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ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی همواره به  عنوان دو شاخص مهم کالن 
برنامه های اقتصادی محسوب می شود. ششمین برنامه پنج ساله توسعه 
کشور تا افق ۱۴۰۰ نیز با تاکید بر این موارد، اهداف کمی نظیر متوسط 
رشد اقتصادی ساالنه هشت درصد و کاهش نرخ بیکاری از ۶ /۱۲ درصد 
در سال ۱۳۹۵ به ۶ /۸ درصد در سال ۱۴۰۰ را هدف گذاری کرده است.

ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی همواره به  عنوان دو شاخص مهم کالن 
برنامه های اقتصادی محسوب می شود. ششمین برنامه پنج ساله توسعه 

کشور تا افق ۱۴۰۰ نیز با تاکید بر این موارد، اهداف 
کمی نظیر متوسط رشد اقتصادی ساالنه...

دادستان عمومی و انقالب کرمان با بیان اینکه بستر حرکت بانک ها به 
گونه ای بوده است که تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی تحت فشار قرار 
گرفته اند، گفت: برای کمک به رونق تولید و ایجاد اشــتغال در کشور، 
نه تنهــا در مقابل فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگانی که گرفتار قوانین 

بانک ها شده اند نیستیم بلکه قطعا در کنار آنها هستیم.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان 
کرمان، دادخدا ســاالری در نشست با گرفتاران بانکی بخش تولید، با 
بیان اینکه ریشه وقوع ۸۰ درصد جرائم، مسائل اقتصادی است، افزود: 
برای کم کردن چرخه جرم در اســتان، راهی به جز رونق تولید، ایجاد 
اشتغال و بهبود وضعیت معیشت مردم نداریم. وی خاطرنشان کرد: بخش 
صنعت در کشور ما پشتیبان و حامی ندارد و متاسفانه به تولیدکننده به 
عنوان یک فردی سوداگر و تضییع کننده اموال بیت المال نگاه می شود.

ســاالری، با بیان اینکه اقتصاد کشــور ضعف ساختاری و بنیادی دارد 
و تکلیف ما در عرصه اقتصاد نامشــخص اســت، به طرح چند سئوال 
در این رابطه پرداخت و گفت: در کشــور ما دولت حاکم است یا تاجر؟ 
دولت حامی فعاالن اقتصادی اســت یا رقیب و دشــمن آنها؟ بانک ها 
در حمایت از عرصه تولید و اشتغال فعالیت می کنند یا برای سوادگری 
و جلب منفعت بیشــتر؟  دادستان عمومی و انقالب کرمان با اشاره به 
اینکه در جامعه ما همه ســازمان های حاکمیتی به جای گره گشایی، 
گره ایجاد می کنند، پرسش های خود را ادامه داد و اظهار کرد: سازمان 
های عمومی در خدمت فعاالن اقتصادی هســتند یا مانع حرکت آنها؟ 
ابزار حاکمیتی تسهیل کننده امور فعاالن اقتصادی است یا بازدانده آنها؟

وی ادامه داد: تولیدکننده به عنوان قوه محرکه جامعه، بی دفاع و بی پناه 
اســت و حامی ندارد و از سوی دیگر هیچ حقی برای فعاالن اقتصادی 
در نظر گرفته نشــده اســت. ســاالری، به ضعف موجود در ابزارهای 
حاکمیتی اشــاره و خاطرنشــان کرد: در کل کشور جهت گیری همه 
ابزارهای حاکمیتی از جمله نیروهای نظارتی، ســازمانی و حتی قضات 
به بهانه تضییع نشــدن اموال بیت المال، در راســتای حمایت از بانک 
هاست. دادستان عمومی و انقالب کرمان در زمینه پیگیری موردی حل 
مشکالت بانکی فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان استان قول مساعد داد.

دستگاه قضایی اســتان باید در جریان مشکالت 
فعاالن اقتصادی قرار گیرد...

صفحه 5 
را بخوانید

صفحه 2
 را بخوانید

   گزارش    سخن اول 

اهمیت استراتژیک 
ذخایر زغال سنگ

دادستان کرمان تاکید کرد: 

فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان 
گرفتار قوانین بانک ها حمایت می شوند

علی پالیزدار*

جناب آقای مهندس نجف پور
فرماندار مردمی و پرتالش شهرستان بردسیر

سال  در  الهی  ی  خاصه  الطاف  کنف  در  ازاینکه 
فرماندار بردسیر، خدمت  اخیر و درکسوت  های 
به مردم و حمایت موثر از تولید و کارآفرینی در 
شهرستان را سرلوحه عمل خویش داشته اید و 
فعاالن اقتصادی و کارآفرینان شهرستان را مورد 
خالصانه  اید،  داده  قرار  خود  مداوم  پشتیبانی 
روز  توفیق  برایتان  و  قدردان جنابعالی هستیم 
افزون از درگاه خداوند متعال خواستاریم. بدون 
تردید، تداوم حضور و فعالیت جنابعالی، موجبات 
بالندگی هر چه بیشتر شهرستان بردسیر را فراهم 

خواهد آورد.

جناب آقای مهندس محمدرحیم ابوسعیدی 
مشاور محترم استاندار کرمان

اندیشی  نیک  از  می دانیم  وظیفه  خود  بر 
جنابعالی در همراهی با فعاالن عرصه اقتصاد 
و تولید استان کرمان که بدون شک محور تحقق  
توسعه پایدار و تضمین آینده روشن این دیار 
حضور  تداوم  نماییم.قطعا  هستند،قدردانی 
به  درراستای دستیابی  بزرگوار  آن  تاثیر  و 
اهداف بلند توسعه ای استان، موجبات ارتقاء 
خدمت رساني مطمئن ومطلوب تر را براي هم 
آورد.  خواهد  ارمغان  به  عزیز  های  استانی 
برای آن مقام محترم از درگاه احدیت، توفیق 

روز افزون خواستاریم.    

سپهری- فعال بخش خصوصی 
در زمینه دامداری صنعتی

سپهری- فعال بخش خصوصی 
در زمینه دامداری صنعتی

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي دو دستگاه جرثقیل 
سقفي 10 تن کارگاه خطوط 5 و6 و7 تولید کنستانتره آهن مجتمع« خود را از طریق مناقصه عمومي به پیمانكار 

واجد شرایط واگذار نماید. 
لذا کلیه متقاضیان مي توانند جهت اخذ مدارک مناقصه به آدرس الكترونیكي WWW.GEG.IR  مراجعه و مدارک 
مذکور را از قسمت مناقصه ها و مزایده ها دانلود نمایند . مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14 روز سه شنبه مــورخ 
96/11/3 در محــل دفتر کمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمنًا بازدید از 

محل اجراي پروژه روز چهارشنبه مورخ 96/10/27 براي متقاضیان بالمانع است.

آگهی مناقصه عمومی 
شماره  96/20/ع

                                                                              مدیریت قراردادها و معامالت 
                                                                             شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آدرس شعبه کرمان: خیابان شهید رجایی-  جنب کوچه شماره 33 - بیمه کارآفرین- تلفن:  32733961-2

www.karafarininsurance.com

بیمه عمر و سرمایه گذاری؛
تامین شما و خانواده  در زمان نیاز

   پرونده 

اقدام جمعی  برای نجات بخشی آب 
اقتصاد کرمان: » جبهه نجات آب « ؛ این شاید عنوان نسبتاً جامعی 
باشد برای حرکتی که باید در زمینه حفظ و احیای منابع آب استان، شکل 
گیرد و سامان یابد که بدون تردید ، تحقق آن، همراهی  همگانی را می 
طلبد . هدف اما بزرگتر و فراتر از یافتن مقصری برای شــرایط حادث 
شده کنونی است چه اینکه چاره کار، یافتن علت هایی است که بخش 
قابل توجه آن محصول نگرش های فکری و فرهنگی  است که باید 
مورد بازنگری قرار گیرد. در این میان، تسهیل گرانی برخاسته از متن 
جامعه علمی و دانشگاهی استان در صدد برآمده اند تا از طریق تبیین 
بیشــتر مساله و شرایط موجود و ترویج »گفت و گو «به عنوان گزینه 
ای گره گشــا، مسیر احیا و تعادل بخشی در عرصه آب استان کرمان 
را هموارتــر کنند. با این مقدمه مختصر، از این پس به صورت ماهانه 
در پرونده ای در »اقتصاد کرمان« به انعکاس بخشــی از این تالش 
ستودنی خواهیم پرداخت.  بخش ششم این پرونده را در صفحه چهار  

بخوانید و با ما در مسیر این تسهیل گری و اقدام 
جمعی همراه شوید.

صفحه 4 را 
بخوانید

اقتصاد کرمان: گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت از بررســی 
عملکرد اســتان های مختلف در دو بخــش صنعت و معدن در 7 ماهه 
ابتدای ســال جاری در حالی منتشر شــد که استان کرمان در این رده 
بندی توانســته اســت به صدر جدول اشــتغال معدنی در کشور برسد. 
براساس این گزارش، اســتان کرمان از نظر تعداد پروانه بهره برداری به 
38/2 درصد رشد، از نظر میزان استخراج اسمی به 285 درصد تغییر و 
از نظر اشتغال معدنی به 117 درصد رشد در 7 ماهه 96 نسبت به مدت 

مشابه سال قبل دست یافته است.
کرمان؛ صدر نشین اشتغال معدنی

بررســی سهم معادن از ایجاد اشتغال در 32 استان کشور از افزایش 
ســهم این بخش در اشتغال زایی کشور حکایت دارد. براساس آمار اعالم 
شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در هفت ماه منتهی به مهر 
ماه سال جاری بخش معدن با ایجاد 3321 نفر شغل در کشور توانست 
نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بیش از 158 درصدی را تجربه کند.

 با توجه به آمار اعالم شــده این بخش درمدت مشــابه سال قبل در 
ایجاد اشتغال سهمی برابر با 1286 نفر داشته است. آمار اعالم شده نشان 
دهنده آن است که برنامه ریزی صورت گرفته در سال جاری برای افزایش 
بهره وری معادن کشور اثرگذار بوده است. افزایش سهم بخش معدن در 
تولید ناخالص داخلی را می توان از جمله برنامه های اصلی دولت یازدهم 

دانست، برنامه ای که به دولت دوازدهم نیز تسری پیدا 
صفحه 3 کرد؛ به طوری که محمد شریعتمداری وزیر صنعت...

را بخوانید

تصویر اشتغال  در بخش معدن در گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت  

کرمان؛ پیشتاز  
اشتغال زایی معدنی

 صفحه 7

تاکید امام جمعه کرمان در دیدار با مدیرکل و معاونان میراث فرهنگی و گردشگری کرمان:
سهم گردشگری در اقتصاد استان، افزایش یابد
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معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی سامانه »کارا« را 
به منظور اجرای دو طرح » اشتغال فراگیر«  و 
»اشتغال روستایی« را به طور رسمی رونمایی 

کرد. عیسی منصوری برنامه اشتغال فراگیر، 
اشتغال روستایی و عشایر و شهرهای کمتر 
از 10 هزار نفر و شــرایط پرداخت تسهیالت 
در نظر گرفته شــده برای این نوع مشاغل را 

تشــریح کرد. وی با بیان اینکه برای توسعه 
اشتغال در کشور نیاز به مداخالت توسعه ای 
است، گفت: برنامه اشتغال فراگیر در کشور 

2 الیه را در بر می گیرد.

سامانه
اشتغال کارا 
رونمایی شد

خبر  

خبرنامه 2
در نشست مدیرعامل صندوق توسعه ملی 

و رئیس اتاق ایران و عمان مطرح شد
حمایت مالی صندوق توسعه 
ملی از صادرکنندگان به عمان

محســن ضرابی رئیس اتاق مشــترک ایران و عمان 

در نشســت با مدیر عامل صندوق توسعه ملی خواستار 
حمایت مالی این صندوق و کاهش نرخ سود تسهیالت 

برای فعالیت اقتصادی در عمان شد.
با حضور رئیس اتاق مشترک ایران و عمان در صندوق 
توســعه ملی، راه های حمایت های مالی از شرکت های 
ایرانی صادر کننده کاال و خدمات فنی و مهندســی در 

عمان مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
محســن ضرابی رئیس اتاق مشترک ایران وعمان در 
جمع هیئت عامل و مدیر عامل صندوق توســعه ملی با 
اشــاره به اقدامات انجام شده توسط این اتاق مشترک، 
برای فراهم کردن زیر ســاخت های تجارت و ســرمایه 
گذاری در عمان و همچنیــن صادرات مجدد از طریق 
عمان ، در زمینه ویزا، خطوط کشــتیرانی، روابط بانکی 
و ثبت شــرکت گفت: اکنون اکثر زیر ساخت ها جهت 
افزایش روابط اقتصادی بین دو کشــور فراهم اســت و 
برای افزایش صادرات از کشــورمان به اقصی نقاط دنیا 

باید موقعیت عمان را غنیمت بدانیم.
محســن ضرابی عدم نقدینگی الزم را مشــکل اصلی 
سرمایه گذاران ایرانی در عمان دانست و خواستار کمک 

صندوق توسعه ملی در این زمینه شد.
مدیر عامل صندوق توســعه ملی نیز در این نشست 
کشور عمان را قابل اعتماد با دارای روابط سیاسی بسیار 
خوب با کشورمان برشمرد که ریسک فعاالن اقتصادی 

در این کشور بسیار پایین است. 
وی ضمــن اعالم حمایت جــدی از فعاالن اقتصادی 
حاضر درعمان بر اســاس اســاس نامه  این صندوقف 
گفت: تسهیالت صندوق شامل کسانی می شود که کاال 
و یا خدمات فنی و مهندســی خود را به کشــور عمان 

صادر می کنند.
دوست حســینی گفت: ما آمادگی ارائه تسهیالت از 
طریق بانکهای عامل برای صددرصد مبلغ صادرات کاال و 
خدمات فنی و مهندسی طبق تعریف بین المللی را داریم. 
همچنیــن صادر کنندگان مجدد کاال در صورت نیاز به 
ســرمایه گذاری در کشور عمان در صورتی که از کاال و 
خدمات فنی مهندســی ایرانی استفاده کنند، می توانند 

از منابع صندوق توسعه ملی بهره مند شوند.
در ادامه رئیس اتاق مشــترک ایران و عمان موضوع 
EPC+F پیمانکارانی که قصد حضــور در پروژه های

را دارند مطرح کرد. دوســت حســینی نیز گفت: طبق 
اساسنامه صندوق در صورتی که طرف عمانی ضمانت قابل 
قبول را به بانک های عامل ایران ارائه کنند، شرکت های 

ایرانی می توانند از منابع صندوق استفاده کنند.
در پایــان طرفین توافق کردند کــه ضمن برگزاری 
جلســات کارشناســی، موارد را به صــورت پروژه ای و 

مشخص کردن نوع محصول کاال بررسی کنند.
در این جلسه رئیس اتاق مشترک ایران و عمان اعالم 
کرد، نرخ سود تســهیالت صندوق توسعه ملی، ممکن 
اســت برای بعضی از کشــورها که دارای ریسک باالیی 
هستند، مناسب باشد اما این نرخ برای کشور عمان که 
فعاالن اقتصادی کشورهای دیگر در آن با نرخ سود کمتر 
فعالیت می کنند، باالست. این موضوع امکان رقابت را از 

فعاالن اقتصادی ایران می گیرد. 

خبر   خبر   

قیمت جدید محصوالت کرمان 
موتور اعالم شد

کرمــان موتور قیمت جدید هفــت محصول خود را 
اعالم کرد. 

براساس بخشنامه ابالغی این شرکت به نمایندگی های 
فروش قیمت جدید هیوندای i1۰ به 72 میلیون و 15۰ 
هزار تومان و قیمت هیوندای i۲۰ نیز به 96 میلیون و 

5۰ هزار تومان رسیده است.
قیمت جدید سوناتا نیز 2۴8 میلیون تومان اعالم شده 
است. این شرکت در بخشنامه خود قیمت جدید سانتافه 
را 3۰9 میلیون تومان و توســان را 263 میلیون تومان 

اعالم کرده است.
قیمت اکســنت نیز به 1۰7 میلیون تومان و النترا به 

199 میلیون تومان افزایش یافته  است.

افتتاح سامانه سپرده غیرحضوری 
در بانک قرض الحسنه رسالت

مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت، از آغاز فعالیت 
ســامانه ســپرده غیرحضوری در این بانک خبر داد و 
گفت: این ســامانه در بانک قرض الحسنه رسالت بومی 
و شخصی سازی شده تا مشــتریان با سهولت بیشتری 

خدمات دریافت کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه رسالت، 
محمدحسین حسین زاده، بانکداری بدون شعبه را افق 
1۴۰۰ بانک قرض الحســنه رسالت عنوان کرد و افزود: 
سامانه افتتاح ســپرده غیرحضوری یک گام رو به جلو 
برای تحقق برنامه های مشخص شده این بانک است.وی 
با اشــاره به جزئیات این سامانه گفت: بخش عظیمی از 
مشتریان بانک قرض الحسنه رسالت افراد حقیقی خرد 
هســتند که با استفاده از این ســامانه می توانند بدون 
مراجعه به شعب درخواســت افتتاح حساب خود را در 
پایگاه اینترنتی ثبت کنند. در گام بعدی، درخواست مورد 
نظر با پیگیری و تکمیل فرآیندهای الزم از سوی بانک، 
نهایی می شود.مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت افزود: 
بعد از آغاز فعالیت سامانه افتتاح سپرده غیرحضوری و 
گذر از مرحله تثبیت آن، قابلیت درخواســت تسهیالت 
از طریق سامانه را نیز برای مشتریان فعال خواهیم کرد 
تا با اســتفاده از این ویژگی شــاهد خدمات بیشتری با 
استفاده از بسترهای آنالین و غیرحضوری بانک باشیم.

افتتاح ۱۱ طرح درکرمان با 
تسهیالت بانک صنعت و معدن

تعداد 11 طرح کوچک و متوســط صنعتی در ســه 
سال گذشته با تســهیالت شعب بانک صنعت و معدن 
در استان کرمان به بهره برداری رسید.به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی بانک صنعت و معدن، برای افتتاح طرح های 
یاد شده مبلغ 27 میلیارد تومان تسهیالت توسط شعب 
یاد شده پرداخت شده است. در حال حاضر تعداد 6 طرح 
کوچک و متوسط صنعتی نیز با حدود ۴7 میلیارد تومان 
تسهیالت شعب این بانک در استان کرمان در حال اجرا 
است.براساس این گزارش، در سه سال اخیر تعداد 23۰ 
طرح کوچک و متوســط صنعتی با بهره مندی از 3۴5 
میلیارد تومان تسهیالت شعب بانک صنعت و معدن در 
سطح استان های کشــور به بهره برداری رسیده و برای 
۴ هزار و 265 نفر شــغل ایجاد کرده اســت. همچنین 
تعــداد 118 طرح کوچک و متوســط صنعتی نیز با 5 
هزار و 5۰۰ میلیارد تومان تســهیالت شعب این بانک 

در حال اجرا است.

دادستان کرمان تاکید کرد: 
فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان گرفتار قوانین بانک ها حمایت می شوند

عضویت مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق 
جنوب استان کرمان درشوراي سیاست گذاري 
بیست و سومین کنفرانس شبكه هاي توزیع کشور

عضویت معاون مالي و پشتیباني شرکت توزیع نیروي برق جنوب استان کرمان در 
عضویت کمیته نظام مدیریت اسناد مالي صنعت برق کشور

به گزارش روابط عمومي شــرکت توزیع نیروي برق جنوب اســتان کرمان، حسن 
غفوري فرد رئیس انجمن مهندســین برق و الکترونیک کرمان طي ارســال نامه اي، 
مهدوي نیا مدیر عامل این شــرکت را به عضویت شــوراي سیاست گذاري بیست و 

سومین کنفرانس شبکه هاي توزیع منصوب کرد.
در این نامه چنین آمده است: با عنایت به تجربیات و پشتوانه علمي و فني جنابعالي 
و طبق مصوبه مربوطه، جنابعالي بعنوان عضو شوراي سیاست گذاري بیست و سومین 
کنفرانس شبکه هاي توزیع که در استان تهران برگزار مي شود، منصوب مي شوید.

همچنین در حکي دیگر معاون مالي و پشتیباني شرکت توزیع نیروي برق جنوب 
استان کرمان به عضویت کمیته نظام مدیریت اسناد مالي صنعت برق درآمد

این حکم که از ســوي کرم رضائي معاون تحقیقات و منابع انســاني ابالغ گردیده، 
حمید ســهرابي پور معاون مالي و پشتیباني این شرکت به مدت یک سال به عنوان 

عضو کمیته نظام مدیریت اسناد مالي صنعت برق منصوب شد.
از وظایــف این کمیته مــي توان به برنامه ریزي به منظور ســاماندهي فیزیکي و 
الکترونیکي اسناد مال، تدوین دستورالعمل ساماندهي اسناد کاغذي و مکانیزاسیون 
آنها، نظارت عالیه بر اجراي دستورالعمل مصوب ابالغي اسناد مالي، تعیین خط مشي 
و استراتژي حفظ و نگهداري اسناد و همچنین ایجاد زمینه ارتباط با امور مالي شرکت 

هاي زیر مجموعه به منظور استفاده از تجارب و همکاري متقابل با یکدیگر اشاره کرد.

موفقیت شرکت توزیع نیروي برق در جشنواره 
بهینه کاوي تجارب موفق مدیریتي

ایــن جشــنواره در حوزه اقتصاد مقاومتي که با عنــوان بهینه کاوي تجارب موفق 
مدیریتي برگزار شــد، شرکت برق جنوب اســتان کرمان به جهت طراحي و ساخت 
دســتگاه تجمع کننده داده، طراحي و ســاخت سیستم جعبه انشعاب هوشمند برق 

موفق به دریافت لوح تقدیر از جانب معاون وزیر رفاه کار و امور اجتماعي گردید.
کریمي افشــار مدیر دفتر تحقیقات این شــرکت در این خصــوص بیان کرد: این 
جشــنواره در ســالن کنفرانس مرکز آموزش مدیریت دولتي کشور در تهران آذرماه 

سال جاري برگزار شد
وي تصریح کرد: این جشــنواره در حوزه اقتصاد مقاومتي که با عنوان بهینه کاوي 
تجارب موفق مدیریتي برگزار شد، شرکت برق جنوب استان کرمان به جهت طراحي 
و ساخت دستگاه تجمع کننده داده، طراحي و ساخت سیستم جعبه انشعاب هوشمند 
برق موفق به دریافت لوح تقدیر از جانب معاون وزیر رفاه کار و امور اجتماعي گردید.

وي افزود: شرکت برق جنوب استان کرمان تنها شرکت از بین شرکت هاي نوزیع 
بود که موفق به دریافت اهداء این لوح بود.

گزارش فعالیت هاي بخش آموزش در شرکت 
توزیع نیروي برق جنوب استان کرمان

تحقق 9۰درصد پیش بیني تقویم آموزشــي ســالیانه که جمعا به میزان 1۰7۰۴ 
نفرســاعت )دوره هاي شغلي اختصاصي(، برگزاري آموزشــهاي حین کار به میزان 
6۰۴6 نفرساعت و اجراي آموزشهاي الکترونیکي از طریق نرم افزار LMS به میزان 

۴38 نفرساعت نیز از اقدامات شاخص این شرکت مي باشد.
میرزایي مدیر بخش آموزش این شــرکت به ارائه گزارشي از عملکرد فعالیت هاي 

حوزه آموزش از ابتداي سال 96 پرداخت.
میرزایي در ابتداي ســخنان خود به راه اندازي نرم افزار مدیریت یکپارچه آموزش 
و نرم افزار آموزش ویژه فراگیران اشــاره نمود و بیان کرد: این نرم افزار قابلیتهایي از 
جمله قابلیت انجام نیازسنجي دوره هاي آموزشي بر اساس کد شغل و پست سازماني 
مطابق با دوره هاي مشاغل ابالغي توانیر؛ ارزیابي میزان اثربخشي دوره هاي آموزشي بر 
اساس مدل پاتریک در سه سطح : واکنش-یادگیري و رفتار؛ قابلیت تعریف،برنامه ریزي 

و اجراي دوره هاي آموزشــي جهت کلیه پرسنل اعم از رسمي،تامین نیرو و حجمي؛ 
قابلیت برنامه ریزي و اجراي  دوره هاي اقتضایي)حین کار( جهت کلیه پرسنل؛ قابلیت 
تعریف و ارسال فرمهاي مربوط به اثربخشي سطح واکنش به سامانه آموزش فراگیران و 
مشاهده و تکمیل فرمهاي مذکور توسط فراگیران و همچنین ارزیابي سطح رفتار جهت 
دوره هاي تخصصي سه ماه پس از تشکیل دوره توسط سرپرستان در سامانه مذکور؛

وي در خصــوص نرم افزار آمــوزش ویژه فراگیران اضافه کرد: این نرم افزار قابلیت 
مشاهده شناسنامه آموزشي کلیه پرسنل شامل لیست استانداردهاي آموزشي، نیازهاي 
آموزشي،کالسهاي آموزشي برنامه ریزي شده کلیه سوابق آموزشي هر فرد)دوره هاي 
گذرانده شده( از طریق سامانه مذکور را دارد و همچنین امکان درخواست دوره هاي 

آموزشي حین کار از طریق سامانه فراگیران را فراهم مي کند.
میرزایي از راه اندازي نصب نرم افزار کتابخانه )کتابداري مبین( خبر داد و گفت: از 
قابلیت هاي این نرم افزار مي توان به تحت وب و داراي اپلیکیشنهاي متعدد؛ قابلیت 
گزارشگیري از اعضاء، کتب،امانت گیرندگان و ...؛ قابلیت جستجو و رزرو کتاب با 15 
مولفه؛ امکان بار گــذاري عکس،فیلم،متن و کلیپ هاي صوتي؛ قابلیت ذخیره کلیه 
مقاالت ارائه شده در شرکت با دسترسي آزاد؛ امکان تائید یا عدم تائید اصالت کتابها 
بر اساس شابک و یا شماره آن؛ قابلیت دسترسي آزاد به سایت کتابخانه ملي؛قابلیت 

ارسال پیامک به اعضا اشاره نمود. 
وي در همین خصوص افزود: گرفتن حق عضویت یکساله در سایت سیویلیکا؛ قابلیت 
دانلود 1۰۰۰ مقاله از کنفرانسهاي داخلي؛ قابلیت دانلود نامحدود مقاالت ISI بمدت 

یکسال از جمله قابلیت هاي نرم افزار کتابخانه مي باشد.
وي در خصوص دوره هاي فن ورز شبکه هاي هوایي و ایمني که جهت پیمانکاران 
توسعه و احداث برگزار مي شود، تصریح کرد: آموزش دوره هاي فن ورز شبکه هوایي 
و ایمني جهت پیمانکاران توسعه و احداث بمدت 189 ساعت جمعا به میزان 2۴759 
نفرساعت زیر نظر مجتمع آموزشي خراسان سازمان فني و حرفه اي به منظور صدور 

کارت صالحیت در محل سایت آموزشي شهرستان بافت برگزار شده است.
وي افزود: آموزش اصول سرپرستي جهت سرپرستان شرکتهاي پیمانکار بمدت 18 
ساعت جمعا به میزان 5۴۰ نفرساعت زیر نظر مجتمع آموزشي خراسان وسازمان فني و 
حرفه اي نیز از جمله کارهاي قسمت آموزش مي باشد که مي توان به آن اشاره نمود.

