
مهدی نعمت الهی: چش��م انداز جدیدی در برابر گردشگری کشور 
گش��وده ش��ده و باید دید برنامه دولت و بخش خصوصی برای بهره 
گیری از این فرصت طالیی چیست؟.این در شرایطی است که با به 
صدا درآمدن س��وت پایان مذاکرات هسته ای، امیدواری هایی نو به 
رش��د گردش��گری در ایران و کرمان به وجود آمده است.با این حال 
گردشگری کرمان با مسائل و موانعی روبروست که ابتدا باید آنها را 
از س��ر راه بردارد و چاره ای برای ش��رایطی که چندان هم با تحریم 

مرتبط نبوده و نیست بیندیشد تا پس از آن بتواند بهره ای از شرایط 
جدید ببرد.گردش��گری کرمان برای باقی نماندن در همان سکوت و 
سکون دوره تحریم و پیش از آن، نیازمند تحولی اساسی در رویکرد 
و نگ��رش متولیان آن اس��ت. در گفت و گوی »اقتص��اد کرمان« با 
سیدمحمدابراهیم علوی از صاحب نظران و فعاالن بخش گردشگری 

استان به همین مسائل و موانع پرداخته ایم. 
ای��ن صاحبنظ��ر حوزه گردش��گری، عل��ل و موانع رش��د صنعت 

گردش��گری را در ای��ران در چند بخش عنوان ک��رد و گفت: ضعف 
مدیریت کالن درصنعت گردشگری طی بیش از 35 سال گذشته از 

جمله موانع رشد این صنعت در کشور است.
 وی تاکی��د کرد: باید توجه داش��ت مدیری��ت کالن قوی، معتقد، 
عالقمند و دلس��وز در این صنع��ت از مهمترین مولفه های موفقیت 
است  و مدیریت های کوتاه مدت و سطحی نگر در صنعت گردشگری 

جوابگو نیست و نخواهد بود.
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 بخش خصوصی تمایلی به چارتر 
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بن بست هوایی کرمان

5
 در این شماره می خوانید:

زمین لرزه روزهای گذش��ته و یادآوری هایی از این 
دست که هر از گاه در استان کرمان شاهد آن هستیم 
و از کنار ان هم به سادگی می گذریم، اهمیت موضوع 
»مقاوم س��ازی« را بیش از پیش آش��کار می سازد. 
واقعیت اینکه  زلزله در کشورهای پیشرفته همچون 
ژاپن و امریکا  که عمدتاً ساختمان سازی زیادی هم 
دارند مهار شده است. آنان توانسته اند با بهینه سازی 
ساختمان ها و رعایت کلیه اصول در مطالعات، ساخت 
و نظارت بر اجرا به نقطه ای برسند که در کشورشان 

از زلزله به عنوان بال یاد نشود.
در کشور ما علیرغم وجود گسل های مختلف و فعال 
و وقوع زلزله های فراوان متاس��فانه هنوز از زلزله به 
عنوان بال یاد می ش��ود. اما چه باید کرد تا این نوع 
نگاه تغییر کند؟. همان گونه که واضح اس��ت دولت 
به عنوان باالترین نهاد اجرایی کشور، مسئول تهیه 
کلیه طرح های جامع ش��هری است که این مهم به 
عهده وزارت راه و شهرس��ازی می باشد و ادارات کل 
استانی نیز با انعقاد قراردادها، انجام این طرح ها را به 
مهندسین مشاور دارای صالحیت واگذار می نمایند. 
در ش��رح خدمات مهندسین مش��اور، موضوع مهم 
زمین شناختی از جهات مختلف بایستی مورد بررسی 
و مطالعه قرار گرفته و براس��اس نتایج این مطالعات 
نقشه های پهنه بندی و ... تهیه شده که یقیناً بایستی 
وضعیت گس��ل ها، قنوات، س��فره های زیرزمینی و 
الیه های مختلف زمین بررس��ی ش��ده تا درصورتی 
که نقاطی دارای ممنوعیت ساخت یا رعایت حریم 
و یا نیاز به مالحظات س��اخت دارند، مشخص شده 
و بر اساس آن ساخت و توسعه شهرها شکل گیرد. 

ای��ن مطالعات و ضوابط و مالحضات 
و ممنوعیات بایستی... 

   سخن اول 

ادامه در 
صفحه 5

یادداشت/ چشم انداز اقتصادی تجارت گوهر )7( صفحه 6

سید مهران عالمزاده*

تاملی در ضرورت 
مقاوم سازی 

ساختمان ها

تحلیل موانع رشد صنعت گردشگری کرمان در گفت و گو با سیدمحمدابراهیم علوی  

الزامات توسعه گردشگری 
در دوره جدید

جناب آقای مهندس امید فدایی
 مدیر عامل محترم شرکت نمایشگاه های بین المللی جنوب شرق کرمان

بدینوسیله انتصاب حضرت عالی به سمت مدیر عامل شرکت نمایشگاه های استان 
تدابیر حضرت  با  امیدواریم  تبریک عرض می نماییم.  قلب،  از صمیم  را  کرمان 

عالی، آن مجموعه به نحو احسن فعالیت خود را به صورت گسترده ادامه دهد.
از خداوند متعال برای جنابعالی و همکاران محترمتان، آرزوی سالمتی و موفقیت 

روز افزون داریم.
هیات رئیسه انجمن نمایشگاه های ایران

جناب آقای محمدعلی جمشیدی
مدیر محترم روابط عمومی اتاق بازرگانی کرمان

سمت  به  جنابعالی  شایسته  و  جا  به  انتصاب 
مدیریت روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، 
تبریک  را صمیمانه  کرمان  کشاورزی  و  معادن 
روزافزون  توفیقات  نموده،  عرض  وتهنیت 

جنابعالی را از درگاه ایزد منان مسئلت داریم.

                     هفته نامه اقتصاد کرمان

 جناب آقای مهندس علیرضا عکاف زاده
مدیر عامل محترم شرکت صنایع فوالد کرمان

ضمن تبریک بهره برداری از پروژه فوالدسازی 
و  ها  تالش  وسیله  کرمان،بدین  فوالد  صنایع 
زحمات مدبرانه حضرتعالی و مدیریت و راهبری 
شرکت صنایع فوالد کرمان در جهت نیل به اهداف 
واالی توسعه و تعالی ایران و کرمان عزیز را ارج 
می نهیم و  از درگاه ایزد منان توفیق روز افزون 

جنابعالی را خواستاریم.

                                     هفته نامه اقتصاد کرمان

فاصله ای که برای »سیف الهی« 
در یک نیم روز، طی شد

از صندلی 
شهرداری تا 

معاونت عمرانی 
استانداری کرمان

رنا
: ای

س
عک

اطالع رسانی تخصصی و انتشار هفتگی
فرصت های شغلی این هفته را در صفحه 5 بخوانید آخرین مناقصه ها و مزایده  های استان کرمان

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

 جناب آقای مهندس سینا مشکانی
 انتخاب شایسته جنابعالی به عنوان دبیر اتحادیه صنف نجار، مبل ساز و فرآورده های چوبی MDF کرمان 

را تبریک عرض نموده ، از در گاه ایزد منان توفیقات روز افزون حضرتعالی را خواستاریم.

پرسنل صنایع چوبی مشکانی

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

صفحه 8



 سه ش�نبه 13 مردادم�اه 1394  18 ش�وال1436   4 آگوس�ت 2015  ش�ماره24  8 صفح�ه  

سخنگوی شورای اسالمی شهر کرمان گفت: 
جلسه فوق العاده شورای اسالمی شهر کرمان 
به منظور تعیین شهردار کرمان در تاریخ 11 

مردادماه 94 برگزار شد.
 به گزارش ایسنا، دکتر “کمال جوانمرد” با 

اش��اره به اینکه در این جلس��ه پس از بررسی 
و تبادل نظر با استعفای ابوالقاسم سیف الهی 
موافق��ت گردید. افزود: در جلس��ه فوق العاده 
شورای اسالمی ش��هر کرمان؛ »علی بابایی«، 
معاون خدمات ش��هری به عنوان سرپرس��ت 

شهرداری کرمان انتخاب شد.
ای��ن در حالی  اس��ت ک��ه در کمتر از چند 
ساعت از پذیرش استعفای سیف الهی، استاندار 
کرمان از انتصاب وی به عنوان معاون عمرانی 

استانداری خبر داد.

»علی بابایی«، سرپرست 
شهرداری کرمان شد

خبر  

خبر 2
مدیر روابط عمومی اتاق 
بازرگانی کرمان معرفی شد

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
اس��تان کرمان از معرفی مدیر جدید روابط عمومی این 

اتاق خبر داد.
س��ید مهدی طبیب زاده در نشست خبری کارگروه 
کویرشناسی جشنواره فرهنگی اقتصادی کرمان در تهران،  
محمدعلی جمش��یدی را به عنوان مدیر روابط عمومی 

اتاق بازرگانی کرمان معرفی کرد
وی گفت: همچنین عباس عس��جدی مدیر پیشین 
روابط عمومی اتاق بازرگانی کرمان به عنوان مدیر اجرایی 

اتاق بازرگانی رفسنجان به کار خود ادامه خواهد داد.
محمدعلی جمش��یدی، سابقه سه س��ال فعالیت به 
عنوان کارشناس روابط عمومی اتاق کرمان ، فعالیت در 
روابط عمومی هیات های ورزش��ی فوتبال، تیراندازی و 
کوهنوردی استان و همکاری با برخی نشریات محلی را 

در کارنامه خود دارد.

رییس ستاد عتبات عالیات کشور:
صنعت فرش بیش ترین 

اشتغال زایی و درآمد را دارد

رییس ستاد عتبات عالیات کشور گفت: صنعت فرش 
در استان کرمان از قدمت زیادی برخوردار است. 

ب��ه گزارش کرمان ش��هر آن الین، حس��ن پالرک در 
حاش��یه ی آیین افتتاح کارگاه ف��رش عتبات عالیات در 
شهرس��تان راور افزود: این صنعت نشان داد می توان در 
کم تری��ن زمان و با کم ترین س��رمایه گذاری، بیش ترین 

اشتغال زایی و درآمد را داشت. 
وی با بیان این که آقای  رزم حس��ینی استاندار کرمان 
دغدغه ی رفع مس��ایل اقتصادی اس��تان را دارد، گفت: 
پی گیری های مجدانه ی اس��تاندار کرمان موجب شد در 
این زمینه بهتر کار کنیم و امیدواریم این چرخه ی تولید 

فرش، سالیان سال ادامه داشته باشد. 
پ��الرک ادامه داد: مردم شهرس��تان راور نیز در این 

مسیر لیاقت خود را نشان داده اند.

رودری خبر داد 
رشد 24 درصدی بودجه 

استان کرمان
سرپرس��ت س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
کرمان گفت:  وضعیت بودجه اس��تان کرمان در مجموع 
از 490میلی��ارد تومان به 610میلیارد تومان معادل 24 

درصد رشد داشته است.

به گزارش ایس��نا، “جعف��ر رودری” با اعالم این خبر 
گف��ت: کل بودج��ه مناب��ع اصلی دولت از ح��وزه های 
درآمده��ای نفتی، درآمدهای مالیاتی و غیره در س��ال  
94 ح��دود 236 هزار میلیارد تومان بوده که 220 هزار 
میلیارد تومان در شش ماهه اول و ما بقی در شش ماهه 

دوم ابالغ می گردد.
وی با اش��اره به اینکه 74 درصد بودجه در رابطه با 
بودج��ه های هزینه ای اعمال می ش��ود تصریح کرد: از 
منظر س��هم بودجه استانی از کل بودجه عمرانی دولت، 
ح��دود 51 هزار میلیارد تومان اس��ت که 11 درصد به 
صورت اس��تانی توزیع می شود و در مجموع 84 درصد 
بودجه دولت در س��ال جاری به صورت ملی توزیع می 
ش��ود. رودری افزود : پیگیری های ما در س��طح ملی و 
استفاده از ظرفیت های مقامات ملی و مسئولین در جذب 
بودجه موثر است و به لحاظ هزینه ای 3.6 درصد بودجه 
کشور استانی و بیش از 96 درصد به صورت ملی توزیع 
می ش��ود که امیدواریم بتوانی��م با همت دولت تدبیر و 
امید با اصالح ساختار بودجه ای مدیریت در برنامه های 

استانی را افزایش دهیم.
سرپرس��ت س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
کرمان خاطرنش��ان کرد : اس��تان کرمان در مقایسه با 
استانهای دیگر کشور هزینه بهتری جذب می کند که در 
قسمت وضعیت بودجه استانی 24 درصد رشد داشته ایم.

وی در رابط��ه با بودجه ماده 180 گفت : این بودجه 
با اعتبار 254 میلیارد تومان در اس��تان توزیع می شود 
146 میلیارد هم از سهم ماده 180 به صورت ملی توزیع 
می شود. رودری رقم بودجه تملک دارایی سرمایه ای را 
86 میلیارد تومان اعالم کرد و افزود : با رویکرد صحیح 
دولت و نقش توسعه، در مناطق محروم این میزان بودجه 

صرف می شود.
وی در رابطه به پروژه های جدید هم گفت : نیازمند 
اخذ مجوز 219 هس��تیم و با توج��ه به محدودیت های 
پروژه های ملی حداقل امسال می توانیم پردیس دانشگاه 

علوم پزشکی رفسنجان را تکمیل کنیم.

فاصله ای که برای »سیف الهی« در یک نیم روز، طی شد خبر   خبر   

از صندلی شهرداری تا معاونت عمرانی استانداری کرمان
اقتصاد کرمان: دیر و زود داشت اما مشخص بود با وجود موافقت 
اکثریت اعضای شورای شهر با حضور و ادامه فعالیت سیف الهی، او 
دلش چنانکه باید به این همراهی گرم نیست و پس از طی یک دوره 
گمانه زنی و استعفا و مخالفت شورا، سرانجام پرونده شهرداری او در 
نشست  صبحگاهی شورای شهر کرمان و با پذیرش استعفایش بسته 
شد و علی بابایی به عنوان سرپرست شهرداری معرفی شد.گزارش  
اقتص��اد کرمان می افزاید اما طی طریق »س��یف الهی« از صندلی 
ش��هرداری تا معرفی اولیه به عنوان معاون جدید عمرانی استاندار 
کمتر از چند ساعت به طول انجامید چه اینکه علیرضا رزم حسینی 
استاندار در یک نشست خبری، مسئولیت جدید سیف الهی را تایید 

کرد و به گمانه زنی ها در این خصوص خاتمه داد. 
استاندار کرمان در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا  در مورد معرفی 
معاون عمرانی اس��تانداری گفت: با توجه به تغییراتی که در حوزه 
ش��هری و عمرانی استان کرمان به وجود آمده است، استانداری به 
این نتیجه رس��ید که از ش��هردار کرمان به عنوان معاونت عمرانی 

استانداری استفاده کند. 
وی  در خصوص انتصاب شهردار کرمان به عنوان معاونت عمرانی 
گفت: در این دولت، در حوزه شهری استان کرمان طرح های خوبی 
را آغاز کرده ایم و درحال حاضر نزدیک به دوهزارمیلیارد تومان در 
شهر کرمان برای پروژه های عمرانی تخصیص داده  شده است که با 
توجه به اشراف سیف الهی به این شرایط، الزم بود در زمینه عمرانی 
در استان کرمان تغییراتی به وجود آید و بر همین اساس سیف الهی 

به معاونت عمرانی استانداری منصوب خواهد شد. 
وی اعالم کرد: به زودی ش��ورای ش��هر نیز برای انتصاب شهردار 

جدید، بررسی های خود را آغاز می کند.

جلسه صبح گاهی برای پذیرش استعفای شهردار 
جلسه فوق العاده شورای شهر کرمان برای تصمیم گیری درمورد 
موافقت و یا رد استعفای سیف الهی، شهردار کرمان از ساعت 6:30 
صبح یکش��نبه 11 مرداد94 تش��کیل شد و تا ساعت 8:45 دقیقه 

به طول انجامید. 
جلسه ای که برخالف رویه معمول در ساعات اولیه صبح برگزار 

شد و مایه تعجب خبرنگاران و نمایندگان رسانه ها شد.
خروجی این جلسه اما موافقت با استعفای سیف الهی و انتخاب 

بابایی به عنوان سرپرست شهرداری کرمان بود.
س��یف الهی سال 92 با 14 رای مجددا به عنوان شهردار کرمان 
انتخاب شده بود و امروز 13 نفر از اعضای شورای شهر با استعفای 

او موافقت کردند.
در گزارش »خبر آنالین« از این جلس��ه آمده است: ،از 15 عضو  
ش��ورای ش��هر، 2 عضو غایب بودند. یاس��ین پنجعلی زاده و علی 
منص��وری بدلیل اینکه در کرمان حضور نداش��تند در این جلس��ه 
ش��رکت نکردند اما به مش��رفی یکی از اعضای ش��ورا وکالت داده 
بودند تا از طرف آن ها رای دهد. الزم به ذکر اس��ت چنین چیزی 

در قانون شوراهای اسالمی دیده نشده است.
این جلسه بنا به تصمیم اعضای شورای شهر غیر علنی تشکیل شد

فتح اهلل مویدی  رییس ش��ورا هم به ایرنا گفت:استعفای شهردار 
کرمان در پایان وقت اداری روز شنبه به شورای اسالمی شهر کرمان 

رسید و صبح یکشنبه در نشست فوق العاده مورد بررسی قرار گرفت.
وی بیان کرد: نشس��ت شورای ش��هر کرمان با حضور 13 نفر از 
اعضا برگزار شد و وجود آنکه برخی افراد با استعفای شهردار کرمان 
مخالف بودند در نهایت به دلیل پست جدید وی در استانداری کرمان 
این اس��تعفا مورد قبول واقع ش��د. وی گفت: طرح برخی شایعات 
در فضای مجازی مبنی بر اختالف نظر شورای شهر و شهرداری و 

استعفای شهردار کرمان به این دلیل را بشدت تکذیب می کنم.
رییس شورای اسالمی شهر کرمان افزود: شهردار کرمان در نامه 
استعفای خود از اعضای شورای اسالمی شهر کرمان نیز تقدیر کرده 
اس��ت. وی خاطرنشان کرد: شورای شهر کرمان براساس قانون سه 
م��اه فرصت دارد برای انتخاب ش��هردار جدید اقدام کند و تاکنون 

نیز گزینه های متعددی را داشته ایم.
مویدی گفت: در انتخاب ش��هردار جدید کرمان باید نهایت دقت 
نظر و بررس��ی ها صورت گیرد تا فردی معرفی شود که با توجه به 
حجم طرح های عمرانی در دست اقدام، گستردگی شهر و مشکالت 

موجود بتواند شرایط را به بهترین شکل مدیریت کند.
سخنگوی شورای اسالمی شهر کرمان از موافقت شورای اسالمی 
شهر کرمان با استعفای ابولقاسم سیف الهی شهردار کرمان خبر داد 
و افز.د: چون قصد موافقت با استعفای مهندس سیف الهی شهردار 

کرمان را نداشتیم، برای انتخاب شهردار جدید برنامه ای در دستور 
کار شورا نبود

کم��ال جوانمرد بیان کرد:تالش بر این بود با توجه به پروژه های 
مختلفی که در ش��هر کرمان در دس��ت اجراست، آقای سیف الهی 
هم چنان شهردار کرمان بماند، اما براساس بررسی هایی که شد، با 

استعفای مهندس سیف الهی موافقت شد.
س��خنگوی ش��ورای اس��المی ش��هر کرمان ادامه داد: بنابراین، 
براس��اس قانون موظف هس��تیم ظرف س��ه ماه فردی را به عنوان 
سرپرس��ت ش��هرداری انتخاب کنیم تا در این مدت برای انتخاب 
شهردار جدید تصمیم گیری شود. جوانمرد در پاسخ به این پرسش 
که چه گزینه هایی برای پُس��ت ش��هرداری کرمان مد نظر هستند، 
گفت: هنوز برای انتخاب شهردار کرمان شخصی مطرح نیست، اما 

شاخص هایی مد نظر است.
بر اس��اس این گزارش،ابوالقاسم س��یف اللهی حدود شش سال 
ش��هردار کرمان بود و 12 سال سابقه اجرایی در شهرداری کرمان 

دارد.
وی خرداد امسال نیز از سمت خود استعفا کرد که با رای مخالف 

اعضای شورای اسالمی شهر کرمان روبرو شد.

پورابراهیمی خبر داد
سفر رئیس کمیسیون اصل 90 

مجلس شورای اسالمی به کرمان
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی 
از سفر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسالمی 
برای بررسی مشکالت مربوط به این کمیسیون خبر داد.

به گزارش ایس��نا، »محمدرضا پورابراهیمی« با اعالم 
اینکه محمد علی پورمختار رئیس کمیس��یون اصل 90 
مجلس شورای اسالمی روز سه شنبه 13 مرداد به کرمان 
سفر می کند، گفت: دعوت اینجانب از رئیس کمیسیون 
اص��ل 90 به منظور بررس��ی مش��کالت پی��ش آمده و 
درخواست های مردمی در خصوص مشکالت مطرح شده 
است. وی با بیان اینکه بررسی مشکالت مربوط به تغییر 
کاربری ها، تملک اراضی و موضوعات مش��ابه در دستور 
کار این سفر یکروزه است، افزود: در این سفر با توجه به 
درخواست های مردمی پیگیری بعضی از شکایات مردم 

در موضوعات مذکور انجام می شود.
پورابراهیمی با بیان اینکه تعدادی از اعضای کمیسیون 
نیز در سفر به کرمان رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس 
ش��ورای اسالمی را همراهی می کنند، خاطر نشان کرد: 
در این س��فر جلس��اتی مش��ترکی با حضور رئیس کل 
دادگستری استان، مدیر کل جهاد کشاورزی، مدیر کل 
راه و شهرسازی، مدیر کل بازرسی استان کرمان و سایر 
مسئولین اس��تانداری به منظور رفع مشکالت مطروحه 
در نظر گرفته شده است. وی تصریح کرد: مقدمات این 
سفر در مراجعات مردم کرمان در جلسات کمیسیون اصل 
90 بود که با جمع بندی صورت گرفته در آخرین جلسه 
کمیس��یون، مصوب شد تا بررسی میدانی موضوعات در 
سفر به کرمان انجام شود. نماینده مردم کرمان و راور در 
مجلس خاطر نشان کرد: اظهار نظر کمیسیون اصل 90 
در چهارچوب قانونی در رابطه با پرونده های ارائه ش��ده 
مبنای عمل مردم و دستگاه های اجرایی در استان است.

گفتنی است کمیسیون اصل نود یکی از کمیسیون های 
تخصصی مجلس شورای اسالمی است که وظیفه محول 
ش��ده به مجلس در اصل نودم قانون اساس��ی جمهوری 

اسالمی ایران را انجام می دهد.
س��امان دادن و کارآمدس��ازی مجلس و نمایندگان، 
بررسی طرزکار قوای مجریه و قضائیه و مجلس براساس 
برنامه های مدون س��االنه و مصوب کمیسیون، رسیدگی 
به شکایت های مربوط به طرز کار مجلس، قوه مجریه و 
قوه قضائی، ارائه و اعالم نتیجه رس��یدگی کمیسیون به 
اش��خاص ذی نفع، اقدام قانونی نسبت به گزارش نهایی 
تحقیق و تفحص ها، ارائه گزارشهائی که مربوط به عموم 
باشد به هیأت رئیسه مجلس و قرائت آن در جلسه علنی 
مجلس و تقاضای انجام بازرس��ی فوق العاده از س��ازمان 
بازرس��ی کل کشور بعضی از وظایف محول شده مجلس 

به کمیسیون اصل 90 است.

نایب رییس اتاق بازرگانی مطرح کرد
کویر؛ نقطه اتکای گردشگری 

کرمان
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
اس��تان کرم��ان گفت: کوی��ر قطب ج��اذب و زیبا برای 
گردشگری است و از کویر برای رشد گردشگر می توانیم 
استفاده کنیم. سید مهدی طبیب زاده در نشست خبری 
کارگروه کویرشناسی در جمع خبرنگاران افزود: اتاق باید 
در زمینه توسعه کسب و کار و بهبود فضای کسب و کار 
تالش کند و کویر می تواند زمینه های جدیدی را در این 
رابطه بوجود آورد. وی بیان کرد: عالقمندی اتاق در حوزه 
کویر نه تنها تهدیدی برای اس��تان نیست بلکه فرصتی 

ارزنده برای فعالیت های اقتصادی و گردشگری است.
وی گفت: جنب و جوشی در سطح استان برای معرفی 
واقعی استان برپا شده و اصحاب رسانه در این رابطه سهم 
موثری دارند. نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی کرمان افزود: همه سازمان ها و نهادها درگیر 
هستند تا توانمندی های استان را به عموم نشان دهند.

وی تصری��ح ک��رد: کویر و کویر شناس��ی از اهمیتی 
برخوردار بوده که به عنوان یک کارگروه ویژه در جشنواره 
فرهنگی اقتصادی کرمان در تهران بحساب آید و حساب 

کویر از سایر فعالیت ها جدا شود.
طبیب زاده گفت: نمایشگاه دائمی در طول برگزاری 
این جش��نواره به بهترین نح��و و موثرترین ابزار نمایش 
خواهیم داشت و سمیناری را با حضور مسووالن استانی 

و کشوری و افراد موثر در کویر برگزار می کنیم. 
وی افزود: استاندار کرمان به کویر به عنوان پتانسیل 
خوب توجه کرده است و از اتاق بازرگانی درخواست کرد 
که در این زمینه ورود کند که مطالعاتی را در زمینه کویر 
انج��ام دهد. نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کش��اورزی استان کرمان خاطرنشان کرد: اتاق با مشاور 
مربوط طرح ها و نقشه هایی را تهیه کرده و نکاتی را برای 

سرمایه گذاری در کویر به استاندار ارایه کرد.
وی گفت: همیشه از کویر به عنوان یک عامل محدود 
کننده و تهدیدی از نظر امنیتی و جغرافیایی و به عنوان 
زحمت یاد می ش��ده است. طبیب زاده بیان کرد: کویر 
بیش از 10 درصد سرزمین کشور را تشکیل می دهد که 
80 هزار کیلومتر مربوط به کویر لوت است و خوشبختانه 
60 درصد در استان کرمان است. وی گفت: کرمان استان 
محوری در زمینه کویر است و به همین دلیل کار شده تا 
این پتانسیل شناسانده و راه های بهره برداری عرضه شود.

وی ادامه داد: اتاق بازرگانی می خواهد این پتانسیل 
کویر را در خدمت توسعه اقتصادی، مناطق محروم و جذب 
و رونق گردشگری به عنوان حلقه واسط آنها بشناساند.

طبیب زاده اظهار کرد: امیدواریم س��یل گردشگران 
داخل و خارج به سمت کویر برود و همه این فعالیت ها 

به کسب و کار و رونق اقتصادی کمک می کند.

