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یادداشت

پور ابراهیمی نماینده کرمان،
مطرح کرد

پیگیری آزادسازی
سهام عدالت

2

سند توسعه کرمان از منظر صنعت،
معدن و تجارت ،نهایی شد

تاکید بر توسعهصنایع
فرآوری معدن

صفحه 7

تحلیل یک عضو اتاق بازرگانی کرمان از چالش های اقتصاد ایران

فربهی حاکمیت ،مانع توسعه است
اقتصاد کرمان :محمد حسین کریمی پور ،عضو کم سر و صدای اتاق
کرمان ،از ش��ناخته شده ترین چهره های این اتاق در پایتخت است .او
صادر کننده نمونه کشوری پسته  ،باغدار و عضو اولین دوره هیات مدیره
انجمن پس��ته اس��ت .غالبا او را از طریق مقاالت و س��خنرانی هایش به
عنوان یک فعال “ حفاظت از منابع آب “ می شناسیم .در دوره ریاست
نهاوندیان بر اتاق ،او که دو دوره ریاست کمیسیون کشاورزی و آب اتاق
ای��ران را بر عهده داش��ت  ،از فعال ترین نمایندگان بخش خصوصی در
کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسالمی بود .کمیسون کشاورزی
اتاق ،در این دوره با تولید گزارش های کیفی کارشناسی و کسب یک
صندلی دایم مش��ورتی در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی
از شاخص ترین کمیسیونها بود .تصویب تبصره یک قانون کسب و کار
که س��بب الحاق کشاورزی به اتاق ایران ش��د از ثمرات این دوره است.
همچنین نقش موفق اتاق ایران در توقف طرح غیر معقول دولت احمدی
نژاد برای واگذاری دو میلیون هکتار زمین آبی جدید در قالب طرح فدک

را از یاد نمی بریم .طرحی که اگر اجرایی می شد تیر خالصی به منابع
در حال اضمحالل آب ایران بود.
به گزارش «اقتصاد کرمان» ،اخیرا در نشس��تی که معاون اول رییس
جمهور و وزرای اقتصادی با هیات نمایندگان اتاق ایران داشتند  ،کریمی
پور یکی از سه نماینده بخش خصوصی بود که سخن گفت و حرفهایش
در این جلسه  ،بیش از دیگر سخنان مورد توجه حضار قرار گرفت .نظر
به اهمیت موضوع مطرح ش��ده ،بخش هایی از س��خنان این عضو اتاق
کرمان که فراتراز کش��اورزی و آب ،به یکی از چالش های اصلی اقتصاد
ایران می پردازد را در ادامه می خوانید:
محمدحس��ین کریمی پور ،بعد از تش��ریح معضالت باال دستی بخش
کش��اورزی و آب کشور،گفت :هر کشور سه الیه سیاست گذاری شامل
استراتژی یا سیاستهای کلی  ،سیاستهای کالن و سیاستهای بخشی دارد
که ما در الیه های س��ه گانه سیاس��ت گذاری در کش��ورمان و بین این
الیه ها و سطح اجرا  ،گسیختگی جدی مشاهده می کنیم.وی افزود :دو

در این شماره میخوانید:

مثال می آورم  -1 :طی سی سال گذشته  ،تمام اسناد باالدستی و هر
پن��ج برنامه در کاالهای اساس��ی غذایی ،تکلیف به خودکفایی می کند.
در حال��ی که در صحنه اجرایی هیچ��گاه در دانه های روغنی و کنجاله
حتی به خوداتکایی پانزده درصدی هم نرس��یدیم .در ذرت  ،جو  ،برنج
و حتی در گندم ش��دیدا به واردات متکی هس��تیم و طی ده سال اخیر
روز به روز واردات محورتر شده ایم .اما باز برنامه های پنج ساله  ،فارغ
از آسیب شناسی و علت یابی عدم انجام تکلیف ،طوطی وار حرف خود
را تکرار می کنند.
 -2تکلیف تعادل بخش��ی سفره های آب زیر زمینی را بنگرید .برنامه
چهارم می گوید در طول برنامه باید اضافه برداش��ت س��الیانه 25درصد
کاه��ش یابد اما در طول برنامه نه تنها کاهش��ی اتف��اق نمی افتد بلکه
برداشت بیش از  60درصد افزایش می یابد ،آب از آب تکان نمی خورد
و تکلی��ف کاه��ش  25درصدی در برنامه پنجم عینا تکرار می ش��ود و
صدالبته باز اجرا نمی شود... .
صفحه
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اسامینامزدهایتاییدصالحیتشدهانتخاباتاتاق

