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سخن اول
استاندار کرمان در آستانه هفته دولت
مطرح کرد

زمانیبرایکاهشتصدیگریدولت؛

فرصت طالیی برای ساختن
کرمان
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پرونده تغییرات موقتا در میراث بسته شد

صفحه4

معرفی محمود وفایی
به عنوان مدیرکل جدید
میراث و گردشگری

صفحه5

گزارش «اقتصاد کرمان» از تبیین و اجرای اقتصاد مقاومتی در استان

در این شماره میخوانید:

اقتصاد مقاومتی از نگاه بخش خصوصی

راضیه ابوالحس�نی« :اقتصاد مقاومتی» نه ریاضت اقتصادی است
به تعبیر برخی و نه دوره آن با بس��ته شدن پرونده تحریم ها به سر
خواهد امد و در چنین ش��رایطی این کرمان اس��ت که پیشتاز طرح
و تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی برای دوره پس��اتحریم است .استاندار
کرمان بر معرفی استان به عنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی اصرار دارد و
بخش خصوصی استان هم راه تبیین و تحلیل علمی اقتصاد مقاومتی
را در پیش گرفته است.
«اقتص��اد کرمان» هم،پیش از این در چندین نوبت در گفت و گو
با نمایندگان بخش خصوصی و در تحلیل هایی از سایر صاحبنظران
استان ،به اقتصاد مقاومتی و اهمیت اجرا و نهادینه سازی آن در شرایط
جدید کشور و استان پرداخته است تا این راه و رویه علمی و عقالنی
در شرایط پس از تحریم به حاشیه نرود و به فراموشی سپرده نشود
در همین حال.،نشس��ت دهم ش��ورای گفت و گوی استانی دولت و

بخش خصوصی ،مجال دیگری بود که بخش خصوصی استان،خوانش
مجدد و تحلیل دیگری از اقتصاد مقاومتی ارایه کند.

مدل توسعه اقتصادی کرمان برمبنای اقتصاد مقاومتی
دبیر ش��ورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در کرمان در
همین زمینه گفت :در راستای ایده استاندار کرمان مبنی بر اجرایی
کردن اقتصاد مقاومتی ،به دنبال ایجاد مدل توسعه اقتصادی برمبنای
اقتصاد مقاومتی در استان هستیم تا اداره بخش های مختلف اقتصادی
بر پایه اقتصاد مقاومتی انجام شود.
سیدمهدی طبیب زاده ،اظهار کرد :بهره وری ،تکیه بر دانش بنیان
بودن ،استفاده از ظرفیت های داخلی ،درون گرا و برون زا بودن اقتصاد
استان در این راستا دنبال می شود و باید این مفاهیم پیاده شود.
طبی��ب زاده تصری��ح کرد :هرچه در محوره��ای اقتصاد مقاومتی

جناب آقای محمود وفایی
مدیرکل محترم میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمان
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ابالغی مقام معظم رهبری بیان ش��ده ،بهترین مدل اقتصادی برای
توس��عه درون زا ،برون گرا و پایدار می تواند در یک منطقه باش��د و
اجرای اقتصاد مقاومتی به لحاظ پیگیری اس��تاندار در سطح کالن و
تالش اتاق در بخش خرد ،در کشور بی نظیر است و نخستین استانی
هستیم که در اقتصاد مقاومتی به این شکل در کشور اقدام کرده ایم.
دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در کرمان بیان
کرد :حوزه های بس��یار زیادی در بهره وری ،تکیه بر منابع داخلی،
معرف��ی ظرفیت های جدید اقتصادی ،ظرفیت های اس��تان و  ...در
حوزه اقتصاد مقاومتی قابل پیگیری است و باید تالش کرده تا همه
موارد کارشناسی ،فعال و الگو برداری شوند.
در همین زمینه مسئول تحقیقات مرکز مطالعات و پژوهش های
اقتص��ادی ات��اق کرمان هم ب��ه محورهای اقتصاد
صفحه3
مقاومتی در کالم رهبری می پردازد.
را بخوانید

گزارش /مطالبهخواهی قویتر بخش خصوصی

صفحه 2

گزارش /همایش راهکارهای توسعه کسب و کار

صفحه 3

خبر /فراخوان صادرکنندگان کرمانی

صفحه 3

گزارش 840 /میلیارد ریال اعتبار برای آبیاری تحت فشار

صفحه 6

گزارش /کمپ رها شده

صفحه 7

پیشنهاد سردبیر /میزان قاچاق  4برابر وارادات کشور

صفحه 8

مردمی کردن
اقتصاد از رهگذر
تقویت تشکل ها

محمدرضا دهقانپور*

در تاریخ سی و پنج سالهی ایران پس از انقالب اسالمی،
آهنگ تصدیگری دولت همواره موجبات رنجش بخش
خصوصی را فراهم آورده است .گاهی این آهنگ مالیم تر
و در دولت هایی ،بسیار سریع و قوی نواخته شده است
تا اینکه ش��رایط بین المللی و وضع تحریم ها ،کشور را
به سمتی برد که استفاده از توان بخش خصوصی را در
اولویت ق��رار داد .از این حیث ریی��س دولت یازدهم با
هوشمندی دست کمک به سوی پارلمان بخش خصوصی
دراز کرد و چنان که از ش��واهد برمی آید از این تعامل
هم راضی بوده است.
به هر حال ،تدبیر و مدیریت دولت یازدهم ،شرایط بین
المللی را بهبود بخشیده و ایران را در وضعیتی جدید قرار
داده است .البته این بخشی از موضوع است و بخش حائز
اهمیت دیگر ،بس��تگی به نحوهی بهره برداری از شرایط
حاضر دارد .مطلوب است که با درس گرفتن از گذشته،
به تدریج امور به بخش خصوصی واگذار شود تا همزمان
با مردمی ش��دن اقتصاد ،مهر تاییدی بر پایداری آن نیز
زده شود .اما به هر روی بایستی از این نکته هراس داشت
که دولت بزرگ و کند ایران تمایل داش��ته باشد کمافی
السابق ذره ای از اقتدار خود را خرج کنترل امور کند و
مجددا ً قدرت بخش خصوصی را بکاهد .البته هر چند به
نظر می رسد در دولت یازدهم چنین نگاهی وجود ندارد
اما غیرمحتمل هم نخواهد بود.
بنابراین قبل از اینکه بدنهی دولت به چنین موضوعی
بیندیشد و انرژی مهارشدهی خود در امر تصدی گری را
رها سازد ،پارلمان بخش خصوصی باید مهمترین بازوی
خ��ود را برای رزم حق خواهی و نه س��هم خواهی آماده
نماید .در واقع س��پردن امور به بخش خصوصی باید به
یک مطالبه جدی تبدیل ش��ود تا اینکه لطف و عنایتی
از طرف دولت به چشم آید و این بازوی قدرتمند بخش
خصوصی ،تش��کل های اقتصادی آن هستند .متأسفانه
تش��کل ها در جامعهی م��ا هنوز جا
ادامه در
نگرفته اند...
صفحه 2

هفته نامه اقتصاد کرمان

هفته نامه اقتصاد کرمان

همکاران شما در هفته نامه اقتصاد کرمان

همکاران شما در هفته نامه اقتصاد کرمان

جناب آقای سعید کوشش
مدیر محترم روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
کرمان
انتصاب به جا و شایسته جنابعالی به سمت مدیریت روابط عمومی
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان را صمیمانه تبریک و
تهنیت عرض نموده ،توفیقات روزافزون جنابعالی را از درگاه ایزد
منان مسئلت داریم.

راهکارهای نرم افزاری مالی
و کارخانه ای برهان سیستم
مبتنی بر فرآیند ،پوشش هلدینگ
 ،WEBبازرگانی صادرات و ...
برهان سیستم کرمان

هفته نامه اقتصاد کرمان

اقتصاد کرمان؛ پیشگام اطالعرسانی بازار کار
و استخدام در استان کرمان

«اقتصاد کرمان»؛ اولین و جامعترین رسانه
مناقصهها و مزایدههای استان کرمان

اطالع رسانی تخصصی و انتشار هفتگی
آخرین مناقصهها و مزایدههای استان کرمان

09135860079

صفحه 8

www.BorhanSys.ir

انتصاب شایسته جنابعالی به سمت مدیرکل میراث فرهنگی و
گردشگری استان کرمان را صمیمانه تبریک عرض نموده ،توفیقات
روزافزون جنابعالی را از درگاه ایزد منان مسئلت داریم.

جناب آقای مهندس محمد حسنی
ریاست محترم مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی
اتاق بازرگانی کرمان
انتصاب شایسته جنابعالی به سمت ریاست مرکز مطالعات و
پژوهش های اقتصادی اتاق بازرگانی کرمان را صمیمانه تبریک
گفته و توفیق روزافزون جنابعالی را از درگاه خداوند مسئلت داریم.

همکار گرامی
جناب آقای محمدرضا دهقانپور
موفقیت جنابعالی در کسب عنوان برگزیده «چهارمین جشنواره
مطبوعات و خبرگزاریهای استان کرمان» را صمیمانه تبریک و
تهنیت عرض نموده و موفقیت بیش از پیش جنابعالی در عرصه
اقتصاد و رسانه را از درگاه ایزد منان مسئلت داریم.

همکار گرامی
سرکار خانم اعظم حاکمی
موفقیت جنابعالی در کسب عنوان برگزیده «چهارمین جشنواره
مطبوعات و خبرگزاریهای استان کرمان» را صمیمانه تبریک و
تهنیت عرض نموده و موفقیت بیش از پیش جنابعالی در عرصه
فعالیتهای رسانهای را از درگاه ایزد منان مسئلت داریم.

کارستان

آگهی دعوت به مجمع عمومی
بدینوس�یله پیرو موافقت کمیس�یون ماده  10قان�ون فعالیت احزاب و
جمعیتها با تاس�یس کانون بازنشس�تگان دادگستری استان کرمان ،از
بازنشستگان محترم دعوت می شود با دردست داشتن حکم بازنشستگی
خود در مجمع عمومی کانون فوق که در ساعت  10روز شنبه 1394/06/14
در محل سالن اجتماعات دادگستری کرمان ( چهارراه ارگ) برگزار خواهد
شد ،حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
 1ـ عضویت اعضای حاضر
 2ـ تصویب اساسنامه کانون

فرصتهای شغلی این هفته را در صفحه  6بخوانید

اطالعیه
فرایند ثبت نام صادرکننده نمونه استانی در کرمان آغاز شد
صادرکنندگان محترم تا تاریخ  21شهریور  1394فرصت دارند
به س�ایت  nemoonesh.tpo.irمراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
همچنین آخرین مهلت تحویل مدارک به س�ازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان کرمان  28شهریور ماه سال جاری تعیین شده است.

روابط عمومی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان کرمان

 3ـ تعیین میزان حق عضویت
 4ـ تعیین روزنامه کثیراالنتشار
 5ـ انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس
ضمن ًا کس�انی ک�ه مایل به عضوی�ت در هیات مدیره یا ب�ازرس کانون
میباشند می بایس�ت مدارک ذیل را حداکثر تا تاریخ  1394/06/12به
نش�انی :کرمان ـ چهارراه ارگ ـ دادگستری استان کرمان ،دفتر امور
بازنشستگان ارسال نمایند.
 1ـ درخواست کتبی نامزدی در هیات مدیره یا بازرسی
 2ـ یک قطعه عکس
 3ـ تصویر حکم بازنشستگی و شناسنامه

اعضاء هیات موسس کانون صنفی بازنشستگان دادگستری استان کرمان

سامانه فروش اینترنتی
شرکت سیمان ممتازان کرمان راه اندازی شد
به اطالع کلیه مشتریان محترم میرساند شرکت سیمان ممتازان کرمان

برای رفاه حال مش�تریان ،اقدام به راه اندازی سامانه فروش اینترنتی

نموده اس�ت .لذا از این پس مشتریان محترم میتوانند از طریق مراجعه به سایت سیمان
ممتازان کرمان ب�ه آدرس www.momtazancement.com :اقدام به خرید اینترنتی

انواع محصوالت تولیدی این شرکت نمایند.

ضمنا مش�تریانی که تاکنون موفق به دریافت نام کاربری و رمز عبور نشده اند ،میتوانند

با مراجعه یا تماس با دفتر فروش سیمان ممتازان ،نام کاربری و رمز عبور خود را دریافت

نمایند.

شرکت سیمان ممتازان کرمان(سهامی عام)

2

خبر

اس��تاندار کرمان گفت :ستاد س��رمایه گذاری
سالمت در کرمان با هدف جذب سرمایه و جلب
توجه س��رمایه گذاران به این استان تشکیل شده
است .علیرضا رزم حس��ینی افزود :ستاد سرمایه
گذاری س�لامت کرمان با هدف جذب س��رمایه

عالقه مندان به س��رمایه گذاری در اس��تان و نیز
تاسیس بیمارستان جدید در کرمان راه اندازی شد.
استاندار کرمان به اقدامات دولت تدبیر و امید
در بخش درمان اش��اره کرد و گفت :طرح تحول
نظام سالمت یکی از طرح های موفقی است که در

دولت یازدهم به مرحله اجرا در آمد .وی با تاکید
بر اینکه کرمان با کمبود بیمارستان مواجه است
گفت :این استان نیازمند حضور بخش خصوصی در
بخش درمان است .رزم حسینی تصریح کرد :تعداد
تخت های بیمارستانی در کرمان کافی نیست.

خبر

کرمان نیازمند حضور
بخش خصوصی در
سرمایه گذاری درمان
سهش�نبه  3ش�هریورماه  10 1394ذیالقعده 25 1436آگوست  2015شماره 8 26صفحه

خبر
معاون استاندار کرمان خبر داد:

بهرهبرداری از  510پروژه با
اعتباری بالغ بر  637میلیارد
تومان در هفته دولت
سرپرس��ت معاونت توس��عه مدیریت و تامین منابع
انسانی استانداری کرمان گفت 510 :پروژه با هماهنگی
معاونت عمرانی استانداری در هفته دولت با اعتباری بالغ
بر  637میلیارد تومان در شهرستان های مختلف استان
به بهره برداری خواهد رسید.

“محمدجواد کامیاب” در گفت و گو با ایسنا ،با اعالم
این خبر اظهار کرد :جلسه ستاد بزرگداشت هفته دولت از
 26مردادماه جاری برگزار و وظایف دستگاه های اجرایی
در قالب دوازده بند عملیاتی و اجرایی مشخص شده است.
وی افزود :طبق جدول زمان بندی ،برنامه های هفته
دولت از دوم تا هش��تم شهریور اجرا خواهد شد و اولین
روز از این هفته با عنوان تجدید پیمان با شهدای دولت
نامگذاری ش��ده و همه مدیران دستگاه های اجرایی در
همه شهرس��تان ها قبور شهدا را غبارروبی و با شهدای
واالمقام تجدید عهد و پیمان خواهند کرد.
کامیاب با اشاره به نامگذاری دومین روز هفته دولت
به «پاسخگویی به ارباب رجوع» افزود :در این روز تعامل
با نخبگان و دانش��گاهیان با عنوان «درهای باز» صورت
می گیرد .سرپرست معاونت استانداری کرمان بیان کرد:
تجلیل از کارمندان عنوان چهارمین روز هفته دولت است
و برنامه های متنوعی در سطح استان در این زمینه اجرا
خواهد شد .وی افزود« :دولت و نقش بانوان در پیشرفت
اهداف دولت» عنوان پنجمین روز هفته دولت می باشد و
برنامه های متنوعی با حضور بانوان ،نخبگان و کارآفرینان
خانم در سطح استان برگزار می شود.
کامیاب با اشاره به نامگذاری ششمین روز هفته دولت
به «دولت و حضور در برنامه های ملی مذهبی» تصریح
کرد :مدیران موظف هس��تند در این روز در نماز جمعه
شرکت کرده و دیدار چهره به چهره با مردم داشته باشند.
وی با اش��اره به عنوان آخرین روز هفته دولت به نام
«دولت و دستاوردها» اظهار کرد :در این روز افتتاح پروژه
های مختلف را در س��طح اس��تان داریم و  510پروژه با
هماهنگی معاونت عمرانی اس��تانداری در هفته دولت با
اعتباری بالغ بر  637میلیارد تومان در شهرس��تان های
مختلف بهره برداری می شود.
سرپرست معاون توسعه مدیریت و تامین منابع انسانی
استاندار کرمان گفت :تعداد  56پروژه نیز با اعتبار 617
میلیارد تومان در سطح استان آماده کلنگ زنی در هفته
دولت می باشد.
وی در ادام��ه گفت :آخرین روز هفته دولت با عنوان
«دولت ،اطالع رسانی و خدمت به مردم» نامگذاری شده
و مدیران دس��تگاه های اجرایی با برگزاری نشست های
خبری با رسانه ها ،گزارش عملکرد را ارائه خواهند کرد.
کامی��اب خاطرنش��ان کرد :ویژه برنامه بزرگداش��ت
ش��هدای دولت با حضور ش��خصت ه��ای ملی در هفته
دولت در استان برگزار می شود.
حضور فعال شركت توزيع برق جنوب استان
كرمان در جشنواره فرهنگي و اقتصادي كرمان

جذب سرمايه گذار در
طرحهاي انرژي هاي نو

ش��رکت توزیع نیروی برق جنوب اس��تان کرمان در
جشنواره فرهنگی اقتصادی کرمان در برج میالد تهران
به معرفی فرصت هاي سرمايه گذاري در حوزه عملياتي

شركت و در زمينه اختراعات و ابداعات انجام گرفته براي
بازدي��د كنندگان،اقدام کرد .به گ��زارش روابط عمومي
ش��ركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان در اين
جش��نواره كه با هدف شناس��اندن ظرفيت هاي استان
كرمان در زمينههاي اقتصادي ،فرهنگي ،گردش��گري و
سرمايه گذاري برگزار شده بود ،شركت توزيع نيروي برق
جنوب اس��تان كرمان نيز به منظور معرفي توانمنديها
و پتانس��يلها و همچنين معرفي فرصت هاي س��رمايه
گذاري و جذب س��رمايه گذاري ب��راي پروژه هاي خود
اقدام به بر پايي غرفه در نمايشگاه کرد.در اين نمايشگاه،
فرصت هاي س��رمايه گذاري در حوزه عملياتي شركت
و در زمينه اختراع��ات و ابداعات انجام گرفته و فرصت
سرمايه گذاري در تجاري سازي اين محصوالت از جمله
س��كوي برقكار،كمربند ايمني با طناب مضاعف و جعبه
انشعاب هوشمند ،همچنين پتانسيل سرمايه گذاري در
زمينه انرژي بادي در شهرستان نرماشير ،احداث نيروگاه
خورشيدي ،جايگزيني الكترو موتور هاي پر بازده ،برقي
نمودن چاه هاي كش��اورزي و طرح هاي كاهش تلفات
انرژي براي بازديد كنندگان ارائه گرديد.

استاندار کرمان در آستانه هفته دولت مطرح کرد

فرصت طالیی برای ساختن کرمان

علیرضا رزم حس��ینی در گفت و گوی ویژه خبری شبکه استانی
کرمان به مناس��بت هفته دولت افزود :دوران سیاس��ی کاری ،جناح
بندی ها و درگیری های سیاس��ی گذش��ت و م��ردم از این جریان
خسته شده اند.
وی اظهار کرد :ام��روز کارنامه هر دولتی را در کارهای اجتماعی،
فرهنگی و اقتصادی می بینند که مردم بر اساس آن قضاوت می کنند.
افتتاح  707طرح در هفته دولت
وی ادامه داد 707 :طرح در هفته دولت افتتاح می شود که 197
ط��رح مربوط به بخ��ش خصوصی در حوزه طرح ه��ای اقتصادی و
مربوط به مثلث توسعه و  510پروژه دیگر نیز عمرانی و دولتی است.
استاندار کرمان گفت :البته عملیات اجرایی  57طرح جدید را در
سطح استان در این هفته آغاز می کنیم که بخشی از آنها مربوط به
طرح های گازرسانی است.
وی بیان کرد :هفته دولت که به مناس��بت ش��هادت دو دولتمرد
بزرگ شهیدان باهنر و رجایی نامگذاری شده فرصتی را برای دولت
فراهم می آورد تا خدمات خود را به مردم گزارش دهد و از س��وی
دیگر یادآوری یاد آن شهدایی است که برای سربلندی این کشور به
شهادت رسیدند .رزم حسینی افزود :هفته دولت روز پنجشنبه هفته
جاری میزبان معاون اول رییس جمهوری هستیم که از تهران مستقیم
به سیرجان می روند و در مجتمع گل گهر چند پروژه فوالدی داریم
که افتتاح حدود  9میلیون تن پروژه کنسانتره و آهن اسفنجی است
و البته چند ماهی است که کار تولید را آغاز کرده اند.
وی اظهار کرد :ذوب آهن اسفنجی نیز در بردسیر تا چند ماه آینده
آماده می ش��ود و زنجیره فوالد در کرمان در حال تکمیل اس��ت که
مدیران قبلی نیز در این زمینه بس��یار کار کردند و مطالعات خوبی
را انجام دادند که در دولت تدبیر و امید برای افتتاح آن تسریع شد
و از آنها تشکر می کنم.
وی گفت :تا سال  1396حدود  10.5میلیون تن ذوب آهن اسفنجی
را خواهیم داشت که انقالب خوبی در حوزه فوالد خواهد بود.
استاندار کرمان افزود :معاون اول رییس جمهوری پس از سیرجان
در رفسنجان برای افتتاح خط تغلیظ  160هزار تن کنستانتره مس
سرچشمه حضور می یابد و در مجموع سه هزار میلیارد تومان پروژه
افتتاح خواهد شد.
وی با اش��اره به اینکه طرح های خوبی در مس در حال اجراس��ت
گفت :صنعت مس برای کش��ور بس��یار مهم و درآمدزاست و در این
حوزه هم پیشرفت های خوبی صورت می گیرد.
وی ادام��ه داد :قرارداد معدن دره آلو در رابر و بافت در این دولت
منعقد شده و کار در این معدن که بعد از سرچشمه و بعضی از معادن
بزرگ در کش��ور محسوب می شود ،آغاز و با حضور سرمایه گذاران
در این حوزه کار تس��ریع شد .رزم حسینی بیان کرد :البته یکسری
پروژه دیگر هم داش��تیم که برای افتتاح به س��فر معاون اول رییس
جمهوری نرس��ید و امیدواریم در سفر دکتر روحانی به استان شاهد
افتتاح بخش دیگری از این پروژه ها باشیم.
گازرسانی به شهرها و روستاهای استان
وی یک��ی از افتخ��ارات دولت تدبیر و امید را در کنار اجرای طرح
هایی مانند تحول نظام س�لامت و کنترل تورم ،گازرسانی دانست و
گفت :بند (ق) بودجه سال  93اعالم کرده بود استان هایی که صرفه
جویی در حوزه انرژی انجام دهند دولت ما به التفاوت س��وخت بین
گاز و مایعات را برای توسعه گازرسانی به آنها اختصاص می دهد.
اس��تاندار کرمان افزود :خوشبختانه استان کرمان موفق شد برای
امسال حدود  370میلیارد تومان بودجه مختص گازرسانی بگیرد که
این بودجه چهار برابر بودجه سال های گذشته است.
هم افزایی با اجرای طرح همیاران آب
وی افزود :با آغاز اجرای طرح همیاران آب از سال گذشته و اجماع

افرادی هستند که مسوولیت های اجتماعی را نیز بر عهده می گیرند.
رزم حسینی خاطرنشان کرد :اینگونه نیست معادنی در یک گوشه
از یک روس��تا و شهرس��تان که معادنی خدادادی دارند و میلیون ها
س��ال بوجود آمده و ثروت های این مناطق اس��ت ،شرکت هایی از
این معادن بهره برداری کنند بدون اینکه پیرامون آن کارخانجات و
معادن مورد توجه قرار گیرد.
.

به اقرار همه کسانی که در اقتصاد
تجربه و سابقه دارند فرصتی که در
حال حاضر در استان کرمان به وجود
آمده فرصتی طالیی برای ساختن و
آبادانی و فعالیتهای اقتصادی است

کامل در حوزه کارشناسی ،مدیریت و دانشگاه ،هم افزایی خوبی در
کل اس��تان و شهرستان ها بوجود آمد و باعث شد بیشترین آبیاری
تحت فشار را در استان انجام دهیم.
وی ادامه داد :آبیاری نوین مانند آبیاری زیر سطحی توسط مردم
آغاز ش��د و اولین آب شیرین کن کشاورزی توسط مردم نصب شده
تا کیفیت آب را برای کشاورزی به حد مطلوب برسانند.
رزم حس��ینی اظهار کرد :امسال هم به همین منظور اعتبار بسیار
خوب��ی حدود  160میلیارد تومان اعالم ش��د که می توانیم در کل
اس��تان به آبیاری تحت فشار اعتبارات اختصاص دهیم و  85درصد
آن بالعوض است.
تغییر الگوی کشت برای استان حیاتی است
وی تغییر الگوی کشت را برای استان کرمان بسیار حیاتی دانست
و گفت :در اولین فرصت برخی وزرای سابق کشاورزی به کرمان می
آیند و امیدواریم بتوانیم سند قابل اجرا و خوبی در حوزه کشاورزی
با حضور کارشناسان بنویسیم.
به گزارش ایرنا ،استاندار کرمان بیان کرد :امیدواریم در یک تا دو
ماه آینده مانند طرح همیاران آب ،جلس��اتی را با افراد خردمند و با
تجربه و با همکاری کشاورزان و فعالیت خانه کشاورز برگزار کنیم تا
سند جامع کشاورزی در حوزه الگوی کشت را بتوانیم تدوین کنیم.
شرکتهای توسعه گرا مسولیت اجتماعی دارند
وی با اشاره به یک واقعیت که وزرا نیز آن را قبول دارند اشاره کرد
و گفت :شرکت های بزرگ که آنها را با نام توسعه گرا می شناسیم

کرمان در مسیر الگوی اقتصاد مقاومتی
وی در مورد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در کرمان گفت:
اقتصاد مقاومتی یکسری اصولی دارد که بخشی از آن مانند صادرات
پتروش��یمی و نفت ،سیاس��ت های مالی و پولی کشور یا تعرفه های
گمرگی در سطح ملی و فرا استانی است.
وی افزود :اما بخشی از اصول آن مربوط به استان هاست که بیشتر
در زمینه ایجاد توانمند س��ازی مردم از مس��یر خلق مزیت و ثروتی
است که در استان ها بوجود می آید.
وی گف��ت :این اقتصاد می تواند در اس��تان هایی که قابلیت های
اقتصادی دارند بخوبی اجرا شود.
وی اضافه کرد :مفاهیم مشترک بین فعاالن اقتصادی و بین دولت
و ملت و بخش خصوصی در رابطه با اقتصاد مقاومتی نیست اما باید
بوجود آید و امکان پذیر است.
.
عمران شهری در کرمان
وی بیان کرد :در شهر کرمان عالوه بر افتتاح باغ فتح آباد ،بازسازی
محور گردشگری بازار را آغاز کردیم که کار را از دو هفته آینده آغاز
می کنیم و بازاریان و اصناف هم باید همکاری و کمک کنند زیرا ارزش
افزوده ای که در حوزه بازار به وجود می آید آنها نفع خواهند برد.
وی تصریح کرد :برای یک بار هم که شده بازسازی سقف ،دیوارها،
دره��ا و ک��ف بازار را انجام می دهیم و این محور گردش��گری کامال
بازسازی خواهد شد.
رزم حس��ینی بیان کرد :اطراف بازار کاروانس��راهایی داریم که در
م��ورد بعضی از آنها در حال مذاکره با بخش خصوصی یا غیر دولتی
هس��تیم که در این دوره بازس��ازی و مورد استفاده گردشگران قرار
خواهند گرفت.
استاندار کرمان افزود :بافت قدیمی شهر کرمان در فاز نخست در
 150هکتار بازسازی آن از یک ماه پیش آغاز شده و کار بسرعت پیش
می برد و در فاز بعد نیز در  150هکتار دیگر نیز بازسازی می شود
وی اف��زود :در حوزه گردش��گری با توجه ب��ه فضای بین المللی و
فضایی که در کشور بوجود آمد باعث شد که گردشگری خارجی ما
شش برابر نسبت به دولت قبل افزایش یابد و پیش بینی می کنیم
که به  20هزار نفر گردشگر خارجی تا پایان سال داشته باشیم.
دستاوردهای جشنواره فرهنگی اقتصادی کرمان
رزم حسینی گفت :در جشنواره فرهنگی اقتصادی کرمان در تهران
فرصتی رایگان برای استان کرمان فراهم شد که ما میهمان شهرداری
تهران ش��دیم که از شهردار تهران و همکارانشان قدردانی می کنیم
که این فرصت را برای استان فراهم کردند و دولت توانست به خوبی
از این فرصت استفاده کند و کرمان موفق شد در یک هفته فرصت
های فرهنگی و اقتصادی را معرفی کنیم.
کار جسورانه در مقابله با زمین خواری
وی در مورد مقابله با پدیده زمین خواری گفت :کار جسورانه ای
را آغاز کردیم و اس��تان کرمان جزء اولین اس��تان هایی بود که کار
را آغاز کرد و رهبری در آن س��خنرانی تاریخی دس��تور دادند و بعد
دولت نیز آن را ابالغ کرد.
استاندار کرمان بیان کرد :در مجموع هزار و  800هکتار زمین در
استان که غیرقانونی تصرف و ساخته شده بود ،در این دولت آزاد شد.

