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آیین اختتامیه جشنواره فرهنگی اقتصادی کرمان در برج میالد برگزار شد

هاشمی به کرمان سالم کرد

 ما
یام

ر/پ
 پو

جب
ن ر

حس
س: م

عک

دور اندیشی استاندار
برای آینده کرمان

بردیا امیرتیموری

جشـنواره فرهنگـی اقتصـادی کرمـان بـه 
انتهـای راه خـود رسـید. تـاش هـای شـش 
ماهـه بـه ثمـر نشسـت و کرمـان بـه بهترین 
شـکل خودش را بـه پایتخت ایران نشـان داد 
جشـنواره ای کـه افتتاحیـه آن بـا سـخنرانی 
رضـا  محمـد  و  کرمانـی  موحـدی  اهلل  آیـت 
باهنـر شـروع بـه کار کـرده بـود با سـخنرانی 
ایـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی پایانـی در خور 
ایـن  در  داشـت.  کرمـان  اسـتان  نـام  شـان 
کرمـان  بـرای  هـا  کرمانـی  همـه  جشـنواره 
آمـده بودنـد از سـردار قاسـم سـلیمانی، تـا 
حسـین مرعشـی همـه و همـه بـرای تجلیل 
بـزرگان و توسـعه و معرفـی اسـتان کرمان با 

هـم تـاش کردنـد.
در ایـن مـدت علیرضا رزم حسـینی که حاج 
قاسـم او را شـهید زنده خواند نشـان داد که چه 
قـدر علمی و بـا برنامه به دنبـال اعتای اقتصاد 
اسـتان اسـت و در تمام طول جشـنواره با تمام 
تـوان در حـرف و عمـل برای بهتر برگزار شـدن 
جشـنواره تـاش کرد ،رزم حسـینی با تعریف و 
تمجیدهـای مکرر خود از یاسـر سـلیمانی دبیر 
جشـنواره و سـپردن کار بـه او نشـان داد که در 
جـذب اسـتعدادهای جـوان و سـاختن مدیران 
آینـده اسـتان میتوانـد نقـش موثری ایفـا کند 
نقشی که شـاید مدیران اسبق اسـتان در ایفای 
آن کوتاهـی کـرده انـد. مهنـدس رزم حسـینی 
نشـان داد کـه در ورای همه دغدغه هایش برای 
مثلـث توسـعه اقتصـادی بـه انتخـاب مدیـران 
اینـده اسـتان نیز می اندیشـد این دوراندیشـی 
اسـتاندار قطعا برای سـاختن آینده  روشن برای 
کرمـان تاثیـر گـذار خواهـد بـود به امیـد اینکه 
قـدردان تاش های اینچنینی رزم حسـینی ها 

و سـلیمانی ها باشیم.
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جشنواره کرمان ساالنه شود
 رئیـس اتـاق بازرگانـی ایـران در حاشـیه بازدیـد از 
غرفـه هـای نمایشـگاهی جشـنواره فرهنگـی اقتصـادی 
کرمـان بـه پیـام مـا گفـت: بـا توجـه بـه اینکـه ایـن 
جشـنواره بـرای اولیـن بـار در حـال برگـزاری اسـت به 
طـور کلـی خـوب بوده اسـت. محسـن جال پـور افزود: 
البتـه نقایصـی هـم وجـود داشـت امـا چـون سـال اول 
اسـت مـی تـوان جشـنواره را خـوب توصیـف کـرد. وی 
تصریـح کـرد: مهم تـر از برگزاری ایـن جشـنواره، ادامه 
دار بـودن آن اسـت و امیـدوارم این رویداد سلسـه شـود 

و هـر سـال برگزار شـود. 

پایان جشنواره، پایان کار نباشد
نایـب رئیـس اتـاق بازرگانی کرمان در حاشـیه بازدید 
از غرفـه های نمایشـگاهی جشـنواره فرهنگـی اقتصادی 
کرمـان بـه پیـام مـا گفـت: نفـس برگـزاری جشـنواره 
خـوب اسـت اما به شـرطی کـه ادامـه دار باشـد. طبیب 
زاده افـزود: بایـد پـس از اتمـام جشـنواره نقـاط قـوت و 
ضعف بررسـی شـود و سـتادی تشـکیل شـود تا نتایج را 
پیگیـری کنـد. وی تصریـح کرد: بایـد ببینیم جشـنواره 
کرمـان چـه اثـری داشـته و اینگونـه تلقـی نشـود کـه 

پایـان جشـنواره پایان کار اسـت.

استان کرمان از لحاظ تجهیزات 
دانشگاهی فقیر است

و  صنعتـی  تکمیلـی  تحصیـات  دانشـگاه  رییـس 
فنـاوری پیشـرفته کرمـان با اشـاره به وجـود ۱۷۰ هزار 
دانشـجو در ۱۲۰ واحد دانشـگاهی اسـتان گفت: کرمان 
از لحـاظ تجهیـزات دانشـگاهی فقیـر اسـت و ایـن امـر 
باعـث شـده نتوانیـم در رشـته هـای فنـی و مهندسـی، 
همـگام بـا تهـران پیش رویم امـا در مجمـوع از وضعیت 

علـم و فنـاوری در اسـتان کرمـان راضـی هسـتیم.
دکتر”محمد میرزایی” در حاشـیه جشـنواره فرهنگی 
اقتصـادی کرمـان در بـرج میاد تهـران به ایسـنا گفت: 
ترویـج هـر کار مفیـد از ضـرورت هـای آن کار اسـت 
و قاعدتـا علـم و فنـاوری نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنی 

. نیست
وی بـا بیـان اینکـه در ترویج علـم و فنـاوری نیازمند 
عرضـه یـک نمونه سـاخته شـده هسـتیم تصریـح کرد: 
در ایـن نمایشـگاه بـه دنبـال آن هسـتیم کـه بتوانیـم 
بـه سـهم خودمـان میزان توسـعه علـم و فنـاوری را در 
اسـتان کرمـان بـه معرض نمایـش بگذاریـم و امیدواریم 
سـال هـای آینـده بتوانیـم بـا برنامـه منظم تر و وسـیع 

تـری در ایـن نـوع جشـنواره هـا شـرکت کنیم.
میرزایـی بـا بیـان اینکـه ایـن نـوع بـا هـم بـودن و 
برگـزاری ایـن نـوع جشـنواره نمونـه بـارزی از همدلـی 
و همزبانـی اسـت کـه در اسـتان کرمـان محقـق شـده 
در  فنـاوری  توسـعه  و  پیشـرفت  کـرد:  تصریـح  اسـت 
اسـتان کرمـان بـه نسـبت خـوب بوده اسـت امـا معضل 
مـا در ایـن اسـت کـه سیاسـت های کان تهـران اجـازه 

نمی دهنـد شهرسـتان هـا رشـد کننـد.
و  صنعتـی  تکمیلـی  تحصیـات  دانشـگاه  رییـس 
 ۵۶ مصـرف  از  انتقـاد  بـا  کرمـان  پیشـرفته  فنـاوری 
درصـدی بودجه کشـور در تهران تصریح کرد: متاسـفانه 
ایـن سیاسـت بـر شهرسـتان ها سـایه انداختـه اسـت و 
مانـع توسـعه و پیشـرفت شهرسـتان هـا شـده اسـت.

وی بـا اشـاره بـه وجـود ۱۷۰ هـزار دانشـجو در ۱۲۰ 
واحـد دانشـگاهی در اسـتان کرمـان گفـت: اسـتان از 
لحـاظ تجهیزات دانشـگاهی فقیر اسـت و ایـن امر باعث 
شـده اسـت که نتوانیم در رشـته های فنی و مهندسـی، 
همـگام بـا تهران پیـش رویم اما در مجموعـه از وضعیت 

علـم و فنـاوری در اسـتان کرمان راضی هسـتیم.
میرزایـی بـا اشـاره بـه ارتباط صنعـت و دانشـگاه نیز 
گفـت: سـهم دانشـگاه در ارتباط بـا صنعت زیاد نیسـت 
و بخشـی از ایـن موضـوع نیـز بـه سیاسـت های عمومی 
کشـور بـر مـی گـردد. تـا زمانـی کـه صنعـت رقابتـی 
نشـود، احسـاس نیـاز بـه علم و فنـاوری پیدا نمی شـود 

و ایـن اصـل قضیه اسـت.
و  صنعتـی  تکمیلـی  تحصیـات  دانشـگاه  رییـس 
فنـاوری پیشـرفته کرمـان بـا بیـان اینکـه تـا زمانی که 
ایـن احسـاس نیـاز به وجـود نیایـد، ارتبـاط دانشـگاه و 
صنعـت ضعیـف خواهـد مانـد تصریـح کـرد: ۵۰ تـا ۶۰ 
تکمیلـی  تحصیـات  دانشـگاه  توسـط  سـاالنه  پـروژه 
کرمـان بـا صنایعـی همچـون مـس، گل و گهر، شـرکت 
توزیـع بـرق شـمال اسـتان و ... صـورت می گیـرد اما تا 
زمانـی کـه اصـل قضیه درسـت نشـود، این کارهـا ادامه 

دار نخواهـد بـود.

در  کوهبنـان  و  زرنـد  مـردم  نماینـده 
مجلـس شـورای اسـامی در حاشـیه بازدید 
از غرفه های نمایشـگاهی جشـنواره فرهنگی 

اقتصـادی کرمـان پیام مـا به گفـت: زحمت 
زیـادی کشـیده شـده اسـت و دوسـتانی که 
دسـت انـدرکار بودنـد تـاش زیـادی کردند 

تـا این جشـنواره برگزار شـود. دکتـر امیری 
افـزود: بـا توجه بـه اینکه اسـتان کرمـان در 
حـوزه هـای مختلفـی مثـل گردشـگری و 
کشـاورزی پتانسـیل هـای زیـادی دارد، کار 
بزرگـی برای معرفی این پتانسـیل هـا انجام 

 . شد
صنایـع  تمـام  امـروز  کـرد:  تصریـح  وی 
اسـتان بـا تـوان کامـل در جشـنواره حضـور 
پیـدا کردنـد و اسـتان را بگونـه ای معرفـی 
کردنـد کـه االن اسـتان کرمـان بـه عنـوان 

بهشـت سـرمایه گـذاری مطـرح اسـت.
امیـری بـا اشـاره بـه چالـش بحـران آب 
در کرمـان گفـت: بـا توجـه بـه امکانـی کـه 
گـذاران  سـرمایه  بـرای  قانـون  در  ق  بنـد 

ایجـاد کـرده اسـت، فرصـت مناسـبی بـرای 
شـرکت هایـی کـه در حـوزه آب در کرمـان 
مـی خواهنـد ورود کنند بوجود آمده اسـت. 
نماینـده مـردم زرند و کوهبنان خاطر نشـان 
کـرد: اگـر در اسـتان کرمـان مـا حداقل ۱۰ 
درصـد صرفه جویی کنیـم آب صنایع تامین 
خواهـد شـد. امـروز هنـر مـا کرمانـی هـا و 
کشـاورزان کرمانـی در این اسـت کـه باغات 
را بـا صرفـه جویی در اب نجـات دهند و این 
صرفـه جویی جز بـا مکانیزه کردن سیسـتم 
آبیـاری رخ نمـی دهـد. امیـری یادآور شـد: 
دولـت هـم تـا 8۵ درصد بـه کشـاورزانی که 
را  آبیـاری  مکانیـزه کـردن سیسـتم  قصـد 

دارنـد کمـک باعـوض مـی دهد.

وی دربـاره آلودگـی هـوای زرنـد کـه از 
کارخانـه هـای قطـران و کک سـازی حاصل 
می شـود هم گفـت: تاکنون چندین جلسـه 
را بـا خانـم ابتـکار دراین مورد داشـته ام و با 
مدیـران کارخانه هم مذاکراتی انجام شـده و 

خوشـبختانه بـا اوضاع رو بهبود اسـت.
امیـری همچنین در پاسـخ به این سـوال 
کـه آیـا برجـام نیـاز بـه تصویـب در مجلس 
کـه  ای  نـه گفـت: طبـق مصوبـه  یـا  دارد 
مجلـس یـک مـاه پیـش از توافـق هسـته 
ای داشـت بایـد نظـر شـورای عالـی امنیـت 
ملـی کشـور در این خصـوص تامین شـود و 
بـه نظـر مـن نیـازی بـه تصویـب در مجلس 

ندارد.

توافق هسته ای نیازی به تصویب مجلس ندارد

عذرخواهی تلگرام 
برای انتشار 
استیکرهای غیر 
اخالقی

فنـاوری  و  ارتباطـات  وزیـر 
اطاعـات گفـت: مدیریـت نرم 
افـزار تلگـرام بـه دلیل انتشـار 
اخاقـی  غیـر  اسـتیکرهای 
توسـط کاربـران در این شـبکه 

مجـازی، از جمهـوری اسـامی ایـران عذرخواهـی کـرد. بـه گـزارش ایرنا 
محمودواعظی پنجشـنبه شـب در بجنـورد اظهارکرد: مدیریت این شـبکه 
مجـازی در ایمیلـی کـه بـرای وزارت ارتباطـات فنـاوری اطاعات ارسـال 
کـرده اسـت متعهـد شـده براسـاس قوانیـن جمهـوری اسـامی فعالیـت 
داشـته باشـد و ایـن اسـتیکرهای غیـر اخاقـی را از شـبکه خـود بـرای 
کاربـران ایرانـی حـذف کنـد. بـه گفتـه وی، مدیریـت تلگـرام بـه صورت 
مسـتقیم در اسـتیکرهای غیراخاقی نقشـی نداشته اسـت و آنچه طراحی 
شـده در فضـای آن توزیـع شـده، توسـط کاربـران انجام شـده اسـت. وی 
اضافـه کـرد: تلگـرام در ابتـدای فعالیـت در ایران بـه کاربرانش اجـازه داد 
بـا اختیـار خودشـان اسـتیکرهابی طراحـی کـرده و از آن اسـتفاده کننـد 
و برخـی از کاربـران ایرانـی نیـز بـا اسـتفاده از ظرفیـت، اسـتیکرهای غیر 

اخاقـی را انتشـار دادنـد کـه باعـث نارضایتـی نیـز شـده بود. 
وزیـر دولـت یازدهـم تصریـح کـرد: دولـت یازدهـم بـا نـرم افزارهـا و 
اسـامی  قوانیـن جمهـوری  چارچـوب  در  کـه  اجتماعـی  هـای  شـبکه 
کار کننـد مشـکلی نـدارد و فقـط بـا فعالیـت شـبکه هایـی کـه بخواهند 
ایـن چارچـوب را رعایـت نکننـد، برخـورد مـی شـود. واعظـی اظهارکرد: 
کاربـران شـبکه هـای مجـازی بایـد بداننـد کـه اگـر در چارچـوب قوانین 
کشـورمان در ایـن فضـا کار نکننـد، ممکـن اسـت دسـتگاه هـای نظارتی 
ایـن شـبکه هـا را فیلتـر کننـد. وی تصریـح کرد: پـس از تذکر ما نسـبت 
بـه اسـتیکرهای غیـر اخاقـی در تلگـرام و پیگیـری ایـن شـبکه مجازی، 
وضعیـت خوبـی در ایـن شـبکه ایجاد شـده و از انتشـار اسـتیکرهای غیر 

اخاقـی جلوگیری شـد.
 بستن پیامک های تبلیغاتی را با 8999 

وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطاعـات ضمـن قبـول برخـی نارضایتی از 
سـوی مشـترکان تلفـن همـراه پیرامون ارسـال حجـم وسـیعی از پیامک 
هـای تبلیغاتـی افـزود: در حال حاضـر کاربران می توانند با ارسـال 8999 
بـه همـراه اول انصرافشـان را از پیامک هـای تبلیغاتی اعـام کنند و برای 
سـایر اپراتورهـا نیـز ایـن وضعیـت وجـود داشـته ، ولـی شـماره ارسـالی 
تفـاوت دارد. واعظـی اضافـه کـرد: اپراتورهـا نیـز موظـف شـده انـد بـه 
محـض دریافت شـماره انصراف از ارسـال ایـن پیامک ها به مشترکانشـان 
خـودداری کننـد و رضایـت خوبی در این بخـش در ماههای اخیر ارسـال 
شـده اسـت. وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطاعـات، عصـر پنجشـنبه برای 
افتتاح چند پروژه مخابرتی به اسـتان خراسـان شـمالی سـفر کرده اسـت.

ایران و هند
 گام های بلند تری 
برای توسعه روابط 
دوجانبه بردارند

جمهـوری  خارجـه  وزیـر 
جمعـه  روز  ایـران  اسـامی 
در دیـدار نخسـت وزیـر هنـد 
خواسـتار تمرکـز رایزنـی هـای 
هـای  اولویـت  بـر  کشـور  دو 

کارآمدتـر و عینـی تـر شـد و تاکید کرد ایـران و هند با توجـه فضای جدید 
و مسـتعد کنونـی گام بلندی برای توسـعه روابـط بردارند. به گـزارش ایرنا، 
› محمـد جـواد ظریـف‹ دراین دیدار که در کاخ نخسـت وزیـری هند انجام 
شـد اظهـار کرد:ظرفیـت های مناسـب بـرای پیوسـتن هند بـه موافقتنامه 
ترانزیـت سـه جانبـه و بهـره گیـری از منافـع کریـدور شـمال - جنـوب ، 
مشـارکت در طرحهـای ریلی و جاده ای و حضور فعالتـر بانکهای هندی در 
بازارهـای پولـی دو کشـور وجـود دارد. وی، خواسـتار تنظیم سـازو کارهای 
سـریعتر،ایجاد فضای مناسـب و تسـهیات روانتـر برای سـرمایه گذاری ها 
درحـوزه نفـت وگاز ، پتروشـیمی ،تجـارت و تحـرک بخشـیدن بیشـتر بـه 
مناسـبات تهـران و دهلـی نـو شـد. رییس دسـتگاه دیپلماسـی کشـورمان 
بـا تشـریح نتایـج بـه دسـت آمـده از ›توافق برجـام › بـا پنج به عـاوه یک 
خاطـر نشـان کرد:توافـق برجام خواسـت های دو طـرف مذاکـره را به طور 
متـوازن تامیـن کـرد و آثـار سـازنده ای بـر تحـوالت منطقـه درچهارچوب 
ترویـج رویکـرد گفت وگـو و همـکاری و انتخاب گزینه دیپلماسـی به جای 

جنـگ و بـی ثباتـی بـه همـراه خواهـد داشـت .
وی بـا اشـاره بـه آثـار مخـرب خشـونت و افـراط گرایـی در کشـورهای 
سـوریه ،عراق،یمـن و افغانسـتان کـه مظاهـر حیـات اجتماعـی را هـدف 
زشـت تریـن اعمـال تروریسـتی قـرارداده انـد خاطرنشـان کرد:ایـن وقایع 
مسـوولیت کشـورهای مسـتقل و غیـر متعهـد را در یافتـن راه حـل هـای 
شایسـته دوچنـدان مـی کنـد. وزیـر امـور خارجه ایران که روز سـه شـنبه 
دومیـن دور سـفر منطقـه ای خـود را بعـد از توافـق هسـته ای، از کشـور 
لبنـان آغـاز کـرده اسـت، بعـد از سـفر بـه سـوریه و پاکسـتان و ماقـات 
بـا مقامـات ایـن کشـورها، پنجشـنبه شـب وارد دهلـی نـو شـد.  دیـدار با 
حامـد انصـاری معاون رییس جمهوری، سوشـما سـواراج وزیـر امور خارجه 
، نیتیـن گادکاری وزیر کشـتیرانی ، حمل و نقـل و بزرگراهها ،اجیت دووال 
مشـاور امنیـت ملـی و گفـت وگـو باخبرنـگاران از دیگر برنامه هـای ظریف 
در سـفر بـه دهلی نو اعام شـده اسـت. سـفر ظریـف به هند، دومین سـفر 
رییس دسـتگاه دیپلماسـی ایـران به این کشـور در دوره ریاسـت جمهوری 
»حسـن روحانی« اسـت. نخسـتین سـفر ظریف به هند نهم و دهم اسـفند 
مـاه سـال ۱39۲ انجـام شـد. وی در آن سـفر با »سـلمان خورشـید« وزیر 
امـور خارجـه وقت هنـد و »مان موهان سـینگ« نخسـت وزیـر وقت هند، 
»حامـد انصـاری« معـاون رییـس جمهـوری و رییـس مجلس علیـای هند 

دیـدار و گفـت و گـو کرد.

