خبر

ایجاداشتغال
برای 40هزار نفر
در کرمان

مع��اون برنامهریزی اس��تاندار کرمان گفت :از
ابتدای س��ال جاری برای  40هزار نفر در س��طح
اس��تان در زمینههای صنعت ،معدن و کشاورزی
اشتغالزایی شده است.
محمدرضا فتوت بیان داشت :بسیاری از کارها

تاکن��ون در این زمینه خوب پیش رفته اس��ت و
ی دارد
بعضی از مش��کالت اداری نیاز به هماهنگ 
که باید هماهنگی انجام شود.
فتوت با اشاره به انجام تفاهمنامههای گسترده
در این زمینه عنوان کرد 75 :هزار میلیارد تومان

تفاهمنامه س��رمایهگذاری در بخشهای مختلف
اقتصادی و عمران شهری تاکنون به امضا رسیده
اس��ت که بعضیدر آغاز کار هس��تند و تعدادی
نی��ز در ایاماهلل دهه مبارک فج��ر به به رهبرداری
میرسند.
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شورای گفت و گو ،با اراده نمایندگان بخش خصوصی و دولت در استان ،جان تازه ای گرفته است

تحلیل وضعیت صنعت برق کرمان
در نشست هشتم

معاون شرکت آب و فاضالب
روستایی کرمان خبر داد:

استفاده از پساب فاضالب
روستایی در بخشهای صنعتی

معاون طرح و توسعه شرکت آب و فاضالب روستایی
استان کرمان گفت :امروزه عمر چاه های آب موجود در
اس��تان کرمان به سه سال رسیده است در حالی که در
گذشته به  20سال می رسید و همچنین عمق چاه های
جديد كه بايد حفر ش��وند به  370متر می رسد که این
موضوع در نوع خود یک فاجعه است.
به گزارش ایس��نا منطقه کوی��ر« ،عليرضا عبدیان»
در جم��ع خبرن��گاران با اع�لام این خبر اظه��ار کرد:
 530روس��تای زیر  20خانوار در طرح های آبرسانی به
روستاهای هدف به علت نزدیکی این مناطق به یکدیگراز
نعمت آب بهره مند شده اند.
وی ادامه داد :در س��ال جاری  130روستا در برنامه
آبرسانی این شرکت قرار گرفته اند و بر اساس آن پروژه
ه��ا تعریف و حدود  30مناقص��ه در این خصوص انجام
گرفته است و پیمانکاران طبق مقررات انتخاب شده اند.
معاون طرح و توسعه شرکت آب و فاضالب روستایی
استان کرمان همچنین به پروژههای فاضالب روستایی
اشاره کرد و گفت :دولت طبق برنامه پنجم توسعه کشور
برای سیس��تم فاضالب روستایی برنامه هایی را در نظر
گرفته بود و بر اساس شاخص هایی پروژه های فاضالب
را تقسیم بندی کرده اند.
عبدیان افزود :دو پروژه فاضالب روس��تایی بزرگ در
اس��تان کرمان در حال اماده س��ازی است که اولین آن
به نام هنزا در حال اتمام است و برای پروژه دیگر به نام
سیرچ برنامه هایی برای تامین اعتبار آن در نظر گرفته
ش��ده اس��ت و پنج روس��تای اولویت دار این بخش در
ردیف تخصیص اعتبار و گرفتن وام از صندوق توس��عه
اسالمی هستند.
وی استفاده از پساب فاضالب روستایی در بخش های
صنعتی را راهی برای تامین اعتبار این پروژه ها دانست
و تاکید کرد :البته برای استفاده از پساب که بخش های
زیادی خواهان آن هس��تند م��ی توان با تهيه یک مدل
مالی خاص و مش��ارکت بخش های خصوصی و صنعتی
در این زمینه گام های بزرگی برداشت.
معاون طرح و توس��عه شرکت آبفار استان کرمان در
پایان به برداش��ت بی رویه از س��فره های آب زیرزمین
اش��اره کرد و گفت :با این س��رعتی که در برداشت آب
وجود دارد در آینده ای نزدیک استان کرمان در تامین
آب آشامیدنی خود دچار مشکالتی خواهد شد
عبدیان در پایان خاطر نشان کرد :امروزه عمر چاه های
آب موجود در استان کرمان به سه سال رسیده است در
حالی که در گذش��ته به  20سال می رسید و همچنین
عم��ق چاه های جديد كه بايد حفر ش��وند به  370متر
می رسد که این موضوع در نوع خود یک فاجعه است.
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استاندار کرمان عنوان کرد:

مدیریت استان به دنبال
احیای شرکت فرش کرمان
است

*کرمان در چهار سال آینده به سه هزار مگاوات انرژی برق در بخش صنعت و معدن نیاز دارد
اقتصاد کرمان :شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان
هشتمین نشست خود را برگزار کرد تا نشان دهد عزم و اراده مدیران
بخ��ش دولتی و خصوصی کرمان ب��ر افزایش تعامل برای رفع موانع
کس��ب و کار  ،تس��هیل در فضای فعالیت اقتصادی استان و توسعه
سهم بخش خصوصی در اقتصاد کرمان است.این نشست با محوریت
ظرفیت اس��تان در صنعت برق پی گرفته شد و تحلیل های مرتبط
با این موضوع حایز اهمیت در روند صنعتی شدن استان ارایه شد.
استاندار کرمان که گویی با گذشت هر روز ظرفیت های جدیدی
از اقتصاد کرمان را پیش چش��م خود جلوه گر می بیند در نشس��ت
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان ،گفت :ظرفیتی در
اس��تان کرمان شناسایی ش��ده که اقتصاد استان را دگرگون و شغل
ایجاد می کند که خرید صرفه جویی از محل س��وخت اس��ت و می
توانیم این کار را در استان انجام دهیم
علیرضا رزم حسینی اظهار کرد :تحرک خوبی در صنعت برق کرمان
صورت گرفته و موافقتنامه ها و روند حضور ش��رکت های جدید در
استان مطلوب است.
وی گفت :در انرژی برق با توجه به روند سرمایه گذاری و موافقتنامه
های جدید در اس��تان ،باید اقدام اساسی صورت گیرد زیرا  12هزار
میلیارد تومان از  75هزار میلیارد تومان تفاهمنامه سرمایه گذاری،
تامین مالی قطعی اس��ت و این پروژه های جدید نیاز به برق دارد و
ضرورت تامین  5هزار مگاوات قطعی است.
استاندار کرمان گفت :باید شرکت برق منطقه ای و صنعت و معدن
دست به دست هم داده و با همکاری ،انرژی مورد نیاز را تامین کنند و
سرمایه گذاران و بخش های نیازمند به انرژی را به هم متصل نمایند.
وی بیان کرد :در بخش گاز  66شهر و  2480روستا در استان فاقد
گاز هستند که برآورد شده  1170میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و اگر
این کار صورت گیرد پول سوخت های فسیلی توسط دولت پرداخت
می شود و ظرفیت خوبی برای استان است.
رزم حس��ینی اظهار کرد :در طرح همیاران آب  4200حلقه چاه
را با  1300میلیارد تومان اعتبار باید برقی کنیم و بانک ها فاینانس
می کنند و بعد ،دولت اعتبار دریافت می شود.
رزم حس��ینی تصریح کرد :مدیران برق و دست اندرکاران صنعت
انرژی اس��تان تحرک خوبی داش��ته اند و باید تمام جلساتی که در
استان تشکیل می شود ،حتما خروجی عملیاتی داشته باشد و باید
فرصت ها را تبدیل به واقعیت کرده و کرمان استان طالیی در کشور
شود و این ظرفیت در همه بخش ها وجود دارد
رزم حس��ینی در ادامه اما از جهش رتبه استان در فضای کسب و
کار سخن گفت و تصریح کرد :فضای کسب و کار در استان کرمان در
دولت یازدهم حداقل  10پله ارتقاء داشته و باید این وضعیت ارزیابی
شود و یکی از بحث های اساسی اجرای طرح هوشمند گمرکی کشور
به عنوان پایلوت در استان بوده است.

