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سخن اول

تحلیلی از آرامش و تالطم
بازار سرمایه

چشمانداز
روشن

تامین مالی؛ محرک
بخش مسکن

4

محمد رضا پور ابراهيمي

نقش بانکها بر هیچکس پوش��یده نیس��ت؛ اساسا
وظیف��ه ذات��ی بانکها ب��ه دو بخش اقتص��اد کالن و
اقتصاد خرد تقس��یم میشود؛ در اقتصاد کالن یکی از
وظای��ف اصلی بانکها ،تامین مالی واحدهای تولیدی
و ایجاد و گس��ترش فعالیتهای اقتصادی مولد است.
بانكه��ا وظایفی چون تجهی��ز و تخصیص اعتبارات،
عملیات اعتباری ،عملیات مالی ،خرید و فروش ارزها،
نق��ل و انتق��ال وجوه و س��ایر خدمات مال��ی همانند
وصول مطالبات اسنادی و سود سهام
صفحه 5
مش��تریان ،قبول امان��ات ،نگهداری
را بخوانید
سهام و ...

گفتوگو
عکس :ایسنا

صفحه 7

گزارش «اقتصاد کرمان» ازعملکرد تجارت خارجی استان

تراز مثبت  ، 93رشد بهاری 94
واردات اس��تان می باش��د چرا که در سال  93تنها حدود  20درصد
کاالی آماده مصرف واردکرده ایم و س��ایر کاالهای وارداتی به پروسه
تولید استان وارد شده اند.
بر این اساس ،آمار فوق نشان می دهد تراز تجاری استان همچون
س��الیان گذش��ته مثبت بوده که نشانه قرار داش��تن کرمان در شمار
استان های موثر صادراتی کشور است.
این گزارش می افزاید:عمده محصوالت صادراتی اس��تان در س��ال
 93پس��ته و مغز پس��ته بوده که صادرات این گروه محصول ،حدود
1میلیاردو 69میلیون دالر اس��ت و به نس��بت س��ال  55 ،92درصد
افزایش نشان می دهد.
بر اساس این گزارش،دومین محصول عمده صادراتی استان کرمان
در همین سال ،کاشی و سرامیک بوده که به میزان  13میلیون و 64

معصومه س�عید :استان کرمان در زمینه صادرات ،برگ های برنده
ای دارد که جایگاه این اس��تان را در صدر صادرکنندگان محصوالت
غیر نفتی تثبیت کرده اس��ت چنانکه بر اس��اس آمار گمرکات استان
کرمان در س��ال  ،۱۳۹۳صادرات اس��تان در مجموع به  1میلیارد و
 167میلیون دالر رس��ید که در مقایسه با سال ( ۱۳۹۲معادل 795
میلیون و  ۸99هزار دالر) به میزان 47درصد افزایش نشان می دهد.
در همین حال بر اس��اس گزارش «اقتصاد کرمان» در سال ۱۳۹۳
حدود  719میلیون دالر انواع کاال وارد اس��تان شده که البته واردات
اس��تان نیز 66درصد رشد داشته اس��ت.بر اساس این گزارش ،عمده
کاالهای وارداتی به اس��تان ،مواد اولیه کارخانجات تولیدی و کاالی
واسطهای است و عمدتاً اجزاء و قطعات خودرو ،ماشینآالت صنعتی،
اقسام نهادههای تولید و  ...می باشد لذا این موضوع نقطه عطفی در

با استقبال گسترده کرمانیها گشایش یافت

نخستین فروشگاه
نسل جدید رفاه کشور

تولید سکه های طال
و نقره با طرح بارگاه
ائمه (ع)

نخستین فروشگاه نسل جدید رفاه کشور و نهمین فروشگاه
رفاه در اس�تان کرمان که دو هزار و  500متر سطح فروش
دارد و زمینه اش�تغال  43نفر را فراهم کرده است ،در برج
اول کرمان کار خود را آغاز کرد...

گزارش صفحه  8بخوانید

صفحه  8بخوانید

دعوت به همکاری در یک شرکت معتبر راهسازی و ساختمانی
یک ش��رکت معتبر فعال در زمینه اجرای پروژه های راهس��ازی و س��اختمانی برای تکمیل کادر فنی و اداری در دفتر
مرکزی و پروژه های خود از افراد زیر دعوت به عمل می آورد.
لذا اشخاصی که تمایل به همکاری دارند ،مشخصات کامل خود را به همراه تصویری از مدارک تحصیلی و سوابق کاری
به آدرس پست الکترونیک  resume.company94@gmail.comو یا فاکس شماره 32262627ـ 034ارسال
نمایند.
نام شغل

مدرک تحصیلی

در این شماره میخوانید:

هزار دالر از استان کرمان صادر شده است و نسبت به سال  92حدود
 19درصد افزایش را نشان می دهد.
گزارش «اقتصاد کرمان» می افزاید.:خرما ی خشک و تازه به عنوان
س��ومین محص��ول صادراتی با میزان  10میلی��ون و  878هزار دالر
صادرات در س��ال  ،93نسبت به س��ال  ،92رشد حدود  25درصدی
داش��ته است .این گزارش نش��ان می دهد:رتبه های چهارم و پنجم
عمده محصوالت صادراتی استان ،سیمان و مصنوعات مسی بوده که
در سال  93به ترتیب  10میلیون و 470هزار دالر و 8میلیون و 761
هزار دالر صادرات صورت پذیرفته است که البته نسبت به سال پیش
از آن با رشد منفی  18و  57درصد از لحاظ دالری مواجه بوده ایم.
بر این اس��اس،عمده ترین خری��داران کاالهای
صفحه 3را
صادراتی استان کشورهای ....
بخوانید

با حضور استاندار کرمان از محصوالت شرکت
توسعه اقتصاد کویر رونمایی شد

سابقه کار

محل خدمت

ویژگی

کارشناس دفتر فنی

کارشناس عمران

8

حومه کرمان

مسلط به فهرست بهاء ،بخشنامه ها و امور پیمانکاری راهسازی

کارشناس آزمایشگاه
فنی و مکانیک خاک

کارشناس عمران یا
زمین شناسی یا معدن

5

حومه کرمان

مسلط به امور آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

نقشه بردار

کارشناس نقشه برداری

5

حومه کرمان

مسلط به نقشه برداری و نرم افزارهای (اتولند ،اتوکد و نقشه برداری)

کنترل پروژه

کارشناس صنایع و
عمران

5

حومه کرمان

مسلط به نرم افزارهای کنترل پروژه و پروژه های راه و ساختمان

مدیر منابع انسانی

کارشناس مرتبط
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کرمان

مسلط به قوانین کار و تامین اجتماعی و آشنا به مسائل تعالی سازمانی

حسابدار

کارشناس حسابداری

5

حومه سیرجان

مسلط به نرم افزار همکاران سیستم

حسابدار

فوق دیپلم حسابداری یا
کارشناس حسابداری

1

پاریز سیرجان

آشنایی به نرم افزارهای حسابداری خصوصا همکاران سیستم

مدیر تعالی سازمانی

کارشناس مرتبط

5

کرمان

مسلط به سیستم های مدیریتی ،تعالی سازمانی ،استراتژیک و I M S

ظرفیت کمتر دیده شده
سنگ تزئینی استان

3

یادداشت /پنج شرط برای یک «بیمه زندگی» خوب

صفحه 4

گزارش /رصد  18پروژه شهری

صفحه 5

گفتوگو /افزایش قیمت سوخت و کاهش تولید کشاورزی

صفحه 6

خبر /کرمان در برنامه سفر «هزارویکشب»

صفحه 7

پیشنهاد سردبیر /یادداشت فیسبوکی اسحاق جهانگیری
یادداشت /پولش را نمیدهم...

*

یادداشت

اتاق های بازرگانی
و محدودیتها

پیمان ساالریشریف

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کش��اورزی در جایگاه
بزرگترین تش��کل بخش خصوصی،طب��ق قانون بهبود
مس��تمر فضای کسب و کار ،می تواند به عنوان بهترین
مش��اور دولت در پیشبرد اهداف توسعه ای و کاستن از
مش��کالت و موانع کسب و کار ایفای نقش نماید .با این
حال و علی رغم قانون مذکور ،هنوز اتاق های بازرگانی
به دالیل متفاوتی نتوانس��ته اند به خوبی به این وظیفه
خود عمل نمایند و تالش می شود در این نوشته از چند
دیدگاه به آسیب شناسی عدم تحقق
صفحه  2را
اهداف اتاق پرداخته شود...
بخوانید

صفحه 8

صفحه 8

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

کارستان

فرصتهای شغلی این هفته را در صفحه  6بخوانید

فروش ویژه
فروش تعداد محدودی واحدهای پزشکی وتجاری
باقیمانده مجتمع باران به مناسبت اعیاد شعبانیه
(به صورت نقد و اقساط)
آدرس :ابتداي بلوار جهاد -حدفاصل كوچه  3و 7
متراژ واحدهای پزشکی 33 :تا  71مترمربع،
متراژ واحدهای تجاری 10تا100مترمربع باپارکینگ

نوبت دوم

فروش 2واحد مسکونی لوکس
 200متری واقع در شهرک
گاندی (اراضی پشت هتل پارس)
با70درصد وام بانکی
آماده تحویل

 - 09391415250عالم زاده

فراخوان آگهی ارزیابی ساده (37ـ )94

شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد مناقصه ای را  ،با شرایط ذیل برگزار نماید.
داوطلبان واجد شرایط دارای شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی می توانند از زمان درج اولین نوبت آگهی با ارائه معرفی نامه کتبی در ساعات اداری (شنبه
تا س�ه ش�نبه 7ـ 16و چهارش�نبه ها 7ـ ) 15به دفتر امور قراردادها واقع در کرمان ـ بلوار  22بهمن ـ حدفاصل س�ه راه ادیب با چهارراه شعبانیه ـ شرک گاز
اس�تان کرم�ان جه�ت اعالم آمادگی مراجعه و ب�ا توجه به مفاد آن مدارک مورد نیاز را تهیه  ،تنظیم و تکمیل و حداکثر ت�ا  14روز تقویمی پس از تاریخ چاپ
آخرین نوبت آگهی به دبیرخانه کمیته فنی و بازرگانی  /هیات انتخاب مشاور (اتاق  )105تسلیم نمایند .بدیهی است توزیع اسناد مناقصه منوط به ارزیابی کیفی
مناقصه گران توس�ط کمیته فنی و بازرگانی می باش�د( .نوع تضمین ش�رکت در مناقصه :ضمانت نامه بانکی  /رسید بانکی ) متقاضیان می بایست جهت کسب
اطالعات بیش�تر به س�ایت  www.nigc-kerman.irو پایگاه اطالع رسانی مناقصات  http://iets.mporg.irمراجعه و نسبت به ثبت نام در سایت پایگاه
اطالع رسانی مناقصات اقدام نمایند.
ردیف

کدفراخوان

موضوع

تعداد
مرحله

تعداد
نوبت

شماره
مناقصه

مدت زمان
اجرا (روز)

مبلغ تضمین
(ريال)

1

1/404170

تهیه مصالح ،نصب و اجرای کامل  600انشعاب سری در روستاهای شعبجره،
محمدآباد ،مغیث آباد ،ریزوئیه ،احمدی ،رمضانیه از توابع کوهبنان

یک

دو

94-37

 150روز

13/700/000

«اقتصاد کرمان» را آنالین بخوانید

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

WWW.EGHTESADKERMAN.IR

 در نظرسنجیهای «اقتصاد کرمان» شرکت کنید و به باشگاه مخاطبان «اقتصاد کرمان» بپیوندید

2

مدیرعام��ل اتوبوس��رانی کرمان و حوم��ه از راه
اندازی اولین مرکز مانیتورینگ ش��هرداری در این
سازمان خبر داد.
محم��ود ایرانمنش در گفتگو با مهر با اش��اره به
ضرورت این اقدام اظهار داشت :با برنامه ریزیهای

خبر

انجام ش��ده اولین مرکز مانیتورینگ ش��هرداری در
سازمان اتوبوسرانی کرمان راهاندازی خواهد شد.
وی ادام��ه داد :ای��ن مرکز برای س��ایر مجموعه
ش��هرداری نی��ز کم��ک خوب��ی خواهد ب��ود و در
بارندگیها ،آتشس��وزیها و سایر موارد میتوان از

سیستم مانیتورینگ استفاده کرد.
ایرانمنش در ادامه با بیان اینکه تمام ایستگاههای
خط یک (میدان آزادی تا شهدا) مکانیزه میشوند،
افزود :همچنین در راس��تای زیباس��ازی شهر ،تمام
باجههای اتوبوسرانی نوسازی میشوند.

خبر

راهاندازی اولین
مرکزمانیتورینگ شهرداری
دراتوبوسرانی کرمان
سهش�نبه  19خردادم�اه  21 1394ش�عبان 9 1436ژوئ�ن  2015ش�ماره هفدهم  8صفحه

خبر

روند اجرای تفاهم نامه های سرمایه گذاری در کرمان بررسی شد

زمان ثبتنام کاندیداهای
نمایندگی مجلس اعالم شد

نشست پیگیری روند اجرای تفاهم نامه های سرمایه گذاری استان کرمان به ریاست استاندار کرمان
و با حضور معاونان استاندار و سایر اعضا برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان ،مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری
در این رابطه گفت :در این جلسه طرح های اقتصادی و عمران شهری که توسط سرمایه گذاران بخش
خصوصی و غیر دولتی در استان در حال اجرا است بررسی و مشکالت و روند اجرای آنها ارزیابی شد.
رضا س��نجری افزود :عملیات اجرایی برخی از این طرح های اقتصادی که مراحل تامین زیرس��اخت
های آنها انجام شده است طی یک ماه آینده آغاز خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور ،ستاد
انتخابات کش��ور با صدور اطالعیه شماره  3این ستاد
دوره زمان��ی ثبتنام از داوطلب��ان نمایندگی مجلس
شورای اسالمی را اعالم کرد.
بنا بر این گ��زارش ،متن کامل این اطالعیه از این
قرار است:
پی��رو اطالعیه ش��ماره  2به آگاهی ملت ش��ریف
ایران میرساند ،مقدمات برگزاری انتخابات سراسری
دهمین دوره مجلس شورای اسالمی فراهم شده است
و انش��اءاهلل ثبتنام از داوطلبان نمایندگی مجلس از
تاریخ  94 /9/ 28تا  94 /10 /4به مدت هفت روز در
ستاد انتخابات کشور و فرمانداریهای مرکز حوزههای
انتخابیه مجلس انجام خواهد شد.
در اجرای ماده  29قانون انتخابات مجلس ش��ورای
اس�لامی و تبصره های ذیل آن ارائه گواهی رس��می
مبنی بر اس��تعفا و قبول آن و عدم اشتغال در پست
و مقام مورد تصدی در حداقل ش��ش ماه قبل از روز
ثبت نام ،از سوی مشمولین ماده قانونی مذکور ،مجددا ً
مورد تأکید قرار میگیرد.

 40هزار صندلی نیاز پروازهای هوایی کشور است

متناسبسازی زیرساخت فرودگاهی با ظرفیت استان

تفاهم نامه همکاری شرکت
شهرکهای صنعتی و دانشگاه
ولیعصر رفسنجان

رییس س��ازمان هواپیمایی کشوری گفت :بر اساس میانگین بین
المللی حدود  40هزار صندلی نیاز پروازهای هوایی کشور می باشد.
علیرضا جهانگیریان در حاشیه بازدید از فرودگاه کرمان در جمع
خبرنگاران افزود :در طول چند ماه گذشته مجموعا حدود  20درصد
به تعداد صندلی های پروازی موجود کشور اضافه شد.وی خاطرنشان

در نشست مش��ترک مدیرعامل شرکت شهرکهای
صنعتی کرمان و رئیس دانش��گاه ولیعصر رفسنجان
راهکارهای همکاری بین دو مجموعه مورد بررس��ی
قرار گرفت .
این نشس��ت در راس��تای پیوند صنعت و دانشگاه
در محل دانش��گاه ولیعصر رفسنجان با حضور معاون
پژوهشی و جمعی از اساتید دانشگاه و معاون صنایع
کوچک این شرکت برگزارشد .
مجید غفاری مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی
کرمان با مهم برش��مردن آموزش کارکنان واحدهای
صنعتی گفت :برگزاری دوره های آموزش��ی ،تورهای
صنعتی و حضور در نمایش��گاههای داخلی وخارجی
جزو برنامه های حمایتی این شرکت از صنایع کوچک
ومتوسط می باشد.
در ادامه جلسه دو طرح با موضوع” بررسی اثربخشی
دوره ه��ای آموزش��ی برگزار ش��ده ب��رای کارکنان
واحدهای صنعتی” و” نیازس��نجی آموزشی مدیران و
کارشناس��ان واحدهای صنعتی” توسط اساتید ارائه و
نتایج دو طرح مورد بررسی و نقد واقع شد .
همچنی��ن در این نشس��ت مقرر ش��د تفاهم نامه
هم��کاری با ه��دف پیوند صنع��ت و دانش��گاه بین
دومجموعه ،منعقد شود .

نوشتاری آسیب شناسانه در

وی گفت :از مجموع  75هزار میلیارد تومان تفاهم نامه سرمایه گذاری در استان کرمان ،حدود شش
هزار میلیارد تومان معادل  8درصد آنها روی زمین هزینه ش��ده اس��ت .وی ادامه داد :این پروژه ها در
بخش های اقتصادی و شامل طرح های فرآوری مواد معدنی ،فرآوری محصوالت کشاورزی ،طرح های
خطوط انتقال آب ،پروژه های عمران شهری ،تکمیل طرح های خدماتی و گردشگری و  ...می باشد.
گفتنی است در یک سال و نیم اخیر و پس از تشکیل مثلث توسعه اقتصادی در استان،تفاهم نامه
های س��رمایه گذاری به ارزش  75هزار میلیارد تومان بین دس��تگاه های دولتی و بخش غیردولتی و
خصوصی برای اجرای پروژه های مختلف در کرمان امضا شده است.

کرد :با آماده پرواز شدن هواپیماهای جدید ،مجموعا حدود  28هزار
صندلی آماده خواهیم داش��ت که می تواند تاثیر قابل مالحظه ای
خصوصا در پروازهای بین المللی داشته باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد :با اضافه شدن هواپیماهای
جدید ،مقاصد جدید و پروازهای بدون توقفی را شاهد خواهیم بود
که توسط ایرالین های ایرانی انجام می شود.
جهانگیریان به اجرای آیین نامه حقوق مسافران اشاره کرد و گفت:
وج��ود این آیین نامه یک خواس��ته عمومی بود که ماه ها روی آن
کار ش��ده است و برای اولین بار آیین نامه ای که تهیه شده بود در
شورای عالی هواپیمایی مطرح و به تصویب رسید.
وی افزود :این آیین نامه از  15اردیبهشت به مرحله اجرا در آمد
و در طول اجرای یک ماهه این طرح س��طح رضایتمندی مردم به
نحو قابل مالحظه ای افزایش پیدا کرده است.
به گزارش ایرنا ،وی ادامه داد :امیدواریم با اقدامات و برنامه ریزی
هایی که ش��رکت های هواپیمایی انجام داده و خواهند داد ،اجرای
این آیین نامه روال منطقی تر و مناس��ب تری را در طول ماه های
آینده داشته باشد .وی با بیان اینکه استان کرمان در زمینه هوانوردی

فعالیت های خوبی دارد و پنج فرودگاه فعال کش��ور در این اس��تان
قرار دارد ،خاطرنشان کرد :پایه یکی از ایرالین های مهم کشور در
شهر کرمان و در فرودگاه کرمان قرار دارد و یک مرکز آموزشی مهم
هم در جنب فرودگاه کرمان مستقر است.
وی بیان کرد :ظرفیت هایی که در اس��تان وجود دارد بیش��تر از
آن امکاناتی است که در خدمت مردم قرار می گیرد و با بررسی راه
های گسترش و توسعه ،برنامه ریزی هایی در جهت متناسب سازی
زیرساخت ها با ظرفیت استان کرمان خواهیم داشت.
جهانگیری��ان اضافه کرد :ظرفیت هایی که در اس��تان وجود دارد
ای��ن ام��کان را می دهد تا بتوان پروازها را در حوزه های مختلف از
جمله پروازهای بین المللی در استان کرمان توسعه داد و بخشی از
اقداماتی که باید صورت گیرد از طرف مسوولین فرودگاه و شرکت
فرودگاه ها است که سطح امکانات فرودگاه را به سطح استانداردهای
بین المللی برسانند.
معاون وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان هواپیمایی کشوری
برای بازدید از آخرین وضعیت امکانات فرودگاه کرمان به این استان
سفر کرده است.

تقدیر از واحدهای صنعتی برتر در مدیریت مصرف برق

در نشستی با حضور مديركل دفتر خصوصي سازي وزارت نيرو،
مجري طرح توليد پراكنده ش��ركت توانير ،مديركل دفتر مديريت
مصرف ش��ركت توانير ،صنايع همكار در كاهش پيك بار تابستان
 93و مديران ش��ركت توزيع نيروي برق ش��مال استان كرمان که
در محل اتاق بازرگاني اس��تان كرمان برگزار ش��د  ،تعامل صنايع
توليدي و صنعت برق مورد تاكيد قرار گرفت.
آرياي��ي ،مدي��ركل دفت��ر خصوص س��ازي وزارت ني��رو ضمن
برش��مردن آئين نامه هاي تكليفي وزارت نيرو گفت :هدف وزارت
نيرو آن است كه صنايع ،برق مورد نياز خود را با عقد قرادادهاي
دوجانبه از توليدكنن��دگان خريداري كنند و در اين ميان وزارت
ني��رو وظيفه انتقال وامنيت انرژي را بر عهده گيرد .آريايي گفت:
با عقد قراردادهاي دو جانبه ،توليد كنندگان برق موظف خواهند
شد ،صنايع مصرف كننده را در اولويت قراردهند .به عبارت ديگر
تامين برق صنايع داراي قرارداد دو جانبه ،حتي در شرايط كمبود

سوخت ،كمبود ظرفيت توليد و يا محدويت شبكه در اولويت است.
آرياي��ي ضمن برش��مردن مزاي��اي اين طرح گفت :ب��ا انعقاد
قراردادهاي دو جانبه ،عالوه بر آنكه توليد كننده و مصرف كننده
تعامل نزديكي با يكديگر دارند  ،فضاي كسب و كار رونق يافته و
مشاغل جديدي ايجاد ميشود.
در ادامه ،رس��ول عبدالهي ،مديردفتر مديريت مصرف شركت
توزيع نيروي برق شمال استان كرمان گفت :از اولويتهاي صنعت
برق  ،تامين نياز انرژي بخش مولد كش��ور اس��ت و تمركز وزارت
نيرو بر تامين برق صنايع اس��ت و ما نيز براي افزايش توليد ملي
به كارخانجات كمك مي كنيم .وي در خصوص مديريت پيك بار
تابستان افزود :مديريت بار در ساعات پيك  ،روشي نيست كه تنها
در ايران برنامه ريزي ش��ده باشد بلكه در تمام دنيا مديريت پيك
بار از طريق همكاري بار هاي بزرگ مانند صنايع دنبال مي شود.
عبدالهي در ادامه با اش��اره به برنامه هاي تدوين شده برای جلب

همكاري صنايع در مديريت بار تابستان  ،ضمن تشريح طرح ذخيره
عملياتي كه با صنايع باالي  500كيلو وات داراي لوازم اندازگيري با
قابليت قرائت از راه دور و بر اساس آئين نامه ابالغي اجرا ميشود،
در خصوص طرح تعطيالت و تعميرات صنايع گفت:در اين برنامه
كه در بازه زماني  15خرداد تا  15شهريور اجرايي مي شود صنايع
مي توانند با يكي از روش هاي جابجايي تعطيلي جمعه به س��اير
روزهاي هفته  ،جابجايي ش��يفت مصادف با پيك بار به ش��يفت
ش��ب ،انجام تعميرات و تعطيالت س��اليانه در اين بازه زماني و يا
صرف��ه جويي مصرف برق به ميزان حداقل  10درصد در مديريت
پيك بار مشاركت كنند و متناسب با همكاري خود از مشوق هاي
مالي نيز برخوردار ش��وند.در پاي��ان از نمايندگان صنايعي كه در
مديريت پيك بار تابس��تان  93با شركت توزيع نيروي برق شمال
استان كرمان همكاري داشته اند ،با اهدای تنديس ،تقدير شد.

باب پارلمان بخش خصوصی /اتاق های بازرگانی و محدودیتها

پیمان ساالری شریف ات��اق بازرگان��ی ،صنای��ع ،مع��ادن و
کشاورزی در جایگاه بزرگترین تشکل
بخ��ش خصوصی ،طبق قان��ون بهبود
مستمر فضای کسب و کار ،می تواند به
عنوان بهترین مشاور دولت در پیشبرد
اهداف توسعه ای و کاستن از مشکالت
و موانع کسب و کار ایفای نقش نماید ،با
این حال و علی رغم قانون مذکور ،هنوز
اتاق ه��ای بازرگانی به دالیل متفاوتی
نتوانس��ته اند به خوبی به این وظیفه خود عمل نمایند  .تالش
می ش��ود در این نوشته از چند دیدگاه به آسیب شناسی عدم
تحقق اهداف اتاق پرداخته شود:
 عدم مشارکت همه جانبه بخش خصوصی در اتاق هامتاس��فانه ش��مار قابل توجهی از فعاالن اقتصادی ،اعتقادی به
حضور در تش��کل ها نداش��ته و عمال رفتاری تش��کل گریز از
خود بروز می دهند و این عدم حضور باعث می شود که عمدتا
ش��رکت کنندگان جلس��ات اتاق ها ،محدود به جمع قلیلی از
فع��االن اقتصادی گش��ته و نظرات بخ��ش خصوصی به صورت
جام��ع منعکس نگردد  .بازنگ��ری در روش های ارتباطی اتاق
ه��ا ب��ا اعضا در جهت تقویت ارتباطات و همچنین اس��تفاده از
ابزارهای نوین اطالع رس��انی و ارتباط��ی می توانند در تقویت
این ارتباطات موثر باش��د  .از دیگر سو ،فعاالن اقتصادی بخش
خصوص��ی نیز باید با تعدیل انتظارات خود از اتاق ،با حضور پر
رنگ و موثر در جلسات ،به این نشست ها ،غنا بخشیده و انتظار
حل تمامی مش��کالت مطروحه در جلسات را به صورت آنی از
خود دور نمایند  .همچنین با حضور مس��تمر خود در اتاق ها،
مسئولین مربوطه اعم از خصوصی و دولتی را به پاسخ گویی به
مطالبات  ،تشویق و ترغیب نمایند .
 کمبود وقت اعضای هیات نمایندگان اتاق هاب��ا توجه به اینکه اعضای هی��ات نمایندگان اتاق ها،خود نیز از
فعاالن اقتصادی بخش خصوصی هستند و هر یک ،در کسب و
کار متفاوتی مش��غول فعالیت می باشند با معضل کمبود وقت
برای تخصیص زمان کافی فعالیت در اتاق ها روبرو هستند که
این ش��رایط ،منجر به عدم انجام کارشناس��ی های الزم قبل از
جلسات و عدم پیگیری مسائل پس از جلسات می شود که این
خود از کارایی اتاق های بازرگانی کشور به شدت کاسته است.
پر واضح اس��ت که فعاالن بخش خصوصی به واس��طه کسب و
کارهایی که هر کدام در آن اشتغال دارند ،با انبوهی از مشکالت

اجرایی و تقنینی دس��ت و پنجه نرم م��ی کنند و در بیان این
معضالت از خبره ترین کارشناس��ان هس��تند اما گاها به دلیل
عدم تسلط کافی به قوانین و بخشنامه های مربوطه و همچنین
کمبود وقت ،نمی توانند و نباید به عنوان کارشناس��ان اتاق ها،
برای ارائه گزارشهای کارشناس��ی و پیگیری خروجی جلسات
انجام وظیفه نمایند .
از دی��د نگارن��ده ،نقش اعضای اتاق ها ،بای��د صرفا در حد ارائه
پیش��نهادات ،بیان مشکالت و در صورت امکان ارائه راه حل ها
تعریف گردد و تهیه گزارش های کارشناس��ی و انجام پیگیری
های الزم تا حصول نتیجه می بایس��ت به پرسنل آموزش دیده
اتاق ها به عنوان کارشناس��ان این ح��وزه تفویض گردد  .قابل
ذکر اس��ت که متاسفانه در اکثر اتاق های کشور ،به دلیل عدم
کادرس��ازی متناس��ب با نیازهای بخ��ش خصوصی و همچنین
مش��غله فراوان اعضای اتاق ها ،بسیاری از جلسات بدون نتیجه
پای��ان می یابند و پیگیری های الزم ب��رای حصول نتیجه ،در
م��واردی خاص و صرفا با ابتکار عم��ل برخی از اعضای اتاق ها
صورت می گیرد و این عدم نتیجه گیری ،منجر به دل س��ردی
فعاالن اقتصادی گش��ته و نتیجه آن،کم رنگ شدن حضور آنها
در جلسات اتاق ها است لذا تبیین شرح وظایف فعاالن اقتصادی
در اتاق ها و کادرسازی و استفاده از نیروهای کارشناس متبحر
باید در اولویت دوره جدید اتاق های سراسر کشور قرار گیرد.