افزایش 11 درصدی 
اعتبارات شهرستان 
جیرفت

فرماندار شهرسـتان جیرفت 
بـا بیان ایـن مطلب که امسـال 
43۰ میلیـارد ریـال اعتبـار بـه 
یافتـه  اختصـاص  شهرسـتان 
میـزان  ایـن  گفـت:  اسـت، 
اعتبـار نسـبت بـه سـال قبـل 

۱۱ درصـد افزایش داشـته اسـت. به گـزارش ایرنا، احمـد امینی روش روز 
پنجشـنبه در نشسـت کمیتـه برنامـه ریـزی شهرسـتان افـزود: از بودجـه 
43۰ میلیـارد ریـال سـال جاری شهرسـتان تا کنـون 3۰ درصد آن جذب 
شـده اسـت. وی تصریـح کـرد: سـعی شـده در خصـوص توزیـع اعتبارات 
بیـن دسـتگاه هـای اجرایـی، شهرسـتان جیرفت یـک برنامه ریـزی دقیق 
و کارشناسـی صـورت گیـرد. فرمانـدار جیرفـت بـا بیـان ایـن مطلـب که 
همدلـی و همـکاری راه حـل همـه مشـکات اسـت، تصریـح کـرد: ایـن 
افزایـش بودجه نشـان دهنده سـالی خـوب در زمینه بودجه بـرای دولت و 
مردم اسـت که امیدواریم در سـایه وحدت حاکم بر شهرسـتان مشـکات 

را یکـی پـس از دیگـری مرتفـع کنیـم.
 وی بـا بیـان ایـن مطلـب که چهـار هزار پـروژه نیمـه تمام در اسـتان 
کرمـان وجـود دارد، خاطـر نشـان کـرد: در زمینـه تخصیـص اعتبـارات، 

طـرح هـای نیمـه تمـام در اولویت اسـت. 
امینـی روش بـا تاکیـد بـر نظـارت مسـتمر بـه طرح هـا اظهار داشـت: 
مدیـران دسـتگاه هـای اجرایی باید بـه کیفیت کار بیشـتر از کمیت توجه 
کننـد زیـرا همـه فعالیـت های انجام شـده توسـط مـردم رصد می شـود. 
وی بـا بیـان ایـن مطلـب که بودجـه دولتی به تنهایـی قادر بـه تامین نیاز 
هـا نیسـت، افـزود: نـگاه مدیـران بایـد نسـبت بـه تامیـن اعتبـار و جذب 
بودجـه هـا عـوض شـود و زیر سـاخت را برای مشـارکت بخـش خصوصی 
فراهـم کننـد.  فرمانـدار جیرفـت گفـت: در بخـش زیرسـاخت هـا کمبود 
هـای زیـادی وجـود دارد بـه گونـه ای کـه هـم اکنـون ۱۶۲ روسـتا فاقد 
آب آشـامیدنی مـی باشـند و رفـع این مشـکات نیـاز به مشـارکت بخش 

دارد.  خصوصی 
امینـی روش بـا اشـاره بـه کیفیـت کار و کاهـش هزینـه هـا در بخـش 
خصوصـی تصریـح کـرد: دولـت بایـد در کارهـای اجرایـی حضور خـود را 
کـم رنـگ کنـد و زمینـه را بـرای فعالیـت بخش خصوصـی فراهـم نماید 
و خـود بـه عنـوان نظـار بـر کارها نظـارت کنـد. وی افـزود: در شرسـتان 
جیرفت ۲۷۰ فضای آموزشـی غیر اسـتاندارد وجود دارد که برای سـاخت 
ایـن مـدارس نیـاز به حضـور جـدی خیران مدرسـه سـاز اسـت. فرماندار 
جیرفـت تاکیـد کـرد: مدیران اجرایی شهرسـتان با روحیـه جهادی، صرفه 
جویـی و تدبیـر هزینه های دسـتگاه مربوطه را مدیریت کنند. شهرسـتان 
جیرفـت بـا ۲8۰ هـزار نفـر جمعیـت در فاصلـه ۲3۰ کیلیومتـری جنوب 

مرکـز کرمان واقع شـده اسـت.

خبرخبرخبر

امیری نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس

فرمانـدار رفسـنجان در حاشـیه بازدید 
جشـنواره  نمایشـگاهی  هـای  غرفـه  از 

فرهنگـی اقتصـادی کرمـان بـه پیـام مـا 
گفـت: برگـزاری چنیـن رویـدادی کـه به 

معرفـی توانمنـدی هـا و پتانسـیل هـای 
در  و  بـود  نیـاز  بپـردازد  کرمـان  اسـتان 
ایـن چنـد سـال جـای خالـی آن حـس 

شـد.  می 
بـرای  البتـه  افـزود:  مانـوری  حمیـد 
معرفـی همـه ظرفیـت هـای کرمـان نیاز 
بـه نمایشـگاهی به وسـعت اسـتان کرمان 
بـه  توجـه  بـا  کـرد:  تصریـح  وی  اسـت. 
برنامـه اسـتاندار خـوب کرمـان در قالـب 
فعـاالن  اقتصـادی، همـه  توسـعه  مثلـث 
یـک  در  کرمـان  مختلـف  هـای  حـوزه 

جهـت حرکـت مـی کننـد و آن حرکـت 
بـه سـمت توسـعه پایـدار و همـه جانبـه 

کرمـان اسـت.
مانـوری اظهار داشـت: این جشـنواره 
باشـد بـرای  مـی توانـد فصـل جدیـدی 
آشـنایی سـرمایه گـذاران بـا قابلیت های 

کرمان.  اسـتان 
فرمانـدار رفسـنجان همچنیـن دربـاره 
حضـور ایـن شـهر در جشـنواره کرمـان 
گفـت: اقتصـاد رفسـنجان تـک محصولی 
و وابسـته بـه پسـته اسـت و در ایـن یـک 

سـال و نیـم تـاش کـرده ایـم پتانسـیل 
هـای رفسـنجان را ارتقـا دهیـم.

 وی ادامـه داد: در ایـن جشـنواره ۲۲ 
و  دارد  اختصـاص  رفسـنجان  بـه  غرفـه 
گوشـه ای از توانمنـدی هـای ایـن شـهر 
بـه نمایـش گذاشـته شـده اسـت. حمیـد 
مانـوری در پایان گفت: ما در رفسـنجان 
بـرای سـرمایه گـذاران فـرش قرمـز پهن 
انقـاب  شـاهد  بـزودی  و  ایـم  کـرده 
رفسـنجان  در  اقتصـادی  و  فرهنگـی 

خواهیـم بـود.

بزودی شاهد انقالب اقتصادی در رفسنجان خواهیم بود
فرماندار رفسنجان

آگهی اصالحی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

شـماره  اصاحـی  رای  و   ۱393۶۰3۱9۰۰۷۰3۰۷34 شـماره  رای  برابـر 
۱394۶۰3۱9۰۰۷۰۱۱۵۱۱ هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
کرمـان تصرفـات مالکانـه بامعارض متقاضی آقای سـید یوسـف حسـینی گوکـی فرزند 
سیدحسـین بشـماره شناسـنامه 83 صـادره از گلبـاف در ششـدانگ یـک بـاب خانـه به 
مسـاحت 3۰۰ متـر مربـع تحـت پـاک ۱3339 فرعـی از 39۶8 اصلی مفـروز و مجزی 
شـده از پـاک 88۱ فرعـی از 39۶8 اصلـی واقـع در بخش ۲ کرمان به آدرس سراسـیاب 
کوچـه باغ کسـری خریـداری از محـل مالکیت احمد فتحـی زاده محرز گردیده اسـت با 
ایـن توضیـح کـه در آگهـی قبلی مسـاحت مـورد تقاضـای ثبت اشـتباه چاپ و منتشـر 
گردیـده کـه بدیـن ترتیـب اصـاح مـی گـردد. لـذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتـب در 
یـک نوبـت بـه فاصلـه 3۰ روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار این آگهی به 
مـدت یـک مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظـرف مدت 
یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند. 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار: ۱394/۵/۲4

کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان امین رضا قوام  م الف ۲۰۷3

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره ۱394۶۰3۱9۰۰۷۰۰4388 هیـات اول موضـوع قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک کرمـان تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی آقـای حسـین دریائی 
فرزند اکبر بشـماره شناسـنامه ۵84۱ صادره از گلباف در ششـدانگ یک باب سـاختمان 
بـه مسـاحت ۲8۱ متـر مربع تحت پـاک ۱۰9۶۰ فرعی از 39۶8 اصلی مفـروز و مجزی 
شـده از پـاک ۷۶۰ فرعـی از 39۶8 اصلـی واقـع در بخـش ۲ کرمـان بـه آدرس کرمـان 

سراسـیاب فرسـنگی کوچه ۱۰ شـهید مغفوری کوچه رسـالت سـمت راسـت درب دوم 
خریـداری از محـل مالکیت آقای سـید علی حسـینی فرسـنگی محرز گردیده اسـت. لذا 
بـه منظـور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه ۱۵ روز آگهی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس 
از اخذ رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول 

اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱394/۵/۲4          تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱394/۶/۷                         

کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان امین رضا قوام 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون ششـدانگ یـک قطعه بـاغ )کـه در حـال حاضر به صـورت زمیـن محصور 
درامـده اسـت( تحت پـاک 438 فرعـی از 39۶8 اصلی بخش ۲ کرمـان واقع در 
بـاغ سراسـیاب کوچـه چهـار باغ تقاضـای آقای علی دیـدار نیاز بـه تحدید حـدود دارد و 
اعمـال تبصـره ذیـل مـاده ۱۵ قانـون ثبت هم میسـر نمی باشـد لذا حسـب درخواسـت 
94/۱۶444/ و مالـک بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حدود آن باسـتناد تبصره قانـون مزبور 
منتشـر و عملیات تحدیدی آن از سـاعت 8 صبح روز 94/۶/۱۵ در محل شـروع و بعمل 
خواهـد آمـد لـذا به مالـک )مالکین امـاک مجـاور( رقبه مزبور اخطـار می گـردد که در 
موعـد مقـرر در این اعـان در محل وقوع ملک حاضر و در صـورت عدم مراجعه مجاورین 
عملیـات تحدیـدی بـا معرفـی مالک انجـام و چنانچه کسـی بر حـدود و حقـوق ارتقاقی 
آن اعتراضـی داشـته باشـد بـر طبق مـاده ۲۰ قانون حداکثر ظـرف مـدت 3۰ روز پس از 
تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی اعتراض خـود را کتباً به ایـن اداره اعـام نمایند و ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ اعام اعتراض مهلـت دارند تا بـه دادگاه صالحه مراجعـه و اقدام 
بـه تقدیـم دادخواسـت نموده و رسـید تقدیـم دادخواسـت را از دادگاه اخذ و بـه این اداره 
تسـلیم نماینـد بدیهی اسـت پس از گذشـت مهلـت یاد شـده و ارائه گواهـی عدم تقدیم 
دادخواسـت از سـوی معترض توسـط متقاضـی ثبت عملیات ثبتی بنـام وی ادامه خواهد 

یافـت و هیچگونـه ادعائی مسـموع نخواهد بود.
تاریخ انتشار: 94/۵/۲4 

م الف ۲۰9۶ کفیل ثبت شهرستان کرمان- امین رضا قوام
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3
در همایش فرصت های سرمایه گذاری در برج میالد مطرح شد

همه در کنار هم برای توسعه
 رضا عبادی زاده

همایـش فرصـت هـای سـرمایه گـذاری شـامگاه 
پنـج شـنبه ۲۲ مرداد در حاشـیه جشـنواره فرهنگی 
اقتصـادی کرمـان در بـرج میـاد تهـران بـا حضـور 
رئیـس اتـاق بازرگانی ایران، اسـتاندار کرمـان، زاهدی 
و پـور ابراهیمی نماینده کرمـان و راور، امیری نماینده 
زرنـد و کوهبنـان، حسـین مرعشـی، مظفـری رئیس 
کمیتـه فرصـت هـای سـرمایه گـذاری و جمعـی از 

مسـئوالن و فعـاالن اقتصـادی کرمـان برگزار شـد.
اعتقاد به چشم زخم مانع سرمایه گذاری در 

کرمان شده است
رئیـس اتاق ایران اولین سـخنران این همایش بود. 
محسـن جال پور گفت: روزهـای جدیدی در اقتصاد 
کشـور تجربـه مـی کنیـم کـه ایـن روزهـا بـا فرصت 
هـای سـرمایه گـذاری در اسـتان همراه شـده اسـت. 
وی بـا بیـان اینکـه بایـد نـگاه جـدی تـری در حوزه 
سـرمایه گذاری در استان و کشـور بوجود آید تصریح 
کـرد: از قبـل از انقـاب تا امـروز؛ اقتصاد ایـران دچار 
بیماری مزمنی بوده اسـت که در سـال هـای اخیر به 
جهت تحریم ها و سـوء تدبیرها تشـدید شد و آثارش 
را در سـطوح مختلـف جامعه احسـاس کردیم. جال 
پـور بـا تاکیـد بـر اینکه همـه به ایـن نتیجه رسـیده 
انـد کـه اقتصـاد کشـور بایـد تغییر پیـدا کند افـزود: 
تحریـم تنهـا ۲۰ تـا ۲۵ درصد بر اقتصاد کشـور تاثیر 
گذاشـته انـد و بایـد همه بداننـد که مشـکات امروز 
کشـور در حـوزه اقتصـادی، زاییـده تحریم هـا نبوده 
اسـت و قطعـا پـس از تحریـم هـا نیـز همـه چیـز به 
روال خـوب باز نخواهد گشـت. رییس اتـاق بازرگانی، 
صنایـع، معـادن و کشـاورزی ایـران با بیـان اینکه در 
دهـه های گذشـته در مسـیر درسـتی حرکـت نکرده 
ایـم تصریح کرد: اقتصاد نفت زده ایران، سـرمایه ملی  
را تبدیـل بـه هزینه هـای جاری کرد ضمـن آنکه روز 
بـه روز نیـز دولـت بزرگتر و بخـش خصوصی کوچک 
مـی شـدند و شـرایط بسـیار شـکننده ای در اقتصاد 
کشـور ایجـاد کـرده اسـت. وی با بیـان اینکـه برخی 
معتقدنـد کـه امکان گـذر از رکـود بدون تـورم وجود 
نـدارد تصریـح کـرد: ایـن تئوری در کشـور مـا خیلی 
صـادق نمی باشـد و اصل گـذر از رکود بـدون تورم با 
سـرمایه گـذاری بخـش خصوصـی و به ویژه سـرمایه 
گـذاری خارجی قابل اجرا می باشـد همانطـور که در 
برخـی کشـورها نیز تجربه شـده اسـت. جـال پور با 
بیـان اینکـه باید با نگاه چگونگی سـرمایه گـذاری در 
اسـتان بتوانیـم از دوران رکـود عبور کنیـم ادامه داد: 
اسـتان کرمـان، اسـتانی پـر از ظرفیـت  از جنبه های 
گوناگـون اسـت امـا قطعات نمی تـوان بدون نـگاه به 
ظرفیـت هـای انسـانی و بدون نـگاه به اقتصـاد دانش 

بنیـان؛ شـرایط بهتـر و ایده آل تری داشـته باشـد. 
رییـس اتـاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشـاورزی 
اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه تعداد طـرح هـای نیمه 
تمام اسـتان، بحران آبی، اشـتغال و ... اظهار کرد: نیاز 
بـه نـگاه جدی تر و علمی تر به توسـعه اسـتان داریم 
ضمـن آنکـه بایـد نـگاه ویـژه ای به سـرمایه گـذاری 
در اسـتان شـود. وی بـا بیـان اینکه بایـد در 3 بخش 
اسـتان را در زمینـه سـرمایه گـذاری خیلـی جـدی 
بسـیج کنیم تصریح کـرد: ایتدا باید فرهنگ سـرمایه 
گـذاری در اسـتان کرمـان تغییـر کنـد. ایـن فرهنگ 
در کشـور و بـه ویـژه در اسـتان کرمـان بایـد تغییـر 
پیـدا کنـد. رییـس اتـاق بازرگانـی، صنایع، معـادن و 
کشـاورزی ایـران بـا بیـان اینکـه هنوز زمینـه حضور 
سـرمایه گذار کرمانی، در کرمان فراهم نیسـت گفت:  
متاسـفانه از این فرهنگ بیشـتر از سـایر اسـتان های 
کشـور رنـج مـی بریـم و طبـق بـرآوردی کـه سـال 
هـای پیش در اتـاق بازرگانـی کرمان صـورت گرفت، 
بیشـترین حجم سـرمایه گذار در اسـتان هـای دیگر؛ 
سـرمایه گـذاران کرمانـی بـوده اند. جال پـور با بیان 
اینکه مردم باید خودشـان در سـرمایه گذاری اسـتان 
شـرکت داشـته باشـند افـزود: اعتقـاد به چشـم زخم 