میرزایي همچنین خاطرنشان کرد: آموزش دوره هاي فن ورز شبکه هوایي و ایمني 
جهت نیروهاي حجمي توسط مدرسین داخلي در محل سایت اموزشي شهرستان بافت 

بمدت 189 ساعت جمعا به میزان 68۰۴ نفرساعت در این بخش انجام شده است
وي در ادامه بیان نمود: ســایر آموزشــها از قبیل آموزش انواع کنتورها و نحوه کار 
باآنها)ویژه مامورین قرائت( 1۴52 نفرساعت، آموزش کابل خودنگهدار)جهت آمادگي 
مســابقه مهارت شغلي(1۴۴نفرساعت، آموزش احداث شــبکه هوایي ویژه ناظرین 
طراحي12۰۰ نفرســاعت، نصب و تســت کنتورهاي هوشمند فهام 2۰8نفرساعت و 

آموزش کابهاي قدرت،سرکابل و مفصل16۰ نفرساعت مي باشد که کلیه آموزشهاي 
مذکور در محل سایت آموزشي شهرستان بافت برگزار گردیده است.

وي اقدامات دیگز بخش آموزش را برشــمر و گفت: پیشــنهاد و پیگیري تکمیل 
تجهیزات ســایت آموزشي بافت جهت آموزش کابل خودنگهدار و احداث 12 اسپان 
شبکه کابل خودنگهدار،تجهیز یک دستگاه خودروي سایپا جهت نصب وینچ و پیگیري 
تجهیز لوازم مربوط به نصب سرکابل و مفصل از جمله اقدامات بخش آموزش مي باشد.

مدیــر بخــش آموزش شــرکت در پایان ســخنان خود خاطرنشــان کرد: تحقق 
9۰درصدپیش بیني تقویم آموزشي سالیانه که جمعا به میزان 1۰7۰۴ نفرساعت )دوره 
هاي شــغلي اختصاصي(، برگزاري آموزشهاي حین کار به میزان 6۰۴6 نفرساعت و 
اجراي آموزشهاي الکترونیکي از طریق نرم افزار LMS به میزان ۴38 نفرساعت نیز 

از اقدامات شاخص این شرکت مي باشد.

کسب افتخارات شرکت توزیع نیروي برق 
جنوب استان کرمان

این افتخارات در سایه برنامه ریزي مناسب ,تفکر خالق و تالشهاي مسئوالنه مدیریت 
و کارکنان این شــرکت و در راســتاي تامین برق مطمئن و با کیفیت به منظور رفاه 
عمومي و توســعه پایدار حاصل شده اســت. به گزارش روابط عمومي شرکت توزیع 
نیروي برق جنوب استان کرمان، رضوي علوي مدیر دفتر روابط عمومي این شرکت در 
خصوص کسب افتخارات شرکت بیان کرد: شرکت برق جنوب استان کرمان در سومین 
کنفرانس ملي سامانه اطالعات مکاني در صنعت آب و برق، موفق به کسب رتبه برتر 
در مدیریت فعالیت سامانه اطالعات مکاني GIS در بین شرکت هاي توزیع گردید.

وي افــزود: همچنین در جشــنواره هفتــه پژوهش و فناوري که بــا رویکرد ارائه 
دستاوردهاي تحقیقاتي شرکت هاي زیر مجموعه وزارت نیرو در ابان ماه و با حضور 
دکتر اردکانیان وزیر نیرو در محل پژوهشگاه نیرو شهر تهران برگزار شد، شرکت موفق 

به کسب مقام دوم در ارزیابي عملکرد در عرصه پژوهش و فناوري گردید.
رضوي علوي خاطرنشان کرد: بر اساس ارزیابي عملکرد 39 شرکت توزیع برق کشور، 
شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان حائز مقام دوم در امتیاز نهایي ارزیابي عملکرد 

شرکت هاي توزیع برق براي دومین بار پیاپي گردیده است.
وي همچنین بیان کرد: این شــرکت براي دومین ســال پیاپي در ارزیابي عملکرد 

دستگاه هاي اجرایي استان کرمان مقام برتر را کسب نموده است.
رضوي علوي در خاتمه بیان نمود این افتخارات در سایه برنامه ریزي مناسب ,تفکر 
خالق و تالشــهاي مسئوالنه مدیریت و کارکنان این شرکت و در راستاي تامین برق 

مطمئن و با کیفیت به منظور رفاه عمومي و توسعه پایدار حاصل شده است.

دادســتان عمومــی و انقالب کرمان با بیان اینکه بســتر 
حرکت بانک ها به گونه ای بوده اســت که تولیدکنندگان و 
فعاالن اقتصادی تحت فشار قرار گرفته اند، گفت: برای کمک 
به رونق تولید و ایجاد اشــتغال در کشــور، نه تنها در مقابل 
فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگانی که گرفتار قوانین بانک ها 

شده اند نیستیم بلکه قطعا در کنار آنها هستیم.
دادخدا ساالری در نشست با گرفتاران بانکی بخش تولید، 
با بیان اینکه ریشه وقوع 8۰ درصد جرائم، مسائل اقتصادی 
اســت، افزود: برای کم کردن چرخه جرم در اســتان، راهی 
به جز رونق تولید، ایجاد اشــتغال و بهبود وضعیت معیشت 
مردم نداریم. وی خاطرنشان کرد: بخش صنعت در کشور ما 
پشتیبان و حامی ندارد و متاسفانه به تولیدکننده به عنوان یک 
فردی سوداگر و تضییع کننده اموال بیت المال نگاه می شود.

ســاالری، با بیان اینکه اقتصاد کشــور ضعف ساختاری و 
بنیادی دارد و تکلیف ما در عرصه اقتصاد نامشــخص است، به طرح 
چند سئوال در این رابطه پرداخت و گفت: در کشور ما دولت حاکم 
است یا تاجر؟ دولت حامی فعاالن اقتصادی است یا رقیب و دشمن 
آنها؟ بانک ها در حمایت از عرصه تولید و اشــتغال فعالیت می کنند 
یا برای سوادگری و جلب منفعت بیشتر؟  دادستان عمومی و انقالب 
کرمان با اشــاره به اینکه در جامعه ما همه سازمان های حاکمیتی 
به جای گره گشایی، گره ایجاد می کنند، پرسش های خود را ادامه 
داد و اظهار کرد: ســازمان های عمومی در خدمت فعاالن اقتصادی 
هستند یا مانع حرکت آنها؟ ابزار حاکمیتی تسهیل کننده امور فعاالن 

اقتصادی است یا بازدانده آنها؟
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
استان کرمان،وی ادامه داد: تولیدکننده به عنوان قوه محرکه جامعه، 
بی دفاع و بی پناه است و حامی ندارد و از سوی دیگر هیچ حقی برای 
فعاالن اقتصادی در نظر گرفته نشده است. ساالری، به ضعف موجود 
در ابزارهای حاکمیتی اشاره و خاطرنشان کرد: در کل کشور جهت 
گیری همه ابزارهای حاکمیتی از جمله نیروهای نظارتی، ســازمانی 
و حتی قضات به بهانه تضییع نشــدن اموال بیت المال، در راستای 
حمایت از بانک هاســت. دادستان عمومی و انقالب کرمان در زمینه 
پیگیری موردی حل مشکالت بانکی فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان 

استان قول مساعد داد.
دستگاه قضایی اســتان باید در جریان مشكالت فعاالن 

اقتصادی قرار گیرد

رئیس اتاق کرمان در این نشســت از همراهی و حمایت دادستان 
کرمان از سرمایه گذاری و فعالیت های قانونمند و رسمی اقتصادی 
در استان قدردانی کرد و افزود: اتاق به ویژه کمیسیون های صنعت 
و معدن و بیمه، بانک و امور مالیاتی در شناســایی مشکالت فعاالن 
اقتصــادی و پیگیری بــرای رفع آنها تالش کرده انــد و در مواردی 
توانسته اند تاثیرگذاری در سطح ملی داشته باشند. سیدمهدی طبیب 
زاده، خاطرنشــان کرد: فعاالن اقتصادی گرفتار بانک ها، سال ها در 
عرصه تولید تالش کرده اند و اکنون به مشکالتی برخوردند که ناراحت 
کننده و نگران کننده اســت و دستگاه قضایی استان باید در جریان 
آنچه بر این فعاالن می گذرد قرار گیرد. وی ادامه داد: استان کرمان 
برخالف دارابودن بســیاری شاخص ها و ظرفیت ها، فضای کسب و 
کار مناسبی ندارد، درآمد سرانه آن از متوسط کشور پایین تر است 
و سهم کمی در اقتصادی ملی دارد. رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه 
اوضاع صنعت اســتان خوب نیســت و هر روز با بحران هایی در این 
حوزه روبرو هســتیم، بیان کرد: تســلط به مشکالت تولیدکنندگان 

و شجاعت دادستان مایه امید و قوت قلب فعاالن اقتصادی است.
درخواست حضور مستمر قضات در هیات های حل اختالف

در ادامه این نشســت رئیس کمیسیون بیمه، بانک و امور مالیاتی 
اتاق کرمان، اصلی ترین مشــکالت فعاالن اقتصادی را در این ســه 
حوزه فعالیت کمیسیون دانست و گفت: در مرحله سوم پایش فضای 
کسب و کار توسط اتاق ایران، حل مشکالت مربوط به تامین مالی، 
مالیات و بیمه به عنوان سه اولوبت بهبود این فضا مطرح شده است. 

جلیل کاربخش با اشاره به راه اندازی دادگاه های ویژه تجاری، از 
دستگاه قضایی استان درخواست کرد پرونده های فعاالن اقتصادی 
در رابطه با مشــکالت بانکی و ورشکســتگی را بــه این دادگاه ها 

ارجاع دهند.
وی در ادامه به دادرسی های مالیاتی که مورد اختالف هستند، 
اشاره کرد و گفت: ساعت برگزاری جلسات مربوط به هیات های حل 
اختالف در ساعات اداری برگزار می شود در حالی که قضات اجازه 
حضور در این جلســات در ساعات اداری را ندارند که فراهم شدن 
زمینه حضور قضات در این جلســات به صورت مستمر درخواست 
ویژه فعاالن اقتصادی از دستگاه قضایی است. کاربخش، در بخش 
دیگری به بیان مشــکالت فعاالن اقتصادی با سازمان بیمه تامین 
اجتماعی پرداخت و افزود: این سازمان یک نهاد عمومی غیر دولتی 
است و کارگر و کارفرما و دولت باید سه سهم مساوی از آن داشته 
باشــند اما در سال ها پیش شــورای عالی تامین اجتماعی منحل 

شد و دولت صد درصد اختیارات را به دست گرفت.
وی بیــان کرد: پس از این اتفاق، همیشــه ترکیب اعضای هیات 
های بدوی و تجدید نظر به گونه ای در نظر گرفته می شود که فعال 
اقتصادی از پیش بازنده اســت. رئیس کمیسیون بیمه، بانک و امور 
مالیاتی اتاق کرمان تصریح کرد: نظام اداره تامین اجتماعی به سمت 
دولت رفته است و خواهشمندیم قضات در رسیدگی و حضور مستمر 

در این هیات ها دغدغه جدی داشته باشند.
دستگاه قضایی بر اجرای قانون تاکید داشته باشد

در ادامه این نشســت رئیس کمیسیون صنعت ومعدن با اشاره به 
ماده 5۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده بیان کرد: شوراهای اسالمی و 
سایر مراجع ازجمله سازمان تامین اجتماعی، شهرداری و بخشهای 
مختلف، حق اخذ مالیات از بنگاهها و شرکتهای مشمول قانون مالیات 

بر ارزش افزوده، ندارند.
عباس جبالبارزی، افزود: از قضات دستگاه قضایی درخواست می 
شــود نسبت به اجرای قانون تاکید داشــته باشند و برخالف قانون 
رای صادر نکنند. وی با اشاره به خسارت تاخیر تادیه در قانون بانک 
مرکزی، گفت: با وجود اینکه در دولت یازدهم بخشنامه محاسبه سود 
به صورت تصاعدی لغو شــده اما در حال حاضر بســیاری از فعاالن 
اقتصادی کشــور گرفتار مشکالت به وجود آمده ناشی از اجرای این 
بخشنامه در دولت های گذشته هستند و تاکنون به علت این بخشنامه 
سه تا چهار برابر خسارت به آنها وارد شده است که درخواست داریم 

برای این فعاالن اقتصادی نیز چاره ای اندیشیده شود.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسالمی گفت: در 
خصوص اشتغال اعتبارات خوبی در بودجه سال 97دیده شده است 

که امیدواریم این امر محقق شود.
 احمــد حمزه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: همچنین در 
کمیسیون تلفیق بودجه محقق شد که هیچ یک از عوارض مختلف 

در کشور ارتقا پیدا نکند.

وی تصریح کرد: کمیســیون تلفیــق بودجه مجلس مصوبات و 
بررسی های خود در خصوص الیحه بودجه سال 97 را انجام داده 

و آماده ارایه آن به صحن علنی مجلس هستیم.
نماینده مردم پنج شهرســتان جنوبی استان کرمان در مجلس 
شورای اسالمی بیان کرد: کمیسیون تلفیق بودجه مجلس افزایش 
قیمت حامل های انرژی را رد کرده اســت و منتظر نتیجه آن در 

صحن علنی مجلس هستیم.
وی با اشاره به برخی مصوبات در این کمیسیون گفت: پیرامون 
حذف یارانه ها اختیار را به خود دولت واگذار کردیم و احتمال می 
دهیم که حدود 1۰ تا 15 میلیون نفر از دریافت یارانه حذف شوند.

الیحــه بودجه ســال 97 در روز 19 آذر از طرف دولت تقدیم 
مجلس شورای اسالمی شده است.

عضو کمیسیون تلفیق:

اعتبارات خوبی برای اشتغال در بودجه 97 دیده شده است

در آئین ملی بزرگداشــت شخصیت علمی و تربیتی آیت اهلل 
هاشــمی رفســنجانی در کرمان برگزار شد، از کتاب چیستی و 
چگونگی تربیت در اندیشــه آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، تمبر 
کاغذی و تمبرینه مس مرحوم آیت اهلل هاشــمی رفســنجانی 
رونمایی شــد. به گزارش ایرنا، آئین ملی بزرگداشت شخصیت 

علمی و تربیتی آیت اهلل هاشمی رفسنجانی با حضور شخصیت 
های مطرح کشــوری و اســتانی از جمله حجت االسالم سید 
محمود دعایی، سید حسین مرعشی، محسن هاشمی رفسنجانی، 
نمایندگان مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی، استاندار 

کرمان و معاونان ایشان و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

رونمایی از کتاب و تمبر 
یادمان آیت اهلل هاشمی رفسنجانی
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رشد 158 درصدی
 شمار پروانه بهره برداری معدن 
تا پایان مهرماه

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: 
شــمار پروانه های بهره بــرداری در بخش 
معدن در مدت هفت ماهه امســال )منتهی 
به مهرماه( به ســه هزار و 321 فقره رسید 

که در مقایسه با عملکرد دوره مشابه پارسال 
)یک هزار و 286 فقره(، رشد 158 درصدی 

را نشان می دهد.
 بررســی جدول های آماری منتشر شده 

نشان می دهد شمار پروانه های صادر شده 
بخش معدن در شهریور و مهرماه امسال به 
یک هزار و 84 فقره رســید که سهم مهرماه 

490 فقره بود.

اقتصاد کرمان: گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت از بررســی 
عملکرد استان های مختلف در دو بخش صنعت و معدن در 7 ماهه 
ابتدای سال جاری در حالی منتشر شد که استان کرمان در این رده 
بندی توانســته است به صدر جدول اشتغال معدنی در کشور برسد. 
براســاس این گزارش، استان کرمان از نظر تعداد پروانه بهره برداری 
به 38/2 درصد رشــد، از نظر میزان استخراج اسمی به 285 درصد 
تغییر و از نظر اشــتغال معدنی به 117 درصد رشــد در 7 ماهه 96 

نسبت به مدت مشابه سال قبل دست یافته است.

کرمان؛ صدر نشین اشتغال معدنی
بررسی سهم معادن از ایجاد اشتغال در 32 استان کشور از افزایش 
سهم این بخش در اشــتغال زایی کشور حکایت دارد. براساس آمار 
اعالم شــده از ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در هفت ماه 
منتهی به مهر ماه سال جاری بخش معدن با ایجاد 3321 نفر شغل 
در کشور توانست نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بیش از 158 

درصدی را تجربه کند.
 با توجه به آمار اعالم شده این بخش درمدت مشابه سال قبل در 
ایجاد اشتغال سهمی برابر با 1286 نفر داشته است. آمار اعالم شده 
نشان دهنده آن است که برنامه ریزی صورت گرفته در سال جاری 
برای افزایش بهره وری معادن کشور اثرگذار بوده است. افزایش سهم 
بخش معدن در تولید ناخالص داخلی را می توان از جمله برنامه های 
اصلی دولت یازدهم دانســت، برنامه ای که بــه دولت دوازدهم نیز 
تســری پیدا کرد؛ به طوری که محمد شــریعتمداری وزیر صنعت، 
معدن و تجارت دولت دوازدهم در برنامه خود ارتقای ســهم و نقش 
فعالیت های معدنی در تولید ناخالص داخلی را به عنوان یک اولویت 
مهم در این وزارتخانه اعالم کرده بود. در همین راســتا نیز »توسعه 
مطالعات ژئوفیزیک هوایی و اکتشافات معدنی و سیاست گذاری برای 
توسعه فعالیت های معدنی که باعث توازن و تکمیل در زنجیره ارزش 
می شــود، اصالح ساختار اکتشاف و استخراج معادن، شفاف سازی و 
تکمیل زنجیره اطالعات مورد نیاز فعالیت های معدنی مانند نقشه های 
زمین شناســی، پهنه های اکتشافی، ضوابط تعیین و دریافت حقوق 
دولتی، ضوابط و روش های واگذاری پهنه ها و معادن« در دستور کار 

وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم قرار گرفت. 
در کنــار برنامه ریزی های صورت گرفتــه وزارت صنعت،  معدن 
و تجــارت »تقویــت ایمنــی در بخش معدن و پوشــش نســبی 
ریســک)خطرپذیری( در توســعه فعالیت های معدنی« را نیز جزو 
برنامه های اولویت دار خود قرار داد، برنامه ریزی هایی که موجب شد 
شاهد افزایش چشمگیر اشتغال زایی این بخش در سال جاری باشیم. 
براساس آمار اعالم شده در مدت مذکور در مجموع ۴۰7 فقره پروانه 
بهره برداری معدنی در کشــور صادر شده و ارزش استخراج معادن 
نیز در هفت ماه منتهی به مهر ســال جاری نزدیک به 29 میلیارد 

ریال بوده است.

استان های پیشرو
براســاس آمار اعالم شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 

سنگ آهن پنجمین کاالی 
شاخص صادراتی کشور

ارزش صادرات ســنگ آهن در 9 ماهه امسال به 765 
میلیون دالر رسید.

آمــار صادرات 9 ماهه امســال که از ســوی گمرک 
جمهوری اسالمی ایران منتشر شده، نشان می دهد که 
ســنگ آهن هماتیت دانه بندی به ارزش 765 میلیون 
دالر، پنجمین کاالی شــاخص صادراتی کشور در این 

مدت بود.
برپایه جدول آماری سازمان توسعه و نوسازی معادن و 
صنایع معدنی ایران ) ایمیدرو( طی 9 ماهه امسال میزان 
استخراج سنگ آهن از واحد های بزرگ و شاخص معدنی 
) چادر ملو )یزد(، گل گهر )کرمان(، ســنگان ) خراسان 
رضوی (، جالل آباد، ســیرجان، مرکزی، ماهان، چاه گز 

به بیش از ۴3 میلیون و 721 هزار تن رسید.
همچنین در دوره این گزارش میزان سنگ آهن تولیدی 
واحدهای مزبور افزون بر 2۴ میلیون و 91۴ هزار تن ثبت 
شده است. آمارها نشان می دهد کمترین رقم استخراج 
واحدهای یاد شــده در خرداد ماه امسال بیش از چهار 
میلیون و 91 هزار تن و بیشــترین آن مربوط به ماه آذر 

با رقم افزون 6 میلیون و 163 هزار تن بود .
جمهوری اســالمی ایران در افق چشــم انداز 1۴۰۴ 
ظرفیت تولید فوالد کشور را 55 میلیون تن هدف گذاری 
کرده که برای تحقق این برنامه نیاز به 16۰ میلیون تن 
سنگ آهن دارد. آمارهای منتشر شده حاکی است، هشت 
ماهه 96 بالغ بر 12,5 میلیون تن سنگ آهن به صورت 
دانه بندی و کنســانتره صادر شــد که ارزش آن حدود 

7۰۰ میلیون دالر بود.
برآورد می شود که میزان صادرات سنگ آهن در یک 
دوره یکساله به رقم حدود 17 تا 18 میلیون تن برسد .

آهــن محتوای مقدار صــادرات 17 تا 18 میلیون تن 
ســنگ آهن، حدود 1۰,۴ میلیون تن برآورد می شود و 

نرخ های جهانی فوالد نیز ارقام پرنوسانی است.
اکنون ظرفیت فوالد کشور حدود 3۰ میلیون تن اعالم 
شده و با روند فعلی انتظار می رود میزان تولید فوالد تا 

پایان امسال به رقم 22 میلیون تن برسد .
پیش بینی شده امسال حدود 6 تا هشت میلیون تن 
فوالد خام ) میانی ( صادر شود که این امر ناشی از نبود 

تقاضا برای فوالد در داخل کشور است .
کارشناســان اقتصادی برآورد کرده اند برای افزایش 
تولید فوالد به میزان ساالنه 3۰ میلیون تن ، برای مصرف 
این مقدار در داخل تولید ناخالص داخلی باید رقم 1۰۰۰ 
میلیارد دالر باشد ، درحالی که در ایران این رقم اکنون 
حدود ۴۰۰ میلیارد دالر است. آمار وزارت صنعت، معدن 
و تجارت نشان می دهد در دوره هفت ماهه امسال تولید 
سنگ آهن به رقم 19 میلیون و 587,2 هزار تن رسید و 
نسبت به عملکرد دوره مشابه پارسال که رقم 18 میلیون 
و 827,۴ هزار تن بود، چهار درصد رشــد داشت. میزان 
ذخیره اکتشافی سنگ آهن کشور افزون بر 3,1 میلیارد 
تن ذکر شــده که از این رقم 2,۴ تا 2,6 میلیارد تن به 

عنوان ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است.

