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یادداشت
نگاهی به عملکرد شرکت مس
در کاهش هزینههای تولید

فراتر از روند جهانی
* فرشید سلطان زاده

صفحه2

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان کرمان ،خبر داد

پرداخت  7400میلیارد ریال
تسهیالت رونق تولید در کرمان

رئیس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت استان کرمان گفت :هفت هزار
و  400میلیارد ریال تســهیالت طی ســال جاری به منظور ایجاد رونق به
واحدهای تولیدی این استان پرداخت شده است.
به گزارش ایرنا ،مهدی حسینی نژاد در حاشیه بازدید از واحدهای تولیدی
و صنعتی شهرک های صنعتی شهرستان سیرجان افزود :هفت هزار و 400
میلیارد ریال اعتبار برای رونق ،بازسازی و تکمیل واحدهای صنعتی و معدنی
استان کرمان در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد :تفویض اختیار به دفاتر مالیاتی این شــرکت ها در راستای
فعالیت بیشــتر ،گردش مالی معادن و شــرکت های بزرگ فعال در استان

کرمان اعطا شده است.
وی ادامه داد :این تفویض اختیار زیر نظارت شورای عالی معادن استان
کرمان منجر به رونق تولید واحدهای پایین دست می شود.
حســینی نژاد خاطرنشان کرد :در راستای اجرای طرح های مثلث توسعه
اقتصادی استان کرمان  50طرح و پروژه صنعتی و معدنی تعریف شده که
هفت طرح ملی 10 ،طرح پیشنهادی سازمان صنعت ،معدن و تجارت و 33
طرح مربوط به توسعه اقتصادی این استان است.
وی گفت :شــورای مشورتی استان کرمان از ظرفیت صنایع بزرگ مانند
سنگ آهن گل کهر ،مس سرچشمه و زغال سنگ برای توسعه واحدهای

کوچکتر صنعتی و معدنی در زمینه تامین قطعات اولیه استفاده می کند.
وی با بیان اینکه تولید محصوالت دانش بنیان نیز از اصول برنامه ریزی
مدیریت اســتان کرمان است گفت :یکی از واحدهای تولیدی سیرجان در
سال گذشته برای نخســتین بار موفق شد میزان صادرات خود را در سال
گذشته به باالی  430میلیون دالر برساند و با این جهش تراز تجاری را در
استان کرمان تثبیت کرد.
رئیس ســازمان صنعت معدن و تجارت استان کرمان افزود :هم اکنون
متوسط کاالهای صادراتی کرمان تا  800دالر افزایش
صفحه  3را
بخوانید
پیدا کرده که با تولید محصوالت دانش بنیان...

یکی از دستاوردهای شرکت ملی صنایع مس ایران در سال گذشته
که سال «اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل» نام داشت ،کاهش قیمت
تمامشده محصول این شرکت بود .نشریه «عصر مس» در یادداشتی
ابعاد این دستاورد را بررسی کرده است .طی چند سال گذشته،
صنعت مس دنیا توانسته با مدیریت هزینههای سرمایهای و قیمت
تمامشده ،از پس دوران رکود قیمتها برآمده و با رونق تدریجی
بازار ،به آیندهای بهتر امیدوار باشد .در ایران نیز مدیران این صنعت
از کاهش قیمت تمامشدۀ صنعت مس صحبت میکنند .در این
یادداشت سعی داریم با بررسی اجمالی وضعیت هزینههای تولید
مس در دنیا ،ارزیابی دقیقتری از وضعیت هزینههای تولید مس
در کشور ارائه دهیم .هزینههای تولید مس عموم ًا در دنیا تحت
عنوان هزینههای تولید معدنی یا معدنکاری مس شناخته میشوند
که شامل هزینۀ تولید هر تن مس محتوای کنسانتره و هزینۀ
واقعیسازی آن یا هزینۀ تولید مس محتوای کاتد الکترووینینگ
(تولید مس از کانسنگهای اکسیدی به روش هیدرومتالورژی)
است .هزینۀ واقعیسازی در تولید مس از ذخایر سولفیدی ،عمدت ًا
شامل تعرفۀ ذوب و پاالیش و هزینههای حمل کنسانتره است.
در سوی دیگر و در بخش ذوب و پاالیش ،عموم ًا هزینهها بدون
احتساب هزینۀ مواد اولیۀ مصرفشده و در قالب هزینههای تبدیل
مس ارائه میشوند که در دهههای اخیر ،رقمی حدود  400تا 700
دالر بر تن را شامل میشود .با در نظر گرفتن هزینۀ تولید معدنی
مس که معمو ًال چندهزار دالر بر تن است و پایینتر بودن هزینۀ
ذوب و پاالیش و همچنین توجه به این موضوع که عمدۀ حاشیۀ
سود صنعت مس در بخش باالدستی و تولید کنسانتره قرار دارد،
طبیعی است که عمدۀ تحلیلها و گزارشهای موجود به هزینههای
تولید در بخش معدن ،تغلیظ یا  SX-EWاختصاص داشته باشد.
با این حال ،معیارهای سنجش قیمت تمامشده در دنیا در حال تغییر
و تحول هستند و سعی میشود با احتساب هزینههای مختلفی که
صرف تولید و پیشتیبانی از تولید و فروش محصول میشود ،برداشت
صحیح ،منطقی و قابل مقایسهای از تولید معدنی
ادامه در
مس ایجاد شود که ...
صفحه 2

سخن اول

تجربه را
تجربهنکنیم
این روزها بحث تفکیک وزارت صنعت،
معدن و تجارت به دو وزارتخانه بازرگانی
و صنعت و معدن و همچنین تفکیک وزارت راه و شهر سازی
به دو وزارتخانه راه و مسکن توسط دولت مطرح شده و تالش
هایی نیز برای طرح این مسئله در مجلس صورت گرفته است و
کارشناسان نظرات متفاوتی را در این مورد مطرح میکنند این در
حالی است که پیش از این در دولت دهم دو وزارتخانه مذکور را
با هدف کوچک شدن دولت ادغام نمودند ولی به جهت اینکه این
موضوع بدون کارشناسی و آماده کردن زیر ساخت ها انجام شد،
موفق نبوده است .هر چند هدف از این ادغام واگذاری امور به بخش
خصوصی و کوچک شدن ساختار دولت اعالم
ادامه در
شد اما نتیجه آن در عمل فقط کاهش وزراء در ...
صفحه 3
محسن ضرابی

*

تحلیل
منحنی فیلیپس و انتخابات ایران

تحلیل رابطه
سیکل های تجاری
با سیکل های سیاسی

مسلم انصاری نسب

موســم انتخابات ،دوران شعارهای انتخاباتی ست اما در هر انتخابات
شعار خاصی غالب است و قدرت جذب رای بیشتری دارد .اینکه چه
شعاری عامه پسندتر است و قادر است آرا را به خود جذب کند در هر
دوره به شــرایط روز جامعه بستگی دارد اما یکی از مهمترین دغدغه
های مردم هر جامعه ای مشکالت اقتصادی ست و شعارهای اقتصادی
در هر انتخاباتی از جذابیت باالیی برخوردارند .یک اقتصاد می تواند با
مشکالت اقتصادی زیادی روبرو باشد اما غالبا دو مشکل عمده ،بیشتر
نظرها را به خــود جلب می کند .یکی بیکاری و
صفحه 5را
دیگری تورم .در هر دوره هر کدام...
بخوانید

*
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خبرنامه

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان کرمان
گفت 455 :پروژه اقتصاد مقاومتی تاکنون در این
استان تعریف شده است .به گزارش ایرنا جعفر
رودری در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان
کرمان افزود :برش استانی پروژه های ملی 323

مورد است که پس از تصویب در ستاد فرماندهی
اقتصاد مقاومتی اجرایی می شود .وی تعداد پروژه
های بخش خصوصی استان کرمان را  132پروژه
برشــمرد و ادامه داد :بیش از  31هزار میلیارد
تومان برای اجرای این پروژه ها تامین مالی نیاز

است و اشتغالی برای  20هزار نفر ایجاد می کند.
وی خاطرنشان کرد :کمک بخش غیردولتی
برای راهبری توســعه استان کرمان اقدامی بی
نظیــر بود که با تدبیر اســتاندار کرمان اجرایی
شده و در کشور بی نظیر است.

خبر
تعریف  455پروژه
توسعه ای
در کرمان
ســه شــنبه 20تیرماه  16 1396شــوال  11 1438جوالی 2017شــماره  8 75صفحه

خبر
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی
استان کرمان خبر داد:

نیاز استان به  31هزار میلیارد
تومان اعتبار برای اجرای 455
پروژه اقتصاد مقاومتی

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان
گفت 31 :هزار میلیــار تومان اعتبار برای اجرای 455
پروژه در اســتان نیاز داریم کــه با اجرای این پروژه ها
برای  20هزار نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.
به گزارش ایســنا ،دکتر «جعفر رودری» در هفتاد و
پنجمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به بسته
های طراحی شده رونق تولید و اشتغال اشاره و گفت :در
تاریخ  30فروردین  96در راستای نامگذاری سال اقتصاد
مقاومتی ،تولید و اشــتغال از سوی مقام معظم رهبری،
طرح های رونق تولید و اشــتغال در  5بسته به تصویب
ستاد فرماندهی اقتصادی کشور رسید.
وی ادامه داد :بســته رونق تولید و اشتغال شامل 95
برنامه و پروژه اســت که  50درصد از این برنامه ها که
شامل  202برنامه می باشد ،به صورت برش ملیتبیین
شده است که ما باید برش محلی آن را تبیین کنیم.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان
از  455پروژه تعریف شــده در اســتان کرمان در قالب
اقتصــاد مقاومتی خبر داد و عنوان کــرد 455 :پروژه
در بخش های ملی ،اســتانی و بخش خصوصی در سال
جاری اجرا می شود.
وی ادامه داد 31 :هزار میلیار تومان اعتبار برای اجرای
 455پروژه در استان نیاز داریم که با اجرای این پروژه
ها برای  20هزار نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.
مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
استان کرمان خبر داد:

اختصاص  500میلیار تومان
اعتبار برای اجرای طرح
کارورزی در استان

مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اســتان کرمان
از اختصاص  500میلیار تومان اعتبار برای اجرای طرح
کارورزی در استان خبر داد و گفت  :در اجرای این طرح
فرمانداران  ،دســتگاههای اجرایی و مراکز کاریابی غیر
دولتی نیز همکاری مجدانه ای خواهند داشت.
به گزارش ایسنا« ،رضا اسماعیلی» در جلسه شورای
اداری این اداره کل تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی استان
کرمان بــا موضوع طرح کارورزی گفــت :برنامه «ملی
اشــتغال» در راستای  3شاخص سیاست های اشتغال،
مهارت افزایی ،حمایت از مشاغل خانگی و دانش بنیان
در وزارت تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی در حال تدوین
است و این وزارت خانه در سال اول برنامه ششم توسعه،
برنامه ملی اشتغال را مبتنی بر کار شایسته تهیه می کند
و بنا بر اطالع مدیران و مســؤالن حوزه اشتغال وزارت
تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی  ،برنامه «ملی اشــتغال» تا
نیمه دوم سال جاری آماده خواهد شد.
مدیرکل تعــاون  ،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه
برنامه «اشــتغال فراگیر» در حال تدوین اســت گفت:
اولین نکته در طراحی این برنامه این اســت که بررسی
شود ،اگر اقتصاد کشور بخواهد در زمینه اشتغال موفق
شود در کدام رسته ها باید فعال شود که شغل اشتغالزا
و تولید محور ایجاد کند.
وی با بیــان اینکه در صورت ایجاد اشــتغال ،تولید
گسترش می یابد و رشد اقتصاد کالن محقق خواهد شد
تصریح کرد :توجه به بهره وری ملی اولویت اصلی برنامه
اشتغالی دولت است و بر همین اساس محور اصلی برنامه
اشــتغال فراگیر شناسایی رسته های مختلف در بخش
های مختلف اقتصادی است .این طرح را وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی در قالب طرح تکاپو از سال گذشته
دنبال کرده اســت و در استان کرمان نیز با موفقیت به
انجام رسیده است .
اســماعیلی بیان کرد :برنامه اشتغال فراگیر که چهار
طرح کارورزی فارغ التحصیالن دانشــگاهی ،طرح کاج
(کارانه اشــتغال جوانان) طرح تکاپو (توســعه کسب و
کار و اشــتغال پایدار) و طرح مهارت آموزی در محیط
واقعی کسب و کار را شــامل میشود چندروز گذشته
از ســوی معاون اول رییس جمهور به تمام اســتانهای
کشور ابالغ شد.
وی با بیان اینکه در راســتای اجرای طرح تکاپو که
توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار است ،شناسایی رسته
ها انجام خواهد شد ،گفت  :هر کدام از این رسته ها در
سطح ملی مدیر پروژه دارند که دستگاه اجرایی تعیین
می کند که مدیر توســعه کشت گلخانه ای کدام است.
ال مشــخص و واضح است که
یعنی در ســطح ملی کام ً
مســئولیت فالن پروژه ها با کدام مدیر است .به نوعی
می توانیم بگوییم رســتهها ،رها شده نیست .یعنی هر
رسته با توجه به ظرفیت آن استان مشخص می شود.
مدیر کل تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی استان کرمان با
بیان اینکه متأسفانه بخش عظیمی از دانش آموختگان
دانشگاهها معتقدند که پس از فراغت از دانشگاه باید در
ادارات دولتی مشغول کار شوند گفت :این موضوع آسیب
بسیاری برای بازار اشتغال است و ما قصد داریم آموزش
هایی را ارائه کنیم که منجر به ایجاد اشتغال شود.
اسماعیلی افزود  :تمام دستگاه ها برای ایجاد اشتغال
در طرح «اشتغال فراگیر» همسو شده اند و قصد داریم
این طرح را متداوم اجرا کنیم تا حدود  65درصد ایجاد
اشــتغال در طرح تکاپو (توسعه کسب و کار و اشتغال
پایدار) داشته باشیم.
اســماعیلی از اختصاص  500میلیــار تومان اعتبار
برای اجرای طرح کارورزی در اســتان خبر داد و گفت:
در اجرای این طرح فرمانداران  ،دســتگاههای اجرایی
و مراکــز کاریابی غیر دولتی نیــز همکاری مجدانه ای
خواهند داشت.

یادداشت

طرح امید و آبادانی روستاهای استان کرمان ،کلید خورد

نسخه ای برای توسعه روستایی کرمان
استاندار کرمان تجمیع روستاهایی که اقتصاد
ندارند را جزء برنامه های استان دانست و تصریح
کرد :در فاز اول تجمیع روستاهای زهکلوت را در
دستور کار قرار داده ایم که ممکن است در مسیر
کار به موفقیت هایی دست یابیم اما از سوی دیگر
ممکن است که موانعی در سر راه ما قرار گیرد که
باید با همکاری و همفکری موانع را برطرف کنیم.
به گزارش ایســنا منطقه کویر« ،علیرضا رزم
حسینی» در نشست کارشناسی و بررسی تجمیع
روســتایی طرح امید و آبادانی روستاهای استان
کرمان گفت :به دنبال رفع مشــکالت و مسایل
روستایی استان کرمان هستیم.
وی با اشاره به خدمات زیادی که دولت و نظام
جمهوری اسالمی بعد از انقالب در روستاها انجام
داده اســت ،افزود :خدمات زیادی در روستاهای
اســتان کرمان توسط دولت های مختلف و نظام
جمهوری اســامی بعد از انقالب اسالمی انجام
داده شده است.
اســتاندار کرمان با بیان این مطلب که دســتگاه های دولتی و
غیر دولتی خدمات متعددی در روســتاهای کشور انجام داده اند،
تصریح کرد :در ســال های اخیر به دلیل خشکســالی های پی در
پی ،اقتصاد روستاها دچار آسیب جدی شده که منجر به مهاجرت
روســتاییان به شهرها گشته که نتیجه آن افزایش حاشیه نشینی
در اطراف شهرها شده است
وی ادامه داد :ما خدمات خوبی در ایجاد زیرساخت ها در روستاها
ارایه کرده ایم ،اما در حوزه اقتصادی نتوانســتیم اقداماتی را انجام
دهیم که سبب جلوگیری از این مهاجرت شود و در این راستا باید
ظرفیت های استان را در حوزه روستایی ساماندهی کرده تا بتوانیم
در جهت رونق اقتصادی روستاییان اقدامات موثری صورت دهیم.

رزم حســینی با بیان این مطلب که برخی از روســتاییان برای
روزهای بعد خود برنامه ای دارند ،اظهار کرد :در برخی روستاهای
استان طرح هادی روستایی اجرا شده است ،اما این اقدامات تاثیر
چندانی در عدم مهاجرت روستاییان نداشته است.
وی از تخصیص اعتباراتی برای رونق اقتصاد روستاییان خبر داد
و عنوان کرد :باید اقتصاد روســتاییان را به گونه ای تقویت کنیم
که روستاییان در روستاها باقی بمانند.
اســتاندار کرمان با اشاره به اقدامات معین های اقتصادی استان
در روستاها در راستای توســعه روستاها ،ادامه داد :قرارگاه قدس
سپاه پاسداران انقالب اسالمی عهده دار توسعه رودبار جنوب شده
است که مقرر شده زیرساخت های این منطقه توسط دولت ایجاد
شود و اقدامات توسعه ای دیگر را قرارگاه قدس انجام خواهد داد.

وی تجمیع روســتاهایی کــه اقتصاد ندارند را
جزء برنامه های استان دانست و تصریح کرد :در
فاز اول تجمیع روستاهای زهکلوت را در دستور
کار قرار داده ایم که ممکن اســت در مسیر کار
به موفقیت هایی دســت یابیم اما از سوی دیگر
ممکن است که موانعی در سر راه ما قرار گیرد که
باید با همکاری و همفکری موانع را برطرف کنیم.
رزم حسینی تزریق پول بدون هدف را بی فایده
دانست و عنوان کرد :تزریق پول و خدمات بدون
برنامه ،هیچ گونه توسعه ای ایجاد نخواهد کرد.
عالی ترین مقام اجرایی دولت در استان کرمان
خطاب به مسئولین گفت :خدماتی که در روستاها
انجام می دهیم ،باید هدفمند و مســتمر باشد و
طرح تجمیع روستاها نیز باید مانند طرح همیاران
آب و سایر طرح های اجرایی در استان کرمان با
جدیت دنبال شود.
استاندار کرمان از لزوم ایجاد زنجیره اقتصادی
در بین روستاها سخن به میان آورد و بیان کرد:
باید منظومه اقتصادی در مناطق مختلف اســتان از جمله مناطق
روستایی استان ایجاد کنیم ،به طوریکه جابجایی روستاییان را در
بر نداشته باشد.
وی با بیان این مطلب که دولت زیرساخت ها را ایجاد می کند و
بخش معاش روستاییان را باید بخش خصوصی انجام دهد ،افزود:
دست هر خیر انسان دوستی که در جهت رفع مشکالت مردم گام
برمی دارند را می بوسیم.
رزم حســینی با بیان اینکه ما راه را گم کرده ایم ،پیشنهاد داد:
باید طرح هــادی اقتصادی نیز برای روســتاییان تدوین کنیم تا
روستاییان با برنامه کار کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی کرمان:

 ۵۳۴هزار نفر از مردم شهر کرمان
در بافت ناکارآمد ساکن هستند

مدیــرکل راه و شهرســازی کرمــان گفــت:
سکونتگاههای غیررسمی استان در شهرستانهای
کرمان ،ســیرجان و رفسنجان متمرکز هستند که
جمعیتی بالغ بر  ۳۳هزار نفر را شامل میشوند.
به گزارش ایسنا«،محمدمهدی بلوردی» با بیان
اینکه  ۵۳۴هزار نفر از مردم شــهر کرمان در بافت
ناکارآمد ســاکن هستند اظهار کرد ۳۱ :سکونتگاه
غیررسمی در شهرهای جیرفت ،سیرجان ،کرمان و
رفســنجان وجود دارد که  ۳۳هزار نفر جمعیت در
این سکونتگاهها زندگی میکنند.
بلــوردی همچنیــن بــه تشــریح وضعیــت
حاشیهنشــینی این اســتان پرداخت و با اشاره به
اینکه در شهرستانهای کرمان ،سیرجان و رفسنجان
ســکونتگاه غیررســمی وجود دارد ،تصریح کرد:
مســاحت کلی شهر کرمان  ۱۳هزار و  ۱۶هکتار با
جمعیت کلی  ۵۳۴هزار و  ۴۴۱نفر است و ۸۱۷.۵
هکتار از این مســاحت با جمعیت  ۳۳هزار و ۴۴۴
نفر به سکونتگاههای غیررسمی اختصاص دارد.
وی ادامه داد :همچنین مســاحت کلی شهر سیرجان ۴۵۰۵
هکتار با جمعیت کلی ۱۸۵هزار و  ۶۲۳نفر است و  ۵۸۶هکتار از
این مساحت با جمعیت  ۲۳هزار و  ۲۳۱نفر به مناطق حاشیهنشین
اختصاص دارد ضمن آنکه مســاحت کلی رفسنجان نیز ۷۷۵۱
هکتار با جمعیت کلی  ۱۵۱هزار و  ۴۲۰نفر اســت که ۴۱۸.۴۲
هکتار از این مساحت با جمعیتی بالغ بر  ۱۰هزار و  ۴۰۴نفر در
مناطق حاشیهنشین جای دارند.
مدیرکل راه و شهرســازی استان کرمان با بیان اینکه در مرکز
اســتان چهار محله فیروزآباد ،شــهرک صنعتی ،شهرک صیاد
شیرازی و اهلل آباد دارای سکونتگاه غیررسمی مصوب هستند ،به
شناسایی  ۱۵۸۹هکتار بافت ناکارآمد در مرکز کرمان اشاره کرد
و تصریح کرد :مساحت کلی استان کرمان  ۶۴هزار و  ۳۲۴هکتار
اســت که  ۸.۴۴درصد آن یعنی  ۵۴۲۹.۴۷هکتار بافت فرسوده
اســت .در مرکز استان با مســاحت کلی  ۱۳هزار و  ۱۶هکتار و

جمعیتی بالغ بر  ۵۳۴هزار و  ۴۴۱نفر  ۱۵۸۹هکتار بافت ناکارآمد
است که  ۱۲.۲۱درصد مساحت شهر را شامل میشود.
وی ادامه داد :برای بهســازی وضعیت حاشــیه نشینی و بافت
ناکارآمد اســتان کرمان اقدامات متعددی شده که ازجمله آنها
میتــوان به برگزاری دورههای آموزشــی ویــژه مدیران ،انعقاد
تفاهمنامه با شــهرداریها بر اســاس برنامه اجرایی درخصوص
اعمال تخفیف و تشــویق در این مناطق ،تشــکیل جلســههای
متعــدد با اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به منظور اجرای
برنامههای مشترک در زمینه اشتغال و ایجاد بنگاههای تعاونی در
سکونتگاههای غیررسمی ،پیگیری برای مشخص کردن وضعیت
امالک شرکت عمران و بهسازی شهری ایران اشاره کرد.
بلوردی افزود :برنامهریزی برای فروش امالک و تعریف پروژههای
محرک توســعه ازجمله بازگشــایی محور فتحعلیشاهی کرمان،
طراحی بدنه خسایان ارجمند رفسنجان ،بازگشایی کوچه امیری
رفســنجان و اجرای پروژههای مشارکتی در کرمان و رفسنجان

