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خلق ارزش اصلی در هر ســازمانی بر عهدۀ انســان اســت؛ در واقع 
خلق ارزش با وجود انســان ها رخ می دهد. بنــا به فرمایش امام جعفر 
صادق)علیه السالم( انسان ها به مثابه معادن طال و نقره هستند و به نظر 
من مقصود فرمایش امام این است که توانایی های انسان ها هم باید مانند 
معادن کشف شود؛ بنابراین، وظیفۀ اصلی ما در واقع کشف مهارت ها و 
توانایی های انسان است و بر این اساس در شرکت مس تالش کرده ایم 
مفهوم اقتصاد مقاومتی به دور از شــعارزدگی تبیین شود؛ بر همین مبنا 

شرکت مس می خواهد در حوزۀ اقتصاد مقاومتی، 
منابع انسانی مستعد را به عنوان مهم ترین...

در سال های آینده تغییر شرایط بازار با شیب زیادی ادامه خواهد داشت 
و از تقاضای چین برای سنگ آهن دانه بندی شده در چند سال گذشته 
کاسته شده و صادرات ایران نیز که به طور عمده به چین انجام می شد 
کاهش قابل مالحظه ای داشــته است، همچنین بیشتر صادرات سنگ 
آهن به کشور چین از سوی شرکت های کوچک بخش خصوصی انجام 

شده که سنگ آهن تولیدی آنها دارای خلوص پایینی بوده است.
 به گزارش ماین نیوز، حامد سلطانی نژاد درباره عرضه کامل زنجیره تولید 
فوالد در بورس کاال، اظهار کرد: حجم عمده فوالد کشور از روش احیای 
مستقیم حاصل می شود که بدین منظور ابتدا سنگ آهن دانه بندی شده 
تبدیل به کنسانتره ســنگ آهن می شود، سپس کنسانتره در فرآیندی 

تبدیل به گندله می شــود و پس از آن گندله را به 
روش احیای مستقیم تبدیل به ...

چندی است که موضوع فرار یا به تعبیر دیگر خروج سرمایه و درآمدهای 
کالن از استان کرمان مطرح می شود. پیش از پرداختن به ابعاد موضوع 
الزم است به برخی آمار و ارقام مربوط به درآمدهای دو مجموعه بزرگ 
مس سرچشــمه )کرمان( و مجتمع صنعتی و معدنی گل گهر و درآمد 
حاصل از صادرات غیرنفتی استان کرمان در سال 1395 توجه نمود.  

بنابر گزارش صورتهای تلفیقی سود و زیان شرکت ملی صنایع مس ایران 
در 30 اســفندماه 1395، مجموع درآمدهای عملیاتی آن 70,138,442 
میلیون ریال بوده است که نسبت به سال قبل 92 درصد رشد مثبت داشته 
است. الزم به ذکر است از رقم مذکور 25,145,117 میلیون ریال سود 
ناخالص به دست آمده است که نسبت به سال قبل رشد 123 درصدی 
داشــته است. همانطور که میدانید شرکت ملی صنایع مس ایران از دو 
منطقه مس سرچشــمه )کرمان( و مس آذربایجان تشکیل شده است 
که بالغ بر 85 درصد فعالیتهای مس ایران نیز متعلق به مس سرچشمه 
)کرمان( میباشــد. حال اگر فرض کنیم تنها نیمی از درآمدهای شرکت 
ملی صنایع مس ایران متعلق به استان کرمان است )که البته این رقم 
بیشتر است( می توان گفت سهم درآمدی استان کرمان بیش از 35000 

میلیارد ریال در انتهای سال 1395 بوده است. 
همچنین براســاس اطالعات و آمــار صورتهای مالی 12 ماهه منتهی 
به سال 1395 شــرکت معدنی و صنعتی گل گهر، مجموع درآمدهای 
عملیاتی آن 35,829,627 میلیون ریال بوده اســت که نسبت به سال 
قبل رشد مثبت 61 درصدی داشته است. الزم به ذکر است که از رقم 
مذکور 15,119,858 میلیون ریال ســود ناخالص به دست آمده که این 
سود رشد 118 درصدی نسبت به سال 1394 داشته است. در واقع می 
توان اذعان داشــت که شرکت گل گهر در سال 1395 بالغ بر 35000 

میلیارد ریال گردش مالی داشته است. 
در ادامه باید گفت براساس آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
کرمان در سال 1395، ارزش صادرات از گمرکات این استان یک میلیارد 
و 175 میلیون دالر و ارزش واردات 751 میلیون دالر بوده که تراز تجاری 

مثبت 424 میلیون دالری را نشان می دهد. )این رقم 
از تراز تجاری کل کشور در سال 1395 یعنی 246 

میلیون دالر بیشتر است(. با فرض دالری...

ادامه در 
صفحه 3 

صفحه 3 
را بخوانید

صفحه 3
 را بخوانید

   سخن اول 

   گزارش 

   تحلیل 

انسان ها، خالق ارزِش 
خالص در سازمان ها

مدیرعامل بورس کاال مطرح کرد: 
حضور بازیگران جدید 

در بازار سنگ آهن

راهکاری برای 
جلوگیری از فرار 
سرمایه از کرمان

مهدی ابراهیمی*

صفحه 5 
را بخوانید

در گفت و گوی اختصاصی » اقتصاد کرمان« با سید مهران عالم زاده شهردار کرمان، مطرح شد

تمرکز دوره جدید بر شفاف سازی عملکرد 
و ایجاد توسعه متوازن در شهر کرمان

* برنامه ریزی برای ایجاد درآمد پایدار و کاهش مطالبات معوق و کسری بودجه، در دستور کار است

* برای بهبود ارتباط شهرداری با صاحب نظران خارج از این نهاد، برنامه ریزی خواهیم کرد

* ایجاد شفافیت در عملکرد شهرداری تا بستن پرونده هرگونه رانت را در نظر داریم

* تا آنجا که در حیطه اختیار شهرداری ست مسیر سرمایه گذاران را هموار می کنیم

* با جبران اشتباهات گذشته، مسیر توسعه متوازن شهر کرمان را خواهیم پیمود

* ظرفیت بافت قدیم و بافت تاریخی شهر کرمان مورد توجه قرار خواهد گرفت

حمید عزت آبادی پور*

13 تا 19 دی ماه 1396

کیلومتر 8 اتوبان کرمان - باغین

محل دایمی نمایشگاههای بین المللی جنوبشرق

ساعات بازدید: 10صبح - 8 شب

     معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  
                                                         استانداری کرمان

                            موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران
            اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان

                شرکت نمایشگاه های بین المللی جنوب شرق
                         اتحادیه شرکت های تعاونی ناشران ایران

                           شرکت تعاونی کتابفروشان استان کرمان
شهرداری کرمان
بانک شهر
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مدیرکل امور بانوان و خانواده اســتانداری 
کرمان با تاکید بر اینکه فرهنگسازی اقتصادی 
را باید از خانواده آغاز کرد گفت: در مســائل 
فرهنگی نیز در اجرای تمام برنامه ها به دنبال 

تعالی خانواده ها هستیم.
فاطمه سادات حسینی خاطرنشان کرد: با 
تشکیل کمیته اقتصادی، کارآفرینی و اصالح 
الگوی مصرف به دنبال آن هستیم که سبک 

زندگی اســالمی را در جامعه ترویج داده و 
خانواده ها را با ابعاد مختلف این موضوع آشنا 
کنیم زیرا بخشی از اقتصاد مقاومتی را از این 
رهگذر می توان در عرصه اجرایی محقق کرد.

فرهنگسازی اقتصادی 
باید از خانواده 

آغاز شود

خبر  

خبرنامه 2
تقدیرو تشکر نماینده ولی فقیه 
و امام جمعه کرمان از عملکرد 
موفق شرکت ملی گاز ایران 

و استان کرمان
محمد علی ودیعتی مدیر عامل، معاونین و هیئت رئیسه 
شــرکت گاز اســتان کرمان با نماینده ولی فقیه و امام 
جمعه جدید کرمان حجت االسالم و المسلمین علیدادی 
دیدار و به ارائه گزارشــی از روند گازرسانی به شهر ها و 
روســتاها پرداخت و تصریح کرد :در حال حاضر ضریب 
نفوذ گاز طبیعی در استان کرمان بیش از 66 درصد می 
باشد و 560 هزار مشترک خانگی و تجاری در استان به 
شــبکه سراسری گاز متصل می باشند. در سالهای آتی 
با تخصیص بودجه و همکاری مســولین محترم استان 
رشــد چشمگیری را در گاز رسانی شاهد خواهیم بود و 

امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.
وی در گزارش خود ادامه داد: شرکت گاز استان کرمان 
به حول و قوه الهی با همت و تالش کارکنان خدمتگزار 
توانســته تاکنون 49 شهر و 855 روستا را گازدار و  8 

شهر و 246 روستای دیگر را نیز در دست  اجرا  دارد.
ایشان با تاکید به آغاز فصل سرد زمستان و همکاری 
ائمه جمعه در خصوص توصیه  به مسئله ایمنی و  بهینه 
سازی الگوی مصرف گاز و همکاری امامان محترم جمعه 
استان با شرکت گاز گفت: در حال حاضر اقدامات الزم 
برای مقابله با زمستان انجام شده است و باید مشترکین 
محترم نیز با بهینه و درست مصرف نمودن گاز طبیعی، 
ما را در انجام این امور یاری نمایند تا شــاهد پست سر 

گذاشتن زمستانی گرم برای همه باشیم. 
نماینــده ولی فقیه در اســتان و امــام جمعه کرمان 
جناب حجت االسالم و المسلمین علیدادی ضمن خیر 
مقدم گفت : شرکت ملی گاز ایران در کل کشور بعنوان 
شرکت موفق عمل کرده و مجموعه عملکرد شرکت گاز 
اســتان کرمان قابل تحسین است. وی مردم این استان 
را،  قبول شــدگان در امتحانات سخت و بحرانی انقالب 
برشــمردند و  این مردم  را الیق خدماتی بیش از پیش 
دانسته و خواستار ارائه خدمات مطلوب و در خور مردم 
از طرف نظام و انقالب شــدند و قول مساعد و همکاری 
خود و سایر ائمه جمعه را پیرامون اطالع رسانی به مردم 
از طریق تریبــون نماز جمعه را اعالم تا مردم همکاری 
الزم را جهت اســتفاده بهینه و ایمن از گاز را سر لوحه 
کار خود قرار دهند. ایشــان در ادامــه افزودند : با بهره 
گیري و سرلوحه قراردادن سخنان رهبر معظم انقالب و 
مراجع عظام تقلید در خصوص صرفه جویی و اســتفاده 
بهینــه از نعمت الهي گاز طبیعــي، امیدواریم بیش از 
گذشته استفاده صحیح از این حامل انرژي مورد توجه 
قرار گیرد. بنا به فرمایشات رهبر فرزانه انقالب اسالمی 
اسراف و زیاده روي در مصرف گاز طبیعي و رعایت نکردن 
اصول ایمني و مقررات قانوني مرتبط با آن، جایز نیست 

و وظیفه همگان این است که رعایت نمایند. 

با مصوبه هیأت دولت آغاز شد
معافیت مشروط کارفرمایان از 

پرداخت حق بیمه
بر اساس مصوبه هیأت دولت، کارفرمایان کارگاه های 
تولیدی در صورت جذب فارغ التحصیالن دارای مدرک 
لیســانس و باالتر، تا 2 سال از پرداخت حق بیمه سهم 

کارفرما معاف می شوند.
هیئت وزیران کلیه کارگاه های تولیدی و خدماتی دارای 
مجوز کســب وکار را در صورت استخدام بیکاران دارای 
مدرک لیســانس و باالتر که در مرکز کاریابی و مشاوره 
شــغلی ثبت نام کرده اند به مدت 2 سال از پرداخت حق 

بیمه سهم کارفرما معاف کرد.

خبر   خبر   

پایان سال جاری آخرین مهلت تعویض 
کارت ملی

صدور یک میلیون کارت 
هوشمند ملی در کرمان

مدیرکل ثبت احوال استان کرمان گفت: بیش از یک 
میلیون قطعه کارت هوشمند ملی در این استان صادر 
شده و از جمعیت واجد شرایط این استان یک میلیون 

و 200 هزار نفر این کارت را دریافت نکرده اند.
 به گزارش ایرنا حسین زین الصالحین افزود: با تاکید 
دولت تدبیر و امید بر صدور کارت هوشمند ملی تصمیم 
گرفته شــد تا پایان سال 96 کارت ملی هوشمند تمام 

ساکنان این استان صادر شود.
وی تصریــح کرد: فضا و بسترســازی خوبی با تاکید 
اســتاندار کرمان در سطح برون سپاری خدمات دولت 
ایجاد شده و دفاتر پیشخوان دولت در سراسر استان و 
ادارات پست به سرعت کارت هوشمند ملی مردم را در 

این استان صادر می کنند.
مدیرکل ثبت احوال استان کرمان تاکید کرد: مردم تا 
پایان سال جاری در دفاتر پیشخوان دولت و ادارات پست 
حضور یافته و کارت ملی هوشمند خود را دریافت کنند 
زیرا پس از این تمام خدمات دولت وابســته به داشتن 

کارت هوشمند ملی است.
وی گفت: صدور کارت هوشــمند ملی دارای ضریب 
امنیتی خوبی است لذا برای جلوگیری از جعل، مشکالت 

و مسائل اسناد هویتی این کارت طراحی شده است.
زین الصالحین افزود: امیدواریم با حضور مستمر مردم 
بتوانیم این پروژه سنگین را در کرمان تا پایان سال 96 
بــه بهره برداری برســانیم و دولت نیز با مصوبات خود 
تمام فعالیت های مردمی را از طریق کارت هوشــمند 

ملی اجرایی کند.
وی گفت: ارائه خدمات ثبت احوال اســتان کرمان از 
طریق دفاتر پیشخوان دولت از جمله دفاتر شهید صیاد 
شــیرازی، شهید اسدی، 17 شــهریور، بهمنیار، شهید 
مفتح، امام رضا )ع(، شهید صدف، سیدالشهدا، مطهری، 
پارسیان، آزادی، صدرا، قرنی، مصطفی خمینی، کاراسیر، 

کارمانیا و شریعی مقدور است.

مدیرعامل کرمان خودرو:
قیمت خودرو به زودی 

کاهش می یابد
 مدیرعامل کرمان خودرو گفت: با باز شدن مجدد سایت 
ثبت ســفارش خودرو و ورود خودروهای جدید به بازار 
حتما قیمتهای کاذب فعلی در بازار شکسته شده و کاهش 
خواهد یافت. سامان فیروزی در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: توقف طوالنی مدت ثبت ســفارش واردات خودرو 
باعث عدم قطعیتی نسبت به آینده در بازار خودرو شده 
بود. وی ادامه داد: در این مدت فعالیت برخی واسطه ها و 
دپوی خودرو در انبارها و عدم عرضه باعث افزایش قیمت 
شــدیدی در بازار شده است اما وقتی نمایندگان رسمی 
با ســود کمتر از بازار، خودروها را عرضه کنند قطعا این 

قیمتها که در بازار شکل گرفته شکسته می شود.
مدیرعامل کرمان خودرو با اشاره به احتمال باال رفتن 
تعرفه واردات خــودرو، تاکید کرد: البته ممکن اســت 
افزایش تعرفه قیمت پایه خودروها را باال ببرد ولی نه به 
این مقدار که هم اکنــون در بازار وجود دارد. وی افزود: 
نمایندگان رسمی خودرو رقیبان هم هستند. وجود رقابت 
باعث خواهد شد هر کدام شرایط بهتری را برای گرفتن 
سهم بیشتری از بازار در نظر بگیرند. بنابراین قطعا حتی 
با افزایش تعرفه واردات خودرو نیز قیمتها بین بازار سیاه 
فعلی و قیمتهای قبل از تعرفه، متعادل شــده و کاهش 

خواهد یافت.

عضو کمیسیون انرژی می گوید

سهمیه بندی چاره کاهش مصرف بنزین نیست

حضور پر قدرت خودروسازی کارمانیا در موطن خود
شرکت خودروســازی کارمانیا برای سومین سال در موطن خود 

در نمایشگاه خودروی کرمان حضور یافت.
غرفه خودروســازی کارمانیا در مساحتی بالغ بر 600 متر مربع و 
با حفظ آخرین استانداردهای نمایشگاه های بین المللی و کمپانی 

BYD طراحی و اجرا شد.
در این نمایشگاه پس از نمایشگاه تهران، خودروی BYD S7 در 
 BYD و نیز خودروی محبوب این کمپانی یعنی BYD F3 کنار
S6 حضور داشته و شرایط پیش فروش نقدی و با زمان تحویل فوری 
و نیز مشارکت در فروش برای دو خودروی نخست نیز آغاز گردید. 
 BYD در کنار خودروهای نمایش داده شده یک دستگاه خودروی
S6 با بدنه برش خورده جهت به نمایش گذاشتن استحکام شاسی و 

قسمت های مقاوم سازی شده این خودرو نیز در غرفه خودروسازی 
کارمانیا حضور داشــت تا بازدید کنندگان از چگونگی این فرآیند و 
نیز دالیل قاطع بر کســب عنوان اولین خودروی شاسی بلند چین 
که موفق به کسب 5 ســتاره ایمنی گشته است، آگاه شوند. مانند 
سال های گذشــته غرفه خودروسازی کارمانیا با بازدید روز افزون 
مردمان خونگرم و بامحبت کرمانی مواجه گردید  که یکی از نکات 
جالب توجه این نمایشــگاه حضور مشــتریان قدیمی خودروسازی 
کارمانیا جهت بازدید و خرید محصوالت جدید این شــرکت بود که 
این مطلب مهر تاییدی بر کیفیت و استانداردهای کمپانی بی وای 

دی و خودروسازی کارمانیا در عرضه کلیه محصوالت خود است.

مراسم اختتامیه نظارت عالیه حوزه 
بهره برداري برق جنوب 

برق یک کاالي خدماتي اســت که شــرکت هاي توزیع وظیفه 
دارند برق را به دست مردم برسانند و براي انجام این وظیفه خطیر 
حوزه بهره برداري نقش پررنگ تري برعهده دارد، لذا براي حصول 
اطمینان از تحویل برق مطمئن و با کیفیت به مشترکین نظارت بر 

فرایند بهره برداري از اهمیت خاصي برخوردار است.
  به گزارش روابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق جنوب استان 
کرمان، این مراسم با حضور ناظرین عالیه حوزه بهره برداري به نیابت 
از شرکت توانیر،مدیر عامل، معاونین و مدیران شرکت برق جنوب 

استان کرمان در دي ماه سال جاري برگزار شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق جنوب استان کرمان در این 
نشســت با تشکر از ناظرین عالیه بهره برداري بیان نمود: برق یک 
کاالي خدماتي است که شــرکت هاي توزیع وظیفه دارند برق را 
به دســت مردم برسانند و براي انجام این وظیفه خطیر حوزه بهره 
بــرداري نقش پررنگ تري برعهده دارد. لذا براي حصول اطمینان 
از تحویل برق مطمئن و با کیفیت به مشــترکین نظارت بر فرایند 

بهره برداري از اهمیت خاصي برخوردار است.
وي افزود: متاســفانه اقتصاد صنعت برق با رکود روبرو اســت و 
در حال حاضر نقدینگي شــرکت هاي توزیــع تنها در حد حقوق 
کارکنان مي باشــد و هیچ نقدینگي براي بهره برداري از شبکه ها 

اختصاص نمي یابد.
موســوي معاون بهره برداري و دیســپاچینگ پیرامون برگزاري 
این ارزیابي بیان کرد: این نظارت عالیه در حوزه هاي بهره برداري 
طي سه روز انجام شد و ناظران عالوه بر ستاد از حوزه بهره برداري 
شهرســتان هاي جیرفت سیرجان و بردسیر بازدید و این حوزه را 

مورد ارزیابي و بررسي قرار دادند.
در ادامه جلســه اختتامیه، جمشــیدي معاون بهــره برداري و 
دیســپاچینگ استان کردستان که به عنوان مدیر گروه نظارتي در 
این شرکت حضور داشت، بیان کرد: حضور نیروهاي جوان و باانگیزه 

از جمله نقاط قوت شرکت مي باسد.
وي دیگر نقاط قوت شــرکت را برشــمرد و گفت: تهیه و توزیع 
بروشــور، اقدامات وسیع فرهنگي، تجهیز کار در ارتفاع، استفاده از 

کمربند با طناب دوبل، وجود نقشــه هاي مانور تک خطي خطوط، 
توسعه و بکارگیري مناسب گروه هاي خط گرم، کاهش چشمگیر 
40 درصدي انرژي توزیع نشده و همچنین کاهش نرخ انرژي توزیع 
نشده از 0.78 به 0.61 در طي هشت ماه گذشته، به کارگیري گروه 
هاي خط گرم در بخش نوســازي، مدیریت قطع و وصل فیدرهاي 
فشار متوسط توسط دیسپاچینگ، مقاوم سازي پایه هاي فرسوده 
به شکل مناسب و با کمترین هزینه، تقسیم مناسب اعتبارات بهره 
برداري به صورت هوشمندانه و هدفمند، وجود برنامه ریزي مناسب 
و پي گیري موارد رفع افت ولتاژ، کاهش تعداد فیدرهاي پرفشــار، 
فشارمتوســط و ضعیف و همچنین تخصیص اعتبارات قابل توجه 
در بخش کاهش تلفات از جمله موارد قابل قابل تقدیر شــرکت در 

این حوزه مي باشد.
وي همچنین افزود: شــرکت برق جنوب استان کرمان با توجه 
به حجم شــبکه و پراکندگي زیاد خصوصا در زمان هاي پیک در 
واحدهاي اجرایي، دیسپاچینگ و ایمني به نیروي انساني نیازمند 
است، همچنین در شرایط بحراني شرکت نیازمند توسعه شبکه براي 

افزایش قابلیت مانور پست هاي فوق توزیع مي باشد.