 چشم انداز توسعه صنایع در دوره جدید/ تدوین نقشه راه برای صنایع کوچک استان

صنایع کوچک به عنوان بخشی از صنعت 
که به گواه آمار بیشترین اشتغال صنعتی را 
ایجاد کرده اند نقشی بسیار مهم در پیشبرد 
اهداف توس��عه ای کش��ور بر عهده دارند . 
لذا شناخت صحیح از این بخش و تحلیل 
فرص��ت ها و چالش های آنه��ا از اهمیت 
بس��زایی برخوردار اس��ت که  به برخی از 

آنها در ادامه اشاره می گردد .
یک��ی از معضالت پیش روی صنعت کش��ور و به ویژه صنایع 
کوچک ،عدم وجود اس��تراتژی و نقش��ه راه مدون برای ایجاد و 
توس��عه صنایع کوچک اس��ت. قابل ذکر است که متاسفانه علی 
رغ��م تدوین چندین و چند برنامه توس��عه میان مدت، تا کنون 
برنامه ای عملیاتی برای س��امان دادن به صنایع و تدوین نقش��ه 
راه توس��عه صنعتی کشور ارائه نش��ده و این مشکل گریبان کل 
صنعت کشور را گرفته است . تعمق در زمینه فعالیت واحدهای 
صنعتی، علی الخصوص صنایع کوچک اس��تان، این مشکل را به 
خوبی نمایان می سازد که عدم شکل گیری برنامه محور واحدها، 
منجر به هدررفت سرمایه مادی بسیار زیادی  شده و سرخوردگی 

در سرمایه گذاران و کارگزاران دولتی را در پی داشته است .
عالوه بر عدم وجود نقشه راه مدون برای ایجاد و توسعه صنایع 
کوچک،یک��ی از آف��ات دیگر صنایع کوچک در کش��ور ما، عدم 
توجه به لزوم انجام مطالعات دقیق امکان س��نجی پروژه هاست 
. طراحی طرح تجاری دقیق که ش��امل مطالعات امکان سنجی 
فنی، مالی بوده و همچنین بررسی بازار جهت فروش محصوالت 
تولیدی یکی از لوازم اساسی و پایه ایجاد هر طرح تولیدی ست 
که متاسفانه این گونه مطالعات بصورت دقیق توسط اکثر سرمایه 
گ��ذاران صنایع کوچک ص��ورت نگرفته و پس از بهره برداری از 
همین ناحیه ضربات عدیده ای به ایشان وارد شده است . همچین 
عدم در نظر گرفتن محدودیت ها محلی و طبیعی، عدم توجه به 
نیروی انسانی در دسترس ، عدم در نظر گرفتن هزینه های حمل 
مواد اولیه و کاالی س��اخته ش��ده ، در نظر نگرفتن بعد مسافت 
نسبت به منایع تامین مواد اولیه و بازار مصرف و چندین و چند 
فاکتور دیگر منجر به ناکارآمدی و زیان ده ش��دن تعداد زیادی 
از این صنایع شده است. در راستای فائق آمدن بر این مشکالت 
الزم اس��ت عالوه بر لزوم ارائه طرح ها و مطالعات امکان سنجی 
از شرکت های رتبه بندی شده، این طرح ها توسط تشکل های 
مربوط��ه راس��تی آزمایی ش��ده و پس از طی ای��ن مراحل جواز 

مربوطه صادر گردد .
عالوه بر ضعف مطالعات امکان سنجی صنایع کوچک ، متاسفانه 
با توجه به بنیه ضعیف مالی این صنایع ، در این گونه از سازمان 
ها واحد آموزش و تحقیق و توس��عه ش��کل نگرفته که در نتیجه 
آن بسیاری از مشکالت پس از بهره برداری حادث می گردند .

پرواضح اس��ت در جهان کنونی، آموزش رکن اصلی و اساسی 
شروع هر کسب و کاری ستو در قدم بعد تداوم آموزش و برگزاری 
دوره های بازآموزی در ارتقای بهره وری کس��ب و کارها، واجب 
و ضروری س��ت . همچنین وجود واح��دی جهت انجام تحقیق 
برای توس��عه محصول و بازار در هر کس��ب و کاری الزم اس��ت 
ولی متاسفانه همان گونه که ذکر شد خلل عدم وجود واحدهای 
آموزش و تحقیق و توس��عه در اکثر صنایع کوچک کشور وجود 
دارد و تا کنون چاره ای برای آن اندیشیده نشده است . لذا ایجاد 
واحدهای آموزش منطقه ای توس��ط شرکت شهرکهای صنعتی، 
می تواند به نیازس��نجی آموزشی صنایع کوچک و ارائه آموزش 

های الزم کمک نماید .
همچنین امکان تهاتر هزینه های تحقیق و توس��عه با بخشی 
از مالیات عملکردی ش��رکت ها می تواند تا حدودی رافع ضعف 
مالی بنگاه ها جهت ایجاد و راه اندازی واحدهای تحقیق و توسعه 
باش��د . ضمنا عقد قراردادهای همکاری پروژه ای با دانش��گاه ها 
و پذیرش بخش��ی از هزینه مربوطه توس��ط دانشگاه و نهادهایی 
همچ��ون مراکز تحقیقات اتاق های بازرگانی می تواند تس��هیل 
گر انجام فرآیندهای تحقیق و توسعه در صنایع کوچک گردد .

در کنار عدم وجود واحد مس��تقل تحقیق و توس��عه در اکثر 
صنایع کوچک ، متاس��فانه بنیه مالی ضعیف موجب گشته است 
ک��ه عمده صنایع کوچک از امکانات آزمایش��گاهی ضعیفی بهره 
برداری نمایند و به دلیل این ضعف امکان پیاده س��ازی سیستم 
های جامع کنترل و تضمین کیفیت را از خود سلب نموده و در 
نتیج��ه در بخش فروش محصوالت خود در بازارها با مش��کالت 
عدیده ای مواجه گردند که در این زمینه  ایجاد آزمایشگاه های 
مادر در شهرک های صنعتی جهت بهره مندی صاحبان صنایع 
کوچک و به اشتراک گذاری داشته ها، می تواند قدمی بزرگ در 
راستای حرکت به سمت تولید کیفی توسط صنایع کوچک گردد.

در کنار ضعف های ذکر ش��ده فوق باید اش��اره گردد صنایع 
کوچک کشور به دلیل ضعف ساختاری و مالی، عدم وجود واحد 
تحقیق و توس��عه بازار و وجود موانعمتعدد در راستای دسترسی 
به منابع مالی جهت توس��عه، با آس��یب پذیری باالیی که متاثر 
از ش��رایط سیاسی و اقتصادی کشور است روبرو می باشند . در 
عین حال این آسیب پذیری و تاثیرپذیری زیاد در صورت تامین 
ش��رایط مطلوب می تواند به عنوان فرصتی تلقی ش��ود، چرا که 
صنایع کوچک به دلیل ساختارهای تصمیم گیری ساده و چابک، 
امکان تصمیم گیری در کوتاه ترین زمان ممکن را داشته و این 
زمان کم می تواند به عنوان یکی از فاکتورهای کلیدی در چاالک 

بودن آنها تاثیر بسزایی داشته باشد .
قابل ذکر اس��ت که صنایع کوچک با توجه به مقیاس کوچک 
خود، از توان باالیی جهت تطبیق خود با شرایط کشور برخوردارند 
و چنانچه از این توان به نحو مطلوب استفاده شود، صنایع کوچک 

می توانند به عنوان یکی از س��ریع ترین موتورهای محرک رشد 
اقتصاد نقش ایفا نمایند .

همچنین با توجه به نیاز کم این صنایع به تامین زیرس��اخت 
های مورد نیاز از قبیل راه دسترسی و حامل های انرژی، امکان 
گسترش آنها در پهنه های جغرافیایی وجود داشته و می توان با 
توجه به صنایع باالدستی استان و گستره جغرافیایی آنها، صنایع 
کوچک پایین دستی را تعریف نموده و از امکانات حداقلی موجود 
در مناطق مختلف به نفع ایجاد واحدهای تولیدی در قالب صنایع 
کوچک بهره برد .  در اینجا ذکر این نکته بس��یار الزم اس��ت که 
بیان گردد، کوچک نمودن مقیاس کمیت تولید به معنای حرکت 
به سمت ایجاد صنایع کوچک نبوده و اتفاقا این دیدگاه منجر به 
ایجاد واحدهای صنعتی کوچکی با تولید در مقیاس غیراقتصادی 
می گردد . توضیح اینکه جهت تولید هر کاالی صنعتی، رعایت 
اص��ول آن صنعت ضروری بوده و یک��ی از مهمترین اصولی که 
باید در نظر گرفت، مقیاس کمیتی تولید اس��ت که چنانچه این 
معیار در نظر گرفته نش��ود، قیمت تمام شده باال، منجر به عدم 
موفقیت آن واحد صنعتی می گردد و متاسفانه این آفت در صنایع 

کوچک به وضوح خود را نشان می دهد .
نکته دیگری که در خصوص تش��ریح وضعیت صنایع کوچک 
باید به آن پرداخته شود، عدم تفکیک مالکیت از مدیریت در این 
قبیل صنایع است. توضیح اینکه با توجه به نیاز اندک سرمایه ای 
جهت ایجاد این واحدهای تولیدی ، مالک و س��رمایه گذار خود 
راسا اقدام به مدیریت واحد مربوطه نموده و در صورت عدم وجود 
دانش های الزم مدیریتی در وی ، آن واحد تولیدی با مشکالت 
عدیده ای دست و پنجه نرم خواهد کرد و متاسفانه این شرایط 
در استان کرمان به دلیل وجود درآمد باغات پسته و معادن خرد 
به وضوح رخ مینماید و بخش خصوصی نسبتا متمول ،خود راسا 
اق��دام به مدیریت واحد های تولی��دی ایجادی نموده و به دلیل 
ناآگاهی از فنون مدیریتی، از این رهگذر آس��یب های ش��دیدی 

را متحمل شده است. 
موجز آنکه علی رغم ضعف های بنیادی که در صنایع کوچک 
ایجاد شده در کشور وجود دارد، در شرایط پسا تحریم به شرط 
تجهیز مدیران این واحد های صنعتی به دانش روز، تهیه نقش��ه 
راه برای صنایع کوچک استان، انالیز میزان ارزش افزوده تولیدی 
ب��ا توجه به میزان مصرف انرژی و آب ، ایجاد واحدهای تحقیق 
و توس��عه و آزمایش��گاه های متمرکز، الزام مدی��ران واحدها به 
برخورداری از دانش روز، امکان سنجی مجدد واحدهای موجود 
و ارائ��ه راه��کار جهت افزای��ش بهره وری میتوان��د به توان مند 
س��ازی و حرکت صنایع کوچک به س��مت رشد و توسعه کمک 

شایان توجهی نماید. 

*کارشناس و تحلیلگر اقتصادی

پیمان ساالری شریف* 
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تکنولوژی جدید وارد 
معادن ذغالسنگ می شود

استاندار کرمان از برنامه این استان برای ورود 
تکنولوژی جدید به معادن ذغالسنگ خبر داد. 
علیرضا رزم حس��ینی  در جمع مردم روستای 
بیدوییه از بخش کوهساران شهرستان راور در 
خصوص تعطیلی معادن در این منطقه افزود: به 

دلیل روش سنتی استخراج ذغال و کهنه بودن 
ماش��ین آالت، قیمت تمام شده ذغالسنگ سه 
برابر قیمت جهانی ش��ده است و خریداران نیز 
با این قیمت، خرید ذغالس��نگ برایشان صرفه 
ندارد. وی گفت: قرار اس��ت شرکت ذغالسنگ 

مطالعات تکنولوژی جدید معادن را تا س��ه ماه 
آینده انجام دهد و تکنولوژی جدید را وارد معدن 
باب نیزو کند. وی با بیان اینکه بارها گفته ایم 
نباید سرمایه معادن استان تخلیه شده و خندق 

های خالی با مردم بیکار برای ما باقی بماند. 

خبر   

مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر خبر داد

افزایش سرمایه 12 هزار میلیارد 
ریالی گل گهر

 مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر از افزایش 
سرمایه 12 هزار میلیارد ریالی این شرکت خبر داد.

 “ناصر تقی زاده” در گفت و گو با ایسنا، با بیان اعالم این 
خبر تصریح کرد: امیدواریم با پیگیری های صورت گرفته 
بتوانیم طرح گندله س��ازی 2 را در دی ماه سال جاری به 
بهره برداری برسانیم. تقی زاده از افزایش سرمایه 12 هزار 
میلیارد ریالی این شرکت خبر داد و اظهار کرد: گل گهر 
به عنوان شرکتی که طرح های توسعه ای بزرگی در دست 
اج��را دارد نیازمند تامین منابع مالی برای راه  اندازی این 
پروژه ها می باشد و امید است که سهامداران تا سال 95 
بتوانند نتیجه مطلوبی از سرمایه گذاری خود کسب کنند. 
مدیر عامل ش��رکت معدن��ی و صنعتی گل گهر، تکمیل 
زنجیره ارزش با اجرای طرح های توسعه مصوب، کاهش 
قیمت تمام شده محصوالت در راستای افزایش سودآوری 
و بازده حقوق صاحبان سهام، توسعه و بهینه سازی سرمایه 
های انسانی و مدیریت ش��رکت، بهره برداری کارآمد از 
حداکث��ر ظرفیت خطوط تولید، تامین مالی ش��رکت با 
تمرکز بر طرح های توسعه، تسریع در تکمیل زیرساخت 
های مورد نیاز طرح های توسعه، حضور فعال در بازارهای 
صادراتی با تمرکز بر فروش محصوالت مازاد بر نیاز داخل 
و بهینه س��ازی خطوط تولید با هدف افزایش ظرفیت با 
تمرکز بر محصول استراتژیک را از دیگر برنامه های آینده 

شرکت گل گهر نام برد.

صادرات پسته به آمریکا حتی با 
لغو تحریم  امکان پذیر نیست

عض��و هیات نماین��دگان اتاق بازرگان��ی ایران گفت: 
صادرات پسته ایرانی به آمریکا با لغو تحریم ها هم ممکن 
نمی شود، از سال 64 با وضع سود بارزگانی 315 درصدی 
بر روی پسته ایرانی از سوی آمریکا، صادرات این کاال غیر 

ممکن و صرفه اقتصادی ندارد.
اسداهلل عس��گراوالدی در گفت وگو با اقتصادنیوز، در 
پیش بینی صادرات پس��ته و ف��رش به آمریکا با توجه به 
لغو تحریم ها، اظهار کرد: هیچ وقت نمی توانیم به آمریکا 
پس��ته صادر کنیم. زیرا موضوع صادرات پسته به آمریکا 

بسیار فراتر از لغو تحریم ها است.
عض��و هیات نمایندگان ات��اق بازرگانی ایران و تهران 
تصریح کرد: آمریکا از سال 64 تا کنون 315 درصد سود 
بازرگانی برای پس��ته ایرانی وضع ک��رده و اجازه واردات 

پسته ایرانی را به کشور خود نمی دهد.
عسگراوالدی با اشاره به این که کشور آمریکا سال 64 
ب��ا ن��رخ دالر در ایران و تفاوت ارز دولتی و آزاد مخالفت 
می کرد، بیان کرد: این کشور خواهان برابری نرخ ارز در 
ایران بود ولی ایران در نهایت نرخ ارز را یکی اعالم نکرد. 
همین موضوع باعث ش��د که آمریکا سود بازرگانی 315 

درصدی برای واردات پسته وضع کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان این که 
پسته ایران هیچ وقت به آمریکا صادر نخواهد نشد، گفت: 
اما وضعیت فرش متفاوت است. درهای بازار آمریکا برای 
فرش ایرانی همیشه باز بوده و از این پس می توان صادرات 

آن را توسعه داد.
وی ب��ا تاکی��د بر اینک��ه اگ��ر بتوانیم ب��ا مذاکرات 
گرفتاری های بانکی را حل کنیم ممنوعیت واردات فرش 
ایرانی به آمریکا برطرف می شود، تصریح کرد: در شرایط 
جدید می توان صادرات فرش به آمریکا را به 200 تا 300 

میلیون دالر رساند.

قرارداد 200 میلیون دالری 
ایران و هند برای واردات گندله 

سنگ آهن
رئیس یک ش��رکت دولتی هندی گفت: این شرکت 
تواف��ق کرده که گندله س��نگ آهن ب��ا کیفیت به ایران 
صادر کن��د و ارزش این قرارداد می تواند س��االنه 200 
میلیون دالر باش��د. بر اس��اس گزارشی از رویترز، رئیس 
یک ش��رکت دولتی هندی گفته این شرکت توافق کرده 
که گندله سنگ آهن با کیفیت به ایران صادر کند. این 
قرارداد که ارزش آن می تواند ساالنه به 200 میلیون دالر 
برس��د حکایت از تقویت مناسبات تجاری بین دو کشور 
همزم��ان با کاهش تحریم ه��ا دارد. به رغم تحریم های 
غرب علیه ایران، هند همچنان یکی از مش��تریان اصلی 
نفت تهران باقی مانده و دو کشور اکنون در حال گسترش 
هم��کاری هایی به ارزش میلیاردها دالر در بخش بنادر، 
فوالد، آلومنیوم و برق هستند. ایران و هند حتی قبل از 
انعقاد توافق هسته ای در اوایل ماه جاری مذاکرات در مورد 
قرارداد صدور قرص های سنگ آهن را شروع کرده بودند.

ماالی چاترجه، رئیس شرکت کی آی او سی ال، متعلق 
به وزارت فوالد هند، گفت، این شرکت ممکن است برای 
تامین تقاضای قابل توجه در ایران، 2 میلیون تن گندله 

سنگ آهن به این کشور صادر کند.
کیوان جعفری تهرانی، مسئول امور بین المللی اتحادیه 
تولید کنندگان و صادر کنندگان سنگ آهن ایران گفت، 
توافق نهایی هنوز به امضا نرسیده است. اما وی اذعان کرد 
که تقاضا وجود دارد. او افزود: »تولید گندله سنگ آهن 
در ایران کافی نیس��ت« و نیاز به واردات 7 تا 8 میلیون 
تن گندله سنگ آهن در سال وجود دارد. ایران در سال 
گذشته 21 میلیون تن گندله سنگ آهن تولید کرد، در 
حالی که تقاضا برای این محصول به 28 تا 29 میلیون تن 
رسید. چاترجه افزود، همچنین مذاکرات در مورد واردات 
یک میلیون تن سنگ آهن کم کیفیت از ایران، فرآوری 
آن در تاسیس��ات ساحلی شرکت کی آی او سی ال هند 

و صدور مجدد آنها به ایران در جریان است.

صنعت سیمان با رفع تحریم ها 
از فشار خارج می شود

مدیرعامل ش��رکت سیمان ممتازان کرمان گفت: بی 
شک با موفقیتی که در مذاکرات هسته ای برای ما شکل 
گرفته و با رفع تحریم ها صنعت س��یمان از فش��ار خارج 

خواهد شد.
محمد ربانی افزود: با برطرف شدن تحریم ها اقتصاد 
کشور رونق می گیرد و بی شک ساخت و ساز مقدمه هر 

نوع کار اقتصادی و توسعه اقتصادی است.
وی ادامه داد: مصرف مصالح از جمله سیمان و فوالد 
نیز افزایش می یابد و می تواند زمینه صادرات س��یمان 
را بهت��ر از گذش��ته فراه��م کند. وی با اش��اره به اینکه 
ظرفیت تولید ساالنه سیمان کشور 75 میلیون تن است، 
خاطرنشان کرد: در سال جاری نسبت به سال گذشته در 
ساخت و ساز رکود بیشتری وجود دارد و مصرف داخلی 

سیمان به همین دلیل کمتر شده است.
مدیرعامل شرکت س��یمان ممتازان کرمان افزود: از 
س��وی دیگر بازارهای صادراتی ما از جمله عراق به دلیل 
وضعی��ت اقتص��ادی این مقاصد، آنطور ک��ه مد نظر بود 
نتوانستند انتظارات ما را برآورده کنند و صادرات کم بود.

ربانی تاکید کرد: صنعت سیمان با مشکالت بسیاری 
دس��ت و پنجه نرم می کند که امیدواریم بزودی در این 
حوزه گشایشی حاصل شود. ربانی تصریح کرد: امیدواریم 
که مشکالت صنعت سیمان به گونه ای حل شود تا کاهش 
انگیزه سرمایه گذاران و فعاالن این بخش را در پی نداشته 
باشد. مدیرعامل شرکت سیمان ممتازان خاطرنشان کرد: 
برنامه این کارخانه در سال جاری پیش بینی تولید یک 
میلیون تن س��یمان و عرضه آن به بازار و همچنین 30 

هزار تن صادرات کلینکر است.
مدیرعامل شرکت سیمان ممتازان کرمان که این واحد 
صنعتی در همایش بزرگداشت صنعت و معدن استان به 
عنوان واحد برتر انتخاب و تجلیل ش��د، در گفت و گو با 
ایرن��ا ادامه داد: ای��ن تجلیل ها بر روی انگیزه فعاالن این 

بخش تاثیرگذار است اما مبانی کار جای دیگری است.

آلیاژ بدون سرب نخستین بار 
در کرمان تولید شد

معاون توس��عه و تکنولوژی مجتمع صنایع مس ش��هید 
باهنر کرمان گفت: آلیاژ بدون سرب نخستین بار در کشور 
در صنایع مس شهید باهنر کرمان در حال تولید است.

علی اکبر متحدی در گفت و گو با ایرنا در تشریح ساخت 
برنج بدون سرب در صنایع مس شهید باهنر کرمان افزود: 
از سال گذشته فاز تحقیقاتی ترکیب آلیاژی بدون سرب در 
صنایع مس شهید باهنر کرمان شروع و بر اساس تحقیقات 
صورت گرفته در سال جاری کار نیمه صنعتی آن آغاز شد.

وی بی��ان کرد: هدف از این پ��روژه تولید آلیاژی بود که 
بتواند جایگزین مناس��بی برای آلیاژهای دارای سرب در 

تولیداتی مانند شیرآالت ساختمانی باشد.
وی خاطرنشان کرد: برنج بدون سرب اکنون در مجتمع 
صنایع مس ش��هید باهنر کرمان تولید ش��ده و اقدامات 

بازاریابی برای این محصول در حال انجام است.
معاون توسعه و تکنولوژی مجتمع صنایع مس شهید باهنر 
گفت: در تولید برنج بدون سرب که عمده مصرف آن در 
ساخت شیرآالت بهداشتی ساختمان است به جای سرب 

از سیلیسیم استفاده می شود.
وی افزود: اگرچه برنج بدون س��رب پنج هزار تن مصرف 
داخل��ی دارد ولی هنوز اکث��ر کارخانه های تولید کننده 
شیرآالت بهداشتی از تولید این آلیاژ در داخل کشور مطلع 
نیستند و زمانی که تولید داخل وجود دارد دیگر استفاده 
کردن از برنج همراه با سرب در تولیدات معنی نمی دهد.

متحدی با بیان اینکه عمده شیرآالت وارداتی دارای برنج 
بدون س��رب هستند که بر افزایش قیمت تمام شده آنها 
تاثیر زیادی دارد تصریح کرد: اس��تفاده برنج بدون سرب 
تولید داخل عالوه بر افزایش کیفیت شیرآالت بهداشتی 
ساختمان در قیمت تمام شده شیرآالت هم تاثیر بسیار 
کمی دارد. وی گفت: اس��تفاده از برنج بدون س��رب در 
ساخت شیرآالت بهداشتی ساختمان در اکثر کشورهای 
خارجی یک اس��تاندارد و اجبار محسوب می شود اما در 
کش��ور ما اس��تفاده از آن در ساخت شیرآالت بهداشتی 

ساختمان اجباری نیست و به آن پرداخته نشده است.
معاون توسعه و تکنولوژی صنایع مس شهید باهنر کرمان 
ادامه داد: از دس��تگاه های نظارتی مانند حفاظت محیط 
زیست و اداره بهداشت می خواهیم در این باره به ما کمک 
کنند و استفاده از برنج بدون سرب را در ساخت شیرآالت 

بهداشتی ساختمان استانداردسازی کنند.
وی از معایب استفاده از برنج با سرب در تولید شیرآالت 
را وارد شدن مقدار سرب موجود در آب مصرفی دانست و 
اظهار کرد: سرب از لحاظ زیست محیطی و همچنین برای 
سالمت انسان مضر است و یکی از فلزات سنگین به شمار 
می رود. متحدی گفت: امیدواریم با شرایط پیش آمده و 
مذاکرات انجام شده بین ایران و گروه 5+1، بخش صادرات 
از رونق بهتری نسبت به گذشته برخوردار شود که بتوان 
بر روی بازارهای خارجی و عرضه این تولید هم کار کرد.

معاون توسعه و تکنولوژی صنایع مس شهید باهنر کرمان 
اظهار کرد: صنایع مس شهید باهنر کرمان پنج کارخانه 
را در برمی گیرد که انواع تولیدات بر پایه آلیاژهای مس 
را در خود دارند. وی با بیان اینکه حدود هزار و 200 نفر 
در این مجموعه مش��غول به کار هستند افزود: تولیدات 
شرکت صنایع مس شهید باهنر کرمان از افزایش حدود 

10 درصد نسبت به گذشته برخوردار شده است.
محصوالت این شرکت شامل ورق و تسمه، مقاطع و لوله 
و لوله مس��ی و موارد دیگر است که عالوه بر تامین نیاز 

داخلی به کشور های مختلف هم صادر می شود.
مس ش��هید باهنر از صنای��ع جنبی مجتمع عظیم مس 
سرچش��مه محسوب می ش��ود که در شهرستان کرمان 

واقع است.

جش��ن س��االنه معرفی واحدهای برتر و س��رآمد حوزه صنعت و معدن استان،مجالی است تا مدیران و 
صاحبان بنگاه های اقتصادی برای دقایقی هم که شده بتوانند بخشی از دغدغه های خود را مطرح کنند 
و تصویری واقعی تر از مسائل و موانع پیش روی خود ترسیم کننددر همایش امسال نیز در کنار گزارش 
هایی که ارائه شد،به دالیل توسعه نیافتگی بخش صنعت و معدن استان  هم در برخی سخنان پرداخته 

شد که کمتر از سوی رسانه ها مورد توجه قرار گرفت.

10هزار میلیارد تسهیالت برای شهرک های صنعتی
  معاون برنامه ری��زی صنایع کوچک وزارت صنعت، 
معدن و تجارت از تس��هیالت 10 هزار میلیارد تومانی 
ب��رای ش��رکت های صنعتی خب��ر داد و گف��ت: با این 
تسهیالت می توان 193 هزار اشتغال را ظرف مدت دو 

سال در کشور ایجاد کرد.
 فرش��اد مقیمی در همایش بزرگداشت روز صنعت، 
مع��دن و صنای��ع کوچ��ک و تجلی��ل از صنعتگران و 
معدنکاران برتر اس��تان کرمان اظهار داشت: آن چیزی 
که به عنوان معجزه ش��رق آسیا در دنیا اشاره و مطرح 
می شود به غیر از هماهنگی و مشارکت میان نهادها و 
دس��تگاه ها نیست. وی افزود: در کشور ما منابع زیادی 
وجود دارد که برای اس��تفاده و بهره برداری از آنها تمام 

دستگاه های اجرایی و نهادهای مرتبط باید با هم متحد باشند. معاون برنامه ریزی صنایع کوچک وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اولویت تس��هیالت در نظرگرفته ش��ده با واحدهای در حال فعالیت 
اس��ت، گفت: بسیاری از واحدهای متوقف شده در گذشته چرخه عمر محصوالت و صنعت شان به پایان 
رسیده است. مقیمی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 92 درصد صنعت کشور در حوزه صنایع کوچک و 
متوسط فعالیت می کنند. وی از تسهیالت 10 هزار میلیارد تومانی برای شرکت های صنعتی خبر داد و 

افزود: با این تسهیالت می توان 193 هزار اشتغال را ظرف مدت دو سال در کشور ایجاد کرد.

سهم اندک از تسهیالت بانکی
رئی��س س��ازمان صنعت،مع��دن و تجارت اس��تان 
کرمان هم در این همایش، اظهار داش��ت: سهم خواهی 
صنعتگران استان کرمان از تسهیالت  بانکی باید بیشتر 
باشد چرا که در حال حاضر سهم استان کرمان در کل 

کشور تنها 13 درصد است.
محمود سلطانی زاده، بیان داشت: واگذاری تسهیالت 
به صنعتگران کرمانی اندک است و در سال های گذشته 
معدن کاران و صنعتگران ما شرایط سختی داشتند که 

امروز این وضعیت، بهبود پیدا کرده است.
وی افزود: ما به دنبال این هستیم تا بر اساس قانون 
حمایت از تولید بتوانیم تسهیالت بیشتری برای استان 
کرمان بگیریم، اما صنعتگران استان نیز باید مطالبه گر 

باشند. سلطانی زاده با اشاره بهبود وضعیت صنعتی استان کرمان در سال گذشته تصریح کرد: رشد صنعتی 
ما به 6.7 نسبت به دو سال گذشته رسید که با در نظر گرفتن بخش معدن این رشد به 9.7 نیز افزایش 
می یابد. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان یادآور شد: سهم تجارت استان کرمان نیز 

در سال 93 به 7.3 افزایش یافت.
وی افزود: در سال گذشته دریافت تسهیالت صنعت و معدن استان کرمان 50 درصد بیشتر شد و در 

سال جاری این سهم خواهی به 75 درصد افزایش یافته است.
س��لطانی زاده با اش��اره به اینکه واحدهای کوچک و متوس��ط در کرمان بیش از 80 درصد واحدهای 
صنعتی اس��تان را تش��کیل داده اند، گفت: این واحدها امروز در استان ما ضربه پذیر شده اند، زیرا به دلیل 

عدم توانایی و نیز دارایی اندک موفق به استفاده از تسهیالت نمی شوند.