یک مسوول: 
برخی پیمانكاران معدن 

قیمت های انتحاری می دهند
مدیر اکتشــاف ســازمان توسعه و نوســازی معادن 
وصنایع معدنی ایران )ایمیدرو( گفت: برخی شرکت های 
پیمانــکاری قیمت های انتحــاری می دهند و با حداقل 
قیمت، به بدترین شــکل فعالیــت های معدنی را انجام 

می دهند.
به گــزارش  ایمیدرو، علی اصغــرزاده افزود: فعالیت 
اکتشــافی فاقد  کیفیت، باعث عقیم ماندن اکتشاف می 
شــود، درعین حال در قانون، دامنه اکتشاف ها محدود 

است و باید هزینه ها را کاهش داد.
به گفته وی، فعالیت پیمانکاران به گونه ای اســت که 
تا فهرســت بها تهیه نشــود، کار به شکل صحیح پیش 

نخواهد رفت. 
وی اضافه کرد: نظام آموزشی کشور دچار خلل است 
و بیشتر طرح ها که به شرکت ها داده می شود، خروجی 

مناسب ندارد.
مدیر اکتشاف سازمان ایمیدرو تاکید کرد ایمیدرو 25۰ 
هزار کیلومتر مربع پهنه معدنی در اختیار دارد و در پنج 
سال گذشته با تخصیص بودجه مناسبی برای اکتشاف 

مواد معدنی، فعالیت های این بخش را ارتقا بخشید.
به گفته این مسوول، تاکنون راستی آزمایی 9۰ درصد 
بررسی های مناطق ذخیره دار معدنی مورد مطالعه، انجام 
شده است و 1۰ درصد باقی مانده که به دلیل مشکالت 
مربوط به قوانین محیط زیست و منابع طبیعی به مشکل 

برخورده است.
اصغر زاده گفت: براســاس بررسی ها اکنون در پهنه 
ســنگان )خراســان رضوی( 39 محــدوده امیدبخش 
شناسایی شده و از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان 26 محدوده واگذار شده است و 13 محدوده در 

حال رفع معارض هستند.
وزارت صنعت، معدن وتجارت پیش از این اعالم کرد: 
میزان ذخیره معدنی شناســایی شده کشور حدود 6۰ 
میلیارد تن اســت که از این رقم نزدیک به ۴۰ میلیارد 

تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است .
ایران از لحاظ ذخایر شناســایی شده معدنی در بین 

چهارده کشور جهان معرفی شده است .
مهدی کرباســیان رییس هیات عامل ایمیدرو پیش 
از ایــن اعالم کرد: فعالیت اکتشــافی در دولت یازدهم 
موجب شناسایی ذخیره قطعی ۴۰۰ میلیون تن سنگ 
آهن، 35۰ میلیون تن زغالســنگ و 5۰ تن طال شد که 
بخشی از دستاورد فعالیتهای اکتشافی محسوب می شود . 
اصغر زاده افزود: پهنه معدنی بیجار و قروه ) اســتان 
کردســتان ( به پایان رسیده و انتظار می رود دو معدن 

آهن مناسب نیز در این منطقه معرفی شود.
به گفته وی، همچنیــن در پهنه ۴5 هزار کیلومتری 
آباده-جازموریان کانسارهای آهن و کرومیت شناسایی 

شده که در مرحله واگذاری قرار دارد. 

خبر   

سیمان کرمان میزبان رییس 
کمیسیون اقتصادی مجلس 

شورای اسالمی
دکتر پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی ونماینده 
مــردم کرمان درمجلس شــورای اســالمی از کارخانه 
ســیمان کرمان بازدید کرد. به گــزارش روابط عمومی 
شــرکت سیمان کرمان، این بازدید با جلسات متعددی 
با مدیریت عامل واعضاءهیــات مدیره،مدیران تولیدی 
ستادی وسرپرستان واحدهای مختلف کارخانه همراه شد.

رحمانی مدیرعامل سیمان کرمان ضمن ارائه گزارشی 
از وضعیت فعلی، خالصه ای ازطرح های آتی بهینه سازی 

وترمیم و اصالح تکنولوژی ارائه نمود.
درادامه این نشست ها دکترپورابراهیمی شرایط سیمان 
کرمان رامثبت ارزیابی نمود وخواستارتسریع در عملیاتی 

شدن طرحها ومصوبات هیات مدیره شد.
وی افزود ســیمان کرمان بعنوان نمادصنعت استان 
کرمان الیق بهترین جایگاه وموقعیت در صنعت سیمان 
کشورمی باشد وبر حمایت همه جانبه سیستم قانونگذاری 
اقتصادی کشــور ازطرحهای علمی وکارشناســی شده 

توسعه وترمیم تکنولوژی سیمان کرمان تاکید کرد.
وی در ادامه درنشست با مدیران  وسرپرستان کارخانه 
برلزوم ارائه خالقیت واســتفاده ازایــده هاوابتکارعمل 
خصوصادر مصرف انرژی و سوختهای فسیلی تاکیدنمود.

در کدال منتشر شد:
آمار تولید و فروش 9 ماهه 

»فملی«
شرکت ملی صنایع مس ایران با سرمایه ثبت شده 5۰ 
هزار میلیارد ریال )سرمایه ثبت نشده 1۰ هزار میلیارد 
ریــال( گزارش فعالیت ماهانه یک ماهه منتهی به پایان 
آذر ماه امســال را منتشر کرد. شرکت ملی صنایع مس 
ایران در ماهی که گذشت ۴,5 میلیون تن انواع محصول 
را تولید کرد که سنگ سولفور بیشترین حجم تولید را 
در میان محصوالت این شرکت داشت. گفتنی است در 
میان تولیدات »فملی« سنگ سولفور با تولید ۴ میلیون 
و 393 هزار تن در صدر تولیدات این شرکت قرار گرفت.

همچنیــن ملی مس در ماه گذشــته 6 هزار و 865 
میلیــارد و 325 میلیون ریال انواع محصول را به فروش 
رساند. این شرکت در 9 ماهه سال جاری 39 میلیون و 
88۰ هزار تن انواع محصول تولید کرد که سنگ سولفور 
با تولید بیش از 38 میلیون تن در صدر تولیدات فملی 
قرار گرفت. شــرکت ملی صنایع مس ایران در 9 ماهه 
امسال 53 هزار و 172 میلیارد و 7۰6میلیون ریال انواع 

محصول فروخت.

در نشست شورای روسای اتاق های سراسر 
کشور مطرح شد

بررسی طرح  منطقه بندی 9 گانه، 
در دستور کار اتاق ایران

طرح منطقه بندی 9 گانه اتاق های بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی سراسر کشور، امروز در نشست شورای 

روسا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران ضمن ارائه 
توضیحاتی در مورد جلسات مشترک برگزار شده با وزارت 
کشور درباره طرح منطقه بندی، از اهتمام اتاق ایران برای 
به نتیجه رســاندن این طرح سخن گفت و افزود: الزمه 
رســیدن به توسعه اقتصادی در کشور، پیاده سازی نگاه 
منطقه ای به توسعه است و از این منظر، اتاق ایران پیگیر 

نهایی شدن این طرح است.
پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به روند 
برگزاری جلسات در مورد طرح منطقه بندی گفت: شیوه 
مدیریتی ما به صورتی است که برای موضوعی جلساتی را 
ترتیب می دهیم و به اصالح، تله جلسه ایجاد می کنیم؛ 
در صورتی که جلسه بخشی از یک فرایند است و نتیجه و 
عملکرد مدیریتی نیست و در این ساختار و برنامه توصیه 
می کنم که درگیر جلسات ماهیانه و فصلی نباشیم چرا 

که معتقدم مباحث را از مسیر خارج می کند.
وی ادامه داد: توصیه می کنم همان طور که زیرساخت 
ها را فراهم کردیم، هماهنگی ها را بر پایه زیرســاخت 

الکترونیک قرار دهیم و جلسات را الکترونیکی کنیم.
سلطانی با اشــاره به اهمیت هویت بخشی به مناطق 
از طریق نام گذاری برای آن ها بر اســاس هویت اقلیمی 
یا سایر شناســه های مناطق، گفت: این اقدام به ایجاد 
همبستگی در داخل کشور و شناسایی بهتر ایران برای 

حضور در مجامع بین المللی کمک می کند.
رئیــس اتاق ایــران نیز ضمن تشــریح جایگاه طرح 
منطقه بندی در توسعه همگون اقتصادی کشور به تمایل 
بخش های مختلف دولت به پیگری این طرح اشاره کرد و 
گفت: وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، معاون اول 
رئیس جمهور و بســیاری از دستگاه های اجرایی پیگیر 
این مسئله هستند و منتظر اعالم نظر نهایی اتاق ایران 

به عنوان نماینده بخش خصوصی هستند.
غالمحسین شافعی گفت: پیشنهاد دادیم که در کنار 
روســای اتاق ها، استانداران، روسای مجمع نمایندگان 
هر استان و روســای دانشــگاه های دولتی هر استانی 
هم در نشســت های منطقه ای پیش بینی شــده حضور 
داشــته باشــند. وی اضافه کرد: همانطور که اشاره شد 
اهداف پیش بینی شده صندوق های توسعه  منطقه ای 
تحت نظارت بخش خصوصی و مشارکت دولت، سرمایه 
گذاری های مرزی، تشکیل هلدینگ های منطقه ای و 
تعریــف مگاپروژه های منطقه ای از مزیت های منطقه 
بندی است. شافعی از اتاق های سراسر کشور دعوت کرد 
نظرهــای خود را برای تکمیل طرح نهایی به اتاق ایران 
ارسال کنند تا در نشست نهایی که قرار است بهمن ماه 

برگزار شود به وزارت کشور ارائه شود.

گزارش    تصویر اشتغال در بخش معدن در 
گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت  

کرمان؛ پیشتاز  
اشتغال زایی 
معدنی

* تعداد، اشتغال و میزان استخراج اسمی پروانه های بهره برداری معدن به تفكیک استان
واحد: فقره- میلیارد ریال- نفر

نام
 استان

درصد تغییر7 ماهه 71395 ماهه 1396

میزان تعداد
استخراج 

اسمی

میزان تعداداشتغال
استخراج 

اسمی

میزان تعداداشتغال
استخراج 

اسمی

اشتغال

17639.712227940.03137.031.9293.5آذربایجان شرقی

11155.39019261.02042.140.5350.0آذربایجان غربی

19750.0799206.03111.1264.12533.3اردبیل

31894.4195341141.7468.821.7323.9اصفهان

103583.51312280.00400.01179.8البرز

175.0114285.02175.073.747.6ایالم

00.003۱62.53۱00.0۱00.0۱00.0بوشهر

8968.078۱۱940.02627.33.0200.0تهران

جنوب 
استان کرمان

7۱08.9۱04464.6075.068.6

چهارمحال 
و بختیاری

280.0۱26۱۱5.0666.730.4۱00.0

خراسان 
جنوبی

27305.320۱23۱084.099۱7.47۱.9۱03.0

خراسان 
رضوی

27928.220037970.۱4727.04.3325.5

خراسان 
شمالی

6250.032۱648۱.0۱562.548.0۱۱3.3

2028۱8.0۱۱4۱92535.0۱95.3۱۱.2500.0خوزستان

۱9268.5۱0420363.5245.026.۱333.3زنجان

۱92625.7۱5534654.82644.۱30۱.0496.2سمنان

سیستان و 
بلوچستان

۱0۱08.298840.9۱025.0۱64.5880.0

29۱980.0222483888.5۱4039.649.۱58.6فارس

386.5۱59588.536066.785.395.8قزوین

2۱44.085252.0460.042.9۱00.0قم

۱3695.0۱599340.03844.4۱04.43۱8.4کردستان

2۱7439.۱33234۱93۱.9۱5338.2285.۱۱۱7.0کرمان

8200.0908330.0380.039.4۱36.8کرمانشاه

کهكیلویه 
و بویر احمد

2۱6.6۱۱۱8.07۱00.0۱07.557.۱

۱0.۱۱500.00گلستان

3335.02500.00گیالن

در مدت زمان مذکور استان های کرمان،  یزد، فارس،خراسان جنوبی 
و خراسان رضوی بیشترین اشتغال زایی در بخش معدن را داشته اند.   
کرمان که از استان های معدنی در کشور محسوب می شود در هفت 
ماه منتهی به مهر سال جاری با ایجاد 332 نفر شغل توانست رتبه 
اول اشــتغال زایی در بخش معادن در میان سایر استان ها را به خود 
اختصاص دهد و به این طریق نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 

117 درصدی را در ایجاد شغل تجربه کند. 
در مدت زمان مورد بررسی در مجموع 21 پروانه بهره برداری معدنی 
برای این استان صادر شد و ارزش استخراج اسمی معادن این استان 

نیز بیش از 7هزار میلیارد ریال بوده اســت. یزد نیز به عنوان دومین 
استان اشتغال زا در بخش معدن در مدت زمان مورد بررسی توانست 
با ایجاد 237 نفر شــغل در جایگاه دوم استان های پیشرو در ایجاد 
اشتغال معدنی قرار گیرد و به این طریق نسبت به مدت مشابه سال 
قبل رشــدی حدود 176 درصــدی را ثبت کند. مجموع پروانه های 
بهره برداری صادر شــده برای این استان در هفت ماه منتهی به مهر 
سال جاری برابر با 3۴ فقره بوده و ارزش استخراج اسمی معادن این 
اســتان نیز در دوره زمانی مورد بررســی بیش از هزار میلیارد ریال 

ثبت شده است.

بانک توســعه صادرات و صندوق توســعه ملی بــا هدف تامین 
ســرمایه در گردش ویژه صادرات کاالهــای صنعتی، در قراردادی 
2هزارمیلیارد ریال برای ارائه تســهیالت بــه صادرکنندگان این 

بخش اختصاص دادند.
به گزارش تارنمای بانک توســعه صادرات، این قرارداد ســپرده 
گذاری به مبلغ 2هزار میلیارد ریال برای اجرای بســته حمایت از 
توسعه صادرات غیرنفتی و اعطای تسهیالت به فعالیت های دارای 
توجیــه در بخش صادرات کاالهای صنعتــی بین صندوق و بانک 
توسعه صادرات امضا شد. برای افزایش پوشش تسهیالت صادراتی، 
منابع صندوق توسعه ملی با منابع داخلی بانک به نسبت 5۰- 5۰ 

ترکیب و به صادرات در این بخش اختصاص می یابد.

اعطای این تســهیالت به بخش صادرات کاالهای صنعتی با نرخ 
سود تلفیقی 1۴,5 درصد )منابع بانک 18 درصد و صندوق توسعه 

ملی 11 درصد( است.
اعطای تسهیالت به اشخاص حقوقی مجاز، مشروط به آن است 
که نســبت حقوق صاحبان ســهام به مجموع دارایی های شرکت 
)نسبت مالکانه( در زمان تسلیم درخواست به بانک و در هرمقطع 
زمانی از 2۰درصد کمتر نباشــد. اشــخاص مجاز برای بهره مندی 
از تســهیالت یاد شده شامل اشــخاص حقیقی، اشخاص حقوقی 
خصوصی و تعاونی و بنگاه های اقتصادی وابســته به موسسه های 
عمومی غیردولتی می شوند. موسسه ها و شرکت هایی که بیشتر 
مطلق سهام آنها متعلق به موسسه های عمومی و عام المنفعه نظیر 

موقوفات، صندوق های بیمه ای و بازنشســتگی و نهادهای خیریه 
عمومی است در حکم موسسه ها و شرکت های متعلق به نهادهای 

عمومی غیردولتی به شمار می روند.
همچنین پرداخت تسهیالت به موسسه ها و شرکت هایی مجاز 
است که دستکم 8۰درصد سهام یا سهم الشرکه آنها مستقیم یا با 
واســطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد. از سوی 
دیگر، پرداخت تسهیالت به اشخاص حقوقی و بنگاه های اقتصادی 
که صرفنظر از نوع مالکیت، بیش از 2۰درصد اعضای هیات مدیره 
آنها توســط مقام های دولتی تعیین می شوند، انجام نمی پذیرد. 
موسسه ها و شرکت هایی که به صورت مشترک با سرمایه گذاران 
خارجی فعالیت می کنند، مشمول دریافت این تسهیالت می شوند.

تخصیص 2هزار میلیارد ریال سرمایه در گردش به صادرات صنعتی

در حالی این روزها فوالدسازان در سودای 55 میلیون تنی کردن 
تولید فوالد به ســر می برند که نقص زیرساخت های اساسی معدن 
از جمله آب و راه آهن می تواند جلوی تحقق اهداف مشــخص شده 

را بگیرد.
با وجود این که گام هــای بلندی در تولید فوالد و تکمیل زنجیره 
فوالدی کشور برداشته شده است که از جمله آن می توان به افزایش 
ظرفیت تولید 17.5 میلیون تن گندله و 19 میلیون تن کنســانتره 
اشــاره کرد و همچنین آمارها نشــان می دهد صادرات فوالد کشور 
می تواند تا پایان ســال به هشــت میلیون تن برسد، ابهاماتی درباره 

تحقق اهداف فوالدی برنامه چشم انداز وجود دارد.
موضوعی که در رسیدن تولید 55 میلیون تن فوالد تا سال 1۴۰۴ 
وجود دارد، این است که باید ۴۰ درصد این رقم یعنی نزدیک به 23 
میلیون تن از مواد تولید شــده به بازارهای صادراتی ارسال شود که 
این رقم به این معناست که براساس برآوردها باید شبکه ریلی کشور 

ظرفیت جابجایی 11۰ میلیون تن کاال را ایجاد کند.
بنابر اظهار کارشناســان دو موضوع تامین آب و ایجاد شبکه ریلی 
ایده آل مهم ترین معضالت بخش معدن است، چراکه نیاز زیرساختی 
مانند برق را می توان از طریق احداث یک نیروگاه در همان مجتمع 
فــوالدی برطرف کرد، اما بحث تامین آب مجتمع های بزرگی مانند 
سنگان یا مجتمع های فوالدی استان یزد نیاز به یک سرمایه گذاری 

عظیم دارد.

به گفته مدیرعامل شــرکت ملی فوالد، توسعه بخش زیرساخت 
معدن و صنایع معدنی که شــامل نیازهای مربوط به راه، آب، برق و 
گاز می شود نیاز به 15 میلیارد دالر سرمایه خارجی دارد که باید از 

طریق فاینانس تامین شود.
کارشناسان معتقدند که رقم اعالم شده برای زیرساخت ها گرچه 
واقعی اما در مجموع بلندپروازانه اســت؛ به طوری که شــاید بتوان 

دستیابی به آن را تقریبا ناممکن دانست.
دلیل ناممکن دانستن جذب چنین سرمایه ای این است که براساس 
اظهارنظر فعالین معدنی و کارشناسان اقتصادی دولت نمی تواند برای 
این حجم از سرمایه ضمانت نامه صادر کند، چراکه منابع الزم برای 
تامین مالی آن را در اختیار ندارد و مجموعه ای مانند سازمان توسعه 

و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( هم بنیه مالی الزم 
برای حمایت از چنین طرح هایی را ندارد.

حتی پیشــنهادی هم که در این رابطه مطرح می شــود تشکیل 
کنسرسیوم های بزرگ بخش خصوصی برای رسیدن به سرمایه مورد 
نیاز است، ولی به گفته کارشناسان با توجه به وضعیت کنونی بانک 
مرکــزی و دارایی های بخش خصوصی در مجموع می تواند دولت را 

نهایتا به صدور یک میلیارد دالر ضمانت نامه راضی کند.
حل معضل راه برای حمل مواد معدنی، موضوعی اســت که حتی 
پیشنهاد انجام مذاکره آن در سطح وزاری صنعت، معدن و تجارت و 
زاه وساختمان نیز مطرح شد اما به نظر نمی رسد که این مذاکرات 
هم نان و آبی برای توســعه شبکه ریلی کشور داشته باشد. چرا که 
در این میان طرح هایی مطرح می شود که نمی توان آن را عملیاتی 
دانســت. به عنوان مثال از جمله این طرح ها افزایش عوارض جاده 
ها برای ایجاد منابع مالی توسعه ریل بود که کارشناسان اعتقاد دارند 
کــه این قبیل طرح ها نه مورد تایید هیات دولت قرار می گیرد و نه 

مورد تایید مجلس شورای اسالمی.
این توســعه نامتقارن ظرفیت تولید زنجیریه فوالدی و زیرساخت 
ها، می تواند در نهایت باعث شود حد اقل تا زمان مشخص شده برای 
اهداف فوالدی یعنی ســال 1۴۰۴ نتوان به اهداف 55 میلیون تنی 
دست پیدا کرد؛ مگر این که در این میان دولت تصمیمات ویژه ای 

برای این موضع اتخاذ کند.

راه آهن، آرزوهای فوالد را بر باد می دهد؟!
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مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری 
گفت: طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری از 
ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه در سطح 264 
هزار هکتار از اراضی کشاورزی اجرا شده است.

زارع افزود: عالوه بر سطح اجرا شده در سال 
96، طرح توســعه سامانه های نوین آبیاری در 
ســطح 148 هزار و 670 هکتــار نیز در حال 

اجرا است. 

وی تصریح کرد: از آغاز اجرای طرح تا پایان 
آذر مــاه 96 یک میلیــون و 716 هزار و 284 
هکتار از اراضی کشاورزی به سامانه های نوین 

آبیاری تجهیز شده است.

264 هزار هکتار از اراضی 
کشاورزی به سامانه های 
نوین آبیاری مجهز شدند

پرونده
آب و مدیریت مشارکتی

اگر به متون تاریخی مراجعه شود، فالت ایران را از حیثکلیماتولوژی 
در منطقه نیمه خشک، خشک و حتی فراخشک می بینیم.

اگــر به متــون تاریخی مراجعه شــود، فالت ایــران را از حیث 
کلیماتولوژی در منطقه نیمه خشــک، خشــک و حتی فراخشــک 
می بینیم. شاید به همین دلیل، داریوش پادشاه پیشین ما از اهورامزدا 
می خواهد که ملتش را از بالهای دروغگویی و خشکســالی مصون 
بدارد. البته بعضی از بزرگان دین از قول معصومین )ع( معتقدند که 
در صورت ابتالی مسووالن به بالی اولی، به طور حتم مردم در بالی 
دوم بیشتر گرفتار می شوند! حکایت این روزهای ایران تنها مختص 
این روزها نیســت تاریخچه ای به اندازه قدمت ایران خشک دارد که 
باعث شــده همچنان به رغم فرا رسیدن روزهای سرد هوا، بحث آب 
در محافل کارشناسی گرم بماند! در واقع اگر عمیق تر به این مساله 
بنگریم، به معضلی به نام خشکسالی می رسیم؛ مقوله ای که دیگر در 
کشــور ما پدیده نیست، بلکه واقعیتی است که از قرن ها پیش با ما 
همــراه بوده و باید واقع بینانه آن را بپذیریم و عالمانه آن را مدیریت 
و با آن زندگی کنیم. نباریدن باران از ابتدای سال آبی جاری که از 

مهرماه آغاز می شود باعث شــده بسیاری از مسووالن آبی کشور از 
بحرانی به نام »بحران آب« ســخن بگویند و از مردم بخواهند تا در 
مصرف آن صرفه جویی کننــد. زیرا ایرانیان بیش از نرم جهانی آب 
مصرف می کنند و باید از اســراف بپرهیزند. بر اساس گزارش دفتر 
محیط زیست و منابع آب سازمان ملل متحد، ایران از نظر وضعیت 
آب در شرایط بحرانی نیست! زیرا سرانه مصرف آب در کشور باالتر 
از  هزار مترمکعب اســت. این در حالی اســت که کشورهای اردن، 
اســرائیل و حتی ترکیه در شــرایط بحرانی قرار دارند و کشورهای 
حاشیه خلیج فارس و به ویژه کویت کمتر از 2۰۰ مترمکعب هستند 
)عزیزیان، یادداشــت های منتشرنشده(.با توجه به این آمارها، به نظر 
می رسد آنچه ما با آن روبه رو هستیم، بحران آب نیست بلکه بحران 
در مدیریــت منابع پایه عموماً! و آب خصوصاً اســت! این بحران از 
وقتی شروع شد که کلیه اقداماتمان در خدمت سیاست قرار گرفت 
)برخالف دنیا که همه فعالیت هایشان در خدمت اقتصاد است(. پس 
از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی و با تشبث به بعضی مقدسات، 
در میانه مناقشــه و اختالف قدیمی بین شــبان و دهقان ما طرف 
دومی را گرفتیم!؟ )اختالفاتی که از بدو خلقت انســان وجود داشته 
و با رشد جمعیت و محدودیت منابع، بیشتر نیز شده است. افزایش 

پرونده درگیری عشــایر و کشاورزان در پاسگاه ها و محاکم روستاها 
و شهرســتان ها موید این ادعاست( یا افرادی را با واگذاری زمین و 
حفر چاه های عمیق، دهقان کردیم!؟ )در این مناقشه دائمی، دهقان 
در تالش گســترش اراضی آبی و به ویژه دیم خود به  منظور افزایش 
تولیدات باغی و زراعی و به ویژه احراز مالکیت است و شبان -عشایر 
و دامداران- در صدد ممانعت از اقدام دهقان و نیز جلوگیری از تخریب 
جنگل ها و مراتع اســت؛ منابع تجدیدشونده ای که زندگی ایشان به 
آن وابسته است( و در نهایت بهترین عرصه های جنگلی و مرتعی را 
که به صورت طبیعی باعث تغذیه سفره های آب زیرزمینی می شدند، 
نابود کردیم. همه این اقدامات در حالی صورت می گرفت که شهید 
مظلوم و دوراندیش ما دکتر سیدمحمد بهشتی در اندیشه تهیه طرح 
جامع مرتع داری کشور بوده است! این شهید واالمقام در سال 1358 
از گروهی از اســتادان برجسته دانشگاه ها می خواهد که این طرح را 
تهیــه و ارائه کنند ولی به دلیل تعجیل ایشــان و بعضی دالیل فنی 
دیگر، این کار عملی نمی شود )دکتر بصیری، استاد مرتع داری دانشگاه 
صنعتی اصفهان، مذاکره حضوری با نگارنده، مشهد، 1367(. در نتیجه 
این اقدامات غیرکارشناسی و نیز عدم مدیریت صحیح بر منابع آب، 
امروز بیالن منفی برداشت آب از سفره های زیرزمینی نسبت به قبل 
از انقالب از 1۰۰ میلیون مترمکعب به 11  میلیارد مترمکعب )11۰ 
برابر( رسیده است! مساله ای که باعث هشدار کارشناسانه و به موقع 
باسابقه ترین وزیر کشاورزی نظام شد؛ آنجا که اظهار داشته است: »اگر 

مسووالن کشور برای حل این مساله تدبیری نیندیشند، در 3۰ سال 
آینده، ایران به کشور ارواح مبدل می شود!« )کالنتری، روزنامه قانون، 
92/۴/16(. این در حالی است که مع االسف حتی در شمال کشورمان 
نیز با ســیالب های مخرب روبه رو هستیم! سیالب هایی که به قول 
پروفسور آهنگ کوثر »سیالب خرابکار است، باید جلویش را بگیریم 
و آن را به خاک سیاه بنشانیم )با اجرای طرح های آبخوان داری(«. آیا 
اگر مسووالن محترم تامین آب کشور با متصرفان چاه های غیرمجاز 
برخورد قاطع داشتند یا اعتبارات نسبتاً مناسب خشکسالی را صرف 
تعمیر و بازســازی شــبکه های توزیع آب در شهرها )که به اعتراف 
خودشــان 3۰ درصد پرت آب دارند!( و توســعه و تعمیق عملیات 
آبخیزداری و آبخوان داری می کردند، باز هم شاهد این همه تلفات آب 
و کمبود آن بودیم؟ آیا سزاوار شرایط اقلیمی  کشور ماست که کمتر 
از1۰ درصد مزارع و باغ های آن مجهز به سیستم های مدرن آبیاری 
تحت فشــار باشد؟ با وجود اینکه به همت معاونت زراعت )مهندس 
شریعتمدار(، تمهیدات الزم به منظور راه اندازی دفتر مقابله و سازگاری 
با خشکسالی کشــورهای خاورمیانه و شمال آفریقا )MENA( در 
ایران، اندیشــیده شده و FAO نیز قول حمایت مالی داده بود ولی 
با آمدن دولت نهم، این مهم مورد پیگیری قرار نگرفت؛ مثل ســایر 
اقدامات این دولت که اعتنایی به برنامه های پیشینیان نداشت!؟ البته 
طرح این مسائل به معنی نادیده گرفتن زحمات فعاالن بخش تامین 
آب کشــور نیســت. چه، آنها نیز مشکالتی دارند که به آنها تحمیل 

می شود. از جمله این مسائل این است که مجلسیان و رئیس محترم 
دولت دهم، به جای کمک به وزارت نیرو جهت برخورد با متخلفان، 
ایشان را مجبور به دادن پروانه قانونی به آنها کرده یا در سفر استانی، 
مردمان ساکن در مناطق کویری )بجستان( را تشویق به توسعه کشت 
و زرع با استفاده از آب ناشی از اجرای طرح متروکه و غیرکارشناسی 
اتصــال خزر به کویر می  کنند )نگارنده، آب بازی در کویر!؟ هفته نامه 

دنیای سبز، 91/3/2۰(.