افتتاحییه ارزیابي بهره برداري شرکت 
توزیع نیروي برق جنوب استان کرمان

نظارت عالیه در حوزه بهره برداري با توجه به اینکه توسط خبرگان 
بهره برداري صنعت توزیع برق کشــور و به نیابت از شرکت توانیر 
انجام مي شــود فرصت بسیار مناسبي است تا نقاط قوت و ضعف 
شرکت در زمینه اجراي دســتورالعمل هاي بهره برداري، افزایش 
قابلیت اطمینان، افزایش تاب آوري شــبکه و سایر موارد در حوزه 
بهره برداري شناســایي و با رفع آن ها در آینده شرکت بتواند برق 

مطمئن و پایدار را به مشترکین تحویل دهد.
به گزارش روابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق جنوب استان 
کرمان، مهدوي نیا در ابتداي این جلسه بیان داشت: نظارت عالیه 
در حوزه بهره برداري با توجه به اینکه توسط خبرگان بهره برداري 
صنعت توزیع برق کشور و به نیابت از شرکت توانیر انجام مي شود 
فرصت بسیار مناسبي است تا نقاط قوت و ضعف شرکت در زمینه 

اجراي دســتورالعمل هاي بهره برداري، افزایش قابلیت اطمینان، 
افزایش تاب آوري شبکه و سایر موارد در حوزه بهره برداري شناسایي 
و با رفع آن ها در آینده شــرکت بتواند برق مطمئن و پایدار را به 

مشترکین تحویل دهد. 
وي در ادامه به معرفي شــرکت پرداخت وگفت: شــرکت توزیع 
نیروي برق جنوب استان کرمان ، وظیفه تامین برق بیش از 520 
هزار مشــترک را در مساحت گسترده اي یعني در پهنه اي بیش 
از 96 هزار کیلومتر مربع و با پراکندگي زیاد، در 16 شهرســتان از 
مجموع 2۳ شهرســتان استان و بوسیله شبکه ي توزیعي به طول 
بیش از ۳2 هزار کیلومتر وتوســط 25 هزار دستگاه ترانسفورماتور 

را بر عهده دارد.
 وي در خصوص فعالیت هاي انجام شــده در این شرکت تصریح 
کرد: استقرار نظام بودجه ریزي در جهت انضباط اقتصادي، استقرار 
نظام برنامه ریزي فني جهت تقسیم اعتبارات و اولویت بندي پروژه 
ها، راه اندازي نرم افزار ثبت و نوبت دهي به متقاضیان توســعه و 
اصالح شبکه، راه اندازي نرم افزار آمار، راه اندازي داشبورد مدیریتي، 
تدوین سند راهبردي فن آوري اطالعات و معماري سازماني، طراحي 
و پیاده سازي ساختار نرم افزاري GIS ، شناسایي نقاط آسیب پذیر 
 VHF شــبکه در مقابل زلزله، طراحي و اجراي سیستم مخابراتي
اتوماسیون شــبکه اي توزیع با حداقل هزینه ها از جمله اقدامات 

انجام شده در این شرکت مي باشد.

 وي در پایان ســخنان خود به کسب رتبه هاي برتر گرفته شده 
توســط شرکت برق جنوب استان کرمان اشاره کرد و گفت: کسب 
مقام دوم در عرصه پژوهش و فناوري در بین شــرکت هاي توزیع، 
کسب مقام دوم ارزیابي عملکرد در سال 94 وزارت نیرو، کسب رتبه 
برتر دســتگاه هاي اجرایي استان در شاخص عمومي و اختصاصي 
جشنواره شهید رجائي سال 94، کسب رتبه برتر در مدیریت فعالیت 
هاي سامانه اطالعات مکاني، کســب رتبه برتر مرکز فوریت هاي 
برق در بین شرکت هاي توزیع کشور، کسب رتبه دوم کشوري در 
کاهش پیک بار تابستان 95، کسب رتبه اول کشور در پروژه هاي 
پیک سایي بهره برداري در تابستان 95 از جمله مقام هاي کسب 

شده توسط شرکت برق جنوب استان مي باشد.
 موســوي معاون بهره برداري و دیسپاچینگ این شرکت نیز در 
این جلسه بیان کرد: این ارزیابي باعث تبادل تجربیات بین شرکت 
هاي توزیع مي شــود و مي توانیم از تجربیات ســایر شرکت هاي 

توزیع استفاده و در جهت بهبود شرکت گام برداریم.
 جمشــیدي معاونت بهره برداري شــرکت توزیع برق اســتان 
همدان نیز در این نشست ضمن بیان برنامه هاي سه روزه ارزیابان 
خاطرنشــان کرد: هدف اصلي از حضور ارزیابان تبادل تجربیات و 
استفاده از نقاط قوت همکاران شرکت برق جنوب استان کرمان مي 
باشد و همچنین انتقال تجربیات خوب ارزیابان و در نهایت هم فکري 
بین شرکت هاي توزیع باعث پیشرفت این شرکت ها خواهد شد.

حضور شرکت برق جنوب کرمان در 
جشنواره هفته پژوهش و فناوري

در بخش تقدیر از برترینهاي زیر مجموعه وزارت نیرو شرکت توزیع 
نیروي برق جنوب استان کرمان در بین ۳9 شرکت توزیع برق و در 
ارزیابي صورت گرفته توسط توانیر موفق به کسب مقام دوم گردید.

به گزارش روابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق جنوب استان 
کرمان، این جشــنواره بــا رویکرد ارائه دســتاوردهاي تحقیقاتي 
شــرکت هاي زیر مجموعه وزارت نیرو در تاریخ 26 و 27 ابان ماه 
با حضور دکتر اردکانیان وزیر نیرو در محل پژوهشــگاه نیرو شهر 

تهران برگزار شد. 

کریمي افشــار مدیر دفتر تحقیقــات در این خصوص بیان کرد: 
پیوند موثر صنعت و دانشــگاه، تقدیر از برترینهاي تحقیقاتي،ارایه 
پژوهشهاي برتر در صنعت،هم اندیشي فعاالن پژوهشي و تحقیقاتي 

از جمله کارهایي بود که در این جشنواره انجام شد.
وي تصریــح نمود: در بخش تقدیــر از برترینهاي زیر مجموعه 
وزارت نیرو شرکت توزیع نیروي برق جنوب استان کرمان در بین 
۳9 شرکت توزیع برق و در ارزیابي صورت گرفته توسط توانیر موفق 
به کســب مقام دوم گردید که لوح تقدیر و تندیس این جشنواره 
را ســرکار خانم مهندس شیخ شــعاعي به نمایندگي از شرکت در 

مراسم دریافت نمود.
وي افزود: در حاشــیه این جشــنواره نمایشــگاهي جهت ارایه 
دســتاوردهاي پژوهشــي دایر بود که شــرکت توزیع نیروي برق 
جنوب اســتان کرمان در این نمایشــگاه حضور فعال داشــت و با 
ارایه دســتاوردهاي پژوهشــي،فعالیتهاي پژوهشي را براي بازدید 

کنندگان ارایه نمود.
کریمي افشــار تجهیزات ارایه شده در این نمایشگاه را برشمرد 
و گفت: دســتگاه تشخیص مه، دســتگاه ترموویژن،جعبه انشعاب 
هوشمند کنتور و سیستم هوشمند روشنایي معابر از جمله تجهیزاتي 

بودند که با استقبال زیاد بازدیدکنندگان روبه رو شد
وي خاطرنشان کرد: معاون منابع انساني و تحقیقات وزرات نیرو 
آقاي علي اکبر مهاجري، آقاي کرم رضایي معاون منابع انســاني و 
تحقیقات توانیر،آقاي دکتر تقوایي مدیر کل دفتر تحقیقات توانیر، 
آقاي دکتر مرجان مهر معاون فناوري پژوهشگاه نیرو از جمله این 

بازدید کنندگان بودند.
وي همچنین افزود: عصر روز اول جشــنواره، جلسه هم اندیشي 
با حضور معاونت هاي برنامه ریزي ، مدیران دفاتر تحقیقات و اعضا 
هیات علمي دانشگاه ها، برگزار شد که در این جلسه دکتر رمضان 
پور معاون پژوهشــکده توزیع پژوهشــگاه نیرو ، فعالیت هاي این 
پژوهشــکده را برشــمرد و همچنین دکتر کرم رضایي نیز به لزوم 
عبور از چالش هاي تحقیقات و رسیدن به اهداف ترسیم شده براي 
تحقیقات صنعت برق اشاره کرد یمي افشار بیان کرد: همچنین در 
این جشنواره شاخص هاي ارزیابي برترینها در شرکتهاي توزیع توسط 
دبیرخانه تحقیقات ارایه گردید و در انتها ســه پروژه برتر منتخب 

معرفي شدند و از کتاب هاي برتر نیز تقدیر بعمل آمد.

عضو کمیســیون انــرژی گفت: در الیحــه بودجه 97، 64 و 
800 میلیــارد تومان برای ایجاد اشــتغال، آموزش و کارورزی 
فارغ التحصیالن دانشــگاهی و همچنین تسهیالت اشتغالزایی 

استفاده شود.
حسین امیری خامکانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره 
برخی اظهار نظرها مبنی بر اینکه دولت به جای افزایش قیمت 
بنزین باید سهمیه بندی را در دستورکار دوباره قرار دهد، اظهار 
داشت: همانگونه که در تبصره 18 الیحه بودجه 97 آمده هدف 
اصلی دولت در افزایش احتمالی نرخ بنزین، اشــتغالزایی است، 
در صدر این تبصره گفته شده که  17400 میلیارد تومان تفاوت 
قیمت حاملهای انرژی  سال 96 و 97 باید منابع حاصل شود و 
15 هزار میلیارد تومان هم از صندوق توسعه ملی معادل ریالی 
اســتفاده شــود که این رقم ۳2 هزار 400 میلیار د تومان می 
شــود  و به همین میزان هم از منابع داخلی بانک ها به صورت 
تلفیقی گذاشــته شود که سرجمع آنها 64 هزار و 800 میلیارد 

تومان اســت، در انتهای تبصره عنوان شده که این رقم 64 و 800 
میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال، آموزش و کارورزی فارغ التحصیالن 

دانشگاهی و همچنین تسهیالت اشتغالزایی استفاده شود.
وی تاکید کرد: در واقع تبصره 18 دو لبه دارد یک طرف جراحی 
قیمت همه حامل های انرژی، در طرف دیگر ایجاد اشــتغال است، 

بر این اســاس مجلس نیز باید اولویت بندی کند و در نظر داشــته 
باشــیم که افزایش قیمت ها روی بازار اثر روانی دارد ولی اشتغال تا 
پایان سال خود را نشان می دهد که باید در این مباحث دقت شود. 
خامکانی در ادامه تصریح کرد: حتی اگر فقط کاهش قیمت مدنظر 
بود سهمیه بندی نشان داد که در چند ماه اول اثرگذار بوده و میزان 
مصرف و قاچاق را کاهش داده، اما کم کم عادی شد و طبق گزارش 

هایی که آن زمان به کمیسیون انرژی می رسید و کارت هایی که 
واسطه گری می شد و در مرزها گرفته می شد و یا گزارش هایی 
که بابت قاچاق گازوئیل دریافت می شد، سهمیه بندی مشکالت 

خاص خود را داشت و در کاهش مصرف اثر بارزی نداشت
وی درباره افزایش قیمت بنزین و تاثیر آن بر استفاده بیشتر از 
سی ان جی نیز گفت: برای مصرف سی ان جی باید زیرساخت 
های آن فراهم شــود تا مردم در صــف های طوالنی در کالن 
شهرها نمانند، از طرف دیگر اگر زیرساخت های خودرو فراهم 

شود مردم استقبال می کنند. 
این نماینده مجلس یادآور شد: برای استفاده بیشتر از سی ان 
جی به جای بنزین، خودرسازها باید پاسخگو باشند و افزایش 
تولید خودروهای دوگانه ســوز و گاز سوز را در دستور کار قرار 
دهند، ضمن اینکه باید به ســمت خودرو و موتورسیکلت های 
هیبریدی هم در داخل کشــور و هم استفاده از توان خارجی 
برویم تا روی کاهش آلودگی هوا و محیط زیست نیز موثر باشد.

این نماینده مجلس بیان کرد: ما در رابطه با گازسوز کردن خودروها 
قوانین متعدد داریم که خودروسازها موظف شده اند خودروهای کم 
مصرف تولید کنند، زیرا اکنون شرایط به گونه ای است که مردم هر 
چه را که روانه بازار می شود خریداری می کنند، بنا بر این خودروساز 

باید روی این مسائل دقت کند.

معاون اول رییس جمهور مصوبــه دولت در خصوص اختصاص 
تسهیالت بانکی به زلزله زدگان استان کرمان را برای اجرا ابالغ کرد.

به گزارش ایســنا، هیئت وزیران در جلســه 26/ 9/ 1۳96 به 
پیشــنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به 
استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی 

ایران تصویب کرد:
1- مبلغ پانصد و هفده هزار و پانصد و هشــتاد و هشت میلیون 
)000ر000ر588ر517( ریــال به صورت هزینه  ای از محل منابع 
ماده )12( قانون تشــکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع 
بند )م( ماده )28( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی 

از مقررات مالی دولت )2(
-  مصوب 1۳9۳-، برای بازسازی بخش  های خسارت  دیده ناشی 
از زلزله اســتان کرمان به شرح زیر در اختیار بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی قرار می  گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود:

- کمک بالعوض جهت احداث )۳000( واحد مسکونی شهری به 
ازای هر واحد مبلغ شصت میلیون )000ر000ر60( ریال

-کمک بالعوض جهت احداث )1612( واحد مسکونی روستایی 

به ازای هر واحد مبلغ پنجاه میلیون )000ر000ر50( ریال
- کمک بالعوض جهت تعمیر )1000( واحد مسکونی شهری و 
روستایی و واحدهای تجاری به ازای هر واحد مبلغ بیست میلیون 

)000ر000ر20( ریال
- کمــک بالعوض جهــت تأمین لوازم خانگــی )4612( واحد 
مســکونی آســیب دیده به ازای هــر واحد مبلغ بیســت میلیون 

)000ر000ر20( ریال
- هزینــه  هــای پشــتیبانی، ارایه خدمات فنــی و مدیریتی و 

آواربرداری
2- مبلغ دو هزار و یکصد و هفت میلیارد )000ر000ر000ر107ر2( 
ریال تسهیالت بانکی ارزان قیمت )با سود و کارمزد چهاردرصد در 
مناطق روســتایی و پنج درصد در مناطق شــهری( توسط بانک 
مرکزی جمهوری اســالمی ایــران از طریق بانک  هــای عامل با 
معرفی بنیاد مســکن انقالب اســالمی بین آسیب دیدگان ناشی از 
زلزله استان کرمان با ضمانت زنجیره  ای به منظور جبران خسارت 

پرداخت می  شود. 
بدهی آسیب  دیدگان به بانک  ها و چک برگشتی مانع از دریافت 

این تسهیالت نخواهد بود.
۳- سازمان برنامه و بودجه کشور پرداخت یارانه سود )مابه التفاوت 
ســود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخ  های مصوب شورای پول و 
اعتبار( و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهیالت اعطایی 
به خســارت دیدگان موضوع بند )2( این تصویب  نامه را تضمین و 
تعهد می  نماید که هزینه  های یادشــده پس از اعالم بانک مرکزی 
جمهوری اســالمی ایران در الیحه بودجه سال بعد پیش  بینی و 
منظور نموده و به شــبکه بانک پرداخت نماید و این تضمین نافی 

مسئولیت بانک  های عامل در وصول مطالباتشان نیست.
4- ســازمان برنامه و بودجه اســتان کرمان موظف است ضمن 
نظــارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازســازی، گزارش عملکرد 
اعتبارات فوق را در مقاطع زمانی ســه ماهه به ســازمان برنامه و 

بودجه کشور ارسال نماید.
اســحاق جهانگیــری معاون اول رییس  جمهــور این مصوبه را 
به وزارت کشــور- وزارت امور اقتصــادی و دارایی- وزارت راه و 
شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور- بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران ابالغ کرده است.

مصوبه اختصاص تسهیالت بانکی به زلزله زدگان استان کرمان ابالغ شد
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راه اندازی سامانه نظرسنجی 
الکترونیک و میز خدمت در 
وزارت صنعت

نصــب و راه اندازی ســامانه نظرســنجی 
الکترونیک، ایجــاد میز خدمت، ارایه آموزش 
همگانی به مردم در زمینه حقوق و تکالیفشان 
از طریــق وســایل نوین ارتباطــی از جمله 

مهمتریــن اقدام های وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در راستای صیانت از حقوق شهروندی 
بوده اســت. به گزارش ایرنا کمیته صیانت از 
حقوق مردم در این وزارتخانه به منظور ایفای 

وظایفــی از جمله تعیین مصادیق اختصاصی 
حقوق متقابل مردم و دســتگاه، تهیه برنامه 
عملیاتــِی صیانت از حقوق مردم، تشــکیل 

شده است.

در سال های آینده تغییر شرایط بازار با شیب زیادی ادامه 
خواهد داشت و از تقاضای چین برای سنگ آهن دانه بندی 
شده در چند سال گذشــته کاسته شده و صادرات ایران 
نیز که به طور عمده به چین انجام می شــد کاهش قابل 
مالحظه ای داشــته است، همچنین بیشتر صادرات سنگ 
آهن به کشــور چین از ســوی شرکت های کوچک بخش 
خصوصی انجام شــده که ســنگ آهن تولیدی آنها دارای 

خلوص پایینی بوده است.
حامد سلطانی نژاد درباره عرضه کامل زنجیره تولید فوالد 
در بورس کاال، اظهار کرد: حجم عمده فوالد کشور از روش 
احیای مستقیم حاصل می شود که بدین منظور ابتدا سنگ 
آهن دانه بندی شده تبدیل به کنسانتره سنگ آهن می شود، 
سپس کنســانتره در فرآیندی تبدیل به گندله می شود و 
پس از آن گندله را به روش احیای مستقیم تبدیل به آهن 
اسفنجی می کنند که می توان از آن فوالد خام تولید کرد. 
مدیرعامل بورس کاال با بیان اینکه در ســال های گذشته 
تولیدکنندگان سنگ آهن و فوالد خام، چند شرکت بزرگ 

بودند که بازار عرضه و تقاضای سنگ آهن را شکل می دادند، گفت: 
در کنار این گروه، تولیدکنندگان کوچکتر نیز به تدریج فعالیت خود 
را توسعه دادند و بخش قابل توجهی از تولیدات سنگ آهن آنها در 

سال های گذشته صادر می شد.
90 درصد از صادرات سنگ آهن ایران به چین

وی ادامه داد: کل صادرات به این گروه اختصاص نداشــت و گروه 
نخست نیز بخشی از محصوالت خود را صادر می کرد، به طوری که 
بیش از 90 درصد از صادرات سنگ آهن ایران به کشور چین بود؛ اما 
روند پیشین ثابت نبوده و بازار سنگ آهن در داخل و خارج از کشور 
در چند ســال گذشته تغییراتی را تجربه کرده است. سلطانی نژاد با 
اشاره به اینکه وضعیت نشان می دهد در سال های آینده تغییر شرایط 
بازار با شیب زیادی ادامه خواهد داشت، اضافه کرد: از تقاضای چین 
برای ســنگ آهن دانه بندی شده در چند سال گذشته کاسته شده 
و صــادرات ایــران نیز که به طور عمده به چیــن بود، کاهش قابل 

مالحظه ای داشته است.
 مدیرعامــل بورس کاال با تاکید بر اینکه در داخل کشــور ذخایر 
تولیدکننــدگان بزرگ به تدریج رو به اتمام اســت و تعداد زیادی از 
معادن کوچک پراکنده جایگزین آنها می شــود، عنوان کرد: با توجه 
بــه افت بازار صادراتی، نــگاه تولیدکنندگان کوچک به بازار داخلی 
افزایــش می یابد عالوه بر این، بــا افزایش فعاالن طرف عرضه مدل 
سنتی، قراردادها که بیشتر بر اساس قراردادهای بلندمدت بود دیگر 
کارایی ندارد. تولیدات محدود و پرنوسان این تولیدکنندگان، نیازمند 

توافقات متفاوتی است.
حضور بازیگران جدید در بازار سنگ آهن

وی ادامه داد: در طرف تقاضا نیز با افزایش واحدهای فرآوری کننده 

ســنگ معدن، بازیگران بیشتری وارد بازار شده اند و تقاضا در برخی 
نقــاط زنجیره ارزش افزایش یافته اســت، از ایــن رو بازار داخلی 
ســنگ آهن که یک بازار توافقی با نرخ مشــخص بر اساس شمش 
فوالد و با بازیگران محدود بوده، در حال تبدیل شــدن به یک بازار 
با بازیگران متنوع در دو ســمت عرضه و تقاضاست.ســلطانی نژاد، 
عنوان کرد: با توجه به موارد بیان شده، افزایش فعاالن بازار در طرف 
عرضه و تقاضا، افت بازار صادراتی، نوســان بیشتر واحدهای تولیدی 
کوچکتر و تغییر اجباری شیوه قراردادها موجب شده است تا نیاز به 
یک بازار منســجم و کشف نرخ در شرایط شفاف و متمرکز بیش از 

گذشته خودنمایی کند.
لزوم تعیین نرخ براساس عرضه و تقاضا

مدیرعامــل بــورس کاال با تاکیــد بر اینکه در آینده الزم اســت 
قیمت ها در بازار ســنگ آهن براساس عرضه و تقاضا تعیین شود تا 
تولیدکنندگانی که بهره وری باالتری دارند بتوانند عرصه بیشــتری 
برای توسعه فعالیت های خود به دست آورند، مطرح کرد: این امر جز 
در یک بازار متمرکز برای سنگ آهن و سایر محصوالت این زنجیره 

تولید، میسر نمی شود. 
وی بــا بیان اینکه انجــام معامالت عمده مربوط به تامین کاال در 
زنجیــره ارزش فوالد در بورس کاال، به عنــوان نمادی از یک بازار 
شــفاف و متمرکز، می تواند برطرف کننده بسیاری از مشکالت فعلی 
این بازار باشــد، تصریح کرد: کشف نرخ در شرایط عادالنه و شفاف 
و با حضور چند عرضه کننده و خریدار در یک بازار متمرکز، موجب 
بازگشت قیمت ها به سطح تعادلی خود شده و بازار را متعادل می کند.

کاهش مشکالت نقدینگی با تضمین تعهدات
سلطانی نژاد، اضافه کرد: همچنین با افزایش سودآوری تولیدکنندگان 

بهره ور، کارآفرینان واقعی را به حضور فعاالنه تر در این بازار 
تشــویق می کند و موجب پایداری تامین کاال می شود که 
از این نظر، هم فروشــنده و هم خریدار بهره مند می شوند 
و در نهایــت بورس کاال با تضمین تعهدات معامله می تواند 
بسیاری از مشکالت نقدینگی عرضه کنندگان را برطرف کند 
و مشــکالت اعتباری را نیز کاهش دهد. مدیرعامل بورس 
کاال با تاکید بر اینکه عالوه بر مزایای یاد شده، با ورود این 
محصوالت به بورس کاال امکان بهره مندی از روش های نوین 
معامالتی نیز فراهم می شود، عنوان کرد: قراردادهای سلف 
و ســلف موازی استاندارد که به منظور تامین مالی سرمایه 
در گردش یا سرمایه ثابت می تواند مورد استفاده قرار گیرد، 
قراردادهای آینده و اختیار معامله اســت که امکان پوشش 
ریسک)خطرپذیری( را برای خریداران و فروشندگان فراهم 
می کند. وی ادامــه داد: همچنین قراردادهای بلندمدت یا 
میان مدت کشف پریمیوم و فوروارد، امکان حصول اطمینان 
از تامین کاال به قیمت های منصفانه را مهیا می کند. همچنین 
از معامالت تهاتری که می تواند جایگزین یا مکمل حواله های 
کاالیی شــود که عرضه کنندگان هم اکنــون در بازار در ازای فروش 
سنگ آهن خود دریافت می کنند استفاده می شود؛ در تمامی موارد 
از راه انجــام معامالت با مکانیســم های بورس کاال انجام تعهدات از 
ســوی طرفین تضمین می شود.سلطانی نژاد با بیان اینکه تا 17 آذر 
امسال مقدار 4 میلیون و 672 هزار تن فوالد به ارزش بیش از 100 
هزار میلیارد ریال معامله شده است، گفت: این معامالت در قالب نقد، 
نسیه و سلف انجام شده که حدود 98 درصد آن مربوط به معامالت 
سلف بوده؛ این حجم از معامالت از نظر مقدار نسبت به مدت مشابه 
در ســال گذشــته حدود 8 درصد کاهش و از نظر ارزش حدود 26 

درصد رشد داشته است.
معامله 924هزار تن سنگ آهن در بورس کاال

وی با اشــاره به اینکه از کل معامالت در گروه فوالد بیش از 60 
درصد ارزش معامالت متعلق به ورق گرم و ورق ســرد بوده اســت، 
ادامه داد: میزان کل ســنگ آهن معامله شــده در امسال تا 17 آذر 
ماه 924 هزار تن بوده و ارزش معامالت بیش از 880 میلیارد ریال 
است، کل معامالت به صورت نقد انجام شده و به طور عمده مربوط 

به رینگ صادراتی بوده است.
معامالت فوالد در رینگ صادراتی انجام نشده است

مدیرعامــل بــورس کاال در پایان با تاکید بر اینکه ســنگ آهن 
دانه بندی شده در خرداد 1۳90 در رینگ صادراتی بورس کاال پذیرش 
شــده است، خاطرنشــان کرد: پس از آن بسیاری از تولیدکنندگان 
ســنگ آهن محصوالت خود را به این شــیوه روانه بازار کرده اند به 
طوری که امسال تا 17 آذر ماه مقدار 894 هزار تن به ارزش حدود 
25 میلیــون دالر مورد معامله قرار گرفته اســت. معامالت فوالد تا 

کنون در رینگ صادراتی انجام نشده است.