و راهانــدازی پایگاههای خدمــات اجتماعی در
چهار محله ســکونتگاههای غیررســمی شهر
کرمان(فیروزآباد ،صیاد شیرازی ،اهللآباد و شهرک
صنعتی) به صورت پایلوت از دیگر فعالیتها در
این حوزه بوده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان ادامه
داد :عالوه بر این جمعبندی مسائل و مشکالت
ســاکنان و تشکیل تیمهای اجتماعمحور برای
توانمندسازی ساکنین محلهها در قالب اجرای
طرحهای اجتما ع محور و اعتمادســاز از جمله
زیرسازی و آسفالت محلهها ،برگزاری دورههای
آموزشــی مهارتهای زندگی بــرای گروههای
سنی مختلف و همچنین راهاندازی کارگاههای
اشتغالزایی در قالب مشاغل خانگی(قالیبافی،
پتهدوزی) برای زنان ساکن در محله و مشارکت
دادن تمــام ســاکنین در برنامههای اجتماعی
از جمله برگزاری جشــنواره غــذا برای زنان و
برگزاری مراســم جشن روز جهانی کودک برای کودکان از دیگر
برنامههایی اســت که برای بهسازی وضعیت حاشیهنشانان مورد
توجه بوده است.
بلوردی افزود :با تمام فرمانداریها برای تشــکیل جلسههای
بازآفرینی پایدار شهری و مشخص کردن محلههای سکونتگاههای
غیررســمی و نابسامان شــهری مکاتبه شده اســت .همچنین
جلســههای متعددی با ادارات کل کار ،تعاون و رفاه اجتماعی،
بهزیستی ،کمیته امداد و فنی و حرفهای برگزار و تفاهمنامههای
چندجانبه برای ارتقای وضعیت فرهنگی ،بهداشتی و کارآفرینی
ساکنان سکونتگاههای غیررسمی منعقد شده است.
وی همچنین به اقدامات شــهرداریها برای بهســازی بافت
ناکارآمد شهری اشــاره کرد و گفت :اقداماتی از جمله بازسازی
باغ فتحآباد ،بازار کرمان ،مدرســه حیاتیه و غیره در این راســتا
انجام شده است

کشف  80میلیارد ریال جرایم اقتصادی توسط پلیس آگاهی کرمان
سرهنگ یداهلل حســن پور در نشست خبری با اصحاب رسانه
افزود :احتکار ،رشــاء و ارتشاء ،اختالس ،دریافت تسهیالت بانکی
غیرمجــاز ،فرار مالیاتی ،پولشــویی ،تقلب و تبانــی در مزایده و
مناقصه های دولتــی ،رباخواری و غیره از جمله جرایم اقتصادی
به شمار می رود.
به گزارش ایرنــا ،وی ادامه داد :در بحث کاالی قاچاق با توجه
به اولویت های ناجا ،تمرکز بر روی باندهای قاچاق کاال اســت و
مجموع ارزش کاالهای کشــف شده در این حوزه در سال جاری
بالغ بر  100میلیارد ریال بوده است .سرهنگ حسن پور گفت :در
تجهیزات پزشکی ،آرایشی و بهداشتی ،دام و دارو افزایش کشفیات
نسبت به مدت مشابه سال قبل وجود دارد .وی مبارزه با سرقت و
مبارزه با قاچاق کاال را از اولویت های اصلی ناجا بر شمرد و گفت:
قرارگاه مبارزه با سرقت در استان کرمان فعال است و ارکان استان
این موضوع را به صورت دقیق رصد می کنند و مجموع سرقت ها
حدود  2درصد افزایش کشفیات نسبت به مدت مشابه سال قبل
داشته است .سرهنگ حســن پور تصریح کرد 211 :باند سرقت
طی سال جاری در مجموعه انتظامی استان کرمان متالشی شده
که از این تعداد  46باند مربوط به سرقت منزل 11 ،باند مربوط به
سرقت مغازه 18 ،باند مربوط به سرقت اماکن 12 ،باند مربوط به
سرقت خودرو 19 ،باند مربوط به موتورسیکلت 17 ،باند مربوط به

سرقت لوازم داخل خودرو 11 ،باند مربوط به سرقت های به عنف،
چهار باند کیف قاپی 43 ،باند سرقت احشام و  18باند مربوط به
سایر سرقت ها بوده است .وی با بیان اینکه  67درصد سرقت ها
در سال جاری کشف شده است عنوان کرد :با اقدامات انجام شده
در سال جاری ،میزان ســرقت منازل هفت درصد ،سرقت مغازه
پنج درصد ،ســرقت موتورسیکلت  10درصد ،سرقت لوازم داخل
خودرو  14درصد و کیف قاپی هشت درصد کاهش داشته است.
وی یادآور شــد :در سال جاری سرقت بانک را در سطح استان
کرمان نداشته ایم .سرهنگ حسن پور به موضوع قتل نیز اشاره و
بیان کرد :با اقدامات پلیس آگاهی استان کرمان درباره دستگیری
قاتالن متواری ســال های گذشته ،حدود  42درصد از کشفیات
قتل های امسال ،مربوط به قتل های مربوط به سال های  85به
بعد اســت .وی ادامه داد :در مجموع کشف قتل در استان کرمان
نسبت به وقوع آن در استان کرمان  113درصد است.
وی عنوان کرد 64 :درصد قتل ها در اســتان کرمان در ســال
جاری مســلحانه بوده و  34درصد مربوط به نزاع و اختالف و 24
درصد مسایل غیراخالقی و مابقی با سایر انگیزه ها بوده است.
وی گفت :سالح های غیرمجاز ،مواد مخدر صنعتی و سنتی ،تاثیر
فضای مجازی در جرایم و نقش اتباع بیگانه در جرایم از مهمترین
مشکالت موجود در وقوع جرایم به ویژه قتل است.

سرهنگ حســن پور ادامه داد :پائین بودن آستانه تحمل افراد
موجب وقوع بسیاری از قتل ها شده است و برای رفع این مشکل
باید مهارت های کنترل خشم از سوی رسانه ها و نهادهای آموزشی
به افراد ارائه شود .وی اظهار کرد :آخرین قتل معوقه که در سال
جاری کشف شده در  29شهریور  88رخ داده بود که قاتل از زمان
وقوع قتل متواری و با تبحر خود توانسته بود خود را مخفی کند
که امسال در حالی که به صورت ناشناس از کرمان به بم در حال
ســفر بود دستگیر شد .وی با اشاره به افزایش  20درصدی وقوع
کالهبرداری در اســتان کرمان اشــاره و بیان کرد :موضوع نگران
کننده در کالهبرداری ها این اســت که کالهبرداری ها در قالب
شــرکت های کاغذی انجام می شــود .سرهنگ حسن پور گفت:
اخیرا باندهایی دســتگیر شده اند که افرادی یک واحد مسکونی
را در یــک خیابان اصلی اجاره کــرده و با تبلیغ در روزنامه ها از
درآمد سه تا هفت میلیون تومانی برای افراد در قبال کار خانگی
خبر داده بودند .وی اظهار کرد :اعضای این باند سه نفر زن و سه
مرد در طول یک هفته  2میلیارد ریال کالهبرداری کرده بودند و
در حال جمع کردن وسایل خود برای متواری شدن توسط پلیس
دســتگیر شدند .وی به فعالیت شــرکت کاغذی دیگری با عنوان
هنرجویان تمیز طالیی اشــاره و عنوان کرد :این شرکت مبلغی را
از افراد به بهانه آموزش دریافت می کرده است.

ادامه از صفحه اول

نگاهی به عملکرد شرکت مس
در کاهش هزینههای تولید

فراتر از روند جهانی

فرشید سلطانزاده

*

 ...بهواســطۀ آن ،بتوان تصمیمات درستی در زمینۀ
افزایش بهرهوری اقتصادی این صنعت گرفت .هماکنون،
قیمت تمامشدۀ تولید معدنی مس عموماً در دو ساختار
محاسبه و ارزیابی میشود .یکی که قدیمیتر است ،تحت
عنوان قیمت تمامشدۀ نقدی با احتساب درآمد حاصل از
فروش محصوالت نیمهساخته شناخته میشود و دیگری،
روشی اســت که با اصطالح هزینههای تولید تناسبی
( )Pro Rataشــناخته میشود و روش جدیدتری در
ارزیابی قیمت تمامشده است .در روش قدیمیتر ،همۀ
هزینههای تولید در محاســبات مد نظر قرار میگیرد
و درآمد حاصل از فروش طال ،نقره ،مولیبدن و ســایر
محصوالت جانبی از هزینهها کســر میشود؛ به همین
دلیل ،هزینۀ تولید برخی از معادن نظیر معدن المپیکدم
در استرالیا که محتوای باالیی از فلزات باارزش دارد ،در
این روش منفی محاسبه میشــود .در روش جدیدتر،
کل هزینۀ تولید به نسبت ارزش فروش هر محصول از
فروش کل ،تســهیم و به هریک از محصوالت ،چه مس
باشد و چه محصوالت جانبی ،هزینه و قیمت تمامشدهای
اختصاص داده میشود.
در ایران ،شرکتهای معدنی از روشهای حسابداری
سنتی برای محاسبۀ قیمت تمامشده استفاده میکنند
که هیچ تناســبی با روشهای مورد اســتفاده در دنیا
ندارد .حتی اگر شــرکتی بهصورت درونسیستمی به
ارزیابی قیمت تمامشده با روشهای استاندارد بپردازد،
نتیجه به بیرون از شــرکت منعکس نمیشــود که این
موضوع خــود از میزان شــفافیت عملکرد این صنعت
میکاهد .الزم اســت بازنگری کلی در زمینۀ روشهای
محاســبۀ قیمت تمامشــده در کل صنایع کشور انجام
شــود تا مدیران و تصمیمگیران ،با دانش کافی نسبت
به ســودآوری فعالیتهای مختلف صنعتــی ،بتوانند
تصمیمات درســتی دربــارۀ ادامۀ فعالیــت واحدهای
تولیدی یا فعالیتهای توســعهای بگیرند .بهطور مثال،
صنعت مس طی دورههای قبل ،از همین عدم شفافیت
آسیب دیده و بعضاً سرمایهگذاریهای اشتباهی نیز به
دلیل در اختیار نداشتن قیمت تمامشدۀ صحیح اتفاق
افتاده است .خوشبختانه اخیرا ً اقدامات مؤثری در این
زمینه انجام شده که نیاز است روند موجود تداوم یابد و
دستورالعملهای مشخصی در این صنعت تبیین شود.
طبق آخرین آمار اعالمشــده از ســوی شرکت ملی
صنایع مس ایران ،قیمت هر تن مس تولید این شرکت
در ســال  1395برابر با  3,800دالر بر تن بوده است.
به نظر میرســد رقم کلی بدون در نظر گرفتن اینکه
ارزش محصوالت جانبی از قیمت تمامشده مس کاسته
شده اســت یا خیر ،حدودا ً همین میزان باشد .آخرین
دادههایی که از آن مطلع هســتم نشان میدهد قیمت
تمامشدۀ هر تن کنسانتره در نهماهۀ همان سال ،نزدیک
به  2000دالر بر تن بوده که با توجه به شرایط موجود،
رقم مناسبی برای بخش معدنکاری و تغلیظ است .در
بخشهــای ذوب و پاالیش ،هزینههای تبدیل به بیش
از  1000دالر بر تن میرســد که هزینۀ باالیی است و
نشــان میدهد در این بخش ،بهرهوری مناسبی وجود
ندارد .در بخش هیدرومتالورژی نیز ،قیمت تمامشــده
باالست و به نظر میرسد به دلیل کمبود ذخایر اکسیدی
و خالــی ماندن ظرفیت تولید ،قیمت تمامشــدۀ کاتد
هیدرومتالورژی باالتر از پیرومتالورژی باشد .البته شرکت
مس در حال اصالح ساختار ذوب و پاالیش و تولید اسید
سولفوریک است که با راهاندازی پروژههای این بخش،
احتماالً شــاهد کاهش قیمت تمامشــده در این بخش
باشیم .در بخش هیدرومتالورژی نیز ،باید اصالحاتی به
منظور افزایش بهرهوری اتفاق بیفتد.
با این توضیحات باید اشاره کرد متوسط جهانی هزینۀ
تولید معدنی مس بهصورت هزینۀ نقدی با احتســاب
درآمد محصوالت جانبی طی سال  ،2016برابر با 2,407
دالر بر تن بوده اســت .در روش جدیدتر و هزینههای
تناسبی ،متوســط هزینۀ تولید هر تن مس در دنیا در
سال گذشــته ،حدود  3,500دالر بر تن بوده است که
البته این رقم ،چندان با قیمت تمامشدۀ مس در کشور
به دلیل تفاوتهای ســاختاری در روش محاسبه ،قابل
مقایسه نیست.
نکتۀ جالب این اســت که قیمت تمامشده در روش
قدیمیتر در دنیا طی ســال  2013برابر با  2,989دالر
بــر تن بود و صنعت مس در واکنش به روند کاهشــی
قیمتها ،نزدیک به 20درصد از قیمت تمامشــدۀ خود
کاسته است .آمار موجود نشان میدهد شرکت ملی مس
نیز در سال  ،1394توانسته قیمت کاتد را به میزان 5.5
درصد و همچنین قیمت مس محتوای کنســانتره را به
میزان 13درصد نســبت به ســال  1393کاهش دهد.
هنوز دادههای نهایی از عملکرد شرکت در سال 1395
در اختیار نیســت؛ ولی به نظر میرسد مجددا ً در سال
 1395نیز شرکت موفق به کاهش هزینهها شده است
و قیمت تمامشــده در مجموع از سال  1391تاکنون،
حدود  1300دالر بر تن افت کرده باشد .در صورتی که
عدد  3,800دالر بر تن سال گذشته را مالک قرار دهیم،
بیش از 25درصد کاهش در قیمت تمامشــده میشود
که دســتاوردی قابل توجه و حتی فراتر از روند جهانی
آن بهشمار میرود.
راهاندازی پروژههای سودده ،افزایش تولیدات معدنی،
کاهش هزینههــای مالی با ارتقــای عملکرد فروش و
بازپرداخت بدهیهای بانکی ،همه عوامل مهمی هستند
که باعث شده این شرکت بتواند عملکرد درخور توجهی
از خود طی چند سال گذشته به جای بگذارد .عملکردی
که میتواند الگوی مناسبی برای سایر شرکتهای معدنی
فعال در کشور باشد.
* مدیرعامل شرکت فلزات و مواد آرمان آتورپات و
کارشناس اقتصادی صنایع معدنی

خبر

کتاب مقررات صادرات و
واردات با اصالحات جدید
منتشرشد

مدیرکل دفتر مقررات صــادرات و واردات
ســازمان توســعه تجارت ایران گفت :کتاب
مقررات صادرات و واردات ســال ١٣٩٦حاوی
اصالحات نمانکالتور سیســتم هماهنگ شده

سازمان جهانی گمرک است که از نظر تغییرات
حاصله از جمله «فناوری» و «تجارت» هر پنج
سال یکبار به روز رسانی می شود.به گزارش ایرنا
از سازمان توسعه تجارت ایران« ،علی علیآبادی

فراهانی» خاطرنشان کرد :آخرین نسخه به روز
شده نمانکالتور در سال  ٢٠١٢میالدی (سال
 )1390-91اعمال شده و جدیدترین نسخه نیز
از ابتدای سال  ٢٠١٧قابل اجراست.
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خبر
مدیرعامل صندوق بیمه سرمایهگذاری معدن

وامهای کوتاهمدت  ۲۶درصدی
به کار معادن نمیآید

در شرایطی که معادن نیاز به تزریق نقدینگی برای
توســعه و بهبود فعالیتهای خود دارند ،مدیرعامل
صندوق بیمه ســرمایه گذاری فعالیتهای معدنی
عنوان کرد کــه بانکهای عامل وامهایی با ســود
بیــش از نرخ مجاز و کوتاه مدت میدهند که به کار
معادن نمیآید.

بزرگترین معدن سنگآهن کشور در راه بورس
بزرگترین معدن ســنگآهن کشور با ظرفیت  643میلیون تن
به زودی وارد بورس میشود.در این معدن سهمیلیون و  650هزار
تن کنســانتره سنگآهن تولید شده است و میزان صادرات آن به
یک میلیون و  650هزار تن میرسد.
حجــم باطلهبرداری و خاکبرداری در ایــن معدن تاکنون 230
میلیون تن بوده و سنگآهن تولید شده آن حدود  18میلیون تن
است .مدیر معدن گوهر زمین در بازدیدی که فعاالن بازار سرمایه
از این معدن داشــتند ،گفت :هدف تولید ســاالنه  10میلیون تن
گندله دراین معدن اســت.پناهی افزود :در صورت اســتخراج 15

میلیون تن ســنگآهن از این معدن ،خــوراک  5خط دو میلیون
تنی کنســانتره با ظرفیت 10میلیون تن در سال تامین میشود.
وی با اشاره به اینکه بیش از  71هزار مترمربع خاک از این معدن
برداشته شده ،تاکید کرد :هزینه این بهرهبرداری از سال  83تاکنون
یکهزار میلیارد تومان و میزان سرمایهگذاری در آن  500میلیارد
تومان بوده اســت.بر این اساس دو کارخانه هر کدام به ظرفیت 6
میلیون تن راهاندازی شده است.
پناهی گفت :در حالی که قیمت سنگآهن در بازار افت داشته؛
اما این معدن در سال  96رکورد تولید را شکست.وی عیار سنگآهن

گهرزمین را  53تا  54درصد اعالم کرده و افزود :عیار کنسانتره در
انتهای خط تولید به  68درصد میرســد که نسبت به عیار نرمال
یعنی  70درصد رقم بسیار باالیی است.
مدیر پروژه گندلهسازی نیز در این بازدید پروژه را دارای دوبخش
سرمایهگذاری داخلی و خارجی دانست و گفت :در بخش خارجی
 82میلیــون یورو و در بخــش داخلی  220میلیارد تومان تاکنون
سرمایهگذاری انجام شده است.حسن امینزاده اضافه کرد :ظرفیت
نهایی کارخانه گندلهسازی  5میلیون تن در سال است و پیشبینی
لونیم آینده به بهرهبرداری برسد.
میشود طی یک سا 

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان کرمان ،خبر داد

محمدرضا عربی مزرعه شاهی ،مدیرعامل صندوق
بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی با بیان این
که سال گذشته شــرایط بانکها برای پرداخت وام
اصال مناسب نبود ،اظهار کرد :شرایط در سال گذشته
برای ضمانت بانکهای معدنی مناسب نبود و بانک
مرکزی صندوق بیمه ســرمای ه گذاری فعالیتهای
معدنی را محدود کرده بود؛ به طوری که پروندههای
ما در آنجا انباشــت شده بود و بانکها تمایلی برای
همکاری نداشتند.
وی ادامه داد :با مذاکراتی که انجام و بهبود شرایط
امکانی فراهم شــد که طی آن در سه ماهه گذشته
نزدیک به  ۸۰میلیارد تومان ضمانت تسهیالت برای
فعاالن معدن داشتیم.
مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای
معدنی در ادامه با اشــاره به اوضاع نابهسامان وام و
حمایتهــای مالی از فعاالن معدنــی تصریح کرد:
فعالیت معدنی نیاز به ســرمایه گذاری با دوام دارد
و وامهایــی که دریافت میکنند باید بزرگ باشــد،
اما متاســفانه وضعیت به گونهای است که بانکها
تمایلی بــه ورود در این حوزه ندارند و در پرداخت
تسهیالت بسیار سخت گیرانه عمل میکنند و آنچه
با ارقام  ۳۰۰ - ۲۰۰میلیون ارائه میشــود دردی از
معدنکاران دوا نمیکند.
عربی مزرعهشاهی بیان کرد :از طرف دیگر بانکها
وامهای خود را در کوتاه مدت ارائه میکنند و زمان
آنها عمدتا ســه تا شش ماهه اســت ،در حالی که
یک وام بخش معدن حداقل ســه تا پنج سال باید
مهلت بازپرداخت داشــته باشد که اگر این مشکل
بانک ها هم برطرف شــود نرخ سودی که از فعاالن
معدنی معموال خواسته میشود بهرهای باالتر از نرخ
مصوب است و به  ۲۳تا  ۲۶درصد میرسد که عمال
فعاالن بخش معدن نمیتوانند با این وضعیت تامین
نقدینگی کنند.
معادن از تسهیالت رونق کسب و کار دولت
بیبهره ماندهاند
حدودا دو ســال است که دولت طی تصمیمی در
حال فراهم کردن شرایط مناسب برای رونق کسب
و کار اســت و بخشی از این طرح که با عنوان طرح
رونق تولید مطرح شد قرار شد تا رقمی که پایه آن
 ۱۶هزار میلیارد تومان بود تحت عنوان تســهیالت
کم بهره به کسب و کارهای کوچک و متوسط ارائه
شــود که بعدتر با مذاکراتی که انجام شــد این رقم
افزایــش یافت و قرار بر این شــد که بقیه صنایع یا
کسب و کارهایی که شامل این طرح نمیشدند مانند
اتحادیهها و معــادن نیز در آن قرار گیرند .با وجود
اینکه این حجم از تسهیالت تا حدود زیادی به کسب
و کارها پرداخت شده است ،می توان گفت که حوزه
معدن در این زمینه مظلوم واقع شد؛ به گونهای که
بانکها تمایل چندانی به ورود به این حوزه نشــان
ندادند زیرا حوزه معدن دیر بازده است و سرمایهشان
دچار خواب میشود.
در همین باره مدیرعامل صندوق بیمه ســرمایه
گذاری فعالیتهای معدنی گفت :موضوعی که باید
به شــکل جدی به آن توجه شود این است که سال
گذشته حوزه معدن از منابعی که برای رونق کسب
و کارهای کوچک و متوســط در نظر گرفته شــده
بــود هیچ بهرهای نبرد و امــا در این صندوق هیچ
شــواهدی مبنی بر اســتفاده از معدن کاران از این
اعتبارات نداریم.
وی در خصــوص برنامههــای صنــدوق بیمــه
فعالیتهای معدنی در ســال جــاری اظهار کرد :به
تازگی صحبتهایی شده که قراردادی میان صندوق
فعالیتهای معدنی و صندوق ســرمایه گذاری امید
عقد شود تا این صندوق بتواند اعتبارات الزم را برای
صنایع کوچک مثل ســنگ با ارقامی کوچک تامین
کند و به عنوان سرمایه در گردش در اختیار بگذارد.
مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای
معدنی ادامه داد :در سال قبل این صندوق ،بانکهایی
ماننــد رفاه ،ملت صنعت و معدن را بانک عامل قرار
داده بود که امســال نیز در حال رایزنی با دو بانک
دیگر است تا آنها را به لیست بانکهای عام صندوق
بیمه فعالیتهای معدنی اضافه کنیم.
عربی مزرعه شــاهی اضافه کرد :برنامه ریزیهای
انجام شده طی سال جاری اگر سیستم بانکی برخالف
سال گذشته امسال همکاریهای الزم را انجام دهد
و تســهیالت را در قالب نرخهــای مصوب بانکی و
زمانهــای معقول جهت فعالیتهــای معدنی ارائه
کند این صندوق میتواند در این ســال بین  ۱۵۰تا
 ۲۰۰میلیارد تومان ضمانتنامه تســهیالت را برای
دریافت وام صادر کند.

پرداخت  7400میلیارد ریال
تسهیالت رونق تولید در کرمان
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان کرمان گفت :هفت
هزار و  400میلیارد ریال تسهیالت طی سال جاری به منظور ایجاد
رونق به واحدهای تولیدی این استان پرداخت شده است.
بــه گزارش ایرنا ،مهدی حســینی نژاد در حاشــیه بازدید از
واحدهــای تولیدی و صنعتی شــهرک های صنعتی شهرســتان
ســیرجان افزود :هفت هزار و  400میلیارد ریال اعتبار برای رونق،
بازســازی و تکمیل واحدهای صنعتی و معدنی اســتان کرمان در
نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد :تفویض اختیار به دفاتر مالیاتی این شرکت ها در
راســتای فعالیت بیشتر ،گردش مالی معادن و شرکت های بزرگ
فعال در استان کرمان اعطا شده است.
وی ادامه داد :این تفویض اختیار زیر نظارت شورای عالی معادن
استان کرمان منجر به رونق تولید واحدهای پایین دست می شود.
حســینی نژاد خاطرنشــان کرد :در راســتای اجرای طرح های
مثلث توســعه اقتصادی استان کرمان  50طرح و پروژه صنعتی و

معدنی تعریف شده که هفت طرح ملی 10 ،طرح پیشنهادی
سازمان صنعت ،معدن و تجارت و  33طرح مربوط به توسعه
اقتصادی این استان است.
وی گفت :شورای مشورتی استان کرمان از ظرفیت صنایع
بزرگ مانند ســنگ آهن گل کهر ،مس سرچشــمه و زغال
ســنگ برای توسعه واحدهای کوچکتر صنعتی و معدنی در
زمینه تامین قطعات اولیه استفاده می کند.
وی با بیان اینکه تولید محصوالت دانش بنیان نیز از اصول
برنامه ریزی مدیریت اســتان کرمان است گفت :یکی از واحدهای
تولیدی ســیرجان در سال گذشته برای نخســتین بار موفق شد
میزان صادرات خود را در سال گذشته به باالی  430میلیون دالر
برساند و با این جهش تراز تجاری را در استان کرمان تثبیت کرد.
رئیس ســازمان صنعت معدن و تجارت استان کرمان افزود :هم
اکنون متوسط کاالهای صادراتی کرمان تا  800دالر افزایش پیدا
کــرده که با تولید محصوالت دانش بنیان می توانیم در طرح های

اقتصاد مقاومتی موفق تر عمل کنیم و در همین راستا ارتباط بین
صنعت ،معدن و دانشگاه هم تقویت شود.
وی ادامه داد :با اتمام پروژه های اقتصاد مقاومتی در دست اجرا
که با  360هزار میلیارد ریال ســرمایه گذاری در حال اجرا اســت
برای  17هزار نفر دیگر تا پایان سال  1398اشتغال ایجاد می شود.
 60هــزار نفر در بخش صنعت و  20هــزار نفر در بخش معدن
استان کرمان مشغول به کار هستند.