چه باید کرد؟
چون بیش از 9۰ درصد آب در بخش کشاورزی مصرف شده و به 
نحوی از انحا کشاورزان و متولیان این بخش متهم به هدر دادن آب 
هستند؛ بنابراین عالوه بر راه حل های مورد اشاره در سطور پیشین 
و به طور کلی کارآمدتر کردن مدیریت تامین منابع آب در کشــور، 
به نظر می رسد بهترین راه حل مقابله با این مشکل دیرینه، واگذاری 
مدیریت بهره برداری از آب کشــاورزی به متولیان این بخش است؛ 
طرحی که قباًل در آب های شهری و سپس روستایی به اجرا درآمده و 
موفق نیز بوده است. در خاتمه امیدوارم مسووالن محترم قوه قضائیه 
با تاســی به دیدگاه های کارشناسانه و دوراندیشانه سلف صالح خود 
)شهید بهشتی(، دولت تدبیر و امید را در جهت خلع ید از متجاوزان 
به انفال )آب و منابع طبیعی( به منظور دستیابی به کشاورزی پایدار 

کمک و یاری کنند.

چندین سال است که  واژه تسهیل گری به 
دایره لغات ما اضافه شده است. هر کجا صحبت 
از پروژه های شهری ، توسعه محلی، کشاورزی 
و ....است این واژه به گوش می رسد. اخیرا نیز 
به دایره واژگان پروژه های مدیریت منابع آب در 
ایران اضافه شده است. در ابتدا به نظر می رسد 
که قرار است کاری آسان شود یا اگر تجربه ای 
داشته باشیم به یاد برنامه های آموزشی تحت 
عنــوان کارگاه می افتیم که در آن آمــوزش با روش های مختلف و 
متنوعی انجام می شود. اما واقعا این واژه از چه بستری برخاسته است؟ 
واژه تســهیل گری درتقابــل با واژه های ترویــج، آموزش، تربیت 
درطی 6۰ سال گذشته شــکل گرفته است در تقابل بافرهنگی که 
تصور می کند دانش مثل صندوق بانک و خزانه ای دردســت عده ای 
است و بقیه صرفا دریافت کننده هستند. آموزش »بانکی « آموزشی 
یکسویه است، یکی یاد می دهد دیگری یاد می گیرد. یکی پر است و 
دیگری خالی! درواقع همه این نوع آموزش را خوب می شناسیم. در 
خانه مدرســه و دانشگاه و محیط کار تجربه کرده ایم. بیش تر ما در 
جوامعی زندگی کرده ایم که به صورت سلســله مراتبی و »فرمان « 
مدار سازمان دهی شده اند. مکان »فرمان«  میتواند عرصه های خانگی، 
اجتماعی، سیاســی و اقتصادی باشد. ساختار فرمان هم با فرهنگ 
اطاعت پرورده می شود. کلمات کارشناس، معلم مربی، مال تقریبا همه 
در این ســاختار معنا دارند. اما امروزه جلوه های دیگری از یادگیری 
مطرح می شود ما با مفاهیمی مانند »جوامع یادگیرنده « و اقتصاد 
یادگیرنده مواجه می شویم امری که از تغییر، پردازش مداوم دانش و 
چرخش آن صحبت می کند به جای آنکه مکانی ثابت و آموزشی ثابت 
برای گرفتن باشد و در یک آزمون ثابت توسط افرادی معین توانایی 
فرد برای آموختن اثبات شود از یک فرایند مداوم یادگیری صحبت 
می شود در حقیقت آنچه در این فرآیند مهم است چگونگی ارتباطات 
است. یادگیری در انزوا اتفاق نمی افتد و نیازمند حضور اجتماعی است. 
اما ارتباط در یک جامعه می تواند افقی یا عمودی باشد. دریک فرآیند 
یادگیری مستمر ارتباط افقی و دوسویه است همه یاد می گیرند. این 
به معنای نداشــتن هدف و چشــم انداز نیست بر عکس همه سعی 
می کنند برای دســت یابی به فهمی مشترک از موضوعات روزمره و 
نزدیک تالش کنند و در نهایت چشــم انداز را برای قدم های بلندتر 
بدســت آورند. برای آنکه یک جامعه درحال یادگیری سازمان یابی 
شــود نیازمند انعطاف پذیری هستیم. آموختن در چنین موقعیتی 
فقط تغییر افکار و رفتار نیســت بلکه اصالح مداوم روابط است. در 
جوامع یادگیرنده سازمان تعدادی دفتر نیست که از طریق بردارهای 
عمودی اقتدار به هم مرتبط شده باشند، بلکه ارتباط مداوم داشتن و 

زندگی در میان انسان های واقعی است. 
این نگاه به جوامع و به یادگیری صاحب 
اصول اخالقی نیز هست: در این نگرش 
افراد را همان طورکه هستند می پذیریم 
و بــاور داریم که می خواهند یاد بگیرند، 
باور داریم تنبلی ذاتی نیست و اگر برای 
کار محیــط خوشــایند ارتباطی فراهم 
شــود همگان عالقمند کار و یادگیری 
هستند. این نگرش بر پایه اندیشه ورزی، 
حساسیت به نیازهای دیگران، کارگروهی، 
صبوری و برابرنگری و احترام بنا شــده 
اســت. دریک جامعه در حال یادگیری 
قدرت به طور منظم توزیع می شود، اقتدار 
از طریق احترام و گفتگوی متقابل شکل 
می گیــرد. حاال همه این ها چه ربطی به 

مدیریت منابع آب دارد؟
همه منابع به ویــژه منابع آب دارای 
ذی نفعان متعددی هســتند. یعنی افراد 
با قدرت متفــاوت و منفعت متفاوت به 
موضوع مرتبط می شــوند و شاید یکی 
از فراگیرترین ارتباطات اجتماعی حول 
محور »آب « شکل می گیرد. برای تصمیم 
گیری درباره منبع نیازمند تحلیلی از انواع 
ذی نفعان هستیم که این تحلیل بر پایه 

دو بردار منفعت و قدرت شکل می گیرد یعنی ذی نفعانی که منفعت 
قدرت و زیاد دارند یا برعکس قدرت کم و منفعت زیاد دارند مثال ساده 
می تواند کشــاورزان خرد و بزرگ باشد. برای آنکه تصمیم گیری ها 
درست و رضایتمندانه اتفاق بیفتد نیازمند آن هستیم که در هر سوی 
این بردار ها از مهارت مناسب استفاده کنیم که می تواند شامل مذاکره 
با ذی نفعان قدرتمند دارای منفعت زیاد، جلب حمایت ذی نفعان پر 
قدرت کم منفعت، توانمندسازی ذی نفعان دارای منفعت اما بی قدرت 
و درنهایت فرهنگ سازی درمیان کلیه شهروندان که به تنهایی منافع 
وقدرت محدودی دارند اما ضرورت دارد که به یک مفهوم مشترک بر 

سر مسئله کم آبی و مدیریت پایدار منابع آب برسند. 
حاال چرا نیاز داریم که برای رسیدن به این مفهوم مشترک از نوع  
»جوامع یادگیرنده« باشــیم و به جای معلم و مروج وآموزشــگر به 
دنبال تســهیل گر بگردیم و روابط را از بردار عمودی به سمت بردار 
افقــی بچرخانیم و اقتدار را در قالــب روابط دیگری معنا کنیم؟ در 
درجه اول برای آنکه در اقتدار »یکسویه « و »فرمان مدار« شکست 

خورده ایــم که اگر کار می کرد و جواب مــی داد حتما منابع آب ما 
سرجایشان بود و ما یا سنگاپور بودیم و یا امارات متحده! امروز آب 
به مهمترین مســئله اجتماعی ما تبدیل شده است و برای حل آن 
نیازمند یک حکمرانی خوب هســتیم.»حکمرانی خوب« الزمه اش 
درگیر کردن همه  ذی نفعان در همه ســطوح منفعت و قدرت است 
و این درگیر شدن نیازمند فرآیندهای ارتباطی از نوع »فرمان مدار« 
نیســت. نگاه تسهیل گری و حضور سازمان های تسهیل گری که این 
مفاهیم را عمیقا متعهد باشند کمک می کند پله به پله نردبان بلند 
مشــارکت و حکمرانی مناسب را طی کنیم. دراینجا تصویری واضح 

تر از فعالیت تسهیل گری در عرصه آب فراهم می کنم:
- جلب همکاران مقامات محلی برای حل مسئله ای که در سطح 

محلی وجود دارد 
- برای اجرای یک برنامه ذی نفعان نیازمند کار مشــترک هستند 
و تســهیل گران می توانند درک مشــترکی از موضوع را در تسهیل 

اجرای برنامه فراهم کنند. 
- آموزش داوطلبان محلی برای جمع آوری داده های ارزشــمند 

محلــی در جهت بهره برداری و حفاظت 
بهتر از منابع آب 

- پیــدا کــردن کمک دهنــدگان و 
اسپانســرهایی که بتواننــد برنامه های 

کوچک محلی را تامین مالی کنند 
-  همــواره در جامعه گروه های وجود 
دارد که صدایشــان شــنیده نمی شود 
شنیدن این صداها و توانمند سازی آنها 
می تواند صلح آمیز تر شــدن جوامع را 

تضمین کند. 
توانمند کردن ســازمانهای محلی   -
رسمی و غیر رسمی که به طور مستقیم 
با مسئله مربوط نیستند اما حضور موثری 
در سرعت بخشــیدن به پایداری منابع 
دارند مثل شوراهای روستایی و یا بانیان 

فعالیت های مذهبی و اجتماعی
- ظرفیت ســازی؛ جوامع فقط نباید 
یاد بگیرند به چه چیزی نیاز دارند بلکه 
بایســتی یادبگیرند چگونــه می توانند 
نیازشان را برطرف کنند و ظرفیت انجام 
کاری را بدســت آورند .بردن دستها به 
ســمت باال و طلبکاری با ظرفیت سازی 

نمی خواند.
- کمــک به مدیریــت اختالفات ذی 
نفعان برای رســیدن به تصمیم مشــترک و این یکی از مهمترین 

کارهای تسهیل گران است
- راه اندازی همکاری ها بین موسســات، دانشگاه ها و انجمن های 

صنفی در سطح محلی 
- ارائه برنامه های مناسب برای آنکه سطوح عملیاتی دولتی قادر 

باشند ارتباطات موثر با مردم برقرار کنند
- راه اندازی پویش های اجتماعی برای پررنگ کردن مسائل مربوط 

به آب و افزایش توجه شهروندان 
- جمع آوری ایده های نو، برگزاری مراسم ها و جشنواره های جذاب 

برای درگیر کردن همگان در موضوع آب 
- تشــویق و راه انداری تکنولوژی های مناســب در منطقه برای 

مدیریت و مصرف بهتر منابع آبی 
- برقراری تماس وایجاد شبکه ارتباطی میان کلیه بنگاه هایی که 

آب را درست مصرف می کنند و معرفی آنها 
- برگزاری کارگاههای آموزشــی در جهت فهم مدیریت یکپارچه 

منابع آب، شناخت 
و  ب  آ ق  حقــو
روش های پژوهشی 
- برقراری ارتباط 
بین همه بنگاه هایی 
که بــا مصرف آب 
کم درآمد و اشتغال 
ایجــاد  مناســبی 

می کنند
فــی  معر  -
»اتفاقــات خوب«، 
خوب«  »تمرینات 
و »الگوهای خوب« 
آنکه  برای  افراد  به 
روشن  انداز  چشم 

و توانایی اصالح مدیریت منابع آب را پیدا کنند.
اما فقط به یاد داشته باشیم  کلمات هر اندازه هم که از بار تاریخی 
و یا مفهومی ارزشمندی برخوردار باشند خیلی خوب ظرفیت آن را 
دارند که از معنا تهی شوند و متاسفانه تسهیل گری نیز از این قاعده 
مبری نیست. کم نیست رفتارهای »شومن مآبانه« که مثال می خواهد 
نشان دهد این یادگیری بایستی با شوخ طبعی و استفاده از روش های 
متنوع همراه باشد و در نهایت چیزی که می ماند »لحظه ای خوش« 
اســت که  اندیشه ورزی و پرسشگری و طرح مسئله درآن کمرنگ 
و کمرنگ تر می شــود. پس هرگاه خواســتید تسهیل گر باشید که 
همیشه فرصتش هست از خانه و مدرسه و محل کار و محله زندگی 

...به اصول اخالقی رجوع کنید و از خود بپرسید:
- آیا عمیقا باور دارم کســانی که با آنها ارتباط می گیرم به اندازه 

من می دانند هر چند از زوایای دیگری ؟
- آیا باور دارم آنچه قرار است دراین فرآیند جلو برود اندیشه ورزی، 

شناخت و گسترش دامنه پرسش هاست ؟
- آیا باور دارم  که در پس این یادگیری شاد و همه جانبه رسیدن 

به یک کارگروهی مشترک، تصمیم مشترک و ...  قرار دارد ؟
- آیا به نیازهای متفاوت اعضا جامعه و یا سازمان خود توجه دارم؟

و شما نیز هرگاه که به کسی یا سازمانی برخورد می کنید که ادعا 
می کند می خواهد با شــیوه های تسهیل گری به سرعت بخشیدن 
درحل یک مسئله یا رسیدن به یک فهم مشترک کمک کند بالفاصله 
خط کش ذهنی خود را در بیاورید و میزان صبوری، احترام متقابل، 
فرصت پرسشــگری واجازه نقد و شادی وشوخ طبعی که در آن فضا 

وجود دارد را اندازه بگیرید.

تسهیل گری و آنچه که ما از آن می فهمیم
* ارتباطات در یک جامعه یادگیرنده

ایــن روزها وقتی صحبــت از مدیریت منابع آب 
زیرزمینی می شــود همه نگاه ها به ســمت مدیریت 
بخش کشــاورزی نشانه می رود چون گفته می شود 
92 درصد از منابع آبی اســتان در بخش کشاورزی 
مصرف می شــود هر چند بر سر اعداد و ارقام بحث 
وجود دارد و بیشتر از آن برسر کیفیت آبی که درحال 
حاضر در استان بخش کشاورزی مصرف می کند. اما 
همین ســهم مصرف باال نگاه ما را از مدیریت سایر 
بخشها دور کرده است. درحالی که در واقعیت مسئله 
آب شــرب می تواند مسئله چالش برانگیزتری باشد 
و در همــه دنیا وقتی از مدیریت یکپارچه منابع آبی 
صحبت می شــود ضرورت حضور بنگاه های عرضه و 
توزیع آب شــرب نیز وجود دارد. درکشور ما به جز 
شــرکت آب و فاضالب که یک شرکت دولتی است 
شرکت دیگری وجود ندارد. اما اگر شرکت های آب 
و فاضالب را به تفکیک جغرافیایی و نحوه تامین آب 
نــگاه کنیم می توانیم با اغماض حضور چند بنگاه را 
در استان بپذیریم که منابع متعددی برای تامین آب 
و احتماال مدیریت های متفاوتی برای توزیع آب دارند. 

اما این گزارش صرفا بر مســئله آب شرب شهر کرمان تاکید دارد 
.مدیریت آب و فاضالب شــهر کرمان درمصاحبه ای با خبرگزاری 
مهر اعالم کرده اســت که نیاز کرمان 275۰ لیتر بر ثانیه اســت 
و75۰ لیتر بر ثانیه کســری دارد و سرانه مصرف کرمان 152 لیتر 

است که نسبت به دهه 8۰، سی درصد کاهش یافته است. درعین 
حال گزارش دیگری به سرانه 183 لیتر در شهر کرمان اشاره کرده 
است و گفته شده است که میانگین  مصرف سرانه استاندارد 15۰ 

لیتر و درخشکسالی 1۰5 لیتر است .
از سوی دیگر  آمارها حاکی از آن است که 3۰ تا ۴۰ درصد هدر 

رفــت فیزیکی و هدر رفت مصرفی 1۰ تا 2۰ درصد 
اســت که به طور متوسط در شهرکرمان 25 درصد 
هدر رفت محاسبه می شود یعنی تقریباً معادل کسری 

آب در وضعیت مصرف فعلی!
هدر رفت فیزیک ناشی از فرسودگی شبکه آبرسانی 
و خطوط انتقال آب اســت و هرساله در شهر کرمان 
۴۰ تا 5۰ کیلومتر بازسازی لوله ها صورت می گیرد .

گهگاه جنجال های رسانه ای بر سرکیفیت آب شرب 
شــهر کرمان که  تماما از آب های زیرزمینی واقع در 
دشت ماهان و قریه العرب تامین می شود صورت می 
گیرد، آخرین جنجال 2 ســال پیش بود که مربوط 
به سرطان زا بودن آب شرب شهری به دلیل انتقال 

توسط لوله آزبست است.
 مراجعه به  حافظه شــفاهی و مکتوب تاریخ آب 
شهر کرمان نشان می دهد که کمتر ار 6۰ سال است 
که شــهر کرمان صاحب آب لوله کشی شده  است. 
هنوز صدای جــار زدن گاریچی های حامل آب در 
حافظه افراد بسیاری طنین انداز است. گزارش دکتر 
ناصر زندی در سال 1328 از آلودگی شدید میکربی 
آب کرمــان حکایت می کند. در فاصله کمتر از 6 دهه تقریبا همه 
اهالی شــهر کرمان به آب شرب سالم دسترسی دارند هرچند که 
امروزه گفته می شود شهر در  تامین آب دچار گرفتاری شده است.

بــرای فراهم کــردن و به ویژه رفع کمبود آب شــهری راه های 

متعددی وجود دارد یکی از راه های دسترســی نه چندان ساده به 
گفته مهندس فهیمی مدیرعامل شــرکت هلیل آب خرید تعدادی 
از چاه های کشــاورزی درحوزه دشت ماهان است که می توان به 

کمک تامین آب شرب بیاید.
راه دیگر ترمیم شــبکه لوله کشــی فرسوده است که عامل هدر 
رفت بیش از ۴۰ درصد آب شــهری است و البته گفته می شود راه 
پرهزینه ای است. راه سوم اصالح الگوی مصرف دریک شهر کویری 
و خشــک با میانگین باران حداکثر 1۴۰ میلی متر است که سرانه 
مصرف آب را از18۰ یا 15۰ به 1۰۰ برســاند. برای تحقق این راه 
افزایش قیمت آب شرب پیشنهاد می شود که برخی بر این عقیده اند 
که آب یک کاالی بی کشش است و در برابر افزایش قیمت واکنش 
قابل توجهی نشان نمی دهد. راه چهارم باز چرخانی و تصفیه فاضالب 
شــهری است که باعث باال آمدن ســطح سفره های آب زیرزمینی 
داخل شهر شده اســت و هم به ابنیه تاریخی شهر آسیب رسانده 
و هم امکان افزایش تخریب در زلزله  ها را باال می برد. دراین مورد 
نیز گفته می شــود به دالیل محدویت بودجه ای حداکثر پیشرفت 
فاضالب شهری که از ابتدای دهه 7۰ شروع شده است 3۰ درصد 
اســت .و اما راه آخر حل مسئله آب انتقال آب از سایر حوزه ها به 
شــهر کرمان است که در حال حاضر دو مسیر انتقال بهشت آباد و 

صفارود برای آن تعریف شده است.
 مرتضی تهامی پور استاد دانشگاه شهید بهشتی می گوید مهم ترین 
خطر طرح های انتقال آب این است که مدیریت تقاضا به فراموشی 
سپرده می شود و چون برای بلند مدت پیش بینی می شود حجم 
عظیمی از آب که به مراتب بیش از نیاز فعلی است منتقل می شود. 
اطالعات دیگر حاکی از ان است که  در مورد خط انتقال صفا رود 
برای یک دوره ۴۰ تا 5۰ ساله و جمعیت ۴ میلیونی طراحی شده 
اســت. مرتضی تهامی پور ســوال می کند چرا  باید برای شهرهای 
کویــری چنین برنامه توســعه ای و جمعیتی تدارک ببینیم که به 
دنبال تأمین آب ازمســیرهای دور یا ژرفای زیاد باشــیم. جمعیت 

آب می خواهد و شــغل و اگر چنین ظرفیتی وجود نداشــته باشد 
تعادل به هم می خورد. ما نیازمند یک توســعه پایدار و همه جانبه 
در مناطق ساحلی جنوب هســتیم که بتواند با فاصله کم ازمنابع 
آب برای توسعه شهری اســتفاده شود وی تأکید می کند توسعه 
همه جانبه نه مانند عسلویه  که بگوییم 2۰ روز کار کنید و ده روز 

دیگر بروید به مناطق خودتان .
به نظر می رسد  مسئله انتقال آب از حوزه های جنوبی استان به 
شهر کرمان جمعیت مهم و نگران دیگری هم دارد، ساکنان حوزه 
جنوبی اســتان. سایت »کنار صندل« از نگرانی تبدیل شدن هلیل 
رود به یک رود خشــک و مهاجرت جمعیت یک میلیونی جنوب 
می گوید که خشکســالی درحال حاضر بدون انتقال آب هم آن را 
جدی کرده اســت . خانم رستمی از فعاالن بخش کشاورزی به نقل 
از مردم می گوید: »که آب ما را می خواهند برای استخرهای هفت 
باغ و ویالهای جوپار انتقال دهند« این احســاس تبعیض را شدیدا 
نشانه می رود. گزارشگران کنار صندل از مالک های یونسکو برای 
انتقال آب می نویسد که شامل کمبود اساسی آب درمقصد، آسیب 
ندیدن توسعه درمبدأ، ارزیابی جامع زیست محیطی، ارزیابی جامع 
اثرات فرهنگی و جتماعی و منصفانه بودن مزایا و منافع این انتفال 
برای مبدأ و مقصد اســت و به نظر می رســد که هیچکدام از این 

مالک ها وجود ندارد.
جواد حیدریان می گوید از دهه 5۰ همواره این رویای شور برای 
انتقال آب وجود داشــته اســت بعضی وقت ها شبیه رویای بریدن 
رشــته کوه البرز و تعدیــل و جابجایی هوای فالت مرکزی که  در 

دهه 133۰ وجود داشت به نظر می رسد.
اما ســوال این اســت که آیا مدیریت توسعه کم آب بر و سخت 
بودن مدیریت آب چه در حوزه شــرب  یا کشاورزی و عدم کفایت 
آموزش و توانمندی شهرنشین ها و بهره برداران می تواند دلیل خوبی 
برای انتقال آب و افزودن بر مشــکالت اســتانی به قیمت رضایت 

شهرنشینان کرمانی باشد؟  

در مدیریت مصرف سایر بخش ها چه می گذرد؟

آب شرب و شهر کرمان

آب، نیازمند مدیریت
علی فریدونی 

رویا اخالص پور
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آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرد سهم 
زغال سنگ در سبد انرژی جهانی در مقایسه با 
۲۷ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۲۶ درصد در سال 
۲۰۲۲ کاهش پیــدا کند. این آژانس اعالم کرد 

مصرف زغال سنگ در ســال گذشته به میزان 
۱.۹ درصــد کاهش یافت و بــه ۵.۳۵۷ میلیارد 
تن در مقایســه با سال پیش از آن رسید که به 
دلیل قیمت های پایین تر گاز و رشــد انرژی های 

تجدیدپذیر بود. استفاده از زغال سنگ در اروپا، 
کانادا، آمریکا و چین که بزرگترین مصرف کننده 
زغال سنگ جهان است، کاهش خواهد یافت اما 
در آسیای جنوب شرقی و بنگالدش رشد می کند.