انسان ها، خالق ارزِش خالص 
در سازمان ها

 ... عامل توســعۀ منطقه شناسایی کند. در این راستا با 
توجه به تقسیم استان کرمان به چند منطقه و انتخاب آن 
به عنوان معین اقتصادی برای توسعۀ هر منطقه، شرکت 
مس هم به عنوان یکی از پشتیبانی کنندگان برنامۀ اقتصاد 
مقاومتی ســعی کرد یک برنامۀ راهبردی تدوین کند و 
اولین گام هم، تشکیل ســتاد اقتصاد مقاومتی با حضور 
چند تن از مدیران ارشــد شرکت برداشته شد تا این کار 
با نمایش اراده در عالی ترین سطح شرکت پیش برود. در 
ابتدای کار یک ســؤال کلیدی مطرح شد؛ آیا وظیفۀ ما 
همان روال مألوف و مسبوق است؟ پاسخ مشخص است؛ 
اگر منظور همان هاست که به تشکیل ستاد و برنامه ریزی 
نیازی نبود؛ می شد مثل رویه های گذشته مبلغی را در نظر 
گرفت و در بخش هــای مختلف توزیع کرد و فرض کرد 
مســئولیت اجتماعی مان را انجام داده ایم، اما آیا می توان 
با این اقدامات سطحی انتظار داشت اقتصادمان مقاومتی 
باشــد؟ آیا این صحیح است که هر وقت کسی در جایی 
مشــکلی پیدا کرد و تاب نیاورد، با تزریق پول مســأله را 
حل وفصل کنیم؟ اگرچه این شیوه راحت ترین کار ممکن 
است، اما این کار قطعاً با مفهوم اقتصاد مقاومتی در تضاد 
اســت؛ زیرا در این روش نمی توانیم انسان و عنصر خالق 
را پــرورش دهیم و توانمند کنیم؛ نتیجه و تنها ماحصل 
این روش، وابسته کردن انسان هاست و راحت ترین کار و 

البته بدترین کار همین وابسته کردن افراد است.
در اقتصاد مقاومتی ما در تالش برای ایجاد انعطاف پذیر 
کردن و انطباق افراد با شرایط هستیم تا در موارد حساس 
واکنش های درستی را به کنش های محیطی نشان دهند؛ 
در حقیقت، هدف اصلی اقتصاد مقاومتی، عمدتاً توانمند 
کردن افراد اســت و کســب توانایی واکنش هوشمند به 
تغییــرات محیطی یکی از همین موارد اســت. تغییرات 
محیطی ما هم کم نیســتند؛ اگــر فرض کنیم که دوباره 
تحریم ها برگردد، آیا ما به اندازۀ کافی آمادگی و جسارت 
مدیریت چنان وضعیتی را داریم؟ باید یک بار برای همیشه 
باور کنیم که توسعۀ سرمایه های انسانی اگر درست انجام 
شود، یقیناً شاهد به ثمر نشستن اقتصاد مقاومتی خواهیم 
بود، اما اگر انسان هایی نداشته باشیم که به توانایی هایشان 

باور داشته باشند، توسعه ممکن نیست.
یکــی از اهداف برنامه های جدید مــا در قالب اقتصاد 
مقاومتی، این است که به مخاطبان جامعۀ محلی یادآوری 
کنیم ایده هایشان را دست کم نگیرند. کارآفرین کسی است 
که به موضوعات عادی زندگی به شیوۀ دیگری نگاه می کند. 
جهت گیــری اقتصاد از »منابع« باید به اقتصاد مبتنی بر 
»ایده های نو« تغییر کند؛ نمی توان برای همیشه به نفت 
دل بســت؛ باید روزی را فرض کنیــم که برای نفت مان 
مشــتری در کار نباشد، آن وقت باید چه کنیم؟ در پاسخ 
به این ســؤال باید یادآوری کنیم هر چند دولت یکی از 
بازیگران مهم عرصۀ اقتصاد اســت، اما بازیگران مهم تری 
هم هســتند که اگر خوب هدایت شــوند، می توانند به 
چندوجهی شدن اقتصاد و مقاوم شدن آن کمک کنند. این 
بازیگران مهم، مردم محلی در هر منطقه اند که متأسفانه 

کمتر دیده شده اند. 
مردم محلــی باید به این باور برســند که توان تغییر 
وضعیت را دارند؛ در این صورت است که می توان به تغییر 
دل بست؛ برای مثال باید در شهربابک و شهرهای دیگر به 
مرحله ای برسیم که وقتی مسألۀ اشتغال مطرح می شود، 
همه انتظار نداشته باشند در شرکت مس استخدام شوند. 
از همین امروز به ۳0، 40 ســال دیگر فکر کنیم که اگر 
شرکت مس نبود، باید چه کنیم؟ آیا ما به دورۀ »پسامس« 

هم فکر کرده ایم؟ 
خوش بختانه در شــرکت مس روی ســه موضوع کار 
کرده ایم؛ یک بحث داخلی شــرکت است که بسیاری از 
رویه هــا بهبود یافته و اســتفاده از تکنولوژی های جدید 
برای تولید، پیگیری اکتشــاف و شناسایی معادن جدید، 
نهضت کاهش قیمت تمام شــدۀ تولید و... مواردی از این 
دست اســت که با جدیت دنبال می شــود. این ها لوازم 
اقتصاد مقاومتی در درون شــرکت است که خوش بختانه 
همکاری تمام واحدها باعث شد قیمت  تمام شدۀ محصول 
هم پایین بیاید و بهره وری افزایش پیدا کند، اما آنچه به 
بیرون برمی گردد، بازتعریف مفهوم »مسئولیت اجتماعی« 

شرکت مس است. 
در دیــدگاه جدیــد تــالش می کنیم به جــای این که 
پرداخت کنندۀ پول باشــیم، »همیــار« و »همراه« مردم 
باشــیم. ما باید صادقانه وضعیت و ظرفیت مس را روشن 
و شفاف اعالم کنیم و یکی از این مسائل، وضعیت جذب 
نیروی انســانی اســت؛ مردم جامعۀ محلــی باید بدانند 
دیگر امکان اســتخدام گستردۀ نیروی انسانی در شرکت 
وجــود ندارد و هر اقدامی در این زمینه می تواند منجر به 

ورشکستگی شرکت شود. 
در عوض تالش ما باید این باشــد که در قالب موضوع 
مسئولیت های اجتماعی، فضاهای جدیدی را شکل دهیم؛ 
برای مثال شهربابک این استعداد را نشان داد که در قالب 
حمایت بلندمدت، برنامه هایی را برای شکوفایی اقتصادی 
منطقه طراحی و پشتیبانی کنیم و به عقیدۀ ما کمک به 
ایجاد 500 فرصت شــغلی پایدار، مؤثرتر از اهدای هزینۀ 
5000 جهیزیه است؛ بنابراین، مسئولیت اجتماعی مس 
را طــوری طراحــی کرده ایم که به ســمت »همیاری«، 

»همکاری« و »تحول فرهنگی« حرکت کنیم. 
پرداخت مستقیم پول و یارانه به افراد بیکار یا نیازمند، 
شــاید یک ُمسکن باشــد، اما راه چارۀ اساسی مشکالت 
نیســت؛ در واقع از نظر ما کمک به کاهش نرخ بیکاری 
و ایجاد شــغل پایدار، همان عمل به مسئولیت اجتماعی 
است و برای این تغییر رویکرد، ابتدا باید جامعۀ محلی را با 
خودمان همراه کنیم. ما تالش می کنیم مردم استعدادهای 
شخصی شان و ظرفیت های منطقه شان را خوب بشناسند و 
برای استفاده از آن آموزش ببینند. ما به جای شیوه های 
گذشته، به دنبال حمایت از ایده های بلندمدت و هدف دار 
هستیم؛ زیرا در بازتعریف مسئولیت اجتماعی، نوع نگاه ما 

به جامعۀ محلی، بلندمدت و توسعه ای است.

*معاون منابع انســانی شرکت ملی صنایع مس 
ایران

خبر   

از سوی یک ناشر آلمانی منتشر شد:
کتاب طراحی پایدار معادن 

روباز به قلم دکتر مرتضی اصانلو

تیتر یک شماره اخیر روزنامه تلگرامی معدن نامه حاکی 
از این است که از سوی یک ناشر آلمانی کتاب طراحی 
پایدار معادن روباز به قلم پروفسور مرتضی اصانلو به زبان 

انگلیسی در اروپا منتشر شد.
کتاب »طراحی بایدار معادن روباز« شــامل 9 فصل 
 LAP)LAMBERT بــه زبان انگلیســی توســط
Academic Publishing( در آلمان دردســامبر 

2017 چاپ شده است.

گاز مصرفی سه کارخانه سیمان 
استان کرمان تامین خواهد شد

50 درصد گاز مورد نیاز ۳ کارخانه ســیمان اســتان 
در جلسه کارگروه رفع موانع تولید استان مصوب شد.

گاز۳ کارخانه سیمان استان ، 21 آذر به علت مصرف 
باال قطع شده بود. 

در این جلسه معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منابع اســتاندارکرمان گفت : شرکت گاز باید با مصوبه 
شورای تامین استان ، گاز واحدهای تولیدی را قطع کند 
و فقط فعال گاز مورد نیاز این سه کارخانه تامین و بقیه 

نیاز آنها از طریق شرکت ملی گاز تامین شود.
فدائی همچنین از حضور نیافتن برخی مدیران دعوت 
شــده به جلســه انتقاد کرد و گفت: نبود مدیران باعث 

میشود کار به درستی پیش نرود.
در جلسه امروز همچنین مشکالت کرمان تابلو بررسی 
و مصوب شد بدهی این شرکت به اداره مالیاتی و تامین 
اجتماعی با طلب شرکت از نهادهای دولتی تهاتر شود .

تقسیط بدهی این شرکت به بانک های ملی و صادرات 
با تنفس یک ســاله نیز از دیگــر مصوبات کارگروه رفع 

موانع تولید بود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار 
کرمان در این جلســه از عدم حضــور برخی از مدیران 
دعوت شده به جلســه انتقاد کرد و گفت نبود مدیران 

باعث میشود کار به درستی پیش نرود. 
دکتر فدائی همچنین گفت: شــرکت گاز نباید بدون 
مصوبه شــورای تامین استان، گاز واحدهای تولیدی را 

قطع کند.

مروری بر تحوالت بازار مس 
در 10 سال گذشته

یک دهه اوج و فرود قیمت مس
این روزها فلز سرخ در بازارهای کاالیی جهان حرکتی 
بــر فــراز نمودارها را طی می کند. امــا وضع بازار مس 
همیشــه بر این منوال نبوده است. نشریۀ »عصر مس« 
مروری داشته است بر روند تغییرات 10سالۀ قیمت مس.

قیمــت جهانی این روزهای مس حال وهوای بســیار 
خوبی دارد و همای ســعادت بر شانۀ این فلز ارزشمند 

نشسته است. 
این روزها فلز سرخ در بازارهای کاالیی جهان بیش از 
آن که روند نزولی را تجربه کند، حرکتی بر فراز نمودارها 
را طی می کند. در روزهایی که اکثر خبرها از بازار جهانی 
مس خبرهای خوب اســت، بســیاری از کارشناسان و 
سهام داران فعال در این حوزه خاطرات پرصعود و سقوط 

این بازار را مرور می کنند. 
روزهــای افتی که صعودهایی مثــل امروز را به دنبال 
داشــته اســت و روزهای طالیی مس که البته پس از 
گذشــت مدتی با افت مواجه شد؛ اگرچه این جریان پر 
فراز و نشیب، خود نشان از قلب تپندۀ مس در بازار دارد.

حضور سیمان ممتازان در 
کنفرانس شناخت علمی زلزله

کنفرانس شناخت علمی زلزله به منظور آگاهی عمومی 
و کاهش آسیب پذیری جامعه در مقابل مخاطرات طبیعی 
در دانشــگاه تحصیالت تکمیلی کرمان برگزار شــد که 
ســیمان ممتازان به عنوان اسپانســر در این کنفرانس 

حضور داشت.

 از روابط عمومی شرکت سیمان ممتازان، توسعه پایدار 
شــهری، بهسازی و مقاوم سازی، تاب آوری شریان های 
حیاتی، تاب آوری ســازه ها و سیســتم هــا، مصالح و 
فنــاوری های نوین، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، 
اقتصاد و تــاب آوری و حمل و نقل از محورهای اصلی 

این کنفرانس بود.
72 مقاله به دبیرخانه این کنفرانس ارسال شد که 25 
مقاله مرتبط ، توسط هیئت داوران پذیرفته و 12 مقاله 

به صورت شفاهی در این کنفرانس یک روزه ارائه شد.

سخن اول   

مدیرعامل بورس کاال مطرح کرد: 

حضور بازیگران جدید در بازار سنگ آهن

بررســی عملکرد تولید 8 ماهه هفت شــرکت بزرگ تولیدکننده 
کنســانتره آهن حاکی از تولید 24 میلیون و 800 هزار تن از این 
محصول و افزایش 18 درصدی آن در هم ســنجی با پارسال است. 
بررســی »ایرنا« از عملکرد تولید شرکت های بزرگ معدن و صنایع 
معدنی ایران نشــان می دهد تولید کنسانتره آهن در هفت شرکت 
بزرگ تولیدکننده این محصول از آغاز امســال تا پایان آبان ماه به 
24 میلیون و 865 هزار و 760 تن رســید. این رقم در مقایســه با 
مدت مشابه پارسال 18 درصد افزایش نشان می دهد. در این مدت 
بین این شــرکت ها، شــرکت معدنی و صنعتی گل گهر با تولید 9 
میلیــون و 19۳ هــزار و ۳6 تن )9/ ۳6 درصــد( از کل تولید را به 
خود اختصاص داد.همچنین، شــرکت گهر زمین با تولید 2 میلیون 
و 662 هزار و 8۳ تن و رشــد 220 درصدی، از بیشترین رشد بین 

هفت شــرکت یاد شــده برخوردار بود. شرکت سنگ آهن چادرملو 
نیــز بــا 5 میلیون و 605 هزار و 70۳ تن تولید و رشــد منفی 11 
درصدی، کمترین رشد را به نام خود ثبت کرد. بر پایه این گزارش، 
در 8 ماهه امســال شرکت های سنگ آهن مرکزی، توسعه معادن و 
صنایع معدنی خاورمیانه، اپال پارسیان سنگان و مجتمع سنگ آهن 
سنگان به ترتیب با ۳ میلیون و 289 هزار و 522 تن، 2 میلیون و 
491 هــزار و 289 تن، یک میلیون و 4۳۳ هزار و 187 تن و 190 
هزار و 940 تن تولید داشــتند.   تولید آبان ماهبرپایه آمار عملکرد 
تولید شــرکت های بزرگ معدن و صنایع معدنی ایران، در آبان ماه 
امســال مجتمع سنگ آهن سنگان تولید نداشت اما 6 شرکت دیگر 
در مجموع 2 میلیون و 984 هزار و ۳67 تن تولید به ثبت رساندند. 
بیشترین تولید از آِن شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با یک میلیون 

و 159 هــزار و 279 تن و کمترین آن مربوط به گهر زمین با 188 
هزار و 672 تن تولید بود.در آبان ماه گذشــته شرکت اپال پارسیان 
سنگان 220 هزار و 49۳ تن، شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی 
خاورمیانــه ۳11 هزار و 66 تن، ســنگ آهن چادرملو 685 هزار و 
290 تن و ســنگ آهن مرکزی 419 هزار و 567 تن تولید داشتند. 
به گزارش »ایرنا« در مدت فعالیت دولت یازدهم، تولید کنســانتره 
سنگ آهن از 28 به 44 میلیون و 500 هزار تن رسید.تولید گندله 
سنگ آهن نیز از 21 میلیون و 500 هزار به ۳4 میلیون و 500 هزار 
تن افزایش یافت. ســاماندهی تولید داخلی از بندهای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی است که در سال 1۳92 ابالغ شد. پس از آن، سال 
1۳95 از سوی رهبر معظم انقالب »اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل« 
و امسال نیز )1۳96( »اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال« نام گرفت.

همسو با سیاست های اقتصاد مقاومتی تحقق یافت:

رشد ۱۸ درصدی تولید کنسانتره آهن در واحدهای عمده تا پایان آبان ماه

مدیر امور اکتشافات و مهندسی توسعه گفت: همه فعالیت های اکتشافی شرکت 
مس تا پایان آبان ماه ســال جاری از رشد چشــمگیری نسبت به برنامه برخوردار 
بوده اســت، به طوری که امور اکتشــافات شرکت مس طی این مدت موفق به ثبت 
رشد 2۳درصدی برنامه های اکتشافی در کل کشور شد. »بابک بابایی«، مدیر امور 
اکتشــافات و مهندسی و توسعه شــرکت مس، با بیان این که اولویت نخست این 
امور، برنامه ریزی های اکتشافی و اجرای آن با استفاده از همه روش های اکتشافات 
سطحی و زیرسطحی در راستای شناسایی محدوده های مستعد جهت کانی سازی 
مس پورفیری است، گفت: در راستای تحقق بخشی به این رویکرد و شناسایی نواحی 

امیدبخش مس کشــور، تا پایان آبان ماه ســال جاری امور اکتشافات شرکت مس 
بیش از ۳2هزار مترمربع عملیات حفاری در اســتان های مرکزی، جنوبی، شمال و 
شمال غرب کشور انجام داد که این میزان نشان دهنده رشد 2۳درصدی فعالیت های 
اکتشافی نسبت به برنامه پیش بینی شده شرکت مس است. وی افزود: از این میزان 
عملیات حفاری بیش از 22هزار متر در استان های مرکزی و جنوبی کشور و بیش 
از 10هزار مترمربع در مناطق شــمال غرب کشور انجام شده است. بابایی در پایان، 
گفت: در راستای سامان دهی داده های اکتشافی مس کشور، سامانه جامع مدیریت 

داده های اکتشافی )Fusion9( راه اندازی و پیاده سازی شده است.

مدیر امور اکتشافات و مهندسی و توسعه مس خبر داد

رشد 23 درصدی اکتشافات مس در هشت ماهه سال جاری

مهدی ابراهیمی* 

ادامه از صفحه یک 

پنجمین شــماره از دوره تازه مجله »عصر مس«، با صفحاتی ویژه 
به احترام زنده یاد دکتر »سیدرضا نیازمند« و پرونده ای برای »تغییر 

تکنولوژی ذوب مس سرچشمه« منتشر شد.
این نشریه با عنواِن »رســانۀ مکتوِب صنعت مس ایران«، شمارۀ 
74 پی درپِی »عصر مس« به شــمار می رود و در 120 صفحه منتشر 

شده است.
آغاز این شــماره از مجله، با پرونده ای ویــژه به یاد مرحوم دکتر 
»ســیدرضا نیازمند«، چهرۀ ماندگار عرصۀ صنعت ایران و نخستین 
مدیرعامل شرکت مس است که ازجمله مطالب آن، مصاحبه ای مفصل 
با اوست و با تیتر »سرچشمۀ اعتالی سرچشمه« منتشر شده است.

همچنین، در بخش بعدی مجلۀ »عصر مس«، پرونده ای برای تغییر 
تکنولوژی ذوب مس سرچشمه از ریورب به فلش، با عنوان »رویش 
در آتش« تدارک دیده شده که با چندین گزارش و گفت وگو همراه 
اســت. مروری بر پیشینۀ ذوب در جهان، مروری بر چهار دهه ذوب 
در شرکت ملی صنایع مس ایران، یادداشت ها و گزارش هایی دربارۀ 
چندوچون جایگزینِی تکنولوژی در ذوب سرچشــمه و ذوب فلش 

و عملکرد آن، ازجملۀ این مطالب اســت. همچنین در این پرونده، 
گفت وگو با »کورش باقری« مشاور مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس 
ایران و گفت وگویی کوتاه با قائم مقام شــرکت اتوتک دیده می شود. 
روایتی از مدیریت حادثه ذوب فلش سرچشــمه، با تیتِر »حادثه ای 

که حماسه شد« نیز، از دیگر مطالب این پرونده است.
در فصــل دوم این شــماره از »عصــر مس«، گزارشــی دربارۀ 
فرهنگ سرای مس در سرچشمه و فعالیت های فرهنگی و هنری آن 
به چشم می خورد. همچنین، صفحاتی هم به »ورزش مس« اختصاص 
یافته و با تیتر »لباس ورزش مس بر تن ایران«، به موضوع باشگاه های 
ورزشی، تیم های پایه، آموزش های ورزشی و ورزش همگانی پرداخته 
شده است. گفت وگو با مدیر طرح های توسعۀ مس منطقۀ آذربایجان 
و مصاحبه با یکی از پژوهشگران صنعت مس، نیز از مطالبی است که 

در فصل دیگر این شمارۀ »عصر مس« انتشار یافته است.
در فصل پنجم شــمارۀ پنجم مجله که حال وهوایی تاریخی دارد، 
مصاحبه ای دیده می شــود با »محمدعلی پورخالقی«، قدیمی ترین 
کارمنــد حمل ونقل شــرکت مس. همچنین، بخــش دوم و پایانی 

روایت »رستم شــاهوار« از دورۀ فعالیتش در صنعت مس، از دیگر 
مطالب این فصل تاریخی اســت. یک گزارش و دو گفت وگو دربارۀ 
طرح »بازیابی هیدرومتالورژیکی و بیوهیدرومتالورژیکی مس از غبار 
کورۀ ذوب مس خاتون آباد«، از مطالب فصل علمی این شماره است. 
مقاله ای با موضوع اهمیت فناوری های دیجیتال برای معدنکاری در 

دنیای امروز، نیز در این فصل مجله دیده می شود.
فصل بعد، شــامل مــروری گذرا بر مهم تریــن خبرهای مس در 
دوماه گذشــته است. همچنین، صفحاتی به »شرکت سرمایه گذاری 
مس سرچشمه« اختصاص یافته و گفت وگویی با »علی ارجمندی« 

مدیرعامل این شرکت منتشر شده است.
در فصل آخر این شــمارۀ »عصر مس« هم، روایت هایی از موکب 
شــرکت مس در همایش پیاده روی اربعین حسینی، طرح جهادی- 

درمانی شرکت مس در سونگون و... به چشم می خورد.
گفتنی اســت؛ شماره پنجم دورۀ تازۀ مجلۀ »عصر مس« )شمارۀ 
پی درپی 74(، به تاریِخ آبان و آذر نودوشش در 120 صفحه منتشر 

شده است.