زمانی برای کاهش تصدی گری دولت؛

مردمی کردن اقتصاد از رهگذر تقویت تشکلها
محمدرضا دهقانپور ادامه از صفحه اول

 ...تعریف دقیقی از آنها و رسالتش��ان ارائه
نش��ده است و یا اگر ش��ده است در شعاع
بس��یار کوچکی توزیع ش��ده است .کمتر
کس��ی از قدرت این تشکل ها مطلع است.
اکثر تشکل ها اس��تقالل مالی ندارند و به
همین دلیل قدرت چندانی ندارند .البته این
عدم استقالل به دلیل ضعف مدیریت و عدم
تعیین اهداف مش��خص است .قاعدتاً با این روش و رویکرد هیچ
گاه تشکل های اقتصادی نمی توانند در انتقال امور اقتصادی به
مردم موفق باش��ند .تشکل هایی که خود شدیدا ً وابسته هستند،
نمی توانند ستون محکمی برای تحقق اقتصاد مقاومتی باشند و
در این ش��رایط پاسداری از حق و حقوق بخش خصوصی را قویاً
انجام نمی دهند و با اندک مخالفتی از هم می پاشند.
اتاق های بازرگانی به عنوان منزلگاه تش��کل های اقتصادی باید
تغییرات جدی و اساسی در مدیریت ،راه اندازی و راهبرد تشکل
ه��ای اقتص��ادی اعمال نماین��د .تنها با راه اندازی تش��کل های
مختل��ف نمی توان موهبتی را نصی��ب اقتصاد کرد بلکه «تقویت
مدبرانه»ی آنهاس��ت که باعث می ش��ود عالوه بر اینکه سر پای
خود بمانند ،نقش سرباز اقتصادی در جبهه ی حق خواهی را به
درستی بازی کنند.
در واق��ع پارلمان بخ��ش خصوصی می تواند برای پیاده س��ازی
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر مردمی کردن اقتصاد،
از بازگش��ت روحی��ه تصدیگری دولت ها و ی��ا تقویت مجدد آن
جلوگیری نماید و این مهم از طریق ایجاد تش��کل های متناسب
ب��ا ظرفی��ت های اقتصادی و توانمند س��اختن آنها برای ورود به
عرصه های تصمیم گیری مقدور خواهد بود.
ات��اق های بازرگانی برای انجام این مأموریت خطیر می توانند از
رویهی سیاستگذاری و مدیریت صندوق بین المللی پول ()IMF
اقتباس نمایند .صندوق بین المللی پول برای اعطای تس��هیالت
مختلف ،ش��روطی قابل رصد را برای اعضای خود تعیین می کند
و متناس��ب با آن نس��بت به ادامه یا توقف همکاری با کشورهای

عضو تصمیم گیری می کند .این شروط بیشتر در زمره سیاست
های مالی و پولی کش��ورها می باش��د تا از این طریق بهتر بتواند
وضعیت اقتص��ادی جهان را مدیریت کنند .بنابراین به تناس��ب
ش��رایطی که بر اقتصاد جهان حاکم اس��ت ،کشورهای عضو را به
سمت چگونگی استفاده از ابزار پولی و مالی هدایت می کند.
برخی از این تعهدات اعضای صندوق بین المللی پول در زیر آمده
است که براساس آن اعضای صندوق بین المللی پول موظفند:
 در اتخاذ سیاست هاي اقتصادي و مالي متناسب با رشد منظماقتصادي و منطبق با ثبات قیمتها کوشش نمایند.
 در ایجاد یک نظام پولی مناسب و تقویت مبانی اقتصادی و مالیاز بروز اختالفات زیان بخش جلوگیری نمایند.
 نوعی سیاست ارزی را اتخاذ کنند که متناسب با تعهدات تعیینشده از طرف صندوق باشد.
 اجتناب از اعمال محدودیت در مورد پرداخت های جاری قبل. قابلیت تبدیل موجودی های خارج از کشور عضو. اجتناب از اقدامات تبعیضی و رویه های چند نرخی. دادن آمار و اطالعات در حد مقدورات در زمینه های صادرات وواردات طال ،درآمد ملی ،تولید طال ،نرخ خرید و فروش ارز و غیره.
در واقع صندوق بین المللی پول با تهیهی بسته های حمایتی و
تسهیالتی از قبل تعریف شده ،سعی در هدایت کشورهای جهان
به سمتی دارد که خود از قبل تعیین کرده است .گرچه انتقادات
بسیاری بر این روش وارد است و استدالل های زیادی در جهت
رد آن وجود دارد اما به هر ترتیب رویه ای است که از اواخر جنگ
جهانی دوم (سال  1944میالدی) به نام نظم دادن اقتصاد پولی
جهان مش��غول به کار است و کشورهای بسیاری را از این طریق
زیر نظر دارد و حتی در پیش بینی اقتصاد هم موفق بوده اس��ت
چرا که خود یکی از بازیگران اصلی اقتصاد جهان است.
اتاق بازرگانی می تواند از این رویه الگو بگیرد و ضمن ایجاد تشکل
های متناسب با ظرفیت اقتصادی ،زمینهی تقویت آنها را در جهت
تقویت بخش خصوصی و مردمی س��اختن اقتصاد فراهم آورد .در
واقع بدین گونه که ابتدا مسیر حرکتی تشکل ها را مشخص کنند
و س��پس با تعریف بس��ته های تشویقی -حمایتی که هدف دار و

زماندار باشند در هدایت آنها نقش کلیدی داشته باشد.
این روش زمانی موثر می افتد که رهبر اقتصادی بخش خصوصی
(اتاق های بازرگانی) ،چشم انداز و مأموریت های خود را در شرایط
جدید اقتصاد ،باز تعریف نموده و در این پازل ،جایگاه تشکل ها
را معین نمایند .سپس با تعیین مسیری که بایستی تشکل های
اقتصادی در آن قرار گیرند ،سعی کند با ایجاد مشوق ها و انگیزه
ها ،هدایت تش��کل ها را بر عهده گیرد .البته تأکید می ش��ود که
در اینجا منظور از هدایت ،لزوماً مدیریت نیس��ت .چرا که زمانی
تشکل های اقتصادی می توانند بازویی قدرتمند باشند که مدیریت
مستقلی داشته باشند وگرنه تشکل های شدیدا ً وابسته ،به نوزادی
می مانند که هیچ گاه روی پای خود نخواهد ایستاد.
در آخ��ر اینک��ه نباید از ق��درت نهفته و بالقوه در تش��کل های
مردمی غافل ش��د .تش��کل های اقتصادی عامل بسیار مهمی در
تحقق سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی در جهت مردمی س��اختن
اقتصاد هستند.
در واق��ع توافق صورت گرفته در فضای بین المللی ،ایجاد فضای
جدیدی در اقتصادی کش��ور ،حض��ور دولتی که معتقد به بخش
خصوصی است و امثالهم ،همگی نشان می دهد که در دوران نسبتاً
خوبی برای ش��کل دادن و تقویت تشکل های مردمی قرار داریم.
بنابراین در این ش��رایط تا جایی که امکان دارد بایس��تی تمرکز
روی ایجاد و راه اندازی تشکل های اقتصادی گذاشت .پیشنهادی
که الزم اس��ت در اینجا مطرح ش��ود این است که در وهلهی اول
تش��کلی حول یک فعالیت خاص اقتصادی ایجاد شود که زنجیره
ی ارزش آفرینی آن و در صورت امکان خوش��ه های صنعتی آن
از قبل شناس��ایی و یا تکمیل ش��ده باشند.اگر تشکلی حول این
فعالیت شکل بگیرد هم می تواند اعضای بیشتری را جلب نماید،
هم ارتباط انسانی صاحبان این زنجیره با یکدیگر بیشتر می شود
و هم تشکل مربوطه حالت چند بعدی پیدا می کند و همین عامل
باعث افزایش قدرت آن خواهد شد .البته این پیشنهاد جای بررسی
بیشتر و دقیق تر دارد که از حوصله ی این بحث خارج است و در
نوشتارهای دیگری به ابعاد آن خواهیم پرداخت.
* دبیر شورای سیاستگذاری اقتصاد کرمان

گزارش
اهداف اتحاد  3اتاق؛

مطالبهخواهیقویتربخشخصوصی

دبیرخانه مش��ترک س��ه اتاق ایران ،اصناف و تعاون
برای انسجام بیش��تر بخش خصوصی تشکیل و اهداف
مورد نظر این دبیرخانه اعالم شد.
محس��ن جاللپور ،رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان
این که پس از بس��ته ش��دن اتحاد استراتژیک اتاقهای
بازرگانی ،اصناف وتعاون ،روسای سه اتاق اهداف تشکیل
دبیرخان��ه آن را اع�لام کردند ،اظهار ک��رد :برنامههای
مش��ترک میانم��دت و بلندمدت میان س��ه اتاق برای
پیشبرد امور تنظیم و قرار شد که کارگروههای مشترک
برای تدوین برنامه ششم تشکیل شود.
وی ادام��ه داد :ای��ن اتحاد س��ه جانبه در راس��تای
منسجمتر و هدفمندتر شدن فعالیتهای بخش خصوصی
بین اتاق بازرگانی ایران ،اتاق اصناف و اتاق تعاون ایجاد
شدهاس��ت .دبیرخانه آن در اتاق ایران و مدیریت آن بر
عهده حس��ین نقرهکار ش��یرازی ،دبیرکل اتاق ایران در
دوره هفتم اتاق بازرگانی بودهاست.
جاللپ��ور با بیان این که این اتحاد باعث میش��ود
ص��دای واح��دی از بخش خصوصی ش��کل گیرد ،بیان
کرد :خوبی این اقدام این است که از این به بعد اتاقها
ب��ا اتحادی محکم مطالبات خ��ود را از حاکمیت دنبال
خواهند کرد.
ب��ه گزارش اقتصادنیوز ،دبیرخانه اتاقهای بازرگانی،
تع��اون و اصن��اف اه��داف خ��ود را به ش��رح زیر اعالم
کردهاست:
 سازماندهی جدیدی برای ثبت تشکلها ایجاد و ازموازی کاری در تشکلها جلوگیری شود.
 کارگروه مش��ترک تامین و توزیع ش��کل میگیردتا زنجی��ره ارزش واردات و توزیع و تولید به طور کامل
انجام شود.
 در اع��زام و پذی��رش هیاتهای تجاری هماهنگیایجاد ش��ود تا اتاقهای اصناف و تع��اون هم بتوانند از
ظرفیت هیاتهای تجاری بهره بیشتری ببرند.
 اصالح قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی برایشناسایی قوانین مخل کسب و کار مورد توجه نظر قرار
گیرد و اعطای تسهیالت بانکی هدفمند شود.
 مب��ارزه ب��ا قاچاق به دلیل زیانهای بس��یاری کهبرای تولید کنندگان داخلی دارد باید به طور جدی و از
مبادی ورودی و شبکههای توزیع مرود توجه قرار گیرد.
 دورهه��ای کاربردی آموزش��ی ب��رای بهرهبرداریآموزشی هر چه بیشتر و برقراری ارتباط میان حوزههای
صنعت و دانشگاه برگزار شود.
 منابع درآمدی اتاقها در جهت کارایی بیشتر اتاقهامورد مداقه قرار گیرد و جلس��ات مشترک با اعضای سه
قوه برای ارتباط بیشتر با بخش دولتی برگزار شود.
 مالی��ات ب��ر درآم��د و مالیات ب��ر ارزش افزوده وهدایت منابع و س��رمایههای خارجی (هم افراد خارجی
و هم ایرانیان مقیم کشور) نیز باید در دستور کار کاری
جلسات قرار بگیرد.
 در تنظیم برنامههای پسا تحریم باید میان سه اتاقهمکاری صورت بگیرد.
 جلسات مشترک سه اتاق را باید به اتاقهای اصنافو تعاون و بازرگانی شهرستانها نیز تسری داده شود.
 در همایشهای ملی و کش��وری روسای اتاقها درکنار یکدیگر و به طور مشترک حضور داشته باشند.
 هیات رئیس��ه سه اتاق در پایان هر فصل جلساتیمشترک داشته باشند.
 پیش از جلسات شوراهای عالی که روسای سه اتاقعضو آن هس��تند نظرات س��ه اتاق تبادل شود و نظرات
سه اتاق به عنوان نظر واحد بخش خصوصی ارائه شود.

چهاردهمین همایش آب
و خاک ایران در رفسنجان
برگزار می شود

دبیر چهاردهمی��ن همایش آب و خاک ایران گفت:
این همایش از ش��انزدهم ش��هریور به مدت سه روز در
دانش��کده کشاورزی دانش��گاه ولیعصر (عج) رفسنجان
برگزار می ش��ود .وحید میرزای��ی در جمع خبرنگاران
افزود :نخستین بار است که افتخار برگزاری این همایش
به یکی از شهرستان های کشور ( رفسنجان ) رسیده و
تاکنون در تهران ،مش��هد ،تبریز ،همدان و اهواز برگزار
شده اس��ت .وی بیان کرد :در سیزدهمین همایش آب
و خاک ایران که در اهواز برگزار ش��د مسائل و پتانسیل
های مربوط به آب و خاک رفس��نجان مطرح و قرار شد
چهاردهمین همایش آب و خاک ایران در این شهرستان
برگزار شود .وی از حضور بیش از  800میهمان از سراسر
کشور در همایش آب و خاک خبر داد و گفت :برای حل
مسائل آلودگی خاک ،پدیده گرد و خاک و فرسایش آن
باید تالش شود زیرا نیازهای اساسی انسان در دل خاک
نهفته اس��ت و خاک در تولید غذا ،پوشاک ،چوب ،مواد
اولیه صنعت و انرژی ،ذخیره و فعالیت های شهرسازی،
دفع پساب ها و پسماندها نقش اساسی دارد.
دبیر چهاردهمین همایش آب و خاک ایران به اهمیت
بهره برداری پایدار و حفظ امانت خاک برای نسل های
آینده در قالب ش��هری ،استانی ،کشوری و جهانی اشاره
کرد و افزود :اگر خاک از دس��ت برود بطور مس��لم بهره
ب��رداری پایدار برای امنی��ت غذایی در جامعه نخواهیم
داشت .به گزارش ایرنا ،دبیر اجرایی همایش آب و خاک
هم گفت :یکهزار و  290مقاله به دبیرخانه این همایش
ارس��ال ش��د که در نهایت  791مقاله در قالب پوستر و
شفاهی ارایه می شود.
عیسی اسفندیارپور افزود 183 :داور از سراسر کشور
این مقاالت را بررسی و داوری کرده اند و قرار است 75
مقاله از  791مقاله به صورت ش��فاهی و بقیه به صورت
پوستر چاپ و ارایه شوند.

خبر

نیاز  10هزار میلیاردی
صنایع به نقدینگی

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت حداقل
نی��از صنایع کوچک ب��ه نقدینگی را  10هزار
میلی��ارد توم��ان اع�لام کرد و تصری��ح کرد:
کاهش صدور جوازهای تاس��یس و پروانههای
بهرهبرداری صنعتی در سال جاری آثار اقدامات

گذشته است .سید محمد علی ابریشمی ،رئیس
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی
با بیان اینکه آمار ارائه ش��ده از سوی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت در جهت شفافسازی
وضعی��ت س��رمایهگذاری و بهرهب��رداری از

واحدهای صنعتی اس��ت ،اظهار کرد :طبیعی
است با توجه به شرایطی که واحدهای صنعتی
در س��نوات مختلف داشتهاند آثارش را اکنون
ببینیم؛ بنابراین این اتفاقات آثار اقداماتی است
که در گذشته انجام شده است.
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کدام معادن ،از پرداخت
حقوق دولتی معاف میشوند؟

مدی��رکل دفتر نظارت امور معدن��ی وزارت صنعت،
مع��دن و تج��ارت گفت :به��ره ب��رداران معادن که
طرحهای پژوهشی کاربردی در فعالیتهای معدنی
اج��را کنند از پرداخت حق��وق دولتی معادن تا 10
درص��د و حداکث��ر  50میلیارد ریال س��االنه معاف
میشوند .ع
باسعلی ایروانی افزود :تصمیم یادشده براساس ماده
 35قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام
مالی کشور به موجب تبصره  10و بند الف آن شکل
اجرایی به خود می گیرد.
او اضافه کرد :بهره برداران معدنی که برای پژوهش
های کارب��ردی به منظور ارتقای بهرهوری ،فناوری،
بهینه س��ازی مصرف انرژی و یا تولید علم در حوزه
معدن و فرآوری مواد معدنی با تایید وزارت صنعت،
معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاهها،
مراک��ز آموزش عالی و پژوهش��ی کنند ،از پرداخت
حقوق دولتی معادن با مش��خصه یادشده ،برخوردار
می شوند.
ایروان��ی توضیح داد :بهره برداران معادن می توانند
ب��رای طرح خود ب��ا یکی از مراکز آم��وزش عالی و
پژوهش��ی قرارداد امضا کنند و پی��ش نویس آن را
ب��ه دبیرخانه کارگ��روه تخصصی مربوط��ه در دفتر
نظارت امور معدن��ی وزارت صنعت ،معدن وتجارت
تحویل دهند.
او یادآور ش��د :طرحهای ارایه ش��ده پس از تصویب
در کارگ��روه تخصصی و تایید وزیر صنعت ،معدن و
تجارت برای اجرا ابالغ می ش��ود و متقاضی پس از
تصویب طرح بالفاصله قرارداد خود را با مرکز علمی
منعقد و در مدت اجرای طرح گزارش پیش��رفت را
دبیرخان��ه کارگروه گزارش م��ی کند .ایروانی گفت:
مدت اجرای این طرح براس��اس قرارداد حداکثر دو
سال تعیین شده است.
براس��اس گزارش وزارت صنعت ،معدن و تجارت در
س��ال  1393بالغ بر  519میلیارد و  550میلیون و
 800هزار تومان حقوق دولتی از معادن کل کش��ور
وصول ش��د که در مقایسه با سال  92کاهش 12.4
درصدی داشت.
س��ال  92حقوق دولتی معادن وصول ش��ده به رقم
 593میلی��ارد و  412میلی��ون و  600ه��زار تومان
رسیده بود.
آمارهای منتش��ره حاکی است ،در سطح کشور پنج
هزار و  400معدن فعال هس��تند که س��االنه حدود
 400میلی��ون ت��ن م��واد معدنی از آنها اس��تخراج
میشود .پیش بینی شده ،امسال مجموع مواد معدنی
استخراجی در سال پایانی برنامه پنجم توسعه به رقم
 450میلیون تن برسد.

متن کامل برنامه راهبردی
صنعت منتشر شد
وزارت صنع��ت ،معدن و تج��ارت ،متن کامل برنامه
راهبردی صنعت ،معدن و تجارت را منتشر کرد.
در برنامه راهبردی وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
ضمن بررس��ی وضعیت موجود وروند شاخص های
مهم اقتصادی ایران وجهان ،بررسی وضعیت و روند
ایران از منظر شاخصهای بینالمللی پرداخته شده
است .در این برنامه اهم فرصتها و چالشهای بخش
صنع��ت و معدن و اهداف کلی بخش و اهداف کمی
پایین بخشی تبیین شده است.
در ای��ن برنام��ه ،اولویتبن��دی رش��ته فعالیتها و
تعیی��ن صنایع منتخب و اهداف کمی صادرات ذکر
شده است.
در این برنامه که مش��تمل  ۹بخش مجزاست عالوه
بر مروری به روش تدوین برنامه ،بررس��ی و تحلیل
وضعیت موجود و روند ش��اخصهای مهم اقتصادی
ایران و جهان ،بیانیه ماموریت وزارت صنعت ،معدن
و تجارت ،خط مش��ی و سیاست کلی ،هدف گذاری
بخش صنعت ،معدن و تجارت ،راهبردهای توس��عه
صنعت ،معدن و تجارت ،سیاستهای اجرایی وزارت
صنع��ت ،معدن و تجارت ،برنامههای راهبردی گروه
صنایع منتخب و اس��ناد پشتیبان آورده شده است.
برنام��ه راهبردی وزارت صنعت ،معدن و تجارت در
مراس��م روز صنعت ومعدن ،معاون امسال با حضور
مع��اون اول رئی��س جمهور و وزی��ر صنعت ،معدن
وتجارت رونمایی شده بود.

اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه
ثبت ملک کرمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره  139460319007012005هیات دوم موض��وع قانون تعییین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد جواد ذهاب ناظوری فرزند اکبر
بش��ماره شناسنامه  16صادره از کرمان در ششدانگ یک باب ساختمان مشتمل بر طبقه
فوقانی به مس��احت  369متر مربع که موازی  64/22متر مربع از شش��دانگ عرصه مورد
تقاض��ا متعلق بوقف و در اجاره نامب��رده قرار دارد تحت پالک  4284فرعی از  10اصلی
واقع در بخش  4کرمان به آدرس کرمان بلوار امیر کبیر کوچه  4شمالی  4خریداری از
محل مالکیت آقای مهدی قناد پور محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1394/06/03:
تاریخ انتشار نوبت دوم1394/06/17:
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان
امین رضا قوام
 2233م  /الف

فراخوان صادرکنندگان کرمانی
نایب رییس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی کرمان بیان کرد :ثبت
نام در این س��ایت تا بیست و یکم ش��هریور و مهلت تحویل مدارک تا بیست و
هشتم همین ماه ذکر شده است.
وی به ایرنا گفت :امیدواریم با ثبت نام همه صادرکنندگان استان در این سایت،
صادرکننده هایی با محصوالت صادراتی بیش��تر ،بهتر و با حداکثر کیفیت ارایه
شده انتخاب و به سایرین معرفی شوند.
طبیب زاده خاطرنشان کرد :استان کرمان توان باالیی برای صادرات دارد که
تحقق این امر مستلزم مشارکت گسترده صادرکنندگان است.

