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»اقتصاد کرمان« را آنالین بخوانید
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در نهایت تالم و تاثر، مصیبت وارده را به جنابعالی و 
خانواده محترم تسلیت گفته و از درگاه احدیت برای 
از دست رفته، آرامش و برای بازماندگان  آن عزیز 

صبر و شکیبایی مسالت می نمایم. 

خدمت  را  وارده  همدردی،مصیبت  ابراز  ضمن 
ایزد  درگاه  از  نموده،  عرض  تسلیت  عالی  حضرت 
سبحان برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای 

جنابعالی صبر جمیل و اجر جزیل مسالت می نمایم.

با کمال تاسف و تاثر، مصیبت وارده را به 
عرض  تسلیت  محترمتان  خانواده  و  شما 
آن  برای  متعال  خداوند  از  و  نماییم  می 
بازماندگان  برای  و  مغفرت  طلب  مرحومه 

صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم. 

جناب آقای مهندس جعفری 
مدیر محترم شرکت مهندسی کرمان تابلو 

با کمال تاسف،مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان 
و  یاد  زنده  آن  برای  الهی  غفران  و  نموده  عرض  تسلیت 
صبر و طول عمر باعزت برای بازماندگان محترم، از درگاه 

پروردگار متعال خواستاریم.
هفته نامه اقتصاد کرمان 

سید مهدی طبیب زاده 
نایب رییس اتاق بازرگانی،صنایع ، معادن

 و کشاورزی استان کرمان 

سید مهدی طبیب زاده 
نایب رییس اتاق بازرگانی،صنایع ، معادن

هفته نامه اقتصاد کرمان و کشاورزی استان کرمان 

جناب آقای حاج اکبر نظریان 
پیشکسوت محترم 

اقتصادی استان کرمان 

جناب آقای مهندس جعفری 
مدیر محترم شرکت مهندسی 

کرمان تابلو 

جناب آقای 
حاج اکبر نظریان 

جناب آقای دکتر افشین صفا 
سرکار خانم بیجاری 

مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان 
سایر  و  شما  برای  و  الهی  واسعه  مرحوم،غفران  آن  برای 

بازماندگان معزز ، صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.

هفته نامه اقتصاد کرمان 
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با بیمه عمر و سرمایه گذاری 

آینده خانواده خود را تامین نمایید

با بیمه عمر و سرمایه گذاری 

آینده خانواده خود را تامین نمایید

تحلیل »اقتصاد کرمان« ازعوامل فزاینده و کاهنده موثر بر رفتار قیمتی مسکن

پیش بینی وضعیت مسکن سال 94
دکتر علی رییس پور:س��ال 94 مجموعه اي از پارامترها شامل تورم، 
اجراي فاز سوم هدفمندي و رشد هزينه نهاده هاي توليد و هجوم تقاضای 
خريد انباشته شده اثر فزاينده بر قيمت مسکن دارد و در مقابل، يکسري 
متغيره��ا از جمله »فزوني عرضه« در کالن ش��هرها و توان مالي ناچيز 
خريداران، انتظارات مردم از توافق هس��ته ای، فش��ار انرژي افزايشي بر 
قيمت را تا حدودی خنثي خواهد کرد. در بررسی های انجام شده تورم 
سال 94 و نرخي که به عنوان تورم هدف -15درصد- براي مهار سرعت 
رشد قيمت ها در نظر گرفته شده، به همراه پارامترهاي ديگري همچون 
فاز س��وم هدفمندي يارانه ها و هج��وم تقاضای خريد؛ به عنوان عوامل 
اصلی فزاينده قيمت مسکن اشاره شده و در مقابل، پارامترهايي همچون 
رشد ساخت و عرضه واحدهاي مسکوني نوساز و انباشته شده از قبل که 
تعداد آنها در تهران معادل 2 برابر حجم تقاضا ش��ده اس��ت و همچنين 
تحوالت اخير سياسي در عرصه بين المللي به عنوان عوامل کاهنده قيمت 
مس��کن معرفي شده اس��ت.  نقطه قوت بازار مسکن در سال94 ساخت 

وس��ازهاي 2 س��ال اخير است، براي اين س��ال اگرچه فشار هزينه اي و 
انرژي افزايش��ي تحت تاثير برخي متغيرها متوجه قيمت مسکن خواهد 
ش��د، اما اين بخش با شوک قيمتي بسيار جدی مواجه نمي شود و نرخ 
رشد قيمت مسکن در سال94 اندکی بيش  از تورم عمومي خواهد بود. 
بخش مسکن با دارا بودن ارتباط گسترده با ساير بخش هاي اقتصادي، 
بر آنها تاثير گذاشته و از آنها تاثير مي پذيرد؛ بر اين اساس پيش بيني 
بخش مسکن با دارا بودن عوامل فراوان موثر بر آن، داراي خطاي )انحراف 
معيار( بااليي است. عدم اطمينان در وضعيت اين عوامل به گونه اي است 
ک��ه موجب پيش بيني هاي متن��وع و گاه متناقض فعاالن در خصوص 
قيمت مس��کن مي ش��ود. در سال 94 مجموعه اي از عوامل اقتصادي و 
سياس��ي بر رفتار قيمت ها در بازار مسکن تاثير مي گذارد، اما اينکه در 
برآيند فاکتورهاي موثر بر قيمت مسکن، کداميک بر بازار مسلط خواهد 
ش��د، نيازمند بررس��ي است؛ براين اساس مي توان با لحاظ يک سري از 
فرضي��ات و همچنين طبقه بندي عوامل در دو گروه فزاينده و کاهنده، 

به تحليل رفتار قيمتي مسکن در سال 94 پرداخت.
1. قيمت نهاده هاي توليد مسکن: 

رشد قيمت نهاده هاي توليد مسکن تاثير مستقيمي بر تحريک قيمت 
مسکن از ناحيه افزايش هزينه هاي ساخت بر جاي مي گذارد)تورم فشار 
هزينه(؛ هرچند، طي ماه هاي اخير، اين فش��ار تا حدودي تعديل ش��ده 
اس��ت، اما با اين حال نبايد فراموش کرد که تورم فش��ار هزينه، با وقفه 
تخليه مي ش��ود. ضمن اينکه افزايش دستمزدهاي ساختماني در سال 

آينده قطعي به نظر مي رسد.
2. هدفمندي يارانه ها:

مس��کن يک��ي از انرژي بر تري��ن بخش هاي اقتصادي اس��ت؛ براين 
اساس انتظار مي رود با افزايش قيمت حامل هاي انرژي، شاهد افزايش 
تورم فش��ار هزينه مسکن باشيم. کفه ترکيب مصرف سوخت در صنايع 

مختلف، به س��مت نهاده هاي مرتبط با توليد مسکن 
سنگيني مي کند...
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 استاندار کرمان:
پتروشیمی کرمان، 

راهبرد جدید در توسعه
2 شرق کشور 

 سیر نزولی راه اندازی واحدهای 
تازه تاسیس

احتیاط در سرمایه گذاری های 
جدید صنعتی

3
 در این شماره می خوانید:

در بازدید شهردار و اعضای شورای شهر از پروژه های عمرانی مطرح شد

 اجرای 9 طرح جدید شهری، 
شتاب می گیرد 

يکی از مهمترين عوامل موثر بر رشد اقتصادی، سرمايه 
گذاری اس��ت. جريان س��رمايه گذاری از نگاه حسابداری 
توليد می تواند رش��د اقتص��ادی راافزايش دهد و تحرک 
اقتصادی را بيش��تر نمايد. مدل های رش��د اقتصادی به 
شکل های مختلف نشان داده اند که سرمايه گذاری می 
تواند رشد با ثبات و پايدار را همراه داشته باشد که طبيعتاً 
چنين رش��د اقتصادی است که موجب توسعه اقتصادی 

خواهد شد. تجربه کشورهای نوظهور 
جهان در سال های اخير ...

   سخن اول

تحلیل فرآیند سرمایه 
گذاری در ایران )1(

بستر مناسب؛ الزمه 
سرمایه گذاری 

موثر
دکتر سید عبدالمجید 

جالیی

 3 صفحه 
را بخوانید

اهمي��ت و ض��رورت بانک اطالعات و آم��ار اقتصادی 
جامع، منطقی و علمی به قدری برای همگان به خصوص 
برنامه-ريزان و کارشناسان اقتصادی واضح و مبرهن است 
که ديگر نيازی به تأکيد مجدد بر آن نيست. قاعدتاً بدون 
يک بانک اطالعات و آمار قابل اعتماد، نمی توان برنامه 
های منطبق با واقعيت ارائه کرد و شايد يکی از داليل عدم 
توفيق برنامه های توسعه ی استان کرمان را بتوان فقدان 
اين چنين بانکی دانست، چرا که وقتی اطالعات دقيقی از 
وضعيت موجود نداشته باشيم، تعريف گام های مختلف 

برای رس��يدن به اهداف مش��خص، 
تقريباً غير ممکن خواهد بود!

   یادداشت 

بازنگری در 
رویکردها به تولید 

آمار و اطالعات
محمدرضا دهقان پور*

در  ادام���ه 
3 صفحه 
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 در نظرسنجی های »اقتصاد کرمان« شرکت کنید و به باشگاه مخاطبان »اقتصاد کرمان« بپیوندید
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دادس��تان عمومی و انقالب کرمان گفت: در 
مجم��وع تاکنون پنج نفر درباره پرونده دخل و 
تصرف در اموال و وجوه شرکت سهامی عدالت 
بازداشت شده اند. دادخدا ساالری  افزود: اين 
افراد در دو مرحله دس��تگير و با قرار بازداشت 

موقت روانه زندان شده اند و تحقيقات در اين 
خص��وص ادامه دارد. دادس��تان کرمان گفت: 
اين اقدام در راس��تای معنوي��ات رهبر معظم 
انقالب اس��المی و رياس��ت قوه قضاييه مبنی 
ب��ر مبارزه با فس��اد اداری و مالی در ادارات و 

دستگاه های دولتی انجام شده است. وی بيان 
کرد: ب��ه قولی که به مردم کرمان در خصوص 
مبارزه با يقه سفيد ها و همچنين فساد اداری 
و مالی در ادارات دستگاه های دولتی داده ايم 

پايبند هستيم.

پنج نفر دستگیر شدند
دست اندازی به 

سهام عدالت

خبر  

خبر 2
استاندار کرمان در ستاد پیگیری 

مثلث توسعه:

 پتروشیمی کرمان؛
 راهبرد جدیدی در توسعه 

شرق کشور

اس��تاندار کرمان گفت: تامين خوراک پتروش��يمی 
کرمان توس��ط وزير نفت اتفاق نادری است که راهبرد 
جديدی را در توس��عه شرق کشور و استان کرمان رقم 

می زند.
 به گزارش ايسنا، »عليرضا رزم حسينی« در نخستين 
جلسه ستاد پيگيری مثلث توسعه کرمان در سال جاری 
که با حضور برخی مديران دستگاه های اجرايی همراه 
بود، با اشاره به انعقاد 75 هزار ميليارد تومان توافقنامه 
سرمايه گذاری در استان کرمان گفت: امسال همچون 
گذشته از حضور سرمايه گذاران حمايت می کنيم اما 
اولويت نخست ما پيگيری اجرای توافقنامه های انجام 

شده است.
استاندار کرمان خطاب به مديران دستگاه های اجرايی 
گفت: اتفاقات خوبی در استان کرمان در حال رخ دادن 
است که آينده اين استان را متحول می کند و همه بايد 
کمک کنيم تا اين سرمايه گذاری ها به نتيجه برسد و 
اجازه ندهيم سرمايه گذاران از حضور در کرمان دلسرد 
شوند. وی تاکيد کرد: مديران نبايد تصور کنند که اين 

قرارداد ها صوری است و آنها را بی اهميت بشمارند. 
مقام عالی دولت در استان کرمان اظهار کرد: با اجرای 
اين پروژه مشکل کويری بودن استان حل خواهد شد و 
حتی در صورت خشک شدن چاه های آب، صنعت ايجاد 
ش��ده جايگزين خوبی برای کشاورزی خواهد بود.  رزم 
حسينی همچنين به اجرای اتوبان »کرمان – بافت – 
ارزوئيه – حاجی آباد« اش��اره کرد و گفت: اجرای اين 

پروژه اشتغالزايی زيادی را در پی خواهد داشت.  
مدير کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بين الملل 
اس��تاندار کرمان نيز در اين جلسه به بيان گزارشی از 
روند پيگيری طرح های تفاهم نامه های سرمايه گذاری 
استان پرداخت و گفت: از مجموع 200 طرح در استان 
کرم��ان38 طرح به بهره برداری رس��يده ، 154 طرح 

در دست اقدام و 8 طرح در ليست حذفی قرار دارد. 
رضا سنجری با بيان اينکه طرح های در دست اقدام 
71 درصد کل س��رمايه گذاری ها را به خود اختصاص 
داده اس��ت اف��زود: اين طرح ها 27 درصد پيش��رفت 
فيزيکی دارند و برای 14 هزار و 560 نفر ش��غل ايجاد 
کرده اند. وی ادامه داد:طرح های به بهره برداری رسيده 
با سرمايه گذاری 1284 ميليارد تومان برای 1317 نفر 

اشتغالزايی داشته است.
 س��نجری عمده مشکالت طرح های در دست اقدام 
را تس��هيالت ، زمين و تامي��ن آب عنوان کرد و گفت: 
95 م��ورد از اين طرح ها با مش��کل تس��هيالت و 11 
مورد با مشکل زمين مواجهند و مابقی در زمينه تامين 

آب،برق،گاز،سند و...  مشکل دارند.  
در ادامه اين جلسه روند اجرای پروژه های تله کابين، 
احيای باغ فتح آباد، منطقه نمونه گردشگری کوير لوت 
و خبر، بازس��ازی بازار بزرگ کرمان، پروژه بام کرمان، 
بازگشايی بلوار کوثر، مجتمع بهار رضوی، پروژه های 9 
گانه خاتم النبياء، کمربند سبز کرمان، پارکينگ طبقاتی 
اطلس و احيای بيمارستان نوريه بررسی و مشکالت اين 
پروژه ها مطرح و در جهت رفع آنها تصميم گيری شد.

انتقاد حسن پور ازناعادالنه بودن 
جمع آوری مالیات در کشور

سازمان مالیاتی به چه 
چیزی افتخار می کند؟

  عضو کميس��يون برنامه و بودجه مجلس ش��ورای 
اس��المی با بيان اينکه مس��ئوالن ام��ور مالياتی بابت 
افزايش درآمد چه چيزی افتخار می کنند تصريح کرد: 
تنها از عده ای خ��اص، متدينين، قانونمدار و کارکنان 

دولت دريافت می شود
 “شهباز حسن پور” ، با انتقاد از عملکرد سازمان امور 
ماليات��ی تصريح کرد: يک��ی از چالش های اصلی ما در 
کشور و به ويژه در بخش اقتصادی، عدم وجود عدالت 

در دريافت ماليات ها می باشد. 
وی ب��ا بيان اينکه ناعادالنه بودن جمع آوری ماليات 
س��بب شده تا يک عده ای که درآمد ميلياردی داشته 
باش��ند تصريح کرد: بايد بپذيري��م که اقتصاد ما دچار 
بيماری مزمن از گذشته بوده و هست و ماليات از کسانی 

که بايد پرداخت کنند، دريافت نمی شود.
نماينده مردم سيرجان و بردسير در مجلس شورای 
اسالمی با بيان اينکه مسئوالن امور مالياتی بابت افزايش 
درآمد چه چيزی افتخار می کنند تصريح کرد: تنها از 
ع��ده ای خاص، متدينين، قانونم��دار و کارکنان دولت 
دريافت می شود و از افراد با ثروت های کالن ماليات به 
معنی واقعی دريافت نمی ش��ود ضمن آنکه  در حدود 
3 ميليون اتياع بيگانه در کش��ور وجو دارند که ريالی 
ماليات پرداخت نمی کنند و متاسفانه صدايمان هم در 

مجلس به جای نمی رسد.

در بازدید شهردار و اعضای شورای شهر از پروژه های عمرانی مطرح شد خبر  خبر   

 اجرای 9 طرح جدید شهری، شتاب می گیرد 
رييس و اعضای شورای اسالمی شهر کرمان به همراه شهردار کرمان 
و معاونان خدمات شهری و عمرانی شهرداری، از پروژه های شهری از 
جمله کارگاه های قرارگاه خاتم، ساختمان در دست احداث شهرداری 

و برخی از تقاطع های غيرهم سطح شهر کرمان بازديد کردند.
ش��هردار کرمان در اين بازديد، با اش��اره به اجرای چندين پروژه 
عمران��ی در ش��هر گفت: ب��ا اجرای پروژه های 9 گان��ه در کرمان با 

همکاری قرارگاه خاتم شهر شاهد تحول بزرگ عمرانی خواهد شد
تکميل ساختمان جديد شهرداری تا 18 ماه آينده

در ابتدا در بازديد از ساختمان در حال ساخت شهرداری، شهردار 
کرمان با بيان اين که اين ساختمان به گونه ای طراحی شده که تا 150 
سال آينده و رسيدن جمعيت شهر کرمان به دو ميليون نفر، پاسخ گو 
باش��د، گفت: در طراحی اين س��اختمان، تمام نيازهای ش��هرداری 
پيش بينی ش��ده؛ ضمن اينکه نمای س��اختمان به شکل سنتی اجرا 
می ش��ود. ابوالقاسم س��يف الهی با اشاره به استفاده از انرژی نوين در 
اين ساختمان بيان کرد: برنامه ريزی شده تا حداقل 50 درصد انرژی 

مورد نياز اين ساختمان، از انرژی سبز استفاده شود.
وی افزود: محوطه  ميانی س��اختمان به شکلی طراحی شده تا در 
ساعات غيراداری، مردم از آن به عنوان مرکز فرهنگی و گالری برای 
نمايش آثار هنری استفاده کنند. سيف الهی ادامه داد: بر اساس برنامه  
زمان بندی، اين س��اختمان تا 18 ماه آينده بايد توس��ط پيمان کار 
به پايان برس��د و به ش��هرداری تحويل داده ش��ود. وی زيربنای اين 
ساختمان را 12 هزار مترمربع دانست و گفت: روبه روی اين ساختمان 

نيز يک پارکينگ عمومی طبقاتی ساخته خواهد شد.
تجهیز کارگاه تقاطع راه آهن

بازديد از کارگاه های گروه تخصصی شهيد رجايی قرارگاه خاتم، از 
ديگر برنامه های امروز بود.

ش��هردار کرمان در مس��ير ميدان »ش��ورا« تا محل کارگاه گروه 
تخصصی ش��هيد رجاي��ی، به آغاز ب��ه کار اين گروه برای س��اخت 
تقاطع های غيرهم سطح پروژه های 9 گانه در نقاط مختلف شهر کرمان 
اش��اره کرد و گفت: هم اکنون، گروه تخصصی شهيد رجايی در حال 
انجام عمليات ژئوتکنيک و نقش��ه برداری در ميدان آزادی، چهارراه 
في��روزه، پل راه آهن، تقاطع کوثر و تقاطع ابوذر اس��ت. س��يف الهی 

هم چنين از تجهيز کارگاه تقاطع راه آهن خبر داد.
در محل کارگاه تقاطع راه آهن نيز مدير پروژه  گروه تخصصی شهيد 
رجايی با بيان اين که از امروز کار ش��مع بافی پروژه آغاز می ش��ود، از 
تخليه  1700 هزار تن ميلگرد در اين محل خبر داد و گفت: هم اکنون، 
در حال تخليه  ميلگرد به ميزان پنج هزار تن در اين محل هستيم.

محمد نجفی به شناس��ايی معارضان زيرزمينی پروژه ها نيز اشاره 
کرد و گفت: با ش��رکت های آب، برق، فاضالب و گاز مکاتبه کرديم 
تا نقش��ه های مربوط را تحويل دهند. وی افزود: نقش��ه برداران گروه 
تخصصی شهيد رجايی با تطبيق نقشه ها با يک ديگر در تالش هستند 
که معارضان را رفع کنند تا حداقل درگيری را در اين خصوص داشته 
باشيم. مدير پروژه  گروه تخصصی شهيد رجايی ادامه داد: هم چنين 
هم زمان با تجهي��ز کارگاه، کارهای اجرايی هم پيش می رود؛ ضمن 
اين که کارخانه  ساخت پل ها نيز در حال تجهيز است و اجرای عمليات 

کارخانه از چهار روز ديگر آغاز می شود.
اعضای شورا در ادامه، از محل کارخانه  گروه تخصصی شهيد رجايی 

قرارگاه خاتم بازديد کردند.
سه تقاطع غیر هم سطح جدید در کرمان احداث می شود

شهردار کرمان در خصوص کارخانه  ساخت پل ها گفت: اين کارخانه 
در زمينی به مساحت شش هکتار تجهيز خواهد شد.

س��يف الهی افزود: قطعات پل ها در محل کارخانه ساخته و سپس 
به محل هر پروژه منتقل و نصب می شوند.

وی ادامه داد: در اين روش پل سازی، فقط کار شمع کوبی و اجرای 
فنداسيون در محل پروژه انجام می شود و عرشه  پل در کارخانه توليد 
و س��پس در محل نصب می شود. نجفی مدير پروژه  گروه تخصصی 

شهيد رجايی نيز توضيحاتی در خصوص نقشه  کارخانه ارايه کرد.
علی فرقانی معاون عمرانی شهردار کرمان هم از اجرای هم زمان سه 
تقاطع غيرهم سطح ابوذر،  راه آهن و بولوار کوثر توسط گروه تخصصی 

شهيد رجايی قرارگاه خاتم در فاز نخست خبر داد.
در ادامه، اعضای ش��ورای اسالمی شهر کرمان از به سازی ورودی 
بولوار خليج فارس و ديوارگذاری زمين های خالی مس��ير اين بولوار 
بازديد کردند. تقاطع غيرهم س��طح س��ه راهی »معل��م« هم از ديگر 
پروژه هايی بود که مورد بازديد اعضای ش��ورای اسالمی شهر کرمان 
قرار گرفت. علی خدادادی شهردار منطقه  سه شهر کرمان در محل 
اين پروژه با بيان اين که بارندگی های اخير موجب معطل ماندن اين 
پروژه شد، گفت: برای تکميل اين پروژه، هفت ميليارد تومان تملک 
انجام ش��د. وی اظهار اميدواری ک��رد: اين پروژه حداکثر تا يک ماه 

آين��ده به بهره برداری برس��د. اعضای ش��ورا هم چنين از تقاطع های 
غيرهم سطح »بازرگانی« و »دانش« )چهارراه جوپاری( بازديد کردند.
تأکید بر خریداری باقی مانده  امالک پل های بازرگانی و دانش

به گزارش روابط عمومی ش��هرداری کرمان،فتح اهلل مؤيدی رييس 
شورای اسالمی شهر کرمان در بازديد از اين دو تقاطع، خواستار تسريع 
در تمل��ک باقی مانده  ملک های محدوده  اين دو تقاطع و بازگش��ايی 
مس��ير ش��د که فرقانی معاون عمرانی شهردار کرمان گفت: از چهار 
تملک  باقی مانده ی تقاطع »دانش«، سه ملک خريداری شده است.

در ادامه، اعضای ش��ورای اسالمی شهر کرمان از درياچه  مصنوعی 
در حال ساخت جنگل قائم بازديد کردند.

فرقانی معاون عمرانی ش��هردار کرمان در خصوص اين پروژه نيز 
گفت: پيمان کار درياچه  جنگل قائم قرار بود تا عيد نوروز کار ساخت 
درياچه را به پايان برساند که به دليل يخ بندان و بارندگی، کار با تأخير 

مواجه شد و دو ماه ديگر وقت خواست.
علی بابايی معاون خدمات شهری شهردار کرمان نيز گفت: پس از 
تکميل درياچه  جنگل قائم، کار س��نگ فرش، نصب فواره موزيکال و 

روشنايی اين پروژه اجرا خواهد شد.
وی اظه��ار اميدواری کرد: درياچه  مصنوعی جنگل قائم تابس��تان 

امسال مورد استفاده  شهروندان قرار گيرد.

مدیر عامل شرکت گاز استان کرمان:
اجرای 555کیلومتر

 خط تغذیه و شبکه توزیع 
در سال93

مدير عامل شرکت گاز استان کرمان گفت: درسال 
93 مش��ترکين صنعتی و عمده اس��تان کرمان ، در 
مقايسه با سال گذشته بيش از 10 درصد گاز بيشتر 

مصرف کرده اند . 
 محم��د علی وديعتی، با اعالم اين خبر اظهار کرد: 
در بخش جايگاه های س��ی ان جی بيش از 3 درصد 
و در بخ��ش نيروگاهه��ا بي��ش از 28 درصد افزايش 

مصرف داشته ايم.
وديعت��ی گفت : ب��ا مديريت ش��بکه توزيع گاز به 
نحوی برنامه ريزی انجام شد که خوشبختانه جريان 
گاز هيچ نقطه ای از استان قطع نگرديد و مشترکين 
نيز با مديريت مصرف سهم بسزايی در کمک به تداوم 
جريان گاز داش��ته اند به طوری که علی رقم افزوده 
شده تعداد 42 هزار مشترک به جمع مشترکين استان 
کرم��ان، در بخش خانگی کمت��ر از 2 درصد افزايش 
مصرف داش��ته ايم که اين نش��ان دهن��ده همکاری 

مردم استان می باشد.
وی خاطر نش��ان کرد: مش��ترکين صنعتی و عمده 
همچون کارخانه مس سرچش��مه ، س��يمان کرمان ، 
کک س��ازی و پااليش��گاه قطران زرند و صنايع مس 
سرچشمه و نيروگاه کرمان از جمله مصرف کنندگان 
گاز طبيعی هس��تند و روزانه بيش از 8800000 متر 

مکعب گاز مصرف می کنند.
مدير عامل ش��رکت گاز استان کرمان تصريح کرد: 
ش��رکت گاز استان کرمان در سالی که گذشت بيش 
از 555 کيلومتر خط تغذيه و ش��بکه توزيع شهری و 

روستايی را اجرا کرده است.
 وديعتی گفت: اين مقدار خط تغذيه و شبکه توزيع 
در مناطق کوهستانی، باتالقی، شوره زار و صعب العبور 
اجرا شده است که شرايط پذيرش 42 هزار مشترک 

جديد را برای اين استان فراهم نمود.
وی افزود: عالوه بر 555 کيلومتر خط تغذيه و شبکه 
توزيع، بيش از 80 کيلومتر خط انتقال فوالدی انجام 
ش��ده اس��ت که مجموع خطوط انتقال اس��تان را به 
1642 کيلومتر و خطوط تغذيه و شبکه را به 1097 

4کيلومتر ارتقاء داده است.
 مدير عامل ش��رکت گاز استان کرمان يادآور شد: 
تعداد 5 ش��هر و همه روس��تاهای باالی 20 خانوار با 
جمعي��ت بيش از 100 نفر اس��تان در صورت تامين 
اعتبار از محل بند »ق« تبصره دو قانون بودجه سال 
93 مطابق با سياست های دولت تدبير و اميد به شبکه 

سراسری گاز متصل خواهند شد.
بهره مندی تعداد 3 شهر و 63 روستا از نعمت 

گاز طبیعی
مدير عامل شرکت گاز استان کرمان گفت : در سال 
گذشته تعداد 3 شهر و 63 روستا در استان از نعمت 

گاز طبيعی بهره مند شدند.
محم��د عل��ی وديعتی با اش��اره به ت��الش دولت 
يازدهم در راس��تای محروميت زدايی از روس��تاها و 
خدمت رس��انی مطلوب به اين قش��ر از جامعه اظهار 
داشت: انتقال گاز طبيعی به روستاها همواره يکی از 
خواس��ته های مردم بوده اس��ت که با پيگيری های 
صورت گرفته  در سال گذشته 3 شهر و 63 روستا به 
مصرف کنندگان گاز طبيعی اضافه ش��ده اند و تعداد 
شهر ها و روستاهای گاز رسانی شده در استان به  40 

شهر  و 569  روستا رسيد.