کاهش سهم زغال سنگ 
در سبد انرژی جهانی
 تا ۵ سال آینده

  خبر
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معدن
زغالسنگ

ایجاد اشتغال و رشــد اقتصادی همواره به  عنوان 
دو شاخص مهم کالن برنامه های اقتصادی محسوب 
می شود. ششمین برنامه پنج ساله توسعه کشور تا افق 
1۴۰۰ نیــز با تاکید بر این موارد، اهداف کمی نظیر 
متوسط رشد اقتصادی ساالنه هشت درصد و کاهش 
نرخ بیکاری از 6 /12 درصد در ســال 1395 به 6 /8 

درصد در سال 1۴۰۰ را هدف گذاری کرده است. 
در این میــان، بخش معدن در ششــمین برنامه 
توســعه از چنان اهمیتی برخوردار بوده که در ماده 
2 این قانون از آن به  عنوان یکی از مســائل محوری 
برنامه توســعه نام برده شده است. سهم معدن در قانون برنامه پنج ساله ششم 
توسعه، متوسط رشد ارزش افزوده ساالنه 8 /8 درصد و نیز متوسط رشد ساالنه 
اشــتغال 6 /۴ درصدی است. با این توصیفات، با در نظر گرفتن جمعیت حدود 
1۰۰ هزارنفری شاغل به طور مستقیم در بخش معدن کشور، رسیدن به اهداف 
اشــتغال برنامه ششم نیازمند ایجاد ساالنه حداقل پنج هزار شغل مستقیم در 

حوزه معدن خواهد بود. 
به طوری که  باید تا پایان این برنامه حدود 25 هزار شغل مستقیم در بخش 
معدن ایجاد شــده باشد. حال سوال اینجاست که آیا اصوالً این چنین پتانسیل 
رشدی برای ایجاد اشتغال و رشد ارزش افزوده در انواع مختلف ذخایر معدنی 
کشــور وجود دارد و در صورت وجود، کدام ذخایر معدنی کشور نیازمند توجه 

ویژه برای پاسخگویی به این چنین اهداف کالنی هستند.

اهمیت زغال سنگ
پیش از آنکه به موضوع اهمیت اســتراتژیک ذخایر زغال ســنگ برای کشور 
بپردازیم، مطلب مهم دیگری را مورد بررسی قرار خواهیم داد. احتماالً در عصر 
حاضر اولین ســوالی که ذهن مخاطب این مقاله را به خود مشــغول می کند 

آن اســت که چرا با وجود ســرمایه گذاری دنیا روی 
انرژی های تجدیدپذیر، ایران باید به دنبال توســعه 
معادن زغال ســنگ خود باشــد. برای پاسخ به این 
سوال به بررسی چشــم انداز انرژی دنیا در سال های 

پیش رو می پردازیم. 
بر اســاس تازه ترین گزارش ســازمان بین المللی 
انرژی1 در ســپتامبر 2۰17 با عنوان »چشــم انداز 
انرژی دنیــا در ســال 2۰۴۰«، اگرچه جهت گیری 
ســرمایه گذاری های جدیــد دنیــا با بهــره بردن از 
مشــوق های دولتی کشورها به سمت تولید انرژی از 
منابع تجدیدپذیر حرکت می کند، اما ســوخت های 
فســیلی همچنان و حداقل تا ســه دهه آینده منابع 
اصلی تولید و تامین انرژی دنیا محســوب می شوند. 
بر اســاس این گزارش، پیش بینی می شود که میزان 
تولید الکتریسیته از زغال سنگ تا سال 2۰۴۰ دارای 
رشد 1۰ درصدی نســبت به سال 2۰15 خواهد بود 
و از میزان ۴1 /9 تریلیون کیلووات ســاعت در سال 
2۰15 به بیش از 39 /1۰ تریلیون کیلووات ســاعت 

در سال 2۰۴۰ خواهد رسید. 
این پیش بینی بیانگر این ادعاست که دنیا همچنان 
در حــال ســرمایه گذاری روی تامین انرژی از منابع 
زغال سنگ بوده و این مهم تا سالیان دور ادامه خواهد 

داشت. در کنار این، بیش از 7۴ درصد از تولید فوالد دنیا به روش کوره بلند و 
کنورتور صورت می پذیرد. رشد 12 درصدی تولید زغال سنگ کک شو در جهان 
در بازه پنج ساله 2۰11 تا 2۰15 نیز بیانگر اهمیت و سرمایه گذاری های کالن 

اخیر در این حوزه در دنیاست. 
از طرف دیگر اهمیت بهره گیری از ذخایر زغال سنگ در ایران به خاطر ذخایر 
نفت و گاز به شدت مغفول مانده است. این در حالی است که سایر رقبای ایران 
در ذخایر انرژی، نظیر آمریکا و روسیه با وجود دارا بودن ذخایر غنی نفت و گاز 
و نیز دارا بودن رتبه های اول و دوم در تولید گاز طبیعی و رتبه های سوم و اول 
در تولید نفت خام دنیا، به شــدت بر ذخایر زغال سنگ خود نیز سرمایه گذاری 
کرده اند. به عنوان مقایســه، آمریکا و روســیه رتبه های سوم و پنجم در تولید 
زغال سنگ دنیا را بر عهده داشته و به ترتیب، 9 /8 و 2 /5 درصد از زغال سنگ 
دنیا را تولید می کنند.2 در مقابل، ایران نه تنها به دنبال اکتشاف بیشتر ذخایر 
زغال ســنگ خود نرفته، بلکه به اســتخراج ذخایر موجود زغال سنگ خود نیز 
نپرداخته اســت. این در حالی است که سایر کشورهای دنیا همچنان به دنبال 

سرمایه گذاری در این بخش مهم اقتصاد دنیا هستند.
در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد از انرژی الکتریکی دنیا از منابع زغال سنگ 
تامین می شود و متوسط جهانی تولید و نرخ برداشت از ذخایر قطعی زغال سنگ 
جهان حدود 8 /۰ درصد اســت. ایران با نرخ برداشــت 1 /۰ درصدی از ذخایر 
زغال ســنگ خود، با نسبت یک هشتم نسبت به متوسط جهانی در حال تولید 
از ذخایر زغال ســنگ خود اســت و تا به امروز هیچ نیروگاه زغالی در کشــور 

احداث نشده است.
گفتنی اســت ســرمایه گذاری روی استخراج ذخایر زغال ســنگ، عالوه بر 
اشــتغال آفرینی باال در قیمت های کنونــی دارای جذابیت اقتصادی باالیی نیز 
است. متوسط قیمت هر تن زغال سنگ کک شو طی یک سال گذشته بیش از 
16۰ دالر بوده اســت و این منجر به سودآوری باالی شرکت های تولیدکننده 
زغال سنگ دنیا شده است. علت بهره وری پایین معادن قدیمی زغال سنگ کشور 
در حال حاضر به خاطر عدم ســرمایه گذاری مجدد در این معادن برای مدتی 
قریب به ۴۰ سال بوده است. استفاده از تکنولوژی روز دنیا و استخراج مکانیزه 
زغال سنگ عالوه بر افزایش بهره وری، سودآوری این بخش تولیدی کشور را نیز 
به شدت افزایش خواهد داد. این در حالی است که کشور با وجود دارابودن 15 
/1 میلیارد تن ذخیره قطعی زغال سنگ تنها 1 /1 میلیون تن تولید دارد! این 
بدان معناست که ظرفیت بالقوه ذخایر زغال سنگ در اشتغال زایی، ثروت آفرینی 

و تامین امنیت انرژی کشور به صورت بالفعل درنیامده است.

پتانسیل ایجاد 30 هزار شغل
انواع مختلف زغال ســنگ کشــور از منظر زنجیره ارزش شامل دو نوع عمده 
زغال ســنگ کک شو مصرفی در تولید فوالد و زغال سنگ حرارتی که در تولید 
انرژی الکتریکی مورد اســتفاده قرار می گیرد است. در بخش حاضر، پتانسیل 
ایجاد شــغل ذخایر قطعی زغال سنگ کشور در دو بخش زغال سنگ کک شو و 
حرارتی به تفکیک بررســی می شود. مجموع ذخایر قطعی زغال سنگ ایران در 
حال حاضر 15 /1 میلیارد تن اســت که از این میزان حدود 9۰۰ میلیون تن 
آن زغال سنگ کک شو و بیش از 25۰ میلیون تن آن زغال سنگ حرارتی است. 
سرمایه گذاری در همین میزان ذخیره قطعی زغال سنگ کشور پتانسیل ایجاد 

3۰ هزار شغل مستقیم را دارد. 
فراتر از این، بر اســاس پیش بینی شرکت های روسی فعال در زمین اکتشاف 
معادن زغال ســنگ ایران، مناطقی از کشــور حدفاصل نایبند کرمان تا طبس 
دارای ذخایر 11 تا 1۴ میلیارد تنی زغال ســنگ است. با سرمایه گذاری بیشتر 
در بخش اکتشاف زغال سنگ در این نواحی بخش مهمی از این ذخایر احتمالی 
تبدیل به ذخایر قطعی خواهد شــد که فصل جدیدی از ظرفیت های توسعه را 

پیش روی کشور قرار خواهد داد. 
سرمایه گذاری های صورت گرفته در کشور در طول زنجیره ارزش زغال سنگ 
کک شــو بر اساس ظرفیت تولید باالدست، برنامه ریزی شده و عدم تولید کافی 
زغال ســنگ، صنایع پایین دســت را دچار بحران کرده است. بر اساس ظرفیت 
مصرفی واحدهای کوره بلند، کشور نیازمند 3 /۴ میلیون تن کنسانتره زغال سنگ 
کک شو است. این بدان معناست که بر اساس حجم تولید کنسانتره زغال سنگ 
حال حاضر واحدهای تولیدی که حدود 1 /1 میلیون تن است و همچنین ظرفیت 
واحدهای تولید کنسانتره زغال سنگ کشور )و نیز نیاز وارداتی زغال سنگ برای 
ارتقای کیفی محصول داخلی و بلندینگ مناسب(، کشور نیازمند 3 /1 میلیون 
تن واردات و تولید سه میلیون تن کنسانتره زغال سنگ کک شوی داخلی است. 
این بدان معناســت که تولید کنسانتره زغال سنگ کک شو در معادن کشور با 
فرض 3۰ درصد واردات این محصول  باید حدوداً به سه برابر تولید حال حاضر 
آن برسد و این مطلوب تنها از طریق سرمایه گذاری مجدد و توجه ویژه به این 

صنعت حاصل خواهد شد.
اما دیگر نکته مهم در این بخش عالوه بر تامین زغال ســنگ مورد نیاز برای 
صنایع پایین دستی نظیر ککسازی و فوالد و به کار انداختن زنجیره کامل تولید 
در این بخش، افزایش میزان اشتغال در این بخش تولیدی کشور است. بر اساس 
تخمین ها، تعداد نیروی انســانی شاغل در معادن زغال سنگ کشور حدود 9 تا 
11 هزار نفر اســت. افزایش سه برابری تولید کنسانتره زغال سنگ کک شو در 
معادن زغال سنگ کشور نیازمند حداقل دو برابر شدن تعداد نیروی انسانی در 
این بخش تولید است. این به معنای ایجاد بیش از 1۰ هزار شغل مستقیم تنها 
در یک حلقه از زنجیره اقتصادی کشــور اســت که مسلماً به ایجاد ده ها هزار 
شغل غیرمستقیم در سایر بخش های مرتبط منجر خواهد شد. در حال حاضر، 
ســاالنه حدود 58۰۰ میلیون تن زغال ســنگ حرارتی در دنیا تولید می شود 
که کشــورهای چین، آمریکا، هند، ژاپن، آلمان، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، 
استرالیا، روسیه و انگلیس به ترتیب 1۰ کشور اول تولیدکننده انرژی الکتریکی 

از این منابع هستند. وفور استفاده از منابع زغال سنگ در تامین انرژی الکتریکی 
اهمیت استراتژیک این ذخایر برای کشورهای توسعه یافته دنیا را بیان می دارد.

بر اســاس تازه ترین گــزارش آژانس بین المللی انرژی، حجــم تولید انرژی 
الکتریکی با استفاده از زغال سنگ تا سال 2۰۴۰ همچنان با رشد روبه رو خواهد 
بود. بر اساس این گزارش، مناطقی از دنیا نظیر هند، خاورمیانه و آفریقا دارای 
بخش مهمی از سرمایه گذاری ها در این حوزه خواهند بود. این سازمان پیش بینی 
می کند که تقاضای زغال سنگ در کشور هند در بازه سال های 2۰15 تا 2۰۴۰ 
بیش از 9۰ درصد افزایش خواهد یافت که کاهش احتمالی مصرف زغال سنگ 
در چین را جبران خواهد کرد. در کنار اینها، تا سال 2۰۴۰ تولید الکتریسیته 
با استفاده از زغال سنگ در خاورمیانه و آفریقا به آرامی رشد پیدا خواهد کرد. 
این مطلب بیانگر تداوم سرمایه گذاری کشورهای دنیا و منطقه در به کارگیری 

زغال سنگ در تولید انرژی الکتریکی است. 
ایران در حال حاضر دارای هیچ نیروگاه حرارتی در حال بهره برداری نیست. 
در حــال حاضر تنها یک پروژه نیروگاه حرارتی در کشــور و در منطقه طبس 
)اســتان خراسان جنوبی، در منطقه مزینو شهرستان طبس( در دست احداث 
بوده که بعد از گذشــت قریب به دو دهه، دارای پیشرفت فیزیکی کمی بوده و 
در حال حاضر عملیات ســاخت آن متوقف است. مطالعات احداث این نیروگاه 
در طبس حدود دو دهه قبل انجام شد و وزارت نیرو هم از سال 1388 عملیات 
اجرایی احداث این پروژه را آغاز کرد. این طرح نیروگاهی با ظرفیت تولید 65۰ 
مگاوات شــامل دو واحد بخار 325 مگاواتی اســت و هزینه سرمایه گذاری آن 

حدود 5۰۰ میلیون دالر برآورد شده است.
مجموع ذخایر قطعی زغال ســنگ حرارتی ایران در حال حاضر بیش از 25۰ 
میلیون تن است. عالوه بر این حدود 3 /1 میلیارد تن ذخیره احتمالی زغال سنگ 
حرارتی در مناطق کوچعلی و مزینو کشــور نیز واقع شــده است. این در حالی 
اســت که با وجود دارا بودن این میزان از ذخایر ماده معدنی در کشور، ساالنه 
تنها حدود 15۰ تا 2۰۰ هزار تن از این ماده تولید و صادر می شــود. در عین 
حال، به دلیل هزینه باالی حمل از مراکز تولید این محصول تا بنادر صادراتی، 

ارزش اقتصادی این محصول نیز به شدت کاهش یافته است. 
در حالی که زنجیره ارزش این ماده معدنی همانند ســایر کشورهای دنیا با 
ســرمایه گذاری در تولید انرژی الکتریکی تکمیل خواهد شد و عالوه بر از بین 

رفتن هزینه های حمل ونقل این محصول، زمینه ایجاد اشــتغال و ثروت آفرینی 
در کشــور نیز به وجود خواهد آمد. زنجیره ارزش زغال ســنگ حرارتی دارای 
نرخ اشــتغال باالتری در مقایســه با سایر مواد معدنی کشور نظیر سنگ آهن و 
آلومیناست. تولید هر 1۰۰۰ مگاوات قدرت به طور متوسط نیازمند حدود پنج 
تا هفت میلیون تن زغال سنگ حرارتی )زغال سنگ با کیفیت و ارزش حرارتی 
باال( است و اشتغال مستقیم بیش از پنج تا هفت هزار نفر تنها در بخش معدن 

را به همراه خواهد داشت.
بــه این ترتیب، با توجه به میزان عظیم ذخایر این حامل انرژی در کشــور، 
ظرفیت بالقوه این دسته از منابع کشور در اشتغال زایی و ثروت آفرینی به شدت 
مغفول مانده اســت. در یک محاسبه ســاده، سرمایه گذاری برای تولید 3۰۰۰ 
مگاوات قدرت با اســتفاده از این ذخایر عالوه بر افزایش چهاردرصدی ظرفیت 
تولید برق کشــور، منجر به اشــتغال مســتقیم حدود 2۰ هزار نفر و اشتغال 
غیرمســتقیم حدود 15۰ تا 2۰۰ هزار نفر در ســایر بخش های مرتبط خواهد 
شــد. استفاده از چنین ظرفیت ایجاد اشتغالی در حالی که کشور با آمار باالی 
بیکاری روبه روســت، چشم انداز توسعه کشــور را تحت تاثیر قرار خواهد داد. 
عالوه بر این اهداف برنامه ریزی شده ایجاد اشتغال در بخش معدن در ششمین 
برنامه پنج ساله توسعه کشور با سرمایه گذاری در این حوزه محقق خواهد شد.

توسعه معادن و زنجیره ارزش زغال سنگ
اهمیت بخش معدن در اشــتغال زایی و شــکوفایی وقتی اهمیت بیشتری به 
خود می گیرد که بسیاری از اندیس های معدنی کشور در استان های محروم و 
کمتر توسعه یافته قرار دارند و در صورت آغاز و توسعه فعالیت های معدنی، نقش 
مهمــی در محرومیت زدایی از این مناطــق ایفا خواهند کرد. در همین زمینه، 
ذخایر اکتشاف شده زغال سنگ در استان خراسان جنوبی و در شهرستان طبس 
حدود 76 درصد ذخایر زغال ســنگ کشور اســت. در حال حاضر حدود 8۰۰ 
میلیون تن از ذخایر قطعی زغال ســنگ کشور در این منطقه قرار دارد. عالوه 
بر محرومیت زدایی، توسعه و بهره برداری از این ذخایر، 
راهکار مهمی در برابر تهدیدات اقلیمی بلندمدت است 
که این منطقه از کشــور ما را به شدت تحت تاثیر قرار 
داده و در آینده بلندمدت نیز تحت تاثیر بیشــتری قرار 
خواهد داد. مهم ترین تهدیدات اجتماعی و امنیتی کشور 
در مناطق شرقی شامل تغییرات اقلیمی نظیر خشکسالی، 
بحران آب و عدم توسعه یافتگی صنعتی است که مقاالت 
زیادی در مورد آن در سال های اخیر نگاشته شده است 
و در محافــل مختلف کارشناســی و کالن مورد بحث 
قرار گرفته اســت. این عدم توســعه یافتگی صنعتی در 
کنــار وضعیت کنونی اقلیمی این مناطق، نتیجه ای جز 
بحران های عظیم مهاجرتی و عواقب ناشــی از آن نظیر 
حاشیه نشــینی شــهرهای کالن و خالی شدن مرزهای 
شرقی، گســترش فقر و بیکاری، تضادهای اجتماعی و 
ســایر مشکالت ناشی از آن را به همراه نخواهد داشت. 
چه آنکه سال هاست بسیاری از مناطق شمالی، مرکزی 
و غربی کشور با مشکالت ناشی از این بحران مهاجرتی 
دست به گریبان بوده اند. به همین منظور توسعه معادن 
زغال ســنگ در این منطقه راهکار پایداری برای توسعه 
صنعتی جمعیت ســاکن در این نواحی از کشور قلمداد 
می شــود. برای روشــن شــدن اهمیت موضوع توسعه 
اقتصادی و اجتماعی این مناطق به چند عامل تاثیرگذار 

بر این موضوع می پردازیم.

نیاز کشور به سرمایه گذاری بیشتر در بخش اکتشاف
بر اســاس اسناد زمین شناســی ملی، ذخایر احتمالی زغال سنگ در مناطق 
شرقی کشور بین 11 تا 1۴ میلیارد تن تخمین زده می شود. چنین سطحی از 
ذخایر احتمالی در صورت ســرمایه گذاری بیشتر در جهت تبدیل آن به ذخایر 
قطعی، ایران را در جمع 15 کشور اول دارای بیشترین ذخایر زغال سنگ جهان 
قرار خواهد داد. اهمیت موضوع اکتشاف با توجه به این نکته مشخص می شود 
که کشــف ذخایر جدید و تبدیل ذخایر احتمالی به قطعی استراتژی پیشرفت 
اقتصادی و اشتغال زایی کشور را در سطح کالن برای چندین دهه آتی تحت تاثیر 
قرار خواهد داد. این مساله به  طور مشخص در مورد زغال سنگ، دارای ظرفیت 
عظیمی است که در صورت توجه و توسعه، مانند سایر کشورهای توسعه یافته 
و در حال توســعه دنیا، فصل جدیدی از توســعه اقتصــادی و اجتماعی را در 
سطح کالن کشور و در مناطق محروم به همراه  خواهد داشت. در حال حاضر 
منابع مالی سرمایه گذاری شده در اکتشاف معادن زغال سنگ بسیار ناچیز بوده 
و عالوه بر آن عمق مطالعات اکتشــافی در پهنه های زغال خیز بسیار کم است. 
سرمایه گذاری بیشتر و استفاده از منابع غیربودجه ای و افزایش عمق حفاری های 
اکتشــافی از منظر کارشناسان بخش معدن از مهم ترین اولویت هایی است که 

باید در راستای توسعه معادن زغال سنگ تحقق یابد.

جمع بندی
موردنیاز صنعت فوالد کشور، ایران ساالنه نیازمند واردات 3 /1 میلیون تنی 
این محصول و تولید بیش از ســه میلیون تن کنســانتره زغال ســنگ کک شو 
است. این میزان تولید، به معنای تولید حدوداً سه برابری حجم تولید کنسانتره 
زغال سنگ کک شوی حال حاضر کشور است که منجر به افزایش 1۰ هزارنفری 

اشتغال مستقیم در این حوزه خواهد شد. 
عالوه بر این، ســرمایه گذاری برای تولید 3۰۰۰ مگاوات قدرت الکتریکی از 
زغال ســنگ حرارتی نیازمند تولید بیش از 15 میلیون تن زغال سنگ حرارتی 
است که منجر به ایجاد اشتغال مستقیم بیش از 2۰ هزار نفر در بخش معدن و 
اشتغال غیرمستقیم 5 تا 1۰ برابری در سایر بخش ها خواهد شد. بدین ترتیب، 
تحقق اهداف برنامه ریزی شده بخش معدن در ششمین برنامه پنج ساله توسعه 
کشور نیازمند توجه جدی به توسعه معادن زغال سنگ و تکمیل زنجیره ارزش 
آن اســت. عالوه بر این، توســعه معادن زغال سنگ به لحاظ استراتژیک دارای 

اهمیت فوق العاده ای برای کشور است. از جمله این موارد:
1- اهمیت تنوع بخشــی منابع تولید انرژی، همانند ســایر کشورهای دارای 

منابع عظیم نفت و گاز
2- توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار در مناطق شرق و جنوب شرقی کشور 
به منظور محرومیت زدایی و نیز پیشــگیری از بحران های مهاجرتی ناشــی از 

تغییرات اقلیمی در این مناطق
3- تنوع ســبد تکنولوژی تولید فوالد با اســتفاده از زغال سنگ است که از 

بااهمیت ترین مسائل حال حاضر و سال های آتی کشور محسوب می شود. 

پی نوشت ها: 
  1- گزارش آژانس بین المللی انرژی در سپتامبر 2۰17 با عنوان چشم انداز 

انرژی دنیا در سال 2۰۴۰
 )BP( 2- آمار سازمان زمین شناسی آمریکا و آمار ساالنه شرکت بی پی 

* قائم مقام مدیرعامل شرکت مادرتخصصی )هلدینگ( توسعه معاون 
و صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(

رسیدن به اهداف اشتغال در ششمین 
برنامه پنج ساله توسعه کشور نیازمند 
ایجاد حدود 25 هزار شغل مستقیم در 
بخش معدن تا پایان این برنامه است. 