 دوران پنهان کاری اقتصادی سرآمده است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
در بیانی صریح تر به نقد شرایط حاکم بر اقتصاد ایران 
پرداخ��ت و گفت: پیش بردن فضای اقتصاد کش��ور به 
س��مت دولتی بودن مانع از ایج��اد فضای رقابتی میان 

نهادها و واحدهای صنعتی است.
محسن جاللپور  اظهار داشت: باید با برنامه ریزی های 
جدی��د در بخش های مختلف اقتصادی کش��ور نهایت 
اس��تفاده از موقعی��ت پیش آمده ک��ه در تاریخ انقالب 

اسالمی بی نظیر است را ببریم.
وی افزود: اگ��ر در این دوره 6 ماهه بهره برداری های 
مفید اقتصادی در کشور شکل گیرد، اوضاع به نفع ایران 
رقم می خورد، امروز موقعیت فراهم ش��ده برای اقتصاد 

ایران بی نظیر است و ما باید عملکرد محسوسی داشته باشیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی اس��تان کرمان عنوان کرد: ما باید اقتصاد ایران را به 
تولیدمحور و مردمی بودن بازگردانیم، تجارب گذش��ته به ما نش��ان داده که اگر به سمت واردات حرکت 
کنیم به جز وابس��تگی ثمره ای برای ما ندارد. جاللپور پیش بردن فضای اقتصاد کش��ور به سمت دولتی 
بودن را مانع از ایجاد فضای رقابتی میان نهادها و واحدهای صنعتی دانست و گفت: در این حالت امکان 
ورود بخش خصوصی به این عرصه گرفته  می شود. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
ادامه داد: بنگاه های اقتصادی باید در روند کاری خود تجدید نظر کنند، ما برای اقتصاد کش��ور نیازمند 

بخش های خصوصی و شفافیت اطالعات اقتصادی داریم تا فضای سالم اقتصادی وارد کشور شود.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد دولتی به نفع ایران و آینده کش��ور نیس��ت، افزود: باید نیازهای اقتصادی 

شناسایی، بررسی و مدیریت شوند.
جاللپور بیان داشت: باید فضای سالم اقتصادی در کشور بسترسازی شود و این امر ابتدا از بنگاه های 

اقتصادی آغاز شود تا فضای رقابتی سالم نیز بین آنها ایجاد شود.
وی خاطرنش��ان کرد: امروز دوران پنهان کاری، دور زدن ها، بی ثباتی، عدم برنامه ریزی و روزمرگی در 

بنگاه های اقتصادی باید فراموش شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران متذکر شد: بنگاه های اقتصادی باید با شفاف سازی 

اطالعات اقتصادی خود موجب سرافرازی اقتصاد ایران در عرصه های بین المللی شوند.
وی تاکید کرد: دستیابی به سرمایه های اقتصادی کشور و دنیا حاصل نمی شود، مگر اینکه سالم سازی را 

از بنگاه های شهر و استان خود آغاز کنیم و سپس آن را از کشور و سرمایه گذاران خارجی مطالبه کنیم.

عدم شفافیت در 80 درصد بنگاه های اقتصادی
نایب رییس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی هم که با تاکید مجدد بر لزوم شفاف سازی در 
اقتصاد، سخنان خود را آغاز کرد ،افزود : دولت با استفاده 
از آزادسازی منابع بر اثر برداشتن تحریم ها بدهی خود 
به بانک ها را پرداخت کند تا بخشی از مشکالت صنایع 

در زمینه تامین مالی برطرف شود.
محمدرضا پورابراهیمی  ، افزود: ش��فافیت در اقتصاد 
کش��ور اتفاق نمی افتد، مگر این که بتوانیم به بهره وری 

الزم برسیم.
وی ب��ا اعالم این که 80 درص��د بنگاه های اقتصادی 
کش��ور اطالعات شفاف ندارند و یا امکان دست رسی به 

آن ها وجود ندارد، گفت: در دوسال گذشته در مجلس برای تصویب قانون الزام افشای اطالعات اقتصادی 
تالش کردیم تا بتوانیم برای اقتصاد کش��ور برنامه ریزی کنیم و خوش بختانه توانس��تیم این قانون را در 

مجلس تصویب کنیم.

چالش های امروز صنایع کوچک
رئیس کمیس��یون صنعت و معدن اتاق کرمان هم با  
اش��اره به مذاکرات هسته ای و توافقات صورت گرفته 
در این زمینه گفت: خوش��بختانه گشایش هسته ای، 
افق های تازه ای را پیش روی اقتصاد کشور گشوده و 

ما نمی توانیم منکر این موضوع باشیم.
عباس جبالبارزی با تاکید بر اینکه تحریم ها مشکالت 
زی��ادی را برای صنایع ایجاد ک��رد، ادامه داد: در تمام 
دنیا س��رمایه گذاری خارجی یک ش��اخص اس��ت اما 
اینکه چگونه ما بخواهیم استفاده کنیم بر می گردد به 
خودمان، ما می توانیم از این فرصت  درس��ت استفاده 
نکنیم و تهدیدی برای ما باشد و یا اینکه سرمایه گذاری 

خارجی را به معنی واقعی اجرا کنیم و از سرمایه گذاران خارجی بخواهیم  با صنایع ما مشارکت کنند، 
سرمایه گذاری کنند و محصولی تولید کنند که این محصول عالوه بر مصرف داخلی صادر نیز بشود.

وی اضافه کرد: اگر این اتفاق بیفتد خیلی خوب است و خوشبختانه  اظهارات مدیران ارشد کشور بر 
این نکته تاکید دارد که باید به دنبال جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی  باشیم تا نهایت 

بهره را از فرصت پیش آمده داشته باشیم.
جبالبارزی گفت: برای استفاده از این فرصت، یک سری وظایف به بخش خصوصی  و یک سری هم به 
بخش دولتی بر می گردد و دولت باید بستر این کار را فراهم کند و شرایط مناسب و الزم  را  به وجود 

آورد و  بخش خصوصی نیز  باید خودش را آماده ورود به فضای جدید کند.
 وی در ادامه صحبت های خود در مورد مشکالت صنایع کوچک گفت: صنایع کوچک به تنهایی نمی 
توانند مسائلشان را حل کنند و  به نظر می آید باید دور هم جمع شوند و خوشه های صنعتی و هلدینگ 

ها راه اندازی کنند تا بتوانند مشارکت منطقی  با بخش خصوصی خارجی داشته باشند.
وی به آمار اعالم شده از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان و تعطیلی 34 واحد صنعتی 
این اس��تان اش��اره کرد و گفت: بر اساس این آمار، بین 20 تا 25 درصد این تعداد در ظرفیت تقریبا زیر 

پنج درصد و بخشی از آنها بین 50 تا 70 درصد ظرفیت خود کار می کنند.  
وی اضافه کرد: صنایع کوچک استان و کشور، مشکل بازار دارند و برای رفع این مشکل نیاز به توانمند 
س��ازی اس��ت و توانمندی ش��رکت ها نیز نیاز به راه اندازی هلدینگ هایی دارد که   بتوانند به بازاریابی 
جهانی اقدام کنند. وی تاکید کرد: صنایع باید بتوانند محصولی تولید کنند که به لحاظ کیفیت و قیمت 
قابل رقابت باش��د، این وظایفی اس��ت که شاید به عهده بخش خصوصی باشد که اتاق بازرگانی آمادگی 
دارد در این زمینه کمک دهد.جبالبارزی در ادامه این سخنرانی به سایر مشکالت صنایع کوچک اشاره 
کرد و گفت: اخیرا بانک مرکزی  بخش��نامه ای را صادر کرده که ضمانت بانکی به بنگاه هایی که معوق 
دارند  یا چک برگشتی دارند نمی دهد این مساله یک گره ای را به تولید می زند، درحالی که بنگاهی 
که معوق دارد و یا چک برگشتی دارد، در شرایط اقتصادی منطقی کار نکرده، یا از دولت مطالباتش را 
دریافت نکرده که دچار معوق شده و یا به دالیلی که رکود ایجاد کرده این مشکل برایش پیش آمده است.

وی تصریح کرد:وقتی بانک مرکزی ضمانت نامه می دهد این ضمانت نامه تس��هیالت نیس��ت که او 
می خواهد ضمانت را بگیرد برود، یک مناقصه را بگیرد که هم سیس��تم را بچرخاند و هم اینکه از این 
مح��ل پولی هم ب��ه بانک بدهد. این ندادن ضمانت نامه مابقی واحدهای صنایع کوچک خصوصی را هم 
می خواباند . وی با طرح این پرسش که چرا باید چنین بخش نامه ای صادر شود و این چه کمکی می 
تواند بکند، اظهار داش��ت: این در حالی اس��ت که ضمانت نامه، تس��هیالت نیست و بانک برای  ارایه آن 
10 درصد پیش پرداخت و کارمزد هم می گیرد.وی در ادامه به شرایط دشوار صنایع استان برای تامین 
سرمایه در گردش پرداخت و تاکید کرد: شرایط حال حاضر در این زمینه، مانع از ادامه فعالیت بخشی 

از بنگاه های اقتصادی کرمان خواهد شد.

صنایع ما توانایی رقابت بین المللی ندارند
رئیس خانه صنعت و معدن کرمان هم گفت: صنایع 
م��ا با تکنولوژی و امکانات مح��دود، توانایی رقابت در 

عرصه های بین المللی را ندارند.
علی اکبر مشرفی اظهار داشت: درحال حاضر شرایط 

بورس سخت تر از زمان تحریم ها شده است.
وی تاکید کرد: س��رمایه ها اشتباه حرکت نمی کنند، 
سرمایه دار و سرمایه دقیقا می داند کجا برود و طبیعی 

است که به این اوضاع نتواند اعتماد کند.
مش��رفی تاکید ک��رد: دولت یا باید ب��ه رکود فعلی 
ت��ن دهد یا مقداری ت��ورم را بپذیرد و برخی کاالهای 
مصرفی را برای کم ش��دن از این رکود وارد کند، زیرا 

رکود به مراتب از تورم بدتر اس��ت، چرا امروز باید وضع زندگی مردم س��خت تر از زمانی باش��د که تورم 
40 درصدی بود.

رئیس خانه صنعت و معدن کرمان با اش��اره به اینکه نمی توانیم برای تمام صنایع یک نس��خه جامع 
بپیچیم، گفت: قطعا مسائل صنعت روغن با مسائل صنعت فوالد متفاوت است، یک نسخه واحد به درد 
صنایع نمی خورد.رئیس خانه صنعت و معدن کرمان  تصریح کرد: امروز اقتصاد کش��ور در نقطه عطفی 

قرار دارد که باید در کمترین زمان ممکن خود را با شرایط جدید منطبق سازد.

گزارش »اقتصاد کرمان« از گردهم آیی ساالنه بخش صنعت و معدن استان

چشم امید صنعت و معدن به پسا تحریم

خبر   

دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی استان کرمان 
پنج محور فعالیت را در دوره جدید فعالیت اتاق اعالم کرد.

 مس��عود رشیدی نژاد افزود: توس��عه و تقویت تشکل ها و ایجاد 
س��اختار برای آنها یکی از محورهای مهم فعالیت ما در دوره جدید 
اس��ت. وی دومین محور را مش��ارکت در برنامه شش��م اقتصادی با 
محوریت اقتصاد مقاومتی ذکر کرد و افزود: باید در این راستا فعالیت 

های اقتصادی را با این برنامه تنظیم کنیم. 
رشیدی نژاد اظهار کرد: فعالیت های اقتصادی حول مسائل مبتنی 
بر مزیت رقابتی، محور سوم است و در واقع باید فعالیت های اقتصادی 

را که مزیت رقابتی دارند در استان ساماندهی کنیم.
دبیر کل اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی استان کرمان 
اظهار کرد: ارتقای سیس��تم ارائ��ه خدمات به ذینفعان،محور چهارم 

فعالیت های اتاق است.

وی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه یک سازمان خصوصی هستیم 
ام��ا بخ��ش عمده ای از انتظارات توس��عه اقتصادی به س��مت اتاق 
بازرگانی هدایت شده و برای پاسخگویی مناسب به این انتظار باید 
برنامه ارتقای سیس��تم خدمات به ذینفعان را در دستور کار داشته 
باشیم.  رشیدی نژاد خاطرنشان کرد: ارتقا و بهبود فرآیندهای اجرایی 
در داخل مجموعه به عنوان محور پنجم در قالب استفاده از فناوری 
های نوین و آی سی تی مد نظر است تا بتوانیم به ارتباطات درون 

و برون سازمانی در اسرع وقت پاسخگو باشیم.
وی ادام��ه داد: بای��د ب��ه گون��ه ای در بهره وری فن��اوری ها کار 
کنیم و در ش��رایطی که قرار است تحریم ها برداشته شود، فعالیت 
های اقتصادی طوری تنظیم ش��وند که مبتنی بر محورهای اقتصاد 

مقاومتی باشد.
رش��یدی نژاد اف��زود: نهادینه کردن تعامالت مثبت و س��ازنده با 

پنج محور فعالیت اتاق بازرگانی کرمان اعالم شد

س��ازمان های خصوصی و دولتی که در اقتصاد کش��ور نقش 
آفرینی دارند، از سایر اهداف اتاق بازرگانی کرمان است.

مرضیه کاربخش
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 در راستای برگزرای جشنواره هفته فرهنگی 
اقتصادی کرمان در تهران و یک هفته به آغاز 
آیین برگزاری این جش��نواره، آخرین جلس��ه 
جمع بندی با حضور تمامی دست اندر کاران 
و عوامل اجرای��ی برگزار و تمامی کمیته ها و 

فرمانداری ها به گزارش اقدامات پرداختند.
دبیر جشنواره هفته فرهنگی اقتصادی کرمان 
در تهران نیز آخرین توضیحات روند برگزاری و 
اجرایی این هفته را برای تمامی عوامل توضیح 
داد و گفت:در مجموع برنامه های این جشنواره 

در سه سالن اصلی شامل سالن فرهنگی،سالن 
فرمان��داری ها ، جهاد کش��اورزی و صنعت و 
معدن و سالن بخش صنایع دستی ،جاذبه های 
گردشگری و تاریخی استان  و در فضای بیش 

از 6000 متر مربع برگزار می شود.

100 سفیر از کشورهای 
مختلف در ایران؛ مهمان 

کرمانی ها

خبر  

گزارش4

چندی پیش ،  رهبر معظم انقالب اس��المی در نامه 
ای به آقای روحانی رئیس جمهور، سیاس��ت های کلی 

برنامه ششم توسعه را ابالغ کردند.
این سیاس��تهای کلی بر پایه ی محورهای سه گانه ی 
»اقتصاد مقاومتی«، »پیشتازی در عرصه علم و فناوری« 
و »تعالی و مقاوم س��ازی فرهنگی« و با در نظر گرفتن 
واقعیته��ای موجود در صحنه داخلی و خارجی تنظیم 
شده است تا با تحقق اهداف برنامه ششم، به ارائه الگوی 
برآمده از تفکر اس��المی در زمینه پیش��رفت که بکلّی 
مستقل از نظام سرمایه داری جهانی است، کمک کند.

 سیاس��تهای کلی برنامه شش��م توس��عه دارای 80 
بند و شامل س��رفصلهای امور: »اقتصادی«، »فناوری 
اطالعات و ارتباطات«، »اجتماعی«، »دفاعی و امنیتی«، 
»سیاست خارجی«، »حقوقی و قضایی«، »فرهنگی« و 

»علم، فناوری و نوآوری« است.
مت��ن ابالغیه رهبر معظم انقالب اس��المی به رئیس 
جمهور که همزمان برای مجلس ش��ورای اس��المی و 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام ارس��ال شده، به این 

شرح است:

امور اقتصادی
1- رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال زا به گونه ای 
که با بسیج همه امکانات و ظرفیت های کشور، متوسط 

رشد 8 درصد در طول برنامه محقق شود.
2- بهبود مستمر فضای کسب و کار و تقویت ساختار 

رقابتی و رقابت پذیری بازارها.
3- مشارکت و بهره گیری مناسب از ظرفیت نهادهای 
عمومی غیردولتی با ایفای نقش ملی و فراملی آنها در 

تحقق اقتصاد مقاومتی.
4- توس��عه پیونده��ای اقتصادی و تج��اری متقابل و 
شبکه ای کشور بویژه با کشورهای منطقه آسیای جنوب 
غربی، تبدیل شدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد 
پیمان های پولی دو و چند جانبه با کش��ورهای طرف 
تجارت در چارچوب بندهای 10، 11 و 12 سیاست های 

کلی اقتصاد مقاومتی.
5- گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای 
آن )ب��ازار پول، بازار س��رمایه و بیمه ها( با مش��ارکت 
اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و افزایش 
سهم مؤثر بازار سرمایه در جهت توسعه سرمایه گذاری 
و ثب��ات و پایداری و کاه��ش خطرپذیری فعالیت های 
تجاری و اقتصادی کش��ور با تأکید بر ارتقاء شفافیت و 

سالمت نظام مالی.
6- تأمین مالی فعالیت های خرد و متوس��ط به وسیله 

نظام بانکی.
7- ارتق��اء کیف��ی و کّمی نظام جام��ع صنعت بیمه و 
ابزاره��ای آن )بازاره��ای رقابتی، بیم��ه  اتکایی و...( با 
مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به 
منظور توسعه سرمایه گذاری و ثبات و پایداری و کاهش 

خطرپذیری فعالیت های تجاری و اقتصادی کشور.
8- جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه گذاران 

خارجی با ایجاد انگیزه و مشوق های الزم.
9- اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و 
مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات 
و بازارهای غیرمتش��کل پول��ی و مالی در جهت ارتقاء 
شفافیت و سالمت و کاهش نسبِت مطالبات غیرجاری 

به تسهیالت.
10- تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، 
از منبع تأمین بودجه عمومی به »منابع و سرمایه های 
زاینده اقتصادی« و دائمی ش��دن اساس��نامه صندوق 
توس��عه ملی با تنفیذ اساسنامه موجود و واریز ساالنه 
30 درص��د از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات 
گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توس��عه ملی و 

افزایش حداقل 2 واحد درصد سالیانه به آن.
1-10- استقالل مدیریت حساب ها از بانک مرکزی.

2-10- ارائه تسهیالت از منابع صندوق توسعه ملی به 
بخش های غیردولتی به صورت ارزی.

3-10- استقالل مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف 
بودجه ای و قوانین عادی.

4-10- سپرده گذاری ارزی حداکثر 20 درصد از منابع 
ورودی صندوق، نزد بانک های عامل در قبال اخذ خط 
اعتباری ریالی از بانک های مذکور برای ارائه تسهیالت 
ریالی به بخش کش��اورزی، صنایع کوچک و متوسط و 

تعاونی با معرفی صندوق توسعه ملی.
11- تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و کاهش 

شدت انرژی.
12- حمایت از تأسیس ش��رکت های غیردولتی برای 
س��رمایه گذاری در فعالیت های اکتشاف )نه مالکیت(، 
بهره برداری و توس��عه میادین نفت و گاز کش��ور بویژه 
میادین مشترک در چارچوب سیاستهای کلی اصل 44.

13- افزایش س��هم انرژی ه��ای تجدیدپذیر و نوین و 
گسترش نیروگاه های پراکنده و کوچک مقیاس.

14- تحقق کام��ل هدفمندس��ازی یارانه ها در جهت 
افزایش تولید، اشتغال و بهره وری، کاهش شدت انرژی 

و ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی.
15- واگ��ذاری طرح های جم��ع آوری، مهار، کنترل و 
بهره ب��رداری از گازهای هم��راه تولید در کلیه میادین 

نفت و تأسیسات صنعت نفت به مردم.
16- افزای��ش ارزش افزوده از طری��ق تکمیل زنجیره 
ارزش صنعت نفت و گاز و توسعه تولید کاالهای دارای 
بازدهی بهینه )براساس شاخص شدت مصرف انرژی(.

17- دانش بنیان نمودن صنایع باالدستی و پایین دستی 
نفت و گاز با تأسیس و تقویت شرکت های دانش بنیان 
برای طراحی، مهندس��ی، س��اخت، نصب تجهیزات و 

انتقال فناوری به منظور افزایش خودکفایی.
18- افزایش مس��تمر ضریب بازیافت و برداشت نهایی 

از مخازن و چاه های نفت و گاز.
19- تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان ها، 
نواحی و سواحل و جزایر کشور با رعایت الزامات آن در 
چارچوب سیاست های کلِی مربوط، به منظور افزایش 
تولید ثروت ملی و حمایت دولت از س��رمایه گذاری در 

مناطق کمتر توسعه یافته و روستایی.
20- اتخ��اذ برنامه ها و اقدامات اجرایی جهت توس��عه 
روستایی کشور برای تثبیت جمعیت و تشویق مهاجرت 
به مناطق روس��تایی و عشایری )کانون تولید و ارزش 
آفرینی( با برنامه ریزی و مدیریت بهینه در سطح ملی، 
منطقه ای و محلی، تعیین سهم واقعی در توزیع منابع 
و ارتقاء ش��أن و منزلت اجتماع��ی، ایجاد فرصت های 
جدی��د اقتص��ادی و حمایت های وی��ژه از فعالیت های 
کارآفرینی و اشتغال زایی مزیت دار بومی و مقاوم سازی 
تأسیسات و زیرساخت ها و اماکن روستایی با تأکید بر 

بند9 سیاست های کلی کشاورزی.
21- توس��عه اقتص��اد دریایی جنوب کش��ور در محور 

چابهار – خرمشهر با تأکید بر سواحل مکران.
22- برنامه ریزی برای دستیابی به ضریب جینی 0/43.

23- توس��عه بازاره��ای دریایی و ایج��اد مناطق مهم 
اقتصادی در زمینه های دارای مزیت.

24- اولویِت  بخِش ریلی در توسعه حمل و نقل و ایجاد 
مزیت رقابتی برای آن.

25- توس��عه حمل و نقل ریلی باری با اولویت تجهیز 
شبکه و پایانه های باری و اتصال شبکه به مراکز بزرگ 
اقتصادی، تجاری و صنعتی و مبادی ورودی و خروجی 
مهم کشور و شبکه های ریلی منطقه ای و جهانی بویژه 
کری��دور ش��مال – جنوب با هدف توس��عه صادرات و 

ترانزیت بار.
26- افزایش نرخ رشد ارزش افزوده بخش های صنعت، 
معدن و صنایع معدنی و افزایش صادرات محصوالت آن 

با اجرای سیاست های کلی صنعت و معدن.
27- دانش بنی��ان نمودن ش��یوه تولی��د و محصوالت 
صنعتی و خدمات وابسته به آن، نشان سازی تجاری و 

تقویت حضور در بازارهای منطقه و جهان.
28- اولوی��ت دادن به حوزه های راهبردی صنعتی )از 
قبیل صنایع نفت، گاز، پتروش��یمی، حمل ونقل، مواد 
پیش��رفته، س��اختمان، فناوری اطالعات و ارتباطات، 
هوافضا، دریا، آب و کش��اورزی( و افزایش ضریب نفوذ 

فناوری های پیشرفته در آنها.
29- اولویت دادن به تأمین مواد مورد نیاز صنایع داخلی 
کشور با تأکید بر تکمیل ظرفیت زنجیره ارزش افزوده 

مواد معدنی و اجرای بند 3 سیاست های کلی معدن.
30- تدوین و اجرای سند جامع و نقشه راه تحول نظام 

استانداردسازی کشور و مدیریت کیفیت.
31- استقرار نظام جامع و کارآمد آمار و اطالعات کشور.

- امور فناوری اطالعات و ارتباطات
32- کس��ب جای��گاه برت��ر منطقه در توس��عه دولت 

الکترونیک در بستر شبکه ملی اطالعات.
33- توس��عه محتوی در فضای مجازی براساس نقشه 
مهندس��ی فرهنگی کشور تا حداقل پنج برابر وضعیت 

کنونی و بومی سازی شبکه های اجتماعی.
34- ایجاد، تکمیل و توس��عه ش��بکه ملی اطالعات و 
تأمین امنیت آن، تسلط بر دروازه های ورودی و خروجی 
فضای مجازی و پاالیش هوشمند آن و ساماندهی، احراز 
هویت و تحول در شاخص ترافیکی شبکه به طوری که 

50 درصد آن داخلی باشد.
35- بهره گیری از موقعیت ممتاز کشور با هدف تبدیل 
ای��ران به مرک��ز تبادالت پس��تی و ترافیکی ارتباطات 
و اطالع��ات منطقه و گس��ترش حض��ور در بازارهای 

بین المللی.
36- حض��ور مؤثر و هدفمن��د در تعامالت بین المللی 

فضای مجازی.
37- افزایش سهم سرمایه گذاری زیرساختی در حوزه 
فن��اوری اطالع��ات و ارتباطات تا رس��یدن به س��طح 

کشورهای برتر منطقه.
38- توسعه فناوری فضایی با طراحی، ساخت، آزمون، 
پرت��اب و بهره برداری از س��امانه های فضایی و حفظ و 

بهره برداری حداکثری از نقاط مداری کشور.
- امور اجتماعی

39- ارتقاء سالمت اداری و اقتصادی و مبارزه با فساد 
در این عرصه با تدوین راهبرد ملی مبارزه با فس��اد و 

تصویب قوانین مربوط.
40- اس��تقرار نظام جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد و 

چند الیه تأمین اجتماعی کشور.
41- توانمند س��ازی و خوداتکائ��ی اقش��ار و گروه های 
محروم در برنامه های مربوط به رفاه و تأمین اجتماعی.

42- ارتقاء کیفیت و اصالح س��اختار بیمه های تأمین 
اجتماع��ی پایه )ش��امل بیم��ه درمان، بازنشس��تگی، 

ازکارافتادگی و...( برای آحاد مردم.
43- اجرای سیاست های کلی سالمت با تصویب قوانین 

و مقررات الزم با تأکید بر:
1-43- تهیه پیوس��ت س��المت برای قوانین مرتبط و 

طرح های کالن توسعه ای.
2-43- اصالح س��اختار نظام س��المت براساس بند7 

سیاست های کلی سالمت.
3-43- تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سالمت و 

توسعه کمی و کیفی بیمه های سالمت.
4-43- افزای��ش و بهبود کیفی��ت و ایمنی خدمات و 
مراقبت های جامع و یکپارچه س��المت در قالب شبکه 
بهداشتی و درمانی منطبق بر نظام سطح بندی و ارجاع.

44- توسعه تربیت بدنی و ورزش همگانی.
45- فرهنگ س��ازی و ایج��اد زمینه ها و ترتیبات الزم 

برای تحقق سیاست های کلی جمعیت.
46- تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای 
حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه ها  و توجه 

ویژه به نقش سازنده آنان.
47- اولوی��ت دادن ب��ه ایثارگران انقالب اس��المی در 
تسهیالت مالی و فرصت ها و امکانات و مسؤولیت های 

دولتی در صحنه های مختلف فرهنگی و اقتصادی.
48- هویت بخشی به سیمای شهر و روستا و بازآفرینی 

و روزآمدسازی معماری اسالمی – ایرانی.
49- سامان بخشی مناطق حاشیه نشین و پیشگیری و 

کنترل ناهنجاری های عمومی ناشی از آن.
50- توس��عه پایدار صنعت ایرانگ��ردی به گونه ای که 

ایرانگردهای خارجی تا پایان برنامه شش��م به حداقل 
پنج برابر افزایش یابد.

51- حمای��ت از صنایع دس��تی و صیان��ت از میراث 
فرهنگی کشور.

امور دفاعی و امنیتی
52- افزای��ش توان دفاعی در تراز قدرت منطقه ای در 
جهت تأمین منافع و امنیت ملی با تخصیص حداقل 5 

درصد بودجه عمومی کشور برای بنیه دفاعی.
53- ارتقاء توان بازدارندگی کشور با:

1-53- توس��عه توان موش��کی و فناوری ها و ظرفیت 
تولید سالح ها و تجهیزات عمده دفاعی برترساز با توان 

بازدارندگی و متناسب با انواع تهدیدات.
2-53- گس��ترش هوش��مندانه و مصون سازی پدافند 
غیرعام��ل با اجرای کامل پدافن��د غیرعامل در مراکز 

حیاتی و حساس کشور.
3-53- افزایش ظرفیت های قدرت نرم و دفاع سایبری 
و تأمین پدافند و امنیت سایبری برای زیرساخت های 

کشور درچارچوب سیاست های کلی مصوب.
54- تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان.

55- تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی با انسداد کامل 
نرم افزاری و س��خت افزاری، توسعه و تقویت یگان های 
مرزبانی، مشارکت دهی مرزنشینان در طرح های امنیتی، 
توسعه فعالیت های اطالعاتی و تقویت دیپلماسی مرزی.

56- برنامه ری��زی برای کاهش جرم و جنایت با هدف 
کاهش 10 درصدی ساالنه مصادیق مهم آن.

57- مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان ها در 
چارچوب سیاس��ت های کلی ابالغی و مدیریت مصرف 

با هدف کاهش 25 درصدی اعتیاد تا پایان برنامه.
58- پیش��گیری و مقابله با قاچاق کاال و ارز از مبادی 

ورودی تا محل عرضه آن در بازار.
امور سیاست خارجی

59- حفظ و افزودن بر دستاوردهای سیاسی جمهوری 
اسالمی در منطقه آسیای جنوب غربی.

60- اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی با هدف توسعه 
س��رمایه گذاری خارج��ی، ورود ب��ه بازارهای جهانی و 
دستیابی به فناوری برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی 

و سند چشم انداز.
61- توس��عه کّم��ی و کیف��ی رس��انه های فرامرزی با 

زبان های رایج بین المللی.
62- ایجاد زمینه های الزم در جهت جلب سرمایه و توان 
علمی و تخصصی ایرانیان خارج از کشور در توسعه ملی 
و تأثیر بر سیاست های نظام سلطه در دفاع از منافع ملی.

63- بهره گی��ری حداکث��ری از روش ه��ا و ابزاره��ای 
دیپلماسی نوین و عمومی.
- امور حقوقی و قضایی

64- بازنگ��ری در قوانین جزایی به منظور کاس��تن از 
محکومیت به حبس و تبدیل آن به مجازات های دیگر 

و متناسب سازی مجازات ها با جرایم.
65- بهبود بخشیدن به وضعیت زندان ها و بازداشتگاه ها.

66- حمایت قضائی مؤث��ر در تضمین حقوق مالکیت 
و اس��تحکام قراردادها به منظور توسعه سرمایه گذاری 

بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی.
67- توسعه ثبت رسمی اسناد و امالک و مالکیت های 
معنوی و ثبت رس��می مالکیت ه��ای دولت و مردم بر 
امالک و اراضی کش��ور در نظام کاداس��تر و گسترش 

فناوری های نوین در ارائه خدمات ثبتی.
- امور فرهنگی

68- تالش شایس��ته برای تبیی��ن ارزش های انقالب 
اس��المی و دف��اع مق��دس و دس��تاوردهای جمهوری 

اسالمی.
69- ارائه و ترویج س��بک زندگی اس��المی – ایرانی و 
فرهنگ سازی درباره اصالح الگوی مصرف و سیاست های 

اقتصاد مقاومتی.
70- اجرای نقش��ه مهندس��ی فرهنگی کشور و تهیه 

پیوست فرهنگی برای طرح های مهم.
71- حمای��ت مادی و معن��وی از هنرمندان، نوآوران، 
محقق��ان و تولیدکنندگان آثار و محصوالت فرهنگی و 
هنرِی مقّوم اخالق، فرهنگ و هویت اسالمی – ایرانی.

72- حضور مؤثر نهاده��ای فرهنگی دولتی و مردمی 
در فضای مجازی به منظور توس��عه و ترویج فرهنگ، 
مفاهیم و هویت اسالمی - ایرانی و مقابله با تهدیدات.

73- توج��ه ویژه به توس��عه و تجلی مفاهیم، نمادها و 
شاخص های هویت اس��المی – ایرانی در ساختارهای 

سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور.
- امور علم، فناوری و نوآوری

74- دس��تیابی به رتبه اول منطقه در علم و فناوری و 
تثبیت آن با اهتمام به تحقق سیاس��ت های کلی علم 

و فناوری.
75- اجرای س��ند تحول بنیادین آموزش و پرورش و 

تأکید بر دوران تحصیلی کودکی و نوجوانی.
76- افزای��ش س��هم آموزش ه��ای مهارت��ی در نظام 

آموزشی کشور.
77- توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادی، نظریه پردازی 
و نوآوری در چارچوب سیاست های کلی علم و فناوری 

و نقشه جامع علمی کشور.
1-77- س��اماندهی نظام ملی آمار و اطالعات علمی، 

پژوهشی و فناوری جامع و کارآمد.
2-77- تحول و ارتقاء علوم انسانی بویژه تعمیق شناخت 

معارف دینی و مبانی انقالب اسالمی.
78- تنظی��م رابط��ه متقاب��ل تحصی��ل با اش��تغال و 
متناسب سازی سطوح و رش��ته های تحصیلی با نقشه 

جامع علمی کشور و نیازهای تولید و اشتغال.
79- گس��ترش هم��کاری و تعام��ل فعال، س��ازنده و 
الهام بخش در حوزه علم و فناوری با س��ایر کشورها و 
مراکز علمی و فنی معتبر منطقه ای و جهانی بویژه جهان 
اسالم و توسعه تجارت و صادرات محصوالت دانش بنیان.

80- توس��عه و ساماندهی نظام ملی نوآوری و حمایت 
از پژوهش های مس��أله محور و تجاری سازی پژوهش و 
نوآوری، و توسعه نظام جامع تأمین مالی در جهت پاسخ 

به نیاز اقتصاد دانش بنیان.

بازخوانی سیاست های کلی برنامه ششم توسعه

اقتصاد کرمان: ایران به دلیل برخورداری از منابع سرشار 
معدن��ی به خصوص نفت و گاز در رده بندی کش��ورها به 
عنوان کشوری نفت خیز و ثروتمند تلقی شده است. با این 
وصف، صد و ش��ش س��ال پس از استخراج و فروش نفت، 
هنوز جزو کشورهای در حال توسعه تلقی می شود. همین 
وضعیت باعث شده تا سؤاالت متعددی ذهن مردم ایران را 
به خود مشغول کند: چرا علیرغم این همه نعمت خدادادی، 
ایران نتوانسته اس��ت به کشوری توسعه یافته و پیشرفته 
تبدیل ش��ود؟ اگر این منابع مالی و اقتصادی نتوانسته اند 
پیش��رفت ایجاد کنند پس چه عواملی می توانند محرک 
توس��عه و پیشرفت یک کش��ور شوند؟ آیا همه کشورهای 
توس��عه یافته ام��روزی دارای منابع طبیع��ی و اقتصادی 
هستند؟.و سئواالت متعدد دیگری از این دست که امروزه 
در محافل علمی و نشست های اندیشه ای موضوع گفت و 
گو و تبادل نظر هستند.کرمان نیز از این قافله عقب نمانده 
چنانکه اخیرا در نشس��تی پربار به مفهوم توس��عه و نقش 
انسان در آن با حضور دکتر افقه صاحب نظر در این زمینه  
پرداخت که اقتصاد کرمان با نگاه به اهمیت مباحث مطرح 

شده،گزارش آن را ارایه می کند.
اس��تاد دانش��گاه ش��هید چمران در این ب��اره می گوید:» 
برخ��الف آنچه در اذهان عمومی در م��ورد کمبود پول و 
س��رمایه و ثروت به عنوان مشکل اصلی کشور است، باید 
بگویم در ایران این مش��کل را نداریم، مش��کل وجود آدم  
هایی اس��ت که نه تنها قادر نیس��تند این همه ثروت را به 
رف��اه برای مردم تبدیل کنند، بلکه خود عامل تلف کردن 
این منابع خدادادی هس��تند. در واقع می توان گفت این 
افراد تخصصشان اتالف منابع و ثروت های کشور است«. 
دکتر سید مرتضی افقه، ادامه می دهد:» در ادبیات سنتی 
اقتصاد، عمدتاً بر عوامل اقتصادی به خصوص س��رمایه به 
عنوان محرک توسعه تأکید می نمودند در حالی که عوامل 
غیر اقتصادی ش��امل دین، فرهنگ، س��نت ها که ش��کل 
دهنده طرز تفکر و نگرش و در نتیجه رفتار و ش��خصیت 
افراد هس��تند، نقش اصلی و اولیه را در توسعه و پیشرفت 

جامعه دارند و اغلب نادیده گرفته می شوند«. 
این اس��تاد دانش��گاه که کارتحقیقاتی خود را در کش��ور 
انگلیس انجام داده است، گفت: »برخالف آنچه می گویند 
کشورهای پیشرفته فقط در بعد تکنولوژیک پیشرفت کرده  
اند، آن ها ابتدا انس��ان های پیشرفته تربیت می کنند که 
محصول این انس��ان ها تکنولوژی های پیشرفته است. در 
واقع، وجود انس��ان های توسعه یافته در این جوامع است 
که می تواند منابع و ثروت های طبیعی و مادی را به کاال و 
خدمات و در نهایت رفاه و آسایش در جامعه تبدیل کنند«.

 وی که س��اختار اجتماعی کشور را غیر توسعه  ای عنوان 
می کند، گفت:» تقریبا اغلب س��اختارهای موجود کشور 
غیر توسعه ای هستند، بنابراین در این ظرف هرچه سرمایه 
بریزید هدر می رود. اگر س��ال های بعد از انقالب را مرور 
کنیم و حجم پول و ثروتی که از بابت فروش نفت وارد کشور 
شده را با منابع سایر کشورهای توسعه یافته مقایسه کنیم 
خواهیم یافت که با این حجم سرمایه می شد چندین کشور 
را آباد کرد، اما همانطور که گفتم این منابع افتاد دست آدم 
هایی که فوق تخصص در اتالف منابع و سرمایه هستند. 
 حت��ی در دوره  ای که آقای رفس��نجانی به عنوان رئیس 
جمهور انتخاب شد و تالش کرد تا تغییراتی در ساختارهای 
اقتص��ادی ایجاد کند، آن موقع هم با قاطعیت پیش بینی 
کردم که تقریبا اغلب این تغییرات که محدود به متغیرهای 
اقتص��ادی بود موفق نمی ش��ود. اقداماتی که در آن موقع 
تحت نام تعدیل اقتصادی اجرا ش��د عمدتاً بر آزادسازی و 
خصوصی سازی فعالیت های اقتصادی متمرکز بود و تصور 
می ش��د با توسل به آنها کشور به پیشرفت اقتصادی نائل 
می شود را من مخالف بودم. می پرسیدند مگر با خصوصی 
س��ازی مخال��م می گفتم خیر، اما محال اس��ت که بخش 
خصوصی و آزادس��ازی های اقتصادی در غیاب یک دولت 
پویا، کارا و توس��عه خواه، پیش رونده و پیش برنده موفق 
شوند. اگر سرگذشت پیشرفت تمام کشورهای توسعه یافته 
کنونی را مرور کنید حتماً ردپای یک دولت توس��عه خواه 
و توس��عه یافته را به طور برجسته خواهید یافت و محال 
است کش��وری پیدا کنید که پیشرفته باشد اما دولت آن 
عقب  مانده باشد. محال است دولت و سازوکارهای اداری، 
اجرائی و قانونی  اش غیرتوسعه  ای باشد و آن وقت بخش 
خصوصی موفق باشد. در واقع این وجود چنین ساختاری نه 
تنها کمکی به رشد و تقویت بخش خصوصی نمی کند بلکه 
باعث می شود تا بخش خصوصی نیز فرسوده و ناکارا شود و 
بنابراین هزینه های بسیار زیادی بر جامعه تحمیل می کند 
که نتیجه نهائی آن اتالف وسیع سرمایه های ملی است«. 
وی با بیان اینکه نگاه ما به توسعه در تصمیم  گیری های ما 
تاثیر گذار است، گفت:» اگر توسعه را اینگونه تعریف کنیم 
که: “توسعه فرایندی است که به افزایش درآمد ملی یا در 
آمدس��رانه منجر می شود” یک جور رفتار می  کنیم ولی 
اگر آنگونه که من معتقدم گفتیم: “توس��عه فرایندی است 
که انس��ان توس��عه نیافته را به انسان توسعه یافته تبدیل 
کند” برنامه هایمان برای پیش��رفت کش��ور را به گونه ای 
دیگر تدوین می کنیم. اگر تعریف اول از توسعه را پذیرفته 
باشیم تمام امکانات و تالش به سمت افزایش درآمد ملی 

و سرانه از هر روش ممکن به کار گرفته می شوند. و چون 
ساده ترین راه برای نیل یه این هدف غائی توسعه افزایش 
درآمده ملی و سرانه است فروش نفت است به همین روش 
متوس��ل میشویم و اشکال این روش هم آنست که توسعه 
را ب��ه منبعی وصل کرده ایم که موقتی و ناپایدار اس��ت. 
در مقابل اگر توس��عه را به انسان های توسعه یافته متکی 
بدانیم به توس��عه ای دست یافته ایم که پایدار و خود افزا 
است و مادامی که انسان های توسعه یافته را داریم تداوم 
پیشرفت و رفاه را هم خواهیم داشت. متأسفانه سال هاست 
که تعریف اول بر ذهن مدیران کشور حاکم است و به همین 
دلیل رشد و رفاه جامعه هم در تمام یکصد سال استخراج و 
فروش نفت، زگزاگی و ناپایدار و آسیب پذیر بوده است«. 
دکتر س��یدمرتضی افقه ،در ادامه این نشس��ت تخصصی 
افزود:» تا پیش از دهه 50 میالدی که علم توسعه از علم 
اقتصاد مجزا شد تصور بر این بود که با همان تئوری  ها و 
مبانی رایج اقتصادی می  ش��ود کشورهای در حال توسعه 
را ه��م از عقب  ماندگی نجات داد، ام��ا از آن دوره به بعد 
دیدند که برای کش��ورهای در حال توس��عه باید مطالعه 

جداگانه  ای انجام شود«.
 این استاد دانشگاه، سردرگمی در مفهوم توسعه را یکی از 
دالیلی عنوان کرد که باعث اتالف منابع زیادی در کش��ور 
می ش��ود و تصریح کرد:» هر دولتی برای خود تعریفی از 
توسعه داشته و منابع را به آن سمت سوق داده است مثال 
در دولت آقای رفسنجانی یک تعریف از توسعه عنوان شد 
در دولت آقای خاتمی با زاویه  ای مثاًل 20 درجه  ای تعریف 
دیگری عنوان شد و آقای احمدی نژاد با یک تغییر 180 

درجه  ای تعریف دیگری را از توسعه ارائه کرد«.
 وی افزود:»تعاریف گوناگون از مفهوم توسعه باعث اتالف 
منابع ش��ده است و به نظر من هنوز در کشور اجماعی از 
مفهوم توسعه نداریم. توسعه در واقع یعنی اینکه مشخص 
کنیم هدفمان کجاست و جامعه را به کدام سمت هدایت 
می  کنیم. هرکس آمده امکانات مملکت را در آن س��متی 
که خودش فکر می  کرده توسعه است سوق داده و دولت 
بعدی آمده گفته اشتباه مسیر را اشتباه رفته  ایم و مسیر 
دیگری را پیشنهاد داده است. نتیجه این سردرگمی اتالف 
وسیع منابع و ثروت های کشور بوده است. به عنوان مثال 
به وجود هزاران طرح و پروژه ی دولتی نیمه تمام )که در 
برخی مقاطع تا 40هزار هم عنوان شده( در کشور  اشاره 
می شود که این امر در کشورهای توسعه یافته شبیه کفر 

تلقی می شود«. 
استاد دانشگاه شهیدچمران،مقوله» انسان توسعه یافته« را 
با »توسعه انسانی« متفاوت دانست و گفت:» بعد از اینکه 
در ادبیات توسعه، رشد اقتصادی و درآمد سرانه را به عنوان 
مالکی ناکافی برای توسعه یافتگی یافتند، شاخصی تعریف 
کردند که عالوه بر درآمد سرانه سطح بهداشت و آموزش 
یک جامعه را نیز در برمی گرفت. این شاخص را شاخص 
توسعه انسانی نامیدند که عددی است بین صفر و یک. در 
حالی که در بحث من انسان توسعه یافته فردی است که 
نگرش و طرز تلقی او رش��د یافته و این توانمندی را دارد 
که منابع کشور را به رفاه برای مردم جامعه تبدیل کند«. 
افقه  افزود:» به نظر من یکی از مغالطه  هایی که وجود دارد، 
عدم تمایز تعریف رشد از توسعه است. اکنون در دبیرستان 
هم تفاوت رشد و توسعه را به دانش آموزان یاد می دهند. با 
این وصف، هنوز در ذهن مسئوالن تصمیم گیر کشور هم 
این تفاوت ایجاد نش��ده و در بسیاری موارد رشد و توسعه 
را یک��ی می پندارند. مث��ال در دوره  ی آقای احمدی  نژاد 
و در س��فرهای اس��تانی، پروژه  های بسیاری تصویب می  
شد و در رسانه ها به عنوان تصویب طرح های توسعه در 
فالن منطقه و اس��تان اعالم میش��د اما وقتی این طرح ها 
مرور می ش��د متوجه می شدیم که تعداد طرح عمرانی با 
پول نفت تصویب ش��ده که نهایت آن رشدی ناپایدار بود 
نه توسعه به مفهموی که در این جلسه طرح کرده ام که 

پایدار است و خودافزا«.
وی گفت:» مادامی که بین مفهوم رش��د و مفهوم توسعه 
تمایز قائل نشویم همین مشکالت در کشور تداوم خواهد 
یافت. وی ادامه داد که: از نظر من رشد و توسعه دو تفاوت 
عمده دارند: اول اینکه، رشد مربوط به کشورهای پیشرفته 
است چون بسترهای فکری، فرهنگی و اجتماعی الزم برای 
پیش��رفت اقتصادی در این جوامع شکل گرفته و در واقع 
ساختارهای توسعه ای بر جامعه و مدیریت آن حاکم شده 
است. در مقابل مباحث مرتبط با توسعه به کشورهای در 
حال توسعه مربوط می  شود چون هنوز ساختارهای فکری 
و فرهنگی غیرتوس��عه  ای و در برخی موارد ضدتوسعه  ای 
برآنها حاکم است و بنابراین رشد اقتصادی حتی با وجود 

منابع طبیعی هم رخ نخواهد داد«. 
وی تمایز دوم را اینگونه بیان کرد که: » رش��د اقتصادی 
موضوع مطالعه اقتصاددان  هاست اما توسعه موضوع مطالعه 
ی مجموعه ای از متفکرین علوم اجتماعی و فلسفی است 
که حاصل مطالعاتشان می تواند تربیت انسان  های توسعه 
یافته باشد. در واقع چون توسعه فرآیندی تربیتی و اخالقی 
است، همه  ی علومی که نتایجشان بر فکر و نگرش و رفتار 
انسان ها تأثیر گذارند باید به مطالعه ی توسعه بپردازند«. 
وی بیان کرد:» کش��ورهای در حال توسعه شبیه به زمین 

کشاورزی شوره  زاری هستند که قبل از اینکه نمک زدایی 
ش��ود دانه پاشیده می شود، بنابراین چیزی در این زمین 
رشد نمی  کند و یا اگر هم رویید، کمتر از آن چیزی است 
که بیان می ش��ود. از ابتدای کش��ف نفت تاکنون بیش از 
1000 میلیارد دالر پول نفت وارد کشور شده ولی نتیجه 
آن بعد از بیش از صد سال قرار گرفتن در زمره کشورهای 
درحال توس��عه اس��ت برای هیچ اقتصاددانی قابل توجیه 
نیس��ت. در واقع این شاخص ها به عنوان نتایج این حجم 
سرمایه گذاری، برای افرادی که به مفهوم توسعه آشنایی 

دارند، خنده دار است«. 
این صاحب نظر اقتصاد توسعه، ادامه داد:» اشکال دیگری 
که در جامعه وجود دارد این است که چون مشکالت موجود 
ت��ورم، بیکاری، فقر، ... عموما نم��ود اقتصادی دارند برای 
درمان آن به سراغ اقتصاددان ها می روند، اقتصاددان ها هم 
نسخه های شناخته شده و درستی برای رفع این مشکالت 
تجوزی می کنند اما چون ریش��ه مشکالت غیراقتصادی 
اس��ت بنابراین نس��خه های صرفاً اقتصادی اقتصاددان ها 
راه به جائی نبرده و یا نقش مس��کن را ایفا کرده و نتیجه  
ای موقت داش��ته اس��ت. در واقع چون رفع مشکل اصلی 
اقتصاد که عواملی غیراقتصادی  اند مش��کل و زمانبر است 
و ی��ا اصوالً به وجود آنها به عنوان علت اصلی مش��کالت 
اقتصادی اعتقاد ندارند در نسخه های خود به آنها توجهی 
نمی کنند لذا، نتیجه آن نیز موقتی و ناپایدار خواهد بود. 
به عنوان یک مثال روش��ن و به روز، اگر به مصاحبه های 
اخیر مس��ئولین ذیربط توجه کنید خواهید دید که اعالم 
می  کنند کاهش تورم به الیه های س��خت خود رسیده و 
کاهش بیش از آن به سادگی امکان پذیر نیست. در واقع 
در ش��رایط فعلی، توانائی حل مشکالت اقتصادی با توسل 
به نس��خه های صرفاً اقتصادی محدود و موقتی است و تا 
ریشه های غیراقتصادی مشکالت اقتصادی رفع نشوند این 

روند ادامه خواهد یافت«. 
 وی ضم��ن بی��ان ای��ن مطلب که در ده��ه 50 تا 70 در 
تعاریف رش��د و توس��عه باهم بود، گفت:» رشد اقتصادی 
کش��ور به محرک غیرانسانی وصل است و این محرک نیز 
هر زمان دچار تغییر و نوس��ان شد رشد نیز با بی ثباتی و 
نوس��ان مواجه می شود. در واقع از قبل از انقالب محرک 
رش��د و پیش��رفت کشور نفت )عامل غیرانس��انی( بوده و 
بنابراین همیشه پیشرفت و رفاه کشور روندی بی ثبات و 

ناپایدار داشته است«. 
 وی گفت:» پایه اصلی رش��د و توس��عه این است که این 
دنیا را ارزشمند بدانیم و بخواهیم به حداکثر رفاه برسانیم 
و اگر این نگاه نباش��د نباید دنبال توسعه بگردیم. در واقع 
دنیاکوبی و دنیا گریزی ناخواسته و به غلط به عنوان ارزشی 
دینی مطرح می شود در حالیکه طبق آموزه های دینی از 
مسیر تمتع از نعمت های زندگی دنیائی است که رستگاری 

اخروی حاصل خواهد شد«.
دکتر افقه اظهار داش��ت:» سؤالی که چند دهه است وارد 
ادبیات توس��عه ش��ده این اس��ت که آیا “واژه توسعه یک 
مفهوم ارزش��ی است”؟ در ایران بعد از انقالب هم همیشه 
مطرح شده است که این مفاهیمی که به نام توسعه  ای از 
جوامع غربی به ما منتقل شده با ارزش های غربی سازگار 
است و الزاماً با ارزش  های دینی و ملی ما سازگار نیست و 
لذا باید به دنبال یک مفهومی ایرانی اسالمی باشیم که با 
ارزش های خودمان س��ازگار باشد. عیبی ندارد اگر دیدیم 
با ساختارهای ما نمی خواند خودمان مطالعه می کنیم اما 
با ش��ناختی که من از آموزه های توسعه دارم آنچه امروز 
به عنوان مفهوم توس��عه مطرح می شود هیچ مغایرتی با 
ارزش های دینی ندارد. در توضیح این مس��ئله باید عرض 
کنم که در همه ی شاخه های علمی، عالم به دنبال مطالعه 
ی رفتار و کنش و واکنش  های ذاتی متغیرها در مواجهه 
با متغیرهای دیگر است. بنابراین حاصل اینگونه مطالعات 
تاب��ع ارزش های خاص یک جامعه نیس��ت و در همه ی 
جوامع قابل استفاده است. همین امر در کل علوم انسانی 
نیز صادق است. با این وصف، در مواردی که به کارگیری 
تئوری های علوم انس��انی در برخی جوامع نتایجی مغایر 
تئوری حاصل می شود، به غلط به تضاد با ارزش  های غربی 
و جوامع دیگر تفس��یر می  شود در حالیکه این تفاوت در 
نتایج عمدتاً در تفاوت در فروض اولیه تئوری اس��ت نه در 

ناسازگاری تئوری ها. 
با این توضیحات، تأکید می کنم اگر چه توس��عه مفهومی 
ارزش��ی اس��ت اما آنچه امروز به عنوان تعریف توسعه در 
ادبیات علمی رایج است با ارزش های همه جوامع سازگار 
است چون این تعریف براساس ارزشهای ذاتی انسان شکل 
گرفت��ه نه ارزش ه��ای َعَرضی. یکی از تعاریف جامعی که 
هنوز در بس��یاری منابع علمی مورد استناد قرار می گیرد 
تعریفی است که سه ارزش محوری را برای توسعه یافتگی 
ارائه کرده است: رفع نیازهای معیشیت و دغده های مادی، 
نیل ب��ه اعتماد به نفس و آزادی. در این تعریف منظور از 
آزادی، آزادی از قید سنت های غلط و بازدارنده، از طبیعت، 
از جه��ل و... هرچه جامعه ازقید منابع محدود کننده رها 
باشد بر طبیعت بیشتر مسلط باشد توسعه یافته تر است. 
مفهوم امروز توسعه بر تسلط بر طبیعت و محیط پیرامون 

متمرکز شده است.

گزارش اختصاصی » اقتصاد کرمان«  از نشست » مفهوم توسعه و نقش انسان در آن« )1(

پرورش انسان توسعه یافته؛ 
کلید خروج از توسعه نیافتگی 

ادامه گزارش در شماره 
آینده »اقتصاد کرمان«
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ب��ا ای��ن که روی��ای خانه دار ش��دن یکی از 
مهم ترین برنامه های همه افراد جامعه اس��ت، 
اما ای��ن رویای ش��یرین گاه می تواند با برخی 
س��ودجویی ها به باد رود؛ س��ودجویی هایی که 
بیش��تر در ف��روش یا پیش ف��روش واحدهای 

مس��کونی اتفاق می افتد و اکن��ون وزارت راه  و 
شهرسازی به دنبال مقابله با آن است.

 در پ��ی افزایش کالهب��رداری های صورت 
گرفته در پیش فروش منازل مسکونی، وزارت 
راه و شهرسازی با ابالغ آیین نامه ای تالش کرد 

گامی در جهت مقابله با این موضوع بردارد. در 
این گام، س��فارش و انتشار آگهی پیش فروش 
واحدهای مسکونی در رسانه ها منوط به دریافت 
مجوز از وزارت راه و شهرسازی یا ادارات کل راه 

و شهرسازی استان ها شده است.

اعالم 
پیش  فروش ساختمان 
مشروط شد

  خبر
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مسکن و عمران

سیدمهران عالم زاده* 

یادداشت   گزارش   

3800 درخواست وام نوسازی 
پشت در بانک ها

 با گذش��ت 5 ماه از س��ال 94، هن��وز هیچ کدام از 
متقاضیان دریافت وام 50 میلیون تومانی نوسازی، موفق 

به دریافت این تسهیالت نشده اند.
از ابتدای امس��ال تاکنون، 2 هزار و 701 درخواست 
وام نوسازی بافت فرسوده از سوی مالکان امالک کلنگی 
شهر تهران به بانک های عامل پرداخت کننده وام نوسازی 
ارسال شده است اما تاکنون ریالی بابت وام 50 میلیونی 

به این متقاضیان پرداخت نشده است. 
رئی��س اداره عم��ران و بهس��ازي ش��هري وزارت 
راه وشهرسازی، با اعالم این آمار رسمی از روند پرداخت 
تسهیالت نوسازی در بافت های فرسوده، به پایگاه خبری 
وزارت راه وشهرسازی اعالم کرد: در حال حاضر در تهران 
هزار و 200 واحد به بانک مس��کن، هزار و 79 واحد به 
بانک ملي، 136 واحد به بانک ملت، 169 واحد به بانک 
س��په،78 واحد به بانک رفاه کارگران و 49 واحد برای 
دریافت 2 هزار و 701 فقره وام 50 میلیونی نوسازی به 
بانک تجارت معرفي ش��ده اند. سید ابوالفضل میراسداهلل 
ادامه داد: این در حالی اس��ت ک��ه عالوه بر این 2 هزار 
و 701 درخواس��ت مربوط به س��ال 94، بالغ بر هزار و 
150 واحد مس��کوني دیگر از متقاضیان تشکیل پرونده 
س��ال 1393 باقي مانده اند که در صورت ابالغ اعتبار از 
س��وي بانک هاي عامل استان، روند پرداخت تسهیالت 
به متقاضیان واجد ش��رایط )استعالم ملک متقاضي در 
محدوده بافت فرس��وده ش��هري( ادامه خواهد داشت و 
تشکیل پرونده متقاضیان جدید نیز انجام خواهد شد. 