رییس کل دادگستری استان کرمان 
مطرح کرد:

افزایش 8 درصدی 
پرونده های دادگستری

       رييس کل دادگس��تری اس��تان کرمان گفت: 
پرونده های ورودی به دادگس��تری اس��تان 8 درصد 
افزايش يافته است و بيشترين پرونده های باز شده در 
دستگاه قضا مربوط به حوزه خانواده می باشد که اين 
مسئله از مشکالت اجتماعی در استان داللت می کند. 
“ي��داهلل موحد” در اولين جلس��ه ش��ورای فرهنگ 
عمومی در س��ال 94 با بيان اينکه همدلی و همزبانی 
عامل��ی برای تحقق منويات م��ورد تاکيد مقام معظم 
رهبری است، افزود: الزمه همدلی و همزبانی، اعتماد 

است که بايد در جامعه بيش از پيش افزايش يابد.
وی با ذکر اين مطلب که يکی از زمينه های اعتماد 
عمومی، احقاق عدالت های قضايی اس��ت، ادامه داد: 
وقتی بخواهيم اعتمادی را در جامعه برقرار نماييم بايد 
هم��ه روابط بين دولت و مردم را بس��نجيم و بر روی 

تقويت نقاط قوت اين روابط تالش نماييم.
اين مقام مسوول با تاکيد بر اينکه بايد توقعات مردم 
را در هم��ه حوزه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، 
امنيتی و نيز سياسی بررسی و رصد نماييم، اضافه کرد: 
يکی از توقعات و مطالباتی که از سوی مردم مطرح می 
شود اين است که فسادها برچيده شوند تا زمينه جلب 
اعتماد فراهم شود.  وی با بيان اينکه بايد مردم را در 
جريان مس��ائل و امور قرار دهيم گفت: وقتی تبعيض 
ها و فس��ادهای مالی و اداری به گوش مردم می رسد 
چگون��ه می توان به افزايش اميد و اعتماد عمومی در 
جامع��ه اميدوار بود؟ ام��ا به هر حال بايد امور را برای 
مردم شفاف سازی کرد و از پنهان کاری پرهيز نمود.

اي��ن مقام مس��وول در پايان خاطرنش��ان کرد: در 
زمين��ه مفاس��د اجتماعی و اقتصادی الزم اس��ت که 
هم��گان تالش کنند ت��ا از اين معض��الت در جامعه 

جلوگيری شود.

مديرعامل شرکت توزيع نيروی برق جنوب استان کرمان گفت: 
پتانس��يل س��نجی اس��تفاده از زائدات درختان پسته و فضوالت 
گاوداری ها در سيرجان و زائدات نخيالت بم برای احداث نيروگاه 

بيوگاز در دست مطالعه است.
 عبدالوحي��د مه��دوی نيا همچني��ن درباره اس��تفاده از انرژی 
خورش��يدی گفت: از سال 1390 تاکنون برق رسانی به 16روستا 
با نصب 195 سامانه فتوولتائيک هر يک به ظرفيت يک کيلووات 

انجام شده است.
به گفته وی برق رس��انی به 11 روس��تای ديگر با نصب 147 

سامانه فتوولتائيک در دست انجام است.
وی خاطرنشان کرد: در خصوص نصب سامانه های فتوولتائيک 
متصل به ش��بکه نيز در حال حاضر 37 س��امانه پنج کيلوواتی و 
يک س��امانه 1.3 کيلوواتی در 33 س��ايت و در مجموع به ميزان 
186.3 کيلووات در پنج مس��جد، 24 مدرس��ه و چهار ساختمان 

اداری شرکت نصب شده است. 
مديرعامل ش��رکت توزيع نيروی ب��رق جنوب کرمان گفت: در 
زمينه استفاده از انرژی باد نيز اقدام به نصب دو ايستگاه بادسنجی 
در کريدوره��ای بادی نظام ش��هر شهرس��تان ب��م و منطقه نگار 
شهرس��تان بردسير کرده ايم که بعد از آناليز اطالعات بادسنجی 
در دوره ديتا برداری دو س��اله و در صورت مس��اعد بودن شرايط 
سرعت و انرژی باد در منطقه اقدامات الزم برای جذب و تشويق 

سرمايه گذاران برای نصب توربين بادی انجام می شود.
وی اف��زود: ش��رکت توزيع ني��روی برق جنوب اس��تان کرمان 
جمعيتی بالغ بر يک ميليون و 611 هزار نفر برابر با 55 درصد از 

جمعيت کل استان را زير پوشش دارد.

مهدوی نيا با اش��اره به اينکه از مجموع 23 شهرس��تان استان 
کرمان اين ش��رکت وظيفه برقرسانی به 16 شهرستان را برعهده 
دارد گفت: تعداد اش��تراک های اين ش��رکت ه��م اکنون به نيم 

ميليون مشترک می رسد. 
وی ادامه داد: 48 درصد مصرف مشترکان اين شرکت کشاورزی، 
33 درصد مصرف مشترکان خانگی، 9 درصد مشترکان عمومی، 
پنج درصد مش��ترکان صنعتی، سه درصد مشترکان تجاری و دو 

درصد مشترکان روستايی هستند.
وی گفت: س��ال گذش��ته برقرسانی به يکهزار و 411 خانوار در 
80 روس��تای فاقد برق با اعتباری معادل 70 ميليارد ريال انجام 
ش��د و عمليات برقرسانی به 20 روستای ديگر با اعتباری معادل 

30 ميليارد ريال در دست انجام است.
مديرعامل شرکت توزيع نيروی برق جنوب استان کرمان افزود: 
توس��عه ش��بکه با صرف 18 ميليارد ريال اعتبار برای 18 هزار و 
137 نفر متقاضی فاقد شبکه انجام و در زمينه اصالح و رفع افت 
ولتاژ ش��بکه نيز با صرف 105 ميليارد ريال، 350 نقطه رفع افت 

ولتاژ شده است.
وی خاطرنش��ان کرد: 84 کيلومتر خط فش��ار متوسط با اعتبار 
49 ميليارد ريال برای افزايش ظرفيت شبکه و به منظور واگذاری 
انش��عابات برق بويژه تامين برق چاه های کشاورزی احداث شده 
است. مهدوی نيا گفت: در زمينه روشنايی معابر نيز شش هزار و 
319 چراغ در کوچه و خيابان های ش��هر و روستاها با اعتبار 26 

ميليارد ريال نصب شده است.
وی ضريب نفوذ برقرس��انی در مناطق ش��هری را صد درصد و 
در مناطق روستايی بيش از 97 درصد اعالم کرد و افزود: ضريب 

پايين در روس��تاها به علت وجود تعداد زياد روستای کمتر از 10 
خانوار در مناطق زير پوشش اين شرکت است.

وی بيان کرد: با توجه به وجود مناطق محروم و کمتر توس��عه 
يافته در حوزه عملياتی شرکت و همچنين تعداد زياد روستاهای 
زير 10 خانوار بديهی است دارای ضريب نفوذ کمتری در روستاها 

نسبت به کل کشور باشيم.
مديرعامل شرکت توزيع نيروی برق جنوب کرمان گفت: تعداد 
روس��تاهای برقدار حوزه عملياتی اين ش��رکت س��ه هزار و 514 
روستا و تعداد روستای فاقد برق باالی 10 خانوار 101 روستاست.

وی اظهار کرد: با توجه به اينکه تفاهم نامه برای برقرس��انی به 
روستاهای فاقد برق بر اساس اطالعات مرکز آمار ايران صورت می 
گيرد عمده اين روستاها فاقد کد روستايی در سامانه مذکور بوده يا 

براساس سرشماری سال 1390 برقدار ثبت شده اند.
وی گفت: برای رفع مش��کل اين مناطق با همکاری معتمدين 
روس��تاها و همچنين ارگان های ذيربط از جمله فرمانداری های 
شهرستان ها و مرکز اطالعات و آمار استانداری مکاتبات الزم اصالح 
آمار در دست اقدام است که پس از اصالح اطالعات مرکز آمار ايران 

برقرسانی به آنها در سال جاری انجام می شود.
به گزارش ايرنا،مهدوی نيا اضافه کرد: اين ش��رکت در سال 93 
به کسب افتخاراتی از جمله کسب رتبه پژوهش برتر ارتباطی در 
کش��ور، رتبه برتر مديريت سالمت اداری در کشور، رتبه برتر در 
زمينه کاهش پيک بار برای دومين س��ال متوالی، کس��ب عنوان 
شرکت برتر در زمينه گسترش و استقرار سيستم اطالعات مکانی 
GIS و کس��ب مقام پژوهشگر برتر در سطح دستگاه های اجرايی 

استان دست يافت. 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب 
استان کرمان خبر داد

احداث نیروگاه 
بیوگاز در استان 

کرمان 



صنعت ، معدن 
3و تجارت

آيي��ن واگذاری پهنه های اکتش��افی معدن 
شمال کرمان در سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان کرمان با حضور جمعی از مسووالن برگزار 
شد. سه شرکت در اين مزايده برنده شدند که 
چهار پهنه به مساحت پنج هزار و 257 کيلومتر 

مربع از 23 پهنه موجود در شمال استان کرمان 
به آنها واگذار شد. براساس اين مزايده دو پهنه به 
شرکت گل گهر سيرجان، يک پهنه به شرکت 
غدير و يک پهنه به شرکت کوثر واگذار شد و اين 
ش��رکت ها از زمان واگذاری به مدت يک سال 

فرصت دارند تا کار اکتشاف را به پايان برسانند. 
حسينی نژاد افزود: اين مزايده و واگذاری از سال 
گذشته براساس سندی که برای توسعه معادن 
اس��تان در دستور کار سازمان قرار گرفته است 

انجام می شود.

پنج هزار کیلومتر پهنه 
اکتشافی معدن در 
شمال کرمان واگذار شد

  خبر
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سیر نزولی راه اندازی واحدهای تازه تاسیس در سال 93

احتیاط در سرمایه گذاری های جدید صنعتی
خبر   

بازنگری در رویکردها به تولید آمار و اطالعات

با اين وجود س��وال جدی اين اس��ت، چرا 
عليرغم اي��ن تأکيدها و تأييده��ا، اقدامی 
اساسی در اين خصوص انجام نگرفته است؟ 
که البت��ه پرداختن به اين س��وال موضوع 
مورد بحث نيس��ت، ولی به هرحال بايستی 
از مس��ئولين ذی ربط اين مقوله را مطالبه 
کرد و ب��رای از بين بردن اين خالء ،تالش 

جدی کرد.
اما بحثی که ب��دان خواهيم پرداخت نحوه ی مواجهه و چگونگی 

تحليل اطالعات و آمار گردآوری شده می باشد. 
متأس��فانه سال هاست که رويه ی مش��خص و تقريباً معيوبی در 
سيستم آماری کشور و به تبع آن استان کرمان وجود دارد. اين روش 
از سنوات گذشته به ارث گذاشته شده است و حتی با وجودی که 
بسياری از اين آمار و اطالعات گردآوری شده، ناکافی و بعضاً ناقص 
اند، تحليل های نادرستی از آن استخراج شده و اشاعه می يابد. 

يک��ی از روش های معمول گردآوری اطالعات و آمار در ش��رايط 
کنونی، اجرای طرح های سرشماری می باشند که در يک دهه ی 
گذشته، هر پنج سال يکبار انجام می شود. يک سری پرسش نامه  
ی از قبل طراحی شده در اختيار مامورين سرشماری قرار گرفته و 
نتايج حاصل از آن در آمارنامه ها نشر می يابد. روش ديگر، نمونه 
برداری از جامعه ای محدود و تعميم آن به کل جامعه می باشد.

 در اينجا قصد تحليل روش های تهيه آمار و اطالعات را نداريم و 
فقط به طور مثال به برخی روش های آن اشاره شد، مهم محتوايی 

است که از درون آن استخراج می گردد.
برای تشريح دقيق تر موضوع به طرح چند مثال می پردازيم. 

در نتيجه ی سرشماری سال 1390 در استان کرمان مشخص می 

گردد که ميزان مصرف آب در بخش کشاورزی استان به گونه ای 
بوده اس��ت که بهره وری يک متر مکعب آب در استان از متوسط 
کشور باالتر است. اين رقم در استان حدود 600 تومان و در کشور 
حدود 580 تومان می باش��د. نشان دادن اين وضعيت در پاره ای 
اوقات باعث شده است مسئولين ذيربط در استان کرمان، مديريت 
خود را در بحث آب مطلوب ارزيابی کرده و به تصور اينکه از ميانگين 
کشور باالتر هستند، دين خود را ادا شده بدانند. اما اگر نگاه تحليلی 
به همين موضوع ساده بيندازيم به واقعيتی دردناک خواهيم رسيد. 
چرا که، ش��ايد متوس��ط بهره وری آب در بخش کشاورزی استان 
بيشتر از متوسط کشوری باشد اما اين قياس درست نيست! چون 
ب��ه ازای حدود 7 ميليارد مترمکعب آبی که در بخش کش��اورزی 
مصرف می شود حدود 6 ميليون تن محصول زراعی و باغی توليد 
می ش��ود. يعنی به ازای هر مترمکعب آب کمتر از يک کيلوگرم 
محصول توليد می کنيم که قاعدتاً هزينه ی آب آن نيز تأمين نمی 
ش��ود. از طرف ديگر حدود 7 درصد مصرف آب کش��ور در استان 
کرمان اتفاق می افتد که از اين مقدار حدود 93 درصد در بخش 
کشاورزی، 6 درصد در بخش شرب و يک درصد در بخش صنعت 
مصرف می ش��ود. در واقع می توان گفت حدود 7 درصد از منابع 
آب کش��ور  در بخش کشاورزی استان کرمان مصرف می شود اما 
کل سهم استان از توليد ناخالص داخلی بدون نفت کشور تنها 2.6 
درصد اس��ت. به عبارت ديگر بخش کشاورزی استان کرمان، مايه 
ی ارزشمند حيات يعنی آب را که امروز با بحران جدی نيز مواجه 
ش��ده است را می-بلعد و چندان تأثيری بر توليد ناخالص داخلی 
هم نمی گذارد چرا که س��هم بخش کشاورزی از کل توليد استان 
به 22 درصد هم نمی رسد! و متأسفانه به جای اتخاذ راهکار جدی 
ب��رای حل اين بحران، رو به اجرای طرح هايی می آوريم که تنها 

هزين��ه های اقتص��ادی و اجتماعی را باال می برد و کمکی به حل 
اين بحران نمی کند. 

نکته ديگر اينکه براساس گزارش وزارت نيرو در فروردين ماه 1393، 
در برخی کشورهای جهان قيمت هر مترمکعب آب از 4 دالر هم 
تج��اوز می کن��د، به طور مثال قيمت هر مترمکعب آب در اروپا و 
اس��تراليا 3.14 دالر، در کانادا 1.92 دالر، در ترکيه 1.36 دالر، در 
دانمارک 4.32 دالر و در فرانسه حدود 3.24 دالر می باشد. حال 
اگر فرض کنيم قرار باشد قيمت واقعی آب در ايران به طور متوسط 
حدود 2 دالر به ازای هر مترمکعب باش��د و هر دالر حدود 3000 
تومان فرض شود، نتايج نشان می دهد که ميزان هزينه ی مصرف 
آب در بخش کشاورزی از مقدار توليد اين بخش در استان و کشور 
به قدری فراتر می رود!. اين بدان معناست که واقعی شدن قيمت 
آب مساوی است با منفی شدن تراز بخش کشاورزی بدون احتساب 

ساير عوامل )سم، کود، ماشين آالت، نيروی انسانی و امثالهم(.
در بحث برق موضوع جالب تر نيز می ش��ود. در آمارنامه ها آمده 
اس��ت که 40 درصد از انرژی برق اس��تان صرف بخش کشاورزی 
می شود. يعنی چيزی حدود 8 هزار ميليارد تومان، اما کل ارزش 
اف��زوده اين بخش از 3 هزار و 600 ميلي��ارد تجاوز نمی کند، در 
واقع بدون در نظر گرفتن ساير عوامل توليد، تنها بالحاظ هزينه ی 
برق در بخش کش��اورزی می توان به بيالن منفی 4 هزار و 400 
ميليارد تومان اشاره کرد. دو نکته را در اين خصوص بايد مد نظر 
قرار داد، يکی اينکه قيمت تمام ش��ده ی هر کيلووات ساعت برق 
حدود 650 تومان می باش��د که با رقم هر کيلووات س��اعت 16 
تومان به کش��اورزی اعطا می شود. نکته ی ديگر اينکه هم اکنون 
استان کرمان حدود 490 مگاوات ساعت بيالن منفی در برق دارد، 
ضمن اينکه برای بهره برداری از واحدها صنعتی راه اندازی شده در 

استان در سال های 1394 و 1395 حداقل 3100 مگاوات ساعت 
برق ديگر مورد نياز است يا به نقل استاندار کرمان در حال حاضر 
اس��تان کرمان نيازمند 5 هزار مگاوات ساعت برق می باشد. تنها 
راهکار متصور برای اين مشکل هم، راه اندازی نيروگاه های جديد 

به هر قيمتی می باشد که نياز به تأمل دارد!. 
مثال ديگر پيرامون س��وء تعبير يا س��وء اس��تفاده از اين آمارهای 
ناصحي��ح، مربوط ب��ه اعالن نرخ های بيکاری غي��ر قابل باور می 
باشد. همانطور که قباًل اشاره شد يکی از روش های گردآوری آمار 
و اطالعات استفاده از نمونه های کوچک و تعميم آن به کل جامعه 
می باشد. اگر به سالنامه ی آماری سال 1390 استان کرمان مراجعه 
و نس��بت جمعيت بيکار به جمعيت فعال که نشان دهنده ی نرخ 
بيکاری هس��ت، را اندازه گيری نمائيم، به رقم نرخ بيکاری 18.1 
درصد در سال 1390 خواهيم رسيد که متأسفانه به داليل نامعلومی 
اين رقم در س��ال نامه ی مذکور 12.1 درصد قيد ش��ده است! از 
طرف ديگر متوليان اين بحث در دو سال اخير با نمونه برداری های 
کوچک��ی که انجام داده اند اين رقم را کمتر از 7 درصد اعالم می 
کنند و از اين بابت نيز خرسندند. در صورتی که اين سيگنال های 
غلط به قيمت به خطا رفتن برنامه ها و برنامه ريزی ها در جامعه 
تمام خواهد شد. اگر بدانيم که در جامعه هميشه افرادی به عنوان 
بي��کاران ارادی وج��ود دارند که به ميل و اراده خود، تمايل به کار 
کردن ندارند، خواهيم دريافت که نرخ بيکاری 5 تا 7 درصد، نرخ 
بيکاری ايده آل خواهد بود. يعنی به نقطه ای خواهيم رسيده ايم 
که ديگر متقاضی کار وجود ندارد!. عدم تخصص باعث می شود که 
با يک تصور غلط و آن هم رساندن نرخ بيکاری به رقم صفر درصد، 
اطالعات و آماری را در استان کرمان نشر دهيم که مسئولين تصميم 
گير را دچار خطا کند. در صورتی که در شرايط کنونی حداقل در هر 

خانواده يک يا دو فرد متقاضی کار خواهيم يافت که متأسفانه اين 
وضعيت در شهرستان های جنوبی به غايت بدتر است.مثال های 
بس��يار ديگری نيز می توان در اين حوزه زد که از حوصله ی اين 
بحث خارج می باشد. در اينجا تنها به دنبال طرح اين نکته بوديم 
که تا نظام آمار و اطالعات استان کرمان اصالح نشود و تحليل های 
مترتب بر آن موشکافانه، علمی، دقيق و منطقی انجام نشود، هيچ 
گاه نمی توان در جهت بهبود ش��رايط حرکت کرد. بايد از تجارب 
و اش��کاالت گذش��ته درس گرفت و به هيچ عنوان سعی در تکرار 
آن ها نکنيم. چرا که نتيجه ای جز  افزايش هزينه های اقتصادی 
و اجتماعی و همچنين نارضايتی جامعه ندارد. در شرايط فعلی در 
استان کرمان به يک بانک اطالعات و آمار مهندسی شده نياز داريم 
که با کمک آن بتوان تصميم گرفت که يک واحد سرمايه گذاری 
را در کدام بخش و زير بخش بايد سرمايه گذاری کرد که باالترين 
نرخ رشد اقتصادی، ميزان اشتغالزايی و رفاه را به دنبال داشته باشد. 
به طور مثال اين بانک آمار بايد نشان دهد يک واحد سرمايه گذاری 
در کدام زير بخش پس��ته ی بخش کشاورزی بايد انجام شود که 
موجب حصول رش��د اقتصادی بيشتری گردد، برخی از زيربخش 
های کش��اورزی عبارتند از: آموزش نيروی انسانی، تأمين نهادها، 
ارتق��اء و ي��ا انتقال تکنولوژی، حمل و نقل، و غيره. يعنی با کمک 
آمار و اطالعات بايد دقيقاً مش��خص ش��ود که يک واحد س��رمايه 
گذاری در عوامل ياد ش��ده، چقدر بر توليد پس��ته و به تبع آن بر 
رشد اقتصادی تأثيرگذار خواهد بود!. تهيه و راه اندازی چنين بانک 
اطالعات و آماری چندان مشکل نيست و تنها به يک تغيير نگرش 

و عزم جدی نيازمند است. 

*دبیر شورای سیاستگذاری »اقتصاد کرمان«

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران:

برنامه ریزی برای تولید
 400 هزار تن مس محتوا 

مدي��ر عامل ش��رکت مل��ی صنايع مس اي��ران گفت: 
طرح های توس��عه ای اين ش��رکت برای توليد 400 هزار 
تن مس محتوا تا پايان سال 97 به بهره برداری می رسد.

احم��د مرادعليزاده با بيان اي��ن مطلب گفت: در دوره 
جديد فعاليت شرکت ملی صنايع مس، 17 طرح توسعه 
صنعت مس تدوين ش��ده و از اين ميزان، حدود 8 مورد 
جزو طرح های اصلی توليد مس به شمار می رود و بقيه، 
طرح های زير ساختی )طرح جامع آب، برق و غيره( است. 
او افزود: بر اس��اس برنامه ريزی های صورت گرفته، ميزان 
س��رمايه گذاری پيش بينی شده برای اجرای اين طرح ها 
1.9 ميليارد يورو و 4 هزار و 300 ميليارد تومان اس��ت. 
مديرعامل شرکت ملی صنايع مس تصريح کرد: با توجه 
به ظرفيت های موجود در کشور، امکان توليد 400 هزار 

تن مس محتوا برای 30 تا 40 سال آينده وجود دارد.
او افزود: تبديل اين ميزان مس توليد شده در آينده به 
محصول دارای ارزش افزوده بيشتر، نيازمند ايجاد توسعه 

متوازن در صنايع پايين دستی بخش خصوصی است.

رییس کانون زنان بازرگان استان کرمان 
خبر داد

فعالیت 30 بانوی کرمانی 
در تجارت بین المللی

رييس کانون زنان بازرگان اس��تان کرمان در حاش��يه 
نمايش��گاه توانمندی های زنان کارافرين کرمانی، با بيان 
اينک��ه 30 بانوی کرمانی در زمين��ه تجارت بين المللی 
فعاليت دارند، گفت : اين بانوان بيشتر در بخش کشاورزی 
و صادرات پسته و خرما، صنايع دستی بويژه فرش و معادن 
فعال هستند.  فخری اهلل توکلی افزود: اعضای کانون زنان 
بازرگان اس��تان کرمان از صنعتگران، فعاالن اقتصادی و 
بانوان کارآفرين با بنگاه های کوچک و متوس��ط هستند. 
وی خاطرنشان کرد: کانون زنان بازرگان کشور سال 91 
در تهران راه اندازی ش��د و ما توانستيم نمايندگی آن را 
در تيرماه س��ال 92 در کرم��ان راه اندازی کنيم. رييس 
کانون زنان بازرگان استان کرمان هدف از راه اندازی اين 
کانون را س��اماندهی و توانمند سازی بانوان استان برای 
ورود ب��ه عرصه فعاليت های تجاری، توليدی و خدماتی، 
بهبود فضای کسب و کار بانوان، توسعه زنان کارآفرين و 
پيگيری رفع موانع، حمايت و تش��ويق زنان برای فعاليت 

در امور اقتصادی ذکر کرد.
وی ادامه داد: برای رس��يدن به اين اهداف کميته های 
بانک و بيمه را تش��کيل داديم ت��ا موانع در اين رابطه را 
از س��ر راه زنان برداريم و همچنين دوره های آموزشی را 

با حضور اساتيدی از اتاق بازرگانی ايران برگزار کرديم.
بانوی کارآفرين برتر استان در سال های 88 و 89 بيان 
کرد: بررسی کرديم بيشترين فعاليت بانوان استان در زمينه 
صنايع دستی بويژه پته، فرش و گليم بود و به همين دليل 
در برنامه های خود صنايع دستی را در اولويت قرار داديم. 
اهلل توکلی گفت: همچنين برنامه هايی برای آموزش بين 
الملل کسب و کار، ارتباط کارآفرينی و بسته بندی صنايع 
دستی داريم. به گزارش ايرنا،رييس کانون زنان بازرگان 
استان کرمان افزود: شناس��ايی، جذب و تشويق بانوان 
عالقمند به تجارت و س��رمايه گذاری در داخل و خارج 
کشور، تش��کيل بانک اطالعاتی از زنان کارآفرين، ارايه 
مش��اوره های الزم در بخش های مختلف تجاری برای 
ارتقای فرهنگ کس��ب و کار و ايجاد ارتباط با نهادهای 

مرتبط ديگر از جمله اهداف اين کانون است.
اهلل توکلی با تاکيد بر برگزاری دوره های آموزشی در 
زمينه کارآفرينی گفت: ارتباط با رس��انه ها، حمايت از 
حقوق و منافع مشترک اعضا، ايجاد ارتباط با بانک ها و 
موسس��ات پولی و مالی برای دريافت تسهيالت مالی از 

ساير اهداف است.