مدیر امور سهام و سرمایهگذاری و مجامع شرکت مس:

شرکت مس
همه رکوردهای تاریخی تولید و فروش را شکست

«بهروز رحمتی» خطاب به ســهامداران شرکت مس گفت:
شــرکت مس در ســال  95به باالترین رکورد تولید کنسانتره
مس به میزان 1 /077میلیون تن و باالترین تولید مس محتوا
به میزان 282هزار و پانصد تن از بدو راهاندازی شرکت تاکنون
در 40سال اخیر -دست یافت.به گزارش مس پرس« ،بهروز رحمتی» مشــاور مدیرعامل
و مدیر امور ســهام و ســرمایهگذاری و مجامع شرکت مس در
جلسهای که با حضور «محسن بازارنوی» معاون مالی و اقتصادی،
«ابوالفضل متین» عضو هیأتمدیره ،محمد حاجیآقازاده مدیر
مس منطقه آذربایجان و ســهامداران شرکت ملی صنایع مس
ایران برگزار شــد ،به تشــریح دســتاوردهای شرکت مس در
حوزههای «تولید»« ،صادرات و فروش»« ،طرحهای توسعهای»
و «بورس» برای ســهامداران پرداخت و گفت :شرکت مس در
حوزه فروش در سال  95به مجموع ارزش فروش به میزان بیش
از 70هزار میلیارد ریال که رکورد تاریخی فروش کل ســالیانه
شرکت است ،دست یافت.
وی افــزود :همچنین صادرات بیــش از 100هزار تن کاتد مس،
500هزار تن کنسانتره مس و در حدود  1300تن اکسید مولیبدن
به کشورهای مختلف دنیا که همگی رکورد تاریخی فروش صادراتی
سالیانه شرکت هستند ،از دیگر موفقیتهای شرکت مس در زمینه
فروش در سال  95است.
به گفته رحمتی ،نکته مهم در زمینه فروش محصوالت شرکت به
مصرفکنندگان نهایی مس دنیا ،انعقاد قراردادهای فروش «End
 »userاست که دستاوردی مهم در این زمینه است.
مدیر امور ســهام و سرمایهگذاری و مجامع شرکت مس با بیان
اینکه علیرغم رکود جهانی و کاهش قیمت مس ،پیشبرد طرحهای
توسعهای متوقف نشد ،اظهار داشت :تکمیل و بهرهبرداری از ده پروژه
جدید در مناطق مختلف در سال  1395نشاندهنده این است که
شرکت مس در این دوره ،پیشبرد طرحهای توسعهای را متوقف نکرد.
وی ادامه داد :از میان این ده پروژه ،فاز دو تغلیظ سرچشــمه و
ســونگون از مهمترین طرحهای توسعهای هستند که افتتاح شد؛
البته این دو در ســال  94افتتاح شدند ولی در سال  95به مرحله
ش افزوده
تثبیت و ظرفیت کامل تولید رســیدند و باعث شدند ارز 
زیادی برای شرکت ایجاد شود.
مشاور مدیرعامل شــرکت مس با بیان اینکه سود شرکت ملی
صنایع مس ایران در سال گذشته  1600میلیارد تومان بوده است
که این میزان سود با کمترین میانگین قیمت مس در طی دهسال
گذشته بهدستآمده است ،اظهار داشت :میانگین حاشیه سود شرکت

مس بین ســالهای  84تا 42 ،92درصد بوده است ولی متأسفانه
در سهســال گذشته بهخاطر تحریمها حاشیه سود شرکت کاهش
پیدا کرد؛بااینحال ،حاشیه سود شرکت مس در سال  95نسبت به
سال  94با رشد 11درصدی به 23درصد رسید.
مدیر امور سهام و سرمایهگذاری و مجامع شرکت مس درباره روند
کاهش قیمت تمامشده محصوالت نهایی شرکت طی سهسال اخیر
گفت :قیمت تمامشــده کاتد مسی پاالیشگاه و لیچینگ بهازای هر
تن  4657دالر در سال  93به  3900دالر در سال  95رسیده است.
وی تصریــح کرد :کاهش حدود  800دالری قیمت تمامشــده
سال  95نسبت به سال  ،93به میزان  16.2درصد حاصل افزایش
بهرهوری و کنترل هزینهها در شرکت مس است.
رحمتی با بیان اینکه بازپرداخت تســهیالت و بدهیها در سال
 1395یکــی از عوامل مهم کاهش قیمت تمامشــده محصوالت
شــرکت مس است ،گفت :در ســال گذشته با حسن تدبیر ،میزان
بدهی شــرکت از  2500میلیارد تومان به صفر رسید و هماکنون
شرکت مس بدهی به بانکها ندارد.
مس؛ صنعت اقتصادی و استراتژیک قرن بیستویکم
رحمتی در ادامه ،خطاب به سهامداران شرکت مس گفت :شرکت
ملی صنایع مس ایران در آخرین رتبهبندی شرکت بورس در پایان
سال  ،1395در بین  50شرکت فعالتر بورس رتبه  5را کسب کرده
است که کسب این توفیق با وجود شرایط اقتصادی کشور دستاورد
بسیار ارزشمندی محسوب میشود.
مدیر امور ســهام و سرمایهگذاری و مجامع شرکت مس با اشاره

به اینکه در سال گذشته شاخص کل بورس اوراق بهادار بازده
منفــی  9/4درصدی را تجربه کرد ،گفــت :با وجود این بازده
منفی ،ســهام شرکت مس در پایان ســال  95بازدهی مثبت
ل ستایش است
35درصدی را تجربه کرد که این نیز توفیقی قاب 
که با همدلی و همکاری همه ارکان شرکت و حاکم شدن تدبیر
در شرکت مس بهدست آمد.
رحمتی با تاکید بر اینکه ســهام شرکت فیلد مناسبی برای
ســرمایهگذاری است و طی  11ســال گذشته بازدهی مثبت
 603درصدی را تجربه کرده ،گفت :میانگین ســالیانه بازدهی
سهامدارانی که از بدو پذیرش سهام شرکت در بورس ،سهامدار
شرکت بودهاند ،در حدود 55درصد در سال بوده که در مقایسه
با سایر بازارها از وضعیت بهتری برخوردار است.
وی تصریح کرد :همچنین مقایســه بازدهی بازارهای مهم
کشور در سال  95اعم از شاخص کل بازار بورس ( ،)-%4.9بازار
طال ( ،)-%8.4سکه ( ،)%18ارز ( ،)%8نرخ سود سپرده بدون
ریســک بانکی ( ،)%18اوراق مشارکت ( )%18و ...در سال 1395
نشاندهنده برتری قابلتوجه بازدهی سهام شرکت ملی صنایع مس
ایران ( )%35.4در مقایسه با سایر بازارهاست.
مشاور مدیرعامل شرکت مس با بیان اینکه براساس طبقهبندی
شرکتهای بورسی براساس ارزش بازار در پایان سال  ،95شرکت
مس به رتبه پنجم بورس دستیافته است گفت :ارزش بازار سهام
شرکت مس در ســال گذشته نسبت به سهسال قبل به بیشترین
میزان به مبلغ  100.350.000میلیون ریال رسیده است.
وی افزود :همچنین شرکت ملی صنایع مس ایران در بین 477
شرکت پذیرفتهشــده در بورس اوراق بهادار ،ازلحاظ ارزش اسمی
سرمایه رتبه ششم را در پایان سال گذشته کسب کرده است.
رحمتی با اشــاره به اینکه در ســال گذشته به رکورد بیشترین
تعداد ســهامدار از بدو پذیرش در بورس دست یافتیم گفت :تعداد
سهامداران شرکت در پایان سال  95با بیش از 37هزار نفر به یک
رکورد تاریخی دست یافت که این امر نشاندهنده اقبال بازار سرمایه
به سهام شرکت ملی صنایع مس ایران است.
مشــاور مدیرعامل شــرکت مــس در پایان با تاکیــد بر اینکه
صنعت مس بهخاطر وجود سه فاکتور پتانسیلهای معدنی کشور،
اقتصادی بودن فرایند براساس اقتصاد آزاد بینالملل و امکان تامین
مالی اقتصادی از بیشــترین مزیت برای سرمایهگذاری و توسعه در
کشــور برخوردار است ،خطاب به ســهامداران گفت :صنعت مس،
اقتصادیترین و استراتژیکترین صنعت فلزات پایه قرن بیستویکم
و بهشت سرمایهگذاران معدنی در دنیا و ایران میتواند قلمداد شود.

جرائم تاخیر در پرداخت حقوق دولتی
معادن بخشوده شد

شــرایط رکودی حاکم در بخش معدن موجب شد دولت تشکیل
کارگروه ویژه برای بخشــش جرایم ناشــی از تاخیــر در پرداخت
بدهیهای این بخش را در دستور کار قرار دهد.
بر اساس مصوبه هیات وزیران و به پیشنهاد وزارت صنعت ،معدن
و تجارت و بر اســاس قانون اصالح قانون معادن ،ضرر و زیان ناشی
از تاخیر در پرداخت حقوق دولت در مهلت مقرر تا پایان ســال 95
محاسبه و مطالبه نخواهد شد.
بر اساس تبصره الحاقی آییننامه اجرایی قانون معادن ،خسارت و
ضرر و زیان ناشی از تاخیر در پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر
موضوع ماده  55این آییننامه در مواردی که به تشخیص کارگروهی

متشکل از نمایندگان وزارت صنعت ،وزارت اقتصاد و
سازمان برنامه و بودجه کشور ،شرایط رکود بر بنگاه
مربوطه حاکم باشد یا بنگاه با افت قابل توجه تولید
و کاهش میزان فروش بــه دلیل وضعیت حاکم بر
بازار مواجه شده باشــد ،تا پایان سال  95محاسبه
و مطالبه نمیشود.
این معافیت مشــروط به این شده است که بدهی
گذشــته در مورد حقوق دولتی ظرف  6ماه تسویه
شود .بر اســاس ماده  118آییننامه مذکور ضرر و
زیان ناشی از دیرکرد پرداخت مطالبات قطعی حقوق دولت در این

آییننامــه به ازای هر ماه تاخیــر ،معادل یک درصد اصل مطالبات
تعیین میشود.

صنعت ،معدن و
تجارت
سخن اول
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ادامه از صفحه اول

تجربه را تجربه نکنیم

محسن ضرابی

*

 ...هیئت دولت و کاهش مدیران ارشد در استان ها بود
و دیگر اهداف آن تا کنون محقق نشده است.
حجم تصدی گری و مداخالت دولتی در بازار همچنان
در ســطح وسیع قبلی قرار دارد و تعداد ساختمان های
اداری و تعداد کارکنان دولتی شاغل در این بخش تغییری
ال ضعف های موجود خســارت قابل
نکرده اســت و عم ً
توجهی را به کشــور وارد کرد .به عنوان مثال در حوزه
مدیریتی این وزارتخانه ها،بویژه مدیریت استانی مشاهده
می کنیم که در اکثر استان های کشور ،مدیران با دانش
و تجربه توامان صنعتی ،معدنی و تجاری و یا راه و مسکن
حضور ندارند و صرفاً به یکی از جنبه های کار تســلط
ال دو ساختمان مجزا وجود دارد و مدیران ارشد
دارند .عم ً
سازمان در اســتان ها هر روز در یک ساختمان حضور
دارند و بدلیل عدم اشراف آنان به هر دو حوزه ،صدماتی
ال امکان رسیدگی به
را به حوزه دیگر وارد می سازد عم ً
کل امور را ندارند ،از طرف دیگربعضاً مشــاهده می شود
مدیران میانی و کارشناسان نیز که به یک حوزه تسلط
و تجربه داشتند به حوزه دیگر منتقل شدند.
نتیجه این وضعیت آن است که به عنوان مثال سازمان
صمت در هر اســتان با توجــه به عالقه مندی ،دانش و
تجربه مدیر ارشد آن سازمان صرفاً به یکی از بخش های
صنعت ،معدن و یا تجارت توجه جدی نشــان می دهد
و از مســائل بخش دیگر غفلت نسبی می شود در حالی
که مناسب بود همزمان با ادغام ،نسبت به کوچک شدن
ســاختار دولتی در حوزه های مذکور نیز اقدام میشد و
وظایف نیز به بخش خصوصی منتقل میگردید.
شاه کلید این کوچک شدن اعتماد به بخش خصوصی
و توانمندی های آنان اســت تا در عمل بخش مهمی از
کارکردهای دولت که بخش خصوصی توان اجرای آن را
دارد به خارج از دولت انتقال داده شود.
واگذاری کلیه امور تصدی گری در حوزه های مختلف
اقتصادی به بخــش خصوصی می تواند موجب افزایش
کارایی و بهره وری شــود اما این سوال مطرح است که
آیا نظام و دولت عزم جدی برای این کار دارد؟ و آیا این
عزم وجود دارد که دولت فقط در امور سیاســت گذاری
و نظارت متمرکز گردد؟
نگاهی به سخنان مسئوالن ارشد نظام نشان می دهد
کــه آنها به توانمندی های بخش خصوصی اعتقاد دارند
ولی متاسفانه در سطوح پایین دست ،تمایلی به اجرای
راهبردها و رهنمون های ارایه شده وجود ندارد و به عنوان
نمونه مقام معظم رهبری چند بار از عدم واگذاری امور
اقتصادی به مردم گالیه کرده اند.
رئیس جمهور نیز در نشســت های مختلف سیاست
گذاری یا ســخنرانی ها بر ضرورت تسریع خروج دولت
از امــور تصدی گری در فعالیت هــای اقتصادی تاکید
کرده اند.
طرفداران تفکیک وزارت صنعت  ،معدن و تجارت به دو
وزارتخانه  ،از حجیم بودن این وزارتخانه به عنوان یکی
از توجیه های این نگرش نام می برند ،حال آنکه راهکار
اصالح این مســاله نه در تشکیل وزارتخانه های جدید
بلکه در انتقال این فعالیت های اقتصادی به مردم است.
اگر مطابق سیاست های کلی اصل  44قانون اساسی،
در همه مواردی که بخش خصوصی توانایی اجرایی دارد،
دولت و وزارتخانه های متبوع به مداخله و تصدی گری
خود پایان دهند ،وزارتخانه های مذکور می تواند بسیار
کوچک شده و بدین ترتیب نیازی به تفکیک نخواهد بود.
در سال های اخیر شاهد این بوده ایم که عزم راسخی
در اینمورد وجود ندارد به عنوان مثال یکی از راهکارهای
پیشنهادی برای کاهش حجم تصدی گری وزارت صمت
در اقتصاد کشور ،واگذاری مدیریت نمایشگاه های تجاری
به اتاق بازرگانی بود ،این پیشنهاد که شانس تصویب در
برنامه ششم توسعه را هم داشت در عمل به دلیل البی
های صورت گرفته به تصویب نهایی مجلس نرســید و
مدیریت نمایشگاه ها در اختیار وزارت صنعت باقی ماند.
مسایلی از این دست باعث می شود روند کوچک سازی
وزارت صمت شروع نشود حال آنکه باید کوچک سازی
دولــت و اعتماد به بخش خصوصــی را از یک جایی به
صورت جدی شــروع کرد و هر بار به بهانه ای با تعویق
مواجه نشود.
دیدگاه های نامطلوبی کــه مبتنی بر خوش بینی به
ســاختار دولت و بدبینی به بخش خصوصی وجود دارد،
هرچنــد بخش خصوصی بی عیب و نقص نیســت ولی
تجربه نشــان داده که به مراتب کاراتر از ســازمان های
دولتی خواهند بود و اعتماد به بخش خصوصی می تواند
به منافع ملی کمک کند.
ما هم تجربه ادغام را پشت سر گذاشته ایم و هم تجربه
تفکیک وزارتخانه ها را ،هم سرنوشت اقتصادهای دولتی
را دیده ایم و هم سرنوشــت اقتصاد های مردم نهاد را،
و اکنون بهتر اســت به جای تکرار اشتباه های گذشته
خود و دیگران ،راهی را برگزینیم که به شکوفایی اقتصاد
ملی منجر شود .اگر استراتژی توسعه را بر مبنای دولت
کوچک و کارآمد استوار نکنیم ،آیندگان قضاوت خوبی
در مورد ما نخواهند داشت.
خالصه اینکه اگر چه پرچم تقویت بخش خصوصی را
در دست گرفته ایم ،در عمل بر طبل دولتی ماندن اقتصاد
نکوبیم که زندگی و آرامش فرزندانمان از شنیدن صدای
ناپسند آن آشفته نشود.
در این مقطع حســاس ،نظام بایســتی به این سوال
اساسی که همان انتقال بخشی از وظایف دولت به مردم
و اقتصاد به بخش خصوصی اســت پاســخ دهد .بدیهی
است در صورتیکه پاسخ مثبت است بایستی تالش کنیم
تا فازهای عملیاتی تر ادغام دنبال شــود و در صورتیکه
این آمادگی جهت انتقال قدرت به مردم در حال حاضر
وجود ندارد ،بهتر است که تفکیک صورت گیرد و حداقل
وزارتخانه ها به صورت تخصصی عمل نمایند که برای این
امر کلیه زیر ساخت ها از جمله نیروی انسانی و ساختمان
های اداری و  ...آماده است .قطعاً این امر بایستی با شرط
عدم افزایش نیروی انســانی و دارایی های وزارتخانه ها
صورت گیرد.
* رئیس اتاق مشترک ایران و عمان
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بانک ،بیمه
و بورس

رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
کرمان با بیان اینکه بخش اصلی درآمد استان از
مالیات تامین می شود ،تصریح کرد :در جلسات
ستاد درآمد استان نیز بارها مطرح شده است
که اداره کل امور مالیاتی نقش کلیدی در تحقق

حســن عمادآبادی؛ مدیر کل بیمه
ایران در استان کرمان به عنوان مدیر
آموزش محور بیمه ایران ،معرفی شد.
مختار مختــاری مدیر کل آموزش
بیمه ایران در این خصوص می گوید:
در بیمه ایران رتبه بندی اســتان ها
برمبنای شاخص سرانه آموزشی انجام
شده و طی نامه ای با جداول و نمودار  ،برای کلیه مدیران
شرکت ارسال شده است .مختاری افزود :بر اساس رتبه
بندی صورت گرفته  5اســتان برتر معرفی شده اند که
به ترتیب به شرح ذیل می باشند:
 : ۱اســتان کرمانشــاه به مدیریت ارسالن افشار (مدیر
وقت استان)
 : ۲استان کرمان به مدیریت حسن عماد آبادی
 : ۳استان خراسان جنوبی به مدیریت حسین زارعی
 : ۴استان اصفهان به مدیریت مجتبی آخوندی
 : ۵استان همدان به مدیریت سید محمد جواد موسوی
مدیر مرکز آموزش بیمه ایران همچنین از راه اندازی
دو ســامانه مکانیزه آموزشــی با نام های سامانه جام و
کارنامه مرکز آموزش خبر داد و افزود ســامانه آموزشی
جام ،سیســتمی کامال مکانیزه بــرای کلیه فرایندهای
آموزشی اســت که در پورتال داخلی بیمه ایران لینک
آن گذاشته شده و هر فرد چه پرسنل و چه نماینده می
تواند از طریق صفحه فردی خودش شناسنامه آموزشی
و سایر امور آموزشی خود را دنبال کند.
مرکز آموزش بیمه ایران از معتبرترین مراکز آموزشی
دستگاههای دولتی کشور به شمار می رود.

از فضای مجازی
علیه بانکها استفاده نشود

رئیس پژوهشــکده پولی و بانکی بــا تاکید بر اینکه،
شــایعات ایجادشــده برای برخی از موسسات و بانکها
جنبــه تخریبــی دارد ،گفت« :این مــوارد با واقعیتها
ســازگاری نــدارد و از فضای باز مجــازی علیه بانکها
استفاده میشود ».علی دیواندری در گفتوگو با «ایبِنا»
افزود« :بهعنوان مثال کلیپ پخش شــده در مورد یکی
از شعب بانک پارسیان مربوط به بیش از یکسال پیش
و زمانی اســت که از بانک پارسیان خواسته شد تا برای
پرداخت سپرده مشتریان با موسسه ثامنالحجج همکاری
و مساعدت کند ».رئیس پژوهشکده پولی وبانکی ادامه
داد« :ضمن تقدیر از زحمات مدیریت بانک و پرســنل
خدوم بانک پارسیان ،نشر این کلیپ در این شرایط دور از
انصاف و مصداق سوءاستفاده از فضای باز مجازی است».
او گفت« :خوشبختانه مشتریان و سپردهگذاران محترم
هوشــیاری بهخرج دادند و به این قبیل فضاسازیهای
غیرواقعی و هدفمند توجهی نکردند».

ابالغ ضوابط
برای شفافیت بانکی

«ضوابط ناظر بر حداقل اســتانداردهاي شــفافيت و
انتشــار عمومي اطالعات توسط موسســات اعتباري»
بــرای بانکهای دولتی به همراه برنامه زمانبندی اجرا،
ابالغ شد.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ،مقوله
«شفافيت بانکي» از جمله موضوعاتي است که امروزه در
بانکها و ساير موسسات سپردهپذير بسيار مورد توجه و
تاکيد قرار گرفته است .بنا به همين ضرورت ،شوراي پول
و اعتبار با هدف ارتقاي شفافيت ،تحقق نظم بازار بهعنوان
يکي از ارکان و الزامات توافقنامه ســرمايهاي بال  ۲و۳
و همچنين فراهم کردن امکان نظارت عموم بر بانکها
و موسســات اعتباري ،در يک هزار و يکصد و هشتاد و
دومين جلســه مــورخ « ،1393 /4 /24ضوابط ناظر بر
حداقل استانداردهاي شفافيت و انتشار عمومي اطالعات
توسط موسسات اعتباري» را مورد تصويب قرار داد .این
ضوابــط از تاريخ  1393 /5 /2براي بانکهاي غيردولتي
و موسســات اعتباري غيربانکي الزماالجرا شد .ليکن در
ارتباط با بانکهاي دولتي ،مقرر شــد برنامه زمانبندي
اعالمي از سوي بانک مرکزي انجام پذيرد.
بانک عامل اعالم کرد

بازپرداخت سپرده های
 ۱۰۰میلیون تومان ثامن الحجج

بانک پارسیان در اطالعیه ای از آغاز دور جدید تعیین
تکلیف سپرده گذاران ثامن الحجج خبر داد و اعالم کرد:
بازپرداخت وجوه «فرم درخواست» تا سقف یک میلیارد
ریال ،از بیستم تیرماه آغاز می شود.
در این اطالعیه خطاب به سپرده گذاران تعاونی اعتبار
ثامن الحجج آمده است :در اجرای دستور بانک مرکزی
جمهوری اســامی ایران و پیــرو اطالعیه آن بانک ،به
آگاهی می رساند همزمان با فرا رسیدن موعد پرداخت
وجوه «فرم درخواست» ارائه شده توسط بانک پارسیان
به عنوان بانک عامل ،وجوه این فرم تا ســقف مبلغ یک
میلیارد ریال ،از (بیستم تیرماه) بازپرداخت می شود.
این اطالعیه می افزاید :همه دارندگان «فرم درخواست»
می توانند در سررسید تعیین شده در فرم یا پس از آن،
با در دست داشتن اصل فرم و مدارک شناسایی معتبر،
مطابق با ساعت های کاری بانک پارسیان ،به شعبه اولیه
صادرکننده «فرم درخواست» مراجعه کنند.
به گزارش ایرنا ،بانک پارســیان از سوی بانک مرکزی
و شــورای پول و اعتبار در بهمن  1394به عنوان بانک
عامل برای تعیین تکلیف تعاونی ثامن الحجج انتخاب شد.
مدیرعامل بانک پارســیان پیش از این به ایرنا اعالم
کرد :تعیین تکلیف نزدیک به  10هزار حساب از سپرده
گذاران تعاونی منحل شده ثامن الحجج باقی مانده است
که نزدیک به پنج هزار مشتری را تشکیل می دهند.