وی با بیان اینکه یکهزار و  617میلیارد تومان پروژه مختلف دهه
فجر در این استان به بهره برداری می رسد،افزود :در حال حاضر 40
هزار میلیارد تومان پروژه در حوزه های مختلف فوالد ،مس ،صنعتی،
معدنی و انرژی در استان کرمان در حال اجراست..
وی بیان کرد :سال آینده نیز حدود  10هزار میلیارد تومان پروژه
از  40هزار میلیارد تومان طرح موجود در استان کرمان بهره برداری
می شود و در هر ماه نیز یک پروژه با سرمایه گذاری حدود  700یا
یکهزار میلیارد تومان در کرمان آماده افتتاح است..
کرمان به سه هزار مگاوات برق نیاز دارد
معاون امور صنایع سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان کرمان
گفت :با توجه به طرح های توسعه اقتصادی این استان در چهار سال
آینده به سه هزار مگاوات انرژی برق در بخش صنعت و معدن نیاز دارد
امین غفاری نژاد در نشس��ت ش��ورای گفت و گوی دولت و بخش
خصوصی در کرمان با اش��اره به این که اس��تان کرمان دارای ذخایر
معدنی فراوان اس��ت ،افزود :اگر ذخیره کل کش��ور در زمینه سنگ
آهن 2.6میلیارد تن باشد حدود 1.2میلیارد تن از این مقدار در این
استان وجود دارد.
ب��ه گ��زارش ایرنا،وی با بیان اینکه م��س و آهن  99درصد ارزش
تولیدات معدنی استان کرمان در بر می گیرند ،اظهار کرد 82 :درصد
ذخیره سنگ آهن این استان در مجتمع گل گهر سیرجان 15 ،درصد
معادن جالل آباد و س��ه درصد از این مقدار در مناطق دیگر اس��تان
پراکنده شده است.وی با اشاره به اینکه در بخش فرآوری مس 420
مگاوات برق نیاز است ،گفت :دو هزار مگاوات برق در اجرای زنجیره
فرآوری آهن استان کرمان نیاز است.
بیشترین مصرف برق استان در بخش کشاورزی
مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای استان کرمان گفت :بیشترین
مصرف برق اس��تان کرمان در بخش کشاورزی با  38درصد است و
مصرف بخش صنعت  26درصد که در دو س��ال آینده غالب انرژی
برق در بخش صنعت مصرف خواهد شد.
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به گزارش ایسنا منطقه کویر ،علی اصغر نصراللهی اظهار کرد :در
تابس��تان پیش رو نگرانی ما در زمینه برق در استان کرمان کمتر از
سال های گذشته است البته در شهرک های صنعتی که خالء قانونی
در زمینه متولی وجود دارد ،مشکالتی وجود دارد.
وی افزود :طبق سیاس��ت گذاری ها باید س��االنه  5هزار مگاوات
در کش��ور در برق سرمایه گذاری شود ،امسال فقط  2هزار مگاوات
بوده است.
نصراللهی تصریح کرد :اس��تان کرمان در پیک بار تابس��تان 300
مگاوات برق به سیس��تان و بلوچس��تان کمک می کند و تنها خال
موجود در جنوبش��رق ،اجرای رینگ  400کیلوولت است که بتوانیم
پایداری مطمئنی در مدار برای صنایعی که در س��ال  95فعال می
شوند ،ایجاد کنیم.
وی بی��ان کرد :اتصال بین کهنوج و هرمزگان ،انجام خطوط 400
بین کهنوج و جیرفت ،اجرای مناقصه بین جیرفت و بم از طرح های
در دست اقدام برق منطقه ای در سطح استان کرمان می باشد.
مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای اس��تان کرمان گفت :ثقل بار
توازن منطقه جنوبش��رق ،نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان است که از
نظر شاخص عملکردی اولین یا دومین نیروگاه در وزارت نیرو است.
وی افزود :در تابستان سال قبل  490مگاوات مصرف در پیک بار
داشته ایم و تراز تولید و مصرف ما منفی است.
نصراللهی تصریح کرد :عمده مصرف برق اس��تان کرمان در بخش
کشاورزی با  38درصد است و مصرف بخش صنعت  26درصد که در
دو سال آینده غالب انرژی برق در بخش صنعت مصرف خواهد شد.
وی بیان کرد :متقاضیان صنعتی اصلی که در حال حاضر درخواست
تامین انرژی برق در استان دارند 2896 ،مگاوات است که عمده آن
معادن گل گهر بوده که خودتامین است و در حال حاضر برای یک
هزار مگاوات قرارداد بسته اند.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان کرمان گفت :فوالد بوتیا
 630م��گاوات ،معادن جدید م��س  500مگاوات ،قطران زرند 130
مگاوات درخواست دارند که  300مگاوات در پست کاظم آباد تامین
خواهد شد.
وی اف��زود :ب��ا توجه به اینکه در پیک بار تابس��تان  300مگاوات
به سیس��تان و بلوچس��تان کمک می کنیم ،با بهره برداری نیروگاه
 500مگاواتی بمپور در این اس��تان 130،مگاوات وارد مدار می کند
و همچنین افت ولتاژ جنوب اس��تان ،با بهره برداری نیروگاه کهنوج
رفع می شود.
نصراللهی بی��ان کرد :فاز دوم کهنوج 500 ،مگاوات دوم مجموعه
مس و نیروگاه های بردسیر ،زرند و کرمان باید پیگیری و ایجاد شوند.
وی تاکید کرد :اس��تفاده از تامین مالی خارجی ،اوراق مش��ارکت،
تسهیالت ،تامین منابع داخلی و  ...ظرفیت هایی است که باید برای
تامین انرژی برق در استان کرمان استفاده شوند.