به این ترتیب، هم اکنون 3861 درخواست مربوط به 
دریافت وام 50 میلیونی از سوی متقاضیان نوسازی در 
بافت های فرسوده پایتخت طی یک سال و نیم گذشته، 
به بانک های عامل پرداخت وام نوسازی ارسال شده که 
تاکن��ون حتی یک م��ورد از این متقاضیان هم موفق به 

دریافت تسهیالت نشده اند. 
به گزارش »دنیای اقتصاد«، در راس��تای تحقق ماده 
13 و 15 قان��ون حمایت از احیا، بهس��ازي و نوس��ازي 
بافت هاي فرس��وده و ناکارآمد شهري و ماده 12 قانون 
ساماندهي- حمایت از تولید و عرضه مسکن و براساس 
پیشنهاد مشترک معاونت نظارت راهبردي رئیس جمهور 
و وزارت را ه وشهرس��ازي، تس��هیالت مسکن به منظور 
نوس��ازي و بهسازي مسکن در بافت فرسوده و ناکارآمد 
شهري، س��کونتگاه های غیررسمي و حمایت از مسکن 
گروه هاي کم درآمد و زوج هاي جوان پرداخت مي شود. 
این در حالی اس��ت که ب��ه موجب این تصویب نامه 
و تصمیم دولت، مقرر ش��د از سال 92 به مدت 6 سال، 
ساالنه 300 هزار فقره تسهیالت 50، 40 و 30 میلیون 
تومانی نوسازی در بافت های فرسوده، با اولویت زوج های 
جوان، خانه اولی ها و زنان سرپرست خانوار، انبوه سازان، 
مال��کان دانه ه��ای تجمیع��ی و تعاونی ه��ای محلی، به 

متقاضیان واجد شرایط پرداخت شود. 

وقتی احتکار زمین و مسکن، 
سرمایه گذاری محسوب می شود

هر چند در ش��رایط فعلی که بازار مسکن در رکود به 
سر می برد، صحبت از عوامل ایجاد و تشدید تورم در این 
بخ��ش چندان جالب به نظر نمی رس��د اما می توان گفت 
پیش زمینه های رکود امروز بازار مس��کن، ناشی از عوامل 
مختلفی مانند احتکار زمین و مسکن است که در فرهنگ 
عامه، یک س��رمایه گذاری س��ودآور و آینده نگر عقالیی 
محسوب می ش��ود چرا که متاسفانه در کشور ما مسکن، 
کاالیی س��رمایه ای محس��وب می ش��ود و به همین دلیل 
اتفاقاتی که ب��رای یک کاال در بازار می افتد بر این بخش 
نیز مترتب اس��ت. بارها دیده و شنیده ایم که به کسی که 
مقداری پس انداز دارد، توصیه می شود یک قطعه زمین یا 
یک واح��د آپارتمان بخرد و به اصطالح بیندازد تا قیمت 
آن باال برود. گرچه اساس��ا این اقدام منع قانونی ندارد اما 
از آنجا که زمین و مسکن به دالیل متعددی همواره مورد 
توجه دالالن اقتصادی بوده اس��ت، هربار با گرم ش��دن و 
رونق گرفتن بازار خرید و فروش مسکن، قیمت ها جهش 
کرده و عاقبت به جایی رسیده  است که بخش اعظمی از 

متقاضیان، توان خرید مسکن ندارند.
دالیلی که زمین و مسکن را در صدر توجه اغلب دالالن 
اقتص��ادی ق��رار داده، عبارت از اف��ت ارزش پول در طی 
زمان، قابل س��رقت نبودن مستغالت، بهره مندی از ارزش 
افزوده ناش��ی از رشد منطقه اطراف، ناپیدا بودن سرمایه، 
نبود هزینه های نگهداری، عدم پرداخت مالیات و ناشناس 
بودن سودهای کسب شده در این حوزه است و این عوامل 
مس��کن را به حوزه امنی برای سوداگری و سرمایه گذاری 
در کش��ور تبدیل کرده اس��ت.  همچنین مسکن یکی از 
میدان های مستعد برای سرمایه گذاری سرمایه داران بوده 
و است و در فضای اقتصادی کشور هر جا نقدینگی افزایش 
یافته یا احتمال تشدید تورم وجود داشته، بخش اعظمی 
از س��رمایه های خرد و کالن جامعه به س��مت آن سرازیر 
شده اس��ت. به بیانی دیگر، در شرایطی که تعداد مسکن 
در کش��ور، به عنوان یکی از نیازهای اولیه انسان، به قدر 
کفایت نیست و اقتصاد مملکت دچار بحران هایی مانند نبود 
بهره وری، کمبود پشتوانه مالی و مشکالت سیاسی مانند 
تحریم هاست، اینگونه فعالیت ها در حوزه مسکن، نمونه بارز 
خری��د به امید کاهش عرضه )یا افزایش تقاضا( و افزایش 

قیمت است که به آن احتکار گفته می شود.
در صورت��ی که معضل احتکار ب��ا آگاه کردن فرهنگ 
عمومی و با اجرای سیاست های درست اقتصادی برطرف 
شود، فاصله عرضه و تقاضا، که البته در سال های اخیر به 
علت افزایش شدید قیمت مسکن، کاهش یافته، بهبود پیدا 
می کند. جامعه باید به مرتبه ای از بینش اقتصادی برسد که 
خرید و نگهداری مسکن به امید افزایش شدید قیمت را نه 
تنها سرمایه گذاری نداند بلکه از آن به عنوان مانع افزایش 

سطح رفاه عمومی و عمران و پیشرفت کشور یاد کند.
* کارشناس عمران و مسکن
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جنسیتحقوق و مزایاساعت کارمدرک مورد نیاز

آقااداره کار7 صبح تا 15لیسانس برق

آقااداره کار7 صبح تا 15لیسانس الکترونیک

خانم و آقالیسانس عمران ) باسابقه بیمه 3 سال به باال(

خانم توافقیلیسانس حقوق

آقااداره کار2 شیفتلیسانس مدیریت بازرگانی ) تا 30سال(

خانم و آقااداره کار + بیمهلیسانس حسابداری )با 5 سال سابقه کار(

خانم و آقااداره کار8صبح تا 14/30حسابداری حرفه ای

خام اداره کار + بیمه7/30 صبح تا 14حسابدار

خانم و آقاتوافقی ـ اداره کار+ بیمهکارشناس فروش

خانم2600 شیفتامور دفتری

خانم8300صبح تا 16امور دفتری) تسلط به کامپیوتر(

) office خانمتوافقی7 صبح تا 15منشی) تسلط به تایپ و

خانم15/30300 تا 20/30منشی ) مطب دکتر(

خانماداره کار+ بیمه +بیمه تکمیلینماینده علمی پخش آرایش بهداشتی

خانم8450 صبح تا 13/30دفتر وکالت ) تسلط به تایپ(

پیشنهادهایی برای کار

م��دت کوتاه��ی طول کش��ید ک��ه هیجان 
و جذابی��ت وام های مس��کن مصوب امس��ال، 
فروکش کرد؛ ش��روط س��خت وام 80 میلیونی 
که شرایط بسیاری از متقاضیان را پاسخ نداد و 
وام 60 میلیون��ی که به تدریج در حال بایگانی 

شدن است.
گرچ��ه ب��ا هیاهویی که از مدته��ا قبل برای 
افزایش وام مسکن و باز شدن دست متقاضیان 
به پا ش��ده بود به نظر می رس��ید که ش��رایط 
مطلوب تری نس��بت به وام قبلی )35 میلیون 
تومانی( فراهم ش��ده و قدرت خرید را افزایش 
دهد، اما با وجودتصویب دو وام در س��قف های 
80 و 60 میلیون تومان اوضاع آنطور که مردم 

انتظار داشتند پیش نرفت.
ش��ورای پول و اعتبار پ��ای بانکهای تجاری 
که س��الها بود از پرداخت وام مسکن منع شده 
بودند را مجدد به اعطای این تسهیالت باز کرد 
و به آنها اجازه داد تا س��قف 60 میلیون تومان 
به تناس��ب ش��رایط جغرافیایی و جمعیتی وام 
مسکن بپردازند، اما این مصوبه در عمل توقعات 
را پاس��خ نداد هر چند که ظاهرا خوشایند بوده 
و ب��ه نظر می رس��ید گام های جدی تری برای 
وام دهی در بخش مسکن برداشته شده است.

این در حالی است که به اذعان مقامات بانک 
مرک��زی بانکها در حال حاض��ر منابع کافی در 
اختیار ندارند که بتوانند نسبت به پرداخت وام 
60 میلیون��ی اقدام کنند و باید به مرور زمان با 
تامین منابع س��همی را هم برای این تسهیالت 
در نظر بگیرند در عین حال که همتی -رییس 
شورای هماهنگی بانکها- نیز به صراحت اعالم 
کرده است که بانکها منابعی برای پرداخت وام 

60 میلیونی مسکن ندارند.
اکنون با گذشت حدود سه ماه از تصویب وام 
60 میلیونی مس��کن می توان گفت که به غیر 
از بانک مسکن، در هیچ شعبه ای از هیچ بانکی 
حتی یک فقره هم وام مس��کن یافت نمی شود 
و متقاضی��ان باید همچن��ان به وام 35 میلیون 
تومانی مصوب س��ال 1392 ب��رای خرید خانه 
اکتفا کنند. برخی مدیران بانکی عنوان می کنند 
که نه تنها به شعب بانک مربوطه بلکه به هیچ 
بانک دیگری هم بخشنامه ای در رابطه با وام 60 
میلیونی ابالغ نشده است. به گفته آنها وقتی که 
شبکه بانکی در تامین مالی بخش های تولیدی 
هم با مشکل مواجه است نباید پرداخت وام های 
خارج از تخصص بانکهای تجاری را توقع داشت.

آنها عنوان می کنند که با اوضاع موجود مالی 

در بانکها و احتمال افزایش معوقات با پرداخت 
وام های این چنینی به دلیل اقس��اط سنگین، 
از قب��ل هم قابل پیش بینی بود که مصوبه وام 
60 میلیونی تومانی مسکن نمی تواند به راحتی 
در بین بانکها پا گرفته و پاسخگوی مردم باشد.

در حال��ی که بعد از مصوبه اردیبهش��ت ماه 
امسال بارها از سوی مدیران بانک مرکزی اعالم 
شد که شرایط مناسبی برای تسهیالت دهی در 
بخش مسکن مهیا شده است اخیرا رییس کل 
بانک مرکزی خیال متقاضیان وام 60 میلیونی 
را راح��ت کرد و گفت که منظور از تصویب وام 
60 میلیون تومانی این نبوده که بانکها به یکباره 

شروع به پرداخت آن کنند!
سیف توضیح داد که با محدودیت منابع بانکی 
که در نظ��ام بانکی وجود دارد قابل پیش بینی 
خواهد بود که زمانی طی خواهد شد تا بانک ها 
خود را برای پرداخت چنین وامی آماده کنند. 
وی البت��ه این را ه��م گفته که برخ��ی بانکها 
مقدم��ات پرداخ��ت وام 60 میلیونی را آماده و 

آن را آغاز خواهند کرد.
ام��ا در کن��ار وام 60 میلیون تومانی مختص 
بانکهای تجاری از سویی دیگر وام 80 میلیون 
تومانی مسکن در قالب صندوق پس انداز مسکن 
به تصویب رسید که با وجود شروع ثبت نام برای 
پرداخت در بانک مسکن، آنقدر شرایط مختلفی 
برای متقاضی دارد که میزان درخواست آن را به 
طور قابل مالحظه ای کاهش می دهد، موضوعی 
که البته رییس کل بانک مرکزی نیز آن را تایید 
کرده و اعالم می کند که” پیش بینی می کردیم 
وام 80 میلیون��ی با هجوم مردم مواجه نش��د و 
همه چیز طبق برنامه پیش رفت چرا که با توجه 
به میزان اقساط و شرایط تعیین شده گروه های 
خاصی می توانستند برای دریافت این وام اقدام 

کنند که در حال انجام است”!
به هر حال ش��رایط ب��ه گونه ای برای دو وام 
مصوب مسکنی پیش رفته که تاکنون نتوانسته 
انتظ��ار متقاضیان وام مس��کن را بر طرف کند 
و می ت��وان گفت ک��ه وام 35 میلیون تومانی 
خرید اعطایی بانک مس��کن گرچ��ه در مقابل 
هزینه خرید خانه ارزش قابل توجهی ندارد ولی 
همچن��ان در صدر انتخاب مردم قرار دارد. این 
در حالی است که حتی اگر پرداخت تسهیالت 
60 میلیون تومانی در بانکهای تجاری هم آغاز 
ش��ود سطح اقس��اط آن آنقدر قابل توجه است 
که به مانند وام 80 میلیون تومان درخواس��ت 

کننده زیادی نداشته باشد.

وام 60میلیونی مسکن؛ طرحی که نیامده، بایگانی شد

... در اختی��ار نهادهای  بانک ها: قابل پیش بینی بود
متول��ی و ناظر براجرا و 
ساخت س��اختمان های 
ش��هر قرار گرفته و این 
نهادها بایستی در حوزه 
مس��ئولیت خود نسبت 
به نظارت و اجرای آنها 

اقدام نمایند. 
ش��هرداری ها به عنوان نه��اد متولی صدور مجوز 
س��اخت و س��از وبهره ب��رداری از س��اختمانها و 
سازمان های نظام مهندس��ی ساختمان به عنوان 
بازوهای فنی و مهندسی دولت در حوزه طراحی، 
نظارت و اجرای س��اخت با داش��تن مهندس��ینی 
دارای صالحیت وظایف مهم یاد شده را در حوزه 
بخش خصوصی برعهده دارند. الزم به ذکر اس��ت 
بخ��ش دولتی در این حوزه از وجود مهندس��ین 
مش��اور دارای صالحیت در ح��وزه طرح و نظارت 
و از پیمان��کاران و انبوه س��ازان دارای صالحیت 
در حوزه اجرایی اس��تفاده نموده که یقیناً حضور 
مهندس��ین ب��ا تجربه و صالحیت در ش��رکتهای 
مش��اوران و پیمانکاران به عنوان یکی از بایدهای 

اعطای صالحیت به ایشان است.
ادارات کل راه و شهرسازی به نیابت از وزارت متبوع 
نیز به عنوان ناظر عالیه بر کلیه ساخت و سازهای 
ش��هری وظیفه نظارت بر کلیه ساخت و سازها را 
دارند. بی ش��ک مسئولیت پذیری و انجام وظیفه 
صحیح و نظارت بر حسن اجرای هر یک از ارکان 
یاد شده موجبات ساخت بناهایی امن، زیبا و اصولی 
را فراهم خواهد ک��رد. اما چه اتفاقی می افتد که 
عماًل خروجی این پروسه متاسفانه نه تنها شایان 
تقدیر نیس��ت بلکه بایس��تی آن را مورد نکوهش 
قرار داد! در اولین گام یعنی تهیه طرح جامع یک 
شهر جدید یا طرح توسعه شهری، دولت به عنوان 
مالک زمین های جدید انتظار رسیدن به بیشترین 
س��هم زمین مفید جهت پاس��خگویی به مردم به 
عنوان متقاضیان زمین اس��ت. مهندس مشاور که 
در استخدام دولت است عموماً تحت تاثیر نظرات 
کارفرما بیشتر به دنبال تهیه مطالعاتی از این دست 
به جای پرداختن به مطالعات زمین ش��ناختی که 
عموماً، نیاز به ان��واع عملیات صحرایی و عملیات 
آزمایش��گاهی داش��ته و عمدتاً هزینه های بسیار 
زیادی را دارند و وقت زیادی نیز جهت انجام آنها 
الزم است، به سایر بخش های مطالعاتی پرداخته و 
عماًل خروجی مطالعات طرح ها در این حوزه تاثیر 
بس��زایی بر روند ساخت و سازها نخواهد داشت و 
عماًل اطالع��ات مهمی در این خصوص در اختیار 
شهرداری ها و س��ازمان های نظام مهندسی قرار 
نخواهد گرفت.ش��هرداری ها به عنوان نهاد متولی 
صدور مجوز س��اخت و ساز عمدتاً کنترل ضوابط 
ساخت و ساز را در حوزه معماری و بعضاً شهرسازی 
انج��ام خواهند داد که در حوزه کیفیت س��اخت 

و س��از از جهت ایمنی، اس��تحکام و زیبایی تاثیر 
بسزایی نخواهد داشت.آنچه می ماند سازمان نظام 
مهندسی هر استان است که با داشتن مهندسین 
دارای صالحیت های مختلف و تنظیم بخش نامه ها 
و ضوابط خواص، بایستی حوزه های مختلف ساخت 
و س��ازهای ش��هری اعم از طراحی، نظارت و اجرا 
را ب��ا معیارها و اصول فنی که عمدتاً مقررات ملی 
ساختمان هستند و همواره در حال تکمیل و ارتقاء 
می باشند تطابق دهد. مهمترین چالش این سازمان 
نیز نوعی تعارض در حوزه اهداف و وظایف بوده که 
بایستی به عنوان بازوی دولت، وظایف حاکمیتی را 
در حوزه س��اخت و ساز پیگیری نماید و از جهتی 
نیز به عنوان یک س��ازمان غیرانتفاعی بایستی به 
دنبال منافع سازمانی و حمایت از اعضای خود که 
مهندس��ین عضو هستند باشد. شاید چالش دیگر 
این سازمان به عنوان یک تشکل مهندسی، قانون 
حاکم بر آن اس��ت که متناسب با نیاز روز جامعه 
توس��عه نیافته و عماًل در زمانی که همگان اذعان 
دارند که بایستی ساختمان به عنوان سرمایه ملی 
توسط سازندگان و مجریان ذیصالح ساخته شود 
به راحتی آیین نامه تهیه شده که مراحل اجرایی 
آن پس از س��ال ها طی شده، توسط دیوان عدالت 
اداری لغو می گردد. الزام به انجام مطالعات زمین 
ش��ناختی صرفا در س��اختمانهای بلندمرتبه و نه 
تمامی س��اختمان ها و نی��ز تحمیل این هزینه به 
کارفرم��ا در حالی ک��ه دولت بای��د آن را بپردازد، 
اعطای سهمیه بجای ظرفیت به مهندسین عضو، 
اعطای پروانه به مهندس��ین شاغل تمام وقت که 
عماًل وقت کافی برای انجام وظایف خود را ندارند، 
ف��روش امضاء به جای خدمات توس��ط بعضی از 
اعضای س��ازمان، حق الزحمه های بس��یار پایین 
خدم��ات فنی و مهندس��ی نش��ات گرفته از عدم 
رقاب��ت س��الم در ح��وزه انجام خدم��ات، تعریف 
صوری بسیاری از ناظرین در انجام خدمات نظارتی 
خصوصاً مهندسین معمار، برق و مکانیک به نحوی 
که در هنگام صدور پایان کار س��اختمان به مجوز 
هیچ کدام نیازی نیست، بالتکلیفی کامل مجریان 
ذیصالح س��اختمان به نحوی که هر شخص با هر 
تجربه و سوادی اجازه دارد شخصاً به ساخت و ساز 
بپردازد. وجود مصالح ساختمانی غیر استاندارد در 
بازار مصالح، نداشتن گواهی فنی پیمانکاران جزء و 
کارگران ساختمانی و بسیاری موارد از این دست 
عماًل تحقق ساختمان های مستحکم، ایمن و زیبا و 
استاندارد را دور از دسترس می نماید. این مهم نیاز 
به یک عزم ملی در حوزه بازنگری و تدوین قوانین 
و مقررات الزم االجرا، در حوزه های مختلف مطالعه، 
طراحی، نظارت و اجرا توسط متخصصین صاحب 
صالحیت و برخورد جدی با خاطیان را می طلبد. 

* دبیر انجمن صنفی انبوه سازان مسکن 
و ساختمان استان کرمان

حجت اله عباسی* 

تاملی در ضرورت مقاوم سازی ساختمان ها

اقتصاد کرمان: بدون ش��ک یکی از زیرس��اخت های مهم و حیاتی 
صنعت گردش��گری هر منطقه وجود خطوط متعدد پروازی اس��ت؛ 
مس��ئله ای که بس��یاری از نقاط گردشگر پذیر کش��ور در راستای 
گس��ترش آن قدم برداش��ته و توانس��ته اند در مدت زمان کوتاهی 
صنعت گردش��گری ش��هر و دیار خود را رونقی مضاعف بخشند، اما 
متاسفانه استان کرمان با وجود داشتن مسافت بسیار با استان های 
همجوار و مرکزی کش��ور نتوانسته در زمینه توسعه خطوط پروازی 
خود گام های موثری بردارد.بس��یاری از فعاالن صنعت گردش��گری 
اس��تان عدم حمایت و یا مداخله بخش دولتی را دلیل نبود خطوط 
پروازی متعدد در این خطه عنوان می کنند و عقیده دارند متولیان 
امر، بخش خصوصی را در میانه راه تنها گذاش��ته و بار سنگین ضرر 

و زیان آن را بر دوش این قشر می نهند.
مس��عود دهقانی مدیرعامل دفتر خدمات مس��افرتی جنوب شرق 
ک��ه بیش از 25 س��ال در زمینه چارتر پروازه��ای داخلی و خارجی 
در اس��تان کرمان فعالیت دارد، علت عدم توفیق بخش خصوصی در 
این زمینه را مداخله بخش دولتی دانسته و به »اقتصاد کرمان« می 
گوید: متاسفانه هنگامی که بخش خصوصی به تنهایی وارد این عرصه 
می شود در میانه راه با مانع تراشی های بخش دولتی مواجه می شود.

وی ب��ا تاکید بر اینکه بخش خصوصی باید با صرف وقت و هزینه 
بس��یار اقدام به چارتر یک خط پروازی کند، تصریح می کند: بدون 

ش��ک هرخ��ط پروازی جدید نیز به منظور معرفی به م��ردم نیازمند انجام تبلیغات 
گسترده است که هزینه گزاف آن نیز بر عهده بخش خصوصی می باشد. مدیرعامل 
دفتر خدمات مس��افرتی جنوب ش��رق با اش��اره به اینکه پس از راه اندازی هر خط 
پ��روازی آژانس چارتر کننده تا مدت ه��ا باید هزینه صندلی های خالی را از جیب 
پرداخت کند، می افزاید: اما به محض اینکه این خط پروازی با استقبال مردم مواجه 
می شود، یا شرکت های هواپیمایی و یا بخش دولتی به بهانه های مختلف اقدام به 

لغو چارتر و یا خط پروازی مذکور می کنند.
وی با بیان اینکه بر اثر این سوءتدبیرها بخش خصوصی متحمل ضرر و زیان بسیار 
می ش��ود، اظهار می دارد: نتیجه این اقدام��ات موجب نبود خطوط پروازی متعدد 
در اس��تان کرمان شده اس��ت.دهقانی خواهان حمایت بخش دولتی از آژانس های 
چارتر کننده خطوط پروازی ش��ده و می افزاید: متاس��فانه بخش دولتی گمان می 
کند که با چارتر هر پرواز توس��ط بخش خصوصی میلیون ها تومان س��ود به جیب 
چارتر کنندگان واریز می ش��ود، این در حالی اس��ت در بسیاری مواقع ضرر و زیان 

های زیادی به بخش خصوصی وارد می گردد.
مدیرعامل دفتر خدمات مسافرتی جنوب شرق با تاکید بر اینکه بخش دولتی به 
خوبی می داند که راه اندازی پروازهای جدید بدون حضور بخش خصوصی امکانپذیر 
نیس��ت، تصریح می کند: اما متاس��فانه متولیان امر هنوز به این باور نرسیده اند که 
ت��داوم خطوط پروازی به همکاری بخش خصوصی نیاز دارد.وی با اش��اره به اینکه 
در سال گذشته با مداخله مدیریت حج و زیارت استان خط پروازی کرمان – نجف 
لغو گردید، می گوید: در شرایطی که تورهای تعریف شده برای این پرواز با شرایط 

مناس��ب س��بب ترانسفر زائران کرماني به کشور عراق و در مقابل زمینه ساز حضور 
گردش��گران عراقي در اس��تان کرمان بود، اما با مانع تراشی این نهاد دولتی به طور 

کامل لغو گردید.
دهقانی با بیان اینکه پس از این اقدام بخش دولتی خود راسا اقدام به دایر نمودن 
خط جدید پروازی بین استان کرمان و کشور عراق نمود، تصریح می کند: متاسفانه 
هزینه بلیط این پرواز نه تنها ارزان تر برای زائران درنیامد، بلکه امکانات و تسهیالت 

نامناسبی نیز در اختیار آنان قرار گرفت.
مدیرعامل دفتر خدمات مس��افرتی جنوب ش��رق با تاکید بر اینکه در حال حاضر 
بخش خصوصی تمایلی به راه اندازی و چارتر خطوط پروازی جدید در استان کرمان 
را ندارد، می گوید: باید نگاه ها در این زمینه تغییر یابد تا بخش خصوصی بار دیگر 

اعتماد کرده و پا در این عرصه گذارد.
وی با اش��اره به اینکه در حال حاضر اس��تان کرمان در یک بن بس��ت هوایی قرار 
دارد، می افزاید: این در ش��رایطی است که استان های همجوار از قبیل یزد، فارس 

و اصفهان روزانه ده ها پرواز به مقصد شهرهای ایران و جهان دارند.
دهقانی با اذعان بر اینکه استان کرمان باید از محرومیت موجود خارج شود، می 
گوید: تا زمانی که کرمان در بن بس��ت هوایی قرار دارد صنعت گردش��گری آن نیز 

نمی تواند به توسعه پایدار دست یابد.
وی خواهان همدلی بیشتر میان بخش دولتی و خصوصی شده و خاطرنشان مي 
سازد: در چند سال گذشته بخش خصوصی به سبب پاره ای بی تدبیری ها متحمل 
ضرر و زیان بسیاری شده و بخش دولتی باید تضمین های الزم را برای عدم تکرار 

این قبیل مسائل به بخش خصوصی بدهد.

بخش خصوصی تمایلی به چارتر پروازهای جدید در استان ندارد

بن بست هوایی کرمان
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رییس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: آفت 
کرم خراط چوب خوار در باغ های گردوی کشور 
درحال گس��ترش و در اس��تان کرمان به مرحله 
طغیان رسیده است. محمدعلی باغستانی اظهار 
کرد: ط��رح کنترل آفت کرم خ��راط به صورت 

آزمایش��ی در کش��ور در 20 هکت��ار از باغ های 
گردوی کشور درحال اجراست

وی افزود: اجرای طرح مبارزه با کرم خراط در 
این وسعت، می تواند الگوی مناسبی برای کنترل 

این آفت در کشور باشد.

باغستانی مهمترین علت شیوع این آفت را بروز 
خشکسالی ها در کشور دانست و گفت: موثرترین 
روش کنت��رل آفت کرم خراط ی��ا همان پروانه 
‘فری’ اس��تفاده از سیم های فرمونی برای ایجاد 

اختالل در روند جفت گیری این حشره است.

کرم چوب خوار 
به جان باغ های گردو 

افتاده است

خبر  

آب و کشاورزی6

زنگ خط��ر بحران آب ک��ه به صدا 
درآم��د همه ب��ه فکر چ��اره افتادند و 
در بخش های مختل��ف تکاپویی برای 
پیش��گیری از روش ه��ای نادرس��ت 
گذش��ته به وج��ود آمد.در ای��ن میان 
،کش��ت محص��والت کم اب ب��ر هم به 
ج��ای محصوالتی همچون هندوانه که 
هزین��ه و آورده آن برای خود حکایتی 
اس��ت در دس��تور کار قرار گرفت و در 
بیشتر شهرستان های استان به عنوان 
سیاستی جدید در این حوزه دنبال شد.