با صفحاتی به احترام زنده یاد دکتر »سیدرضا نیازمند«؛

شماره تازه مجله »عصر مس« منتشر شد
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رئیس کل بانک مرکزی با هشدار نسبت به خرید 
و فروش ارزهای دیجیتال )بیت کوین( اعالم کرد 
کــه این مجموعه در تالش اســت تا امنیت های 
نســبی در این رابطه ایجاد شود. »ولی اهلل سیف« 

در سخنانی یادآور شد: بانک مرکزی نسبت به خرید 
و فروش این ارزها هشدارهای الزم را به مردم می 
دهد و تالش می کند در این خصوص امنیت های 
نسبی برقرار شود. ارز دیجیتال یا »بیت کوین« در 

سال 2008 میالدی تولد یافت؛ مبدع آن که با نام 
مســتعار »ساتوشی ناکوموتو« معرفی می شود، با 
گذشت نزدیک به یک دهه از آغاز فعالیت این نوع 

ارزها هنوز ناشناخته مانده است.

هشدار 
رئیس کل بانک مرکزی 

در مورد خرید بیت کوین
تحلیل

حمایت موسسه نور 
از شرکت های دانش بنیان

معاون طرح و برنامه موسسه نور از آمادگی این موسسه 
برای حضور در عرصه شــرکت های دانش بنیان در قالب 
تامین سرمایه و سرمایه گذاری خبر داد.به گزارش سایت 
خبری - تحلیلی بنکر )بانکداران24(، علی ارشدی با اعالم 
این خبرگفت: این موسسه در چارچوب تهیه برنامه های 
میان مدت و بلندمدت خود، آمادگی الزم برای حضور در 
عرصه شرکت های دانش بنیان در قالب تامین سرمایه و 

سرمایه گذاری را به طور کامل برخوردار است.
وی افزود: این موسسه چشــم انداز فعالیت های خود 
را تاثیرگذاری بر پیشــرفت کشــور و توسعه  ملی، ارائه  
خدمات نوین بانکی و توانمندســازی عموم افراد جامعه 
از طریــق فراهم کــردن باالترین امکانات مشــارکت 
اجتماعی و اعتباری ترســیم کرده اســت.معاون طرح و 
برنامه موسســه نور گفت: این موسســه با پیوستن به 
شبکه شتاب، سامانه های ساتنا و پایا و همچنین اتصال 
به درگاه های خدمات الکترونیکی متصل به شبکه شتاب 
از جمله همراه  بانک، تلفن  بانک و اینترنت بانک، امکان 
استفاده از بانکداری الکترونیکی را برای مشتریان خود 

فراهم کرده است.

ارتباط مستقیم تلفنی با مدیران موسسه نور
با هدف رضایت مندی و پاسخگویی مستقیم به سواالت 
و رسیدگی به مشکالت مشــتریان، مدیران واحدهای 
ســتادی موسسه اعتباری نور در مرکز ارتباط مشتریان 

این موسسه حضور می یابند.
به گزارش روابط عمومی موسســه اعتباری نور، این 
موسسه با هدف رضایت مندی و پاسخگویی مستقیم به 
سواالت و رسیدگی به مشکالت مشتریان براساس جدول 
برنامه زمانبندی مدیران واحدهای ســتادی موسسه از 
ســاعت 10 تا 12 صبح در مرکز ارتباط نور پاسخگوی 
مشــتریان هســتند. برای دریافت اطالعات بیشــتر به 

وب سایت موسسه اعتباری نور مراجعه کنید.

مدیرعامل بیمه ایران:
از تحقیق و تفحص 

استقبال می کنیم
مدیرعامل بیمه ایران در پاســخ به پرسشی، پیرامون 
تقدیم طرح تحقیق و تفحص از این شــرکت به هیات 
رئیســه مجلس شورای اســالمی گفت: ما از تحقیق و 
تفحص اســتقبال می کنیم. پاسخ های الزم را هم تهیه 
کرده ایم. شــاید به این واسطه بتوانیم دولت را به سمت 
افزایش سرمایه بیمه ایران متمایل کنیم.حسن پورکیانی 
درباره مطالبات شرکت بیمه ایران توضیح داد: عمده طلب 
ما از شرکت های دولتی است و طبق قانون شرکت های 

دولتی نمی توانند از یکدیگر شکایت کنند.
پورکیانی افزود: به عنوان مثال، ما تنها در قرارداد بنیاد 
شهید 1500 میلیارد تومان خسارت پرداخت کردیم در 
حالی که بنیاد شــهید هنوز بخش عمده حق بیمه را به 
ما پرداخت نکرده اســت. به گــزارش اخبار پولی مالی، 
مدیرعامل بیمه ایران ادامه داد: برای وصول این حق بیمه ، 
نامه نگاری های متعددی انجام داده ایم و همچنان منتظر 
هستیم. وی درباره بدهی بیمه ایران به بیمارستان ها نیز 
گفت: یک بخش عمده و اصلی بدهی به بیمارستان های 
بنیاد شهید است که این بدهی هم حاصل همان قرارداد 
بنیاد شهید است که حق بیمه اش را به ما بدهکار است.

پورکیانــی تصریح کرد: بیمه ایــران از بودجهدولتی 
استفاده نمی کند و از محل همین حق بیمه ها است که 

می تواند خسارت پرداخت کند.

۳ خدمت بانکی با کارت 
هوشمند ملی

سخنگوی ســازمان ثبت احوال کشور گفت: با کارت 
هوشمند ملی می توان ســه نوع خدمت بانکی دریافت 

کرد که به زودی از این خدمات رونمایی خواهد شد.
ســیف اهلل ابوترابی افزود: با یکی از بانک ها هماهنگ 
شده است که خدمت از طریق استفاده از کارت هوشمند 
ملی ارائه شــود و اولین خدمت این اســت که از کارت 
هوشــمند ملی از طریق عابــر بانک های مربوط به این 

بانک می توان وجه نقد دریافت کرد.
وی افتتاح حساب را دومین خدمت این بانک از طریق 
کارت هوشمند ملی عنوان کرد و افزود: می توان از طریق 
دســتگاه های عابر بانک و امکاناتی که در این دستگاه 
ها ایجاد شــده است فرد بدون مراجعه به بانک حساب 
افتتاح کند. سخنگوی سازمان ثبت احوال در خصوص 
خدمت سوم نیز گفت :پیش بینی شده است که از طریق 
دستگاه های ای تی ام فرد با کارت هوشمند ملی خود 

بتواند وجه نقد را نیز حواله کنند. 

پزشکیان: 
۳هزار میلیاردتومان به سپرده 

گذاران کاسپین پرداخت شده است
نایب رییس مجلس شورای اسالمی گفت: تاکنون ۳ 
هزار میلیارد تومان به سپرده گذاران موسسه کاسبین 
پرداخت و برای پرداخت ســپرده هــای 10 هزار نفر 
صاحب مبالغ باالی 200 میلیون تومان نیز چاره اندیشی 
شــده است. پزشکیان، در گفت وگو با خانه ملت گفت: 
نزدیک به 2 الی ۳هزار میلیارد تومان به سپرده گذاران 
این موسسات پرداخت شده است که برخی از این افراد 
ســپرده های خود را در بانک های عامل نگه داشته و 
برخی ســپرده خود را برداشت کرده اند که این نزدیک 
به 98 درصد تمامی سپرده گذاران را پوشش می دهد 
و مابقی نیز افرادی هستند که خودشان اقدام نکرده اند.

خبر   خبر   

نوبخت:
 با موافقت قوه قضاییه اموال 

موسسات غیرمجاز به فروش می 
رسند

ســخنگوی دولت از موافقت قوه قضاییه برای فروش 
اموال موسســات مالی و اعتبــاری غیر مجاز خبر داد و 
گفت: بانک مرکــزی نیز اعالم کرده هر اموالی که الزم 
باشــد خود استفاده کرده و مابقی اموال را نیز به فروش 
خواهد گذاشــت. به گزارش ایرنا، محمد باقر نوبخت در 
نشست هفتگی سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که 
آیا بنزین قرار است در سال آینده دو نرخی شود، افزود: 
چنین موضوعی اصــال صحت ندارد که دولت به دنبال 
دو نرخی کردن یا ســهمیه بندی بنزین باشد و تمامی 
این موارد گمانه زنی اســت. وی همچنین در پاسخ به 
پرســش دیگری درباره طرح سوال از رییس جمهوری 
در مجلس توســط نمایندگان نیز اظهار داشت: سوال از 
رییس جمهوری پدیده جدیدی است که در مجالس اخیر 
اتفاق افتاده است؛ اگر نمایندگان به دنبال دریافت پاسخ 
های خود هســتند، بنده می توانم به سواالت آنها پاسخ 
دهم، اینکه بخواهند رییس جمهوری با مشغله زیاد را به 
مجلس بیاورند، بنده می توانم درباره مشکالت چایکاران 
و موضوع سپرده گذاران به سواالت نمایندگان پاسخ دهم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
یارانه بگیران قطعی ۹۷ 

مشخص شدند
وزیــر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی قالب جدید یارانه 
نقدی را شرح داد. به گفته علی ربیعی، دولت 70 درصد 
حداقل دستمزد را به عنوان شاخص کف حمایت اجتماعی 
تعریف کرده است. بر این اساس، یارانه نقدی و افزایش 
مستمری شامل کسانی می شود که زیر این کف، دریافتی 
دارند. عالوه بر آنها، جامعه تحت پوشش نهادهای حمایتی 
و افراد شناسایی شده توســط وزارت رفاه نیز به لیست 
یارانه بگیران اضافه می شود. همچنین اگر افراد دیگری 
خود را مستحق دریافت یارانه نقدی بدانند، دولت صحت 

ادعایشان را مورد بررسی قرار می دهد.
به گزارش اقتصادنیوز ، سازوکار شناسایی یارانه بگیران 
در الیحــه بودجه 97 توســط وزیر تعــاون،کار و رفاه 
اجتماعی تشریح شد. سازوکاری که نشان می دهد دولت 
تنها اقشــار تحت فشار اقتصادی را در لیست یارانه قرار 
خواهد داد. عالوه بر این، علی ربیعی برنامه سه سطحی 
دولت برای پاک شــدن فقر از چهره اقتصاد ایران را نیز 
به اشتراک عموم گذاشت. براساس گفته های او، دولت در 
نظر دارد که 70 درصد حداقل دستمزد را به عنوان کف 
حمایت اجتماعی تعیین و با این فرمول، فقر را ریشه کند.

اگر الیحه بودجه در مجلس تصویب شود و تغییراتی 
در خصوص یارانه ها اتفاق نیفتد، سال آینده حدود 42 
میلیون نفر در فهرست یارانه ای دولت قرار خواهند گرفت. 
ربیعی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری، جزئیات بیشتری 

از این فهرست را رسانه ای کرد.
بر این اســاس، سرفهرســت یارانه بگیران سال بعد، 
مددجویان کمیته امداد و ســازمان بهزیستی هستند. 
تعداد این افراد به 8  میلیون و ۳00 هزار نفر می رســد. 
ربیعی همچنین از شناســایی ۳ میلیون زن سرپرست 
خانوار توســط وزارتخانه نیز خبــر داد. در نتیجه زنان 
سرپرســت خانوار و در حقیقت خانواده آنان، گروه دوم 
یارانه بگیران را تشکیل می دهند. روستاییان جامعه هدف 

سوم را نشان می دهند.
بــه گفته وزیر رفاه، از ایــن کانال نیز به 8 میلیون از 
روستاییانی که در کشــت محصوالت با مشکل مواجه 
شــدند یا منابع آب و خاککافی در اختیار ندارند، یارانه 
پرداخت خواهد شد. بازنشستگانی که با حداقل دریافتی 
و امکانات زندگی می کنند، گروه بعدی را شامل می شود. 
برآورد دولت از این گروه، 8/ 4 میلیون نفر اســت. گروه 
پنجم، بســیجیان و ایثارگرانی را پوشــش می دهد که 

توانایی انجام کار ندارند.
ربیعی برآورد این گروه را 7/ 1 میلیون نفر اعالم کرد. 
اما گروه های دیگری نیز تحت پوشش یارانه قرار می گیرند 
که میزان دقیقی از آنها در دسترس نیست. خانوارهای 
دارای بیماران خاص، افراد دچار سوءتغذیه و... گروه های 
دیگر را تشــکیل می دهد. اما در هر صورت تعداد یارانه 
بگیران از یک سقف مشخص عبور نخواهد کرد. ربیعی 
میزان کل یارانه بگیران را بین 40 تا 41 میلیون نفر اعالم 
کرد. حساب و کتاب اعداد نیز همین نتیجه را می دهد.

دولت برای پرداخت یارانه در سال بعد، 2۳ هزار میلیارد 
تومان در نظر گرفته است. اگر قرار باشد دولت در سال 
آینده 45 هزار و 500 تومان به هر شخص یارانه بپردازد، 
حدود 42 میلیون نفر تحت پوشش یارانه قرار می گیرند.  

چوب حراج بانک مرکزی 
روسیه به بانک های ورشکسته

بانک مرکزی روسیه قرار است بعداز احیای بانک های 
ورشکســته، آنها را بفروشد؛ ضمن اینکه در سال جاری 
میالدی 61 بانک دیگر روســی را تعطیل کرده است.به 
بانک مرکزی روسیه به بانک هایی که در حال ورشکستگی 
هستند کمک مالی می کند و بعداز بهبود و روبه راه شدن 

آنها، برنامه واگذاری آن بانک ها را به بازار دارد.
در چند ماه گذشــته، بانک مرکزی روسیه سه بانک 
بزرگ »اوتکریتی«، »بی اند پی« و »پرومسویاز بانک« را 
از بحران مالی نجات داده اســت؛ در حالی که طی چند 
سال اخیر صدها بانک به دلیل مشکالت مالی مجبور به 
خارج شدن از صنعت بانکداری روسیه شده اند.همچنین 
بانک مرکزی روسیه اعالم کرد، بانک هایی را که به آنها 
کمــک مالی به منظور خروج از ورشکســتگی کرده به 
فروش خواهد گذاشت و برای آنها خریدار پیدا می کند.

تحلیلی بر یکی از تهدیدهایی که اقتصاد و جامعه کرمان در معرض آن قرار دارد

راهکاری برای جلوگیری از فرار سرمایه از کرمان
چندی اســت که موضوع فرار یا به تعبیر دیگر خروج سرمایه و درآمدهای 
کالن از اســتان کرمان مطرح می شود. پیش از پرداختن به ابعاد موضوع 
الزم است به برخی آمار و ارقام مربوط به درآمدهای دو مجموعه بزرگ مس 
سرچشمه )کرمان( و مجتمع صنعتی و معدنی گل گهر و درآمد حاصل از 

صادرات غیرنفتی استان کرمان در سال 1۳95 توجه نمود.  
بنابر گزارش صورتهای تلفیقی سود و زیان شرکت ملی صنایع مس ایران 
در ۳0 اســفندماه 1۳95، مجموع درآمدهای عملیاتی آن 70,1۳8,442 
میلیون ریال بوده است که نسبت به سال قبل 92 درصد رشد مثبت داشته 
اســت. الزم به ذکر اســت از رقم مذکور 25,145,117 میلیون ریال سود 
ناخالص به دست آمده است که نسبت به سال قبل رشد 12۳ درصدی داشته 
است. همانطور که میدانید شرکت ملی صنایع مس ایران از دو منطقه مس 
سرچشمه )کرمان( و مس آذربایجان تشکیل شده است که بالغ بر 85 درصد 
فعالیتهای مس ایران نیز متعلق به مس سرچشمه )کرمان( میباشد. حال اگر فرض کنیم تنها نیمی از 
درآمدهای شرکت ملی صنایع مس ایران متعلق به استان کرمان است )که البته این رقم بیشتر است( می 
توان گفت سهم درآمدی استان کرمان بیش از ۳5000 میلیارد ریال در انتهای سال 1۳95 بوده است. 
همچنین براســاس اطالعات و آمار صورتهای مالی 12 ماهه منتهی به ســال 1۳95 شــرکت معدنی 
و صنعتی گل گهر، مجموع درآمدهای عملیاتی آن ۳5,829,627 میلیون ریال بوده اســت که نســبت 
به ســال قبل رشد مثبت 61 درصدی داشته اســت. الزم به ذکر است که از رقم مذکور 15,119,858 
میلیون ریال سود ناخالص به دست آمده که این سود رشد 118 درصدی نسبت به سال 1۳94 داشته 
اســت. در واقع می توان اذعان داشــت که شرکت گل گهر در سال 1۳95 بالغ بر ۳5000 میلیارد ریال 

گردش مالی داشته است. 
در ادامه باید گفت براساس آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در سال 1۳95، ارزش 
صادرات از گمرکات این استان یک میلیارد و 175 میلیون دالر و ارزش واردات 751 میلیون دالر بوده 
که تراز تجاری مثبت 424 میلیون دالری را نشــان می دهد. )این رقم از تراز تجاری کل کشــور در سال 
1۳95 یعنی 246 میلیون دالر بیشــتر اســت(. با فرض دالری 40 هزار ریال می توان گفت که ارزش 
ریالی صادرات استان در سال 1۳95 حدود 47000 میلیارد ریال بوده است. رشد صادرات استان کرمان 

در سال 1۳95 نسبت به سال قبل هم حدود 19 درصد بوده است. 
حال اگر این ارقام را در جدول زیر کنار یکدیگر قرار دهیم نتیجه بهتری به دست می دهد. 

جدول درآمدهای کالن )غیرنفتی( استان کرمان در سال 1395

میزان درآمد در سال عنوان
1395 )میلیارد ریال(

رشد درآمد نسبت به سال 
1394 )درصد(

۳5,00092درآمد مس سرچشمه )کرمان(

درآمد مجتمع معدنی و 
صنعتی گل گهر

۳5,00061

47,00019درآمد صادرات غیرنفتی

مجموع درآمدهای کالن 
)غیرنفتی( استان

117,000-

مأخذ:  صورتهای تلفیقی سود و زیان شرکت ملی صنایع مس ایران پایان 1۳95
         صورتهای تلفیقی سود و زیان شرکت معدنی-صنعتی گل گهر پایان 1۳95

         آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان 

همانطور که در جدول فوق مالحظه می کنید با یک حساب سرانگشتی در می یابیم در سال 1۳95 
حدود 117,000 میلیارد ریال گردش درآمدی از محل صادرات غیرنفتی و فروش تولیدات صنایع بزرگ 
استانی )مس و گل گهر( ایجاد شده است که این رقم در سالهای مختلف طبیعتاً متفاوت است. اما سوالی 
که باقی می ماند این است که چه بخشی از این درآمد ایجاد شده در سیستم بانکی استان گردش می 
کند و چه بخشــی در قالب ســرمایه گذاری در استان رسوب می کند؟ گرچه آمار دقیقی از این موضوع 
وجود ندارد اما شواهد نشان می دهد حداقل بیش از 60 درصد این درآمدها از استان کرمان خارج می 

شود یا به تعبیری فرار می کند! 
با وجود اینکه مطالعه دقیقی روی علل خروج درآمدها از اســتان کرمان نشــده است اما به طور کلی 
جذاب نبودن فضای سرمایه گذاری و بروکراسی پیچیده آن از یک طرف و نگرش منفی به سرمایه داران، 
سخت گیری بانکها در اعطای تسهیالت، کمبود آب، افزایش ریسک سرمایه گذاری و دعواهای سیاسی 
بی ســرانجام از طرف دیگر بعضاً باعث میشود از امکانات و ظرفیتهای استان برای ایجاد درآمد استفاده 
شود اما این درآمدها از استان خارج شوند! البته شاید بتوان علل بیشتری به گفته های فوق اضافه نمود 

اما تنها طرح مشــکالت کمکی به رفع آن نخواهد کرد. یعنی بهتر اســت در کنار بیان مشکالت به طرح 
راهکار برای جذب این منابع در استان پرداخت. 

راهکار پیشنهادی
تاکنون برای حفظ این درآمدها در اســتان اقداماتی صورت گرفته اســت مثل وارد آوردن فشــار به 
پیمانکاران دو مجموعه ی بزرگ صنعتی و معدنی مس و گل گهر برای انتقال حسابهای خود به بانکهای 
اســتان کرمان. گرچه ممکن اســت این روش باعث تزریق منابع به بانکهای استان شود اما قاعدتاً پایدار 

نخواهد بود و به محض برداشتن فشارهای مذکور، به روال قبل برخواهد گشت. 
یک راهکار پیشنهادی برای حفظ و رسوب این منابع در استان کرمان این است که دو شرکت بزرگ 
کرمانی نســبت به تأسیس شرکت-پروژه های مشخص با مشارکت بخش خصوصی و در جهت تکمیل 
زنجیره ارزش و تأمین نیازهای خود اقدام نمایند. برای توضیح بیشــتر می توان چنین اذعان داشــت با 
عنایت به اینکه دو شــرکت بزرگ صنعتی و معدنی مس و گل گهر از منابع و امکانات اســتان بهره می 
برند، بایستی درصدد ایجاد حداقل بخشی از صنایع پائین دستی و تأمین کننده خود در جغرافیای این 
اســتان برآیند. البته منظور این نیســت که مس و گل گهر به طور کامل این صنایع را خودشــان ایجاد 
نمایند، بلکه مقصود این است که این دو مجموعه، شرکت-پروژههایی به شکل مشارکتی )ولو سهامی عام( 
تأسیس نمایند که خود بخشی از سهام آن را در اختیار داشته باشند و در مدیریت آنها مشارکت نمایند. 
به دنبال ایجاد این شرکت-پروژهها به صورت مشارکتی )و یا سهامی عام( چند اتفاق مهم رخ خواهد داد:

1- در این شرایط شرکتهای مس و گل گهر در ایجاد صنایع پائین دستی و تأمین کننده خود مشارکتی 
جدی خواهند داشت نه نمایشی. به عبارت دیگر اگر این دو شرکت هزاران هزار نمایشگاه از نیازمندیهای 
خود برپا کنند، مادامیکه ســرمایه گذار بخش خصوصی از فروش محصوالت به این دو شــرکت بزرگ 
و بازگشــت ســرمایه خود مطمئن نباشد وارد این وادی نخواهد شــد. در واقع یکی از مهمترین دالیلی 
که صنایع تأمین کننده و پائین دســتی مس و گل گهر در اســتان شکل نمیگیرند این است که سرمایه 
گذاران نسبت به فروش تولیدات و خدمات خود به شرکت مادر چندان خوشبین نیستند و ممکن است 
با تغییر مدیران این دو مجموعه، سرمایه گذاریها در صنایع تأمین کننده و پائین دستی به خطر بیفتند. 
اما وقتی مس و گل گهر در تأســیس این شــرکت-پروژهها سهم داشــته باشند این اطمینان خاطر در 

سرمایه گذاران به وجود خواهد آمد. 
2- جذابیتی که در این پروژهها ایجاد می شــود نه تنها مســیر حرکت سرمایه ها و درآمدهای کالن 
را تغییر خواهد داد بلکه می تواند ســرمایه های بیشــتری از اســتانها و حتی کشورهای دیگر را جذب 
نماید. در واقع با چنین رویکردی به راحتی میتوان تهدید خروج ســرمایه ها را به فرصتی برای جذب 
آنها تبدیل کرد. حتی میتوان شــرایط جذب ســرمایه های خرد و کوچک را نیز مهیا ساخت و مردم را 

در این پروژه ها سهیم کرد.
۳- ایجاد این شــرکت-پروژهها باعث خلق فرصتهای ســرمایه گذاری متنوع می شود تا افراد حقیقی 
و حقوقی به تناســب عالقه، مهارت و دانش خود نســبت به انتخاب موضوع سرمایه گذاری خود آزادانه 

عمل نمایند. 
در مجموع اگر قرار اســت اقدامی در جهت جذاب نمودن فضای ســرمایه گذاری، جذب سرمایه های 
بزرگ و کوچک، رونق تولید و اشتغال و تقویت بخش صنعت و معدن استان کرمان انجام شود چه چیزی 
بهتر از اینکه زمینه ی ایجاد فعالیتهای مورد نیاز صنایع بزرگ استان ایجاد شود. به عبارت دیگر داالنی 
طراحی شود که یک سر آن شرکتهای بزرگ صنعتی و معدنی )یعنی مس و گل گهر باشند( و سر دیگر 

آن صنایع پائین دستی و تأمین کننده ی آنها. 
شــاید انجام چنین کاری دشوار به نظر برسد اما امری شدنی است چرا که تقریباً مشابه این اتفاق در 
شرکت سرمایه گذاری توکافوالد که قسمت اعظم آن متعلق به مجتمع فوالد اصفهان است تجربه شده 
اســت )مراجعه شــود به مقاله: از توکای فوالدی اصفهان تا گهرهای فوالدی  ســیرجان، در شماره 79 
هفته نامه اقتصاد کرمان(. اینکه بهانه تراشی شود صنایع و فعالین صنعتی استان کرمان توان همراهی 
با شــرکتهای بزرگ را ندارند چندان منطقی نیست. یعنی دلیلی بر انجام ندادن این امر مهم نمی تواند 
باشد چرا که توکافوالدی که امروز در اصفهان کار می کند از روز اول قدرتمند نبوده است اما با حمایت 
مجتمع فوالد اصفهان امروز به شرکتی تبدیل شده که نه تنها بیشتر نیازهای مجتمع فوالد اصفهان را 
جواب می دهد بلکه به صنایع استان کرمان هم خدمت عرضه می کند که این باعث شرمساری است. 