اس��تاندار کرمان از واگذاری شرکت فرش کرمان
از س��وی بانک
تجارت ایران به
بخش خصوصی
استان ،خبر داد.
به گ��زارش
ایس��نا منطق��ه
کویر« ،علیرضا
رزم حس��ینی»
عص��ر ام��روز
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بهم��ن م��اه در
جریان بازدید از
شرکت فرش کرمان ،با ذکر این مطلب که شرکت
فرش کرمان روزگار بدی را س��پری می کند افزود:
در اولین جلسه ای که با هدف احیای صنعت فرش
کرمان برگزار ش��د س��عی بر آن بود ت��ا با دریافت
سفارش��ی ،این شرکت به روزهای سابق برگردد که
در مذاکره با س��تاد عتبات عالیات بنا ش��د با انجام
سفارش بافت فرش برای مرقد مطهر ائمه اطهار ،آن
شادابی سابق به این مجموعه باز گردد.
وی با بیان اینکه مایه ننگ اس��ت که کش��وری
مانند چین دس��ت به بافت فرش با نقش��ه و طرح
ایرانی زده و به کشور خودمان صادر می کند ادامه
داد :فرش کرمان ،دستخوش بی محبتی هایی شده
اس��ت و مجموعه شرکت فرش نیز از این مشکالت
به دور نیس��ت ،می بایست با هم افزایی همه ارگان
ه��ای مربوطه صنعت فرش را احیا و زندگی مجدد
را به این مجموعه هدیه داد.
استاندار کرمان با اشاره به اینکه بخش خصوصی
می تواند به خوبی در احیای شرکت فرش کرمان و
نیز صنعت مربوطه ،نقش آفرینی کند تصریح کرد:
اس��تانداری کرمان نیز با جدیت ب��ه دنبال احیای
این مجموعه که بخش��ی از فرهنگ و آبروی کرمان
است خواهد بود.
رزم حسینی در پایان با تاکید بر اینکه باید شرکت
فرش کرمان برای کاربری باغ موزه فرش و قطعا در
اختیار صنعت فرش قرار گیرد خاطر نشان کرد :باید
همه دس��تگاههای اجرایی به جهت آنکه کرمان به
جایگاه اصلی خود برسد ،اهتمام ورزند.
به گزارش ایس��نا ،در ادامه این جلسه مقرر شد
ظرف یک ماه آینده ش��رکت فرش کرمان از سوی
بانک تجارت ایران به بخش خصوصی واگذار ش��ده
و در خصوص س��ازوکار احیای آن اقداماتی صورت
پذیرد.