دهی عملکرد اتاق ها به سمت شرایط مطلوب شوند.
 عدم وجود مکانیزم نظارت بر فعالیت های درون اتاق هاقابل ذکر اس��ت که کمیسیون های تخصصی اتاق ها به عنوان
بازوه��ای اصل��ی حرکتی اتاق ،ع�لاوه بر برنامه مح��ور بودن،
نیازمند نظارت عملکردی نیز هس��تند ،توضیح آنکه در صورتی
که اعضای هیات رییسه اتاق ها ،خود را پای بند به حرکت در
چارچوب برنامه های تدوین ش��ده بدانند ،نیازمند اهرم نظارتی
بر کمیسیون ها و واحدهای تابعه اتاق ها هستند تا بدین گونه
از نحوه عملکرد اجزای اتاق مطلع گشته و اصالحات الزم را در
مدیریت بخش ها و کمیس��یون های اتاق و همچنین برنامه و
اهداف ،به انجام رسانند .
 موازی کاری کمیسیون های اتاق هایک��ی از معضالتی که اتاق های بازرگانی با آن روبرو هس��تند،
هم پوش��انی عملکردی کمیس��یون ها است و این هم پوشانی،
محصول برنامه محور نبودن و عدم تفکیک وظایف بخش های
مختلف اتاق ها است  .بدیهی است در صورت تدوین برنامه ای
جامع برای اتاق ها و به تبع آن تبیین شرح وظایف کمیسیون
ها ،موازی کاری و اتالف انرژی و وقت فعاالن اقتصادی به مراتب
کمتر بوده و س��رخوردگی ناشی از نتیجه محور نبودن فعالیت
های این نهاد کاهش خواهد یافت .

 ارتباط ضعیف اتاق های استان ها با اتاق ایران عدم برنامه محوری اتاق ها و ارکان آنهاات��اق ه��ای بازرگانی به عنوان مح��ل گردهمایی فعاالن بخش قابل ذکر است اتاق ایران که متشکل از اعضای هیات نمایندگان
خصوصی و بازوی مش��ورتی سه قوه میبایست در دوره جدید اتاق های سراس��ر کشور است ،می تواند به عنوان نهادی بسیار
برنامه محوری را سرلوحه امور خود قرار دهند  .پر واضح است که تاثیرگذار که نخبگان اقتصادی سراس��ر کشور را در خود جای
این نهاد بسیار مهم و تاثیرگذار بر تصمیم های خرد و کالن تصمیم داده ،ایفای نقش نماید و پر واضح اس��ت که کمیس��یون های
تخصص��ی اتاق
گیر ن��د گا ن
ایران در راستای
کشور ،نیازمند
پیش��برد اهداف
تدوی��ن برنامه
در مورد مسایل مختلف باید در کمیسیونهای تخصصی اتاقهای
ات��اق ها بس��یار
ه��ای کوت��اه
سراسر کشور بحث شده و نتیجه آن و درخواست طرح موضوع
کلیدی هستند
م��دت ،می��ان
در سطح کالن کشور ،در کمیسیونهای اتاق ایران مطرح گردد ولی
و بدیهی اس��ت
م��دت و بلن��د
متاسفانه این ارتباط دوسویه بین کمیسیونهای اتاقهای سراسر
ک��ه مس��ا ئل ،
م��دت اس��ت
کشور و اتاق ایران وجود نداشته و هر کدام از اتاقها مستقل از اتاق
مش��کال ت ،
که ای��ن برنامه
ایران و سایر اتاقهای کشور فعالیت میکنند
پیش��نها د ا ت
اصلی باید محور
و راهکاره��ای
و اس��اس برنامه
تدوین ش��ده در
ریزی کمیسیون
های اتاق نیز قرار گرفته تا کمیسیون های تخصصی اتاق ها با اتاق ایران از دل این کمیسیون ها بیرون آید .لذا طرح موارد و
تدوی��ن برنامه و تغییر مکانیزم نظارتی درون اتاق ،باعث جهت مسائل از ناحیه اعضای کمیسیون ها که از سراسر ایران گردهم

آمده اند صورت خواهد گرفت و طبیعتا موارد مطروحه ،مواردی
هس��تند که می بایست در کمیسیون های تخصصی اتاق های
سراسر کشور بحث شده و نتیجه آن و درخواست طرح موضوع
در سطح کالن کشور ،در کمیسیون های اتاق ایران مطرح گردد
ولی متاسفانه این ارتباط دوسویه بین کمیسیون های اتاق های
سراس��ر کشور و اتاق ایران وجود نداشته و هر کدام از اتاق ها،
مستقل از اتاق ایران و سایر اتاق های کشور فعالیت می کنند.
همچنین به دلیل رفت و آمد مس��ئوالن کش��وری به اتاق های
سراسر کشور ،از اتاق ها و کمیسیون های آنها در سراسر کشور
درخواست ها و موارد متفاوت و گاها متناقضی شنیده می شود
و مس��ئوالن و تصمیم سازان اقتصادی را بعضا دچار سردرگمی
س��اخته و مش��خص نمی ش��ود که مس��ائل اولویت دار بخش
خصوصی کدام اس��ت و مش��کل را از کجا باید دنبال کنند؟ .بر
این اس��اس ،نیاز به ایجاد وح��دت و هم صدایی بین اتاق های
سراس��ر کشور و استفاده از اتاق ایران به عنوان متحد کننده و
تلفیق کننده نظرات بخش خصوصی از سراس��ر ایران واجب و
ضروری است  .همچنین پیشنهاد می گردد در کمیسیون های
تخصص��ی اتاق ایران ،نماینده ای از کمیس��یون مربوطه در هر
استان ،شرکت نماید تا فرآیند هم صدایی آغاز گردد .
برگزاری نشست هایی بدون تدوین استراتژی مناسبدعوت از مس��ئوالن و نماین��دگان مردم در مجلس برای حل و
رفع مش��کالت بخش خصوصی یکی از راهکارهایی است که در
اتاق های سراس��ر کش��ور به کار گرفته می شود ولی متاسفانه
به دلیل عدم تدوین اس��تراتژی های مناسب برای طرح مسائل
و ع��دم وجود برنامه ای مدون برای دعوت از صاحب نظران هر
بحث ،عمال جلس��ات به مجالس پرسش و پاسخ تبدیل شده و
خروجی قابل مالحظه ای را نمی توان از آنها اس��تخراج کرد .
وج��ود کمیته ای ب��رای برقراری جلس��ات و تصمیم گیری در
خصوص مدعوین ،مس��ائل قاب��ل طرح و همچنین تهیه صورت
جلسه احتمالی برای اخذ تاییدیههای مربوطه ،می تواند به عنوان
یک راهکار مفید و کارا مورد مداقه قرار گیرد و تاکید بر کیفیت
و اثربخشی جلسات به جای کمیت آنها می تواند راهکاری برای
برون رفت از این وضعیت باشد .
بدیهی اس��ت در کنار نقاط ضعف یاد شده ،اتاق های بازرگانی
دارای نقاط قوت متعددی بوده و به نوعی مامن فعاالن اقتصادی
در سال های اخیر بوده اند که امید است در دوره جدید بتوانند
بیش از پیش نقش خود را در جهت پیش��برد توسعه اقتصادی
کشور ایفا نمایند.
* کارشناس و تحلیلگر اقتصادی

خبر
مدیرکل بودجه استانداری کرمان:

شورای برنامهریزی استان
با الزامات محدودکنندهای
مواجه است

مدیرکل بودجه اس��تانداری کرمان گفت :ش��ورای
توس��عه و برنامه ریزی استان با الزامات محدودکننده
ای مواجه است و عمال قدرت و اختیاری که در شورا
برای اولویت بخشی نیاز است ،تحت الشعاع این مسئله
قرار می گیرد.
به گزارش ایسنا“ ،جعفر رودری” در جلسه شورای
برنامه ریزی و توسعه استان کرمان اظهار کرد :بودجه
سال جاری کش��ور 846.7 ،هزار میلیارد تومان است
که  71درصد از آن بودجه ش��رکت ها و  28.9درصد
بودجه عمومی دولت را شامل می شود.
وی افزود :حدود  236هزار میلیارد تومان از محل
مناب��ع عمومی دولت و  51هزار میلیارد تومان اعتبار
تملک دارایی س��رمایه ای است .رودری تصریح کرد:
سهم اعتبارت هزینه ای  74درصد است و نشان دهنده
ساختار متورم و باال بودن هزینه های دولت است که
دولت و برنامه ریزان در جهت منفی کردن این سهم
تالش می کنند .وی بیان کرد :مجلس مصوب کرده
اس��ت که  220هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی
در ش��ش ماه نخست س��ال ابالغ شود و مابقی منوط
به درآمدهاست.
مدیرکل بودجه استانداری کرمان گفت :سه درصد
اعتبارات هزینه ای استانی و  97درصد کشوری توزیع
می ش��ود و اس��تان ها اختیاری در این زمینه ندارند.
همچنین اس��تان ها در منابع بودجه  25درصد سهم
اما در مصارف بودجه استانی  5درصد سهم دارند.
رودری تصریح کرد :س��رجمع اعتبارات  94استان
در نف��ت و گاز و الزامات کاهش یافته و در ماده 180
با  65و نیم درصد افزایش مواجه بوده است.
وی بی��ان کرد 399 :میلیارد تومان اعتبار در ماده
 180داریم که  60درصد استانی توزیع می شود و 40
درصد در ارتباط با طرح های ملی استانی شده ،است.
مدی��رکل بودجه اس��تانداری کرم��ان اظهار کرد:
اعتبارات تملک دارایی اس��تان یک درصد از متوسط
کشور باالتر است و  610میلیارد تومان می باشد.
وی افزود :بودجه هزینه ای استان ها در سال جاری
 21درصد و بودجه هزینه ای استان کرمان  24درصد
رشد دارد که بخشی از آن به دلیل استخدام های جدید
در استان و بخش دیگر به دلیل پیگیری ها برای بهبود
وضعیت بودجه استان می باشد.

استاندار کرمان خبر داد

تشکیل معاونت اقتصادی
استاندار کرمان گفت :امیدواریم با تشکیل معاونت
اقتصادی،حرکت��ی بهتر از گذش��ته در زمینه اجرای
سرمایه گذاری در استان کرمان انجام دهیم و تا یک
ماه آینده معاون اقتصادی را معرفی می کنیم.
به گزارش ایس��نا“ ،علیرضا رزم حسینی” در جلسه
شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان اظهار کرد:
بنا به دس��تور شورای عالی اداری مبنی بر استقالل یا
تش��کیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی ،مقرر شد به
منظور توسعه استان ها ،معاونت اقتصادی و امور بین
الملل استانداری ها تشکیل شود.
وی اف��زود :ب��ه دلیل ماموریتی ک��ه در پروژه های
اقتصادی و توس��عه ای در اس��تان دنب��ال می کنیم،
ظرفیت مس��تقلی در این زمینه به وجود می آید که
پ��روژه های بخش خصوصی را به طور متمرکز دنبال
کرده و کار را انجام دهد.
رزم حس��ینی تصری��ح کرد :فرصت خوبی اس��ت و
امیدواری��م با تش��کیل این معاون��ت ،حرکتی بهتر از
گذشته نس��بت به اجرای س��رمایه گذاری در استان
کرمان انجام دهیم و طی یک ماه آینده معاون اقتصادی
را معرفی می کنیم .استاندار کرمان بیان کرد :معاون
عمرانی استانداری طی یک ماه آینده لیست همه پروژه
های نیمه تمام استان به تفکیک شهرستان ،بخش و
روس��تا را مشخص و به رسانه ها اعالم خواهد کرد تا
هرکس عالقمند است این طرح ها را به نام خود تمام
و بهره برداری کند و امیدواریم امسال بتوانیم بخشی
از طرح های نیمه تمام را به مردم و موسسات توسعه
ای واگذار کنیم.
وی افزود :باید برگزاری جلسات با زمان مشخص و
حداکثر بهره وری باش��د تا مدیران بتوانند در ساعت
اداری به کار مردم رسیدگی کنند.

نشت یابی  480کیلومتر
خط تغذیه و شبکه توزیع
گاز

مدیر عامل شرکت گاز استان کرمان گفت  :بیش
از  480کیلومتر خط تغذیه و شبکه توزیع گاز طبیعی
در استان کرمان و  310مورد حوضچه ،بررسی و نشت
یابی شده که تعداد  300مورد نشتی ناشی از اتصاالت
رگالتور هم مشخص و اصالح شده است.
محمد علی ودیعتی گفت  :بازرسي و كنترل فني
اجرای پروژه ها و همچنین بازرسي سرزده و متناوب در
طول سال از پروژه هاي در دست اجرا به منظور بررسي
كيفي و فني اجراي كار در چهار چوب مش��خصات و
استانداردهاي قابل قبول شركت گاز  ،بازرسي و كنترل
فني اقالم خريداري شده و بررسي و اظهار نظر نسبت
به اقالم مازاد برگش��ت داده ش��ده از پروژه ها به انبار
كاال با رعايت نكات و دستورالعملهاي مربوطه ،بخشی
از وظایف واحد بازرسی می باشد.

خبر

رکورد جدید تولید در
واحدهای معدنی گلگهر

تولید سنگ آهن در معادن گل گهر  2و  4از
مرز پنج میلیون و  300هزار تن گذشت .حسن
ساالری مدیر مجتمع معدنی گل گهر  2و  4با
اعالم این مطلب افزود :برنامه تولید این مجتمع
در س��ال  93رسیدن به میزان تولید  4میلیون

و  500هزار تن س��نگآهن ب��ود ،اما با تالش
کارکن��ان این مجموعه  ،بیش از پنج میلیون و
 300هزار تن سنگآهن تولید شد که نشان از
رش��د  10درصدی نسبت به برنامه تولید دارد.
ساالری با بیان هدفگذاری مجتمع برای افزایش

تولید و برنامهریزیهای انجام ش��ده برای سال
جاری به اشتغال به کار بیش از یکهزار و 300
نفر در این مجموعه عظیم اش��اره کرد و افزود:
پیشبینی میشود امسال حدود  5.5میلیون تن
سنگآهن در معادن گلگهر  2و  4تولید شود.
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 25عنوان نمایشگاه در
کرمان برگزار می شود

مدیرعام��ل ش��رکت نمایش��گاه های بی��ن المللی
جنوبش��رق گف��ت 25 :عنوان نمایش��گاه ب��ا عناوین
مختلف تا پایان امسال در تقویم نمایشگاه بین المللی
جنوبشرق گنجانده شده است.
محمدحسین میرزایی افزود :این نمایشگاه ها که
اکثر آنها به صورت کش��وری برگزار می شوند در بازه
های زمانی حدود دو ماه برنامه ریزی شده اند و هیچ
کدام حذف نخواهند شد.
وی خاطرنش��ان کرد :نمایشگاه خودور ،رایانه ،مواد
غذایی و چرم و البس��ه از جمله نمایش��گاه های سال
 94هستند.
وی گفت :ب��ا برگزاری این نمایش��گاه ها ،در حال
تثبیت س��ایت دائمی نمایشگاه بین المللی جنوبشرق
هستیم.
مدیرعام��ل ش��رکت نمایش��گاه های بی��ن المللی
جنوبش��رق افزود :با وجود اینکه در برپایی نمایشگاه
از استان های دیگر عقب تر هستیم ولی خوشبختانه
ش��اهد یک حرکت س��ریع و رو به جلو در این زمینه
می باش��یم .وی از افتتاح نمایشگاه مبلمان خانگی و
اداری در  18خرداد خبر داد و گفت :این نمایشگاه تا
 22خرداد ادامه دارد که به وس��عت حدود شش هزار
متر مربع برگزار می ش��ود و تمامی برندهای شاخص
کشور در آن شرکت می کنند.
میرزای��ی با بیان اینکه خیل��ی از برندهای مبلمان
خانگی و اداری برای اولین بار در کرمان حضور خواهند
داش��ت بیان کرد :حدود  170شرکت در سطح کشور
در این نمایشگاه شرکت می کنند .وی در گفت و گو
با ایرنا ادامه داد :نمایشگاه صنعت و معدن برای اولین
بار به صورت تخصصی در کرمان برگزار خواهد شد و
در حال برنامه ریزی آن هستیم.
مدیرعام��ل ش��رکت نمایش��گاه های بی��ن المللی
جنوبش��رق گفت :سال گذش��ته  10نمایشگاه برگزار
ش��د که به طور متوسط بیش از  100هزار نفر از هر
نمایش��گاه بازدید کردند .وی با اشاره به اینکه برپایی
چنین نمایش��گاه هایی بستر پویایی اقتصاد استان را
فراهم می کند عنوان کرد :برندهای تولیدی کش��ور و
استان در این نمایشگاه ها حضور پیدا می کنند و بین
اقشار مختلف مردم مطرح می شوند و همچنین زمینه
آش��نایی مردم را با تولیدکنندگان داخلی فراهم می
کند .میرزایی گفت :برپایی چنین نمایشگاه هایی در
پویایی شهر و استان موثر است و اشتغالزایی را به دنبال
دارد.وی با بیان اینکه اکثر نمایشگاه های برگزار شده
برای اولین بار دایر شدند ،اضافه کرد :مردم کرمان حق
دارند بعد از چندین سال رکود نمایشگاهی ،محلی را
برای دیدن هر آنچه مورد نیازشان هست ،داشته باشند.

گزارش «اقتصاد کرمان» ازعملکرد تجارت خارجی استان

تراز مثبت  ، 93رشد بهاری 94
معصومه سعید :استان کرمان در زمینه صادرات ،برگ های برنده ای دارد که جایگاه این استان را در
صدر صادرکنندگان محصوالت غیر نفتی تثبیت کرده است چنانکه بر اساس آمار گمرکات استان کرمان
در سال  ،۱۳۹۳صادرات استان در مجموع به  1میلیارد و  167میلیون دالر رسید که در مقایسه با سال
( ۱۳۹۲معادل  795میلیون و  ۸99هزار دالر) به میزان 47درصد افزایش نشان می دهد.
در همین حال بر اساس گزارش «اقتصاد کرمان» در سال  ۱۳۹۳حدود  719میلیون دالر انواع کاال وارد
استان شده که البته واردات استان نیز 66درصد رشد داشته است.بر اساس این گزارش ،عمده کاالهای
وارداتی به استان ،مواد اولیه کارخانجات تولیدی و کاالی واسطهای است و عمدتاً اجزاء و قطعات خودرو،
ماشینآالت صنعتی ،اقسام نهادههای تولید و  ...می باشد لذا این موضوع نقطه عطفی در واردات استان
می باش��د چرا که در س��ال  93تنها حدود  20درصد کاالی آماده مصرف واردکرده ایم و سایر کاالهای
وارداتی به پروسه تولید استان وارد شده اند.
بر این اساس ،آمار فوق نشان می دهد تراز تجاری استان همچون سالیان گذشته مثبت بوده که نشانه
قرار داشتن کرمان در شمار استان های موثر صادراتی کشور است.
این گزارش می افزاید:عمده محصوالت صادراتی اس��تان در س��ال  93پس��ته و مغز پس��ته بوده که
صادرات این گروه محصول ،حدود 1میلیاردو 69میلیون دالر اس��ت و به نس��بت س��ال  55 ،92درصد
افزایش نشان می دهد.
بر اساس این گزارش،دومین محصول عمده صادراتی استان کرمان در همین سال ،کاشی و سرامیک
بوده که به میزان  13میلیون و  64هزار دالر از استان کرمان صادر شده است و نسبت به سال  92حدود
 19درصد افزایش را نشان می دهد.
گزارش «اقتصاد کرمان» می افزاید.:خرما ی خشک و تازه به عنوان سومین محصول صادراتی با میزان

پتروشیمی کرمان
و منطقه ریلی زرند
به کجا رسید؟

 10میلیون و  878هزار دالر صادرات در سال  ،93نسبت به سال  ،92رشد حدود  25درصدی داشته است.
این گزارش نش��ان می دهد:رتبه های چهارم و پنجم عمده محصوالت صادراتی اس��تان ،س��یمان و
مصنوعات مس��ی بوده که در س��ال  93به ترتیب  10میلیون و 470هزار دالر و 8میلیون و  761هزار
دالر صادرات صورت پذیرفته است که البته نسبت به سال پیش از آن با رشد منفی  18و  57درصد از
لحاظ دالری مواجه بوده ایم.
بر این اس��اس،عمده ترین خریداران کاالهای صادراتی اس��تان کشورهای چین ،عراق  ،امارات متحده
عربی ،افغانستان و هند بوده اند .نمودار زیر ،میزان صادرات از هر یک از گمرکات استان را در سال 93
و در مقایسه با سال  92نشان می دهد.
رشد بهاری 94
همچنین بر اساس تازه ترین اظهار نظر مدیرکل گمرکات استان کرمان ،صادرات کاال در دو ماه نخست
امس��ال از طریق گمرکات اس��تان نسبت به مدت مشابه س��ال قبل از نظر ارزشی  35درصد کاهش و از
نظر وزنی  30درصد رشد داشته است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل گمرکات کرمان ،محمدرضا قادر گفته است :میزان صادرات کاال در
این مدت 73 ،میلیون و  11هزار و  615دالر به وزن  64هزار و  317تن بوده است.
وی بیان کرد :میزان واردات دو ماه امسال نیز به ارزش  76میلیون و  412هزار و  416دالر و وزن 13
هزار و144تن بوده که این مقدار نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته از نظر ارزشی  48درصد و از نظر
وزنی  61درصد رشد داشته است .وی گفت :عمده ترین کاالی صادراتی از گمرک استان کرمان شامل
پسته و مغز پسته ،کاشی و سرامیک ،خرما ،سیمان ،مصنوعات مسی و مهمترین کاالی وارداتی نیز شامل
اجزا و قطعات خودرو ،لوازم صنعتی و برقی ،سایر لوازم و ماشین آالت صنعتی مکانیکی ،الیاف و غیره است

مدی��رکل اقتص��ادی و س��رمایه گذاری اس��تانداری کرم��ان گفت:
مجوزفعالیت پتروش��یمی فجر کرمان از سوی وزارت صنعت ،معدن و
تجارت صادر و تخصیص خوراک توسط وزارت نفت انجام شده است“.رضا
س��نجری” درباره روند اجرای پروژه پتروشیمی فجر کرمان اظهار کرد:
کنسرس��یوم سرمایه گذاری ش��کل گرفته و سهام داران مشخص شده

و س��هم آورده برای شروع طرح آماده است .وی افزود :مجوزفعالیت از
سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت نیز صادر و تخصیص خوراک توسط
وزارت نفت انجام ش��ده است .سنجری تصریح کرد :هم اکنون سرمایه
گذاران پروژه پتروشیمی در حال تکمیل طرح حفاظت زیست محیطی
برای واگذاری زمین هستند.
مدیرکل اقتصادی اس��تانداری کرمان در ادام��ه درباره روند اجرایی
منطق��ه ریلی زرند نیز گفت :مکان یابی مکان این طرح انجام ش��ده و
دستگاه های اجرایی تامین کننده زیرساخت های منطقه پس از بررسی،
نظر موافق خود را اعالم کرده اند .وی در گفت و گو با ایس��نا ،با بیان
اینکه موسسه مالی و اعتباری عسکریه و صندوق بازنشستگی فرهنگیان
س��رمایه گذاران منطقه ریلی زرند هستند ،افزود :در حال حاضر طرح
امکان سنجی (توجیهی) منطقه توسط این دو مجموعه در حال تدوین
است که پس از ارائه طرح به سازمان مناطق ویژه کشور و بررسی،مجوز
مربوطه صادر خواهد شد.

روایت سیدمحمد آیت الهی موسوی ،از سنگ های پیش پای« انجمن سنگ» استان

ظرفیت کمتر دیده شده سنگ های تزئینی

رییس انجمن توس��عه صادرات س��نگ های تزیینی استان گفت:
سیس��تم اقتصاد کشور متاسفانه یک چرخه منفی پیدا کرده و این
چرخه منفی به زودی باعث مش��کالت بیشتری برای اقتصاد ایران
خواهد شد بنابراین درخواست می کنیم که مسئوالن به این موضوع
توجه بیش��تری کنند .وی افزود:در حالی کارآفرینان ،متهم به عدم
پرداخت بدهی های خود به بانک ها هس��تند که مسبب اصلی این
شرایط ،دیگران هستند و نقص در برنامه ریزی کل کشور است که
کارآفرین به اینجا رسیده است.
«محمد آیت الهی موسوی» با اشاره به دالیل خام فروشی سنگ
های معدنی در اس��تان کرمان اظهار کرد :دلیل خام فروشی سنگ
های معدنی ،حذف سرمایه در استان کرمان است ،ضمن آنکه عدم
توجه مس��ئوالن به بخش معدن نیز مزید بر علت ش��ده است .وی
ادامه داد :در بخش کشاورزی بیشترین توسعه را پیدا کرده ایم ،به
دلیل اینکه ،کار س��اده بوده و همچنین کشاورزان می توانستند ،از
آبهای زیرزمینی اس��تفاده کنند ،که با این اقدام ما را به یک فاجعه
بزرگ نزدیک کرده اند.
رییس انجمن توس��عه صادرات سنگ های تزیینی استان کرمان
افزود :اکنون بهترین راهکار برای برون رفت از بحران آب ،س��رمایه
گ��ذاری معدنی در راس��تای اقتصاد مقاومتی اس��ت به طوری که،
واحده��ای کوچک دانش بنی��ان و مردم بنیان به وج��ود آوریم تا
بتوانند در این بخش ها ،ش��امل اس��تخراج ماده معدنی ،فرآوری و
صادرات نقش آفرینی کنند.
وی اضافه کرد :برای اینکه این اتفاق رخ دهد ،قطعا باید تغییری
در س��اختار اقتصادی ،فرهنگی ،بانکی ،فضای کس��ب و کار وحتی
بخش سیاسی ایجاد شود.