مدیر امور باغبانی جهاد کش��اورزی 
استان در این رابطه به »اقتصاد کرمان« 
گفت: برنامه جایگزینی محصوالت باغی 
شامل کشت ارقام با نیاز آبی پایین در 
محصوالت باغی مد نظر است که از این 

محصوالت می توان به زعفران، عناب و  گل محمدی اشاره کرد.
مهدی لطفعلی زاده ادامه داد: اس��تان کرمان با بیش از 360هزار 
هکت��ار باغات و تولید محصوالت باغی بالغ بر 500هزار تن ازجمله 

استان های برتر در زمینه باغبانی است .
وی ادامه داد:در همین راستا، زعفران از محصوالتی بود که در سال 

گذشته در سطح 200 هکتار از استان کرمان کشت شد.
وی ب��ا اش��اره به اینکه زعف��ران گیاهی چند س��اله و با نیاز آبی 
کم)حدود  3000متر مکعب( درسال است ، گفت: این محصول در 
مناطقی که پاییز وزمستان مالیم وتابستان گرم و خشک دارند،کشت 
می ش��ود  که باکاش��ت یک  بار پیاز  حدود 7تا 10سال، می توان 
محصول را کش��ت کرد.به گفته وی محصول زعفران در شهرستان 

های زرند، بردسیر و سیرجان کشت می شود.
وی گل محمدی را از دیگر محصوالت کشاورزی کم آب بر،  عنوان 
کرد و گفت: این محصول از زمان کاشت ازسال سوم گل دهی  دارد 
و از سال چهارم محصول اقتصادی تولید میکند نیاز آب این محصول 
پایین است حدود 2500تا3000متر مکعب است. ودر سال گذشته 
هم بالغ بر 300 هکتار در شهرس��تان بردسیر کوهبنان سیرجان و 
کرمان کاشت شده است .در سال جاری هم برنامه هایی در خصوص 

این محصول در دستور کار این مدیریت است.
وی »عناب« را از دیگر محصوالت کم آب، عنوان کرد  و گفت: نیاز 
آبی این محصول حدود 3000متر مکعب است که در سال گذشته 
4 هکتاراز زمین های  شهرستانهای سیرجان بردسیر و زرند به این 

محصول اختصاص داشته است.
وی ادامه داد: اولویت کش��ت محصوالت بر اس��اس سازگاری این 
ارقام است لذا مناطقی از استان ما چون تنوع آب و هوایی باالییمانند 
شهرستان های بردسیر، کرمان، سیرجان، زرند، کوهبنان و شهربابک  
دارد در دستور کار هستند ودر سطوح مختلف در این شهرستان ها 

برنامه ریزی شده واجرا می شود.
مدیر امور زراعت جهادکش��اورزی استان کرمان هم دراین رابطه 
گفت: س��طح زیرکش��ت زراعی حدود 141 هزار هکتار برآورد شده 
اس��ت.که برای مدیریت بهینه مصرف آب  3 آیتم در حوزه زراعت 

در نظر گرفته شده است.
فری��دون آهنگ��ری با بیان اینکه باید بح��ران آب رابه عنوان یک 

واقعیت بپذیریم،گفت: تغییرسطوح کاشت،جلوگیری از توسعه سطح  
زیرکش��ت وافزایش عملکرد در واحد سطح برنامه ریزی شده که به 

صورت عملیاتی در حال پیگیری است.
وی ادامه داد: همچنین در این رابطه سطوح زیرکشتی که از نظر 
اقتصادی به صرفه نیستند،حذف می شوند و در قبال آن جایگزینی 
محصوالت��ی راداریم که مصرف آب کمت��ری دارند؛به عنوان مثال 
دربحث گندم که محصول اساس��ی واستراتژیک است و نگرش مان  
این اس��ت گندم راتولیدکنیم اما درمناطقی تولیدش��ودکه دربحث 

افزایش عملکرد قابلیت وپتانسیل کافی راداشته باشیم.
وی افزود: همچنین در بحث نباتات علوفه ای مثل ذرت که کشت 
تابس��تانی داریم به سمت ارقامی که دوران رشدکمتری ومیانرس و 

زودرس هستند،برویم. 
وی اضاف��ه کرد: جهاد کش��اورزی  نیز به عن��وان یکی از اعضای 
سیاس��تگذاری و برنامه ریزی دربحث مدیریت آب و طرح همیاران 
آب است بنابراین در مناطقی که با مشکل آب روبرو هستیم  اولویت 
های��ی چون کاهش، حذف و یا جایگزینی محصول را در نظر داریم 
ب��ه عنوان مثال در منطقه ارزوئیه  که در س��ه مقطع  پاییز، بهار و 
تابستان  محصوالتی در این منطقه کشت می شود بر اساس برنامه 
ای که تدوین و عمیالتی ش��د تصمیم بر آن شد که کشت دوم که 
همان کش��ت بهاره اس��ت در این منطقه حذف شود در سال جاری 
نزدیک به 5 تا 6 هزارهکتارسطح زیرکشت هندوانه کم شد. همچنین 
دربحث گندم هم حدود 3 تا 4 هزارسطح کشت گندم استان است  
و در مناطقی که این کش��ت غیر اقتصادی بود، حذف ش��د وتقریباً 

40 تا 50 درصدبرنامه ای که داشتیم، محقق شد.
وی در مورد اینکه کدام شهرس��تان ها دارای اولویت است، گفت: 
از باب اینکه کدام شهرس��تان ها،اولویت دارد دربحث الگوی کاشت، 
همان طورکه می دانید تنوع اقلیمی وس��یعی داریم وازطرفی استان  
کرمان یک استان باغی است دربحث زراعی تنها 5 تا 6 شهرستان 
هس��تندکه س��هیم هس��تندوبرنامه ریزی می ش��ود ب��رای اولویت 
برنامه ریزی محصوالت زراعی درمناطق گرمسیری ارزوئیه،همچنین 
بم،نرماشیر،فهرج،ریگان ومنطقه شرق استان داریم. مناطق معتدل 
وسرد،بردسیرو بافت وخودشهرکرمان هست که بحث زراعت درآن 

مطرح است.

وی تولی��د ب��ذر اس��تاندارد و خود 
کفای��ی در ای��ن زمین��ه را از دیگ��ر 
برنامه های ای��ن مدیریت عنوان کرد 
و گف��ت: یک��ی از مباح��ث دیگ��ر از 
لح��اظ ارتق��اء محصوالت س��طح در 
اس��تانداری پیگی��ری می ش��ود بحث 
تولی��د بذر و خودکفایی  در این زمینه 
اس��ت. وقتی که بذر، بذر استانداردی 
باش��د، قاعدتاً تمام��ی نهاده هایی که 
جه��ت اینکار کش��اورز هزینه می کند 
نتیج��ه مناس��بی دارد و در زمین��ه 
محصوالت��ی چون ذرت و ج��و برنامه 
ریزی برای تولید بذر اس��تاندارد شده 
است. وی ادامه داد: اگرمابخواهیمبرای 
ارتقاءعملکرددرواحد سطح برسیم در 
واقع باید بذر اس��تاندارد باش��د.  پس 
ش��اکله اصلی زراعت تولید بذر است و 
از ای��ن نظر بحث کاهش مصرف آب و 
راندمان مصرف آب مورد نظر است. وی گفت: با توجه به بحران آب 
و محدودیت منابع آبی که در س��طح استان داریم برنامه ریزی روی 
محصوالت اساسی مانند گندم، جو، ذرت و سیب زمینی و.. داریم.

وی با بیان اینکه عمده کاهش ها در محصوالتی است که کشاورز 
ضربه اقتصادی نخورد، اظهار داشت: به طورکلی در مجموع ما حدود 

1 تا 11 هزارهکتارکاهش سطح را داشته ایم.
به  عنوان مثال اگر بخواهم بگویم چه محصوالتی در برنامه را داریم، 
گندم و جو و سیب زمینی هست و اسپرسی، کلزا، آفتابگردان، پنبه، 
هندوانه، س��بزیجات، گلرنگ، یونجه، ذرت، کنجد، اینها همه حدود 

15 محصولی است که برای کشت آنها برنامه ریزی  شده است. 
کاهش سطح ها عمدتاً در بحث صیفی جات است که اتفاق می افتد 
و تعدیل س��طوح هم با توجه به بحث توس��عه سیستم های آبیاری 

تحت فشارانجام می شود. 
وی گفت: از موضوعاتی که باید در بحث کاهش تولید محصوالت 
زراعی در نظر بگیریم کاهش سطح تولید محصوالت زراعی کمترین 
ضربه را به کش��اورز بزند. که با مش��ارکت بخش خصوصی، سازمان 
تعاون روستایی، سازمان جهاد کشاورزی و وزارتخانه برنامه ریزی هایی 
برای خرید تضمینی محصوالت ازکشاورزان انجام می شود که با انجام 

این امر از لطمه خوردن کشاورزان جلوگیری می شود. 
وقتی قیمت پایین بیاید درحدی که قابل قبول باش��د به عنوان 
خرید تضمینی اعالم قیمت از طرف س��ازمان های وابسته و مسئول 
مثل س��ازمان تعاون روستایی وارد کارمی شوند و ما جمع اقتصادی 
ماهری داریم به عنوان س��تاد تنظیم بازار که این مس��ائل قیمتی 
و تولی��د را و بازیاب��ی را اگ��ر نگویی��م روزانه در ط��ول هفته  و ماه 
پیگیری و بررس��ی می کند وگزارش می دهد و برای آن برنامه ریزی 
می کند قبل از آنکه چالش و بحرانی در منطقه ای اتفاق بیفتد، این 
برنامه ریزی ها صورت می گیرد تا بحث بازاریابی و مصرف محصوالت 

کاهش پیدا کند.
وی در پایان بار دیگر تولید بذر استاندارد را مورد تاکید قرار داد 
و گف��ت: به عنوان بحث اصلی زراعت، اولویت اصلی و اولیه س��تاد 
اس��تان تولید بذراستاندارد هست و تأمین بذرمورد نیاز کشاورز در 
برنامه های کوتاه مدت یکساله و بلند مدت سه تا پنج ساله در نظر 

گرفته شده است.

پلیسی برای حل بحران آب؟
در حالی که هر روز هشدارهای تازه تری در خصوص 
بحران آب مطرح می ش��ود، گش��ت آب رسما آغاز به 
کار کرده اس��ت. این ش��بیه همان چیزی است که به 
تازگی و در کش��ورهای دیگر تح��ت عنوان پلیس آب 

آغاز شده است.
 بحران آب به حدی جدی شده است که حاال وزارت 
نیرو دست به برنامه های زمان بحران خود زده است. تا 
یک س��ال قبل اگر کسی صحبت از گشت آب یا پلیس 
آب می کرد، به نظر دور از ذهن می آمد چرا که ش��اید 

همگی امید به بهبود وضعیت آب داشتند.
در ای��ن میان اما، یک مقام مس��ئول در وزارت نیرو 
اخی��را صحبت از آغاز به کار گش��ت آب کرده اس��ت. 
مسئله ای که به نظر می رسد همزمان با برخی کشورها،  
زنگ هشدار آن در داخل کشور هم نواخته شده است.

آن ط��ور که آرش آریانژاد عنوان کرده، ش��ش اکیپ 
جدید تحت عنوان گروه های گش��ت و بازرس��ی جهت 
حفاظ��ت و صیان��ت از منابع آب زیرزمینی آغاز به کار 
کرده اند. این گروه ها مطابق قرارداد طی مدت یکس��ال 
کار نظارت و بازرس��ی صحرای��ی بر منابع آبی را انجام 
داده و ب��ا متخلفین از طریق مراج��ع قضایي برخورد 

خواهند کرد.
خبرگزاری مهر در این رابطه عنوان کرده است که این 
گروه ها وظایف مختلفی از جمله جلوگیری از تخلفات 
منابع آبی اعم از اضافه برداش��ت و افزایش س��طح زیر 
کشت مطابق با میزان مندرج در پروانه مصرف بهینه، 
شناسایی چاه های غیرمجاز، انسداد چاه های غیرمجاز، 
کنترل کف ش��کنی های غیرمج��از و پیگیری تخلفات 

بهره برداران در مراجع قضایی را بر عهده دارند.
ای��ن فعالیت ها در حالی صورت می گیرد که پیش از 
این برخی مقامات اس��تان های خشک، درخواست آن 
را در قالب پلیس آب ارائه کرده بودند. این مس��ئله در 
تیرماه س��ال گذشته از س��وی یکی از مقامات استان 
کرمان بیان ش��ده بود. بر اساس درخواست های قبلی، 
لزوم ناظر آب در بخش کشاورزی و آب های زیرزمینی 

به شدت احساس می شد.
آنطور که برخی کارشناس��ان می گوین��د، کالیفرنیا 
از جمله ایالت هایی اس��ت که وضعیت کم آبی مش��ابه 

به ایران دارد. 
در ای��ن ایالت هم اخیرا مس��ئله پلی��س آب مطرح 
ش��ده اس��ت. برهمین اس��اس، اجرای برخی اقدامات 
در ایالت کالیفرنیا مانند تش��کیل پلیس آب و افزایش 
جریم��ه روزانه و همچنین افزایش تعرفه مش��ترکین 
پرمص��رف، موجب کاه��ش 13.5 درصدی مصرف آب 
این ایالت در ماه آوریل امس��ال نس��بت به آوریل سال 

2013 شده است. 
با این حال به نظر می رسد که آغاز به کار فعالیت های 
این چنینی هرچند دیرهنگام باش��د اما بتواند بخشی 
از بحران آب را که از مهم ترین آن، برداشت بی رویه از 

آب های زیرزمینی است، مرتفع کند.

خشکیدگی بیش از هشت هزار 
هکتار باغ پسته در سیرجان

مدی��ر جه��اد کش��اورزی شهرس��تان س��یرجان از 
خش��کیدگی بیش از هشت هزار هکتار باغات پسته به 

علت کم آبی خبر داد.

 به گزارش ایرنا، احمد مس��عودی در همایش صرفه 
جویی آب در مس��جد جامع شهر زید آباد که با حضور 
کش��اورزان پسته کار این منطقه برگزار شد افزود: طی 
چند س��ال اخیر س��الیانه بی��ش از 500 هکتار اراضی 
بخش کشاورزی به علت کمبود آب خشک شده است.

وی با اش��اره به س��رعت باالی پیش��روی آب شور و 
کمب��ود آب چاه های کش��اورزی گفت: س��رعت آثار 
خشکس��الی از اقدام مسئولین و کشاورزان برای صرفه 
جویی در مصرف آب یا مبارزه با خشکسالی بیشتر است.

وی تصریح کرد: روند صعودی خشکسالی و نبود آب 
در آینده بخش کشاورزی را نابود می کند.

مدیر جهاد کش��اورزی سیرجان گفت: یکهزار و 89 
حلقه چاه بخش کش��اورزی با برداش��ت 540 میلیون 
مترمکعب آب از س��فره های در سال بخش کشاورزی 
را پوش��ش می دهند و این برداش��ت به گونه ای است 
که ورودی آب به این س��فره ها در سال 320 میلیون 
مترمکعب اس��ت. وی با تاکید بر صرفه جویی و اجرای 
طرح های نوین آبیاری افزود: کشاورزانی که 70 در صد 
طرح آبیاری تحت فشار را اجرا کنند بخش دولتی 30 

درصد هزینه ها را بالعوض پرداخت می کند.
مس��عودی بیان کرد: توجه نکردن به مصرف آب در 
حال حاضر وضعیت را به گونه ای رقم زده که 35 درصد 
منابع آب شهرستان به علت پیشروی آب شور قادر به 
اجرای سیستم تحت فشار نیست بلکه باید به سیستم 
کم فشار مجهز شوند که در این بخش هم دولت در هر 
هکتار 32 میلیون ریال کمک بالعوض برای کشاورزان 

اختصاص داده است. 
در پایان این همایش بیش از 200 کش��اورز شرکت 
کننده در منطقه پسته خیز بخش زید آباد سیرجان بر 
اجرای سیستم آبیاری نوین برای تامین آب کشاورزی 

خود متعهد شدند.

آبیاری قطره ای تاجی
 نخستین بار در کرمان اجرا شد

مس��وول کمیته علم��ی و فنی پیش��گیری از عارضه 
خش��کیدگی خوشه خرما استان کرمان گفت: نخستین 
بار در دنیا طرح آبیاری قطره ای تاجی برای جلوگیری 
از عارضه خش��کیدگی خوش��ه خرما در کرمان اجرایی 

شده است.
 غالمحسین شهیدی در نشست پیشگیری از عارضه 
خشکیدگی خوش��ه خرما در اتاق کرمان افزود: اجرای 
این طرح دما را کاهش می دهد و در واقع این روش هر 
درخت نخل را به یک کولر سرخود تبدیل کرده است.

وی درب��اره مهمترین مزایای ط��رح آبیاری قطره ای 
تاجی گفت: برطرف کردن عارضه خش��کیدگی خوشه 
خرم��ا، افزایش رطوبت منطقه تاج خرما و خنثی کردن 
اثر بادهای گرم در دوران بحرانی از جمله این مزایاست.

وی افزود: آبیاری قطره ای تاجی نخل ها طرحی مکمل 
آبیاری است و با این روش می توانیم 30 درصد آبیاری 

مورد نیاز خرما را تامین کنیم.
مس��وول کمیته علم��ی و فنی پیش��گیری از عارضه 
خشکیدگی خوشه خرما استان کرمان بیان کرد: امسال 
اس��تانداری کرمان میزان خس��ارت خشکیدگی خوشه 
خرما را هزار تا هزار و 500 میلیارد ریال عنوان کرده بود.

وی گفت: نمی توانیم پیش بینی کنیم که در س��ال 
جاری یا سال های بعد عارضه خشکیدگی خوشه اتفاق 

می افتد یا خیر اما باید قبل از وقوع آن کاری کرد.
بنیانگذار دانش��کده کشاورزی کرمان، پژمردگی میوه 
ه��ا را یکی از عالیم عارضه خش��کیدگی خوش��ه خرما 
برش��مرد و افزود: در مجموع نتایج این تحقیق ما را بر 
این باور هدایت کرد ک��ه چنانچه بتوانیم ضمن تعدیل 
دما با افزایش رطوبت نس��بی محیط نخل، تاثیر بادهای 
گرم را کاهش دهیم عارضه خشکیدگی خوشه خرما را 

متوقف کرده ایم.
رییس هیات امنای انجمن خرمای اس��تان کرمان نیز 
در این نشست گفت: اتاق بازرگانی استان کرمان سعی 
کرد با عارضه خش��کیدگی خوش��ه خرما برخورد و نظر 
کارشناسان خبره سراسر کشور را جمع کند که در این 
راس��تا کمیته علمی و فنی را به سرپرستی غالمحسین 

شهیدی تشکیل داد.
مه��دی ایرانی کرمان��ی بیان کرد: ح��دود 30 نفر از 
کارشناسان دانشگاهی و مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی 
از اس��تان های خرماخیز کشور پس از برگزاری نشست 
هایی 27 طرح پژوهشی را ارایه دادند تا بتوانند صورت 

مسئله عارضه خشکیدگی خرما را پیدا کنند.
وی گف��ت: اتاق بازرگانی کرمان ح��دود 30 میلیون 
تومان اعتبار اختصاص داد تا طرح های تحقیقاتی برای 
عارضه خشکیدگی خرما تعریف شود اما اجرای این پروژه 
ها نیاز به هشت هزار میلیون ریال اعتبار داشت که اتاق 

بازرگانی کرمان این منابع را نمی توانست تامین کند.
به گزارش ایرنا ، وی خاطرنشان کرد: اکنون ما وظیفه 
داریم اگر فردی مانند شهیدی به این نتایج دست یافته، 
نخ��ل داران و باغ داران را دعوت کنیم تا به حرف های 

او گوش دهند.
ایرانی کرمانی گفت: امیدوارم باغداران دستاوردهای 
تحقیقات کمیته علمی و فنی عارضه خشکیدگی خرما 

را اجرا کنند.

خرمای مضافتی کرمان
 در تاالر کشاورزی بورس کاال

در آخرین روز کاری هفته گذش��ته،603 تن خرمای 
مضافتی کرمان، 5 هزار تن شکرسفید، 10 هزار تن گندم 
خوراکی، 4 هزار تن گندم دروم و 1900 تن ذرت دانه 
ای  راهی تاالر محصوالت کش��اورزی ش��د. در این روز، 
440 تن شکر سفید کارخانه های قند شیروان، فریمان 

و نیشابور به قیمت 21 هزار ریال معامله شد
همچنین در هفته گذش��ته، برای اولین بار رب گوجه 
فرنگی در بورس کاالی عرضه ش��د. البته این عرضه در 
بازار فرعی بورس کاال رخ داد. اما به هرحال، شنبه هفته 
گذش��ته، اولین بار 500 ت��ن رب گوجه فرنگی مجتمع 
صنایع غذایی اصفهان با قیمت پایه 24 هزار و 500 ریال 
راهی بازار فرعی بورس کاالی ایران می شود. در مقابل، 
اولین روز کاری در تاالر کشاورزی بورس کاال بی رونق 
بود. به طوری که تنها 2100 تن ذرت دانه ای قزوین و 
خوزستان عرضه شد. در اولین روز کاری هفته گذشته، 
در ت��االر محصوالت کش��اورزی، 100 تن ذرت دانه ای 
خوزس��تان به قیمت 6500 ریال در هر کیلوگرم مورد 
معامله قرار گرفت. روز یکشنبه، 4 هزار تن گندم دروم، 
3 هزار تن شکرس��فید و 2 هزار تن ذرت دانه ای روانه 
تاالر کش��اورزی بورس کاال شد که از این میزان، 500 
تن شکرسفید کارخانه قند شاهرود، 300 تن شکرسفید 
کارخانه قند تربت جام، 300 تن شکرسفید کارخانه قند 
فریمان، 100 تن شکرسفید کارخانه قند نیشابور، 100 
تن شکرسفید کارخانه قند شیروان و 40 تن شکرسفید 
کارخانه قند شیرین در تاالر محصوالت کشاورزی مورد 

معامله قرار گرفت.
سومین روز هفته هم با عرضه 7500 تن شکرسفید، 
چهار هزار تن گندم دروم و دو هزار تن ذرت دانه ای تاالر 
محصوالت کشاورزی س��پری شد. از این میزان عرضه، 
720 تن شکرسفید کارخانه قند نیشابور و 100 تن ذرت 
دانه ای قزوین در تاالر محصوالت کشاورزی معامله شد.

به گزارش صدای اقتصاد ،سه شنبه، 26 هزار و 900 
تن ذرت دانه ای، پنج هزار تن شکرس��فید، چهار هزار 
تن گن��دم دروم و 603 تن خرمای مضافتی روانه تاالر 
محصوالت کشاورزی شد. کارگزاران هم معامله 1800 
ت��ن ذرت دان��ه ای و 640 ت��ن شکرس��فید را در تاالر 

محصوالت کشاورزی ثبت کردند.

گزارش » اقتصاد کرمان « از رویکرد جدید  بخش کشاورزی استان کرمان   خبر  خبر

حرکت به سمت تولیدات کم آب بر

چشم انداز اقتصادی و آینده تجارت گوهر و زیور آالت در ایران )بخش هفتم(

آمیتسیت یاقوت بنفش
تا قرن 18 به دلیل کمیابی بلورهای 
آمیتیست این سنگ تنها به اشراف و 
کاردینال ها تعلق داشت و قیمت آن 
با الماس و یاقوت و زمرد برابری می 
کرد ولی با کش��ف معادن بزرگ آن 
از جمل��ه در برزیل قیمت آن کاهش 
شدیدی پیدا کرد. بهترین نوع آمیتیست 
ها به نام Deep Russian و Deep Siberian  ش��ناخته می 
ش��وند که مقدار جزیی رنگ قرمز در آن دیده می شود  و قیمت 
آن گاهی افزون بر 50 هزار دالر به ازاء هر قیراط است. ارزش بلور 
آمیتیست با میزان افزایش شدت رنگ آن نسبت مستقیم دارد.

کوارتز یکی از مهم ترین مواد معدنی در روی زمین می باش��د و 
دومین ماده معدنی فراوان بعد از فلدس��پاتها در پوس��ته قاره ای 
زمین اس��ت. کوارتز در معنی یعنی کانی سخت است و ترکیبات 
اکس��ید سیلیس��یوم بر مبنای درجه تبلور و محیط تش��کیل آن 
)سنگهای آذرین، رسوبی و دگرگونی( به دو دسته بلورین و نهان 
بلورین تقسیم بندی می شوند. آمیتیست، سنگ دلربا، درکوهی، 
کوارتزآبی، کوارتز زرد )س��یترین(، کوارتز چشم گربه ای، کوارتز 
دودی و چش��م ببری از انواع کوارتز بلوری هس��تند. کوارتز های 
نهان بلور شامل عقیق، ژاسپر، کریزوپریز و کالسدونی می باشند 

که اغلب مات و بعضا نیمه شفاف تا شفاف هستند.
آمیتیس��ت یا کوارتز بنفش یکی از گرانبهاترین کانی های گروه 
کوارتز در عهد باس��تان بوده اس��ت. کوارتز کانی گوهری بس��یار 
جذاب، س��خت و بادوام اس��ت که در فارسی به نامهای جمشت، 
جمست و گمست شهرت دارد. کوارتز بنفش بعنوان یاقوت ارغوانی 
و سافیر بنفش نیز در بازار تجاری پرآوازه است. کوارتز کانی بسیار 
متنوعی است و در اندازه ها، اشکال گوناگون و رنگهای متنوع دیده 
می ش��ود. در حال حاضر دیگر مانند گذشته کوارتز و گونه های 
متنوع رنگی آن کانی های قیمتی مهمی محس��وب نمی شوند و 

در دسته کانیهای نیمه قیمتی طبقه بندی می شوند. 
 از لحاظ ش��یمیایی آمیتیست ش��بیه کانی کوارتز دارای ترکیب 
اکسید سیلیسیوم است. در قرن نوزدهم تصور بر این بود که رنگ 
آمتیست به علت وجود مقداری ناخالصی عنصر منگنز می باشد و 
الکن دانشمندان بعدها دریافتند که مقدار بسیار اندکی آهن سه 
ظرفیتی، تیتانیوم و منگنز موجب ایجاد رنگ بنفش در این کانی 
می شود. از میان انواع آمیتیست، گونه هایی که دارای رنگ بنفش 
سیر تا ارغوانی باشند ارزش باالتری نسبت به بقیه انواع آمیتیست 

دارند. این کانی با این رنگها بسیار کمیاب است. 
آمیتیس��ت مانند کانی کوارتز در سیستم هگزاگونال متبلور می 
شود. این کانی دارای سختی 7 در مقیاس موهس است و در رده 

س��یلیکات های داربستی طبقه بندی می شود. آمیتسیت دارای 
شکس��تگی صدفی، جال چرب و شیشه ای می باشد و گونه های 
آن ش��فاف تا نیمه شفاف می باشند. در گوهر شناسی با استفاده 
از چلسی فیلتر رنگ آن قرمز دیده می شود. اندیس رفرکتومتری 
آمیتیس��ت یکی از مشخصه آن اس��ت که بین 1.544 تا 1.553 
متغیر است. وزن مخصوص آن 2.65 گرم بر سانتی متر مکعب و 
بیرفرنژانس آن در سری اول و حدود 0.009 است. این کانی دارای 
خاصیت فلوئورسانی ضعیفی نیز هست. برای شناسایی کوارتزهای 
بلوری روش��های متعددی از جمله اسپکتروس��کوپی مادون قرمز 
و خاصیت پیزوالکتریکی وجود دارد که البته راههای شناس��ایی 

قطعی این کانی نیستند.
گونه ای از آمیتیست به نام رز فرانسوی  Rose De France  نیز 
در بازار هست که در حقیقت آمیتیست بنفش مایل به صورتی می 
باشند. آمیتسیت در طبقه بندی کنونی در دسته گوهر های نیمه 
قیمتی طبقه بندی می شود زیرا به فراوانی در طبیعت دیده می 
شود. کانی آمترین Ametrine ترکیبی از آمیتیست و سیترین 
اس��ت. س��یترین نوع کوارتز بلورین زرد رنگ اس��ت. که در بازار 
گوهر ها از جایگاه خوبی برخوردار است. گونه هایی از آمیتیست 
های روتیل دار نیز در طبیعت دیده می شود که بلورهای سوزنی 
روتیل در داخل آن منطره زیبایی را بوجود آورده و مورد پس��ند 

بازار مد زیورآالت است. 
در س��ال 1900 بزرگتری��ن آمیتیس��ت طبیعی جه��ان به وزن 
تقریبی 8 تن به رنگ س��یاه و بنفش در معادن برزیل کشف شد 
که اکنون در گنجینه برزیل موزه واش��نگتن نگهداری می شود. 
در سال 1993 نیز بلور 100 کیلو گرمی قابل تراش از آمتیست 
در معدن ماین آمریکا کش��ف شد که برخی از کریستال های آن 
به 19 سانتی متر نیز می رسند. اکثر بلورهای آمیتیست در ژئود 
یافت می ش��وند. ژئود حفره ای است سیال داغ سیلیس دارد در 
داخل آن به تله افتاده و بتدریج س��رد شده و کانی ها در اطراف 
حفره رشد می نمایند. در بسیاری از آمیتیست ها تندی رنگ در 
بخش نوک آن ش��دید تر است که ناشی از تغییرات شیمیایی در 

مراحل انتهایی تبلور بلور است.  
آمیتیس��ت چنانچه تحت شرایط آزمایش��گاهی و فشار متعارف 
حرارت داده ش��ود به رنگهای زرد و نارنجی، زرد و قهوه ای و یا 
قهوه ای تیره در می آید. آمیتیست در درجه حرارت 572 درجه 
فارنهایت بی رنگ ش��ده و در حرارت 932 درجه فارنهایت رنگ 

آن به سمت زرد گرایش پیدا می نماید.
آمیتیس��ت می تواند در اثر بهسازی از نوع پرتوافکنی ایجاد شود 
به طوریکه کوارتز بی رنگ را تحت پرتوافکنی اشعه گاما و اشعه 
ایکس قرار می دهند  و چنانچه این نوع از آمیتیست در معرض 
حرارت واقع شود رنگ آن به زرد و با حتی سبز تبدیل می شود 

و رن��گ آن ش��بیه کوارتز دودی به رن��گ زرد تا قهوه ای متمایل 
می شود که در جواهرسازی به آن آمیتیست سوخته گفته می شود.