 اگرچ��ه رش��د صنع��ت و مع��دن س��هم 
چشمگيری در رشد اقتصاد سال93 داشت، 
اما با انتش��ار آمارهای صنعتی 12ماهه سال 
گذش��ته، اين مس��اله آشکار ش��د که تعداد 
جوازهای تاسيس صادره يا به عبارتی تمايل 
و تقاضای س��رمايه گذاران ب��رای راه اندازی 
واحده��ای جديد صنعتی با ش��يب ماليم و 

منفی 2/3درصدی سير نزولی داشته است.
بر اس��اس اين گزارش، اس��تان کرمان )با 
منفی 1/38درصد( جايگاه س��وم بيش��ترين 
رشد منفی در تعداد جوازهای تاسيس صادره 
را به نام خود ثب��ت کرده  و منطقه اقتصادی 
جنوب کرمان )با 7/1180درصد( در سال93 
و در مقايس��ه با آمارهای سال92، در شمار 
مناطقی است که بيشترين رشد در پيش بينی 

سرمايه را به خود اختصاص داده است.
تازه ترين آماره��ای صنعتی حاکی از اين 
است که در سال1992 هزار و 227فقره جواز 
تاسيس صادر شده است، اين درحالی است 

که در سال93 به 18هزار و 619فقره رسيده و کاهش 2/3درصدی 
را تجربه کرده اس��ت. در پی اي��ن رويداد، پيش بينی ورودی ميزان 
سرمايه و جمعيت نيروی کار به واحدهای صنعتی نيز به ترتيب منفی 

5/15درصد و منفی 12درصد افت کرده اند.
براساس اين گزارش، پيش بينی سرمايه گذاری در طرح های جديد 
صنعتی در س��ال92 حدود 1263414.3ميليارد ريال گزارش شده 
بود. اين درحالی اس��ت که اين رقم در س��ال93 به 1165124.4 
کاهش يافته است. همچنين پيش بينی ايجاد فرصت های شغلی در 
طرح های جديد صنعتی در سال92 بيش از 491هزار فرصت شغلی 
برآورد شده بود، اما اين رقم در سال93 به حدود 432هزار فرصت 
شغلی فروغلتيد. در اين ميان، استان آذربايجان شرقی بيشترين تعداد 
جواز تاسيس صادره، بيشترين پيش بينی سرمايه گذاری و بيشترين 
پيش بينی ايجاد اشتغال در سال93 را به خود اختصاص داده است.

رتبه استان ها در بیشترین تعداد جواز
تازه تري��ن آماره��ای صنعت��ی نش��ان می ده��د که اس��تان های 
آذربايجان ش��رقی ب��ا 2111، فارس با 1800 و ي��زد با 1401فقره 
جواز تاسيس صادره در صدر فهرست استان ها و مناطق کشور قرار 
گرفته اند. اين درحالی است که رشد تعداد جوازهای تاسيس صادره 
در استان های آذربايجان شرقی و فارس به ترتيب منفی7/2 و منفی 
2/5 بوده و فقط اس��تان يزد با تغييری 9/6درصدی رش��د مثبت را 
تجربه کرده اس��ت. در همين حال، مناطق آزاد کيش و چابهار هر 
ي��ک ب��ا يک فقره، منطقه آزاد اروند با دو فقره و منطقه آزاد قش��م 
با 4فقره جواز تاس��يس صادره در ذيل فهرس��ت استان ها و مناطق 

کشور قرار گرفته اند.

بیشترین پیش بینی سرمایه گذاری
آمارهای صنعتی س��ال93 همچنين ميزان پيش بينی سرمايه در 
طرح های جديد صنعتی را نشان می دهد. بر اين اساس، استان های 
آذربايجان شرقی با 7/73296ميليارد ريال، يزد با 2/72208ميليارد 
ريال و خراس��ان رضوی با 9/70639ميليارد ريال از نظر پيش بينی 

سرمايه در صدر فهرست استان های کشور قرار گرفته اند. 
ميزان رشد پيش بينی سرمايه گذاری برای اين سه استان به ترتيب 
منفی 2/39درصد، مثبت 3/4درصد و منفی 3 گزارش شده است. در 
همين حال، منطقه آزاد چابهار با 6ميليارد ريال، منطقه آزاد اروند 
ب��ا 117ميليارد ريال و منطقه آزاد ماکو ب��ا 9/148ميليارد ريال از 
اين حيث در ذيل فهرست استان ها و مناطق کشور مستقر شده اند.

بیشترین پیش بینی اشتغال
تازه ترين آمارها همچنين از پيش بينی اشتغال مربوط به طرح های 
جديد صنعتی در اس��تان های کش��ور حکايت می کند. براساس اين 
آمارها، در س��ال گذشته اس��تان های آذربايجان شرقی با پيش بينی 
اشتغال برای 42هزار و 221نفر، مرکزی با پيش بينی اشتغال برای 
34هزار و 164نفر و استان خراسان رضوی با پيش بينی اشتغال برای 
32هزار 165نفر در صدر اس��تان های کش��ور قرار گرفته اند. بر اين 
اساس، ميزان رشد پيش بينی اشتغال برای اين سه استان به ترتيب 
منفی 4/18درصد، منفی6/9درصد و مثبت 5/19درصد گزارش شده 
اس��ت. در همين حال، منطقه آزاد چابهار با پيش بينی اش��تغالزايی 
برای 25نفر، منطقه آزاد کيش با پيش بينی اشتغالزايی برای 60نفر 
و منطقه آزاد اروند با پيش بينی ايجاد اش��تغال برای 69نفر در ذيل 

فهرست استان ها و مناطق کشور جای گرفته اند.

بیشترین رشد تعداد
مقايس��ه آمارهای 12ماهه سال93 با 
آمارهای مدت مشابه سال92 همچنين 
نشان می دهند، منطقه آزاد انزلی، منطقه 
آزاد ارس و منطقه آزاد ماکو به ترتيب با 
475درصد، 350درصد و 7/166درصد، 
بيشترين رشد در تعداد جوازهای تاسيس 
صادره سال گذش��ته را به نام خود ثبت 
کرده ان��د. بر اين اس��اس، 4فق��ره جواز 
تاسيس منطقه آزاد انزلی در سال92 به 
23فقره در سال93 افزايش يافته است. 
همچني��ن 14 و 3فقره جواز تاس��يس 
صادره سال92 مناطق آزاد ارس و انزلی 
به 63 و 8فقره در سال93 بالغ شده اند. 
در همين حال، منطقه آزاد قشم )با منفی 
7/66درصد(، اس��تان س��منان )با منفی 
8/0درصد50( و استان کرمان )با منفی 
1/38درصد( به ترتيب بيش��ترين رش��د 
منفی در تعداد جوازهای تاسيس صادره را به نام خود ثبت کرده اند.

بیشترین رشد پیش بینی سرمایه
براس��اس آماره��ای صنعت��ی جدي��د، منطق��ه آزاد انزل��ی )ب��ا 
2/1869درصد(، استان چهارمحال وبختياری )با 9/1185درصد( و 
منطقه اقتصادی جنوب کرمان )با 7/1180درصد( در سال93 و در 
مقايسه با آمارهای سال92، در ميان ساير استان ها و مناطق کشور 
به ترتيب بيش��ترين رشد در پيش بينی سرمايه را به خود اختصاص 
داده اند. ازسوی ديگر، منطقه آزاد قشم )با منفی 2/94درصد(، استان 
بوشهر )با منفی 9/76درصد( و استان گيالن )با منفی 7/75درصد( 
در س��ال گذشته در ميان س��اير استان ها و مناطق کشور، به ترتيب 

کمترين رشد در پيش بينی سرمايه را نام خود ثبت کرده اند.

بیشترین رشد پیش بینی اشتغال
تازه تري��ن آمارهای صنعتی همچنين از ميزان رش��د پيش بينی 
اشتغال حکايت می کند. بر اين اساس، در سال93 نسبت به سال92، 
منطقه آزاد انزلی )با 638درصد(، استان اردبيل )با 7/383درصد( و 
منطقه آزاد ماکو )با 3/297درصد( در ميان ساير استان ها و مناطق 
کش��ور به ترتيب رتبه های اول تا سوم بيشترين رشد در پيش بينی 
اش��تغال صنعتی را به نام خود ثبت کرده اند. در همين حال، منطقه 
آزاد قش��م )با منفی 1/79درصد(، اس��تان خراسان شمالی )با منفی 
6/60درصد( و اس��تان ايالم )با منفی 59درصد( به ترتيب رتبه های 
اول تا س��وم کمترين رشد در پيش بينی اشتغال صنعتی را به خود 

اختصاص داده اند.

 سخن اول   

يکی از مهمترين عوامل دکتر سید عبدالمجید جالیی*
موث��ر بر رش��د اقتصادی، 
س��رمايه گذاری اس��ت. جريان 
سرمايه گذاری از نگاه حسابداری 
توليد، می تواند رش��د اقتصادی 
راافزايش دهد و تحرک اقتصادی 
را بيش��تر نمايد. مدل های رشد 
اقتصادی به شکل های مختلف 
نشان داده اند که سرمايه گذاری می تواند رشد با ثبات 
و پايدار را  به همراه داشته  باشدکه طبيعتاً چنين رشد 
اقتصادی اس��ت که موجب توسعه اقتصادی خواهد شد. 
تجربه کشورهای نوظهور جهان در سال های اخير نشان 
داده است که سرمايه گذاری اعم از داخلی و خارجی، بايد 
شرايط و بستر مناسب را داشته باشد تا تاثير آن به صورت 
فزاينده در اقتصاد نمايان گردد، در غير اين صورت سرمايه 
گذاری ها نقشی تعيين کننده در روند اقتصاد کشور به 
جز تحريک تقاضا نخواهند داشت. مهمترين شرايط الزم 
برای استفاده از ظرفيت کامل سرمايه گذاری های داخلی 

و خارجی  را می توان به ترتيب زير برشمرد:
1- بازار پول پويا و گسترده، عموماً سرمايه گذاران برای 
سرمايه گذاری بلند مدت، بازار پول را رصد می نمايند. 
يعنی س��اختار بازارپول آزمونی ب��رای ثبات و اطمينان 
سرمايه گذاران است. به همين دليل اگر به روند سرمايه 
گذاری های خارجی در جهان توجه نماييم خواهيم ديد 
که سرمايه ها ابتدا وارد سيستم پولی شده و پس از احراز 
اطمينان از کانال های پولی کشور برای ورود به حوزه های 

اقتصادی آماده می شوند.
2- انج��ام فاز صفر پروژه ها، بر اس��اس مبانی اقتصاد 
مهندسی ،حدود 20درصد از سرمايه الزم برای پروژه های 
اقتص��ادی مربوط به فاز صفر آنهاس��ت. تعيين فاز صفر 

پروژه ها می تواند: 
الف- به پراکندگی س��رمايه گذاری ها و گسترش آنها 

در همه بخش ها منجر شود 
ب- دو گانگی اقتصادی را تعديل نمايد.

3- مش��خص کردن مزيت های نسبی و به روز نمودن 
آنه��ا، مزيت های نس��بی و رقابتی که ب��ه صورت علمی 
مش��خص و ب��روز می ش��وند، می توانن��د فرصت های 
س��رمايه گ��ذاری بلند مدت را  فراهم آورند.در نوش��تار 
آينده به ش��رايط ديگر بس��تر سازبرای س��رمايه گذاری 
های داخلی و خارجی اش��اره می شود. شرايطی که  اگر 
در نظر گرفته نش��ود انتظارات الزم از سرمايه گذاری را 

محقق نخواهند کرد.
* رییس دانش�کده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شهید 

باهنر کرمان

تحلیل فرآیند سرمایه گذاری در ایران )1(
بستر مناسب؛ الزمه 
سرمایه گذاری موثر

به گزارش صدای اقتصاد، بحران در صادرات سنگ آهن ايران که از چندی پيش کارشناسان 
نسبت به آن هشدار داده بودند و حتی جلسات فوق العاده ای در انجمن های تخصصی برای 
بررسی آن و رسيدن به راه حل برگزار شد حاال با انتشار آمار گمرک از صادرات سنگ آهن 
ملموس تر خود را نش��ان داد به صورتی که آمار گمرک نش��ان می دهد که سال گذشته به 

خصوص در ماه های پايانی صادرات ايران به شدن کاهش يافته است.
براساس آمار گمرک ايران سال گذشته مجموع صادرات سنگ آهن از ايران کمی بيش از 
7.5 ميليون تن بوده است و ارزش دالری آن نيز حدود 490 ميليون دالر بوده است اما اين 
آمار در شرايطی مهم خواهد شد که آن را با سال قبل تر يعنی 92 مقايسه کنيم تا متوجه 
شويم که صادرات سنگ آهن از کشور کاهش 69 درصدی داشته است. براساس آمار رسمی 
گمرک ايران سال گذشته صادرات سنگ آهن از کشور بيش از 10.8 ميليون تن بوده است.

از نکات مهمی که می توان با توجه به آمار گمرک ايران متوجه شد اين است که از حدود 
نيمه های دوم سال گذشته هر چقدر به پيش آمده ايم صادرات سنگ آهن از کشور کاهش 

بيشتری داشته است به شکلی که 1195701 تن در مرداد به عدد 18411 در اسفند ماه 
رسيده است که افتی باورنکردنی محسوب می شود. کاهشی که باعث شده است سنگ آهن 
جايگاه مهم و استراتژيک خود را در بين صادرات غير نفتی از دست بدهد و نتواند رتبه ای 
بهتر از 17 از نظر ارزش صادراتی پيدا کند در ش��رايطی که در س��ال 1392 صادرات سنگ 

آهن در رتبه نخست صادرات غيرنفتی جای داشت.
اما در اين بين سوال اصلی اين است که علت کاهش شديد صادرات سنگ آهن از کشور 
چيس��ت؟ به اعتقاد کارشناس��ان کاهش شديد قيمت س��نگ آهن در سال گذشته، تحريم 
های اقتصادی عليه ايران و تحريم های بانکی و همچنين تحوالت جهانی در عرضه سنگ 
آهن مهم ترين تاثيرات را در به وجود آمدن بحران جهانی در توليد و صادرات سنگ آهن 

به وجود آورده است که ايران نيز از اين اتفاقات آسيب های شديد ديده است.
تدوام عرضه باالتر از تقاضا از سوی استراليا و برزيل به عنوان دو صادر کننده عمده اين 
کاال در سطح جهان تير خالصی در بازار سنگ آهن بوده است به صورتی که قيمت سنگ 

آهن با بزرگترين کاهش 3 ماهه و ناگهانی از س��ال 2009 تاکنون مواجه ش��ده اس��ت. در 
روزهای گذش��ته قيمت س��نگ آهن به زير 50 دالر رسيده است و پيش بينی می شود اين 

روند کاهش قيمت ادامه داشته باشد.

صادرات سنگ آهن با بحران شدید مواجه شد

صادارت سنگ آهن از رتبه نخست به رتبه 17 رسید

محمدرضا دهقان پور 



بانک، بیمه، 
بورس
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طرح موضوع ساماندهی نرخ سودوتسهيالت 
اعتبار،ض��رورت  و  پ��ول  درش��ورای  بانک��ی 
ساماندهی موسس��ه های مالی و اعتباری بی 
مجوز را به عنوان يکی از آسيب های نظام مالی 
کشور مطرح کرده است. موسسه های مالی و 

اعتباری بدون مجوز در حالی آزادانه در کشور 
فعاليت می کنند که به گفته يکی از مسئوالن 
ارشد اقتصادی، برای تاسيس يک مغازه ماست 
بن��دی هم دريافت مجوز ضرورت دارد اما هم 
اکنون در کش��ور موسسه مالی بدون مجوزی 

وجود دارد که 550 شعبه ، 2 ميليون و 500 
هزار نفر سپرده گذار دارد. اين در حالی است 
که براس��اس قانون پولی و بانکی سال 1351 
ايجاد بانک ها و موسسات اعتباری بايد با مجوز 

بانک مرکزی ايران باشد.

»ماست بندی« نیاز به مجوز 
دارد ولی موسسه مالی و 

اعتباری نه؟

خبر  

4

نماينده مردم کرمان و راور در مجلس ش��ورای اس��المی گفت: 
طرح تحول بانکداری اسالمی هفته گذشته نهايی شد و در دستور 

کار قرار گرفته است.
 محمدرضا پورابراهيمی در چهارمين نشست هم انديشی اقتصاد 
مقاومت��ی در حوزه پولی و بانکی در کرمان افزود: اگر فوريت اين 
طرح در مجلس رای بياورد طی يک ماه آينده بررسی می شود.

وی بي��ان کرد: اين طرح تحول خيلی خوب خواهد بود زيرا به 
اصالح ساختار نظام بانکی در حوزه مسايل اسالمی می پردازد.

وی گفت: کاهش نرخ س��ود يکی از اولويت های اصلی ما برای 
س��ال جاری اس��ت زيرا با توجه به کاهش نرخ تورم دليلی برای 

افزايش آن وجود ندارد.
عضو کميس��يون اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره به 
بيانيه سوييس افزود: اگر اين بيانيه منجر به عقد قرارداد و ضمانت 
اجرايی برای اجرای توافق داده شود آثار آن در مباحث اقتصادی 
کش��ور بر اس��اس گزارش های موجود در حوزه های مختلف می 
تواند 20 درصد کمک کند زيرا 80 درصد مشکالت ديگر مربوط 

به ساختار درونی اقتصاد است.
وی با اش��اره به اينکه تحريم های اقتصادی در سه نوع تحريم 

آمريکا، اتحاديه اروپا و س��ازمان ملل تقس��يم بندی 
می ش��وند خاطرنشان کرد: تحريم های آمريکايی به 
دو دس��ته تحريم های کنگره و دولت آمريکا تقسيم 

می شود.
پورابراهيم��ی افزود: از 28 مورد تحريم آمريکا عليه 
اي��ران در موضوعات مختلف اقتصادی و غيراقتصادی 
پنج مورد مربوط به بحث هسته ای است و در صورت 
ضمان��ت اجرايی برای توافق، رفع تحريم ها مربوط به 
اين پنج مورد می شود و بقيه تحريم ها هنوز باقی می 

ماند زيرا مربوط به موضوعات ديگر هستند.
وی بيان کرد: بيشترين تاکيد بيانيه لوزان مربوط به 
اتحاديه اروپاست که منوط به راستی آزمايی شده و در 

اين بخش با اين بيانيه به صورت شفاف لغو آنها تاکيد شده است.
وی با بيان اينکه نوع س��وم تحريم ها مربوط به س��ازمان ملل 
می ش��ود گفت: توضيح داده ش��ده تمام تحريم ها بواسطه صدور 
يک قطعنامه جديد لغو خواهد ش��د که بر همين اساس سازمان 
ملل براس��اس قطعنامه جديد تحريم ها را لغو می کند که نکته 

اساسی است و در اين مورد نگرانيم.
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار افزود: بر اساس آمار 
موجود سال گذشته تورم به يک دوم سال 92 رسيد و مهمترين 

چالش ما در اقتصاد حوزه تصدی گری دولت در اقتصاد است.
وی اظهار کرد: بس��ياری از ناکارآمدی ش��رکت ها و مشکالت 
داخل��ی ربطی به آمريکايی ها ندارد و برخی در کش��ور ما س��وء 
مديريت و ناکارآمدی خود را پشت جريان های اقتصادی و تحريم 

ها پنهان می کنند.
پورابراهيمی گفت: دولت بصورت غير مستقيم بر حوزه اقتصاد 
کش��ور چنبره انداخته و بهره وری اقتصاد ايران يک دوم متوسط 
جهانی است و چگونه می شود اين وضعيت را ادامه داد و اين ها 

درد دل های ماست. 
وی بي��ان ک��رد: 14 ماه از تصويب قانون مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز می گذرد و ش��امل 9 آيين نامه اجرايی می ش��ود که تا امروز 

فقط سه مورد آن عملياتی شده است.
وی گفت: س��االنه بين 20 تا 25 ميلي��ارد دالر قاچاق کاال در 
کشور گزارش شده که ارزش آن بيش از فروش نفت ساالنه است 

و چگونه می شود با اين اوضاع از توليد حمايت کرد.
نماينده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به اينکه در خصوص بيانيه کنونی و توافق احتمالی در آينده نبايد 
قول های بی اساس به مردم داد گفت: بايد صادقانه بود زيرا با اين 
کار تنها سطح انتظارات مردم را باال می بريم که بعد از توافق بايد 

پاسخگوی اين انتظارات بود.
وی اضاف��ه کرد: عملکرد تيم مذاک��ره کننده ايران جای تقدير 
دارد که يک تنه مقابل ش��ش کش��ور قدرتمند دنيا ايس��تاده اند 
البته در جلسه غير علنی مجلس صحبت هايی که می شد انسان 
به مظلوميت جمهوری اس��المی ايران و مظلوميت نمايندگان آن 

پی می برد.
وی همچني��ن گف��ت: 20 درصد منابع کش��ور در ح��وزه بازار 
غيرمتشکلی می باشد که بانک مرکزی هيچ نظارتی بر آن ندارد 
و اين نش��ان دهن��ده ضعف بانک مرکزی اس��ت و بايد برای اين 

مساله فکری کرد.
نايب رييس کميس��يون ويژه اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
افزود: متوسط نرخ تامين مالی ايران پنج برابر متوسط کشورهای 
همس��ايه اس��ت که با اين وضعيت، توليد کننده چگونه می تواند 

رقابت کند.
وی بيان کرد: يکی از اولويت های نخست در سال 94 پيگيری 
مربوط به ساماندهی بازار غير متشکل پولی در کشور خواهد بود.

پورابراهيم��ی اظهار کرد: بان��ک ها با وضع موجود و با اين نرخ 
ها به عمليات انتحاری دست زده اند که يکی از داليل آن وجود 

بانک های غير متشکل است.
وی گفت: از س��ال گذش��ته هيات انتظامی بانک ها فعال شده 
اس��ت و با کس��ی هم تعارف نداريم و با وجود ضوابط و مقررات 

قانونی قاطع و محکم برخورد خواهيم کرد.
عضو ناظر بر شورای پول و اعتبار اضافه کرد: الزم است تغييراتی 
در جرايم بانک ها صورت گيرد و از روش ها و ابزارهای های نوين 
و کارآمد برای جلوگيری استفاده شود زيرا اين موضوع در جهان 

هم مطرح است.
وی گفت: يکی ديگر از اولويت های سال جاری بررسی ماليات 

برای سپرده هاست.
وی افزود: مديريت بازار غير متش��کل هم يکی ديگر از اولويت 
های ما در سال 94 است که اگر اين اقدام نشود بانک های سالم 
نابود خواهند شد و تغيير در مقدار سپرده بانک ها نزد بانک مرکزی 
هم از ديگر اولويت های امسال است که می بايست پيگيری کرد.

نماينده کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی گفت: افزايش 
سرمايه بانک ها در راستای پاسخگويی به تقاضای جامعه ضروری 
می باش��د و عمده رويکردهايی که در حوزه اقتصاد بايد پيگيری 
کرد عمدتا در حوزه نظام بانکی است و باالترين مشکلی که توسط 

فعاالن اقتصادی مطرح شده مربوط به اين حوزه است.
وی افزود: از کل تس��هيالت س��ال گذشته 20 درصد بيشتر به 
بخش واقعی واگذار نش��ده اس��ت و بايد بدانيم در استان کرمان 
چند واحد اقتصادی جديد از تس��هيالت بانکی اس��تفاده کرده و 

چند واحد استمهال و تسويه حساب داشته اند.
پورابراهيم��ی گفت: در س��ال جاری بايد بانک ها اس��تفاده از 

تسهيالت صندوق توسعه ملی را در دستور کار قرار دهند.
رشد 1.84 درصدی مطالبات شبکه بانکی استان در سال گذشته

دبي��ر ش��ورای هماهنگی بانک های اس��تان کرم��ان هم گفت: 
مطالبات ش��بکه بانکی استان در سال گذشته 1.84 

درصد نسبت به سال 92 رشد داشته است.  
به گزارش ايسنا، حسن اميری در چهارمين نشست 
هم انديش��ی اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی 
در کرمان اظهار داش��ت: منابع بانکی استان در سال 
گذش��ته 129 هزار ميليارد ريال  ضمن آنکه مصارف 

استان نيز 148 هزار ميليارد ريال بوده است.
 وی اف��زود: 57 درصد مصارف در بخش های مولد 
از جمله مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن پرداخت 
شده، 10 درصد قرض الحسنه، سه درصد صادرات و 
واردات و 30 درصد در خدمات و بازرگانی بوده است.

 مدير امور ش��عب بانک س��په استان کرمان گفت: از کل منابع 
ش��بکه بانکی اس��تان 18 درصد تسهيالت ارزان قيمت است و از 
س��وی ديگر قيمت تمام ش��ده پول در هيچ بانک��ی کمتر از 20 

درصد نيست.
 وی با بيان اينکه کميته امداد اس��تان کرمان در س��ال گذشته 
در جذب منابع بانکی رتبه اول کش��ور را به خود اختصاص داده 
است خاطرنشان کرد: مطالبات شبکه بانکی استان در سال گذشته 

1.84 درصد نسبت به سال 92 رشد داشته است.

به دفاتر بیمه مراجعه 
نکنید! 

بعد از افزايش 10 درصدی مبلغ ديه در س��ال جاری 
ش��رکت های بيمه ای از اين پ��س الحاقيه بيمه نامه های 
بدن��ی و مالی ش��خص ثالث را رايگان و ب��دون نياز به 

مراجعه بيمه گذاران صادر می کنند. 
با توجه به اينکه قوه قضائيه مبلغ ديه سال 1394 را 
با 10 درصد افزايش نسبت به سال گذشته تعيين کرده 
اس��ت، شرکت های بيمه امکان صدور الحاقيه بيمه نامه 
های ش��خص ثالث را برای بيمه گذاران خود به صورت 

رايگان و بدون نياز به مراجعه فراهم کنند. 
اي��ن ش��رايط در حالی به نف��ع بيمه گ��ذاران تغيير 
کرده اس��ت که در گذش��ته بيمه گذار بايد به ش��عب و 
نمايندگی های شرکت بيمه مراجعه کرده و بعد از دريافت 
الحاقي��ه، مابه التفاوت حق بيمه را پرداخت می کرد. اما 
در س��ال جاری با تصميم دول��ت و بيمه مرکزی ايران، 
شرکت های بيمه ای موظف شدند تا الحاقيه بيمه نامه های 
بدنی و مالی مربوط به شخص ثالث را به صورت رايگان 
و بدون نياز به تقاضا و مراجعه بيمه گذاران صادر کنند. 
بنابراين پوش��ش بيم��ه ای مربوط به تعه��دات جانی و 
مالی بدون دريافت ح��ق بيمه افزايش می يابد و ديگر 
نيازی به مراجعه حضوری به ش��عب يا دفاتر نمايندگی 

بيمه ها نيست. 
اي��ن در حالی اس��ت که در بيمه ح��وادث راننده که 
مختص راننده مقصر در حادثه است، مراجعه بيمه گذار 
و پرداخت مابه التفاوت حق بيمه ضروری است، اما برخی 
ش��رکتهای بيمه، الحاقيه بيمه نامه حوادث راننده را نيز 
برای بيمه گذاران به صورت رايگان و بدون نياز به مراجعه 

آنها صادر می کنند. 
در اين روش تغييراتی در سيس��تم ش��رکتها صورت 
گرفت��ه و بيمه گ��ذاران می توانند با اتص��ال به اينترنت 
به پورتال ش��رکتهای بيمه های خود متصل شده و در 
قسمت الحاقيه، شماره بيمه نامه و تاريخ شروع بيمه نامه 
را درج کرده و الحاقيه را در سوابق خود نگهداری کنند. 
به گزارش اقتص��اد آنالين، طبق اعالم بيمه مرکزی، 
تعهدات بيمه  نامه های صادرش��ده سال 1393 به مبلغ 
220 ميليون تومان تعهدات بدنی، پنج ميليون و 500 
هزار تومان تعهدات مالی و 220 ميليون تومان حوادث 
رانن��ده برای مدت باقی مان��ده، افزايش می يابد. در اين 
مي��ان حق بيمه ح��وادث رانندگی برای گروه س��واری 
6000، برای گروه اتوبوس ها و بارکش ها 20 هزار و برای 
گروه موتورسيکلت ها 5000 تومان افزايش يافته است.