در میان انواع ذخایر مواد معدنی موجود 
در کشور، معادن زغال سنگ از پتانسیل 

باالیی در اشتغال زایی برخوردار است. بر 
اساس محاسبات موجود، توسعه معادن 

زغال سنگ کشور پتاسیل ایجاد نزدیک به 
30 هزار شغل مستقیم و ده ها هزار شغل 

غیرمستقیم را داراست

واکاوی تحقق اهداف برنامه ریزی شده بخش معدن در برنامه ششم توسعه

اهمیت استراتژیک ذخایر زغال سنگ
رییس انجمن زغالسنگ: 

دولت 13 هزار شاغل 
این صنعت را دریابد

محمد مجتهد زاده رییس هیات مدیره انجمن زغالسنگ ایران گفت: امروز بالغ بر 13 هزار نفر در 
صنعت زغالسنگ کشور فعالیت می کنند و چشم انتظار کمک و پشتیبانی دولت برای ثبات فعالیت 
خود هستند. وی افزود: برآورد می شود تا پایان 96 یک میلیون و 5۰۰ هزار تن کنسانتره زغالسنگ 
از چهار ناحیه طبس، کرمان، البرز شــرقی و البرز مرکزی اســتخراج شود که نسبت به عملکرد سال 

95 رشد 15 درصدی خواهد داشت.
ذخیره میلیاردی زغالسنگ کشور 

مجتهد زاده اضافه کرد: بررسی ها نشان می دهد میزان ذخیره فعلی زغالسنگ کشور یک میلیارد 
و 2۰۰ میلیون تن زغال کک شــو و 1,5 میلیارد تن زغالســنگ حرارتی است. و برآورد شده که 2 تا 

سه برابر این ارقام هم ذخیره احتمالی باشد.
بستر اشتغال 20 هزار نفری در صنعت زغالسنگ

رییس هیات مدیره انجمن مزبور گفت: امروز حدود 1,7 میلیون تن زغالسنگ مورد نیاز ذوب آهن 
اصفهان اســت و وارد مدارشــدن کارخانه زرند کرمان مجموع نیاز به این ماده معدنی را به رقم 3,5 
میلیون تن کنســانتره می رســاند. وی تاکید کرد: رشد تولید واحد های داخلی عالوه بر اشتغال 13 

هزار نفر نیروی کار فعلی، زمینه اشتغال در مجموع 2۰ هزار نفر را فراهم می سازد.
ضرورت استقرار واحد های ایمنی، بهداشت و محیط زیست

مجتهدزاده ضمن یادآوری شــرایط ایمنی در معادن زغالســنگ که در معرض خطر مشابه معدن 
آزاد شــهر )اســتان گلستان( قرار دارند، افزود: اکنون درخواســت این است که در چهار ناحیه زغال 
خیز کشــور که شامل کرمان، طبس، البرزهای شرقی و مرکزی می شود، واحدهای HSE ) ایمنی، 
بهداشــت و محیط زیست ( مستقر شوند. وی تاکید کرد: وظیفه واحد های HSE کنترل و نظارت 
بر تمام معادن ناحیه ذیربط است که از لحاظ ایمنی، امداد و نجات آنها را تحت پوشش قرار دهند.

استاندارد سازی معادن زغالسنگ یک ضرورت
انجمن  مدیــره  هیــات  رییس 
زغالســنگ ایران ضمن تایید غیر 
استاندارد بودن تجهیزات و امکانات 
معادن این بخش، گفت: تجهیزات 
ضدانفجاری معادن زغالسنگ کهنه 
و فرســوده اســت و حادثه معدن 
زغالسنگ آزاد شــهر هم ناشی از 
کهنه و فرســوده بودن تجهیزات 
بود. براثر انفجار معدن زغالســنگ 
آزاد شــهر ) اســتان گلستان ( در 
اردیبهشت ماه امسال دهها نفر از 

معدنکاران جان خود را از دست دادند.
معدنكاران در حین کار نیازمند آموزش

مجتهدزاده افزود: امروز نیروی کار در سطوح مختلف باید از آموزش روز برخوردار باشد و در بخش 
معادن این موضوع اهمیت بســزایی دارد، بویژه در معادن زغالســنگ که همواره خطر انفجار وجود 
دارد. وی خواستار توزیع امکانات ایمنی و تجهیزات استاندارد در سطح معادن زغالسنگ کشور شد.

نظارت وزارت صنعت بر عملكرد معادن زغالسنگ
رییس انجمن یاد شده اضافه کرد: واقعه معدن زغالسنگ آزاد شهر، زمینه نظارت دقیق تر وزارت 
صنعت، معدن و تجارت را بر این بخش افزایش داد و عالوه بر آن سازمان نظام مهندسی معدن هم 
در این ارتباط فعال شده است. وی گفت: وزیر صنعت در دولت دوازدهم اکنون اولویت کاری خود را 

ایمنی در معادن زغالسنگ اعالم کرد و این امر موجب امیدواری معدنکاران شده است.
به گزارش ایرنا، امروز صنعت زغالسنگ ایران قدمتی بیش از 5۰ سال دارد و اشتغال مستقیم 13 
هزار نفر را فراهم ساخته است. گزارش های پیشین نشان می دهد سالیانه میزان واردات زغالسنگ 
کشــور به رقم یک میلیون و 5۰۰ هزار تن می رســد و ترکیه در همسایگی ایران حدود 6۰ میلیون 

تن زغالسنگ در سال تولید می کند. 
براثر انفجار در معدن زغالســنگ زمستان یورت آزاد شهر گلستان در سیزدهم اردیبهشت ماه 96 

دهها نفر از معدنکاران زحمتکش جان خود را از دست دادند. 
آمارهای منتشــر شده نشان می دهد براثر انفجار در معدن سنگرود استان گیالن در سال 1375 
تعداد 2۰ نفر جان باختند، انفجار شهریور 138۴ معدن باب نیزو زرند کرمان 9 نفر قربانی داشت و 
بار دیگر در فروردین 1388 باب نیزو با 12 نفر قربانی روبرو شــد و معدن یال شــمالی طبس نیز در 

آذر 91 پیامد هشت نفر قربانی را به همراه داشت .

مطالبات 350 میلیاردتومانی زغال سنگی 
ها ازشرکت های ذوب آهن

عضو هیات مدیره انجمن زغال ســنگ ایران گفت: واحدهای تولیدی زغال ســنگ حدود 35۰ 
میلیارد تومان از شــرکت های ذوب آهن مطالبات معوقه دارند.   مهدی ناییجی افزود : مطالبات 
معوقه واحدهای تولید زغال ســنگ کشور از 2 شرکت ذوب آهن اصفهان و زرند کرمان مشکالت 
زیادی را برای آنها در پرداخت دستمزد و حقوق دولتی ) تامین اجتماعی و مالیات( ایجاد کرد. به 
گفته وی 65 درصد از نیاز زغال سنگ این واحدهای صنعتی را واحدهای تولید داخل کشور تامین 
می کنند. براساس آمار خانه معدن ایران میزان کنسانتره زغال سنگ مورد نیاز در واحدهای ذوب 
آهن ایران حدود 1,5 میلیون تن اســت که 7۰ درصد از این نیاز در داخل تولید می شــود. عضو 
هیات مدیره انجمن زغال ســنگ ایران گفت که حــدود 7۰ میلیارد ریال از مطالبات معوقه فوق 
مربوط به واحدهای زغال ســنگ فعال در مازندران است. ناییجی اظهار داشت که واحدهای زغال 
ســنگ برای دریافت مطالباتشان از شرکت های ذوب آهن بدهکار به دنبال خرید آهن تولید این 

واحدها شدند که با قیمت گرانتر از بازار در اختیارشان قرار می گیرد.

علی پالیزدار*

انزوایی برای زغال سنگ نیست

 افکار عمومی در آلمان بر این باور اســت که دولت این کشــور باید موضع خود را در برابر زغال 
سنگ مشخص کند.

این کشــور از ســویی از تعهد به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تا 3 ســال آینده می گوید و از 
سویی دیگر در میان منابع گوناگون تولید انرژی همچنان بر زغال سنگ بیش از گاز طبیعی، انرژی 
هســته ای و انرژی های تجدیدپذیر اتکا دارد تا سوختی را که چرخ صنایع گوناگون آن را به چرخش 

درمی آورد، تامین کند.
البته دوگانگی موضع دولت ها در مصرف زغال سنگ به آلمان محدود نمی شود. این همان روشی 
است که در هند و چین هم به عنوان مصرف کنندگان بزرگ این کانی رواج دارد؛ هند از تقاضا برای 
حمایت ســازمان های بین المللی برای حذف زغال سنگ می گوید و چین هم به دنبال آلودگی هوای 
پکن در سال گذشته همواره از تعطیلی معادن می گفته، اما همچنان در مسیر مصرف پیش می رود.

از این احوال می توان به این نتیجه رسید که تنها ترامپ در ایاالت متحده نیست که داعیه دار احیای 
زغال سنگ است و اقتصاد بزرگی همانند چین و اقتصاد نوظهوری مانند هند نیز هنوز این کانی سیاه 
و آالینده را دستاویز توسعه قرار داده اند و به آسانی از آن چشم نمی پوشند. در همین حال تغییرات 
آب و هوایی و گرم شــدن کره زمین دغدغه جهانی اســت و باید برای آن چاره اندیشی کرد، اما این 
احوال نشــان می دهد جهان برای اینکه جامه ای سبز بر تن اقتصاد بپوشاند هنوز راه درازی در پیش 
دارد و تا زمانی که گرمایش به نقطه بحران برسد شرکت های معدنی می توانند به استخراج و فروش 

زغال سنگ به عنوان منبع تولید انرژی مشغول باشند.
هر چند طرفداران محیط زیســت تالش می کنند افکار عمومی را از پیامدهای این اتفاق، باخبر و 
آنها را به واکنش در مقابل آن ترغیب کنند، اما زغال ســنگ با همه آالیندگی هنوز از گاز طبیعی و 
انرژی های تجدیدپذیر ارزان تر و دســترس پذیری به آن آسان تر است، در نتیجه گروه های سرمایه دار 
همچنان توانمندتر پیش می روند و به نظر می رسد برخالف آنچه رسانه ها سعی در انتشار آن دارند، 

زغال سنگ چندان در انزوا نیست.

* روزنامه نگار

ثمن رحیمی راد*
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آب و کشاورزی6
مهندس مهرفرد معاون توســعه بازرگاني و 
صنايع وزارت در جريان سفر به استان كرمان، 
از طرح در دســت اقدام زنجيــره ارزش توليد 
خرماكه شامل آموزش كشاورزان، توزيع نهاده 

ها، خريد محصول، سردخانه نگهداري، سورت، 
بســته بنــدي و فرآوري خرما در شهرســتان 

نرماشير می باشد،بازديد كرد
رضا محمد حســينی مدير تعاون روستائی 

اســتان كرمان گفت :اين طــرح تا كنون 35 
درصد پيشرفت فيزيكي داشته و در زميني به 
مساحت 4 هكتار وبا 3000 مترمربع زير بنادر 

حال اجراست.

طرح زنجيره ارزش توليد 
خرما در رستم آباد نرماشير 

در حال اجراست

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

آقاتوافقی2 شیفتکارگر ساده

خانم300 هزار تومان8/30 تا 13منشی

خانم600 هزار تومان8 تا 14/30امور دفتری

خانم650 هزار توماندو شیفتفروشنده

آقایک میلیون و 8500 تا 16حسابدار

خانمتوافقیتوافقیپرستار بچه

خانمتوافقیعصرهابازاریاب تلفنی

آقااداره کارتراشكار ماهر و نیمه ماهر

آقااداره کارراننده پایه 2

آقااداره کار+ بیمه7 تا 15/30راننده و کارپرداز

آقاتوافقیدو شیفتخدماتی و نظافتچی

آقاتوافقیتوافقیمهندس شیمی

آقایک میلیون و 7400 تا 15 دیپلم برق صنعتی

خانم700 هزار تومانیک شیفتنیروی آشپزخانه

آقا600 هزار تومان + سرویسعصرهاسالن دار

خانم17 تا 22صندوق دار

هفته نامه اقتصادکرمان  3247427۱                    کاریابی کارآفرین    32446836

مهلتدستگاه مناقصه گذارموضوعنوع فراخوانردیف

تعریض ابنیه فنی و عملیات خاکی مناقصه1
کیلومتر14 تا 18 ) محور فاریاب - 

بلوک ( 

اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای جنوب کرمان

96/10/22

تعریض ابنیه فنی و عملیات خاکی مناقصه2
محور جیرفت -بلوک - فاریاب  

)کیلومتر 47 تا 52 (

اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای جنوب کرمان

96/10/22

تعمیرات اساسی پل بزرگ بهادر آباد مناقصه3
و تعمیرات اساسی پلهای محور 

جیرفت - اسفندقه 

اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای جنوب کرمان

96/10/22

تعمیرات اساسی پلهای بزرگ سرجاز، مناقصه4
جنگل آباد و تعمیرات درز انبساط 

پلها ) شهرستان جیرفت ( 

اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای جنوب کرمان

96/10/22

روکش آسفالت راههای روستایی مناقصه5
)سقدر - دومار، جیرفت - عنبرآباد(

اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای جنوب کرمان

96/10/22

تعریض ابنیه فنی و عملیات خاکی مناقصه6
محور جیرفت- بلوک- فاریاب 
کیلومتر 500+45 تا 47+000 

اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای جنوب کرمان

96/10/22

تعریض ابنیه فنی در محور جیرفت مناقصه7
- بلوک محدوده پیچ کریم آباد تا 5 

کیلومتر بعد

اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای جنوب کرمان

96/10/22

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: 32474272

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

گزارشی از وضعیت ریزش های جوی  
کاهش 4۱.5 درصدی بارندگی 
سال ۱396 نسبت به سال گذشته

وضعیت بارندگی کشور در سال آبی جاری زنگ خطر را 
به صدا درآورده است؛ آمارهای می گویند میزان بارش های 
جوی در کشورمان از اول مهرماه سال جاری تا شامگاه 
1۰ دی، نسبت به میانگین بارش ها در دوره های مشابه 

۴9 سال اخیر 58 درصد کاهش یافته است.
تازه ترین گزارش دفتر مطالعات منابع آب ایران نشان 
می دهد در 1۰۰ روز نخست سال آبی جاری، ارتفاع کل 
ریزش های جوی به 3۰.6 میلی متر رسیده است که این 
مقدار بارندگی نســبت به دوره مشابه سال آبی گذشته 

۴1.5 درصد کاهش نشان می دهد.
بر این اســاس، حجم بارش ها در 1۰۰ روز ســپری 
شــده از ســال آبی جاری معادل 5۰میلیــارد و ۴3۰ 
میلیون مترمکعب بوده که نســبت به حجم 86میلیارد 
و 196میلیون مترمکعبی بارش های در ســال گذشته، 
۴1,5 درصــد کاهش یافته اســت. همچنین بررســی 
وضعیت بارش های جوی بــه تفکیک حوضه های آبریز 
اصلی کشور نشان می دهد همه حوضه های آبریز کشور 
در مقایســه با میانگین بارندگی های ۴9 ســال اخیر با 
کم بارانی شدید مواجه هستند و بارش های آنها در 1۰۰ 
روز اخیر نســبت به میانگین ۴9 ساله از 19 تا بیش از 

93 درصد افت کرده است. 
مقایسه بارندگی این حوضه های آبریز با سال گذشته 
نیز نشــان می دهد به جز حوزه مرزی شرق که وضعیت 
بارندگی هایش نسبت به سال گذشته تغییری نداشته، 
مابقی پنج حوزه آبریز اصلی کشــور شامل حوضه های 
»دریای خزر«، »خلیج فارس و دریای عمان«، »دریاچه 
ارومیه«، »فالت مرکزی« و »قره قوم« کاهش 1۴ تا بیش 

از 67 درصدی بارش ها را تجربه کرده اند.
در این میان بررســی وضعیــت بارندگی به تفکیک 

استان ها نیز وخامت اوضاع را تائید می کند.
بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی دفتر مطالعات 
منابع آب ایران وابسته به وزارت نیرو، در سال آبی جاری 
بارندگی کل 31 اســتان کشور نسبت  به میانگین ۴9 
ساله کاهش یافته است و در بارش ها در مقایسه با مدت 
مشــابه سال قبل نیز فقط در 5 استان بوشهر، سیستان 
و بلوچستان، فارس، گلستان و هرمزگان بهبود نسبی را 
تجربه کرده است اما 26 استان باقی مانده شاهد تشدید 

بحران کم بارشی بوده اند. 
از سوی دیگر آمارهای مربوط به ورودی آب به سدهای 
کشور نیز از افت 23 درصدی ورود آب به مخازن سدهای 
کشــور نسبت به سال گذشــته حکایت می کند. بر این 
اســاس فعاًل از 5۰ میلیــارد مترمکعب ظرفیت مخازن 
ســدهای کشور،  2۰,۴9 میلیارد مترمکعب پر است که 
این میزان نیز در مقایسه با سال گذشته 1۰ درصد کمتر 
شده است. آمارها نشان می دهند از کل 177 سد کشور، 
مخازن 97 سد کشور که 39 درصد کل ظرفیت مخازن را 
شامل می شوند، کمتر از ۴۰ درصد آب دارند. همچنین 
مخازن 17 ســد، معادل 27 درصد از کل ظرفیت بین 

۴۰ تا 5۰ درصد پر هستند.

خبر   خبر   

افتخار آفرینی تولید کنندگان برتر 
استان کرمان در بخش کشاورزی 

از 8 نفر تولید کننده برتر اســتان کرمان در ســی و 
دومین مراسم تجلیل از نمونه های ملی بخش کشاورزی 

تقدیر می گردد
پرویز رســتگاری مدیر هماهنگی و ترویج کشاورزی 
استان کرمان گفت: درراستای اجرای سیاستهای وزارت 
جهادکشــاورزی مبنی برارج نهــادن به تولیدکنندگان 
برتربخش کشــاورزی وبه منظورایجادرقابت سالم بین 
تولیدبیشتروبهترمحصول،فراهم  باهدف  تولیدکنندگان 
نمودن زمینه مساعدبرای تبادل تجربیات، الگوقراردادن 
ومعرفی کشــاورزان نمونه باهدف اشــاعه دانش نوین 
،همه ساله مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی اقدام به 
شناسایی ،انتخاب ومعرفی تولیدکنندگان وبهره برداران 

برتردرزیربخش های مختلف کشاورزی می نماید.
وی افــزود: به همین منظور درســال جاری تعداد8 
تولیدات  نفرازتولیدکنندگان استان کرمان دربخشهای 
گیاهی)محصوالت پسته،خرما،گل محمدی(، آب وخاک، 
ترویج وتشــکلها به عنوان نمونه های برترملی انتخاب 

ومعرفی گردیدند.

افزایش تولید گوشت گاو با ورود 
نژاد گاو سیمنتال به استان کرمان

علی باقری معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی 
کرمان گفت: با تبعیت از خط مشی دولت در استفاده از 
نژاد های دو منظوره بخصوص در گله های روســتائی و 
اقتصادی کردن پرورش گاو در جوامع روستائی، استان 
کرمان هم با استفاده از اسپرم منجمد این نژاد و توزیع 
آن، از ســال 95 بــه جمع پروژه آمیختــه گری با نژاد 
سیمنتال پیوسته است.  وی افزود: از جمله مزایای این 
نژاد  ابتالء کمتر به بیماریهای متابولیک و عفونت های 
پستانی، مشکالت کمتر در باروری، دارا بودن سلولهای 
سوماتیک کمتر و ابتالء کمتر به ورم پستان، پروتئین و 
چربی شیر بیشتر و نتیجتا کیفیت بهتر در صنعت تبدیل 
شیر، کیفیت گوشــت بهتر و رشد بیشتر، طول عمر و 
ماندگاری بیشــتر در گله، تبدیل و بازده غذایی بهتر و 
وابستگی کمتر به کنستانتره و خلق و خوی آرام می باشد. 
باقری با بیان اینکه کشور ما با اصالح نژاد و استفاده از 
نژادهای پر تولید از جمله هلشتاین  از لحاظ تولید شیر 
خود کفا شده است، افزود: یکسو شدن تولیدات در جهت  
تولید شیر، متاسفانه در حال حاضر کشور با کمبود تولید 
گوشت روبرو گشته که جهت رفع این مشکل، سیاست 
دولت و مرکز اصالح نژاد دام کشور بر این قرار گرفت تا 
از نژادهای دو منظوره در جهت رفع آن استفاده گردد.

وی ادامــه داد نژاد دو منظوره بــه نژادی اطالق می 
گردد که در کنار تولید شــیر مطلوب، گوشت مرغوب و 
با کیفیت هم تولید می نماید. یکی از نژاد های عالی دو 
منظوره همین نژاد سیمنتال است که توانسته با توجه 
به مزایایی که نســبت به سایر نژادها ازجمله هلشتاین 
دارد، مشتاقان زیادی را در جامعه دامپروری پیدا کند. 

فقدان صنایع تبدیلی به منظور بسته بندی مناسب محصول 
زعفران اســتان کرمان موجب گردیده کــه این محصول را 
دالالنی از استانهای مجاور از جمله خراسان به صورت فله ای 
از کشــاورزان کرمانی خریداری و با برند و ارزش افزوده این 
استان به بازار عرضه کنند. به گزارش ایرنا، با همت دولت تدبیر 
و امید و همکاری کشــاورزان کرمانی و دستگاه های مربوطه 
محصول زعفران در شهرســتان زرند و برخی دیگر از مناطق 
مختلف کرمان جایگزین کشــت های دیگر از جمله علوفه، 
گندم، جو، ســیب زمینی و محصوالتی با مصرف آب فراوان 
شد و این تغییر الگوی کشت به علت صرفه اقتصادی موجب 
رضایتمندی کشــاورزان شده اما همواره مشکالتی برای برند 
سازی و فروش این محصول استان کرمان در بازار رقابت وجود 
دارد. هم اکنون نبود شرکت تعاونی قدرتمند برای بسته بندی 
زعفران به عنوان محصول نخست کشاورزی شهرستان زرند 
کرمان به شدت احساس می شود زیرا دالالن و شرکت های 
تعاونی بزرگی از استان های دیگر از جمله خراسان محصول 
زعفران را از کشــاورزان بومی خریداری کرده و تنها با بسته 
بندی و برندســازی، به سوددهی می رسند و این محصول با 

کیفیت استان کرمان را به نام استان های دیگر به بازار فروش می برند. 
ضرر عمده این عمل پس از کشــاورزان بومی به اقتصاد اســتان 
کرمان وارد می شــود زیرا نوعی خام فروشــی در محصوالت بومی 
محســوب می شــود و این محصول عمده شهرستان زرند و استان 
کرمان می تواند عالوه بر ســود دهی بیشتر، اشتغالزایی خوبی را با 
احداث صنایع تولیدی پایین دستی بوجود آورد. هم اکنون زمان آن 
رسیده که تمامی مسئوالن دستگاه های ذیربط در استان کرمان با 
حرکتی جهادی و هم افزایی بیشــتر، همانگونه که در تغییر الگوی 
کشت و تغییر روش های آبیاری محصوالت کشاورزی در جهت صرفه 
جویی آب موفق عمل کرده اند، در گام آخر بسته بندی محصوالت، 
برند سازی و حضور در بازار رقابت نیز به کمک کشاورزان بشتابند و 
خودی نشان دهند. استاندار کرمان پیش تر در سفری به شهرستان 
زرند کرمان قول های مســاعدی برای پرداخت وام با بهره کم، برای 
احداث صنایع تولیدی بسته بندی و برندسازی و شرکت های تعاونی 
برای فروش زعفران با مدیریت بخش خصوصی بومی داده اســت تا 
برند و ســود اقتصادی محصول زعفران از استان کرمان خارج نشود 

و کشاورزان صرفه اقتصادی بیشتری ببرند. 
با ابتکار استاندار کرمان در راستای اقتصاد مقاومتی در جهت صرفه 
جویی راهبردی آب، طرح همیاران آب در اســتان کرمان مصوب و 
اجرایی شــد لذا کشــت هایی با مصرف آب فراوان و راندمان کم از 
کشاورزی این استان حذف و محصوالتی با صرفه اقتصادی بیشتر و 

مصرف آب کمتر از جمله زعفران جایگزین آن شده است. 
مردم شهرســتان زرند کرمان بیش از 2۰ سال زعفران کشت می 
کنند و محصول زعفران که بسیار با آب و هوای شهرستان زرند کرمان 
ســازگار است و به آبیاری کمتری نسبت به محصوالت پیشین نیاز 
دارد با اصالح و بهبود روش های آبیاری، تجهیز، نوسازی، و یکپارچه 
سازی اراضی کشاورزی در دولت یازدهم به کشت نخست کشاورزان 
زرندی تبدیل شده است.  همچنین دولت تدبیر و امید با همسو کردن 
نهادهای اجرایی ازجمله فرمانداری ها، جهاد کشاورزی، دستگاه های 
قضایی و انتظامی در انسداد چاه های غیرمجاز به جلوگیری از کاهش 
آب های زیرســطحی پرداخته، به گونه ای که در برنامه پنج ســاله 

اســتاندار کرمان 22 هزار و ۴5۰ هکتار کشت محصوالتی با مصرف 
آب فراوان از کشاورزی استان حذف شده است و محصوالتی با نیاز 

آبی کمتر جایگزین آن می شود. 
در سال گذشته در بیش از 11۰ هزار هکتار از اراضی زیر کشت در 
شمال استان کرمان با تغییر الگوی کشت در 16 هزار و ۴۰۰ هکتار 
از این اراضی، بیش از یکصد میلیون مترمکعب آب صرفه جویی شده 
که گویای تالش و توجه ویژه مسئوالن استان کرمان به بحث اقتصاد 

مقاومتی و صرفه جویی آب است. 