اتاق بازرگانی در بزنگاه تاریخی
ادامه ازصفحه اول

محمدرضا دهقانپور بنابراین پارلمان بخش خصوصی این توان
را به دلی��ل کارنام ه ی موفق خویش پیدا
کرده است که با یک برنام ه ریزی دقیق و
ت گیری مناسب ،ضمن تثبیت جایگاه
جه 
خ��ود در مق��ام تصمی م س��ازی ،تصمیم
گیری و سیاس��تگذاری ،بر اقتصاد استان
تاثیر موثر ،مناسب و پایدار بگذارد .برخی
پیش��نهادهایی که می توان داد به ش��رح
زیر می باشد:
 -1شرایط رکود-تورمی حال حاضر ،اقتصاد کشور را در وضعیتی
ت های انبس��اطی و انقباضی دولت و
قرار داده که راه را بر سیاس�� 
بانک مرکزی بسته است .چرا که براساس ادبیات اقتصادی هر نوع
تزریق پول بر دامن ه ی تورم و هر گونه نشت آن بر گستر ه و عمق
ب نظران و کارشناسان
ی افزاید .بنابراین بر طبق نظر صاح 
رکود م 
اقتصادی ،بهترین راه حل دولت ،ایجاد بستری مناسب برای فعالیت
ی باش��د .اگر این بس��تر و فضای مناسب کسب
بخش خصوصی م 
ی های
و کار در کش��ور و بالطبع در اس��تان مهیا گ��ردد ،نقدینگ 
سرگردان در دست مردم در مسیر سرمای ه گذاری و افزایش تولید
قرار خواهد گرفت .حصول چنین ش��رایطی بایستی اتاق بازرگانی
را نسبت به اجرای نقش کلیدی و موثر خود در دور ه ی پیش رو
مصمم س��ازد .اتاق بازرگانی ب��ا عنایت به ظرفیتهای قانونی خود،
که یکی از مصداق های آن ،قانون بهبود مس��تمر فضای کسب و
ی تواند ضمن رصد و پایش فضای کسب و کار ،مطالبه
کار است ،م 
های خود را در جهت تلطیف و تس��هیل شرایط ،به صورت مدون
و طی پیش��نهادهای معین مطرح نماید .اما در این بین ذکر یک
ب المثل را از قدیم شنید ه ایم که
نکته حایز اهمیت است .این ضر 
«یک س��وزن به خودت بزن و یک جوالدوز به مردم» .منظور این
است وقتی پارلمان بخش خصوصی انتظار دارد که دولت ،قوانین
ی های خود را برای صدور مجوز کسب و کار به حداقل
و بروکراس 
برس��اند ،خود نیز باید در این مسیر پیش��گام باشد .در واقع حال
ی ش��ود و
ت های بازرگانی زمزمه م 
که در دولت بحث حذف کار 
احتمال اینکه چنین اتفاقی در جهت تسهیل روند صادرات تحقق
ق ها با پیشگامی اتاق
پیدا کند ،زیاد اس��ت ،بهتر آن اس��ت که اتا 
کرمان طرحی نو پیاده سازند و خدمتی جدید را جایگزین کارت
بازرگانی نمایند .پیش��نهاد مش��خص این است ،اگر اتاق به دنبال
تثبیت خود در الی ه ی سیاستگذاری و تصمیم گیری برای تسهیل
ش��رایط اقتصادی است ،در گام اول باید در نوع خدماتی که ارایه
م��ی دهد تجدید نظر نماید و خدماتی نوین و با کیفیتی مطلوب
و هدفمن��د را به خصوص در عرص ه ی آموزش ،ارایه کند .در این
دوره اتاق کرمان می تواند ضمن استفاد ه ی حداکثری از ظرفیت
های قانونی خود که به نظر می رسد تقریباً بالقو ه باقی مانده اند،
در صدد ایجاد ظرفیت های قانونی دیگری باش��د تا بتواند رسالت
واقعی خود یعنی تقویت بخش خصوصی را به س��رانجام برس��اند.

برای روشن تر شدن بحث می توان به برخی ظرفیت های قانونی
که اتاقها در قوانین خود داشته و دارند اشاره کرد:
براساس بند (ب) ماد ه ی  5قانون اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن
جمهوری اسالمی ایران ،اتاق ها باید به «ارائه نظر مشورتی در مورد
مس��ائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی ،صنعتی و معدنی و مانند
آن به قوای سه گان ه ی مقننه ،مجریه و قضاییه» بپرازند .طبیعتاً
برای تحقق چنین امری ،اتاقها باید با تقویت بدن ه ی کارشناس��ی
خود و جذب افراد مجرب و متخصص به یک الیه باالتر در سطح
تصمی م گیری ورود کنند و در ردیف تصمی م گیران کالن به عنوان
ب��ازوی کارشناس��ی و فکری قرار گیرند .این اتفاق مس��تلزم عزم
ی باش��د .البته
جدی ،تصمیمات کلیدی و برنام ه ریزی هدفمند م 
اتاق کرمان تا حد بس��یار خوبی تاکنون به این عرصه ورود کرده
است اما شاید شاه بیت این داستان را بشود در این دوره رقم زد،
چ��را که از یک طرف ش��رایط اقتصادی جامعه این را می طلبد و
از طرف دیگر ،دولتی روی کار آمده اس��ت که حداقل ،معتقد به
همفکری با پارلمان بخش خصوصی می باشد.
یا در بند (د) این قانون به «ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل
اتاق های مشترک و کمیته های مشترک با آنها براساس سیاستهای
کلی نظام جمهوری اسالمی ایران» اشاره شده است .حصول چنین
امری در اتاق ها با تعریف میز کش��ورها قابل دس��تیابی است که
تاکنون هم چنین بوده اس��ت ،اما مطمئناً با گفتمان جدیدی که
دولت تدبیر و امید در سطح بین المللی راه انداخته است می توان
نس��بت به گسترش روابط با دیگر کشورهای جهان امیدوار بود و
بایستی بستر الزم برای استفاده از چنین ظرفیتی را مهیا ساخت.
در این بین با توجه به پتانس��یل های خدادادی که در این استان
وجود دارد ،اتاق کرمان باید در این مسیر پیشرو و پیشگام باشد،
مانع خام فروشی شود ،حلقه های زنجیره ارزش آفرینی را شناسایی
کند و در جهت بهره برداری مناس��ب از آنها مشاوره بدهد .زمینه
ی رشد سهم بازار در فضای بین المللی را مهیا سازد و هکذا.
یکی دیگر از مواردی که به نظر می رسد در استان کرمان کمتر
مورد توجه قرار گرفته اس��ت ،اس��تفاده از ظرفیت های نمایشگاه
های بین المللی اس��ت .در بند (و) این قانون به «کوش��ش در راه
شناسایی بازار کاالهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و
کمک به موسسات مربوطه جهت شرکت در نمایشگاه های بازرگانی
داخلی و خارجی» اش��اره کرده اس��ت .اما به نظر می رسد که این
امر ،هدفمند انجام نمی شود و حضور در این نمایشگاه ها عمدتاً به
جهت شناسایی فرصت ها و گسترش مراودات تجاری نیست ،یا اگر
هم هست ،منافع شخصی بر منافع جمعی مقدم شمرده می شود.
پیشنهاد مشخص این است که اتاق کرمان در دور ه ی پیش رو به
صورت هدفمند و برنامه ریزی شده زمین ه ی بهره گیری مناسب
از این فرصت ها را مهیا سازد تا به قیمت ارزانی چنین فرصتهای
طالیی را یکی پس از دیگری از دست ندهیم.
فقدان بانک اطالعات و آمار مهندسی شده و قابل استناد یکی از