کارآفرینان بخش خصوصی ،ستاره دار شده اند
آیت اللهی موس��وی اظهار کرد :باید یک تغییر ساختاری در این
بخش ها داده ش��ود تا بتوانیم ادعا کنیم که در راس��تای توس��عه
اقتصادی حرکت جدی صورت گرفته است.
وی افزود :خوشبختانه در این زمینه گام های اولیهای برداشته شده
اس��ت ،اما این کافی نیست .اکنون کارآفرین بخش خصوصی متهم
به عدم پرداخت بدهی های خود به بانک ها است و سه ستاره شده
است ،لذا نمی تواند حرکتی انجام دهد به طوری که هر سرمایه دار
دیگری به وضعیت آنها بنگرد ،دیگر حاضر به سرمایه گذاری نیست.
آیت اللهی موسوی گفت :دولت خودش یکسری مشکالت در برنامه
ریزی اقتصادی به وجود آورده است در حالی که ما توقع داشتیم که
دولت حالل مشکالت باشد ،به عنوان مثال علیرغم توصیه استاندار
به معاون اول رییس جمهور که بدهی های بانکی واحدهای صادراتی
تا زمانی که از رکود خارج شوند ،فریز گردد و سرمایه در گردش به
آنها داده ش��ود که با این کار سرمایه گذاران نیز تشویق به سرمایه
گذاری می ش��وند ولی متاسفانه تاکنون اقدامی انجام نگرفته است
و حتی فشار بانک ها برای وصول مطالباتشان بیشتر شده است.
رییس انجمن توس��عه صادرات سنگ های تزیینی استان کرمان
عنوان کرد :تا زمانی که س��رمایه گ��ذاری در بخش فراوری صورت
نگرفته است ،نمی توانید توقع داشته باشید ،مردم خام فروشی نکنند
و کار فرآوری انجام دهند .این کار مس��تلزم تغییر ساختارها است،
که مهمترین آن در یک کالم بهبود فضای کسب و کار می باشد.
وی با اش��اره به تعداد کارخانه های فعال در استان کرمان اذعان
کرد :در کرمان  77کارخانه سنگ تزیینی ،پروانه بهره برداری دارند
و  25واحد کوچک س��نتی نیز کارهای تولید مصنوعات س��نگی را
انجام می دهند.
آیت اللهی موس��وی با بی��ان اینکه ،در کل کش��ور  6هزار واحد
فراوری س��نگ وجود دارد ،اضافه کرد :گردش مالی این صنعت در
دنیا  22میلیارد یورو اس��ت که س��هم ما از دنیا بس��یار اندک است
و بیش��تر به دنبال خام فروش��ی هستیم این در حالی است که 80
درصد محصوالت سنگی به صورت خام از کشور خارج می گردد.
رییس انجمن توس��عه صادرات سنگ های تزیینی استان کرمان
در گفت وگو با ایسنا ،گفت :ما در زمینه بازار سنگ های تزیینی در
دنیا  1.37درصد س��هم داریم این در حالی است که کشور چین با
داشتن  34درصد بازار جهانی سنگ ،رتبه اول و بعد از آن هندوستان،
ترکیه ،برزیل و ایتالیا دارا هستند.
وی با اشاره به اینکه ،بیشتر سنگ های معدنی به صورت خام از

ایران به چین صادر می گردد ،اظهار داش��ت :این سنگ خام  ،پس
از فراوری متاسفانه مجددا در استان فروخته می شود.
رییس انجمن توس��عه صادرات سنگ های تزیینی استان کرمان
ادامه داد :این درحالی است که در استان کرمان ،کارخانجاتی وجود
دارد که ماشین آالت بسیار مدرنی دارند و می توانند محصول معادن
کرمان را پس از فرآوری صادر کنند و به بیش��ترین ارزش افزوده
برسانند .وی با اشاره به دلیل عدم فروش سنگ های تزیینی استان
کرم��ان گفت :تمرکزی در بازار نداریم یعنی بازارچه س��نگ برای
رقابتی سالم وجود ندارد تا تولید کنندگان کرمانی بتوانند محصوالت
خود را در آن بازارچه عرضه کنند و این امر باعث شده است ،واسطه
هایی به وجود آیند که به ناحق ،سنگ استان های دیگر را در استان
تبلیغ و عرضه می کنند و موجب ورشکستگی کارخانه های استان
می ش��ود .آیت اللهی موسوی با اشاره به حمایت استانداراز صنعت
سنگ کرمان افزود :استاندار در اولین جلسه ای که مشکل خود را
مطرح کردیم ،یک زمین در کنار ش��هرک صنعتی خضرا برای این
کار تخصیص دادند که متاسفانه بروکراسی اداری باعث شده تاکنون
این زمین واگذار نگردد تا بتوانیم با طراحی مناسب ،مکانی در خور
استان و برای صادرات در اختیار کارخانه داران و تولیدکنندگان قرار
دهیم که در رقابت با دیگر اس��تان ها به عرضه مس��تقیم سنگ در
راستای حفظ زنجیره ارزش،از معدن تا محصول صادراتی بپردازیم.
باال بودن ،کیفیت سنگ تزیینی کرمان
وی ب��ا تاکید بر لزوم کیفی س��ازی در محصوالت فرآوری ش��ده
تولید کرمان ،اضافه کرد :کیفیت فراوری در اس��تان کرمان با توجه
به اینکه صادرات از طریق ش��رکت نق��ش کریمان که مجموعه ای
مستقل ولی متشکل از اعضای انجمن می باشد صورت می گرفت،
کنترل کیفی مطابق اس��تانداردهای جهانی دقیقا اجرا میگردید و
این باعث ش��ده بود که کیفیت سنگ تزیینی تولیدی استان پایین
تر از دیگر استان ها نباشد.
آیت اللهی موسوی با بیان علت خرید محصوالت فرا استانی گفت:
شبکه غلطی که از طریق دالالن در کرمان ایجاد شده ،باعث شد که
محصوالت خارج از استان در کرمان فروش برود و دلیل آن نیز این
بود که شبکه فروش کاملی در کشور وجود دارد ولی هیچ کارخانه
ای از کارخان��ه های کرمانی در این ش��بکه فروش دفتری ندارند و
بازار یابی نمی توانند بکنند.
رییس انجمن توس��عه صادرات سنگ های تزیینی استان کرمان
تصریح کرد :اکنون یک واحد کوچک در اختیار گرفته ایم که بتوانیم
س��نگ خود را در بازار داخلی عرضه کنیم و با وجود کنسرس��یوم

صادراتی و این واحد فروش داخلی در کرمان ،خواهیم توانست سنگ
کرمان را معرفی و نیز مانند س��نگ های س��ایر استان ها در پروژه
های کرمان تعریف و به مصرف رسانیم و همه از این امر سود ببرند.
وی اذعان کرد 183 :معدن در اس��تان کرمان ثبت ش��ده اس��ت
ک��ه عده ای روی آنها س��رمایه گذاری ک��رده اند به طوری که75 ،
معدن به بهره برداری رس��یده اس��ت و  96معدن در حال اکتشاف
و  12مع��دن دیگر گواهی کش��ف گرفته اند .این معدن ها ش��امل
مرمری��ت ،تراورتن ،گرانیت ،کونگلومرا ،مرمر می باش��ند که این
آخری (مرمر)مزیت بسیار باالیی در کشور دارد و بیشتر معادن آن
در کرمان متمرکز اس��ت .آیت الهی موس��وی با اشاره به میزان ارز
آوری س��نگ های تزیینی ادامه داد :اگر بخواهیم آنها را در کرمان
فراوری و صادر کنیم ،س��االنه ح��دود  1.5میلیارد دالر می توانیم
ارزآوری داشته باشیم.
وی بی��ان کرد :این اتفاق زمانی خواهد افتاد که ما  100کارخانه
فراوری سنگ مدرن در کرمان داشته باشیم( .اکنون  4کارخانه مدرن
در کرمان و  2کارخانه در س��یرجان داریم) ولی متاس��فانه در حال
حاضر از  77کارخانه موجود هم ،تعداد بسیاری تعطیل و نیمه تعطیل
شدند و علیرغم تالش انجمن و اطالع رسانی به مسئوالن و نهادهای
ذیربط استان،هیچ اقدام موثری برای جلوگیری از این امرنمی شود و
بالطبع این امر باعث تعطیلی معادن استان هم خواهد شد.
وجود بازار در خارج از کشور
رییس انجمن توسعه صادرات سنگ های تزیینی استان کرمان با
اشاره به اینکه 75،درصد معادن سنگ در اختیار بخش خصوصی و
 25درصد آن در اختیار دولت است معتقد است :اگر چنانچه سرمایه
گذاری مناسبی در این بخش صورت گیرد ،می تواند جایگزین پسته
ش��ود .اکنون سهم بس��یار کمی از صادرات سنگ تزیینی در جهان
داری��م و  80درص��د آن ،به صورت خام صادر می ش��ود و فقط 20
درصد س��نگ فراوری ش��ده صادر می گردد که سهم ما از صادرات
سنگ فراوری شده فقط  0.04درصد است.
وی عنوان کرد :بازار مناسبی در خارج از کشور وجود دارد ،خصوصا
در قطر،امارات ،عراق و کشورهای خاور دور و حتی کشور کره جنوبی.
اما باید در قالب یک کنسرسیوم بزرگ که بتواند هزینه ها را کاهش
داده و نظارت کافی بر تمام کارخانه ها داشته باشد و با ارائه محصولی
که دارای کنترل کیفیت باالیی باشد ،صادرات انجام شود.
آیت اللهی موسوی تاکید کرد:متاسفانه مولفه های اولیه صادرات
محصول به خارج از کش��ور را رعای��ت نمی کنیم ،به طوری که هر
کارخانه ای س��نگ تزیینی تولید کرد ،تصور می کند که می تواند،
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آخرین وضعیت بدهی
معادن سنگ آهن

رئیس هیات عامل س��ازمان توسعه و نوسازی معادن و
صنایع معدنی(ایمیدرو) گفت :پیشنهاداتی برای تسهیل
در پرداخت حقوق دولت��ی معادن به وزارت اقتصاد ارائه
کردهایم و تکلیف بدهی دو معدن چادرملو و گلگهر نیز تا
هفته آینده در مجموعه حقوقی مجلس مشخص میشود.
مهدی کرباسیان با اشاره به بدهی دو معدن چادرملو و
گلگهر اظهار کرد :با توجه بهاینکه طبق قانون ،سازمان
امور مالیاتی و وزارت اقتصاد مکلف هستند به بدهیهای
دولتی و وصول طلب دولت رسیدگی کنند ،این موضوع
از سوی این دو نهاد پیگیری میشود.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت افزود :تا کنون نیز
مذاکرات��ی در خصوص این دو معدن بین س��ازمان امور
مالیاتی و وزارت اقتصاد صورت گرفته است؛ به نحوی که
بتوانند با تقسیط وتسهیل ،بدهی خود را پرداخت کنند.
رئیس هیات عامل س��ازمان توسعه و نوسازی معادن و
صنایع معدن��ی با بیان اینکه هفته آینده در مورد معدن
چادرملو و گلگهر جلسهای در مجموعه حقوقی مجلس
برگزار میشود ،اظهار کرد :در این جلسه قرار است تمامی
ابعاد حقوقی مورد ارزیابی و مطالعه دقیق قرار گیرد و پس
از آن نتیجه قطعی اعالم میشود.
کرباس��یان با اشاره به مش��کالت سنگآهنیها گفت:
باید در رابطه با حقوق دولتی و حق انتفاع همکاریهای
الزم صورت گیرد که البته در این خصوص پیش��نهاداتی
به وزارت اقتصاد ارائه کردهایم.
او معتقد اس��ت که باید بدهیهای سالهای  1392و
 1393حقوق دولتی و حق انتفاع ش��رکتها استمهال و
زمان پرداخت آن به س��ال  1395موکول شود تا بتوانند
پروژههای توسعهای را انجام دهند.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه اختیار
این امر با وزارت اقتصاد است ،اظهار کرد :در این موضوع
سازمان ایمیدرو تنها میتواند پیشنهادات خود را ارائه دهد
و امیدواریم به زودی تکلیف این موضوع مشخص شود.
گزارش ایسنا می افزاید ،قانون پرداخت حق انتفاع از
سوی معادنی که پروانه بهرهبرداری آنها متعلق به سازمان
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی است (گلگهر و
چادرملو) ،در سال  1392در مجلس و سازمان مدیریت و
برنامهریزی تصویب شد اما در پرداخت ،اختالف نظرهایی
بین ایمیدرو ،دیوان محاسبات و این معادن وجود دارد.
به گفته نوریان ،مدیرعامل ش��رکت معدنی و صنعتی
چادرمل��و بدهی این معدن در س��ال  1392معادل 513
میلیارد تومان براس��اس محاس��بات این شرکت بوده که
تاکنون تمامی این مبلغ پرداخت ش��ده است و چادرملو
هیچگونه بدهی برای سال  1392ندارد .در حالی است که
ایمیدرو میزان بدهی ما را  937میلیارد و دیوان محاسبات
 981میلی��ارد تومان ارزیابی کرده ک��ه این میزان 426
میلیارد تومان در محاسبه ایمیدرو و  468میلیارد تومان
در محاسبه دیوان محاس��بات با آنچه چادرملو محاسبه
کرده است ،فاصله دارد.
طب��ق آنچه نوریان اعالم ک��رده در حال حاضر معدن
چادرملو منتظر تصمیم مجلس اس��ت؛ البته چادرملو و
ایمیدرو دو ش��رکت مقابل یکدیگر هس��تند و یک مقام
قانونی باید جواب قاطعی در این زمینه بدهد.

ص��ادرات را انجام دهد اما باید مدنظر داش��ت که صادرات یک کار
تخصصی است.
وی ب��ا اش��اره به راهکاره��ا گفت :در زمینه معادن مش��کل بهره
مالکانه که دولت اخیرا درصد آن را بس��یار باال برده اس��ت ،داریم،
باید ماشین آالت مدرن برای استخراج معادن استفاده کرد ،نیروی
ماهر در کارخانه ها نیاز داریم ،باید سرمایه در گردش مناسب داشته
باشیم ،مدرن کردن ماشین آالت کارخانه ها؛ بهبود فضای کسب و
کار ،توجه به تحقیق و توسعه در کارخانه ها ،راهکارهایی است که
می تواند ما را موفق کند .رییس انجمن توسعه صادرات سنگ های
تزیینی استان کرمان افزود :اما کسی حرف ما را نمی شنود و علی
رغ��م وجود دانش ،تخصص و انج��ام عارضه یابی و اینکه می دانیم
که مشکل سنگ استان چیست ،اما هنوز منتظر معجزه ای هستند
که وضع آبهای زیرزمینی بهتر ش��ود و به کش��اورزی بپردازند .این
در حالی که اگر عزم اس��تانی باش��د و بیشتر از اطالعات ما استفاده
کنند ،صنعت و معدن سودآورتر است.
چرخه منفی اقتصاد کشور
وی تصریح کرد :سیستم اقتصاد کشور متاسفانه یک چرخه منفی
پیدا کرده و به جای آنکه ،پول ها در بخش مولد اقتصادی کش��ور
سرمایه گذاری شوند ،در بانکها و برای گرفتن ربا تحت عنوان کارمزد
سپرده می شوند و بانک ها نیز با افتخار اعالم می کنند که ما چند
درصد بهره می دهیم و پول خود را در بانک ها ذخیره کنید و همین
بانک ها پولی برای سرمایه گذاری به کسی نمی دهند.
آیت اللهی موس��وی ادامه داد :ای��ن چرخه منفی به زودی باعث
مشکالت بیشتری برای اقتصاد ایران خواهد شد،لذا درخواست می
کنیم که مس��ئوالن به این موضوع توجه بیش��تری کنند .کارآفرین
ایرانی در حالی متهم به عدم پرداخت بدهی های خود به بانک است
که مسبب اصلی این شرایط دیگران هستند و نقص در برنامه ریزی
کل کشور است که کارآفرین به اینجا رسیده است .وی تصریح کرد:
در حالی ما توقع داریم که کارآفرین را در هر شرایطی حفظ کنند و
از او تجلیل کنند که اکنون در دادگاه ها کارآفرینان به جرم مثبت
اندیشیدن و به دنبال رشد اقتصادی کشور بودن ،محاکمه می شوند.
رییس انجمن توسعه صادرات سنگ های تزیینی استان کرمان با
اشاره به اینکه ،اگر از این چرخه منفی خارج نشویم ،این چرخه به
زودی ما را به بن بست می رساند ،گفت :معادن کرمان همه تعطیل
ش��ده اند به جز تعداد اندکی! این در صورتی است که خوشبختانه
زنجیره ارزش آن از صفر تا صد در اختیار ایران است و کمتر زنجیره
ارزش تولیدی به این گونه در اختیار داریم.
وی خاطر نش��ان کرد :اما مس��ئوالن به تولیدکنندگانی که ماده
اولی��ه خ��ود را وارد می کنند و در ایران ف��راوری می نمایند توجه
بیش��تری نشان می دهند ولی این صنعت که همه چرخه تولید آن
در داخ��ل ایران اس��ت را اینگونه مورد بی مه��ری قرار می دهند و
بیش از 140هزار نفر که مس��تقیم و غیر مس��تقیم در این صنعت
شاغل هستند را به دالیل فوق الذکر در معرض بیکاری قرار داده اند.
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بانک ،بیمه،
بورس

بانک مرکزی با ارائه بخش��نامه ای خطاب به
شبکه بانکی کشور ،بار دیگر بر لزوم رعایت نرخ
های س��ود تعیین شده در شورای پول و اعتبار
تاکید و اعالم کرد :بلوکه کردن بخشی از وام به
هر دلیل در بانک ها ممنوع است .بانک مرکزی

در اطالعیه ای خطاب به ش��بکه بانکی کش��ور،
خواستار رعایت مفاد ضوابط ابالغی سیاستهای
پولی و اعتباری نظام بانکی کش��ور شد .در این
بخشنامه آمده است :بررسیهای به عمل آمده
و نی��ز اطالعات واصله از عملکرد ش��بکه بانکی

کش��ور حاکی از آن است که متأسفانه برخی از
بانکها و مؤسس��ات اعتباری غیربانکی از مفاد
ضوابط ابالغی این بانک تخطی و تمکین نکرده
و در بعضی موارد ،رقابت ناسالم را مبنای تجهیز
و تخصیص منابع خود قرار دادهاند.

خبر

بلوکهکردنبخشی
از وام؛ممنوع
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گزارش

یادداشت

تحلیلی از آرامش و تالطم بازار سرمایه

چشم انداز روشن

کارمندانبانک،کجاها
سپردهگذاری میکنند؟
آیا خود کارمندان و دستاندرکاران بانکها در سیستم
بانکی سپردهگذاری میکنند؟
در کنار  ۳۲بانک و س��ه موسسه مالی و اعتباری که
زیر نظر بان��ک مرکزی فعالیت میکنند حدود هفت
هزار موسس��ه مالی و اعتباری با نامها و فعالیتهای
گوناگون در کنار سیس��تم بانکی فعال هس��تند که
برخی از آنها خدمات بانکی را به مردم ارائه میکنند.
در چند وقت اخیر فعالیت موسسات غیرمجاز خاری
در چش��م نظام بانکی بوده و توانسته با جلب اعتماد
صاحبان س��رمایه  ۲۰تا  ۲۵درصد حجم نقدینگی را
به سمت خود بکشانند.
ماهها اخیر بارها بانک مرکزی به مردم توصیه کرد تا
س��رمایه خود را در اختیار موسسات مالی و اعتباری
غیرمج��از ق��رار دهند ،زیرا اعتباری ب��ه فعالیت آنها
نیس��ت ،عاقبت موسسه میزان و نارضایتی مشتریان
آن صحتی بر گفته بانک مرکزی بود.
موسس��ات مالی و اعتباری غیرمج��از که به دریافت
س��پرده و ارائه تس��هیالت میپردازند ،بدون در نظر
گرفتن نرخ قانونی س��پرده و تس��هیالت که از سوی
ش��ورای پ��ول و اعتبار به تصویب رس��یده اس��ت به
مشتریان خود سودهای جذابی را پیشنهاد میدهند،
بانکها و موسسات مجاز برای آنکه از موسسات غیر
مجاز عقب نماند با طرحهای مختلف س��ود س��پرده
خ��ود را افزایش میدهند و این در حالی اس��ت که
برخی از موسسات مالی مجاز که تعداد آنها به تعداد
انگشستان یک دست نیست نرخ سود خود را بیشتر
از نرخ مصوب اعالم میکنند.
کارمندان بانکها و نظام بانکداری نیز جزئی از مردم
بوده و آنها برای س��رمایه خود آیندهنگری میکنند،
اما آیندهنگری آنها کامال حساب شده و با اطالع کامل
است .به گزارش اقتصادی نیوز ،یک کارمند بانک در
پاس��خ به این س��وال که برای سرمایهگذاری بانک یا
موسس��ه مالی و اعتباری را انتخاب میکنید؟گفت:
بانکه��ا را انتخاب میکنم و دلیل این کار اطمینان
خاط��ر از فعالیت ،پیش��ینه و اعتب��ار بانک نزد بانک
مرکزی است.
او با بیان اینکه موسس��ات مالی مج��از آنقدر معتبر
نیس��تند ،تاکید کرد :میزان س��ود ارائه شده از سوی
موسسات مالی غیرمجاز بسیار وسوسه کننده است.
یک کارمند بانک نیمه خصوصی هم گفت :س��رمایه
اصلی خود را در یک موسس��ه مالی و اعتباری مجاز
س��پردهگذاری کردهام که در حال حاضر با توجه به
کاهش نرخ س��ود یکس��اله  ۲۲درصد س��ود یکساله
ارائه میدهد.
او ادامه داد :به دلیل آنکه قرارداد سپردهگذاری با این
موسسه دو ساله است یک سال دیگر سود  ۲۴درصد
از سپرده خود دریافت میکنم.
این کارمند بانک خاطرنشان کرد :تعداد اعظم بچههای
بانک که درآن مش��غول به کار هستیم در موسسات
مال��ی و اعتب��اری مج��از و غیرمجاز س��پردهگذاری
کردهاند.
توگو با کارمندان بانکها و موسس��ات مالی و
در گف 
اعتباری مجاز اکثر آنها از نرخ س��ود قابل توجه یک
بانک خصوصی یاد میکنند که تنها در طرح سپرده
یک ماهه حدود  ۲۲درصد سود ارائه میدهد.
موضوع دیگری که در گفتههای کارمندان بانک قابل
توجه اس��ت عدم س��پردهگذاری کارمندان در بانک
مش��غول به فعالیت اس��ت ،کارمن��دان بانکها هیچ
کدام از س��پردهگذاری در بانک خود حرفی به میان
نیاوردند و در پاسخ به این سوال که آیا در بانک خود
سرمایهگذاری کردهاند؟ بیان کردند :سرمایهگذاری در
بانکهای خود ،س��رمایهگذاری اصلی نیست و حجم
اصلی سرمایه در موسسات مالی است.