گزارش «اقتصاد کرمان» از تبیین و اجرای اقتصاد مقاومتی در استان

راضیه ابوالحسنی

اقتصاد مقاومتی از نگاه بخش خصوصی

«اقتصاد مقاومتی» ،نه ریاضت اقتصادی
اس��ت به تعبیر برخی و نه دوره آن با بسته
ش��دن پرونده تحریم ها به سر خواهد امد
و در چنین ش��رایطی این کرمان است که
پیشتاز طرح و تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی
برای دوره پساتحریم است .استاندار کرمان
بر معرفی اس��تان به عنوان پایلوت اقتصاد
مقاومت��ی اص��رار دارد و بخش خصوصی
استان هم راه تبیین و تحلیل علمی اقتصاد
مقاومتی را در پیش گرفته اس��ت«.اقتصاد
کرمان» هم،پیش از این در چندین نوبت در
گفت و گو با نمایندگان بخش خصوصی و
در تحلیل هایی از سایر صاحبنظران استان
،به اقتصاد مقاومتی و اهمیت اجرا و نهادینه
سازی آن در شرایط جدید کشور و استان
پرداخته اس��ت تا ای��ن راه و رویه علمی و
عقالنی در شرایط پس از تحریم به حاشیه
نرود و به فراموشی سپرده نشود در همین
حال.،نشس��ت دهم ش��ورای گفت و گوی
استانی دولت و بخش خصوصی ،مجال دیگری بود که بخش خصوصی
استان،خوانش مجدد و تحلیل دیگری از اقتصاد مقاومتی ارایه کند.
مدل توسعه اقتصادی کرمان برمبنای اقتصاد مقاومتی
دبیر ش��ورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در کرمان در
همین زمینه گفت :در راستای ایده استاندار کرمان مبنی بر اجرایی
کردن اقتصاد مقاومتی ،به دنبال ایجاد مدل توسعه اقتصادی برمبنای
اقتصاد مقاومتی در استان هستیم تا اداره بخش های مختلف اقتصادی
بر پایه اقتصاد مقاومتی انجام شود.
سیدمهدی طبیب زاده ،اظهار کرد :بهره وری ،تکیه بر دانش بنیان
بودن ،استفاده از ظرفیت های داخلی ،درون گرا و برون زا بودن اقتصاد
استان در این راستا دنبال می شود و باید این مفاهیم پیاده شود.
طبی��ب زاده تصری��ح کرد :هرچه در محوره��ای اقتصاد مقاومتی
ابالغی مقام معظم رهبری بیان ش��ده ،بهترین مدل اقتصادی برای
توس��عه درون زا ،برون گرا و پایدار می تواند در یک منطقه باش��د و
اجرای اقتصاد مقاومتی به لحاظ پیگیری استاندار در سطح کالن و
تالش اتاق در بخش خرد ،در کشور بی نظیر است و نخستین استانی
هستیم که در اقتصاد مقاومتی به این شکل در کشور اقدام کرده ایم.
دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در کرمان بیان
کرد :حوزه های بس��یار زیادی در بهره وری ،تکیه بر منابع داخلی،
معرف��ی ظرفیت های جدید اقتصادی ،ظرفیت های اس��تان و  ...در
حوزه اقتصاد مقاومتی قابل پیگیری است و باید تالش کرده تا همه
موارد کارشناسی ،فعال و الگو برداری شوند.
در همین زمینه مسئول تحقیقات مرکز مطالعات و پژوهش های

اقتص��ادی ات��اق کرمان هم به محورهای اقتص��اد مقاومتی در کالم
رهبری می پردازد و بر اس��اس آن ،درونزا و برونگرا ش��دن،مردمی
کردن،دانش بنیان ش��دن،مقتدر شدن،وابس��ته نبودن،تولید محور
بودن،پویا شدن،خصوصی سازی،رقابت پذیر بودن،ثبات رویه ،شفاف
سازی،افزایش بهره وری،به کارگیری همه ظرفیت ها و ظرفیت سازی
جدید در اقتصاد را از مشخصه های اقتصاد مقاومتی برمی شمرد.
محمدرضا دهقانپور تصریح می کند :اقتصاد مقاومتی دارای س��ه
بعد زیرس��اختی،تولیدی و صادراتی است که رویکرد بین المللی به
وجه صادراتی،رویکرد ملی به وجه زیرس��اختی و رویکرد استانی به
وجه تولید می پردازد.
وی تاکی��د کرد در بعد زیرس��اختی به س��ه مقول��ه امور فکری و
فرهنگی،قوانین و مقررات و زیرساخت های فیزیکی پرداخته می شود.
مس��ئول تحقیقات مرکز مطالع��ات و پژوهش های اقتصادی اتاق
کرمان افزود:در زمینه امور فکری و فرهنگی بر تغییر نگرش جامعه
نسبت به مقوله های کارآفرینی،تکریم کارآفرینان و سرمایه گذاران،
حمایت از تولید داخلی،فرهنگ مشارکت پذیری (ایجاد انجمن) و
تقویت سرمایه اجتماعی اهتمام داشت و از آن جا که استان کرمان
به عنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی در حال برنامه ریزی است باید به
ارایه راهکار و اجرای برنامه های متناس��ب با تقویت این مفاهیم در
جامعه اقدام کند .دهقانپور بیان داش��ت :در زمینه قوانین و مقررات
هم شناس��ایی و ح��ذف قوانین مخل و مزاحم،ایج��اد ظرفیت های
قانونی،به روز کردن قوانین متناس��ب با ش��رایط،جلوگیری از وضع
مقررات متعدد،ش��فافیت قوانین و مقررات،پاسداشت قانون مالکیت
معنوی (فکری) و الزام به پاس��خگویی مجریان قانون از طریق اخذ
اختیارات قانونی ،تهیه بس��ته های قانونی به منظور جذب س��رمایه

گذاری و افزایش تولید و صادرات از دستور
کارهای اصلی است.
وی اظهار داشت :در زمینه زیرساختهای
فیزیک��ی هم تامین این زیرس��اخت ها در
بخش های مختل��ف نظیرآب،حمل و نقل
(ج��اده ای ،ریل��ی و هوایی)،ان��رژی (برق،
گاز ،گازوئی��ل و ،)...فن��اوری اطالع��ات و
ارتباطات،ص��دور مجوزها (پنج��ره واحد)
وشیوه های تأمین منابع مالی(شبکه بانکی)
از اولویت و اهمیت بسزایی برخوردار است
که مشخصا در استان کرمان ،اخذ اختیارات
اجرایی خصوصاً در زمینه صدور مجوزهای
کسب و کار را می طلبد.
محمدرض��ا دهقانپ��ور تصری��ح کرد :در
زمینه تولید نیز شناس��ایی و رفع مشکالت
بنگاه های موجود،شناس��ایی ظرفیت ها و
فرصت های سرمایه گذاری،ارتقاء کارایی و
بهره وری عوامل تولید داخلی،بسترس��ازی
ب��رای تبدیل ای��ده به محص��ول (اقتصاد
دانش بنیان)،تشکیل و تقویت تشکل های
اقتصادی مقتدر و مستقل،تس��هیل ش��رایط برای گسترش فعالیت
کارآفرینان (به ویژه جوانان)،تالش برای رسوب منابع ایجاد شده در
داخل برای کمک به تولیدات داخلی،شناس��ایی زنجیره های ارزش
آفرینی و خوشه های صنعتی،الزام پیمانکاران به استفاده از ظرفیت
های داخلی و رعایت مس��ئولیت اجتماعی بن��گاه های بزرگ برای
حمایت از تولیدکنندگان کوچک،از اولویت برخوردار است که با ارائه
ی سیس��تم های نوین مدیریتی به منظور اس��تفاده از ظرفیت های
موجود و بکر استان با همدلی و مشارکت جمعی،محقق خواهند شد.
مس��ئول تحقیقات مرکز مطالع��ات و پژوهش های اقتصادی اتاق
کرم��ان در بخش پایانی این گفت و گو مولفه های اقتصاد مقاومتی
مورد تاکید در ایران و کرمان در زمینه صادرات را شناسایی وحمایت
ازمحص��والت رقابت پذیر،کمک به راه اندازی بنگاه های اقتصادی با
ت��وان رقابتی باال  ،شناس��ایی بازارهای بالق��وه محصوالت صادراتی
وکمک به ایجاد شبکه های صادراتی به منظور توسعه بازار بین المللی
کم��ک ب��ه ایجاد تش��کلها و هلدینگهای صادراتی توس��ط بخش
خصوصی،اعطای تشویق ها و برخی معافیت های قانونی برای صادرات
محصوالت و تس��هیل فرآیند صادرات برشمرد و افزود :اخذ امتیازها
و معافیت های ویژه ی اس��تان برای تقویت صادرات و ارائه الگویی
برای تس��ریع فرآیند صادرات باید در استان کرمان به عنوان پایلوت
اقتصاد مقاومتی از اولویت جدی برخوردار باشد.
وی ارتقاء بهره وری در اقتصاد،اقتصاد دانش بنیان ،به کارگیری
ظرفیت های موجود در اقتصاد و ظرفیت سازی و توانمندسازی اقتصاد
را از مصداق های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد که باید در تحلیل ها و
پژوهش های مستقل مورد واکاوی قرار گیرد.

در سومین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مطرح شد

به روز رسانی و تقویت بنگاه های فعال

اس��تاندار کرمان گفت :سیس��تم ما نباید به گونه ای باش��د که
واحدهای صنعتی را به روش های غیرمعمول روی پا نگه داریم.
علیرضا رزم حس��ینی در سومین جلسه کارگروه تسهیل و رفع
موانع تولید در استانداری کرمان افزود :باید با استفاده از تکنولوژی
های جدید از زیان دهی شرکت ها و واحدهای صنعتی و تولیدی
جلوگیری و این واحدها به واحدهای سودآور تبدیل شود.
وی اظهار کرد :باید تالش کنیم واحدهای صنعتی ایجاد ش��ده،
بمانن��د و تقویت ش��وند زیرا تضعیف این واحده��ا به ضرر اقتصاد
استان کرمان است.
استاندار کرمان بیان کرد :واحدهایی که با مشکالت مالی روبرو
ش��ده ان��د باید با ارزیابی مجدد از فعالیت ه��ای خود زمینه ای را
فراهم کنند که بتوانند در مس��یر حل مش��کالت خود گام بردارند
نه اینکه با دریافت تسهیالت بیشتر ،بر مشکالت خود بیفزایند.
وی در زمینه بررس��ی مشکالت واحدهای تولیدی ذغالسنگ در
استان کرمان گفت :وضعیت تولید ذغال در ایران به صرفه نیست

و قیمت تمام ش��ده آن در برخی کش��ورها  50تا  70درصد کمتر
از قیمت شماس��ت و دولت مجبور است سیاست واحدی را درباره
ذغالسنگ کرمان اتخاذ کند.
رزم حس��ینی عنوان کرد :برای فعال کردن واحدهای کرمان در
زمینه ذغال تالش می کنیم و باید راهکاری را پیدا کنیم که ذخایر
ذغالسنگ مورد استفاده قرار گیرد.
وی گفت :امیدواریم با رفع تحریم ها ،ماشین آالت و تکنولوژی
جدید تری در زمینه صنعت ذغال وارد شود و بتوانیم این صنعت
را فع��ال تر کنی��م .وی افزود :مدیران این حوزه باید در جلس��ات
کارشناس��ی ،راهکارهایی را پیدا کنند که بتوان صنعت ذغالسنگ
را مجددا احیا کرد.
استاندار کرمان با اشاره به اینکه واحدهای کوچک باید حمایت
ش��وند که به تعطیلی نرسند تاکید کرد :در عین حال این واحدها
نیز باید مدیریت کنند که بهره وری واحدهای تحت مدیریت آنها
افزایش یابد.

وی تصریح کرد :نباید اجازه داد که هیچ واحد آجرپزی تعطیل و
به جای آن باید هماهنگی شود تا بتوانند به صورت اقساط هزینه
های سوخت مورد نیاز خود را پرداخت کنند.
رزم حسینی گفت :امسال سه هزار و  700میلیارد ریال در بودجه
گاز برای گازرسانی به شهرها و روستاهای استان کرمان اختصاص
یافته است که جای تقدیر از مسووالن این حوزه دارد.
به گزارش ایرنا ،وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد:
این نشس��ت با حضور مدیران عالی اس��تان برگزار می شود و اگر
مدیرعاملی این قدر تعهد نداشته باشد که برای بقای شرکت خود
در این جلسات حضور یابد به معنای آن است که اهمیت نمی دهد.
در این نشست مشکالت واحدهای صنعتی در حوزه های مختلف
از جمله هزینه س��وخت واحدهای تولیدی ،عدم توانایی واحدهای
تولی��دی در پرداخت حق نظارت بر حفر چاه ها ،مش��کالت مالی
واحدهای تولیدی و بدهی های مالیاتی با حضور اس��تاندار کرمان
مورد بررسی قرار گرفت.

بسته بيمه خاص برای صنايع كوچك

معاون صنايع كوچك سازمان صنايع كوچك و شهرکهاي صنعتي
ايران ازرونمايي بسته بيمه خاص صنايع كوچك در  17مرداد خبرداد
وگفت :نظر به اهميت حمايت همهجانبه از صنايع كوچك سراس��ر
كشور و توجه به حداقل رساندن ريسك و خطرات فرآيندهاي توليد
و توزيع مترتب بر صنايع كوچك ،طي  2س��ال گذشته تالشهايي
جهت تعريف و تدوين بيمه خاص براي صنايع كوچك آغاز شد.
غالمرض��ا س��ليماني اف��زود:از آنجايي كه صنايع كوچك كش��ور
عمدتا توان مالي كافي براي خريد بيمه مناس��ب و پوشش خطرات
احتمالي خود ندارند ،سازمان صنايع كوچك و شهرکهاي صنعتي
اي��ران بهعنوان متولي امور صنايع كوچك كش��ور تصميم گرفت با
همكاري شركت بيمه ايران ،بيمه خاص صنايع كوچك را با قيمت

ارزان و درنظ��ر گرفت��ن ويژگيها و نيازه��اي صنايع كوچك ،براي
تسهيل توليد از طريق افزايش ضريب امنيت و كاهش ريسك صنايع
كوچك طراحي و عرضه کند .صنايع كوچك كشور با استفاده از اين
بيمه ،با ريسك كمتر و ضريب امنيت باالتري در فرآيندهاي توليد
و توزيع محصوالت خود فعاليت مي کنند.
وی ازجمله مزاياي اين بيمه خاص را ایجاد پوشش درمان تکمیلی
کارکنان صنایع کوچک كشورتوس��ط ش��رکت بیمه ایران که طرف
ق��رارداد قریب به حداکث��ری واحدهای درمانی خصوصی و عمومی
سراسر کشور است ،عنوان كرد.
سليماني تدوین و طراحی بیمهنامه جامع با حدا قل نرخ و شرایط
ب��ه جای انواع بیمهنامههای مختلف و متعدد به منظور دسترس��ی
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گزارش

نایب رییس اتاق بازرگانی کرمان مطرح کرد

نای��ب رییس ات��اق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کش��اورزی اس��تان کرمان از
صادرکنندگان برای مشارکت در انتخاب صادرکننده نمونه و به نمایش گذاشتن
توان ،تعدد ،تنوع و ظرفیت باالی صادرات استان دعوت کرد.
سید مهدی طبیب زاده افزود :انتظار داریم صادرکنندگان و فعاالن صادرات
استان امسال مشارکت بیشتری در این حوزه داشته باشند تا نمایندگان واقعی
این بخش معرفی شوند .وی گفت :صادرکنندگان برای انتخاب صادرکننده نمونه
در سال جاری می توانند به سایت  nemoonesh.tpo.irکه سازمان صنعت،
معدن و تجارت استان معرفی کرده ،مراجعه کنند.

صنعت،معدن
و تجارت

صاحب��ان صنای��ع و رفع دغدغههای آنان درخصوص پوش��شهای
تخصصی مورد نیازرا از ديگر مزيت هاي اين بيمه برشمرد و اظهار
كرد :با ايجاد کلینیک ریسک و راهکارهای حذف یا کنترل ریسک
قب��ل از وقوع هرگونه حادثه زمين��ه بهبود و ایجاد امنیت و آرامش
براي صنايع كوچك فراهم خواهد شد.
وي در ادامه گفت :پوشش بیمه اعتباری جهت واحدهای صنعتی
كوچ��ك به منظ��ور فروش محصوالت تولی��دی و رفع دغدغه عدم
وصول مطالبات در بس��ته حمایتی صنایع كوچك ايجادشده است؛
اين درحالي اس��ت ك��ه تاکنون ارائه این پوش��ش از بخش صنعت
دریغ شده بود.

در رفسنجان برگزار شد

همایش راهکارهای
توسعه کسب و کار
ریی��س دفت��ر اتاق
کرمان در شهرستان
رفسنجان در اولین
همایش راهکارهای
توس��عه کس��ب و
کار از ن��گاه فعاالن
اقتصادی بر عضویت
کارآفرینان جوان در
انجمن ها و تش��کل
های بخش خصوصی
تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق کرمان به نقل از دفتر
رفسنجان  ،محمد علی محمد میرزاییان رییس دفتر
ات��اق کرمان در شهرس��تان رفس��نجان در همایش
راهکاره��ای توس��عه کس��ب و کار رفس��نجان که با
مشارکت کمیسیون اش��تغال مجمع مشاوران جوان
فرمانداری رفس��نجان  ،دفتر ات��اق بازرگانی کرمان
در رفس��نجان و همراه��ی تع��دادی از فعاالن بخش
خصوصی رفسنجان برگزار شد  ،عضویت کارآفرینان
جوان در انجمن ها و تش��کل های بخش خصوصی را
ب��ه عنوان یکی از راهکارهای اطمینان و همصدایی با
فع��االن هم صنف در کس��ب و کار کارآفرینان جوان
بسیار موثر دانست
محمد علی محمد میرزاییان گفت  :صدای انجمن ها و
تشکل های بخش خصوصی در فضای اقتصادی کشور
بهتر شنیده می شود و در گذشته ای نه چندان دور
هنگامی که صادرات پس��ته به یکباره متوقف شد  ،با
پیگیری و ارایه مس��تندات الزم  ،انجمن پسته ایران
به عنوان تنها انجمن بخش خصوصی پس��ته کش��ور
توانست آن بخشنامه را ملغی کند.
وی در بخ��ش دیگ��ری از صحبت ه��ای خود گفت
:مدیریت موثر تولید و بازاریابی موثر در صادرات می
تواند به رونق کسب و کار کمک کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان در ادامه از توجه به
استانداردهای روز و انجام برنامه ریزی برای جلوگیری
از رکود و یکنواختی به عنوان پارامترهای پیشرفت در
کسب و کار یاد کرد.
محمد میرزاییان گفت  :کارآفرینان جوان باید با درایت
و سخت کوشی آمادگی مواجهه با تهدیدات احتمالی
را داش��ته باش��ند و در عین حال مترصد استفاده از
فرصت ها باشند.
در این همایش فرماندار رفسنجان نیز بر انجام سرمایه
گ��ذاری مولد در رفس��نجان و مقابله با تهدیدات کم
آبی و بحران خشکس��الی تاکید کرد .در این همایش
همچنین «بهشتی پور» به عنوان دیگر کارآفرین موفق
و «جوان» به عنوان مدرس دوره تجربیات خود را در
اختیار جمع حاضر قرار دادند.
در پایان این همایش نیز لوح تقدیر فرماندار رفسنجان
به ریی��س دفتر اتاق بازرگانی کرمان در رفس��نجان
ب��ه پاس همکاری در برگزاری ای��ن همایش و انجام
سخنرانی اهدا شد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه
ثبت ملک کرمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و س��اختمانهای فاقد سند رسمی .برابر رای شماره 139460319007006867هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واح��د ثبتی حوزه ثبت ملک کرمان تصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا
مالمحمدی ماهانی فرزند احمد بش��ماره شناس��نامه  126صادره از ماهان در ششدانگ
یک باب س��اختمان مش��تمل بر طبقه فوقانی به مساحت  287/31مترمربع تحت پالک
 2521فرع��ی از  2942اصل��ی واقع در بخش  3کرمان به آدرس کرمان خیابان میرزاآقا
خان جنوبی کوچه  64خریداری از محل مالکیت آقای محمد هدایت محرز گردیده است
 .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی
که اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ
رس��ید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1394/06/03:
تاریخ انتشار نوبت دوم1394/06/17:
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان
امین رضا قوام

 2239م  /الف

اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه
ثبت ملک کرمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
موض��وع م��اده  3قانون و ماده 13آئین نامه قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و س��اختمانهای فاقد سند رسمی .برابر رای شماره 139460319007011274هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واح��د ثبت��ی حوزه ثبت ملک کرمان تصرفات مالکان��ه بالمعارض متقاضی آقای امیر
خنامانی محمدی فرزند محمد بش��ماره شناسنامه  731صادره از رفسنجان در ششدانگ
یک باب ساختمان مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 201/73مترمربع تحت پالک 33
فرعی از  4254اصلی واقع در بخش  1کرمان به آدرس کرمان بلوار شهدا خانوک کوچه
 36داخل کوچه خریداری از محل مالکیت خانم گوهر بانو سروشیان محرز گردیده است
 .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی
که اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از
تاریخ انتشار اولین آکهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ
رس��ید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1394/06/03:
تاریخ انتشار نوبت دوم1394/06/17:
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان
امین رضا قوام
 2251م  /الف
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مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای
صنعتی ایران اعالم کرد :مجوز احداث شهرکها
و نواح��ی صنعت��ی ک��ه فاق��د توجی��ه فنی و
اقتصادی هس��تند ،لغو میشود .سیدمحمدعلی
سیدابریش��می ب��ا بیان اینکه در دوره گذش��ته

گزارش

مجوز احداث و راهاندازی  ۲۶۰ش��هرک و ناحیه
صنعتی بدون مطالعه و بررسی فنی و اقتصادی به
تصویب رسیده بود ،گفت :به صالح کشور نیست
که ش��هرکها و نواحی صنعتی که فاقد توجیه
فنی و اقتصادی هس��تند ،احداث شوند .معاون

وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه هرگونه
مجوز احداث ش��هرکها و نواحی صنعتی باید با
انجام بررسیهای کامل فنی و اقتصادی صورت
بگیرد ،افزود :در همین راستا ۴۸ ،شهرک و ناحیه
صنعتی جدید را در فهرست احداث قرار دادهایم.

خبر

لغومجوزاحداثشهرکهای
صنعتیفاقدتوجیهاقتصادی
سهش�نبه  3ش�هریورماه  10 1394ذیالقعده 25 1436آگوست  2015شماره 8 26صفحه

پاسخ های رئیس اتاق ایران به پرسش های خبرنگاران کرمانی

نسخه جاللپور برای اقتصاد پساتحریم
مجید نعمتالهی

برای اولین بار پس از انتخاب به عنوان رئیس اتاق بازرگانی
ایران،محسن جاللپور در برابر خبرنگاران کرمانی قرار گرفت
تا به پرس��ش های آنان پاس��خ دهد؛پرس��ش هایی متعدد و
متنوع که در فاصله نس��بتا زیاد دو نشس��ت خبری جاللپور
ب��رای خبرنگاران کرمان��ی مطرح بود و البت��ه در پایان این
نشست ،باز هم پرس��ش گرانی بودند که مجال طرح سئوال
نیافتند.س��ئواالتی که مطرح شد اما پاسخی مفصل از رییس
ات��اق ای��ران و کرمان به آنها داده ش��د.جاللپور با تاخیر روز
خبرن��گار را به خبرنگاران کرمانی تبریک گفت و تاکید کرد:
به اهمیت جایگاه خبر و رسانه واقف است و نگاه ویژه ای به
کار خبرنگاران و تعالی جایگاه آنها دارد و بر همین اس��اس
برای تقویت ای��ن جایگاه،قول همراهی داد«.اقتصاد کرمان»
در ادامه ش��رح کامل اولین نشست خبری ملک التجار ایران
در کرمان را به مخاطبان خود ارائه می کند.
جناب آقای جاللپور،یکی از مش�کالت اصلی بنگاه های اقتصادی
استان،مس�ئله تامین نقدینگی است.چه راهکاری را در این زمینه
پیشنهاد می کنید؟

ابتدا باید تعریف کنیم که متولی تامین نقدینگی برای تولید در
کشور چه کسی است.ن بارها در مصاحبه ها گفته ام که اگر به بانک
به عنوان متولی تامین نقدینگی نگاه می کنیم نبایستی پایان سال
تراز مالی س��و د حاصله اش را به عنوان امتیاز و کارکرد و دستاورد
بینیم .معلوم اس��ت اگر به عنوان یک مجموعه انتفاعی به آن نگاه
کنیم و بگوییم پایان س��ال تراز مثبت و س��ود مورد نظر ماست بر
همین اس��اس رتبه بندی ،پاداش و س��ایر امتیازات به آن تعلق می
گیرد و تمام هم و غم بنگاه و مجموعه را به سمت و سویی می برد
که بتواند سود حداکثری و زیان کمتر و نیز شرایط بهتری برای تراز
مالی پایان سالش داشته باشد که مسلما در شرایط فعلی در تولید
و تسهیالت تولید ،چنین اتفاقی نمی افتد .اگر به مجموعه بانک ها
ابالغ کنیم که در پایان س��ال ،عملکرد ش��ما را از منظر کاری که
برای « تولید » انجام دادید و خدمتی که در بحث تولید داشته اید
و کمک��ی که ب��ه راه اندازی واحدها انجام داده اید ،مالک قرار می
دهیم حتما شرایط فرق خواهد کرد و نوع دیگری کار خواهد کرد.
بانک های ما در حال حاضر عمدتا بنگاه های اقتصادی هس��تند
که برایشان اصلی ترین مطلب سود پایان سال و گردش عملیات و
مانده حس��اب اس��ت و به این ترتیب نمی شود از بانک توقع داشته
باشیم که متولی تولید باشد و از نقدینگی موجود بکاهد.
در کنار این در دیگر کشورهای دنیا ،بازارهای متعدد مالی تعریف
شده از جمله بازارهایی که در ارتباط با بورس و بازار سرمایه هستند،
بازارهایی که در ارتباط با فاینانس هس��تند و بازارهایی که از روش
های مختلف می توانند تامین مالی کنند که اینها متاس��فانه فعال
در کشور ما جایگاهی ندارد.
این ش��رایط باعث ش��ده که روی بانک ها هم فش��ار وارد شود و
عمال کمبود نقدینگی در همه بخش ها مش��هود باش��د و از طرف
دیگر ،میزان سودی که در بانک ها از دریافت کنندگان تسهیالت،
درخواست می کنند،مطابقت با شرایط دریافت کننده نداشته باشد.
اما قبل از اینکه مش��کل بانک ها را حل کنیم باید این مش��کل
را حل کنیم و مش��خص کنیم که متولی تامین نقدینگی واحدهای
تولیدی ما در کش��ور کیس��ت؟ .با این نگاه باید یک قدم به طرف
س��اختار جدید مالی برداریم که ما االن آن را در کش��ور دنبال می
کنیم و دکتر روحانی در هفته های اخیر طی نامه ای به معاون اول
خود خواس��تند در نظام مالی کش��وربازنگری شود و ساختار مالی
از نو تدوین شود.
آنچه مس��لم است اینکه در حال حاضر در همه بخش ها کمبود
نقدینگی داریم و همزمان با کمبود نقدینگی ،میزان سود درخواستی
نسبت به سود آوری واحدها هم اصال قابل مطابقت نیست و شرایط
را دشوار تر کرده است.
در استان کرمان هم با توجه به ظرفیت باالیی که در همه بخش
ها دارد نیاز به نقدینگی بسیار زیاد است مخصوصا در ماه های مهر
و آبان که بیش از چهار تا پنج هزار میلیارد تومان تولیدات استان
کرمان اعم از پس��ته و خرما که دو محصول اصلی استان هستند به
تولید می رسند و نیاز جدی به نقدینگی وجود دارد که اگر اتفاقی
نیافتد ،ش��رایط را برای فروش��ندگان ،خریداران و عرضه کنندگان
س��خت می کند .درخواس��ت ما تامین نقدینگی بوده و هس��ت و تا
ب��ه امروز هم جواب مثبتی به دلیل مش��کالت بانک ها و گرفتاری
هایی که بانک ها به دلیل معوقات و س��رمایه پایین دارند،نگرفته
ایم .مش��کالت بانک ها عالوه بر اینکه موسسات مالی سود ده باید
باش��ند ،این اس��ت که بعد از جهش نرخ ارز در س��ال  92در واقع
ما یک به س��ه افزایش نرخ ارز داش��ته ایم ولی افزایش سرمایه ای
در بانک ها اتفاق نیفتاده و با وجود تورم  40درصدی در کش��ور،
س��رمایه بانک ها س��رمایه ثابتی مانده و جوابگوی میزان مورد نیاز
تسهیالت و درخواست ها نیست.
در م�ورد رویک�رد و عملکرد اتاق کرم�ان در دوره جدید
توضیح دهید.
نس��بت به وظایف اتاق و آنچه که به عنوان مس��ئولیت های اتاق
و ظرفیت های آن اس��ت باید نگاه مجددی داش��ته باشیم ،اتاق در
کنار واحدهای اقتصادی و بنگاه ها و همراه انهاست اما پاسخ گوی
مش��کالت متعددی که در ساختار اداری،نظام بانکی و ...وجود دارد
،نیست.اتاق مشاور سه قوه و بستر ساز و هماهنگ کننده برای رفع
موانع است  .اتاق ،آمادگی دریافت نظرات و مطالبات بخش خصوصی
و ارایه آنها به تصمیم س��ازان دولت و سیاستگذاران را دارد هرچند
بخش عمده این مسائل به دولتی که بزرگ و فربه است مربوط می
شود.در مسائل مختلف اتاق کرمان ورود جدی داشته و تا رسیدن به
نتیجه،پیگیری کرده است .در مساله زغال سنگ ،اتاق بیکار نبوده و
جلسات متعدد پیگیری در کرمان و تهران داشته و در مورد مسائل
معدن و صنعت هم تمام تالش ما برای رفع موانع در اس��تان بوده
اس��ت .فراموش نکنیم که اتاق ،امکان حل همه مس��ائل را ندارد و
م��ی تواند پیگیری کند.همه آنچه را که ما انجام می دهیم و دنبال
می کنیم اقدامات مش��ورتی و پیش��نهادی است که در رسانه ها از
سوی اعضای هیات نمایندگان اتاق عنوان می شود.
هم��ه حرف بنده به عن��وان رییس اتاق ایران و اتاق کرمان ،رفع
موانع کس��ب و کار و تلطیف این فضا است.همزمان بایستی بخش
خصوصی توانمند ش��ود و دولت هم مس��ئولیت ها را واگذار کند و
در نهایت کار در یک فضای رقابتی سالم به دست بخش خصوصی