بزرگترین ضعف های استان کرمان می باشد و متاسفانه بسیاری از
تصمی م گیری های اشتباه ،ریشه در آمار مهندسی نشده دارد .به
طور مثال در مستندات مرکز آمار استان در سال  1390بیان می
شود که بهره وری یک متر مکعب آب در بخش کشاورزی استان
کرمان از متوسط کشور باالتر است .در استان این رقم  6013ریال
و در کش��ور  5794ریال می باش��د .این آمار برخی مسئولین امر
را خش��نود می سازد که هر چه باشد نسبت به متوسط کشور در
وضعیت بهتری قرار داریم! .اما وقتی با نگاه مهندس��ی و دقیق به
آمار و ارقام دقت شود در می یابیم که حدود  6.5میلیارد مترمکعب
آب در بخش کش��اورزی اس��تان مصرف میشود که بازدهی آن 6
میلی��ون تن محصول زراعی و باغی اس��ت! این یعنی به ازای یک
مترمکع��ب مصرف آب ،زیر یک کیلوگرم محصول به دس��ت می
آوریم! از طرف دیگر حدود  38درصد مصرف برق استان در بخش
کشاورزی با پایین ترین تعرفه (به طور متوسط  16تومان به ازای
هر کیلووات) اتفاق می افتد که معادل  8هزار میلیارد تومان است،
اما در مقابل س��هم بخش کشاورزی از  GDPکل استان براساس
آمار س��ال  1390حدود  22درصد (معادل 3550میلیارد تومان)
می باشد .لذا تراز این بخش فقط و فقط با احتساب برق مصرفی
 4450میلیارد تومان منفی اس��ت .قاعدت��اً چنین آماری بر روند
تصمیمات تاثیرگذار خواهد بود .بنابراین پیش��نهاد می شود اتاق
کرمان از ظرفی��ت موجود خود در بند (ط) همین ماده ،پیرامون
«ایجاد و اداره مرکز آمار و اطالعات اقتصادی به منظور انجام وظایف
و فعالیت های اتاق» ،در جهت راه اندازی این بانک اطالعات و ارایه
مشاوره های کارشناسی شده اهتمام جدی ورزد.
ی تواند برای آن برنام ه ریزی
 -2گام دیگ��ری که اتاق کرمان م 
نمای��د ،کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی ی��ا به تعبیری کمک به
ل های قوی اقتصادی
مردمی کردن اقتصاد از مسیر تشکیل تشک 
ل ها می
ی باشد .اما مهمتر از تشکیل آنها ،هدایت و راهبری تشک 
م
ی دهد،
باشد .تجرب ه ی  30سال ه ی پس از انقالب اسالمی نشان م 
ت های بدون محدودیت
ه��ر کجا که دولت از مجموعه ای ،حمای 
زمان��ی و غیرهدفمند انج��ام داده ،در نهایت به ضرر آن مجموعه
و به تبع آن به زیان جامعه بوده اس��ت .به طور مثال اگر حمایت
ال نوزاد تلقی می شدند،
های دولت از صنایع خودروس��ازی که قب ٌ
ی ش��د ،ش��اید این سرنوشت
به صورت هدفدار و زمان دار انجام م 
خودروس��ازی در ایران نبود که محصولی با باالترین قیمت تمام
شده و کمترین کیفیت تحویل جامعه دهند .از آن مهمتر ،آسیب
پذیر بودن این صنعت می باشد که با اندک نسیمی پای ه هایش به
ی افتد .این قاعده تنها برای سیست م های دولتی نیست بلکه
لرزه م 
ی شود .اگر پارلمان بخش خصوصی
ش��امل بخش خصوصی هم م 
ل های اقتصادی ،یکی از
قصد دارد از طریق ایجاد و تقویت تش��ک 
ت های خود یعنی مردمی کردن اقتصاد و خصوصی سازی را
رسال 
به سرانجام برساند بایستی از تجرب ه ی دولت ،درس جدی بگیرد
و هدای��ت و حمایت هدفمند را اجرا نماید .با توجه به اینکه امروز