نوع مصنوعی آمیتیس��ت به روش گرمابی نیز تهیه می ش��ود که 
اغلب فاقد ناخالصی می باش��ند. روش ش��ناخت نوع مصنوعی از 
طبیعی آن شناخت ناخالصی های انواع طبیعی و یا مصنوعی در 
داخل بلور آن اس��ت. شناخت و شناس��ایی گونه های طبیعی از 
مصنوعی هر گوهری نیاز به آزمایشگاه تخصصی گوهر شناسی و 

گوهر شناس مجرب دارد.
در بازار تجاری اغلب گونه های تراش خورده آمیتسیت بر اساس 
رنگ، درجه شفافیت و اندازه قیمت گذاری می شوند. کوارتز بی 
رنگ دارای پائین ترین قیمت و کوارتز های رنگین نایاب بیشترین 
قیم��ت را دارند. ارزان تری��ن کوارتز ها حدود 9.6 دالر با ازاء هر 
قی��راط و گ��ران ترین آن حدود 66.5 دالر ب��ه ازاء هر قیراط در 
جوالی 2015 قیمت داشته اند. برای قیمت گذاری انواع آمیتسیت 
بایستی به درجه شفافیت نیز توجه نمود. بطوریکه ضریب شفافیت 
مابین 1 تا 0.342 متغیر اس��ت. وزن گوهر بر اس��اس قیراط نیز 
دارای ضریب دیگری است که بهنگام قیمت گذاری بایستی طبق 
جدول محاسبه و قیمت گذاری شود. قیمت انواع کوارتز بسته به 
رنگ، نوع پاش��ش رنگ، شدت رنگ، درجه شدت تغییرات رنگ، 
اندازه، وزن، ش��کل ظاهری، ماکل، ش��فافیت، نوع تراش و محل 
پیدایش آن متفاوت اس��ت بطور مثال ی��ک قطعه تراش خورده 
10.25 قیراط��ی کوارت��ز دودی حدود 26 دالر، یک قطعه تراش 
خورده قلبی به وزن 97.79 قیراط حدود 200 دالر و یک قطعه 
تراش خورده آمیتسیت به وزن 3.29 قیراط تراش کابوشن کمتر 
از 17 دالر قیم��ت دارد. ن��وع و کیفیت ت��راش در قیمت گذاری 

بلورهای تراش خورده موثر است.
بلور آمیتیست در اکثر کشورهای جهان دیده شده است از بزرگ 
ترین استخراج کنندگان این کانی می توان به کشور های برزیل، 
اروگوئه، ماداگاسکار، روسیه، غرب استرالیا، هندوستان، سریالنکا، 
میانمار، زیمبابوه، نامیبیا، زامبیا، کانادا، آمریکا، مکزیک، بولیوی، 

آلمان، فرانسه، اتریش، رومانی و عربستان اشاره کرد.
در ایران نیز مناطقی وجود دارد که آمتیست مرغوب در آنجا پیدا 
می ش��ود مانند کوه تشناب خور، کوه گبری رفسنجان و منطقه 
ترکمن چای، سیس��تان و بلوچستان، خراسان جنوبی. در منطقه 
میانه آمتیست های مرغوبی دیده شده است که اندازه بلورهای آن 
به 3 سانتی متر هم می رسد. در اتوبان تهران به قزوین روبروی 
نیروگاه شهید رجایی نیز در میان سنگهای آتشفشانی ژئود های 

آمیتیست دیده شده است. 

* استادیار دانشگاه 
* مدرس گوهر شناسی موسسه آموزشی آتراُدر

سیدعبدالرضا جعفری صدر

هاجر سلطانی  نژاد
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س��رویس های بهداشتی هتل های ایران، حتی 
در مواردی هتل های 4 و 5 ستاره تفاوت چندانی 
با سرویس های بهداشتی بین راهی ندارند و گواه 
این مس��اله گردشگران و مس��افرانی هستند که 
اعتراض شان در ازای پولی که داده اند و سرویسی 

ک��ه نگرفته اند، به گوش می رس��د. ب��ه گزارش 
»ایس��نا«، صرف نظر از س��رویس های بهداشتی 
بین راهی که ظاهرا به ِگره  کور صنعت گردشگری 
تبدیل ش��ده ، سرویس های بهداشتی دیگری هم 
هستند که با وجود داشتن مالک و سرمایه گذار، 

وضعیتی بی ش��باهت به چش��مه های بهداشتی 
بین راهی ندارن��د؛ واحدهایی که در هتل هایی با 
ستاره هایی روشن محفوظ مانده اند و ظاهرا به دور 
از چشم ناظران و مجریان استانداردسازی مشغول 

سرویس دهی به مشتریان هستند. 

انتقاد از سرویس های 
بهداشتی نامناسب برخی 
هتل ها

  خبر
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گردشگری

خبر    خبر

در هفته فرهنگی کرمان صورت می گیرد

رونمایی از اقامتگاه های 
بوم گردی کرمان

سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردش��گری اس��تان کرمان گفت: در 
هفته فرهنگی کرمان از اقامتگاه های بوم گردی اس��تان 
کرم��ان رونمایی می ش��ود. محمد جهانش��اهی اظهار 
داش��ت: همزمان با برگزاری جش��نواره بزرگ فرهنگی 
کرم��ان در برج میالد ته��ران از اقامتگاه های بوم گردی 
اس��تان کرمان رونمایی می شود. جهانشاهی با اشاره به 
برگزاری جشنواره بزرگ کرمان از تاریخ 16 تا 23 مرداد 
ماه جاری بیان داش��ت: در این مراس��م از 15 اقامتگاه 
بوم گ��ردی اس��تان و همچنین آغاز رس��می این پروژه 
بزرگ در بخش خدمات گردش��گری رونمایی می شود. 
وی خاطرنش��ان کرد: با توج��ه به اهمیت موضوع و نیز 
تنوع اقلیم و فرهنگ استان کرمان، این ظرفیت مهم از 
جایگاه ویژه ای در برنامه های توسعه گردشگری استان 
کرمان پیدا کرده و از ابتدای امسال به شکل جدی تر و با 
سرعت بیشتری در حال اجراست.جهانشاهی در گفت وگو 
با فارس، تصریح کرد: در این جشنواره تنوع اقامتگاه های 
بوم گردی اس��تان کرمان به گردشگران و عالقمندان به 
این مبحث ارائه می ش��ود. وی خاطرنشان کرد: در حال 
حاضر 12 اقامتگاه بوم گردی در استان کرمان فعال است 
که بیش از 20 واحد دیگر طی مراحل قانونی و اداری به 

این اقامتگاه ها افزوده می شود.

رونمایی از سیم کارت 
گردشگری تا 5 مهر

مع��اون گردش��گری س��ازمان می��راث فرهنگ��ی، 
صنایع دس��تی و گردش��گری از تکمیل 60درصد طرح 
راه ان��دازی س��یم کارت گردش��گری خب��ر داد و گفت: 
امیدواری��م تا 5 مهر همزمان با روز جهانی جهانگردی، 
از این طرح رونمایی کنی��م. مرتضی رحمانی موحد در 
گفت وگو با »ایس��نا« با بیان اینکه هنوز توافق با اپراتور 
تلف��ن همراه تکمیل نش��ده اس��ت، افزود: س��یم کارت 
گردشگری جزو خدماتی است که برای گردشگران به ویژه 
خارجی ها طراحی شده و با سیم کارت های معمولی تلفن 
همراه تفاوت دارد. وی خاطرنشان کرد: این سیم کارت به 
دو زبان انگلیسی و عربی اطالعات مربوط به جاذبه های 
گردش��گری ایران را در اختیار اس��تفاده کنندگان قرار 
می دهد ، به اینترنت دسترس��ی آسان تری دارد و دارای 
مالتی مدیا ، GPS و با قابلیت یک Handbook است.

ب��ه گفته معاون گردش��گری، گردش��گران ب��ا ارائه 
گذرنام��ه معتبر خود ش��خصا یا از طری��ق مدیر تور در 
مرزهای ورودی ، فرودگاه های بین المللی، کیوسک های 
اطالع رسانی یا آژانس های گردشگری می توانند به تهیه 
س��یم کارت گردش��گری اقدام کنند. وی با برش��مردن 
مزی��ت اس��تفاده از این س��یم کارت برای گردش��گران 
خارج��ی، تصریح کرد: هزین��ه رومینگ تلفن همراه در 
ایران گران اس��ت و اس��تفاده از س��یم کارتی که در آن 
اطالعات گردش��گری ایران تجمیع ش��ده، حتما بیشتر 
به کار گردش��گران خواهد آمد. رحمانی موحد همچنین 
یادآور شد: این سیم کارت ها، اعتباری و با مهلت یک تا 

دو ماه هستند که فقط در ایران کاربرد دارند.

عمارت شاه نشین باغ شاهزاده 
ماهان به فضای نمایشگاهی 

تبدیل می شود
سرپرس��ت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی 
و گردش��گری اس��تان کرمان گفت: ب��زودی در محل 
کوش��ک )عمارت شاه نشین( باغ شاهزاده ماهان فضای 
نمایشگاهی راه اندازی می شود. محمدعلی کدوری در 
گف��ت و گو با ایرن��ا افزود: یکی از مهمترین بخش های 
باغ ش��اهزاده ماهان کوشک یا همان عمارت شاه نشین 
است که دارای یک زیر زمین بال استفاده می باشد. وی 
ادامه داد: با توجه به دکوراس��یون داخلی، این کوشک 
قابلیت تبدیل به فضای نمایشگاهی را دارد و با بررسی 
هایی که از نظر فنی و مرمتی مد نظر قرار گرفت تصمیم 
گرفتیم که از این قس��مت به عنوان فضای نمایشگاهی 
استفاده کنیم. کدوری گفت: بیش از یک میلیارد ریال 

هزینه این گالری از اعتبارات استانی تامین می شود.

چش��م انداز جدیدی در برابر گردشگری کشور گشوده شده 
و بای��د دید برنامه دول��ت و بخش خصوصی برای بهره گیری 
از این فرصت طالیی چیس��ت؟.این در شرایطی است که با به 
صدا درآمدن س��وت پایان مذاکرات هسته ای، امیدواری هایی 
نو به رشد گردشگری در ایران و کرمان به وجود آمده است.با 
این حال گردش��گری کرمان با مسائل و موانعی روبروست که 
ابتدا باید آنها را از سر راه بردارد و چاره ای برای شرایطی که 
چندان با تحریم مرتبط نبوده و نیست بیندیشد تا پس از آن 
بتواند بهره ای از شرایط جدید هم ببرد.گردشگری کرمان برای 
باقی نماندن در همان س��کوت و س��کون دوره تحریم و پیش 
از آن، نیازمند تحولی اساسی در رویکرد و نگرش متولیان آن 
اس��ت.در گفت و گوی »اقتصاد کرمان« با سیدمحمدابراهیم 
علوی از صاحب نظران و فعاالن بخش گردش��گری استان به 

همین مسائل و موانع پرداخته ایم. 

ای��ن صاحبنظ��ر حوزه گردش��گری، عل��ل و موانع رش��د صنعت 
گردش��گری را در ای��ران در چند بخش عنوان ک��رد و گفت: ضعف 
مدیریت کالن درصنعت گردشگری طی بیش از 35 سال گذشته از 

جمله موانع رشد این صنعت در کشور است.
 وی تاکی��د کرد: باید توجه داش��ت مدیریت کالن قوی ، معتقد، 
عالقمند و دلس��وز در این صنع��ت از مهمترین مولفه های موفقیت 
است  و مدیریت های کوتاه مدت و سطحی نگر در صنعت گردشگری 

جوابگو نیست و نخواهد بود.
 محمد ابراهیم علوی، با بیان اینکه در این صنعت، ایجاد زیر ساخت 
های الزم توام با برنامه ریزی های کارشناس��انه کوتاه مدت ، میان 
مدت و بلند مدت،می تواند گردشگری را شکوفا سازد، گفت: کوتاهی 
عمر مدیریت مس��ئوالن دولتی و تغییرات پی در پی آنان آنچنانکه 
در طول 35 گذشته در سطح ملی و استانی شاهد بوده ایم، اجرای 
برنامه ه��ای کوتاه مدت را مخت��ل، و تهیه و تنظیم برنامه های میان 

مدت و بلند مدت را غیر ممکن می سازد.
وی اضافه کرد: نبود احساس رقابت و همدلی در بین مدیران بخش 
دولتی برای حسن استفاده از ظرفیت های مردمی و بالقوه و طبیعی 
بخش تحت مس��ئولیت آنها، باعث ش��ده تا نه تنها این صنعت رشد 
نیابد بلکه آثار منفی و عوارض تصمیمات بدون پشتوانه کارشناسی 
در س��طح اس��تان و کشور کامال به چش��م آید و سایه دولت هر روز 
سنگین تر شود چنانکه بیشتر هتل ها توسط بخش دولتی اداره می 
شوند، ش��رکت های هواپیمایی به نوعی وابسته به دولت و نهادهای 
آن هستند و در چنین شرایطی یکی از گام های اساسی و بلند برای 
رونق و رشد، بالندگی، افزایش مزیت نسبی و ایجاد رقابت در بخش 
گردشگری، واگذاری بخش های خدماتی نظیر هتل ها، شرکت های 
حمل ونقل و فرودگاه ها به بخش خصوصی اس��ت تا رشد و پویایی 

در این صنعت را شاهد باشیم و از آثار آن بهره مند  شویم.
وی ادامه داد: تجربه تاریخی و موفق  همه کشورهای جهان حتی 
کش��ورهای همسایه شمالی و ترکیه و کش��ورهای غربی همسایه و 
دیگر کشورهای اروپایی وغربی � آسیایی، موید این مساله مهم است.

ع�دم توس�عه مناب�ع انس�انی ضع�ف پای�ه ای در صنعت 
گردشگری 

محمدابراهیم علوی در بخش دیگری از تحلیل خود، از موانع رشد 
صنعت گردشگری در کشور به عدم توسعه منابع انسانی اشاره کرد 
و گفت: به اعتراف گردشگران داخلی و خارجی، یکی از مشکالت و 
ضعف های پایه ای ما در صنعت گردشگری عدم توسعه منابع انسانی 
است،  بیشتر نیروهای شاغل دراین بخش از لحاظ علمی غیر مرتبط 
با صنعت گردشگری هستند و بدون توجه به ویژگی های این صنعت 

و صرفا با دید تجاری و درآمد زایی به این صنعت روی آورده اند.
وی ادامه داد: درست است که در هر کسب و کار،  درآمد زایی و 
کسب سود مهم است ولی عدم آشنایی با دانش گردشگری و ویژگی 
های این صنعت جهانی، آنهم در فضای رقابت ش��دید بین المللی، 
افزایش هزینه ها و آثار منفی و عدم توسعه گردشگری را درسال های 

گذشته در کشور رقم زده است.
وی بیان کرد: ایران در جهت توس��عه روز افزون و کارآمد صنعت 
گردشگری خود، نیازمند تشویق و حمایت از تاسیس و توسعه مدارس 
فنی و حرفه ای و مراکز آموزش عالی مرتبط با صنعت گردش��گری 
و تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد ) تسلط به زبان خارجی 
� تس��لط به استفاده از کامپیوتر � آموزش های مدیریتی � تبلیغات 
و بازاریاب��ی � اطالع��ات تخصصی در خصوص تاریخ ، جغرافیا و هنر 

و.....( است.
وی تصریح کرد: در این صنعت از مدیران و کارمندان دفاتر فروش 
بلیط مسافرتی ) هواپیمایی، قطار،  اتوبوس ....( تا رانندگان تاکسی و 
اتوبوس های شهری و بین شهری، مدیران و پرسنل رستوران های 
بین راهی، رستوران های درون شهری و روستایی، هتل ها و مراکز 
اقامتی، بانک ها � راهنمایان گردشگری پلیس ، نیروی انتظامی و .... 
همه و همه نیازمند آموزش های کوتاه مدت علمی، دوره های آموزشی 

با تکنولوژی و علم روز در صنعت گردشگری هستند.
وی افزود: برگزاری سمینارهای تخصصی و تورهای آموزشی داخلی 
و خارجی برای مدیران در جهت اس��تفاده از تجربیات سایر کشورها 

از ضروریات است.

ضعف اطالع رسانی در زمینه جذب گردشگر
 عل��وی بیان داش��ت: یکی از عوامل اصل��ی دیگر در زمینه جذب 
گردش��گران به ویژه از سایر کشورها ،شیوه اطالع رسانی و تبلیغات 
در خصوص ایران و اس��تان ها و امکانات و جاذبه های گردش��گری 
است که متاسفانه سازمان ها و نهادهای درگیر با صنعت گردشگری 
که متولیان اصلی این صنعت هس��تند درس��ال های گذشته در این 

ارتباط، کمترین فعالیت را داشته و بسیار  ضعیف عمل کرده اند.
وی افزود: اگر به تبلیغات گس��ترده کش��ورهایی همچون امارات 
متحده عربی، ترکیه و سایر کشورهای کوچک و کم جمعیت همسایه 
ایران در شبکه های ماهواره ای جهانی، اینترنت و یا در قالب شرکت 
فعال در نمایش��گاه های بین المللی، توجه کنید، مالحظه می کنید 
چه فاصله بس��یاری با همین کشورهای همسایه مان داریم ومهمتر 
از  آن،بس��ترهایی را که بخش دولتی در این کش��ورها برای حضور 
فعال بخش خصوصی کارآفرین در این صنعت فراهم س��اخته، اصال 

باور کردنی نیست.
 وی ادامه داد:  بخش دولتی ما در ایران و به ویژه در استان ، اعتقاد 
و باوری به صنعت گردشگری و جایگاه درآمد زایی و اشتغالزایی آن 
در طول سالهای گذشته نداشته است هرچند نمی توان منکر بعضی 
اقدامات مهم معدود افراد دلسوز و عالقمند و اقدامات آنها شد (ولی 

اقدامات مورد نظر در صنعت گردشگری استان، موردی و خیلی کم 
بوده است. وی گفت: به دلیل ضعف اساسی در اطالع رسانی و تبلیغ 
و معرفی جاذبه های کشور، گردشگران داخلی نیز کشور را در لیست 
مقاصد گردشگری خود قرار نمی دهند تا چه رسد به سایر کشورها.

وی با اش��اره به تبلیغات گسترده کشورهایی چون ترکیه، امارات 
متحده عربی و همسایه های شمالی ایران، گفت:این کشورها در خواب 
غفلت بیش از 30 س��اله گذش��ته ما در صنعت گردشگری، با اطالع 
رسانی و تبلیغات گسترده و متنوع و خالقانه اقدام به جذب سرمایه 
گذار برای ایجاد توس��عه زیر بناهای مورد نیاز صنعت گردش��گری و 
جذب انواع گردش��گر در طول 12 ماه س��ال به شیوه های مختلف 
کرده اند. وی افزود: تسهیل در شرایط سرمایه گذاری و مشوق های 
باور نکردنی، ایجاد زیر ساخت ها، تسهیل در آموزش مردم و توسعه 
منابع انسانی درگیر، تسهیل در شرکت در نمایشگاه های بین المللی، 
تعریف بس��ته های گردش��گری با قیمت های مناسب و متناسب با 

بودجه خانوارها و افراد گردشگر از جمله اقدامات کلیدی آنهاست.
علوی اضافه کرد: حتی این کش��ورها در ساخت فیلم ها و سریال 
های سرگرم کننده  تلویزیونی و سینمایی خود نیز توجه ویژه ای به  

تبلیغ و معرفی جاذبه های گردشگری خود داشته و دارند.
این فعال بخش گردشگری گفت: این کشورها به درستی دریافته 
اند که توس��عه صنعت گردشگری و جذب گردشگران خارجی یعنی 
توانمندس��ازی جوامع محروم و توسعه نیافته محلی،  ایجاد اشتغال 
ف��راوان یا کمترین میزان س��رمایه گذاری در مقایس��ه با صنعت و 
معدن و کس��ب  درآمد ارزی بس��یار باال در مقابل خام فروش��ی و 

اقتصاد تک محصولی.
 وی اضاف��ه ک��رد: باید با تهیه برنامه ه��ای تلویزیونی، فیلم های 
مستند،اس��تفاده از ظرفیت سایت های اینترنتی، در خصوص جاذبه 
های گردشگری ومعرفی بسته های تشویقی و فرصت های سرمایه 
گ��ذاری در این بخش، جهانیان عالقمندان به س��یرو س��فر وحتی 

معالجات پزشکی را به ایران و کرمان دعوت نماییم.

 جنگ روانی عامل دیگر عدم رشد صنعت گردشگری 
 عل��وی گفت: از دیگر عوامل و موانع موثر در عدم رش��د مطلوب 
گردش��گری ایران ، تبلیغات منفی رس��انه های بین المللی و نشان 
دادن چهره منفی از ایران در نتیجه ایجاد جنگ روانی و تبلیغ عدم 
امنیت در ایران در طول س��الهای پس از پیروزی انقالب اس��المی 
اس��ت که به طور طبیعی باعث کاهش جذب گردشگران خارجی به 

مقصد ایران شده است.
وی افزود: ولی بایدتوجه داش��ت همچنانکه اقدامات 2 ساله دولت 
یازدهم در همه ابعاد و به ویژه دیپلماسی فعال خارجی نشان می دهد 
می توانستیم با مدیریت مناسب و کارشناسانه تری، آثار تحریم را بر 
اقتصاد ایران و به ویِژه صنعت گردشگری کم رنگ وحتی خنثی سازیم.

فرصت های جهانی برای عرضه صنعت گردشگری ایران
وی گفت:با این حال و با کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری 
ناشی از رکود اقتصادی و تورم در کشورهای اروپایی و آمریکایی و 
ایجاد ناامنی در کش��ورهای جذاب گردش��گری مانند مصر، سوریه، 
عراق، ترکیه  و بعضی از کش��ورهای آفریقایی، باعث شده کشور ما 
با وجود همه بد اخالقی ها و فشارهای ناشی از  تحریم ها و کاهش 
ش��دید قیمت نفت، در  ثبات و آرام��ش و امنیت، پذیرای آمار روز 
افزون گردشگران از سراسر جهان به ویژه کشورهای اروپایی باشد.

وی ادامه داد: ورود گردشگران خارجی با قطارهای عقاب طالیی 
و هزارو یکش��ب و بازدید هر چند کوتاه آنان از جاذبه های منحصر 
ب��ه فرد ایران، حضور روز افزون متقاضیان انواع خدمات پزش��کی ، 
بهداش��تی ، درمانی از کشورهای همسایه و حتی کشورهای دورتر 
) توریس��م پزشکی( و همچنین سیل سفر مس��لمانان به شهرها و 
اس��تان های مذهبی ایران ) توریس��م مذهبی( همه و همه، نش��ان 
از تحول و رونق و آینده امید بخش صنعت گردش��گری در ایران و 
توج��ه وی��ژه جهانیان به ایران دارد.  وی با بیان اینکه باید رویداد و 
فرصت تاریخی توافق هسته ای را غنیمت شمرد، و بهترین استفاده 
را برای توسعه بیشتر صنعت گردشگری و توانمندی های منحصر به 
فرد آن در اشتغال زایی و درآمد زایی در شهرها و حتی روستاهای 
ایران و کرمان داش��ت، گفت: سازمان میراث و گردشگری کشور با 
آسیب شناسی از ضعف ها و کاستی ها ، شناسایی فرصت ها، برنامه 
ریزی کارشناسانه وعلمی ، حضور فعال در نمایشگاه های بین المللی 
مرتبط با صنعت گردش��گری در کش��ورهای مختلف، اصالح برخی 
مقررات دست و پاگیر و مزاحم،باید چهره خوب و زیبایی را از ایران 
و ایرانی و توانمندی های صنعت گردشگری کشور در سطح داخل و 

خارج به نمایش گذارد.

وی در این رابطه افزود: از مهمترین اقدامات سازمان میراث فرهنگی 
صنایع دس��تی و گردش��گری، برنامه ریزی 10 ساله برای جذب 20 
میلیون گردشگر و کسب 30 میلیارد دالر در آمد ارزی و به تبع آن 

افزایش اشتغال و رونق اقتصادی در کشور است.
وی با اش��اره به ثبت جهانی آثارتاریخی ایران گفت: انتشار اخبار 
ثب��ت جهانی آث��ار تاریخی از جمله ش��وش و میمن��د و اقدامات و 
پیگیری های مجدانه س��ازمان میراث کش��ور برای آماده سازی ثبت 
جهانی تعداد بیش��تری از جاذبه های گردش��گری استان ها، نه تنها 
موجب جلب توجه بیش��تر جهانیان به ایران و افزایش فعالیت های 
گردشگری شده بلکه عامل جذب منابع مالی در رونق اقتصاد محلی  

این مناطق نیز خواهد شد.
وی ادامه داد: مزایای ثبت آثار در فهرست میراث جهانی به گفته 
مدیر کل امور پایگاهای میراث جهانی ، در قالب ارتقاء و بهبود هشت 
گروه شامل ،مشارکت علمی و عملی، سرمایه های اجتماعی،افتخار 
ملی،کمک های مالی و وام های مشخص، حفاظت ، آموزش باز زنده 
س��ازی و اصالح ش��رایط گردشگری  اس��ت که هر یک از این موارد 
هش��تگانه با اهتمام کش��ورها به افزایش تعداد محوطه هایی که در 
فهرس��ت میراث جهانی به ثبت می رس��ند، باعث می شود که این 
محوطه ها از برنامه ها واقدامات حفاظتی و شیوه های نظارتی شامل 
آموزش های فن��ی الزم به تیم های بومی مدیریت محوطه، آگاهی 
رسانی و اطالع رسانی به جامعه جهانی و تشویق جهانیان به سفر به 
ای��ران و در پ��س آن جذب منابع مالی و رونق اقتصاد محلی و مردم 

بومی ساکن این جاذبه ها بهره مند شوند.
 محمد ابراهیم علوی در بخش دیگری از این گفت وگو به تحوالت 
2 س��اله اخیر صنعت گردشگری اش��اره کرد و گفت: وظیفه بخش 
خصوصی و فعاالن این صنعت از جمله شرکت های خدمات مسافرتی، 
هتل داران، رس��توران داران، راهنمایان گردش��گری و ... درک این 
فرصت و استفاده بیشتر از آن برای رفع کاستی ها و کمبودها است.