مانـع سـرمایه گذاری در کرمان شـده اسـت. 
رییـس اتـاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشـاورزی 
ایران با اشـاره به اصل دوم در زمینه توسـعه سـرمایه 
گـذاری نیـز افزود: بایـد زیربناهای الزم برای سـرمایه 
گـذاری صـورت گیـرد. وی بابیـان اینکه بایـد بتوانیم 
نیازهـای این سـرمایه گـذار را در اسـتان فراهم کنیم 
تصریـح کـرد: نیاز مسـیر؛ جاده، ریـل، آب، بـرق، گاز 
و ... کمتـر دیـده شـده اسـت و بایـد نـگاه جـدی بـه 
زیرسـاختهای توسـعه اسـتان داشـته باشـیم. رییس 
اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی اسـتان 
کرمـان بـا اشـاره بـه اصـل سـوم توسـعه نیـز گفـت: 
بایـد بـا توجه بـه مزیت های اسـتان؛ به مـوارد مهم و 
همچنیـن غیـر مهم اسـتان در بحث سـرمایه گذاری 

توجـه ویـژه کرد. 
جـال پـور با بیـان قیمـت گـذاری آب در صنعت 
خیلـی عجیب اسـت تصریـح کـرد: متاسـفانه برخی 
شـرکت هـای تولیـدی؛ هنـوز آب را از عمـق چاههـا 
برداشـت مـی کنیـم ونـگاه جـدی نمـی کنیـم که با 
ایـن آب بایـد چـه سـرمایه گـذاری صـورت گیـرد و 
متاسـفانه بـا ایـن آب سـیب زمینی ویونجه برداشـت 
مـی کنیم، این در حالی اسـت کـه در کنار ما صنعت 
یـا محصولی اسـت کـه می توانـد با همیـن یک لیتر 
آب چندیـن برابر بهره وری داشـته باشـد. رییس اتاق 
بازرگانـی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی ایـران با بیان 
اینکـه نـوع و روش سـرمایه گـذاری در کشـور بایـد 
تغییـر پیـدا کنـد افـزود: آنچه کـه امروز مـی تواند به 
آن توجـه ویـژه ای کـرد و متاسـفانه تاکنـون بـه آن 
بهایـی داده نشـده اسـت حوزه گردشـگری اسـتان و 

حتی کشـور می باشـد. 
جـال پـور با بیـان اینکه به ازای هر گردشـگر می 
توانیـم بیـن 4 تا ۵ شـغل ایجـاد کنیم گفـت: باید در 
اقصـاد جدید کشـور بتوانیم به ظرفیت های اسـتفاده 
نشـده توجـه کنیـم و ایـن امـر مـی توانـد موجـب 
افزایـش ظرفیـت های بهره بـرداری و همچنین ایجاد 
رونـق کنـد. وی بـا بیـان اینکـه از 8۲هـزار واحدهای 
صنعتـی کوچـک و بـزرگ، متاسـفانه ۱4 هـزار واحد 
تعطیـل مـی باشـند افـزود: ۲۲هـزار واحـد صنعتـی 
کوچـک و بـزرگ کشـور هم اکنـون به صـورت نیمه 
تطیـل و ۱4هزارواحـد دیگـر نیـز بـا ۷۰ درصـد توان 
خـود کار مـی کننـد این در حالی اسـت کـه با حدود 
۲ تـا 3 هـزار میلیـارد تومان سـرمایه گـذاری جدید، 
مـی تـوان  ۱8۰ تـا ۲۰۰ هـزار شـغل هـای جدیدی 
بـرای کشـور ایجاد کـرد. وی با بیان اینکـه امروز همه 
کشـور نیـاز به سـرمایه گـذاری دارد افـزود: مجموعه 
کسـانی کـه در بخـش هـای مختلـف هسـتند، بـا 
شـرایط سـرمایه گـذاری جدیـد روبرو هسـتند وباید 
بـا تیزبینی شـرایط بـرای سـرمایه گذاری مناسـب و 

پایـدار ایجاد شـود. 

جـال پـور تصریح کرد: آینده حداقل ۲۰ سـاله ای 
را بایـد برای سـرمایه گذاری های امروز اسـتان پیش 
بینـی کـرد ضمـن آنکه بـه شـرایط اقلیمی، زیسـت 
محیطـی، منابـع زیرزمیـن و منابـع انسـانی اسـتان 
مدنظـر قـرار دهیـم. رییـس اتـاق بازرگانـی، صنایع، 
معـادن و کشـاورزی ایـران بـا اشـاره بـه مطالبـات 
اتـاق ایـران از دولـت ادامـه داد: از دولـت، شـفافیت، 
ایجـاد شـرایط رقابتی شـدن اقتصـاد و بهبـود فضای 
کسـب و کار را مطالبـه داریـم و حاکمیـت  نیـز بایـد 
بـه ایـن مسـئله بپـردازد. وی بـا بیـان اینکـه بایـد 
فضای اقتصادی کشـور شـفاف شـود تصریح کرد:باید 
بپذیریـم کـه نـگاه اسـتاندار کرمـان هنـوز در بدنـه 
اسـتان شـکل نگرفتـه و بدنـه اسـتان هنـوز همراهی 
و هماهنگـی الزم بـرای فراهـم کـردن شـرایط الزم 
برای سـرمایه گـذاری در اسـتان را نـدارد ضمن آنکه 
بروکراسـی اداری دولـت  نیـز در ایـن زمینـه دخیـل 

اسـت. بوده 
در چارچوب مثلث توسعه اقتصادی

 حرکت کردیم
گـذاری  سـرمایه  هـای  فرصـت  کمیتـه  رئیـس 
سـخنران بعـدی ایـن همایش بـود. شـاهید مظفری 
بمـی گفت: بـا توجه اهمیت حوزه اقتصـادی و ارتباط 
بسـیار نزدیـک این حـوزه بـا فرهنـگ، ۲۷ بهمن ماه 
سـال گذشـته تشـکیل کمیتـه فرصت های سـرمایه 
گذاری در شـورای مرکزی جشـنواره فرهنگی کرمان 
در تهـران تصویـب شـد و پس از تشـکیل این کمیته 
بـه تدریـج مباحـث اقتصـادی جشـنواره پررنـگ تـر 
شـد تا جایـی که به دسـتور اسـتاندار محتـرم عنوان 
جشـنواره بـه جشـنواره فرهنگـی و اقتصادی اسـتان 
کرمـان تغییر کرد. دکتر شـاهید مظفـری بمی افزود: 
وظیفـه اصلـی کمیتـه فرصت هـای سـرمایه گذاری 
معرفـی فرصت های سـرمایه گـذاری اسـتان و ایجاد 
زمینـه هـای بهـره بـرداری از فرصـت هـای سـرمایه 
گذاری اسـتان اسـت. وی اظهار داشـت: برای رسیدن 
به توسـعه اقتصادی پایـدار نیاز به افزایش سـودآوری 
و ارتقـاء بهـره وری داریـم و تحقـق بهـره وری نیـاز 
بـه هـم افزایـی در بهـره بـرداری از منابـع می باشـد. 
طراحـی و اجـرای یک سـری رویـداد هـای فرهنگی 
و مفـرح در برنامـه سـاالنه یکـی از راه هـای بوجـود 
آمـدن هـم افزایـی مـی باشـد بگونـه ای کـه امـروزه 
در کشـورهای قدرتمنـد اقتصـادی و در مناطقـی که 
قطـب اقتصـادی جهـان تلقی می شـوند، زمـان های 
خاصـی بـرای برگـزاری رویدادهـا و معرفـی فرصـت 
هـای سـرمایه گذاری و جذب مشـارکت بـا هدف هم 
افزایـی اقتصادی وجود دارد و یکی از چشـم اندازهای 
مـا ایـن اسـت کـه ایـن جشـنواره بـه یـک رویـداد 
مسـتمر در تقویـم اقتصادی و فرهنگی کشـور تبدیل 
شـود و به صورت سـاالنه و یا دوسـاالنه برگزار گردد.

گـذاری  سـرمایه  هـای  فرصـت  کمیتـه  رئیـس 
جشـنواره گفـت: ما با کانون نهادهای سـرمایه گذاری 
کشـور ارتبـاط برقـرار کردیـم و مجموعـه نهادهـای 
ویـژه دعـوت کردیـم.  بصـورت  را  سـرمایه گـذاری 
مظفـری بمـی با اشـاره به راهبردهـای کمیته فرصت 
هـای گـذاری گفت: همـه اقدامات و فعالیـت های ما 
در چارچـوب مـدل مثلـث توسـعه اقتصـادی اسـتان 
کرمـان تعریـف شـد و مهمتریـن همفکـر و همـکار 
مـا در ایـن کمیتـه، اسـتانداری کرمـان و بخصـوص 
دفترهماهنگـی اموراقتصادی و بین الملل اسـتانداری 
بـوده اسـت و  بازرگانـی کرمـان  اتـاق  و همچنیـن 
راهبـرد اصلـی ما فعالیـت در چارچـوب مثلث طائی 
توسـعه اسـتان بود. راهبرد دوم ما اسـتفاده از ظرفیت 
تجمـع کرمانـی ها در زمـان برگـزاری جشـنواره بود 
کـه فرصتی بـرای فراهم کردن زمینه مشـارکت افراد 
دغدغـه دار در حـوزه اقتصادی می باشـد. وی تصریح 
کـرد: دیگـر راهبـرد ما حرکـت به سـمت همگرایی و 
انسـجام در اسـتان کرمان بود و همانطور که اسـتاندار 

محتـرم کرمـان هـم ایـن سیاسـت را در غالب شـعار 
محـوری والیـت و توسـعه ابـاغ فرمـوده انـد، ایجـاد 
انسـجام و وحـدت در لوای آرمان مشـترک که همان 
توسـعه اقتصادی استان اسـت از راهبردهای اصلی ما 
در این جشـنواره بود. دکتر مظفری بمی خاطرنشـان 
کـرد: تعمیـم نگـرش اقتصـادی بـه دیگر حـوزه ها و 
ظرفیـت سـازی غیرمسـتقیم بـرای اشـتغال زایـی، 
کارآفرینی، ریسـک پذیری و حمایت از شـرکت های 
دانش بنیـان از دیگر راهبردهـای کمیته فرصت های 

سـرمایه گـذاری بودند.
منابع مالی بزرگترین مشکل بنگاه های 

اقتصادی کشور است
محمدرضـا پورابراهیمـی هـم از سـخنرانان ایـن 
همایـش بـود. وی گفت: امروز اولویت کشـور، موضوع 
اقتصادی اسـت و در طی 3 سـال گذشته نیز مصوبات 
خوبـی بـرای رونق تولید در مجلس شـورای اسـامی 

بـه تصویب رسـیده اسـت. وی با اشـاره بـه قانون رفع 
موانـع تولیـد در کشـور تصریـح کـرد: مـاده ۲ ایـن 
قانـون دربـاره بدهـی هـا بخـش خصوصی بـه دولت 
اسـت که به طور مثال در اسـتان کرمـان پیمانکارانی 
داریـم کـه میلیاردها تومـان از دولت بدهکار هسـتند 
امـا بـه دلیـل بدهـی هـای مالیاتـی، رونـد کاری آنها 
متوقف شـده اسـت که دو مورد مطالبـات پیمانکاری 
با متوسـط ۱۵ میلیارد تومان در اسـتان وجود داشـت 
که دسـتور توقیف عملیات توسـط اداره مالیاتی صادر 
شـد که توانسـتیم با اسـتفاده از این ماده، مشـکات 

را حـل کنیم.
پورابراهیمـی بـا بیان اینکه کلیـه مطالبات مرتبط 
بـا بخـش خصوصـی از دولـت بابـت بدهی هایشـان 
قابـل تبـادل اسـت تصریـح کـرد: متاسـفانه خیلی از 
شـرکت ها بـه دلیل بدهی که بـه دولت دارنـد، امکان 
فعالیـت آنها سـلب شـده اسـت و طبق مـاده ۶ قانون 
رفـع موانـع مـی توانیـم بدهی هـای آنها را بـه دولت 
انتقـال دهیـم. عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلـس 
شـورای اسـامی بـا اشـاره مـاده 8 قانون رفـع موانع 
تصریح کرد: متاسـفانه شـاهد حضور تبلیـغ برندهای 
خارجـی در صـدا و سـیما بودیـم؛ کـه در ایـن قانون 
بحث شـده اسـت کـه بخـش برندسـازی محصوالت 
ایرانـی در کشـور مدنظـر قـرار بگیـرد. وی بـا اشـاره 
بـه مـاده ۱۱ قانـون رفـع موانـع تولیـد تصریـح کرد: 
معـادل 3۰ درصـد از ارزش پـروژه هـای نیمـه تمـام 
مـی توان به شـکل خریـد غیر نقـدی؛ از طرف بخش 
خصوصـی بـه منظـور تکمیل پـروژه های نیمـه تمام 
اسـتقاده شـود کـه این مـی توانیم بـا اسـتفاده از این 
قانـون، بخش زیـادی از پروژه های نیمه تمام اسـتان 

را تکمیـل کنیم.
نمانیـده مـردم کرمـان و راور در مجلـس شـورای 

اسـامی بـا بیان اینکه، سـاالنه ۱۲۰۰ میلیـارد تومان 
ارزش سـوخت مصرفی در اسـتان کرمان اسـت افزود:  
طبـق مـاده ۱۲ قانـون رفـع موانـع تولیـد ، بـه هـر 
میـزان که دسـتگاه هـای دولتی و اجرایـی در مصرف 
سـوخت صرفه جویی کننـد، معادل ۵۰ درصـد از آن 
میـزان از سـوی وزارت نفت به آنهـا برگردانده خواهد 
شـد.   وی بـا بیـان اسـتان کرمـان اکنـون بـا 4 هزار 
مـگاوات کسـری بـرق روبـرو اسـت تصریـح کـرد: بـا 
تبصـره هـای مـاده ۱۲ قانـون رفـع موانـع تولید، می 
تـوان ظرفیتهای بسـیار خوبی بـرای بخش خصوصی 
ایجـاد کـرد و به گونه ای این بخـش را وارد این حوزه 

کرد. کاری 
شـورای  مجلـس  اقتصـادی  کمیسـیون  عضـو 
اسـامی بـا بیـان اینکـه چالـش 8۰ درصـد از بنـگاه 
های اقتصادی، مشـکل تامین مالی در اقتصاد کشـور 
اسـت افـزود: منابـع مالـی بزرگتریـن مشـکل بنـگاه 

هـای اقتصـادی کشـور اسـت که براسـاس مـاده ۲۱ 
قانـون رفـع موانـع تولید؛ بانـک مرکزی مکلف شـده 
اسـت که حسـاب ویـژه ای بـرای سـرمایه در گردش 
ایجـاد کنـد کـه آییـن نامـه ایـن طـرح ظـرف ۲ ماه 
آینـده نهایـی خواهـد شـد کـه مـی توانـد در حـل 
مشـکل تامیـن مالـی سـرمایه در گردش بنـگاه های 

اقتصـادی موثر باشـد.
پورابراهیمـی بـا بیـان اینکـه امـکان توزیـع اوراق 
مشـارکت یکـی دیگـر از مشـکات تولید  بوده اسـت 
تصریـح کـرد: اختافـی بیـن بانـک مرکـزی و بورس 
بـه منظـور تعییـن قیمـت اوراق مشـارکت و مجـوز 
صـدور اوراق مشـارکت وجـود داشـت که طبـق ماده 
۲۵ قانـون رفـع موانـع تولید، بـا صراحت اجـازه داده 
شـده اسـت کـه از طریـق شـرکت هـای رتبـه بندی 
امـکان تامیـن مالـی از طریـق اوراق مشـارکت بـرای 
بنـگاه هـای کوچـک، متوسـط و بـزرگ فراهم شـود.

نماینـده مـردم کرمـان و راور در مجلـس شـورای 
اسـامی با اشـاره به مـاده 3۱ قانون رفـع موانع تولید 
گفـت: در ایـن مـاده، اعمـال مالیـات بـا نـرخ صفر را 
بـرای واحدهای فعال معدنـی و صنعتی درنظر گرفته 
ایـم کـه باید بـه آن توجه شـود. پورابراهیمـی با بیان 
اینکـه همـه دسـتگاه و بنـگاه هـا مکلـف شـده انـد، 
اظهارنامـه مالیاتـی تکمیـل کننـد تصریـح کـرد: 9۰ 
هـزار میلیـارد تومان بانکهـا از خود دولـت بدهی دارد 
بـه همیـن منظـور بـرای تقویت نظـام گـردش مالی؛ 
پیشـهاد کردیـم که صنـدوق توسـعه ملـی میزانی از 
منابع خودش را به شـکل سـپرده نـزد بانکها قراردهد 
تـا بانکها بـرای طرح های سـرمایه در گـردش کمک 

. کند
وی تصریـح کـرد: موضـوع تشـکیل منطقـه ویژه 
اقتصـادی در شـهر کرمـان در کمیسـیون اقتصـادی 

مجلـس شـورای اسـامی بـه تصویب رسـیده اسـت 
و بـه زودی در صحـن علنـی مجلـس مطـرح خواهد 
شـد تـا بتوانیـم مرکز اسـتان کرمـان را از مزیت های 

منطقـه ویـژه اقتصـادی بهره منـد کنیم.
حسین مرعشی: رئیس مدیران خیابانی هستم

حسـین مرعشـی در همایش فرصت های سرمایه 
گـذاری که در حاشـیه جشـنواره فرهنگـی اقتصادی 
کرمـان در بـرج میـاد تهـران برگـزار شـد گفـت: 
فرصتـی پیـش آمد تـا صمیمانـه از زحمات اسـتاندار 
کرمـان تقدیر و تشـکر بکنم که جبهـه های مختلفی 
را بـرای سـرمایه گذاری گشـودند. من کمتـر تریبون 
در اختیـارم قرار می گیرد تا از زحمات ایشـان تشـکر 
کنـم. وی افـزود: امیـدوارم ایـن طـرح هـا بـه نتیجه 
برسـد و شـغل بـرای مـردم ایجـاد شـود. مشـکات 
حتمـا  گـردد.  مـی  بـر  اشـتغال  بـه  مـردم  اصلـی 
مسـئوالن و نماینـدگان کرمان ایـن را می دانند و من 
هـم که االن سـمتی نـدارم و رئیس مدیـران خیابانی 

هسـتم این را فهمیـده ام. 
حسین مرعشـی اظهار داشت:  اشـتغالزایی از آغاز 
دوره دولـت نهـم تـا دولـت دهم بـا درآمدهای سـال 
9۰ و 9۰ میلیـارد دالر ثابت ماند. این نشـان می دهد 

کـه خـرد و عقل تعیین کننده اسـت. 
نماینـده سـابق مـردم کرمـان خاطرنشـان کـرد: 
اساسـا اگـر طرحـی نحـوه تامیـن مالـی اش روشـن 
نباشـد آن طرح کامل نیسـت. این کفایـت نمی کند. 
هنـر کسـی که مـی خواهد طرحـی را ارائـه می کند 
بایـد این باشـد نحـوه تامیـن منابع را مشـخص کند. 
وی ادامـه داد: هـر طرحـی باید بتوانـد منابع خودش 
را جـذب کنـد. اینکه فقط ایده داشـته باشـیم کفایت 
نمـی کنـد و بایـد راه هـای تامیـن مالی را شناسـایی 
کنیـم. در مـورد بیـش از ۱۰ طـرح ایـن را دیـدم که 
وقتـی ایـده کامل شـود چقدر مسـئله حل می شـود.