صفحه 3

گزارش  /دولت و دانه درشتها،بدهکاران عمده بانکها

صفحه 4

تحلیل/ثباتنسبیدربازارجهانیطال

صفحه 4

گزارش/سهمکرمانازتسهیالت 50میلیونیمسکن

صفحه 5

محمدعلیگالبزاده/تالشگرانپهنهاقتصادوتجارت

صفحه 8

وحیدقرایی/اگرمیخواهیدچکدریافتکنید

صفحه 8

پیشنهادسردبیر 30/ویژگیانسانمدنی

صفحه 8

 6را بخوانید

اتاق کارآمد
دکتر علی رییسپور

در سال  1262خورشیدی ،تجار به رهبری حاج امین
الضرب توانس��تند اجازه تاسیس ش��ورای بازرگانان برای
حمایت از منافع صنفی در برابر رقابت خارجیان و مبارزه
با فساد اداری و نظارت در امور بازرگانی ملی و حل و فصل
دعاوی تجاری در تهران وشهرهای بزرگ را بگیرند .در 16
مهرماه  1305خورشیدی اولین اتاق تجارت در ایران به
نام”ات��اق تجارت تهران” در وزارت بازرگانی آن دوران در
تهران تشکیل شد.
در مهرماه  1309مجلس ،تاسیس  36اتاق جدید را در
شهرهای بزرگ تصویب کرده بود که تعداد نمایندگان آنها
ص��ف��ح��ه 2
بسته به اهمیت تجاری شهر مربوط،
را بخوانید
بین  6تا  15نفر تعیین شده بود...

یادداشت

ماموریت مهم
اتاق بازرگانی
مهدی جهانگیری

چند سالی است که اقتصاددانها در کنار نسخههای
آماری و راهکارهای مبتنی بر نظریههای اقتصادی که
برای حل مش��کالت کشور مینویسند ،نیمنگاهی هم
به دالیل اجتماعی دارند و ریشه فرهنگی معضالت را
جستوجو میکنند .واقعیت این است که در مختصات
اقتصاد ،قرارگیری همه مولفهها در کنار هم ،هنگامی
میتواند نتیجهبخش باشد که شاخص اعتماد عمومی
وضعیت مناسبی را نشان دهد .طبیعی است که در غیر
این صورت ،تنها بازارهایی امن هس��تند که میتوانند
ادام���ه در
سرمایههای سرگردان و محافظهکار را
ص��ف��ح��ه 3
به سمت خود سوق دهند...

جناب آقای مهندس علی اکبر مشرفی مدیریت محترم مجتمع صنایع الستیک بارز

فراخوان آگهی ارزیابی کیفی () 1393 -49

انتخاب شایسته ی آن شرکت به عنوان واحد نمونه کشوری و اخذ تندیس سیمین در اولین جشنواره رتبه بندی
شرکت های تابعه سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) را به جنابعالی به عنوان یکی از مدیران موفق اقتصادی
استان و کشور تبریک میگوییم.

نوبت اول

هفته نامه اقتصاد کرمان

شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد مناقصه ای را  ،با شرایط ذیل برگزار نماید.
داوطلبان واجد شرایط دارای شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی می توانند از زمان درج اولین
نوبت آگهی  ،ضمن اعالم آمادگی کتبی ،اس��ناد ارزیابی کیفی را از طریق ثبت نام در س��ایت
پایگاه اطالع رسانی مناقصات  http://lets.mporg.irدریافت و با توجه به مفاد آن ،مدارک
مورد نیاز را تهیه ،تکمیل و حداکثر تا  14روز تقویمی پس از تاریخ چاپ آخرین نوبت آگهی
به نشانی ذیل تسلیم نمایند .بدیهی است توزیع اسناد مناقصه منوط به ارزیابی کیفی مناقصه
گران و اخذ حد نصاب امتیاز ارزیابی کیفی از کمیته فنی و بازرگانی می باشد .آدرس :کرمان
ـ بلوار  22بهمن ـ شرکت گاز استان کرمان ـ دفتر امور قرار دادها.
 www.nigc-kerman.irساعات اداری ( شنبه تا سه شنبه 16ـ 7و چهارشنبه ها 15ـ)7
تلفن 31326000 :فاکس33239661:
ردیف

کدفراخوان

موضوع

تعداد
مرحله

تعداد
نوبت

شماره
مناقصه

مدت زمان
اجرا (روز)

مبلغ تضمین
(ريال)

1

1/388/052

تهیه مصالح واجرای حدود  15کیلومتر
شبکه پراکنده و ساخت و نصب 200
عدد انشعاب پراکنده (ته خطی) در شهر
بردسیر و توابع

نوع تضمین
شرکت در
مناقصه

یک

دو

49ـ93

365

18/000/000

ضمانت نامه
بانکی /رسید
بانکی

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

شرکت بیمه ایران به عنوان اولین
شرکت بیمه ایرانی و شرکتی
پیشرو ،با هدف ارایه مناسبترین
پوشش بیمه ای و تامین نیازهای
آحاد مردم ،اقدام به طراحی و ارایه
بیمه زندگی “مـان” نموده است.

*

جهت کسب اطالعات
بیشتر به سایت
www.iraninsurance.ir
مراجعه فرمایید

بیمه ایران -مدیریت استان کرمان
تلفن32224215 - 32225219 :

«اقتصاد کرمان» را آنالین بخوانید
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