نیز اقتصاد مقاومتی در کشور به صورت جدی دنبال می شود ،اتاق
ی تواند با یک برنام ه ریزی هدفمند در کشور ،برای تحقق
کرمان م 
سیاستهای اقتصاد مقاومتی پیشرو باشد .قاعدتاً راه اندازی تشکل
ی تواند چندان موثر باشد بلکه
های متعدد و متنوع به تنهایی نم 
هدایت آنهاست که بس��یار حایز اهمیت است .اتاق بازرگانی باید
در دور ه ی جدید خود به جِ د به این مساله بپردازد و تشکل های
مستقل و توانمند را راهبری نماید.
 -3ذکر نکت ه ی س��وم مس��تلزم ایراد مقدم��ه ای در خصوص
تفاوت سیس��تم مدیریت در بخش دولتی و خصوصی می باش��د.
تعبیر اش��تباهی که عمدتاً در مدیران بخش دولتی تبدیل به یک
آفت می شود این است که نمی توانند تفاوتی بین کنترل نیروی
انسانی و مدیریت آن قائل شوند.دکتر محمود سریع القلم در مقاله
ای تح��ت عن��وان «آفات متدلوژیک تفکر در ایران» می نویس��د:
«کنترل انس��ان ها کار سختی نیست .برعکس مدیریت انسان ها
کار سختی است .مدیریت انسانها یعنی مدیریت اندیش ه ی آنها و
در گردش انداختن اندیش��ه های نو و پویا ،محتاج عقل و اخالق
است .در حالیکه تعطیل شدن ابداع و خالقیت ،نتیج ه ی مستقیم
کنترل انسانهاست .مدیریت انسانها نیازمند محاسبه قواعد ،آینده
نگری ،حسن برخورد و فکر فراوان است .در حالی که کنترل افراد و
اندیشه آنها توسط هر فردی می تواند صورت پذیرد .کنترل اندیشه
ه��ای افراد ،باالتر از نی��روی غریزی و زور ،نیازمند نیروی دیگری
نیست ،اما مدیریت اندیشه ها ،بهره برداری حداکثر از ظرافت هنری،
دقت نظری و دوراندیش��ی فراوانی را می طلبد» .بنابراین مدیری
در سیستم دولتی مطلوب ارزیابی می شود که مدیریت انسانی را
درک کند ،بپذیرد و اعمال نماید .چرا که در بخش دولتی معموالً
امور به صورت ساختاری تعریف می شوند و افراد برای راه اندازی
امور تعریف ش��ده بر مس��ند ریاست تکیه می زنند ،حال برخی با
اندیش��ه ای باز به اس��تقبال مسایل می روند ،برخی با ترش رویی
حتی امور جاری سابق را بر سنگالخ کج اندیشی خویش می اندازند.
اما نگرش مدیریت انسانی در بخش خصوصی جزء حداقل ها می
باشد .یعنی بخش خصوصی برای موفقیت ،حداقل استانداردی را
که باید رعایت کند مدیریت نیروی انسانی است .چرا که یک الزام
حداکثری دیگری برای بخش خصوصی تحت عنوان «مدیریت کار»
وجود دارد .بخش خصوصی باید تمام تالش خود را برای انجام کارها
به شکل ساختاری بکند ،چرا که به نظر می رسد رفتار ساختاری
و هدفمند هنوز در بخش خصوصی جا نیفتاده است و این بخش
تنها و تنها یک مقوله تحت عنوان سود اقتصادی را هدف قرار می
دهد آن هم به شکل مقطعی و نه بلندمدت .برای همین با اندک
تغییراتی به شدت آسیب می بیند .بخش خصوصی درنیافته است
که به پشتیبانی مردمی بیشتر از حمایت های دولتی نیازمند است.
بخش خصوصی مدیریت را یک امر بدیهی می پندارد و تصور می
کند چون سرمایه مالی و فیزیکی در اختیار دارد ،دیگر می تواند
بر هر مش��کلی فایق آید .اما تجربه نشان داده است در بسیاری از