یک دکتری اقتصاد معتقد است :اگر شرایط با لغو همزمان تحریم
ها پیش رود ،در سال  95شاهد رونق و رشد اقتصاد ایران خواهیم بود
اما در سال  94افق روشنی برای اقتصاد ایران پیش بینی نمی شود.
“علی رییسپور” با بیان اینکه ،مشکالت ایجاد شده در بورس ،پس
از ماجرای خصوصی سازی و عجله در اجرای اصل  44قانون اساسی
به وجود آمده اس��ت،گفت :واگذاری سهام دولتی که به جای بخش
خصوصی به ش��به دولتی ها واگذار ش��د ،عمال یک حباب مثبت در
بورس به وجود آورد ،که مطابق با اندازه اقتصاد ایران نبود.
وی ادامه داد :ش��اخص کلی که در آن زمان اتفاق افتاد و رش��دی
که شاهد آن بودیم ،بیشتر به این علت بوده است .مقوله عرضه کالن
سهام دولتیها در بورس و به اصطالح خصوصی سازی و مبادله آنها
به صورت هیجانی سبب ارتقا شاخص بورس در کشور شد.
این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی کرمان اظهار کرد :بورس
و رش��د اقتصادی دو ش��اخص مرتبط با یکدیگر می باشند که باید
متناسب با یکدیگر حرکت کنند .زمانی که رفتاربورس خالف جهت
رش��د اقتصاد کشور باش��د ،تاییدی بر یک اتفاق نادرست در بورس
است که این اتفاق نادرس��ت ،همان واگذاری عجوالنه سهام دولتی
به بخش خصوصی بود.
رشد غیر واقعی بورس
رییس پور با اش��اره به ش��وک وارد شده به بازار بورس نیز گفت:
عرضه سهام دولتی به بازار بورس یک شوک بزرگ به تاالر شیشهای
ب��ود ،به دلیل آنکه ،بلوک های بزرگ که با واس��طه مالکیت آنها به
دولت می رس��د این س��هام ها را خریداری کردند و این سهام های
دولتی مس��تقیما به دس��ت مردم نرس��ید و این شاخص غیر واقعی
رشد پیدا کرد.
وی تصریح کرد :سیاس��ت رییس س��ابق بورس بر این بود که هر
چه ما بتوانیم ش��اخص کل را ارتقا دهیم و س��یگنالهای مثبتی را
ایجاد کنیم که باعث تحریک رش��د اقتصاد گردد و به عبارتی مردم
جذب بورس شوند.
وی اضافه کرد :این سیاست موفقیت آمیز بود و مردم جذب بورس
شدند اما سهامی را خریداری کردند که پایه محکم نداشت و قیمت
های حبابی وجود داش��ت اما در س��ال گذشته شاهد شکسته شدن
قیمت ها بودیم و باالخره این حباب متوقف شد.
سقوط بورس
این دکتری اقتصاد معتقد است :توقف رشد بورس زمانی شروع شد
که عرضه های درشت در اقتصاد متوقف شد ،در نتیجه اقتصاد باید
با واقعیت بورس روبرو می شد و در نتیجه قیمت ها روند نزولی پیدا
کرد .شاخص باالی  70هزار واحد با توجه به تعریف که شاخص کل
در اقتصاد دارد در اسکیل اقتصاد کشور جایی ندارد.
وی با بیان اینکه ،سقوط بیشتر از این در بورس را انتظار داشتیم
،گف��ت :به علت مذاکرات مثبت هس��ته ای ای��ران با  ،5+1بورس به
اندازه واقعی خود س��قوط نکرد ،به طوری که معتقد بودیم ،با توجه
به ش��رایطی که بر اقتصاد ایران حاکم اس��ت ،سقوطی بیش از این
اتفاق خواهد افتاد.
عضو هیات علمی دانش��گاه آزاد اس�لامی کرمان با بیان اینکه ،در
اس��کیل اقتصاد ایران ،رقم پیش بینی ش��ده برای بورس بین  58تا
 68هزار واحد اس��ت اظهار کرد :بنابراین فراتر از این رقم ( 70هزار
واحد) ،کامال امری حباب گونه بود و متاس��فانه به علت عدم تقارن
اطالعاتی که در اقتصاد ایران وجود دارد ،خیلی از افراد ،متضرر شدند.
مشکالت داخلی بورس
وی با اشاره به مشکالت داخلی بورس بیان کرد :اکنون بورس دو
مش��کل جدی دارد که انتظار می رود هرچه سریع تر برطرف شود.
اعتماد مردم نس��بت به بورس از بین رفته اس��ت که با شفاف سازی
این مش��کل حل خواهد ش��د به طوری که بورس باید شرکت ها را
موظف کند ،اطالعات مالی خود را شفاف و به روز کنند ،ضمن آنکه
شرکت ها باید تمام تصمیمات خود در حوزه بورس را قرینه سازی
و به موقع اطالع رسانی کنند ،تا اعتماد مردم به بورس جذب شود.
این دکتری اقتصاد با اش��اره به عدم ثبات قوانین در حوزه بورس
اف��زود :تغیی��رات مقطعی و کوتاه م��دت در قوانین ج��اری بورس

س��هامداران را گی��ج می کند،
بای��د قوانی��ن پای��ه ای و کلی
بورس به صورت پایدار تصویب
ش��ود و تغییرات این چنینی در
قوانین ،اعتماد را از بورس خارج
خواهد کرد.
وی در مورد مهمترین مشکلی
که در بورس وجود دارد ،گفت:
مردم در بورس نیس��تند ،زمانی
م��ردم به ب��ورس ب��از خواهند
گشت که مطمئن شوند اتفاقات
و رفتاره��ای نادرس��تی که در
گذش��ته در بورس رخ می داده
است و حباب س��ازیها ،دیگر
وجود ندارد.
وی تصری��ح کرد :متاس��فانه
برخی قیمتهای اولیه سهامهای
وارده به بورس غیر واقعی بودند
ویا خ��ود کارگ��زاران و افرادی
که دست اندرکار بورس بودند،
ب��رای اینکه بتوانند قیمت اولی��ه باالتری را برای خود تثبیت کنند،
ش��رایطی را به وجود آوردند ک��ه کامالغیر واقعی بود ،بنابراین نمی
توان بر اساس یک خشت کجی که گذاشته می شود ،یک مجموعه
مستحکم را بنا کنیم.
اتفاقات بیرون بورس
وی با اش��اره به اتفاقات بیرونی بازار بورس اضافه کرد:کاهش نرخ
بهره بانک ها به نفع سیس��تم بانکی و اقتصاد ایران نیس��ت .کاهش
دس��توری نرخ های بهره به این علت است که صحبت کلی کسانی
که با کاهش بهره موافق هس��تند حمایت از تولید است اما در حال
حاضر واکنش تولیدکنندگان به نرخ بهره خنثی اس��ت این کاهش
بهره به افزایش تولید کمک نخواهد کرد.
رییس پور اذعان کرد :بهبود ش��اخص های کیفی از جمله بهبود
شاخص کس��ب و کار و سیاست تک نرخی کردن ارز ،گرچه هزینه
های��ی به اقتصاد ایران تحمیل می کند اما اگر برای چند س��ال آن
را دنبال و حمایت کنیم قطعا به تولید کشور کمک خواهد کرد.
بانکها؛ منبع اصلی نقدینگی
این اقتصاددان یکی از دالیل اصلی سقوط بورس را کاهش نرخ بهره
دستوری می داند و میافزاید :با کاهش بهره عمال هزینه سرمایه را
ارزان کرده ایم در حالی که در ش��رایط قدیم نیز صف برای دریافت
تسهیالت در بانک وجود داشت.
این استاد اقتصاد با بیان اینکه کاهش نرخ بهره نمی تواند جریان
جدی��د نقدینگی را به بورس تزریق کن��د ،ادامه داد :بانک ها ،منبع
اصلی تامین نقدینگی های ثابت و گردشی صنایع را تامین می کنند
و بورس مهمترین منبع تامین مالی تولید نیست.
وی گف��ت :با کاهش نرخ بهره ،مردم در بانک ها س��پرده گذاری
نخواهند کرد و زمانی که س��هامداران آینده تولید را مناس��ب نمی
دانند ،دیگر رغبتی به خرید سهام نخواهند داشت و مردم ترجیح می
دهند سرمایه های خود را به حوزه های دیگر همانند فرایند گذشته
یعنی داللی مس��کن ،ارز ،طال و  ...واریز کنند چنانکه به علت تغییر
نرخ بهره ،اکنون بیشترین افت را در سهام بانکی مشاهده می کنیم.
تاثیر مذاکرات بر بورس
این دکتری اقتصاد با بیان اینکه در سال  95باید انتظار رونق بازار
بورس و مسکن را داشت و این امر با اعتماد مردم و بخش خصوصی
به دولت عملیاتی خواهد ش��د ،اظهار داش��ت :بحث مذاکرات به دو
قس��مت ،تحلیل واقعی و تحلیل انتظاری تقس��یم می گردد .اینکه
مردم و فضای اقتصادی چه انتظاری از مذاکرات دارند ،قاعدتا نتیجه
دادن مذاکرات یک فشار مثبت برای آرام شدن فضای کسب و کار و
آرامش قیمت ها ایجاد خواهد کرد اما پیش بینی می شود ،بازگشت
و کاهش قیمت در این امر صورت نگیرد.
وی در گفتوگو با ایسنا منطقه کویر ،با بیان اینکه ،بعد از توافق
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نباید انتظار یک شوک جدی اقتصادی را داشته باشیم ،ادامه داد :حتی
اگر بعد از توافق ،تمامی تحریم ها یکباره برداشته شود ،همانگونه که
وضع تحریم ها اثر یکباره در اقتصاد نگذاشتند ،لغو آنها نیز به یکباره
اثر مثبتی در اقتصاد ایران نخواهند گذاشت.
عضو هیات علمی دانش��گاه آزاد اسالمی کرمان با اشاره به اینکه،
رفع تحریم ها اثر مثبتی در بورس دارد و دیگر شوک های افزایشی
دو س��ال گذشته را تجربه نخواهیم کرد ،اضافه کرد :به علت تحریم
ها ،ایران س��هم خود را در بین بازارهای بین المللی از دس��ت داده
است و حتی اگر شرایط عادی شود برای به دست آوردن این بازارها
به زمان و و هزینه نیاز داریم.
بورس ایران؛ بین المللی نیست
وی گفت :به علت وجود تحریم ها و عدم ارتباط مس��تقیم بورس
ایران با بورس سایر کشورها ،بعضا رفتار یکسانی بین بورس ایران با
س��ایر بورس های جهان مشاهده نمی شود و در زمانی که بورس ما
مثبت بوده اس��ت ،بورس های معتبر و مهم بین المللی حتی بورس
های خاورمیانه روند نزولی داش��ته ان��د ،در نتیجه این رفتار را نمی
توان یک رفتار متقابل و مستقیم دانست.
رییس پور با اشاره به اینکه ،بورس ایران ،تعریفی برای عرضه بین
المللی ندارد ،اعتقاد دارد :در حوزه بورس رفتار بین المللی نداریم و
بورس ایران به صورت بس��ته عمل می کند که از دالیل عدم عرضه
بین المللی ،بخش��ی مربوط به تحریم ها و بخش��ی دیگر به شرایط
بورس ایران بر می گردد.
وی اذعان کرد :زمانی بورس نفت مطرح ش��د که می توانس��ت،
گامی برای ورود به بورس های بین المللی باشد ،اما متاسفانه اجرایی
نشد و اگر بخواهیم ،درگاه جدید ارتباطی بورس ایران با بورس بین
الملل��ی تعریف کنیم عرضه برخی محصوالت اس��تراتژیک کش��ور،
توسط بورس دنیا است.
پسته ،بورس ایران را بین المللی می کند
وی تصریح کرد :راه اندازی بورس پسته یکی از مقوالتی است که
م��ی تواند برای اولین ب��ار بورس ایران را به عنوان بورس بینالمللی
در دنیا معرفی کند ،مطالعاتی در این خصوص صورت گرفته اس��ت
اما متاسفانه تولیدکنندگان پسته با این طرح مخالفت کردند با وجود
اینکه ،این طرح به لحاظ اقتصادی می توانست کمک شایانی به اقتصاد
ایران کند و حداقل مزیت آن معرفی بورس ایران به عنوان بورس��ی
با فعالیت بین المللی بود.
علی رئیس پور ،در پایان خاطر نشا ن کرد :پس از حذف تحریم
ها اولین اقدامی که می توان در بورس انجام شود ،آغاز فعالیت های
بین المللی است که برای یک شروع خوب ،می توان با عرضه پسته
و نفت در بورس این کار را انجام داد.

از سوی بانک مرکزی ابالغ شد؛

سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور برای سال 94

اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک
حوزه ثبت ملک کرمان

هی�ات موض�وع قانون تعیین تکلی�ف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگه��ی موضوع م��اده  3قان��ون و ماده  13آئی��ن نامه قان��ون تعیین تکلیف
وضعی��ت ثبت��ی و اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند برابر آراء ش��ماره های
 139460319007003286و 139460319007003283هی��ات اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می
مس��تقر در واحد ثبتی ح��وزه ثبت ملک کرمان تصرف��ات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای علی گرکانی نژاد مش��یزی فرزند جانعلی بشماره شناسنامه 39
صادره از کرمان و خانم اعظم کدخدایی خبیصی فرزند اکبر به شماره شناسنامه
 54صادره از ش��هداد بالمناصفه در شش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت
 198/90مترمرب��ع که موازی  7/95مترمربع از شش��دانگ عرصه مورد تقاضا
متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد تحت پالک  13720فرعی از 4776
اصل��ی واق��ع در بخش  1کرمان به آدرس کرم��ان بزرگراه آیت اله خامنه ای
کوچه  51س��مت راس��ت انتهای کوچه مالک اشتر خریداری از محل مالکیت
آقای یحیی نظریان محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به
صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ
رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1394/03/05 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/03/19 :
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان
امین رضا قوام

/ 949م الف

از س��وی بانک مرکزی به مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی،
شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری غیربانکی ابالغ شد.
بانک مرکزی طی بخش��نامه ای در خصوص ابالغ سیاستهای
پولی و اعتباری نظام بانکی کش��ور در س��ال  1394جهت اطالع
مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی ،شرکت دولتی پست بانک و
موسسات اعتباری غیربانکی به شرح زیر ارسال گردید.
احترام��ا ،پی��رو بخش��نامههای ش��ماره  94/34215م��ورخ
 1394/12/14و شماره  94.36573مورخ  16اردیبهشت 1394
در رابطه با سیاس��تهای پولی و اعتباری نظام بانکی کش��ور در
س��ال  ،1394بدین وسیله به اطالع میرساند؛ علیرغم تأکیدات
مکرر این بانک مبنی بر اجرای صحیح و دقیق ضوابط یاد ش��ده،
بررس��یهای به عمل آمده و نیز اطالعات واصله از عملکرد شبکه
بانکی کش��ور حاکی از آن اس��ت که متأسفانه برخی از بانکها و
موسسات اعتباری غیربانکی از مفاد ضوابط ابالغی این بانک تخطی
نموده و در بعضی موارد ،رقابت ناسالم را مبنای تجهیز و تخصیص
مناب��ع خود قرار دادهاند .از ای��ن رو ،ضمن تأکید بر اجرای دقیق
ضوابط قبلی ،موارد ذیل را جهت تبیین بیشتر مفاد بخشنامههای
قبلی اعالم میدارد:
.1تمامی سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی (روزشمار)،
اعم از س��پردههای مفتوح قبل از تاریخ ابالغ سیاستهای پولی و
اعتباری نظام بانکی کشور در سال  1394و سپردههای افتتاح شده
پس از آن ،مشمول مفاد سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی
کشور در سال  ،1394موضوع بخشنامه شماره  94.34215مورخ
14اردیبهشت  1394بوده و آن باانک موسسه اعتباری غیربانکی
موظف میباشد در چارچوب مفاد مقررات مزبور ،متناسب با نرخ
سود علیالحس��اب سایر انواع سپردههای سرمایهگذاری ،حداکثر
نرخ سود علیالحساب آنها را تعیین و اعمال نماید.
.2نرخ س��ود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت

وی��ژه مفت��وح قبل از تاریخ ابالغ سیاس��تهای پول��ی و اعتباری
نظام بانکی کش��ور در سال  ،1394مش��مول نرخهای مندرج در
قرارداد بوده ،لیکن افتتاح و تمدید هر گونه سپرده سرمایهگذاری
کوتاهم��دت ویژه ،صرفا با درج حداکثر نرخ س��ود علیالحس��اب
مندرج در سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال
( 1394متناس��ب با طول دوره سپردهگذاری که برای سپردههای
سرمایهگذاری یکساله حداکقر معادل  20درصد است) امکانپذیر
خواهد بود.
.3با توجه به اینکه بانکها و س��ایر موسس��ات اعتباری یکی از
ان��واع بنگاههای اقتصادی بوده و باید در یکایک فعالیتهای خود
مالحظات هزینه -منفعت را مدنظر داش��ته باشند ،مقتضی است؛
اوال ،نرخهای سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری با توجه
به مفاد سیاس��تهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال
 1394متناسب با طول دوره سپردهگذاری و انتظارات آتی جهت
کس��ب منافع حاصل از صرف منابع تجهیز شده در مصارف عقود
اس�لامی موضوع تبصره ذیل ماده ( )3قانون عملیات بانکی بدون
ربا (بهره) تعیین گردد و ثانیا ،پرتفوی منابع تجهیز شده از محل
انواع س��پردههای سرمایهگذاری و نرخ سود علیالحساب هر یک
از طبق��ات به نحوی تعیین گردد که ب��ا توجه به نرخ موثر بازده
تس��هیالت اعطایی (اعم از مش��ارکتی و غیرمشارکتی) و حداکثر
میزان ن��رخ حقالوکال��ه آن بانک/موسس��ه اعتب��اری غیربانکی
توجیهپذیر باشد.
.4در ارتباط با تس��هیالت اعطایی در قالب عقود مش��ارکتی ،با
توجه به تصریح سیاس��تهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور
در سال  1394مبنی بر تعیین سقف نرخ سود مورد انتظار عقود
مشارکتی در هنگام عقد قرارداد با مشتری معادل  24درصد و با
عنایت به اینکه طرحهای با نرخ س��ود مورد انتظار باالتر از سقف
تعیین ش��ده موجب افزایش ریسک بانکها و موسسات اعتباری

میگردد ،آن بانک/موسس��ه اعتب��اری غیربانکی مجاز به پذیرش
طرحهایی با نرخهای بازده مورد انتظار باالتر از  24درصد نمیباشد.
.5علیرغم تأکیدات فراوان این بانک ،از جمله بخشنامه شماره
 91.62668مورخ  10خرداد  ،1394حس��ب اطالع واصله برخی
بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی با هدف جلوگیری از خروج
منابع ،باالترین نرخ س��ود موثر تسهیالت و یا تأمین وثایق معتبر
جهت پوش��ش ریسک اعتباری ،در زمان اعطای تسهیالت ،اقدام
به بلوکه نمودن بخشی از تسهیالت اعطایی به مشتریان ،در قالب
انواع س��پردهها (اعم از قرضالحسنه و سرمایهگذاری) مینمایند.
ش��ایان ذکر اس��ت؛ همان گونه که پیشتر نیز از سوی این بانک
اعالم گردیده اس��ت ،از آن جایی که تس��هیالت اعطایی در قالب
عقود اس�لامی ،باید در موضوع تس��هیالت صرف گردد ،این اقدام
مغای��ر با روح قانون عملی��ات بانکی بدون ربا (بهره) بوده و ضمن
وارد بودن اش��کال ش��رعی به این نحوه عمل ،اقدام فوق موجب
باال رفتن نرخ موثر سود تسهیالت و ماال تخطی از نرخهای مقرر
توس��ط ش��ورای پول و اعتبار میش��ود .از این رو مقتضی است؛
بانکها و سایر موسسات اعتباری ضمن توقف اقدامات مزبور ،در
اسرع وقت نسبت به آزادسازی و استرداد وجوه مزبور به تسهیالت
گیرندگان اقدام نمایند.
.6ب��ا عنایت به جمیع موارد فوق ،ضمن تأکید مجدد بر اجرای
صحیح ضوابط و مقررات ابالغی قبلی و نیز هش��دار به بانکها و
موسسات اعتباری که تا به حال در این خصوص به قوانین و مقررات
تمکین ننمودهاند ،مقتضی اس��ت دستور فرمایند ،مراتب در اسرع
وقت ،به تمامی واحدهای ذیربط ابالغ شده و بر حسن اجرای آن
تأکید و نظارت دقیق به عمل آید و نس��خهای از بخشنامه ابالغی
به واحدهای تابعه به مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسس��ات
اعتباری این بانک ارسال گردد.

محصول ی��ا خدمت
شما ،اعتماد خریدار
ب��ه شماس��ت .برای
کس��ب اعتماد مردم
نیاز نیست وعدههای
ب��زرگ و دور از
حسن عمادآبادی*
دسترس بدهید بلکه
با مردم صادق باشید تا به شما اعتماد کنند.
دومین ش��رط فروش این است که ابتدا خودتان آن
محص��ول یا خدم��ت را خری��داری و امتحان کنید.
چنانچ��ه مورد تایید ش��ما ب��ود آن را ب��ه دیگران
معرفی نمایید.
سومین ش��رط این است که بر اس��اس توان خرید
افراد محصول یا خدمت خود را عرضه کنیم ،منظور
این اس��ت که «بیمه زندگی» با س��رمایه پایان را به
ف��ردی که تمکن مالی باالیی دارد توضیح ندهیم و
همچنین بیمه زندگی با س��رمایه باال را برای کسی
که توان پرداخت ا قساط بزرگ را ندارد عرضه نکنیم
چرا که در هر دو صورت موفقیتی حاصل نمیشود.
اطالع کامل از شرایط و مزایای محصول و خدمتی
که عرضه می نماییم و راهنمایی و مشاوره خریدار
در خص��وص نح��وه اس��تفاده از ای��ن محصول یا
خدمت،شرط چهارم است.
و در نهایت،شرط پنجم متعهد بودن به ارائه خدمات
پس از فروش محصول یا ارائه خدمت و تطبیق آن
با تعهد داده شده یا بهتر از آن است.
مدیر بیمه ایران -استان کرمان

خبر

ورشکستگی «بیمه توسعه»
هر چه سریعتر اعالم شود

رییس کل دادگس��تری اس��تان کرمان گفت :در حال
حاضر یکی از مس��ایل اصلی کش��ورمان بیمه توس��عه
اس��ت که باید هر چه سریعتر ورشکستگی آن اعالم و
تکلیفش مشخص شود .به گزارش ایسنا“ ،یداهلل موحد”
در نشستی با حضور مدیرعامل صندوق تامین خسارت
های بدنی کش��ور اظهار داش��ت :بعد از تصویب اصالح
قان��ون بیمه اجباری به لحاظ مش��کالت عدیده ای که
جامع��ه با آن رو به رو ب��ود تحوالتی در بیمه رخ داد.
وی ادامه داد :این قانون با دو جبران خسارت های مالی
و بدنی اش��خاص ثالث در تصادفات رانندگی و کاهش
جمعیت کیفری که در زندان های کش��ور به س��ر می
بردند ،تدوین شد که برای تحقق این دو هدف ساز و
کارهای��ی را قانون گذار پیش بینی کرده بود و یکی از
س��ازو کارهای مهم آن اگرچه در قبل وجود داشت اما
بس��یار کمرنگ و محدود بود و خیلی از خسارت ها بال
جب��ران باقی می مان��د .موحد تصریح کرد :برای اینکه
دیگر در حوزه خدمات و خس��ارات مربوط به رانندگی
هیچ زیانی بال جبران باقی نماند صندوق تامین خسارت
های بدنی تاسیس شد که از ابتدای تصویب و اجرایی
ش��دن این قانون  877مورد پیگیری را با بیمه مرکزی
ب��رای وصول خس��ارت های بدنی ناش��ی از تصادفات
داشته ایم که فقط  73موردش به نتیجه قطعی واصل
نش��ده است .موحد یکی از مس��ایل جدی که در حال
حاضر در کش��ور مطرح است را بیمه توسعه دانست و
گفت:یکی از مس��ائل جدی در این بخش،بیمه توسعه
است و کسانی که در این بیمه قراردادی را تنظیم کرده
بودن��د ،علیرغم اینکه حق بیم��ه را پرداخت کرده اند،
متاس��فانه روانه زندان ش��ده اند .موحد در پایان گفت:
امیدواریم مابقی درخواس��ت هایی که از طرف مراجع
قضایی استان توسط زیان دیدگان به صندوق ارائه شده
و در حال پیگیری اس��ت ،با سرعت بیشتری حل و به
نتیجه رسد تا مشکالت مردم حل شود.

شاخص بازار سرمایه

مبادالت بورس منطقه اي
کرمان در هفته منتهي به
1394/03/12

درمعامالت اين هفته در بورس منطقهاي کرمان تعداد
 10ميلي��ون و  285هزار س��هم به ارزش بيش از 26
ميلي��ارد و  1ميليون ريال م��ورد معامله قرار گرفت،
که نس��بت به هفت��ه پی��ش از آن  47درصد کاهش
داشتهاس��ت 44 .درصد معامالت این هفته مربوط به
خريد س��هام و  56درصد مربوط به فروش سهام بوده
که توس��ط  16کارگزار به انجام رسيدهاست .شاخص
کل با  112واحد کاهش نسبت به هفته قبل ،به رقم
 63289واحد رس��ید .ش��اخص بازار اول با  73واحد
کاه��ش به رقم  45653واحد بالغ گردید و ش��اخص
بازار دوم با  284واحد کاهش عدد  130659واحد را
تجربه کرد و به ترتیب با  0 / 16درصد کاهش و 22
 0 /درصد کاهش نسبت به هفته قبل مواجه شدند.
طي هفته گذشته ،حمل ونقل ،انبارداری و ارتباطات
با  6 / 20درصد و ماشین آالت و دستگاه های برقی با
 5 / 53درصد بیشترین تغییر مثبت در شاخص صنایع
را نسبت به سایر گروه ها به خود اختصاص دادند.

خبر
وام  80میلیونی مسکن از
سهشنبه

بانک مسکن در فاصله دو هفته بعد از تصویب
طرح راهاندازی صندوق پسانداز «یکم» در جلسه
 29اردیبهش��ت ماه شورای پول و اعتبار ،توانست
دس��تورالعمل اجرایی این طرح را تدوین و نهایی
کند .صندوق پسانداز «یکم» سهشنبه هفته جاری

بهصورت نمادین در یکی از ش��عب بانک مسکن
ش��هر تهران تش��کیل و همزمان ،در سایر شعب
بانک مس��کن امکان افتتاح حساب ونامنویسی از
متقاضیان تسهیالت جدید خرید در این صندوق،
فراه��م میش��ود .صن��دوق پسان��داز «یکم» به

سپردهگذارانی که تحت شرایط مشخص ،مبالغی
را در حساب بانک مسکن برای دوره زمانی معین
سپردهگذاری کنند ،سه نوع وام خرید  60 ،80و 40
میلیون تومانی به ترتیب به ساکنان تهران ،شهرهای
بزرگ و مناطق شهری کوچک پرداخت میکند.

مسکنوعمران
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تقاطع غیرهم سطح سه راه معلم
کرمان به بهرهبرداری رسید
شهردار منطقه سه کرمان گفت :تقاطع غیرهم سطح
سه راهی معلم زیر بار ترافیکی رفت.
“علی خدادادی” اظهار کرد :با تالش بی وقفه نیروهای
بخش های مختلف شهرداری و حمایت های شهردار و
استاندار کرمان شاهد به ثمر نشستن تالش ها با بهره
برداری از یازدهمین تقاطع غیرهم سطح شهر هستیم.
وی هدف از اجرای این تقاطع ها را کاهش بار ترافیکی،
تسریع در عبور و مرور خودروها ،عمران و آبادانی شهر
و بهسازی فضاهای شهری عنوان و تصریح کرد :برای
سازه این پل  5میلیارد و  800میلیون تومان و برای
تمل��ک اراضی اط��راف پل ح��دود  14میلیارد تومان
هزینه شده است.
به گزارش ایسنا ،خدادادی با بیان اینکه برای اجرای
این پل  2850متر عملیات جدول گذاری انجام شده،
ادامه داد  :با همکاری اداره برق عملیات روشنایی این
پل انجام ش��ده و به همت س��ازمان پارک ها و فضای
س��بز شهرداری عملیات اجرای فضای سبز اطراف پل
نیز در حال انجام است.

11هزار و  800فقره تسهیالت
مسکن روستایی در استان کرمان
پرداخت می شود

مدیرکل بنیاد مس��کن انقالب اسالمی استان کرمان
گفت :سهمیه سال  93استان در زمینه بهسازی مسکن
روستایی  11هزار و  800واحد است که زمینه پرداخت
تسهیالت به این واحدها فراهم شده است.
علی اکبر سلطانی نژاد در بازدید از طرح های مسکن
روستایی جنوب کرمان در گفت و گو با ایرنا افزود :از
سال  84تاکنون تعداد  140هزار واحد مسکن روستایی
در سطح استان ساخته شده است.
وی بیان کرد :از این تعداد واحدهای س��اخته ش��ده
 74هزار واحد آن در جنوب کرمان در قالب بهسازی،
نوس��ازی مس��کن روس��تایی و س��اماندهی مس��کن
کپرنشینان احداث شده است.
س��لطانی نژاد ،س��همیه س��ال  93اس��تان از مسکن
روس��تایی را  11هزار و  800واحد برش��مرد و اظهار
داش��ت :س��هم جنوب کرمان از این واحدها پنج هزار
و  100واحد اس��ت که بخش��ی از آنها برای دریافت
تسهیالت به بانک های عامل معرفی شده اند.
وی خاطرنشان کرد :یکی از عواملی که موجب شده تا
بانک ها تمایلی برای پرداخت تسهیالت نداشته باشند،
عدم بازپرداخت وام های گرفته شده توسط مردم است.
س��لطانی ن��ژاد ادامه داد :اگر مردم ب��رای بازپرداخت
تسهیالت خود اقدام کنند ،زمنیه پرداخت تسهیالت
بیشتری فراهم می شود.
وی بی��ان کرد :اس��تان کرمان در جذب تس��هیالت
مسکن روستایی یکی از استان های پیشگام در سطح
کشور است.
مدیرکل بنیاد مس��کن انقالب اسالمی استان کرمان
در س��فر خود به جنوب استان از روند ساخت مسکن
روس��تایی و س��ایر زیر س��اخت های مربوطه در این
منطقه بازدید کرد.