مسیر رو به رشد کشت زعفران نیاز به صنایع بسته بندی 
را ایجاب می کند 

مدیر روابط عمومی جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: این سازمان 
در حال هموار کردن مسیر رو به رشد کشت زعفران در استان کرمان 
است و این مسیری است که در سال های آینده نیاز به صنایع بسته 

بندی و برند سازی را ایجاب می کند. 
محمــد جواد عبدالکریمی افزود: هم اکنون از اســتان های دیگر 
ازجمله خراسان جنوبی محصول زعفران را به صورت فله ای از خرده 
مالکان جمع آوری می کنند و به کارخانجات بسته بندی این استان 
ها می فرســتند اما میزان محصول موجود پاسخگوی هزینه احداث 

صنایع تولیدی در استان کرمان را ندارد. 
وی با بیان اینکه زعفران برای راحتی کشاورزان و در وضعیت کم 
آبی کشــت می شــود ادامه داد: باید مواد اولیه ثابت و پایدار وجود 
داشــته باشــد و پس از آن به بازار مصرف بپردازیم و نیاز به وجود 

صنایع تولیدی خود بخود سرمایه گذار را جلب می کند. 

کشــاورزان برای فروش محصوالت خود به شرکت تعاونی 
بومی نیاز دارند 

دهیار دهستان سراپرده از توابع شهرستان زرند گفت: برای دولت 
مقدور نیســت که تمامی محصول زعفران را از کشاورزان خریداری 
کند و کشــاورزان برای فروش زعفران و بسته بندی محصوالت به 
شــرکت های تعاونی و صنایع تولیدی بومی نیاز دارند تا سود اصلی 

به کشاورز برسد نه اینکه به دالالن و مغازه داران. 

علیرضا همتی افزود: برای احداث شــرکت های تعاونی و 
صنایــع تولیدی زعفران به هم افزایــی و تالش همه جانبه 
مردم و مســئوالن اســتان کرمان نیاز است زیرا احداث یک 
شرکت تعاونی برای بسته بندی و فروش محصول زعفران به 
پرسنل، سرمایه، تجربه، علم و مکانی مناسب نیاز دارد که از 

عهده کشاورز به تنهایی خارج است. 
وی تصریح کرد: دالالنی از استان خراسان برای خریداری 
محصوالت زعفران این منطقه به کشــاورزان مراجعه کرده و 
ســود اصلی و اعتبار محصوالت کشاورزی استان کرمان را با 
خود به دیگر اســتان ها می برند و کشــاورزان انگیزه اصلی 
خود که رسیدن به سود بیشتر است را از دست می دهند. 

دهیار دهســتان ســراپرده از توابع شهرستان زرند گفت: 
محصول زعفرانی که در زرند کشت می شود بسیار با کیفیت 
تر از نمونه های غیر بومی استان کرمان است و در واقع این 
محصول اعتباری برای دالالن و شــرکت های تعاونی استان 
های دیگر شــده اســت. وی با بیان اینکه بیش از نیمی از 
جمعیت برخی از روســتاهای شهرستان زرند در سال های 
طوالنی گذشــته به شهرها مهاجرت کرده اند گفت: با تغییر 
الگوی کشت و اقتصاد موفق روستایی و عشایری که در دولت تدبیر 
و امید در دســتور کار قرار گرفته است، می توان این جمعیت را به 
روستاها بازگرداند اما همچنان نیازمند حمایت همه جانبه مسئوالن 

کشوری و استانی برای تکمیل طرح های روستایی هستیم. 

کشــاورز زرندی به علت نیاز اقتصادی مجبور به فروش 
محصول خود است 

یکی از کشــاورزان عمده کشت زعفران در دهستان سربنان زرند 
اظهار کرد: در یک سال گذشــته چندین مرحله از استان خراسان 
برای خرید محصول به ما مراجعه کردند و کشــاورز زرندی به علت 
نیاز اقتصادی و از ترس اینکه محصولش فروش نرود مجبور به فروش 
با قیمت پایین تر است. عباس امیریان افزود: دالالنی از استان کرمان 
و سایر استان ها نیز به ما مراجعه می کنند و با بسته بندی دستی 

زعفران را به بازار فروش و مغازه های سطح شهر می برند. 

خال بازاریابی 
امیریان اضافه کرد: مســئوالن دستگاه های اجرایی استان کرمان 
بطور مداوم به مزارع زعفران و دیگر محصوالت رسیدگی می کنند و 
کشاورزان را برای کشت بهتر و حداکثری محصول زعفران راهنمایی 

می کنند اما برنامه ای برای فروش محصوالت وجود ندارد. 
وی عنوان کرد: مســئوالن باید کود مخصــوص زعفران را برای 
بازدهی بیشــتر این محصول در اختیار کشــاورزان قرار دهند زیرا 
برخی از کشــاورزان از کودهایی استفاده می کنند که به محصوالت 
کشت شده آسیب می رساند.  این کشاورز کرمانی محصول زعفران 
در شهرستان زرند گفت: این محصول تنها در زمستان به سه مرحله 
آبیاری نیاز دارد و اگر زعفران به صورت صحیح کشــت شود و کود 
مخصوص به این محصول داده شود از محصوالت دیگر بصرفه تر است. 
برای خدمت به روســتای کهنوج )ازتوابع دهستان سربنان زرند( 
طبق دستور جهاد کشاورزی محصول زعفران امسال را کشت کردیم 
که نســبت به سایر محصوالت به آب کمتری احتیاج داشته و سود 

اقتصادی بیشتری دارد. 

سود تولید زعفران کرمان به جیب همسایه شمال شرقی

زیان استان کرمان از فقدان صنایع تبدیلی 



7
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

درحالی که همچنان صحبت ها درخصوص وزارتخانه شدن سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری و به عنــوان مطالبه 
بخش قابل توجهی از بدنه گردشــگری دولت مطرح می شود، مرکز 
پژوهش های مجلس چندی پیش در گزارشــی به بررســی امکان 
وزارتخانه شــدن این حوزه پرداخته بود. یکی از زوایای قابل بررسی 
برای امکان سنجی این طرح، نظر به تجارب بین المللی و استفاده از 
تجربه کشورهای موفق در این زمینه است؛ نکته ای که در این گزارش 
مرکز پژوهش های مجلس نیز مورد توجه قرار گرفته و الگوی ساختاری 

مدیریت دولتی گردشگری در تعدادی کشور تحلیل شده است.
براســاس این گزارش، مطالعه تطبیقی انجام شــده در ســاختار 
5۰کشــور دنیا نشان می دهد 15 کشور دارای وزارتخانه ای مستقل 
برای گردشــگری هستند و در 35 کشــور نیز امر گردشگری یا در 
دیگر وزارتخانه ها ســازماندهی شده یا اینکه دارای ساختاری غیر از 
وزارتخانه هستند. در کشورهای مورد مطالعه 3 نوع ساختار وزارتخانه 
مســتقل، سازماندهی وظایف این حوزه در کنار دیگر وزارتخانه ها و 
ســازمان مستقل وابسته به یک وزارتخانه یا تحت مدیریت مستقیم 
رئیس جمهوری مشاهده می شود. همچنین بررسی های صورت گرفته 

در این کشــورها نشان می دهد گردشگری در کشورهایی که دارای 
وزارتخانه ای مستقل برای این امر نیست، عموما ذیل وزارتخانه های 
اقتصاد، ورزش، فرهنگ، صنعت و تجارت و بعضا ذیل وزارت حمل ونقل 
سازماندهی شده است. به عنوان مثال حوزه گردشگری در کشورهایی 
همچون دانمارک، فنالند، آلمان، مجارستان، هلند، پرتغال، لیتوانی، 
شیلی، استونی، رومانی، اســلوونی و بلغارستان ذیل وزارت اقتصاد، 
در کشورهای ایســلند، کره جنوبی ولهستان ذیل وزارت ورزش، در 
کشــورهایی همچون استرالیا، فرانسه، نروژ، سوئد، کویت و سنگاپور 
ذیل وزارت تجارت و صنعت و در ایتالیا، کره جنوبی، ترکیه، انگلستان، 

روسیه و بحرین ذیل وزارت فرهنگ سازماندهی شده است.
طبق این بررســی های تطبیقی، اغلب کشــورهایی که برای امر 
گردشگری وزارتخانه ای مستقل اختصاص داده اند، کشورهایی دارای 
وزارتخانه های متعددی در ساختار اداری خود هستند. لذا تخصصی تر 
شدن وظایف در قالب وزارتخانه در ساختار این کشورها امری بدیهی 
به نظر می رسد. مثال در میان کشورهایی که دارای وزارتخانه ای مستقل 
برای این حوزه هستند، هند دارای 5۰ وزارتخانه، آفریقای جنوبی 3۴، 
مالزی 32، عراق 3۰، لبنان و مصر هر کدام 22 وزارتخانه هســتند. 

پیش از این نیز »دنیای اقتصاد« در گزارش هایی به بررسی ساختار 
مدیریت گردشــگری در بدنه دولت کشورهای مختلف پرداخته بود 
تا تاثیر این متغیر بر توفیق صنعت گردشــگری یک کشور مشخص 

شود. یکی از کشورهای مورد بررسی، ترکیه بود.
این بررســی ها نشان داد که این کشور توانست با انجام اصالحاتی 
ساختاری در مدیریت کالن گردشگری خود، به توفیق دست یابد و 
با ایجاد جهشی قابل توجه در تعداد گردشگران ورودی، این صنعت را 
به عنصری وزن دار در تولید ناخالص داخلی خود تبدیل کند. آمارها 
نشان می دهند تعداد گردشگرانی که در سال 2۰۰۰ از ترکیه بازدید 
کردند رقمی در حدود 8 میلیون نفر بود، اما دولت ترکیه با تمرکزی 
همه جانبه برای توســعه صنعت توریســم در این کشور و پیرو آن با 
تاسیس وزارت »فرهنگ و گردشگری« در سال 2۰۰3، در مدت زمان 
کوتاهی نتیجه مثبت اصالحات ساختاری را تجربه کرد؛ به طوری که 
در ســال 2۰۰5 بیش از 21میلیون توریست از سراسر جهان به این 
کشور سفر کردند. درحال حاضر، اصالح ساختار مدیریت گردشگری 
ایران گرچه بسیار ضروری می نماید اما نمی تواند بدون پشتوانه علمی 

و بررسی  جنبه های گوناگون صورت گیرد.

الفبای هتل های دوستدار طبیعت
اکو هتل  چیست؟

یکــی از هتل های معروف جهان، یک جایزه برای کاهش 
مصــرف آب و حفاظت از محیط زیســت دریافت کرد. به 
چه دلیلی؟ او سرآشــپز خود را اخراج کرد! سرآشپز هتل 
در اســتفاده از آب زیاده روی می کرد! از سال های گذشته 
تعداد اســتفاده از کلمه »اکو )Eco(« در ابتدا یا انتهای 
برخی کلمات، کمک شایانی به حفظ محیط زیست در آن 
رشته و فعالیت کرده است. در صنعت گردشگری، مفهوم 
اکوتوریســم از منظری ســهم بری عادالنه جامعه محلی 
میزبان از مزایای پولی گردشــگری تعریف می شــود که 
درعین حالی که گردشــگر و بازدیدکننده را با یک تجربه 
منحصربه فرد طبیعی مواجه می کند اثرات زیست محیطی 
را کاهش می دهد. اکوتوریسم یا به تعبیر دیگر بوم شناسی با 
عنوان »دفاع و حفاظت از طبیعت و محیط زیست« درحال 
تبدیل به یک تقاضای درحال رشــد و قوی جهانی است. 
اکنون مراقبت از زمین به عنوان یک فرهنگ یا مد، به یک 

تفکر ایده آل تبدیل شده است.
در همین حال، اکو هتل نیز یک مفهوم جدید در هتلداری 
است که مدعی حفاظت از محیط زیست بوده و به منظور به 
حداقل رســاندن اثرات بر محیط زیست برنامه های مهمی 
را تدارک دیده اســت. یک اکو هتل معموال با معیارهایی 
ازجمله وابستگی به محیط طبیعی، پایداری زیست محیطی، 
برنامه های آموزش زیست محیطی برای مشتریان و کارکنان 
و... سنجیده می شود. هتل های اکو با توجه به افزایش تقاضا 
و با شــعار »دوستدار زمین« می روند تا به یک جایگزین 
بسیار محبوب درصنعت هتلداری تبدیل شوند. بدیهی است 
که یک هتل اکولوژیک می تواند با حضور در محیط و بدون 
آسیب رساندن به محیط زیست، کمک زیادی به پیشرفت 

و بهبود جوامع محلی و رشد پایدار طبیعت گردی کند.
هتل های اکو، از دســتورالعمل های شــدید و جدی سبز 
پیــروی می کنند تــا اطمینان دهند میهمانــان آنها در 
اقامتگاهــی ایمن و بدون هرگونه مضرات ســمی اقامت 
دارند. از جمله اقدامات یک هتل ســبز می توان استفاده 
از مواد پاک کننده طبیعی و غیرسمی، استفاده از ملحفه، 
تشک و حوله های 1۰۰ درصد پنبه، استفاده از منابع انرژی 
تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدییا بادی، استفاده از صابون 
و شامپوی طبیعی بزرگ به جای استفاده از بسته های فردی 
به منظور کاهش زباله، حداقل اســتفاده از آب، استفاده از 
غذاهای ارگانیک و محلی، حداقل استفاده از آب و بازیافت 
مجدد آب های استفاده شده، بازیافت کاغذها و روزنامه های 
باطله، اســتفاده از وسایل نقلیه ســبز برای حمل ونقل، 
استفاده از هوای تازه به جای استفاده از دستگاه های تهویه، 
عدم اســتفاده از ظروف یک بارمصرف، حذف استفاده از 
ســموم شیمیایی در سراسر تاسیسات و زمین ها، آموزش 
کارکنان برای آشــنایی با اصول زیست محیطی، استفاده 
از حســگرهای حرکت برای اتاق های استراحت عمومی، 

اتاق های پذیرایی، اتاق های ورزش و... را نام برد.
اتحادیه اروپا از سال 2۰۰3 میالدی قوانین سختگیرانه ای با 
توجه به عملکرد زیست محیطی و استانداردهای بهداشتی 
برای اکو هتل ها وضع کــرد. ازجمله این قوانین می توان 
مواردی را همچون اســتفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، 
کاهــش کلی در مصرف انــرژی و مصرف آب، لزوم انجام 
اقداماتــی برای کاهــش ضایعات، تنظیم سیاســت های 
زیست محیطی و محدود کردن فضای استفاده میهمانان 
از اماکنی که در آن اجازه اســتعمال سیگار را دارند، نام 
برد. بسیاری از هتل ها، متل ها، اقامتگاه ها و حتی خانه های 
اجاره ای گردشگران در سراسر جهان شروع به سبز کردن 
کســب وکار خود بــرای حفاظت بهتر از محیط زیســت 
کرده اند. لیســت این اماکن با رشــد چشمگیری درحال 
افزایش بوده و گردشگران اکنون ترجیح می دهند در این 

اماکن اقامت کنند.
نمونه موردی

استفاده از تکنیک های هتل سبز باعث کاهش هزینه ها نیز 
خواهد شد و دیر یا زود همه هتل ها و مراکز اقامتی مجبور 
به استفاده از این دستورالعمل های سختگیرانه خواهند شد. 
گروه هتل های اینترکنتیننتال یک برنامه بازیافت ضایعات 
را در دستور کار خود قرار داده و کارکنانی را برای تفکیک 
زباله استخدام کرده است. برخی از مدیران هتل های این 
گروه از مبلغدرآمد کسب شــده از محــل بازیافت زباله ها 
متعجب شــدند. همه این زباله ها از مواردی بودند که در 
روزهای قبل دور انداخته شده بودند. هتل حیات در شیکاگو 
نیز اعالم کرد که با کاهش هزینه های بسته بندی و...، حدود 
8۰ درصد از هزینه های حمل ونقل خود را کاهش داده و 
بین 3 تا 1۰ هزار دالر در ماه در این خصوص صرفه جویی 
داشته اســت. در اینکه سبز بودن باعث وجود میهمانان، 
کارکنان و مدیران سالم تر می شود هیچ شکی نیست. هیچ 
شکی نیست که وقتی بوها، گازها، دودها و باقیمانده های 
مواد شیمیایی سمی، در هوا یا روی غذاها یا هر چیزی که 

لمس می کنیم وجود ندارد سالم تر خواهیم بود.
امــروزه، هتل هــای اکــو همچنیــن دارای ویژگی های 
»طبیعی« هســتند کــه در بهبود اعتبار »ســبز« خود 
سرمایه گذاری کرده اند. هتل های سبز دارای خواص سازگار 
با محیط زیست هستند که ابتکار عمل و برنامه های بسیار 
مهم برای کاهش اســتفاده از انــرژی، آب و ایجاد زباله 
را اجــرا می کنند. به نظر می رســد اکنــون نوبت هتل ها 
اســت که نقش بااهمیت تری در محافظت ازسیاره زمین 
ایفا کنند. هتل ها به ســرعت درحال ســبز شدن هستند. 
رقابت برای تبدیل شــدن به هتل سبز، شدت گرفته و اکو 
هتل ها توانســته اند با کاهش هزینه های انرژی و ضایعات 
راهکارهایی را برای کاهش هزینه ها پیدا کنند. شاید آینده 
هتل ها برگشت به گذشته های دور باشد؛ آنجا که متل های 
کوچک در روستاها و جاده ها با غذای محلی از میهمانان 
پذیرایی می کردند و برای استفاده از هوای پاک کافی بود 

پنجره را باز کنید.

* مدرس دانشگاه، دانشــجوی دکترای تخصصی 
بازاریابی هتلداری

آغاز طرح توراپراتور مجازی 
با دانشجویان و فارغ التحصیالن

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
»ثبت نام  کــرد:  اظهار 
و  لتحصیــالن  غ ا ر فا
تمــام  نشــجویان  دا
رشــته های دانشگاهی 
ن  ا به عنــو ر  کشــو
توراپراتور مجازی برای 
گردشگری  محصوالت 
از هفتــه آینــده آغاز 

می شود.« 
به گــزارش »میراث 
آریا«، علی اصغر مونسان 

با اعالم این خبر اظهار کرد: »فارغ التحصیالن و دانشجویان 
تمام رشته های دانشــگاهی می توانند از 16 دی با ثبت 
نام در ســامانه tourismcalendar درخواست خود 
را برای فعالیت به عنوان توراپراتور مجازی اعالم کنند.« 
وی تصریح کرد: »پس از ثبت نام، بررسی های اولیه در 
مورد این افراد از ســوی کار شناسان معاونت گردشگری 
انجام و همچنین روش ها و شیوه های فعالیت در این حوزه 

به عالقه مندان آموزش داده می شود.« 
معاون رئیس جمهوری با اشاره به اینکه اشتغال زایی و 
توســعه اقتصادی از اهداف مهم اجرای این طرح است، 
یادآور شد: »دانشــجویان و فارغ التحصیالنی که در این 
حوزه به عنوان توراپراتور مجازی فعالیت می کنند، بابت 
جذب گردشــگر مبالغی را به عنوان دســتمزد دریافت 

خواهند کرد.«

فرجام مبهم پرداخت جایزه 
صادراتی گردشگری پس از 6 سال

رئیس سازمان توســعه تجارت درباره پرداخت جایزه 
صادراتی گردشگری که شش سال است به تعویق افتاده، 
اظهار کرد: »تــا منابع مالی نیاید هیچ قولی نمی دهم.« 
مجتبی خسروتاج در گفت وگو با »ایسنا« گفت: »زمانی که 
منابع مالی تامین شود، می توانیم برای پیگیری و پرداخت 
جایزه  صادراتی گردشگری قول دهیم. این اعتبار باید در 
بودجه لحاظ شود تا درباره  آن تصمیم بگیریم که فعال در 
مرحله بحث هستیم و موضوع هنوز قطعی نشده است.« 
این درحالی است که سازمان توسعه تجارت سال گذشته 
نیز در اظهاراتی مشــابه اعالم کــرده بود که تنها تامین 
بودجه تکلیف جایزه صادرات گردشگری را تعیین می کند.

ولی اهلل افخمی، رئیس پیشین سازمان توسعه تجارت، 
سال گذشــته اظهار کرد: »متاسفانه دولت با مشکالتی 
مواجه اســت و در بسته حمایت های صادراتی قادر نبود 
ریالی به ســازمان توسعه تجارت بدهد.« وی افزود: »اگر 
بودجه تامین شــود، از امسال )یعنی سال 1395( جوایز 
صادراتی گردشــگری در سال 9۴ را پرداخت می کنیم و 
این جایزه به سال های قبل از آن تعلق نمی گیرد.« با این 
همه طبق اظهارات رئیس جامعه تورگردانان ایران، آخرین 
سالی که جایزه صادراتی به بخش گردشگری تعلق گرفت 
سال 1388 بود و جوایز سال 1389 نیز با آنکه محاسبه 
شد، اما حدود هفت سال است که پرداخت نشده و جزو 

دیون دولت به بخش خصوصی حساب می شود.
در همین خصوص دبیــر جامعه تورگردانان ایران نیز 
اظهار کرد: »از سال 89 رقم جوایز صادراتی گردشگری 
افزایش یافت و به ازای ورود هرگردشــگر از کشورهای 
اروپا، آمریکا، آفریقا، اقیانوســیه و نیز کشــورهای شرق 
آســیا )چین، کره، ژاپن، تایلنــد، هنگ کنگ، فیلیپین، 
مالزی و سنگاپور( 12۰ دالر، برای ورود هر نفر گردشگر 
از سایر کشورها 6۰ دالر، به ازای هر نفر گردشگر درمانی 
)سالمت( از کشــورهای بند یک این جدول 1۴۰ دالر، 
برای ورود هر نفر گردشگردرمانی )توریست سالمت( از 
ســایر کشــورها 7۰ دالر و به ازای هر گردشگر زیارتی 
3۰ دالر باید پرداخت می شد که این امر تاکنون محقق 
نشده است.« به گفته سیدهادی شیرازی، در سال 139۰ 
ماهیت این جوایز به بسته حمایتی تغییر کرد که در این 
شش سال نه از آن جوایز نقدی سال 89 خبری بود و نه 
از آن بســته حمایتی که به نوعی مشوق صادرکنندگان 
گردشگری به شــمار می آمد. محمود بنکدار، یک عضو 
جامعه تورگردانان نیز که در دوره ای پیگیر این جوایز بود، 
اظهار کرد: »بــا توجه به نیازی که در بخش حمل ونقل 
جاده ای وجود دارد، شاید بهتر باشد با این جایزه صادراتی، 
چند دســتگاه اتوبوس و خودرو مناســب گردشــگری 
خریداری و به کشور وارد کنند. اقدامات حمایتی به این 

شکل بیشتر به کار صنعت گردشگری می آید.«

افتتاح نمایشگاه »احیا« در بهمن ماه
به گفته سرپرســت صندوق احیــای بناهای تاریخی، 
نخســتین جشنواره ملی عکس بناهای تاریخی با عنوان 
»احیــا« همزمان بــا آغاز به کار یازدهمین نمایشــگاه 
بین المللی گردشــگری و صنایع وابســته در بهمن ماه 
سال جاری افتتاح می شود. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
صابتا، پرهام جانفشــان افزود: »از جمله اهداف برگزاری 
این رویداد فرهنگی ملی در عرصه عکاســی، می توان به 
فرهنگ سازی و توجه به میراث فرهنگی و بناهای تاریخی 
کشور، اهمیت بخشی به بناهایی که کمتر دیده شده اند 
از رهگذر لنز دوربین عکاســان و شناسایی بهتر و امکان 
برنامه ریزی برای ابنیه تاریخی کشور اشاره کرد.« وی با 
بیان اینکه نشان دادن جریان زندگی در ابنیه باززنده سازی 
شده یکی از محورهای اصلی این جشنواره است، ادامه داد: 
»دیده شدن بناهای تاریخی نظیر کاروانسراها، حمام ها، 
آب انبارهــا، محوطه های تاریخی در کشــور، توجه به 
ارزش هــای فرهنگی و متمایز کردن آنها در آثار تاریخی 
ایران از دیگر مواردی است که در برگزاری این جشنواره 

مدنظر قرار داده شده است.«

تاکید امام جمعه کرمان در دیدار با مدیرکل و معاونان میراث فرهنگی و گردشگری کرمان:

سهم گردشگری در اقتصاد استان، افزایش یابد

یادداشت   خبر   

نماینــده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه 
کرمان گفت: بــا تالش در جهت ثبت، احیاء و 
حفظ بناهای تاریخی می توان سهم گردشگری 
در اقتصاد این استان را بمنظور کمک به رونق 
بخشــی هر چه بیشــتر فضای کســب و کار 

افزایش داد.
 بــه گزارش ایرنا ، حجت االســالم حســن 
علیدادی سلیمانی در دیدار مدیر و کارشناسان 
میراث فرهنگی،صنایع دســتی و گردشــگری 
استان کرمان افزود: این سه حوزه که در قالب 
یک مجموعه تعریف شــده از حوزه های تاثیر 
گذار در کشور بشمار می روند و هرکدام مکمل 

یکدیگر محسوب می شوند.
وی ادامــه داد: در حوزه میراث فرهنگی باید 
در ثبت، حفظ و احیاء بناهای تاریخی که نشان 
از هویت، ملیت و شناسنامه کشور محسوب می 
شــوند، تالش کنیم. حجت االسالم علیدادی 
ســلیمانی به کتاب گیتاشناســی اشاره کرد و 
گفــت: در این کتاب نام پنج کشــور که دارای 

قدمتی ارزشــمند هستند اورده شــده که نام کشور ایران جزو این 
کشورها اســت. وی افزود: استان کرمان در دوران مختلف تاریخی 
از اســتانهای تاثیر گذار در حوزه های تاریخی، فرهنگی و سیاسی 

کشور بوده که بسیار موجب افتخار است.
نماینــده مقام معظم رهبری در کرمان اظهار داشــت : در تاریخ 

اســتان کرمان هم روزهای شیرین و هم روزهای تلخ وجود داشته 
است که تعدادی از انها مکتوب شده و برخی دیگر نیز در موزه ای 
توسط سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری در معرض 

دید عالقمندان قرار گرفته است.
وی به حوزه گردشــگری که ســبب تولید ثروت در دنیای امروز 
شده اســت، اشاره و اظهار کرد: در دنیای امروز گردشگری یکی از 

پایه های مهم اقتصاد کشورها به شمار می رود 
بطوریکه تعدادی از کشــورها با نبود و یا افت 
تعداد گردشگر دچار مرگ اقتصادی می شوند.