سپرده شود تا این اتفاقاتی که امروز در واحدها و بنگاه های ما دارد با رشد وتوسعه دائم و مستمر هستیم بایستی در نوع کار و روش و در هیچ کشور و قاره ای این معقول نیست که شما سرمایه های
اقتصادی مان تجدید نظر کنیم این هم در تجربه ماس��ت و هم در ملیت��ان را تبدیل به هزینه های ج��اری کنید و بخورید .این مثل
رخ می دهد اتفاق نیفتد.
در یک شرایط مسابقه ای که بسیاری از ظرفیت ها برای مجموعه تجربه دنیا  .اقتصاد امروز ایران و تجربه کش��ورهای مختلف این را ای��ن می ماند ک��ه مغازه داری صبح به صبح مغازه اش را باز کند و
های دیگر تامین شده ولی مجموعه های دیگری بدون اینکه ظرفیت می گوید که در هرجا ما وابس��تگی اقتصاد کش��ور را به منابع زیر هر روز از سرمایه بفروشد وه بخورد که نهایتا یک روزی مستاصل
الزم را داشته باشند ،بخواهند جلو بروند ،امکان رقابت سالم وجود زمینی به سرمایه های ملی به شرکت ها و مجموعه ها و بنگاه های خواهد شد و خود و نسل بعدی اش را گرفتار می کند.
حرف ما این است که سرمایه های ملی بایستی برای کشور باقی
ندارد ،فضای امروز اقتصاد کش��ور فضای رقابتی نیست که ما توقع دولتی و نهادی س��مت و س��و دادیم حتما در شرایط سخت و حتی
داش��ته باش��یم واحدهایی که واحد های خوبی هم هستند بتوانند ش��رایط عادی هم نتوانستیم رشد پایدار و شرایط بهینه ای را برای بماند .اینهاسرمایه های بین نسلی است سرمایه ملی تنها منابع گاز،
نفت و سنگ آهن و معادن نیستند.در
در ای��ن فض��ا نفس بکش��ند و ادامه
سرمایه های ملی از همه چیز مهمتر آب
حیات دهند ،آنچه مهم اس��ت اولین
زیرزمینی ماس��ت سرمایه های ملی ما
نی��از اقتصاد کش��ور این اس��ت که
یکبار باید تغییر رویکرد و تغییر ریل در اقتصاد کشور اتفاق بیافتد و
همچنین شامل محیط زیست ،قلمروی
فضای اقتصاد ،فضای رقابتی ،س��الم،
بهترین زمان آن ،امروز است که مردم ما شرایط سخت اقتصادی را گذرانده
سرزمینی و اقلیم و هوای سالم می شود.
فضای ع��اری از رانت ها و همزمان
اند وآمادگی این را دارند با همین شرایط ،اقتصاد کشور را در سالهای آتی
برای رفتن به این س��مت حتما نیاز به
برخوردار از نگاهی درست و متفاوت
و دهههای آینده ،اقتصادی سالم ،متکی بر منایع مردمی و متکی بر اقتصادی
یک سختی کشیدن و گذر از یک پیچ
به فضای کسب و کار شود و در این
پویا با رشد و توسعه پایدار و اشتغال پایدار داشته باشند .حتما اگر به مردم
خطرناک و س��خت داریم که بایس��تی
فضا حتما واحدهای ما رشد خواهد
بگویید آیا سفره امروزتان برایتان مهمتر است یا اشتغال فرزندانتان برای فردا،
همه برای گذر از آن کمک کنیم.
کرد و واحدهایی هم که با حمایت
جواب خواهند داد اشتغال فرزندانمان برای فردا
پیش��نهاد مش��خص ما این است که
ه��ای بیجا و ن��گاه های خاص در
در ای��ن فضا همه ظرفیت های کش��ور
واقع پیش رفته ان��د ،افول خواهند
ب��رای خصوصی کردن و مردمی کردن
ک��رد و نهایتا فضای مناس��بی برای
اقتصاد به کار گرفته ش��ود ،.اگر هیات
انج��ام کارها مهیا خواهد ش��د .در
همه مش��کالت و مسائل اس��تان،اتاق و کمیسیونهای مختلف آن ،کشور فراهم کنیم .اگر بنا به این بود که پول به تنهایی برای کشور های تجاری در ایران حضور پیدا می کنند این هیات ها را به بخش
نشست ها و پیگیریهای متعدد داشته و همه اینها را دنبال می کند .اش��تغال ایجاد کند که کشوری مثل عربستان با  900میلیارد دالر خصوصی واقعی مرتبط کنیم و اگر توسعه ای اتفاق می افتد با سرعت
به عنوان مثال ،در بحث نقدینگی که مطرح شد  ،دو هفته پیش با ذخایر ارزی و  300میلیارد دالر درآمدهای ساالنه ارزی بیش از  40کمتر ولی با مدیریتی که در بخش خصوصی اتفاق بیافتد  .سرمایه
نشستی که داشتیم  100میلیون دالر وام ارزی برای صادرات پسته درصد بیکاری در کشورش وجود نداشت .اگر قرار بود سرمایه گذاری گذاران خارجی را به این سمت هدایت کنیم که در سرمایه گذاری
در ابتدای امس��ال برای استان اختصاص داده شد و صادرکنندگان خارجی به تنهایی در کشور معجزه کند کشورهای امریکایی التین های��ی حضور پیدا کنند که متعلق ب��ه بخش خصوصی با ظرفیت
پس��ته می توانند با مراجعه به بانک کش��اورزی از وام ارزی که این به این اندازه در اقتصادش��ان زمین گیر نبودند .اگر قرار بود اقتصاد های فکری و دانش و توان مردم باشد و نهایتا استمرار یابد و برای
بانک اختصاص داده ،اس��تفاده کنن��د .در مورد واحدهای صنعتی دولتی ،درمانی برای اقتصاد باش��د کشور های کمونیستی امروز به کشور ماندگار باشد.
ام��روز تکیه براقتص��اد دانش بنیان ،تکیه بر اف��کار و ابداعات و
استان نیز جلسات متعدد با نعمت زاده وزیر صنعت و معاونین وی این نمی رسیدند که به سمت اقتصاد سالم و رقابتی حرکت کنند.
داشته ایم و در زمینه مسائل ذغال سنگ نیز جلسات متعدد هم با همه اینها تجاربی اس��ت که کامال قابل رویت و قابل لمس است و اختراع��ات و ابتکارات نس��ل جوان  ،تکیه ب��ر ظرفیت های نیروی
صندوق و هم با مجموعه ذی ربط گذاش��ته ش��ده و ان شا اهلل یکی ما صحبتمان این اس��ت با همه بزرگان کشور که یکبار باید تغییر انس��انی وافر  ،تکیه بر ظرفیت های فراوان کش��ور در داش��ته های
رویکرد و تغییر ریل در اقتصاد کش��ور اتفاق بیافتد و بهترین زمان منابع غیر زمینی می تواند راهگش��ا باش��د و حتما سرمایه گذاری
یکی حل خواهد شد.
آن ،امروز است که مردم ما شرایط سخت اقتصادی را گذرانده اند خارجی و هیات های خارجی و توس��عه ای که در کش��ور اتفاق می
وقتی همه ما اذعان داریم که اقتصاد دولتی راه گشا نیست وآمادگی این را دارند با همین شرایط اقتصاد کشور را در سال های افتد اگر بر این پایه باش��د ،ماندگار خواهد شد .اینکه اینها به شبه
و از ط�رف دیگر ،ش�ما و مجموعه مدیران بخش خصوصی آت��ی و دهه های آینده ،اقتصادی س��الم ،متکی بر منایع مردمی و دولتی ها واگذار ش��ود و اقتصاد دولتی را توسعه دهد حتما به ضرر
اذعان دارید که توانمندی و تکامل یافتگی بخش خصوصی متکی بر اقتصادی پویا با رشد و توسعه پایدار و اشتغال پایدار داشته اقتصاد کش��ور خواهد بود و ما معتقدیم هر یک ذره ای که اقتصاد
در سطحی نیست که مسئولیت کامل در اقتصاد ایران عهده باشند .حتما اگر به مردم ما بگویید آیا سفره امروزتان برایتان مهمتر دولتی بزرگتر می شود به اندازه چندین برابر و به صورت تصاعدی،
دار ش�ود ،نس�خه اقای جالل پور رئیس اتاق ایران برای این اس��ت یا اش��تغال فرزندانتان برای فردا ،جواب خواهند داد اشتغال بخش خصوصی ما در عرصه رقابت ،عرصه برایش تنگ تر می شود
و اقتصاد ما اقتصادوابسته تر و ناپایاتری خواهد بود.
وضعیت خاص در شرایط اقتصادی ایران پسا تحریم چیست؟ فرزندانمان برای فردا.
تمام این ظرفیت ها و فرصت های جدید می تواند با سرعت کمتر
اگ��ر با این نگاه ،راه را دنبال کنیم باید حتما دنبال اقتصاد تولید
این یک مطلب مهم و اساسی است  ،صحبت هایی که عرض می
کنم در فضای کشور و تعبیری که از این مطلب دارم ریل گذاری محور و اقتصاد با پایه های مردمی و بدون اتکا به منابع زیر زمینی ولی با مدیریت بهتر در اختیار بخش خصوصی قرارا بگیرد و منجر
جدید اقتصادی ایران در دوران پس��ا تحریم اس��ت و دو رویکرد ما باشیم .مهم است که ما متوجه باشیم کشوری هستیم با بیش از  5به توانمندی بخش خصوصی و در نتیجه تحقق توسعه پایدار بشود.
می توانیم در این دوران داش��ته باشیم .یک رویکرد اصالح وضعیت میلیون بیکار ،مهم است ما متوجه باشیم کشوری هستیم با ظرفیت
جناب آقای جاللپور؛فعاالن صنعت پس�ته مدعی هس�تند
گذشته و بهبود وضعیت به جهت آنکه شرایطی فراهم شده که ما های فراوان خدادادی که طی دهه های گذش��ته از این ظرفیت ها
برگردیم به دهه های گذشته ولی در شرایط غیر تحریمی و با داشتن حداکثر بهره برداری مان این بوده که منابع زیر زمینی مانند نفت ،بیش�ترین ارزش اف�زوده حاص�ل از ارز صادراتی در بخش
منابع ارزی ،داشتن امکان فروش نفت و امکان مراوده با دنیا .دوران گاز و بخش��ی از منابع دیگری که در اختیار داش��تیم برداشتیم و پسته تامین می شود و هیچ صنعتی در استان قابل مقایسه
تحریم و خصوصا دوران ده ساله اخیر به ما نشان داد که ما در آن تبدیل به هزینه های جاری کردیم و هزینه های جاری را پرداختیم .با پس�ته نیست .از این سمت هم پژوهش ها ،حکایت از این
ش��رایط بسیار آسیب پذیر بودیم.ا اگر دنبال اقتصاد پایدار و اقتصاد در هیچ کجای دنیا و در هیچ تجارت خانه ،بنگاه ،اس��تان ،والیت دارد کش�اورزی استان سهم صنعت را از آن خود کرده و به

سه پیشنهاد رسانهای

رییس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کش��اورزی کرمان با اش��اره به اینکه در س��ال های گذشته
کمبود و مشکل نشر دانش در رسانه ها وجود داشته است گفت :در کرمان آمادگی برگزاری دورههای
آموزشی برای خبرنگاران حوزه اقتصادی داریم.
وی ضم��ن اهدای کتاب ‘چرا ملت ها شکس��ت می خوردند’ به خبرن��گاران افزود :در تهران برای
خبرنگاران یک فرصت یک ماهه گذاشتیم که آن را در کرمان نیز لحاظ می کنیم که هر کس در یک
ماه بهترین تحلیل را از این کتاب در  10صفحه به ما بدهد به داوری مترجم این کتاب ،جایزه نفیسی

به او می دهیم .جالل پور ادامه داد :قرار اس��ت کالس های آموزش��ی با همکاری موسسه نیاوران در
سطح ملی در اتاق ایران تشکیل شود که خبرنگاران کرمانی نیز می توانند در آن شرکت و در پایان
گواهینامه مربوط به این دوره را دریافت کنند.
وی به تشکیل کمپین توسعه در فضای مجازی با موضوع اقتصاد مقاومتی و پسا تحریم اشاره کرد
و گف��ت :مطال��ب و تولی��دات خود را در این مجموعه قرار دهید که داوری می ش��ود و به بهترین ها
جایزه می دهیم.

صنعت اجحاف شده است.از سویی در مورد صنعت هم گفته
می شود که نیمی از آن تعطیل است آن هم به خاطر بحران
آب .نظر ش�ما به عنوان رییس هیات مدیره انجمن پسته و
رییس اتاق ایران در مورد این چند صدایی در استان چیست و
سوال دیگر اینکه شما بر تقویت بخش خصوصی در دوران بعد
از تحریم تاکید دارید اما شاهد این هستیم که اقتصاد استان
کرمان بیش از همیش�ه پیوند می خورد با بنگاه های دولتی،
یعنی س�رمایه گذاری هایی که انجام می شودو پیمانکار ی
ها و برون س�پاری ها ،همه به شرکت های شبه دولتی داده
می شود.آیا این در تعارض با سیاست اقتصاد مقاومتی نیست؟
در استان بایستی ارزیابی های تازه ای انجام شود ،وضعیت استان
از هم��ه جه��ات هم از جهت ظرفیت های زی��ر زمینی ،منابع آب ،
زیس��ت محیطی و هم از جهت منابع امکانات و سایر عوامل موثر
در فضای اقتصادی باید فضایی باش��د که شرایط بهتری را در دهه
های آینده برای اس��تان ایجاد کند .سمت و سوی استان باید این
باشد .در مورد آب که می فرمایید کشاورزان ما حداکثر استفاده را
کرده اند ولی صنعتگران مدعی هستند که کشاورزان آب را استفاده
کرده اند و خودشان هم نیمه تعطیل اند ،بحث استفاده حداکثری از
آب بین کش��اورزی و صنعت باید اینگونه دیده شود .آیتمی که در
دنیا برای آن در نظر گرفته می ش��ود با بحرانی که وجود دارد این
اس��ت که در هر یک متر مکعب چه میزان س��ود ارزی حاصله برای
کش��ور وجود دارد .یک زمانی می گفتیم از هر هکتار از اس��تان و
یا کش��ور چقدر برداشت می کنیم ،بعد که مترقی تر شدیم گفتیم
از هر متر مکعب آب چقدر برداش��ت می کنیم ،در ادامه گفتیم از
هر متر مکعب آب چه میزان کالری برداش��ت می کنیم و مقداری
جلوتر که آمدیم و متوجه بحران آب و گرفتاری های آب ش��دیم
گفتی��م از هر متر مکعب چه میزان کالری قابل مصرف برای مردم
برداشت می کنیم و امروز هم به جایی رسیده ایم که می گوییم از
هر متر مکعب آب برای کشور چه میزان سود آوری ارزی داریم.
اگر ما با یک متر مکعب آب کاالیی را تولید می کنیم که می توانیم
در دنیا عرضه کنیم و سود ارزی بیشتری را به کشور حاصل کنیم
بهتر اس��ت آن کاال را تولید کنیم و کاالیی که س��ود ارزی کمتری
برای ما دارد باید آن را وارد کنیم و اینجاس��ت که «آب مجازی»
مطرح می شود و در دستور کار اتاق ایران قرار دارد .اتاق ایران اولین
ب��ار در ای��ن مورد کتاب چاپ کرد و در رس��انه ها به آن پرداخت.
بحث آب مجازی که ما اعالم کردیم ما جزو کشورهایی هستیم که
بایستی واردات آب را نسبت به صادرات ،خیلی بیشتر در کشور مد
نظر قرار دهیم .کشوری مانند ژاپن دارد به اندازه مصرف آب ساالنه
ما که  110میلیارد متر مکعب آب در س��ال است،آب مجازی وارد
میکند و کشوری مانند هند ساالنه بیشترین میزان آب(آب مجازی)
را صادر می کند .با محاس��باتی که کردیم بین  20تا  25میلیارد
متر مکعب میزان آبی که در کشور وارد می شود تا صادر می شود
مثبت است ،شرایط خوبی است این در واقع از فرهنگ و گذشته ما
نشات گرفته همینطور که قنات ها از فرهنگ ما نشات گرفته است.
همانط��ور که مردم ما قبل از این بدون عل��م اقتصاد متوجه بودند
که آب را چگونه باید حفاظت کنند ولی امروز متاس��فانه این را در
کشور نداریم .در استان کرمان،با این نگاه بایستی به صنعت ،معدن،
کشاورزی اتفاق اصلی بیفتد .در بعضی از نقاط استان  ،امروز متر
مکعب آب تا  11هزار تومان محاسبه می شود .صرف می کند برای
اینکه در معدن به کار گرفته شود ،حتما آنجا باید نگاه و محاسبه
ش��ود که آن معدن در حال بهره برداری با همه ظرفیت ها  ،س��ود
حاصل از صادرات آن و یا مجموع تولید آن چقدر به اقتصاد کشور
نفع می رساند .کار ساده ای نیست که من اینجا عدد و رقم بگویم.
محاس��بات باید تعیین کند که ما از این آب در کجا باید اس��تفاده
کنیم .آنچه مسلم است در همین بحث کشاورزی با همین شرایطی
که ما داریم متاس��فانه بس��یار آب را هدر می دهیم .من در هفته
گذشته بازدیدی داشتم از یکی از مزارع دشتکار کرمان .سئوال کردم
از مس��ئول مربوطه که میزان برداشت آب شما چقدر است؟ گفت:
 55لیتر در ثانیه از یک چاه که در کنار آن هم چاه دیگری وجود
دارد که  30لیتر نیز از آن برداشت می کند و هر دو چاه در حال
کار بودند و  55لیتر در ثانیه آب برداشت می کردند  ،حساب کردم
به عددو رقم اینها در س��ال دو میلیون متر مکعب آب برداشت می
کنند .اگر به قیمت امروز آب در آن منطقه که شرکت هایی که در
آن منطقه هستند آمادگی خرید آب را دارند یعنی بازار واقعی آب،
س��االنه شش میلیارد متر مکعب پول آبی است که مصرف می کند
در حالی که در آمد آن مزرعه درس��ال  400تا  450میلیون تومان
اس��ت ،یعنی ما ش��ش میلیارد تومان آب مصرف میکنیم که 400
میلیون در آمد داشته باشیم .از این قبیل کارها در همه بخش های
کشاورزی استان وجود دارد ،چرا این اتفاق می افتد چون امروز آب
را هم دولتی کرده ایم  ،قیمت دولتی می گذاریم و نمی گوییم آب
به قیمت واقعی در بازار باشد و به فروش رود.
اگ��ر امروز در همان منطقه ب��ازار آب به وجود آید ،آیا هیچ کس
آب متر مکعبی سه هزار تومان را  225تومان می فروشد آنهم بدون
اینکه آورده ای داش��ته باش��د؟ .ما به قیمت نقت  100دالر داریم
س��االنه  160میلیارد دالر انرژی مصرف میکنیم .تولید کش��ور را
شما محاسبه کنید چه آنچه در داخل کشور مصرف میکنید و چه
آنچه صادر می کنید آیا اصال مقرون به صرفه است این محاسبات،
محاس��باتی اس��ت که دنیا دارد انجام می دهد .این بحثی است که
من گفتم اگر اقتصاد ما دولتی باشد ،اگر اقتصاد ما نگاهش به پول
هایی باش��د که در پساتحریم از جاهای مختلف به آن تزریق شود،
این محاس��بات را نخواهد کرد.بر همین اساس است که می گویم،
بهره وری در کشور اتفاق نمی افتد چرا که اصال نیازی به محاسبه
بهره وری نیس��ت .اگر یک ش��رکت بیاید حساب کند به بهره وری
می تواند نیم درصد ،یک درصد را ندمان کاری و سودش را بیشتر
کند ،نگاه می کند می بیند از رانت ها و فس��ادهایی که در کش��ور
است  10تا هزار درصد می تواند سود بیشتر کند .اصال بهره وری
و رقابت س��الم در ارتباط مس��تقیم با شفافیت است .بنابر این اگر
بخواهیم از منابع اس��تفاده کنی��م و اگر بخواهیم ثروتمان را حفظ
کنیم باید به سمتی برویم که فضا را شفاف کنیم.
در مورد س��واال دوم ،تذکر من هم همین اس��ت و به هیچ وجه
اعتقاد ندارم که توسعه استان با حضور نهادها و شرکت های دولتی
و شبه دولتی و نهادها ،توسعه پایداری خواهد بود .محاسباتی هم که
نهادها و مجموعه های دولتی انجام خواهند داد ،محاسبات رقابتی
نخواهد بود ،ش��رایطی هم که در استان فراهم خواهند کرد شرایط
رقابتی نخواهد بود .البته در یک وضعیتی قرار داریم که انتظار مردم،
عبور از رکود و رفتن به س��مت رونق است .شرایط بخش خصوصی

خبر

پاالیشگاه قطران
زرند افتتاح شد

پاالیش��گاه قط��ران زرند روز چهارش��نبه با
حضور مهدی کرباس��یان معاون وزیر صنعت،
مع��دن و تجارت و مس��ووالن اس��تانی در این
شهرستان افتتاح شد.
ب��ه گ��زارش ایرنا پاالیش��گاه قط��ران زرند

ظرفیت س��االنه  30هزار ت��ن را دارد و پس از
تکمیل فازهای این زنجیره (واحد کک س��ازی
و پاالیش��گاه گاز) ،ف��از نهایی آن (پاالیش��گاه
قطران) تکمیل شد .سازمان توسعه و نوسازی
معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) هزینه