ایست بانکها 40هزار میلیارد باالتر از توقع “سیف” 

پرونده تسهیالت 93 
بسته شد 

 اگرچه در خوش��بينانه تري��ن حالت پيش بينی می 
ش��د که در سال گذشته بانکها بتوانند حدود 280 هزار 
ميليارد تومان تسهيالت ارائه کنند، با بسته شدن پروند 
تس��هيالت دهی سال 1393، ش��بکه بانکی حدود 40 
هزار ميليارد تومان بيش از تصور س��يف به بخش های 

اقتصادی وام پرداخته است. 
کمب��ود نقدينگی و س��رمايه در گردش بن��گاه ها و 
واحدهای توليدی در کنار انتقادات مکرر مبنی بر عدم 
همکاری بانکها برای تامين مالی بخش های اقتصادی به 
منظور افزايش توليد در راستای خروج از رکود، شرايط 
را به سمتی پيش برد که بانک مرکزی يکی از مهم ترين 
اهداف س��ال قبل خود را تدوين و اجرای سياست هايی 
برای افزايش توان تسهيالت دهی شبکه بانکی قرار داد.

براين اس��اس رييس کل بانک مرکزی در اوايل سال 
1393 عنوان کردکه با تدابير انديشيده شده، بانکها در 
طول س��ال حدود 240 هزار ميليارد تومان تس��هيالت 
خواهن��د پرداخت. رقمی که مدتی بعد افزايش يافت و 
س��يف درنيمه های س��ال گذشته اعالم کرد که با روند 
فعلی پيش بينی می شود تا بانکها تا پايان سال حدود 

280 هزار ميليارد تومان تسهيالت بپردازند.
اين در حالی است که رييس کل بانک مرکزی در اعالم 
آخرين آمار از تس��هيالت دهی بانکها، عنوان کرد که تا 
پايان س��ال 1393 حدود 320 هزار ميليارد تومان وام 
از طريق بانکها به بخش های مختلف اقتصادی پرداخته 
ش��ده اس��ت که اين رقم نسبت به عملکرد سال 1392 

حدود 35 درصد رشد دارد.
طبق آمار اعالمی س��يف 59.9 درصد از تس��هيالت 
پرداخت ش��ده نظام بانکی در س��ال گذش��ته در قالب 
س��رمايه در گردش بوده اس��ت که البته بانک مرکزی 
هدف گذاری کرده بود به منظور ارتقای توليد، حدود 60 
درصد تسهيالت بانکی به سرمايه در گردش اختصاص 
ياب��د. همچنين درمجموع س��ال گذش��ته، 81 درصد 
تس��هيالت پرداختی به بخش صنعت، سهم سرمايه در 

گردش بوده است.
به گزارش اقتصاد آنالين، اما در حالی وام دهی بانکها 
به 320 هزار ميليارد تومان افزايش يافته که در يکی- دو 
ماه مانده به پايان سال مقامات بانک مرکزی ضمن پيش 
بين��ی عبور بانکها از 280 ه��زار ميليارد تومان مدنظر، 
عنوان کرده بودند که با روند در پيش گرفته ش��ده اگر 
چه تس��هيالت بيشتری برای تامين مالی اعطا می شود 
اما موجبات بيشتر شدن اضافه برداشت بانکها و بدهکار 
شدن آنها را فراهم خواهد آورد در عين حال که ممکن 
اس��ت بر سياست بانک مرکزی برای کنترل نقدينگی و 

تورم نيز اثر گذار باشد.

در چهارمین نشست هم اندیشی اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی کرمان،خبر داده شد 

نهایی شدن طرح تحول بانکداری اسالمی

 شاخص بازار سرمایه

خبر  

خبر  

خبر  

مبادالت  بورس منطقه اي 
کرمان در تاریخ

   1394/01 /30   
لیلی راغب- در بورس منطقه اي کرمان تعداد 7 ميليون 
و 496 هزار س��هم به ارزش بيش از 18 ميليارد و 852 
ميليون ريال معامله ش��ده ک��ه از اين ميزان 43 درصد 
مرب��وط به خريد س��هام و 57 درص��د مربوط به فروش 
س��هام بوده که توسط 16 ش��رکت کارگزاری فعال در 
اس��تان کرمان به انجام رسيده است. همچنين شاخص 
کل بورس اوراق بهادار با 5 واحد افزايش نس��بت به روز 
گذش��ته به رقم 67379 واحد رسيد. شاخص بازار اول 
ب��ا 8 واحد افزايش به رق��م 49402 واحد بالغ گرديد و 
شاخص بازار دوم با 22 واحد کاهش رقم  134035 واحد 
را تجربه کرد. همچنين بيشترين تأثير منفی را بر شاخص 
کل پااليش نفت بندرعباس، مخابرات ايران، پتروشيمی 
خليج فارس و بيش��ترين تأثير مثبت را بر شاخص کل 
مل��ی صنايع مس اي��ران، پااليش نفت اصفهان و نفت و 

گاز و پتروشيمي تأمين داشتند.

ساماندهی موسس��ات اعتباری بدون مجاز و بازار غيرمتشکل 
پولی وارد فاز جديدی ش��د و اين بار قرار است تدابير و اقدامات 
بانک مرکزی به تصويب ش��ورای عالی امنيت ملی برس��د واين 

اقدام ظرف 6 ماه آينده خواهد بود. 
 بانک مرکزی فاز جديدی از س��اماندهی موسسات اعتباری را 
آغاز کرده و با وجود اينکه برنامه س��اماندهی ها از اواخر س��ال 
89 عملياتی ش��ده اس��ت، هنوز هم بانک مرکزی نتوانسته اين 
موسسات را به صورت کامل ساماندهی کند و هر از گاهی يکی 

از اين موسسات مشکالتی را ايجاد می کند. 
در ح��ال حاض��ر 15 تا 20 درصد نقدينگی کش��ور در اختيار 
موسس��ات مالی غيرمجاز اس��ت که می توان��د اختالالتی را در 
بازار پولی کش��ور بوجود آورد و جري��ان نقدينگی و نرخ تورم را 

تغيير دهد.
به گزارش اقتصاد آنالين به نقل از مهر، ولی اهلل سيف رئيس کل 
بانک مرکزی هم اخيرا با هشدار به مردم برای اعتماد به موسسات 
مال��ی غيرمج��از، از برنامه افزايش پوش��ش نظارتی اين بانک بر 
عمليات بازار غيرمتش��کل پولی و ارتقای شفافيت آن خبرداد و 
اعالم کرد: در اين راس��تا با دستگاه های مختلف، مراجع قضايی 
و نيروی انتظامی همکاری می کنيم.وی تصريح کرد: ساماندهی 
بازار غيرمتشکل پولی يکی از دغدغه های مهم بانک مرکزی است 
و آحاد مردم بايد بدانند اعتماد کردن به آن دس��ته از موسسات 
مال��ی که تحت نظارت اين بانک نيس��تند، می تواند خطرآفرين 

باشد و دارايی های آنها را نيز در معرض خطر قرار دهد.

سرمنشاء اخالل در نظام بانکی کیست؟
اي��ن در حالی اس��ت که همه مديران ش��بکه بانک��ی همواره 
سرمنش��اء تمام مشکالت نظام بانکی و پولی کشور را موسسات 

اعتباری بدون مجوز می دانند. نمونه بارز آن مش��کلی است که 
در افزايش نرخ سود بانکی در سيستم بانکی بوجود آمد و رقابت 
ناسالمی را در بين بانک های کشور در جذب سپرده های بيشتر 

با پرداخت نرخ سود باالتر به راه افتاد.
مسئوالن بانک مرکزی و مديران ارشد نظام بانکی مقصر اصلی 
در اين باره را موسسات اعتباری غبرمجاری عنوان و مطرح می 
کنند که اين موسس��ات که تحت ضوابط بانک مرکزی نيستند، 
برای جذب سپرده های بيشتر اقدام به پرداخت سودهای باالتر 
از نرخ س��ود توافقی بانکها و موسس��ات اعتباری مجاز کردند و 
بانکها هم برای اينکه از اين قافله عقب نيافتند، نرخ های س��ود 

خود را افزايش دادند.  
مديران بانکی صراحتا اعالم می کنند که به دليل عدم رعايت 
نرخ سود توسط موسسات غيررسمی  و غيرمجاز، بانکها برای از 
دست ندادن بازار خود ناچار می شوند که نرخ سود خود را همانند 
اين موسس��ات با توجه به اينکه قيمت تمام شده پول برای آنها 
بدون احتساب هزينه پرسنل و غيره 24.5 درصد است، افزايش 
دهند و به همين علت هم تقاضای پول از عرضه پول باالتر است 

و در اين شرايط تعيين نرخ منطقی نيست.
در حال حاضر در ليس��ت اسامی مجازها در بانک مرکزی تنها 
نام سه موسس��ه اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسکريه اعالم 
ش��ده اس��ت و با توجه به اين امر هنوز موسسات ديگر اعتباری 
غيرمجاز ش��ناخته می ش��ود، با اين وجود برخی از آنها مراحل 

اخذ مجوز از بانک مرکزی را می گذرانند.

لیست مجازهای بانک مرکزی
در عين حال بانک مرکزی فعال مصوبه چند سال پيش شورای 
پول و اعتبار را اجرا می کند و يکس��ری از موسساتی را که قبال 

فهرست شده اند را در حال بررسی شرايط و اخذ مجوز دارد. سال 
گذش��ته مجوزهای موسسه کوثر وعسکريه صادر شد و موسسه 
آرم��ان و نور در مراحل پايانی اخذ مجوز قرار دارند، موسس��ات 
ثام��ن و بانک مهر اقتصاد در صورتی که ضوابط بانک مرکزی را 

رعايت کنند، مجوزشان صادر می شود.
موسس��ه ميزان هم که اخيرا مش��کالتی را در سطح کشور به 
ويژه در سه استان مستقر در آنها يعنی خراسان رضوی، شمالی 
و جنوبی ايجاد کرد گفته می شود که به زودی با تصميم بانک 
مرکزی و مقاماتی اين استانها در بانک صادرات ادغام خواهد شد.  

تدوین تدابیر جدید در 6 ماه
حميد تهرانفر هم با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در راستای 
س��اماندهی بازار غيرمتشکل پولی خاطرنش��ان کرد: با توجه به 
تاکي��دات مقامات کش��ور و با مصوبه ش��ورای عالی امنيت ملی 
جلسات منظم و قاعده مندی هر هفته با نمايندگان دستگاه های 
مختلف و با حضور مرکز پژوهش های مجلس جهت س��اماندهی 
موسس��ات اعتباری غير مجاز برگزار می ش��ود و آخرين تحوالت 
در خصوص ارتقای نظارت بر عمليات مالی اين قبيل موسس��ات 

بررسی می شود.
معاون نظارتی بانک مرکزی دراين زمينه گفت: انتظار می رود 
ظرف مدت شش ماه مجموعه تدابير و اقداماتی تدوين و جهت 
تصويب به ش��ورای عالی امنيت ملی ارائه ش��ود که قطعا بانک 
مرکزی را در س��اماندهی و تقويت نظارت بر موسسات اعتباری 
غيرمجاز مساعدت خواهد کرد. چند روز پيش هم که نمايندگان 
مجلس ميهمان سيف در ساختمان ميرداماد بودند، از رئيس کل 
بانک مرکزی و مس��ئوالن نظارتی اين بانک خواستند که نظارت 
بيشتری در اين زمينه داشته باشند و برخوردها جدی تر شود.

فازجدیدساماندهی موسسات بدون مجوز 

نرخ سود سپرده یک  ساله 20درصد شد

نرخ سود سپرده از 15 
اردیبهشت کاهش مي یابد

مدي��ران عامل بانک ه��ای دولتی و خصوصی در 
نشس��ت آخر خود، ب��رای کاهش س��ود بانکی به 
تفاهم رسيدند و بنا شد در صورت تصويب شورای 
پول و اعتبار نرخ س��ود س��پرده و تسهيالت از 15 

ارديبهشت تغيير کند. 
عبدالناص��ر همتی مديرعامل بان��ک ملی ايران 
و رئيس ش��ورای هماهنگ��ی بانک ه��ا به نيابت از 
بانک ه��ای دولتی و خصوصی اع��الم کرد: مديران 
عام��ل بانک ه��ای دولتی و خصوصی در نشس��ت 
صب��ح امروز خود که در مح��ل بانک تجارت انجام 
گرفت برای کاهش س��ود بانکی به تفاهم رسيدند. 
همت��ی تصريح کرد: با توجه به کاهش نرخ تورم و 
تأکيدات مقام محترم رياست جمهوری و ديدگاه ها 
و نظ��رات وزير محترم امور اقتص��ادی و دارايی و 
رئيس کل محترم بانک مرکزی مديران بانک ها امروز 
توافق کردند در اولين مرحله س��ود علی الحس��اب 
سپرده های يک ساله را به 20 درصد کاهش داده و 
سود تس��هيالت مشارکتی رايج بانک ها را بسته به 

نوع فعاليت 2 تا 3 درصد کاهش دهند.
به گفته همتی در اين جلسه مقرر شد در صورت 
تأيي��د بانک مرکزی و ش��ورای پ��ول و اعتبار اين 
پيشنهاد از 15 ارديبهشت ماه سال جاری عملياتی 
گردد. در اين جلسه ابراز اميدواری شد پيشنهادات 
بانک ها در مورد الزامات تثبيت و عملياتی ش��دن 
نرخ ه��ای جديد که طی نامه ای ب��ه بانک مرکزی 
اعالم خواهد شد مطمح نظر مسئولين محترم بانک 
مرکزی و ش��ورای محترم پول و اعتبار قرار گرفته 
و در جه��ت تعادل عرضه و تقاض��ای پول در بازار 
ملحوظ گردد تا ان ش��اءاهلل زمين��ه کاهش مرحله 

بعدی نرخ سود نيز مهيا گردد.
بعد از آنکه رقابت بانکی ها برای نرخ س��ود بانکی 
از زمستان سال 92 شدت گرفت، به خواست بانک 
مرکزی بانکداران توافق نامه ای را در ماه های نخست 
سال 93 امضا کردند که براساس آن، نرخ سود بانکی 
از نرخهای نجومی بازار رقابتی کمتر می شد. البته 
شورای پول و اعتبار چند وقت بعد اين توافق نامه را 
به صورت دستورالعمل مشخص به تصويب رساند و 
بانکی ها را ملزم کرد از نرخ واحدی در سيستم بانکی 
تبعيت کنند؛ اما به اذعان مسئوالن ارشد نظام بانکی 
و با استناد به گزارش های ميدانی می توان گفت که 
حتی دستور شورای پول و اعتبار هم کارساز نشد و 

بانکی ها به نرخ واحد پايبند نبودند.
براس��اس اين گزارش، ش��ورای پول و اعتبار در 
تيرم��اه 93 مصوب کرده بود که ش��ورا با توجه به 
تفاهم به عمل آمده توس��ط بانک ها و مؤسس��ات 
اعتباری و بانک مرکزی در مورخ 8/2/93 در مورد 
نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی، با اعمال 
نرخه��ای م��ورد تفاهم )حداکث��ر 22 درصد برای 
سپرده های يک ساله( س��ود علی الحساب موافقت 
نمود. همچنين طبق مصوبه ش��ورای پول واعتبار، 
حداکثر نرخ س��ود تس��هيالت عقود غيرمشارکتی 
بانک ها و مؤسس��ات اعتباری معادل 0/22 درصد 
تعيين ش��د. حداقل نرخ س��ود م��ورد انتظار عقود 
مش��ارکتی هن��گام عقد ق��رارداد بي��ن بانک ها و 
مؤسس��ات اعتباری و مشتری معادل 0/21 درصد 

تعيين شد.
عدم همخوانی نرخ سود با تورم نکته ديگری بود 
که موجب ش��د کماکان نرخ سود در صدر اتفاقات 
حوزه بانکی باش��د چراکه که نرخ س��ود بانکی که 
پي��ش از اين با اين اس��تدالل که س��ود بانک بايد 
با تورم همخوانی داش��ته باشد دستخوش نوسانات 
صعودی ش��ده بود در ماه هايی که تورم مدار نزولی 
را پيش گرفته بود، تغيير نکرد. کاهش نرخ س��ود 
بانکی متناس��ب با کاهش ت��ورم از ماه های قبل 
توسط برخی مسئوالن و اقتصاددانان مطرح شده 
ب��ود و در نهايت رئيس جمهوری هم به ش��ورای 
پول و اعتبار تکليف کرد همگام ش��دن نرخ سود 

با کاهش تورم را آرام آرام انجام دهد.

 57 درصد مصارف بانکی استان در بخش های 
مولد از جمله مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن 
پرداخت شده، 10 درصد قرض الحسنه، سه درصد 

صادرات و واردات و 30 درصد در خدمات و 
بازرگانی بوده است.



5مسکن و عمران
فرمان��دار کرم��ان با اش��اره ب��ه ترافيک 
زي��اد خودرو در ميدان آزادی ش��هر کرمان 
گفت: طرح ترافيکی اين ميدان در دس��ت 

مطالعه است.
محمدعلی توحيدی  افزود: طرح ترافيکی 

ميدان آزادی از جمله احداث 9 تقاطع غير 
همسطح تفاهم شده با قرارگاه خاتم االنبياء 

به منظور اجرا در شهر کرمان است.
وی خاطرنشان کرد: بعد از انجام مطالعات 
به منظور اجرای طرح ترافيکی ميدان آزادی 

بهترين گزينه انتخاب خواهد شد.
وی گفت: ه��دف از اجرای طرح ترافيک 
و حمل و نقل درون ش��هری اين اس��ت که 
بس��تر بهتری را ب��رای حمل و نقل عمومی 

فراهم کنيم. 

طرح ترافیکی میدان 
آزادی کرمان در دست 
مطالعه است

  خبر
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سال 94 مجموعه اي از پارامترها 
ش��امل ت��ورم، اج��راي فاز س��وم 
هدفمن��دي و رش��د هزين��ه نهاده 
ه��اي توليد و هجوم تقاضای خريد 
انباش��ته شده، اثر فزاينده بر قيمت 
مسکن دارد و در مقابل، يک سري 
متغيرها از جمل��ه »فزوني عرضه« 
در کالن ش��هرها و توان مالي ناچيز 
خريداران، انتظارات مردم از توافق هس��ته ای، فشار انرژي افزايشي 

بر قيمت را تا حدودی خنثي خواهد کرد.
در بررسی های انجام شده تورم سال 94 و نرخي که به عنوان تورم 
هدف -15درصد- براي مهار س��رعت رش��د قيمت ها در نظر گرفته 
شده، به همراه پارامترهاي ديگري همچون فاز سوم هدفمندي يارانه 
ه��ا و هج��وم تقاضای خريد؛ به عنوان عوام��ل اصلی فزاينده قيمت 
مس��کن اشاره شده و در مقابل، پارامترهايي همچون رشد ساخت و 
عرضه واحدهاي مسکوني نوساز و انباشته شده از قبل که تعداد آنها 
در تهران معادل 2 برابر حجم تقاضا شده است و همچنين تحوالت 
اخير سياس��ي در عرصه بين المللي به عنوان عوامل کاهنده قيمت 

مسکن معرفي شده است .
 نقطه قوت بازار مسکن در سال94 ساخت وسازهاي 2 سال اخير 
اس��ت، براي اين سال اگرچه فشار هزينه اي و انرژي افزايشي تحت 
تاثير برخي متغيرها متوجه قيمت مسکن خواهد شد، اما اين بخش با 
شوک قيمتي بسيار جدی مواجه نمي شود و نرخ رشد قيمت مسکن 

در سال94 اندکی بيش  از تورم عمومي خواهد بود.
بخش مس��کن با دارا بودن ارتباط گس��ترده با س��اير بخش هاي 
اقتصادي، بر آنها تاثير گذاشته و از آنها تاثير مي پذيرد؛ بر اين اساس 
پيش بيني بخش مسکن با دارا بودن عوامل فراوان موثر بر آن، داراي 
خطاي )انحراف معيار( بااليي اس��ت. عدم اطمينان در وضعيت اين 
عوام��ل به گونه اي اس��ت که موجب پيش بين��ي هاي متنوع و گاه 
متناقض فعاالن در خصوص قيمت مس��کن مي ش��ود. در سال 94 
مجموعه اي از عوامل اقتصادي و سياسي بر رفتار قيمت ها در بازار 
مسکن تاثير مي گذارد، اما اينکه در برآيند فاکتورهاي موثر بر قيمت 
مس��کن، کداميک بر بازار مسلط خواهد شد، نيازمند بررسي است؛ 
براين اساس مي توان با لحاظ يکسري از فرضيات و همچنين طبقه 
بن��دي عوامل در دو گروه فزاينده و کاهنده، به تحليل رفتار قيمتي 

مسکن در سال 94 پرداخت:
 

عوامل فزاینده قیمت مسکن
1. قیمت نهاده هاي تولید مسکن: 

رش��د قيمت نهاده هاي توليد مسکن تاثير مستقيمي بر تحريک 
قيمت مس��کن از ناحي��ه افزايش هزينه هاي س��اخت بر جاي مي 
گذارد)تورم فش��ار هزينه(؛ هرچند، طي ماه هاي اخير، اين فشار تا 
حدودي تعديل شده است، اما با اين حال نبايد فراموش کرد که تورم 
فشار هزينه، با وقفه تخليه مي شود. ضمن اينکه افزايش دستمزدهاي 

ساختماني در سال آينده قطعي به نظر مي رسد.
2. هدفمندي یارانه ها:

مس��کن يکي از انرژي بر ترين بخش هاي اقتصادي اس��ت؛ براين 
اساس انتظار مي رود با افزايش قيمت حامل هاي انرژي شاهد افزايش 
تورم فشار هزينه مسکن باشيم. کفه ترکيب مصرف سوخت در صنايع 
مختلف، به سمت نهاده هاي مرتبط با توليد مسکن سنگيني مي کند. 
پيش بيني ها نيز حاکي از آن است که با عنايت به تجارب فازهای اول 
و دوم هدفمندي يارانه ها، اجرايي شدن دور سوم هدفمندي يارانه ها 
نقدينگ��ي را چندان افزايش نخواهد داد. بااين حال، به دليل تورمي 
که در نهاده هاي توليد مسکن پديد مي آيد، مرحله سوم هدفمندي 
همانند مراحل قبل، قيمت ساخت مسکن را افزايش خواهد داد که 
در ميان مدت مي تواند موجبات افزايش قيمت مسکن را فراهم کند.

3. کسري بودجه:
هنگامي که هزينه هاي دولت از درآمدهاي آن بيشتر باشد، دولت 
با کس��ري بودجه مواجه مي ش��ود. شواهد حکايت از کسري بودجه 
دولت دارد، بنابراين با استقراض دولت از بانک مرکزي، پايه پولي و 

به دنبال آن نقدينگي افزايش مي يابد. اين امر بطور مشخص باعث 
افزايش قيمت مسکن خواهد شد.

4. کاهش درآمدهای نفتی
5. افزایش اتکای دولت به مالیات ها

6. کاهش جذابیت سرمایه گذاری در سایر بخش ها همانند 
ارز و طال و هجوم نقدینگی سرگردان به این بازار

7. کاهش شدید صدور پروانه های ساختمانی در کشور
8. تورم عمومي

بايد توجه کرد، نرخ تورم، به صورت ضمني نش��ان دهنده ميزان 
کاهش ارزش واقعي پول است. با توجه به نرخ تورم نقطه اي حدودا 
15.2 درصد در بهمن ماه، ارزش واقعي 115.2ميليون تومان در بهمن 
سال جاري، معادل 100 ميليون تومان در بهمن ماه سال قبل است. 
در شرايط تورمي، قيمت اسمي دارايي ها براي جبران کاهش ارزش 
پ��ول افزايش مي يابد و نمي توان انتظار داش��ت که به رغم کاهش 
ارزش پول، قيمت و اجاره مسکن ثابت بماند. براين مبنا و با عنايت به 
اعالم تورم هدف که حداکثر 15 درصد براي سال 94 در نظر گرفته 
شده، قيمت هاي مسکن از اين ناحيه تحت فشار افزايشي قرار دارند. 
بر اين اس��اس حتي اگر نرخ تورم هدف اعالمي از سوي مسووالن 
براي سال آينده محقق شود، در چنين شرايطي، ثبات قيمت مسکن 
در سال94، فاقد منطق اقتصادي خواهد بود. نکته ديگري که مورد 
غفلت واقع مي گردد، ميزان رشد قيمت واقعي مسکن است. )رشد 
قيمت واقعي مسکن پس از حذف اثر تورم از رشد قيمت اسمي مسکن 
به دست مي آيد.( نگاهي به نرخ رشد واقعي مسکن طي چند سال 
گذشته، کليد رسيدن به اين نکته است که چرا دوره کاهشي قيمت 
ها در سال 92 کوتاه بوده و احتمال سرايت و تکرار آن به سال های 
بعد اندک بوده و هست. دليل اين مهم اين است که نرخ رشد قيمت 
واقعي مسکن در تمام سال هاي 87 تا 90 همواره منفي بوده و فقط 
در سال 91، اين رشد مثبت بوده است؛ براين اساس انرژي افزايشي 
مسکن در سال91 پس از 4سال پيمايش روند تخليه، نتوانست کامل 
شود و به تبع، پيش بيني مي شود دوره رکود قيمتي کنوني، کوتاه 

تر از دوره هاي گذشته باشد. 
9. بازارهاي رقیب مسکن: 

يکي از نکات کليدي در تحليل قيمتي بازار مسکن، توجه به ماهيت 
مس��کن به عنوان کااليي با کارکرد دوگانه )مصرفي- س��رمايه اي( 
است؛ چرا که نحوه تخصيص ثروت افراد ميان دارايي هاي مختلف، 
بستگي به نرخ بازدهي نسبي آنان دارد؛ به طوري که در کوتاه مدت 
و ميان مدت ش��اهد انتقال در سبد دارايي افراد هستيم تا به تعادل 
بلندمدت دس��ت يابيم )نظريه فريدمن(. مس��کن نيز به عنوان يکي 
از مهم ترين دارايي هاي خانوار، از اين اصل مستثنا نيست. هرچند 
بايد توجه داش��ت که بعضي از دارايي هاي رقيب مانند ارز، تاثيري 

دوگانه بر بازار مسکن دارند.

عوامل کاهنده قیمت مسکن
1. تولید مسکن: 

مهم ترين عامل تعديل بازار مسکن، وضعيت مطلوب توليد و عرضه 
مسکن در سال جاري است، چرا که از يک سو شاهد تکميل و عرضه 
حجم بس��يار وسيعي از مس��کن مهر در سراسر کشور طي امسال و 
سال آتي بوده و خواهيم بود. )البته بايد توجه کرد تاثير مسکن مهر 
در شهرهاي بزرگ، کمتر از شهرهاي کوچک است.( و از سوي ديگر 
نگاهي به آمار پروانه هاي ساختماني حاکي از آن است که روند صدور 
پروانه هاي ساختماني از اوايل سال 89 به اين سو از وضعيت مناسبي 
برخوردار است و اين به معناي آن است که با توجه به دوره ساخت 
تقريبا دو ساله مسکن پس از اخذ پروانه، بازار مسکن در سال 93 با 

عرضه انبوه، مواجه بوده است.
اگرچه در سال های پيش رو به ويژه سال 95 و 96 بحران کمبود 
عرضه س��اختمان نوس��از در برابر بازار قرار خواهد گرفت که ناش��ی 
از افت بيش از 50 درصدی صدور پروانه های س��اختمانی در س��ال 

1393 خواهد بود.
2. وضعیت نامناسب درآمدي خانوارها:

نگاهي به نس��بت قيمت مسکن به درآمد خانوارهاي ايراني حاکي 

از باالبودن اين نس��بت مي باش��د، بنابراين توان پرداخت متقاضيان 
مصرفي مسکن همخواني با شکل گيري شوک قيمتي ندارد؛ خصوصا 
که هم اکنون با توجه به وضعيت نامناس��ب رشد اقتصادي، وضعيت 
درآمدي خانوارها از وضعيت مناس��بي برخوردار نيس��ت، تا کشش 
درآمدي خانوارها بتواند افزايش قيمت ها را پشتيباني کند. از طرفي 
قدرت خريد وام مسکن در تهران که در سال 83 حدود 31 متر مربع 
مسکن بود، هم اکنون )پس از 10 سال( و پس از افزايش مبلغ وام به 

35 ميليون تومان، به عدد9 مترمربع کاهش يافته است.
3. کاهش التهابات ارزي

در صورت تداوم ثبات نسبي در بازار ارز و همچنين تخليه تدريجي 
اثرات تورم زاي ارز، قيمت مسکن از ناحيه ارز تحريک نخواهد شد. 

