پيامبر مهربان اسالم (صلي ا ...تعالی عليه
و آله و سلم) :خداوند عيد قربان را برنهاد
تا مستمندان از گوشت سير شوند؛ پس از
گوشت قربانى به ايشان بخورانيد.

سیاسی  /اجتماعی  /فرهنگی

السالم  :خداوند قربانى
امام محمد باقر عليه ّ
كردن و اطعام كردن را دوست دارد.
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گروه ورزش :اگر زمــان برگزاری فصل
جدید لیگ برتر تغییر نکند دو هفته دیگر
یعنی از جمعــه  21مرداد ایــن رقابتها
شــروع میشــود و کرمانیها ایــن بار با
ســه تیم به مصاف حریفانشان میروند.
براساس برنامهریزی سازمان لیگ ،گلگهر،
مس کرمان و مس رفسنجان در هفته اول
به ترتیب برابر تراکتور ،نساجی مازندران و
نفت مسجد سلیمان به میدان خواهند رفت
تا در اولین دیدار از فصل جدید ،عیار خود
را به نمایش بگذارند .در این میان گلگهر
که “وسکلی گومز” بازیکن تکنیکی و گلزن
برزیلــی را به اردوی خــود آورده همزمان
تعدادی از بازیکنان فصــل قبل خود را از
دست داد از جمله سعید صادقی بازیساز
و نفــر اول پاس گل لیگ برتر که انتقالش
به پرسپولیس با سر و صدای زیادی همراه
شد .با این حال قلعهنویی تیم خود را برای
فصل نو جمع و جور کرده تا باز هم امسال
مدعی باشد .گلگهر فصل گذشته با نفوذ
باشــگاههای بزرگ و نامهربانیهایی که در
حق این تیم شــد نتوانســت مقامی باالتر
از چهارمی بدســت آورد و گرنه با روند رو
به رشــدی که در جدول داشت بعید نبود
جایگاه تیمهــای اول و دوم لیگ را تهدید
کند .به هر روی سرمهایپوشان گلگهر با
وجود اتفاقات ناعادالنه فصل قبل با کسب
جایگاه چهارمی لیگ بیســت و یکم ،باالتر
از فوالد ،سپاهان ،تراکتور و ...قرار گرفتند.
این تیم این بــار نیز به صورت یک مدعی
رونــد نقل و انتقاالتش را دنبال کرد و پس
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در اوقات فوق ،جانب احتیاط را رعایت کنید

ُ
توپ   پر  کرمانیها
در  لیگ  بیست و دوم

به بهانه آغاز لیگ برتر فوتبال از دوهفته دیگر

از جذب محمد خدابندهلو ،امیر شــهیم و
مهران درخشــان مهر که بازیکنان جوانی
محسوب میشوند؛ یک بازیکن خارجی را
نیز از برزیل بهعنوان چهارمین خرید خود
به تیم افزود .مس کرمان نیز که بازگشــت
موفقــی به عنوان تیــم دوم صعود کننده
داشت پس از یک دهه دوری از لیگ برتر،
تالش میکند با مربــی بومی خود حضور
چشمگیری در بازیهای آینده داشته باشد.
این تیم به نوشته «تک به تک»خود را اسیر
احساسات و فشارهای رسانهای که نامهای
زیادی را برای مس ردیف کرده بودند نکرد
و مطابــق آنچه که برای خود برنامهریزی
کرده بــود ،در قدم اول ،اســتخوانبندی
ترکیــب اصلی تیــم فصل قبــل خود را
حفظ کرد .اصوالً یکی از مشکالت اساسی
تیمهای صعود کــرده از لیگ یک به لیگ
برتر همیشــه این بوده که به محض صعود
به این رقابتها ،یا اسیر هیجانات میشوند
و یا تحت تأثیر فشــار داللهــا ،به تغییر

وداع  با  شناسنامه
فوتبال  سیرجان
یکــی دیگــر از معــدود فوتبالیهای نســل اول ســیرجان
غریبانــه رفــت .فرهنگــی خوشــنامی کــه بار ســنگین
«اســتادی» نســل دوم را بــه دوش میکشــید و برگی از

حداکثری نفرات فصل قبل خود میپردازند
و با این توجیه غلط که بازیکنان تیم صعود
کــرده از لیگ یک ،لیگ برتری نیســتند،
چهــره تیمهای خود را بــا چنان تغییرات
حداکثری مواجه میکنند که این تیمها را
بــه خصوص در نیم فصل اول دچار چالش
فنی و حاشیهای میکند.
اما رویه هوشــمندانه مس کرمان در این
فصل مطابق اســتراتژی طرحریزی شــده
برای خــودش متفاوت بود و در اولین قدم
نشــان داد ،قصد دارد شاخصههای مثبت
فصل قبل خود را در لیگ یک ،به تیم لیگ
برتریاش تزریق کند .مس رفســنجان نیز
که ســال گذشــته حضور موفقی در لیگ
برتر داشــت و نتایج خوبی گرفت با حفظ
ســرمربی و اســتخوانبندی تیم و اضافه
کردن چند بازیکن جدیــد ،میخواهد به
اتفاق دو تیم دیگر ،از دفاع از جایگاه فوتبال
اســتان دفاع کند .با این تفاسیر باید دید
ســه نماینده فوتبال استان کرمان که یک