خرید تجهیزات و ماشین آالت پاالیشگاه قطران
را حدود یک میلیون و  300هزار دالر ذکر کرد
و هزینه های ریالی س��اخت و نصب تجهیزات
توس��ط پیمانکاران داخلی و نی��ز هزینه های
جانبی آن حدود  33میلیارد ریال اعالم شد.
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هم ش��رایط مناسبی نیس��ت من تمام فریادم این است که بایستی
همه ظرفیت های کشور به جایی که به سمت سرمایه گذاری توسط
دولت ونهادها برود به سمت اینکه فضای مناسب برای حضور بخش
خصوصی مهیا شود ،جریان یابد هرچند این حرکت با سرعت کمتر
و ش��یب مالیم تر اتفاق بیفتد..این را هم معتقدم که اگر از مردم
ه��م نظرخواهی کنیم این را م��ی پذیرند که آرام تر جلو بروند اما
مستدام تر و پایدارتر.
بعد از جریان توافق بارها اش�اره کردی�د ما این فرصت را
نباید از دس�ت بدهیم و خطاب شما به سرمایه گذاران بود،
در دوره تحریم هم حرف های مشابهی زده میشد و همیشه
از سرمایه گذاران می خواستیم بیایند کمک دهند و سرمایه
گذاری کنند ،سئوال این است که آیا واقعا متناسب با دوره
پسا تحریم ،برنامه ریزی جدیدی هم شده است یا وقتی می
گوییم سرمایه گذاران بیایند همان برنامه های قبلی در دستور
کار است ؟ .به طور مشخص در مورد کرمان سئوال می پرسم
.آیا هیچ تغییری در برنامه ها در استان رخ داده یا خواهد داد؟
از ش��ش ماه پیش اتاق کرمان و انجمن توس��عه استان را به این
س��مت و سو س��وق داده ایم تا ظرفیت های موجود استان کرمان
در واحده��ای اقتص��ادی را احصاء کنند و امکان توس��عه را هم در
آن ببینند.
با این نگاه  30واحد از بزرگترین واحدهای استان با نگاه به اینکه
در بخش خصوصی واقعی هم باشد و در ادامه در مورد واحدهای
دیگر هم این ظرفیت س��نجی پیگیری ش��ده اس��ت.در ادامه و در
م��ورد هی��ات هایی که خواهند آمد و مذاکرات��ی که اتفاق خواهد
افتاد ،این واحدهای اس��تان را برای تکمیل ظرفیت توس��عه ای به
آنه��ا وصل خواهیم کرد .این کار ،دنبال خواهد ش��د  .هفته آینده
نیز انجمن توس��عه اس��تان در تهران برگزار می شود و گزارش این
کار در انجمن ارائه خواهد ش��د.اتاق معتقد است که ما بایستی در
این زمینه نه تنها در حرف بلکه در عمل هم جلو برویم و این فضا
را به وجود آوریم .اینکه آیا شرایط کشور و آنچه در تصمیم گیران
کالن کشور اتفاق می افتد با این هماهنگ شود همان دغدغه ای
اس��ت که من هم دارم و همیشه گفته ام.اگر آن اتفاق بیافتد حتما
من در کرمان این ظرفیت را می بینم که از این فضا برای توس��عه
بخش خصوصی و اقتصاد رقابتی مورد نظر در فضای ش��فاف برای
حضور بخش خصوصی اس��تفاده کند .اتاق هم این امکان و ظرفیت
را کامال احصا کرده و در اختیار مسئولین می گذارد.
در دوره تحریم آنچه که اتفاق افتد حفظ وضع موجود و شرایطی
بود که با محدودیت های زیاد همراه بود .همچنین ،نگاه به واحدهای
داخلی برای گذاران دوره تحریم و حفظ موقعیت و امنیت کشور در
بخش های مختلف بود.
امروز اما فضا ،فضایی دیگر اس��ت ،حتی نگاه عوض ش��ده .امروز
نگاه ما به توس��عه پایدار و اتصال به اقتصاد و تجارت جهانی است.
اگر واحدهای ما این امکان و ظرفیت را نداشته باشند که در فضای
جهانی ،در عرصه رقابت بمانند،حتما تغییری حاصل نمی شود.
جناب آقای جاللپور؛ پیش�نهاد عملیاتی شما برای اصالح
واگذاری ها و فرایند خصوصی سازی چیست؟
م��ا در واگ��ذاری ها و در مورد حضور بخش خصوصی باید نگاه را
ع��وض کنیم ،همه هدف واگذاری ها این بوده که اقتصاد دولتی به
اقتصاد خصوصی تغییر پیدا کند اما آنچه انجام شده فقط مالکیت
ه��ا را منتق��ل کرده و نه مدیریت ها را  .آنچه که اتفاق می افتد در
واگذاری ها بایستی با نگاه به توسعه بخش خصوصی و حضور واقعی
بخش خصوصی باش��د .اگر این نگاه باش��د ،نگاه در آمد زایی دولت
در واگذاری ها کمرنگ می ش��ود .شما واحدی را در نظر بگرید که
امروز در حال واگذاری است ،این واحد می تواند با دو نگاه متفاوت
واگذار شود .یک نگاه این است که ما از این واحد چه در آمد و چه
منابعی برای کشور می توانیم تامین کنیم در فروش آن .یک نگاه
هم این اس��ت که از واگذاری این واحد چه اشتغال و توسعه ای در
اقتصاد کشور ایجاد خواهد شد .اگر با این نگاه باشد این واحد را به
بهتری��ن قیم��ت ارزیابی می کنیم ،به مزایده می گذاریم و هر که
ن��رخ باالتری گف��ت به او می دهیم ؛همین اتفاقی که االن می افتد
 .اگر این نگاه باشد نگاه به توانمندی و ظرفیت مالی خریدار است.
در این نگاه چه اتفاقی می افتد؟ .کسی که باالترین قیمت می خرد
نگاهش به اشتغال نیست ،نگاهش به توسعه بخش خصوصی نیست،
نگاهش به اموال و دارایی های این واگذاری است .اول نگاه می کند
زمی��ن چ��ه قیمتی دارد و بعد نگاه می کند به آهنی که به کاررفته
و ماشین آالت .وقتی هم این نگاه را دارد صرفا دنبال در آمد زایی
برای خودش است .خیلی از واحدهایی که گرفته شدند در این نگاه،
تبدیل شدند به زمین هایی که تغییر کاربری دادند .تبدیل شدند به
واحدهایی که کسی که در دوره پنج ساله به صورت اقساط پرداخت
کند ،نقدینگی به وجود اوردند با فروش نقدی و عمال چیزی که در
ان نگاه ایجاد نش��ده ،توسعه و اشتغال بود .حرف بخش خصوصی
این است که وقتی دولت می خواهد واحدی را واگذار کند و یا می
خواهد س��رمایه گذاری بیاید ،به ج��ای اینکه بگویند در مزایده ای
که باالترین قیمت گذاشته شده ،بگویند در مزایده ای که بیشترین
اشتغال را ایجاد می کند.
امروز در س��رمایه گذاری خارجی هم دولت باید تمام ش��رایط
را برای بس��تر سازی حضور س��رمایه گذار خصوصی فراهم کند نه
اینک��ه دولت هرس��رمایه گذار و هر هیاتی ک��ه می آید را به وزارت
خان��ه ها هدایت کند و در برابر نمایندگان و مدیران ش��رکت های
دولتی بنش��اند .نوع نگاه در مورد واگذاری ها و حضور هیات ها و
س��رمایه گذاران خارجی بس��یار مهم است .واگذاری ها یک تیغ دو
لبه اس��ت که اگر درس��ت اجرا نشود مساله ساز خواهد شد چنانکه
ش��ده اس��ت و امروز نه اموالی برای دولت مانده و نه توسعه ای در
بخش خصوصی اتفاق افتاده است و نظارتی هم بر آن اعمال نشده
اس��ت.تنها عده ای واحد ها را به قصد انتفاع بیش��تر و در آمد زایی
برای خود در اختیار گرفته اند ،در حالی که اش��تغال ما کمتر شده
است .در سال  84دولت با  20میلیون  600هزار اشتغال  ،اشتغال
را تحوی��ل گرفته و س��ال  92با  20مییل��ون و  700تحویل داده
در تمام هش��ت س��ال دولت با  800 ، 700میلیارد دالر ارز آوری و
بیش از  100میلیارد دالر واگذاری ،نتوانس��ته ایم حتی  10درصد
اشتغال را افزایش دهیم .
در م�ورد اتاق ایران و آمریکا توضیح دهید و همینطور در
مورد شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که به نظر
می رسد از اهداف اصلی خود فاصله گرفته است.
در مورد اتاق ایران و آمریکا باید نیاز به آن احصا شود و شرایطش
در هر دو کشور به وجود اید.از طرف ایران تاکنون هیچ اقدامی برای
تشکیل اتاق مشترک ایران و آمریکا انجام نشده و درخواستی هم تا
به امروز از آمریکایی ها برای تشکیل اتاق نداشته ایم .
قبال نیز گفته ام اگر آمریکایی ها در مورد ارتباط اقتصادی با ایران
به تصمیم برسند و اتاق مشترک ایران و آمریکا در اتاق آمریکا شکل
بگیرد ،ما هم بر اساس قانون  60روز فرصت داریم اتاق مشترک را
درایران به طور متقابل ایجاد کنیم که تا به این لحظه چنین اقدامی

در آمریکا اتفاق نیافتاده اس��ت و آنچه در برخی رس��انه ها و پیام
ها مطرح می ش��ود واقعیت ندارد .استدعای من از بخش خصوصی
این اس��ت که نگاهش��ان به مطالبی که اتاق ایران مطرح می کند،
باش��د .تا به این لحظه که من به عنوان مس��ئول اتاق ایران خدمت
شما هستم هیچ اتفاقی در زمینه راه اندازی اتاق ایران و آمریکا در
کشور شکل نگرفته است.
در مورد شورای گفت و گو هم این شورا در مسیر اصلی خود در
حال حرکت اس��ت و توقع از آن باید بر اساس قانون باشد ،شورای
گفت وگو تشکیل شده است که مسائل دولت و بخش خصوصی در
این شورا به بحث گذاشته شود .ما در کنار شورای گفت و گو ،شوراها
و س��تادهای متعدد دیگری هم در اس��تان داریم که اتاق هم عضو
آنهاست اما در شورای گفت و گو عمدتا مسائل ،مشکالت و معضالت
فضای کس��ب و کار و رویکردهای اقتصاد مقاومتی مطرح ش��ده و
به تبادل نظر گذاشته می شود و مصوبات آن رسانه ای می شود.
س�ال هاست دلخوشیم که کرمان بهشت معادن است ولی
تکی�ه ما به درآمدهای نفتی اس�ت و از پای�ان دادن به خام
فروش�ی در معادن غفلت کرده ایم .دیدگاه شما را در رابطه
با چشم انداز آینده اقتصاد استان چه خواهد بود؟
من همین االن هم وضعیت اس��تان را نس��بت به استان دیگر از
نظر س��رمایه گذاری و از نظر اتفاقاتی که در س��ال های گذشته در
اس��تان افتاده بهتر می دانم .همی��ن االن هم فکر می کنم طی ده
سال گذشته با همه رکودی که در کشور بوده و با همه مشکالتی
که داش��تیم اس��تان کرمان توانس��ته رقم خوبی در صنایع معدنی،
فراوری های معدنی ،س��رمایه گذاری کند ،شما هیچ استانی ندارید
که درطول دهه گذش��ته این اندازه در صنعت فوالد سرمایه گذاری
ش��ده باش��د ،این همه در صنعت مس سرمایه گذاری شده باشد و
این اندازه آینده خوبی داش��ته باش��یم به جهت آنچه که در صنایع
معدنی است استان ما هم از این جهت ظرفیت دارد و هم کارهای
خوبی انجام شده.
آن چیزی که نگران آن هستم و معتقدم باید استان به بپردازد
زیرساخت های الزم برای اوردن این مجموعه کاری برای کار است.
برای اینکه ما این  10میلیون تن فوالدی که می خواهیم در استان
تولید کنیم  22میلیون تن کنس��انتره ای که در اس��تان تولید می
کنیم  22میلیون تن گندله ای که تولید می کنیم مس��ی که قرار
است افزایش ظرفیت دهد مجموعه ظرفیت هایی که در محصوالت
جنوب اس��تان ب��ا هزار هکتار گلخانه می خواهی��م اضافه کنیم که
همین االن در حمل و نقل گرفته ریل در کامیون دچار مش��کالت
جدی در محصوالت هس��تیم اینها در واقع در اس��تان باید همزمان
دیده شود انرژی الزم ،گاز ،برق ،آب برای اینها باید دیده شود ،اگر
در این زمینه استان حرکت جدی کند حتما اینده استان درخشان
خواه��د بود من امروز اعتقاد ندارم ما در زمینه س��رمایه گذاری ها
در واحدها در اس��تان عقب هستیم  ،اعتقاد دارم در زمینه سرمایه
گذاری در زیرس��اخت ها برای اس��تفاده از این واحدها ما به شدت
مش��کل داریم اون بایستی تعمیم شود جاده ها و ریل حتی نیاز به
جدی ما داریم سرعت حمل و نقل ریلی سرعت حمل و نقل جاده
ای ن��اوگان ها یی که اینه��ا حمل و نقل کنند انرژی که عمده اش
ش��رایطی که ما داریم در برق که خوش��بختانه استاندار کرمان در
این زمینه کارهای خوبی کردند ،در اب مش��کل جدی داریم انتقال
اب اس��تفاده بهینه از اب اینها مطالبی اس��ت که استان باید به ان
بپردازد و الحمد اهلل در رویکرد مس��والن اس��تان است و با این نگاه
من اینده خوبی را برای اقتصاد استان می بینم.
در مورد حضور کرمان در نمایش�گاه فرش دس�تبافت در
ته�ران نظر دهید و اینکه در چه ش�رایطی،فرش کرمان می
تواند اعتبار از دست رفته خود را بازیابد؟
 :این نمایش��گاه برای کش��ور خوب بوده اما اس��تان تاکنون بهره
برداری الزم را از این نمایش��گاه نداشته و امسال منسجم تر حضور
می یابد اما اینکه چقدر موفق خواهیم بود قابل پیش بینی نیس��ت
و باید ببینم سایر استان ها چگونه شرکت خواهند کرد.
در مواجهه با کشاورزی دراستان با توجه به بحران آب ،یک
نوع سردرگمی و یا یک نوع رودر بایستی وجود دارد ،آیا باید
کشاورزی را حذف کرد یا آن را اصالح کرد؟
در بحث آب ما دو نوع آب تجدید پذیر و آب تجدید ناپذیر داریم،
آنچه که ما دعوای ان را داریم اب تجدید ناپذیر اس��ت  ،اب تجدید
پذیر را اگر استفاه کنیم و یا نکنیم عمال یکنواخت است  ،اما تجدید
ناپذیر آبی است که زیر زمین است و صدها ،هزاران و میلیونها سال
طول کش��یده تا این آب جمع شده و سفره های آب زریرزمینی ما
ش��ده اس��ت .گرفتاری ما این است که ما سال هاست به دلیل حفر
چاههای عمیق خودمان را گرفتار گردیم که آبهای زیر زمینی منابع
ملی کشور هستند و نباید دست بخورند داریم احصاء می کنیم.
هر آنجا که ما از آب تجدید پذیر استفاده میکنیم هر محصولی
که داش��ته باشیم قابل قبول است ضمن اینکه امنیت غذایی کشور
بای��د دیده ش��ود ،در بحث آب و این آب تجدی��د پذیر و ناپذیر ما
باید در کش��اورزیمان این دقت را داشهه باشیم که امنیت غذایی را
ببینیم در بحث پس��ته اگر ما همه آبی که مصرف کردیم محاسبه
کنی��م چه آب تجدید پذیر و چه آب تجدید ناپذیر بک بحث قضیه
ایت و اگر تنها محاسبه کینم بحث دارد ،تا زمانی که پسته از قنات
ه��ا اس��تفاده می کرده که آب تجدید پذیر ب��وده و از منابع ابی که
در اس��تان روان بوده و اب تجدید پذی��ر بوده و ابی که می امده از
کوههای هزار می امده با ان اب کشاورزی کردند که ان اب اشتعال
داش��ته اس��ت .وصل کرد ن این به چاه در عمق  300متری با برق
ارزان اب را باال بیاوریم پس��ته تولید کنیم و اب را که س��رمایه ملی
مان است صرف این کار اشتباه است.
شرایط امروز ما در استان به ما اجازه حتی یک متر اضافه کردن
زمین کشاورزی نمی دهد فقط استفاده بهینه از اب را به جهت کم
کردن مصرف اب در بخش��ی از مزارع و باغاتی که بهره وری کافی
ندارند و استفاده از این اب در جایی که مصرف بهینه دارد یعنی در
جنوب اس��تان ما کشت گلخانه ای پینها می کنیم در بخش پسته
پیش��نهاد ما این است باغاتی که ما واقعا به این نتیجه رسیدیم که
این باغ ها امکان بهره ویر بیش��تر به جهت رمین و ش��رایط اقلیمی
ندارند باید خشک کرد ،باغاتی که امکان بهره وری بیشتر دارد فعال
باید نگه داشت.
چه قصد مدارا داشته باشیم و چه قصد شمیشر از رو کشیدن امید
اینکه کشاورزی ما از دهه  90در باغات پسته پا به دهه  1400بگذارد
نیست .دهه  90اخرین دهه ای است که ما می توانم در پسته حرفی
در دنیا بزنیم .پسته با متر مکعب ابی  250تومان امرز دارد تولید می
شود درحالی که امروز اگر بخواهیم اب به استان منتقل کنیم کمتر
از سه هزار تومان و تا حدود  12هزار تومان هر متر مکعب اب تمام
میشود و چگونه میخواهید با این آب استفاده کنید پس عمال ما
محکوم به این هستیم در کشاورزی چه اجباری و چه اختیاری در
پایان این دهه در بحث تولید محصوالتی که تا به امروز داریم جدا
شویم .آنچه که ما توصیه میکنیم کشت گلخانهای است.
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تحلیلی از رئیس سازمان مدیریت
و برنامه ریزی استان؛

بازسازی
مدیریت
علمیتوسعه
در ایران
و کرمان
اقتصاد کرمان :احیای س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی از امیدوار کننده
تری��ن رویدادهای ایران و کرمان بود که در روزهای روش��ن پس از توافق
هسته ای ،می تواند راهبری و هدایت توسعه ملی و محلی به مسیر علمی
را رقم بزند.آنچه در ادامه خواهد آمد تحلیلی است که دکتر جعفر رودری
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با موضوع چشم انداز
توس��عه به «اقتصاد کرمان» ارایه کرده است .در بخش دوم این نوشتاردر
شماره آینده «اقتصاد کرمان» به مسایل و مشکالت پیش روی سازمان و
برنامه ریزی توسعه ،پرداخته خواهد شد.
مفهوم واژه « توسعه» علی رغم نام آشنایی آن یکی از پر مجادله ترین مفاهیم
موجود در حوزه علوم اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود .دلیل این مسئله ،ابعاد مختلف اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی مستقر در مفهوم «توسعه اقتصادی» است که گاهاً با تکیه بر یکی از این
ابعاد ،موجب شکل گیری برداشت های مختلف و بعضاً مجادله بین دانشمندان  ،سیاستگذاران و برنامه
ریزان نیز می شود .از اینرو فارغ از مجادالت مذکور ،می توان گفت که مسئله « توسعه» امروزه یکی
از اهداف اساسی و آرمانی هر ملتی محسوب می شود که در قالب تحقق آن انتظار میرود ،سطح رفاه
مادی و اقتصادی مردم افزایش یابد ،رضایتمندی از امکانات موجود نیز بگونهای ارتقاء یابد که آرامش
خاطر و امنیت ذهنی زندگی نیز همراه با بهبود سطح امکانات مادی و رفاه اقتصادی بهبود یابد .عالوه
بر این ،توس��عه اقتصادی و اجتماعی می بایس��ت موجبات ارتقاء سطح عزتمندی درونی و اجتماعی
تک تک افراد و خانوار را نیز فراهم آورد .در چنین فضایی اس��ت که ثمرات ،توس��عه یکی یکی آشکار
خواهدشد ،بیکاری رخت برمی بندد و درآمد کافی و رفاه اقتصادی نمایان می شود .فقر و گرسنگی
گریبان گیر جامعه نخواهد بود ،آرامش و رضایتمندی از زندگی که خود حاصل افزایش س��طح رفاه
اقتصادی از یکسو و ارتقاء سطح کیفی زندگی اجتماعی از سوی دیگر نیز میباشد ،فراگیر خواهد شد.
س��والی که همواره مطرح بود و میباش��د این است که س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به
تبع آن استان چه نقشی و جایگاهی در این فرایند (فرایند تحقق توسعه) ایفا می نماید؟ برای پاسخ
به این س��ئوال بدنیس��ت مروری بر رویکردهای اساسی پیش روی کشورها برای رسیدن به توسعه و
تحقق ثمرات آن به عمل آید.
کشورها به طور کلی به لحاظ رویکردی 2 ،شیوه دستیابی به توسعه را می توانند مورد توجه قرار دهند:
الف :تحقق توس��عه با اتکا به مکانیس��م بازار آزاد و حاکمیت مکانیس��م عرضه و تقاضا در تخصیص
بهینه منابع و امکانات آن جامعه
ب :تحقق توسعه بر مبنای برنامه ریزی و سیاستگذاری و یا مدیریت توسعه توسط دولت به مفهوم
عام آن
آنچه که در هر دو ش��یوه فوق الذکر به عنوان یک هدف اساس��ی اگر چه به طور غیر آش��کار دنبال
می ش��ود ،تخصیص بهینه منابع و امکانات جامعه اس��ت .با توجه به محدودیت و کمیابی آن منابع و
امکانات ،در شیوه اول بازار نقش سازمان برنامه ریزی را به میزان زیادی به عهده گرفته و اینکه منابع
موجود جامعه به چه س��مت و س��وئی برود و به چه فعالیتهایی اختصاص یابد  .را غالباً بازار و عرضه
و تقاضای آن تبیین می نمایند ،در این س��اختار اقتصادی ،دولت ها ،یکس��ری وظایف تعریف ش��ده
دارند که عمدتاً در حوزه خدمات عمومی و همگانی ،س��رمایه گذاری های زیر بنایی و س��رمایه بر که
بخش خصوصی رغبت چندانی ندارد ،و همچنین حوزه قوانین و مقررات ،تبیین اس��تاندارها  .نظم و
امنیت عمومی و اجتماعی و دفاع خارجی مداخله نموده و نقش خود را ایفا می نماید .در این ساختار
اقتصادی دولت به عنوان یک بستر ساز ،زمینه رقابت سالم و آسان بخش خصوصی را فراهم نموده و
عرصه را برای این مسابقه باز و خود بر آن نظارت می کند تا کسی در این مسابقه خللی ایجاد نکند.
در این سیس��تم و س��اختار اقتصادی ،نقش دستگاه برنامه ریزی و اساس��اً برنامه ریزی با مفهومی
که در کش��ور ما وجود دارد .مفهوم چندانی ندارد ،اما ش��یوه دوم دستیابی به توسعه که شیوه برنامه
ریزی و سیاس��تگذاری است .مختص ساختار اقتصادی کشورهایی همچون کشور ایران می باشد که
حضور دولت در عرصه اقتصاد بسیار چشمگیر است .با توجه به تمرکز منابع مالی گسترده در اختیار
دولت و عدم گس��ترش بخش خصوصی و غیر دولتی در عرصه اقتصاد ،پیش��برد اهداف اقتصادی در
بخش دولتی با ابزار برنامه ریزی و سیاس��تگذاری امکان پذیر خواهد بود  .از این رو گاهی این س��وال
مطرح میشود که آیا ما نیاز به برنامه ریزی داریم و آیا نیاز به دستگاه برنامه ریزی (سازمان مدیریت
و برنامه ریزی) داریم؟
در پاس��خ باید گفت که طبیعتاً در س��اختار اقتصادی فعلی اقتصاد ایران می بایست نقش و جایگاه
حضور دولت در عرصه اقتصاد را در قالب برنامه ریزی و سیاس��تگذاری مناس��ب تعریف کرد که خود
نیازمند برنامه ریزی مناسب برای ایفای نقش واقعی از سوی دولت به گونه ای است که دولت بخشی
از اقتصاد را که به واسطه امور حاکمیتی در اختیار دارد ،به طور مستقیم اقدام به برنامه ریزی نماید.
اگر چه رعایت مالحظات و مفاد اصل  44قانون اساسی و سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری در
ارتباط با آن و همچنین سیاستهای کلی و اقتصاد مقاومتی مورد تاکید است .از جمله فعالیتهای
موردنظر در این طبقه می توان به امور دفاعی و امنیتی ،امور زیر بنایی و زیرس��اختی همچون راه ،
راه آهن  ،فرودگاهها ،بنادر ،س��دها و  ...و همچنین ........عمومی بهداش��ت و درمان ،صدا و سیما ،امور
قضایی و ....اشاره نمود.در ارتباط با این دسته از فعالیتها همواره قصد این بود که برنامه ریزی بتواند،
اولویتهای بخش��ی و فضایی (آمایش��ی) را به درستی تعریف و منابع در اختیار دولت و از جمله نفت
را مدیریت نماید .بدیهی است در خال برنامه ریزی ،این منابع براساس مالحضات غیر کارشناسی که
بعضاً سهم خواهی های سیاسی ،منطقه ای و یا خواسته های عمومی و عامیانه که در برگیرنده فواید
مقطعی و کاذب هستند ،توزیع خواهد شد .براین اساس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در این
بخش  2نقش اساسی را ایفا می نماید:
1ـ تخصیص بهینه منابع و امکانات متناس��ب با اهداف تعیین شده در برنامههای توسعه کشور که
باید برمبنای کار علمی و کارشناس��ی و بانگاه اس��تفاده از ظرفیتهای اقتصادی اجتماعی بخشها و
همچنین مناطق مختلف کش��ور ،تبیین می گردند ،صورت پذیرد .از این رو در این قس��مت ،سازمان
مدیریت و برنامه ریزی با تهیه و تنظیم اسناد توسعه کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت اساساً زمینه
راهبردی و مدیریت علمی توسعه را فراهم می نماید.
 2ـ ایجاد هماهنگی و سازگاری الزم در اجرای برنامه ها و فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی کشور،
از طریق اعمال نظارت الزم در حوزههای سیاس��تهای پولی سیاس��تهای مالی ( مدیریت تقاضا در

اقتصاد) و همچنین سیاستهای طرف عرضه اقتضاد ،سیاستهای درآمد  ،سیاستهای بازرگانی واردات
و صادرات ،سیاستهای ارزی و......
بدیهی اس��ت در ش��رایط اقتصادی ایران  ،ایجاد هماهنگی و س��ازگاری در برنامه و سیاس��تها و
همچنین ایجاد ثبات و پایداری در سیاس��تهای مذکور ( ثبات سیاس��ی) یکی از وظایف مهم سازمان
مدیریت و برنامه ریزی است که متاسفانه خال آن را در دولت گذشته به شکل نابسامانی های عظیم
اقتصادی ش��اهد هس��تیم ،بطوریکه با وجود تحقق رقم بسیار باالیی از درآمد های ارزی (حدود 800
میلیارد دالر) طی دو دوره دولتهای نهم و دهم و در حالیکه با توجه به س��ند چش��م انداز جمهوری
اس�لامی ایران می بایس��ت ایران حداقل ساالنه رش��د اقتصادی  8درصدی را محقق سازد اما نه تنها
این رقم محقق نش��د بلکه در س��الهای پایانی دولت دهم رش��د با س��ابقه منفی اقتصادی ،تورم باال و
ناهماهنگی بی سابقه در سیاستهای پولی (ایجاد نقدینگی بسیار باال) با سیاستهای پولی ناهماهنگی
در سیاستهای بازرگانی و سیاستهای تولیدی در بخش های اقتصادی و ...همگی تنها بخشی کوچک
از خالء مذکور را نشان می دهد  .نکته ای که بسیار حائز اهمیت است و شاید کمتر مورد توجه قرار
می گیرد .این است که با گذشت زمان هر چه بیشتر از انحالل سازمان مدیریت و برنامه ریزی ،گستره
نابس��امانی ه��ای اقتصادی اجتماعی نیز افزایش می یابد و ب��ا توجه به تجربه ای که بنده و همکاران
از کار در حوزه س��ازمان و مدیریت و برنامه ریزی اس��تان داریم می توان تحلیل نمود که بس��یاری از
فرایندها و فعالیتهای کارشناسی نهادینه شده در سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای دوره ای پس
از انحالل نیز کارخود را اگر چه بامقاومت های زیاد ،اماکم و بیش انجام می داد و با گذشت از زمان
انحالل کم کم این رویه ها و فرایندهای کم رنگ تر و کم رنگ تر ش��د و هرچه که به دوره انتهایی
دولت و هم نزدیکتر می ش��ویم می بینیم که؛ رنگ باختن کامل جایگاه س��ازمان مدیریت و برنامه
ریزی در نظام برنامه ریزی کش��ور ،معضالت اقتصادی نیز عرض اندام بیش��تری میکند .شاید برخی
بگویند این ش��رایط ،حاصل و نتیجه یک عامل بیرونی بنام تحریم اقتصادی بود و بعنوان یک پدیده
برونزا  ،ارتباطی با مدیریت داخلی ندارد اما به جرات می توان گفت در شرایط تحلیل جامع و مناسب
زمانی و مکانی از ارتباط تنگاتنگ مباحث توسعه اقتصادی با مسائل سیاست خارجی و داخلی مباحث
فرهنگی و اجتماعی کش��ور می توانس��تیم مدیریت بهتری داشته باشیم و در این ارتباط نیز سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کش��ور می توانس��ت به واس��طه برقراری اتصال بسیاری از تصمیمات اجرایی
در بعد اقتصادی اجتماعی و حتی سیاس��ی با بدنه کارشناس��ی و ظرفیت های علمی جامعه مدیریت
مناسبتری از امور توسعه را فراهم سازد.
از این رو می توان گفت که احیا س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش��ور و به تبع آن استان کرمان
که خود بیانگر رویکرد هوشمندانه دولت تدبیر و امید به مدیریت علمی و کارشناسی توسعه اقتصادی
کشور است ،بسیار امید آفرین است و بازخورد آن کمک به رقابتی شدن فضای سرمایه گذاری کشور
و تصوی��ر روش��ن تری پیش روی آنها از منظر بهبود فضای کس��ب و کار خواه��د بود .در این ارتباط
باید اشاره شود به نقش و جایگاهی که دولت در هدایت امور توسعه کشور با اتکا به بخش خصوصی
و مش��ارکتهای مردمی که در سیاس��تهای ابالغی مقام معظم رهبری در اصل  44و سیاستهای کلی
برنامه پنجم و سیاستهای ابالغی مربوطه اقتصاد مقاومتی از سوی معظم له دارد ،مورد تاکید جدی
می باش��د .این نقش از حضور دولت در عرصه اقتصاد نیز در قالب برنامه ریزی صورت می گیرد .اما
ماهیت آن کامال با بخش اول که دولت به طور مستقیم وارد عرصه میشد ،متفاوت است در این بخش
نقش دولت به عنوان یک هدایت گر و تسهیلگر امور توسعه ظاهر خواهد شد که با تشویق ترغیب و
روان س��ازی فضای کس��ب و کار و ایجاد زیر ساختهای الزم و ایجاد ثبات سیاسی الزم تبلور خواهد
یافت .که در واقع نقشی هدایتگر است نه مالحظه گر بطور مستقیم و این بخش از فعالیتهای مورد
نظر در برنامه ریزی در اس��تان نیز مورد توجه جدی هس��تند که به عنوان نقش ارشادی و هدایتگری
دولت معطوف به اصالح ساختار اداری ،فضای کسب و کار ،تشویق و جهت دادن سرمایه گذاریهای
بخش خصوصی می باشد.
سازمان مدیریت برنامه ریزی استان کرمان نیز به عنوان دستگاه برنامه ریزی استان طبیعتاً از همان
نقش و جایگاه ملی سازمان مدیریت کشور در سطح منطقه یا استان برخوردار می باشد و با تاکیدات
معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جناب آقای دکتر نوبخت،
مبنی بر اس��تفاده از خرد جمعی و علمی و مش��ارکت اندیش��مندان در فرایند توسعه کشور ،اولین و
اصلی ترین نقطه اتصال برای این امر مهم تهیه و تدوین اسناد توسعه استان از جمله سند چشم انداز
توسعه استان ،برنامه آمایش و برنامه  5ساله ششم خواهد بود .در گام بعدی نیز تعهد به اجرای برنامه
و پایبندی عملی از توزیع اعتبارات و منابع اس��تان بر مبنای اس��ناد مذکور میباش��د .از این رو بنا بر
آنچه که در شرح وظایف سازمان مدیریت و برنامهریزی استان به طور کلی سازمان مدیریت استانها
دیده شده است این امکان را فراهم می نماید تا در صورت تحقق آن ،بخش عمدهای از نابسامانیهای
موجود در مسیر اصالح و بهبود قرار گیرند.
اگرچه باید توجه داشت که آنچه که طی  8الی 9سال کنار گذاشته شده و یا کمتر مورد توجه بوده
است ،پیاده سازی و اجرای آن در عمل مشکالتی را پیشرو دارد که وقتی با مسایل و مشکالت ذاتی
برنامهریزی منطقهای در کش��ور در میآمیزد ،س��طح مشکالت مذکور را افزایش میدهد .شاید بتوان
گفت که اصلیترین موانع موجود ،موانع ذهنی و فکری هستند که در اصالح آن نیازمند تعامل ،سعه
صدر و گذشت زمان هستیم تا با یاری خداوند ،اهتمام جدی دولت محترم و بهرهگیری از رهنمودهای
مقام معظم رهبری در مجموعه سیاس��تهای ابالغی در اسناد فرادست که محور اصلی جهتدهی و
وحدت آفرینی خواهد بود و مشارکت وهمراهی بخشهای اجرایی استان ،این بنا را انشااهلل به درستی
در استان کرمان بنیان نهیم.
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در هفته دولت از  2تا  8شهريورماه  102پروژه
با اعتبار 662ميليارد ريال افتتاح و به بهره برداري
خواهد رس��يد .عباس س��عيدي رئيس سازمان
جهاد كش��اورزي اس��تان كرمان بيان داشت :در
هفته دولت از  2تا  8ش��هريورماه  102پروژه با