 92درصد درآمدهای
استان از مالیات
تامین میشود
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خبر

مدیران آموزش محور
بیمه ایران معرفی شدند

درآمدهای استان دارد .حمید شیخ اسدی در
بازدید از اداره کل امور مالیاتی به مناسبت هفته
فرهنگ سازی مالیاتی با تبریک این هفته اظهار
کرد :ما به عنوان یکی از بخش های اقتصادی
استان وظیفه داشتیم با حضور در اداره کل امور

مالیاتی از زحمات همکاران مالیاتی تشکر کنیم.
وی با بیان اینکه  92درصد درآمدهای استان
از مالیات تامین می شــود ،گفت :در سال 95
ســازمان امور مالیاتی با حمایت وزیر اقتصاد
برگ زرینی از خود به جای نهاد.

خبر

گزارش

مدیرعامل بانک پارسیان خبر داد

آغاز پرداختها به سپردهگذاران ثامنالحجج
بانک پارســیان بهعنــوان عامل بانک مرکزی و شــورای پول و
اعتبار ،حسابهای سپردهگذاران ثامنالحجج را تعیین تکلیف کرده
و از  ۲۰تیر پرداختها آغاز خواهد شــد.به گزارش پایگاه خبری
بانکداری الکترونیک ،مدیرعامل بانک پارســیان کوروش پرویزیان
افزود :سررسید برخی قراردادها ۱۴ماهه و برخی  ۱۷ماهه بود که
اکنون سررسید قراردادهای  ۱۴ماهه فرارسیده که در سایت بانک
مرکزی و بانک پارسیان نحوه مراجعه سپردهگذاران ثامنالحجج به
شعب بانک پارسیان برای دریافت مابهالتفاوت ذکر شده در قرارداد
را اطالعرسانی خواهیم کرد.
وی گفت :البته تا این لحظه  ۱۰هزار حســاب ،متعلق به  ۵هزار
نفر که ارقام باالیی اســت هنوز تعیین تکلیف نشــده است که در
این باره هیات تسویهای در بانک مرکزی شکل گرفته و این هیات
درباره این  ۵هزار نفر مسوول است.
مدیرعامل بانک پارســیان گفــت :در ارتباط با همه افرادی که
برگ تعهد بانک پارســیان را دارند ،پرداختها را آغاز خواهیم کرد
ضمن اینکه ســقف ارقام تعیین تکلیف شده  ۳۰۰میلیون تومان

اســت .پرویزیان افزود :ابتدا تا سقف  ۱۰۰میلیون تومان سپس تا
ســقف  ۲۰۰میلیون تومان و در نهایت برای افرادی که تا ســقف
 ۳۰۰میلیون تومان برگ تعهد از بانک پارســیان دارند به ترتیب
پرداختها صورت میگیرد.
رئیــس کانون بانکهای خصوصی گفت :بــا کنترل تورم و رفع
تنگناهــای مالی بنگاههای تولیدی ،بانک مرکزی و شــبکه بانکی
کشــور تالش کردند نرخ سود سپرده و تسهیالت را متعادل کنند.
پرویزیان افزود :نرخ سود بانکی در بازهای حدود  ۳۰درصد بود که

با تصمیمگیری شــورای پول و اعتبار به حدود  ۱۸درصد کاهش
یافت ،اما متاسفانه به علت نیازمندیهایی که دولت در انتشار اوراق
داشت نوساناتی در نرخ سود اتفاق افتاد.
وی اضافه کرد :امیدواریم در روزها و ماههای آینده شاهد کاهش
دوباره نرخ ســود بانکی باشیم تا تعادل بهتری در بازار پول کشور
بهوجــود آید .پرویزیان گفت :اجرایی کردن نرخ ســود ۱۵درصد
برای ســپرده یکســاله بهعنوان مصوبه شــورای پــول و اعتبار از
جهتگیریهای اصلی نظام بانکی است ،از نظر قانونی تکلیف شده
که به این سمت حرکت کنیم ،اما محدودیتهای مختلف ،مشکالتی
را ایجاد کرده که امیدواریم از جانب دولت و بانک مرکزی رفع شود.
وی افزود :امیدواریم در نیمه اول امسال این مصوبه شورای پول و
اعتبار را در شبکه بانکی کشور اجرایی کنیم .پرویزیان گفت :برای
سپردههای یکساله جدید نرخ  ۱۵درصد اجرایی شد ،اما سپردههایی
هم در شبکه بانکی وجود دارد که حسابهای آن مربوط به قبل است
و بانکها هم باید به تعهدات گذشته خود عمل کنند و تا زمان سر
رسید قراردادها بانکها به پرداخت این نرخ باالتر متعهد هستند.

مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان خبر داد:

رشد  2.5برابری
وصول مطالبات بانکهای کرمان

مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان کرمان از رشد 2.5
برابری وصول مطالبات بانک ها توســط واحدهای اجرای
مفاد اسناد رسمی کرمان در سال  95خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایســنا منطقه کویر« ،رضا طالبی
زاده» در جلســه شــورای هماهنگی بانک های استان از
وصــول  62میلیارد و  520میلیون ریال از مطالبات بانک
های دولتی و خصوصی طی ســال گذشته در این استان
خبر داد و افزود :در سال 94؛  24میلیارد و  300میلیون
ریال از مطالبات بانک های دولتی و خصوصی توسط اداره
اجرای مفاد اســناد رســمی واصل گردید که بیانگر رشد
 2.5برابری است.
وی ادامه داد :روزانه و به طور متوســط  171میلیون و
 300هــزار ریال از مطالبات بانک ها در اداره اجرای مفاد
اسناد رســمی الزم الجرا اداره ثبت اسناد و امالک استان
کرمان وصول می شود که با توجه به کمبود نیروی انسانی
و پایین بودن تعداد کارکنان ،عملکرد این واحدها در وصول
این میزان از مطالبات بسیار قابل توجه است.
این مقام قضایی افزود :با اجرایی شــدن برنامه ششــم

اجرای اســناد رسمی مطرح شــوند و در مدت زمان 40
روز از اجرایی شــدن این برنامه 50 ،پرونده مهریه در اداره
اجرای کرمان مطرح شــده ،این در حالیست که در طول
سال گذشته فقط  30پرونده مطالبه مهریه در اداره اجرای
کرمان مطرح بوده است.
وی به کمبود نیرو برای وصول مطالبات بانک ها اشــاره
کرد و گفت :با تعامل خوبی که سال گذشته بین اداره کل
ثبت اســتان و شــورای هماهنگی بانک ها صورت گرفت
تعدادی نیرو از سوی بانک های استان جهت پیگیری وصول
مطالبات بانکی جهت خدمت در اداره اجرای کرمان مامور
شدند ولی عدم پرداخت حقوق این نیروها موجب شده که
به فعالیت خود در اداره اجرا خاتمه دهند.
مدیر کل ثبت اســناد و امالک استان ادامه داد :با توجه
بــه کمبود نیرو در اداره اجــرا و افزایش حجم کاری این
اداره ،بر اســاس مذاکرات صورت گرفته با دادگستری کل
استان تا زمان تامین نیروی کافی ،مقرر شده بانک ها برای
وصول مطالبات خود در نوبت قرار بگیرند تا امور سایر ارباب
رجوعان در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.

توســعه تمامی پرونــده های مطالبه مهریه بایســتی در واحدهای

از سوی موسسه اعتباری ثامن صورت می گیرد

پرداخت سپرده های مردم به صورت اقساط روزانه

چهار هفته پس از انتشــار خبرهای ادغام تعاونی اعتباری ثامن
االئمه و موسســه اعتباری کوثر و تایید موضوع از سوی مقام های
بانک مرکزی ،برخی ســپرده گذاران همچنان از سرنوشت سپرده
های خود اطمینان ندارند و با مراجعه به شعبه ها ،ساعت ها برای
دریافت مبلغی اندک منتظر می مانند .اما نکته جالب تر این است
که مردمی که درخواست پس گرفتن سپرده های خود را دارند ،در
برخی شعب به صورت روزانه بخشی از پول خود را دریافت می کنند.
به گزارش ایرنا ،تعاونــی اعتباری ثامن االئمه فعالیت خود را در
ســال  1376به عنوان یک تعاونی اعتباری با کسب مجوز از وزارت
تعاون در مشــهد آغاز کرد و اکنون با نام موسسه اعتباری «ثامن»
برای کسب مجوز از بانک مرکزی تالش می کند.
بیست و پنجم خرداد ماه امسال خبری درباره ادغام موسسه مالی
واعتباری کوثر ،تعاونی ثامن و بانک مهراقتصاد منتشر شد و بدنبال
آن بسیاری از سپرده گذاران با نگرانی از وضعیت سپرده های خود
به شعبه ها مراجعه کردند.
دو روز بعد «عیسی رضایی» رییس هیات مدیره تعاونی ثامن که
همزمان مدیرعاملی موسســه کوثر را نیز بر عهده دارد ،در گفت و
گویی با ایرنا به مردم اطمینان داد که نگران ســپرده های خود در
ثامن نباشــند ،زیرا هرگونه تصمیم درباره ادغام و تغییر در ساختار
آن با نظر بانک مرکزی انجام می شود.
رضایی به ســپرده گــذاران توصیه کرد آرامش خــود را در این
شرایط حفظ کنند زیرا جای هیچ نگرانی در تامین نقدینگی مورد
نیاز مردم نیست.
از همان ابتدا که طرح ادغام این ســه موسسه مطرح شد ،بانک
مهر اقتصاد با انتشــار تکذبیه ،آن را رد کرد و خود را از این دایره
بیرون کشید.
«جــواد حاجی مزدارانی» معاون امــور مناطق بانک مهر اقتصاد
در گفــت و گویی با خبرنگاران هرگونه گمانه زنی درباره ادغام این
بانک با موسسه های اعتباری را شایعه دانست و تاکید کرد برخورد
با انتشاردهندگان آن از طریق مرجع قانونی پیگیری می شود.
وی اظهار داشــت :ما هیچگونه نشستی با موسسه هایی که این
روزها بحث ادغام با آنها مطرح شده است  ،نداشتیم و بعد از انتشار

سپرده گذاران
به توصیه های
بانک مرکزی
توجه و عمل
کنند

برخی اخبار متوجه شدیم این شایعات مطرح است.
مجموع ســخنان مقام ها و اطالعیه های موسسه کوثر و تعاونی
ثامــن ،مطرح بودن موضوع ادغام در مورد آنها و پیگیری آن را در
بانک مرکزی تایید می کرد.
ســرانجام بیســت و نهم خردادماه معاون نظارتی بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران انجام مذاکره میان موسسه اعتباری کوثر و
صاحبان سهام موسسه ثامن و مهراقتصاد را تایید کرد و گفت :این
قبیل موارد مطرح از سوی مدیران این موسسه ها لزوما ممکن است
با نظر سهامداران آنها یکسان نباشد ،اما توافق اولیه ای شده است.
«فرشاد حیدری» درباره مذاکرات چند موسسه و برخی بانک ها
برای روند ساماندهی یادآوری کرد :درخواست صدور مجوز و ادغام
به طی مراحل قانونی آن بســتگی دارد ،در این راه ممکن است 2
موسســه یا بانک با یکدیگر مذاکراتی داشته باشند که امکان دارد
به نتیجه منجر شــود .اکنون مذاکراتی بین چند موسسه در حال
انجام اســت که بانک مرکزی در این باره خبر موثق و قطعی را به
هموطنان اعالم خواهد کرد.
وی تاکیــد کرد« :چنانچه در نهایت تشــخیص بانک مرکزی بر
ادغام باشــد ،بانکی قوی تر و با ثبات مالی بیشــتر بنا به مصلحت
شکل می گیرد».
یک روز بعد(سی ام خردادماه) حیدری بار دیگر درباره ادغام ثامن،
کوثر و مهراقتصاد گفت :ممکن است بین اینها مذاکراتی درباره ادغام
صورت گرفته باشد که اگر به نتیجه برسند در صورت جلب رضایت
و تایید بانک مرکزی ادغام می شوند.
وی افزود :بانک مرکزی تاکنون برنامه ای برای ادغام ثامن ،کوثر
و مهر اقتصاد نداشته است.
این مقام مســئول تاکید کرد ،هر سه موسسه و بانک اکنون در
حال فعالیتند و تاکنون نیز مشکلی نداشته اند.
حیدری افزود :ما به این موسسه ها اشراف کامل داریم و زیر نظر
و حمایت ما قرار دارند و در صورت ادغام نیز به طور حتم با بهترین
وجه ممکن که صدمه به سپرده گذاران وارد نشود ،اقدام می شود.
معاون نظارتی بانک مرکزی افزود :آنچه بانک مرکزی و شــورای
پول و اعتبار تدوین می کند ،در هر شــرایطی به منظور صیانت از

رئیس شــورای هماهنگی مدیــران عامل بانک های
دولتی گفت :از ســپرده گذاران بانک ها و موسســات
مالــی تقاضا داریم ضمن حفظ آرامش ،به توصیه های
منطقی بانک مرکزی توجه کرده و به آن عمل کنند.
بــه گزارش ایرنا از روابــط عمومی بانک ملی ایران،
«محمدرضــا حســین زاده» افزود :تمــام بانک ها و
مؤسسات مجوز دار شرایط مطلوبی دارند و لذا مردم به
برخی از شایعات که در راستای تخریب اعتماد مردم به

حساب سپرده گذاران است .ادغام به معنی خدشه به حوزه سپرده
گذاران نیســت و در صورتی که متوجه شــویم ادغام ما خدشه ای
به ســپرده گذاران وارد می کند به طور حتم گزینه های دیگری را
انتخاب خواهیم کرد.
با این همه ،از همان روزهای نخست انتشار این خبرها شعبه های
موسســه کوثر و تعاونی ثامن با حضور ســپرده گذاران پر شد .این
موضوع درباره تعاونی ثامن شکل جدی تری به خود گرفت که دلیل
آن تنوع در سپرده پذیری و گستره  738شعبه در سراسر کشور بود.
بک هفته بعد و در آســتانه عید ســعید فطر ،بانک مرکزی برای
اطمینان بخشی به سپرده گذاران در تارنمای خود ،گزینه « موسسات
متقاضی مجوز» را راه اندازی کرد تا به مردم اعالم کند دو موسسه
«اعتباری ثامــن» و «بانک مهر اقتصاد» متقاضی دریافت مجوز از
این نهاد نظارتی هســتند و تالش می کنند با رعایت مقررات بانک
مرکزی در زمره مجازها قرار گیرند.

تداوم درخواست ها برای برداشت سپرده ها
هرچند فرآیند تصمیم گیری دربــاره فرجام این ادغام در بانک
مرکزی در حال انجام اســت اما با وجود گذشــت نزدیک به چهار
هفتــه از آغاز ماجرا ،گزارش های میدانی خبرنگار ایرنا نشــان می
دهد همه روشــنگری های مسئوالن بانک مرکزی و موسسه ثامن
هنوز نتوانســته از نگرانی سپرده گذاران کم کند و همچنان شعبه
های موسسه اعتباری ثامن شاهد مراجعه انبوه سپرده گذاران است.
خودپرداز های این موسســه که تا چندی پیش امکان برداشت
روزانه تا ســقف پنج میلیون ریال را داشتند ،از سه هفته پیش آن
را به ســقف اعالمی بانک مرکزی یعنی به  2میلیون ریال کاهش
دادند .بررسی ها نشان می دهد امکان برداشت پول از خودپردازها
از هفته پیش قطع شــده و همین امر مراجعه بیشتر به شعبه ها را
بدنبال داشته است.
البته محدودیت دیگری نیز در این زمینه ایجاد شــده اســت .بر
پایه ابالغی که در شعبه ها دیده می شود ،سپرده گذاران هر شعبه
برای برداشت باید فقط به همان شعبه بروند و دلیل آن محدودیت
های اعمال شده از سوی خزانه است.

نظام بانکی کشور صورت می گیرد ،توجه نکنند چراکه
بانک های کشور از اعتبار و اعتماد باالیی برخوردارند.
رئیس شــورای هماهنگی مدیــران عامل بانک های
دولتی در پاسخ به پرسشی درباره حمایت از طرح های
تولیدی و اقتصاد مقاومتــی گفت :عملکرد بانک های
دولتــی و نیمه خصوصی در ارتباط با اقتصاد مقاومتی
در ســال  1395تأثیرگــذار بوده اســت ،به نحوی که
بارهــا رئیس جمهوری ،معــاون اول رئیس جمهوری،

وزیر امــور اقتصادی و دارایی و وزیران مرتبط با تولید
و همچنیــن رئیس کل بانک مرکــزی از عملکرد این
بانک ها درحمایت ازتولیدات داخلی قدردانی کرده اند.
«علــی مطهری» نایب رئیس دوم مجلس شــورای
اسالمی با تاکید بر این که مردم نباید اعتماد خود را به
دولت و نظام بانکی از دست بدهند ،گفت :ریشه نقایص
موسسات مالی و اعتباری به دولت گذشته باز می گردد.

شرط و شروط ادغام
موسسات مالی غیرمجاز در مجازها

بانک مرکزی برای سامان دهی به نظام بانکی کشورمان
پس از مشــکالتی که اخیرا برای ســپرده گذاران چند
موسســه مالی و اعتبــاری پیش آمده ،راهــکار ادغام
موسسات غیر مجاز در بانک ها و موسسات مجاز را ارائه
کرده اســت اما برخی کارشناسان معتقدند که ادغام به
تنهایی نمی تواند راهکار رفع معضالت ناشی از فعالیت
موسسات غیرمجاز باشد.
به گزارش ایرنا  ،افزایش بی قاعده نرخ سود سپرده در
برخی موسسات مالی و سپرده ها انگیزه ای شد تا عده
ای سرمایه های خود را در این موسسات سپرده گذاری
کنند .این اقدام غیرقانونی باعث افزایش رقم سپرده های
مردمی در این موسسات و تعاونی ها شد که البته اغلب
مجوز بانک مرکزی را ندارند .
اما امروز همین موسسات مالی و تعاونی های غیر مجاز
با ایجاد اختالل و رعایت نکردن مقررات بازار مالی عامل
نابســامانی های نظام بانکی کشورمان شده اند .کسری
نقدینگی در این موسســات و ناتوانی از پرداخت سپرده
های مردم شرایط آشفته ای را ایجاد کرده است که این
نابسامانی ها با فراگیر شدن شایعات درباره ورشکستگی
موسسات دامن ســایر بانک ها و موسسات مجاز را هم
گرفته است.
حــال بانک مرکزی به عنوان متولی بازار مالی و پولی
کشورمان برای ســامان دهی به شرایط این موسسات
غیر مجاز و احیای حقوق ســپرده گذاران ،راهکار ادغام
موسســات را مطرح کرده است .این برنامه دولت مبنی
بر ادغام موسسات مالی و تعاونی های غیرمجاز در بانک
ها و موسســات مجاز واکنش های متفاوتی را به دنبال
داشته ،برخی موسسات غیر مجاز دارای مشکل در برابر
این سیاســت و برنامه بانک مرکزی تســلیم شده اند و
برخی دیگر مخالف آن هستند.
کارشناسان اقتصادی و پولی و مالی هم درباره ادغام
موسسات نظرات مختلفی دارند .عده ای معتقد هستند
که اجرای موفق ادغام به شــرط و شروطی بستگی دارد
و ادغام بدون در نظر گرفتن شــرایط خاص نمی تواند
راهکار این مشــکل باشد .در این گزارش نظرات برخی
از کارشناســان «هادی حق شناس »« ،سید بهاءالدین
حسینی هاشمی » درباره ادغام موسسات مالی غیر مجاز
در بانک ها برای رفع مشکل سپرده گذاران آمده است.
«هادی حق شــناس» کارشناس مسایل اقتصادی در
گفت وگو با پژوهشگر ایرنا درباره سیاست بانک مرکزی
مبنی بر ادغام موسسات مالی غیر مجاز در موسسات مالی
و بانک های مجاز ،اظهار داشت :صرف اینکه دو موسسه
در هم ادغام شوند ،راهکار رفع مشکالت امروز نظام بانکی
به ویژه مشکالت موسسه های مالی غیرمجاز نخواهد بود
بلکه برای پس از ادغام تمهیداتی اندیشیده شود.
وی تاکید کرد :قطعا باید موسســات مالی و اعتباری
غیر مجاز در چارچوب سیاســت های بانک مرکزی در
یک موسســه یا بانک مجاز ادغام شوند و سیاست های
بازار پول که متولی آن بانک مرکزی اســت را بپذیرند،
در ایــن صورت اســت که ادغام می توانــد راهکار رفع
مشکالت بانکی باشد.
حق شــناس با بیان اینکه موسســات مالی غیرمجاز
باید بپذیرند که پس از ادغام متعهد به اجرای سیاســت
های پولی هســتند ،ادامه داد :ادغام باید در چارچوب و
سیاســت های بانک مرکزی انجام شود و نکته مهم این
اســت که موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز با رعایت
نکردن سیاســت های پولی تعریف شــده باعث اخالل
در نظام بانکی می شــوند که آسیب این اخالل را بازار
پولی می بیند.
این کارشــناس مسایل اقتصادی با تاکید بر اینکه هر
چه بانک مرکزی مســتقل تر باشد می تواند محکم تر
در مقابل موسسات مالی غیر مجاز بایستد ،گفت :بانک
مرکزی اســت که باید مانع از ایجاد اخالل موسســات
غیرمجاز در نظام بانکی کشورمان شود.
وی تاکیــد کرد :افزایش خــارج از چارچوب و عرف
ســودهای بانکی و افزایش سقف تســهیالت خارج از
چارچوب شــورای پول و اعتبار از نمونه های بارز ایجاد
اخالل در سیســتم پولی و مالی کشــورمان اســت که
موسســات غیر مجــاز به این بــی انضباطی های مالی
دامن زده اند .حق شــناس در پاســخ به این سوال که
بانک ها یا موسسات مالی مجاز در چه شرایطی ادغام با
موسســات غیر مجاز را می پذیرند ،گفت :طبیعی است
که موسسات مجاز و بانک ها با شرایط خاص موسسات
غیر مجاز را خواهند پذیرفت و این غیرمجازها هســتند
که در موسسات مجاز ادغام می شوند.
وی افزود :البته این ادغام منافعی هم برای بانک ها و
موسسات مالی مجاز دارد از جمله اینکه سپرده های قابل
توجهی را جذب می کنند و بازار بانک ها و موسســات
مجاز توسعه می یابد.
این کارشــناس اقتصادی با اشاره به راهکارهای دیگر
برای برون رفت از این شــرایط آشــفته سیستم بانکی
اظهار داشــت :راهکارها تنها به ادغام محدود نمی شود.
تجدید نظر در تراز حساب های موسسات مالی غیرمجاز
می تواند یکی دیگر از راهکارهای ساماندهی موسسات
مالی باشد به این شــرط که سودهای موهومی خود را
حذف کنند که البته این راه حل ها برای موسســات پر
هزینه خواهد بود.
همچنین «سید بهاءالدین حسینیهاشمی» کارشناس
پولــی ،بانکی در گفت وگو با گــروه پژوهش و تحلیل
خبری ایرنا با اشاره به تصمیم بانک مرکزی درباره ادغام
موسســات غیر مجاز برای خروج از این بی انضباطی به
وجود آمده در نظام بانکی اظهار داشــت :سیاست ادغام
برای دو واحد معیوب و دارای مشکل ،کارساز نیست.
وی ادامــه داد :ادغام بین دو شــرکت ســودده برای
کاهش رقابت در یک بازار انجام می شود و مزیت ادغام
در کاهش هزینه های ثابت و هزینه های اجرایی است.
اساسا با ادغام شرکت ها و موسسات قوی در یک دیگر،
دو موسسه به یک نتیجه برد -برد می رسند.