باید دریافت که جذب منابع و رســوب درآمدها در استان کرمان به شیوه دستوری و فرمایشی شدنی 
نیست. اگر هم چنین شود قطعاً پایدار نیست. چرا که سرمایه همیشه گریزان از فضای ملتهب و اجباری 
است. بنابراین باید با سرمایه و درآمدها هوشمندانه و خردمندانه برخورد کرد و به جای فشار آوردن بر 

آن، زمینه ی هدایت آن به سمت فعالیتها و سرمایه گذاریهای پایدار مهیا ساخت.
استان کرمان برای انجام این امر مهم نیاز به یک استراتژی کالن دارد. چیزی که استان کرمان از نبود 
آن تاکنون رنج بســیار برده است. تغییر مدیریتها و رویکردها همواره استان را در مسیر پرتالطمی قرار 
داده است که هیچ چیز در آن جذاب و پایدار نیست. می طلبد مجموعه های تصمیم گیر و سیاستگذار 
استان به کمک شرکتهای بزرگ مس و گل گهر نسبت به تدوین این استراتژی و برنامه ریزی عملیاتی 
چنین مدلی اقدام نمایند تا ســرمایه ها در اســتان مسیر خود را پیدا کنند و از نگرانی زیاد اقدام به فرار 

)خروج( از استان کرمان ننمایند. 
* دبیر هیئت رئیسه اتاق بازرگانی کرمان

حمید عزت آبادی پور*

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی از محدود شدن 
افتتاح حســاب اشخاص حقیقی خبر داد و گفت: براساس بخشنامه 
بانک مرکزی، اشخاص حقیقی تنها می توانند 6 حساب در هر بانک 
افتتاح کنند. حمیدرضا غنی آبــادی درخصوص محدودیت های در 
نظر گرفته شده برای تعداد حساب های یک فرد در بانک و موسسه 
اعتباری اظهار کرد: به موجب این دستورالعمل هر فرد در هر بانک 
یا موسسه اعتباری می تواند یک حساب جاری مشترک و یک حساب 
جاری انفرادی، یک حســاب کوتاه مدت عادی مشــترک و حساب 
کوتاه مدت عادی انفرادی، یک حساب قرض الحسنه مشترک و یک 

حساب قرض الحســنه انفرادی داشته باشد بر همین اساس هر فرد 
حقیقی می تواند در هر بانک 6 حساب افتتاح کند.وی ادامه داد: البته 
شرایط افتتاح حساب سرمایه گذاری بلندمدت متفاوت است و مشمول 
این دستورالعمل نمی شود. وی با بیان اینکه، هم اکنون این بخشنامه 
در بانک ها در حال اجرایی شدن است، اظهار کرد: به عنوان مثال اگر 
اشــخاص حقیقی در بانک ها حساب کوتاه مدت عادی داشته باشند 
دیگر در آن بانک نمی توانند حســاب مشابه افتتاح کنند.غنی آبادی 
با بیان اینکه این دســتورالعمل در راستای کاهش تعداد حساب ها 
است، تصریح کرد: تا قبل از ابالغ این دستورالعمل افراد می توانستند 

هر تعداد حساب که می خواهند در شعب بانک ها افتتاح کنند اما با 
اجرای این بخشنامه می توانیم در میان مدت سامان و انتظام بخشی 

به حساب ها بدهیم. 
این مقام مسوول در بانک مرکزی درباره اجرای بخشنامه جمع آوری 
حساب های راکد، اظهار کرد: بخشنامه جمع آوری حساب های راکد 
۳0 مردادماه ســال جاری به نظام بانکی ابالغ شــده و بانک ها تا ۳0 
آبان ماه فرصت اجرایی کردن آن را داشــتند و بر همین اساس این 
بخــش نامه از اول آذر ماه جاری در شــبکه بانکی کشــور اجرایی 

شده است.

دستورالعمل کاهش حساب ها

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان گفت: با رصد اطالعاتی توسط 
اداره کل اطالعات و احکام و دستورات صادره قضایی توسط این دادستانی 
اعضای یک باند بزرگ که با جعل و هک سیستم بانکی کشور قصد انتقال 
هزاران میلیارد به حساب های شخصی خود را داشتند دستگیر و از سرقت 

و تصاحب منابع مالی و عمومی کشور توسط مجرمین جلوگیری شد.
 به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادســتانی کل کشــور دادخدا ساالری 
افزود: باند مذکور که اعضای اصلی آن غیر بومی اســتان کرمان بوده اند با 
ثبت و تاســیس شرکتی با پوشش بازرگانی هزاران میلیارد ریال از سپرده 
هــای متمرکز یکی از بانک های دولتــی را طی یک عملیات فنی پیچیده 
ابتدا از حســاب متمرکز مرکزی خارج و از طریق شعبه ای واقع در یکی از 
شهرهای شمالی کشور جهت رد گم نمودن عملیات محرمانه خود به بانک 

سومی در استان کرمان منتقل کرده اند. 
وی ادامه داد: در مرحله چهارم این طرح وجوه را به حســابهای شخصی 
خود به آن شــرکت پوششی و سایر حسابهای دیگر منتقل و قصد برداشت 

و تصاحب آن را داشته منتقل کرده اند. 
ســاالری افزود: با هوشــیاری و رصد انجام گرفته و اقدامات هماهنگ و 

منســجم ســربازان گمنام امام زمان در اداره کل اطالعات استان کرمان و 
طی دستورات صادره از سوی بازپرس ویژه و در جهت حفظ حقوق عامه و 
بیت المال مسلمین در مرحله اول از جابجایی و انتقال وجوه جلوگیری شد. 
وی ادامه داد: در مرحله دوم با شناسایی عامالن و مرتکبان جرم در کمتر 
از 24 ســاعت طی چندین عملیات همزمان در هفت استان کشور توسط 
مامورین اداره کل اطالعات و با نیابت های صادره 1۳نفر از متهمان اصلی و 
محوری گروه مذکور از جمله طراح و سرباند شناسایی و دستگیر و با صدور 

قرار بازداشت موقت تحقیقات از آنان آغاز شده است. 
دادستان عمومی کرمان گفت : در مجموع با اقدامات شبانه روزی و اشراف 
خوب اطالعاتی و عملیات های ویژه و به موقع و به هنگام تمامی وجوه به 

بیت المال برگشت داده شده است.
ســاالری در پایان ضمن هشدار به بانک ها در زمینه رعایت نکات ایمنی 
و امنیتی و پر نمودن منافذ ورود مجرمان به سیســتم بانکی کشور افزود : 
دستگاه قضایی و مدعی العموم با مدیران بانکی که با اهمال و قصور و گاها 
تبانی خود موجبات تضییع اموال عمومی وبیت المال را فراهم سازند برخورد 

قانونی مقتضی را انجام خواهد داد.

دادستان عمومی کرمان:

جلوگیری از سرقت و حیف ومیل هزاران میلیاردی 
در یکی از بانک های کشور
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شــهردار کرمان گفت: دانشگا هیان در مباحث 

شهری بیش تر مشارکت کنند.
ســیدمهران عالــم زاده در دیــدار رییــس و 
معاونان دانشــگاه پیام نور کرمان با وی، با بیان 

این که شــهرداری در همه ی زمینه ها باید ورود 
کند، گفت: مســایل شــهری موضوعات مختلف 
عمرانی، خدماتی، فرهنگــی، هنری، اجتماعی، 
زیســت محیطی، اقتصادی و ... را شامل می شود 

و به همین دلیل متخصصان و دانشــگاهیان باید 
در مسایل مختلف شهر ورود و دیدگاه های خود 
را ارایه کنند تا دیدگاه های آن ها مورد اســتفاده 

قرار گیرد.

دانشگا هیان 
در مباحث شهری بیش تر 
مشارکت کنند

  خبر
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گفتوگو

مجید نعمت الهی- شــهرداری کرمان، دوره جدیدی از حیات و 
فعالیت خود را در حالی با صدور حکم برای سید مهران عالمزاده 
آغــاز کرده که با چالش  منابع مالی، کســری قابل توجه بودجه، 
مطالبات بر زمین مانده و جیب خالی از سرمایه اقتصادی روبروست 
اما به واسطه حضور یک چهره کارشناس و کاربلد به عنوان شهردار 

با سرمایه اجتماعی قابل توجهی دوره جدید را آغاز می کند.
این سرمایه اجتماعی می تواند بستر ساز اجماع و همراهی صاحب 
نظران و همدلی شهروندان کرمانی برای شتاب بخشیدن به توسعه 
شهری کرمان باشد و در رساندن کرمان به جایگاهی که در خور نام 
و اعتبار آن است، موثر واقع شود. گفت وگوی »اقتصاد کرمان« با 
مهندس عالمزاده شهردار کرمان، تصویر واضح تری از فرصت ها و 
چالش هایی که شهر کرمان در آستانه دوره جدید فعالیت شهرداری 

با آن مواجه است را ترسیم می کند:  

جناب آقای مهندس عالمزاده، معموال چشم همه به نقایص و کاستی هایی 
ســت که در شهر وجود دارد در همین ابتدا مایلم دیدگاه جنابعالی را در 
مورد فرصت ها و ظرفیت هایی که شهر کرمان از آن برخوردار است، بدانم.

در وهله اول باید به بافت و اماکن تاریخی ارزشمند کرمان توجه ویژه ای صورت 
گیرد هر چند در ســال های اخیر به حوزه گردشــگری توجه شــده است اما می 
بایســت خیلی قبل تر این موضوع را در دســتور کار قرار می دادیم چرا که شهری 
مثل یزد، در آخر مسیر توسعه شهری را بسیار سریعتر از ما پیموده  ولی ما هنوز 
در مراحل ابتدایی ایستاده ایم، پس می طلبد گردشگری و توجه به میراث فرهنگی 

کرمان در اولویت امور قرار گیرد.
از طرفی سطح شهر کرمان بیش از حد گسترده شده و این موضوع، تهدیدهایی 
را از حیث مسائلی همچون خدمات رسانی و مدیریت شهری به وجود آورده، البته 
این اتفاق یکسری فرصت ها را هم ایجاد کرده است و اینکه باید در طرح تفصیلی 
یک بازنگری نســبت به مناطق شهری جدید صورت بگیرد چرا که در این مناطق 
امکان پیاده ســازی طرح های زیادی وجود دارد مثال می توانیم در این مناطق از 
رویه مرتفع ســازی و احداث ســاختمان های چند طبقه فاصله بگیریم و در مسیر 
دیگری حرکت کنیم. امروزه بســیاری از مردم خواهان زندگی در چنین مناطقی 
هســتند که کسی به محل زندگی آنها مشــرف نباشد و از همین فرصت می توان 

استفاده مطلوب خود را کرد.
همچنین باید به دنبال توســعه ســرمایه گذاری در شهر کرمان باشیم چرا که 
با ورود ســرمایه، رونق هم به شــهر وارد می شــود و کرمان به سرمایه گذاری در 
زیرســاخت ها، حوزه های تفریحی، تجاری  و غیره نیاز دارد و در این راستا باید از 
همه کسانی که دلسوز کرمان هستند کمک بگیریم و یک رقابت را در بحث خدمت 
بــه کرمان بین همه عالقه مندان به کرمان ایجاد کنیم، ضمن اینکه هر فردی که 
در جایی ســرمایه گذاری می کند انتظار دارد  به نتایج مادی و معنوی مورد نظر 
خود دســت یابد که باید به طور کارشناسی به این موضوع ورود کنیم و مسائل را 
دسته بندی کنیم و توجه داشته باشیم که فعالیت ها، منجر به موازی کاری نشود 

و سرمایه گذاری ها هم متناسب با نیاز هر منطقه باشند.
به شــخصه اعتقاد دارم که باید یک مدیریــت و کنترل دقیقی روی این بخش 

صورت بگیرد تا جلوی خسارت های احتمالی و هدر رفت فرصت ها گرفته شود.

از پاسخ شما سپاسگذارم. در همین ارتباط 
توضیح دهید که چه نســبتی بین افزایش 
کیفیت زندگی شــهری در کرمان و جذب 

سرمایه داخلی و خارجی وجود دارد؟
به نظر من این دو مسئله توام با هم باید تحقق 
یابد و اگر نیازها به درستی سنجیده شود، می تواند 
به برد ســرمایه گذار هم منتهی شــود. به عنوان 
مثال ما اعالم می کنیم در یک منطقه کرمان به 
این میزان سرمایه گذاری با گزینه های مورد نیاز 
دیگر احتیاج داریم و هنگامی که ســرمایه گذار 
به ایــن موضوع ورود می کند و پروژه را به اتمام 
می رساند، بسیاری از مشکالت و مسائل، مرتفع 
و کیفیت زندگی در آن منطقه به مراتب بهتر از 
گذشته می شود، ضمن اینکه خود سرمایه گذاری 
هم یک رونق خوبی را در آن منطقه ایجاد می کند. 
از طرفی ابتدا به ساکن باید زیرساخت های الزم 
برای انجام هر ســرمایه گذاری را در شهر آماده 
کنیم و به سرمایه گذار بگوییم شما بیایید سرمایه 
گذاری کنید و طبیعی است سرمایه گذار هم در 

صورتی به پروژه ای ورود می کند که شرایط آن را مطلوب ببیند.

در شــرایط تقریبا پیچیده ای که با آن روبروییم چقدر می  توانیم روی 
سرمایه های  داخلی استان و تا چه اندازه روی سرمایه های خارجی برای 

شتاب دادن به توسعه کرمان حساب کنیم؟ 
مــا در پی جذب ســرمایه از تمام منابع داخلی و خارجــی خواهیم بود چرا که 
سرمایه از هر کجا که وارد استان شود مفید است و در واقع تمام منابع سرمایه ای، 
با ارزش هســتند و این ســرمایه ها چه از داخل و چه از خارج استان وارد شود به 
رونق و افزایش کیفیت زندگی در این شهر منجر می شود. البته آن سرمایه گذاری 
که اهل کرمان اســت و دل در گرو این دیار دارد مســلما یک عشــق و عالقه هم 
نسبت به این سرمایه گذاری خواهد داشت و در این مورد نمی توان ادعا کرد که این 
فرد صرفا برای کسب سود، حاضر به این سرمایه گذاری شده در حالی که آن فرد 
می  خواهد کار مفیدی را در کرمان از خود به یادگار بگذارد که با این اقدام، دعای 
خیر مردم را نیز به همراه خواهد داشت، پس در تالش خواهیم بود در این حوزه از 
منابع مالی استانی، ملی و حتی کرمانی های مقیم کشورهای خارجی استفاده کنیم.

بــا وجود این رویکرد مثبت اما به نظر می آید ســرمایه گذارانی که در 
کرمان حضور یافته اند دلخوری هایی از دوره های گذشته دارند و شرایط 
نا مناسبی را تجربه کرده اند. چه دیدگاه و ارزیابی در این خصوص دارید؟

موافقم. در واقع بروکراســی های اداری  و مســائل دیگری از این قبیل به شدت 
ســرمایه گذاران را آزار می دهد و این یک ســاختار نهادینه شــده در سطح کشور 
اســت و به این راحتی هم نیســت که یک مدیر بگوید من می توانم این موضوع را 
حل کنم. و همین شــرایط باعث شده که ســرمایه گذاران با احتیاط بیشتری به 
بحث سرمایه گذاری وارد شوند هر چند باید گفت که سرمایه گذاران در شهرداری 
با مشکل کمتری مواجه هستند ولی در ارتباط با نهادهای دیگر و دریافت مجوز از 
آنها با بروکراســی پیچیده تری روبرو می شوند. همانطور که می دانید طی سال های 
اخیر، استاندار کرمان برای به حداقل رساندن این مشکالت دست و پاگیر، اقدامات 
خوبی را انجام داده اســت و در این خصوص خود ســرمایه گذاران بهتر می توانند 
بگویند که این اقدامات به چه میزان مثمرثمر بوده اســت. با ارتباطی که با برخی 
از سرمایه گذاران دارم اذعان می کنند که  قدم گذاشتن بر روی فرش قرمز استان، 

کار راحتی نیســت و هنگامی که بر روی آن قدم می گذارند با انواع مشــکالت و 
دردسرهای متعدد مواجه می شوند.

چه پیشنهاد و ایده ای برای بهبود روند سرمایه گذاری در شهر کرمان 
دارید؟

در وهله اول باید با مدیریت اســتان و دســتگاه های تاثیر گذار، تعامل مناسبی 
داشته باشیم و با تشکیل کارگروه هایی با حضور مدیران دستگاه ها بتوانیم مسائل 

و مشکالت را بررسی و نسبت به رفع آنها اقدام کنیم.
در موضوعاتی که خود شــهرداری می تواند ورود کند، کار را انجام می دهد و در 
موضوعاتی که به مجوز ســایر دســتگاه ها و نهادها نیاز است از کمک آنها استفاده 
شــود. به هر حال ارتباط با نمایندگان شهر کرمان در مجلس از مواردی است که 
باید مد نظر قرار بگیرد چرا که بسیاری از مسائل با کمک نمایندگان مرتفع می شوند 
و اعتقاد دارم بهترین و موثرترین کاری که می توانیم انجام دهیم این اســت که با 
هم تعامل موثری داشته باشیم و سرمایه گذار را به حال خود و در چنبره مشکالت 

و موانع، رها نکنیم.

در  که  موافقیــد  آیا  مهنــدس  جناب 
ســال های اخیر با سطحی از آشفتگی در 
روبرو  شهری  کالن  سیاســت گذاری های 
بوده ایم و در مواردی در خصوص برخی از 
پروژه ها و برنامه های شــهری، تصمیماتی 
در خارج از شــهرداری و شورا اتخاذ شده 
اســت  این رویه چه تبعاتی می تواند به 
همراه داشته باشد و رویکرد شما چیست؟

اگر بنیان امــور را بر مباحث قانونی و نظرات 
کارشناسی و تخصصی بگذاریم و از انجام کارهای 
سلیقه ای پرهیز کنیم،  بسیاری از مشکالت حل 
می شود و باید تا جایی که امکان دارد به دنبال 
انجام کارهای کارشناسی شده باشیم و از انجام 
کارهای ســلیقه ای خودداری کنیــم و از همه 
مهمتر فرآینــد قانونی امور را هم رعایت کنیم. 
اعتقاد دارم که اگر واقعا یک کار کارشناســی و 
قانونــی انجام داده ایم می توانیــم آن را به طور 
شفاف به جامعه ارایه کنیم و ظرفیت نقد کردن 
آن را هم داشــته باشیم اما  اگر شــفافیت وجود نداشته باشد ناخواسته ناگزیریم 
حالت دفاعی به خود بگیریم و در مورد کارهایی که شتاب زده شروع کرده ایم فقط 

توجیه و دفاع کنیم.
برای انجام یک کار می طلبد دالیل کارشناســی آن به بدنه جامعه ارائه شــود و 
بســتری فراهم کنیم که عموم مردم هم بــرای انجام بهتر این کار، ما را همراهی 
کنند و این گونه نباشد که کارهایی را یکباره انجام دهیم مشابه آنچه در مورد قطع 
درختان اتفاق افتاد. اگر نظرات و دالیل کارشناســی هم موجود باشد اما همراهی 
عمومی مردم وجود نداشــته باشــد، باز هم کارها به سختی پیش خواهد رفت. به 
اعتقاد من حتی اگر یک کار کوچک هم که می خواهیم در سطح شهر انجام دهیم 

باید بازتاب های فرهنگی و اجتماعی آن را مد نظر داشته باشیم.

در حال حاضر با چه وضعیتی از نظر سطح هماهنگی بین سیاست گذاران 
اجرایی و شهری در کرمان مواجه ایم؟

برخی مســائل را نمی شود کتمان کرد. در دوره های گذشته یکسری تعارضات 
بین دســتگاه های مرتبط وجود داشت که باید این تعارضات را حذف کنیم چراکه 
اگر بخواهیم همچنان به هر تعارضی دامن بزنیم، ضرر و خســارت ناشــی از آن، 

متوجه شهر و شهروندان می شود.