4. حصول توافق هسته ای
اثرات روانی و تخلي��ه انتظارات تورمی مردم ازجمله اثرات مثبت 
توافق هس��ته ای بر مردم خواهد بود و از اين بابت فشار افزايشی بر 

قيمت کاسته خواهد شد.

عوامل دیگر
 عالوه بر موارد فوق الذکر، بازار مس��کن با برخي از عوامل جانبي 
نيز مواجه است که تاثير آنها بر بازار مسکن، چندان شفاف نيست:

1. آزاد شدن نقل و انتقال مسکن مهر
تدوين فرآيند قانوني جهت خريد و فروش واحدهاي مس��کن مهر 
و اجازه انتق��ال واحدهاي احداثي به غير، افزايش تقاضا براي خريد 
اين واحدها را به دنبال داش��ته و در اين صورت با پيش بيني بهبود 
وضعيت پروژه هاي مس��کن مهر، افزاي��ش تقاضاي خريد و افزايش 
قيمت واحدهاي مسکن مهر دور از انتظار نيست. از سوي ديگر اين 
مس��اله باعث افزايش عرضه مس��کن مهر به بازار مي گردد که اين 
مساله مي تواند تا حدودي- در شهرهاي کوچک و متوسط- موجب 

تعديل قيمت مسکن شود. 
2. اقتصاد سیاسي مسکن

در خص��وص تاثي��ر مذاکرات هس��ته اي اي��ران و 1+5 بر قيمت 
مس��کن، بايد توجه داش��ت ميزان تنش ها، تاثير يکساني بر جذب 
نقدينگي توسط بازار دارايي هاي مختلف مانند بورس، مسکن، طالو 
ارز نخواهد داشت به گونه اي که در صورت شکل گيري يک توافق 
جام��ع و پايدار در مذاکرات و به تبع آن، کاهش بيش��تر تنش ها و 
تحريم ها، انتظار مي رود دارايي هاي توليدمحور و اصطالحاً چسبيده 
به زمين مانند بورس و مس��کن از جذابيت قابل قبولي  برای جذب 

نقدينگي برخوردار باشند. 

جمع بندی
در مجموع مي توان گفت پيش بيني قيمت مسکن براساس برآيند 
نيروهاي فوق الذکر شکل مي گيرد که مي تواند همراه با خطا باشد؛ 
چراکه نه تنها نيروهاي مذکور همس��و نيستند، بلکه رفتار برخي از 
آنان از جمله فازدوم هدفمندي يارانه ها، نقدينگي و تورم، بورس و 
ارز، نامش��خص بوده و بستگي مستقيمي به نظر و اراده دولت دارند 
که اين مساله موجب پيچيدگي بيشتر و به تبع آن، افزايش خطا در 
پيش بيني قيمت مس��کن مي شود. در اين خصوص، هرچند پيش 
فرض هاي گوناگون، منجر به پيش بيني هاي متنوع بازار مس��کن 
مي ش��ود،؛ با اين حال به نظر مي رس��د در سال 94، تثبيت قيمت 
مس��کن منتفي اس��ت، اما با توجه رکود اين بخش در س��ال 93 و 
انباش��ت بيش از حد تقاضای خريد، به واس��طه انتظارات اين گروه 
به ويژه مرتبط با توافق هس��ته ای و آثار مثبت احتمالی آن بر نرخ 
ارز و ... اين سخن به هيچ وجه به معناي تداوم ثبات قيمت در اين 
بخش نيست، بلکه آنچه بيش از ساير گزينه ها، محتمل به نظر مي 
رس��د اين است که در صورت اجراي فاز سوم هدفمندي يارانه ها و 
افزايش قيمت ساخت مسکن و همچنين افزايش دستمزدها در کنار 
افزايش محدود شدن عرضه مسکن، و هجوم تقاضا به اين بخش نرخ 
رشد قيمت مسکن در سال 1394 بطور قابل توجهی بيشتر از تورم 

عمومي بانک مرکزي باشد. 
    

* عضو هیات علمی دانشگاه کرمان

دکتر علی رئیس پور *

کاهش 70 درصدی ساخت و ساز 
زنگ خطر مسکن 
به صدا در آمد 

 درحالی رکود بازار مس��کن ادامه دارد که کاهش 70 
درصدی س��اخت و ساز در نيمه دوم سال گذشته، زنگ 

خطر را برای بخش مسکن به صدا درآورده است. 
کاهش ساخت و ساز در بخش مسکن به همراه رکودی 
که از دو سال پيش بر اين بازار سايه انداخته، آينده نگران 
کننده ای را در اين بخش ترسيم کرده است به طوری که 
کليه کارشناسان بر آثار کاهش توليد و افزايش تفاصا در 

آينده ای نه چندان دور تاکيد می کنند.
در واقع بخش مس��کن که در س��ال های 86 و 91 با 
جهش های قيمتی مواجه ش��د، ب��ازار را با رکود زيادی 
مواجه کرد اما ادامه دار شدن اين رکود، موجب نگرانی 
در ميان کارشناسان و توليدکنندگان مسکن شده است به 
طوری که آنها معتقدند ظرفيت مدت زمان رکود مسکن به 
پايان رسيده و بايد تاپيش از سال جديد، دولت راهکاری 
برای ايجاد رونق در اين بازار اجرا می کرد. براين اساس، 
رکود بازار مس��کن تعداد معامالت را به ش��دت کاهش 
داده و از سوی ديگر تاثير منفی بر ساخت و ساز داشته 
اس��ت، هرچند که در اين مدت حباب قيمت ها شکسته 
ش��د و نرخ ها به کمتر از نرخ تورم رسيد اما عدم فروش 
آپارتمان های نوس��از موجب کنار رفتن انبوه س��ازان و 

توليدکنندگان خرد مسکن از بازار ساخت و ساز شد.
به گزارش اقتصاد آنالين به نقل از مهر، سياس��ت های 
ضدتورمی دولت در دو سال گذشته از عواملی است که 
موجب رکود ساخت و ساز در بخش مسکن شده است، به 
اين معنا که انبوه سازان تسهيالتی برای ساخت دريافت 
نمی کنند و از س��وی ديگر وام های خريد هم جوابگوی 
متقاضيان مسکن نيست بنابراين کاهش عرضه و کاهش 
تقاضا رکود سنگينی را بر بازار مسکن تحميل کرده است.

هرجن��د که دولت توانس��ته با اين سياس��ت، تورم را 
کنت��رل کند اما زيان اين سياس��ت به بازارهای توليدی 
مانند مس��کن رسيده و زنگ خطر را برای آينده به صدا 
درآورده اس��ت. زيرا بخش مس��کن با صنايع زيادی در 
ارتباط است که اين صنايع هم با رکود ساخت و ساز با 

کاهش توليد و انباشت کاال مواجه شده اند.
بانک ها به ساخت مسکن وام نمی دهند

آمارها حاکی از آن است که ساخت و ساز در نيمه دوم 
سال گذشته نسبت به سال 92، 70 درصد کاهش داشته 
است که موضوعی بسيار نگران کننده برای بخش مسکن 
است که همواره با انباشت تقاضا روبرو بوده و متقاضيان 
زيادی در انتظار صاحبخانه شدن هستند. اگرچه عباس 
آخوندی وزير راه و شهرس��ازی، وام مسکن 80 ميليون 
تومانی را برای افزايش خريد و فروش مطرح کرده است 
اما همچنان بانک مرکزی به دليل کنترل تورم با اين وام 
موافقت نمی کند و اين طرح باوجود پيگيری ها تاکنون 

به نتيجه نرسيده است.
از س��وی ديگر، هنوز برنامه ای برای تسهيالت ساخت 
مس��کن مطرح نشده هرچند که دولت پرداخت وام 50 
ميليون تومانی را برای نوسازی در بافت فرسوده تصويب 
کرده است اما ديگر بخش های ساخت و ساز، تسهيالتی 

برای ساخت و ساز مسکن ندارند.
در واق��ع اي��ن وضعي��ت در حال��ی در بازار مس��کن 
حکمفرماس��ت که ديگر بازارهای توليدی و س��رمايه ای 
در اين مدت دستخوش تغييراتی شدند و حتی افزايش 
قيمت داش��تند، زيرا هرس��اله 20 درصد تورم عمومی 
کش��ور نرخ ها را در بازارهای توليدی افزايش می دهد و 
در دو س��ال اخير فقط بازار مس��کن از اين امر مستثنی 
بوده است، ضمن آنکه ديگر بازارهای مرتبط با اين بخش 
مانند مصالح س��اختمانی و ديگر ملزومات مورد نياز اين 

بخش هم کمتر از نرخ تورم، افزايش داشته اند.
بنابراي��ن کناررفتن توليدکنن��دگان از بازار و کاهش 
توليد مواد اوليه س��اختمان، در ماه های آينده وضعيت 
خوب��ی را پي��ش روی دولت و متقاضيان بازار مس��کن 
نمی گذارد و موجب بيکاری کارگران و انباشت تقاضا در 

اين بخش می شود.

مدیر کل راه و شهرسازي استان 
کرمان: 

کاهش 29 درصدي تلفات 
جاده اي در نوروز امسال

مدير کل راه و شهرسازي استان کرمان از کاهش 29 
درصدي تلفات جاده اي در نوروز امسال نسبت به نوروز 

سال گذشته خبر داد.
مقبلي  گفت: در تعطيالت نوروز به رغم اين که همه 
در مسافرت و گردش به سر مي بردند، شما در حال آماده 
کردن شرايط ايمني در محورها براي مسافران و کساني 
که در شبکه ارتباطي راه هاي استان تردد داشتند، بوديد. 
وي با بيان اين که اين وظيفه ذاتي ماست که در همه 
ايام شبانه روز براي راحتي و آسايش مردم تالش کنيم، 
گفت: بايد همواره مجددانه تالش کنيم تا ايمني و سالمت 
مردم تامين باشد.  مقبلي تصريح کرد: به لطف خدا در 
اي��ن ايام هم م��ردم راحت بودند و هم کمترين تلفات و 
تصادفات جاده اي را داشتيم که جاي شکرگزاري است. 
وي با ابراز رضايت از کاهش 29 درصدي تلفات جاده اي 
در استان نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: يک نفر 

کاهش تلفات هم خيلي اهميت دارد .
مديرکل راه و شهرسازي خاطرنشان کرد: اين موفقيت 
جز با تالش و همت دست اندکاران ، جز با رعايت قوانين 
و مقررات توس��ط مردم، کنترل ترافيکي توسط پليس و 
همت هالل احمر و اورژانس حاصل نمي شدو و همه اين 
مجموعه ها دس��ت به دس��ت هم دادند تا شاهد کاهش 

تلفات جاده اي در استان باشيم.

تحلیل »اقتصاد کرمان« ازعوامل فزاینده و کاهنده موثر بر رفتار قیمتی مسکن

پیش بینی وضعیت مسکن سال 94
 خبرخبر    

وزير کار با اعالم اينکه در طرح جايگزين مس��کن مهر، بخش��ی 
از کار به تعاونی ها واگذار می شود، گفت: اشتغال بزرگ در بنگاه 
های کوچک؛ برای مقابله با بيکاری و اشتغال زايی دنبال می شود. 
عل��ی ربيعی با اعالم اينکه ش��عار وزارت تع��اون، کار و رفاه در 
س��ال جاری با تعاون کار ايجاد می کنيم تا به رفاه برس��يم است از 
گفتگوهای اجتماعی پيرامون تعاون سخن گفت و افزود: در حوزه 
مسکن، طرح جايگزين مسکن مهر به زودی رونمايی خواهد شد.

وزي��ر کار گفت: اين طرح حمايتی که با همکاری اين وزارتخانه 
و وزارت مس��کن در حال انجام است حاصل 8 ماه کار کارشناسی 
دقيق با حضور اقتصاددانان، جامعه شناسان و زمين  شناسان است 

که معضل مسکن قشر مستضعف را برطرف خواهد کرد.
ربيعی با اش��اره به اجرای موفق طرح امنيت غذايی در کش��ور 
خاطر نشان کرد: کارهايی مانند اين طرح که عقبه کارشناسی دارد 
موفق می شود و ما در اين راستا بايد کارهای بزرگ را برای خود 

هدفگذاری کنيم و به سمت آن جلو برويم، حتی اگر ديده نشويم.
وی با اشاره به طرح تکاپو و اقدامات انجام شده در راستای ايجاد 
اشتغال گفت: بحث اشتغال بزرگ در بنگاه  های کوچک و متوسط را 

دنبال می کنيم که خوشبختانه مقام معظم رهبری هم در صحبت  
ها يشان به بنگاه  های کوچک اشاره داشتند.

ب��ه گزارش اقتصاد آنالين به نقل از مهر، وزير کار افزود: يکی از 
بهترين راه های رفع مسئله رفع فقر و محروميت تعاون است. رفع 
فقر و محروميت در جامعه بايد در قالب تعاون هدفگذاری ش��ود؛ 
بنابراين به جای سرمايه  گذاری  های بزرگ بايد از مشارکت عمومی 

جامعه توسط تعاونی  ها بهره مند شد.
ربيعی ادامه داد: در بحث مسکن حمايتی بخشی را به تعاونی  ها 
اختصاص خواهيم داد و از اين ظرفيت قطعا استفاده می کنيم. عالوه 
بر اين، صندوق  های مسکن در قالب تعاونی  ها نيز پيگيری می  شود.

وی با تاکيد بر اينکه بايد اشکال جديدی از تعاونی  ها را رونمايی 
کنيم افزود: در کنار اين مس��ئله با تعاونی  های منطقه  ای و بين  
المللی تعامل ايجاد شود و به نوعی مرکز مطالعات منطقه  ای تعاون 

در ايران پايه  گذاری شود.

رونمایی از طرح جایگزین مسکن مهر 

مشاور وزير راه و شهرسازی گفت: قرار است در قانون جديد مالياتی از خانه های 
بيش از 75 متر به نرخ ماليات بر کسب و کار ماليات اخذ شود. 

غالمرضا سالمی درباره نقش ماليات در صنعت ساختمان گفت: در قانون جديد 
ماليات بر اجاره بها از واحدهای مسکونی بيشتر از 75 متر مربع ماليات گرفته 
می شود که نرخ ماليات درآمد حاصل از اجاره بها مشابه نرخ ماليات بر درآمدهای 

معمول و کسب کارهای متعارف است و نرخ بسيار پايينی محسوب می شود.
مشاور حسابداری، حسابرسی و اصول حاکميت شرکتی وزير راه و شهرسازی 
با اش��اره به اخذ ماليات از خريد و فروش مس��کن که معادل پنج درصد ارزش 
معامالتی است، افزود: از آنجايی که ارزش معامالتی در ايران بسيار پايين است، 

در حال حاضر درآمد حاصل از اين ماليات برای دولت کم اثر است.
وی ادامه داد: بايد ارزش معامالت مسکن به رقم »ارزش واقعی« نزديک شود 

تا نرخ ماليات حاصل از معامالت مسکن به عدد اثرگذاری در درآمدهای دولت 
تبديل شود. عضو شورای راهبردی نظام مالياتی کشور به اصرار برخی نمايندگان 
مجلس شورای اسالمی بر تصويب قانون اخذ ماليات از خانه های خالی اشاره و 
به پايگاه خبری وزارت شهرسازی گفت: اين اقدام چندان با اصول علمی ماليات 
همس��و نيست چراکه ماليات از خانه های خالی مفسده زاست و مردم به سمت 
تهيه اجاره نامه های صوری يا پر کردن خانه های خالی خود با استفاده از اسباب 

و وسايل بالاستفاده خانه اقدام می کنند که هر کدام از اينها تالی فاسد دارد.
به گزارش اقتصاد آنالين به نقل از ايسنا، وی خاطرنشان کرد: قرار است در 
قانون جديد مالياتی، بس��از و بفروش��ی نيز يک شغل محسوب و از فعاالن اين 
حرفه، ماليات اخذ ش��ود که سبب شناس��نامه دار شدن بساز و بفروش ها و در 

نتيجه هدفمند شدن فعاليت آنهاست.

بساز و بفروشی 
شغل رسمی می شود 

اخذ مالیات از 
خانه های بیش از 
75 متر

وزیرراه وشهرسازی ابالغ کرد

 دستورالعمل انتشار آگهی 
پیش فروش ساختمان

وزير راه و شهرسازی دستورالعمل انتشار آگهی پيش 
فروش ساختمان را ابالغ کرد.به گزارش روابط عمومی و 
اطالع رسانی وزارت راه وشهرسازی، اين دستورالعمل 
در چهار ماده شامل 1- تعاريف، 2- کليات، 3- وظايف 
پيش فروشنده و 4- وظايف اداره کل راه و شهرسازی 
اس��ت که در م��اده 2 وظيفه اجرای دس��تورالعمل به 
نمايندگی از وزارت راه وشهرسازی برعهده ادارات کل 
راه و شهرسازی استان ها می باشد و مهلت مجوز صادره 
از سوی ادارات کل راه و شهرسازی استان ها به مدت 

سه ماه از تاريخ صدور مجوز است.
در بن��د الف، ماده يک اين دس��تورالعمل در تعريف 
آگه��ی پيش فروش هرگونه تبليغ و اطالع رس��انی به 
منظور جذب س��رمايه گذاری و انعق��اد قرارداد پيش 
فروش ب��رای يک يا چند پروژه س��اختمانی معين، از 
طريق بروش��ور، تراکت، نص��ب پالکارد، توزيع کارت و 
امثال آنها، صفحات جرايد، صدا وس��يما و کليه محتوا 
ها و رسانه های ديجيتال موضوع آيين نامه ساماندهی 
و توس��عه رس��انه ها و فعاليت های فرهنگی ديجيتال 

مصوب 1389/5/24 هيات وزيران ذکر شده است.
در بخش وظايف پيش فروش��نده آمده اس��ت: پيش 
فروش��نده موظف است مدارک شش��گانه را به همراه 
تکميل شده درخواست صدور مجوز انتشار آگهی پيش 
فروش به اداره کل راه و شهرس��ازی محل وقوع پروژه 
ارائه کند. تصوير برابر اصل گواهی افتتاح حساب امانی 
در بانک عامل، ممهور به مهر ش��عبه از جمله مدارک 

الزم است.
حساب امانی ويژه پيش فروش واحدهای ساختمانی 
موضوع درخواست صدور مجوز انتشار آگهی، به موجب 
دس��تورالعملی است که توسط وزارت راه و شهرسازی 
و بان��ک مرکزی جمهوری اس��المی ايران تهيه و ابالغ 

خواهد شد، افتتاح می شود.
در مجموعه ه��ای احداثی)موضوع تبصره ذيل ماده 
4 قان��ون پيش فروش س��اختمان(، ع��الوه بر مدارک 
شش��گانه تصوير برابر اصل تاييديه مرجع صادرکننده 
پروانه در خصوص انج��ام 30 درصد تعهدات پروانه از 
قبيل آماده س��ازی و انجام فضاهای عمومی و خدماتی 

نيز بايد ارائه شود.
براساس ماده چهار دستورالعمل صدور مجوز انتشار 
آگهی پيش فروش ساختمان اداره کل راه و شهرسازی 
استان پس از دريافت کليه مدارک مندرج در ماده 3 از 
پيش فروشنده يا نماينده قانونی وی، ضمن ارائه رسيد 
دريافت مدارک، موظف است طی حداکثر 15 روز کاری، 
عدم مخالفت خود را در قالب فرم صدور مجوز انتش��ار 
آگهی پيش فروش )فرم ش��ماره 2( به پيش فروشنده 
اع��الم نمايند و در ص��ورت نقص مدارک، اداره کل راه 
و شهرس��ازی استان موظف است موارد نقص پرونده را 
طی 5 روز کاری از طريق نش��انی اعالمی يا پيامک به 

پيش فروشنده اعالم نمايد.

عضو کمیسیون عمران مجلس
 خواستار شد

 افزایش سهم بخش 
خصوصی دراقتصاد ملی

عضو کميسيون عمران مجلس شورای اسالمی معتقد 
است: واگذاری ش��رکت های دولتی توانمند به بخش 
خصوصی، س��هم فعاليت های اين بخش مردمی را در 

اقتصاد ملی افزايش می دهد.
عب��اس فالحی باباجان ، افزود: طبق اصل 44 قانون 
اساسی دولت موظف شد با کوچک سازی مجموعه های 
دولتی شرکت های بزرگ را به بخش خصوصی و مردم 
واگذار کند. وی نامناس��ب بودن نحوه واگذاری شرکت 
ه��ای دولتی به بخش خصوصی را يکی از عوامل عقب 
ماندگی های اقتصادی دانست و گفت: بخش خصوصی 
و مردم سرمايه های عظيمی را در اختيار دارند و بايد 
تالش کنيم س��رمايه های اين بخش بتواند در اقتصاد 

ملی نقش اساسی ايفا کند.
اين نماينده مردم در مجلس با بيان اينکه هم اکنون 
بيش از 73 درصد اقتصاد کشور در اختيار دولت است، 
گفت: اين در حالی است که 80 درصد بودجه سال 94 

نيز با نگاه به بخش دولتی بسته شده است.
عضو کميس��يون عمران مجلس از اجرای خصوصی 
سازی شرکت های دولتی انتقاد کرد و گفت: متاسفانه 
واگذاری شرکت های دولتی در گذشته بدون توجه به 
نقطه نظرات کارشناسی و فرآيندهای خصوصی سازی 
صورت گرفته است. فالحی باباجان با اشاره به اهميت 
نظ��ارت دولت پس از واگ��ذاری ها، تصريح کرد: بحث 
نظارت بعد از واگذاری های شرکت های دولتی خيلی 
مهم اس��ت که متاسفانه در کشور ما هيچ دقتی به اين 
موضوع نمی شود و اين سبب شده توانمندی اقتصادی 

شرکت های بزرگ به تدريج کاهش يابد.
فالحی باباجان به س��ابقه فعاليت ديرينه هواپيمايی 
جمهوری اس��المی ايران در منطقه اشاره کرد و اظهار 
داشت: اين شرکت آبروی صنعت هوايی کشور است و 
ايران اي��ر امروز نياز به حمايت دولتی دارد تا بتواند با 
توانمندسازی خود پس از سوددهی به بخش خصوصی 

واگذار شود.
وی در خصوص اليحه ای که قرار است برای اصالح 
ساختار شرکت های دولتی از جمله ايران اير به مجلس 
ارايه شود، گفت: نه تنها کميسيون عمران بلکه بسياری 
از نمايندگان کميسيون های ديگر مجلس نيز در مورد 
اين اليحه دغدغه دارند و قطعا اين اليحه را با حوصله 

بيشتری مورد بررسی قرار خواهند داد.
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رضابمانی مديرجهادکش��اورزی شهرس��تان 
رفسنجان گفت به زودي 135 هکتار از باغات 
رفسنجان به سيستم آبياري تحت فشار مجهز 

مي شوند.
مدير جهاد کش��اورزي شهرستان رفسنجان 

گفت: اجرای اين طرح ها باعث افزايش راندمان 
آبي��اری ودرنهاي��ت ارتقاء عملک��رد محصول 

خواهد شد. 
رضابمانی مديرجهادکش��اورزی شهرس��تان 
رفس��نجان گفت: طرح  کاوه آگاه درسطح 72 

هکتار، طرح ليلی معين  درس��طح 9 هکتار و 
طرح علي کدخدائی درسطح 54 هکتار داراي 
بيش از 95 درصد پيشرفت فيزيکي هستندکه 

به زودي مورد بهره برداري قرار مي گيرند.

 135 هکتار از باغات رفسنجان 
به سیستم آبیاري تحت فشار 

مجهز مي شوند

خبر  

آب و کشاورزی 6
محصوالت کشاورزی جنوب 
کرمان به کشورهای عربی 

صادر می شود
رئيس س��ازمان جهاد کش��اورزی جنوب کرمان از 
صادرات محصوالت کش��اورزی شهرستانهای جنوبی 

کرمان به کشورهای عربی خبر داد.
سيد يعقوب موسوی در گفتگو با مهر اظهارداشت: 
با آغ��از فصل بهار برداش��ت بس��ياری از محصوالت 
کشاورزی در جنوب استان کرمان نيز آغاز شده است 
و با توجه به کيفيت و مرغوبيت توليد اين محصوالت 
صادرات محصوالت کشاورزی همچون سالهای گذشته 

به کشورهای عربی در دستور کار قرار دارد.
وی از آغاز برداشت هنداونه مرغوب جنوب کرمان 
خبر داد و افزود: در کنار اين محصول برداشت بسياری 
از محصوالت س��يفی در کرمان آغاز  ش��ده اس��ت و 
کشورهای خليج فارس با توجه به مسافت کم تا مزارع 
توليد محصوالت، مقصدی مناسب برای صادرات اين 
محصوالت محس��وب می شوند. رئيس سازمان جهاد 
کشاورزی جنوب کرمان بر لزوم بازاريابی و مارکتينگ 
محص��والت مرغوب کش��اورزی در کرمان تاکيد کرد 
و اف��زود: برداش��ت 500 هزار تن محص��ول هنداونه 
در جنوب کرمان آغاز ش��ده اس��ت که بخشی از اين 
محصول به بازارهای خارجی صادر و بخش��ی نيز نياز 
ب��ازار داخلی را مرتفع می کند.وی ادامه داد: هندوانه 
جنوب کرمان ارگانيک و از طعم، رنگ و مزه بس��يار 
مطلوبی برخوردار است و کشورهای عربی مشتری پر 
و پا قرص اين محصول محسوب می شوند. اين مسئول 
گفت: برداشت اين محصول تا خرداد ماه سال جاری 
ادام��ه دارد و بيش از 16 هزار هکتار از اراضی جنوب 

کرمان به کشت اين محصول اختصاص يافته است.

22 مرکز خرید تضمینی 
گندم در استان کرمان 

راه اندازی شد
مدي��رکل ش��رکت غله و خدمات بازرگانی اس��تان 
کرمان گفت: با توجه به آغاز فصل برداشت 22 مرکز 
خريد تضمينی گندم در استان راه اندازی شده است.

مجيد بيگلری نژاد در گفت و گو با ايرنا افزود: از اين 
تعداد 12 مرکز به ش��رکت غله استان و کارخانجات 
متعلق اس��ت و 10 مرکز ديگر به اتحاديه های تعاون 
روس��تايی تعلق دارد. وی با بيان اين که هفت مرکز 
خريد تضمينی گندم در جنوب کرمان فعاليت می کند 
گفت: پيش بينی می شود امسال 180 هزار تن گندم 
در اس��تان خريداری شود که از اين ميزان 100 هزار 
تن به هفت شهرستان جنوبی کرمان اختصاص دارد.