حسـین مرعشـی ابـراز داشـت: بخـش مهمـی از 
آنچـه در شـهرک های صنعتـی اتفاق افتـاده موچک 
بـودن طـرح هاسـت و نمی توانـد با بـازار امـروز دنیا 

رقابـت کند.
وی بـه بحـث گردشـگری هـم اشـاره ای کـرد و 
گفـت: تجربـه ای کـه طی ۱4 مـاه حضـور در میراث 
فرهنگـی کسـب کـردم از مسـئول میـراث فرهنگـی 
اسـپانیا سـوالی پرسـیدم. ایشـان ۲۰ سـال مسـئول 
بـود و مـن سـوال کـردم چـون در ایـن کار مبتـدی 
بـودم. گفتـم در چند جمله به من درباره گردشـگری 
بگوییـد. گفت چه محصولی را می خواهید بفروشـید، 
بـه کی و چگونه می فروشـید به این سـه سـوال باید 
جـواب دهیـد. مـا هـم در کرمـان بایـد بـه ایـن سـه 
سـوال در حـوزه گردشـگری جـواب بدهیم.مـا دنبال 

خیـاالت نبایـد بگردیم.
بزرگتریـن  خـودم  مـن  کـرد:  اذعـان  مرعشـی 
خبـر  ملـی  پتـرک  کرمـان  گردشـگری  محصـول 
مـی دانـم. بعـد از آن بحـث کویرهاسـت. محصوالت 
گردشـگری مثـل بیابـان هـای کرمان مقصـد خوبی 
برای گردشـگران می تواند باشـد. وی افـزود: ما بحث 
مـی کردیـم تقاضا مشـکل ماسـت یـا عرضه مـا و به 
ایـن نتیجـه رسـیدیم ما اصـا محصولـی را ارائه نمی 
کنیـم و بـه به برنامـه ای 3۰ میلیارد دالری رسـیدیم 
و قرار شـد ۲۵ میلیارد دالر بخش خصوصی سـرمایه 
بگـذارد و ۵ میلیـارد دالر بخـش دولتـی بـرای برنامه 
ریـزی ۵ سـاله. متاسـفانه طی 8 سـال کمتـر از ۵۰۰ 
میلیـون دالر سـرمایه گـذاری در صنعت گردشـگری 

انجام شـد.
وی اظهـار داشـت: بنـگاه هـای کوچـک بـر بنگاه 
های بزرگ در گردشـگری ارجحیـت دارد. کرمانی ها 
بلد نیسـتند از کنار گردشـگری پول در بیاورند. تعداد 
بنـگاه هـای کوچکی که به گردشـگران خدمـات ارائه 
مـی دهنـد کـم اسـت. حسـین مرعشـی در پایـان 
گفـت: امیـدوارم ایـن آرزوی دیرینـه همه مـا کرمان 

آباد، سـربلند و  سـرافراز محقق شـود.
به جای کشور، دولت را توسعه دادیم

اسـتاندار کرمـان هـم سـخنران آخر ایـن همایش 
بـود. علیرضا رزم حسـینی گفـت: در کارگروه فرصت 
هـای سـرمایه گـذاری، توانسـتیم طرح هـای موجود 
برای سـرمایه گذاری را شناسـایی کنیم و تنها زمانی 
ایـن طـرح هـا را اجرایـی خواهیـم کـرد تامیـن مالی 
شـوند. رزم حسـینی بـا بیان اینکـه زمانی کـه دولت 
کرمـان را تحویـل گرفتیم 4۰۰۰ پـروژه نیمه تمام در 
اسـتان کرمان وجـود داشـت تصریح کرد: ایـن پروژه 
هـای نیمـه تمـام از پیشـرفت صفـر تـا 9۰ درصدی 
وجـود داشـت و مـا نیـز بـرای اتمـام این پـروژه ها به 

دنبـال منابع دولتـی نرفتیم.
اسـتاندار کرمـان بیان اینکه در سـال گذشـته ۲4 
درصـد پـروژه های نیمه تمام اسـتان کرمـان تکمیل 
شـد افـزود: نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومـان برای اتمام 
ایـن ۲4 درصـد پـروژه نیمـه تمـام در اسـتان کرمان 
هزینه شـد و سیاست اسـتان نیز بر این موضوع است 
کـه تـا زمـان تامیـن مالـی نشـدن پـروژه ای، کلنگ 
احـداث آن بـر زمیـن زده نشـود ضمـن آنکـه اولویت 
نیـز بـا پـروژه هـای نیمـه تمـام اسـتان اسـت. وی با 
بیـان اینکـه از ۷۵۰ میلیـون دالر طـرح پتروشـیمی 
فجر کرمان، ۲۰۰ میلیون دالر توسـط بانک پاسـارگاد 
تامین مالی شـده اسـت تصریح کرد: عملیات اجرایی 
پتروشـیمی کرمان در هفتـه دولت کلنگ زنی خواهد 
شـد ضمـن انکـه فـاز به فـاز بـرای تامیـن مالـی این 
طـرح جلـو خواهیـم رفت. رزم حسـینی با تشـریح 3 
چالش اساسـی در مسـیر اجرایی طرح مثلث توسـعه 
اقتصـادی در اسـتان کرمـان گفت: قوانیـن مزاحم در 
مسـیر توسـعه یکی از مشکات همه سـرمایه گذاران 
اسـت و با ارسـال ۵۲ مورد از قوانین مزاحم به دولت، 
بـه دنبـال رفـع موانع سـرمایه گـذاری در حد وسـیع 

هستیم.
اسـتاندار کرمـان بـا اشـاره بـه بروکراسـی نحـس 
اداری بـه عنـوان دومیـن چالـش در مسـیر توسـعه 
اسـتان گفـت: بـه دلیل اینکه بنـده در حوزه سـرمایه 
گـذاری بـوده ام میدانم کـه بروکراسـی اداری یکی از 
موانـع اصلی کار اسـت مگر آنکه فرد از رانت اسـتفاده 
کنـد. وی بـا بیـان اینکه تـا زمانی که این بروکراسـی 
در بدنـه دولـت وجـود داشـته باشـد نبایـد انتظـار از 
حضـور سـرمایه گـذار نیـز داشـت افـزود: گاهی چند 
مـاه در وزارتخانـه طرحـی منتظر صدور مجوز اسـت 
و بروکراسـی پیـر و مزمـن دولتـی نمـی گـذارد طرح 

اجرایی شـود.
رزم حسـینی بـا بیـان اینکـه بروکراسـی دولتـی 
کشـور  در  گـذاری  سـرمایه  فـرار  دالیـل  از  یکـی 
اسـت تصریـح کـرد: در حـوزه اسـتانی نیز؛ نداشـتن 
اختیـارات متناسـب بـا مسـئولیت ها موجـب کندی 
در روند توسـعه اسـتان شـده اسـت. عالی ترین مقام 
اجرایـی دولـت در اسـتان کرمان با بیان اینکه کسـی 
از اسـتاندارها، توسـعه نخواسـته اسـت و همـه نقـش 
اسـتانداران را صرفـا هماهنگ کننده مـی دانند افزود: 
همـه کسـانی کـه بعـد انقـاب بـه اسـتان آمـده اند 
خدمـت کردند، اما ۲۵ سـال پیش اسـتانداران خیلی 
اختیـارات داشـتند ولـی امـروز ایـن اختیارات بسـیار 

کم شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه اسـتاندار و فرمانـدار بایـد در 
راسـتای توسعه استان و شهرسـتان گام بردارند اذعان 
کـرد: بایـد لـوازم توسـعه در اختیـارات اسـتانداران 
و فرمانـداران قـرار گیرنـد و در جهـان امـروزی کـه 
فرصـت هـای طایـی را بایـد غنیمـت شـمرد؛ بـه 
روش 4۰ و ۵۰ سـال پیـش اسـتان را اداره می کنیم. 
رزم حسـینی بـا بیان اینکـه ما می خواهیم براسـاس 
بضاعتو همدلـی و همزبانی خودمان کار کنیم تصریح 
کـرد: قطعـا در فضـای درگیری نمی توان کار توسـعه 
ای انجـام داد و بایـد یـک فضـای همدلـی و همراهی 
باشـد تـا همـه ارکان حکومـت در راسـتای توسـعه 

اسـتان عمـل کنند.
اسـتاندار کرمان با بیان اینکه مامورتی اسـتانداران 
و فرمانـداران در راسـتای محـدود کـردن فقـر اسـت 
افـزود: مـا بـه دنبـال ایجاد یک توسـعه اقتصـادی در 
اسـتان هسـتیم و این کار همواره در دولت ها توسـعه 
گـرا مدنظـر مـی باشـد. عالـی تریـن مقـام اجرایـی 
دولـت در اسـتان کرمـان با بیـان اینکه هـم اکنون به 
دنبـال دولـت کوچک کارا براسـاس اقتصـاد مقاومتی 
هسـتیم تصریـح کرد: ما بـه دنبال اقتصادی هسـتیم 
کـه بتوانیـم خلـق ثـروت و تامیـن منابع مالـی کنیم 
ضمـن آنکـه اختیـارات الزم را بـرای توسـعه اسـتان 

داشـته باشیم.
رزم حسـینی با انتقـاد از صدور مجوزهـا در تهران 
گفـت: مجوز گرفتن بـرای کارخانه کرمانـی در تهران 
بـه معنـای امضـای طایی و فسـاد اداری اسـت . وی 
ادامـه داد: امیدواریـم طرحی که توسـط کرمان پیش 
بینـی شـده اسـت و وزیر کشـور نیـز موافقـت کردند 
ضمـن آنکـه امضـای شـش وزیـر نیـز در ایـن راسـتا 
گرفته شـده اسـت، به تصویب برسـد و بتوانیم دولتی 
کوچـک مبتنـی براقتصـاد مقاومتـی ایجـاد کنیـم و 
مقـررات  و قوانیـن زائـد و عـدم اختیـارات متناسـب 
بـا مسـئولیت هـا را رفـع کرده و مسـیر توسـعه را در 

اسـتان کرمان همـوار کنیم.
اسـتاندار کرمـان بـا بیـان اینکـه بایـد یـک نهـاد 
پایـدار در اسـتان کرمـان ایجـاد کنیـم بیـان کـرد: 
اگـر ایـن کار بـه تصویـب دولت برسـد، دیگر نیـاز به 
مراجعـات مختلـف بـرای گرفتـن مجوزهـا بـه تهران 
نیسـت. عالـی تریـن مقـام اجرایـی دولت در اسـتان 
کرمـان گفـت: بـه جای آنکه کشـور را توسـعه دهیم، 
دولـت را توسـعه داده ایـم و بایـد تمرکزایـی کـرده و 
اختیـارات را واگذار کنیم و متاسـفانه گاهی غصه می 
خـورم که چـرا نمی توانیم این اسـتان را بـا این همه 
ظرفیـت بسـازیم. اسـتاندار کرمان با بیـان اینکه یکی 
از دغدغـه هـای دولـت تدبیـر و امیـد، ایجاد اشـتغال 
بـرای جوانـان اسـت افـزود: بـه دنبال آن هسـتیم که 
بتوانیـم دبیرخانه دائمی جشـنواره فرهنگی اقتصادی 
اسـتان را راه انـدازی کنیـم و امیداواریـم بتوانیـم این 
جشـنواره را در دیگر کانشـهرهای کشـور نیز برگزار 

. کنیم
رزم حسـینی بـا بیان اینکـه خیلی هـا کرمان را 
نمـی شناسـند افـزود: همـه باید بـه کرمانـی بودن 
اسـتان  سـاخت  بـرای  و  کنیـم  افتخـار  خودمـان 
کرمـان تـاش کننـد. وی بـا بیـان اینکـه امـروز 
همدلـی بـودن و کرمانـی بـودن یـک افتخار اسـت 
خاطر نشـان کرد: اسـتان کرمان را توانسـتیم ظرف 
مـدت یـک هفتـه در تمـام جنبـه هـای موجـود به 

کشـور معرفـی کنیم.
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4
آیین اختتامیه جشنواره فرهنگی اقتصادی کرمان در برج میالد برگزار شد

هاشمی به کرمان سالم کرد
 رضا عبادی زاده

 آیین اختتامیه جشـنواره فرهنگـی اقتصادی کرمان 
در سـالن همایـش هـای بـرج میـاد تهـران بـا حضور 
آیـت ا... هاشـمی رفسـنجانی رئیـس مجمع تشـخیص 
مصلحـت نظام، رزم حسـینی اسـتاندار کرمان، حسـین 

مرعشـی و جمعـی از مسـئوالن کرمان برگزار شـد.
کرمان ثروتمندترین استان کشور است

یاسـر سـلیمانی اولین سـخنران آییـن اختتامیه بود. 
دبیـر جشـنواره فرهنگـی اقتصادی کرمـان گفت: امروز 
آیـت ا... هاشـمی بـا حضور در بـرج میاد به جشـنواره 

مـا روح و جای ویـژه ای دادند. 
سـلیمانی با اشـاره بـه روند برگـزاری این جشـنواره 
گفـت: جشـنواره اسـتان کرمـان یک کار مشـترک بین 
اسـتان  بـود.  اسـتانداری کرمـان  و  تهـران  شـهرداری 
کرمـان هفتمیـن اسـتانی بـود کـه هفتـه فرهنگـی را 
برگـزار کـرد امـا مـا در محتـوا و ابعـاد مختلـف الگوی 
بـا  مـا  کـرد:  تصریـح  وی  کردیـم.  ارائـه  را  جدیـدی 
اسـتفاده از دیـدگاه همه دوسـتان و بخصوص اسـتاندار 
کرمـان، معتقـد بودیـم نمـی شـود فقـط بـه فرهنـگ 
توجـه کنیـم و قـرار شـد جشـنواره فرهنگـی اقتصادی 
را برگـزار کنیـم. دبیـر جشـنواره کرمان اظهار داشـت: 
بـرای  باشـد.  جامعـی  جشـنواره  یـک  کردیـم  سـعی 
اولیـن بـار یک جشـنواره بـا ایـن جامعیت برگزار شـد. 
مـا در ۵ سـالن بیـش از ۷ هزار متر فضای نمایشـگاهی 
داشـتیم. ما ۱۵ سـمینار و همایش داشـتیم و ۷ برنامه 
موسـیقی و تئاتـر محلـی و ۱4 کارگـروه فرصـت هـای 
سـرمایه گـذاری کـه در مجمـوع 3۶ برنامـه داشـتیم 
کـه در مقایسـه بـا دیگـر هفته های ایسـتان هـا خیره 

اسـت. کننده 
یاسـر سـلیمانی ابـراز داشـت: بعـد از انقـاب اولین 
جشـنواره ای اسـت کـه بـا ایـن ابعـاد بـرای کرمـان 
معرفـی  بـرای  اسـت  شـروعی  کار  ایـن  شـد.  برگـزار 
اسـتان کرمـان در مـکان هـای مختلـف. وی ادامه داد:  
از اسـتاندار محتـرم کـه  بـرای برگزاری این جشـنواره 
سـنگ تمـام گذاشـتند و از شـهردار تهران و پشـتیبان 
غرفـه   ۲۰۰ کنـم.  مـی  تشـکر  جشـنواره  ایـن  هـای 
داشـتیم. دبیـر جشـنواره فرهنگی اقتصـادی کرمان در 
پایـان گفت: کرمان ثروتمندترین اسـتان کشـور اسـت 
و ایـن جشـنواره باعـث انسـجام کرمانـی ها و اسـتفاده 

از ایـن ثـروت عظیـم خواهد شـد.
رونـد  از  کلیپـی  سـلیمانی  هـای  صحبـت  از  بعـد 
شـد. پخـش  کرمـان  در  بیگلربیگـی  عمـارت  احیـای 

با مشی اعدالی کرمان را می سازیم
اسـتاندار کرمـان سـخنران بعـدی ایـن آییـن بـود. 
علیرضـا رزم حسـینی گفـت: خدارا شـکر مـی کنم که 
موفـق شـدیم ایـن جشـنواره را در زمانی برگـزار کنیم 
کـه دولـت تدبیـر و امیـد بـا حمایـت رهبـری و درایت 
رئیـس جمهـور فصلـی نـو در رقابـت بیـن المللـی را 
آغـاز کـرده و همزمانـی ایـن جشـنواره بـا رفـع تحریم 
هـا فرصتـی برای معرفـی کرمان بـود. وی درباره هدف 
برگـزاری ایـن جشـنواره گفـت: هـدف ایـن جشـنواره 
معرفـی کرمـان و کرمانـی هـا بـه ایرانیـان و جهانیـان 
بـود. جـا دارد از شـهردار محتـرم تهـران تشـکر کنـم. 
وی اشـاره ای هـم بـه حضـور آیـت ا... هاشـمی کـرد 
و گفـت: در ایـن مراسـم مفتخریـم بـه شـخصیتی کـه 
قدیمـی هـا مـی گوینـد مبـارزی نسـتوه بـوده اسـت. 
شـخصیتی کـه یکـی از پدیدآورندگان انقاب اسـامی 
شناسـنامه  او  گوینـد  مـی  هـا  قدیمـی  اسـت.  بـوده 
انقـاب اسـامی بـوده اسـت. امـا امـروز نسـل مـا کـه 
جنـگ و دوران بازسـازی بعد از جنـگ را تجربه کردیم 
مـی گویـد آیـت ا... هاشـمی یکـی از مفاخـر کرمـان 
و ایـران  و بـه فرمایـش مقـام معظـم رهبـری فقیهـی 

اسـت. ممتاز 
هفتـه  ایـن  در  داشـت:  اظهـار  کرمـان  اسـتاندار 
همـه شـب هـای مـا فعـال از کرمانـی هایـی بـود کـه 
سـال  کـه  امسـال  بـود.  کرمانـی  لبـاس  افتخارشـان 
همدلـی و همزبانـی اسـت کرمـان الگـوی همدلـی و 
همزبانـی بـود. بـا شـعار والیـت و توسـعه مبتنـی بـر 
اینکـه همـه والیتمدارنـد در جمهوری اسـامی و حتی 
زرتشـتیان کرمـان هـم والیـت مدارنـد. رزم حسـینی 
تـا کشـوری  آمـد  پدیـد  اسـامی  انقـاب  داد:  ادامـه 
پیشـرفته مبتنـی بـر دیانـت را بـه دنیـا عرضـه کنیـم.