آقای مهندس! دغدغه کارشناســان و صاحب نظران فرهنگی، هنری و 
شهرسازی و معماری همچنان این است که آیا پرونده بی توجهی به نظرات 
آنان در خصوص مسایل مختلف شهر کرمان از سوی شهرداری بسته خواهد 

شد یا خیر؟. چه پاسخ و دیدگاهی دارید؟ 
هنوز به ارزیابی دقیقی از کیفیت ارتباط شــهرداری با کارشنناســان و مجامع 
علمی و صاحب نظر در کرمان دســت نیافته ام اما شــخصا به دنبال این هســتم 
که این ارتباط وجود داشــته باشــد و در موضوعات مختلف، از نظرات کارشناسان 
خارج از بدنه شــهرداری هم استفاده شود. در این خصوص باید کارگروه هایی را با 
مشارکت همین تشکل های صاحبنظر راه اندازی کنیم و به طور ماهیانه از نظرات 
آنها بهره مند شویم و اینگونه نباشد که تمام کارها را انجام دهیم و جامعه از فرآیند 

تدوین و اجرای آنها اطالع نداشته باشد.
راه انــدازی و فعال کــردن این کارگروه ها می تواند کمک بســیار موثری برای 

شــهرداری و شورا به شــمار رود که به صورت جدی مورد توجه و در دستور کار 
قرار دارد.

برگردیم به مسایل مالی و درآمدی شهرداری که بازهم با وضعیت چندان 
مطلوبی روبرو نیستیم. چه تدبیر و برنامه ای برای دستیابی به شرایط بهتر 

در این زمینه دارید؟
در این خصوص مســایل مختلفی مطرح اســت. نکته اول این اســت که میزان 
عوارضی که از مردم دریافت می شــود در تناســب با آنچه باید باشد نیست و این 
نســبت را می توانیم از میزان عوارض در شهرهای مشابه کرمان به دست بیاوریم. 
بــه نظرم میزان عوارضی کــه در حال حاضر در کرمان دریافت می شــود، پایین 
است و این موضوع به خودی خود، باعث کسری در بودجه شهرداری می شود که 
باید شــهرداری با کمک بخش خصوصی به طور جدی به بحث ممیزی وارد شود 

و فیش های عوارض به طور مرتب و مستمر صادر شود و به دست مردم برسد.
ناگفته نماند که از این محل، تنها شــاید بتوانیم یک بیســتم بودجه مورد نیاز 
شــهرداری را تامین کنیم و مابقی آن را باید از طریق بخش های دیگری همچون 

وصول بدهی های مردم به شهرداری تامین کنیم 
چرا که شهرداری در این حوزه مطالبات انباشته 

زیادی دارد که باید وصول شود.
از طرفــی همانگونه که اشــاره کردم تحقق 
ســرمایه گذاری هــم کمک شــایان توجهی به 
درآمدزایی شــهرداری کرمــان خواهد کرد که 
به طور جــدی در دوره جدیــد دنبال خواهند 
شــد. همچنیــن در مباحث دیگــری همچون 
ساختمان ســازی، مشــوق هایی را باید  در نظر 
بگیریم که هــم به رونق این بخش کمک کرده 
باشیم و هم شهرداری را از حالت بحرانی فعلی، 

خارج کنیم.

چه شرایطی بســتر به وجود آمون این 
برای شهرداری  را  از مطالبات معوق  حجم 

رقم زده است؟
این اتفاق، علت هــای متعددی دارد از جمله 
اینکه بسیاری از ساختمان ها بیش از 10 و یا 20 
سال است که عوارض خود را پرداخت نکرده اند و 

دیگر گذرشان به شهرداری هم نیفتاده که از وجود میزان عوارض خود مطلع شوند. 
الزمه تحقق وصول اینگونه مطالبات این اســت که با انجام ممیزی برای دریافت 
عوارض به صاحبان امالک مراجعه کنیم. در کمیســیون هایی همچون کمیسیون 
ماده 100 نیز افراد زیادی به واســطه انجام تخلف، جریمه شــده اند و جرایم آنها 
سال هاســت که رها شده و برای وصول آن، اقدامی صورت نگرفته است. البته این 
موارد و بدهی ها به واسطه نبود نیروی انسانی مورد نیاز و یا نبود انگیزه در کارکنان 

شهرداری برای پیگیری، ایجاد شده است.
در خصوص دریافت عوارض خودرو هم با مشــکالتی مواجه هســتیم از جمله 
اینکه بسیاری از خودروهایی که در شهر کرمان تردد دارند، عوارض خود را خارج 
از شــهر کرمان پرداخت می کنند که باید در این زمینه فرهنگ سازی و اقدام الزم 

صورت گیرد.
در بحث کاهش هزینه های شهر و شهرداری هم می توان اقدامات موثری انجام 
داد و بهتر اســت که ارایه بخش عمده ای از خدمات شــهری به بخش خصوصی 
واگذار شــود چرا که بخش خصوصی برای اینکه متضرر نشود قطعا نظارت بیشتر 

و دقیقتری را نسبت به فعالیت های خود انجام خواهد داد.

 در مورد نسبت کسری بودجه شهرداری و پروژه های عمرانی در حال 
اجرا توضیح دهید؟

به صورت طبیعی، علت عمده کســری بودجه شهرداری به واسطه انجام همین 
پروژه های بزرگ در ســطح شهر اســت به گونه ای که وقتی حساب می کنیم می 

بینیم تمام بودجه شهرداری صرف اجرای این پروژه ها شده است. 
از طرفی کمک های دولت در این زمینه صرفا مالی نیست بلکه در بسیاری از موارد 
کمک های معنوی و حمایتی از سوی دولت انجام می شود و درواقع این شهرداری 

کرمان است که متعهد شده هزینه اجرای پروژه ها را بپردازد.

 در چه بازه زمانی می توان از این کسری بودجه، خالص شد؟
طی یک ســال آینده باید شــهرداری به نقطه ای برسد که بتواند این پروژه ها را 
تمام کند و از زیر بار این میزان کسری بودجه، خالص شود هر چند ممکن است 

باز هم معوقاتی وجود داشته باشد که نیاز باشد به تدریج پرداخت شود. 

درمورد شهرداری می توان گفت با شفافیت چندانی در بخش های مختلف 
مواجه نبوده ایم. شفاف ســازی در عملکرد شهرداری را تا چه اندازه بر 

تخصیص بهینه منابع اثرگذار می دانید؟
وقتی شــفافیت باشد مســلما برای برخی از افراد، رانت به وجود نمی آید چراکه 
برخــی اوقات اطالع از یک اقدام، می تواند یک رانت بســیار بزرگ را برای افرادی 
رقم بزند که ســایر مردم از آن بی اطالع هســتند. به نظر من باید مردم را از تمام 
امــور مطلــع کنیم و حتی نقاط ضعف خودمان را هم بــه مردم بگوییم و اینگونه 
تلقی نشود که شهرداری روی اشتباهات خود سرپوش می گذارد. اگر می خواهیم 
حمایت و همراهی مردم را داشــته باشیم باید در بدنه شهر و شهرداری شفافیتی 
مطلوب ایجاد کنیم تا مردم نسبت به شهرداری احساس بیگانگی نداشته باشند و 
برای این منظور باید از توان و ظرفیت رســانه های عمومی و رسانه های شهرداری 
بهره ببریم. در صورت تحقق یک عملکرد شــفاف، نتایج بهتری در مورد تخصیص 

منابع نیز رقم خواهد خورد. 

چه راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدتی برای بهبود وضعیت ترافیک و 
حمل و نقل شهری کرمان در نظر دارید؟ 

بحث حمل و نقل یک بحث کامال کارشناسی و تخصصی است که با آمار و ارقام 
همراه است اما به طور کلی ترافیک، تابع حمل و نقل است و در این خصوص باید 
اولویت ها را مشخص کنیم که مثال اولویت را به خودرو خواهیم داد یا به پیاده ها؟. 
تا کنون نشان داده ایم در مباحث شهری، اولویت با خودرو و سواره ها است اما باید 
با پررنگ تر کردن حاکمیت پیاده روی، بخشی از این ایراد را رفع کنیم و همچنین 
باید از ظرفیت شــهر مجازی و جانمایی درســت خدمات استفاده کنیم، چرا که 
ممکن اســت یک خدمتی در منطقه ای ارایه شود که مردم برای بهره بردن از آن، 

مجبور شوند مرتب در آن مسیر تردد داشته باشند.
همچنین در بخش حمل و نقل عمومی نیز باید زیرســاخت مناســبی را ایجاد 
کنیم چرا که اگر زیرســاخت مناسب وجود نداشته باشد مردم مجبور می شوند از 

خودروی شخصی استفاده کنند.
در این بخش استفاده از اتوبوس های بی آر تی گزینه خوبی به نظر می رسد چرا 
که دسترسی به آن آسان است و سرمایه زیادی هم نمی خواهد اما برخی از پروژه ها 
تمام سرمایه را مصرف می کنند و بعد از چندین سال به بهره برداری می رسند. در این 
زمینه با استفاده از نظر کارشناسان نسبت به تقویت این ناوگان، اقدام خواهم کرد.

در مورد حاکمیت پیاده هم در بخش قابل توجهی از مناطق شــهر کرمان  واقعا 
حاکمیت پیاده امکان پذیر نیســت و اجبارا باید ســواره جا به جا شــد. همچنین 
می طلبد ظرفیت پذیری شهر کرمان در خصوص استفاده از دوچرخه هم با شیوه های 

درست و کابردی، بررسی شود.

چه اقداماتی را باید انجام داد که از ظرفیت بافت قدیم شهر کرمان برای 
افزایش کیفیت زندگی شهری استفاده شود؟

در موضوعات مربوط به بافت قدیم، دستگاه های متعددی صاحب نظر هستند و 
شهرداری به تنهایی نمی تواند حتی یک دیوار کج را تخریب کند چرا که به مجوزهای 
متعددی نیاز دارد، پس می طلبد که در ابتدا بافت قدیم و مشکالت و معضالت آن 
را به خوبی بشناســیم و بررسی کنیم و همچنین از ظرفیت سرمایه گذاران در این 
بخش استفاده کنیم. انتظار می رود حاکمیت در دوره اخیر، مقداری به سمت بافت 
قدیم برود چرا که در برخی از شهرها می بینیم 
بسیاری از ســازمان ها و نهادها را به بافت قدیم 
انتقال داده اند و حتی هتل ها را هم در آن مناطق 
احداث کرده اند و از طرفی فعالیت های فرهنگی و 
اجتماعی را به سمت بافت قدیم برده اند چرا که 
حضور مردم، خود به خود، رونق به وجود می آورد.

در همین زمینه بافت قدیم کرمان در دهه های 
اخیر مورد آســیب و بی توجهی قرار گرفته است 
چنانکه در حدود ســال 1۳61 در شــهر کرمان 
زلزله ای اتفــاق می افتاد که به بافت قدیم لطمه 
زیــادی وارد می کند و بســیاری از مردم هم به 
جای اینکه همان خانه  خود را نوســازی کنند، 
در منطقه ای دیگر خانه سازی کرده و بافت قدیم 
را رها می کنند. در حالی که مسئوالن وقت می 
بایســت به این موضوع توجه می کردند و بعد از 
آن هــم در هر دوره ای بخــش دیگری از بافت 
قدیم کرمان تخریب شــده و عمال امروز از بافت 
قدیم شهر کرمان بخش زیادی باقی نمانده است.

از ســوی دیگر با توجه بــه اقدامات خوبی که 
در دوره قبل نســبت به مرمت بازار و مکان های 
دیگر بافت قدیم صورت گرفته، می توان برای بافت قدیم کرمان نســخه  مناســب 

و جداگانه ای بپیچیم.

در مورد بافت فرسوده چه کار می توان انجام داد؟
بافت فرســوده به حمایت حاکمیتی نیاز دارد و باید دفاتر نوســازی را برای این 
مناطق راه اندازی کرد چرا که نوســازی خانه های این بافت به تســهیالت بانکی و 

مساعدت ها و مشوق های دیگر نیاز دارد.
مشــکل دیگری که وجود دارد این است که خانه های یک سمت خیابان در این 
محدوده، جزو بافت فرسوده هستند و خانه های طرف دیگر بافت فرسوده محسوب 
نمی شوند که انتظار می رود برای مشخص کردن مناطق فرسوده، تدابیر کارشناسی 
خوبی اتخاذ شود. در بخش ساختمان های درمانی و بیمارستانی شهر کرمان هم با 
مشکل فرسودگی مواجه هستیم که نیازمند اقدامات موثری است و در واقع مسایل و 
مشکالت هر کدام از این بخش ها را باید با راه اندازی ستادهایی پیگیری و حل کرد.

به عنوان ســوال آخر در خصوص عارضه عدم توازن در توسعه شهری 
کرمان توضیح دهید؟

در خصوص توسعه و بزرگ شدن شهر کرمان می توان گفت، حاکمیت بیشتر از 
مردم نقش داشــته اســت هر چند امروزه خط محدوده شهر بسته شده و قرار هم 
نیست به این زودی ها بزرگتر شود اما اشتباهات گذشته در این زمینه را نمی توان 

به راحتی جبران کرد.
در مجموع باید از نظرات مشاوران و کارشناسان مجرب استفاده کنیم تا بتوانیم 
بخشــی از این اشــتباهات را جبران کنیم. در کرمان با تراکم کم مواجه هستیم و 
همزمان می خواهیم درآمد شهر را باال ببریم در حالی که جمعیت را هم از دست 
ندهیم. در هر حال رشــد متوازن شهر باید به صورت جدی پیگیری شود هرچند 
تا کنون این موضوع محقق نشــده اســت که باید کارها را در این جهت، سمت و 
سو بدهیم و اقدامات را هدایت کنیم تا مشکالت موجود را در جهت تقویت منافع 
مــردم حل و فصل کنیم. در دوره جدید شــهرداری تالش خواهیم کرد همراه با 
پیشــبرد اهدافمان در بخش های مختلف، به سمت ایجاد نشاط و امید در جامعه 

نیز حرکت نماییم و  با همراهی مردم، برای مردم کار کنیم.

ما در پی جذب سرمایه از تمام 
منابع داخلی و خارجی خواهیم 
بود چرا که سرمایه از هر کجا 

که وارد استان شود مفید است و 
در واقع تمام منابع سرمایه ای، 

با ارزش هستند و این سرمایه ها 
چه از داخل و چه از خارج استان 

وارد شود به رونق و افزایش 
کیفیت زندگی در این شهر منجر 

می شود

اگر بنیان امور را بر مباحث قانونی 
و نظرات کارشناسی و تخصصی 

بگذاریم و از انجام کارهای سلیقه ای 
پرهیز کنیم،  بسیاری از مشکالت 

حل می شود و باید تا جایی که 
امکان دارد به دنبال انجام کارهای 
کارشناسی شده باشیم و از انجام 
کارهای سلیقه ای خودداری کنیم 

و از همه مهمتر فرآیند قانونی امور 
را هم رعایت کنیم 

در گفت و گوی اختصاصی »اقتصاد کرمان« با سید مهران عالم زاده شهردار کرمان، مطرح شد

تمرکز دوره جدید بر شفاف سازی عملکرد 
و ایجاد توسعه متوازن در شهر کرمان
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خبر  

آب و کشاورزی6
معاون وزیر جهاد کشــاورزی با بیان اینکه 
در حال حاضــر 260 کانون اصلی یادگیری و 
یک هزار و 700 ســایت الگویی تحت نظارت 
کشاورزان نمونه کشوری با هدف انتقال دانش 

و تجربیات به سایر کشاورزان ایجاد شده است 
از معرفی 153 کشاورز نمونه خبر داد.

 به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، »اسکندر 
زنــد« اعالم کرد: از مجمــوع یک هزار و 436 

داوطلب جهت شرکت در انتخاب کشاورز نمونه، 
امسال 153 کشــاورز نمونه در زیربخش های 
مختلف زراعت، باغبانی، شــیالت، دام و طیور، 

ترویج و تشکل ها انتخاب شده اند.

153 کشاورز نمونه در 
زیربخش های مختلف

 معرفی می شوند

کارستاناقتصاد کرمان؛ پیشگام اطالع رسانی بازار کار و استخدام در استان کرمان

مرجع آگهی های کار و استخدام

پیشنهادهایی برای کار

جنسیتحقوق و مزایاساعت کارمدرک مورد نیاز

آقااداره کار + بیمه7/30 تا 14/30مامور پخش

خانم7/30500 تا 14/30امور دفتری

خانمروزی 20 هزار تومان8 تا 16کارگر ساده

آقاتوافقیتوافقیmdf کار

آقاتوافقیتوافقیفوق دیپلم برق- مخابرات

آقااداره کارفنی کار

خانمتوافقیتوافقیمنشی

خانم-آقاتوافقیخدماتی در آشپزخانه

خانم400 به باال3 روز در هفتهپرستار بچه

خانم-آقاتوافقیتوافقیطراح و گرافیست

خانم-آقاتوافقیتوافقیلیسانس حقوق

خانمتوافقیتوافقیحسابدار

خانماداره کار + بیمهسالن دار و خدماتی

خانم - آقااداره کار2 شیفتفروشنده

خانم- آقااداره کاریک شیفتصندوق دار و چیدمان

خانم - آقاتوافقی8 تا 16امور دفتری

هفته نامه اقتصادکرمان                           کاریابی کارآفرین    ۳24468۳6

مهلتدستگاه مناقصه گذارموضوعنوع فراخوانردیف

نصب بنر و بهره برداری و نگهداری مزایده1
ازیک دستگاه تابلو تبلیغاتی واقع در 

کیلومتر 12 محور باغین- بردسیر

اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان کرمان

1396/10/13

روکش آسفالت دشتاب - خبر و گوغر مناقصه2
یاس-چمن

اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان کرمان

1396/10/13

بهسازی و روکش آسفالت برج معاذ- مناقصه3
نظام شهر و نظام شهر - طراز

اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان کرمان

1396/10/13

درزگیری و لکه گیری و روکش مناقصه4
آسفالت پودر الستیکی محور باغین - 

رفسنجان

اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان کرمان

1396/10/13

ایمن سازی فیزیکی در محدوده های مناقصه5
مدارس حاشیه راهها

اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان کرمان

1396/10/13

تهیه و حمل و نصب بلوک های مناقصه6
جداکننده -ترافیکی)نیوجرسی( در 

محورهای حوزه استحفاظی شهرستان 
های کرمان-راور

اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان کرمان

1396/10/13

تهیه و حمل و نصب بلوک مناقصه7  
 های جداکننده -ترافیکی )نیوجرسی( 

در محورهای حوزه استحفاظی 
شهرستان های بردسیر-سیر

اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان کرمان

1396/10/13

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

قابل توجه شرکت ها و پیمانکاران
درج رایگان اطالعات مناقصه  و مزایده  شرکت ها - شماره تماس: ۳24۷42۷2

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

ردیابی محصوالت کشاورزی
 با کد ۱6 رقمی

400 هزار کشــاورز تا پایان ســال محصوالت خود را 
با کد 16 رقمی عرضه می کنند. رئیس ســازمان حفظ 
نباتات کشور با اعالم این خبر عنوان کرد: تاکنون ۳40 
هزار بهره بردار کد 16 رقمی ردیابی محصوالت کشاورزی 
دریافت کرده اند و تا آخر امســال این عدد به 400 هزار 

نفر می رسد.
محمدعلی باغستانی اظهار کرد: ما طرح ارتقای سالمت 
هشــت محصول کشاورزی را به سازمان برنامه و بودجه 
برای تامین اعتبار ارائه داده ایم و در صورت تامین اعتبار، 
ظرف سه ســال آینده تا دو میلیون کشاورز دارای کد 
16 رقمی ردیابی محصوالت خواهند شــد و محصوالت 
خــود را با کد 16 رقمی به بازار عرضه خواهند کرد. کد 
16 رقمی عمدتا به محصوالت تازه خوری مانند ســبزی 
و صیفــی و باغی تخصیص می یابد. وی با بیان اینکه در 
طرح سالمت هشــت محصول، برای کنترل بیولوژیک 
آفات، یارانه در نظر گرفته شده است، گفت: درحال حاضر 
40 درصــد هزینه عوامل بیولوژیک برای مبارزه با آفات 
توسط کشاورزان و برای 60 درصد دیگر از محل اعتبارات 

یارانه سموم پرداخت می کنیم. 

کاشت و برداشت گیاهان دارویی 
در روستاهای منطقه سیرجان به 

عنوان سرمایه گذاری مطمئن
مشــاور وزیر و مجری طرح ملی گیاهان دارویی، در 
حال حاضر طرح ملی گیاهان دارویی تدوین و در ستاد 
اقتصاد مقاومتی و ستاد اشتغال کشور تصویب گردیده و با 
حمایت دولت و مجلس در بودجه سال 97 در ردیف ملی 
قرار گرفته است. با حضور مشاور وزیر و مجری طرح ملی 
گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی ، پیمان یوسفی 
آذر، نماینده محترم مردم ســیرجان، معاون استاندار و 
فرماندار ویژه شهرستان سیرجان و تنی چند از مسئولین 
استانی   جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی با موضوع » کشت 
و توسعه گیاهان دارویی« در محل کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان شهر پاریز سیرجان برگزار گردید.
در این جلســه فرماندار ویژه شهرستان  در خصوص 
اقتصاد مقاومتی و پرداخت تســهیالت کم بهره و آسان 
به کشاورزان متقاضی کشت گیاهان دارویی و مددجویان 
کمیته امداد و بهزیســتی و کمک به خود اشتغالی این 
قشر آسیب پذیر تاکید نموده و آماری در خصوص میزان 
تسهیالت پرداختی و میزان اعتباری که به این مشاغل 
اختصاص یافته است ارائه دادند. در ادامه دکتر یوسفی 
مشــاور وزیر و مجری طرح ملی گیاهان دارویی اعالم 
نمود با توجه به اینکه استان کرمان پتانسیل بسیار خوبی 
در این زمینه دارد، با رعایت تولید اســتاندارد،فرآوری و 
بازار مناسب، که سه رکن اساسی در طرح ملی گیاهان 
دارویی می باشند میتواند به مرکز تولید گیاهان دارویی 

کشور تبدیل گردد.

خبر   خبر   

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل 
شرکت شهرک های کشاورزی 

منصوب شد
علی اشــرف منصوری در حکمی از سوی وزیر جهاد 
کشاورزی، به ســمت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل 

شرکت شهرک های کشاورزی منصوب شد.
 به گزارش وزارت جهاد کشــاورزی، در بخشی از این 
حکم آمده است: به استناد صورت جلسه مورخ دوم دی 
ماه 1۳96 مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت 
شهرک های کشاورزی؛ به موجب این حکم علی اشرف 
منصوری به مدت دو سال به سمت رئیس هیات مدیره 

و مدیر عامل شرکت منصوب می شود. 

باغدار رفسنجاني با کاهش سطح 
زیرکشت، عملکرد پسته خود را 

افزایش داد
باغدارانی در منطقه که قدر آب را بیشــتر از بقیه می 
دانند با کاهش سطح زیرکشت عملکرد را در واحد سطح 

افزایش مي دهند.
بنا به گزارش روابط عمومي سازمان جهاد کشاورزي 
اســتان کرمان، حســین رضایی مدیر جهادکشاورزی 
شهرســتان رفســنجان گفت: در منطقــه حومه غربی 
شهرســتان رفســنجان موتور پمپ وکیل آباد دیانتی 
باغداری با کاهش ۳0درصد سطح زیرکشت خود واضافه 
کردن آب به قســمت دیگر باغات خــود باعث افزایش  
عملکرد 50 درصد در باغات باقیمانده خود شده است.

وي با بیان اینکه کامال منطقی به نظر می رسد  که دبی 
موتورپمپ های منطقه کاهش یابد، افزود:بایستی سطح 
زیرکشــت  همراه با این کاهش متعادل گردد تا نسبت 
آب به زمین تنظیم گردد و تولید اقتصادی باقی بماند.