وی ادامه داد: نخس��تين خري��د تضمينی گندم در 
اس��تان کرم��ان از شهرس��تان قلعه گنج آغ��از و اين 
محصوالت در سيلوی شهرستان جيرفت تحويل داده 
ش��د. مديرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمان 
گفت: تاکنون اين مي��زان خريد در جنوب کرمان به 

هشت هزار تن رسيده است.
وی خاطرنش��ان ک��رد: قيمت ه��ر کيلوگرم گندم 
معمولی 11 هزار و 500 ريال و گندم دورم 11 هزار 
و 800 ريال تعيين شده است که با برنامه ريزی های 
صورت گرفته و با عامليت بانک کش��اورزی مقرر شد 
قيمت گندم خريداری ش��ده در همان روز به حساب 
کشاورزان واريز شود. بيگلری نژاد تصريح کرد: تاکنون 
بدهی گندم کاران جنوب اس��تان کرمان به مبلغ 95 
ميليارد ريال به روز از طريق بانک کشاورزی پرداخت 

شده است و اين روند ادامه دارد.
وی با اشاره به برخی مشکالت خريد تضمينی گندم 
در س��نوات گذشته گفت: در گذشته فقط 2 مرکز در 
جنوب کرمان اقدام به خريد محصول گندم می کردند 
ک��ه صف های طوالنی را برای نخليه گندم ايجاد می 
کرد و امسال با افزايش مراکز خريد اين مشکل برطرف 
ش��ده اس��ت. مديرکل غله و خدمات بازرگانی استان 
کرمان افزود: اين استان 60 درصد نياز گندم مصرفی 
خود را تولي��د می کند و مابقی نياز از طريق واردات 
گندم تامين می شود. سطح زير کشت گندم در هفت 
شهرستان جنوبی استان کرمان 40 هزار هکتار است 
که پيش بينی می ش��ود تا پايان فصل برداشت 120 

هزار تن گندم در اين منطقه توليد شود.

سطح باغ های کشور به دو 
میلیون و 300 هزار هکتار رسید

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با 
حمايت از باغداران و اجرای طرح های توسعه ای در 
سال های اخير، سطح باغ ها در کشور به دو ميليون 
و 300 هزار هکتار رسيده است. محمدعلی طهماسبی 
افزود: ساالنه 16 ميليون تن محصوالت باغی در کشور 
توليد می شود که با بهره گيری از روش های نوين و 
حماي��ت از توليد کنندگان و صادرکنندگان می توان 

ميزان توليد را از نظر کمی و کيفی افزايش داد.
او ارتق��ای ضريب امنيت غذايی را از طريق افزايش 
ضريب خوداتکايی و ايمنی و سالمتی جامعه با توليد 
محص��والت گواهی ش��ده را از رويکرده��ای معاونت 
باغبانی جهاد کشاورزی در دولت تدبير و اميد عنوان 
کرد. معاون امور باغبانی وزير جهاد کش��اورزی ادامه 
داد: ما در س��ه دفتر امور ميوه های گرمسيری، نيمه 
گرمس��يری و سردس��يری و همچنين ام��ور گلخانه 
ها،گياهان داروئی و قارچ سعی می کنيم تا در خدمت 
هموطنان باش��يم و با سفر به اکثر استان ها سعی در 

تقويت و توسعه باغات داريم.

پيش بينی ها نيز نش��ان می دهند که باتوجه 
به حجم س��رمايه گذاری های انجام گرفته در 
اين کشور، توليد پسته در آن تا سال2020 و 
حتی زودتر به بيش از 500هزار تن می رس��د. 
تولي��دی که با منظور ک��ردن باالترين ميزان 
توليد اين محصول در ايران، دست کم دو برابر 

توليد ايران است. 
اينها همه درحالی است که معاون دفتر امور 
ميوه های سردس��يری و خش��ک وزارت جهاد 
کش��اورزی، از بازپس گي��ری جايگاه نخس��ت 
توليد پس��ته در جهان ازسوی ايران خبر داده 
اس��ت. هرچن��د آمارهايی ک��ه وی داده جای 

تامل بسيار دارد. 
به گفته علی محس��نی، براس��اس پيش بينی ها، توليد س��ال93 
پسته ايران از مرز 235هزار تن گذشته است و ايران با اين توليد 
به جايگاه نخست توليد پسته در جهان برگشته، گوی سبقت را از 
امريکا ربوده و به اوج بازگش��ته است. با اين حال، به نظر نمی رسد 
اوضاع دقيقا به شکلی که معاون دفتر امور ميوه های سردسيری و 

خشک وزارت جهاد کشاورزی توصيف کرده، باشد. 

باران هایی که نیامد
آمارها و نمودارهای انجمن پسته ايران نشان می دهند ايران در 
طول دوره س��ال های2002 تا 2009ميالدی )80-87 شمسی(، 
توليد پس��ته يی باالتر از امريکا داشته ولی پس از اين دوره، بازی 

را به امريکا واگذار کرده است. 
مطاب��ق گفته ه��ای معاون دفت��ر امور ميوه های سردس��يری و 
خشک وزارت جهاد کشاورزی اما به نظر می رسد ايران برای کسب 
جايگاه ازدست رفته خود خيز برداشته است. علی محسنی گفت: 
به دليل بارندگی های بسيار مناسبی که دو سال گذشته داشته ايم، 
برنامه های وزارت جهاد کشاورزی و تالش بهره برداران، توليد پسته 
ايران وضعيت بسيار مطلوبی داشته و به جايگاه نخست توليد پسته 
جهان برگش��ته  است و به دنبال اين هستيم تا در سال های آينده 

اين جايگاه نخست تثبيت شود. 
وی ادامه داد: براساس آمارهای غيررسمی اعالم شده توليد پسته 
امريکا 240هزار تن شده و بر اين اساس بسياری گفتند که امريکا 
جايگاه نخست توليد پسته دنيا را به چنگ آورده است اما در همان 

زمان هم آمارهای فائو اين را تاييد نمی کرد. 
محسنی با بيان اينکه بيشتر از اينکه اين آمارها واقعيت داشته 
باشد سودجويان به طبل اين آمارهای واهی می زدند، افزود: بسياری 
از س��ودجويان و واسطه ها برای اينکه پسته را با قيمت پايين تری 
از توليد کنندگان خريداری کنند با اين نوع اخبار با قيمت ها بازی 

می کردند و زمزمه های واردات پسته را مطرح می کردند. 
محس��نی در ادامه گفت: براس��اس پيش بينی ها، توليد سال93 
پسته ايران از مرز 235هزار تن گذشته است و ايران با اين توليد 

به جايگاه نخست توليد پسته در جهان بازگشته است. 
چنانچه اين آمار صحيح نقل ش��ده باش��ند و از دقت کافی هم 
برخ��وردار باش��ند، همين حاال هم توليد پس��ته امريکا 5هزار تن 
بيشتر از ايران است و به نظر نمی رسد اين کشور جايگاه نخست را 

به ايران واگذار کرده باشد. 

سال تقویمی به جای سال زراعی
محسنی ادامه داد: طبق برآوردها 40 تا 50هزار تن پسته مصرف 
داخلی وجود دارد. حدود 5درصد هم به صورت تازه خوری وارد بازار 
می شود و حدود 30 تا 40هزار تن هم طی 5ماهه آينده صادرات 
خواهيم داشت و با احتساب صادراتی که تاکنون انجام شده بنابراين 
توليد پسته سال گذشته ايران از 235هزار تن فراتر رفته است. 

در همين رابطه با حميد فيضی، دبيرکل انجمن پسته ايران تماس 
گرفتم. فيضی معتقد است اين اظهارات بيشتر جنبه تبليغی دارند 

و مبانی علمی تهيه آنها هم جای بحث دارد. 
او معتق��د اس��ت از آنجا که وزارت کش��اورزی آم��ار خود را بر 
مبنای س��ال تقويمی به دست می آورد و برای به دست آوردن آمار 
توليد پسته بايد به تقويم يا سال زراعی رجوع کرد، اين آمار قابل 
مناقشه اند؛ »سال زراعی پسته در کشور ما از مهر ماه هر سال شروع 
می شود و تا شهريور ماه سال بعد طول می کشد. درواقع استناد به 
آمار تقويم ساالنه ممکن است صحت آمار را زير سوال ببرد. فيضی 
به دوره های تناوبی کم محصولی و پرمحصولی در توليد پسته هم 
اشاره می کند، موضوعی که دانستنش باعث می شود عنوان کردن 
هر خبری در باب جايگاه ايران در فهرست توليد کنندگان جهانی 

پسته، نياز به تامل بيشتری داشته باشد.« 
توليد پس��ته تاب��ع دوره های توليدی کم محص��ول و پرمحصول 
است. به داليل مختلفی مثل ميزان آب در دسترس، وضعيت آب 
و هواي��ی و غيره، توليد پس��ته در دوره يی کم و در دوره يی ديگر 
زياد می ش��ود. يعنی نمی توان با اس��تناد به توليد باالی پسته در 
يک سال خاص نتيجه گرفت که توليد پسته ما از توليد پسته در 
امريکا پيش��ی گرفته اس��ت. به گفته اين کارشناس پسته، ميزان 
توليد پسته را بايد به طور کلی و در تناوب های زمانی 2ساله درنظر 
گرفت تا بتوان براساس آن به طبقه بندی کشورهای جهان براساس 
ميزان توليد پس��ته پرداخت. فيضی معتقد اس��ت ايران محکم در 
جايگاه دوم توليد پسته در جهان ايستاده است ولی پيشی گرفتن 
نوسانی اين کشور از امريکا در اين زمينه را نمی توان محل استناد 
قرار داد؛ »امريکا س��رمايه گذاری های کالن��ی انجام داده تا توليد 
پس��ته خود را باال ببرد و پيش بينی ها نشان می دهد اين کشور تا 
س��ال2020 ميالدی و شايد زودتر سطح توليدش را به 500هزار 
تن در س��ال برس��اند. اين درحالی است که ايران به دليل وضعيت 
نامناسب آب های زيرزمينی اش حداکثر قادر خواهد بود سطح توليد 

فعلی اش را حفظ کند.«

امریکا چهار برابر ایران بهره ور است
تنها بخش��ی که فيضی و محس��نی در 
آن توافق نظر دارند سطح زير کشت پسته 
در ايران اس��ت. به گفته معاون دفتر امور 
ميوه های سردسيری و خشک وزارت جهاد 
کشاورزی، ايران بيشترين سطح زيرکشت 
پس��ته را در جهان دارد؛ »سطح زيرکشت 
پس��ته در سال92، 368هزار و 334هکتار 
بود که 225هزار تن پس��ته توليد ش��د اما 
باتوجه به بارندگی های مناسب که طی دو 
سال گذشته داشته پيش بينی توليد پسته 
در سال93، 235هزار تن بود که از رشد 17درصدی برخوردار است. 
با اين آمار س��رانه توليد پس��ته برای هر فرد ايرانی 2.88کيلوگرم 
اس��ت.« فيضی نيز با اين آمار موافق اس��ت، اما به گفته او همين 
مساله نش��ان می دهد که بهره وری توليد پسته در ايران از امريکا 
پايين تر است. به اعتقاد فيضی، دليل اين مساله را بايد در کوچک 
بودن قطعات باغات پس��ته در ايران و بحران آبی دانست که گويا 

قصد ندارد گريبان کشاورزی و باغداری ايران را رها کند. 
محمدحس��ين کريمی پ��ور، يکی ديگر از اعضای انجمن پس��ته 
اي��ران ه��م پيش تر از بهره وری پايين توليد پس��ته در ايران گفته 
ب��ود. به گفته کريمی پور »در گزارش های مختلفی ذکر ش��ده که 
عملکرد بهره وری پسته در هر هکتار در ايران در حدود 800 الی 
1000کيلوگرم است، درحالی که برای مثال در اياالت متحده اين 
رقم،  4000هزار کيلوگرم به ازای هر هکتار است. اين درحالی است 
که مصرف آب در هر دو کشور تقريبا مساوی است. به عبارت ديگر 

ما چهار برابر کم بهره ورتر از امريکا هستيم.«
ب��ه گ��زارش اقتصاد انالين،يکی ديگر از مس��ايلی که به جايگاه 
س��نتی ايران به عنوان بزرگ ترين توليد کننده پس��ته جهان ضربه 
زده است، اس��تفاده از سموم و کودهای نامناسب برای توليد اين 
محصول اس��ت که حتی باعث بازگرداندن پس��ته صادراتی ايران 
از بس��ياری از کش��ورهای وارد کننده ش��ده بود. در اين باره نيز از 
فيضی پرس��يدم و او به ش��دت تکذيب کرد؛ »بحث آلودگی مطرح 
نبود. تنها مس��اله وجود نوعی قارچ روی پس��ته بود که منش��ا آن 
هم کامال طبيعی اس��ت، ولی اين مس��اله ب��ه هيچ وجه به جايگاه 
صادراتی ايران ضربه نزده اس��ت و ش��اهد اين مدعا هم اين است 
که در سال زراعی گذشته، از مهر تا اسفند93، عمده توليد پسته 

ايران صادر شده است.«
اي��ران در ح��ال ازدس��ت دادن جايگاه س��نتی و بالمنازع خود 
در بس��ياری زمينه هاس��ت و رقبا اگر جايگاه های ايران را به دست 
نياورده باشند، دست کم در حال تنگ کردن عرصه بر آن هستند. 
وصف هايی مثل بزرگ ترين توليد کننده فرش های دستباف جهان، 
بزرگ تري��ن توليد کنن��ده خاويار جهان، بزرگ تري��ن توليد کننده 
زعفران جهان و چندين و چند مقام ديگر، در اين سال ها آرام آرام 
موصوف خود را عوض کرده اند و اگر فکری برای ازدست دادن اين 
افتخارات نشود شايد زمانی برسد که خودمان هم باورمان نشود که 

در چه رقابت هايی بر »جايگاه نخست« ايستاده بوديم.

رقابت نزدیک ایران و آمریکا ادامه دارد خبر   خبر

بده بستان جایگاه اول  تولید و صادرات پسته

عضو هيئت مديره ش��رکت تعاونی پسته رفسنجان گفت: نتيجه 
مذاک��رات 5+1 ،بنگاه های اقتصادی را به آينده اقتصادی بس��يار 
اميدوار و خوش بين کرده است. سيدمحمدرضا ميرحسينی در گفت 
و گو با کرمان مجازی گفت: من مطمئن هستم که آينده روشنی 
در انتظار اقتصاد ماست ولی اين آينده روشن در کوتاه مدت يکی 
دو ماهه که عوام انتظار دارند محقق نمی شود، بنگاه های اقتصادی 
به پنج ماه آينده، نيمه دوم سال و اواخر امسال بسيار خوش بين 
هستند. وی ادامه داد: همه اميدوار هستند به آينده روشن و رونق 
اقتصادی کشور که اين توافق می تواند هم در تجارت ما موثر باشد 
و بازار های گذشته را باز کند و هم در مبادالت پولی مشکالت را 
رفع کند. در گذشته انتقال پول در بانک ها با مشکل مواجه بود که 
اين تسهيل شدن روند کار به سرمايه گذاران کمک شايانی می کند 
ام��ا بايد بدانيم در کوتاه مدت نمی توان تمام انتظارات را برآورده 
کرد و هنوز نواسانات ارز وجود دارد و بايد به آرامش و ثبات رسيد. 

هنوز نمی توان برای خريد کاالهای خارجی تصميم گيری کرد.
قائم مقام مديرعامل ش��رکت تعاونی پسته رفسنجان بيان کرد: 
همه ما مطمئن هستيم که برقرار شدن ارتباط و رفع شدن ابهاماتی 
که در اذهان عمومی دنيا نس��بت به ايران وجود داش��ت به رونق 
اقتصادی کمک می کند. وی افزود: قطعا با توافق در اين مذاکرات 

مش��کالت و موانع موجود در تجارت، منابع مالی، مبادالت مالی، 
نقل و انتقاالت بانکی برطرف می شود و قطعا بايد فرصتی را برای 
خودم��ان پي��ش بينی کنيم که در آن فرصت زمينه هايی را که از 

دست داده بوديم را باز سازی کنيم.
باید بازار از دست رفته را احیا کرد

اين س��رمايه گذار بخش خصوصی گفت: ارتباط ما با دنيا قطع 
بوده و خيلی از بازارها را که سالها با ما کار می کردند، از دست داده 
بوديم اما برای اينکه اين ارتباط، دوباره احيا شود نياز به مقدمات و 

بازسازی بعضی از زيرساخت های از بين رفته، است.
ميرحسينی ادامه داد: به عنوان مثال ما بهترين بازار پسته هم از 
نظر نوع و هم از نظر قيمت کاال که مربوط به اروپا بوده، را از دست 
داديم و امريکار مشتری ما را از ما گرفته و همچنين کارخانه بسته 
بندی تعاونی پسته رفسنجان در هامبورگ هشت سال خوابيده و 

دستگاه ها تخريب شده اند.
وی در گفت و گو با کرمان مجازی، تاکيد کرد: بايد بازار از دست 
رفت��ه را احي��ا کرد که اين احيا به مراتب س��خت تر و زمانبر تر از 

بازاريابی جديد است.
دولت بايد منابع مالی که به کشور وارد می شوند را مديريت کند

وی با اشاره به اينکه دولت تا کنون تالش کرده که تورم را مهار 

کند، ادامه داد: بايد سرمايه های بلوکه شده که به کشور وارد می 
شوند، مديريت شوند چون اگر اين پول به چرخه اقتصاد وارد نشود 
موجب تورم می ش��ود. قائم مقام مديرعامل شرکت تعاونی پسته 
رفس��نجان اذعان کرد: دولت بايد اين پول را به زيرساخت ها وارد 

کند نه به چرخه کاالهای لوکس که مردم خريداری می کنند.
ترس از نا امنی بدتر از ناامنی ست

وی با بيان اينکه جو روانی آرامی حاکم شده، افزود: امنيت خاطر 
به ثبات بازار کمک می کند و ترس از نا امنی بدتر از ناامنی ست.

عضو هيئت مديره شرکت تعاونی پسته رفسنجان گفت: نگرانی 
از مش��کالت تحريم ها بيشتر از خود تحريم ها تاثير داشت و بعد 
از توافق در مذاکرات می توان با آرامش خاطر کااليی را وارد کرد 
و مهمتر از همه اگر در ارز به يک ثبات واقعی برس��يم قطعا برای 
س��رمايه گذار آرامش خاطر ايجاد می کند و او می تواند با برنامه 

ريزی و آينده نگری بهتری سرمايه گذاری کند.
سيدمحمدرضا ميرحسينی در پايان گفت: هيچ کس از مراودات 
دوستی صدمه نديده، البته دوستی که در چارچوب صداقت، درستی 
و پاکی طرفين انجام شود. اگر اين چارچوب رعايت شود کشور ما 
از دوستی با ديگر کشورها ضرر نخواهد کرد، چارچوبی که در آن 

منافع ملی حفظ شود.

عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی پسته رفسنجان:
به آینده اقتصادی بسیار خوش بین هستیم

* ایران زمانی تولید کننده نخست و حتی در بعضی سال ها تولید کننده انحصاری پسته در جهان بوده ولی در دهه اخیر جایگاه 
اول تولید و صادرات را به تناوب به امریکا واگذار کرده است

در پی نشست استاندار کرمان با وزير جهاد کشاورزی در هفته گذشته برای خريد 
محصوالت کش��اورزی جنوب کرمان خريد تضمينی محصول پياز از روز يکش��نبه 

در اين منطقه آغاز شد.
مديرکل تعاون روس��تايی جنوب اس��تان کرمان به خبرنگار ايرنا گفت: بار ديگر 
دولت برای حمايت از کش��اورزان و طبق ابالغيه وزارت جهاد کش��اورزی و دستور 
رييس سازمان مرکزی تعاون روستايی اقدام به خريد تضمينی محصول کشاورزان 

جنوب استان می کند.
س��االری بيان کرد: اين اداره کل از امروز يکش��نبه تا پايان ارديبهش��ت ماه پياز 

توليدی کشاورزان اين منطقه را خريداری می کند.
وی گف��ت: ه��ر کيلوگرم پياز با ن��رخ تضمينی 2 هزار و 400 ريال از کش��اورز 

خريداری می شود.
وی خاطرنشان کرد: پنج مرکز خريد در جنوب کرمان شامل 3 مرکز در شهرستان 
جيرفت، يک مرکز در شهرستان عنبرآباد و يک مرکز در شهرستان منوجان اقدام 

به خريد محصول پياز کشاورزان می کنند.

روس��تايی  تعاون  مديرکل 
جنوب اس��تان کرمان گفت: 
کش��اورزان س��عی کنند پياز 
تحويل��ی خ��ود را در بس��ته 
بندی مناس��ب و عاری از هر 
گونه مواد زايد تحويل مراکز 

خريد دهند.
چه��ار ه��زار و 300 هکتار 
س��طح زير کش��ت پي��از در 
جنوب اس��تان کرمان است و 

پيش بينی می شود 180 هزار تن محصول توليد شود.
اداره کل تعاون روستايی جنوب استان کرمان مستقل از مرکز استان فعاليت می 
کند و هفت شهرس��تان جيرفت، عنبرآباد، کهنوج، فارياب، رودبار جنوب، منوجان 

و قلعه گنج را زير پوشش دارد.

تحقق وعده دولت 
به کشاورزان

خرید تضمینی 
پیاز در جنوب 
کرمان آغاز شد

قیمت خرید تضمینی 
محصوالت کشاورزی سال 
زراعی 93 - 94 ابالغ شد

 قيمت خريد تضمينی محصوالت کشاورزی در سال 
زراع��ی 1394 – 1393 از س��وی مع��اون اول رييس 
جمه��ور به وزارتخانه های جهاد کش��اورزی، صنعت، 
معدن و تجارت و سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور 

برای اجرا ابالغ شد.
قيمت خريد تضمينی محصوالت کش��اورزی س��ال 

زراعی 93 - 94 ابالغ شد
ب��ه گ��زارش ايرنا از وزارت جهاد کش��اورزی، هيات 
وزيران به پيشنهاد وزارت جهادکشاورزی و به استناد 
م��اده واحده قانون تضمين خريد محصوالت اساس��ی 

کشاورزی مصوب 1368 تصويب کرد:
1 - قيم��ت خريد تضمينی محصوالت کش��اورزی 
)زراعی( برای س��ال 1394 - 1393 به ش��رح جدول 
پيوست که به مهر دفتر هيات دولت تاييد شده است، 

تعيين می شود.
2 - عالوه بر ارقام مندرج در جدول پيوست، به توليد 
کنندگان گندم، جو و اقالم علوفه ای و اساسی جايزه 

توليد اختصاص می يابد.
3 - به ازای هر درصد شکستگی بيش از 10 درصد 
ب��رای برنج های ن��دا و نعم��ت، آذر و صالح مبلغ 79 
ريال و برای برنج های سپيدرود، فجر، خزر، شيرودی 
و گوهر مبلغ 92 ريال از نرخ های مصوب کس��ر و به 
ميزان شکستگی کمتر از 10 درصد برای برنج های ندا 
و نعمت، آذر و صالح مبلغ 116 ريال و برای برنج های 
فجر، خزر، ش��يرودی و گوهر مبلغ 123 ريال به نرخ 
های مصوب اضافه می شود. حداکثر و حداقل شکستگی 
قابل قبول 15 درصد و حداقل شکس��تگی قابل قبول 

برای پرداخت جايزه 7.5 درصد است.
4 - س��ازمان مديري��ت و برنام��ه ري��زی کش��ور با 
هماهنگ��ی وزارت جهادکش��اورزی و رعايت قوانين و 
مقررات مربوط، در مورد س��ازمان های مسئول خريد، 
مح��دوده زمانی خريد، تامين کننده تنخواه، چگونگی 
ضمانت و بازپرداخت اعتبارات مورد نياز، تعيين هزينه 
های تبعی و محل تأمين زيان احتمالی خريد موضوع 
اي��ن تصويب نامه، تصميم��ات الزم را اتخاذ و بر نحوه 

اجرای آنها نظارت می کنند.
5 - ميزان آفت سن گندم و جدول قيمت دانه های 
روغنی بر حس��ب افت و رطوبت با هماهنگی سازمان 
مديريت و برنامه ريزی کشور و وزارتخانه صنعت، معدن 

و تجارت و جهادکشاورزی تعيين می شود.
6 - در قبال تحويل هر تن چغندر قند 20 کيلوگرم 
تفاله خشک به نرخ هر کيلوگرم 20 ريال و 2 کيلوگرم 
قن��د به نرخ هر کيلوگرم 500 ري��ال به عنوان جايزه 

تحويل می شود.
7 - ج��دول خري��د تضمينی گن��دم و گندم دوروم 
برحسب مفيد و غير مفيد سال زراعی 1394 - 1393 
براساس محاس��به و پيشنهاد سازمان حمايت مصرف 
کنن��دگان و توليد کنندگان و تفاه��م وزارتخانه های 
جهادکش��اورزی و صنعت، معدن و تجارت و س��ازمان 

مديريت و برنامه ريزی کشور ابالغ می شود.
8 - اين تصويب نامه جايگزين تصويب نامه ش��ماره 
76784 . ت 1008 ه مورخ هفتم مهرماه 93 می شود.

همچني��ن ب��ه ازای هر کيلوگرم چغن��در قند مبلغ 
)355( ريال هزينه حمل اضافه شده است.

کشت پاييزه چغندر قند )150( ريال کمتر از قيمت 
تضمينی چغندر قند بهاره است.

بنابراي��ن گزارش، قيمت ارقام مختلف پنبه وش در 
چارچوب اين تصويبنامه توسط وزارت جهاد کشاورزی 

تعيين و اعالم می شود.
- قيمت ارقام مشابه برنج در چارچوب اين تصويبنامه 
توسط وزارت جهاد کشاورزی تعيين و اعالم می شود.

براس��اس اين گزارش، قيمت خري��د تضمينی 24 
محصول کشاورزی س��ال 94 چنين است: نرخ گندم 
معمول��ی 11500 ريال و گن��دم دروم 11800 ريال 
)ب��ا 4 درصد افت مفيد و 2 درصد افت غيرمفيد(، جو 
9200 ريال )با شرايط خريد سال قبل(، ذرت دانه ای 
9600 ري��ال، چغندر قند بهاره 2700 ريال )با عيار 6 
درص��د(، پنبه وش 25500 ريال، دانه س��ويا 19700 
ريال، آفتابگردان 21500 ريال، کلزا 2200 ريال)با افت 
2 درصد مفيد(، گلرنگ دانه روغنی 21500 ريال)با افت 
دو درصد مفيد و 9 درصد غير مفيد(، عدس 23000 
ريال )بسته 50 کيلوگرمی( و نخود 22200 ريال )بسته 

50 کيلوگرمی( است. 
همچني��ن لوبي��ا چيت��ی، لوبيا س��فيد و لوبيا قرمز 
21000 ريال)بس��ته 50 کيلوگرم��ی(، برن��ج خزر - 
ش��يرودی - فج��ر - گوهر و کش��وری 32000 ريال، 
برنج س��پيدرود- دانيال-عنبر - نجفی - س��ازندگی و 
کامفيروز 28500 ريال و برنج ندا - نعمت و کوهس��ار 
25000 ريال )با افت 10 درصد شکستگی عرف(، سيب 
زمينی پائيزه 3600 ريال، سيب زمينی بهاره و تابستانه 
3600 ريال، سيب زمينی طرح استمرار 4400 ريال، 
پي��از پائيزه 2400 ريال، پياز بهاره و تابس��تانه 2400 
ريال و پياز طرح استمرار 2700 ريال )مرغوب، سالم، 
بدون آفت زدگی و مواد خارجی( خريداری می شود.