تاریــخ دهــه ۴۰و  ۵۰ورزش و فرهنــگ ســیرجان بــود.
کاظم اصفهانی در جوانی توســط مرحوم یزدانپناه  -رییس
وقت ترییت بدنی ســیرجان  -کشف شد و خیلی زود دانش
مربیگری آموخت و علم فوتبال را در کنار استعداد ذاتی خود
در زمین خاکی تختی متبلور ساخت.
فوروارد تند و تیزپای فوتبال سیرجان شاگردان زیادی تربیت
کرد که تبریزیها ،شــریفیها ،و بدخشانها از آن جملهاند.
او خــود هرگاه در تیم فوتبال ســیرجان قــرار میگرفت با
شــوتهای ســهمگینش دروازه حریفان را به شدت تهدید
میکرد و لرزه بر اندام حریف میانداخت .اصفهانی که سالها
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سیرجانی را نیز در باالی سر هیأت فوتبال
خود در اســتان میبینند چــه روندی در
فصل جدید طی خواهند کرد.
◄ آرمانگهــر بالتکلیفترین تیم
ایران
شــاید بالتکلیفترین تیم فوتبال در ایران
«آرمانگهر» ســیرجان باشد که به دلیل
نداشــتن روحیه ورزشــی ،نــزد مدیران
شــرکتش همچنــان بالتکلیــف و بدون
برنامهمانده است! .این تیم با رفتن سلطانی
مدیر سابق شرکت و آمدن اسکندری مدیر
جدید ،دیگر هیچ روز خوشــی در فوتبال
ندید و به رغم مشــکالت شــدید مالی و
تدارکاتــی امــا تنها به همــت بازیکنان و
کادر فنی خود توانســت عنوان سوم لیگ
یــک را به خود اختصــاص دهد و حتی تا
مرز صعود نیز پیــش رفت .آرمانگهریها
پس از نمایشی(!) که فصل گذشته «جهاد
نصریها» در قالــب « انتقال مالکیت تیم

» نمایش دادند ابتدا تصور میرفت روزگار
بهتری پیدا کنند اما چیزی نگذشــت که
ماهیت این انتقال رو شــد و با بازگشــت
مجدد تیم مشخص شد آنچه اتفاق افتاد
جز یک حرکت توخالی نبوده اســت .اآلن
نیز کــه اکثر بازیکنان خوب این تیم از آن
جدا شدهاند ،شنیده شده با تعدادی بازیکن
بومی و به منظور حفظ امتیاز تیم ،در لیگ
آینده شــرکت میکند که با این شــرایط
باید از همیــن اآلن ،آن را اولین کاندیدای
سقوط لیگ یک به دسته پایینتر دانست
تا به راحتی آب خوردن تیمی که کاندیدای
صعود بود حاال کاندیدای ســقوط باشــد
و نشان دهد در ســیرجان برای فوتبال و
عالقمندانش “یک بام و دو هوا” وجود دارد.
در یک جا میلیارد ،میلیارد خرج میکنند و
قرارداد میبندند اما در چند متری آن ،تیم
دیگری از خانواده صنعت و معدن با وجود
داشتن یک شرکت متمول در باالی سر که
از غولهای پیمانکاری شهرســتان است،
پول قرارداد با بازیکــن محلی و بومی هم
در اختیار ندارد .شــرکتی که تنها عوارض،
آالیندگــی و آثار افزایــش قیمت زمین و
مسکنش برای سیرجانیهاست و یک قدم
برای رفاه حال این مردم و مســئولیتهای
اجتماعــی خود برنمــیدارد .حــال باید
از شــورای بــه اصطالح سیاســتگذاری
و فرهنگــی اجتماعــی منطقــه گلگهر
پرســید در قبال این تبعیض و بیعدالتی
چه پاســخی برای جوانان ورزش دوســت
سیرجان و عالقمندان بیشمار آن دارند.

به ورزش و فوتبال ســیرجان خدمت کرد یک روز میگفت:
«دنیا ،دنیای بیرحمی اســت ,تا به خودت میآیی میبینی
روی نیمکــت جاخوش کردی! تا به خودت میآیی نســلی
رفتهاند و تو انتظار رفتن میکشــی ..درســت مثل بازیکن
تعویضی! خیلی زود صدایــت میکنند که بیا لب خط ...بیا
بنشین روی نیمکت ،بیا و برو استراحت کن ...و گوشهایت
منتظرنــد که در ندای آخــر صدایت بزنند کــه بیا و برای
همیشه نیمکتنشین شو!!!!» و حاال او با کولهباری از تجربه
و خدمت و مردمدوســتی برای همیشه نیمکتنشین شد!.
یاد و نامش گرامی.