خبر
هدفگذاری
برنامهششم
توسعهچیست؟

به دنبال امضای قرارداد با توتال و مذاکرات
درحال جریان اروپاییها برای سرمایهگذاری
در ایــران ،تحقق برنامه جــذب  25میلیارد
دالر ســرمایه خارجی در طول برنامه ششم
نزدیکتر شده است.

در برنامه ششم توسعه پیشبینی شده است
که  25میلیارد دالر ســرمایه خارجی جذب
شود.امسال اولین ســال اجرای برنامه ششم
اســت و در نیمه اول ســال به پایان نرسیده
قرارداد جذب یک میلیارد دالر سرمایه گذاری

خارجی فقط در بخش نفت منعقدشده است5.
شرکت نفتی دیگر نیز مذاکرات خود را برای
ســرمایه گذاری در ایران تقریبــا به قرارداد
نزدیک کرده اند که مهمترین آنها شــرکت
نفتی انی ایتالیاست.

تحلیل
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منحنی فیلیپس و انتخابات ایران
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تحلیل رابطه سیکل های تجاری با سیکل های سیاسی
موسم انتخابات ،دوران شــعارهای انتخاباتی ست اما در
هر انتخابات شــعار خاصی غالب اســت و قدرت جذب رای
بیشــتری دارد .اینکه چه شعاری عامه پسندتر است و قادر
اســت آرا را به خود جذب کند در هر دوره به شــرایط روز
جامعه بستگی دارد اما یکی از مهمترین دغدغه های مردم
هر جامعه ای مشکالت اقتصادی ست و شعارهای اقتصادی
مسلم انصاری نسب در هــر انتخاباتی از جذابیت باالیی برخوردارند .یک اقتصاد
می تواند با مشکالت اقتصادی زیادی روبرو باشد اما غالبا دو
مشکل عمده ،بیشتر نظرها را به خود جلب می کند .یکی بیکاری و دیگری تورم .در
هر دوره هر کدام از این دو مشکل حادتر باشد شعارها حول آن مشکل جمع خواهند
شــد .یعنی در دوران رکود و بیکاری شــعار مبارزه با بیکاری و ایجاد شغل از جذابیت
باالیی برخوردار است و در دوران تورم ،شعار مبارزه با گرانی و کنترل قیمتها از قدرت
باالیی برای جذب آرا برخوردار اســت .در این میان اما نگاه علم اقتصاد به رابطه این
دو پدیده بســیار درس آموز اســت .لذا ابتدا نگاهی به رابطه این دو متغیر اقتصادی از
دریچه علم اقتصاد می اندازیم.
*

رابطه تورم و بیکاری در غالب منحنی فیلیپس
ویلیام فیلیپس ،در ســال  ۱۹۵۸مقالهای تحت عنوان رابطه بیکاری و نرخ تغییرات
دســتمزد پولی در انگلســتان منتشــر کرد .وی در پژوهش خود نشان داد که رابطه
معکوســی بین تغییرات دستمزد پولی و بیکاری در اقتصاد بریتانیا برای سالهای بین
 1861تا  1957وجود دارد .در ادامه محققان متعددی شــواهد بدست آمده فیلیپس
را برای کشــورهای دیگر مورد آزمون قرار دادند و در ســال  ۱۹۶۰پل ساموئلسون و
رابرت ســولو از اثر فیلیپس اســتفاده نموده و به رابطه معکوسی میان تورم و بیکاری
دست یافتند .این نتایج در بسیاری از اقتصادهای دیگر نیز تایید شد .به عنوان نمونه
شکل زیر نرخ تورم و نرخ بیکاری را برای سالهای  19961تا  1969در ایاالت متحده
آمریکا نشان می دهد:

در واقع منحنی فیلیپس حاکی از آن است که بده بستانی معکوس میان نرخ تورم
و نــرخ بیکاری وجود دارد .این منحنی در واقع ابزاری برای دولتمردان مطابق دیدگاه

بر مبنای بخشی از الیحه بازطراحی ساختار برخی وزارتخانه ها که دولت پیشنهاد
داده اســت ،وزارتخانه صنعت،معدن و تجارت که پیش از این با ادغام وزارتخانههای
«صنعت و معدن» و «بازرگانی» تشــکیل شــده بود ،بار دیگر تفکیک خواهد شد .در
همین راستا در گزارشی طرح تشکیل «وزارتخانه اقتصاد ملی» را بهعنوان ابزاری برای
تحقق رونق اقتصادی پیشنهاد کرده ایم .ساختاری که چه تجربه جهانی و چه کارنامه
اقتصادی کشور در دهه  ۱۳۴۰حکایت از اثرگذاری آن در ایجاد رونق غیرتورمی دارد.
به گزارش اقتصادنیوز ،یکی از مهمترین اهداف سیاســتگذاری اقتصادی دستیابی
توامان به رشــد اقتصادی باال و تورم پایین اســت .بررسی آمارهای مربوط به نیم قرن
اخیر در کشور نشان میدهد این شرایط مطلوب تنها در یک بازه زمانی یعنی طی دهه
 1340دراقتصاد ایران اتفاق افتاده است و در سایر مقاطع زمانی سیاستگذاران بیشتر
مشــغول انتخاب بین رونق تورمی یا رکــود غیرتورمی بودهاند .بر مبنای کنکاشهای
آمــاری ،دهــه  1340چه از لحاظ ثبت تورم پایین (حــدودا  2درصد) و چه از لحاظ
استمرار در ثبت رشد اقتصادی باال (با میانگین  11 /5درصد) یک دوره منحصربهفرد
در اقتصاد ایران بوده است.
بررسیهای کارشناسانه نشان میدهد نحوه چیدمان تیم اقتصادی ،مهمترین متغیر
اثرگذار بر کیفیت سیاستگذاری اقتصادی کشور در این دوره بوده است .بنابراین توجه
به ترکیب تیم اقتصادی در دهه طالیی اقتصاد ایران میتواند نســخه آزمودهشــدهای
از هارمونی مطلوب اقتصادی برای دســتیابی به رونق غیرتورمی ارائه دهد .بر مبنای
تجربــه دهه طالیی در اقتصاد ایران ایجــاد هماهنگی در بین متولیان تولید ،تجارت،
انضبــاط مالی و انضباط پولی یکی از مهمتریــن دالیل ثبت ارقام مطلوب در کارنامه
اقتصادی این دهه بودهاست.
برای ایجاد این هماهنگی در دهه  1340این ایده مطرح شد که اوال همه حوز ه تولید
و تجارت تحت مســوولیت یک متولی باشد و ثانیا تصمیم گرفته شد که متولی واحد
تولید و تجارت با ادبیات اقتصادی اعم از تئوریها ،فعالیتهای میدانی و قیود انضباط
پولی و مالی کامال آشنا باشد .نسخهای که کارآیی آن در بوته عمل نیز به اثبات رسید
و اقتصاد ایران طی دهه  1340طالییترین دوره را ســپری کرد .به گواه آمارها کنار
گذاشتن این نسخه شفابخش در دهه  1350و تفکیک مجدد وزارتخانههای بازرگانی
و صنعت نیز باعث از بین رفتن دستاوردهای اقتصادی کشور در دهه  1340شد.
دههطالیی رونق غیرتورمی
بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد طی سالهای  1350تا  1390میانگین
رشد اقتصادی کشور در حدود  2 /9درصد بوده است .طی این بازه زمانی تولید ناخالص
داخلی کشــور به قیمت ثابت تقریبا  2 /2برابر شده است .این در حالی است که طی
بازه زمانی بین سالهای  1340تا  1350بهطور میانگین ساالنه  11 /5درصد به تولید
ناخالص داخلی در کشور افزود ه شد ه است .این نرخ رشد اقتصادی معادل حدود 2 /5
برابر شدن تولید ناخالص داخلی کشور در بازه یاد شده است.
طی دهه  ،1340نرخ تورم در تمامی سالها به جز سالهای  1343و  1348کمتر از
 2درصد بوده است .بررسی شاخصهای قیمت در دهه یاد شده نشان میدهد شاخص
قیمتها در دهه  1340بهطور میانگین در حدود  2 /05درصد افزایش یافته اســت.
تجربه ثبت تورم  2درصدی در این دهه طالیی هیچگاه در اقتصاد ایران پس از ســال
 1350تکرار نشــده است .این در حالی اســت که طی این دهه عالوه بر تورم پایین،
شتاب اقتصادی کشور نیز در وضعیت خیرهکنندهای قرار داشت .وضعیت خیرهکنندهای
که حتی در بازههای زمانی همجوار با دهه  1340دیده نمیشــود .برای مثال در دهه
 1350با وجود ثبت رشد اقتصادی حدودا  7درصدی در نیمه نخست این دهه ،دوره
رکودی چهار ساله در بازه زمانی سالهای  1356تا  ،1359میانگین رشد اقتصادی در
دهه  1350را به حدود صفر درصد سوق داده است.
مقایســه دهه  1340با چهار دهه پســین ،نشــان میدهد میزان افزایش نرخ رشد
اقتصــادی طی دهه طالیی اقتصاد ایران به تنهایی از میــزان افزایش تولید ناخالص
داخلی در چهار دهه پس از آن بیشتر بودهاست .نکته جالب توجه در عملکرد اقتصاد
ایران در دهه  1340انعکاس همزمان رونق اقتصادی و تورم پایین در متغیرهای کالن
اقتصادی طی این بازه زمانی اســت .تجربهای که به گواه آمارهای بانک مرکزی هرگز

اقتصاددان برجسته جان مینارد کینز محیا نمود و کمکی بود جهت اتخاذ سیاستهای
مناســب پولی و مالی ،به این نحو که دولت ها می توانند در دوره های رکود با اتخاذ
سیاست انبساطی و ایجاد تورم ،بیکاری را کاهش دهند و در دوره های تورمی با اتخاذ
سیاســت انقباضی ،به کنترل تورم ،البته به قیمت افزایش بیکاری بپردازند .در ادامه
ادموند فلپس و میلتون فریدمن نشــان دادند که این رابطه تنها در کوتاه مدت صادق
اســت و در بلندمدت ،عامالن اقتصادی با تعدیل انتظارات خود در مقابل سیاستهای
مذکور واکنش نشان داده و اثر مورد انتظار دولت را خنثی می سازند .پس از آن لوکاس
و دیگران نشــان دادند که با وجود انتظارات عقالیی به این رابطه حتی در دوره های
کوتاه مدت نیز باید به چشــم تردید نگریست .در هر صورت منحنی فیلیپس ،جایگاه
مهمی در ادبیات اقتصاد به خود اختصاص داد به نحوی که در طول سالیان بعد هفت
جایزه نوبل به اقتصاددانانی همچون توماس سارجنت ،کریستوفر سیمز ،ادموند فلپس،
ادوارد پرسکات ،رابرت ماندل ،رابرت لوکاس و میلتون فریدمن داده شد که حول منحنی
فیلیپس مطالعه کرده بودند .با تمام این تفاسیر شاید این جمله واقعیت منحنی فیلیپس
را بهتر عیان سازد :تا زمانی که سیاستگذاران سعی در اتخاذ سیاستهای اقتصادی مبتنی
بر منحنی فیلیپس جهت حل مشکالت اقتصادی ننموده باشند این رابطه معکوس میان
بیکاری و تورم صادق اســت اما به محض اینکه سیاستگذاران سعی در سو استفاده از
این منحنی نمایند اثر فیلیپس ناپدید خواهد شد!
منحنی فیلیپس و سیکلهای تجاری
سیکلهای تجاری همیشه از مباحث مهمی بوده که ذهن اقتصاددانان را به خود مشغول
نموده اســت .از دیرباز اقتصادددانان به دنبال توجیه علل ایجاد سیکلهای تجاری بوده
اند .با نگاهی ساده به منحنی فیلیپس شاید بتوان علل ایجاد سیکلهای تجاری را چنین
بازگو نمود :در دوره های رکود دولت برای کاهش بیکاری سیاست انبساطی اتخاذ کرده
این در کوتاه مدت باعث کاهش بیکاری شده اما کم کم با رفع توهم عوامل اقتصادی،
نرخ بیکاری به جای اول خود بازگشــته و نتیجه این سیاســت ایجاد تورم خواهد بود
بنابراین هر اقتصاد با دولت هایی روبروســت که برای حل مشکل بیکاری ،تورم ایجاد
می کنند و سپس برای حل مشکل تورم خود ساخته ،رکود و بیکاری را دامن می زنند.
در اینجا سعی داریم از دریچه منحنی فیلیپس و جایگاه آن در انتخابات ،به سیکلهای
تجاری نگاهی بیاندازیم .فرض کنیم اقتصادی با رکود و بیکاری شدیدی دست و پنجه
نرم می کند لذا در دوره تبلیغات انتخاباتی کاندیدی بیشتر مورد قبول عام قرار خواهد
گرفت که بهتر قادر باشد با رکود برخورد کند لذا در این دوره شعار مبارزه با بیکاری
برنده انتخابات خواهد بود.
پــس از آن رییس جمهور برای تحقق وعده های انتخاباتی خود ،دســت به کاهش
بیکاری خواهد زد و چه راهی آسانتر از سیاستهای انبساطی .این سیاستها بیکاری را
کاهش میدهند اما مطابق منحنی فیلیپس به تورم دامن زده خواهد شد .بنابراین رییس
جمهور مورد نظر پس از دوره خود ،معضل بیکاری را حل نموده اما به هزینه افزایش
تورم .بنابراین در فصل انتخابات جدید ،مردم رکود را فراموش کرده اند و از تورم های
باال شکایت دارند بنابراین در این انتخابات شعار مبارزه با تورم گفتمان غالب خواهد بود
و کاندیدی پیروز انتخابات خواهد شد که بهتر بتواند مردم را قانع کند که وی فردی
مناسب برای کنترل تورم است .وی پس از پیروزی ،سعی در تحقق وعده خود داشته
و با سیاســتهای انقباضی ،هر چند تورم را کنترل می نماید اما طبق منحنی فیلیپس
در انتهای دوره خود با افزایش رکود و بیکاری مواجه خواهد بود .بنابراین در دوره بعد
گفتمان مبارزه با رکود پیروز انتخابات خواهد شد.
از موارد فوق به خوبی مشــخص اســت که انتخابات و تالش برای تحقق وعده های

انتخاباتی ،مطابق منحنی فیلیپس ،باعث ایجاد سیکلهای تجاری در اقتصاد می شوند.
این برای تمام اقتصادها و تمام زمانها با شــدت و ضعفهای متفاوت ،صادق اســت .در
واقع ســیکلهای تجاری متاثر از ســیکلهای سیاسی هستند و سیکلهای سیاسی خود
تحت تاثیر سیکلهای تجاری ایجاد می شوند.
بنابراین با توجه به سیکلهای تجاری و با کمک از منحنی فیلیپس می توان سیکلهای
سیاسی (یعنی گفتمان کاندید پیروز) در هر انتخابات را پیش بینی نمود .ما این ادعا
را برای اقتصاد ایران بررسی نموده ایم.
منحنی فیلیپس ،سیکلهای تجاری و انتخابات ایران
در اینجا سعی داریم با آمار و ارقام نشان دهیم چگونه منحنی فیلیپس بر انتخابات
ریاســت جمهوری در ایران تاثیر گذاشته و رابطه میان سیکلهای تجاری و سیکلهای
سیاسی را در مورد ایران بررسی نماییم.
ابتدا به کارنامه دولتهای پنجم و ششم نگاهی می اندازیم.
پس از هشت سال ریاست جمهوری ،بین سالهای  ، 1368-1375میانگین نرخ تورم
در دولت های پنجم و ششم  25.3و میانگین نرخ بیکاری در طول هشت سال دولت
پنجم و ششم 9.1درصد بوده است.

میانگین متغیر در طول هشت سال دولت پنجم وششم بین سالهای
1368-1375

نرخ تورم

نرخ بیکاری

25.3

9.1

بنابراین جامعه از معضل تورم رنج برده و خود را آماده می سازد تا کسی را انتخاب
کند که شعار مبارزه با تورم میدهد .پس از روی کار آمدن دولت بعدی ،در طول هشت
سال دولت هفتم و هشتم ،بین سالهای  ،1376-1383نرخ تورم مهار اما مطابق منحنی
فیلیپس این باعث شد بیکاری افزایش یابد.

میانگین متغیر در طول هشت سال دولت هفتم و هشتم بین
سالهای 1376-1383

نرخ تورم

نرخ بیکاری

15.8

12.8

نرخ متغیر در پایان سال 95

نرخ تورم

نرخ بیکاری

9

12.4

بنابرایــن در انتخابات  1395نه مردم یادی از تورم می کنند نه نامزدهای انتخاباتی
شعاری در راستای کنترل و مهار تورم می زنند چون مطابق منحنی فیلیپس ،در این
دوره نوبت شعار مبارزه با رکود و بیکاری است .بنابراین گفتمان غالب کاندیداها مبارزه
با رکود و بیکاری خواهد بود.
چه درسی می آموزیم و چه باید کرد؟
دولتها در ایران غالبا با یک شــعار بر ســرکار آمده و برای تحقق وعده خود ،مطابق
منحنی فیلیپس ،مشــکل دیگری را دامن می زنند .همانطور که دیدیم دولتی که با
شعار کنترل بیکاری آمده با سیاستهای انبساطی بیکاری را کاهش داده اما باعث رشد
تورم شــده است و دولتی که که با سیاستهای انقباضی تورم را مهار کرده ،رکود را در
بازار کار دامن زده است.
تجربه های متعدد دوره های مختلف ریاست جمهوری و سیکلهای سیاسی و متعاقب
آن به وجود آمدن ســیکلهای تجاری ،مطابق منحنی فیلیپس ،درسی بسیار ارزنده به
سیاستگذاران اقتصادی ایران داده است و آن اینکه شوک درمانی و سیاستهای طرف
تقاضا ،اقتصاد ایران را به سرمنزل مقصود نخواهند رساند.
مطابق نمودار سمت چپ شکل زیر یک سیاست انبساطی طرف تقاضا ،اقتصاد را از
 E1به  E2خواهد رســاند که هر چند باعث افزایش تولید وکاهش بیکاری می شود
اما افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت .همچنین یک سیاست انقباضی طرف تقاضا،
اقتصاد را از  E2به  E1خواهد رســاند که هر چند با عث کاهش تورم می شــود اما
کاهش تولید و افزایش بیکاری را به دنبال خواهد داشت.

بنابراین در انتخابات بعدی ،مبارزه با رکود و بیکاری ،گفتمان غالب شــده و رییس
جمهور بعدی را انتخاب خواهد نمود .پس از روی کار آمدن دولت نهم و دهم ،سیاسهای
انبساطی باعث کاهش بیکاری شد اما مطابق منحنی فیلیپس ،به تورمهای افسار گسیخته
دامن زد به نحوی که توجه صرف به بازار کار ،تورم را برای اقتصاد ایران به ارمغان آورد.

میانگین متغیر در طول هشت سال دولت نهم و دهم بین سالهای
1384-1391

نرخ تورم

نرخ بیکاری

17.7

11.7

این باعث شــد که در ســال  ،1392کاندیدایی پیروز انتخابات شود که شعار مبارزه
با تورم ســر می داد .پس از پیروزی نیز مطابق وعده های انتخاباتی ،ســعی در کنترل
تورم نمود به نحوی که پس از چهارسال تورم به شدت کاهش یافته اما این به هزینه

پیشنهاد جایگزین الیحه نفکیک وزارتخانه ها

بازگشت به رونق غیرتورمی
با تشکیل «وزارت اقتصاد ملی»
تکرار نشدهاســت .ثبات قیمتها و روند
پرشــتاب افزایش تولید ناخالص داخلی
در دهه  1340بر متغیرهای بازار کار نیز
اثرگذار بود .بررسی آمارها نشان میدهد
نرخ بیکاری در کشور در میانه دهه 1330
در حدود  7 /2درصد بوده است.
اجــرای قانون اصالحات ارضی ،اجرای
طرح مارشــال و اشتغال بخش عمدهای
از ایرانیان در بخش کشــاورزی و نسبت
باالی جمعیت روستانشین در دهه 1330
را میتوان مهمترین دلیل ثبت بیکاری 7
درصدی برای این دهه دانست .این رقم
تاثیر فعل و انفعــاالت صورت گرفته در
دهه  1340به حدود  9درصد رسید .نرخ بیکاری در دهه  1350افزایش یافت تا نرخ
بیکاری در دهه  1350به ســطوح باالتر از  10درصد برســد .وقوع جنگ تحمیلی در
ســالهای پایانی دهه  1350باعث شد تا طرحهای اشتغالزایی برای مدتی در کشور
مسکوت بماند .در نتیجه نرخ بیکاری در میانه دهه  1360به حدود  14درصد رسید.
در اوایل دهه  1370برای نخستین بار در سالهای پس از انقالب طرحهای اشتغالزایی
گسترده در کشور مطرح شد.
اگرچه این طرح در کنار سایر اقدامات صورتگرفته باعث ثبت نخستین آمار بیکاری
یکرقمی در ســالهای پس از انقالب و مشــخصا در ســال ( 1375با ثبت رقم 9 /1
درصد) شد اما نتایج بلندمدت این طرح حکایت از شکست اولین طرح اشتغالزایی در
ســالهای پس ازانقالب اسالمی دارد چراکه نرخ بیکاری که در یک روند کاهشی در
انتهای دهه  ،1360تا حدود  12 /1درصد کاهش یافته بود ،با وجود اجرای این طرح
در ابتدای دهه  1380بار دیگر به سطوح باالتر از  14درصد رسید .در دهه  1380نیز
با وجود مشاهده چندین روند کاهشی در نرخ بیکاری ،نرخ بیکاری باز هم در سطوح
باالتر از  10درصد نوســان کرد .کمترین نرخ بیکاری در این دهه در سال /4( 1384
 10درصــد) و میانگین نرخ بیکاری در این دهه حدود  10 /9درصد بود .نرخ بیکاری
در دهه  1390نیز در محدوده اعداد دو رقمی نوسان کرد تا سال  1375آخرین سالی
باشد که در آن نرخ بیکاری یک رقمی بوده است .بنابراین دهه  1340نه تنها از منظر
رشد اقتصادی و تورم دهه منحصربهفردی در اقتصاد ایران بود ،بلکه نرخ بیکاری ثبت
شده در این دهه نیز در سالهای زیادی تکرار نشدهاست.
تجربه منحصربهفرد رونق غیرتورمی
اقتصاد ایران پس از دوره طالیی دهه  1340به ندرت شــاهد ثبات و رشــد بادوام
اقتصادی بوده است .اینکه چرا طی نیم قرن اخیر نتوانستهایم تجربه موفق دهه 1340
را تکرار کنیم البته میتواند دالیل متعددی داشــته باشد ،اما بیتردید نحوه چیدمان
تیم اقتصادی ،مهمترین متغیر اثرگذار بر کیفیت سیاستگذاری اقتصادی بوده است.
کیفیت سیاستگذاری اقتصادی بهطور کلی چهار وضعیت متفاوت اقتصادی را میتواند
بهعنوان خروجی اقتصاد یک کشــور به بار آورد؛ رکود تورمی ،رکود غیرتورمی ،رونق
تورمی و رونق غیرتورمی.

افزایش بیکاری محقق شد.