وی در ادامـه بـه بهبـود وضعیـت کرمـان در دولـت 
تدبیـر و امیـد اشـاره کرد و افـزود: در ۲۰ ماه گذشـته 
رتبـه کسـب و کار ۱3 پلـه ترقـی کرد. در دولـت تدبیر 

و امیـد بـا مثلـث توسـعه اقتصـادی همگرایـی و هـم 
افزایـی در اسـتان کرمـان بوجـود آمـده اسـت. اسـتان 
کرمـان چالـش جـدی آب دارد. ما معتقدیـم در بخش 
کشـاورزی باید قـدم اول مصرف بهینه آب باشـد. طرح 
همیـاران آب مـی گویـد نبایـد نعمتی را کـه زیر زمین 
اسـت بـی رویـه مصـرف کنیم. ما طی ۶ سـال گذشـته 
کا ۲4۰ کنتـور هوشـمند نصـب کردیـم امـا در دولت 
تدبیـر و امیـد و تـا امـروز نزدیـک بـه 4 هـزار نصـب 
کـرده ایـم. رزم حسـینی تصریـح کـرد: پـروژه هـای 
انتقـال آب در حـال اجراسـت. بزرگتریـن تونـل آبی از 
سـد صفـارود کلید خورده اسـت. در حوزه گردشـگری 
پیشـینه تاریخـی کرمـان بـه ۱۰ هـزار سـال می رسـد 

. کرمـان مـی تواند قطب گردشـگری در کشـور باشـد. 
نسـبت بـه دولـت قبـل شـش برابـر افزایـش گردشـگر 
داشـته ایـم و در کرمان بـا 3۲۰ روز آفتاب مـی توانیم 
انـرژی نـو را تولیـد کنیـم. کشـاورزی کرمـان چـه در 
جنـوب و چـه در شـمال کرمان پتانسـیل زیـادی دارد.

اسـتاندار کرمـان بـا بیـان اینکـه در کرمـان ثـروت 
هـای مـادی و معنـوی زیـادی وجـود دارد گفـت:  بـا 
ایـن همـه ثـروت چـرا فقـر داریـم؟ چـرا مـردم قلعـه 
گنـج بایـد در رنـج و بدبختـی باشـند؟ چرا افـراد تحت 
پوشـش کمیتـه امـداد هر سـال افزایش مـی یابند؟ چرا 
کارخانـه مـی زنیـم امـا مـردم بیکارنـد؟ چـرا ۶۰ سـال 
زغالسـنگ اسـتخراج کردیـم ولـی مـردم فقیرنـد؟ رزم 
حسـینی افـزود: فکر مـی کنـم آن چیزی که نتوانسـته 
اسـت کرمان را یک اسـتان توسـعه یافته بکند سـاختار 
مریـض اداری کشـور و قوانیـن پیچیـده و زیـاد اسـت. 
اسـتاندار کرمـان در پایـان گفت: فرهنـگ ایثارگری 
اصولگـرا و اصصـاح طلـب را نمـی شناسـد. فرهنـگ 
شـود  مـی  اعتدالـی  مشـی  بـا  گویـد  مـی  ایثارگـری 
کرمـان را سـاخت. مـا معتقدیـم بـا یک دولـت کوچک 
اقتصـادی مبتنـی بر اقتصـاد مقاومتی در کرمان شـکل 

 . د بگیر

سالم ایت ا... به کرمان
آیـت ا... هاشـمی رفسـنجانی سـخنران آخـر و البته 
اقتصـادی  فرهنگـی  اختتامیـه جشـنواره  آییـن  ویـژه 
کرمـان بـود. رئیـس مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام 
خدمـت  در  کـه  اسـت  توفیقـی  بنـده  بـرای  گفـت: 
جمـع زیـادی از هـم اسـتانی هـای خـودم هسـتم کـه 
امـروز بخشـی از هنرنمایـی هـای آن هـا را در صحنـه 
نمایشـگاه دیـدم. ایـن نمایشـگاهی کـه بنده با سـرعت 
همچنیـن  و  بـود  کـم  فرصـت  چـون  گذشـتم  آن  از 
فرصـت بازدیـد از غرفـه هـای بزرگـی که صنایـع مهم 
کرمـان را ارائـه مـی داد نداشـتم خیلـی بـا ارزش بود. 
وی افـزود: ارزش بیشـتر ایـن بـود کـه هنـر و ذوق و 

ابتـکار همـه بخـش هـای کرمـان را در ایـن نمایشـگاه 
دیـدم و حقیقتـا جلـوه ای اسـت از آنچـه کـه در ایـن 

مـردم وجـود دارد.
تاریـخ  بـه  اشـاره  بـا  ا... هاشـمی رفسـنجانی  ایـت 
ایـران در کویـر  کرمـان گفـت: کرمـان سـینه سـتبر 
اسـت کـه همیشـه حافـظ ایـران در شـرق بوده اسـت. 
در دوران دفـاع مقـدس لشـکری کـه اسـتان کرمـان و 
سیسـتان و بلوچسـتان و هرمزگان را در خودش داشت 
در سـخت تریـن نقاط جبهـه خودش را نشـان می داد 
و مـردان شکسـت ناپذیـری خـود را نشـان دادنـد. در 
دوران مبـارزه هـم کرمـان از پیشـتازان مبـارزه بـود. 
یـادم اسـت کمتـر اسـتانی قبـل از کرمانـی هـا قبل از 

شـهرت عظیـم امـام، مقلـد امـام بودند. 
رئیـس مجمـع تشـخیص مصلحـت نظام با اشـاره به 
توافـق هسـته ای افزود: امروز شـرایط جدیـدی در افق 
تاریـخ مـا دیـده می شـود. ما در افـق تاریخ کشـورمان 
صحنـه هـای خوبـی را مـی توانیـم ترسـیم کنیـم. ۱۰ 
سـال تقریبـا گرفتـار تحریـم هـا و عقبگردها و مشـکل 
هـا بودیـم. بخشـی از بافتـه هـای گذشـته کشـورمان 
پنبـه شـد. وی تصریـح کـرد: شـرایطی پیـش آمـد که 
خداونـد ایـن ملـت آگاه را بـه صحنـه آورد و این مردم 

بودنـد کـه شـرایط را عوض کردنـد و دولتـی را بوجود 
مشـکات  تریـن  مشـکل  روی  کـه شـجاعانه  آوردنـد 
کشـور دسـت گذاشـت. تحریـم هایـی کـه بـه شـدت 
مـا را محاصـره کـرده بـود و مـا را تحـت تاثیـر قـرار 
داده بـود. آیت ا... هاشـمی خاطرنشـان کـرد: این یکی 
از امتحانـات الهـی بـود کـه ملـت توانسـت در دوران 
طوالنـی تحریـم هـا خـم بـه ابـرو نیـاورد و کشـور را 
آرام نگـه دارد. در منطقـه ای کـه تاطـم فسـاد، جرم، 
راه  بـه  آرام  ایـران  و  دارد  وجـود  اختـاف  و  جنـگ 
خـودش ادامـه داد و پنجـه در پنجـه قدرتمنـدان دنیا 
انداخـت. یـک تیم در مقابل شـش تیم بزرگ توانسـت 
بـدون از دسـت دادن چیـزی حـق مـا را بگیـرد. وی 
بـا اشـاره بـه صحبـت هـای رئیـس جمهـور امریـکا مه 
گفتـه بـود ایـران مـردم هوشـیاری دارد گفـت: امـروز 
مـی بینیـم که آن سـر و صدایـی در امریکا و اسـرائیل 
هسـت در ایـران نیسـت جـز بعضـی انتقادهایـی کـه 
از  بزرگـی  هـای  هیـات  نـدارد.  نگرانـی  جـای  زیـاد 
کشـورهای پیشـرفته بـه ایـران آمدنـد و هنـوز هم می 
آینـد. رئیـس مجمـع تشـخیص مصلحت نظـام تصریح 
کـرد: کشـورهایی کـه حاضـر نبودنـد اصـا بـا ایـران 
رابطـه معمولـی داشـته باشـند امـروز مـی بینیـم کـه 
بـه طـرف مـا مـی آینـد. ایـن موفقیـت ایرانی هاسـت. 
آیـت ا... هاشـمی رفسـنجانی ابـراز داشـت:  خداونـد 
اسـتانداری الیـق و کامـا آگاه و آشـنا بـه کرمـان را 
نصیب شـما کرده اسـت. ایشـان مخلصانـه در جنگ بود 
و بعـد از جنـگ توقعی نداشـت و مشـغول کار در بخش 
خصوصی شـد و بسـیار موفق بود. خوشـبختانه در موقع 
حساسـی مسـئولیت های مهمـی را در کرمـان گرفتند. 
ایشـان  پسـندیده  بسـیار  کارهـای  از  افـزود:   وی 
فراجناحـی بـودن اسـت. خودشـان را در عیـن احتـرام 

بـه همـه جنـاح هـا محـدود بـه هیـچ جناحـی نمـی 
کنـد. کمتـر اسـتانی االن وجـود دارد کـه مثـل کرمان 
از لحـاظ سیاسـی آمـاده کار و متنفـر از اختاف باشـد 
و در کرمـان وحـدت بـه چشـم مـی خـورد. وی اغعان 
کـرد: مـا چند سـال پیـش آمدیم اصـل 44 کـه عمده 
مراکـز کشـور را دولتـی کـرده بـود بـا تفسـیری که در 
اصـل بـود اصـاح کردیـم و بنا شـد دولت بـه اقیانوس 
بخـش خصوصـی  اسـتعداد  کـه  بپیونـدد چـرا  مـردم 
بسـیار باالسـت. این بخـش انگیـزه خوبـی دارد. بخش 
خصوصـی یـک گـردان نیـرو را بسـیج نمی کننـد و به 
انـدازه نیـاز هزینـه مـی کننـد و نیرو مـی گیرنـد. این 
هـا همـه چیزهایـی اسـت که باعث می شـود بـا هزینه 

کمتـر کارهـای بزرگتـر انجام شـود. 
رئیـس مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام در پایان با 
بیـان اینکـه ایـران اکنـون لنگر ثبـات در منطقه اسـت 
گفـت: مـن در پایـان از کسـانی کـه در ایـن جشـنواره 
خدمـت کردنـد تشـکر مـی کنـم. یـاد شـهدا در همـه 
فرامـوش  باشـد و آن هـا  بایـد سـرلوحه کار  مراحـل 
نشـدنی هسـتند. سـام مـن را به همـه هم اسـتانی ها 
برسـانید و بسـیار از محبـت هایـی کـه دیـدم ممنـون 

. هستم

 یاسر سیستانی نژاد
مسـعود نکویـی مدتی اسـت که بـا تولید 
و  آداب  اسـت  توانسـته  کرمانـی  موسـیقی 
رسـوم و حتی مشـاغل کرمانـی را زنده کند. 
وی دیپلم افتخار مسـابقات جهانی موسـیقی 
۲۰۱۱ کـره جنوبـی و دو رتبه برتر جشـنواره 

بیـن المللی موسـیقی فجر سـال هـای 89 و 
اجـرای زیبای موسـیقی با لهجـه کرمانی در 
بـرج میـاد از نقـاط قـوت برنامه هـای هفته 
فرهنگـی- اقتصـادی کرمان بود. در حاشـیه 
جشـنواره، گفـت و گویی کوتاه بـا نکویی که 
تجربـه بیسـت و پنج سـاله خـود را در قالب 

چنـد آلبوم موسـیقی فولکلور و شـش عنوان 
کتاب در مورد موسـیقی به جامعـه ارائه داده 

اسـت، انجـام داده ایم. 
نکویـی می گوید:»هرجا صحبت از گویش 
و لهجـه کرمانی می شـد یا با لهجه شـیرازی 
و یـا جنوبـی اشـتباه گرفتـه مـی شـد و نگاه 
طنزگونـه ای بـه ایـن گویـش وجود داشـت. 
بنـا بـر این یکـی از بهتریـن راه های آشـکار 
کـردن قابلیـت های ایـن گویش اسـتفاده از 
موسـیقی در کنـار ایـن گویـش بـود کـه بـه 
صـورت آوازی و چنـد صدایـی و با نقش های 
مسـتقل اسـتاندارد جهانـی صدای انسـان به 
صـورت آکاپا و پلی فونیـک صورت گرفت و 
از مضامین ناب کرمانی در آن اسـتفاده شد.« 
نکویـی در خصوص معرفـی خرده فرهنگ ها 
از طریـق موسـیقی اظهار داشـت:»مد شـده 

اسـت که آثـار آوازی به صـورت تقلید صدای 
سـازها انجـام شـود کـه کمکی بـه فرهنگ و 
هنـر ایـران نمی کنـد؛ اما به خدمـت گرفتن 
آواز چنـد صدایی برای فرهنگ که از سـخت 
تریـن ژانرهای موسـیقی اسـت مـی تواند به 
معرفـی خـرده فرهنگ ها و فرهنـگ و هنر و 
آداب و رسـوم شـفاهی این مـرز و بوم کمک 

نماید.«
وی یافتـن منابـع را از دشـواری هـای این 
کار برشـمرده و خاطـر نشـان کرد:»یافتـن 
منابـع دقیـق و مکتـوب بـه دلیـل شـفاهی 
بـودن ایـن آداب و گویش و تنوع بسـیار زیاد 
انـواع لهجـه ها کار را بسـیار دشـوار سـاخت 
و البتـه بـا همفکـری اسـاتید زبـان شـناس 
و تاریـخ شـناس و افـراد بـا سـنین بـاال و بـا 
تجربـه ایـن مشـکل اندکـی رفـع شـد؛ امـا 

حمایـت هنرمندان و مـردم دلگرمی ادامه راه 
اسـت.«  نکویی در ادامه گفت:»انشـااهلل آلبوم 
هـای موسـیقی هفت سـین و عـام آوا که هر 
دو مجـوز شـعر گرفتـه انـد و در حـال ضبط 
بـرای مجـوز نهایـی آلبوم هسـتند و اثـری از 
خیـام و خواجـوی کرمانـی بـه زودی تقدیـم 
خواهـد شـد. البتـه کتـاب پارتیتورهـای پخ 
پخـو و قّوتـو و کوچـه بازار هم در راه اسـت.«

از  اسـتفاده  بـه  اشـاره  بـا  پایـان  در  وی 
بنـده  نظـر  گفت:»بـه  موسـیقی  ژانرهـای 
بایـد در تمامـی ژانرهـای موسـیقی با کمک 
گرفتـن از هنرهای نمایشـی و بصـری به این 
موسـیقی بومـی و ارزشـمند کمک کـرد و از 
ملودیهـا و فرمهـا و سـازبندی و... آن بـه نحو 
شایسـته در سـبکهای امـروز نیـز اسـتفاده 

شود.«

نگاه طنزگونه ای به گویش کرمانی وجود داشت
موسیقی

خبر مهمی که در هیاهوی افتتاح پرشـکوه جشـنواره کرمان از نظرها دور ماند 
انتشـار اپلیکیشـن خبری و اطاع  رسـانی جشـنواره از سوی شـرکت راهکارهای 
پایـدار آبـان بـه سـفارش کمیته مطبوعـات و رسـانه های محلـی جشـنواره بود. 
عاقـه منـدان که مایل بـه دریافت آخرین اخبار جشـنواره می باشـند می توانند 

از طریـق QR Code  باال اپلیکیشـن جشـنواره را دریافت کنند.

خبر
کرمان در یک قدمی  مدیریت 

برمهم ترین تشکل صنفی معدن ایران

مهنـدس منوچهـر رخ نامـی آشـنا بـرای فعالیـن معدنی 
و اقتصـادی کشـور اسـت. او فـارغ التحصیـل رشـته معـدن 
و متولـد هنـزا اسـت. وی دارای رتبـه ارشـد معـدن از نظـام 
مهندسـی معـدن ایـران اسـت. او از محبوبیـت ویـژه ای در 
میـان فعالین معدنی اسـتان کرمان و کشـور برخوردار اسـت.

بـدون اغـراق مـی تـوان گفـت کـه او حـق بزرگی بـر گردن 
خانـواده بـزرگ معدنـی دارد.شـخصیتی کـه زندگی خـود را 
وقـف ایـن راه کرده اسـت.مهندس رخ تا کنون مسـئولیتهای 
اجـرای زیـادی در زمینه های  معدنی اسـتان داشـته اسـت ، 
امـا انچـه خدمـات او را متمایـز می کنـد فعالیـت او در نظام 
مهندسـی معـدن اسـت.طی برگـزاری ۵ دوره انتخابات نظام 
مهندسـی معـدن در اسـتان کرمـان او همـواره باالتریـن رای 
را بـه خـود اختصـاص داده اسـت.میزان آرای موافق مهندس 
رخ در انتخاباتهاتـی مختلـف همواره شـگفتی مدیـران وزارت 
خانـه و مسـئولین نظام مهندسـی معـدن را به همراه داشـته 
اسـت. در همیـن راسـتا آرای ریختـه شـده به نفـع مهندس 
رخ بـا نفـر بعـدی خـود فاصلـه قابـل توجهی داشـته اسـت. 
نکتـه جالبتـر اینکـه میـزان ارای مهنـدس رخ درمقایسـه بـا 
سـایر اسـتانها نیـز از اختـاف بسـیار زیـادی حکایـت دارد.

اقـای مهنـدس فعالیـت خـود را بـا کاندیـدا شـدن در اولین 
دوره انتخابـات نظـام مهندسـی معدن بـا کسـب باالترین آرا 
اغـاز کرد.امـا بـه دلیـل ماحضاتـی مدیریت نظام مهندسـی 
اسـتان را نپذیرفـت و بـه عنوان دبیر و عضو هیـات مدیره کار 
خـود را اغـاز کرد. ایـن روند برای چهار سـال دیگر هـم ادامه 
پیـدا کرد.امـا در چهار دور بعدی ایشـان ریاسـت نظام کرمان 
را کـه همـواره بـا خدمـات ارزنـده و متفاوتـی همراه بـوده را 
بـر عهده داشـته اسـت.این خدمـات انقـدر موثـر و مفید بود 
کـه همواره نظام مهندسـی اسـتان کرمان الگوی برای سـایر 
نظـام مهندسـی هـای کشـور در زمینـه خدمـات فنـی مورد 
نیـاز معـادن ، سـازمان دهـی نیروی انسـانی ،رضایـت اعضا و 
برگـزاری انتخابات بوده اسـت.نظام مهندسـی تحت مدیریت 
مهنـدس رخ تنهـا سـازمان نظام مهندسـی معدن در کشـور 
اسـت که بـه صورت یک سـازمان مسـتقل دارای سـاختمان 
، امکانات اداری و نیروی انسـانی مسـتقل اسـت.این در حالی 
اسـت که در سـایر اسـتانها امکانات نظام مهندسـی معدن از 
یـک اتاق و امکانات بسـیار محدود در سـازمان صنعت معدن 

وتجارت ان اسـتان تشـکیل شـده اسـت.
پسـت  در  رخ  مهنـدس  تصاعـدی  موفقیتهـای  رونـد 
ریاسـت نظـام مهندسـی معـدن کرمان باعث شـد بسـیاری 
از پیشکسـوتان و فعالیـن معدنـی کشـور بـه فکـر اسـتفاده 
از تجربیـات مهنـدس رخ در کل کشـور باشـند.لذا از ماههـا 
قبـل از انتخابـات اخیـر در حـال رایزنـی جهت راضـی کردن 
مهنـدس رخ بـرای حضـور در انتخابات شـورای مرکزی نظام 
مهندسـی معدن کشـور بودند.از سـوی دیگر حضـور نماینده 
یـا نمایندگانـی از پایتخـت معدنی ایـران در شـورای مرکزی 
کشـور همـواره یـک ارزوی دیرینـه بـرای فعالییـن بهشـت 
معدنـی ایـران بـوده اسـت.اما همگـی بر ایـن نکته اشـتراک 
نظر داشـتند کـه با حضـور شـخصیت کاریزماتیکی همچون 
رخ رسـیدن بـه ایـن هـدف چندان هـم دور از انتظار نیسـت.