آغاز پرداخت تسهیالت
۲۰میلیونی قرضالحسنه برای
نوسازی بافت فرسوده

س��ید محمد ایزدی اظهار کرد :با توج��ه به تفاهم با
برخی مؤسس��ات مال��ی از جمله صن��دوق مهر امام
رضا(ع) و صندوق تعاون توانس��تیم وام قرضالحسنه
20میلیون تومان را در حوزه نوسازی بافت فرسوده و
ودیعه عملیاتی کنیم.
وی با بیان اینکه منابع مورد نیاز این تسهیالت از محل
پرداخت مابهالتفاوت سود تأمین میشود ،تصریح کرد:
ب��ا در اختیار قرار دادن این منابع به صندوقهای مهر
امام رضا و تعاون ،تسهیالت قرضالحسنه به متقاضیان
نوسازی بافتهای فرسوده پرداخت میشود.
وی با تأکید بر اینکه این تسهیالت سود ندارد و فقط
 4درصد کارمزد دارد ،بیان کرد :این وام همچنین به
موارد غیرنوسازی از جمله ودیعه مسکن و مقاومسازی
نیز پرداخت خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد :در گام نخست
ای��ن تس��هیالت در قالب یک م��دل حداقلی با 120
میلی��ارد تومان اعتبار پرداخت میش��ود و امیدواریم
این مدل را گستردهتر کنیم.
ای��زدی همچنی��ن ب��ا ابراز اینک��ه اولوی��ت بانکها
موضوعات مربوط به مس��کن نیس��ت ،گفت :اولویت
بانکه��ا حضور در پروژههای کوتاهمدت اس��ت.وی با
اظه��ار”از مهر تا بهمنماه س��ال گذش��ته هفتخوان
تصویب پرداخت تسهیالت نوسازی بافتهای فرسوده
را طی کردیم” گفت :از ابتدای امسال تاکنون 27هزار
و  500فقره تسهیالت 50میلیون تومانی نوسازی بافت
فرسوده به متقاضیان پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه نرخ سود تسهیالت نوسازی بافتهای
فرس��وده در دوران مشارکت  24و در دوران اقساطی
 21درصد اس��ت ،افزود :دول��ت  9و  10درصد یارانه
س��ود این تس��هیالت را پرداخت میکند .وی با ابراز
اینکه تاکنون  5بانک نبس��ت به پرداخت تسهیالت
 50میلیون تومانی نوس��ازی بافتهای فرسوده اقدام
کردهاند ،اعالم کرد :خوش��بختانه با دو بانک مس��کن
و قوامی��ن نیز برای پرداخت این تس��هیالت به توافق
رس��یدیم و قرار است بانک مسکن  5000فقره وام را
به متقاضیان پرداخت کند.

در نشست مشترک مدیران اجرایی و شهری صورت گرفت

رصد  18پروژه شهری

تامین مالی؛ محرک بخش مسکن

*تحویل  7پل ظرف  25ماه آینده توسط قرارگاه خاتم االنبیاء

شهردار کرمان گفت :قرار گاه خاتم االنبیاء ظرف  25ماه آینده 7
پل را تحویل خواهد داد.
“ ابوالقاسم سیف الهی” در جلسه پیگیری طرح های شهری گفت:
طرح بازسازی و احیای بافت قدیمی شهر کرمان در قسمتهای اولیه
خیابان ناصریه وخیابان زریسف آغاز شده است و مصوب شده است
که در این نواحی از آجر لنگر کرمان به منظور دیوار چینی استفاده
کنیم که باید منابع مالی آن تامین شود.
وی با اشاره به اینکه ،دیوار چینی جلوی تکیه مشتاقیه تا خیابان
مادر باید کوتاه کار شود تا این نما دیده شود ادامه داد :کار در طرح
میدان مش��تاق رونق گرفته و کارگاه فلزکاری و کار ساخت اسکلت
آن آغاز شده است و باید به فکر منابع مالی اجرای این طرح باشیم
،همچنین این طرح در جلوی تکیه مشتاقیه باید بازنگری شود.
سیف الهی گفت :مدرسه حیاتی یک کار تاریخی مرمتی است که
ما یک گروه نخبه را جمع آوری کرده ایم تا نس��بت به بازس��ازی و
احیای این بنای تاریخی به درستی تصمیم گیری کنیم.
ش��هردار کرمان با بیان اینکه خانه حیات��ی ،موزه تاریخی کرمان
خواهد ش��د ،افزود 30 :میلیون تومان به اس��ناد ملی پرداخت شده
است که اسکن اسناد تاریخی کرمان را در اختیار شهرداری قرار دهند.
وی با بیان اینکه ،قدمت کرمان به  9هزار س��ال قبل از میالد بر
می گردد ،اظهار کرد :بازس��ازی مدرسه حیاتی  80درصد پیشرفت
دارد و انشاهلل تا 45روز آینده به اتمام خواهد رسید.
سیف الهی با بیان اینکه مدرسه حیاتی بانک شاهنشاهی بوده ،افزود:
موزه تاریخ شهر کرمان پس از بازسازی کامل مدرسه حیاتی در این
مکان به زودی افتتاح می شود و اگر آب منطقه ای موافقت کند که
موزه آب را وارد مدرسه حیاتی کنیم موزه بسیار خوبی خواهد شد.
این مقام مسئول با اشاره به فعالیت های قرار گاه خاتم االنبیاء در

پروژه های ش��هری کرمان تصریح کرد :قرارگاه خاتم االنبیاء تقاطع
غیرهمس��طح راه آهن را آغاز کرده است و به زودی پروژه هر هشت
تقاطع غیرهمسطح شهر کرمان از سوی این سرمایه گذار فعال می
ش��ود و بر اس��اس تعهداتمان باید  10میلیارد توم��ان دیگر به این
سرمایه گذار پرداخت کنیم.
به گزارش ایس��نا منطقه کویر ،س��یف الهی تصریح کرد :قرار گاه
خاتم االنبیاء نیروهای خود را اکثر بومی کرمان انتخاب کرده است،
به طوری که 4هزار نفر در کرمان مشغول به کار خواهند شد و سعی
می کند که بتن و مواد مورد نیاز طرح های خود را از کرمان استفاده
کند که این امر اشتغال زایی خوبی برای مردم کرمان خواهد بود.
وی با اش��اره به اینکه ،قرار گاه خاتم االنبیا ظرف  25ماه آینده 7
پل را تحویل خواهد داد ،اذعان کرد :به شرکت «ساروج پارس» مهلت
یک هفته ای داده ایم که کار خود را شروع کند.
رصد  18پروژه شهری
معاون عمرانی استاندار کرمان آخرین وضعیت پروژه های شهری
کرمان را تش��ریح ک��رد “ .محمد جواد کامی��اب” گفت 18 :پروژه
شهری را رصد می کنیم که شهرداری ،راه و شهرسازی ،آب منطقه
ای ،فرودگاه ،میراث فرهنگی و گردش��گری از دس��تگاه های مرتبط
با این  18پروژه ش��هری هس��تند .وی با بیان اینکه بخشی از پروژه
بافت قدیم به ش��هرداری و بخش��ی به میراث فرهنگی و گردشگری
محول ش��ده است ،تصریح کرد 659 :هکتار بافت قدیم شهر کرمان
اس��ت که  150هکتار آن بین خیابان امام ،خیابان شریعتی ،میدان
مش��تان و میدان ارگ محصور اس��ت که بازسازی و بدنه سازی این
قسمت عملیاتی خواهد شد.
معاون عمرانی اس��تاندار کرمان افزود :مش��کلی که برای بازسازی
میدان مش��تاق وجود داش��ت نیز برطرف ش��ده است و کار ساخت

ساکنین روستای اهلل آباد
اقدام به گرفتن سند کنند

فرماندار کرمان با اش��اره به اینکه ،یک فضای نس��بتا مطلوبی در روستای اهلل آباد ایجاد شده است
اظهار کرد :در خصوص بحث آب و برق این منطقه؛ ادارات مربوطه به این دلیل که امالک آنها فاقد
سند است خدمات نمی دهند و باید ساکنین این منطقه اقدام به سند دار کردن امالک خود کنند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) ،منطقه کویر،محمد علی توحیدی در جلسه پیگیری
طرح های شهری گفت :روستای اهلل آباد در دو بخش شهرستان کرمان قرار گرفته است ،بخشی در طرح
هادی قرار دارد که مشکلی برای خدمات دهی وجود ندارد اما بخشی از آن در این طرح قرار ندارد.
وی افزود 70 :هزار متر از معابر اصلی روستای اهلل آباد آماده آسفالت است که  25هزار متر آن آسفالت
و زیرسازی شده است و در یک ماه آینده آسفالت آن کامل انجام خواهد شد ضمن آنکه  1000اصله
درخت نیز در این منطقه کاشته شده است و ورودی روستای اهلل آباد ساماندهی و بهسازی شده است.
فرماندار کرمان با اشاره به اینکه ،یک فضای نسبتا مطلوبی در این روستا ایجاد شده است اظهار کرد:
در خصوص بحث آب و برق این منطقه؛ ادارات مربوطه به این دلیل که امالک آنها فاقد س��ند اس��ت
خدمات نمی دهند و باید ساکنین این منطقه اقدام به سند دار کردن امالک خود کنند.

اس��کلت آن آغاز ش��ده که ای��ن پروژه نیز تا کن��ون  8تا  10درصد
پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی با اشاره به حضور قرار گاه خاتم االنبیاء در پروژه های شهری
کرم��ان تصریح کرد :قرار گاه خاتم ت��ا  2ماه آینده عملیات اجرایی
 8پروژه ش��هری کرمان را آغاز خواهد کرد که دلیل طوالنی ش��دن
اجرای این عملیات ها نیز به یک مش��کل در بحث راه آهن مربوط
می ش��د که خوشبختانه برطرف ش��ده است و هیچ مانع اجرایی به
غیر از تامین مالی وجود ندارد.
کامیاب با اش��اره ب��ه اجرای طرح کمربند س��بز در کرمان گفت:
طرح کمربند س��بز کرمان نیز  5کیلومتر آن بر عهده شهرداری و 5
کیلومتر دیگر آن بر عهده جهاد نصر بوده اس��ت که کار ش��هرداری
تقریبا تمام شده است اما جهاد نصر  45درصد پیشرفت داشته است
که امیدواریم به روند کاری خود سرعت ببخشند.
وی افزود :هفته آینده فاز اول کمربند س��بز افتتاح خواهد ش��د و
مزیت طرح کمربند سبز آن است که از تصرف اراضی دولتی توسط
سودجویان جلوگیری می کند و در هفته آینده  5کیلومتر دیگر در
اختیار سرمایه گذار قرار خواهیم داد.
معاون عمرانی استاندار کرمان اذعان کرد :مجتمع تفریحی تجاری
آدین��ه در  350هزار متر مربع و با 6فاز ،هم اکنون در حال طراحی
و برنامه ریزی اس��ت که خوشبختانه فاز اول آن در وسعت  83هزار
متر مربع نقش��ه برداری و طراحی ش��ده و مشکل ارزی آن نیز رفع
شده است.
وی با اش��اره به طراحی زیر گذر گنبد جبلیه برای عبور وس��ایط
نقلیه س��بک خاطر نشان کرد :به منظور جمع آوری آبهای سطحی
کارگاهی در این مکان فعال شده است که متاسفانه این طرح از برنامه
زمان بندی بسیار عقب است.

سرمایه گذاری  ۲۰۰میلیارد تومانی
موسسه عسکریه در پروژه بام کرمان
ابوالقاس��م س��یف الهی در نشست استاندار کرمان با مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری عسکریه از
همکاری این موسس��ه با ش��هرداری کرمان برای اجرای پروژه های مشارکتی خبر داد و گفت :پروژه
بازارچه مصالح ساختمانی بهار رضوی یکی از این طرح هاست که دارای پیشرفت فیزیکی خوبی است.
وی گفت :در این پروژه س��هم ش��هرداری زمین و سهم موسسه مالی و اعتباری عسکریه اجرای پروژه
اس��ت .ش��هردار کرمان در ادامه پروژه بام کرمان را ش��امل هتل ،تله کابین و جاده دسترسی دانست
و افزود :زمین مربوط به تله کابین باید تعیین تکلیف ش��ود .وی از نهایی ش��دن این پروژه خبر داد و
افزود :کارهای مطالعاتی جاده دسترسی به بام کرمان انجام و در شهرداری تصویب شده است .سیف
الهی ادامه داد :برای اجرای پروژه گفته شده  ۲۰۰میلیارد تومان سرمایه گذاری از سوی موسسه مالی
و اعتباری عسکریه صورت گرفته که با مشارکت شهرداری اجرا می شود.
به گزارش مهر،شهردار کرمان از در نظر گرفته شدن هشت هزار هکتار زمین مسطح در باالی کوه
های صاحب الزمان برای این منظور خبر داد و گفت :از این میزان پنج هکتار برای فضای سبز و سه
هزار هکتار برای امکان تفریحی در نظر گرفته شده است .شهردار کرمان احداث هتل در بام کرمان را
یک ضرورت دانست و تصریح کرد :شهر کرمان نیازمند اجرای طرح های تفریحی است.

در آستانه فصل جابجایی بخوانید

 5اشتباه بزرگ مستاجران
اگرچ��ه اجاره کردن خانه ،بهان��دازه خریدن آن ،قرارداد پرهزینهای
نیس��ت ،ام��ا افراد درهنگام عقد قرارداد اجاره ه��م باید به اندازه عقد
قرارداد خرید ،نکات مهمی را رعایت کنند تا متحمل ضرر و زیانهای
جدی مالی نشوند .اجاره کردن خانه تعهدات مالی کامال مشابه با خرید
خانه بهدنبال ندارد ،اما این بهمعنای بیاهمیت یا بیارزش بودن این
قرارداد نیست .همچنین ،درحال حاضر ،یافتن یک آپارتمان اجارهای
از همیشه سختتر شده که این مساله سبب افزایش اجارهبها و کمبود
واحدهای خالی از سکنه در بسیاری از شهرها شدهاست.
بنابر مطالعهای که در سال  ،2015در دانشگاه نیویورک انجام شده،
تعداد اجارهدهندگان ملک در آمریکا درحال افزایش است .این درحالی
است که روند عرضه واحدهای مسکونی ،همسو با میزان تقاضا افزایش
نیافتهاس��ت .بنابراین ،وقتی بازار اجاره مس��کن س��خت میشود ،این
فش��ار به جویندگان مسکن وارد میآید که زودتر دست به کار شوند.
با اینحال ،تصمیمگیری س��ریع در این رابطه خیلی راحت اس��ت اما
درعین حال ،انتخاب یک خانه بدون تحقیق و آگاهی ،میتواند ش��ما
را ناچار کند در جایی که نه امنیت دارد و نه با نیازهای شما همخوانی
دارد ،زندگی کنید یا اینکه شما را سر هر مسالهای با صاحبخانه وارد
مشکل و مشاجره کند .درنهایت ،انتخاب اشتباه محل سکونت ،میتواند
از هر دو جنبه مالی و روحی شما را خالی کند .درحال حاضر میانگین
هزینه هر اثاثکشی در آمریکا  1170دالر برآورد میشود که اگر این
جابجاییها بدون برنامهریزی قبلی رخ دهد ،میتواند هزینه سنگینتری
را بر دوش مستاجران تحمیل کند .اشتباه در هنگام عقد قرارداد اجاره
خانه ،همچنین بهمعنای ازدس��ت دادن امنیت مالی ش��ما خواهد بود
که دربرخی موارد به پرداخت خسارت ملک شخصی دیگران یا حتی
دادگاهی شدن میانجامد که اصال خوشایند نیست.
فرقی نمیکند که برای اولین بار قصد اجاره خانه دارید یا بار صدم
شماس��ت؛ بلکه مهم این اس��ت که درهنگام عقد قرارداد اجاره برخی
اشتباهات را مرتکب نشوید که به برخی از مهمترین آنها اشاره میکنیم.
نخواندن اجارهنامه
وقت��ی درنهایت موفق به یافتن آپارتمان موردنظر خود میش��وید،

قس��مت خالی امضای مستاجر در پایین قرارداد مدام شما را وسوسه
ت نگهدارید.
میکن��د تا هرچه س��ریعتر قال قضیه را بکنید .اما دس�� 
امضای یک س��ند قانونی که مف��اد آن را نخواندهاید ،مقدمه رخدادن
فاجعه است .درحالیکه امضای این سند میتواند شمارا دچار عواقب
مالی جدی کن��د ،بهراحتی میتوانید با امضا نکردن چنین قراردادی
خود را از مخمصه بزرگی رهایی بخشید.
موسسه مشاور حقوقی  ،MassLegalتوصیه میکند :موجر ممکن
است تالش کند تا شما با عجله این قرارداد را امضا کنید .آنها معموال
به شما میگویند همه قراردادها استاندارد و به یک شکل واحد هستند
و نیازی نیست زحمت خواند آن را بکشید .اما شما نباید اجازه دهید
که موجر شما را وادار کند که مفاد قرارداد را نخوانید.
ت آن دقت کنید که
همچنین ،درهنگام خواندن قرارداد ،به طول مد 
از ابتدای ماه آغاز میشود یا انتهای ماه؛ همچنین به بندها و تبصرههای
قرارداد بهخصوص محدودیتهای تعیین شده در آن خیلی دقت کنید.
عدم دریافت بیمه ازسوی موجر
اگر فکر کنید که بیمه مالک ،ش��ما را در هنگام وقوع حوادث نظیر
بالیای طبیعی پوش��ش میدهد ،سخت در اشتباه هستید .اگر وسایل
شخصی شما سرقت شده یا دچار خسارت شود (مثال درصورت وقوع
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حریق) ،به احتمال قطع ،موجر مسئولیتی در قبال این قضیه نخواهد
داشت .همچنین درصورتیکه شخصی در آپارتمان شما آسیب ببیند،
مس��ئولیت وی با شماست .اما درعوض ،بیمه اجارهنشینی ،در هر دو
این موارد بهیاری ش��ما میآید .عالوهبراین ،بیمه مس��تاجر به نسبت
ارزان است.
عدم اطالع از حقوق مستاجر
اگرچه دست موجران اغلب در تعیین محدودیتهای موردنظرشان
بر مستاجر باز است ،بااینحال ،این قوانین و محدودیتهای نانوشته از
شهری به شهر دیگر متفاوت هستند .اما مستاجران نیز حقوق متقابلی
دارند که ش��امل مواردی نظیر خلع ید مس��تاجر توسط موجر ،انجام
تعمیرات و ورود به حریم شخصی مستاجر می شود.
عدم فهرستبرداری از خسارات کنونی
اگر میخواهید از نظر مالی دچار ضرر نش��وید ،س��عی کنید قبل از
تحویل گرفتن آپارتمان یا امضای هر قراردادی ،نسبت به سیاههبرداری
از خسارات حال حاضر در آپارتمان اقدام کنید .قبل از بازکردن اثاثیه
خود ،بهتر است نسبت به تهیه فهرستی از اشکاالت و خسارات آپارتمان
تهیه کنید .این کار یکی از بهترین روشها برای مستند کردن مشکالت
آپارتمان است .حتی شاید الزم باشد از نقاط آسیبدیده عکس بگیرید
و این اسناد را به امضای دو طرف رسانده و ضمیمه قرارداد کنید.
عدم تحقیق درباره صاحبخانه یا محل سکونت
موجر قبل از اینکه با اجاره دادن ملکش به شما موافقت کند ،ممکن
اس��ت نسبت به کنترل اعتبار حس��اب بانکی شما اقدام کند .اما شما
هم ،به عنوان مس��تاجر باید اقدام مشابهی را پیش از امضای قرارداد،
انجام دهید .کافی است نشانی محل آپارتمان و نام موجر را پیدا کرده
و اطالعات مفیدی را در این زمینه کسب کنید .این اطالعات میتواند
شامل وضعیت ساختمان و موقعیت مکانی ملک باشد.
درنهای��ت ،قبل از نقل مکان ،درباره محل زندگی جدید خود اطالع
کس��ب کنید و با آنجا آشنا شوید .کسب اطالع نسبت به میزان وقوع
جرایم در این منطقه یا دوری و نزدیکی به محل کار میتواند اطمینان
شما را نسبت به انتخابتان افزایش دهند.

محمد رضا پور ابراهيمي نق��ش بانکها بر هیچکس
پوش��یده نیس��ت؛ اساس��ا
وظیفه ذاتی بانکها به دو
بخش اقتصاد کالن و اقتصاد
خرد تقس��یم میشود؛ در
اقتصاد کالن یکی از وظایف
اصل��ی بانکها تامین مالی
واحدهای تولیدی و ایجاد
و گس��ترش فعالیته��ای
اقتصادی مولد اس��ت .بانكها وظایفی چون تجهیز و
تخصیص اعتبارات ،عملیات اعتباری ،عملیات مالی،
خرید و فروش ارزها ،نقل و انتقال وجوه و سایر خدمات
مالی همانند وصول مطالبات اس��نادی و س��ود سهام
مشتریان ،قبول امانات ،نگهداری سهام و اوراق بهادار
و اش��یای قیمتی مشتریان و انجام وکالت در خرید و
فروشها را بر عهده دارند؛ اما در اقتصاد خرد پرداخت
تسهیالت خرد به مشتریان (مسکن ،خودرو ،کاال و)...
از مهمترین وظایف ذاتی بانکها به شمار میرود.
کسری منابع نسبت به مصارف بانکهای خصوصی و
دولتی به دالیلی مانند ش��وک ارزی سال  91و عدم
افزایش س��رمایه بانکها و نیز حجم عظیم مطالبات
معوق در کنار رش��د بازار غیرمتش��کل پولی شرایط
خاصی را برای موضوع تامین مالی در اقتصاد کش��ور
فراهم کرده است .در کنار مباحث مذکور بنگاهداری
اختی��اری را اجباری (واگذاری بنگاههای دولتی بابت
بدهی دولت به بانکها) میزان نقدشوندگی داراییهای
بانکها را به شدت کاهش داد.
میت��وان ادعا کرد که بخش عم��دهای از داراییهای
ناش��ی از س��رمایهگذاری به ویژه در بخش مس��کن
و س��اختمان به داراییهای س��می تبدیل ش��ده که
قدرت تامین مالی را از نهادهای مالی بازار پول سلب
کرده است.
در این میان ورود بانکها به س��مت بازارهای امالک
و مس��تغالت ش��رایط خاص��ی را برای ای��ن بخش و
بانکهای ذیربط فراهم کرده است .ورود بانکها به
س��مت امالک و مس��تغالت موجب شده تا بخشی از
منابع بانکی به س��مت بازارهای سوداگری سوق پیدا
کند .البته تجهیز منابع برای تامین مالی برای ساخت
و تولید مس��کن مسلما از این قاعده مستثنی است و
نه تنها مخل فعالیتهای اقتصادی محسوب نمیشود
بلکه میتواند چرخه فعالیتهای اقتصادی وسیعی را
در بخشهای مختلف به حرکت در آورد.
مصوبه اخیر افزایش سقف اعتبارات بخش مسکن براي
افزايش سقف تسهيالت خريد در شورای پول و اعتبار
و نیز نقض مصوبه قبلی شورا در خصوص عدم حضور
س��ایر بانکها در عرضه منابع مالی به بخش مسکن
ش��رایط خاصی را برای تامین مالی این بخش فراهم
آورده اس��ت و به نظر میرسد تا حد زیادی بتواند در
تحریک س��مت تقاضای مس��کن (ترجیحا واحدهای
کوچک) به ویژه در شهرهای کوچک موثر واقع شود.
ویژگی خاص تامین مالی از طریق حس��اب س��پرده
یکس��اله و س��پس تخصی��ص اعتب��ارات و پرداخت
تسهیالت با نرخهای قابل قبول ،شرایط خاصی را برای
جذب منابع و جلوگی��ری از افزایش حجم نقدینگی
فراهم کرده و با تاخیر یکس��اله میتواند چش��مانداز
مثبت رونق در بازار مسکن کوچکمتراژ و همينطور
بازار مالي مرتبط را فراهم آورد.
*

*نماينده کرمان در مجلس
* عضو ناظر شوراي پول و اعتبار
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واگذاري زمين براي
ساماندهي مشاغل مزاحم

مدير كل راه و شهرس��ازي استان كرمان ،گفت :پنج
قطعه زمين براي ساماندهي مشاغل مزاحم شهرداري
كرمان واگذار شد.
مقبلي با اعالم اين خبر گفت :براي ساماندهي صنايع
مزاحم استان زمينهايي در نظر گرفتهايم كه در پنج
سمت ورودي شهر قرار دارند.
وي ب��ا بيان اين كه مش��اغل مزاحم ع�لاوه بر ايجاد
آلودگي در شهر مزاحمتهايي براي شهروندان ايجاد
كردهاند ،گفت :وجود مش��اغل مزاحم باعث نازيبايي
شهر شده است.
مقبلي س��اماندهي مش��اغل مزاحم توسط شهرداري
را اقدامي ارزش��مند برشمرد و گفت :اين اقدام خيلي
خوبي اس��ت كه ه��م ما و هم ش��هرداري و هم تمام
كس��اني كه ب��راي ش��هر دل ميس��وزانند و درصدد
س��اماندهي شهر هس��تند ،بايد همكاري كنيم تا اين
طرح به سرانجام برسد.
مدير كل راه و شهرسازي استان كرمان ،اظهار داشت:
اي��ن پنج قطعه زمين كه براي س��اماندهي مش��اغل
مزاحم در نظر گرفته ش��دهاند ،در پنج ورودي مسير
«كرمان -زرند»« ،كرمان -كوهپايه» « ،كرمان – جاده
قديم ماهان»« ،كرمان – جوپار» و كرمان – باغين»
قرار دارند .وي با بيان اين كه اين زمين ها در اختيار
شهرداري قرار گرفته است ،گفت :اين طرح در جلسه
برنامهريزي و توسعه استان تصويب شد اما مواردی در
زمينه محيط زيست وجود داشت كه آنها نیز قابل حل
است .مديركل راه و شهرسازي استان كرمان همچنین
گفت :بازيافت سرد محور باغين -رفسنجان در دست
انجام است .خداداد مقبلي  ،گفت :اين اداره كل ،برای
بهسازي محور باغين به سمت رفسنجان طرح بازيافت
سرد مسير را در دستور كار دارد.
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آب و کشاورزی

صادرات پسته ایران به اتحادیه اروپا در سه ماهه
نخست سال جاری میالدی  5برابر رشد صادرات
پسته آمریکا به این اتحادیه افزایش یافته و به 67.3
میلیون یورو رسید.
پایگاه خبری کمیس��یون اروپا (یورو استات) از

رشد  31درصدی صادرات پسته ایران به اتحادیه
اروپا در سه ماهه نخست سال  2015خبر داد.
ایران در سه ماهه نخست سال جاری میالدی
بالغ بر  67.3میلیون یورو پس��ته به کش��ورهای
اروپایی صادر کرده است .رشد صادرات پسته ایران

به اتحادیه اروپا در س��ه ماهه نخست سال جاری
میالدی  5برابر رشد صادرات پسته آمریکا به این
اتحادیه بوده اس��ت.در عین حال آمریکا همچنان
بزرگترین صادرکننده پسته به اروپا بوده و ایران
در جایگاه دوم از این نظر قرار داشته است.