بررســی آمارهای  5دهه اخیر نشــان
میدهد اقتصاد ایــران در نیم قرن اخیر
عمدتا بین سه حالت اول در نوسان بوده
و هرگز نتوانسته وضعیت شماره  4را که در
دهه  1340اتفاق افتاد ه است ،تکرار کند.
طی چند دهه اخیر مباحث سیاستگذاری
اقتصــادی در ایران به جــای اینکه روی
وضعیت شماره  4تمرکز یابد ،عمدتا روی
مباحث کهنه «رکود بدتر است یا تورم»
متمرکز شده اســت؛ درحالیکه پارادایم
منســوخ «انتخاب بین تــورم یا رکود»
مدتها است که از ادبیات اقتصادی رخت
بربسته است .تجربیات قبل از رکود تورمی
آمریــکا در دهه  70میالدی ثابت کرد که ایجاد رونق بدون مهار تورم به همان اندازه
مهار تورم بدون از بین بردن رکود ،ناپایدار خواهد بود.
به همین دلیل سیاســتگذاریهای اقتصادی طی دهههای اخیر معطوف به رونق
غیرتورمی بوده اســت که باعث ریشهکن شدن تورم در اکثر کشورهای جهان شده و
بســته به توانمندی تیمهای اقتصادی ،رشدهای متفاوتی را برای کشورهای مختلف
به ارمغان آورده اســت .حال سوال اینجاست که برای وصول به رونق غیرتورمی یعنی
وضعیت شــماره  4چه نوع سیاســتگذاری اقتصادی و به تبع آن چه نوع ســاختار
سیاستگذاری الزم است؟
پیششرطهای تکرار دهه طالیی
تئوریهای اقتصادی و تجربیات کشــورهای موفق پاسخ مشخصی برای این پرسش
دارند :وصول به رونق غیرتورمی تنها زمانی امکانپذیر خواهد شــد که سیاســتهای
معطوف به رونق دارای یک خط قرمز مشــخص باشــد که همان انضباط پولی و مالی
اســت ،اما پیچیدگی ماجرا به نحوه اجرای این سیاســت مربوط میشود که ریشه در
متولیــان متفاوت بخش تولید و انضباط پولی و مالــی دارد .در ایران وزارت صنعت،
بوکار،
معدن و تجارت متولی تولید و تجارت ،وزارت اقتصاد و دارایی متولی محیط کس 
بانک مرکزی متولی انضباط پولی و سازمان برنامه و بودجه متولی انضباط مالی است.
نکته مهم این اســت که هیچ نوع ســاختاری برای هماهنگی این چهار دســتگاه
سیاســتگذار پیشبینی نشده و جز در مواردی اتفاقی ،سیاستهای اقتصادی عمدتا
غیرهماهنگ و حتی خنثیکننده هم بوده است .ناهماهنگی در سیاستگذاری اقتصادی
که عمدتا به زیان تولید داخلی عمل میکند با جدایی متولی تجارت از متولی صنعت
به اوج خود میرســد؛ چراکه تنها ابزار در اختیار متولی صنعت برای حمایت از تولید
داخلی؛ یعنی سیاستهای تجاری نیز از حوزه تصمیمگیری او خارج میشود که معموال
باعث رونق واردات به جای رونق تولید داخلی میشود.
با این مقدمات میتوان پشــت صحنه سیاستگذاری برای وصول به چهار وضعیت
تشریح شده را به شرح زیر توصیف کرد:
 -1اگر نه متولیان تولید و تجارت به ماموریت خود عمل کنند و نه متولیان انضباط
پولی اعتنایی به ماموریت خود داشــته باشند ،شاهد وضعیت شماره یک یعنی رکود

به نظر میرسد مطابق نمودار فوق سمت راست ،اقتصاد ایران به سیاست های طرف
عرضه نیاز دارد و با اتخاذ سیاستهای طرف عرضه از یک سو تولید افزایش یافته و بیکاری
کاهش می یابد و از سوی دیگر سطح قیمتها رشد نخواهند کرد .از سوی دیگر مهمترین
سیاست طرف عرضه بهبود بهره وری و افزایش سطح تکنولوژی است .بنابراین اقتصاد
ایران به جای سیاستهای کوتاه مدت شوکهای طرف تقاضایی باید به سوی سیاستهای
طرف عرضه بلندمدتی چون بهبود بهره وری و افزایش سطح تکنولوژی حرکت نماید.
* استادیار اقتصاد

* عضو هیات علمی دانشگاه ولی عصر رفسنجان

تورمی خواهیم بود.
 -2اگــر همزمان با غفلت متولیــان تولید و تجارت از انجام ماموریت خود ،متولیان
انضباط پولی و مالی به ماموریت خود عمل کنند ،شاهد وضعیت شماره  2یعنی رکود
غیرتورمی خواهیم بود.
 -3اگر متولیان تولید و تجارت به ماموریت خود متعهد باشند ،اما متولیان انضباط
پولی و مالی در تعهد به ماموریت خود ســهلانگاری کنند ،شــاهد وضعیت شماره 3
یعنی رونق تورمی خواهیم بود.
 -4تنها زمانی شــاهد وضعیت بهینه اقتصادی یعنی وضعیت شــماره چهار (رونق
غیرتورمی) خواهیم بود که هم متولیان تولید و تجارت و هم متولیان انضباط پولی و
مالی به ماموریت خود متعهد باشند و همه سیاستهای اقتصادی اعم از پولی ،ارزی،
مالی و تجارتی در یک راستا و در هماهنگی با هم اتخاذ شوند.
طرح رونقساز
حال ســوال این است که برای وصول به وضعیت رونق غیر تورمی چه نوع ساختار
سیاستگذاری باید طراحی شود .تجربیات تاریخی نشان میدهد دو نوع اختالف سلیقه
یا ناهماهنگی باعث ناکامی در وصول به شــرایط رونق تورمی بوده است؛  -1اختالف
سلیقه بین متولیان فعالیتهای میدانی اقتصاد یعنی وجود ناهماهنگی متولی صنعت
با متولیان بخش بازرگانی و وزارت اقتصاد  -2ناهماهنگی بین متولیان تولید و تجارت
اعم از صنعت و بازرگانی و اقتصاد از یکسو و متولیان انضباط پولی و مالی از سوی دیگر.
بــرای از بین بردن هر دو نوع ناهماهنگی در دهه  40این ایده مطرح شــد که اوال
همه حوز ه تولید و تجارت تحت مسوولیت یک متولی باشد تا اختالف نوع اول از بین
برود؛ ثانیا تصمیم گرفته شــد که متولی واحد تولید و تجارت واجد صالحیت آشنایی
کامل با ادبیات اقتصادی اعم از تئوریها ،فعالیتهای میدانی و آشنایی با قیود انضباط
پولی و مالی باشــد که در نهایت به یک اقتصاددان جوان دارای سابقه اجرایی در اتاق
بازرگانی (علینقی عالیخانی) رسیدند .هدف از تعریف این صالحیت برای متولی تولید
و تجارت آن بود که ناهماهنگی نوع دوم نیز بهدلیل آشنایی این متولی با قیود انضباط
پولی و مالی از بین برود.
اجرای این تدابیر بســیار موفقیتآمیز بود .وزارتخانههای صنایع و بازرگانی در هم
ادغام شدند و وزارت دارایی از دخالت در امور تولید و تجارت خلعید و صرفا به ماموریت
خزانهداری گمارده شــد .عالیخانی با چهار معاونت صنعت ،بازرگانی ،اقتصاد و گمرک
به طراحی سیاســتهای معطوف به رونق با رعایت قیود انضباط پولی و مالی مشغول
شد و نتیجه درخشان رشد عمدتا دو رقمی با میانگین تورم زیر دو درصد در دهه 40
بهعنوان خروجی اقتصاد ثبت شــد .البته هماهنگی ایجاد شده با تغییر متولی وزارت
دارایــی در اواخر دهه  1340تا حدود زیــادی تحت تاثیر قرار گرفت و ناهماهنگیها
مجــددا با تفکیک وزارتخانه دارایی و احیــای مجدد وزارتخانههای صنایع و بازرگانی
ظهور کرد؛ بهگونهای که بنادر کشور ظرفیت الزم برای واردات انبوه را نداشتند ،ضمن
اینکــه وزارت دارایی نیز با الحاق ماموریتهای زائدی که با تبدیل به وزارت اقتصاد و
دارایی به این وزارتخان ه تحمیل شد کارآیی خود را از دست داد.
تجربه جهانی نیز نشان میدهد که کشورهای در حال توسعه توانستهاند با قراردادن
سیاســتگذاری در راستای توســعه و اجرای این سیاستها زیر چتر یک نهاد خاص،
شتاب توســعه خود را تا حدود زیادی افزایش دهند .کشورهای ترکیه و سنگاپور که
از نمونههای موفق توسعه طی دهههای گذشته بودهاند ،با تشکیل وزارتخان ه «توسعه
ملی» توانستهاند طی دهههای گذشته به این هدف دست پیدا کنند .بر مبنای تجربیات
این کشورها چارچوب حمایتگری برای دستیابی به رشد و توسعه پایدار نه به معنای
حمایت از طریق تعرفهسازی بلکه به معنای حمایت از طریق بسترسازی برای افزایش
رقابتپذیری بنگاههای اقتصادی تحت یک مکانیزم سیاستگذاری متمرکز است .افزون
بر این الزمه موفقیت در طراحی مکانیزم هماهنگکننده سیاستگذاری در حوزههای
صنعت ،بازرگانی ،انضباط پولی و نظم بودجهای توجه ویژه و اهتمام مسووالن سیاسی
کشور به لزوم ایجاد یک نگاه هماهنگ به چالشهای اقتصادی است .ساختار هماهنگی
که یکی از مهمترین پیششرطهای موفقیت آن تجانس مسوولیتها با مسائلی است
که سیاستگذاران باید به آنها پاسخ دهند.
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معاون تولیدات امور زراعی وزیر جهاد کشاورزی
ضمن انتقاد از وضعیت فعلی مکانیزاسیون کشاورزی
کشور گفت :توسعه مکانیزاسیون کلید اصلی حل
مشــکالت بخش کشــاورزی در چهار سال آینده
است .به گزارش ایرنا ،عباس کشاورزدر نشست فنی

آب و کشاورزی

تخصصی برنامه ریزی مکانیزاسیون کشاورزی که در
محل معاونت آب و خاک برگزار شد ،با بیان اینکه
انتظارات جدیدی از مکانیزاسیون بخش خصوصی
داریم ،افزود :هیچ یک از تولیدکنندگان  ،مسئوالن
و صاحبان سرمایه از وضع موجود راضی نیستیم و

باید برای آینده برنامه ریزی و مشکالت را به طور
مرتب رصد کنیم .وی تصریح کرد:مکانیزاســیون
یکی از ارکان مهم کاهش هزینه های تولید ،افزایش
عملکرد تولید ،تسهیل در کار و مهم تر از همه رفع
مشکل کم آبی در بخش کشاورزی است.

خبر

توسعه مکانیزاسیون کلید حل
مشکالت بخش کشاورزی در
چهارسال آینده است
ســه شــنبه 20تیرماه  16 1396شــوال  11 1438جوالی 2017شــماره  8 75صفحه
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مدیرعامل آب منطقه ای کرمان ،تشریح کرد

کرمان؛ بحرانی ترین کالن شهر کشور

عضو هیئت مدیره بانک کشاورزی خبر داد:

اختصاص  1500میلیارد ریال اعتبار
برای خرید پسته و خرما
عضو هیئت مدیره بانک کشاورزی کشور گفت :طی
تفاهنامه ای که با صندوق توسعه ملی منعقد شده ،در
دو هفته آینده از محــل این صندوق  10هزار میلیارد
ریال به بانک کشــاورزی اختصاص داده خواهد شد که
یک هزار و  500میلیارد آن برای خرید محصوالت پسته
و خرما در نظر گرفته شده است.
به گزارش ایســنا منطقه کویــر ،داور ماهی کار در
بیســت و چهارمین جلسه شــورای گفتگوی دولت و
بخش خصوصی استان کرمان با محوریت اجرای سیاست
های اقتصــاد مقاومتی در شهرســتان های جیرفت و
عنبرآباد اظهار کرد :کل منابع بانک کشاورزی مختص
استان کرمان  22هزار میلیارد ریال بوده که تسهیالت
اعطایی در بخــش های مختلف کشــاورزی  28هزار
میلیارد ریال است.
وی با بیان اینکه  6هزار میلیارد ریال از اســتان های
برخوردار را به اســتان کرمان داده ایم ،افزود :براساس
آمار در ســال گذشته استان کرمان از صندوق توسعه
ملی ،یک هزار و  600میلیارد ریال اعتبار جذب و رتبه
اول از لحاظ تعداد پروژه و مبلغ را کسب کرده است.
ماهی کار از اســتفاده یک هزار و  200نفر از استان
کرمان از تبصره  35ســخن گفت و ادامه داد :در سال
 94و  95غرامت کشاورزی که بانک کشاورزی در قالب
بیمه محصوالت خرما و پسته در استان کرمان پرداخت
کرد 938 ،میلیارد ریال بوده است.
وی به تســهیالت بانک کشاورزی در حوزه صادرات
اشاره کرد و افزود :از سال  1394هر ساله بانک کشاورزی
یــک هــزار و  300میلیارد ریال تســهیالت صادراتی
پرداخت کرده است.
عضو هیئت مدیره بانک کشــاورزی بیــان کرد :در
سال گذشــته یک هزار و  300میلیارد ریال تسهیالت
در قالــب طرح رونق به بنگاه های کوچک و متوســط
پرداخت کرده ایم.
وی با بیان اینکه خبر خوشــی برای باغداران خرما و
پسته داریم ،اظهار کرد :تفاهنامه ای با صندوق توسعه
ملی منعقد شــده که طــی دو هفته آینده از محل این
صنــدوق  10هــزار میلیارد ریال به بانک کشــاورزی
اختصاص مــی یابد که یک هــزار و  500میلیارد آن
برای خرید محصوالت پسته و خرما در نظر گرفته شده
که از فردا کشاورزان در شعب می توانند برای ثبت نام
دریافت تسهیالت مراجعه کنند.
ماهــی کار اعالم کــرد :محدودیتی بــرای پرداخت
تســهیالت بــه طرح هایی کــه دارای مکانیزاســیون
کشاورزی هستند ،نداریم.
وی بیان کرد :در ســال گذشــته در حوزه تسهیالت
قرض الحسنه و سایر تسهیالت به  70هزار نفر در استان
کرمان  17هزار و  500میلیارد ریال پرداخت شده است.

ابراهیم علیزاده ،گفت :بیش از  97درصد از آب شرب استان کرمان
متاسفانه از منابع آب زیرزمینی تامین می شود ،باید مدنظر داشت
به دلیل برداشــت های بی رویه از آب های زیرزمینی ،این منابع از
لحاظ کمی و کیفی دچار مشکل شده اند.
وی به بارندگی های اواخر ســال گذشــته و اوایل سال جاری در
استان اشاره و عنوان کرد :بارندگی های اخیر باعث پرشدن سدهای
استان شده است ،اما در حال حاضر فقط بخشی از آب شرب سیرجان
از ســد تنگوئیه ،آب شرب بافت و رابر از سد بافت تأمین می شود
و مابقی آب شــرب مورد نیاز اســتان ( 97درصد) از آب های زیر
زمینی تامین می شود.
مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای استان کرمان در گفت و گو با
ایســنا ،با بیان این مطلب که با توجه به بارندگی های بسیار خوبی
که در استان داشته ایم ،اظهار کرد :بیش از  12شهر استان با تنش
آبی مواجه هســتند ،متاسفانه در اســتان کرمان به جای آنکه آب
شــرب را از مخازن ســدها ،تامین کنیم ،به دلیل تأخیر در اجرای
طرحهای توســعه منابع آب ،تأمین آب شرب از آب های زیرزمینی
صورت می گیرد.
وی از عــدم تاثیر بارندگی های بهمن و اســفندماه در منابع آب
شــرب استان خبر داد و مطرح کرد :با توجه به بارندگی های اواخر
ســال گذشته اما همچنان شــهرهای ما با تنش آبی دست و پنجه
نرم می کنند.
شهر کرمان؛ بحرانی ترین شهر استان
علیزاده بحرانی ترین شهر استان را کرمان اعالم کرد و افزود :مرکز
اســتان کرمان از لحاظ تنش آبی در وضعیت بحرانی تری نســبت
به سایر شهرهای اســتان قرار دارد و با توجه به آماری که تاکنون
در دســت است ،با نهایت صرفه جویی  2هزار و  600لیتر بر ثانیه
حداقل مصرف مرکز استان است که یک هزار و  700لیتر بر ثانیه آن
تامین می شود و  900لیتر برثانیه شهر کرمان با کمبود آب شرب
مواجه اســت.وی ادامه داد :شهرستان کرمان بحرانی ترین وضعیت
آب شــرب دارد و همچنین شهرستان های زرند ،باغین ،جبالبارز،
گنبکی ،ریگان ،چترود ،زنگی آباد ،کهنوج ،منوجان و ماهان جزی
شهرستان های هستند که با تنش آبی سر به سری مواجه هستند.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان کرمان از وضعیت بحرانی
روستاها سخن به میان آورد و بیان کرد :بیش از  580روستا با کم
آبی مواجه هســتند و بالغ بر  540روستا با تانکر و به صورت سیار
آبرسانی می شوند.
آیا طرح همیاران آب نتایجی در بر داشته است؟
وی به طرح همیاران آب که از ابتکارات اســتاندار است ،اشاره و
مطــرح کرد :برای اجرای طرح همیاران آب دســتگاه های اجرایی
متعددی همکاری داشــته اند که انسداد چاههای غیرمجاز ،کنترل
بهره برداری چاههای مجاز دارای اضافه برداشت ،نصب کنتورهای
هوشمند از جمله مصوباتی بودند که شرکت آب منطقه ای مجری
آنها بوده است.
علیزاده خاموشی موتور پمپ های چاه های کشاورزی در فصولی
که نیاز به آبیاری نبود ،را یکی از بهترین مصوبات طرح همیاران آب
دانســت و تصریح کرد :میزان صرفه جویی در پی انسداد ،کنترل و

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح کرد

شــهرهای فهرج ،ریگان و نرماشیر طراحی شده که باید مجوزهای
سازمان برنامه و بودجه اخذ شود.

بهــره برداری چاه های مجاز حدود  350میلیون متر مکعب صرفه
جویی در طول اجرای طرح همیاران آب در پی داشته است.
وی در ادامــه به میزان صرفه جویی آب از طرح همیاران آب در
طی دو ســال اول اجرای آن پرداخت و اضافــه کرد :میزان صرفه
جویی از محل خاموشی موتور پمپ های کشاورزی در طول دو سال
اجرای طرح همیاران آب حدود  500میلیون متر مکعب بوده است.
مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای اســتان کرمان با بیان اینکه
اجرای طرح همیاران آب همچنان استمرار دارد ،خاطر نشان کرد:
در استان کرمان حدود  11هزار حلقه چاه غیر مجاز وجود دارد که
تا کنون حدود  5هزار و  800حلقه چاه غیرمجاز مسدود شده است.
محل تامین آب  5شهر جنوبی استان
وی بیان کرد :اتفاق بســیار خوبی که در دولت تدبیر و امید رخ
داده اســت ،با همکاری مسئولین استانی و کشوری طرح جامع آب
شرب استان کرمان طراحی و مصوب شده است.
علیزاده با بیان این مطلب که تا امروز از آب ســد جیرفت و سد
نساء برای محیط زیست و کشاورزی استفاده می شده است ،ادامه
داد :اســتان کرمان در طرح جامع آب شرب استان ،به چند بخش
تقسیم شده است ،آب شــرب  5شهر جنوب استان (کهنوج ،قلعه
گنج ،فاریاب ،رودبــار و منوجان) از آب دریای عمان به میزان 25
میلیون مترمکعب تأمین خواهد شد.
وی افزود 29 :میلیون متر مکعب از آب شرب شهرستانهای جیرفت
و عنبرآباد در این طرح از محل سد جیرفت مصوب شده است ،تامین
شود که مشاور انتخاب و مطالعات مرحله اول انجام شده ،ضمن آنکه
مطالعات مرحله دوم انتقال آب شرب از سد جیرفت به شهر جیرفت
و عنبرآباد در حال انجام است ،البته پروژه انتقال آب از دریای عمان
برای صنعت اســتان و شرب  5شهر جنوبی توسط بخش خصوصی
انجام می شود که مطالعات آن انجام شده و پس از اخذ مجوزهای
الزم عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
محل تامین آب شرق استان
مدیرعامل آب منطقه ای ادامه داد :آب شــرب شــهرهای شرق
استان که شامل بم ،بروات ،ریگان و فهرج می باشد در طرح جامع
آب شرب استان مشخص شده است که از محل سد نساء بم تأمین
شود ،این طرح دارای دو بخش است که بخش نخست آن آبرسانی
به بم و بروات که تصفیه خانه ،ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آن توسط
پیمانکار در حال انجام است و بخش دیگر طرح ،طرح توسعه ای برای

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

آب شرب شمال و مرکز استان
وی افزود :برای آب شرب شمال استان هیچ منبعی برای آب شرب
آن در داخل استان نداریم و با توجه به وضعیت منابع آب زیرزمینی
و کاهش سطح ایستابی آنها ،بنابراین آب شرب شمال استان باید از
طریق انتقال آب حوضه به حوضه تامین شود.
علیزاده در مورد آبرســانی به شهرســتان راور گفت :سد قدرونی
برای تأمین آب شرب شهرستان های راور و زرند طراحی شده بود
که متأسفانه با توجه به حجم کم آب در اثر خشکسالی های پیاپی
فقط آب این سد ،می تواند آب شرب شهرستان راور را تأمین کند،
الزم به ذکر اســت طرح مذکور  95درصد پیشرفت فیزیکی داشته
است ،همچنین آب شرب شهرهای بافت و بزنجان از محل سد بافت
آبرسانی می شود ،شایان ذکر است در طرح جامع آب استان مطالعات
آب شرب شهر ارزوئیه در مرحله انتخاب مشاور است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همچنین با بیان این مطلب که در
بلند مدت آب شرب مرکز استان از طریق انتقال آب حوضه به حوضه
در نظر گرفته شده است ،عنوان کرد :با توجه به اینکه انتقال حوضه
به حوضه حدود  5سال به طول می انجامد ،آب شرب مرکز استان
در میان مدت باید از سد شهیدان امیرتیموری(صفارود) تأمین شود.
کرمان؛ بحرانی ترین کالنشهر کشور
وی با اعالم این خبر که بحرانی ترین کالنشــهر کشــور از لحاظ
تامین آب شــرب ،شهرستان کرمان اســت ،اظهار کرد :اکنون آب
شرب کالنشــهر کرمان از طریق چاه حسین آباد و قریه العرب که
روز به روز کمیت و کیفیت آنها روند نزولی دارد ،تامین می شود.
علیزاده اضافه کرد :دو راهکار برای بحران آب کالنشــهر کرمان
وجود دارد ،نخست اینکه مردم شهرستان کرمان را به منطقه دیگری
کوچ دهند که چنین موردی امکان پذیر نیســت یا اینکه باالجبار
در میان مدت با انتقال آب که شــامل سد صفارود که با  70درصد
پیشرفت فیزیکی ،تونل  30درصد پیشرفت فیزیکی ،خط لوله با 50
درصد پیشرفت فیزیکی و  70درصد پیشرفت فیزیکی تصفیه خانه
اجزای انتقال آب از ســد صفارود به کرمان است ،به پایان برسانیم
تا بتوانیم در میان مدت با نهایت صرفه جویی آب شــرب کرمان از
این محل تأمین کنیم.
وی از اقداماتی که برای مدیریت تامین آب شرب کرمان در سال
جاری در حال انجام است ،سخن به میان آورد و اظهار کرد :مقرر شده
است که حدود  20کیلومتر از خط انتقال سد صفارود تا پایان تیرماه
تکمیل نماییم و به آب فاضالب شهری واگذار کنیم تا آب فاضالب
شهری چند چاه اضطراری که دارد از طریق این خط لوله وارد مدار
آب شرب کرمان کنند تا مشکالت مرکز کرمان به حداقل برسد.
مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای استان کرمان عنوان کرد :آب
شــرب به دلیل استانداردهای که دارد نسبت به سایر آب ها ،گران
ترین آب می باشد.
وی به مردم توصیه کرد :برای عبور از بحران کم آبی ،مردم باید
در مصرف آب صرفه جویی الزم را انجام داده و آب را بهینه استفاده
کنند و قدر این نعمت الهی را بدانند.