آب و کشاورزی

اعتبار 662ميليارد ريال افتتاح و به بهره برداري
خواهد رسيدكه با افتتاح اين پروژه ها براي 539
نفر بطور مس��تقيم اشتغالزايي و  146خانواده از
مزاياي اين پروژه ها بهره مند خواهند ش��د .وي
اف��زود  :افتتاح گلخانه هيدروپونيك ،گلخانه گل

رز  ،احداث مزرعه گل محمدي و اجراي فاز دوم
مجتمع گلخانه اي نيز  4پروژه افتتاحي مديريت
توليدات گياهي مي باشد .كه با افتتاح اين پروژه
ها براي  52نفر شغل ايجاد و موقعيت اقتصادي
خانواده هاي كشاورز را بهبود خواهد بخشيد.

خبر

افتتاح  102پروژه زيربنائي
كشاورزي به مناسبت هفته
دولت در استان كرمان
سهش�نبه  3ش�هریورماه  10 1394ذیالقعده 25 1436آگوست  2015شماره 8 26صفحه

خبر

خبر

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی خبر داد

به دنبال مقصر؛

هندوانه ایرانی
منقرض میشود
چش��مانداز تاریک بحران کمآبی در کش��ور مسئوالن
بخش کش��اورزی را به این نتیجه رسانده که بهتر است
تولید هندوانه در کشور را محدود کنند ولی با توجه به
مازاد تولید هندوانه در کشور در سال جاری که علیرغم
تاکید مسئوالن اتفاق افتاده بود ،کاهش کشت هندوانه
چگونه میسر است؟
چندی پی��ش محمود حجتی ،وزیر جهادکش��اورزی
اظه��ار کرده ب��ود :ما بايد به ان��دازه نيازمان محصوالت
آببر مانند هندوانه را کشت کنيم و در حال حاضر آبی
ب��رای توليد هندوانه و صادرات آن نداريم .قطعاً اگر يک
روز بخواهي��م هندوانه وارد کنيم آنقدر قيمت آن زياد
میشود که موجب نگرانی خواهد شد ،بنابراين بايد اين
محص��والت به اندازه نيازمان توليد ش��ود و در توليد آن
محدوديت منابع آبی نيز در نظر گرفته شود.
او همچنین از کاهش  80درصدی س��طح زیر کشت
هندوانه خبر داده و اظهار کرده اس��ت :سال گذشته در
منطق��های  10هزار هکتار هندوانه کش��ت میش��د اما
امسال سطح زير کشت اين محصول با توصيههای الزم
به کشاورزان به دو هزار هکتار کاهش يافته است.
برنامهریزی برای محدود کردن کشت هندوانه در حالی
اتفاق افتاده اس��ت که ایران در سالهای اخیر رتبههای
س��ه یا چهار تولید هندوانه در دنیا را به خود اختصاص
داده است.
اگر بپذیریم همچنان که معاون بهبود تولیدات گیاهی
س��ازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفته است تولید هر
هندوان��ه بین  350تا  650لیتر آب مصرفکند ،به نظر
میرسد که رسیدن به مقام سومین تولیدکننده هندوانه
در دنیا برای ایران افتخار چندانی نداشته باشد.
نکت��ه قابل تامل این اس��ت که علیرغ��م توصیههای
مک��رر بعضی وزرای اقتصادی؛ ما امس��ال ش��اهد مازاد
تولید هندوانه بودیم ،به طوریکه در مواردی بخش��ی از
این محصول هندوانه در بتهها ضایع و بخشی از آن نیز
با قیمت نازل به کشورهای دیگر صادر شد.
چرا سیاستهای دولت جواب نمیدهد؟
به گزارش اقتصادنیوز ،امسال دیدیم که اقدامات وزارت
جهاد کشاورزی در راستای کنترل تولید هندوانه چندان
مثمربهثمر نبود و کش��اورزان حتی بیش از هر س��ال به
تولید هندوانه پرداختند.
این اتفاق یک دلیل مش��خص دارد و آن نیز این است
که تعداد زیادی از کشاورزان چون پیشبینی میکردند
ممکن اس��ت به دلیل اقدامات وزارت جهادکش��اورزی
امسال تعداد زیادی از کشاورزان از کشت هندوانه دست
کش��یده و در نتیجه بازار با کمبود هندوانه روبهرو شود،
در نتیجه بیش از همیش��ه کاشتند و نتیجه زایل شدن
منابع آب و خاک کشور بود.

 840میلیارد ریال اعتبار
برای آبیاری تحت فشار استان کرمان

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در سفر
به کرمان گفت :امسال  12هزار و  170میلیارد ریال
برای اجرای طرح های آبیاری تحت فشار در کشور
اختصاص دادیم.
علی مراد اکبری افزود :ساالنه بیش از  400هزار
هکتار آبیاری تحت فشار در کشور اجرا می شود و
تجهیزات و خدمات مهندس��ی در این زمینه فراهم
اس��ت .وی تصریح ک��رد :قدرت جذب اعتبار تا 30
هزار میلیارد ریال وجود دارد تا بتوانیم امس��ال هم
 400هزار هکتار آبیاری تحت فشار را اجرا کنیم.
وی استان کرمان را در زمینه بهینه سازی مصرف
آب در کشور پیشرو دانست و گفت :نوع آبیاری زیر
سطحی که در س��یرجان هست در کشور نیست و
س��طح باالی بازدهی و افزایش محصول را دارد که
الزم است کشاورزان از آن استقبال کنند چرا که در
این طرح مصرف آبیاری قطره ای نصف و محصول
دو برابر تولید می شود .معاون وزیر جهاد کشاورزی
افزود :با توجه به پتانسیل باالی استان کرمان امسال
 920میلیارد ریال برای این استان در نظر گرفتیم که بالغ بر 840
میلیارد ریال آن برای آبیاری تحت فشار اختصاص خواهد یافت.
وی از اختص��اص  18میلیارد ریال برای مرمت و نگهداری قنوات
استان کرمان خبر داد و بر صرفه جویی آب توسط مردم و کشاورزان
تاکید کرد.
اکبری اضافه کرد :در سیرجان استقبال کشاورزان از آبیاری نوین
خوب است و تاکنون هفت هزار هکتار در این شهرستان به سامانه
آبیاری قطره ای مجهز شده اند و اگر منابع مالی بیشتری را برای این
کشاورزان تخصیص دهیم آبیاری زیر سطحی را افزایش می دهند.
تدوین سند تغییر الگوی کشت در استان
اس��تاندار کرم��ان گفت :تیم خوبی در اس��تان کرم��ان در حوزه

مشاور معاون اول رئیسجمهور:

اعالم حد
خودکفایی کشور
با توجه به
بحران آب

کش��اورزی و آب وجود دارد و امیدواریم با کمک وزارتخانه بتوانیم
کار تدوین سند کشاورزی در استان را را انجام دهیم.
“علیرضا رزم حسینی” هم در دیدار با معاون وزیر جهاد کشاورزی
در کرمان اظهار کرد :در اس��تان کرم��ان طرح همیاران آب را اجرا
کردیم و هر دو هفته جلساتی را برگزار و روند کار بررسی می شود.
وی با اشاره به اینکه در این طرح مرحله به مرحله پیش می رویم،
افزود :در حوزه کش��اورزی اس��راف زیادی در آب داریم و بهره وری
پایین و کاالهایی که تولید می شود غیراقتصادی است و با توجه به
کمبود آب و خشکسالی ،دنبال کار عملیاتی هستیم.
رزم حسینی تصریح کرد :از وزیر جهاد کشاورزی تشکر می کنیم
که سال گذشته در حوزه اعتبارات آبیاری تحت فشار ،اعتبارات خوبی
به اس��تان داده ش��د و این به فرهنگسازی و حرکت مردم به سمت
آبیاری نوین کمک می کند.

عیس��ی کالنتری در مورد وضعیت تولید کش��ور در
ش��رایط کمآبی عنوان کرد :با توجه به سیاستهای
تجدیدپذی��ری آب و سیاس��تهای توس��عه پایدار
حداکثر برای  40میلیون نفر ماده و کاالی اساس��ی
میتوانیم تولید کنیم و بیشتر نیازها باید وارد شود.
مش��اور مع��اون اول رئیسجمه��ور در گفتوگو با
اقتصادنیوز با اش��اره به تغییر نگاه حاکمیت و دولت
یازدهم نس��بت به بحران آب در مقایسه با سالهای
فعالی��ت دولتهای نهم و دهم گفت:هرچند نگاه به
این موضوع تغییر کرده است ولی جوابگو نیست .ما
تغییر شدید نیاز داریم .یعنی مساله آب به حدی دارد

دو دانش��مند آمریکایی ب��ا نظرخواهی از 1200
کارشناس آب از  80کشور جهان  19روش برای
مقابله با بحران آب را اعالم کردند که معتقدند به
کارگیری آنها نسخه شفابخش خواهد بود.
با جهانی شدن بحران آب که اخیرا ایالت کالیفرنیا
هم به ش��دت درگیر این مس��اله ش��ده است ،دو
دانش��مند آمریکایی به دنبال این هستند که یک
نسخه جهانی برای مقابله با این وضعیت پیدا کنند.
بر اساس این نظرس��نجی تغییر در نحوه مصرف
آب میتوان��د در کنت��رل بحران آب مؤثر باش��د.
بیش��تر مناطق در هند ،اس��ترالیا و جنوب غربی
آمریکا با مش��کل بحران آب مواجه هستند؛ فهم
مساله بحران آب و نحوه مصرف مقابله با بحران آب را
راحتتر خواهد کرد.
بر اساس اعالم سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه
( ،)OECDافزایش قیمت آب به کاهش تلفات آب و
آلودگیهایی که به واس��طه آب ایجاد میشوند کمک
خواهد کرد با این وجود قیمت آب در بسیاری کشورها
از جمله آمریکا بسیار ارزان است و این روش باید اصالح
شود .از سوی دیگر ،از کارخانههای نمکزدایی آب دریا
در مناطقی مانند خاورمیانه که منابع انرژی زیادی دارند
میتوان اس��تفاده کرد .اصوال شورزدایی آب دریا بسیار
انرژیبر اس��ت ولی از این روش میتوان در کشورهایی
که درجه حرارت زیاد و مدت زمان روزهای آفتابی باال
اس��ت برای تامین انرژی استفاده کرد ،به عنوان مثال،
اخیرا عربس��تان میخواهد از انرژی خورش��یدی برای
نمکزدایی آب دریا استفاده کند.
در حالی کمبود آب به دلیل افزایش روزافزون جمعیت
و باال رفتن مصرف آب روزبه روز بیشتر میشود که باید
تکنولوژی جدیدی برای کاهش هدررفت آب و مصرف
ای��ن انرژی به عن��وان یک دغدغه مهم اختراع ش��ود.
بر اس��اس این گزارش ،برخی کشورها مانند سنگاپور
تالش میکنند تا پسابها را به چرخه مصرف آب وارد
کنند در ش��رق آس��یا هم از این روش استفاده مؤثری
برای آوردن آب سالم و تمیز و نوشیدنی به چرخه آب
میشود .از سوی دیگر ،حدود  70درصد آب سالم جهان
در بخش کشاورزی استفاده میشود ،بهبود روش آبیاری
میتواند فاصله بین تقاضا و مصرف را بسیار کمتر کند.
در بس��یاری موارد نبود آب کافی توانایی کشاورزان را
برای تولید کاهش داده است.
به طور مثال در ایالتی در استرالیا ،آسیا و جنوب غربی
آمریکا کمبود آب به ش��دت کش��اورزان را در مضیقه
قرار داده اس��ت .از آبیاری باران��ی و قطرهای به عنوان

روش مدرن یاد میشود ،اما هنوز تعداد بسیار کمی از
کشاورزان از این روشها استفاده میکنند.
در کش��ورهایی مانن��د پاکس��تان و هند ک��ه بدترین
شرایط را به دلیل تغییرات آب و هوایی دارند استفاده
از سیس��تمهایی برای اس��تفاده حداکثری از آب باران
میتوان��د مفید باش��د .آنها تالش میکنن��د تا کنترل
بهتری بر منابع آبی داشته باشند.
طبیعی اس��ت که ملزم شدن همه بخشها و نهادها به
کنترل مصرف آب میتواند کارسازتر باشد .آب در همه
بخشها استفاده میشود و نظارت جزی رهای بر مصرف
آب کارآیی الزم را نخواهد داش��ت باید همه نهادها در
ای��ن زمینه همکاری کنند .در عین حال ،دولتها نیاز
دارند تا با تصویب قوانین مناس��ب هم��ه نهادها را به
کنترل مص��رف آب ملزم کنند .دول��ت آمریکا چنین
قوانینی را تصویب کرده است و روسیه هم برای کاهش
آلودگ��ی آبها در دریای بال��کان قانونی تصویب کرده
اس��ت .همچنین بیشتر مردم بر این باورند که دولتها
میتوانند دسترسی مردم را به آب سالم تسهیل کنند.
از آنجا که آب در اکوسیستم جاری است برای کنترل
مصرف آب باید در همه بخشها اقدام کرد.
مثال بهتر در این مورد استفاده از پساب بخش کشاورزی
و انس��انی برای تولید آب سالم و تولید کود کشاورزی
و همچنین تولید س��وختهای زیستی از این پسابها
اس��ت .بهبود وضعیت زیرساختهای توزیع آب یکی
دیگر از روش های مطرح شده در این نظرسنجی است.
ش��رایط بد زیرساختهای توزیع آب عالوه بر اینکه به
ب میرساند هزینهها را
اقتصاد و س�لامتی مردم آس��ی 
بسیار افزایش داده و کیفیت زندگی را کاهش میدهد.
از س��وی دیگ��ر ،عملکرد محصوالت تولی��دی به ازای
مصرف آب س��نجیده ش��ود 22 .درصد مصرف آب در
بخش صنعت است ،بسیاری از این محصوالت مصرف
آب باالی��ی دارند که با تغییر روشهای تولید میتوان

رئیس هیات مدیره مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل
های کشاورزی کشور گفت :طبق قانون توزیع آب انتظار
می رود وزارت نیرو این قانون را برای پنج حوزه آبریز و
تمامی استان های کشور عادالنه اجرا کند.
مسعود اسدی افزود :با توجه به معضل اساسی آب در
کشور و افت شدید منابع آبهای موجود در دشت ها انتظار
می رود تالش برای حفظ منابع آبی تمام استان ها و حوزه
های آبریز کشور مورد توجه جدی مسئوالن قرار گیرد.
وی با بیان آنکه جنگ آب زودتر از آنچه که پیش بینی
می شد در حال رخ دادن است ،اظهار داشت :حدود چهار
پنجم اس��تان های کشور احساس می کنند وزارت نیرو
عدال��ت را در توزیع عادالنه آب رعایت نمی کند زیرا در
حال حاضر این وزارتخانه سیاس��ت ه��ای خود را برای
مدیریت منابع آب تنها در یک تا دو حوزه آبریز متمرکز
کرده است .به گفته وی ،وزارت نیرو سعی دارد با تامین
منابع مالی منافع برخی از حوزه های آبریز کشور را تامین
کند که این امر عاقبت خوشی نخواهد داشت.
رئیس هیات مدیره مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل
های کشاورزی مهمترین معضل در شرایط کم آبی کشور
را نحوه انتقال های بین حوزه ای دانست و افزود :علیرغم
آنکه وزارت نیرو تمام تالش خود را برای حل مشکل کم
آبی بکار گرفته ،اما به نظر می رس��د گروهی در وزارت
نیرو تنها عالقه به رفع مش��کل حوزه های آبریز اصفهان
و آذربایج��ان دارند زیرا دیگر حوزه های آبریز را به حال
خ��ود رها کرده اند و عدالت کام��ل در تامین منابع آب
برای کل استان ها اجرا نمی شود.
وی از وزیر نیرو خواست تا تالش خود را برای اجرای
عدالت در تمام استان ها که مهمترین شرط اداره کشور
در س��طح کالن وزارتخانه ه��ا بخصوص در بحث توزیع
عادالن��ه آب اس��ت را رعایت کن��د .وی تاکید کرد :اگر
این قانون به درستی اجرا نشود ،کشور با مسائل متعدد
اجتماعی و اقتصادی مواجه خواهد شد .وی اضافه کرد:
صاحبان آب ،کشاورزان هستند و باید خودشان در سهم
بندی منابع آب رو زمینی به توافق برسند بنابراین انتظار
می رود دولت به جای دخالت در این امور ،بر انجام بهینه
این اقدامات نظارت داش��ته باش��د .رئیس هیات مدیره
مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل های کشاورزی معتقد
اس��ت :اگر وزارت نیرو تغییر رویه ای در مدیریت منابع
آب خ��ود ایجاد نکند تبعات نامطلوب آن گریبان بخش
کش��اورزی را خواهد گرفت .وی اف��زود :در طول تاریخ
ایران به این ش��دت با معضل ملی آب مواجه نش��ده بود
بنابراین تامین آب اس��تان های کشور یک مشکل کامال
جدی اس��ت که باید مورد توجه مسئوالن ،مردم و بهره
برداران بخش کش��اورزی قرار گیرد .وی گفت :وزارت
جهادکشاورزی موضعش موضع ملی آب است و به طور
کامل با دیدگاه عادالنه با این بخش برخورد می کند.

نمیشدیم .سیاستهای خودکفایی،افزایش جمعیت،
سیاس��ت توس��عه اقتصادی کش��ور و سیاستهای
زیربنایی باید بر مبنای آب باشد.
کالنتری به عنوان مثال به حد خودکفایی ایران اشاره
کرد و یادآور شد:حد خودکفایی کشور مشحص است؛
یعنی ما با توجه به سیاستهای تجدیدپذیری آب و
سیاستهای توسعه پایدار حداکثر برای  40میلیون
نف��ر ماده و کاالی اساس��ی میتوانی��م تولید کنیم
و بیش��تر نیازها باید وارد ش��ود .آن هم اگر حداقل
بهرهوری ش��ما  2.3کیلو برای ه��ر متر مکعب آب
شود که اکنون کمتر از یک کیلو است.

پیشنهادهایی برای کار

 19روش برای مقابله با بحران آب
میزان مص��رف آب را کم کرد .همچنین در
بخش کشاورزی نیز بسیاری محصوالت آببر
هستند و میتوان با جایگزینی کشت مناسب
و کممصرف ،آب را کنترل کرد.
در عین حال ،باید قوانین بینالمللی خاصی
برای مقابله با بحران آب وضع شود .استفاده از
آبهای مرزی یکی از این نمونهها است .اخیرا
س��ازمان ملل اهداف توسعه هزاره آب قابل
مصرف را تعیین کرده است که به استراتژی
جهان��ی در ای��ن زمینه تاکی��د دارد ،چنین
قوانینی باید بیشتر شود .کنترل کیفیت آب
برای س�لامتی انسانها بسیار ضروری است
و الزم است که یک مسیر جهانی برای کنترل کیفیت
آب و کاهش آلودگیها وضع شود.
برخی کشورها مانند شیلی تالش میکنند تا قوانین آب
را تغییر دهند .در آمریکا هم سیاس��تمداران به دنبال
ترجم��ه قوانین درباره محافظت از دریاچه میش��یگان
هس��تند .از سوی دیگر ،دسترسی به آب در جهانی که
با بحران مواجه است نیازمند کارهای پژوهشی گسترده
در این باره است .به عنوان مثال برخی شهرها از پساب
انرژی س��الم ،پول کش��اورزی و سوخت زیستی تولید
میکنند .تغییرات آب و هوایی در کمبود آب در برخی
کش��ورها عواقب بسیار ناگواری داشته است .به عنوان
مثال در شمال غربی هند و صحرای آفریقا بحران آب
بسیار جدی است.
یک راهحل این است که برای مقابله با شرایط خشکی
تکنولوژیهای جدید به این مناطق منتقل شود؛ اگر چه
به دلیل اینکه چنین مناطق خشک که اقتصاد ضعیفی
ه��م دارند اجرای چنین پروژههایی گول زننده به نظر
میرس��د ،اما با مهارتهای الزم و اس��تفاده از جوامع
محلی میتوان بسیاری از این مشکالت را تسهیل کرد.
از انرژیهای تجدیدپذیر هم میتوان بهعنوان جایگزین
مناسبی برای سوختهای فسیلی استفاده کرد .در حال
حاضر انرژیهای فس��یلی عاملی برای انتشار گازهای
گلخان��های و تغییرات ش��رایط آب و هوایی هس��تند.
اس��تفاده از انرژیهای تجدیدپذیر فشار تغییرات آب و
هوایی را کمتر میکند و بحران آب در آینده را کاهش
خواه��د داد .به دلیل افزای��ش جمعیت در بخشهایی
از جهان ش��کاف بین تقاضا و مصرف تا  15سال دیگر
 65درصد افزایش مییابد .در حال حاضر بیش از یک
میلیارد نفر در جهان دسترسی به آب سالم ندارند؛ این
در حالی است که  70درصد آب سالم جهان در بخش
کشاورزی استفاده میشود.

وزارت نیرو قانون توزیع آب را
عادالنه اجرا کند

وی بی��ان ک��رد :کار دوم در ط��رح همیاران
آب در حوزه کش��اورزی این است که بتوانیم تا
پایان سال جاری در صورتی که تبلیغ شده و به
کشاورزان اعتماد نموده و از نزدیک با آنها گفت
و گو کنیم ،یک س��ند کش��اورزی قابل اجرا در
حوزه تغییر الگوی کشت تدوین کنیم.
استاندار کرمان گفت :براین اساس نباید دیگر
هندوانه بکاریم ،باید گوجه فرنگی به اندازه نیاز
تولید ش��ده و در صیفی جات که پرمصرف آبی
است ،همینگونه باید عمل شود.
وی افزود :از وزرای سابق به عنوان مشاور در
این زمینه استفاده خواهیم کرد که ببینیم چه
میزان باید در آب در استان کرمان صرفه جویی
و تولید محصوالت مان دوبرابر شود؟
رزم حس��ینی تصری��ح کرد :تی��م خوبی در
استان کرمان در حوزه کشاورزی و آب داریم و
امیدواریم با کمک وزارتخانه بتوانیم کار تدوین
سند کشاورزی در استان را را انجام دهیم.
وی با بیان اینکه باید بازار آب راه اندازی شود ،اظهار کرد :طرحی
که در کرمان آغاز ش��ده ،در صورتی که کمک های وزارتخانه ادامه
داشته باشد ،ایده های نو را اجرا می کنیم و کشت های پرمصرف را
تعطیل خواهیم کرد و هر طرحی که بخواهد وزارتخانه انجام دهد،
حاضر هستیم به عنوان پایلوت کار کنیم.
رییس س��ازمان جهاد کشاورزی استان کرمان هم طرح همیاران
آب را در اس��تان از طرح های موفق ارزیابی کرد و گفت :این طرح
 17مصوبه برای آبیاری نوین در اس��تان داش��ته اس��ت و امسال با
اختص��اص  840میلیارد ریال ح��دود  15هزار هکتار آبیاری تحت
فشار را اجرا می کنیم.
عباس سعیدی بیان کرد :سال گذشته به اندازه یک پنجم  35سال
گذشته آبیاری تحت فشار را در استان اجرایی کردیم.