آشنایي زنان روستایي شهرستان 
رفسنجان با بازاریابی محصوالت 

کشاورزي
جهت اطالع رسانی وآموزش به زنان روستای و فروش 
محصوالت کشاورزي کالس آموزشی بازاریابی ویژه زنان 
روستایی در روستای شــریف آباد کشکوئیه شهرستان 

رفسنجان برگزار گردید
بنا به گزارش روابط عمومي سازمان جهاد کشاورزي 
اســتان کرمان، حســین رضایي مدیر جهادکشاورزی 
شهرســتان رفســنجان گفت: در راستای اطالع رسانی 
وآموزش به زنان روســتای یک مورد کالس آموزشی با 
موضوع  بازاریابی ویژه زنان روستایی  در روستای شریف 

آباد کشکوئیه برگزار گردید.
وي افزود: در این کالس آموزشــی راجع به چگونگی 
فروش محصوالت زنان روستایی در بازار توضیحات الزم 

ارائه و به سواالت حاضرین پاسخ داده شد.

نخستین همایش ملی صنایع فرآوری محصوالت کشاورزی 11 بهمن ماه 
سال جاری با همکاری اتاق کرمان، سازمان جهادکشاورزی، دانشگاه شهید 

باهنر و شرکت شهرک های صنعتی برگزار می شود. 
این همایش در چندین محور از جمله فرآوری در راستای توسعه صادرات 
و بررسی مشکالت صنایع فرآوری کشاورزی در محل دانشگاه شهید باهنر 

کرمان برگزار خواهد شد.

برگزاری میزگردها و پنل های تخصصی، ارائه مقاالت و برپایی نمایشگاه 
عرضــه تولیدات در حوزه صنایع فرآوری کشــاورزی از جمله برنامه های 

جانبی این همایش خواهد بود. 
فرصت ارســال مقاله به دبیرخانه این همایش برای فعاالن و عالقمندان 

در این حوزه تا 14 دی ماه جاری تمدید شده است.

11 بهمن برگزار می شود

همایش ملی صنایع فرآوری محصوالت 
کشاورزی در کرمان

اعضای هیات مدیره انجمن گلخانه داران شرق استان انتخاب شدند
در نشســت مجمــع عمومی عادی انجمن گلخانه داران شــرق 
استان با حضور رئیس اتاق کرمان، اعضای هیات مدیره این انجمن 

انتخاب شدند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
استان کرمان، دراین انتخابات حمید دهقانی، احمد اماندادی، امیر 
دهقانــی، محمود دهقانی و منوچهر جهان تیغی به عنوان اعضای 
اصلی و صادق آرمان، حســین ســاالری و امین غفرانی به عنوان 

اعضای علی البدل هیات مدیره انتخاب شدند.
رئیس اتاق کرمان در این نشســت به ضــرورت، اهمیت و لزوم 
تشــکیل انجمن ها پرداخت و گفت: برای اینکه فعالیتی به نتیجه 
الزم دست یابد به تجمیع خردها نیاز دارد. سیدمهدی طبیب زاده، 
افزود: بهترین راهکار برای حل مسائل و مشکالت مختلف، واگذاری 

امور به بخش خصوصی و کاهش دخالت دولت در فعالیت هاست. 
وی با تاکید بر اینکه فعالیت اتاق بازرگانی نیز باید تشــکل محور 

باشد و نمایندگان تشکل ها در اتاق حضور یابند، ادامه داد: تشکل 
ها باید به عنوان پشتوانه ای قوی با انجام کار کارشناسی برای بهبود 

محیط کسب وکار تالش کنند.
در ادامه این نشست مسئول دفتر نمایندگی اتاق کرمان در بم با 
بیان اینکه صنعت گلخانه داران در شرق استان کرمان جدید است، 
گفت: اما فعاالن این حوزه در شرق استان به روز هستند و ظرفیت 

ها و پتانسیل های این بخش سرآمد منطقه است. 
محمدحسین اکبری افزود: گلخانه داران شرق کار خود را به خوبی 

پیش برده اند و در بازارها نیز با مشکل چندانی روبرو نشده اند. 
وی اظهار کرد: تشــکیل انجمن گلخانه داران شرق استان برای 
پیشــبرد و توســعه امور و آینده این صنعت ضروری بود که این 

اقدام انجام شد.

رییس موسســه تحقیقات خاک و آب یکی از معضالت اساســی 
و تهدید کننده منابع خاک کشــور را فقر عناصر غذایی دانســت و 
گفت: تدوین ســند ملی آب به مراحل انتهایی رســیده و به زودی 

منتشر می شود.
 کامبیــز بازرگان در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، با بیان اینکه تهیه 
ســند ملی آب مراحل انتهایی را می گذراند، اظهار داشت: سه سال 
است که با همکاری با موسسه پژوهش های اقتصادی و برنامه ریزی 
وزارت جهاد کشــاورزی همکاری کردیم و این سند مراحل نهایی را 
می گذراند که این سند که به صورت سامانه ای است به زودی چاپ 
هم می شود.  وی گفت: هدف این سند این است که آب مورد نیاز 
هر گیاه را در هر منطقه از کشور به تفکیک دشت ها معلوم کرده و 
ارایه می دهد. رئیس سازمان تحقیقات خاک و آب بیان داشت: این 
سند قبل از این نیز ارایه شده بود و اکنون با توجه به تغییر اقلیم و 
آمارهای جدیدی که از اقلیم با در نظر گرفتن شرایط خاک مناطق 
مختلف کشور داریم در رویکرد جدید بازنگری و به روزرسانی می شود. 
وی بــا بیان اینکه این فقر عناصر حتی در اســتفاده از کودهای 

شــیمیایی نیز دیده می شود، افزود: در سال های اخیر به اندازه ای 
که از خاک برداشت می کنیم، به آن اضافه نمی کنیم. 

بازرگان با تاکید بر اینکه این موضوع نیاز به توجه بیشتری دارد، 
اظهار داشــت: در برآوردهای انجام شده مشخص شده که در ایران 
نسبت به میانگین جهانی کمتر از کود در اراضی کشاورزی استفاده 
می کنیم. رییس موسسه تحقیقات خاک و آب با اشاره به اینکه اخبار 

و روزنامه ها قید می شــود که در کشاورزی کشور از کود به میزان 
زیاد استفاده می شود و یا این کودها دچار مشکل هستند، گفت: بر 
اساس مدارک سازمان کشاورزی و خواربار جهانی )فائو( درمیانگین 
جهانی میزان کود مصرفی در هرهکتار 101 کیلوگرم عنصر غذایی 
است و این عدد برای ایران 89 کیلوگرم عنصر غذایی در هکتار است. 
بازرگان افزود: این عدد نشــان دهنده این امر اســت که به طور 
میانگین از دنیا کمتر کود مصرف می کنیم حتی در حوزه کودهای 
شــیمیایی ولی منکر بدمصرفی های موردی و نقطه ای نیستیم که 

متاسفانه بعضی از اوقات اتفاق می افتد. 
وی ادامه داد: این امر بیانگر آن اســت که باید بیشــتر به مصرف 
علمی کودها از منابع شــیمیایی آلی و زیســتی که به آن مدیریت 
تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه گفته می شود، توجه کنیم 
به خصوص با توجه به کشت متراکم چندکشتی که در مزارع مرسوم 
شــده و اجازه آیش بودن مزارع را در سیستم های جدید کشاورزی 
نمی دهند و کشــت های پشت سرهم با ارقام پرمحصول انجام می 

دهند که نتیجه ی آن افزایش برداشت از خاک می شود. 

سند ملی آب به زودی منتشر می شود
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بر اســاس ماده 7 آیین نامــه اجرایی تبصره 
14 قانون بودجه ســال 96 کل کشــور که به 
تصویب کمیسیون اقتصاد هیات دولت رسیده، 
سهم هشت هزار میلیارد ریالی برای حمایت از 

تولید و اشتغال به بخش گردشگری اختصاص 
داده شده است

موارد یادشده به تصویب کارگروه ملی خواهد 
رسید و برای اجرا به کارگروه های استانی ابالغ 

خواهد شــد. کارگروه های استانی در چارچوب  
سیاست های مورد نظر، واحدهای مشمول را به 
بانک های عامل معرفی و حمایت الزم را به عمل 

خواهند آورد.

8 هزار میلیارد ریال به 
تولید و اشتغال گردشگری 
تخصیص یافت

  خبر
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گردشگری

صاحبان بنگاه های توریستی بخوانند
حضور در نمایشگاه گردشگری؛ 

آری یا نه؟

با نزدیک شدن به فصل اوج سفر، تب و تاب نمایشگاه های 
گردشــگری هم رو به افزایش است. شرکت در نمایشگاه 
برای بنگاه های اقتصادی که دارای یک سیســتم منظم 
بازاریابــی، تبلیغــات یا روابط عمومی نیســتند، معموال 
به عنوان یک چالش یا یک اتفاق تصادفی مطرح می شود؛ 
به این معنا که مدیران یک یا دو ماه مانده به نمایشگاه تازه 
به این فکر می افتند که آیا در نمایشــگاه پیش رو شرکت 
کنند یا نه! اگر تصمیم به شــرکت کردن بگیرند، از خود 
می پرســند با چه ابعاد و هزینه ای حضور داشته باشند تا 
اتفاق های مثبتی برای آنها رقم بخورد و اگر شرکت نکنند 
ممکن است پشیمان شوند که چرا شرکت نکرده اند! در این 
مطلب به این موضوع می پردازیم که در این نمایشگاه ها 
با چند دسته مخاطب روبه رو هستیم و چگونه می توانیم 

برنامه ریزی درست تری تنظیم کنیم.
حتما شرکت کنید!

حضور پرقــدرت و قطعی در نمایشــگاه های تخصصی 
نســخه ای توصیه شده و مناســب برای انواع سازمان ها 
محسوب می شود و اگر این اصل توصیه شده را پذیرا باشید، 
در مرحله بعد باید دید که چگونه، با چه هزینه ای، به چه 
شــکلی و با چه ابعادی باید در نمایشگاه حضور داشت. 
قطعا پاسخ به این سوال ها آسان نیست و برای پاسخ نیاز 
به کار کارشناســی، برگزاری جلسات اتاق فکر و مشاوره 
گرفتن از صاحب نظران حوزه های مختلفی مانند بازاریابی 
داریــد. برای آنکه با دید بهتری بتوانیم مخاطبان حاضر 
در نمایشــگاه را بررســی کنیم، آنها را به پنج دسته  زیر 

تقسیم کرده ایم:
1- کارمندان و خانواده های آنها: شکی نیست که برگزاری 
یک نمایشگاه حتی با آنکه کاری سخت و پیچیده محسوب 
می شود، اتفاقی خوشایند است وکارمندان را درگیر کاری 
متفاوت از امور جاری و همیشگی آنها می کند. شرکت در 
نمایشگاه یک اتفاق خوب و یک زنگ تفریح کاری مناسب 
است و باعث شکل گرفتن روحیه  کار گروهی می شود. آنها 
به دوستان و خانواده  خود درباره  جایی که کار می کنند 
می گویند و از آنها دعوت می کنند که به غرفه  شان سری 
بزنند. این اتفاق به کارمندان تان احساس غرور و افتخار 
می دهد و به خانواده هایشان این فرصت دست خواهد داد 

که از نزدیک با کسب وکار آنها آشنا شوند.
2- تامین کنندگان: نمایشگاه فضایی بسیار مناسب است 
برای آنکه شــما و تامین کنندگان بدون بوروکراســی ها 
و پیچیدگی های موجود در تنظیم جلســات با یکدیگر 
مالقات داشــته باشید. تامین کنندگان از حضورتان ابراز 
خوشــحالی می کنند، به شــما افتخار می کنند و ممکن 
است برای همکاری های جدید نیز ابراز عالقه کنند. این 
جلســات غیررسمی و نمایشگاهی تاثیر بسیار مثبتی بر 
آینده  کسب وکارتان خواهد داشت. زنجیره  تامین در فضای 
گسترده  گردشگری به علت روابط عجیب و خاص مورد 
توجه است. مثال یک شرکت ایرالین که با تامین کنندگان 
بسیاری از صنایع مختلف ارتباط دارد خودش می تواند در 
کنار یک هتل تامین کننده ای برای یک شرکت گردشگری 
محسوب شود و همزمان هر سه نوع این شرکت ها به عنوان 
بنگاه هایگردشــگری نیز محسوب می شوند. با اینکه باید 
تدارکات خاصی برای این گروه از مخاطبان در نظر داشت 
اما مشــاهده می شود که شرکت ها برای آن فکر یا برنامه  

خاصی ندارند.
۳- مشــتریان قدیمی: مشــتریان قدیمی شــما را در 
شــبکه های اجتماعی دنبــال، ایمیل هــای تبلیغاتی را 
دریافــت و گاهی شــما را به دیگــران معرفی می کنند. 
وقتی در نمایشــگاهی حضور داریــد این افراد از حضور 
شــما مطلع می شوند و احســاس اطمینان بیشتری در 
آنها ایجاد می شود. شاید مشتاق باشند که سری به شما 
بزنند و دیدارها را تازه کنند. شــاید هم کنجکاو شــوند 
اطالعات بیشتری از شما به دست بیاورند. در نهایت اگر 
برای ایجاد ارتباطی تازه با مشتریان قدیمی دنبال راهی 
هستید، حضور در نمایشگاه یکی از روش هایی است که 

می توان روی آن فکر کرد.
4- بازدیدکنندگان نمایشــگاه: عموم بازدیدکنندگان با 
شرکت در نمایشــگاه ها آمده اند تا شرکت های مختلف 
را رصد و آنها را با هم مقایســه کننــد. حرف ها، دکور، 
محصوالت و خدمات هریک از غرفه ها را بشنوند، ببینند 
و کاتالــوگ دریافت کنند. از طرفی دیگر غرفه داران هم 
عالقه  دارند بازار جدیدی برایشان خلق شود. غرفه داران 
ســعی می کنند با دریافت اطالعاتی از بازدیدکنندگان، 
اتفاق هــای خوبی را برای افزایش فروش خود و بزرگ تر 

کردن برندشان برنامه ریزی کنند.
5- رقبا و همکاران حاضر در نمایشــگاه: چه شرکت های 
دیگری در سطح شهر یا کشور هستند که خدماتی مشابه 
با شما ارائه می کنند؟ آیا از شیوه  کاری آنها اطالع دارید؟ 
دوست دارید با تیم فروش یا مدیر اجرایی آنها در محیطی 
دوستانه آشنا شوید؟ حضور در نمایشگاه می تواند راهی 
مناسب برای رسیدن به این اهداف باشد. به جز اینها شاید 
دلتان می خواهد همکارانی پیدا کنید یا دنبال پرســنلی 
هستید و فرصت یا شــرایط دریافت رزومه ها را ندارید. 
نمایشگاه فرصت خوبی است که افرادی برایتان رزومه پر 

کنند یا با شرکت هایی جدید آشنا شوید.
حاال که با انواع مخاطبان آشنا شدیم باید دید که چگونه 
می توان تمام این مخاطبان را به نحو مناسبی از خود راضی 
کرد یا چه برنامه  فکر شــده ای برای هر یک از مخاطبان 
قرار است پیاده شود؟ این برنامه به شما خواهد گفت که 
چه هزینه هایی پیش رو دارید و امتیازهای رقابتی شــما 
در نمایشگاه نسبت به سایرین چیست؟ اگر برای هرکدام 
از این مخاطبان برنامه ای دارید که در خارج از نمایشگاه 
می تواند به شکل بهتری برگزار شود شاید دوباره باید به این 
سوال برگردیم که آیا واقعا باید در نمایشگاه شرکت کنیم؟

* مشاور توسعه  کسب وکار

افزایش ۳0 درصدی میهمانان 
هتل کپری قلعه گنج

مدیر هتل کپری شهرســتان قلعه گنــج از افزایش 
۳0 درصدی میهمانان و مســافران این هتل طی سال 

جاری خبر داد.

محمدجــواد جهانپور افــزود: 120 میهمان خارجی 
از ابتدای ســال جاری تاکنــون وارد هتل کپری قلعه 
گنج شــده و اکثر میهمانان خارجی این هتل سنتی از 
کشورهای آلمان، چین، اسپانیا، ایتالیا، هلند، آمریکا و 

انگلیس بوده اند.
وی با اشــاره به راه اندازی یک غرفه صنایع دســتی 
در محــل این هتل بیان کرد: در این غرفه بیش از 50 
نمونه صنایع دستی حصیری به معرض نمایش و فروش 
درآمده که توانسته هنر دستی زنان و مردان شهرستان 

قلعه گنج را معرفی کند.
مدیــر هتل کپری قلعه گنــج ادامه داد: 80 هنرمند 
صنایع دســتی با راه اندازی غرفه صنایع دستی در این 
هتل مشــغول به کار شدند و ماهانه به طور متوسط هر 
تولیدکننده بین 600 هزار تا یک میلیون تومان دستمزد 

دریافت می کند.
وی اظهار کرد: در یکسال اخیر درآمد فروش صنایع 
دستی بومی این منطقه در محل این هتل بیش از 150 
میلیون تومان بوده که پیش بینی می شــود این رقم تا 
پایان ســال به علت افزایش میهمانان داخلی و خارجی 

افزایش یابد.
 به گزارش  روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری استان کرمان، جهانپور با 
اشــاره به آموزش رایگان صنایع دســتی به هنرجویان 
منطقه قلعه گنج گفت: با ایجاد یک کارگاه صنایع دستی 
و دعوت از مربیان داخل و خارج از استان تاکنون بیش 
از 80 نفر از متقاضیان آموزش صنایع دستی دوره دیده 
اند که 40 نفر آنها موفق به دریافت کارت مهارت از اداره 

کل میراث فرهنگی استان کرمان هستند.
وی بــا اشــاره به راه اندازی موزه مردم شناســی در 
محل هتل ســنتی قلعه گنج افزود: در نظر داریم اقالم 
و وســایل قدیمی مردم این منطقــه را در این موزه به 
نمایــش بگذاریم زیرا معتقدیم بــا راه اندازی این موزه 
مــی توان به راحتی آداب و رســوم ایــن منطقه را به 

گردشگران معرفی کرد.
ســاخت هتل کپری قلعه گنج به عنوان نخســتین 
هتل کپری جهان در سال 1۳94 آغاز شد و هشت ماه 
ساخت آن به طول انجامید و در نهایت هتل قلعه گنج 
در فروردین سال 1۳95 به بهره برداری رسید و اکنون 
آماده پذیرایی از مهمانان، گردشــگران و توریست های 

داخلی و خارجی است.
هتل کپری قلعه گنج با الهام از بافت ســنتی و بومی 
قلعه گنج بنا شــده و دارای پنج راهرو سنتی است که 

هر راهرو دارای 6 اتاق کپری است.

سرپرست صندوق احیای بناهای تاریخی 
خبر داد:

برگزاری نخستین جشنواره ملی 
عکس بناهای تاریخی در بهمن ماه

سرپرست صندوق احیای بناهای تاریخی، از برگزاری 
نخستین جشنواره ملی عکس بناهای تاریخی با عنوان 
»احیاء« همزمان با آغاز به کار یازدهمین نمایشگاه بین 
المللی گردشگری و صنایع وابسته در بهمن ماه خبر داد.

 به گزارش پایگاه اطالع رســانی صندوق احیا، پرهام 
جانفشــان گفت: از جمله اهداف برگزاری نخســتین 
جشنواره ملی بناهای تاریخی در عرصه عکاسی، می توان 
به فرهنگ ســازی و توجه به میراث فرهنگی و بناهای 
تاریخی کشور، اهمیت بخشی به بناهایی که کمتر دیده 
شده اند از رهگذر لنز دوربین عکاسان و شناسایی بهتر و 
امکان برنامه ریزی برای ابنیه تاریخی کشور اشاره کرد.

وی با بیان اینکه نشــان دادن جریان زندگی در ابنیه 
احیاء شده یکی از محورهای اصلی این جشنواره است، 
ادامه داد: دیده شدن بناهای تاریخی نظیر کاروانسراها، 
حمام ها، آب انبارها، محوطه های تاریخی در کشــور، 
توجه به ارزش های فرهنگی و متمایز کردن آنها در آثار 
تاریخی ایران از دیگر مواردی است که در برگزاری این 

رویداد مدنظر قرار داده شده است.
سرپرست صندوق احیاء تصریح کرد: انتشار فراخوان 
این جشنواره تا دو هفته آینده انجام می شود و عکاسان 
و عموم عالقه مندان در بازه زمانی ســه ماه)از ابتدای 
بهمن( فرصت دارند که عکس های خود را به دبیرخانه 

این جشنواره ارسال کنند.
به گزارش ایرنا، صندوق احیا و بهره برداری از اماکن 
تاریخی و فرهنگی، موسسه ای غیرانتفاعی و وابسته به 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است 
که در زمینه تشــویق، هدایت و حمایت از فعالیت های 
قانونی ســرمایه گذاران، تعیین کاربری و اعطای مجوز 
بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی کشــور ایران 

فعالیت می کند.
حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با احیای 
بناها و اماکن تاریخی برای توسعه ظرفیت های فنی و 
مهندسی در این زمینه و اعطای تسهیالت حمایتی به 
بهره برداران با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، از دیگر 

وظایف و اختیارت این صندوق تخصصی است.

معاون میراث فرهنگی سازمان  میراث فرهنگی استان مطرح کرد

آغاز عملیات مرمت بناهای زلزله زده کوهبنان

رئیس کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق کرمان، تاکید کرد

ضرورت حضور پررنگ کرمان 
در نمایشگاه گردشگری تهران

یادداشت   خبر   

معاون میراث فرهنگی ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری در بازدید از ابنیه تاریخی 
منطقــه زلزله زده کوهبنان با اشــاره به اینکه 20 تا 
80 درصــد از بناهای تاریخی منطقه کوهبنان دچار 
آسیب شده اند، اظهار کرد: »درحال حاضر اولویت ها 
شناســایی و مقرر شد هیاتی با همکاری کار شناسان 
محلی، شــهرداری، فرمانداری و همراهی نمایندگان 
مردم منطقه و مدیری با سابقه در امر مرمت، با ارائه 
طرحی، ســامان دهی و بازسازی مناطق آسیب دیده 

پس از زلزله را به سرعت آغاز کنند. 
همچنین اقدامات اضطراری نیز پیش از ارائه طرح 

انجام خواهد شد.«
محمد حســن طالبیان با تاکید بر این که کوهبنان 
منطقــه ای فرهنگــی و علمی با افــراد فرهیخته و 
دانشمندان متعدد در حوزه های علوم و عرفان است، 

افــزود: »این منطقه با بیش از 250 اثر تاریخی دارای ظرفیت های 
بی شمار میراث فرهنگی است. 