خبر
پایگاه خبری کمیسیون اروپا:

صادرات پسته ایران به
اروپا افزایش یافت
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گزارش

فاجعه سفرههای خالی از آب

در حال��ی که اخیرا یکی از مقامات وزارت نیرو خبر از
گ��ذر از بحران آب داده بود ،اخی��را قائم مقام وزیر نیرو
عنوان کرده که س��طح س��فرههای آب زیرزمینی تا 20
متر افت داشته است.
مس��ئله برداشت بیرویه از آبهای زیرزمینی همیشه
محل هش��دار از سوی کارشناس��ان بوده است ،چرا که
کاهش منابع آبی س��بب میش��ود که میزان برداشت از
این ذخایر روز به روز بیشتر شود .همین مسئله ،بحران
کمبود آب را به بحران آبهای زیرزمینی تبدیل میکند.
در عین حال ،در اردیبهش��ت ماه سال جاری ،یکی از
مدیران آبفای روس��تایی نسبت به کاهش شدید آب در
س��فرههای زیرزمینی هش��دار داده بود .وی در هشدار
خ��ود به این نکته اش��اره کرده بود ک��ه اگر فکری برای
س��فرههای آب زیرزمینی نکنیم ،در آینده نزدیک شاهد
خالی شدن این سفرهها خواهیم بود .در عین حال ادامه
پیدا کردن بحران استفاده از سفرههای زیرزمینی سبب
شده تا وضعیت بحرانتر شود ،تا جایی که قائم مقام وزیر
نیرو از افت  20متری آبهای زیرزمینی خبر داده است.
در این میان و در شرایطی که دست کم  6500روستا
با وضعیت بحرانی کمبود آب روبرو هستند ،مسئله عنوان
شده از سوی ستار محمودی ،قائم مقام وزیر نیرو ،نشان
از تبعاتی دارد که به زودی به بحران آب افزوده میشود.
آنچه که بسیاری از کارشناسان در خصوص خالی شدن
و افت  20متری سفرههای زیرزمینی مطرح میکنند ،از
بین رفتن بخشی از زمینهای کشاورزی و به هم خوردن
ترکیب رسوبات آبرفتی است که میتواند در نهایت به از
بین رفتن کامل این سفرهها منجر شود.
ب��ه گزارش اقتصادنیوز ،در این میان نباید این نکته را
فراموش کرد که پایین رفتن سطح سفرههای زیرزمینی
س��بب میش��ود تا چاههای عمیق و نیمه عمیق ،میزان
آبدهیش��ان کاهش یابد و در نهایت غیرقابل استفاده
شوند.
همزم��ان ب��ا ای��ن تبعات ،مس��ئله نشس��ت زمین از
اتفاقهایی اس��ت که کاهش سطح سفرههای زیرزمینی
سبب میشود .برهمین اساس هم ،بسیاری از کشاورزان
مجبور میش��وند بخشی از زمینهای خود را پرکرده یا
اتفاقات مشابه آن که این مسئله هزینههای مضاعفی را
برای آنها به دنبال دارد .در عین حال این خطر نیز وجود
دارد که آبهای ش��ور یا آلوده امکان ورود به سفرههای
آب ش��یرین را پیدا کنند .هش��دار مطرح شده از سوی
قائم مقام وزیر نیرو در ش��رایطی اس��ت که پیش از این
نیز هش��دار مربوطه نسبت به استان مازندران ابراز شده
بود؛ تا جایی که مدیرکل دفتر زیستگاهها و امور مناطق
سازمان محیط زیست عنوان کرده بود که در صورت ادامه
روال فعلی مدیریت منابع آب ،مازندران بیابان میشود.
ش��اید بیراه هم نباش��د اگر هش��دار کاهش س��طح
سفرههای زیرزمینی را به هشدار مشابه مازندران بدانیم،
چرا که هر دو اتفاق ،از یک مس��ئله ناشی میشود و آن
هم ،مدیریت غلط منابع آبی است .در چنین شرایطی اگر
وضع به همین صورت ادامه پیدا کند ،سفرههای زیرزمینی
خالی یا غیرقابل استفاده خواهند شد.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان:

طرح همیاران آب؛
آژیر خطرمصرف بی رویه آب
در کشاورزی کرمان

رییس س��ازمان جهاد کشاورزی شمال استان کرمان
گفت :در  20سال گذشته؛  42هزار هکتار آبیاری تحت
فش��ار در استان اجرا ش��ده بود اما تنها در سال گذشته
توانس��تیم  10هزار و  500هکتار اراضی کش��اورزی در
استان را تحت آبیاری تحت فشار قرار دهیم.
“عباس سعیدی” در جلسه شورای حفاظت منابع آب
اس��تان کرمان اظهار کرد :با جامعه کشاورزی زیادی در
ارتباط هس��تیم و طرح همیاران آب ،آژیر خطری برای
آنها بود که خوش��بختانه افراد زیادی برای همکاری در
اج��رای طرح ،آم��وزش و خاموش کردن چ��اه ها به ما
مراجعه می کنند.
وی با اش��اره به برنامه های صورت گرفته درخصوص
آم��وزش بهره برداران ،راه ان��دازی مراکز خدمات جهاد
کشاورزی دهس��تانها گفت :این مراکز تا کنون در 34
مرکز فعال ش��ده اس��ت .به گزارش ایس��نامنطقه کویر،
س��عیدی تصریح کرد 400 :نفر نیروی انسانی مهندس
کشاورزی برای آموزش بهره برداران در این مراکز از 11
بهمن ماه مس��تقر شده اند و در تامین امکانات و خودرو
ب��رای این افراد از بودجه وزارتخانه کمک گرفته ایم که
بتوانند خدمات رس��انی کنند .وی با بیان اینکه افزایش
سطح زیرکشت زرشک  50هکتار ساالنه پیش بینی شده
که به دلیل آفت ،نتوانستیم بیش از  10هکتار کشت را
در س��ال گذشته انجام دهیم تصریح کرد :توسعه کشت
گل محمدی ساالنه  500هکتار پیش بینی و انجام شد
ضمن آنکه با این کشت های جایگزین ،درآمد کشاورزان
نیز بسیار افزایش می یابد .سعیدی بیان کرد :برای اجرای
مصوبات طرح همیاران آب از اعتبارت سازمان و ملی که
وزارتخانه کمک کرد ،هزینه شده و امیدواریم بتوانیم از
استان اعتباراتی بگیریم .رییس سازمان جهاد کشاورزی
استان کرمان با بیان اینکه  157کیلومتر لوله گذاری با
 7میلیارد تومان اعتبار در استان انجام شده که تاثیر به
سزایی در صرفه جویی آب دارد افزود :تاکنون یکپارچه
س��ازی اراضی در سطح  200هکتار انجام شد و این در
حالی است که در  20سال گذشته  42هزار هکتار آبیاری
تحت فشار در استان اجرا شده بود .وی درباره عدم صرفه
جویی آب در برخی از مزراع از این طریق گفت :یک سوم
سطح زیرکشت مازاد بر آب است و به دلیل این مشکل در
برخ��ی نقاط علی رغم اجرای آبیاری نوین ،صرفه جویی
آب اتفاق نمی افتد و اگر سطح زیرکشت متناسب با آب
بود 40 ،درصد آب در چاه ذخیره می شد.
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سیزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر در کرمان برگزار می شود
عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت :سیزدهمین
همایش دوساالنه ملی آبیاری و کاهش تبخیر سوم تا پنجم شهریور
امسال توس��ط بخش مهندسی آب دانشگاه ش��هید باهنر کرمان
برگزار می شود.
عباس رضایی افزود :محور اصلی برگزاری این همایش راهکارهای
مقابله با بحران آب خواهد بود.
وی اظه��ار کرد :این همایش با محوره��ای مدیریت منابع آب،
آبیاری و زهکشی ،هیدرولیک و هیدرولوژی ،مدیریت خشکسالی و
تغییر اقلیم ،کیفیت آب و محیط زیست ،مدلسازی آبهای زیرزمینی
و سطحی ،فناوری های نوین در مهندسی آب و حفاظت آب ،خاک
و گیاه برگزار خواهد شد.
وی ادام��ه داد :گ��رد هم آم��دن اس��اتید ،محقق��ان ،کاربران،
کارشناس��ان ،دانش��جویان و متخصص��ان بخش آب کش��ور برای
همفکری ،انتقال تجربیات و دانش و مرور اهم تحقیقات انجام شده
در زمینه علوم و مهندسی آب و ارائه پیشنهادات علمی و عملی به
مدیران منابع آب کشور از اهداف این همایش است.
رضایی تصریح کرد :آشنا شدن دانشجویان و محققان با آخرین
تحوالت علمی و تکنولوژیکی صنعت آب در بخش های مختلف و
نگاه به آینده برای توسعه پایدار از دیگر اهداف این همایش است.
عضو هیات علمی دانش��گاه شهید باهنر کرمان تصریح کرد :در
ای��ن همایش با توجه به بحران آب و مس��ایل و مش��کالت پیش
آمده ،نشس��ت تخصصی بحران آب با همکاری استانداری کرمان

برگزار خواهد شد.
وی اظهار کرد :حل مشکالت و مسائل آب کشور و استان کرمان
نیازمند عزم ملی ،فرهنگ سازی و مدیریت جهادی است که توسط
رهبر معظم انقالب تبیین شده است.
رضای��ی ادامه داد :در همین راس��تا نشس��ت تخصصی با هدف
شناخت وضعیت آب استان کرمان و بررسی راهکارهای پیشنهادی
و در دست اجرای استانداری کرمان و سازمان های متولی برگزار
می شود.
بررسی مصوبات  17گانه آب
رضای��ی در گفت و گ��و با ایرنا ،بیان کرد :تف��اوت برگزاری این
همایش در س��ال جاری با سال های گذشته ،بررسی مصوبات 17
گانه آب در زمینه صرفه جویی در میزان مصرف است.
عضو هیات علمی دانش��گاه ش��هید باهنر کرم��ان گفت :در این
همایش کارشناسان شرکت کننده از سراسر کشور قصد دارند این
مصوبات را به چالش بکشند و مسووالن مربوطه باید حضور داشته
باشند و پاسخگو باشند.وی با اشاره به اجرای طرح همیاران آب در
استان کرمان ادامه داد :معتقدیم این کار در طراحی ،اجرا و مهمتر
از آن در بهره برداری نیاز به نظارت جدی دارد.
اس��تان کرمان به دلیل خشکس��الی های متوالی و برداشت بی
روی��ه از مناب��ع آب زیرزمین��ی با بحران کم آب��ی مواجه و اجرای
ط��رح همیاران آب یک��ی از راهکارهای موثر ب��رای مقابله با این
بحران بوده است.

سخنگوی کمیسیون اصل : 90

 300هزار چاه غیرمجاز آب
در دشت های ایران
بهره برداری می شود

به گفته محمدجواد کامیاب معاون اس��تاندار کرمان از هجدهم
آب��ان ماه  1393تاکنون با اجرای مصوبات  17گانه طرح همیاران
آب در استان بیش از  354میلیون مترمکعب صرفه جویی صورت
گرفته است.

محمدرضا امیریکهنوج ،عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:

افزایش قیمت سوخت به کاهش تولید کشاورزی می انجامد
دولت باید به کشاورزان مناطق محروم سوبسید بدهد
سهمیه  60لیتری بنزین خردادماه به کارت سوخت ها واریز نشد
و حاال هم که دیگر بنزین تک نرخی ش��ده اس��ت .به هرحال ،قیمت
گاز هم افزایش پیدا کرده اس��ت .حاال که دیگر قرار نیس��ت ،دولت
س��همیه  700تومانی بنزین خودروهای س��واری را بدهد و از طرف
دیگر ،قیمت سوخت باال رفته ،باقی فعالیت های اقتصادی کشور هم
تحت تاثیر قرار خواهد گرفت .یکی از این بخش های که البته تاثیر
زیادی بر سفره مردم می تواند داشته باشد ،کشاورزی است .چرا که
تحقیقات پیشین نشان می دهد ،در اثر آزادسازی قیمت حامل های
ان��رژی ،به ازای افزایش یک درصدی در قیمت س��وخت مصرفی در
تولید محصول ذرت ،مقدار واردات این محصول  0.01درصد افزایش
خواهد یافت .بنابراین ،افزایش قیمت حامل های انرژی اثر منفی بر روند
خودکفایی در تولید این محصول که یکی از اهداف بخش کشاورزی
کش��ور در پایان برنامه پنجم توسعه به شمار می رود ،خواهد داشت.
همین مس��اله در دیگر محصوالت کشاورزی هم تاثیر خود را خواهد
گذاشت .در این باره گفت و گوی صدای اقتصاد با محمدرضا امیری
کهنوج ،عضو کمیسیون کشاورزی مجلس را می خوانید:

دولت بنزین سهمیه ای را برداشت و دیگر همه باید از بنزین
لیت�ری هزار تومان اس�تفاده کنند .تاثیر ای�ن افزایش قیمت
سوخت در کشاورزی چیست؟
بله .قیمت بنزین در کش��اورزی تاثیر گذار است اما افزایش قیمت
گاز در کشاورزی بیشتر تاثیر می گذارد .هر لیتر گاز  50تومان گران
ش��ده و این در حالی اس��ت که در مناطق محروم ،کشاورزان بیشتر
موتورهای دیزلی در اختیار دارند تا موتورهای برقی .بنابراین ،زمانی
که دولت یک مرتبه ،سهمیه بنزین را برمی دارد ،می تواند باعث شود
که رغبت کش��اورزان به کش��ت از بین برود و آنها دیگر به کش��ت و
کشاورزی نپردازند .این در نهایت باعث می شود که تولید محصوالت
کش��اورزی کش��ور کاهش پیدا کند .از طرف دیگر اگر کشاورزی هم
بخواهد کشت انجام دهد ،باید هزینه های باالیی بپردازد که در نهایت
باعث می شود ،هزینه تولید باال رود.
چه اقدامی در این باره باید صورت بگیرد؟
به هرحال ،دولت باید فکری برای این ماجرا بکند و یا برای مناطق
محرومی که تنها موتورهای دیزلی دارند و تولیدشان وابسته به قیمت

سوخت است ،سوبسید بدهد.
مجلس به ماجرا ورود پیدا می کند؟
مجلس هنوز وارد ماجرا نش��ده است ،اما در پی این هستیم تا این
موضوع را پیگیری کنیم تا آسیب کمتری به کشاورزان وارد شود.

سخنگوی کمیسیون اصل  90مجلس شورای اسالمی
با اش��اره به نشس��ت این کمیس��یون با نمایندگان چند
وزارتخانه برای بررس��ی برداش��ت غیرقانونی آب توسط
چاههای غیرمجاز گفت  300 :هزار چاه غیرمجاز آب در
دشت های ایران فعالیت می کنند.
حس��ین آذین  ،با تشریح جلسه کمیسیون اصل 90
مجلس که مربوط به شکایت تعدادی از کشاورزان دارای
پروانه بهره برداری از چاه های آب از صاحبان چاه های
آب کش��اورزی ب��دون پروانه بود ،ادامه داد :در نشس��ت
امروز کمیسیون اصل  90مجلس با معاونان وزرای نیرو،
جهاد کشاورزی ،دادگستری و سازمان بازرسی کل کشور
گزارشی از تعداد چاه های غیر مجاز ارایه شد.
وی اظهار داشت :کشور ما از نظر ذخایر آبی در وضعیت
مناسبی نیست و بر اساس آمار ارایه شده از سوی سازمان
بازرس��ی کل کش��ور از مجموع  754هزار حلقه چاه آب
در کش��ور  300هزار حلقه آن غیر مج��از بوده و پروانه
فعالیت ندارد.
نماینده مردم رفسنجان در مجلس تصریح کرد :وزارت
نیرو نیز در گزارش خود اعالم کرد که از مجموع چاه های
آب غیر مجاز  103هزار مورد آن از سوی این وزارتخانه
شناسایی و برای  38هزار مورد آن پرونده تشکیل داده که
از این تعداد تنها برای  14هزار مورد رای صادر شده است.
وی خاطر نش��ان ک��رد :مجلس در س��ال  89تکلیف
برخورد با چاه های آب غیر مجاز را بر عهده وزارت نیرو
گذاش��ته اما در این مسیر مش��کالتی برای اجرای قانون
وجود دارد و نمایندگان وزارت نیرو در این جلسه نیز از
اینک��ه قانون تکلیفی برعه��ده صاحبان این چاه ها برای
تعیین وضعیت چاه های آب کش��اورزی نگذاشته است،
خواهان رفع این خالء قانونی ش��دند و مقرر شد نواقص
موجود در قالب الیحه ای از سوی دولت به مجلس برای
تصویب ارس��ال شود .عضو هیات رییسه کمیسیون اصل
 90مجلس خاطر نشان کرد :در قانون  5شرط اصلی برای
مجاز کردن فعالیت چاه های آب کش��اورزی پیش بینی
شده است اما این شروط توسط بهره برداران در بسیاری
از مناطق کش��ور رعایت نمی ش��ود .وی با بیان اینکه از
وزارت نیرو خواسته شد شرح کامل اقدامات انجام شده به
صورت استان به استان در برخورد با چاه های غیر مجاز
را به این کمیس��یون ارایه کنند ،افزود :بر اساس گزارش
وزارت نیرو ،برداش��ت آب از بس��یاری دشت های کشور
ممنوع اس��ت و بر این اساس قزوین با  ، 84سمنان ،25
خراس��ان رضوی  ، 22خراسان شمالی  ،18تهران ، 14
اصفهان ، 13آذربایجان غربی  ،12کرمان  ، 12بوشهر 8
 ،زنجان  ، 8سیس��تان  6و کردستان با  6دشت ممنوعه
نباید برداش��ت آبی از منابع زیر زمینی داشته باشند که
این ممنوعیت از سال های دور نیز وجود داشته است.

آیا ایران به واردکننده گردو تبدیل میشود؟

رئیس اتحادیه صادر کنندگان گردو گفت :بازار خش��کبار ایران
با مش��کل جدی کمبود گردو مواجه ش��ده است به طوری که نه
تنها صادرات آن کاهش چشمگیری داشته است بلکه واردات آن
به صورت قاچاق نیز رونق گرفته است .البته رئیس هیئت مدیره
اتحادی��ه باغداران می گوید این وضعیت ماندگار نیس��ت و تولید
گردو رو به بهبود است.
چندی پیش وزیر جهاد کش��اورزی در بازدید از باغات گردوی
اس��تان کرمان ،اظهار کرده بود که به علت مشکالتی مانند آفت
کرم خراط و خشکس��الیهای اخیر ،تغذیه درختان گردو ضعیف
شده و آفت آنها طغیان کرده است ،همچنین بخشی از درختان
گردو نیز با مشکل سرمازدگی مواجه شدهاند.
ب��ا مطرح کردن این موضوع از س��وی محمود حجتی و وجود
اخباری حاکی از این که چند سالی است با کمبود و گرانی گردو
در کش��ور مواجه ش��دهایم و همچنین آمار ها هم نشان میدهد
که صادرات گردو از ایران به ش��کل چش��مگیری نزول پیدا کرده
اس��ت ،حاال این سوال مطرح میش��ود که وضعیت کنونی گردو
چه تغییراتی را در بازار گردو ایجاد میکند؟ آیا ممکن اس��ت در
چند سال آینده از صادر کننده گردو به واردکننده تبدیل شویم؟
محمدحسن شمسفرد ،اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران،
هم با بیان اینکه صادرات گردوی ایران کاهش چشمگیری نسبت
به قبل داشته است ،بیان کرد :اکنون نه تنها صادرات گردوی ما
کاهش یافته بلکه واردات آن نیز انجام میشود.
او اف��زود :گرچه اکنون واردات گردو به صورت رس��می انجام
نمیشود ولی از کشورهایی مانند ازبکستان و تاجیکستان گردو به
صورت قاچاقی وارد میشود .و چیزی در حدود  20درصد گردوی
مصرفی در ایران بصورت قاچاق وارد میشود.
شمسفرد گفت :اکنون بیست سال است که مشکل کمبود گردو
در ایران وجود دارد ولی واردات آن در حدود س��ه سال است که
انجام میش��ود .و در واقع اکنون نیز روند تولید گردو در کش��ور
رو به کاهش میرود.
او افزود :اکنون نیز اگر دولت اجازه دهد واردات رس��می گردو
انجام خواهد شد ،چون قیمت آن گران است .این موضوع فقط در
مورد گردو نیست .ما میبینیم که بادامی که از آمریکا وارد ایران
میشود که اساسا طی مسیر آمریکا تا ایران به خودی خود هزینهبر
است ،از بادام ایرانی ارزانتر به دست مصرفکننده میرسد.
به گزارش اقتصادنیوز ،رئیس اتحادیه صادرکنندگان خش��کبار
ایران اضافه کرد :این وضعیت به خاطر کمبود تولید خشکبار در
ایران پیش آمده و تا زمانی که تولید این محصوالت بهتر نش��ود،
همین وضعیت ادامه خواهد داشت.
البته مجتبی ش��ادلو ،رئیس هیئت مدیره اتحادیه باغداران این
وضعیت را ماندگار ندانست و در گفتو گو با اقتصاد نیوز ،درباره
وضعیت باغات گردو ایران ،اظهار کرد :بازدید وزیر کش��اورزی از
یک استان خاص انجام شده بود و مشکالت پیش آمده برای گردو
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پیشنهادهایی برای کار

نیز خاص همان استانی است که آقای حجتی از آن بازدید کرد.
او افزود :باید در نظر داش��ت که گردو محصولی اس��ت که در
مناطق مختلف آب و هوایی ایران یعنی از مناطق متعدل خزری
گرفته تا مناطق نیمه گرمس��یری برداش��ت میش��ود و به خاطر
ویژگیهای خود درخت گردو که درختی سازگار با کمآبی و به طور
کلی کمآفت است ،میتوان محصول مناسبی را از آن برداشت کرد.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه باغداران ،همچنین گفت :از سوی
دیگر خس��ارات پیش آمده ب��رای درختان گردو را نیز میتوان با
مدیریت صحیح برای آینده برطرف کرد ،باید در نظر داش��ت که
اولین س��ال نیست که درخت گردو با مشکالتی نظیر سرمازدگی
و  ...روبهرو میشود .هر سال بخشی از محصوالت درگیر مشکالت
مختلف میش��وند ولی مش��کل حادی تا کنون برای تولید گردو
پبش نیامده است.
او در پاس��خ به این موضوع که آمارها نش��ان میدهد ،چندین
سال است که میزان گردو در بازار کمتر شده ،اظهار کرد :میزان
تولید گردوی ایرانی کم نش��ده ،بلکه این مصرف گردو اس��ت که
در ایران افزایش پیدا کرده است .و کشاورزان نیز تالش میکنند
که پا به پای افزایش مصرف ،تولیدات خود را نیز افزایش دهند.
عض��و انجم��ن خبرگان کش��اورزی به اقتصاد نی��وز بیان کرد:
اکنون کش��اورزان در حال افزایش وس��عت تولید و ایجاد رش��د
افقی و عمودی برای تولیدات محصوالت باغی خود و قوی کردن
درختان گردوباغات خود هس��تند .البته نیازمند این هس��تیم که
تولید را از ش��کل س��نتی آن ،که مثال در آن جدا کردن پوس��ت
گردو با اس��تفاده از دس��ت انجام می شود به سوی تولید صنعتی
ببریم .اگر چنین اتفاقی بیفتد هم قیمت گردو و هم ضایعات آن
کاهش مییابد و به این ترتیب چیزی در حدود  20درصد افزایش
محصول خواهیم داشت.
او ب��ا بیان اینکه به هر ش��کل بای��د از واردات جلوگیری کرد،
گفت:مقایس��ه بین گ��ردو ایرانی و گردو وارداتی نش��ان میدهد
که محصولی که در ایران تولید میش��ود کیفیت بس��یار باالتری
دارد .اکنون بررسی وضعیت بادام آمریکایی نیز نشان میدهد که
گرچه این نوع بادام درشتتر است ولی طعم بادام ایرانی را ندارد.