بحرانی میش��ود که ه��م دولت ،هم حاکمیت و هم
مجلس باید وارد مساله شوند .واقعاً کار وزارت نیرو به
تنهایی نیست .یا حتی به تنهایی کار دولت نیست .از
شخص مقام رهبری گرفته تا مجلس ،نیروهای مسلح،
دولت ،کشاورزان ،رسانهها و صداوسیما.
وی س��پس به نقد عملکرد صداوسیما در این حوزه
پرداخ��ت و افزود :اکنون صداوس��یمای ما در مورد
مساله آب مرده است.
م��ا در ح��دی باید آب برداش��ت کنیم ک��ه قدرت
تجدیدپذیری کش��ور اس��ت .اگر ما سیاست توسعه
پای��دار را پی��اده میکردی��م ب��ه این وض��ع گرفتار

با نظرسنجی از  1200کارشناس مطرح شد

رئیس مجمع ملی تشکل های کشاورزی:

کارستان

اقتصاد کرمان؛ پیشگام اطالعرسانی بازار کار و استخدام در استان کرمان

حقوق و مزایا

جنسیت

ساعت کار

مدرک مورد نیاز
لیسانس مکانیک جامدات ـ سیاالت وارد به نقشه کشی صنعتی

اداره کار

خانم و آقا

لیسانس عمران ـ متالورژی ـ مکانیک

توافقی

آقا

لیسانس عمران

توافقی

خانم

امور دفتری وارد به کامپیوتر

 7/5صبح تا 15/5

اداره کار  +سرویس

خانم

حسابدار

 7/5صبح تا 15/5

اداره کار  +سرویس

خانم و آقا

اداره  +بیمه  +سرویس

خانم و آقا

توافقی

خانم

کمک حسابدار

 8صبح تا 17

توافقی

خانم

حسابدار

8صبح تا 14

پایه 300

خانم

منشی

8صبح تا 14

پایه 300

خانم

مدیر فروش وارد به نرم افزار هلو ترجیحاً مدیریت بازرگانی

کارشناس فروش

کارگر ساده

 17تا24
 7/30صبح تا15/30

سالن دار

خانم و آقا
اداره کار+بیمه+سرویس

آقا

توافقی

آقا

اپراتور فروش

 14/30تا 18/30

400

خانم

فروشنده خانم

9صبح تا  15 - 13تا 22

450

خانم

 +600ناهار

آقا

دیپلم یا فوق دیپلم (تمام رشته ها )

فروشنده

مرجع آگهیهای کار و استخدام
هفتهنامه اقتصادکرمان

کاریابی کارآفرین 32446836

خبر
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جاذبههایناشناختهدر
بستههایگردشگری
تلفیقیمعرفیشوند

معاون گردش��گری کش��ور با اش��اره به اینکه
تقس��یمبندیهای استانها با توجه به تشابههای
فرهنگ��ی و تاریخی صورت گرفته اس��ت ،اجرای
اردوهای دو تا پنج روزه در اس��تانهای همگروه
را راه��ی برای معرف��ی جاذبههای گردش��گری

خبر

«چراغ سبز» یک میلیون
توریست خارجی به امنیت ایران
در صورت موافقت حراس��ت ف��رودگاه بینالمللی
امام خمینی (ره) صفحه هوشمند نقشه ایران در این
فرودگاه نصب میش��ود تا گردشگران خارجی هنگام
خروج از کش��ور چراغ س��بزی را در این صفحه برای
نشان دادن امنیت ایران روشن کنند.
دبیر کانون سراسری انجمنهای صنفی راهنمایان
گردش��گری ایران ،در این خصوص به «ایسنا» گفت:
«به ای��ن ترتیب کمپین «یک میلیون چراغ س��بز»
برای نش��ان دادن امنیت ایران به مردم سراسر جهان
راهاندازی میشود ».آرش نورآقایی افزود« :این طرح
هماکن��ون آماده اس��ت ،اما برای اج��رای آن باید با
مسووالن حراس��ت فرودگاه بینالمللی امام خمینی
(ره) هماهن��گ ش��ود ،البته این ط��رح از طریق وب
سایت اینترنتی نیز اجرا خواهد شد».
وی خاطرنش��ان کرد« :من مدعی هستم که ایران
یکی از امنترین کش��ورها برای گردشگران خارجی
اس��ت ،چراکه آمار بزه در کشور ما برای گردشگر به
نس��بت بسیاری از کشورها حتی اروپایی پایین است.
مثال تجربه من در س��فر به فلورانس ،دزدیهای چند
باره در قالب یک تور بوده یا در برزیل طی  12ساعت
با دو فقره جیببری مواجه شدم ،اما در کشورما چنین
اتفاقی نمیافتد».

نورآقایی بااش��اره ب��ه رایزنیهایی ک��ه برای ورود
راهنمایان گردش��گری در سال  2017به ایران انجام
میده��د ،اضاف��ه کرد« :همه اس��تانها در قالب این
ارت��ش فرهنگی بدون تعصب میتوانند فرهنگ ایران
را به نمایش بگذارند و از مهمانان خارجی که در قالب
این کنوانسیون به ایران سفر خواهند داشت پذیرایی
کنند و فرهنگ و هنر ایران را به آنها آموزش دهند».
دبیر کانون سراس��ری انجمنهای صنفی راهنمایان
گردش��گری ایران ،سپس با اشاره به شعاری که برای
میزبانی ایران در نظر گرفته شده است ،افزود« :ایران؛
آغوش��ی باز ،تاریخی پر رمز و راز» این شعاری است
که برای میزبانی ایران در س��ال  2017از راهنمایان
سراس��ر جهان در نظر گرفته شده و امیدواریم ارتش
فرهنگی برای تحقق این شعار بهکار آید.
قول میدهم این میزبانی به اتفاقی عجیب و غریب
در عرصه گردشگری تبدیل شود؛ حتی اگر دولت هم
کاری نکند ،ما جلو میرویم».
نورآقایی به رایزنیهایی که برای دعوت از راهنمایان
خارجی انجام میش��ود ،اشاره کرد و گفت« :بدنم در
می��ان تبلیغات سیاس��ی و کارش��کنیهایی آمریکا و
اسرائیل برای اینکه اجازه ندهند این رویداد در ایران
برگزار ش��ود ،میلرزد .ب��رای همین تمرکز اصلیمان
برای دعوت از راهنمایان خارجی کش��ورهای اروپای
شرقی مثل روسیه و لیتوانی و حتی امارات و عربستان
است که تاکنون ارتباط خوبی برقرار شده است».

رییس کل بانک مرکزی الزمه دستيابي به تعادل بازار ارز و رهايي
از اقتصاد متکی به نفت را تنوعبخشي به درآمدهاي ارزي و توسعه
صادرات غيرنفتي عنوان کرد.
ولیاله س��یف در نشست هم اندیشی بررس��ي راهکارهاي اجرايي
سياس��تهاي ابالغ��ي برنامه شش��م توس��عه با موض��وع «ميراث
فرهنگي ،صنايعدس��تي و گردش��گری» با تاکی��د بر ظرفیت های
صنعت گردشگری ایران گفت :توسعه گردشگری ميتواند ارزآوري
غيرنفتي اقتصاد را بهبود بخش��د و به طور متوسط ،ساالنه بيش از
 20درصد از دريافتهاي حساب خدمات تراز پرداختهاي خارجي
اقتصاد ،از محل مسافرتهاي شخصي است که جهانگردي يکي از
زيربخشهاي اصلي آن محسوب ميشود.
رییس شورای پول و اعتبار افزود :توسعه صادرات خدمات در قالب
مسافرت ،زمینه اس��تفاده بيشتر خارجيان از امکانات حمل و نقل
مس��افر را فراهم میآورد و از این محل ،عواید ارزی کشور افزایش
خواهد یافت.
رییس کل بانک مرکزی بر بهرهگيري از فرصت خاص ايجاد ش��ده
ي و مزاياي
در دوره پساتحريم براي رشد و اعتالي صنعت گردشگر 
اقتصادي و فرهنگي آن تاکید و خاطرنش��ان کرد :گردشگري يکي
از بخشه��اي مهم و داراي ابعاد و کارکردهاي چندگانه در اقتصاد
اس��ت .گس��ترش گردشگري از يک س��و ؛ موجب تقويت تعامالت
فرهنگي ،گس��ترش دانش عمومي تاريخ��ي و بهبود تعامالت بين
کشوري ميشود و از سوي ديگر ،با پيوندهاي قوي پسين و پيشين
خود با ديگر بخشها ،آثار اقتصادي قابل توجهي برجاي ميگذارد.
سیف ،ايران را به واسطه برخورداری پیشينه غني تاريخي  ،فضاهاي
مذهبي ،تنوع قومي و اقليميو همچنین ظرفيتهاي ايجاد ش��ده
ت نسبی در زمینه
در بخشهاي بهداش��ت و س�لامت ،دارای مزي 
ج��ذب گردش��گران خارجي دانس��ت و تصریح کرد :گردش��گري
بهمثابه پنجرهاي براي شناخت نزديک و بيواسطه جوامع با يکديگر
عمل ميکند و در بهبود روابط سياس��ي و اس��تحکام صلح جهاني
نقشآفرين اس��ت .يکي از آثار مثبت فرآيند جهانيش��دن ،تقويت
بيش از پيش گردش��گري و افزايش تماي��ل براي جهانگردي طي
دهههاي اخير بوده است.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه ارتقای بخش گردشگری
همواره مورد توجه مسئوالن نظام و برنامهریزان اقتصادی کشور بوده،
به سند سياستهاي کلي برنامهششم توسعه که توسط مقام معظم
رهبری ابالغ ش��ده است ،اش��اره و تصریح کرد :صنعت گردشگري
يکي از بخشهاي پيشرو و داراي سهم روزافزون در برنامههاي رشد
اقتصادي کشور است .اين صنعت با پيوندهاي پسين و پيشين قوي،
ماهيت اشتغال زایي و کارکردهاي مثبت در رشد اقتصادي ،در دو
دهه اخير توجه زيادي را به خود جلب نموده است.

ناشناخته به گردشگران داخلی عنوان کرد .مرتضی
رحمانی موحد  ،گفت :با توس��عه زیرساختهای
گردش��گری مانند تجهیز و ساخت مراکز اقامتی
و تبلیغات درس��ت میتوان به این طرح امیدوار
ب��ود .او با تاکید بر ابالغ سیاس��تهای کلی مقام

معظم رهبری در قالب برنامه شش��م و ایجاد یک
بند مس��تقل با هدفگذاری جمعی برای توسعه
گردش��گری خاطرنش��ان کرد :باید س��عی کنیم
مدت اقامت گردشگران را برای توسعه اقتصادی
در استانهای مقصد افزایش دهیم.

پایان انتظار در میراث فرهنگی با برگزاری معارفه مدیرکل جدید

بازگشت «وفایی» به اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری کرمان

«محمود وفایی» طی حکمی از س��وی مس��عود س��لطانی فر معاون رییس
جمهوری و رییس س��ازمان میراث فرهنگی ،صنایع دس��تی و گردش��گری به
عنوان س��ومین تغییر در مدیریت میراث استان کرمان در دولت تدبیر و امید،
به عنوان مدیرکل اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری کرمان
منصوب شود
به گزارش ایسنا ،پیش از این «علی مهاجری» مدیرکل سابق میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری استان کرمان در خردادماه سال جاری از این سمت
اس��تعفا کرده بود که با درخواست وی موافقت شد و «محمد علی کدوری» به
عنوان سرپرس��ت اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری کرمان
منصوب شده بود .بر اساس این گزارش« ،محمود وفایی» پیش از این مدیرکل
منابع انسانی و تحول اداری استانداری کرمان مشغول به فعالیت بود.

از سوابق محمود وفایی می توان به مسئول اتحادیه انجمن های اسالمی دانش
آموزان (دفتر تشکل) استان کرمان ،قائم مقام سپاه بم ،معاون سپاه کرمان ،مدیر
آموزش جهاد س��ازندگی استان کرمان ،بخشدار شهداد ،بخشدار ماهان ،معاون
فرماندار شهرس��تان بم ،فرماندار شهرس��تان بم ،معاونت کل سیاسی ،انتظامی
و امنیتی اس��تانداری کرمان ،فرماندار شهرس��تان راور ،معاون اداره کل میراث
فرهنگی صنایع دس��تی و گردشگری استان کرمان ،مدیر عامل شرکت توسعه
گردشگری استان کرمان و همچنین مدیر کل دفتر منابع انسانی و تحول اداری
استانداری کرمان اشاره کرد.
همچنین فرمانده قرارگاه جهاد در جزیره مجنون و مسئول تبلیغات اردوگاه
ذلیجان منطقه بستان از دیگر سوابق مدیر کل جدید میراث کرمان در طول 8
سال جنگ تحمیلی بوده است

گردشگری
خبر
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تدوین برنامه جامع
گردشگری کشور تا پایان
سال
برنامه جامع گردشگری کشور تا پایان سال  94تهیه
و آماده اجرا میشود.

گزارشی از وضعیت کمپ کویری شهداد

آن شبهای ساز و آواز و شر و شور کجا
و این اندوه تکثیر شده کجا ،روزگاری ورود
به کمپ کویری توام بود با دیدار انس��ان و
آسمان .گوشهای عدهای تلسکوپ هوا کرده،
خیره به راه شیری ،گوشهای دیگر جمعی
پنجه بر س��از و گوش بر آواز .کس��انی هم
که از ش��لوغی و نور خسته بودند راه بیابان
میگرفتن��د و در پش��ت تپههای کمپ به
سکوت کویر گوش میدادند .اما این روزها
کمپ کویری ی��ک بیابان متروک و خرابه
بیشتر نیست .افسوس است و افسوس...
مصیب��ت از همان جاده منتهی به کمپ
شروع میشود .زیرسازی تقریبا تمام طول
جاده طوری خراب ش��ده ک��ه همه جای
آسفالت آن موج دار است .جلوترها و نزدیک
به کمپ سیل آمده و قسمت زیادی از جاده
را برده و دیگر جاده آس��فالته نیست .باید
به خاکی زد .وارد کمپ که میش��وی هیچ
نشانی از آبادی نیست .کمپ کویری دیگر برق ندارد ،آب هم نیست.
دیگر سیم کشی برقی هم وجود ندارد .همه سیمها از جا درآمده و
کلیدها ،پریزها و سرپیچهای المپ شکسته شدهاند .جای شگفتی و
افس��ون شبهای کویری تا دلتان بخواهد اندوه دارد و ترس و جای
ساز و آواز و رصد آسمان ،ب ُهت و افسوس .ساختمانی که زمانی محل
اس��تراحت س��رایدار و نگهبان کمپ بود این روزها خالی از سکنه و
چیزی شبیه به خرابه است .شیشههایش شکسته ،در و پنجرههایش
باز ،دیوارهایش تکیده ش��ده .ب��اد که میآید درها و پنجرههایش بر
هم میخورند و باران که میبارد توی ساختمان آب میرود .وضعیت
ساختمان سرایداری به نسبت وضعیت ساختمان سرویسها ان قدرها
هم بد نیست .در سرویسهای بهداشتی خبری از در و پنجره و آب و
چاه نیست .باد شیشههایش را تکانده و داخلش را پر از شنهای روان
کرده .زباله و آلودگی هم بیداد میکند .نه فقط در اطراف سرویسهای
بهداشتی در تمام پهنه کمپ .بسیاری از آالچیقها کامال ویران شده
و آنها که هنوز سرپا هستند زیاد از عمرشان باقی نیست.
راهنمای تور 2 :سال است کسی را به کمپ نمیبریم
جالل مهدی زاده یکی از راهنماهای تور در کرمان اس��ت که 15

کمپ رها شده

سال سابقه راهنمایی تور دارد و میگوید  2سال است دیگر گردشگران
را برای استراحت شبانه به کمپ نمی برد.
مهدی زاده درباره علت عدم استفاده تورهای گردشگری از کمپ به
گفتار نو میگوید « :به دلیل عدم وجود امکانات ،دیگر بردن مسافران
به کمپ کویری توجیه ندارد.
کمپ اخیرا بسیار هم کثیف است ».مسالهای که محمد جهانشاهی
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کرمان هم آن
را تایید کرده و زیاد هم از آن ناراضی نیست .جهانشاهی میگوید« :
اصلیترین مشکل کمپ دولتی بودن آن است ،اگر در اختیار بخش
خصوصی بود ش��انس بیش��تری برای نجات داشت و اکنون از اینکه
کمپ خدمات نمیدهد ،راضی هس��تیم و بنا داریم کار را به بخش
خصوصی بسپاریم».
برای اقامت به روستای شفیع آباد بروید
این رها کردن کمپ از س��وی س��ازمان میراث فرهنگی باعث شد
تا گروههای توریستی یکی پس از دیگری عطای کمپ را به لقایش
بخش��یده و برای اسکان مسافران راه روس��تاهای اطراف را بگیرند.
مس��الهای که نه برای تورهای گردش��گری جای نگرانی گذاش��ته و
نه برای سازمان بی مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری کرمان.

جهانش��اهی میگوی��د « :کم��پ در
حالت س��ابق به جز اش��تغال چن��د نفر از
اهالی روس��تاهای اط��راف منافعی را برای
جوام��ع محل��ی نداش��ت .ما م��ردم را به
س��مت روس��تاهای محلی هدایت کرده و
اقامتگاههایی را در منطقه دایر کردیم.
روس��تای شفیع آباد اکنون محل اسکان
مس��افران است و روستای امیرآباد هم کم
کم دارد خدمات دهی را ش��روع میکند».
مس��الهای که مهدی زاده راهنمای تور هم
آن را تایی��د ک��رده و از وق��وع آن ناراضی
نیس��ت .اما روستاهای اطراف تنها خوابگاه
شبانه تورهای گردشگری نیستند .برخی از
تورها مسافرانشان را شبها به میان کلوتها
میبرند .کلوت هایی که همچنان در مورد
امنیت آنها تردید وجود دارد.
ب��ه گ��زارش «گفتار نو»  ،عل��ی یکی از
مس��افران همیشگی کویر است که اغلب با
خودروی شخصی کویر میرود .او میگوید در آخرین سفرش وقتی
با وضعیت غیر قابل س��کونت کمپ مواجه ش��د م��ورد را به نیروی
انتظامی ش��هداد اطالع داد و در مورد امنیت کلوتها سوال پرسید
که نیروی انتظامی ش��هداد توصیه کرده به دالیل امنیتی بهتر است
شب را در بین کلوتها نماند .مسالهای که مهدیزاده آن را رد کرده
و میگوید« :کلوتها به لحاظ امنیتی مش��کلی ندارند و کامال فضا
در آنجا امن است».
تمام شواهد گواه آن است که وضعیت به گونهای است که نابودی
کم��پ نه ب��رای میراث فرهنگی دغدغه اس��ت و نه ب��رای تورهای
گردشگری .این در حالی است که بازسازی کمپ به حالت قبل هزینه
زیادی را میطلبد .مخصوصا که جاده دسترسی به آن اختصاصی است
و اداره راه و شهرسازی برای ترمیمش ورود نمیکند.
معاون گردش��گری سازمان میراث فرهنگی در پاسخ به این سوال
که وقتی میشد با صرف هزینهای اندک از نابودی کمپ جلوگیری
کرد ،چرا این کار انجام نشد؟ میگوید« :نگهداری از کمپ به مدیریت
دولت از همان ابتدا هم کار اش��تباهی بود چرا که نباید این امکانات
دولتی باشد .سالهایی که دستمان میرسیده در حد توان از کمپ
مراقبت کردیم اما اکنون دستمان نمیرسد».

گردشگری ،ارزآوری را بهبود میبخشد
سیف ،ضمن اشاره به بهبود قابل توجه ميزان درآمد سرانه در سطح
جهان و به ويژه ،افزايش درآمد سرانه اقتصادهاي در حال توسعه که
موج جديدي از تقاضاي جهاني براي خدمات گردش��گري را فراهم
آورده اس��ت ،خاطرنش��ان کرد :شمار کشورهايي که تالش دارند با
فعال نمودن ظرفيتهاي گردشگري خارجي در تنوعپذيري منابع
درآمدي و گس��ترش تعامالت فرهنگي پيش��تاز باشند ،مرتباً رو به
فزوني است.
وی اظهار داشت :گردشگري ماهيت کاالي تجملی با کشش درآمدي
باال را دارد و چون بهبود درآمد س��رانه و کاهش فقر نس��بي ،يک
جريان رو به رش��د در اقتصاد جهاني اس��ت .بايد انتظار داشت اين
افزايش تقاضا و گرايش به بهرهبرداري از خدمات گردشگري کماکان
تداوم داشته باشد.
ریی��س کل بانک مرکزی افزود :گردش��گري تفريح��ي،فرهنگي،
س�لامت ،مذهبي و همچنین تقاضاي گردشگري توسط اشخاصي
ک��ه در ماموريته��اي اداري و کاري به س��ر ميبرن��د ،به عنوان
شاخههای مختلف گردشگری  ،محل رقابت برنامهريزان اقتصادي
کشورها بوده است.
سیف ،با اشاره به میزان اشتغالزایی گردشگر داخلی و خارجی گفت:
براساس مطالعات انجام شده به ازاي هر  ۶نفر گردشگر خارجي که
وارد کش��ور شود ،يک ش��غل و به ازاي هر  ۲۵گردشگر داخلي نيز
يک شغل ايجاد ميشود.
وی تصریح کرد :ضريب فزاينده اشتغال گردشگري در بين بخشهاي
مختلف نشان ميدهد قدرت اشتغال زايي صنعت فوق در ايران بعد
از بخش کشاورزي ،صنايع غذايي و ساختمان ،در رتبه چهارم قرار
دارد .بنابراين ،در دورهاي که ايجاد اشتغال مکفي به ويژه در حوزه
مشاغل غيردولتي به يکي از اولويتهاي فوري اقتصاد تبديل شده،
برنامهريزي براي گسترش گردشگري و رفع موانع جذب سرمايه در
اين بخش ميتواند راهگشا باشد .عالوه براين ،گسترش گردشگري
ي به عنوان يکي از مهمترين ابزارهاي بهبود
و فعاليته��اي تفريح 
الگوي توزيع درآمد کشورها شناخته ميشود.
رییس کل بانک مرکزی گفت :براساس گزارش شوراي جهاني سفر و
گردشگري( )WTTCدر سال  2013تعداد  101ميليون نفر (3.4
درصد از کل شاغلين) به طور مستقيم در صنعت گردشگري و 285
ميليون نفر ( 8.9درصد از کل ش��اغلين) در اقتصاد گردشگري به

طور مستقيم و غيرمستقيم مشغول به فعاليت بودهاند .بنا بر پيش
بينيه��اي این گزارش ،اعداد فوق براي ايران به ترتيب  415هزار
نفر ( 1.9درصد از کل ش��اغلين) و  1.2ميليون نفر ( 5.3درصد از
کل شاغلين) ذکر شده اند.
س��یف ادامه داد :از حيث اش��تغال آفريني غيرمس��تقيم توس��عه
گردش��گري ،ايران پايين تر از متوس��ط جهاني قرار دارد و اين امر
نشان دهنده ظرفيتهاي بالقوهاي است که در اين بخش از اقتصاد
ايران وجود دارد.
وی گفت :پيش بيني مي ش��ود در س��ال  2020تقريباً از هر 11
نفر ،يک نفر به ش��کل مس��تقيم يا غيرمس��تقيم در اقتصاد سفر و
گردش��گري مش��غول به کار باش��د و اين امر نشان دهنده ظرفيت
باالي اشتغال زايي اين است.
رییس شورای پول و اعتبار به دادههاي آماری نيروي انتظامي اشاره
ک��رد و افزود :در س��ال  1393افزايش محسوس��ي در ميزان ورود
خارجيان و در نتيجه ،در عوايد صادراتي صنعت گردشگري رخداد
به نحوي که سهم مسافرتهاي شخصي از صادرات خدمات از 21.8
درصد در سال  1391به  29.3درصد در سال  1393رسيده است.
البته انتظار مي رود عملکرد سال  1394اين متغير باتوجه به نتايج
ناشي از امضاي توافق جامع هستهاي بيش از پيش افزايش يابد.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به این که برنامهريزي براي توسعه
صنع��ت ايرانگردي ارتباط تنگاتنگی با سياس��تهاي کلي نظام در
امور اقتصادي دارد ،گفت :توس��عه صنعت گردشگري همانند ساير
بخشهاي اقتصادي ،مستلزم حضور فعال بخش خصوصي قدرتمند
و کارا است.
در اي��ن رابطه الزم اس��ت بخش خصوصي ب��ه عنوان ايفاگر نقش
اصلي به صورت حرفهاي و متناس��ب با استانداردهاي جهاني وارد
اين فعاليت شود و با هماهنگي بخش دولتي و تامين الزامات متنوع
مورد نياز ،ارتقاي خدمات رساني در اين صنعت را دنبال کند.
وی يکي از داليل ضعف و نارسايي صنعت جهانگردي ايران را عدم
تعادل و ناترازي در تعداد گردشگران ورودي و خروجي کشور دانست
و افزود :تاکنون تعداد مسافرين ايراني که براي گذران اوقات فراغت
به خارج از کشور ميروند ،بسيار بيشتر از جهانگرداني بوده است که
ايران را به عنوان مقصد سفر خود انتخاب کردهاند.
ریی��س کل بانک مرکزی تحريم روابط اقتصادي و بانکي و بس��ته

شدن غالب شرکتهاي خارجي فعال و داراي شعبه در ایران را در
به حداقل رس��يدن تعداد مس��افريني که با هدف کسب وکار وارد
کش��ور شده اند ،موثر دانس��ت و گفت :براي گردشگران تفريحي و
عالقمندان به آثار تاريخي و طبيعي ،مسائل ديگري نظير تبليغات
سوء در خصوص امنيت کشور ،کمبود امکانات اقامتي ،بهروز نبودن
کيفيت خدمات ارائه شده و مسائلي از اين نوع مطرح بوده است.
س��یف ،اولويتهاي برنامهريزي در صنعت گردشگری را مبتني بر
جلب رضايت جهانگردان براي مسافرت به ايران با ارائه خدمات قابل
رقابت با ديگر کشورها عنوان و تصریح کرد :توسعه امکانات زيربنايي
نظير ارائه خدمات بهداشتي در سطح استانداردهاي جهاني،آموزش
نيروي انس��اني ماهر براي ارائه خدمات به گردش��گران خارجي و
س��رمايهگذاري در اح��داث هتلها و فضاه��اي تفريحي  -اقامتي
مطابق و متناس��ب با نياز گردش��گران ،تامين امنيت گردش��گران،
توس��عه کمي و کيفي حمل و نقل مسافر ،تعيين مراکز گردشگري
و فراهم نمودن امکانات الزم براي آن ،تس��هيل و کاهش تشريفات
ورود و خروج مسافر و امکان صدور رواديد در مبادی ورودي کشور و
حذف رواديد بين کشورهاي اسالمي ،تسهيل ورود و خروج ايرانيان
خارج از کش��ور و جذب سرمايه هاي آنان در اين صنعت می تواند
در افزايش ورود تعداد گردشگران به کشور موثر باشد.
رییس ش��ورای پول و اعتبار از س�لامت و بهداشت به عنوان يکي
از رش��تهفعاليتهای اصولي و حرفهاي یاد کرد که توانس��ته است
متناسب با پيشنيازهاي ظرفیتهای بخش گردشگري رشد کند.
وی خاطرنش��ان س��اخت :نظام س�لامت و درمان کشور نسبت به
امکان��ات ارائه ش��ده در ديگر کش��ورها ،از مزي��ت و قدرت رقابت
بينالمللي باالیی برخوردار است که سبب شده طي دهههاي اخير،
تعداد قابل توجهي از اتباع منطقه خليج فارس و آس��ياي مرکزي
براي دريافت خدمات مربوطه ،راهي ايران شوند.
وی تصری��ح ک��رد :وجود تع��داد قابل توجهي از بيمارس��تانهاي
خصوص��ي و کلينيکهاي تخصصي و ف��وق تخصصي با کارکنانی
کارآزموده و پزش��کاني مجرب ،ايران را به يکي از قطبهاي درمان
منطقه تبديل کرده است.
ریی��س کل بان��ک مرکزی تاکید کرد :اي��ران از جذابيتهاي قابل
توجهي براي گردش��گراني که با هدف بهرهگيري از مراکز معنوي
و روحاني وارد کش��ور ميشوند،برخوردار است .صنعت گردشگري