تالش داریم با بازســازی و مرمت بناهای تاریخی همچون بازار، 

خانه ها و بناهای یادمانی و... این اماکن به منظور ارائه هنرهای سنتی، 
صنایع دستی و سایر کاربری های عمومی و جاذبه های گردشگری به 
موزه، نمایشگاه و... تبدیل شود تا مورد بهره برداری و استفاده عموم 

و گردشگران فرهنگی قرار گیرد.« 

وی با اشــاره به اینکــه منطقه کوهبنــان مرکز 
تاریخی - فرهنگی منحصر به فردی است، تصریح کرد: 
»پیش بینی می شــود با همکاری های صورت گرفته، 
هرچــه ســریع تر ظرفیت های فرهنگــی، تاریخی و 
گردشــگری این منطقه معرفی شــود تا این شهر به 
منطقه ای جــذاب برای عالقه مندان و گردشــگران 

فرهنگی تبدیل شود.« 
طالبیان با اشاره به پس لرزه هایی که در این منطقه 
در حال وقوع است، یادآور شد: »امیدواریم به سرعت 
و قبل از تخریب بیشتر به وسیله پس لرزه های بعدی 
با مرمت های اضطراری از تخریب جلوگیری کنیم.« 
معــاون میراث فرهنگی ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشگری که در این سفر از بم نیز 
بازدید کرده بود، گفت: »خوشبختانه اقدامات خوبی 
براساس طرح مدیریتی مصوب منظر فرهنگی بم در 
زمینه مرمت و بازسازی ابنیه تاریخی در بم شکل گرفته که تجربه 
بسیار خوبی برای کار شناسان و استادکاران برای مقاوم سازی بناهای 

خشتی است.«

مدیر پایگاه جهانی منظر فرهنگی ارگ بم گفت: 
در چهاردهمین ســالگرد زلزله بم، دروازه چوبی 
اصلی و خاطره انگیز ارگ بم نصب شد و با حضور 

مسئوالن کشوری از آن رونمایی شد.
 افشــین ابراهیمی در گفت وگو با ایرنا درباره 
آخرین وضعیت ارگ بم و منظر فرهنگی آن بعد 
از گذشت 14 ســال از زلزله اظهار کرد: در این 
مــدت هم در حوزه پژوهــش مرتبط با مرمت و 
هم در حوزه حفاظــت و مرمت اقدامات موثری 

انجام شده است.
وی تصریح کرد: منظر فرهنگی بم که در سال 
8۳ به ثبت جهانی رسیده حدود 2۳ هزار هکتار 
اســت که شامل محوطه های باستانی، قنات ها، 

نخلســتان ها و آثار تاریخی است و ارگ بم فقط 19 هکتار از این 
محدوده را در بر می گیرد.

ابراهیمی گفت: هر چهار حصار ارگ بم، مورد مرمت قرار گرفته و 
البته این به معنای بازسازی کامل نیست فقط بحث ارتقای وضعیت 

مطرح است و هر سه دروازه ارگ هم مرمت شده است.
وی ادامه داد: دروازه چوبی اصلی که فردا از آن رونمایی خواهد 
شد برای مردم بسیار خاطره انگیز است و مردم با آن حس عاطفی 
خاصی دارند که برای ساخت آن از همان در قبلی که تخریب شده 

الهام گرفته شده و مطابق همان ساخته شده است.
مدیر پایــگاه جهانی ارگ بم تاکید کرد: بــا مرمت بازار، تکیه، 
اصطبل، ســربازخانه، مسجد پیامبر، زیارتگاه، مسجد جامع، نقش 
هایی از حاکم نشین خانه حاکم و تعدادی از خانه های اعیانی مثل 
خانه سیستانی منظر این ارگ چهره جالب توجهی به خود گرفته 
اســت. ابراهیمی در پاسخ به این پرسش که با پژوهش های انجام 
شــده در طول این ســالها چه تمهیداتی برای جلوگیری از آسیب 
های احتمالی آینده برای این میراث ارزشــمند ایرانیان اندیشیده 
شــده، تصریح کرد: چون این بنا خشتی است اینکه به طور کامل 

در برابر حادثه مشــابه آسیب نبیند ناممکن به 
نظر می رســد اما بهینه سازی در تولید مصالح 
گلین و بهبود روش های ســنتی و مدرن برای 
مرمت نهایت اقدامی بوده که انجام شــده تا در 
برابر آسیب های احتمالی لرزه های گسل تا حد 
امکان خسارت کمتر شود. به گزارش ایرنا، ارگ 
بم بزرگترین سازه خشتی در جهان بود که محل 
آن در نزدیکی شهر بم در استان کرمان در جنوب 

شرقی ایران قرار دارد. 
»بم و فضای فرهنگی آن« در فهرست میراث 
جهانی یونســکو به ثبت رسیده اســت. این ارگ 
عظیم که در مســیر جاده ابریشم قرار دارد سده 
5 پیش از میالد ســاخته شده اســت و تا سال 
1850 پــس از میالد نیز همچنان مورد اســتفاده بود. در تاریخ 5 
دی 1۳82، در اثر زلزله شــدیدی که شهر بم و حومه آن را تحت 
تأثیــر قرار داد، بیــش از 80 درصد ارگ بم تقریباً به طور کامل از 
بین رفت. چند روز پس از رخ دادن زمین لرزه، رئیس جمهور وقت 
ایران قول بازسازی این اثر جهانی را داد. البته در بازسازی بم هیات 
های مختلفی از کشــورهای مختلف و سازمان های بین المللی با 
ایران همکاری کردند و این اثر هم اکنون از فهرســت آثار در خطر 

جهانی خارج شده است.

مدیر پایگاه جهانی ارگ بم 

دروازه اصلی ارگ بم نصب شد

بهنام اسلمی* 

قائم مقام وزیــر و معاون طرح و برنامــه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت اعالم کرد واحدهای گردشــگری با ثبت نام در ســامانه 

بهین یاب می توانند تسهیالت دریافت کنند. 
رضا رحمانی با بیان اینکه رفع مشکالت واحدهای گردشگری در 
چرخه اقتصادی و اشتغال تاثیر بسزایی دارد گفت: ثبت نام واحدهای 
گردشگری در سامانه بهین یاب آغاز شده است و این واحدها پس 

از ثبت نام می توانند تسهیالت دریافت کنند.
وی اظهار کــرد: این واحدها می توانند در ســه بخش تکمیل 

پروژه هــای نیمه تمام گردشــگری )هتل هــا و محل های اقامتی 
گردشگری( با پیشرفت فیزیکی باالی 60 درصد، بازسازی و نوسازی 
و تجهیز تاسیسات گردشگری و توسعه کارگاه های تولیدیصنایع 

دستی به جمع دریافت کنندگان تسهیالت اضافه شوند. 
رحمانــی بــا بیــان اینکه طرح رونــق تولید بــرای حل همه 
مشکالتصنعت نیست گفت: این طرح فقط یکی از طرح ها  محسوب 
می شــود حتی در صنایع کوچک و متوســط حدود 7 یا 8 پروژه 
ملی داریم که این طرح فقط یکی از آنها محسوب می شود. وی با 

اشــاره به هدف گذاری پرداخت تسهیالت به 7 هزار و 500 واحد 
با 16 هزار میلیارد تومان اعتبار در ســال گذشته گفت: در پایان 
سال گذشته بیش از 24 هزار و 500 واحد حدود 17هزار و 200 

میلیارد تومان تسهیالت دریافت کردند. 
رحمانی با اشــاره به ارائه تســهیالت به واحدها بیش از میزان 
پیش بینی شــده بیان کرد: در پرداخت امسال چون گردشگری و 
کشاورزی نیز اضافه شده است پیش بینی می شود که بیش از سال 

قبل پرداخت صورت بگیرد.

ثبت نام وام رونق برای واحدهای گردشگری

رئیس کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق کرمان گفت: با 
توجه به ظرفیت های گردشگری استان و فعالیت های انجام 
شده در این حوزه، انتظار حضور پررنگ و قابل توجه کرمان 

در نمایشگاه بین المللی تهران وجود دارد.
مهدی سیاوشی در جمع اعضای کمیسیون گردشگری با 
اشاره به برگزاری یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری 
ایران از سوم تا ششم بهمن ماه 96 در تهران افزود: در سال 
جاری ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
کشــور با اهتمام ویژه ای در حال تالش برای برپایی هر چه 
بهتر این نمایشــگاه است که فعاالن این حوزه در کرمان نیز 
باید از این فرصت مهم برای معرفی جاذبه ها و ظرفیت های 

گردشگری استفاده کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاریی گردهمایی 

روسای انجمن های راهنمایان گردشگری  سراسر کشور در ماه گذشته 
به میزبانی کرمان اشاره کرد و گفت: این رویداد در راستای دعوت از 
افراد موثر در گردشگری کشور به کرمان برگزار شد که این افراد دو 
روز از جاذبه های گردشگری کرمان بازدید کردند. سیاوشی، در ادامه 
به تجلیل کمیسیون گردشگری اتاق ایران از کمیسیون گردشگری 
اتاق کرمان به دلیل پیگیری برای راه اندازی کمیسیون گردشگری 
در مجلس شــورای اسالمی و توافق بیش از 100 نماینده مجلس با 
این طرح، اشــاره کرد. رئیس کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق 
کرمان به تشریح روند تشکیل کانون آفرود کرمان با حضور نماینده 
کانون آفرود اتومبیلرانی کشــور پرداخت و خاطرنشان کرد: انجمن 
آفرود کرمان پنجمین انجمن در کشــور است که راه اندازی شده و 
قصد دارد در نخســتین برنامه خود طی برگزاری یک مسابقه رالی، 

همه جاذبه های استان را در مسیرهای تعریف شده آن بگنجانند. 
وی همچنین از عضویت »علی معین زاده« رئیس انجمن هتلداران 
استان در جامعه هتلداران کشور خبر داد و بیان کرد: امیدواریم حضور 
کرمانی ها در سطح ملی بتواند در رونق و توسعه گردشگری استان 
تاثیرگذار باشــد. سیاوشی، با بیان اینکه تشکیل خوشه گردشگری 
استان برای اولین بار در کشور تایید شده است، ابراز امیدواری کرد 

که این خوشه بتواند در سال آینده راه اندازی شود. 
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
اســتان کرمان، وی در بخش دیگری به تشــکیل شــرکت توسعه 
گردشگری کرمان با کمک شرکت معتبر گردشگری THR اسپانیا 
اشــاره کرد و گفت: سرمایه اولیه این شرکت 6 میلیارد تومان است 
که در این شرکت با کمک مشاور مذکور قرار است سند گردشگری 
استان و راهبرد بازاریابی آن تدوین شود، سپس پروژه هایی تعریف و 

در مرحله بعد سمینار بازاریابی و سرمایه گذاری گردشگری با 
هدف تامین مالی پروژه ها برگزار خواهد شد. نائب رئیس اتاق 
کرمان اظهار کرد: این شرکت اسپانیایی همچنین قرار است 
برند کرمــان را تعریف کند و برای اجرای پروژه، به آموزش 

چند نیروی کار در این زمینه بپردازد.
سیاوشی، با بیان اینکه تاکنون بیش از 80 درصد از سهام 
شرکت توسعه گردشگری خریداری شده که 20 درصد آن 
را اتاق کرمان خریداری کرده است، افزود: شرکت اسپانیایی 
مجری این طرح در ســطح بین المللی بسیار معتبر است و 
کرمان اولین استانی اســت که در حوزه گردشگری از یک 

شرکت خارجی کمک می گیرد.

200 مترمربع فضا برای استان کرمان در نمایشگاه 
گردشگری تهران

در ادامه این نشست معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری اتاق کرمان با اشاره به حضور فعاالن 
حوزه گردشگری استان کرمان در نمایشگاه بین المللی تهران اظهار 
کرد: 200 مترمربع فضا در این نمایشگاه برای کرمان در نظر گرفته 
شده تا در این فضای مناسب جاذبه ها و توانمندی های گردشگری 
و صنایع دستی استان به خوبی نمایش داده شود. محمد جهانشاهی 
تصریح کرد: به کمک های پشــتیبانی و اجرایی فعاالن گردشگری 

استان برای حضور تاثیرگذار در این نمایشگاه نیاز داریم.
گفتنی اســت در این نشست برخی اعضای کمیسیون گردشگری 
به بیان ارائه نظرات و دیدگاههای خود در مورد برگزاری هر چه بهتر 

این نمایشگاه پرداختند.



کارمندان ناسا اطالعاتی را 
منتشر کردند که مدعی است 
کره زمین تا یک ماه آینده به 

پایان عمر خود می رسد.
خبرگــزاری  گــزارش  به 
ایــن  طبــق  اســپوتنیک، 
گــزارش ادعایــی کارمندان 
ناســا، ســتاره ای به نام »ان. 
اولین روز  تی7- 2002« در 
ماه فوریه 2018 )12 بهمن( 
ساعت 11:47 به وقت محلی 
به زمین برخورد می کند و این 

کره خاکی را از بین می برد.
روزنامه دیلی اســتار نیز در این باره نوشت: »کارکنان ناسا تاکید کردند پایان جهان در این زمان آغاز 

می شود و جهان با نیرویی معادل انفجار ۳0 میلیون بمب هسته ای نابود خواهد شد.«
این اطالعات تنها چهار روز بر پایگاه اینترنتی ناسا باقی ماند و بعد از آن کار شناسان این سازمان آن 

را حذف کردند.
برخی کار شناســان ناسا معتقدند باید بیانیه های مرتبط با تهدیدات واقعی این خطر که کره زمین را 
تهدید می کند مخفی نگه داشته شود، اما برخی دیگر از کار شناسان نیز درباره قدرتی که قادر به نابودی 

زمین باشد، تردید دارند.

قطع یارانه ها مساوی 
با حذف فقر مطلق؟

هفت سال پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بیش 
از 76 میلیون ایرانی در فهرست یارانه بگیران قرار دارند. 
بنا به گفته کارشناســان تصمیــم دولت به حذف یارانه 
بگیران در سال آینده می تواند زمینه ساز تغییرات بزرگ 

اجتماعی و اقتصادی در سال آینده باشد.
  در حالی 76 میلیون ایرانی در پایان شهریور ماه یارانه 
45 هزار و پانصــد تومانی دریافت کرده اند که پیش از 
این سه بار دولت تالش خود را برای کاهش تعداد یارانه 

بگیران به مرحله اجرا گذاشته است.
 دولــت یازدهم از اولین روزها فعالیت خود نســبت به 
کاهش تعــداد یارانه بگیران اقدام کرد و در ســال اول 
فعالیــت کمپین نه به یارانه نقــدی را با هدف انصراف 
خودخواســته مردم از دریافــت یارانه کلید زد. در قالب 
اجرای این سیاســت اما تنها 2,4 میلیون نفر از دریافت 
یارانه انصراف دادند، از این رو سیاســت دیگری مبنی بر 
شناسایی پردرآمدها برای حذف از فهرست یارانه بگیران 
در دســتور کار قرار گرفت. در قالب اجرای سیاست دوم 
یعنی شناســایی پردرآمدها ، یارانه 4 میلیون نفر قطع 
شــده است، اما هنوز شــمار یارانه بگیران ایرانی بخش 

اعظم جمعیت ایران را تشکیل می دهد.
 قانون هدفمندی یارانه ها از روز 28 آذرماه سال 1۳89، 
با اعالم رســمی محمود احمدی نژاد در صدا و ســیما 
اجرایی شــد. وی در همان اولین سخنرانی خود در این 
خصوص تاکید کرد که یارانه با هدف جبران هزینه های 
ناشــی از افزایش قیمت ها در حســاب های مردم قرار 
می گیرد. احمدی نژاد بدون اشــاره مســتقیم به تعداد 
مشــموالن یارانه اعالم کرد چند میلیون نفر از دریافت 

یارانه انصراف داده اند.
 پس ازآن دریافت یارانه بر اساس مکانیزم پیش بینی شده 
از طریق ثبت نام فراگیر از سوی مردم صورت گرفت،به 
طــوری که امروز بنا به گزارش های رســمی جمعیتی 

نزدیک به 76میلیون نفر یارانه دریافت می کنند.
این روزها تصمیم گیری برای کاهش تعداد یارانه بگیران 
چالش اصلی دولت دوازدهم برای ســال آینده است.اگر 
این تصمیم اجرایی شود، ســال آینده را می توان سال 
تحول در عرصه پرداخت یارانه از سوی دولت دانست. در 
قالب الیحه بودجه سال آینده دولت پیش بینی حذف ۳۳ 
میلیون یارانه بگیر را داشته و این مهم با تصویب مجلس 

شورای اسالمی اجرایی خواهد شد.
 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در گزارشی 
مبسوط پیرامون الیحه بودجه، به موضوع مذکور پرداخته 
و تاکید کرده اســت: »در رابطه با میزان پرداخت یارانه 
نقدی و غیرنقدی توجه به این مهم ضروری است که در 
حال حاضر بالغ بر 412 هــزار میلیارد ریال بابت یارانه 

نقدی و غیرنقدی پرداخت می شود.«
رویه ای که البته با توجه به پرداخت یارانه یکســان به 
افراد نیازمند و غیرنیازمند با انتقادهای فراوانی روبرو بوده 
است. درراستای اصالح این رویکرد در الیحه بودجه پیش 
بینی شــده است که پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به 

2۳ هزار میلیارد تومان کاهش یابد.

 پیشنهاد هفته

70
درصد

معاون میراث فرهنگی استان 
کرمان گفت بناهای تاریخی 

کوهبنان - کرمان در زلزله های 
اخیر تا 70 درصد آسیب دیده اند

 804
درصد 

مدیرکل راه آهن از افزایش 804 
درصدی تناژ تخلیه بار در 9 ماهه 
سال 96 نسبت به سال گذشته در 

اداره راه کرمان خبر داد

1950
هکتار 

مدیرکل راه و شهرسازی جنوب 
کرمان گفت: یکهزار و 950 هکتار از 
بافت منطقه جنوب کرمان فرسوده 

است و نیاز به بازسازی دارد

850
نفر

معاون بازسازی و مسکن روستایی 
بنیاد مسکن استان اظهارکرد:تاکنون 

850 نفر برای دریافت تسهیالت  
زلزله به بانک معرفی شده اند

150
هزار

مدیر کل آموزش و پرورش استان 
کرمان اعالم کرد:  بیش از 150 

هزار دانش آموز در مدارس
ناایمن تحصیل می کنند

اقتصاد کرمان به روایت اعداد

کافه کتاب

وقتی وزیر ارتباطات، از کوره به در می رود؛

اپراتور بی جا می کند اطالعات مشتریانش
را در اختیار دیگران می گذارد

عنوان:  کتاب »اقتصاد ایران به کدام 
سو می رود؟« 

)خالصه طرح مطالعاتی تحلیل عوامل 
تاثیرگذار بــر عملکرد میان مدت اقتصاد 

ایران(
نویسنده: مسعود نیلی

چکیــده مطالعه ای گســترده درباب 
»عوامل تاثیرگذار بر عملکرد میان مدت 
اقتصاد ایران« اســت که توســط دکتر 
مسعود نیلی اقتصاددان ایرانی و همکاری 
چنــد اقتصاددان و محقــق دیگر تالیف 

شده است. 
روایــت اصلی این پژوهش در 9 مجلد 
تنظیم شــده است و مولف برای سهولت 
دسترســی عمومی به نتایــج پژوهش، 
خالصــه آن را در مجلد حاضر منتشــر 

کرده است. 
پژوهش یادشــده که با همکاری اتاق 

بازرگانی و صنایع و معادن و کشــاورزی تهران و پژوهشــکده مطالعات اقتصادی و صنعتی دانشگاه 
صنعتی شریف انجام شده، جامع ترین تحقیِق انجام شده در سطح اقتصاد کالن ایران به شمار می رود 
و با داده های آماری فراوان و تحلیل های بدیع در حوزه های مختلف سیاست گذاری شامل سیاست های 
پولی، مالی، ارزی و تجاری در کنار شناخت ویژگی های اصلی اقتصاد ایران در زمین های بازار کار، 
بازار مالی شامل بازار پول و بازار سرمایه و وضعیت فقر و توزیع درآمد، خواننده اش را با چشم انداز 

اقتصاد ایران در سال های پیش رو آشنا می کند.

سایه روشن

 خبرآخر 

مرکز آمار ایران اعالم کرد
تورم 8درصدی برای آذرماه

مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود، نرخ تورم کل 
کشــور در دوازده ماه منتهی به آذر 96 نسبت به دوره 

مشابه سال قبل را 8درصد اعالم کرد.
در گزارش شــاخص قیمت کاالهــا و خدمات مصرفی 
خانوارهای کشــور در آذرماه ســال 1۳96 )بر اساس 
ســال پایه جدید 1۳95( آمده اســت: شاخص کل )بر 
مبنای100=1۳95( در آذرماه ســال 1۳96 برای کل 
کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب عدد 
110.4، 110.۳و 111.0 را نشان می دهد که نسبت به 
ماه قبل برای کل کشــور و مناطق شهری 0.7 درصد و 

برای مناطق روستایی 1.0 درصد افزایش یافته است.
1- شــاخص کل )بر مبنــای100=1۳95( در آذرماه 
ســال 1۳96 برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق 
روســتایی به ترتیب عــدد 110.4، 110.۳و 111.0 را 
نشــان می دهد که نسبت به ماه قبل برای کل کشور و 
مناطق شهری 0.7 درصد و برای مناطق روستایی 1.0 

درصد افزایش یافته است.
افزایش شــاخص کل نسبت به ماه مشــابه سال قبل 
)تورم نقطه به نقطه( برای کل کشــور و مناطق شهری 
8.9،   درصد و برای مناطق روستایی 9.0 درصد است 
که نســبت به همین اطالع در ماه قبل برای کل کشور 
و مناطق شــهری تغییری نداشته است و برای مناطق 

روستایی 0.2 واحد درصد کاهش یافته است.
2-  شــاخص گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و 
دخانیات« در این ماه برای کل کشــور، مناطق شهری 
و مناطق روســتایی به ترتیب به عدد 114,7، 114.9 
و 114.1 رســید که نسبت به ماه قبل، این اطالع برای 
کل کشــور و مناطق شهری 2.4 درصد و برای مناطق 

روستایی 2.۳ درصد افزایش یافته است.
شــاخص گروه عمــده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و 
دخانیات« نســبت به ماه مشابه ســال قبل برای کل 
کشــور 1۳.0 درصــد، مناطق شــهری 1۳.۳ درصد و 
مناطق روســتایی 11.9 درصد افزایش نشان می دهد. 
درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به آذرماه 
1۳96 نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور 
12.4،  مناطق شــهری 12.5 و برای مناطق روستایی  

12.۳ درصد است.
۳- شــاخص گروه عمــده »کاالهــای غیرخوراکی و 
خدمات« در آذرماه 1۳96 برای کل کشــور و مناطق 
شهری به عدد 108,8 و برای مناطق روستایی به عدد 
109.0 رسید که نســبت به ماه قبل، این اطالع برای 
کل کشــور و مناطق شهری 0.1 درصد و برای مناطق 

روستایی 0.2 درصد افزایش یافته است.
همچنین میزان افزایش شاخص گروه عمده »کاالهای 
غیرخوراکی و خدمات« نســبت به ماه مشابه سال قبل 
برای کل کشــور و مناطق شــهری 7.4 درصد و برای 

مناطق روستایی 7.1 درصد بوده است.
نرخ تورم دوازده ماه منتهی به آذرماه 1۳96 نسبت به 
دوره مشــابه ســال قبل این گروه برای کل کشور 6.4 
درصد، مناطق شــهری 6.۳ درصد و مناطق روستایی 

7.2 درصد است.
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