موارد مشکالتی که بخش خصوصی با آن مواجه است به نوعی به
نحو ه ی مدیریت این بخش نیز باز می گردد .البته این به معنای
این نیس��ت که دولت شرایط را س��خت نمی کند بلکه به معنای
این است که بخش خصوصی برای مقابله با این مشکالت تدابیری
اتخاذ نکرده است و همچنان نمی کند.
از این حی��ث اتاق کرمان به عنوان مغز متفکر بخش خصوصی
بایس��تی در برنام ه ی آتی خود به دنبال آموزش و نهادینه کردن
این موضوع در بخش خصوصی باش��د که «یک کارخانه دار خوب
لزوماً یک مدیر خوب نیس��ت» .ای��ن امر را هم می تواند به روش
اصن��اف انجام دهد که ب��ه طریقی ،فعالین اقتص��ادی را ملزم به
حضور در دوره های آموزش��ی ب��ا همین مضمون نماید .این الزام
نباید جنبه ی اجبار پیدا کند بلکه باید این احس��اس نیاز را ابتدا
به وجود آورد س��پس تحریک و تقویت نمود .قاعدتاً این موضوع
نیاز به بررس��ی های بیش��تر و دقیق تر دارد که در این مقال نمی
گنجد ولی در قالب مساله ای طرح شد تا پارلمان بخش خصوصی
راهکاری برایش برگزیند.
کالم آخر اینکه
به جرأت می توان گفت که اتاق بازرگانی کرمان در مقایس��ه با
بس��یاری از اتاق های کش��ور در وضعیتی قرار گرفته است که در
ی های کالن استانی و حتی کشوری موثر
بسیاری از تصمی م گیر 
بوده اس��ت که آن هم به دلیل تالش بی وقفه و خس��تگی ناپذیر
مس��ئوالن آن می باشد .گسترده شدن حیط ه ی فعالیت آن طی
سال های اخیر گواهی بر این گفته می باشد .بنابراین تالش های
مجدانه از یک طرف و شرایط اقتصادی از طرف دیگر ،این اتاق را
در بزنگاه تاریخی برای یک پوست اندازی جدی قرار داده است .از
این حیث ،انتخاب سکانداران این دوره بسیار حایز اهمیت می باشد
و مطمئناً عملکرد آنها ،نقطه ی عطفی در تاریخ اتاق خواهد بود.
اتاق بازرگان��ی کرمان برای اولین بار در تاریخ فعالیت خود ،در
کلیدی ترین رکن اتاق های کش��ور یعنی هیات رییسه اتاق ایران
قرار گرفته است ،پس قطعاً در وهل ه ی اول باید تمام تالش خود
را ب��رای حفظ این جایگاه بکن��د ،چرا که این موضوع بر دامن ه ی
تاثیرگذاری اتاق در تصمیمات کش��وری می افزاید .سپس تثبیت
خود در دایر ه ی تصمیم سازی استان کرمان ،حداقل کاری است
که باید در برنام ه ی آتی خود داشته باشد .اما این موضوع مستلزم
ایجاد یک س��اختار منسجم و هدفمند از یک طرف و تقویت بدنه
ی کارشناسی از طرف دیگر می باشد.
امید اس��ت که هیات نمایندگان دور ه ی هش��تم اتاق بازرگانی
کرمان ضمن توجه به حساسیت وضع موجود ،در این مسند قرار
گیرن��د و از یاد نبرند که زین پ��س در معرض قضاوت تاریخ قرار
خواهند گرفت!
* دبیر شورای سیاستگذاری اقتصاد کرمان
*کارشناس مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی کرمان