کارستان

گروه کسب و کار «اقتصاد کرمان» با هدف کمک به فرآیند کاریابی و جستجوی شغل و برطرف
کردن مشکل این بخش از مخاطبان خود،هر هفته اقدام به انتشار آگهی های استخدام شرکتهای
دولتی و خصوصی میکند .کارجویان محترم میتوانند برای اطالع از آخرین آگهیهای استخدام
به «اقتصاد کرمان» مراجعه کنند .این اطالعات به صورت هفتگی و بر اساس تاریخ انقضای
آگهیها به روز خواهد شد.
حقوق و مزایا

جنسیت

مدرک مورد نیاز

ساعت کار

یک میلیون و دویست

آقا

یک میلیون و دویست

آقا

یک میلیون

آقا

حسابدار

 7تا 19

 + 700اضافه کار

آقا

حسابدار

 8تا 16

600

خانم

حسابدار(آشنا به کار مالیاتی)

 8تا 16

اداره کار

آقا ـ خانم

700

آقا

لیسانس برق
 8تا 15

لیسانس مکانیک
لیسانس کامپیوتر(سخت افزار و نرم افزار)

امور دفتری
فروشنده

صبح و عصر

توافقی

آبدارچی

صبح و عصر

350

خانم

کارگرساده

 8تا 16

اداره کار

آقا

پرستار بچه

 7/5تا 15

350

خانم

توافقی

خانم

سالن دار و کمک آشپز

600

نگهبان

مرجع آگهیهای کار و استخدام
هفتهنامه اقتصادکرمان

کاریابی کارآفرین 32446836

خبر
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خبر
دبير انجمن صنفي دفاتر خدمات
مسافرتي استان كرمان:

تغییرات پیاپی مدیریت میراث
برای صنعت گردشگري
مشکل ساز شده است

دبير انجمن صنفي دفاتر خدمات مس��افرتي اس��تان
كرمان گف��ت :با تغييرات پیاپی مدیری��ت در اداره كل
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان كرمان
نيز مشكالت زيادي گريبانگير صنعت گردشگري استان
كرمان شده است .
“مسعود دهقاني” به برگزاري نمايشگاههاي گردشگري
در خ��ارج از كش��ور اش��اره ك��رد و افزود  :ب��ا توجه به
پتانس��يلهاي تاريخي و گردشگري استان ولي متاسفانه
امکانات تبلیغاتی بسيار محدود است به طور مثال بایستی
عکس و پوس��ترهایی از جاذبههای اس��تان به زبانهای
فارسی و التین تهیه و در کشورهای هدف توزیع شود.
وي با اشاره به اينكه مسئوالن ذيربط كمبود امكانات
تبليغات��ي را نبود بودجه اعالم ك��رده اند ،اظهار کرد :با
تغيي��رات پیاپی مدیری��ت در اداره كل میراث فرهنگی،
صنایع دس��تی و گردشگری استان كرمان نيز مشكالت
زيادي گريبانگير صنعت گردشگري استان كرمان شده
است.
دبير انجمن صنفي دفاتر خدمات مس��افرتي اس��تان
كرم��ان در ادامه افزود :اميدوارم اس��تاندار كرمان كه به
مسايل گردشگري عالقمند هستند به صنعت گردشگري
اس��تان توجه بيشتري داش��ته باشند و بخش خصوصي
همچون دفاتر خدمات مس��افرتي كه دچار مش��كالتي
همچون مالياتهاي سنگين و سنگ اندازي ديگر نهادهاي
دولتي هستند ياري كند.
به گزارش ایس��نا ،دهقان��ي در ادامه افزود :دفتر حج
وزيارت استان با برخورد دوگانه اي كه با بخش خصوص
انج��ام مي دهد مانع از رقابت اژانس هاي مس��افرتي در
زمينه ارائه خدمات ش��ده وبه اعت��راض متولیان عرصه
گردش��گری پاس��خ نمي دهد .وي به ش��عار خصوصي
س��ازي توسط س��ازمان حج و زيارت اشاره كرد و اظهار
کرد :متاسفانه این شعاردر قالب راه اندازي شركتهاي به
ظاه��ر خصوصي بود كه به عقيده برخي ش��يره ماليدن
برسر متوليان عرصه گردشگري است.
دبير انجمن صنفي دفاتر خدمات مس��افرتي اس��تان
كرمان در ادامه مطلب فوق بيان کرد :در كرمان شركت
مرك��زي كارگزاران فعاليته��اي زيارتي را با نرخ باالتري
براب��ر با  250ه��زار تومان انجام مي دهد و متاس��فانه
حج و زيارت كه متولي اين شركتها مي باشد هيچ گونه
عكس العملي از خود نشان نمي دهد و همچنان بر این
شرایط،سرپوش مي گذارد.
دهقاني ادامه داد :اگر سفرهاي زيارتي بين آژانس هاي
مسافرتي تقسيم مي شد ،عالوه بر اشتغال تعداد زيادي
از جوانان ،مس��افران زيادي نيز با توجه به تخصص اين
جوانان وارد استان مي شدند.

آغاز سفرهای تابستانی
پس از ماه رمضان

جشنواره های استانی
گردشگری برگزار می شود
معاون گردشگری کشور با بیان اینکه سفرهای تابستانی
طبق س��الهای گذشته از آخر ماه رمضان آغاز میشود
گفت :در این مدت اس��تانهای کش��ور فرصت بررسی و
نظارت تلفیقی روی خدمات گردشگری را دارند.
مرتض��ی رحمانی موحد گف��ت :برای تعطیالت نیمه
خ��رداد و انجام س��فرهای کوتاه مدت در س��ه روز آخر
این هفته به همه س��تادهای هماهنگی سفر در استانها
آم��اده ب��اش دادهایم تا توجه خود را به س��فرهای نیمه
خرداد معطوف کنند .س��فرهای زی��ادی از االن تا آغاز
ماه رمضان انجام میشود اما در واقع سفرهای تابستانی
طبق تجربه س��الهای گذش��ته از آخر م��اه رمضان آغاز
خواهد ش��د .بنابراین دبیرخانه س��تاد هماهنگی سفرها
تا آخر ماه رمضان و قبل از انجام س��فرهای تابس��تانی
فرصت دارند تا نظارتها را انجام داده و به محورها برای
بررسی شرایط بروند.
وی به انجام سفرهای معاونت گردشگری به استانهای
پر گردش��گر اش��اره کرد و گفت :من اکنون به شهرهای
پر گردش��گر میروم و میزان آمادگی استانها را بررسی
میکنم .مردم در فصل تابستان و تا آخر ماه شهریور وقت
زیادی برای مسافرت دارند .به همین زمان سفر در طول
تابستان زیاد است.
رحمانی موحد بیان کرد :طرح سفرهای تابستانی سال
 ۹۴ابالغ ش��ده اس��ت و جزئیات آن را نوشته ایم .سعی
م��ی کنیم نظارت های تلفیقی در تابس��تان روی مراکز
گردشگری انجام شود .چون نظارت تلفیقی جزو مصوبات
ستاد هماهنگی خدمات سفر است و چهار دستگاه مرتبط،
نظ��ارت های خود را در مس��یرهای پرتردد و مقاصد پر
گردش��گر انجام می دهند .این کار مانند همان اقداماتی
اس��ت که در ایام نوروز انجام می ش��ود .من هم به چند
استان می روم و اگر مشکلی باشد همانجا تعیین تکلیف
خواهد شد.
معاون گردشگری گفت :همه استانها موظف به برگزاری
حداق��ل یک یا دو جش��نواره برای معرف��ی جاذبههای
طبیعی ،تاریخی و فرهنگی در طول تابس��تان شده اند.
از اس��تانها خواس��ته ایم تا جشنواره های یک ماهه در
تابس��تان برگزار کنند .حتی مناطق گرمس��یری کشور
نی��ز مخاطبان خاص خودش را دارد  .خیلی از افراد می
خواهند در همین فصل به بندرعباس بروند به ش��رطی
که امکانات برایش��ان فراهم باش��د .به همین منظور می
توان در مناطق گرم برنامه هایی برای شب ها برگزار کرد.

انتخابکارگروههای
کمیسیونگردشگریاتاق
کرمان

در اولین نشس��ت کمیسیون گردشگری و
خدمات اتاق کرمان در دوره هشتم،کارگروههای
این کمیسیون تعیین شدند.
ب��ه گفته مه��دی سیاوش��ی عض��و هیات
نماین��دگان اتاق کرمان و رییس کمیس��یون

گردش��گری ات��اق  ،پن��ج کمیت��ه قوانی��ن و
آییننامهها ،بوم گردی ،تش��کیالت ،آموزش و
پژوهش و نمایشگاه و تبلیغات و سرمایه گذاری
در کمیسیون گردشگری فعالیت خواهند کرد.
سیاوشی تاکید کرد:کمیسیون گردشگری

با بررس��ی و تحلیل کارشناسی مسایل بخش
گردش��گری و ارایه نتایج به ش��ورای و گفت و
گ��وی دولت و بخ��ش خصوصی تالش خواهد
کرد ت��ا به عنوان بازوی گردش��گری اس��تان
فعالیت کند.

جشنواره گل محمدی؛  22خرداد در الله زار

ضیافت گل و رنگ

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان بردسیر از برگزاری جشنواره گل
محمدی در سایت گردشگری اللهزار بردسیر خبر داد.
حمیدرضا ارجمند با اش��اره به برگزاری س��الیانه جش��نواره گل
محمدی در بردسیر اظهار داشت :امسال این جشنواره در روز جمعه
 ۲۲خردادماه در سایت گردشگری اللهزار بردسیر برگزار می شود.
وی س��طح زیر کشت گل محمدی در بردسیر را بالغ بر سه هزار
هکتار عنوان و تصریح کرد :بردسیر از این نظر رتبه دوم کشور بعد
از کاشان را به خود اختصاص داده است.
ارجمند از وجود پنج کارخانه گالب گیری در بردسیر خبر داد و
افزود :اسانس گل محمدی بردسیر به دلیل کیفیت و مرغوبیت باال
به کشورهای اروپایی صادر می شود.
مدیرجهاد کشاورزی بردسیر با اشاره به اینکه از هر تن محصول
هزار لیتر گالب تولید می شود ،افزود :همچنین به ازای هر  ۱۰تن
گالب یک کیلو اسانس تولید می شود.
این مسئول یادآور شد :برپایی سیاهچادر ،کوچ و عروسی نمادین
عش��ایر و راه اندازی بازارچه عرضه محصوالت دامی ،کش��اورزی و
صنایع دس��تی از جمله برنامه هایی است که در این جشنواره اجرا
می ش��ود .وی گفت :این جشنواره هر سال مورد استقبال گسترده
مردم قرار می گیرد و امس��ال نیز برای حضور بیش��تر مردم ،برنامه
ریزی های الزم صورت گرفته است.
ارجمند در گفتگو با مهر ،از آغاز عملیات برداش��ت گل محمدی
از اوایل س��ال جاری در بردس��یر خبر داد و گف��ت :این عملیات تا
پایان خرداد ادامه دارد.
استان کرمان در رتبه دوم کشت گل محمدی
مدیر باغبانی س��ازمان جهاد کش��اورزی استان کرمان گفت :این
اس��تان از نظر س��طح زیر کشت گل محمدی در کشور رتبه دوم را
از آن خود کرده است.
مه��دی لطفعلی زاده افزود :اس��تان کرمان دارای دو هزار و 994
هکتار سطح زیر کشت گل محمدی بوده که  523هکتار آن بصورت
نهال و دو هزار و  471هکتار بارور است.

وی میزان تولید گل محمدی را پنج هزار و  493تن با متوس��ط
عملک��رد  2تن در هکتار اعالم ک��رد و گفت :به دلیل نیاز آبی کم،
برنامه جایگزین��ی محصول گل محمدی طی یک برنامه زمانبندی
شده پنج ساله با سطح دو هزار و  500هکتار در دستور کار قرار دارد.
وی اظهار کرد :تعداد واحدهای فرآوری در حال فعالیت در سطح
استان  63واحد است که  58واحد بصورت سنتی و پنج واحد بصورت
مکانیزه کار فرآوری این محصول را انجام داده و بالغ بر شش میلیون
لیتر گالب 456 ،لیتر اس��انس 82 ،ه��زار و  190کیلوگرم گلبرگ
خشک و  96هزار و  350کیلوگرم غنچه خشک استحصال می شود.
مدیر باغبانی س��ازمان جهاد کش��اورزی استان کرمان افزود :گل
محمدی از گیاهان بس��یار مقاوم بوده و اکثر ش��رایط آب و هوایی

را تحمل می کند ،نس��بت به کم آبی مقاوم بوده و بس��ته به منطقه
کشت شده بین هفت تا  15روز یکبار در زمان گلدهی و  20تا 30
روز یکبار در دیگر دوره های رشد آبیاری می شوند.
وی بیان کرد :شهرستان بردسیر بیشترین سطح زیر کشت را بین
شهرستانهای استان به خود اختصاص داده است.
لطفعل��ی زاده در گف��ت و گو با ایرنا ،با بی��ان اینکه محصول گل
محمدی صادراتی و ارزآور اس��ت گفت :این محصول از س��ال سوم
شروع به محصول دهی و از سال چهارم تولیدی اقتصادی دارد.
وی افزود :برداش��ت محصول گل محمدی در اس��تان کرمان به
ش��رایط آب و هوایی هر شهرس��تان بستگی دارد و به طور عمده از
اواسط اردیبهشت ماه شروع و تا پایان خرداد ادامه می یابد.

قطار ویژه گردشگری در ایران

کرمان به برنامه سفر«هزار و یکشب» اضافه میشود
نماینده ش��رکت آلمانی قطار «هزار و یک ش��ب»
اعالم کرد :بهزودی قطاری ویژ ه گردشگری در ایران
راهاندازی میشود.
تخصص این شرکت آلمانی اجرای سفرهای منحصر
به فرد روی ریل و آب در قارههای آسیا ،اروپا و افریقا
اس��ت .شاید قطار این ش��رکت با عنوان «هزار و یک
شب» که به تازگی سفری به ایران داشته به اندازهی
قطار مجاری «عقاب طالیی» لوکس نبوده باش��د اما
مس��افرانش به همان اندازه از س��فر خود با این قطار
تُرک که مبدأ حرکتش استانبول بود ،رضایت داشتند.
سفر با قطار تُرک «هزار و یک شب» که به اعتقاد
مجری��ان این پروژه ،جزو قطارهای لوکس به ش��مار
میآی��د ،هزینهای در حدود  4300تا  7000یورو را
در بر میگیرد ،البته این هزینه فقط ش��امل س��فر با
قطار نمیش��ود ،بلکه اقامت در هتل ،غذا و گشت را
هم پوشش میدهد.
استقبال گردشگران اروپایی برای سفر با قطار به ایران ،مدیران
ای��ن ش��رکت آلمانی را که تخصصش��ان اجرای س��فر ب��ا قطار و
کش��تیهای کروز است بر آن داشته تا قطاری صرفا برای گردش
در خاک ایران اختصاص دهد.
فرانک نیگمن ( ،)Frank Niggemanنماینده این ش��رکت
آلمان��ی که با مش��ارکت یک ش��رکت گردش��گری ایران��ی برای
نخس��تینبار قطاری را به همراه تعدادی گردشگر خارجی از اروپا

به ایران آورد ،در اینباره به خبرنگار گردش��گری ایسنا ،میگوید:
ما میخواهیم مس��یر سفر گردش��گران با قطار را در ایران توسعه
دهیم ،هرچند فعال در سال فقط دو برنامه یکی در بهار و دیگری
در پایی��ز میتوانیم اجرا کنیم ،چون زمانی برای هماهنگیها الزم
داریم ،ولی هدف نهایی توسعهی این سفرها است.
مس��یر تعریف شده برای قطار گردش��گری «هزار و یک شب»،
اس��تانبول  -تهران اس��ت ،قطار بعد از هفت روز گش��ت در ترکیه

و همچنین س��فر در امتداد بخش��ی از راه آهن بغداد
افسانهای به ایران میرسد و در شهرهای زنجان ،یزد،
اصفهان ،شیراز و تهران توقف میکند.
ظاهرا ش��رکت آلمانی تصمیم گرفته این مسیر را
توسعه دهد تا مسافران این قطار در شهرهای دیگری
هم توقف داشته باشند« .نیگمن» میگوید :قرار است
مسیرهای جدیدی به برنامه سفر این قطار اضافه شود.
او از برنامهی این ش��رکت آلمان��ی برای راهاندازی
قطار گردشگری در خاک ایران خبر میدهد و اضافه
میکند :ما میخواهیم شهرهایی مثل کرمان و مشهد
را هم به برنامه سفر قطار در ایران اضافه کنیم ،برای
همی��ن به این فک��ر میکنیم که یک قط��ار ویژهی
گردشگری در ایران داشته باشیم.
نماینده این ش��رکت فعال در زمینه سفرهای ریلی
و دریایی ادامه میدهد:از دو س��فری که برای ایران
برنامهریزی شد ،استقبال خوبی صورت گرفت .البته
بیش��تر مس��افران دید منفی به ایران دارند که آن را از رس��انهها
گرفتهاند؛ ولی جای خوش��بختی اس��ت که وقتی به ایران میآیند
نظرشان عوض میشود.
او میگوی��د :ما با این پروژه س��عی میکنیم دریچهای جدید به
روی م��ردم جهان باز کنیم ت��ا واقعیتهای ایران را به همه مردم
نشان دهیم .قطارهای گردشگری این شرکت آلمانی در مسیرهایی
چون مسکو ،چین ،جاده ابریشم ،آفریقای جنوبی و تبت سفر دارند.

نمایه آماری گردشگری زیر ذرهبین پژوهشگران

پس از انتش��ار گزارشی با عنوان «حسابهای اقماری ابزاری برای
سیاستگذاری حوزه گردشگری» ،مرکز پژوهشهای مجلس شورای
اسالمی در صدد تدوین گزارشی از نمایه آماری گردشگری برآمد تا
کم و کیف گردش��گری داخلی و خارجی را زیر ذره بین برد و نکاتی
قابل تامل در این خصوص را منتشر کند.
مرک��ز پژوهشه��ای مجلس ش��ورای اس�لامی در تیرماه 1393
گزارشی با عنوان «حسابهای اقماری ابزاری برای سیاستگذاری حوزه
گردش��گری» منتشر کرد .هدف از انتشار این گزارش ،تبیین جداول
حسابهای اقماری گردشگری ،اهمیت و اجزای هر جدول در کمی
نمودن آثار اقتصادی گردشگری بود.
ب��ه عبارت دیگر تالش ب��ر آن بود تا وضعیت مطلوب نظام آماری
کشورها در حوزه اقتصاد گردشگری ترسیم شود .البته برای تحقق این
مهم نیاز بود تا آن دس��ته از شاخصهای آماری که در استقرار نظام
حسابهای اقماری گردشگری باید مورد توجه و استفاده قرار گیرند
استخراج شود .بدین منظور با استفاده از آخرین گزارشهای منتشره
توسط سازمان جهانی گردشگری در سالهای  2014و  ،2015شورای
جهانی سفر و گردشگری در سال  2014و نیز گزارشهای مرکز آمار
لّهای  1392 -1387تالش ش��د تا جایگاه گردشگری
ایران در س��ا 
در نظام کالن اقتصادی کشور و همچنین وضعیت گردشگری درون
مرزی ،برون مرزی و داخلی ترسیم شود.
براس��اس گزارشهای مذکور در سال  ،2014سهم گردشگری در
تولید ناخالص داخلی کشور برابر با  6/1درصد بودهاست .این نکته حائز
اهمیت است که  81/5درصد از این سهم ،متعلق به مخارج گردشگری
داخلی است .عالوه بر آن ،گردشگری توانسته در مجموع 1184000
شغل بوجود آورد .بنابر پیش بینی شورای جهانی سفر و گردشگری،

بر اساس شاخص رشد سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی ،ایران
در سال  2014با رشد  10درصدی نسبت به سال  2013در جایگاه
چهارم قرار دارد .در حوزه گردشگری برون مرزی ،این گزارش تصویر
تاکنون اشاره نشدهای از میزان سفرهای برون مرزی ،کشورهای مقصد
و میزان واردات گردش��گری کش��ور ارائه کرده است که براساس آن،
کشورهای ترکیه ،عراق و عربستان به ترتیب برترین مقاصد گردشگری
ایرانیان را تش��کیل میدهند .از س��وی دیگر بر اساس گزارش مرکز
آمار مسافران ایرانی در مجموع در تابستان  ،92بالغ بر 10241072
میلیون ریال در خارج از کشور صرف کردهاند که بیشترین این هزینهها
به ترتیب متعلق به هزینه تور و گشت ،حمل و نقل و خرید سوغاتی
بودهاس��ت .نتایج این بررسیها ،ضرورت سیاستگذاری و تدبیر جدی
مجلس شورای اسالمی و قوه مجریه را آشکار کرد.
به گزارش  ،CHNدر ادامه این گزارش به حوزه گردشگری ورودی
اشاره و عنوان شدهاست؛ درسال  ،2012تعداد گردشگران ورودی 3
میلیون و  834هزار نفر و درآمد حاصل از جذب این گردش��گران 1
میلیارد و  114میلیون دالر آمریکا بودهاست .در سال  ،2013مهمترین
مبادی گردش��گری به ترتیب کشورهای عراق ،آذربایجان ،افغانستان
و ترکیه بود و باالترین سهم از ورودیها به مناطق خاورمیانه و اروپا
تعلق دارد .با این وجود در آمار گردش��گری کش��ور نواقصی نظیر در
دس��ترس نبودن اطالعات مرتبط با برخی شاخصها و به روز نبودن
برخی دادهها به چشم میخورد که باید تکمیل شود.
همچنین ش��ورای جهانی سفر و گردشگری اشاره میکند ،دادهای
ارائه شده در برخی از کشورها نظیر ایران که مجهز به نظام حسابهای
اقماری گردشگری نیست ،بر اساس تخمین به دست آمدهاست .با این
وجود نمایه گردشگری در ارتباط با شاخصهای کالن اقتصادی ،نمایه

گردشگری دورن مرزی و نمایه گردشگری برون مرزی ،وضعیت تراز
گردش��گری و نمایه گردشگری داخلی مورد بررسی قرار گرفتهاست.
آثار گردش��گری بر شاخصهای کالن اقتصاد اعم از تاثیر مستقیم بر
صنایع ،تاثیر غیر مستقیم ،تاثیر القایی و مجموع تاثیر سفر و گردشگری
تقسیم بندی شدهاست .چنانکه بر اساس گزارش  2014میزان این آثار
مستقیم ،غیر مستقیم و القایی گردشگری در ایران به ترتیب برابر با
 41/9 ،36/8و  21/3درصد بودهاس��ت .در ادامه این گزارش جدولی
از قویترین کش��ورها در میزان رش��د گردشگری در کمک مستقیم
ب��ه تولید ناخالص داخلی  2014 -2013نی��ز قرار دارد که ایران در
رتبه چهارم این جدول قرار گرفتهاس��ت .بخش دیگر این گزارش به
س��فرهای داخلی در فصل بهار و تابستان  1392 -1390میپردازد.
چنانکه با توجه به آمارها ،کل س��فرها تا س��ال  1391رش��د داشت،
اما پس از آن  ،در بهار  1392ش��اهد افول سفرهای داخلی هستیم.
همچنین تا سال  1391تعداد سفرها در تابستان کمتر از فصل بهار
بود .این درحالی است که این دو نرخ در سال  1391باهم مساوی و
در سال  92میزان سفرهای فصل بهار و تابستان برابر شدهاند .اگرچه
این اختالف مقدار اندک است.
در حوزه گردشگری داخلی ،عمدهترین ویژگی ناظر بر تمایل اندک
گردشگران داخلی برای سفر باتور ،تمرکز بیشتر سفر در فصول خاصی
از س��ال و نیز اقامتهای مرتبط با دوس��تان و آشنایان و یا اقامت در
اقامتگاههای دستگاه های اجرایی است .از این رو نیاز به تدوین قوانینی
برای توزیع سفر در طول سال از سوی مسئوالن احساس میشود.
الزم به ذکر اس��ت ،ایجاد و به کارگیری چارچوب آماری دقیق و
کاربردی نظیر حس��ابهای اقماری گردشگری در قالب قانون برنامه
ششم توسعه ضروری به نظر میرسد.

گردشگری
خبر
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ناوگان هواپیماهای ماهان
به  65فروند افزایش یافت

شرکت هواپیمایی ماهان 9 ،هواپیمای جدید با طول
عم��ر کم و ش��رایط فنی مناس��ب ش��امل ایرباس های
 600-A340و  321-A , 300-340-Aرا ب��ه ناوگان
خود اضافه کرد
هواپیمای��ی ماهان با انتش��ار اطالعیه ای پیوس��تن
هواپیماهای مدرن ایرباس  600-A340و 300-340-A
 321-A ,به ناوگان این شرکت ،اعالم کرد که مجموع
هواپیماهای ماهان به  65فروند رس��یده اس��ت .در این
اطالعیه به مسیرهای جدید ماهان در خطوط بین المللی
هم اشاره شده است.
متن اطالعیه ماهان که در س��ایت این شرکت منتشر
شده ،به شرح ذیل است:
همراهان گرامی
شرکت هواپیمایی ماهان در مسیر پیشرفت و ارتقای
س��طح کیفی و کمی خود و خدمت رس��انی بهتر و در
ش��ان مسافران محترم این ش��رکت ،در سال  94برنامه
های گس��ترده ای در دست اجرا دارد .در همین راستا و
در جهت بهس��ازی ناوگان پروازی شرکت 9 ،هواپیمای
جدید با طول عمر کم و ش��رایط فنی مناس��ب ش��امل
ایرب��اس های  600-A340و 321-A , 300-340-A
به ناوگان اضافه گردی��ده و مجموع هواپیماهای ماهان
به  65فروند رسیده است؛ تا پس از سه سال در اختیار
داشتن رکورد بیشترین تعداد مسافر ،هواپیمایی ماهان از
نظر تعداد هواپیماها نیز در میان شرکت های هواپیمایی
داخلی در رتبه اول قرار گیرد .همچنین به جهت افزایش
مسیرهای پروازی ،پس از برقراری پروازهایی به چند شهر
داخلی و مونیخ آلمان در انتهای سال گذشته ،برنامه پرواز
به شش مسیر جدید بین المللی نیز نهایی شده است .به
این ترتیب ،پروازهای:
تهران-منامه-ته��ران با یک پ��رواز در هفته ،تهران-
مس��کو-تهران و تهران-س��ن پترزبورگ-تهران با چهار
پرواز در هفته ،تهران-آتن-تهران و تهران-سوچی-تهران
با س��ه پرواز در هفته و تهران-میالن-تهران دو پرواز در
هفته انجام خواهد شد .ضمن اینکه در برنامه های آتی
شرکت هواپیمایی ماهان افزایش چند مسیر جدید بین
المللی دیگر نیز قرار دارد که به زودی اعالم خواهد شد.

ظرفیت ریلی تابستان
10میلیون مسافر

معاون امور مسافری راهآهن گفت :برای تابستان امسال
 10میلیون صندلی ایجادی در بخش مس��افری در نظر
گرفته شده است.
سید محمد راشدی درباره آخرین وضعیت پیش فروش
ت قطارهای مسافری برای تابستان گفت :امسال نسبت
بلی 
به تابستان سال گذش��ته ظرفیت قطارهای مسافری را
افزایش داده ای��م به طوریکه برای حدفاصل  11خرداد
تا  10مهر ،حدود  10میلیون صندلی ایجادی در بخش
مسافری در نظر گرفته شده است.
وی اف��زود :این میزان ظرفیت ایجادی برای قطارهای
حومهای و قطارها در مسیرهای طوالنی است که مسافران
میتوانند با مراجعه به آژانسهای خدمات مس��افرتی و
همچنین از طریق اینترنت نسبت به خرید اقدام کنند.
راشدی درباره میزان پیش فروش بلیتهای مسافری
ت قطارهای مسافری
نیز گفت :از زمان پیش فروش بلی 
در مجموع  275هزار بلیت به صورت حضوری و اینترنتی
به فروش رسیده است.
معاون مس��افری راهآهن افزود :عالوه بر اینکه ش��اهد
افزایش ظرفیت برای تابستان امسال بودیم ،در این ایام
تعدای مسیر نیز اضافه شده است.
وی ادام��ه داد :با توج��ه به اینکه عرضه بلیت بیش از
تقاضا است و مدت زمان طوالنی برای پیش فروش بلیت
در نظر گرفته ش��ده هیچ مشکلی برای متقاضیان خرید
وجود ندارد و تاکنون نیز هیچ گزارشی مبنی بر صفهای
طوالنی گزارش نشده است.
بر اس��اس این گزارش ،فروش بلی��ت تمام قطارهای
مسافری برای تابستان حد فاصل  11خرداد تا  10مهر در
تمامی محورهای داخلی از روز سهشنبه  5خرداد ساعت
 19از طریق اینترنت و از روز چهارشنبه  6خرداد ساعت
 8صبح از طریق آژانسهای مسافرتی آغاز شده است.