به گ��زارش میراث آری��ا ،مع��اون رئیسجمهوری
و رئی��س س��ازمان میراث فرهنگی ،صنایعدس��تی و
گردش��گری با اع�لام این خبر گف��ت« :برنامه جامع
گردشگری کشور با استفاده از رهنمودهای مقام معظم
رهبری ،سیاستها و رویکردهای رئیسجمهوری و با
اس��تفاده از مطالعات ،گزارشه��ای قبلی و وضعیت
فعل��ی گردش��گری کش��ور و ظرفیته��ای ف��راوان
بخشهای فرهنگی ،تاریخی ،طبیعی ،مذهبی-زیارتی
و گردشگری سالمت تا پایان سال  1394تهیه میشود
تا از ابتدای برنامه پنج س��اله شش��م توسعه کشور از
سال  1395به اجرا درآید».
مسعود س��لطانیفر با اش��اره به اینکه یک شورای
راهبردی برای مدیریت ،تکمیل و نظارت بر چگونگی
تهیه برنامه جامع گردش��گری کش��ور انتخاب شده
است ،یادآور شد« :ش��ورای معاونین سازمان میراث
فرهنگ��ی ،صنایع دس��تی و گردش��گری ،تعدادی از
استادان رش��تههای ذیربط دانش��گاه و نمایندگان
تش��کلهای مردمنهاد و بخشخصوص��ی ،عضو این
شورای راهبردی هس��تند ».وی ادامه داد« :تا پایان
س��ال جاری برنامه جامع گردش��گری کش��ور نهایی
و ب��رای تصویب به ش��ورای عالی می��راث فرهنگی،
صنایعدستی و گردشگری کشور تقدیم خواهد شد».
س��لطانیفر تصریح کرد« :در حال حاضر در برخی
استانها برنامهها و اقداماتی در راستای تهیه طرحهای
توس��عه گردش��گری صورت میگیرد ،ام��ا ما به یک
برنامه جامع و کامل نیاز داریم که جزئیات مش��خص
و ش��فافی را در رابطه با توسعه صنعت گردشگری در
اختیار استانها قرار دهد».
معاون رئیسجمهوری از تمامی دس��تاندرکاران،
دانش��گاهیان و اندیش��مندان عرصه گردش��گری در
داخل و خارج از کش��ور خواست تا اگر نظر ،پیشنهاد
یا طرحی برای بارورش��دن برنامه جامع گردش��گری
کشور دارند به سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری ارسال کنند.
وی افزود« :امیدواریم برنامه جامع گردشگری کشور
قبل از آغاز برنامه ششم توسعه به تصویب شورای عالی
میراث فرهنگی ،صنایع دس��تی و گردشگری برسد و
بهعنوان دستور کار همه دستگاههای اجرایی در فرآیند
توسعه گردشگری کشور مورد استفاده قرار گیرد».

زيارتي يکي از بخشهاي به س��رعت رو به رشد در سالهاي اخير
بوده و گردش��گراني که با هدف زيارت اماکن متبرکه اسالمي وارد
کشور ميش��وند ،غالباً به ديگر مناطق ديدني و تاريخي کشور نيز
مسافرت مينمايند.
ریی��س کل بانک مرکزی ،ايران را مهد آئين زرتش��ت عنوان کرد
و گفت:ب��ا توجه به قدمت اين آئين ،کش��ورمان ظرفيت معرفي به
گردشگران عالقمند به تاريخ و تاريخ اديان را دارد .در مجموع ،به
منظور بهرهگيري بهتر از ظرفيتهاي اين بخش براي بهبود رش��د
اقتصادي ،الزم است اقدامهاي گستردهاي براي بهبود خدمات ارائه
شده به گردشگران انديشيده شود.
س��یف در ادامه تاکید کرد :ثبات نرخ ارز ،اس��تقرار شعب و فعاليت
بانکهاي خارجي در کش��ور و تس��هيل مب��ادالت پولي و پذيرش
کارتهاي اعتباری بينالمللي نيز در ارائه بهتر خدمات به گردشگران
نقش موثري دارد .با توجه به چش��مانداز فراهم شده در زمينه لغو
تحريمهاي ناجوانمردانه بينالمللي در حوزه روابط بانکي ،نظام بانکي
درصدد بهبود خدمترس��اني در حوزه مالي است و در صورت رفع
موانع  ،ش��اهد ارتقاي موثري در خدمات ارائه ش��ده به گردشگران
خارجي خواهيم بود.
وی خاطر نشان ساخت:هرگونه سرمايهگذاري در بخش گردشگری
عالوه بر کمک به فضاي اقتصادي کشور ،در راستاي تقويت روابط
فرهنگي و اصالح نگرش جهانيان درباره ايران نيز موثر خواهد بود.
بايد توجه داشت جهانگردي عاملي جهت زنده نگه داشتن سنتها
و آداب و رس��وم گذشتگان و همچنين راهي براي تنشزدايي بين
کشورها و ايجاد تفاهم ،وفاق و صلح بينالمللي است.
رییس ش��ورای پول و اعتبار ،موضوع گس��ترش ايرانگردي به ويژه
توس��ط خارجيان را راهبردي برخوردار از ابعاد و کارآمدي مختلف
خوان��د و گفت :باید تالش کرد ظرفيتهاي طبيعي و ميراث کهن
ايران هر چه بيشتر در سطح جهان مورد توجه قرار گيرد.
وی تاکی��د کرد :هماکنون کش��ور در نقطه عط��ف لغو تحريمهاي
ظالمانه غرب قرار گرفته و فضاي تخاصم و ناامن جلوه دادن ايران
نزد گردشگران خارجي تا حد زيادي تعديل شده است .طليعه چنين
اتفاق فرخندهاي را در آمار رسمي از تعداد گردشگران خارجي وارد
ش��ده به کشور در س��الهاي اخير به خوبي ميتوان مشاهده کرد؛
به طوري که تعداد گردشگران خارجی از  3.3ميليون نفر در سال
 1390با رشدي قابل توجه به  4.6و  4.9ميليون نفر در سالهاي
 1392و  1393رسيده است.
وی از آمادگ��ی نظام بانکی به منظور ایفای وظایف حرفه ای خود
در بخش گردش��گری در دوران پسا تحریم خبر داد و گفت :انتظار
ميرود در دوره پساتحريم ،روند مثبت ورود گردشگران خارجي با
شتاب بيشتري تداوم يابد.

خبرآخر

هفته نامه اقتصادی استان کرمان

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :مجید نعمت الهی
دبیر شورای سیاستگذاری :محمدرضا دهقانپور
مدیر اجرایی :مهدی نعمتالهی
مدیر اداری و روابط عمومی :مرجان ضیایی
همکاران :راضیه ابوالحسنی-محمدمهدی افضلی
مرضیه کاربخش،احسان امینزاده ،محمدهادی جاللپور
مدیر هنری :اعظم حاکمی

ازخرید شنوماسه ازچین
تاواردات مانکن ازامارات

عجیب و غریبهای وارداتی ایران
از ضایع��ات بات��ری و آه��ن و مس گرفته تا ش��امپوی
سریالنکایی و مسواک بلغاری از جمله کاالهایی هستند که
دیدنشان در فهرست اقالم وارداتی گمرک تعجبآور است،
در بین تمام این اقالم ،وارد کردن میمون برای تحقیقات از
ترکیه میتواند رکورددار واردات عجیب ایران باشد.
تاکید کارشناسان اقتصادی آن هم در آستانه بر داشتن
تحریمها علیه ایران بر آن اس��ت که در واردات کاال توجه
بیشتری شود و به جای آنکه درآمدهای ملی صرف خرید
کاالهای مصرفی شود الزم است بیشتر ماشینآالت مورد
نیاز صنعت و کشاورزی و مواد اولیه وارد کشورشود ،اما در
عم��ل گاه دیدن برخی اقالم وارداتی در فهرس��ت گمرک
ش��گفتآور اس��ت .در دوران تحریم چین توانسته بیش از
پیش جای خود را در بازار اقالم وارداتی باز کند و ازماشین
االت صنعتی گرفت��ه تا کلنگ و پیانو به ایران صادر کند،
امارات نیز به عنوان واس��طهای ب��رای دور زدن تحریمها
کاالهایی را به ایران صادر میکند که مطمئنا ساخت این
کشور نیست .در عین حال اگر چه واردات برخی کاالهای
پزش��کی یا بهداش��تی طبیعی به حساب میآید اما دیدن
اقالم وارداتی چون مس��واک از بلغارستان آن هم با ارزش
 41میلی��ون تومان معادل  14هزار و  500دالر طی چهار
ماهه نخست امسال یا شامپو و لوازم آرایش از سریالنکا در
نوع خود عجیب به حساب میآید .در ادامه چنین وارداتی،
میت��وان به واردات تن ماه��ی از چین با ارزش  208هزار
دالر ،مسواک از بلغارستان به ارزش  14.5هزار دالر ،دندان
مصنوعی از تایلند با ارزش  29هزار دالر ،واکس از ترکیه،
دستگاه ضربان قلب جنین از پرتغال و موبایل از ویتنام نیز
اش��اره کرد .اما برخی اقالم وارداتی فارغ از آنکه از س��وی
کدام کش��ور به ایران فروخته شدهاند در نوع خود عجیب
به حس��اب میآیند ،مثل وارد کردن اش��یاء برای جش��ن
کریس��مس از چین با ارزش بی��ش از  120میلیون تومان
یعن��ی حدود  42هزار دالر آن هم در چهارماه اول س��ال
شمسی یعنی در بازه زمانی بین مارس تا ژوییه یا واردات
 73میلیون تومانی کالهگیس و ریش مصنوعی از چین و
امارات .در این بین فهرست واردات گمرکی نشان میدهد
ک��ه در تیرماه ای��ران بیش از  54ه��زار دالر صرف خرید
میمون برای تحقیقات پزشکی آزمایشگاهی و سرمسازی
کرده است .به گزارش اقتصاد آنالین ،در سال گذشته نیز
ای��ران اقدام به خرید میمون آزمایش��گاهی از ترکیه کرده
بود البته به نظر میرس��د امس��ال تعداد بیشتری میمون
وارد کش��ور شده اس��ت چراکه در دوازده ماهه سال قبل
وزن میمونه��ای وارداتی تنها به  90کیلوگرم یعنی نصف
وزن میمونهای وارد ش��ده در تیرماه میرسید .همچنین
آمارهای گمرکی نش��ان میدهد که در چهار ماهه نخست
امسال کمتر از  400میلیون تومان صرف خرید شن و ماسه
طبیعی از چین ،آلمان ،ترکیه و هلند شده است و واردات
مانکن از چین ،امارات ،آلمان ،اس��پانیا و ترکیه نیز در این
مدت به  280میلیون تومان میرسد.

شمارههای تماس:

تحریریه32478011-13 :
توزیع32474272 :
چاپ :کارمانیا

کافه کتاب

اس��تیگلیتز ،اقتص��اددان معاص��ر آمریکایی و
برنده جایزه نوبل اقتصاد در س��ال  ۲۰۰۱اس��ت.
وی همچنین از مش��هورترین نمایندگان مکتب
نئوکینزی محسوب میشود .استیگلیتز ،شهرتش
را ب��ه خصوص بع��د از انتقادهای ش��دیداش از
صن��دوق بینالمللی پول و بانکجهانی بهدس��ت
آورد .اس��تیگلیتز در ای��ن گزاره ک��ه افراد همه،
اطالعات کافی ب��رای انجام انتخابهای بهینه را
در اختی��ار دارند ،تردید میکند .برای این تردید
استیگلیتز ،دو دلیل وجود دارد که یکی مربوط به
جانب تقاضاست و دیگری مربوط به جانب عرضه.
ج��وزف ای .اس��تیلیتز ،در معرو فتری��ن
دانش��گاههای آمریکا تدریس ک��رده و در فاصله
سالهای  1993تا  1995عضو شورای مشاوران
اقتص��ادی رئی��س جمهور کلینت��ون و در فاصله
سالهای  1995تا  1997رئیس شورای مشاوران
اقتصادی و عضو کابینه کلینتون بوده اس��ت .در
فاصله سالهای  1997تا  2000اقتصاددان ارشد
و معاون ارشد رئیس بانک جهانی بوده و در سال
 2001جای��زه نوب��ل اقتص��ادی را دریافت کرده
اس��ت .وی دهها کتاب ،مقاله و سخنرانی تاکنون
منتش��ر کرده و دهها پست مش��اور اقتصادی در
آمریکا داشته است .در سالهای اخیر وی منتقد
عملک��رد بانک جهانی ،صندوق بینالمللی پول و
وزارت خزانهداری آمریکا ش��ده و چند کتاب در
این رابطه نوشته است.

کتاب حاضر دیدگاههای
انتقادی شدیدتری نسبت
به پدیده «جهانیس��ازی»
را از وی نش��ان میدهد .او
خالق ش��اخهای از اقتصاد
باعنوان «اقتصاد اطالعات»
اس��ت که موجب کش��ف
عواق��ب اطالعات نامتقارن
شده است و عمال مغایر امر انتخاب و اخالق است.
کار او به این نتیجه منتهی شده که بازار بهدرستی
عم��ل نمیکن��د و چگونه دخالتهای مش��خص
دولتها الزم است تا عملکرد بازار را اصالح کند.
استیگلیتز به خصوصیسازی عنان گسیخته و
بیبرنامه ،بدون اعمال سیاستهای جبرانی اعتقاد
ندارد و به دس��تیابی به شیوههای مناسب جهت
خصوصیس��ازی از طریق بح��ث و گفتوگو بین
دولت و ب��ازار و انچمنهای غیردولتی عالقهمند
اس��ت .برای همین در جایی ب��ا صراحت عنوان
میکند«اگر چارهای اندیش��یده نش��ود ،جهانی
ش��دن ،فقر بیش��تری را برای کشورها به ارمغان
خواهد آورد».
به گ��زارش اقتصادنیوز ،اما به این مس��ئله در
دنی��ای امروز ،چه به ش��کل جهانی ش��دن نگاه
کنیم و چه به شکل جهانیکردن ،واقعیتی است
اجتنابناپذیر که باید با آن روبهرو ش��ویم و البته
روبهرو هم شدهایم .پس در گام نخست باید توهم
توطئه را کن��ار بگذاریم و بدون پیش فرضهای
قطعی و انعطافناپذیر به درکی درس��ت ،درباره
ماهیت آن برسیم ،ش��اخصهای تاثیرگذارش را
بشناسیم و نسبت خود را با آن تعریف کنیم.

رشد قاچاق چگونه متوقف شده است؟

میزان قاچاق چهار برابر واردات
قانونی کشور

پست الکترونیکEqtesadkerman93@gmail.com :
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عنوان :نگاهی نو به جهانیشدن
نویسنده :جوزف ای .استیگلیتز
مترجم :مسعود کرباسیان
انتشارات :نشر چشمه

پیشنهادسردبیر

معاونت برنامه ریزی و هماهنگی اقتصادی ستاد مبارزه
با قاچاق کاال اعالم کرده که در س��ال  93رشد قاچاق در
کشور کامال متوقف شده است.
آمارهای منتش��ر شده درمورد رش��د و یا توقف قاچاق
چند وقتی است که مورد نقد برخی کارشناسان اقتصادی
قرار گرفته اس��ت .آنان بر این باورند که آمارها با یکدیگر
متناقض هس��تند و رقم واقعی از وضعیت قاچاق در ایران
منتشر نمی شود .این در حالی است که قاسم خورشیدی،
معاون برنامه ریزی و هماهنگی اقتصادی س��تاد مبارزه با
قاچاق کاال درمورد وضعیت قاچاق در کش��ور اعالم کرده
که افزایش قاچاق کاال در سالهای اخیر محل تردید قرار
گرفته اما آمار و ارقام اقتصادی کش��ور نشان می دهد که
با تالشهای انجام شده در سال  93رشد قاچاق در کشور
کامال متوقف شده است.
خورش��یدی در برنامه پایش افزود :همانطوری که در
کل مباحث اش��اره ش��د ،قاچاق بیش از آن��ی که معلول
موارد ذکر ش��ده باشد ،معلول فرآیندهای اقتصادی است.
در کش��ور یک فرآیند اقتصاد یارانهای داریم که  50سال
گریبان کشور را گرفته و این بخش را نباید نادیده گرفته
ش��ود .وی عنوان کرد« :بسیاری از ساختارهای اقتصاد را
مجموعه خصوصی ،تعاونی و دولت ایجاد میکند .در سال
 93با توجه به کاهش هش��ت درصد مصرف فرآوردههای
نفتی به صورت یارانهای ،عمال سه میلیارد کاهش واردات
داشتیم ».معاونت برنامهریزی و هماهنگی اقتصادی ستاد
مبارزه با قاچاق کاال خاطرنشان کرد« :در سال  93به میزان
 60درصد کاهش قاچاق گوشی موبایل داشتیم .مخابرات
در این زمینه همکاری داشته و ریجستر گوشیهای قاچاق
در حال انجام اس��ت .به این ریجس��تر یکسری اشکاالت
کارشناسی وارد است ،بنابراین نمیخواهیم اقدامی انجام
دهیم و مثل طرح شبنم آن را بعد از مدتی کنار بگذاریم».
از سوی دیگر نایب رییس کمیسیون اتاق بازرگانی ایران
و چین معتقد اس��ت که قبل از استقرار دولت نهم قاچاق
کاال تنها پنج میلیارد تومان بود و در طول هشت سال رشد
حس��اب قاچاق کاال را تا حدود  20میلیارد وجود داش��ته
است .مجیدرضا حریری ،نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و
چین در همین برنامه با تاکید بر اینکه قاچاق کاال برای ما
با اهمیت است ،گفت :شرط عضویت در اتاقهای مشترک،
داشتن کارت بازگانی است ،ولی قدرت تجسس در اموال
ش��خصی مردم را نداریم .به گزارش صدای اقتصاد ،وی با
بیان اینکه افرادی با ما همکاری دارند که دارای شناسنامه
بوده و هویت کاری آنها مشخص است ،افزود :در طول 12
سال اخیر بارها به وزارت جهادکشاورزی اعالم کردیم که
موافق��ت قرنطینه را با چین در مورد امحا و احش��ا انجام
دهد .حریری تصریح کرد :به شدت کاالی ایرانی به کشور
چین قاچاق میش��د ،منتها تشدید مبارزه با فساد در این
کشور باعث شد تا طی چند سال اخیر آن را کاهش بدهند.

سایه روشن

کمپین جدید شبکههای اجتماعی؛

#ساخت ایران

کمپین جدیدی برای تحسین و نقد تولید داخلی
در فیسبوک و توییتر و در شبکههای اجتماعی به
نام «ساخت ایران» به راه افتاده است.
ای��ن کمپین ابت��دا در ش��بکه اجتماعی توییتر
فعالی��ت میکرد و س��پس پ��ای آن به فیسبوک
کش��یده شد .داستان از این قرار است که کاربران
این ش��بکهها در پستی  5محصول تولید ایران را
که از کیفی��ت آن رضایت دارند ،معرفی میکنند
و همچنین از  5محصولی که باعث نارضایتیشان

ش��ده ،نا م میبرند .در آخر  5تا از دوستانشان را
نیز برای انجام این کار دعوت میکنند.
این پس��تها با هشتگ #س��اخت ایران منتشر
میشوند و نتیجه آن جالب خواهد بود« .کولرهای
آبسال»« ،خدمات اینرنتی شرکت رایتل و ایرانسل»
و «چرم مش��هد» از جمله محص��والت با کیفیت
ساخت ایران بودهاند که کاربران از آنها نام بردهاند.
محصوالت تولیدی «ایران خودرو» و «سایپا» نیز در
صدر لیست نارضایتیها قرار داشتهاند.

اقتصاد کرمان به روایت اعداد

16

102

370

510

600

کرمان با  21شرکت دانش
بنیان رتبه شانزدهم کشور را
در این زمینه دارا می باشد

 102پروژه زيربنایي كشاورزي
به مناسبت هفته دولت در
استان كرمان با اعتبار662
ميليارد ريال افتتاح می شود

 370میلیارد تومان در سال
جاری برای گازرسانی به 12
شهر و  300روستا در استان
هزینه میشود

 510پروژه در هفته دولت با
اعتباری بالغ بر  637میلیارد
تومان در استان به بهره
برداری خواهد رسید

 ۶۰۰میلیارد تومان برای اتمام
 24درصد پروژه های نیمه
تمام در استان کرمان هزینه
شده است

رتبه

پروژه

میلیارد تومان

در کرمان برگزار می شود

نمایشگاه بومی سازی
قطعات شرکت گل گهر

مشاور مدیرعامل ش��رکت گل گهر سیرجان گفت :نمایشگاه بومی
س��ازی قطعات و ماش��ین آالت ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر و
ش��رکت های وابس��ته از روز پنجشنبه پنجم ش��هریور ماه به مدت پنج
روز در محل نمایش��گاه های بین المللی جنوبش��رق کشور در کرمان
برگزار می شود.
عباس دعاگویی در نشس��ت خبری با بیان اینکه این نمایش��گاه در
فضایی به مساحت یک هزار و  200متر برگزار می شود ،افزود :در 30
غرفه از این نمایشگاه قریب به دو هزار قطعه به نمایش گذاشته می شود.
وی خاطرنش��ان کرد :قطعه ها مربوط به بخش های مختلف از جمله
ریخته گری ،س��اخت و س��ازه و موارد دیگر می باش��د که حدود 11
هزار شناس��نامه فنی برای قطعه های تهیه و تنظیم شده و ارزش تقریبی
محصوالت به نمایش گذاشته شده در این نمایشگاه به  500میلیارد ریال
می رس��د .وی تقویت بنیه صنعتی و ساخت قطعات و ماشین آالت در
کرمان ،ارتقای کیفیت قطعات تولیدی در استان ،خودباوری و اعتماد
به نفس بیش��تر ،افزایش س��رمایه گذاری در بخش هایی از جمله قطعه
سازی و ایجاد مهارت و تقویت نیروی انسانی را از اهداف این نمایشگاه
دانست.
دعاگویی یاداور شد:
یک��ی از امکانات این
نمایشگاه این است که
صنعتگرانی در اس��تان
که قادر به تولید قطعات
حت��ی در حد یک پیچ
م��ی باش��ند در قال��ب
تفاهم نامه م��ی توانند
ب��ا ش��رکت گل گهر
همکاری داشته باشند.
مدیر نمایشگاه بومی

پروژه

س��ازی قطعات و ماش��ین آالت ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر و
ش��رکت های وابس��ته اظهار کرد :یکی از مطالبات مس��ووالن و مردم
اس��تان کرمان از شرکت های توانمند و بزرگ این است که در جهت
رونق اس��تان تالش کنند و از جمله مطالبات استفاده از نیروهای بومی
در صنایع می باشد.
وی ادامه داد :مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر برنامه هایی
را ب��رای این بخش مدنظر قرار دادند که از جمله آن اولویت اس��تفاده
از صنایع و امکانات بومی می باشد و همچنین در بخش اشتغال هم در
شرایط مساوی ،اولویت با نیروهای بومی است.
مش��اور مدیرعامل ش��رکت گل گهر س��یرجان در بخش دیگری از
س��خنان خود گفت :چند طرح بزرگ هم اکنون در حال انجام اس��ت
که در هفته دولت با حضور معاون اول رییس جمهوری تعدادی از آنها
به بهره برداری می رسد.
به گزارش ایرنا ،ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر با داشتن معادن
غنی سنگ آهن به عنوان یکی از قطب های فعال معدنی و صنعتی در
خاورمیانه مطرح اس��ت که دارای قابلیتهای بسیاری برای تبدیل شدن
به یک ش��رکت بزرگ
و رقابتی در سطح ایران
و حتی جهان می باشد.
با اج��رای پروژه های
شرکت در آینده نزدیک
مجموعه تولیدات ساالنه
این ش��رکت به مرز 12
میلیون تن خواهد رسید
که ای��ن رقم  30درصد
از نیاز فوالدسازیهای
کشور را تامین میکند.

میلیارد تومان

اطالع رسانی تخصصی و انتشار هفتگی
آخرین مناقصهها و مزایدههای استان کرمان در «اقتصاد کرمان»

قابل توجه شرکت ها و پیمانکاران

درج رایگان اطالعات مناقصه و مزایده شرکتها  -شماره تماس32474272 :
ردیف

نوع فراخوان

موضوع

دستگاه مناقصه گذار

مهلت

1

ارزيابی کيفی

تامين احتياجات وسائط نقليه

گاز استان کرمان

۱۳۹۴ / ۶ / ۲۸

2

ارزيابی کيفی

تهيه مصالح و اجرای رفع نواقص خط انتقال بافت -رابر

گاز استان کرمان

۱۳۹۴/۶/17

3

مزايده۴۰/۹۴

فروش  ۹۴۶قلم لوازم يدکی خودرو (بصورت يکجا)
موجود در انبارهای مرکزی و نيروگاه زرند

شرکت سهامی برق منطقه ای
کرمان

۱۳۹۴/۶/۴

4

مناقصه

واگذاری امور لنژری بيمارستان شهيد باهنر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
درمانی کرمان

۱۳۹۴/۶/۴

5

تجدید فراخوان

اعطای نمایندگی همراه اول

شرکت مخابرات شهرستان کرمان

۱۳۹۴/6 /14

6

مناقصه

واگذاری نگهداری و راهبری تاسيسات برقی و
مکانيکی بيمارستان شهيد بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
درمانی کرمان

۱۳۹۴/۶/3

«اقتصاد کرمان»؛ اولین و جامعترین رسانه مناقصهها و مزایدههای استان کرمان

«اقتصاد کرمان» را آنالین بخوانید
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