حجت االســالم علیدادی سلیمانی از حوزه 
صنایع دستی به عنوان مکمل گردشگری یاد 
کــرد و افزود: یکــی از دالیل مهم حضور یک 
گردشگر در کشــورها از جمله ایران آشنایی 
آنها با آداب و رسوم مردم این کشور است که 
بوسیله صنایع دســتی و هنرهای سنتی این 
آشنایی اتفاق می افتد. وی با بیان اینکه صنایع 
دستی هنری است که خداوند در وجود انسانها 
نهاده که با خالقیت و توانمندی در معرض دید 
قرار می گیرد، افزود: امروزه صنایع دســتی به 
ارزانترین و ساده ترین محور برای اشتغالزایی 
تبدیل شــده اســت. حجت االسالم علیدادی 
سلیمانی به حضور موثر دکتر مونسان به عنوان 
رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور اشاره کرد 
و افزود: ایشــان در دوران های مختلف کاری 
از مدیران عملیاتی بوده اند و ســهم زیادی در 

توفیقات و سیر صعودی حوزه کاری خود داشته اند.
امام جمعه کرمان خاطرنشان کرد: حضور دکتر مونسان در سازمان 
میراث فرهنگی کشــور می تواند بسیار مفید و موثر باشد و باید از 
این فرصت جهت احیاء بناهای تاریخی و توسعه صنعت گردشگری 

استان کرمان بهره برد.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس بررسی شد 

الگوی مدیریت گردشگری در 50 کشور

مسعود غالمی* 

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری استان 
کرمان با اشاره به راه اندازی کمیته گردشگری مذهبی گفت: این 
استان دارای زیارتگاه ها و بقاع متبرکه ارزشمندی است که با راه 
اندازی این کمیته می توان بیش از پیش اماکن مذهبی را معرفی 

و به جذب توریست مذهبی کمک کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری استان کرمان محمود وفایی در دیدار با امام جمعه 
کرمان افزود: خوشبختانه اســتان کرمان در زمینه حفظ، مرمت 
و احیــاء بناهای تاریخی و واگذاری انها به بخش خصوصی دارای 

رتبه برتر در کشور است.
وی با اشاره به راه اندازی 16۰ واحدبوم گردی درنقاط مختلف 

اســتان کرمان تصریح کرد: امیدواریم تا پایان سال این تعداد به 
18۰ واحد افزایش یابد زیرا این استان قابلیت حضور هرچه بیشتر 

گردشگران داخلی و خارجی را دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری استان 
کرمان اظهار کرد: بیش از 7۰ هزارصنعتگر فعال صنایع دســتی 
دراستان کرمان فعالیت دارند و درحال حاضر 7۰۰رشته مختلف 
صنایع دستی در اســتان وجود دارد که هنرمندان در این نوع از 
رشته ها فعالیت می کنند. وی افزود: در سالهای 91 تا 92 استان 
کرمان میزبان 6 هزار گردشــگر خارجی بود، اما در سال گذشته 
این اســتان توانســت بیش از 3۰ هزار گردشگر خارجی به سوی 

خود جذب و ضریب اشغال ۴8 درصدی را رقم بزند.

وی با اشاره به درآمد 1۰ میلیون دالری استان کرمان درحوزه 
گردشــگری در چهار ســال اخیر گفت: خوشــبختانه ماندگاری 

گردشگران از یک شب به 2 تا سه شب رسیده است.
وفایی بیان کرد: در حال حاضر دورترین روستاهای استان کرمان 

نیز از اقتصاد گردشگری بهره مند شده اند.
وی تصریــح کرد: امیدواریم با حمایت های نماینده جدید ولی 
فقیه در استان و امام جمعه کرمان بتوانیم همچون سالهای گذشته 
در حوزه های مختلف میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری 
موفق عمل کنیم. استان کرمان با هفت اثر ثبت جهانی، 7۰۰ اثر 
ثبت ملی و حدود هفت هزار اثر تاریخی و جاذبه طبیعی از مقاصد 

اصلی گردشگری کشور به شمار می رود.

راه اندازی کمیته گردشگری مذهبی در کرمان

رییس انجمن ارگانیک ایران از انعقاد قرارداد با موسسه گردشگری 
حالل خبر داد و گفت: از این پس هتل ها و رستوران های متقاضی 

می توانند برای عرضه غذای سالم، برند »حالل« دریافت کنند.
 »ســیدرضا نورانی« افــزود: انجمن ارگانیک ایران با موسســه 
گردشــگری حالل برای حفظ ســالمت جامعه و محیط زیســت 
تفاهمنامه همــکاری دارد تا به این ترتیب مخاطرات غذایی مردم 

در رستوران ها و هتل ها کاهش یابد.

به گفته وی، موسســه گردشگری حالل مورد تایید و صالحیت 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد 
ایران اســت. به گفته وی، موسسه گردشگری حالل با زیر پوشش 
قرار دادن رستوران ها و هتل ها می کوشد غذای سالم و ارگانیک 
به دست گردشگران داخلی و خارجی از کشورهایی برسدکه با ایران 

مراوده گردشگری دارند.
نورانی افزود: به طور حتم اقدام های اخیر به اصالح زیرساخت های 

گردشــگری و تامین امنیت غذایی سالمت محور برای گردشگران 
داخلی و خارجی منجر می شــود. وی گفت: هتل ها و رســتوران 
هایی که برند حالل دریافت می کنند مشــتریان خاص خود را نیز 
خواهند داشت اما قیمت ها برای مشتریان تفاوت چندانی نمی کند.

وی یاد آور شد: اکنون نیز بخش عمده این رستوران ها و هتل ها 
قیمت های خود را بر مبنای عرضه غذای درجه محاسبه کرده اند و 

بر همین اساس از مشتریان وجه دریافت می کنند.

اعطای نشان گردشگری حالل به هتل ها و رستوران

نشست خبری یازدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته 
با حضور محمد محب خدایی معاون گردشگری، جهانگیری رئیس 
انجمن گردشگری ســالمت، علیرضا دژبد مدیر اجرایی نمایشگاه 
و خبرنگاران رســانه های مختلف در ســالن اجتماعات ســازمان 

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار شد. 
محمد محب خدایی معاون گردشــگری در این نشســت گفت: 
»نمایشــگاه گردشگری امسال با تغییرات اجرایی، با هدف معرفی 
ظرفیت هــا و برنامه های نوروزی کل اســتان ها از 3 تا 6 بهمن 96 

در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.« 
او تصریح کرد: »ســالن 38 امسال به استان ها اختصاص دارد و 
در این سالن هر استان ظرفیت  خود را به نمایش خواهد گذاشت، 
هدف اصلی نمایشگاه معرفی ظرفیت ها و توانمندی های گردشگری 

داخلی برای تمام طول سال است.« 

معاون گردشگری اضافه کرد: »مساحت کل یازدهمین نمایشگاه 
گردشــگری و صنایع وابسته ۴1هزار مترمربع است، این نمایشگاه 
21هزار مترمربع فضای مفید دارد، همچنین 5۰۰ شرکت به معرفی 
ظرفیت ها و توانمندی های خود در این نمایشگاه خواهند پرداخت، 
حدود 5هزار مترمربع فضای مازاد برای این نمایشــگاه نیاز داریم 

که در حال رایزنی برای گرفتن این فضا هستیم.« 
محب خدایی افزود: »با رایزنی های صورت گرفته، سال آینده تمام 
فضای نمایشگاه بین المللی در اختیار این نمایشگاه گردشگری قرار 
خواهد گرفت، محوریت نمایشگاه بر روی محصوالت گردشگری است 

و تالش کردیم که از بحث صرف غرفه خارج شویم.« 
او تصریح کرد: »ظرفیت گردشگری هر استان براساس محصولی 
که دارد در نمایشــگاه  معرفی خواهد شــد، همچنین از این پس 
نمایشــگاه ها براساس محصوالت گردشگری به صورت تخصصی در 

استان ها برگزار می شود، مثال نمایشگاه طبیعت و سالمت در خرداد 
97 در تبریز برگزار می شود.« 

معاون گردشگری ادامه داد: »7۰ شرکت خارجی و ۴3۰ شرکت 
داخلــی در 1۴ ســالن توانمندی های خود را بــه معرض نمایش 
می گذارند، فضای نمایشگاه نسبت به سال گذشته 15 درصد رشد 
داشــته است.«  محب خدایی یادآور شد: »در نمایشگاه گردشگری 
امســال به صورت تخصصی به حوزه کــودک و خانواده پرداخته 
شــده است و با توجه به اینکه همدان به عنوان پایتخت گردشگری 
کشــورهای آسیایی انتخاب شده اســت، این استان برنامه هایی با 
محور کودک و خانواده را در نمایشــگاه گردشگری برگزار خواهد 
کرد، همچنین در حوزه گل، استان مازندران در نمایشگاه به معرفی 
ظرفیت های خود می پردازد، در بخش گردشگری غذا نیز با مشارکت 

برندهای غذایی، ظرفیت ها معرفی خواهد شد.« 

معاون گردشگری خبر داد

نمایشگاه های تخصصی در استان ها برگزار می شود



به  اشاره  با  اکرمی  ســیدرضا 
جــای خالی آیت اهلل هاشــمی 
واقعا  گفت: یک ســال گذشته 
را مثل  آیت اهلل هاشمی  مرحوم 
مرحوم آیت اهلل بهشــتی مظلوم 

معرفی کرد.
ایــن عضو جامعــه روحانیت 
مبارز گفت: آیت اهلل هاشــمی 
قطعا در فرصت، زمان و شرایط 
خود فردی کارآمد و کارســاز، 
مصلــح و ناصح بــود. او چه در 
جلســات رســمی مثل مجمع 

تشــخیص مصلحت نظــام یا مجلــس خبرگان 
رهبری و چه در جلسات غیررسمی می توانست 

برای جامعه عنصری مفید و خدمت گذار باشد.
وی در پاسخ به سوالی که به جایگزین مناسبی 
برای آقای هاشــمی اشاره داشت گفت: در روایت 
اســالمی داریم که وقتی عالم مومنی از دنیا می 
رود رخنه و روزنه ای به وجود می آید که چیزی 
نمی تواند جای آن را پر کند. جامعه این را در یک 
سال گذشته کامال فهمید و خالء حضور او احساس 
می شود. وجود او بسیاری مفید و آرام بخش بود.

به گفته اکرمــی، اخیرا مقام معظم رهبری در 

جلسه ای به محمد و محسن هاشمی فرمودند که 
من دو یار را که پنجاه سال با آن ها دوست بودم، 
از دســت داده ام و گاهی دلتنگ آن ها می شوم 
و برایشــان قرآن می خوانم تا آرامش پیدا کنم. 
باالخره آیت اهلل هاشــمی شخصیتی بود که برای 
خیلی ها کشتی امن به حساب می آمد و آرامش 
می داد. همین طور هدایت گر بود و جهت را کامال 
روشــن می کرد. مخصوصا بعد از داســتان آقای 
احمدی نژاد بسیاری از شخصیت های بین المللی 
که به ایران می آمدند خواســتار مالقات با آقای 
هاشمی بودند. مشــاوره می کردند و حتی برای 
میهمانان نیز عنصری مفید و خدمت گذار بودند.

رابطه سیاستمدار و اقتصاددان
* نیما نامداری

نســبت سیاســت و اقتصاد، نســبت خاک و گیاه است. 
ریشه  اقتصاد در خاک سیاست است و باروری تصمیمات 
اقتصادی به حاصلخیزی زمین سیاســت بســتگی دارد. 
اقتصاددانی که می گوید با سیاســت کاری ندارد یا صرفا 
اقتصادخوانده اســت که فقط به درد دانشــگاه می خورد 
یا راســت نمی گوید، پس قابل اعتماد نیست. اقتصاددان 
نمی تواند در هنگامی که در موقعیت سیاست گذاری قرار 
می گیرد مستقل از شرایط سیاسی و معادالت قدرت عمل 

کند. این واقعیتی است که همه به آن معترف هستیم.
اقتصــاددان ناچار اســت با سیاســتمداران تعامل کند. 
سیاست گذاری اقتصادی اگرچه فرآیندی فنی و تکنیکی 
است، اما چون تبعات سیاسی دارد در نهایت امری سیاسی 
اســت. پس طبیعی است که اقتصاددان نمی تواند از نظر 

سیاسی بی موضع باشد.
اقتصاددان غیرسیاســی، اقتصاددان کتابخانه ای و بی اثر 
است. سیاست های اقتصادی، پدیده هایی خنثی نیستند 
و بر شــکل و شــیوه توزیــع قدرت در جامعــه موثرند. 
پس هنگامــی که اقتصــاددان تصمیم  می گیــرد وارد 
سیاســت گذاری کالن و تاثیرگذاری بر شرایط اقتصادی 
کشور شود، کنش سیاسی را هم چه بخواهد چه نخواهد 
آغاز کرده است. با این وصف می شود از اقتصاددانانی که 
وارد عرصه سیاســت گذاری شده اند، سوال کرد که آیا به 
تبعات سیاسی عملکرد خود واقف هستند و آیا از اثرگذاری 
سیاسی خود )حتی اگر ناخواسته باشد( دفاع می کنند؟ این 
پرسش پیش روی همه اقتصاددانان موثر بر قدرت سیاسی 
است. به دلیل موضوعیت داشتن این پرسش است که ما 
می توانیم سیاست گذاران اقتصادی پیش از انقالب را متهم 
کنیم که به فضای بسته سیاسی و توزیع ناعادالنه ثروت 
به قدر کافی توجه نکردند، یا اقتصاددانان همراه با دولت 
دهــه 6۰ را برای همراهی با چپ روی افراطی نقد  کنیم، 
یا اقتصاددانان حاضر در دولت ســازندگی را بابت اجرای 
سیاست های خصوصی ســازی و تاثیر آن بر شکل گیری 
شکل جدیدی از بنگاهداری وابسته در ایران مورد پرسش 
قرار دهیم و اقتصاددانان همراه با دولت پیشــین را بابت 
مشارکت در سیاســت های اقتصادسوز دولت های نهم و 
دهم قضاوت کنیم. این سوال امروز هم موضوعیت دارد.

اقتصاددانان معموال به سه انگیزه وارد عرصه سیاست گذاری 
می شوند. یا می خواهند آنچه را که فکر می کنند درست 
اســت به اجرا درآورند، یــا می خواهند مانع اجرای آنچه 
فکر می کنند نادرست است، شوند یا قصد دارند اعتبار و 
اشتهار فردی برای خود بیافرینند. انگیزه سوم اگرچه در 
ذات خود مذموم نیست، اما منطقا نمی تواند تنها انگیزه 
یک اقتصاددان مصلح باشــد؛ ضمــن اینکه قابل قضاوت 
هم نیســت. به همین دلیل دو انگیزه نخست را می شود 
مبنای قضاوت قرار داد. خوب اســت اقتصاددان گاهی از 
خود بپرسد که نتیجه تعامل او با سیاستمداران کدام یک 
از دو انگیــزه فوق را برآورده کرده  اســت؟ کدام اقدامات 
اقتصادی مفید و کلیدی به واســطه تاثیر مستقیم او در 
حکمرانان انجام شــده و او مانع کدام اقدامات اقتصادی 

مخرب و حیاتی شده است؟ 

 پیشنهاد هفته

445
پروژه

رئیس سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی استان کرمان گفت:  445 
پروژه در ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی استان مصوب شده است

 3000
میلیارد ریال 

48 فقره تفاهم نامه به ارزش 
3هزارمیلیارد ریال در قالب 

طرح مثلث توسعه اقتصادی در 
شهرستان کهنوج منعقد شده است

75000
متر مربع 

75 هزار و 950 مترمربع از اراضی 
دولتی شهرستان های قلعه گنج و 

کهنوج در منطقه جنوب کرمان رفع 
تصرف شده است

3037
زمین لرزه

سه هزار و 37 زمین لرزه
 در بازه زمانی 6 سال گذشته 

در استان کرمان رخ 
داده است

1
میلیارد ریال

با اختصاص یک میلیارد ریال 
اعتبار به الیروبی قنات های 

ریگان، مردم جاری شدن آب این 
قنات ها را مشاهده کردند 

اقتصاد کرمان به روایت اعداد

کافه کتاب

روایتی از دلتنگی رهبری برای هاشمی رفسنجانی عنوان: کتاب »دولت کارآفرین« 
نقد اسطوره های بخش خصوصی در مقابل بخش عمومی« 

نوشته: ماریانا مازوکاتو
مترجم: حمید پاداش, علی نیکونسبتی

موضــوع: صنعــت - تحقیق،نــوآوری - سیاســت 
دولت،کارآفرینی - سیاست دولت،نوآوری - پخش

ناشر: انتشارات چشمه
سال انتشار: 1396

 
کتاب حاضر به بررســي نقش دولت در نوآوري و رشــد 
اقتصادي می پردازد و بی شــک یکي از مهم ترین کتاب هایي 
است که در این زمینه در سال هاي اخیر منتشر شده است. 
این کتاب تحســین هاي مجالت معتبري مانند فایننشیال 
تایمز و اکونومیست و اندیشمندان سرشناسي مانند ریچارد 
نلسون و دني رودریک را برانگیخت و با استقبال جامعه ي 

دانشــگاهي و سیاست گذاران روبه رو شد. نویسنده ي کتاب به خوبي شرح می دهد که مکانیسم بازار 
به تنهایي قادر به ارتقاي نوآوري نیســت و همکاري بخش خصوصي و دولت در این میان ضروري 
اســت. مازوکاتو همچنین نشــان می دهد که حتا در زماني که بحث جادوي بازار از سوي امریکا در 
ســطح جهان تبلیغ می شده است دولت این کشور در اقتصاد نقش فعالي ایفا می کرده است. با توجه 
به این مسئله کتاب حاضر براي اندیشمندان و سیاست گذاران ایراني حاوي نکات ارزنده اي است و 
نشان می دهد تنها با تکیه بر مکانیسم بازار و خصوصی سازي نمی توان به رشد اقتصادي دست یافت. 
در مجموعه ي »توســعه و اندیشــه« که کتاب حاضر سومین اثر آن است، تالش خواهد شد مکاتب 
مختلف اقتصادي از جمله اتریشي، نهادي، مارکسیستي، شناختي و رفتاري معرفي شود و مورد بحث 
قرار گیرد و موضوعات مختلفي مانند عدالت، آزادي، توسعه، کارآفریني، اقتصاد دانش محور، مباحث 

بازار پول و سرمایه، نقش دولت در توسعه و غیره از نگاه این مکاتب بررسي شود.

سایه روشن

 خبرآخر 

۱0 غفلت بودجه 97 
درکسب و کار

1۰ ایراد الیحه بودجه سال 97 در بخش کسب و کار از 
سوی بازوی پژوهشی مجلس بررسی شد.

براساس ارزیابی های صورت گرفته »نبود الگوی حمایت 
از تولید در محیط کســب و کار، عــدم التزام به رعایت 
احکام قانونی رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام 
مالی کشور، انتشار اوراق مالی دولتی جهت جذب منابع 
مالی بخش خصوصی و تبعات ناشــی از محیط کســب 
و کار، عدم توجه کافی به شــاخص های محیط کسب و 
کار و غفلت از مولفه های مهمتر، توجه صرف به مســاله 
واگذاری ها و غفلت از اجرای بند »الف« سیاست های کلی 
اصل ۴۴ قانون اساسی، تزریق منابع صندوق توسعه ملی 
به صورت ریالی به بخش های اقتصادی، نبود برنامه های 
کافی و جامع مربوط به تسهیل و بهبود محیط کسب و 
کار، قانونگذاری پراکنده،  عدم تناسب تغییرات درآمدهای 
مالیاتی با شرایط حاکم بر محیط کسب و کار، مبهم بودن 
نحوه تامین مالی و سرمایه در گردش بخش خصوصی و 
واحدهای تولیدی« از جمله چالش های الیحه بودجه 97 
اســت.  محیط مالی به معنی سهولت تامین مالی کسب 
وکارها در سال های اخیر به عنوان مشکل ترین مانع اداره 
بنگاه های تولیدی در ایران شناخته شده است و ناپایداری 
مالی بودجه بخش دولتی تاثیر قابل توجهی بر نامساعد 

شدن محیط مالی داشته است.
در الیحــه بودجه ســال 1397، دولت قصد دارد بخش 
مهمی از کســری بودجه خــود را از طریق اوراق مالی 
تعهــدآور تامیــن مالی کند. این در حالی اســت که به 
منظور بهبود محیط مالی کســب وکار، پایداری بودجه 
بخش دولتی ضروری است و بدین منظور اصالح ساختار 
بخش دولتی باید در دستور کار قرار گیرد، به طوری که 
هزینه های دولت به حدود درآمدهای دولت محدود شود. 
از سوی دیگر ارزیابی های صورت گرفته نشان دهنده آن 
است که درمجموع شاخصهای محیط کسب وکار ایران در 
وضعیت مطلوبی قرار ندارد و تاسیس و اداره واحد تولیدی 
در ایران با چالش ها و موانع متعددی روبه رو است. براین 
اساس انتظار می رود الیحه بودجه سال 1397 به عنوان 
نقشه راه مالی دولت و در اجرای قانون برنامه ششم توسعه 
در طول یک سال آینده، بتواند بستر الزم را برای تسهیل 
محیط کســب وکار از طریق حفظ ثبات اقتصادی، عدم 
تغییــر قوانین و مقررات،حمایت مؤثر از بنگاه ها به ویژه 
بنگاه های کوچک و متوســط، دسترســی آسان، شفاف 
و بی دغدغه به منابع تامین مالی، افزایش شــفافیت در 
عملکرد دولتی و کاهش بار مقررات مربوط به کســب و 
کارها را فراهم کند. در آخرین گزارش منتشره شده در 
تیرماه 1396 محیط مالی نامناسب همچنان بزرگ ترین 
مشکل در محیط کسب و کار اقتصاد کشور محسوب می 
شود. تشــکل های اقتصادی سراسر کشور طی 26 دوره 
پایش محیط کســب وکار »مشکل دریافت تسهیالت از 
بانک ها« را به عنوان مشکل اول محیط کسب وکار ارزیابی 
کرده اند و پس از آن »ضعف بازار سرمایه در تامین مالی 
تولید و نرخ باالی تامین سرمایه از بازار غیررسمی« نیز که 
به عنوان شاخصی برای محیط مالی محسوب می شود در 
زمره مهم ترین موانع فعاالن کسب وکار ارزیابی شده است.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مجید نعمت الهی
دبیر شورای سیاست گذاری: محمدرضا دهقان پور

مدیر اجرایی: مهدی نعمت الهی 
دبیر تحریریه: مرضیه کاربخش 

همكاران: کمیل بهشتیان، عماد محسنی تكلو 
بهار زند رضوی، محسن سعادت نصری

مدیر هنری: اعظم حاکمی

هفته نامه اقتصادی استان کرمان
شماره های تماس:

تحریریه:  32474272          اداری و آگهی:32474271 
        توزیع: 32471860                   نمابر:32471789

        چاپ: کارمانیا 
Eqtesadkerman93@gmail.com :پست الكترونیک
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فرصت های شغلی این هفته را در صفحه 6 بخوانید

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

اطالع رسانی تخصصی و انتشار هفتگی
 آخرین مناقصه ها و مزایده  های استان کرمان

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

صفحه 6 آدرس شعبه کرمان: خیابان شهید رجایی-  جنب کوچه شماره 33 - بیمه کارآفرین- تلفن:  32733961-2
www.karafarininsurance.com

بیمه عمر و سرمایه گذاری؛
تامین شما و خانواده  در زمان نیاز

»اقتصاد کرمان« را آنالین بخوانید
WWW.EGHTESADKERMAN.IR * رسانه بخش خصوصی