حضور کرمان در نمايشگاه
سراسري صنایع دستی

سرپرس��ت معاون��ت صنايع دس��تي اداره كل ميراث
فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان كرمان گفت:
هنرمندان كرماني به مناسبت هفته صنايع دستي كه از
 20خردادماه جاري آغاز مي شود ،در نمايشگاه سراسري
صنايع دستي تهران شركت مي كنند.
“غالمرض��ا فرخي” اظهار ک��رد :هنرمندان كرماني به
مناسبت هفته صنايع دستي در نمايشگاه سراسري تهران
ك��ه از  20خردادما جاري به مدت يك هفته برگزار مي
شود ،شركت مي كنند.
وي ب��ا اش��اره به اينك��ه در اين نمايش��گاه  17غرفه
به اس��تان كرمان اختصاص يافته اس��ت ،افزود :امسال
هنرمندان در غرفه هاي خود به توليد زنده رش��ته هاي
هنري مي پردازند.
فرخ��ي به ديگر برنامه هاي هفته صنايع دس��تي در
كرمان اشاره و تصريح كرد :برگزاري نمايشگاه در گالري
صنايع دستي ،ديدار با هنرمندان و پيشكسوتان صنايع
دستي و مراسم تجليل از برنامه هاي اين هفته مي باشد.
وي گفت :بازديد از كارگاهها و آموزش��گاههاي فعال
صنايع دستي نيز از ديگر ويژه برنامه هاي اين هفته است.

حقوق اقتصادی

پولش را نمی دهم،
تا ببینم چه می شود!...

خیلی سخت است که
از کس��ی طلب داش��ته
باشی و نتوانی پولت را از
شخص بدهکار بگیری...
س��خت اس��ت کار کرده
باش��ی و نتوان��ی مزدت
را ب��ه ع��دل از کارفرما
*
بگیری ...س��خت اس��ت
وحید قرایی
جنسی را فروخته باشی
و نتوان��ی چکی را که بابت ف��روش کاال دریافت کرده ای
از بان��ک وصول کنی ...این رویدادی اس��ت که هر روز در
همی��ن دور و بر ما گریبان خیلی ها را می گیرد و در این
اوض��اع اقتصادی که ذره ذره پول ها می تواند درجایی به
کار آید ،زندگی را به کام طلبکارها سخت می کند“ .علی”
قرار بوده بخش��ی از بنای یک ساختمان را تکمیل کند و
مزدش را بگیرد و حاال که یک فقره چک در قبال مزدش
دریافت کرده ،برای پاس کردنش بیش از یک س��ال است
که راه دادگاه را می رود“ .رامین” برای دو ش��رکت تعاونی
مس��کن مهر پیمانکاری کرده و حاال دو س��ال است که از
پول و تعهدات مالی قراردادهایش خبری نیست“ ...حسین”
بابت فسخ قرارداد خرید مسکن چکی دریافت کرده که بابت
پول پرداختی اش بوده اما حاال حس��اب طرف خالی است
و موردهای فراوان اینچنین که امنیت اقتصادی بسیاری را
تحت الشعاع خود قرارداده است .همه این طلبکارها بدون
ش��ک برای این پول محق هستند و بدهکار نیز شکی در
بدهی اش ندارد اما به نظر می رس��د این چرخه در جایی
لنگ می زند و عوامل مختلفی دست به دست هم می دهند
تا برخی افراد برای پرداخت بدهی خود به ضرر طلبکار این
پا و آن پا بکنند .کم نیستند افرادی که بدهی خود را نمی
دهن��د تا طلب��کار به تنگ آید و به مبلغی کمتر از طلبش
راضی ش��ود .می گویند راه دادگاه را برو تا خسته شوی و
بازگردی و مبلغی که من می گویم از طلبت دریافت کنی...
می گویند حکم هم که بگیری آخرش قسط بندی اش می
کنند و من بدهی ات را قسطی و چند ساله باز می گردانم.
(بماند که در این مس��یر در موارد زیادی اگر طلبکار صبر
و تحمل کافی داش��ته توانسته وضعیتی برای فرد بدهکار
ترسیم کند که از کرده پشیمان شود)...
قصدم در این مطلب ،بررسی راهکارهای حقوقی دریافت
طلب نیست .حرفم این است که بدهکاران زیادی را دیده
ام و می بینم که داشته اند و نداده اند و پا روی وجدان و
انس��انیت خود گذاشته و می گذارند .طلبکار دچار مشکل
می شود و در مواردی زندگی اش با مخاطره روبرو می شود
ام��ا کک این آدم ها نمی گزد .این آدم ها راهکار پیدا می
کنند تا پول بحق دیگری را ندهند! و یک چرخه اقتصادی
را دچار اختالل می کنند .کار اقتصادی همه اش حساب و
کتاب و علم و نهایت تالش برای کسب سود بیشتر نیست.
ظاهرا برای برخی ،چاشنی اخالق ،وجدان و شرافت کاری
یک حلقه گم شده است .وقتی که فرد حقیقی و یا حقوقی
پ��ول دارد و طلب طلبکارش را نمی دهد نه یک جای کار
ک��ه کل کارش می لنگ��د .هر چه هم در این مورد قوانین
سخت گیرانه باشد متاسفانه برای بیماری اخالق و وجدانی
این آدم ها عالج قطعی وجود ندارد...
* وکیل دادگستری

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :مجید نعمت الهی
دبیر شورای سیاستگذاری :محمدرضا دهقانپور
مدیر اداری و روابط عمومی :مرجان ضیایی
همکاران :راضیه ابوالحسنی -مهدی نعمتالهی
احسان امینزاده -محمدهادی جاللپور
مدیر هنری :اعظم حاکمی
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کافه کتاب

سایه روشن

عنوان :چرا کشورها شکست میخورند؟
نویسنده :دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون
ترجمه :پویا جبلعاملی و محمدرضا فرهادیپور
دارون عجماوغلو و جیمز رابینس��ون در این اثر
تصویری همهجانبه و گویا از تفاوتها و شکافهای
عظیمی که در استانداردهای زندگی و درآمدهای
مردم در چهار گوشه دنیا وجود دارد ،ارائه دادهاند.
اینکه در کش��ورهای ثروتمن��دی همچون ایاالت
متحده ،بریتانیا و آلمان مردم با چه استانداردهایی
زندگی میکنند و درآمدش��ان چگونه اس��ت و در
مقابل زندگی در کشورهای فقیری همچون صحرای
آفریقا و آسیای جنوبی چطور میگذرد.
کتاب حاضر نشان میدهد نحوه حکومت کردن
بر کشورها ،راههای کامیابی یا ناکامی را پیش روی
مردمان این کشورها قرار میدهد.
نویس��ندگان کت��اب تعریفی روش��ن ،بیابهام،
بینشافزا و تاملبرانگیز از نهادهای اقتصادی فراگیر
و بهرهکش ارائه میدهند و آن را برای تحلیل شرایط
اقتصادی در سراسر جهان در ادوار تاریخی مختلف
به کار میگیرند .نویسندگان معتقدند شکلگیری
نهادها را بای��د در بازههای زمانی دور و دراز مورد
توج��ه قرار داد .رون��د تاریخی حرکت یک جامعه
به سوی ساختدهی نهادهاست که مسیر توسعه
اقتصادی کشور را تحت تاثیر خود قرار میدهد و
آن را میسازد .کتاب حاضر میتواند راهنمایی باشد
برای پاس��خ به پرس��شهای متعددی از که زاویه
نهادگرایی پیشروی اقتصاددانان و اقتصادخوانان

ایرانی عالقهمند به نهاد و
نهادگرای��ی برای تحلیل
اقتصاد ایران قرار دارد.
این کت��اب را میتوان
کتابی میانرشتهای تلقی
کرد ک��ه رویکرد اقتصاد
سیاس��ی را برای تحلیل
به کار میگیرد.
مناس��بات مش��ترک ،رواب��ط متقاب��ل و
همبس��تگیهای میان اقتصاد و سیاست است که
نهادها و چگونگی س��اخت آنها را متاثر میسازند.
در این کتاب در ادوار تاریخی مختلف در کشورهای
مختل��ف جهان در قرنهای اخیر مورد بررس��ی و
کنکاش قرار گرفتهاند .نهادهای سیاسی فراگیر و
بهرهکش و تعامل آنها با نهادهای اقتصادی فراگیر
و بهرهکش یکی از موضوعات اصلی ،جاری و ساری
در کتاب است .این کتاب میتواند برای دانشجویان
رش��تههای اقتصاد و علوم سیاس��ی مفید باشد و
قابلیت تدریس در این دو رشته را دارد .این کتاب
همچنی��ن میتواند به عن��وان منبعی برای درس
اقتصاد توسعه مورد استفاده قرار گیرد .کتاب حاضر
نهتنها برای خواننده حرفهای و دانشگاهیان مفید
اس��ت ،بلکه حاوی نکات زیادی برای خوانندگان
عادی نیز هس��ت ک��ه عالقهمند به این پرس��ش
هستند که چرا بعضی کشورها ثروتمند هستند و
بعضی دیگر فقیر و میخواهند بدانند چه میشود
که مسیرهای توسعه اقتصادی کشورها گاهیاوقات
خیلی واگرا هستند.

رتبه ضعیف ایران در توسعه بازارهای مالی
در سال  2010امتیاز شاخص «توسعه بازار مالی»
در ایران از بین  1تا  ،7برابر با  3.3بوده است،به این
ترتیب ایران به لحاظ توسعه بازار مالی در میان 139
کشور جهان در رتبه  120قرار داشته که در سال های
بعد تا رتبه  130هم تنزل داشته است.

بازارهای مالی ،نقش��ی انکارناپذیری در رشد و
توسعه ملی ایفا می کنند؛ اما آیا بازارهای مالی در
اقتصاد ایران هم توانس��ته ان��د در این نقش ظاهر
ش��وند؟.بازار پول ،بازار سرمایه و بیمه از مهمترین
بازارهای مالی هستند که در صورت کارایی به طور
مشخص بر توس��عه ملی ،رشد اقتصادی و کارایی
نظ��ام اقتص��ادی اثرگذار خواهند ب��ود و بازارهای
ل بازار کار ،بازار تجارت و بازار کاال
اقتصادی از قبی 
ت بدون بازار مالی توس��عه یافته ،به هیچ
و خدم��ا 
وجه از رشد کافی برخوردار نخواهند بود .به نحوی
که رمز توسعه اقتصادهای پیشرو در امکانپذیری
ان��واع فعالیتهای اقتصادی و برخورداری اینگونه
ی مطلوب نهفته است.
فعالیتها از تأمین مال 
گزارش مجمع جهانی اقتصاد از ش��اخص توسعه
بازارهای مالی نشان می دهد که ما با آنچه که باید
باشیم ،فاصله ای معنا دار داریم .به عبارتی گزارش
مجمع جهانی اقتصاد ،به نوعی حاکی از ناکارآمدی
ای��ن بازار در اقتصاد ایران دارد .بر این اس��اس در
سال  2010امتیاز شاخص «توسعه بازار مالی» در
ایران از بین  1تا  ،7برابر با  3.3بوده است .به این

ترتی��ب ایران به لحاظ توس��عه بازار مالی در میان
 139کش��ور جهان در رتبه  120قرار داشته است.
اما برآوردهای س��االنه مجمع جهانی اقتصاد نشان
از آن دارد که وضعیت توسعه بازارهای مالی ما در
سالهای بعد بدتر ش��ده است .به این ترتیب ایران
در س��ال  2011امتیازش مقداری کاهش یافت و
در جای��گاه  123جهان ق��رار گرفت .این وضعیت
برای سال بعد از آن یعنی  2012هم ادامه داشت
تا ایران در این س��ال نیز همچنان در جایگاه 123
جهانی قرار داشته باشد .طبق گزارش مجمع جهانی
اقتصاد نشان می دهد که توسعه بازارهای مالی در
ایران طی س��ال های اخیر تنزل بیشتری داشته و
در س��ال  2013به رتبه  130جهانی سقوط کرده
اس��ت.این برآوردها به خ��ودی خود یکی از دالیل
توس��عه نیافتگی بازار کار ،تجارت ،کاال و خدمات
ایران را به خوبی نشان می دهد.
رتبه ایران در شاخص توسعه
بازارهای مالی  /سال

رتبه

2010

120

2011

123

2012

123

2013

130

اقتصاد کرمان به روایت اعداد

10

17

22

800

1540

سهم استان کرمان  10درصد
کل اعتبارات تملک دارایی
کشور را شامل می شود

سال گذشته حدود  17هزار
گردشگر خارجی از استان
کرمان دیدن کردهاند

 22هزار و  546خانوار عشایر
در استان ساکن هستند و
کرمان رتبه دوم کشور را در
این زمینه دارد

استان کرمان حدود  800هزار
هکتار سطح زیرکشت زراعی
و باغی دارد

یکهزار و  540واحد صنعتی
کوچک و بزرگ در استان
وجود دارد که همه صنایع
استان را شامل میشود

درصد

هزار

هزار

با حضور استاندار کرمان از محصوالت شرکت توسعه اقتصاد کویر رونمایی شد

تولید سکه های طال و نقره
با طرح بارگاه ائمه (ع)

هزار

واحد صنعتی

دوس��تان س�لام .مدت نس��بتاً زیادی اس��ت که به دلیل
مشغلههای بسیار و تعدد جلسات نتوانستهام در این صفحه
مطلبی بنویسم و با شما به اشتراک بگذارم .از این جهت باید
بر این دوست کمتر در دسترس خود ببخشید.
از هم��ان ماههای ابتدایی آغاز به کار دولت یازدهم و پس
از اس��تقرار نس��بی دولت ،به اس��تانها و شهرستانهای
بس��یاری در سراسر کشورمان سفر کرد ه ام .عموم سفرها
و برنامهریزیه��ای مربوط به آنها نیز متمرکز بر بازدید از
طرحهای عمرانی استانها و نیز جلسه با مدیران و بررسی
معضالت استانها بوده است .با این حال به دلیل فشردگی
برنامهها در استانها و تراکم کاری در مرکز ،سفرهای استانی
یکروزه برنامهریزی شده و به همین دلیل کمتر توانستهام
با اقشار مختلف مردم و به خصوص جوانان و نخبگان ،رو در
رو و همکالم شوم .از این جهت تصمیم گرفتم تا بعد از هر
سفر ،بخشی از مالحظاتی که به نظرم میآید تا با نخبگان
و جوانان هر استان در میان بگذارم را در این صفحه انعکاس
دهم تا در عین حال از دغدغهها و مالحظات هموطنانم و
نیز نتایج سفر بازخوردی عینی و مستقیم دریافت کنم .در
یک ماه اخیر توفیق داش��تهام تا به ایالم ،خراسان رضوی،
یزد و کردستان سفر کنم .سفرهایی که نقطه مشترک همه
آنها موضوع «آب» بوده است .موضوعی که اغراق نیست اگر
آن را معضل آتی نه تنها ایران بلکه جهان بدانیم .بحران آب
در کشورمان ،موضوعی جدی است .من نمیخواهم در اینجا
به تکرار توصیههای تکراری لزوم مصرف بهینه و جلوگیری
از اسراف بپردازم ولی الزم است از همه دوستداران این آب
و خاک بخواهم تا برای نگهداشت منابع آبی کشورمان از هر
آنچه در توان دارند دریغ نکنند حتی اگر به اندازه یک قطره
باشد .من و همکارانم در دولت به خصوص در دستگاههایی
چون وزارت نیرو و س��ازمان حفاظت از محیط زیست ،به
همراه مش��اوران و کارشناسان این حوزه برنامههای خوبی
برای مدیریت و استحصال آب تهیه کردهایم و امید داریم تا
بتوانیم با سرمایه گذاری دولتی و نیز حضور بخش خصوصی،
بحران آب که امروز به نوعی تهدید کننده استقالل کشورها
هم هست ،را از آتیه ایران عزیزمان دور کنیم .حقا و انصافا
باید از توجه ویژه رهبر معظم انقالب در این موضوع تشکر
کن��م که با توجه به محدودیت منابع درآمدی دولت و نیز
با توجه به آگاهی ایشان از اهمیت موضوع ،اجازه برداشت
مبلغ قابل توجهی از صندوق توس��عه ملی برای استحصال
منابع آبی کشور را به دولت دادند .این اجازه باعث شد تا ما
با دست باز در حوزه مدیریت آب وارد شویم و طرح های آبی
کشور جهش خوبی در کسب منابع را شاهد باشند .نمیتوانم
افسوس خود را به جهت از دست رفتن سرمایهگذاریهای
ضروری در حوزه عمران و به ویژه مدیریت آب پنهان کنم.
اگر در طول س��الهای گذشته منابعی که به توزیع یارانه
اختص��اص دادیم را در حوزههایی چون ایجاد ش��بکههای
مدرن آبیاری و کمک به کش��اورزان برای کنار گذاش��تن
شیوههای سنتی و غرق آبی ،هزینه میکردیم ،امروز کمتر
نگران کاهش سفرههای زیرزمینی آب و تامین منابع آبی
شهرهایمان بودیم .راستی این خبر را دیده اید؟! « مجموع
یارانه نقدی پرداختی به مردم در بیش از چهار سال گذشته
به مرز ۱۸۰هزار میلیارد تومان رسید که معادل کل بودجه
عمرانی دولت از سال  ۸۵تا  ۹۳است ».خداوند این کشور را
از خشکسالی و دروغ و ریاکاری دور نگه دارد.

با استقبال گسترده کرمانی ها گشایش یافت

نخستین فروشگاه نسل جدید رفاه کشور
مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه :تقویت تولیدکنندگان از اهداف «رفاه» است

رضا معقول زاده ،مدیرعامل شرکت توسعه اقتصاد کویر :به دنبال ترویج فرهنگ شیعه هستیم
با حضور علیرضا رزم حسینی استاندار کرمان از سکه های منقوش به بارگاه
ائمه اطهار تولید شرکت توسعه اقتصاد کویر رونمایی شد.
اس��تاندار کرمان در جریان بازدید ازس��کههای طال و نقره شرکت توسعه
اقتصاد کویر گفت :دولت آمادگی دارد که با اعطای وامهای خرد از صنایع
و تولیدات حمایت کند.
علیرضا رزمحسینی ،گفت :توجه و اهمیت به صنعت ضرب سکه از اموری
است که در توسعهی استان تاثیرگذار است.
وی افزود :ظرفیت تولید و پیش��رفت در بخشهایی مانند صنایع دستی
و تولیدات خانگی نیز در اس��تان به میزان قابل توجهی وجود دارد که باید
به آن پرداخته شود.
اس��تاندار کرمان با اشاره به اینکه فعالیت شرکت توسعه اقتصادکویر در
ضرب سکههای طال و نقره ،انحصاری بوده و مجوز خاص میخواهد ،افزود:
دولت آمادگی دارد که با اعطای وامهای خرد از صنایع و تولیدات حمایت کند.
رزمحس��ینی با تاکید بر اینکه کلید توس��عهیافتگی ،س��رمایهگذاری و
کارآفرینی است ،افزود :ما مطابق قانون و در حیطهی اختیارات خود موانع
را از پیش پای س��رمایهگذاران برمیداریم و اگر در مواردی نمیتوان کاری
انجام داد؛ یا در حوزهی اختیارات ما نیست و یا مقررات اجازه نمیدهد.
در مراسم رونمایی از سکه های طال و نقره منقش به بارگاه ملکوتی امام
رضا (ع) ،امام حسین(ع) و حضرت ابوالفضل (ع)  ،مدیرعامل شرکت اقتصاد
کویر نیز که  10سال مسوول ضرابخانه بانک مرکزی بوده است،گفت :این
شرکت  10سال پیش تشکیل شده و عمده فعالیت های آن در حوزه های
تجاری و خدماتی بوده است.
رضا معقول زاده اظهار کرد :بعد از بازنشستگی تصمیم گرفتیم با کسب

مجوز از بانک مرکزی در ضرب سکه های گرانبها از جمله طال و نقره فعالیت
کنیم و حدود چهار سال است که مقدمات آن انجام شده است.
وی ادامه داد :این س��که ها به دلیل طرح های ویژه ای که دارند بس��یار
ارزشی ،انقالبی و اسالمی بوده و برگرفته از فرهنگ شیعه هستند و گامی
کوچک برای کمک به پیشبرد اهداف شیعه خواهد بود.
معقول زاده اظهار کرد :در گام دوم فعالیت این شرکت ،سکه هایی منقش
به آثار باس��تانی و مش��اهیر مختلف تولید خواهد شد و عمده هدف ما این
است که سکه ها را در کشورهای عراق و سوریه در اختیار زائران بگذاریم تا
بتوانند این هدیه را به عنوان فرهنگ شیعه گسترش دهند.
وی افزود :وزن سکه های نقره  5گرم و وزن سکه های طال  8گرم است.
مدیرعامل ش��رکت اقتصاد کویر بیان کرد :این شرکت هم اینک  15نفر
پرسنل دارد و قرار است سرمایه شرکت از  150میلیارد ریال فعلی به هزار
و  500تا دو هزار میلیارد ریال در آینده افزایش یابد که در نتیجه  800نفر
مشغول به کار خواهند شد .در این آیین ،نایب رییس اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی استان کرمان نیز گفت :اقدام شرکت توسعه اقتصاد کویر
باعث احیای صنعت و هنر ضرب سکه شده و همچنین اشتغال ایجاد کرده
است .سیدمهدی طبیب زاده افزود :ضرابخانه در کرمان قبل و بعد از اسالم
فعال بوده و سکه های ضرب شده آنها مورد تحسین فعاالن و گردشگران این
بخش قرار گرفته است که نهایت دقت و ظرافت کرمانیان را نشان می دهد.
وی بی��ان ک��رد :در فضای کنونی که تکفیری ه��ا و متعصبان جاهل به
مقدسات شیعه اهانت می کنند ،انجام این کار بزرگ ،تاثیرات این تفکرات
نادرست را کاهش و پاسخی کوبنده به این جاهالن جدید تاریخ خواهد بود.
این گزارش می افزاید:شرکت اقتصاد کویر ساالنه یک میلیون و  500هزار
قطعه سکه طال و نقره تولید می کند.

نخستین فروشگاه نسل جدید رفاه کشور و نهمین فروشگاه رفاه در استان کرمان
که دو هزار و  500متر س��طح فروش دارد و زمینه اش��تغال  43نفر را فراهم کرده
است ،در برج اول کرمان کار خود را آغاز کرد .در مراسم آغاز به کار این فروشگاه که
با حضور نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی و جمعی از مدیران
اجرایی استان و استقبال گسترده اقشار مختلف برگزار شد ،مدیرعامل شرکت فروشگاه
های زنجیره ای رفاه کشور گفت :تقویت تامین کنندگان و تولید کنندگان کاال از
اهداف این شرکت است که می تواند اقتصاد را رونق بخشد.
فرش��ید گل زاده در آیین افتتاح نخس��تین فروشگاه نسل جدید رفاه کشور در
ش��هر کرمان افزود :بخش فروش از معضالت کش��ور است و بخش تولید با مشکل
کمتری مواجه است.
وی خاطرنشان کرد :فروشگاه های زنجیره ای رفاه سال  1374به ابتکار ریاست
جمهوری وقت تاسیس شد و با مشارکت و سرمایه گذاری مردم کار خود را شروع کرد.
وی گفت :فروش��گاه های زنجیره ای رفاه در کل کشور و سال گذشته نزدیک به
 10هزار میلیارد ریال فروش داشته اند و ما این رقم را در سال جاری بیش از این
تصور می کنیم .مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه افزود :این شرکت
با حدود سه هزار شرکت تولیدی و تامین کننده محصوالت ،همکاری دارد و نزدیک
به سه هزار و  300نفر در فروشگاه های زنجیره ای رفاه مشغول به کار هستند .وی
افزود :شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه اکنون حدود  215فروشگاه با  164هزار
متر مربع سطح فروش در کشور دارد.
گل زاده گفت :پنج بانک بزرگ کشور به عالوه موسسات مختلف و شهرداری ها
و همچنین  25هزار نفر از مردم از سهامداران این شرکت هستند.
وی با بیان اینکه شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه  20سال سابقه در صنعت
خرده فروشی دارد ،افزود :تحول راهبردی را در بیستمین سالگرد رفاه شروع کرده
ایم و در برنامه ای که برای این شرکت در افق  1404تهیه و تدوین شده ،شرکت
فروش��گاه های زنجیره ای رفاه ،اولین انتخاب مش��تری در بازار خرده فروشی ایران

خواهد بود .وی اظهار کرد :این شرکت علیرغم اینکه تحت فشارهای مختلف است
همچنان کسب و کار شفافی دارد و مصمم هستیم در اقتصاد کشور به صورت شفاف
عمل کنیم و فروش��گاه های خود را گس��ترش دهیم اگرچه در برخی شهرها سود
اقتصادی را برای تاسیس یک فروشگاه مبنا قرار نداده ایم .مدیرعامل شرکت فروشگاه
های زنجیره ای رفاه گفت :این شرکت چند نوبت توزیع سبد کاال را با بهترین کیفیت
توزیع داش��ته است و اگرچه مشکالتی را برای فروشگاه های رفاه به وجود آورد اما
نگاه ما کمک به دولت می باش��د .وی با اش��اره به این که نسل جدید فروشگاه رفاه
در کرمان تاسیس شده است ،افزود :پنج فروشگاه دیگر در آینده نزدیک و تا پایان
سال  94تعداد  10فروشگاه از این نوع در کشور تاسیس خواهد شد.فرشید گل زاده
بیان کرد :تا پایان برنامه درازمدت شرکت ،تعداد این فروشگاه های نسل جدید در
کش��ور به  50عدد می رسد .وی گفت :فراوانی و تنوع محصوالت و پوشش سالیق
مختلف و همچنین لذت بخش بودن خرید از زمان ورود به فروشگاه تا وقت خروج
از اهداف راه اندازی نسل جدید فروشگاه های زنجیره ای رفاه است.
حمایت از تولید ملی وظیفه همگانی است
عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ،حمایت از تولید ملی و تولید
داخلی را در راس��تای اجرای سیاس��ت های ابالغی از سوی رهبر معظم انقالب در
حوزه اقتصاد مقاومتی مهم خواند و آن را یک وظیفه همگانی دانست .محمدرضا
پورابراهیمی در آیین افتتاح اولین فروشگاه نسل جدید رفاه کشور در شهر کرمان
افزود :از راهکارهای بس��یار مهم و موثر که به تولید ملی کمک کند ،ش��بکه بزرگ
بازاریابی ،عمده فروشی و خرده فروشی است که می بایست آن را در اختیار بستر
تولید قرار دهیم .وی خاطرنشان کرد :متاسفانه به دلیل نبود بسترهای مناسب در
این بخش ش��اهد هستیم که بخش زیادی از تولید ملی به دالیل مختلف نتوانسته
است مورد حمایت قرار گیرد .وی پیشنهاد کرد :در قالب کمک به تولیدکنندگان بین
شرکت های منتخب تولید کننده و فروشگاه های رفاه در کرمان با حضور استاندار
تفاهم نامه همکاری امضا شود.

