استاندارد نمونه می شود.
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