ثبات بازار پسته با ورود
فراگیر به بورس کاال

عضو کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس،
گفت :برای رصد و جلوگیری از وارد شدن خدشه به اعتبار
پسته ایرانی باید نگاه ویژهای به صنعت بسته بندی داشت
و یکی از راهبردهای دیگر برای ثبات بازار پســته ورود
فراگیر این محصول در بورس کاال است .به گزارش خانه
ملت ،حبیباهلل نیکزادی پناه درباره وضعیت بازار پسته
داخلی و خارجی ،گفــت :یکی از دالیل به هم خوردن
تعادل بازار پســته ،تحریم تلقی میشود که در گذشته
این موضوع شــامل حال پستههای صادر شده ایرانی به
بازارهای جهانی میشد و برخی از کشورهای خریدار در
آن زمان به بهانههای واهی پسته ایرانی را مرجوع کردند.
وی افزود :پسته ایرانی مطابق ظرفیت و کیفیتی که دارد
در بازار بینالمللیفروش نمیرود ،بنابراین جا دارد برای
ارتقای بازار فروش پسته دولت اقدامات اساسی در دستور
کار قرار دهد .عضو کمیســیون کشاورزی ،آب و منابع
طبیعی مجلس ،یادآور شــد :فروش پسته با نرخ واقعی
در بازار جهانی با ارائه پســته در بورس کاال امکانپذیر
است و یکی از عواملی که نباید در صادرات پسته از آن
غافل شویم تداوم صادرات محصولی همچون پسته است.
نماینــده مردم بم ،ریگان ،فهرج و نرماشــیر در مجلس
شورای اسالمی با بیان اینکه صادرات غیرمستقیم پسته
در زمان تحریم موجب از دست رفتن برخی از بازارهای
درجه یک پسته در حیطه بینالمللی شد ،تصریح کرد:
قبل از هر موضوعی در صادرات موفق پسته باید توسعه
ارتباطات بینالمللی رقم بخورد تا بتوان با دیپلماســی
اقتصادی بازارهای پایدار پسته ایجاد کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان:

برداشت خرمای زودرس در
جنوب کرمان آغاز شد

ســید یعقوب موســوی در گفت و گو بــا ایرنا افزود:
المهتری ،شــکری و نگار از ارقــام زودرس خرمای این
منطقه اســت که کار برداشت آن شروع شده و تا پایان
آبان ماه سال جاری با ارقام دیر رس هلیله ای و مرداسنگ
ادامه دارد .وی تصریح کرد :خرمای زودرس این منطقه
مصرف تازه خوری دارد و به استان های همجوار ارسال
می شــود .وی عنوان کرد :برداشت سایر ارقام تجاری از
جمله مضافتی و کلوته در سطح  30هزارهکتار از اراضی
این منطقه از نیمه دوم مردادماه آغاز می شود.
رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان ادامه داد:
پیش بینی می شود در سال جاری190 ،هزار تن خرما
در ایــن منطقه تولید و روانه بازارهای داخلی و خارجی
ازجمله کشــورهای اروپا ،جنوب شــرقی آسیا وآسیای
میانه از جمله روســیه  ،آذربایجان ،چین ،هندوستان و
افغانستان گردد.

پیشنهادهایی برای کار

قابل توجه شرکت ها و پیمانکاران

کارستان

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

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

نوع فراخوان

موضوع

دستگاه مناقصه گذار

مهلت

1

مناقصه

2

مناقصه

تکميل و توسعه راههای روستايی (تکميل
محور گوغر کرپوئيه در شهرستان
سيرجان )

اداره کل راه و شهرسازی
استان کرمان

96 /۴ /۲۸

تکميل آسفالت محور گچ عليا شهرستان
راور

اداره کل راه و شهرسازی
استان کرمان

۹۶ /۴/۲۸

3

مناقصه

4

مناقصه

تجديد آگهی انجام خدمات پشتيبانی
مورد نياز شرکت آب منطقه ای کرمان و
واحدهای تابعه
اجرای عمليات زيرسازی و ابنيه
فنی محورهای شهيدآباد زهکلوت-
ا ...آباد ريگک -چاه علی پنگ
زهکلوت(تجديد)۴

شرکت اب منطقه ای کرمان ۱۳۹۶ /۴/۲۱
اداره کل راه و شهرسازی
جنوب استان کرمان

۹۶ /۴/24

5

مزایده

فروش ماشين آالت خط توليد سمباده
واقع در استان همدان

بانک صنعت و معدن ـ
همدان

96 / ۴ / ۲۱

6

مناقصه

مزايده واگذاری مشارکتی هتلينگ و
خدمات پزشکی بخش قلب بيمارستان
دکتر گنجويان دزفول

دانشگاه علوم پزشکی
وخدمات بهداشتی درمانی
دزفول

۹۶ /۴/۳۱

7

مناقصه
عمومی

خدمات پهنای باند مصرفی اینترنت
کاربران خود در سطح شهر کرمان ـ
بردسیر و بافت به صورت  5ساله

دانشگاه شهید باهنر کرمان

96/4/28

8

مناقصه

خریداری تعدادی لوله پلی اتیلن -63
200-110-90

شرکت آب و فاضالب استان
کرمان

۹۶ /۴/24

ساعت کار

حقوق و مزایا

جنسیت

مدرک مورد نیاز

 7/30تا 16

اداره کار

خانم ـ آقا

امور بازرگانی(تسلط کامل به زبان انگلیسی)

----

 3میلیون تومان

خانم ـ آقا

گرافیست ( تسلط کامل)

توافقی

توافقی

خانم ـ آقا

 9تا 16/30

اداره کار

خانم ـ آقا

 7تا 15

اداره کار

آقا

 7/30تا 15

اداره کار

خانم

امور دفتری ( در پایانه بار ،دیپلم)

 8تا 16

توافقی  +بیمه

خانم ـ آقا

فروشنده و منشی( متاهل )

توافقی

نهصد هزار تومان

خانم

درب و پنجره ساز( ماهر و نیمه ماهر )

توافقی

توافقی

آقا

فنی کار ،ورق کار ،کابینت ساز

 8تا 16

اداره کار

آقا

کارگر ساده( در آزمایشگاه کارخانه ،دیپلم)

 8تا 16

توافقی  +سرویس

آقا

راننده لیفتراک ( با گواهینامه)

 8تا 14

اداره کار

آقا

کارشناس فروش( فروش خودرو )

توافقی

بعد از سه ماه حقوق ثابت +
بیمه

خانم ـ آقا

تایپیست حرفه ای

 14تا 20

500

خانم

 3روز صبح ـ
 3روز عصر

450

خانم

داروساز(شرکت پخش دارو )

اتوکد کار ( تسلط کامل مسلط به )3dmax
حسابدار( حداقل  1سال سابقه کار)
امور دفتری( وارد به )office

منشی ( مطب دندانپزشکی )

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

مرجع آگهیهای کار و استخدام

هفتهنامه اقتصادکرمان

کاریابی کارآفرین 32446836

خبر

نخستیناپلیکیشن
اندرویدی گردشگری بردسیر
طراحی و تولید شد

طراح و برنامه نویس بردســیری گفت :نخستین
اپلیکیشن اندرویدی مربوط به شهرستان بردسیر با
نام (بردسیما) با محتوای گردشگری ،طراحی و روانه
کافه بازار شد .محمدرضا میرمحمدی؛ برنامه نویس
و طراح این برنامه افزود :این برنامه که بردسیما نام

دارد ،برای نخستین مرتبه و با هدف معرفی مکان
ها و مناطق گردشگری شهرستان بردسیر طراحی
و تولید شده است .وی افزود :ورژن نخست بردسیما
شامل عکسها و فیلم های با کیفیت از نقاط دیدنی
و مناطق برگزیده گردشگری بردسیر است و امکان

تنظیــم این تصاویر به عنوان پــس زمینه ،امکان
ذخیره ،اشتراک گذاری عکسها ،و امکان جستجوی
تصاویر وجود دارد .میرمحمدی ادامه داد :حجم این
برنامه  6مگابایت است و نخستین ورژن آن در حال
حاضر از طریق نرم افزار کافه بازار قابل دانلود است.

گردشگری

ســه شــنبه 20تیرماه  16 1396شــوال  11 1438جوالی 2017شــماره  8 75صفحه

یادداشت

 8نکته برای افزایش فروش
کسبوکارهای مرتبط با سفر
مهدی نوابی

*

افزایش فروش در دنیای کســبوکار و ســفر اصال کار
سادهای نیست .همه صاحبان مشاغل و کسبوکار در پی
این هستند که بتوانند فروش بیشتری داشته باشند .اما
اغلب کسبوکارها از نکات ساده و کاربردی برای مشتریان
و افزایش فروش غافل میشوند .در ادامه به  8نکته کلیدی
در افزایش فروش اشاره میشود که میتوان با توجه و بهکار
بردن آنها انتظار افزایش فروش را از کسبوکار خود داشت؛
مزایای ســرویس یا محصول خود را برجسته و
معرفی کنید:
سعی نکنید مانند رقبای خود باشید؛ بلکه تالش کنید
بتوانید منحصربهفرد باشــید و به مشــتریان خود گوش
دهید .مشتریان به شما پیشــرفت میبخشند ،زیرا آنها
دلیل حضور شــما هســتند .از آنها بخواهید که در مورد
سرویس یا محصول شما نظرات خود را یادداشت کنند.
این یک موقعیت برد-برد خواهد بود؛ چراکه آنها از اینکه
نظراتشان پرسیده شــود خرسند خواهند بود و در عین
حال شما از نظرات ارزشمندی بهرهمند خواهید شد که
به شما کمک میکنند ایدهها ،برنامهها و طرحهای بهتر
و جدیدتری را پیادهسازی کنید.
در رسانههای اجتماعی نقشآفرینی کنید:
تمام ســنین در حال حاضر کم و بیش با شــبکههای
اجتماعی در سطوح مختلف تعامالتی دارند و اجتماعاتی
را میسازند که بتوانند در آنها در مورد سفر صحبت کنند،
تجربیات خود را به اشتراک بگذارند ،نکات مختلف را بیان
کنند و ...با استفاده از تصویر ،ویدئو ،پرسش یا بیان یک
حالتی میتوانید آنها را تشویق کنید شما را دنبال کنند.
از اینگونه اطالعات اســتفاده و آنها را به شکل ارزشمند
و جذابی به مخاطب ارائــه کنید .گوش دادن به نظرات
مخاطبــان و دریافــت بازخورد به شــما کمک میکند
هوشمندتر ،بهتر و سریعتر باشید.
ارزشهای افزوده پیشنهاد بدهید:
سادهترین راه برای اینکه بتوانید درآمد شرکت را به ازای
هر مشــتری باال ببرید ،اضافه کردن پیشنهادهای مکمل
به تجربیات آنهاســت .برای مثال ناهار یا شام را بهعنوان
پیشنهاد به بسته سفر آنها اضافه کنید .یا اجاره تجهیزات
اضافه .برای انجام درست این کار شما باید به خوبی بدانید
که مخاطبان شما به چه چیزی واقعا احتیاج دارند.
با خالقیت سعی کنید اجزای مختلف سفر را در
کنار هم قرار دهید و محصول جدیدی بسازید:
محصوالت متفاوت را در یک تجربه منحصربهفرد کنار
هم قرار دهید ،یک بسته جدید بسازید و سعی کنید که
بــا قیمت بهتری محصول خود را به بازار ارائه کنید .این
میتواند برای مشــتریان شما جذاب باشد .روند ساخت
یک بســته سفر باید ساده و ســریع انجام گیرد .بعضی
از نرمافزارهای اتوماســیون گردشگری میتوانند به شما
کمــک کنند در چند مرحله کوتاه بتوانید به هدف خود
دست پیدا کنید.
یک بازار اختصاصی بیابید:
یکی از روشهای مرسوم در شرکتهای گردشگری و
بهطور معمول کســبوکارهای مختلف در دنیا توجه به
یک بازار اختصاصی و مشخص است؛ یعنی گروه مخاطب
کوچکتری به عنوان مشتری انتخاب میشود و شما برای
گروه مخاطب با مشخصات و ویژگیهای خاصی محصول
خود را سفارشیسازی میکنید.
از روشهای رزرو آنالین استفاده کنید:
همانطور که حتما میدانید فروش آنالین محصوالت
و خدمات یکی از روشهای مورد عالقه کســبوکارها و
مشتریان برای فروش و خرید محصوالت و خدمات است.
میتوانید از طریق صفحه وبسایت خود سفرها و خدمات
خود را به افراد معرفی کنید .در دنیای کنونی کسبوکار
بســیار مرسوم است که خدمات را به صورت 24( 24 /7
ساعته و در 7روز هفته) به مشتری ارائه دهیم و مشتری
در هر جای دنیا بتواند از خدمات رزرواسیون پرواز و هتل
و تور و دیگر خدمات مسافرتی استفاده کند .پشتیبانی از
مشــتریان در هر دو بخش رزرو آنالین و پرداخت آنالین
ســفر به عنوان یک سیاســت توجه به مشتری در دنیا
شناخته شده است.
شبکه کاری  B2Bخود را گسترش دهید:
خیلی نیاز به توضیح ندارد که ارتباط شما با همکاران
خود در بازار برای پیشــرفتهای کاری شما بسیار مهم
است .همکاران شــما در بازار میتوانند به شما بازارها و
مقاصــد جدیدتری را معرفی کنند و ایدههای جدیدتری
به شما بدهند .ارتباطات کاری یکی از مهمترین وظایفی
اســت که شما باید با صداقت و سختکوشی به آن دست
پیدا کنید.
با اســتفاده از سیســتمهای توزیــع جهانی،
پیشنهادهای خود را به مشتریان ارائه دهید:
یکی از راههایی کــه بتوانید به صورت رقابتی در بازار
حضور داشــته باشید این است که بهترین نرخ ممکن را
در بازار در یک اســتاندارد جهانی در دو جهت کیفیت و
قیمت ارائه دهید .این خدمات میتواند در حوزه خدمات
حمل و نقل ،هتل ،اجاره ماشین و خدمات دیگر باشد .با
استفاده از سیستم توزیع میتوانید به منابع مختلفی در
دنیا دست یابید و به سرویسهای با کیفیت و قیمت بهتر
و بستههای سفر و تجربههای منحصربهفرد و نیز گارانتی
هتلها با قیمتهای پایینتر دسترسی پیدا کنید .البته
موارد بســیار زیاد دیگری وجود دارد که شما باید آنها را
به عنوان استراتژی در دستور کار خود قرار دهید .اما این
هشت نکته که ذکر شد شاید به عنوان اساسیترین موارد
بتوانند به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرند
* عضو جامعه گردشگری الکترونیکی ایران

گزارش

تورهای تابستانی بر مدار رکود

با شروع تابســتان ،موج اول سفرهای گردشگری داخلی
و خارجی که بخشــی از آن برعهده تورهای گردشــگری
اســت ،آغاز میشود؛ تورهایی که فعالیت آنها همواره با بیم
و امیدهایی همراه بوده است .یکی از دغدغههای این حوزه
میزان استقبال از تورها است .طبق آمارهای سال  95مرکز
آمار ایران در تابستان گذشته تنها  54درصد از مردم به سفر
رفتهاند و از میان جمعیت ســفررفته ،فقط  3درصد با تور
ســفر خود را انجام دادهاند و حدود  ۹۷درصد دیگر ترجیح
دادهاند با وسیله نقلیه شخصی یا عمومیراهی سفر شوند.
به این آمار ســهم اقامت در اقامتگاههای رسمیمثل هتل
و مهمانســرا را نیز که فقط  ۴درصد ثبت شــده را نیز باید
اضافه کرد .این آمارها نشان میدهد هنوز سفر در قالب تور
بهویژه تورهای داخلی ،در کشور ما تثبیت نشده است؛ این
درحالی است که بسیاری از شهروندان ایرانی معتقدند هزینه سفر به
صورت شخصی به مراتب ارزانتر از سفر با تورهای گردشگری است.
در بررســیهای انجام شده در بخش ســفرهای داخلی ،قیمت

ســفرهای  3روزه به مقاصد مشــهد ،شیراز ،قشم و کیش با اقامت
در هتل چهارســتاره مربوط به سال گذشته و امسال استخراج شد.
قیمتهای استخراجشده نشان میدهد هزینه تورهای گردشگری
با افزایش کمی همراه بوده است .بهعنوان نمونه هزینه تور  3روزه

قشم در هتل چهار ستاره امسال با میانگین 580هزارتومان
در دسترس است؛ درحالی که این تور در مدت مشابه تابستان
گذشته حدود  540هزار تومان بوده است.
کارشناسان معتقدند عدم استقبال از تورهای تابستانی یکی
از نتایج وضعیت اقتصــادی مردم بوده و ثبات در قیمتها
نیز یکی از نتایج عدم اســتقبال است .در بخش سفرهای
خارجی اما به دالیل مختلفی همچون وضعیت امنیتی برخی
از مقاصد گردشــگری همچون ترکیه و فرانسه این آمار با
تغییرات ملموسی مواجه بوده است.
در این بررســیها ،قیمــت تورهــای  7روزه به مقاصد
گرجستان ،ترکیه ،روسیه ،تایلند و اروپا با اقامت در هتلهای
چهار ستاره استخراج شد؛ قیمتهایی که نشان میدهد به
جز تورهای ترکیه و اروپا سایر تورها با افزایش کمی مواجه
بودند اما این دو مقصد به دلیل برخی حمالت تروریستی و آشوبها
نسبتا کمتر مورد استقبال قرار گرفتهاند و به تبع آن قیمتهای آنها
نیز کاهش داشته است.

در نشست کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق کرمان ،مطرح شد

تغییر ریل توسعه با نگاه به گردشگری
* استارتآپ گردشگری در هنزا برگزار میشود

رئیس کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق
کرمان از برگزاری استارت آپ ویکند گردشگری
در هنزا به عنوان یک رویداد در ســطح ملی از
 7تا  10شــهریورماه ســال جاری خبر داد و
گفت :اســتفاده از فناوری های نوین در رونق
گردشگری همواره مورد تاکید است.
مهدی سیاوشی در نشست اعضای کمیسیون
گردشــگری و خدمــات اتاق کرمــان ،افزود:
همچنین برگزاری نمایشگاه «شهر زیبا» را با
کمک اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشــگری استان پیگیری می کنیم که بر
اســاس آن هر یک از شهرستان ها و شهرهای
اســتان به صــورت هفتگی در شــهر کرمان
نمایشــگاه اختصاصی برگــزار خواهند کرد تا
معرفی بیشــتر آثار ،جاذبه ها ،جذابیت هــا و ظرفیت های تمامی
نقاط اســتان صورت گیرد .وی با اشاره به اینکه تعامل و همکاری
تنگاتنگی بین اتاق کرمان و اداره کل میراث فرهنگی استان وجود
دارد ،ادامه داد :بانک آمار و اطالعات استان در اتاق کرمان در حال
تهیه است که امیدواریم بخش گردشگری استان برای تهیه اطالعات
مربوط به این بخش همکاری های الزم را انجام دهند.
تغییر ریل توسعه با نگاه به گردشگری
در ادامه این نشست ،فعال و تحلیلگر مسائل اقتصادی به تشریح
شرایط گردشــگری کشــور پرداخت و گفت :گردشگری از جمله
حوزههایی است که میتوان با کمترین سرمایه گذاری در این بخش
به ایجاد اشتغال و رونق فضای کسب و کار رسید .محسن جاللپور با
بیان اینکه متاسفانه تا کنون در صنعت گردشگری کشور برنامهریزی
بر اساس دیدگاه گردشگر و مخاطبان صورت نگرفته و نسبت
به این موضوع غفلت شــده است ،افزود :استان کرمان با ثبت
پنج اثر جهانی هنوز نتوانسته در مثلث گردشگری کشور حضور
داشته باشد و باید به این توجه داشت که جذب گردشگر عالوه
بر وجود همدلی و همکاری بین مدیران و فعاالن این بخش،
نیاز به تکمیل زیرساختها و تبلیغات گسترده دارد.
وی توجه به گردشگری داخلی را خواستار شد و بیان کرد:
اگر طرح تعطیالت دو روزه پایان هفته پیگیری و تصویب شود
گردشگری داخلی رونق می گیرد و موجب تحوالت بیشتری
در این حوزه می شود.
ایــن فعال اقتصادی تصریح کرد :امروزه  33درصد فعالیت
های گردشــگری دنیا به صورت آنالین انجام می شــود در
حالی که این عدد در ایران کمتر از ســه درصد اســت و باید
برای توســعه این بخش چشم اندازی مشخص تعریف کنیم
تا زمینه حضور سرمایه گذاران و گردشگران بیش از گذشته
فراهم شود .جالل پور ،بر توسعه تشکل های بخش خصوصی

به ویژه در حوزه گردشــگری تاکید کرد و گفت :تشکل های بخش
خصوصی می توانند پایه و اســاس توسعه پایدار کشور باشند زیرا
توسعه دولتی به هیچ وجه پایدار نیست و هیچ آوردهای برای آینده
ایران نخواهد داشت.
وی راهاندازی تورهای گردشــگری در مناســبتها و برنامههای
مختلف را از جمله راهکارهای جذب گردشــگر عنوان کرد و گفت:
به عنوان مثال از زمان برداشت گل محمدی تا گالب گیری و سایر
مراحل آن در شهرستان بردسیر می توان تورهای مختلف را برگزار
و به رونق گردشــگری منطقه کمک کرد .این فعال اقتصادی ادامه
داد :این تورها می تواند در قالب فســتیوال هایی برای محصوالتی
مانند پســته ،خرما ،مرکبات و محصوالت گلخانهای استان و سایر
برنامهها برگزار شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی

اســتان کرمان ،جاللپــور همچنین به نقش
اتاق کرمان در توســعه اســتان اشاره کرد و
اذعان داشــت :طی  15سال گذشته ،با وجود
اینکه هیچ اســتراتژی برای توســعه صنعت
و صنایع معدنی اســتان وجود نداشــت ،اتاق
کرمان توانست ریل توسعه استان را از بخش
کشاورزی به حوزه صنایع به ویژه صنایع معدنی
تغییر دهد ،البته انجام این مهم بسیار سخت
بود زیرا در آن زمان بیش از 43درصد اشتغال
اســتان در بخش کشاورزی بود اما به هر روی
و به دلیل وجود بحران شــدید آب در منطقه،
این اقدام انجام شد.
وی ادامه داد :اما در حال حاضر با توجه به
اینکه رقابت برای صنایع ما در دنیا بسیار سخت
شده است ،باید سیاستگذاری برای توسعه پایدار استان ،با نگاه به
ســمت گردشگری تغییر یابد .جالل پور ،با اینکه استان کرمان بعد
از انقالب تاکنون از اســتان های پیشــرو در امر توسعه بوده است،
افزود :با توجه به اینکه در حال حاضر عزم جدی برای توسعه استان
وجود دارد همه باید برای پوشش دادن برخی کمبودها تالش کنند.
بازدید  300هزار نفر گردشگر از شهرستان بردسیر
فرماندار بردسیر نیز در این نشست با اشاره به برگزاری چهار روزه
جشــنواره گل محمدی در الله زار بردسیر در سال جاری گفت :از
سه هزار هکتار گلستان بردسیر از اردیبهشت تا تیرماه گل محمدی
برداشــت می شود که ساالنه  300هزار نفر گردشگر از این منطقه
بازدید می کنند.
مجید نجف پور خاطرنشان کرد :در فصل برداشت گل محمدی
اگر چه خانه های بومی منطقه به گردشگران اجاره داده می
شــود و در حالی که تقاضا برای اقامت باالست اما در مجموع
زیرساخت ها و مراکز اقامتی شهرستان بردسیر ضعیف هستند
و نمی توانند نیازهای گردشــگران را به خوبی برطرف کنند.
وی ادامه داد :در گلزار ،الله زار و بیدخون شهرستان بردسیر
آمادگی واگذاری زمین و انشعابات آب ،برق و گاز به سرمایه
گذاران وجود دارد تا زیرســاخت های گردشــگری بیش از
پیش فراهم شــود .نجف پور ،بیان کــرد :خانه باغ ها و خانه
های تاریخی ارزشمندی در شهرستان بردسیر وجود دارد که
مالکان آنها حاضر به واگذاری آنها به سازمان میراث فرهنگی
نیســتند و در یک سال گذشته تنها یک خانه را اجاره کرده
ایم .فرماندار بردســیر خاطرنشــان کرد :در حال حاضر 27
کارخانه صنعتی و سنتی گالب گیری 5 ،هزار و  600تن گل
محمــدی را گالب گیری می کنند اما برای هزار و  400تن
گل محمدی دیگر که در منطقه تولید می شــود احداث سه
کارخانه دیگر مورد نیاز است.