لـذا پیشـنهاد های مختلـف از کرمان وسـایر اسـتانهای ایران 
سـبب شـد تا مهندس رخ خـود را برای ایـن دوره از انتخابات 
کاندیـدا کنـد و همانگونـه کـه انتظـار مـی رفت بـرای اولین 
بـار مهنـدس رخ بـه عنـوان یک کرمانـی به عضویت شـورای 
مرکزی نظام مهندسـی معـدن ایران انتخـاب گردید.انتخابی 
کـه باعث خرسـندی بسـیاری از فعالیین معدنـی و اقتصادی 
اسـتان شـد.هر چند این موفقیتی بزرگ برای اسـتان کرمان 
به حسـاب می اید، اما شـنیده می شـود بسـیاری از حامیان 
مهنـدس رخ ایـن را کافـی ندانسـته ودر حـال رایزنـی جهت 
راضـی کـردن وی بـرای کاندیـدا شـدن جهت ریاسـت نظام 
مهندسـی ایـران هسـتند.خبری کـه از همان لحظـات اول با 
واکنشـهای مثبـت زیادی از سـوی بسـیاری از اعضـای نظام 
مهندسـی معـدن ایـران روبـرو گردیـده اسـت.اما بـر اسـاس 
شـنیده هـا تا کنـون وی از اظهار نظر و قبـول ان امتناع کرده 

است.
اما مهندس رخ بایسـتی این نکته را مد نظر داشـته باشـد 
که این خواسـته اکثریت اعضاء نظام مهندسـی کشـور اسـت 
و از سـوی دیگـر ایـن حـق پایتخـت معدنـی ایران اسـت که 
عـاوه بـر حضور نماینـدگان بیشـتری در موثر ترین تشـکل 
صنفـی معدنـی  کشـور ، در مدیریت ان نیز سـهیم باشـد.ما 
نیـز ضمن تبریـک به ایشـان وخانـواده بزرگ معدنی کشـور 

بـرای ایشـان آرزوی موفقیـت روز افـزون را داریم. 
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در سمینار کشاورزی جشنواره فرهنگی اقتصادی کرمان مطرح شد:

کشاورزی باید تابع محدودیت های آب باشد
 نکیسا خدیشی

مهندس سعیدی:
۲8.۵ درصد شاغلین کرمانی در بخش 

کشاورزی کار می کنند
رییـس سـازمان جهادکشـاورزی شـمال اسـتان 
کرمان گفت: ۲9.8 درصد جمعیت شـاغلین اسـتان 
در بخش کشـاورزی مشـغول به فعالیت می باشـند.

کشـاورزی  وضعیـت  دربـاره  سـعیدی  عبـاس 
شـمال و جنوب اسـتان کرمان گفت: اسـتان کرمان 
بـا مسـاحت بیـش از ۱83 هـزار وسـعت، ۵  درصد 
اراضـی کشـاورزی کشـور را به خود اختصـاص داده 
اسـت و ۲۱۰ هـزار نفـر در امـر کشـاورزی در ایـن 

اسـتان مشـغول بـه فعالیت می باشـند.
کویـری،  هـای  اقیلـم  کـرد:  تصریـح  سـعیدی 
گرمسـیری، سـرد و کوهسـتانی در اسـتان کرمـان 
وجـود دارد کـه ایـن امـر سـبب تولیـد محصـوالت 

متنوعـی در ایـن اسـتان شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه ۵ درصد اراضی اسـتان مربوز 
به بخش کشـاورزی اسـت گفـت: 3۷درصـد اراضی 
اسـتان بیابـان و بقیـه این اراضـی مربوط بـه منابع 

طبیعی و ... اسـت.
رییـس سـازمان جهادکشـاورزی شـمال اسـتان 
جمعیـت  درصـد   ۲8.9 اینکـه  بیـان  بـا  کرمـان 
شـاغل اسـتان در بخـش کشـاورزی اسـت کـه ۵ 
درصـد شـاغلین کشـور را در بـر می گیـرد افـزود: 
ارزش افـزوده بخـش کشـاورزی در اسـتان کرمـان 
۲۵ درصـد کل ارزش افـزوده اسـتان اسـت ضمـن 
آنکـه قریـب بـه ۲۵ درصد باغات کشـور در اسـتان 
کرمان وجـود دارد و ۱۰هزار میلیارد ارزش تولیدات 

کشـاورزی اسـتان اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه  ۶.۵ میلیـون تـن محصـول 
کشـاورزی در اسـتان کرمـان تولید می شـود افزود: 
اسـتان کرمان در زمینه تولید پسـته دارای رتبه اول 
کشـور مـی باشـد بـه گونـه ای کـه ۲۶۰هزارهکتار 
سـطح زیرکشـت این محصول اسـت و ۶۵هـزار تن 

تولیـد سـاالنه این محصول اسـت.
سـعیدی بـا بیان اینکـه کرمـان دارای رتبـه اول 

کشـور در تولید خرما می باشـد تصریح کرد: سـطح 
زیـر کشـت خرما در اسـتان کرمان ۶۱ هـزار هکتار 
مـی باشـد کـه سـاالنه ۲9 هزارتـن خرمـا در ایـن 

اسـتان تولید می شـود.
رییـس سـازمان جهادکشـاورزی شـمال اسـتان 
کرمـان بـا بیـان اینکـه  اسـتان کرمـان رتبـه اول 
بـه خـود  را  ای در کشـور  کشـت هـای گلخانـه 
اختصـاص داده اسـت افـزود: سـاالنه ۲۶۰ هزارتـن 
انـواع محصوالت گلخانه ای در اسـتان کرمان تولید 
مـی شـود ضمـن آنکـه در زمینه تولیـد محصوالت 
جالیـزی نیـز اسـتان کرمان مقـام اول، کشـور را به 

خـود اختصـاص داده اسـت.
وی با بیان اینکه اسـتان کرمان رتبه دوم کشـور 
در زمینه تولید گل محمدی در کشـور اسـت اذعان 
کـرد: سـاالنه ۶ هزارتن گل محمدی در این اسـتان 
تولیـد می شـود ضمن آنکـه در تولیـد مرکبات نیز 
بـا تولیـد ۵۰۰ هزارتـن انـواع محصـوالت در رتبـه 

سـوم کشـور قرار داریم.
کالنتری دبیر کل خانه کشاورز ایران :

با این روند مصرف آب به نسل بعد
 خیانت می کنید

دکتـر کانتـری وزیـر اسـبق کشـاورزی و دبیـر 
خانـه کشـاورز ایران در سـخنانی گفت: خوشـحالم 
که در اسـتان کرمان اسـتانداری از بخش خصوصی 
داریم. این باعث شـده که ایشـان قدر آب را بیشـتر 
بدانـد و بـرای این بحران برنامه ریزی داشـته باشـد. 
کانتـری با اشـاره بـه اینکه کشـورهایی بـا مصرف 
بیـش از 4۰ درصـد از آب هـای تجدیـد پذیـر وارد 
بحـران می شـوند، ادامـه داد: دو کشـور بـاالی 4۰ 
درصـد از آب هـای تجدیـد پذیـر اسـتفاده می کنند 
یکـی مصـر بـا 4۶ درصـد مصـرف و دیگـری ایران 
اسـت که بیـن 8۰ تـا 9۶ درصد از آب هـای تجدید 

پذیـر اسـتفاده می کند.
وی بـا اشـاره بـه مدیریـت دولتـی آب در ایـران 
ادامـه داد: زمانـی کـه مدیریت دولتی در آب شـروع 
شـد ، تـاراج آب هـا هـم آغـاز گردید.تـا زمانـی که 

مدیریـت آب دسـت مـردم بـود مـا در ایـن حـوزه 
بیـان منفی نداشـتیم.

عیسـی کانتـری بـا اشـاره بـه ۷۵ میلیـارد متر 
مکعـب برداشـت اضافـه از آب هـای زیـر زمینی در 
دولـت هـای آقـای احمـدی نـژاد توضیـح داد: این 
شـکل برداشـت بـدون برنامـه از آب کـه میـراث 
آینـدگان محسـوب می شـود خیانت به نسـل های 
بعد به حسـاب مـی آید.از ۲۰۰ میلیـارد متر مکعب 
ذخیـره آب زیرزمینـی سـفره هـای کشـور ۱4۰ 
میلیـارد متر مکعـب را مصرف کرده ایـم. وی گفت: 
در ۲۰ سـال گذشـته ۱8 درصـد کاهـش در میزان 
بارندگـی داشـته ایـم و در کنار ایـن ۶۲ درصد روان 

آب هـای کشـور کاهـش پیـدا کـرده اند.
در  کشـاورزان  اساسـی  نقـش  بـه  کانتـری 
کنتـرل بحران آب در کشـور اشـاره داشـت و افزود: 
کشـاورزی الزم اسـت امـا حـدش را آب تعیین می 
کنـد و نـه اینکـه آب تابـع میزان کشـاورزی شـود.

دبیـرکل خانـه کشـاورز ایـران بـا بیـان اینکـه 
وزارت نیـرو بایـد میـزان مصـرف آب در کشـور را 
در  تجدیدپذیـر  آبهـای  میـزان  و  کنـد  مشـخص 
کشـور 99 میلیـارد مترمکعب اسـت، گفـت: اگر به 
اسـتانداردهای بیـن المللی توجه کنیم باید سـاالنه 
4۰ میلیارد متر مکعب از آب های کشـور را اسـتفاده 

. کنیم
کانتـری با بیـان اینکه ضریب امنیـت غذایی ما 
زیـر ۵۰ درصـد رسـیده، تصریـح کرد: ایـران ۱4۰4 
بایـد اقتصـاد اول منطقـه شـود و در شـرایطی ایـن 
اتفـاق می افتـد که تولیـد ناخالص ملی مـا ۱۵ هزار 

شود. دالر 
دبیـرکل خانـه کشـاورز ایـران بیـان کـرد: طبق 
برنامـه ۱4۰4 اگـر بخواهیـم به ۱۵ هـزار دالر تولید 
ناخالـص ملـی برسـیم بایـد سـهم آب صنعـت بـه 
۱۵ میلیـارد متـر مکعـب برسـد کـه سـهم بخـش 
کشـاورزی از ایـن میـزان هـزار دالر معـادل ۶ تـا ۷ 

اسـت. درصد 
درصـد  بـه 4۰  نخواهیـم  اگـر  داد:  ادامـه  وی 

بهـره وری از آب هـای تجدید پذیر برسـیم، کشـور و 
تمـدن مـا نابـود خواهـد شـد و در واقـع بـه حقوق 

نسـل های بعـد تجـاوز می کنیـم.
دبیـرکل خانـه کشـاورز ایران بـا تاکید بـر اینکه 
بایـد هرچـه سـریع تر بـرای رسـیدن بـه ایـن 4۰ 
درصـد تـاش کـرد، اضافه کـرد: بخش کشـاورزی 
88 میلیـارد متـر مکعب آب مصـرف می کند و باید 
۶۰ میلیـارد مترمکعـب مصـرف آب در کشـاورزی 

یابد. کاهـش 
کانتـری ابـراز کـرد: بـرای تحقـق ایـن مسـئله 
نیـاز بـه تجدیـد سـاختار در همـه زیربخش هـای 
راسـتا  ایـن  در  کـه  داریـم  کشـور  در  کشـاورزی 
قوانین و سیاسـت های 3۰ سـال گذشـته تغییر یابد 
و نیاز هـا در راسـتای منافـع ملـی کشـور و توسـعه 

پایـدار بـه قانـون تبدیل شـود.
دبیـرکل خانه کشـاورز ایران با اشـاره به سـاخت 
بـی رویه سـدها و مصـرف بیش از حد از سـفره های 
زیـر زمینـی آب، اضافه کرد: اول بایـد ایران را حفظ 

کنیم ولی کسـی پاسخگوی مسـئله آب نیست.
وی در پایـان اعتمادسـازی دولـت بـرای جلـب 
مشـارکت عمومـی، مطالبه حقوق شـهروندی مردم 
از دولـت، عدم سـوء اسـتفاده شـخصی و سـازمانی 

از شـرایط موجـود، آگاه سـازی کشـاورزی و ارائـه 
آمـوزش بـه آنـان را از راهکارهـای نجـات ایـران از 
خشکسـالی عنـوان کرد و گفت:اسـتان کرمـان اگر 
در همیـن مسـیر مصـرف آب در بخـش کشـاورزی 
حرکـت کنـد آینـده امیـدوار کننـده ای نخواهـد 
داشـت .در حالـی کـه یـک کیلـو گوشـت قرمـز 
۱۶ هـزار متـر مربـع آب نیـاز دارد،  راهـی بـه جـز 
رسـیدن بـه کشـاورزی پایدار وجـود نـدارد و اگر به 
ایـن سـمت حرکـت نکنیـم دچـار مـرگ تدریجی 

شـد. خواهیم 
صفایی معاون وزیر کشاورزی:

بازاریابی محصوالت حلقه مفقوده کشاورزی 
ست

مهنـدس صفایـی معاون وزیـر کشـاورزی که به 
جـای حجتـی وزیـر بـه سـمینار کشـاورزی کرمان 
آمده بود در سـخنانی کوتاه خود گفت:حل مسـائل 
اقتصادی اسـتان ها با وسـعت باال و شـرایط اقلیمی 
متفاوتـی کـه دارند به صـورت متمرکز و وابسـته به 
دولـت قابـل حل نیسـت و باید در اسـتان هـا مورد 
بررسـی قـرار بگیـرد و وزارتخانـه  هم بایـد حمایت 

 . کند
وی ضمـن اشـاره بـه خسـارت هـای ناشـی از 

خام فروشـی گفت:برای رسـیدن به یک کشـاورزی 
سـاختارمند و موفق باید در درجه اول  تاش کنید 
مـواد خام از اسـتان صادر نشـود . بـه همین منظور 
بایـد زنجیـره ای از زیـر سـاخت هـا را در اسـتان 
شـکل بدهیـد تـا فـرآوری محصـوالت در کرمـان 
انجـام بشـود. لذا مزرعـه نتیجه نهایی نیسـت و اگر 
مزرعـه بعنـوان نتیجه نهایی در نظر گرفته شـود به 

نقطه شکسـت می رسـید.
معـاون وزیر کشـاورزی ادامه داد:در شـرایطی که  
بواسـطه تغییـرات اقلیمی پیش آمـد ، تغییر برنامه 
کشـت را در کشور شاهد هسـتیم. وقتی خراسان با 
کـم ابـی دیگر نتوانسـت گوجه تولید کنـد ، فرآیند 
کشـت گوجـه به جنـوب اسـتان کرمـان رفـت. در 
حالـی کـه  کشـت و صنایـع تبدیلـی  در خراسـان 
ایجاد شـده بـود. این فاصلـه پیش آمـده بین محل 
تولیـد و فـرآوری باعـث تحمیـل هزینه حمـل و در 
نتیجه افزایش قیمت تمام شـده کاال گردیده اسـت.

صفایـی در پایـان افـزود: یکـی از حلقـه هـای 
مفقـوده کشـاورزی ایـن اسـت کـه عرضـه محـور 
هسـتیم و سیسـتم بازاریابـی منسـجمی نداریم، به 
شـکلی که ابتـدا تولید می کنیم و سـپس به دنبال 

هسـتیم. خریدار 

سـمینار کشـاورزی در روز ششم جشـنواره فرهنگی ، اقتصادی 
کرمـان در بـرج میـالد در سـالن سـعدی برگـزار شـد. در ایـن 
همایـش که به همت سـازمان کشـاورزی شـمال و جنوب اسـتان 
و خانـه کشـاورز برپا شـده بـود بـا اسـتقبال فعالین بخـش های 

مختلـف کشـاورزی، کشـاورزان و کارشناسـان این حوزه شـرکت 
کننـده در جشـنواره روبرو شـد.

در ابتـدای سـمینار مدیران کل جهاد کشـاورزی شـمال و جنوب 
اسـتان با ارایه گزارشـی وضعیت حوزه کاری خود را تشـریح کردند.

مجید غفاری مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان خبر داد

امکان سنجی خوشه های صنعتی پته، 
سنگ تزئینی و فرش در کرمان

فرشاد مقیمی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران:

از 3 هزار واحد صنعتی کوچک طی سال جاری 
بهره برداری می شود

مجید غفاری مدیرعامل شـرکت شـهرک های 
صنعتـی اسـتان کرمـان در حاشـیه تـور خبری 
بـه  ـ صنعتـی در شـهرک صنعتـی کرمـان ۲ 
در  کوچـک  صنایـع  از  حمایـت  روز  مناسـبت 
 4۲ کرمـان  در  اظهارکـرد:  خبرنـگاران  جمـع 
شـهرک و ناحیـه صنعتـی مصوب دولتـی و یک 
شـهرک صنعتـی خصوصـی داریـم و واگـذاری 
زمیـن در 3۷ شـهرک و ناحیـه صنعتـی اسـتان 

کرمـان انجـام می شـود.
غفـاری بـا اشـاره بـه اهـم فعالیت های سـال 
گذشـته شـرکت شـهرک های صنعتـی اسـتان 
شـهرک های  شـرکت  داشـت:  بیـان  کرمـان 
صنعتی دو حوزه کاری شـامل ایجاد زیرسـاخت 
صنایـع  از  حمایـت  و  صنایـع  اسـتقرار  بـرای 

کوچـک را بـه عهـده دارد. 
صنعتـی  شـهرک های  گذشـته  سـال  در 
فهـرج،  کشـکوئیه،  کبوترخـان،  فردوسـیه، 
ریـگان را تامیـن آب کردیـم و در راسـتای طرح 
الزم  پیگیری هـای  در شـهرک ها  آب  همیـاران 
شـامل اصـاح شـبکه های آب، مشـخص کـردن 
میـزان ورودی و خروجـی آب چاه هـای شـهرک 

و نصـب کنتورهـای هوشـمند انجـام شـد.
وی بـا اشـاره بـه اتمـام سـاخت تصفیه خانـه   
شـهرک صنعتـی زرنـد ادامـه داد: تصفیه خانـه 
بازسـازی  و  تکمیـل   ۱ جیرفـت  شـهرک 
تصفیه خانه هـای شـهرک صنعتـی کرمـان انجام 

. شد
صنعتـی  شـهرک های  شـرکت  مدیرعامـل 
اسـتان کرمـان گفـت: زیرسـاخت های مخابراتی 
در پنـج شـهرک صنعتـی انجـام و بـه فیبرنوری 
متصـل ، بـرق چهـار شـهرک انجام شـد و خرید 
شـهرک  پنـج  بـرای  آتش نشـانی  ماشـین آالت 
صنعتـی صـورت گرفـت. در بحث پژوهشـی نیز 

تفاهـم نامه هایـی بـا دانشـگاه علوم پزشـکی در 
زمینـه مبـارزه بیولوژیک بـا حشـرات مزاحم در 
تصفیه خانـه، کاهـش امـاح آب زیرزمینـی و ... 