7گردشگری
مديرکل س��ازمان ميراث فرهنگی اس��تان 
کرمان با بيان اينکه کرمان تنها استان کشور 
است که دو محور گردشگری دارد، اظهار کرد: 
حتی استان های يزد و اصفهان نيز دارای يکی 

محور گردشگری هستند. بنا بر اين گزارش

عل��ی مهاجری در جلس��ه بررس��ی بافت 
فرس��وده شهر کرمان، گفت: بايد در حد توان 
از اين ويژگی اس��تان برای جذب گردش��گر 
استفاده کرد. وی با اشاره به استقبال سرمايه 
گذاران در حوزه ساخت اماکن اقامتی، گفت: 

می توان با تبديل مکان هايی در بافت تاريخی 
ش��هر به اماکن اقامتی گامی مثبت در جهت 
رونق صنعت توريسم در استان برداشت. وی 
افزود: ساخت اماکن اقامتی در محدوده های 
تاريخی شهر سبب جذب گردشگر می شود. 

کرمان، تنها استان کشور 
که دو محور گردشگری 
دارد

  خبر
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خط جدید پروازي کرمان – 
اهوازي راه اندازي مي شود

دبير انجمن دفاتر خدمات مس��افرتي استان کرمان 
گف��ت: بزودي خط جديد پ��روازي کرمان– اهواز راه 

اندازي مي شود.
 ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی اداره کل مي��راث 
فرهنگی،صنايع دستی  و گردشگری »مسعود دهقاني« 
با اعالم خبر فوق اظهار داشت: در راستاي افزايش تعداد 
پروازهاي داخلي و خارجي از مبدا اس��تان کرمان، از 
تاريخ 29 فروردين ماه سال جاري خط جديد پروازي 

کرمان– اهواز راه اندازي مي شود.
مديرعامل دفتر خدمات مسافرتي جنوب شرق افزود: 
اين خط پروازي از تاريخ مذکور در روزهاي يکشنبه و 
چهارش��نبه هر هفته توسط شرکت هواپيمايي ماهان 

برقرار خواهد بود. 
دهقاني در ادامه از راه اندازي پرواز کرمان - عسلويه 
در آين��ده اي نزديک خبر داد و اظهار داش��ت : براي 
افزايش هرچه بيش��تر گردش��گران داخلي پروازهاي 
جديدي مد نظر داريم که به زودي اعالم خواهد شد.

با حضور معاون رئیس جمهور
شیوه نامه اجرایی اعطای 
تسهیالت به اقامتگاه های 

بوم گردی تدوین شد
تفاهم نام��ه هم��کاری س��ازمان مي��راث فرهنگی، 
صنايع دستی و گردشگری و صندوق کارآفرينی اميد 
تحت عنوان ش��يوه نامه اجرايی اعطای تس��هيالت به 
اقامتگاه های بوم گردی و دفاتر خدمات مسافرتی فعال 
در زمينه طبيعت گردی با حضور مسعود سلطانی فر، 
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگی، 

صنايع دستی و گردشگری به امضاء رسيد.
 اين تفاهم نامه با حضور مسعود سلطانی فر، معاون 
رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگی، صنايع 
دس��تی و گردش��گری و اصغر نوراهلل زاده  مديرعامل 

صندوق کارآفرينی اميد صورت به امضاء رسيد.
 س��لطانی فر پس از امضای تفاهم نامه بين سازمان 
مي��راث فرهنگی و صندوق کارآفرين��ی اميد، با ابراز 
خش��نودی نسبت به گس��ترش همکاری های بين دو 
دس��تگاه، يادآور ش��د: همکاری های س��ازمان ميراث 
فرهنگ��ی و صندوق کارآفرين��ی اميد، نتايج و ثمرات 

بسيار مثبتی داشته است.
 وی با اشاره به فعاليت های مثمرثمر و همکاری های 
دو نه��اد در ح��وزه صناي��ع دس��تی، تاکيد ک��رد: با 
مشخص شدن چگونگی همکاری در حوزه بوم گردی 
و گردش��گری بين سازمان ميراث فرهنگی و صندوق 
کارآفرين��ی اميد در اين تفاهم نامه، اميدواريم در اين 
حوزه هم برنامه ها و فعاليت های مطلوبی به انجام برسد.

 شيوه نامه اجرايی اعطای تسهيالت به اقامتگاه های 
بوم گ��ردی و دفاتر خدمات مس��افرتی فعال در زمينه 
طبيعت گردی از س��وی صن��دوق کارآفرينی اميد در 

12 ماده و 4 تبصره به امضاء رسيد.
 اين ش��يوه نامه در راس��تای پرداخت تسهيالت به 
منظور انجام اقدامات در زمينه نوسازی، توسعه، تجهيز 
و بهره برداری از اقامتگاه های بوم گردی با هدف ايجاد 
اش��تغال پايدار به ويژه در مناطق محروم و همچنين 
اعطای تس��هيالت به دفاتر خدمات مسافرتی فعال در 
زمينه طبيعت گردی به منظور تهيه و خريد تجهيزات 
و وسايل نقليه مرتبط با اجرای تورهای طبيعت گردی، 

تنظيم و به امضاء شد.

آمارهای جهانی از 
گروه های سنی درجمعیت 

گردشگران
200 ميليون از 1 ميليارد گردش��کر جهان ، جوان 
هس��تند که بيش��ترين ميزان درآمد گردش��گری را 

درجهان خرج می کنند. 
طبق گزارش سازمان گردشگری جهانی حدود 20 
درصد از کل 1 ميليارد گردشگری که در سطح جهانی 

درهر سال سفر می کنند از جوانان هستند.  
منظور از جوانان گروه های س��نی حدفاصل هفت 
تا 27 س��اله است که با هدف های گوناگون همراه با 

خانواده ويا تنها دست به سفر می زنند. 
طبق همين آمارها اين به معنی حدود 200 ميليون 
گردشگراست که صرفا با هدف تفريح واستراحت ويا 
آموزش و يادگيری و کش��ف دنيای فراتر از شناخته 

شده های خود به سفر می روند. 
پيش بينی می ش��ود که اين رقم طی 6 سال آينده 
ب��ه بيش از 300 ميليون نفر افزايش يابد و همچنين 
ب��رآورد ش��ده که بيش از 320 ميليارد دالر س��االنه 

پول خرج کنند. 
با توجه به گرايش اين جوانان به استفاده از رسانه 
های اجتماعی و فناوری های نوين و نيز سبک های 
پوي��ا تر گردش��گری انتظار می رود ک��ه اين گروه از 
جمعيت گردش��گران به تناس��ب عالي��ق و نيازهای 
خ��ود، بي��ش از هرگ��روه جمعيت ديگ��ری چهره و 
ابزارکار و اهداف س��فر و گردش��گری جهان را تحت 

تاثير قرار می دهند.  
طب��ق تحقيق��ات انجام ش��ده گردش��گران جوان 
درمقايس��ه با بزرگس��االن، که هدف ه��ای تفريحی 
دارند، بيش��تر با هدف يادگيری ويا کاريابی به س��فر 
می روند،همچنين بيشتر از فناوری های نوين استفاده 
می کنن��د و مقصدهای پرت وگمنام را به ش��هرهای 

مشهور و بزرگ ترجيح ميدهند. 

سلطانی فر: 
سال 94 سال رونق بیشتر 

گردشگری در ایران 
خواهد بود

س��ال 1394 سال رونق بيشتر گردشگری و حضور 
گسترده تر گردشگران خارجی در ايران خواهد بود.

 مس��عود سلطانی فر معاون رييس جمهور و رييس 
س��ازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری  
با اعالم اين خبر اظهار داشت: با توجه به خبر مسرت 
بخش پيروزی بزرگ ملت ايران در احقاق حقوق هسته 
ای خود و تفاهم هسته ای انجام شده با قدرتهای بزرگ 
در طليعه س��ال جديد ، می توان س��الی پر تحرک در 
حوزه گردشگری خارجی در ايران را پيش بينی کرد.

وی افزود : با ش��روع لغو تحريم های ناعادالنه، غير 
قانونی و ظالمانه بين المللی عليه ايران، س��الی پرکار 
در حوزه گردش��گری را پيش رو خواهيم داش��ت. وی 
اضافه کرد: بدون ترديد لغو تحريم های مذکور منجر 
به توسعه سرمايه گذاری خارجی در بخش گردشگری 
در کشور خواهد شد و به موازات آن زمينه برای حضور 
پر رونق تر گردشگران خارجی در ايران فراهم می شود، 
بنابراين همکاران رده های مختلف س��تادی و استانی 
س��ازمان ميراث فرهنگی ، صنايع دستی و گردشگری 
بايد تالش مضاعفی برای ارايه خدمت و انجام وظايف 
ميزبانی گردشگران داشته باشند.  سلطانی فر با اشاره 
به فعاليت ش��بانه روزی 500 هزار نوروزبان  بی نوروز 
در ايام تعطيالت نوروز امس��ال اظهار داشت: همکاران 
پر تالش 18 دس��تگاه عضو س��تاد هماهنگی خدمات 
سفر در تمام اين ايام به خدمت گذاری به مردم خوب 
و مومن ايران اس��المی مشغول بودند و ما هم افتخار 
داشتيم که در تمام اين ايام از نزديک در خدمت اين 
جمع پر تالش باشيم . معاون رييس جمهور و رييس 
س��ازمان ميراث فرهنگی ، صنايع دستی و گردشگری 
با اش��اره به نامگذاری س��ال 94 از سوی مقام معظم 
رهبری به س��ال» دول��ت و ملت، همدلی و همزبانی« 
اظهار داش��ت: اميدوارم در اين سال شاهد همکاری و 
مشارکت فعاالنه مردم در حيطه های مختلف فعاليتهای 
اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کش��ور باش��يم، چرا 
که در س��ايه تدابير دولت تدبي��ر و اميد و با توجه به 
خبرهای نويد بخش طليعه س��ال جديد، سالی توام با 
رونق اقتصادی و اجتماعی و همکاری های بين المللی 

را شاهد خواهيم بود.

دبیر صنفی دفاتر خدمات مسافرتی 
کرمان خبر داد

معرفی توانمندی های 
گردشگری کرمان در لهستان

دبير صنفی دفاتر خدمات مس��افرتی کرمان گفت : 
توانمندی های صنعت گردشگری کرمان در نمايشگاه 
التو لهستان معرفی شد.  مسعود دهقانی  در گفت وگو 
ب��ا فارس اظهار داش��ت: توانمندی ه��ا و ظرفيت های 
صنعت گردش��گری کرمان در نمايش��گاه گردشگری 
التو کشور لهس��تان معرفی شد. وی با بيان اينکه در 
نمايش��گاه گردشگری لهستان عالوه بر استان کرمان ، 
فعاالن صنعت گردشگری تعداد معدودی از استان های 
ديگر کش��ور نيز حضور فعال داشتند ، افزود: از استان 
کرمان دفتر خدمات مس��افرتی جنوب شرق با برپايی 
غرفه معرفی جاذبه های استان حضور چشمگير داشت. 
دهقان��ی  با تاکيد بر اينک��ه در دومين روز از برگزاری 
نمايش��گاه مذکور  رامين مهمان پرست  سفير ايران در 
لهستان از غرفه استان کرمان بازديد کرد ، تصريح کرد: 
وزير گردشگری لهستان هنگام بازديد از غرفه کرمان از 
ديدن تصاوير جاذبه های تاريخی و گردشگری استان 
ش��گفت زده و متعجب شد. وی با اش��اره به اينکه در 
اين بازديد وزير گردش��گری لهستان خواستار حضور 
گردشگران اين کش��ور در استان کرمان شد ، تصريح 
کرد:  از آنجا که تاريخ روابط ايران و لهستان به قرن ها 
پي��ش برمی گردد ، زمينه های متع��ددی برای افزايش 
سطح همکاری های دو کشور در حوزه گردشگری دارد. 
دبير صنفی دفاتر خدمات مس��افرتی کرمان با بيان 
اينکه در نمايشگاه التو لهستان بسته های اطالع رسانی 
و تبليغات��ی از جمله کتابچه راهنمای س��فر ، نقش��ه 
و پوس��ترهای گردش��گری ب��ه زبان التي��ن در بين 
بازديدکنندگان توزيع شد ، خاطرنشان کرد: اين اقدام 
مورد توجه مردم لهستان قرار گرفت و بسياری خواهان 
ايجاد زمينه های الزم برای سفر به استان کرمان شدند.

آغاز فاز دوم طرح احیای 
مسیر ورودي

 باغ شاهزاده ماهان
فاز دوم طرح احياء مسير ورودي باغ شاهزاده ماهان 
از هفته آينده آغاز مي شود. به گزارش روابط عمومی 
اداره کل ميراث فرهنگی ،صنايع دستي و گردشگري 
کرمان؛”محسن موحدي” معاون ميراث فرهنگي، استان 
با اشاره به اينکه فاز دوم طرح احياء مسير ورودی باغ 
ش��اهزاده ماهان از هفته آينده آغاز مي ش��ود، افزود 
: احياء اين مس��ير کمک مي کند که تا گردش��گران 

راحت تر در مسير ورودی باغ شاهزاده قرار گيرند.
وي با اشاره به اينکه در اين فاز فعاليتهاي کف سازي 
و باغچه سازي انجام مي گيرد، اظهار داشت:اين باغ در 
سال 1390 در فهرس��ت آثار جهانی يونسکو به ثبت 
رسيد و در تاريخ 14 آبان 1353 به شماره 1012 هم 

ثبت ملی شده است.

در میزگرد مجازی اقتصاد کرمان  صورت گرفت

نقد و تحلیل قوت و ضعف گردشگری استان
خبر     خبر

بخش نخست
اقتصاد کرمان: درميان هزاران گروه فعال درشبکه های اجتماعی 
ک��ه با بی هدفی و آش��فتگی تم��ام، نهايت کارکرد آنه��ا دارا بودن 
جنبه س��رگرمی اس��ت،گروه مجازی »اقتصاد کرمان«حال و هوای 

ديگری دارد. 
دراين گروه چهره های سر شناس��ی عضويت دارندکه بيش��ترآنها 
درگذشته و حال مسئوليت های مهمی داشته  و دارند.در هر نشست 
مج��ازی ب��ا حض��ور پررنگ مدي��ران و کارشناس��ان مرتبط با يک 
موضوع، به نقد و تحليل سياس��ت ه��ا و عملکرد اقتصادی دولت و 
بخش خصوصی در استان پرداخته می شود. درمقابل،شمار ديگری 
از چهره ه��ای مهم و صاحب منصب و مديران و فعاالن بخش های 
مختلف اقتصادی اس��تان نيز نظاره گ��ر و خواننده اين گفت و گوها 
هستند که به تناسب به هر مباحثه تخصصی ورود پيدا می کنند.

از ابتدای فعاليت اين گروه به عنوان پشتوانه مجازی »هفته نامه 
اقتص��اد کرمان« تاکنون، گف��ت و گو و تحليل های خوبی پيرامون 
مس��ايل مختل��ف اقتصادی ش��کل گرفته که »اقتص��اد کرمان« از 
اين ش��ماره نس��بت به انتش��ار عمومی آنها برای مخاطبان خود در 
سراس��ر اس��تان اقدام می کند .دريکی از ت��ازه ترين مباحثه  هايی 
که در ش��ب های گذش��ته درگروه واتس اپ اقتص��اد کرمان رخداد، 
ظرفيت ها،کاس��تی ها و دس��تاوردهای صنعت گردشگری استان و  
گردشگری نوروزی کرمان به بحث گذاشته شد که با استقبال مناسب 

مديران، فعاالن و کارشناسان اين بخش روبرو شد.
»اقتص��اد کرمان«باتوجه به وزن و اهميت دي��دگاه افراد حاضر، 
بخش��ی از اظهارنظرهای طرح شده در اين گروه را منتشر می کند.

در اين بحث، محمد جهانش��اهی)معاون گردشگری سازمان ميراث 
و گردش��گری استان(، دکتر عبدالرضا جعفری صدر )استاد دانشگاه 
وعضو کميسيون گردش��گری اتاق کرمان(، سيدمهدی طبيب زاده 
)ناي��ب رييس اتاق بازرگانی کرمان( مس��عود دهقانی )دبير انجمن 
دفاتر خدمات مسافرتي اس��تان کرمان(، محمدرضا بهرامی)رييس 
اتحادي��ه هتل داران و رس��توران داران(، محمدرضا دهقانپور)دبير 
شورای سياست گذاری اقتصاد کرمان(، مجيد دهقانی )مدير آژانس 
خدمات مسافرتی تاپ سير(، دکتر علی رييس پور، دکتر زاينده رودی 
و دکتر افضلی از اساتيد دانشگاه، حميدرضا تفاهمی)مدير مجموعه 
گردشگری هفت آشيان(، نازيال ايرانمنش)فعال اقتصادی عضو کانون 
زنان بازرگان(، اميد فدايی)مديرعامل ش��رکت نمايشگاهی هفتواد( 
و امين غفاری نژاد، محس��ن اميری، ندا س��عيدی و اميد امينايی از 

مديران و فعاالن اقتصادی استان، مشارکت داشتند:
اقتصاد کرمان: سوال این است که صنعت گردشگری به ویژه 
در نوروز به عنوان یکی از فرصت های طالیی س�ال، در چه 
ش�رایطی قرار دارد؟ آمارها چقدر قابل اعتمادند؟ چه اندازه 
رشد داش�ته ایم؟.بین کیفیت خدمات با کمیت چه تناسبی 

وجود دارد؟...
محمد جهانشاهی: امسال رخداد سفر در ايران نوروز متفاوتی را 
تجربه کرد. کاهش  کمی سفر کار را برای کيفی کردن فراهم نمود.

اقتص��اد کرم��ان: تا انجا که اط��الع داريم در م��دت زمان کوتاه 
مس��ووليت آقای جهانش��اهی در معاونت گردش��گری حرکت های 
اصالحی خوبی در جهت کيفی کردن بخش های مختلف گردشگری 
استان اتفاق افتاده است و سپاسگذاريم که توضيح کاملتری به ويژه 

در مورد افزايش کيفيت بدهند.
مجید دهقانی:شرايط بخش گردشگری و سفرهای نوروزی قدری 
بهبود پيدا کرده اما همچنان  عدم تخصص و عدم وجود کارشناسان 

خبره در جهت دهی به اين بخش از مشکالت اصلی است.
محمد جهانشاهی: به  هر حال اگر تورقی در نوروز و گردشگری 
در اين ايام در س��ال های گذشته داشته باشيم ،فضای غالب تحت 
تاثي��ر آمار و ارقامی بود که به نظر هيچ معيار علمی نداش��ت. رقم 
هايی همچون 90 ميليون س��فر يا ورود بي��ش از 7 ميليون نفر به 
يک شهر يا...،آمار وارقامی که در دنيا فقط ما از آن حرف می زنيم 
. امس��ال بر اساس ش��اخص های WTO  برنامه ريزی شد که می 

تواند تا حدود زيادی قابل اعتماد باشد .
مجی�د دهقانی:گردش��گری بايد ب��ا ورود اف��راد متخصص که 
ي��ا تخصص دانش��گاهی مرتب��ط دارند يا تجربه و س��ابقه روش��ن 

فعاليت،تقويت شود.
کوروش افضلی:گردشگري مي تواند با افزايش کيفيت فضاها و 
خدمات پشتيبان توسعه يابد. در صورتي که منطقه اي مثل استان 
کرمان اين همه منابع کردش��گري طبيعي و فرهنگي و... دارد ، ايا 
برنامه واقع گراي توسعه کيفيت فضاهايي براي پاسخگويي به نيازهاي 

گردشگران وجود دارد؟ !
اقتصاد کرمان:جناب جهانش��اهی عزيز امار امسال را ميفرماييد 
و اينکه در مقايس��ه با سال گذش��ته  چه شرايطی داشتيم؟ به نظر 

جنابعالی عوامل موثر بر کاهش يا افزايش چه بوده است؟
محمدرضا دهقانپور:آقای مهندس جهانشاهی لطفا شاخص ها 

را بفرماييد چه هستند؟
محمد جهانش�اهی: ش��اخص ها بر گرفته از تعريف گردشگری 

هستند،اقامت و بازديد از جاذبه ها .
جعفری صدر:جناب مهندس يعنی امسال تعداد روزهای اقامت 
و بازديد از جاذبه ها افزايش داشته است آمار نسبت به مدت مشابه 

چه تغييراتی  را نشان داده است؟
محمد جهانشاهی: امسال شاهد يک افت مشخص و قابل بحث 
در اقامت ها ی سراسر کشور بوديم تا جايی که مقصد مهمی چون 
مشهد تا نزديک 30 درصد کاهش را تجربه کرد. در استان ما نيز اين 
کاهش مشخصا در اقامت هتل ها و فصاهای رسمی ديده شد رقمی 
در بين 10 تا 15 درصد. در بازديدهای فضاها و سايت های مهمی 
چون حمام و باغ به ترتيب کاهش 5 درصد و افزايش 2 درصد بوديم.
مکان هايی که ورودی ها مستند تر از ديگر سايت ها می باشند.

مجید دهقانی: پيشنهاد اصالحی من که بر اساس تجربه حدود21 
ساله در بخش گردشگری است در قدم نخست، بررسی واگذاريهای 
بی حس��اب وکتاب مجوزهاس��ت که ساليان متمادی در حال انجام 
است وهر کس می تواند بعد بازنشستگی می تواند يه دفتر سياحتی 
يازيارتی بدون نظارت جدی عملکر بزند البته تااينجای کار نشکلی 
نيست مشکل از اينجا شروع می شود که عمال اين دفتر انگيزه ای 
ندارد چون يه مستمری دارد وبرای سرگرم کردن بچه ها اين امتياز 

از ديگران می گيرند
جعفری صدر:جناب دهقانی اکثر دفاتر که نيمه فعال هستند و 

عمده فعاليت دفاتر زيارتی است آيا اينطور نيست؟
اقتصاد کرمان: جناب جهانشاهی آمار نوروز امساالگر در اختيار 

هست را ارايه کنيد.
جهانش�اهی:در ش��هداد و س��ايت های جيرفت باز شاهد رشد 
بوديم.اقامت گاه های بوم گردی شهداد و هتل های جيرفت شرايط 

بهتری داشتند.
درک صحيح از يک فن يا فعاليت در هر س��طحی که باش��د نياز 
به تحصيالت کاربردی،تجربه در بس��تر پويا،عالقمندی به موضوع و 
از همه مهم تر ايمان و اعتقادی اس��ت که به آن بايد داشت،ش��ايد 

خبره گی در اين قالب بگنجد
اقتصاد کرمان:آقای دهقانی باالخره در مورد بخش��ی از مسايل 
گردش��گری اس��تان، توپ در زمين آژانس های خدمات مس��افرت 
هوايی است.سوال اين است که اژانس ها چه نقشی در ورود و جذب 
گردش��گر به ويژه در نوروز به استان دارند؟ هنر اژانس ها که نبايد 

حذب گردشگر برای انتاليا و ارمنستان و ...باشد
جعفری صدر:دوس��تان هتل دار و رستوران دار در ايام نوروز آيا 

آمار تجربی را در اين مورد دارند؟
مجید دهقانی: من فکر کنم دفاتر کرمان 3 گروه هستند دفاتر 
فعال که تعدادش��ان از انگشتان يکدست بيشتر نميشوددفاتر نيمه 
فعال که فقط همان بليط هواپيما وقطار می فروش��ند وخرجش��ان 
درمياد وگروه سوم گروهی که درگردشگری غير فعال هستند وفقط 
با يه رابطه يه مجوز زيارتی ميگيرند وسهميه کربال وعمره که اکثر 

اين دفاتر بازنشسته های ادارات وارگانهای خاص هستند
ک�وروش افضلی: کيفيت فضاهاي تجاري، معابر، زيبايي بصري 
خيابان ها و ميدان ها، فضاي سبز ، فضاهاي پذيرايي، تعريف مسير 
گردش��گري که مجه��ز به تعداد زيادي خدم��ات متعدد براي انواع 
گردشگر باشدو...در جذب گردشگر و ترويج جذب گردشگر بوسيله 

گردشگران راضي ، موثر است.
محمد جهانشاهی:جمع اقامت های نوروز امسال حدود 474000 
نفر می باشد،کمی بيش از 5/7 درصد در هتل و ميهمانپذير پانسيون 
،حدود بيش از 27 درصد در مدارس و بقيه کمپ ها ميهمانس��رای 

ادارات و...
جعف�ری صدر: از ش��نيده های راهنمايان ت��ور بگويم که عمده 
گردشگر غير کرمانی توسط آزانس های تهران فرستاده می شوند

مجی�د دهقانی: با اين اوص��اف بابيش از 100 دفتر خدماتی در 
کرمان، بار گردش��گری روی دوش همان تعداد کمتر از يکدس��ت 
س��نگينی م��ی کند.دفاتر فع��ال هم کاره��ای خودش��ان رادارند 
ودرگيريهای جانبی کمرشکن که عموما ازمسير خود خارج شده اند

اقتص�اد کرمان: جناب دهقانی در مورد تعدد مجوزهای راکد و 
اژانس های نيمه تعطيل موافقم  اما همين تعداد که فعال و ريش��ه 
دار هستند  برای جذب گردشگر  چه کرده اند؟ چرا فقط در خدمت 

اژانس های تهران برای تورهای خارجی انها هستند؟
محمد جهانشاهی:در دنيا  غالب دفاتر مسافرتی برای انجام سفر 
مردم جغرافيای خود در ساير نقاط برنامه ريزی می کنند، البته در 
بازار گردش��گری حضور دارند و سهم خود را مهم می دانند. برخی 
نيز برای ميزبانی از گردشگران ساير نقاط برنامه ريزی می نمايند، 
وجود هر دو گروه الزم است،در ايران متاسفانه به دليل نبود شرايط 
الزم و عدم جايگاه مناسب گردشگری در توسعه کشور اين تراز به 

شکل بسيار نامتوازنی در آمده است
مجید دهقانی: گردش��گری در حال حاضر بازده ساير مشاغل را 

ندارد واکثر دوستان شغل دوم وسومشان آژانس داری است
اقتصاد کرمان:جناب جهانشاهی عزيز باالخره موافقيد که آژانس 

ها می توانند بخشی از بار جذب گردشگر را به دوش بکشند؟
جهانشاهی : البته بار گردشگری بر دوش آنهايی است که شغل 
اصلی آنها همين اس��ت. منظورم افراد حرفه ای اس��ت . بله درست 
اس��ت دفاتر ما نقش مهمی دارند اگر 5 دفتر قوی داش��ته باشيم و 
برای اين کار برنامه ريزی جدی و حمايت مناسب وجود داشته باشد 

در شرايط موجود برای استان کافی است
مجی�د دهقان�ی : ببينيد کرمان به دليل ع��دم وجود پرواز بين 
اللملی دربدو ورود نمی تواند تورمستقيم واردکند وعمال باتوجه به 
ورود مسافر به شهرهای مبدا کرمان جايگاه بعدی قرار می گيرد که 
آن هم باتوجه به مشکالت موجود عمال آژانسهای تهرانی ترجيح می 

دهند چون اينجا نظارتی نيست مستقيما انجام می دهند
محس�ن امیری: به نظر من بايستی به اژانس ها حق داد که در 
خدمت اژانس های تهران و ارس��ال مسافر باشند تا جذب مسافر به 
دليل اينکه انها دنبال منافع خودشان هستند و از تهرانی ها پورسانت 
ميگيرند در حاليکه هتل داران و صاحبان مجموعه های گردشگری 
ما هم بايد اژانس��ها را به چنين پروسه ای وارد کنند.البته دوستان 
هتل دار کرمانی هم ظاهرا چنان رغبتی به اين کار نشان نميدهند. 
مجید دهقانی :يک مثال کوچک. ما سال قبل پرواز آزاد به عراق 
گذاشتيم برای ورود توريست عراقی به کرمان. طبيعتا اين می طلبيد 
که اين رفت وامد دوطرفه باشد مثل ساير استانها ما اينکارا کرديم. 