رشد  27درصدی پروژه های میراث فرهنگی کرمان

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان کرمان
گفت :تعداد پروژه های این اداره کل در ســال جاری با  27درصد
رشد نسبت به سال گذشته به  62پروژه رسیده است.
به گزارش ایرنا محمود وفایی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
اســتان کرمان افزود :هفت پروژه میراث فرهنگی اســتان کرمان
مربوط به سرمایه گذاری و برای توسعه زیرساخت های گردشگری
بسیار مهم است.
وی خاطرنشان کرد 87 :درصد یا  53پروژه از پروژه های امسال
توسط سرمایه گذاری بخش خصوصی اجرایی می شود .وی یادآور
شد 46 :پروژه در قالب مثلث توسعه اقتصادی برای توسعه زیرساخت
های گردشگری در استان کرمان تعریف شده است.
وفایی بیان کرد :در نتیجه سیاست های اقتصاد مقاومتی استان
کرمان برای اولین بار پروژه های بزرگی در سطح این استان تعریف

کرده که بیش از سه هزار میلیارد تومان است.
وی ادامه داد :بیش از  40میلیارد تومان حجم ریالی برای مرمت
آثار تاریخی اســتان کرمان هزینه شــده و در حوزه مرمت آثار در
قیاس با همه اســتان های کشــور اول هستیم و در سال  94و 95
بیشــترین حجم ریالی که خارج از اعتبــارات دولتی بوده در این
بخش هزینه شده است.
وفایی گفت :توســعه اقامتگاه های بوم گردی روستایی به عنوان
یک مدل بسیار خوب و موفق با همراهی مجموعه مدیریتی استان
به خوبی انجام شده است.
وی بیان کرد :ســال گذشته بیش از  110اقامتگاه بوم گردی در
استان کرمان ایجاد شده و امسال نیز برای احداث حداقل  50مورد
برنامه ریزی کرده ایم.
وی بیان کرد :عمده طرح های سرمایه گذاری در حوزه گردشکری

متکی به منابع مالی و بانکی هستند و متاسفانه آنچنان که شایسته
است حمایت الزم از سوی بانک ها انجام نمی شود .مدیرکل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان کرمان خاطرنشان کرد:
بیشترین تسهیالت در حوزه بوم گردی و گردشگری در این استان
از سوی صندوق کارآفرینی امید پرداخت شده است.
وفایی گفت :یکی از نیازها و ضرورت های اساســی استان کرمان
با وجود همه کارهای خوب انجام شده ،معرفی این استان در داخل
و خارج از کشور است و متاسفانه از این حیث خیلی عقب هستیم
و نتوانسته ایم حجم کارهای خوب را معرفی کنیم.
وی افــزود :برنامه مفصل بازاریابی و تبلیغات از ســوی اداره کل
میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری تدوین شده و انتظار
است که در اعتبارات امسال مورد توجه ویژه قرار گیرد.

پای مجمع تشخیص مصلحت به گردشگری باز میشود

مشاور و دستیار ویژه رئیس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری از تدوین سیاستهای کلی گردشگری در نظام جمهوری
اســامی با مشــارکت مجمع تشــخیص مصلحت خبر داد و گفت:
«امیدواریم این سیاستها نهایتا تا مهرماه امسال به مجمع برسد و مقام
معظم رهبری نیز آنها را ابالغ فرمایند ».به گزارش «ایسنا» ،مصطفی
دهقان اظهار کرد« :ما امیدواریم سند ملی گردشگری امسال به نتیجه

برســد .همزمان با آن نیز درحال تنظیم و پیگیری ابالغ سیاستهای
کلی گردشگری نظام جمهوری اسالمی ایران هستیم؛ این سیاستها
با مشــارکت دســتگاههای مختلف و مجمع تشخیص مصلحت نظام
پیگیری میشــوند و به همین منظور کارگروه  ۱۸گانهای تشــکیل
شده است ».او سند جامع گردشگری را متفاوت از سیاستهای کالن
دانست و در اینباره اظهار کرد« :سند ملی خط مشی اجرایی نهادها

و سازمانها را مشــخص میکند ،یعنی تکلیف میکند چه برنامهای
برای گردشگری داشته باشیم؛ ضمن آنکه پیوست اجرایی و چشمانداز
دارد و در ب ُرشهای زمانی کوتاه ،میانمدت و بلندمدت تعریف شــده
و شیوه ارزیابی در آن مشــخص است .درحالیکه سیاستهای کلی
تعیین تکلیفی برای بخشهای مختلف نظام است که مشخص میکند
از گردشگری چه میخواهیم».
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رئیس انجمن صنفی
دفاتر خدمات مسافرتی ایران:

تقویم ساالنه گردشگری کرمان
تدوین شود

رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران
با اشــاره به اینکه فرصت های گردشگری در استان
کرمان فراوان و بی نظیر است ،گفت :برای معرفی هر
چه بیشتر این جاذبه ها و آثار زیبا پیشنهاد می شود
تقویم ساالنه گردشگری کرمان با حداقل  30رویداد
تعریف شود.

به گــزارش روابط عمومی اتــاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی استان کرمان ،محمدحسن کرمانی
در جمع مدیران دفاتر گردشــگری کشور در کرمان
افــزود :باید با ایجاد تغییــرات الزم فضا را برای رونق
بیشــتر گردشگری داخلی مهیا کرد تا مردم ما جذب
سایر کشورها نشوند .وی اظهار کرد :در کرمان فرصت
های گردشــگری بسیاری مانند باغات مختلف ،وجود
چهار فصل ،آسمان و کویر زیبا ،کوههای باالی چهار
هزار مترمربع ،تنوع شــیرینی و غذای سنتی ،زندگی
عشایر ،صنایع دستی ،مشاهیر و ...وجود دارد که کمتر
به آنها پرداخته شده است.
کرمانی ادامه داد :می گویند در شهداد کرمان گرمای
 76درجه به ثبت رسیده که این می تواند یک فرصت
گردشــگری باشد زیرا عده ای در دنیا به دنبال درک
کردن دمای بســیار باال هستند .رئیس انجمن صنفی
دفاتر خدمات مســافرتی ایران خاطرنشان کرد :تنوع
غذای سنتی و شیرینی در کرمان بسیار زیاد و عجیب
است اما باید برنامه ریزی های الزم برای ارائه این غذاها
در خارج از خانه ها وجود داشته باشد تا بتوان از این
طریق نیز گردشگر را جذب کرد .وی بیان کرد :گاهی
نتوانسته ایم اطالعات مربوط به فرصت های گردشگری
در کرمــان را دریافت و مــدون کنیم تا از طریق آنها
به معرفی بیشتر جاذبه های توریستی مختلف کشور
بپردازیم .کرمانی ،افزود :بی شک یکی از راههای برون
رفت از مشکالت اقتصادی امروز کشور ،ایجاد اشتغال و
تولید ثروت است که بخش عمده ای از آن می تواند با
پرداختن به حوزه گردشگری محقق شود.
فرصت های گردشگری کرمان به اندازه یک کشور
است
رئیــس جامعه تورگردانان کشــور نیز در ادامه این
نشســت گفت :ایران دارای آثــار تاریخی ،فرهنگی و
طبیعی بسیار بی نظیری است اما امکانات و زیرساخت
های این کشــور برای گردشگری ضعیف است و باید
بــه این مهم پرداخت .ابراهیم پورفرج افزود :وقتی در
اســتان کرمان پنج اثر ثبت جهانی وجود دارد به این
معناســت که به اندازه یک کشــور فرصت و ظرفیت
گردشگری دارد.
وی با تاکید بر اینکه وجود چند هتل پنج ســتاره
در کرمان ضروری اســت ،اظهار کرد :پس از ساخت
تنها هتل پنج ســتاره کرمان مدت اقامت گردشگران
در کرمان از یک شــب به دو شب افزایش یافت و اگر
تعداد این هتل ها و ســایر امکانات و زیرساخت های
گردشگری در کرمان افزایش یابد بی شک شاهد حضور
گردشگران بیشتری خواهیم بود.
پورفرج بیان کرد :گروه های گردشگری بسیاری را به
کرمان می فرستیم که به عنوان مثال پس از ثبت کویر
لوت تاکنون ســه مسابقه رالی را در کویر برگزار کرده
ایم که تعداد متقاضیان برای شــرکت در این مسابقه
به شــدت باال رفته اســت .وی ادامه داد :درخواست
داریم برای برگزاری این مسابقات رالی ،دستگاههای
مربوطه در صدور مجوزها همکاری بیشــتری داشته
باشــند تا بتوانیم گردشگران بیشــتری را به استان
کرمان جذب کنیم.
رئیس جامعه تورگردانان کشور خاطرنشان کرد156 :
آژانس مسافرتی عضو جامعه تورگردانان کشور هستند
که تور به ایران می آورند و در این زمینه توانسته ایم
قطارهای اروپا را وارد استان کرمان کنیم .وی با تاکید
بر راه اندازی ســایت ویژه گردشگری کرمان به چند
زبان دنیا گفت :مســئوالن استان کرمان می توانند با
در نظر گرفتن بودجه ای برای معرفی بیشتر کرمان،
امسال در نمایشگاه برلین به عنوان بزرگترین نمایشگاه
گردشگری جهان با حضور  190کشور شرکت کنند.
صدور مجوز برای احداث  6هتل در کرمان
در ادامه این نشســت رئیس کمیسیون گردشگری
اتاق کرمان از صدور مجوز احداث  6هتل در اســتان
خبر داد و گفت :تاکنون عملیات اجرای احداث ســه
هتل آغاز شــده که امیدواریم کار ساخت این هتل ها
به خوبی و با سرعت پیش رود .مهدی سیاوشی ،افزود:
اتاق کرمان با همکاری اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشــگری استان به منظور معرفی هر چه
بیشتر استان از مدیران دفاتر گردشگری کشور برای
بازدید از کرمان دعوت کرد که ســفر سه روزه ای را
به کرمان داشتند .وی ادامه داد :اگر چه کرمان بعد از
زلزله بم از گردشــگری کشور عقب ماند اما با معرفی
بیشــتر آثار و جاذبه های بسیار زیبا و فراوان کرمان
می توان دوباره رونق را به گردشگری کرمان بازگرداند.

خبرآخر

افزایش سقف کمک های
بالعوض روستاییان نیازمند

معاون بازسازی روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی با
اشاره به ضرورت مقاوم سازی واحدهای مسکن روستایی
گفت :امسال با وجود کمبود منابع مالی سقف کمک های
بالعوض برای نوسازی و مقاوم سازی واحدهای روستایی
را به  80میلیون ریال افزایش داده ایم.
«عزیــزاهلل مهدیان» در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه
منابــع مالی کمک های بالعوض بنیادمســکن از محل
حساب  100امام بسیار محدود است ،افزود :اما تالش ما
این است که این کمک ها به برخی از روستائیان که آورده
ای برای مقاوم سازی واحدهای خود ندارند ،انجام شود.
به گفته این مقام مسئول در بنیاد مسکن ،سال گذشته
ســقف این کمک ها  40میلیون ریال بود و در مجموع
بنیاد مســکن موفق شد در سال  1395به بیش از 140
هزار نفر از روســتائیان نیازمند برای نوسازی واحدهای
خود کمک هایی بین  10تا  40میلیون ریال ارایه دهد.
معاون بنیاد مسکن انقالب اسالمی پیش بینی کرد :امسال
نیز کمک های بالعوض بنیاد مسکن به روستاییانی که
آورده ای برای نوسازی و یا مقاوم واحدهای خود ندارند
به  14و یا  15هزار واحد برسد .مهدیان افزود :متاسفانه
برخی از روستاییان به علت مشکالت مالی نتوانستند از
تسهیالت بانکی استفاده کنند و خانه های آنها همچنان
فرسوده و خطرناک است ،لذا بنیاد مسکن این روستائیان
را به مقاوم سازی واحدهای خود تشویق می کند.
وی با بیان اینکه از  5میلیون و  300هزار واحد مسکن
روســتایی در کشور تاکنون  2میلیون و  300هزار واحد
آن مقاوم سازی شده است ،اظهار داشت :هم اکنون 43
و یا  44درصد واحدهای مسکن روستایی در سطح کشور
نوسازی و یا مقاوم سازی شده که بیش از  40درصد آن
با نظارت بنیاد مسکن انجام شده است .معاون بازسازی
روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی درباره برنامه بنیاد
برای مقاوم سازی واحدهای مسکن روستایی یادآورشد:
برنامه بنیاد مســکن تا ســال  1405مقاوم سازی 75
درصد واحدهای مســکن روســتایی در کشور است .به
گفته مهدیان ،از ســال  84تاکنون یک میلیون و 540
هزار واحد روستایی در سطح کشور نوسازی شده350 ،
هزار واحد بازسازی شده و بخشی نیز توسط خود مردم
در روستاها ساخته شده است .به گزارش ایرنا ،با حمایت
دولت و بنیاد مســکن انقالب اسالمی هم اکنون سالیانه
 200هزار واحد روستایی با استفاده از تسهیالت  180تا
 200میلیون ریالی بانک های عامل نوسازی می شود.
پرداخت تسهیالت ارزان قیمت ساخت مسکن روستایی
درمناطق مرزی  ۲۰۰میلیون ریال و برای سایر مناطق
روستایی  ۱۸۰میلیون ریال در نظر گرفته شده است.
بازگشت تســهیالت پرداخت شده برای ساخت مسکن
روستایی با سود  ۵درصد و در اقساط  ۱۲ساله است.
براساس سرشماری نفوس و مسکن سال  1395در سطح
کشور  ۵میلیون و  ۲۷۰هزار واحد مسکن روستایی وجود
دارد که مقاوم سازی بقیه این واحدها نیز درحال پیگیری
است .در قانون برنامه ششم توسعه کشور بازسازی سالیانه
 ۲۰۰هزار واحد مسکن روستایی در دستور کار قرار دارد.

هفته نامه اقتصادی استان کرمان

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :مجید نعمت الهی
دبیر شورای سیاستگذاری :محمدرضا دهقانپور

مدیر اجرایی :مهدی نعمتالهی
مدیر اداری و روابط عمومی :مرجان ضیایی
دبیر تحریریه :مرضیه کاربخش
همکاران :کمیل بهشتیان ،راضیه ابوالحسنی ،مهدی اعظمپور
مدیر هنری :اعظم حاکمی

شمارههای تماس:

تحریریه32474272 :
توزیع32471860 :

هفته نامه اقتصادی سه شنبه 20تیرماه 16 1396شوال 11 1438جوالی 2017شماره 8 75صفحه
Tuesday 11 July 2017 three year No.75 price 10000 rials

www.Eghtesadkerman.ir

چاپ :کارمانیا

اداری و آگهی32474271:
نمابر32471789:

پست الکترونیکEqtesadkerman93@gmail.com :

نشانی :خیابان پروین اعتصامی شرقی-ابتدای کوچه شماره 13

کافه کتاب

سایه روشن
رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد

عنوان :کتاب اقتصاد کوچه
گزارش پول ملی ایــران ،هزینههای زندگی
و دســتمزدها در دو سدهی گذشته (- 1357
 1157خورشیدی)
نویسنده  :مجید پورشافعی
تاریخ نشر 1385 :
ناشر :گام نو
در ایــن کتــاب ،گوشــهای از زندگی مردم
ایران در دو ســدهی گذشــته (1157-1357
خورشیدی) از بعد تاریخی و اقتصادی در هفت
بخش بررسی گردیده است :در بخش نخست،
آشفتگیهای ایران در سالهای پایان فرمانروایی
زندیان و ابتدای روی کار آمدن قاجاریان تصویر
شده؛ در بخش دوم ،از نقود و مسکوکات (تومان
ـ قران ،شاهی ـ پول ،عباسی ،صنار و )....و اوزان
(خروار ـ من ـ چارک ـ سیر ـ مثقال ـ نخود ـ
گندم) رایج در ایران عهد قاجار سخن به میان
آمده اســت؛ در بخش سوم ،هزینههای زندگی
و نرخ اجناس و میزان دستمزدها در سالهای
پــس از مــرگ کریمخان و روزهــای تکاپوی
قاجاریان برای دســتیابی به قــدرت( ،زمان
آقا محمدخان قاجار) ترســیم شده؛ در بخش
چهارم ،هزینههای زندگی و میزان دســتمزدها
در دوران پنجــاه ســال ( 1227ـ  1177خ)
فرمانروایی فتحعلی شــاه و نوهاش ،محمدشاه
قاجار ،بررســی گردیده است؛ در بخش پنجم،

 ۸درصد از گردش نقدینگی کشور
خارج از کنترل است

ت پول ملی ایران و بهای کاال و میزان
به سرنوش 
دستمزدها در نیمقرن سلطنت ناصرالدین شاه
( 1275ـ  1227خ) اشاره شده؛ در بخش ششم،
پارهای از رخدادهای دوران سیساله بین 1275
تا  1305خورشیدی (از قتل ناصرالدین شاه تا
تاجگذاری رضاشــاه) بیان گردیده است؛ و در
بخش هفتم ،سرنوشــت پول ملی ایران یعنی
قران ایران ( که از سال  1308خ به ریال تغییر
نــام داد) و تاثیر درآمدهای نفتــی بر زندگی
مردم و میزان هزینههای زندگی و دســتمزدها
در دوران فرمانروایی پهلویان ،تا سرنگونی آنان
بررسی شده است.

رئیــسکل بانک مرکزی میگوید :در ســال ۹۲
حــدود  ۲۵درصد از گردش نقدینگی در بازار مالی
کشور خارج از نظارت بانک مرکزی توسط مؤسسات
غیرمجاز انجام میشــد که اکنون این میزان به ۸
درصد کاهش یافته است.
رئیسکل بانک
مرکــزی بــا بیان
اینکــه میــزان
گــردش نقدینگی
خــارج از نظارت
بانــک مرکزی به
 ۸درصــد کاهش
یافته است ،گفت:
در سال  ۹۲حدود
 ۲۵درصــد از
گــردش نقدینگی
در بازار مالی کشــور خارج از نظارت بانک مرکزی
توسط مؤسسات غیرمجاز انجام میشد.
ولــیاهلل ســیف با تأکیــد بر تعییــن تکلیف ۸
موسســه مالی و اعتباری منحل شده ،گفت :حل
مشکل موسسه مالی و اعتباری فرشتگان ،بهعنوان
بزرگترین موسسه مشکلدار در دست انجام است.

رئیسکل بانک مرکزی افزود :از همان ابتدا یکی از
برنامههای جدی بانک مرکزی این شد که وضعیت
نابســامان بانکی را که بهشــدت موجب اخالل در
وضعیت اقتصادی کشور شده بود را ساماندهی کنیم.
به گفته سیف ،امروز یا مشکالت حلوفصل شدند
و یا مؤسسات در
یک بانــک ادغام
شــدند و تسویه
حسابها صورت
گرفته است.
ر ئیــس کل
بانــک مرکــزی
خاطرنشان کرد:
قضیه مؤسسات
مالــی و اعتباری
تا پایان سال ۹۶
حلوفصل میشــود چراکه حل این معضل باعث
ایجاد ثبات و آرامش اقتصادی در دولت میشــود
کــه در همین راســتا تعیین تکلیــف وضعیت ۸
تعاونی منحل شــده در دست بود که در این میان
وضعیت  ۷تعاونی نهایی شــده و پرداختهای آن
ادامه پیدا میکند.

اقتصاد کرمان به روایت اعداد

1

هزار میلیارد ریال
یکهزار میلیارد ریال یارانه تولید
در سال جاری به تولیدکنندگان
و صاحبان فکر استان کرمان
اختصاص یافت

25

میلیارد تومان

160
میلیارد تومان

2044

40

بیش از  40میلیارد تومان صرف
بازسازی بناهای تاریخی استان
کرمان از محل منابع غیردولتی
شده است

ساالنه بیش از  160میلیارد تومان
برای بهسازی و نوسازی
شبکه های ارتباطی استان کرمان
هزینه می شود

 2هزار و  44روستای استان کرمان
به صورت همزمان با حضور وزیر
ارتباطات در جیرفت از نعمت
اینترنت بهرمند شدند

میلیون تن

بیش از یک میلیارد و  500میلیون
دالر طی یک سال اخیر از محل
صادرات  25میلیون تن مواد
معدنی عاید استان کرمان شد

بیمه عمر و سرمایهگذاری؛

اتمین شما و خانواده رد زمان نیاز

www.karafarininsurance.com
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روستا

پیشنهادهفته

بحران مدیر
* نیما نامداری

مدیریت جریان توسعهگرا در ایران دچار بحران جانشینپروری
شــد ه است .این روزها که رئیسجمهور درگیر انتخاب وزرا و
شورای شهر تهران مشغول انتخاب شهردار است ،این بحران
بیشــتر از همیشه احساس میشود .یافتن مدیران  40تا 50
ساله که تجربه موفق مدیریت ارشد در سطح سازمانهای ملی
را داشته باشند بسیار دشــوار است .برای اغلب مسوولیتها
اســمهای محدود و تکراری مطرح میشود که عموما باالی
 60ســال سن دارند .چرا چنین اســت؟ پاسخ به این سوال
نیازمند بررســی و مطالعه جدی است؛ اما اجماال میتوان به
چند دلیل اشاره کرد .نخستین دلیل به شرایط سنی مدیران
انقالبــی در دهه  60بازمیگردد .نســل مدیران دولتی فعلی
عموما در دهه  60در حالی که حدود  30ســال سن داشتند
بر کرســیهای قدرت نشستند .شــرایط انقالبی آن دوران و
بیاعتمادی به مدیران حکومت قبل باعث شــد این جوانان
بدون طی کردن مســیر طبیعی ،مدیر شوند و از پایینترین
ردههــای مدیریتی تا باالترین را پر کننــد .طبیعی بود این
جوانهای  30ساله دســتکم تا  60سالگی توان کار داشته
باشــند و عمده صندلیهای مدیریتی در همه سطوح در این
 30ســال توسط این افراد پر شدهاست .اینها جابهجاییهای
افقی و عمودی در ساختار مدیریت اجرایی کشور داشتهاند ،اما
حلقه کمابیش بسته ماندهاست .در تمام این سالها آسانسور
رشد مدیریتی از طبقات ابتدایی باالتر نمیرفته و راه صعود به
طبقات میانی و باال بسته بود ه است .حاال ناگهان این طبقات
باال و میانی با هم خالی شــدهاند .طبیعی است که گزینههای
مجرب در طبقات میانی که بتوانند مدیر عالی شــوند بسیار
اندک خواهندبود.دومیــن دلیل ،رایج نبودن انتخاب مدیر از
بخشخصوصی برای سمتهای دولتی است .به علت شرایط
سیاسی و دالیل دیگر ،مدیریت در بخشدولتی ایران یک شغل
حرفهای نیست و عمدتا سیاسی است .به همین دلیل امکان
جابهجایی مدیران ارشــد از بخشخصوصی به دولتی وجود
ندارد .مدیران ارشــد بخشخصوصی که رشد خود را مرهون
تواناییهای مدیریتی در بخشخصوصی واقعی هســتند ،در
بخش دولتی به کار گرفته نمیشــوند؛ چون یا نظام سیاسی
بــه آنها اعتماد ندارد یا آنها به نظام سیاســی و اقتضائات آن
عادت ندارند .مثال تصور اینکه مدیرعامل یک شــرکت بزرگ
پیمانــکاری خصوصــی که تمــام عمر حرفهای خــود را در
بخشخصوصی گذرانده اســت ،وزیر نیرو شود تقریبا محال
است.همچنین ماهیت سیاسی مدیریت دولتی در ایران باعث
شــد برخی از جوانان مستعد که در ده ه  70در ابتدای مسیر
رشــد حرفهای درون دولت بودند در دهه  80این مسیر را در
میانه راه به دلخواه یا به اجبار ترک کنند .البته اصالحطلبان
که دولتهای هفتم و هشتم را در کنترل داشتند هم ریسک
نکردند و به مدیران جوان در ردههای میانی اعتماد نکردند .به
همین دلیل یک جریان جانشینپروری هم که درون نیروهای
توسعهگرا شروع شده بود ،عمال ابتر ماند.به هر حال نتیجه این
شــد که اکنون مدیران ارشد میانسال یعنی مدیرانی بین 40
تا  50سال که به شرط لیاقت ،سیر طبیعی رشد مدیریتی را
طی کرده و اکنون آماده نشســتن بر کرسیهای ارشد دولتی
باشند بسیار نادر هستند.ای کاش دولت فعلی در ابتدای کار
خود (سال  )92اندکی ریسکپذیر بود و مدیران جوانتری را
به کار میگرفت در این صورت امروز وضعیت بهتر بود .در هر
حال الزم است دولت جدید برای پر کردن این خأل نسلی در
مدیریت دولتی ،به مدیران جوان بیشتری در ردههای میانی
میدان دهد .حتی میشــود به سیاست «تبعیض مثبت» به
نفع مدیران جوان هم فکر کرد.