منعقد شـده اسـت.
تورهـای  برگـزاری  کـرد:  عنـوان  غفـاری 
صنعتـی، بازدیـد از دیگـر شـهرک های صنعتـی 
کشـور، حمایـت از پایـان نامه هـای دانشـجویی 
مرتبـط بـا رفـع مشـکات واحدهـای صنعتـی، 
خارجـی  و  داخلـی  نمایشـگاه های  در  شـرکت 
صنعتگـران و ... در دسـتور برنامه هـای شـرکت 

دارد. قـرار  صنعتـی  شـهرک های 
وی بـا اشـاره بـه راه انـدازی مرکـز فنـاوری 
کسـب و کار در شـهرک صنعتی کرمان ۲ ادامه 
داد: هم اکنون 3۰ مشـاور در این مرکز مشـغول 
بـه ارائـه خدمـت هسـتند و بـه صـورت اقماری 
نیـز در برخی شهرسـتان ها راه انـدازی این مرکز 

را فراهـم کردیم.
صنعتـی  شـهرک های  شـرکت  مدیرعامـل 
امکان سـنجی  بـه  اشـاره  بـا  کرمـان  اسـتان 
خوشـه های کسـب و کار تصریح کرد: دو خوشـه 
خرمـا و پسـته در کرمـان بـه اتمـام رسـیده و 
محصـوالت  صنعتـی  خوشـه هایی  اکنـون  هـم 
دسـت  در  راور  و  کرمـان  فـرش  و  گلخانـه ای 
اجـرا اسـت. سـه خوشـه صنعتـی دیگـر شـامل 
پتـه، سـنگ تزئینـی و فـرش شناسـایی شـده و 
مطالعـات امکان سـنجی آنهـا بـه اتمـام رسـیده 

. ست ا
صنعتـی  شـهرک های  شـرکت  مدیرعامـل 
افـزود:  صنایـع کوچـک طبـق  کرمـان  اسـتان 
تعاریـف زیـر ۵۰ نفـر نیـرو دارنـد و از سـال 84 
سـازمان صنایع کوچـک و شـهرک های صنعتی 
تشـکیل و حمایـت از صنایـع کوچـک صـورت 

می گیـرد.

و  برنامه ریـزی  معـاون  مقیمـی  فرشـاد 
امـور اقتصـادی سـازمان صنایـع کوچـک و 
شـهرک های صنعتـی ایـران در حاشـیه تـور 
خبـری - صنعتـی در شـهرک صنعتی کرمان 
۲ بـه مناسـبت روز حمایـت از صنایع کوچک 
در جمـع خبرنـگاران گفـت : 9۲ درصـد از 
صنایـع کشـور ما در حـوزه صنایـع کوچک و 
متوسـط فعالیت دارنـد و از مجمـوع 88 هزار 
واحـد صنعتـی کشـور، 8۱ هزار واحـد در این 
بخـش هسـتند. این مسـئله در همـه جوامع 
اعـم از توسـعه یافتـه و در حال توسـعه وجود 
دارد و بیـش از 9۰ درصـد از صنایـع در حوزه 
صنایـع کوچک و متوسـط فعالیـت می کنند.

مقیمـی اظهار داشـت: در حـال حاضر یک 
میلیـون و 4۷۰ هـزار نفـر در صنایـع کوچک 
کشـور مشـغول به کار بوده که ۷۰۰ هزار نفر 

در شـهر ک های صنعتی مسـتقر هستند.
وی ادامـه داد: در حـال حاضـر 34 هـزار و 
۲۵۲ واحـد صنعتـی برای فعالیت در شـهرک 
صنعتـی پروانـه بهـر ه  بـرداری دارنـد کـه ۲ 
هـزار و 8۰۰ واحـد آن در سـال گذشـته مورد 

بهـره  بـرداری قـرار گرفتند.
اقتصـادی  امـور  و  برنامه ریـزی  معـاون 
شـهرک های  و  کوچـک  صنایـع  سـازمان 
صنعتـی ایـران ابـراز داشـت: اکنـون ۲8 هزار 
طـرح واحـد صنعتـی در حـال انجـام داریـم 
کـه 3 هـزار و ۲۰۰ طـرح بـاالی 8۰ درصـد 
پیشـرفت فیزیکـی دارنـد و در مرحلـه نصـب 
ماشـین   آالت هسـتند.  مقیمـی بـا اشـاره بـه 
مهمتریـن اقدامـات و فعالیت هـای سـازمان 
در سـال 93 و 94 گفـت: مشـکات پیـش 
روی صنایـع و بنگاه هـای کوچـک شناسـایی 
شـده کـه برخـی نیـاز بـه اصـاح قوانیـن و 
مقـررات داشـت و با ارائه پیشـنهادات مختلف 
توانسـتیم ایـن مشـکات را برطـرف کنیـم.

وی تصریـح کـرد: در گذشـته واحدهـای 
صنعتـی  هـای  شـهرک  مسـتقر  صنعتـی 
کـه  بودنـد  بـی  بهـره  مالیاتـی  معافیـت  از 

ایـن موضـوع مـورد درخواسـت دولـت قـرار 
گرفـت و اکنـون واحدهـای صنعتی مسـتقر 
در شـعاع 3۰ کیلومتـری شـهرهای بـزرگ 
مالیاتـی  معافیـت  از  اسـتان ها  مراکـز  و 
مالیاتـی  معافیـت  ایـن  هسـتند.  برخـوردار 
در مناطـق توسـعه یافتـه پنـج سـال و در 
مناطـق کمتر توسـعه یافته ۱۰ سـاله اسـت، 
امـا شـهرک های صنعتـی که در شـعاع ۱۲۰ 
کیلومتـری اسـتان تهـران قـرار دارنـد از این 

معافیـت مالیاتـی مسـتثنی هسـتند.
امـکان  کـه  آنجایـی  از  افـزود:  مقیمـی 
بـه  شـهرداری ها  سـوی  از  خدمـات  ارائـه 
شـهرک های صنعتـی بـا توجه به بعـد فاصله 
از شـهر وجـود نداشـت و از سـویی اتفاقات از 
جمله آتش سـوزی را در شـهرک های صنعتی 
صنعتـی  ناحیـه  و  شـهرک   ۱۰۶ داشـتیم، 
طـی دو سـال گذشـته توسـط خودروهـای 

شـدند. تجهیـز  آتش نشـانی 
تأمیـن  مشـکات  بـه  اشـاره  بـا  وی 
نقدینگـی و تسـهیات بانکـی بـرای صنایـع 
کوچـک گفـت: با توجه بـه شناسـایی نیازها 
و مشـکات بـه دنبال تأسـیس بانـک صنایع 
کوچـک رفتیـم و در تفاهم نامـه ای بـا بانـک 
صنعـت و معـدن، معاونتـی در ایـن بانـک به 
نـام صنایـع کوچـک شـکل گرفـت. در حال 
حاضـر توانسـته ایم ۲ هـزار میلیـارد تومان از 
منابـع بانکـی را بـرای صنایع کوچـک بلوکه 
کنیـم و منابعـی هـم از طریـق سـازمان و 
قـرار  بانـک  ایـن  در  اسـتانی  شـرکت های 
داده ایـم تـا بتـوان تسـهیات بیشـتری بـه 
حـوزه صنایع کوچـک اختصاص داد.  مقیمی 
افـزود: در سـال گذشـته طرحـی بـه دولـت 
ارائـه دادیـم که بـا توجه بـه ظرفیـت موجود 
بـا اختصـاص ۱۰ هـزار میلیـارد  می توانیـم 
تومان تسـهیات بـه صنایع کوچـک، طی دو 
سـال ۱93 هـزار اشـتغال را ایجـاد کنیم. طی 
سـال گذشـته یک هـزار و ۷۰۰ واحد صنعتی 
و ۱8۰ واحد صنعتی را در سـه ماهه اول سـال 

جـاری بـاز فعـال کردیم.
وی ابـراز داشـت: بیمـه صنایـع کوچـک 
در  کـه  بـوده  برنامه هـای سـازمان  دیگـر  از 
تفاهم نامـه ای با بیمـه ایران این امـکان فراهم 
شـده و صنایـع کوچک می تواننـد از خدمات 

متعـدد بیمـه ایـران اسـتفاده ببرند.
مقیمـی بیـان کـرد: تسـهیات بانکـی که 
طـی سـه ماهـه اول سـال جـاری پرداخـت 
شـده، ۶4 هـزار میلیـارد تومـان اسـت کـه 
معـدن 3۱.4 درصـد، کشـاورزی  و  صنعـت 
۵.4 درصـد، مسـکن و سـاختمان 9.۷ درصد، 
بازرگانـی ۱3 درصـد و خدمـات 4۰.4 درصـد 
سـهم دارنـد. از مجمـوع تسـهیات پرداخـت 
شـده طی سـه ماه سـال جـاری، یک هـزار و 
۱۰۰ میلیارد تومان سـهم اسـتان کرمان بوده 
کـه بخش صنعت و معـدن بـا ۲3.۱ درصد از 

میانگیـن کشـوری پایین تر اسـت.
و  کوچـک  صنایـع  سـازمان  معـاون 
شـهرک های صنعتی ایران ادامـه داد: صندوق 
ضمانـت سـرمایه گذاری صنایـع کوچک ۱۰۰ 
میلیـارد ریال در سـال گذشـته از محل منابع 
وزارت صنعت، معدن و تجارت به سـرمایه آن 
اضافـه شـد. در قانـون بودجه سـال  94 حدود 
۲۵ میلیـون دالر منابـع از محـل بازپرداخـت 
وام هـای صنـدوق ذخیـره ارزی بـرای افزایش 

سـرمایه ایـن صنـدوق پیش بینی شـد.
وی ابراز داشـت: هدف اصلی ما در سـازمان 
در  اسـت  صنعتـی  زیرسـاخت های  ایجـاد 
صورتـی که طبق بررسـی های صـورت گرفته 
در حال حاضر سـه درصد سـرمایه گذاری یک 
واحـد صنعتی به زیرسـاخت صنعتـی مربوط 
می شـود و مابقـی آن بـه منابع مالـی، قوانین 
و مقـررات، تکنولـوژی، جذب سـرمایه گذاری 

خارجـی و توسـعه صادرات بسـتگی دارد.
مقیمـی افـزود: عمـده صنایـع کوچک در 
بـدو ورود بـه بـازار فـروش خوبـی دارنـد، امـا 
بـه دلیـل عـدم توجـه و تأمیـن منابـع مـورد 
نیـاز بـرای سـرمایه گذاری تحقیـق و توسـعه، 
واحدهـای دیگـر بازار آنهـا را بـا کاالی جدید 
تسـخیر می کنند و این بنـگاه  در نطفه از بین 
می رونـد. در ادامه ی ایـن تور خبری با حضور 
معـاون برنامه ریـزی و امور اقتصادی سـازمان 
صنایـع کوچک و شـهرک های صنعتـی ایران 
و مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی 
اسـتان کرمان و تعـدادی از خبرنـگاران واحد 
صنعتـی کارتن سـازی کلـوت کرمـان و واحد 
صنعتـی صنایـع چوبـی در شـهرک صنعتـی 
شـد.  افتتـاح  رسـمی  طـور  بـه   ۲ کرمـان 
همچنیـن رونمایی از محصول جدید شـرکت 
ویژگان بسـپار شـرق صورت گرفت ودر اخر از 
شـرکت سـازه های پوالدی گرانیگا هم بازدید 
بـه عمـل آوردنـد و از نزدیـک اقدامـات ایـن 

مجموعـه را مشـاهده کردند.

 عطیه بهره بر

حاشیه
حاشیه های روز پایانی جشنواره 

 زاهدی مهمان سمینار کشاورزی بود.
 کانتـری وزیـر اسـبق کشـاورزی هم در جلسـه سـمینار 

کشـاورزی حاضـر بود.
 زاهـدی دولـت را »دولـت امیـد و تدبیر « خطـاب کرد به 

جـای دولت »تدبیـر و امید«
 دکتـر جاویـدی معاون دامپزشـکی هم به جمـع حاضران 

اضافه شـد.
 در سـمینار کشـاورزی از سازمان کشـاورزی جنوب تقدیر 

! نشد
 در روزهای انتهایی جشنواره غرفه داران راضی بودند.

 هـر چـه بـه روزهـای آخـر جشـنواره نزدیـک می شـدیم 
سـخنرانی هـای اسـتاندار کوتاهتـر می شـد.

 صحبـت های اسـتاندار در هر یک از سـمینارها در نهایت 
بـه مثلث توسـعه و دولت کوچک اسـتانی ختم می شـد.

گـذاری  سـرمایه  هـای  فرصـت  هـای  کارگـروه  روز  در   
صحبـت هـا تخصصـی تـر شـده بـود امـا تعـداد شـرکت 

بـود. بینـی  پیـش  از  کننـدگان کمتـر 
 در روز اختتامیـه اولیـن سـخنران دبیـر جشـنواره یاسـر 
سـلیمانی بـود . بـه نظـر مـی آمـد کـه ریـس جشـنواره به 

دنبـال جبـران مسـاله روز افتتاحیـه بـود.
 اسـتاندار در سـمینار فرصـت های سـرمایه گـذاری و روز 
اختتامیه از یاسـر سـلیمانی تشـکر ویـژه انجـام داد و از وی 

بعنـوان جـوان خـوش آتیه یـاد کرد.
 خیلـی از طـرح هـای مطـرح شـده در کارگـروه هـای 
فرصـت هـای سـرمایه گـذاری نمونـه هـای موفـق خارجی 

داشـتند.
 طـرح هـای فنـاوری اطاعـات کاربـردی و جـذاب بودند، 
طـرح هایـی بـرای کنتـرل هوشـمند مصـرف اب و بـرق که 

امـروز از دغدغـه هـای همـه مردم هسـتند.
- در کارگاه کسـب و کار سـخنران از افـرادی کـه خـودش 
بـه سـختی اسـم آنها را تلفـظ میکرد نقـل قول ارائـه میداد

 بخـش هـای گردشـگری در تمـام مـدت جشـنواره پـر 
مخاطـب بودنـد، کارگاه سـرمایه گـزاری گردشـگری نیـز با 

اسـتقبال خوبـی مواجـه شـده بـود.
 حضـور آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی در حاشـیه دیدار از 
نمایشـگاه در غرفـه »پیـام ما« بـرای همـکاران دلگرمی بود.

 سـاعات پایانی نمایشـگاه رادیو نمایشـگاه از حالت رسمی 
خـود خـارج شـده بود و با خـرد و کان مصاحبـه می کرد.

 حسـین سـبزه صادقـی شـاعر و روزنامـه نـگار کرمانی در 
روز انتهایـی بـه اجـرای موسـیقی محلی بنـدری ، کهنوجی 

، جیرفتـی پرداخت.
 روز آخـر بـازار عکس دسـته جمعی داغ بود . همه دسـت 
انـدرکاران جشـنواره بـا هم عکس مـی انداختند و روبوسـی 

مـی کردند.
 حاضریـن در جلسـه اختتامیـه بارهـا ایـت اهلل هاشـمی را 

بـه مـدت طوالنی تشـویق مـی کردند.
 مهـدی جهانگیـری عضـو هیـات مدیره بانک گردشـگری 

در سـاعات پایانـی کار نمایشـگاه از غرفـه هـا بازدید کرد.
اختتامیـه  روز  در  را  وی  هاشـمی  اهلل  آیـت  خانـواده   

کردنـد. مـی  همراهـی 
 تعـداد زیـادی از روحانیـان در روز پایانی در سـالن اصلی 

برگزاری مراسـم حاضـر بودند.
 آیـت اهلل هاشـمی در سـخنان خـود مهـر تاییـدی بـر 

زد. کرمـان  اسـتاندار  حسـینی  رزم  هـای  فعالیـت 
 علیرغـم اینکـه اسـتاندار سـعی مـی کـرد سـخنان روز 
اختتامیـه خـود را متفـاوت ارائـه دهـد، امـا پس از گذشـت 
چنـد دقیقـه از صحبـت هایـش وارد مسـاله مثلـث توسـعه 
و دولـت کوچـک اقتصـادی و محدودیـت هـای پیـش روی 

مدیـران اسـتان در خصـوص اختیـارات شـد.
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یادداشت

درخشش
قلب ایران

بر بلندای تهران

 محمد مهدیار مسیحا
»کرمـان دل عالـم اسـت و مـا اهـل دلیـم« اما 
ایـن اولیـن تیتـر روزنامه محلـی پیام مـا دراولین 
شـماره ویـژه نامـه جشـنواره فرهنگـی اقتصـادی 
رخـداد  ایـن  برگـزاری  روز  اولیـن  در  و  کرمـان 
بـزرگ بـود. از همـان تیترهایـی کـه هم سـردبیر 
خوشـش مـی آیـد و هـم روزنامـه نـگار انـرژی 
مـی گیـرد و هـم  مخاطـب را بـا حـس تعلـق بـه 
یـک نقطـه ی بـا شـکوه دیگـر از ایـن سـرزمین 
بـه قدمـت تاریـخ بشـری در تعلیـق اینجـا دیگـر 
کجاسـت فـرو مـی بـرد، کـه اگـر کرمانی باشـی، 
مضـاف بر همـه این ها احساسـات ناسیونالیسـتی 
کرمانـی ات را بـر مـی انگیـزد، آنگونـه کـه بـرای 
افتتاحیـه ایـن رویـداد لحظـه شـماری میکنـی و 
بـه قـول بـزرگان قـوم کرمانـی ، شـبی تاریخی را 
بـرای اهالـی دل عالـم رقم مـی زند. در شـبی که 
غـرور و سـرور زایـد الوصفـی چهـره ی  مردمـان 
سـبزه چهـره و دوسـت داشـتنی قلـب ایـران را 
فـرا گرفتـه بـود آنچنانـی کـه گویـی کرمانـی هـا 
فتـح الفتـوح کـرده انـد و بـرج تهرانـی هـا را بـه 
تسـخیر خـود در آورده انـد و می خواهنـد بر این 
کانشـهر حکمرانـی کننـد کـه البتـه در زیـر برج 
میـاد ایسـتادن ، هـم غرور می آورد و هم سـرور.