دوستان می دانيد نتيجه اين حرکت چه بود؟!.
اقتصاد کرمان : تجربه خوبی است جناب دهقانی اما نتيجه البد 

پشيمان کننده بوده؟
مجی�د دهقانی: حدود4 ماه بنده بابرادرانم باتمام وجود وقتمان 
روگذاشتيم توی عراق دفتر زديم مقدمات ورود توريست فراهم شد. 
نمايندگان گروهها امدند يک بازديد از جاهای گروش��گری داشتند 
وبيمارس��تانها وس��اير موارد ولی 4 ماه بنده به دادگاه وساير مراکز 
معرفی شدم. يک سازمان موازی به نام حج وزيارت در کنار ميراث 
فرهنگی هم برای خود داس��تانی اس��ت که عمال ب��ا تعدادی دفاتر 
زيارت��ی ذی نفوذ در مراکز قدرت تمام تالش خودش��ان راکردند و 
باوارد کردن خسارت ونوشتن نامه به صدا وسيما و مطبوعات عمال 
کاری کردند که ما باالی دويس��ت ميليون تومان خس��ارت ببينيم 

وجلوی پرواز رانيز گرفتند.
محمد جهانشاهی : در استان يکی دو دفتر در کار ورود مسافر 
و گردش��گر هس��تند که با تکيه بر دفاتر قوی تهران فعاليت دارند، 
برنامه های امسال ارتباط بيشتر دفاتر فعال ما با دفاتر ساير شهرها 
به خصوص تهران و شيراز است، صحبت هايی داشته ايم بنده شخصا 
فک��ر می کنم در کرمان آژان��س هايی داريم که چيزی کمتر از نام 
های بزرگ کشور در اين زمينه ندارند اطمينان دارم که آنها مسير 

تازه ای را در پيش خواهند گرفت
محمدرض�ا دهقانپور:هنوز برای بنده مبه��م مانده که تصميم 
گيری در حوزه گردش��گری بر چه مبنايی انجام می شود? اگر کار 
کارشناسی پاسخ باشد، اين ابهام به وجود می ايد که کار کارشناسی 

با چه خوراکی انجام ميشود? ما در چه مسيری حرکت ميکنيم!?
امي��دوارم رفتارها و تصميم های س��ليقه ای در اين حوزه وجود 
نداشته باشد و هر مديری می ايد بر اساس برنامه و قواعدی مشخص 

تصميم گيری کند نه استدالل های شخصی!!
جهانش�اهی : آق��ای دهقان پور قطعا زمانی م��ی توانيم از مبنا 
صحبت کنيم که مثال  تغيير رويکردی در توس��عه شاهد باشيم که 
گردش��گری نقش بيش��تری داشته باش��د. اما به هر حال در استان 
بايد برای اين مهم تالش کرد و روزی خواهد رس��يد که نقش اين 
صنعت رو به گستردگی در بخش های مختلف جدی تر خواهد بود

جعفری صدر: س��واالت و پاس��خ های امشب نشان می دهد که 
بخش گردشگری نياز به رويکردی جدی و عالمانه دارد

جهانشاهی : آقای دهقانی اگر طرح شما برای ورود گردشگران 
عراقی برنامه مش��خصی داش��ته اس��ت و تضمينی ب��رای انجام آن 
بوده، کم لطفی ش��ده. بايستی دوباره شروع نماييد از طرف معاونت 
گردش��گری اينگونه طرح ها اولويت است و قطعا نظر مدير کل هم 

همين است
نازی�ال ایرانمنش:اي��ن س��وال برايم پيش امده که مس��افرها و 

گردشگرها برای چه چيز  کرمان بيايند،ما چی داريم؟!
محس�ن امیری: در تعطيالت نوروزی امس��ال چندتا از هتل ها 
ش��رايط مناسبی نداشتند و يکی هم در کمال ناباوری تابلو زده بود 

که به دليل تعميرات از پذيرش مسافر معذوريم .
محمدرضابهرامی: امسال متاس��فانه نسبت به سالهای گذشته 
مس��افرين نوروز ی حداقل س��ی تا چهل درصد کمتر بود اوضاع بد 

اقتصادی و  عدم تبليغات دليل عمده کمبود مسافر بود. 
اقتصاد کرمان : جناب بهرامی،خود شما به عنوان يکی از فعاالن 
و پيشکسوتان هتلداری، مجموعا شرايط هتل های کرمان را مناسب 

و کيفی می دانيد؟
بهرامی: مش��کل اينجا ست ستاد تسهيالت نوروی ابتدا مدارس 

را معرفی مينمايد بعد هتل و مهمانپذيرها
مجید دهقانی: البته اينکه کرمان چه دارد؟ سوال خوبی نيست 
.بهتر بود گفته می شد که چه استفاده ای از انچه داريم می کنيم؟.

جهانش�اهی: موافقم.البته اينکه گردش��گران به کرمان بيايند و 
چه ببينند، ش��ايد س��وال خوبی نباشد،ما مش��کالت زيادی داريم، 
اگ��ر برای انجام بس��ياری از امور ش��هری و عمران��ی نيم نگاهی به 
گردش��گری داشتيم آرام آرام شاهد طی ش��دن مسيری بوديم که 
از دل آن کيفي��ت کارهايم��ان باالتر می رفت، واقعيت اين اس��ت 
که هنوز در مس��ير نا مشخصی هس��تيم ، اولويت ها بايد به سمت 
افزايش درک جامعه،مديران،تصميم سازان و نخبگان از اين فعاليت 

چند بعدی باشد
اقتصاد کرمان: جناب جهانش��اهی با نقد جناب بهرامی موافقيم 
ک��ه مدارس و مراک��ز اقامتی رايگان اينگونه، قطعا در ضريب اقامت 

در هتل ها موثر است.
محمدرضا بهرامی: اگر مهمانپذيرها را حس��اب کنيد می شود 

حدود سی درصد.
محس�ن امیری: دقيقا.متاس��فانه اين کار ستادها اشتباه بزرگی 
است.مقايس��ه بفرماييد با شهری مثل کيش که حتی برای حمايت 
از هتل دارها نصب چادر های مسافرتی رو هم ممنوع کردن.اما در 
شهر ما بخش قابل توجهی از گردشگران به مدارس گسيل شده اند.

محمد جهانشاهی : البته يادمان باشد که متاسفانه بيشتر از آن 
که فکر کنيم اين صنعت ساده گرفته شده است

مجید دهقانی: جناب آقای جهانشاهی سال قبل شما در موقعيت 
فعلی حضور نداشتيد.بستر ورود توريست کامال آماده بود ومن بارها 
خدمت جناب آقای استاندارومدير کل محترم ميراث رسيدم وگزارش 
دادم ولی متاس��فانه حمله داعش به عراق وسنگ اندازی های حج 

وزيارت عمال بزرگترين مانع بود و ورود مسافر شکست خورد.
نازیالایرانمش: اينکه گفتم کرمان چه دارد به خاطر اين بود که 
همين مراکزی که داريم هم امکانات رفاهی س��اده برای آنها فراهم 
نش��ده، همين ماهان وباغ شازده و ارگ بم، يک سرويس بهداشتی 
درس��ت برای کردش��گران ندارد، چه جذابيتی برای گردشگر دارد، 
شمافکر ميکنيد مش��کل گردشگر فقط هتل است؟!. باغ شازده بی 
نظير اس��ت اما س��ال هاس��ت عيچ تغييری در مکانات آن به وجود 

نيامده است.
محمدرضا بهرامی: دليل اينکه واحد اقامتی گردشگری جديد در 

استان ساخته نمی شود نداشتن توجيه اقتصادی است.
محمد جهانشاهی : دوستان دقت بفرماييد معموال هر فردی که 
برنامه سفر دارد قبل آغاز سفر برای اينکه در کجا و چه جور فضايی 
اقامت نمايد برنامه دارد،ما هنوز فاصله زيادی با گردش��گری واقعی 
داريم. امکانات و زيرس��اخت ها يک بحث است ، فرهنگ و الزاماتی 

چون مسايل اقتصادی نيز اهميت دارند
محمدرضا بهرامی: اگر مجموعا شرايط مساعد باشد و مسافر يا 
توريس��ت حتی بيش از ظرفيت مراکز اقامتی هم بيايد، مردم مثل 

ساير شهرها منازلشان را هم در اختيار آنها ميگذارند.
محسن امیری: نمی دانم اين ايده تا چه اندازه پتانسيل اجرايی و 
عملی شدن را داشته باشد ولی فکر می کنم تنها و تنها راه تحول در 
صنعت گردشگری استان،  سپردن حق امتياز گردشگری شهرهای 
مختلف به بخش خصوصی و شرکت های معتبر در قالب قراردادهای 
طوالنی مدت است.بايد دست دولت از منابع گردشگری کوتاه شود.

اقتصاد کرمان : معاونت گردشگری سازمان ميراث، دوره جديدی 
را آغاز کرده و در صورت حمايت و همراهی فعاالن بخش گردشگری 
اتفاقات خوبی در اصالح و پايش بخش گردشگری رقم خواهد خوردو 
انتقادات هم البته به کم ش��دن مشکالت و رشد گردشگری استان 

ادامه در شماره بعدخواهد انجاميد.



آداب انتقاد کردن/ 
مناظره کردن 

                                        
هدف از نقد و انتقاد، بهتر 
فهميدن و دقيق فهميدن 
يک موضوع است. /  هدف 
از نق��د و انتق��اد، نزديک 
کردن ي��ک فکر و نظريه 
به fact است./ اظهار نظر 
با نقد متفاوت است: اولی 
مخاطب خاصی ندارد اما 
دومی برای اصالح فکر و 

سخن و عمل ديگری است./ منتقد تا می تواند بايد در متن 
انتقادی خود، سؤال ها و زوايای جديد طرح کند./داشتن يک 
ديدگاه متفاوت، نقد نيست. مستندات و fact ها، مبنای نقد 
و انتقاد هستند/ نقد شفاهی از نظر مکتوب، بی اعتبار است. 
/منتقد بايد دقيق با نقطه و ويرگول از متن اصلی، نقل قول 
کند و بعد آن را بر اس��اس مس��تندات نقادی کند./ نقد به 
صورت مناظره توس��ط کسانی معتبر است که هر دو طرف 
در رابطه با موضوع مناظره، متون توليد و چاپ کرده باشند. 
/ در مس��ائل فک��ری و علمی، مبنای نقد ب��ر واقعيات، آمار 
و fact ها اس��ت./ در جامعه ای نقد اعتبار پيدا می کند که 
افراد متخصص در ح��وزه تخصصی خود نقادی کنند./ اگر 
منتق��د نکته ای ر ا از متن مکتوب متوجه نمی ش��ود، ابتدا 
سؤال می کند و بعد نقد می کند./ پيش ذهنيت از نويسنده 
ي��ک متن، نقد و انتقاد را مخ��دوش و بی اعتبارمی کند./ به 
ميزانی که انتقادات کلی باشند از اعتبار آن ها کاسته می شود. 
مبنای کار علمی و انتقادی در پرداختن به جزئيات اس��ت. 
/ باالترين س��طح اعتبار يک فرد علمی و فکری، نوشته های 
اوست. /س��خنرانی و ارائه شفاهی مطالب پايين ترين سطح 
است./ منتقد بر نويسنده متن، القاب نمی گذارد./ کسی که 
در يک موضوع تخصص نداشته و متون توليد و چاپ نکرده، 
به لحاظ علمی نمی تواند انتقاد کند./ منتقد، متن و س��خن 
و فکر فرد را نقد می کند و نه ش��خص او را./ کس��ی که نقد 
علمی می شود، وظيفه مدنی داردکه به انتقادات پاسخ دهد. 
/ نق��دی ک��ه به آمار و مس��تندات تجرب��ی و تاريخی اتکاء 
داشته باشد، معتبرتر است./ منتقد در بيان و لحن، شخصی 
احساس��ی و عصبانی نيس��ت. ادب و صدا ق��ت او مقدم بر 
انتقاداتش اس��ت./ منتقد و انتقاد شونده هر دو بايد در يک 
موضوع تخصص داش��ته باشند و متون توليد و چاپ کرده 
باش��ند./ نقاد از اين عبارات، فراوان استفاده می کند: حدس 
می زنم. تصور می کنم. به نظرم می آيد. شواهد اينگونه نشان 
می دهد. آمار چنين تصديق می کند./ نقد فکری و علمی بايد 
مکتوب و علنی باش��د اما نقد از رفتار حتماً بايد به صورت 
خصوصی به افراد منتقل شود./ محل تحصيل، اساتيد و متون 
علمی منتقد بر کيفيت نقد او بسيار تأثيرگذار است./ انديشه 
ها سطح اعتبار دارند و به تدريج اصالح می شوند. می توان 
با استدالل، مستندات و آمار، انديشه ها را تکامل بخشيد. 
/ منتقد بايد مراقب باش��د تا آنچه که خودش دوس��ت دارد 
بگويد را به حساب متن ديگری نگذارد و متن او را تحريف 
نکند./ اس��تفاده از کميت ه��ا، دّقت و اعتبار نقد را افزايش 
می دهد./ علمی ترين متن و علمی ترين نقد آن اس��ت که 
نويسنده، تعاريف خود را از مفاهيم از يک طرف و مفروضات 
و استوانه های فکری را از طرف ديگر به طور دقيق مکتوب 
کن��د./ در نقادی و مناظره، مبنای اس��تدالل پژوهش های 
علمی است./ استاندارد گذاری برای نقد و مناظره، مسئوليت 

دانشگاه ها، متخصصين و انجمن های علمی است. 
*استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران
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 47
  هزار هکتار 

تاکنون 47 هزار هکتار از 
مزارع و باغات هفت شهرستان 
جنوبی استان به آبیاری نوین 

مجهز شده است

22
مرکز خرید تضمینی 

گندم 
همزمان با فصل برداشت،22 

مرکز خرید تضمینی گندم در 
استان راه اندازی شده است.

  100
هزار میلیارد تومان

به گفته رییس اتاق کرمان، 
100 هزار میلیارد تومان سرمایه 
گذاری در بخش های اقتصادی 

استان در حال انجام است

16
روستا 

برق رسانی 16 روستا در جنوب 
استان کرمان از طریق  نصب 
195 سامانه فتوولتائیک انجام 

شده  است

3
 تقاطع غیرهم سطح 

جدید
 سه تقاطع غیرهم سطح 

ابوذر،  راه آهن و بولوار کوثر  
در کرمان اجرا می شود

اقتصاد کرمان به روایت اعداد

معرفی کتاب

آمارهای گمرک نش��ان می دهد که چين اصلی 
ترين ش��ريک تجاری ايران محس��وب می ش��ود 
چراکه بيش��ترين واردات ايران از اين کشور انجام 
می ش��ود و بيش��ترين حجم صادرات نيز به چين 

صورت می گيرد. 
مجم��وع واردات اي��ران در س��ال گذش��ته 52 
ميليارد دالر و مجموع صادرات کشور 49 ميليارد 
دالر  برآورد شده است. چين سهم 25 درصدی از 
صادرات ايران و سهم 23 درصدی از وارد کشور را 

به خود اختصاص داده است.
طبق آمار گمرک در سال گذشته 12 ميليارد و 
561 ميليون دالر کاال که مجموع وزن آن 5 هزار 
و 362 تن بوده است، از چين وارد کرده ايم.  سهم 
وزنی اين واردات نس��بت به کل واردات کشور 13 
درصد اما سهم ارزشی آن 23.9 درصد بوده است.

ارزش ريالی واردات از اين کشور نيز بيش از 33 
هزار ميليارد تومان برآورد شده است.

طبق آمارهای گمرک، واردات از چين با افزايش 
28 درصدی نس��بت به س��ال گذشته مواجه شده 

است.
اي��ن حج��م باالی واردات نش��ان م��ی دهد که 
گس��تردگی کاالهای وارداتی نيز بس��يار زياد بوده 
اس��ت در اين ميان اما ن��ام برخی کاالها در رديف 
تعره های وارداتی از اين کشور خودنمايی می کند.

يکی از اين رديف تعرفه ها “ خون انس��ان، خون 
حيوان برای مصارف درمان يا پيشگيری يا تشخيص 
بيماری و ...” است که در طول سال گذشته ارزش 
واردات کاالهای مش��مول اين رديف يک ميليون و 

956 هزار دالر بوده اس��ت. وزن اين کاالها 36 تن 
و ارزش دالری آن 5 هزار ميليارد تومان بوده است.

خ��اک اره و ضايع��ات دور ري��ز چ��وب از ديگر 
کاالهايی است که از چين وارد کرده ايم.

کاالهايی نظير مجسمه های کوچک وساير اشياء 
تزئين��ی ازچوب به صورت صنايع دس��تی ش��امل 
خراطی، معرق، مشبک، ازک کاری، منبت، نقاشی 
روی چوب خاتم؛ چوب خاتم کاری ش��ده ومنبت 
کاری ش��ده، صنايع دس��تی به صورت جعبه برای 
زي��ورآالت و کارد و چنگال اش��ياءچوبی، مبلمان 
صناي��ع دس��تی؛ خالل  چ��وب  کبري��ت؛ صنايع 
دستی چوبی شامل خراطی، معرق، مشبک، نازک 
کاری، منبت، نقاش��ی روی چوب خاتم؛ حصيرها، 
پوشش کف وپرده ها ازبامبو و صنايع دستی شامل 
کپوبافی ازنخل رونده نيز چندين رديف تعرفه مجزا 
محس��وب می شوند که هر کدام سهمی از واردات 

ايران از چين دارند.
همچنين جوراب شلواری؛ ساير جوراب آالت زنانه 
ساق بلند که بازار آن در ايران رونق خاصی دارد نيز 
در چند رديف تعرفه مجزا از چين وارد می شود.

يک��ی از کااله��ای وارداتی از چي��ن “موم زنبور 
عسل” است که به ارزش 117 هزار دالر طی سال 
گذش��ته از چين وارد شده است. به گزارش صدای 
اقتصاد، واردات شن و ماسه طبيعی و غير طبيعی 
ب��ا ويژگی های متفاوت در چن��د رديف تعرفه ای 
از چين وارد می ش��ود. ان��واع خاک رس،  ريگ و 
س��نگ نيز جزو کاالهايی است که سال گذشته از 

چين وارد کرده ايم.

از واردات خون و ساپورت تا خاک رس 
کاالهای عجیبی که از چین وارد می کنیم 

بیمه ایران- مدیریت استان کرمان
تلفن: 32225219 -  32224215

اولین  عنوان  به  ایران  بیمه  شرکت 
شرکتی  و  نی  یرا ا بیمه  شرکت 
مناسب ترین  ارایه  هدف  با  پیشرو، 
نیازهای  تامین  و  ای  بیمه  پوشش 
آحاد مردم، اقدام به طراحی و ارایه 

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت بیمه زندگی “م�ان” نموده است.
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 حقوق اقتصادی  

يکی از باليايی که ممکن 
است در هر ملتی بروز پيدا 
کن��د ناامي��دی از آينده و 
خوردن غبطه گذشته است. 
در حقيق��ت در چني��ن 
وضعيت��ی، ش��هروندان بنا 
به موقعيتی ک��ه از لحاظ 
سياسی، اجتماعی، فرهنگی 
و خصوصا اقتصادی برايشان 

پيش آمده، در ش��رايطی قرار می گيرند که انگيزه تالش و 
نوآوری و توليد و س��ازنده بودن در آنها کاهش می يابد و با 
يادآوری دائمی گذش��ته ای که ديگر به آن دسترسی ندارند 
در يک وضعيت انفعالی در انتظار رويدادهای آتی می مانند 
تا شايد فرجی شود و گشايشی در وضعيت کشور پديد آيد. 
شايد چنين وضعيتی را در کشور خودمان نيز تجربه کرده 
باش��يم. تنش سياسی ناشی از سوءتفاهمات هسته ای باعث 
صدور قطعنامه های متعدد محدود کننده عليه کشورمان شد 
و فضای اقتصادی کش��ور تحت تاثير اين تنش و شوک ها و 
البته برخی سياست های ناکارآمد اقتصادی با رکود نشاط و 
پويايی و حرکت توسعه مند مواجه شد. البته اينکه ايرانيان 
سالهاس��ت که در فضای تحريم زندگی می کنند و راه های 
عبور از وضعيت های حتی بحرانی را می دانند موضوع مهمی 
بود که کمک زيادی به ما کرد اما به هر حال فضای عمومی 
کشور تحت تاثير اين شرايط و رويداد مهم حذف و هدفمند 
کردن يارانه ها در کنار انتشار گاه و بيگاه اخبار سوءاستفاده 
های مالی و اختالس های با رقم های باور نکردنی در وضعيتی 
قرار گرفت که قاعدتا ش��رايطی دور از فضای اميد و پويايی 
و حرکت های م��ورد انتظار برای تحقق اهداف بزرگ بود و 
بسياری در انتظار تغييراتی اساسی در روند پيش آمده بودند. 
خوشبختانه سيستم سياسی- حقوقی اداره کشورمان به گونه 
ای است که راه را بر هرگونه انسداد سياسی و اجتماعی می 
بندد و اين سيستم مشارکتی و تعيين کننده، خود می تواند 
زمينه ساز تحوالت اميدبخش در عرصه های مختلف در کشور 
باشد. اينکه مشارکت عمومی از طريق صندوق های رای در 
ايجاد تغيير و تحول در سيستم اجرايی کشور موثر واقع شد 
زمينه ای برای ترميم سياست های بين المللی و واقع بينی 
توام با سياست ورزی کارآمد به وجود آورد که می توانستيم 
تبلور و نتيجه آن را در روزهای پايانی تعطيالت نوروز امسال 

به خوبی مشاهده کنيم. 
موفقيت های تيم مذاکره کننده با قدرت های جهانی، اميد 
فراوانی را به ايران بازگرداند و سيستم اقتصادی و اجتماعی 
کشور با يک شوک مثبت مواجه شد که آينده ای روشن تر 
را در معرض ديد ش��هروندان قرار می داد. همه با اميدواری 
بيشتر کسب و کارشان را ادامه دادند و رونق و پويايی بيشتر 
اقتصادی بيش از پيش خود را به ايرانی ها نش��ان داد. نکته 
اساسی اما اين است که تنفس در فضای پر از اميد و با چشم 
اندازهای روشن، بسی آسانتر و فرح بخش تر است و شرايط 
فعلی نش��ان می دهد که مشارکت باال در تصميم سازی ها 
و انتخاب های مناس��ب تا چه حد می تواند در بهبود فضای 

عمومی در همه حوزه ها در کشور موثر باشد. 
اينک��ه »اميد« باز هم ب��ه صورتی پررنگ خود را به جمع 
مردم رسانده، يک »نعمت« است و برای حفظ و افزايش آن 
و برای رس��يدن به رونق و پويايی پايدار بايد از مس��يری که 
در س��ال های اخير طی کرده اي��م درس های فراوانی را به 

خاطر بسپاريم...
* وکیل دادگستری

این »امید«، »نعمت« است!

وحید قرایی*
دکتر محمود سریع القلم*
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موس��ی  اعتق��اد  ب��ه 
غنی ن��ژاد اين کتاب، تنها 
ي��ک اثر در ح��وزه تاريخ 

توس��عه نيس��ت؛ اين کتاب با اتکا به نظريات جديد 
اقتصاد سياسی به طرح يک چارچوب تحليلی مبتنی 

بر نهادگرايی جديد همت می گمارد.
کتاب »اقتصاد ايران در تنگنای توس��عه«، کتابی 
در زمينه توس��عه اقتصادی در ايران است که در آن 
به پرسش هايی نظير اين که چرا در کشاکش تاريخ، 
ايراني��ان عق��ب ماندند و چه عوامل��ی در اين عقب 
ماندگی دخيل بودند پاس��خ داده می ش��ود. اما اين 
کتاب، تنها يک کتاب در حوزه تاريخ توسعه نيست. 
اين کتاب با اتکا به نظريات جديد اقتصاد سياس��ی 
به طرح يک چارچوب تحليلی مبتنی بر نهادگرايی 
جدي��د همت می گمارد. با اي��ن چارچوب تحليلی، 
نويسندگان س��عی می کنند تا به توضيح چگونگی 
گذار از وضعيت فعلی به س��وی توسعه، که بيش از 
100 س��ال اس��ت برای ايرانيان به آرزو تبديل شده 

است، را بدهند.
در مقدمه اين کتاب که به قلم دکتر موسی غنی 

نژاد نگاشته شده است می خوانيم:
»کت��اب های جدی و مفيد درب��اره اقتصاد ايران 

اندک ش��مارند. اغلب نوشته ها در اين خصوص، در 
بهترين حالت، صرفا توصيفی اند و در بدترين حالت، 
بيانيه های سياسی بی محتوا و فاقد استدالل ... در 
اين آش��فته بازار تحليل های اقتصادی تاريخ ايران، 
انتش��ار کتاب حاضر غنيمت اس��ت. فضيلت بزرگ 
نويسندگان جوان و خوش��فکر اين کتاب، پرهيز از 
داوری های احساس��اتی سياست زده، و توجه دقيق 
وهوش��مندانه به اهميت نهادها است. آنها از همان 
آغاز، به روشنی رويکرد نظری خود را بيان می کنند 
و به خوانندگان هشدار می دهند که با ابزار تحليلی 
متفاوتی از آنچه رايج اس��ت، به تبيين اقتصاد ايران 
اهتمام خواهند ورزيد. در اين کتاب ارزشمند، اقتصاد 
ايران از منظر نهاد گرايی جديد مورد بررس��ی قرار 
گرفته است. اتخاذ چنين رويکردی موجب شده که 
نويسندگان از داوری های شتابزده وساده انگارانه رايج 
درخصوص معضالت بنيادی اقتصاد ايران بپرهيزند.«

بطور کلی کتاب اقتصاد ايران در تنگنای توس��عه 
را می توان کتابی دانس��ت که با رويکرد نهادگرايی 
جدي��د به اقتصاد ايران می نگرد و با نظريات جديد 
توس��عه اقتصادی و اقتصاد سياسی سعی در توضيح 
و اراي��ه راه ح��ل دارد. در اين کتاب، تحليل اقتصاد 
ايران بصورت کلی به دو سطح ساختاری و عملکردی 
تقس��يم می شود. در سطح ساختاری به بحث های 
تاريخی، توسعه ای و نهادی پرداخته می شود و در 
بحث عملکردی بحث ها بيش��تر مبتنی بر چگونگی 
عملک��رد اقتصاد اي��ران و اراي��ه راهکارهايی جهت 
بهبود اين عملک��رد از وضعيت حداقلی به وضعيت 

حداکثری است.

سازمان رسانه ای  دنیای اقتصاد
مدیریت استان کرمان
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