ستون آخر

موانع   رشد   سرمایهگذاری

محسن جاللپور *

یکــی از بزرگترین چالشهای اقتصاد ایران ،منفی شــدن رشــد
سرمایهگذاری اســت .کاهش نرخ ســرمایهگذاری در اقتصاد ایران
متأثــر از عوامل متعدد ســاختاری ،سیاســتهای داخلی و عوامل
برونزاســت کــه عموماً موجــب بیثباتی بازارهــا ،کاهش کارایی
برنامهریزی اقتصــادی ،افزایش انگیزه ســفتهبازی و کاهش انگیزه
ســرمایهگذاری بلندمدت شده است .عالوه بر آن ،بیثباتی قیمتها
زمینه دخالتهای مستقیم دولت در اقتصاد و اخالل در بازارها و در
نتیجه کاهش رشد اقتصادی را دامن می زند.
موانع رشد ســرمایه گذاری چیست و چرا رشد آن کاهش پیدا کرده
است؟ همانطور که اشاره شد ،یکی از کلیدیترین متغیرهای اثرگذار
بر رشــد اقتصادی ،سرمایهگذاری است .در ســالهای گذشته رشد
اقتصــاد ایران تحت تأثیر این متغیر قرار داشــته ،در آینده هم عنصر
ســرمایه به شدت در این روند نقش ایفا خواهد کرد .عوامل زیادی در
ســالهای گذشته بر روند سرمایهگذاری در کشور اثرگذار بودهاند که
یکی از مهمترین آنها «عامل نااطمینانی» است که به ثبات اقتصادی
کشــور گره خورده اســت .به صورت کلی همه افرادی که توان مالی
برای انجام ســرمایهگذاری دارند ،در درجه اول ریســک و بازده آن را
اندازهگیری میکنند و هرچه یک پروژه بازده بیشــتری داشته باشد
به احتمال زیاد ریســک باالتری هم دارد؛ بنابراین وقتی میخواهیم
پروژههای سرمایهگذاری در کشور رونق پیدا کنند ،باید بستری فراهم
شود که ریسکهای اقتصاد کالن و ریسکهای دیگر کم باشد و صرفاً
ریســک آن پروژه برای ســرمایهگذار مطرح باشد .وقتی در شرایطی
قرار داریم که عالوه بر ریســکهای ذاتی پروژههای خُ رد ،ریسکهای
اضافهای هم در سطح کالن داریم ،قاعدتاً هیچوقت سرمایهگذار انگیزه
ســرمایهگذاری پیــدا نمیکند .برخی عوامل و موانع دیگر در رشــد
اقتصاد و سرمایهگذاری که حرکت در این مسیر را در کشور ما مختل
میکند زیادی وجود دارد که رشد اقتصاد را مختل میکند «سیاسی»
اند که ناپیوستگیهایی در روند رشد اقتصاد ایجاد میکند .عامل مهم
دیگر ،نفت است؛ یعنی به دلیل وابستگی زیاد اقتصاد کشور ما به این
محصول ،نوســان صادرات و قیمت آن همواره برای ما مشکلآفرین
بودهاست .در واقع به دلیل تحریم ها ،ما نمیتوانستیم صادرات داشته
باشیم یا اگر داشــتیم فروش نفت عواید زیادی برای ما نداشت؛ این
مسائل باعث ناپیوستگی و نوسانات در رشد اقتصادی ما شدهاست.
جان کالم اینکه اگر بخواهیم اقتصاد کشور تبدیل به اقتصادی شود
که بتواند رشد سرمایهگذاری داشته باشد باید عوامل یاد شده از سر
راه آن برطرف و از ســویی سرمایه خارجی را جذب کنیم و در کنار
آن از طریــق باال بردن بهرهوری کل اقتصاد ،رشــد پایدار بلندمدت
را ایجاد نماییم .اگر این اتفاقات در ذهن برنامهریزان کشــور وجود
داشــته باشد ،یعنی اتفاقاتی که هم سرمایه خارجی وارد کشور شود
و هم اینکه بهرهوری کل اقتصاد افزایش یابد ،میتوان انتظار داشت
که رشدهای باال در بلندمدت هم برای اقتصاد کشور رخ دهد .ولی با
وضع نااطمینانیهایی که اکنون داریم ،با وضع جذب سرمایهای که
با آن مواجه هســتیم و با وضع بهرهوری حال حاضری بعید به نظر
میرسد که با همین وضعیت بتوانیم به رشد مورد انتظار برسیم.
*رییس سابق اتاق بازرگانی کرمان