  اگـر کرمانی نباشـی کمتر سـخن می رانی که 
نکنـد آن غـرور ، در ایـن فتـح الفتـوح  دامن تو را 
هـم بگیـرد و کرمانی ها با چشمانشـان چشـمانت 
را از حدقـه در آورنـد. پـس سـکوت مـی کنـی و 
مـی خواهـی بیشـتر بشـنوی  آن گویـش و لهجه 
ی آرام و خیلی آرام را و از شـیرینی کلمات بریده 
بریـده  آن هـا لذت ببـری و شـیرینی آن را مانند 

طعـم شـیرین خرمـای بم حـس کنی. 
در روزهایـی کـه بلنـد بـرج ایران همـان میاد 
خودمـان را مـی گویـم ، کرمانـی تریـن لحظـات 
خـود را سـپری مـی کنـد و اتوبان همـت و حکیم 
پـر ترافیـک تریـن شـب هـای خـود را ، مردمـان 
بلدیـه  میهمانـان  کرمـان  کویـر  کـوش  سـخت 
طهـران هسـتند و از ایـن ابتکار کمـال بهره را می 
برنـد. بزرگتریـن اجتمـاع کرمانـی هـا ، خـارج از 
سـرزمین مـادری آن هم در بـزرگ پایتخت ایران 
پهناور. هر شـب هـزاران کرمانی بـا افتخار، هنرها 
و دسـتاوردها و محصـوالت بومـی و ملی و جهانی 
یـک   . انـدام  عـرض  و  میکننـد  را عرضـه  خـود 
شـب ورزشـکارانش یـک شـب کارآفرینانـش یک 
شـب مجاهـدان جانبـازش و شـبی دیگر شـاعران 
و نویسـندگانش، آری  فرزنـدان قلـب ایـران بـر 
بلنـدای تهـران مـی درخشـند و برخود مـی بالند 
کـه چنین سـرزمینی دارند کـه اگرچه حرف های 
زیـادی را گفتـه انـد اما حـرف های نگفتـه در دل 
بسـیار دارنـد کـه بایـد اهل دل باشـی تا بشـنوی. 
آمـده انـد که همه چیز را رو کنند از سـنتی ترین 
هـا و البتـه خوشـمزه تریـن هـا  همچـون خرما و 
کلمپـه و قوتـو و نـان و آش محلی تا مـدرن ترین 
هـا و بـه روز تریـن تکنولوژی هـای روز دنیا مانند 
تراکتـور و خودروهای محبوب سـواری و سـازه ها 
و اختراعـات حیـرت انگیـز صنعتی و کشـاورزی و 

ایـده هـای نویـن فرهنگـی و هنری .
مـا نیـز مسـروریم و مغـرور مـی شـویم کـه در 
ایـن جشـن کرمانـی - تهرانـی که یک هـدف واال 
دارد و آن هـم  سـر بلنـدی ایـران عزیـز سـهمی 
کوچـک داشـتیم و از یـاری هموطنـان خون گرم 
خـود هرگـز دریغ نکردیم و پیونـدی قلبی عمیقی 
را بنـا نهادیـم و اینجاسـت کـه در مـی یابـی همه 
ی ایـران ، تهـران نیسـت و ایـران بـا این شـهرها 
، ایـران اسـت و تهـران نیـز بـه خـود مـی بالـد 
کـه پایتخـت ایـران اسـت همان سـرزمین شـکوه 
پـا برجـا در دل اتهـاب دوران هـا همـان کشـور 
روزهـای دشـوار همان زخمی سـربلند بحـران ها 
آری اینجاسـت کـه در مـی یابـی وطـن تمـدن و 
فرهنـگ یعنـی چـه و اگـر کرمانـی باشـی ایرانی 
هسـتی و اگر ایرانی باشـی کرمان را دوسـت داری 
حتـی اگـر تهرانـی باشـی اصـان چـه فرقـی می 
کنـد کـه کجایی هسـتی  ایرانی ایرانی اسـت و به 
قـول محبـوب تریـن ژنـرال ایرانی سـپاه اسـام ، 
افتخارمـان این اسـت کـه کرمان هم خـاک ایران 
اسـت. کرمـان ، قلب ایـران، بر بلنـدای تهران چه 

درخشـید. خوش 

جشـنواره فرهنگـی اقتصـادی کرمـان پـس از یـک هفتـه 
تکاپـوی نهاد هـای دولتـی و بخش خصوصـی به پایان رسـید 
کـه خوشـبختانه تاثیـرات فرهنگـی و اقتصـادی آن فراتـر از 

انتظـار ارزیابـی می شـود.
حضـور مدیریان ارشـد کشـوری و برقراری تعامل دو سـویه 
مدیـران بخـش خصوصـی در حوزه هـای کشـاورزی صنعتی و 
فرهنگـی با آنان مـی تواند مهمترین دسـتاورد این جشـنواره 

باشـد که بی شـک نتایـج مثبتـی را در پی خواهد داشـت. 
شـهرداری تهـران که همواره  بـه عنوان میزبـان ، ازبرگزاری 
جشـنواره هفتـه فرهنگـی و اقتصادی اسـتان هـا حمایت می 
کنـد ایـن بار نیز بـا همکاری سـتاد برگـزاری جشـنواره هفته 
فرهنگـی اقتصـادی کرمـان ، توانسـت میزبـان خوبـی بـرای 

شـرکت کنندگان باشـد. 
امـا حضـور سـازمان مدیریـت میادیـن میـوه و تـره بـار 
شـهرداری تهـران به عنـوان یکـی از حامیان اصلی جشـنواره 
یکـی از ابتـکارات بـه جـا ومناسـب بود کـه توانسـت موجب 
آشـنایی و برقـراری تعامـل  تولیدکننـدگان بخش کشـاورزی 
کرمـان با این سـازمان شـود. که قطعـا پیوند تولیـد کنندگان 
کرمانـی کـه نـه تنهـا در سـطح کشـور کـه در سـطح جهانی 
دارای مراتـب بـاالی تولیـد و عرضـه محصـوالت مرغـوب می 
باشـند بـا سـازمان مدیریـت میادیـن بـه عنـوان بزرگتریـن 
شـبکه توزیعـی کشـور بـه نفـع مصـرف کننـدگان و تولیـد 

اسـت.  کنندگان 
بـه همیـن بهانـه  گفتگویـی را داشـتیم بـا آقـای مهندس 
عبدالحسـین رحیمـی مدیرعامـل سـازمان مدیریـت میادین 
میـوه و تـره بار شـهرداری تهـران که بـه تازگی به این سـمت 
از سـوی دکتـر محمـد باقـر قالیبـاف منصوب شـده کـه البته 
پیـش از ایـن نیـز در سـمت قائـم مقـام در ایـن سـازمان به 

فعالیـت مشـغول بوده اسـت. 

 مهندس عبدالحسین رحیمی مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران:

 استان کرمان با توجه به ظرفیت غنی کشاورزی می تواند
 با توسعه میادین میوه و بازارهای میوه و تره بار

خدمتی ارزنده به مردم داشته باشد

رحیمـی  مهنـدس  آقـای  جنـاب 
ضمـن تبریـک انتصـاب جنابعالی 
و آرزوی موفقیـت برای شـما لطفا 
در مورد نـگاه جدیـد مدیریتی به 
اهـداف و فعالیـت هـای سـازمان  
را  توضیحاتـی  میادیـن  مدیریـت 

بـرای مخاطبیـن بیـان نمایید؟
ابتـدا عـرض سـام و خسـته نباشـد 
دسـت  تمامـی  و  شـما  خدمـت  دارم 
هفتـه  جشـنواره  برگـزاری  انـدرکاران 
بـا  اقتصـادی کرمـان کـه  و  فرهنگـی 
تـاش مضاعف توانسـتند ظرفیت های 
ایـن اسـتان را معرفی نماینـد. و موجب 
شـرکت  مناسـب  ارتباطـات  برقـراری 
تولیدکننـدگان  کـه عمدتـا  کننـدگان 
هسـتند بـا مسـئولین ذیربـط گردنـد. 
سـازمان  دانیـد  مـی  کـه  همانطـور 
مدیریـت میادیـن میـوه و تـره بـار بـه 
عنـوان یـک نهـاد خدماتـی و رفاهـی 
در سـطح شـهر تهران با بیـش از ۱9۰ 
کشـاورزی  محصـوالت  عرضـه  مرکـز 
مایحتـاج مـردم را تامیـن مـی نمایـد 
کـه طبـق آمـار رسـمی ، روزانـه قریب 
بـه 4۵۰ هزار شـهروند تهرانـی  به این 
مراکـز مراجعـه مـی نماینـد.  کـه ایـن 
حجـم بـاالی مراجعـه نشـان از اعتماد 
بـه این مراکـز عرضـه و همچنین اعام 
در  بازارهایـی  وجـود چنیـن  بـه  نیـاز 
سـطح شـهر تهـران اسـت. بـر همیـن 
اسـاس و بـرای تامیـن نظر شـهروندان 
تهرانـی و بهـره منـدی آنـان ازمزایـای 
بازارهـای میـوه و تره بار، توسـعه کمی 
و کیفـی  بازارها به سـبک فروشـگاهی 
یکـی از مهمترین اولویت های سـازمان 

مدیریـت میادیـن اسـت. 
در مـورد بازارهایـی که بـه تازگی 
اجـرای  و  انـد  شـده  احـداث 
توضیحاتی  فروشـگاهی  سیسـتم 

بفرماییـد؟ را 
بـا توجـه بـه وجـود بـازار رقابتـی و 
وجـود فروشـگاه هـای بزرگ در سـطح 
شـهر تهـران تصمیـم بـر ایـن شـد تـا 
سـازمان میادیـن نیـز پاسـخگوی نیـاز 
اسـاس  بـر  و  باشـد  خـود  مشـتریان 
رویکـرد خدماتـی و رفاهی خـود بتواند 
اصـل مشـتری مداری را بـه خوبی اجرا 
نمایـد. کـه بـر همین اسـاس سیسـتم 
نویـن بازارهـای فروشـگاهی بـا هـدف 
مشـتریان  نیازهـای  تمامـی  تامیـن 
طراحـی و بـه اجـرا درآمـد کـه چندی 
فروشـگاهی  بـازار   ۱۱ تعـداد  پیـش 
مـدرن احـداث و به بهره برداری رسـید 
و  میادیـن  از  برخـی  آن  بـر  عـاوه  و 
بازارهـای قبلـی نیـز با همین سیاسـت 
نوسـازی و بهسـازی شـد. خوشـبختانه 

اسـتقبال شـهروندان از ایـن بازارهـا و 
افزایـش سـطح مراجعـات بـه میادیـن 
و بازارهـای نوسـازی و بهسـازی شـده 
دارد چـرا  را  مـردم  رضایـت  از  نشـان 
شـهروند  جدیـد  فضـای  ایـن  در  کـه 
مـی تواند مایحتـاج روزانه خـود را اعم 
از میـوه وتـره: بـار و گوشـت و حتـی 
کاالهـای بازرگانـی تهیه نمایـد که این 
خـود موجـب صرفـه جویـی در وقـت 

حجـم  کاهـش  همچنیـن  و  شـهروند 
ترافیـک در سـطح شـهر مـی شـود.

رحیمـی  مهنـدس  آقـای  جنـاب 

بـا توجـه بـه توضیحـات شـما در 
مـورد سیاسـت مشـتری مـداری 
آیـا  میادیـن  مدیریـت  سـازمان 
ایـن سـازمان وظیفـه ای در قبال  

تولیـد کننـدگان هـم دارد؟
مـی تـوان اینگونه موضوع را تشـریح 
کرد که سـازمان مدیریـت میادین میوه 
و تـره بار هـدف اصلی خـود را حمایت 
از تولیـد کننـده در جهـت تامیـن نیاز 

گونـه  بـه  دانـد  مـی  کننـده  مصـرف 
ای کـه بـا در اختیـار قـراردادن غرفـه 
بازارهـا  در  محصـوالت  عرضـه  هـای 

حـذف  موجـب  تولیدکننـدگان  بـه 
واسـطه هـا شـده و بـه تعبیربنـده پـل 
ارتباطـی بین تولیدکننـدگان و مصرف 

کننـدگان اسـت. 
خوب این چـه مزیتی بـرای تولید 

کننده و مصـرف کننده دارد؟
مهمتریـن مزیـت ایـن اسـت کـه بـا 
حـذف واسـطه هـا تولیـد کننـده مـی 
قیمـت  بـا  را  خـود  محصـوالت  توانـد 

واقعـی بـه فـروش برسـانند و از سـوی 
دیگـر مصـرف کننـده نیـز مـی تواند با 
صـرف هزینـه کمتـر از محصوالتـی بـا 

کیفیـت بهتـر و قیمت کمتـر بهره مند 
. د شو

میادیـن  مدیریـت  سـازمان  آیـا 
سـایر  بـه  توانـد  مـی  تهـران 
توسـعه  در  نیـز  هـا  شهرسـتان 
میادیـن و بازارهـای میـوه و تـره 

نمایـد؟ کمـک  بـار 
 تـا کنـون مراجعـه زیادی کانشـهر 
های کشـور بـه این سـازمان به صورت 
مکتـوب  ارتباطـات  یـا  و  حضـوری 
شـده اسـت کـه خـود نشـان از تبدیل 
الگـوی  بـه یـک  ایـن سـازمان  شـدن 
مناسـب و موفـق بـرای سـایر شـهرها 
مـی باشـد  کـه بنـده اعـام مـی کنـم 
بـرای  را  الزم  آمادگـی  سـازمان  ایـن 
قـرار  اختیـار  در  و  همـکاری  هرگونـه 
دادن تجـارب کارشناسـی  در توسـعه 
میادیـن و بازارهـای میـوه و تـره بـار 
باالخـص  دارد.  را  هـا  شـهر  سـایر  در 
اسـتان هایـی مانند اسـتان کرمـان که 
بـا توجـه بـه ظرفیت غنـی کشـاورزی 
و تولیـدات باغـی مـی توانند با توسـعه 
میادیـن میـوه و بازارهـای میـوه و تـره 
آن  مـردم  بـه  ارزنـده  خدمتـی  بـار، 
اسـتان و همچنیـن سـایر نقاط کشـور 
داشـته باشـند. که ایـن مهم بـا ارتباط 
میادیـن  مدیریـت  سـازمان  سـویه  دو 
تهـران بـا تولیدکننـدگان و مسـئولین 

آن اسـتان فراهـم مـی شـود.
جنـاب آقـای مهنـدس از اینکـه 
وقـت خـود را در اختیـار مـا قرار 
دایـد و همچنین با حضـور در این 
جشـنواره از ایـن فعالیـت بـزرگ 
حمایـت  اقتصـادی  و  فرهنگـی 
کردیـد سپاسـگزاریم اگر سـخنی 

در پایـان داریـد بیـان نماییـد؟
بنـده هـم از تـاش هـا و زحمـات 
ایـن  برگـزاری  انـدرکاران  دسـت 
اطـاع  کمیتـه  باالخـص  جشـنواره 
همـکاری  بـا  کـه  جشـنواره  رسـانی 
مدیریـت  سـازمان  عمومـی  روابـط 
رسـانی  اطـاع  در  توانسـتند  میادیـن 
موفـق عمـل نماینـد تشـکر مـی کنـم 
مـی  قطعـا  جشـنواره  ایـن  برگـزاری 
رشـد  و  شـکوفایی  بـر  عـاوه  توانـد 
اسـتعداد هـای آن اسـتان بـه توسـعه 
و رشـد در کشـور کمـک نمایـد و در 
ترسیاسـت  مناسـب  هرچـه  اجـرای 
هـای اصل 44 و سیاسـت هـای اباغی 
اقتصـاد مقاومتـی که مـورد تاکید همه 
مسـئولین در اجـرای ایـن فرمـان مهم 
و تاریخـی مقـام معظـم رهبـری اسـت 
تسـریع نمایـد و موجب ثمراتـی ارزنده 
بـزرگ  اسـتان  و  سـازمان  ایـن  بـرای 

باشـد. کرمـان 
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گزارش تصویری از جشنواره فرهنگی اقتصادی استان کرمان
روز 
هفتم

نیاز به اجاره
آپارتمان و خانه ویالیی مبله

 جهت افراد خارجی
090۲۳۲66768 0۲188104196  و 

مجتمع پارس معادن 
اعضـای ایـن شـرکت درابتـدا بـا تاسـیس و ثبت شـرکت بازرگانی در کشـوردبی بـا نام مادین اقـدام به فعالیـت در امر صـادرات و 

واردات تمامـی محصـوالت و تولیـدات صنعتـی و معدنی نمود .
در سـال 84 بـا تکیـه بـر تجارب زمین شناسـی ومعدنی و با تاسـیس شـرکت پارس معـادن عاوه بر حفظ فعالیت شـرکت مادین 
فعالیت در کار اکتشـاف و اسـتخراج سـنگهای معدنی ،گسـتره فعالیتهای خود را افزایش دادو اکنون با داشـتن چندین معدن سـنگ 
آهـن در نقـاط مختلـف کشـور و همچنیـن داشـتن مالکیت معـدن کبالت کـه از نادرتریـن مواد معدنی می باشـد و سـنگ تزیینی 
معـدن رودفـرق از توابـع شهرسـتان جیرفـت ،دامنـه کاری خـود را با صـدور  محصوالت به کشـورهای مختلف بسـیار گسـترده و با 
افتخـار در مسـیر شـکوفایی میهن اسـامی قدم نهـاده ایم . حال کـه این هولدینگ بین اللملی پـای به دیار کریمان نهـاده تا با بهره 
وری از ذخائـر معدنـی بـی نظیـر، ایـن دیـاررا به یـک برند جهانی تبدیـل نماید  از مردم و مسـئوالن محتـرم انتظـار دارد تا فرهنگ 

پذیـرش سـرمایه گذارغیـر بومـی  را نهادینه کرد ه تا دسـت در دسـت هم  مسـیر آبادانـی را طی نماییم.

 At the beginning, the members of this company opened and registered a trading company called
 Madin in Dubai where they started to import and export all kinds of industrial and mineral
products

 having gained enough geological and mineral experience and established Pars Maaden ,2005 In
 Company, the members of this company besides keeping Madin company extended their
 activities in exploration and extraction of mineral stones. Having had several Iron Ore Mines
 and a Cobalt Mine, as a rare mineral, and an ornamental stone mine, situated in Rodefargh as a
 city of Jiroft. The members of this company have been able to export their products to different
 countries and take actions to develop their Islamic country. Thus, this international holding has
 come to Kerman region in order to explore its unique minerals and make it as an international
 brand. Therefore, it is expected that the respected people and authorities of this region do their
 best to accept the non-local investors and institutionalize such an acceptance as a culture there
in order to cooperate with each other on the development road

استقبال خوب بازدیدگان و سرمایه گذاران از غرفه اداره کل راه و شهرسازی 
استان کرمان در جشنواره فرهنگی و اقتصادی کرمان در برج میالد
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