سهم ایران از درآمد گردشگری جهان؛ کمتر از یک درصد 
این  صاحب نظر اقتصادی، ادامه داد: براساس گزارش های رسمی 
س��ازمان جهانی گردشگری، ایران، رتبه دهم جاذبه های باستانی و 
تاریخی و رتبه پنجم جاذبه های طبیعی را در جهان دارد اما متاسفانه 
باید اعتراف کرد با این موقعیت ممتاز ، از لحاظ بهره برداری از منابع 
فوق درجایگاه مناس��بی قرار نداریم و س��هم ما از درآمد گردشگری 

جهان کمتر از یک درصد است.
وی گفت: فعاالن صنعت گردشگری به ویژه انجمن ها و اتحادیه های 
صنفی مربوط، اس��تانداران شوراهای اسالمی ش��هرها در روستاها، 
مدیران همه بخش های دولتی و خصوصی و عامه مردم باید بدانند 
ویژگی های منحصر به فرد ایران، شایس��ته توجه بیش��تر و از خود 

گذشتگی و برنامه ریزی است.
علوی گفت: در ده س��ال گذشته بس��یاری از کشورهای همسایه 
ای��ران با هدف جذب حداکثری گردش��گران جهانی ب��ا تمام قوا به 
میدان آمده اند واز این راه بر درآمد ملی خود افزوده و با توجه ویژه 
به توریس��م و سرمایه گذاری در این زمینه، عالوه برکسب سودهای 

هنگفت، اشتغال زایی باالیی را در کشورهای خود ایجاد کرده اند.
وی ادامه داد: ایران در صنعت گردش��گری با توجه به ویژگیهای 
طبیعی و اقلیمی خاص، آثار تاریخی و هنری، ویژگی های جغرافیایی 
ممتاز در سطح بین المللی )قرار گرفتن در محور شرق آسیا و اروپا ) 
جاده ابریشم( ، تنوع زیستی ، وجود چهار فصل کامل و جاذبه های 
طبیعی بی نظیر در کنار فرهنگ اصیل ایرانی، قابلیت بسیار باالیی 
برای توسعه گردشگری در محدوده سرزمینی پهناور و شگفت انگیز 
خود دارد  و این مهم را همه مردم، رسانه ها، ائمه جمعه و جماعت، 
مدیران و کارشناسان بخش دولتی و سرمایه داران و سرمایه گذاران 
و فع��االن صنعت گردش��گری باید واقعا درک کنن��د و با همدلی و  
همزمانی،فعالیتی مش��ترک و با برنامه برای حس��ن استفاده از این 
ظرفیت های خدادادی، تبلیغ و معرفی، مرمت و بازسازی و نظارت به 
صورت خود جوش و بر حسب وظیفه ای دینی و ملی را پیش ببرند. 

هفته فرهنگی اقتصادی کرمان؛ فرصتی برای گردشگری 
عل��وی در بخ��ش پایانی گفت و گو با اقتصاد کرمان،  با اش��اره به 
برگزاری هفته فرهنگی اقتصادی کرمان در تهران گفت: جش��نواره 
هفته فرهنگی � اقتصادی کرمان که در برج میالد تهران و  با همکاری 
شهرداری تهران، استانداری کرمان، سازمان میراث فرهنگی صنایع 
دستی و گردشگری کشور و استان و اتاق بازرگانی ، صنایع، معاون 
و کش��اورزی اس��تان کرمان از 16 تا 23 مرداد ماه برگزار می شود، 
فرصت بسیار ارزشمندی برای عرضه و معرفی توانمندی های استان 

کرمان در همه بخش های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی است.

تحلیل موانع رشد صنعت گردشگری کرمان در گفت و گو با سیدمحمدابراهیم علوی  

در گردشگری داخلی الزامات توسعه گردشگری در دوره جدید
نمی توانیم آمار دقیقی بدهیم

آمار گردش��گران خارجی از آمار گردش��گران داخلی 
دقیق تر است.

مع��اون رئیس جمه��وری و رئیس س��ازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، در گفت وگو با مهر 
با بیان مطلب فوق درباره آمار گردشگران خارجی ورودی 
به ایران گفت: در جمع بندی آمار خارجی فقط یک درصد 
خطا می تواندوجود داشته باشد اما در گردشگری داخلی 
خیل��ی نمی توانیم آمار دقیقی بدهیم. با هر روش��ی که 
بخواهیم آمار گردش��گر داخلی را محاسبه کنیم، بازهم 

نمی توانیم آمار دقیقی بدهیم.
س��لطانی فر ادامه داد: اکنون آم��ار 5 میلیون و 100 
هزار نفری از گردشگران خارجی ورودی داریم. با نظر به 
اینکه گردشگری فرهنگی - تاریخی در کشورهای منطقه 
مانند عراق، سوریه، تونس، لیبی و یمن به دالیل مختلف 
تعطیل شده است و با امنیت خوبی که اکنون در کشور 
ما وجود دارد، ایران تنها انتخاب مقصد سفر گردشگران 
تاریخی و فرهنگی است که ذهنشان متوجه فرهنگ و 
تمدن خاورمیانه است. وی ضمن بیان این نکته که برای 
ورود گردشگر خارجی هماهنگی 27 دستگاه مورد نیاز 
اس��ت و اگر یک یا دو دستگاه دچار مشکل شود، تمام 
سیستم با دشواری مواجه می شود، به توضیح در خصوص 
آیین نامه ارتقای امنیت گردش��گران خارجی پرداخت و 
گفت: ارتقا امنیت گردشگران خارجی دارای طبقه بندی 
حفاظتی اس��ت.  در آنجا وظایف هر یک از دس��تگاه ها 
مشخص شده است. اتفاقاتی که برای گردشگران می افتد 
هیچ ارتباطی به امنی��ت آنها ندارد. فقط این آیین نامه 
اعالم می کند که چگونه دس��تگاه ها با هم درباره تامین 
امنیت گردش��گران خارجی هماهنگ شوند وگرنه چپ 

کردن اتوبوس ربطی به این آیین نامه ندارد.
س��لطانی فر همچنین در تش��ریح برنامه های سازمان 
درباره گردشگری حالل اظهار کرد: اعتقاد داریم که ایران 
حتما مهم ترین کانون گردشگری حالل در دنیاست و در 

آینده نیز این رویکرد را دنبال می کنیم. 
ای��ران اصول و مبانی مربوط به گردش��گری حالل را 
بدون اینکه س��رمایه گذاری جدیدی انجام شود، اجرا و 
مدیریت می کند؛ چون در کش��ور غذاها با گوشت ذبح 
اسالمی طبخ می شود و مقررات عدم سرو مشروبات الکلی 
را داریم و بسیاری از مسائل شرعی دیگر در کشور رعایت 
می شود، بنابراین در این حوزه نسبت به کشورهای دیگر 
که تازه می خواهند رستوران و هتل حالل ایجاد کنند، 

حدود 80 تا 90 درصد جلوتر هستیم.
وی تاکید کرد: بنابراین بازار گردشگری حالل برایمان 
بسیار مهم است، منتهی هنوز در زمینه توسعه گرشگری 
حالل و بخش ویژه و تخصصی آن مشکالتی وجود دارد. 
به عنوان مثال هتل یا پالژ ساحلی برای بانوان مسلمان 
کم داریم و اگر در هتل ها استخر داریم، تنها ساعاتی از 

آن را به بانوان اختصاص می دهیم.

استان کرمان به مجتمع های 
بین راهی نیاز دارد

رییس کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کش��اورزی اس��تان کرمان گفت: این 
اس��تان نیازمند مجتمع های بین راهی است و در این 
زمینه بس��یار نقص داریم. مهدی سیاوشی در نشست 
اعض��ای این کمیس��یون افزود: در خص��وص مجتمع 
های بین راهی در دو س��ال گذشته اقدامات خوبی در 
اس��تان انجام شده و امیدواریم این نقص برطرف شود. 
وی گفت: س��عی م��ی کنیم تا آنجا که م��ی توانیم به 
گردش��گری اس��تان کمک کنیم و کوتاهی نکنیم. وی 
افزود: کمیسیون گردش��گری و خدمات اتاق بازرگانی 
قصد دارد به عنوان یک بازوی کارشناسی یاریگر بخش 

دولتی در حوزه گردشگری باشد.
رییس کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق بازرگانی 
کرمان بیان کرد: بخش دولتی شاید با محدودیت های 
مواجه باش��د ول��ی ما در این کمیس��یون می توانیم با 
استفاده از نظر کارشناسان به بخش گردشگری استان 
کمک کنیم. وی گفت: پایان مذاکرات هس��ته ای تاثیر 
زیادی بر گردش��گری و اصالح تصویر ایران در خارج از 
کشور دارد که می تواند حضور گردشگران خارجی در 
کش��ور را افزایش دهد. سیاوشی افزود: در برنامه ششم 
هم قرار اس��ت جمع ورود گردش��گران به ایران به پنج 

برابر افزایش پیدا کند. 
وی تصریح کرد: میزان حضور گردشگران در کرمان 
در شان استان ما نیست و همه باید کمک دهیم تا در 

یک عزم ملی بتوانیم این آمار را افزایش دهیم.
وی ب��ا تاکی��د بر اینکه باید زیرس��اخت های حضور 
گردش��گران در اس��تان را فراهم کنیم بیان کرد: بحث 
پلیس گردشگری را در کارگروه گردشگری استان مطرح 
می کنیم که اگر تصویب ش��ود می توان به عنوان یک 

الگو در کشور از آن استفاده شود.
سیاوشی با اشاره به راه اندازی اندیشکده گردشگری 
در استان افزود: با راه اندازی این اندیشکده می خواهیم 
از نظر اس��اتید دانشگاه در توس��عه گردشگری استان 

استفاده کنیم. 
جانش��ین فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: طرح 
ارتقای امنیت گردش��گران و اماکن گردشگری استان 

کرمان اجرا می شود.
 ب��ه گزارش ایرنا س��رهنگ عبدالرضا ناظری هم در 
نشس��ت کمیسیون گردش��گری و خدمات اتاق کرمان 
افزود: این طرح دارای اهدافی همچون وحدت رویه در 
نحوه برخورد با گروه های گردشگری و راه اندازی پلیس 
گردشگری می باش��د.وی بیان کرد: در این طرح همه 
رده ها و شهرستان ها موظف به همکاری با کمیسیون 

گردشگری هستند.

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 

آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13آئین نامه قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139460319007005224هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی 
مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
فاطمه فندقاعی   فرزند ابراهیم  بشماره شناسنامه 4 صادره از گلباف  در ششدانگ یک 
باب س��اختمان به مس��احت 257 مترمربع تحت پ��الک 13478  فرعی از 3968 اصلی 
مف��روز و مجزی ش��ده از پالک 745 فرع��ی از 3968 اصلی واقع در  بخش 2 کرمان به 
آدرس کرمان خیابان احمدی کوچه احمدی 5 بعد از زمین خالی سمت راست کوچه دوم 
سمت چپ درب اول خریداری از محل مالکیت آقای غالمحسین ملکی فرسنگی  محرز 
گردیده اس��ت . ل��ذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوب��ت به فاصله 15 روز آگهی 
می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 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 رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود 
را ب��ه 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 اول:1394/05/13

تاریخ انتشار نوبت دوم:1394/05/27 
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان 

1976 م / الفامین رضا قوام 

ثبت جهانی آثار تاریخی از جمله شوش و میمند و اقدامات و پیگیری های 
مجدانه سازمان میراث کشور برای آماده سازی ثبت جهانی تعداد بیشتری 

از جاذبه های گردشگری استان ها، نه تنها موجب جلب توجه بیشتر جهانیان 
به ایران و افزایش فعالیت های گردشگری شده بلکه عامل جذب منابع مالی 

در رونق اقتصاد محلی این مناطق نیز خواهد شد
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روزنامه انگلیس��ی دیلی تلگراف، خطر کاهش 
جمعیت را بمب ساعتی در ایران توصیف کرد.

دیلی تلگراف با انتش��ار مقاله ای نوشت: پس 
از دس��تیابی به توافقنامه هسته ای درباره برنامه 
هس��ته ای ته��ران، ایران با خطر بمب س��اعتی 
روبروس��ت که ناشی از کاهش تعداد زادو ولد در 
این کشور اس��ت. این روزنامه انگلیسی با اشاره 
ب��ه افزایش میزان ط��الق و کاهش تولد نوزادان 
در ایران نوشت: میزان رشد جمعیت در ایران از 
هفت درصد در سال 1980 به یک و هشت دهم 

درصد کاهش یافت که کمتر از انگلیس است.
مقال��ه نویس دیلی تلگراف افزود: پس از چند 
دهه، مس��ئوالن ایران امروز شعار زندگی و بچه 

دار شدن را سر می دهند.
در این مقاله آمده است: جمهوری اسالمی ایران 
برای راضی کردن زوج ها به داشتن چهار فرزند 
و بیش��تر تالش می کند. در حالی که کشورهای 
در حال توسعه برای کاهش زاد و ولد تالش می 
کنند، ایران به دنبال افزایش شمار جمعیت خود 
تا سال 2050 به صد و پنجاه میلیون نفر است.

به گ��زارش اقتصادکرمان به نق��ل از انتخاب، 
دیلی تلگراف با اش��اره به افزایش میزان طالق و 
کاهش تولد ن��وزادان در ایران می افزاید: میزان 
رش��د جمعیت در ایران از هفت درصد در س��ال 
1980 به یک و هشت دهم درصد کاهش یافت 

که کمتر از انگلیس است.

صنایع کشور 
به چقدر تسهیالت نیاز دارند؟

تأمین س��رمایه در گردش طی سال های اخیر به یکی 
از بزرگترین دغدغه ها و مش��کالت صنایع کش��ور تبدیل 
ش��ده است. این مش��کل در حالی همچنان ادامه دارد که 
اع��داد مختلفی برای کل نیاز بخش صنعت به تس��هیالت 
بانکی اعالم می ش��ود. با گذش��ت بیش از چهارماه از آغاز 
س��ال، آمارهای مختلفی از رش��د اقتصادی کشور و سهم 
بخش صنعت و معدن در این رش��د منتش��ر ش��ده است. 
ب��ا این وجود اما وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنان از 
وضعیت وخیم بنگاه های کوچک نگران اس��ت و در نامه 
ای ب��ه رئیس کل بانک مرکزی ب��رای نجات این بنگاه ها 

کمک فوری طلبیده است.
ب��ه گزارش  خبرآنالین، اغلب تولیدات صنعتی طی این 
چند س��ال  با اعداد و ش��اخص های منفی مواجه شدند و 
در ای��ن میان برخی واحدهای صنعتی به علت ناتوانی در 
تأمین نقدینگی و عدم تأمین مالی مجبور به تعطیلی واحد 
یا کاهش میزان تولید شدند. در این بخش واحدهای صنعتی 
کوچک جزو آسیب دیده ترین حوزه ها بحساب می آیند؛ 
صنایع کوچک درپی آزاد ش��دن قیمت حامل های انرژی، 
ع��دم تزریق یارانه تولید، افزایش قیمت ارز و رکود بازار با 
چالش های متعددی روبه رو ش��دند و ادامه فعالیت برای 
اکثر آنها غیرممکن شد. دولت یازدهم از ابتدا فعالیت خود 
را بر حمایت صنایع کوچک متمرکز کرد و توانس��ت طی 
22 ماه  بیش از هزار و 450 واحد تولیدی تعطیل ش��ده 
مستقر در شهرک های صنعتی را مجدداً راه اندازی کند. با 
برگش��ت این واحد ها و حمایت از صنایع بزرگ رش��د کل 
بخ��ش صنعت و معدن از منفی 6/4 درصد به 3/6 درصد 

در سال گذشته رسید. 
یکی از نیازهای ضروری صنعت کش��ور  در حال حاضر، 
تأمین سرمایه در گردش است و هر گونه تأخیر در تزریق 
آن حیات حوزه های صنعتی را با چالش مواجه می کند. سال 
92 س��رمایه در گردش مورد نیاز واحد های صنعتی 154 
هزار میلیارد تومان بود، اما به علت رکود، تحریم و فشارهایی 
که بر این بخش وارد شد تولیدکنندگان نتوانستند از محل 

فروش خود درآمد زایی خوبی داشته باشند.
ح��ال در ش��رایطی که گفته می ش��ود از رکود خارج و 
می خواهیم وارد رونق اقتصادی شویم واحد های صنعتی به 
350 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز دارند.این 
در حالی است که سال گذشته رقم مذکور حدود 216 هزار 
میلیارد تومان بود البته کارشناسان معتقدند رشد این عدد 
به منزله توسعه فعالیت های صنعتی است و اینکه واحدهایی 
که سال های گذشته از مدار تولید خارج شده بودند در سال 
جاری با بهبود شرایط احیا می شوند. تسهیالت بانکی مورد 
نیاز بخش صنعت و معدن در سال 92 و 93 به ترتیب 108 
و 150 هزار میلیارد تومان بود که این عدد برای سال جاری 

175 هزار میلیارد تومان براورد می شود. 
گذری بر میزان تس��هیالت ارائه ش��ده توسط بانک ها و 
مؤسسات مالی از سال 90 نشان می دهد که سهم صنعت 

و معدن تا سال 93 بین 32 تا 30 درصد بوده است. 
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  120
میلیارد ریال

مرمت و بازسازی تاسیسات 
آبی کرمان نیازمند120 میلیارد 

ریال اعتبار است

400
میلیون تن 

به گفته مشاور عالی وزیر 
صنعت و معدن،جنوب کرمان 

400 میلیون تن ذخیره 
تیتانیوم دارد

  8000
هکتار

بنا به گزارش جهاد کشاورزی 
سیرجان، بیش از هشت هزار 

هکتار باغ پسته در  این 
شهرستان خشک شده است

  24
درصد 

رییس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان کرمان  از 

رشد 24 درصدی بودجه استان  
خبر داده است

  450
هکتار

450 هکتار از عرصه های منابع 
طبیعی شهربابک در آتش 

سوخت

اقتصاد کرمان به روایت اعداد

کافه کتاب
بمب ساعتی که ایران 

را تهدید می کند عنوان: » فرهنگ و اقتصاد«
نویسنده: الکه د یونگ

مترجمان: سهیل سمی و زهره حسین زادگان
انتشارات: ققنوس

فرهنگ و اقتصاد خواهر و برادری هس��تند که 
تاکنون و در تاریخ اندیشه اقتصادی یک بار ترک 
هم گفتند و یک بار هم با جدیت سعی در آشتی 
روابط میان خود بودند. از اوائل دهه 90 میالدی، 
فرهن��گ به مثابه ارزش ه��ا و هنجارها دوباره به 
عرص��ه تحلیل اقتصادی وارد ش��د، اگرچه پیش 
از این توس��ط آدام اسمیت و ماکس وبر، ارتباط 
فرهنگ و اقتصاد برقرار و تعابیری در این ساحت 
اندیش��ه، برقرار ش��ده بود. نیمه دوم قرن بیستم 
اما، فرهنگ در جریان اصلی اقتصاد کامال نادیده 
انگاش��ته  شد. »نتایج دلسرد کننده جریان اصلی 
اقتصاد و توسعه در اقتصاد جهانی، موجب ایجاد 
آگاهی نس��بت به محیط و بافتی ش��ده است که 
تصمیمات اقتصادی در آن اخذ می شوند. تحوالتی 
که به این آگاهی دامن می زنند، نرخ های رشد باال 
در آس��یا، تحول اقتصادهای تمرکز گرای قبلب و 
نیز افزایش می��زان توجه به نقش دین و مذهب 
پس از س��ال 2001 بوده اند.« »در عالم اقتصاد، 
ضرورت توجه به فرهنگ به مثابه عاملی تبیینی، 
نخستین بار در دو حوزه احساس شد، حوزه های 
که محققان در آنها با تفاوت های فرهنگی روبه رو 
ش��دند.« اشاره نویسنده ش��اید دو حوزه اقتصاد 
توسعه و اقتصاد بین الملل باشد. شاید هنگامی که 
موج گسترش توسعه در تقسیم کشورها به توسعه 
یافته و در حال توسعه فرگیر شده بود اندیشمندان 
توس��عه را ناگزیر کرده بود، نسخه پیچی توسعه 
برای کش��ورهای در حال توس��عه را در دس��تور 

کار ق��رار دهن��د، که این 
موض��وع به ط��ور طبیعی 
شناخت فرهنگ ها ضروری 
می ساخت، از این رو فرهنگ 
و اقتصاد ارتباطی با یکدیگر 
برقرار ساختند که تا اکنون 
هم برخی از اندیش��ه های 
اقتص��ادی ح��ول موضوع 

فرهنگ و اقتصاد شکل اساسی به خود گرفتند.
از این جهت اس��ت ک��ه د یونگ در این کتاب 
چنین می نویسد: »پیشرفت نکردن در روند توسعه 
اقتص��ادی بی هیچ ش��ک و تردیدی به حس��اب 
عقب ماندگی فرهنگی گذاش��ته و پیش��رفت غیر 
منتظره اقتصادی نیز نتیجه ارزش هایی خاص در 

فرهنگی بیگانه قلمداد می شود.«
آغازگر بحث فرهنگ و اقتصاد را معموال ماکس 
وب��ر می دانند. او در جو روش��نفکرانه اوائی قرن 
بیس��تم در آلمان چهره ای پیشرو بود. او بر علوم 
اجتماعی چنان تاثیر عمیقی داش��ت که نفوذش 
حتی اکنون نیز محس��وس اس��ت. اثر اخالقیات 
پروتس��تان و روحی��ه س��رمایه داری او در میان 
اقتصاددانان ش��هره ش��ده اس��ت و پس از آن در 
مقاله ای، توس��عه سیستم اقتصادی سرمایه داری 
را در ش��مال غرب��ی اروپا و آمریکای ش��مالی به 
اص��ول اخالقی موجود در برخی زیر ش��اخه های 
پروتستانیس��م ربط می دهد. این شاید به اعتقاد 
وبر، رهیافتی از حضور فرهنگ در اقتصاد باشد....

الک��ه د یونگ به خوبی ب��ا تعاریف مختلفی از 
فرهنگ، باب بحث ارتباط میان اقتصاد و فرهنگ 
را می گش��اید و در 10 فص��ل به ص��ورت مجزا، 
بح��ث را پیرام��ون ارتباط میان ای��ن دو موضوع 

گسترش می دهد. 

سایه روشن

 خبرآخر 

www.Eghtesadkerman.ir

گزارش فرهنگی اجتماعی 
از بررسی بودجه خانوار شهری

بیش از نصف خانواده های ایرانی 
هنوز کامپیوتر ندارند

ای��ن گ��زارش کوت��اه، مهم ترین تح��والت فرهنگی- 
اجتماعی در بودجه خانوار را بر اساس آمار بانک مرکزی 

بررسی کرده است. 
هفته پیش بانک مرکزی گزارش جدیدی منتشر کرد 
که در آن خالصه ای از نتایج بررسی بودجه خانوار شهری 
آمده بود. بر اساس این گزارش خانوارهای شهری با بعد 
متوس��ط 3.4 نفر، ماهانه ح��دود 2 میلیون و 700 هزار 
تومان برای گذران زندگ��ی هزینه کرده اند، در حالی که 
درآمدشان حدود 2 میلیون و 600 هزار تومان بوده است. 
صدای اقتص��اد در گزارش کوتاه��ی مهم ترین تحوالت 
فرهنگ��ی- اجتماعی در بودجه خانوار را بر اس��اس آمار 

بانک مرکزی بررسی کرده است:
ایرانی ها در سال 93 کم تر از قبل توانستند تفریح کنند

خانواده ه��ای ایرانی در س��ال 93 تنه��ا 2.3 درصد از 
درآمدشان را برای تفریح و امور فرهنگی هزینه کرده اند. 
بر اساس آمار بانک مرکزی در سال 92 نیز دقیقاٌ همین 
میزان صرف امور فرهنگی شده بود، با این تفاوت که در 
سال 93، هزینه های این گروه 18 درصد رشد کرده است. 
ثابت ماندن س��هم امور فرهنگی در س��بد هزینه خانوار 
با رش��د 18 درصدی بهای پرداختی برای آن ها، نش��ان 
می دهد هزینه های امور فرهنگی باالتر رفته و خانواده های 

ایرانی کم تر از سال های پیش تفریح می کنند.
هم چنین خانواده ها در سال 93، ماهانه 2 درصد برای 
رستوران و هتل رفتن هزینه کرده اند، که یک دهم درصد 
از س��ال 92 کم تر شده اس��ت. هزینه  الزم برای استفاده 
از خدمات رس��توران ها و هتل ها نیز 11 درصد بیشتر از 

قبل شده است.
به طور کلی سهم تفریح و امور فرهنگی، و رستوران و 
هتل در س��بد هزینه خانوار 4.3 درصد بوده است. یعنی 
خانواده های ایرانی در س��ال گذش��ته توانسته اند ماهانه 
100 هزار تومان برای امور تفریحی، فرهنگی و مسافرت 

رفتن، هزینه کنند.
در 24 درص�د خانوارهای ش�هری هیچ کس کار 

ندارد
بر اساس آمار بانک مرکزی 58 درصد خانوارهای ایرانی 
یک نفر شاغل وجود دارد. اما در 23.7 درصد آن  ها نیز، 
هیچ فردی دارای اشتغال نیست. در مقایسه با سال 92، 
درصد خانواده های ایرانی با یک نفر شاغل افزایش و درصد 
خانواده های بدون فرد شاغل، با دو نفر شاغل و با سه نفر 

شاغل و بیشتر کاهش یافته است.
البت��ه این تفاوت ها بس��یار ناچیز ب��وده، به طوری که 
خانواده هایی با یک نفر ش��اغل در مقایس��ه با سال 92، 
یک درصد افزایش یافته  و خانواده های بدون فرد شاغل 
0.3 درصد کاهش یافته اند. خانواده هایی با دو نفر شاغل 
نیز نیم درصد و با س��ه نفر ش��اغل و بیش��تر 0.4 درصد 

کاهش یافته اند.

»اقتصاد کرمان« را آنالین بخوانید

WWW.EGHTESADKERMAN.IR

مهلتموضوعدستگاه مناقصه گذارنوع فراخوانردیف
بهسازی نوع )ج( محور بم – جیرفت ) باند آگهی مناقصه1

دوم از تونل اسفند به سمت دهبکری(
اداره کل راه و شهرسازی 

استان کرمان
1394/05/15

تهیه مصالح و اجرای حدود9000 متر شبکه آگهی ارزیابی کیفی2
پلی اتیلن در روستای گجگین کرمان

1394/06/14شرکت گاز استان کرمان

خرید ، نصب و راه اندازی سیستم پایش آگهی مناقصه3
آنالین بر روی دودکش کوره کک سازی

سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی 

ایران

1394/05/19

دانشگاه ولیعصر تکمیل فاز 3 دانشکده علوم پایهآگهی مناقصه4
رفسنجان

1394/05/22

تهیه مصالح و اجرای حدود 2۷ کیلومتر آگهی ارزیابی کیفی5
خط تغذیه و 30کیلومتر شبکه گاز رسانی 

به فاز یک محور کوهساران

1394/06/02شرکت گاز استان کرمان

خریداری ملزومات از قبیل کابل 25 زوجی آگهی مناقصه 6
زاکسل 30 متری ، کابل 32 زوجی سوکت 
 ، PT ریز 50 متری ،استراکچر ، اسپلیتر

ترمینال PT،راک ، لدر ، پچکورد

شرکت مخابرات استان 
کرمان 

1394/06/02

انتخاب پیمانکار تأمین خودرو با راننده مناقصه یک مرحله ای ۷
مورد نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان و 

واحدهای تابعه در سطح استان

1394/05/24شرکت آب منطقه ای 

برق رساني به روستاها از طریق سیستم مناقصه عمومی8
هاي فتوولتائیک مستقل از شبکه

شرکت توزیع نیروی برق 
جنوب استان کرمان 

1394/05/18

عملیات اجرایی ارائه خدمات حفاظت آگهی مناقصه9
فیزیکی و نگهبانی و آزادسازی اراضی 

تحت تصدی و تملک اداره کل راه و شهر

اداره کل راه و شهرسازی 
استان کرمان

1394/05/22

واگذاری امور خدمات حمل و نقل، ستاد آگهی مناقصه10
مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بم

دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی و 

درمانی بم

1394/05/1۷

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

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

قابل توجه شرکت ها و پیمانکاران

همه ما در مدیریت مصرف برق مسئول و سهیم هستیم حتی با 
خاموش کردن یک وسیله برقی کم مصرف در ساعات اوج بار

روابط عمومی شرکت برق  منطقه ای کرمان 


