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برندگان
و بازندگان انتخابات اتاق

كرمانمهیایاستقبال
از مسافران نوروزي

با آثار و نوشتاری از :محمدرضا دهقانپور ،وحید قرایی ،مجید نعمتالهی ،سینا خسروی ،معصومه سعید ،حسن عمادآبادی ،زهره احمدی ،محسن اشرف ،علی رییسپور
زینالعابدینصادقی ،مسلم انصارینسب ،جعفر رودری ،آرشین بختیاری ،مهدی جهانگیری ،مونا کنعانیان ،عباس تقیزاده ،زهرا عباسلو ،حسین تقیزاده ،سید علی گلسرخی

اتفاق نو در «اتاق»
انتخاب پرش��ور و متفاوت حرکت کرد و از ماه های گذش��ته با ارایه
تحلیل و گزارش های متعدد ،به نقش و جایگاه واقعی اتاق و انتظارات
رو به فزونی از منتخبان آن پرداخت.
در یک کالم  ،دور هش��تم انتخابات هیات نمایندگان اتاق کرمان،
اولین دوره ای بود که گویی این انتخاب سرنوش��ت س��از برای اتاق
و اس��تان ،از پرده به در آمده و به عرصه عمومی راه یافته اس��ت.روز
تاریخ��ی خیابان نادر را همه ش��هروندان و رهگذران بلوار جمهوری
نظاره گر بودند و چه بسا برای اولین بار از وجود نهاد مستقل بخش
خصوصی آگاه شدند و برای دقایقی هم که شده ،شور و تحرک فعاالن
این بخش را به تماشا ایستادند.
در پایان این ماراتن،رس��انه های محلی اما تنها به اعالم اس��امی
منتخبان پرداختند در حالی که تحلیل کیفی و کمی نتایج به دست
آمده اس��ت که م��ی تواند منتخبان را در براب��ر واقعیت های بخش
خصوصی استان قرار دهد .نتیجه تحلیل و آسیب شناسی انتخابات
پارلمان بخش خصوصی استان می تواند برگزاری انتخاباتی پرشورتر

در این شماره میخوانید:

و در فضایی شفاف تر در ادوار آتی اتاق باشد که همچون گذشته از
هر گونه آسیب و آفتی در امان بماند .با این نگاه« ،اقتصاد کرمان » در
گزارش خود به تحلیل این رویداد مهم اقتصاد استان که در واپسین
روزهای سال  93به وقوع پیوست و سرنوشت بخش خصوصی کرمان
را به دست  15نماینده منتخب دور هشتم اتاق سپرد ،پرداخته است :
برندگان و بازماندگان شاخص
در انتخاباتی که  909نفر واجد شرایط رای دادن بودند و در نهایت
 513نفر رای خود را به صندوق انداختند،شاخص ترین راه یافتگان
به جمع هیات نمایندگان هشتمین دوره اتاق کرمان از جمع هیات
نمایندگان دوره هفتم بودند که مجددا بخت خویش را آزمودند.
محسن جاللپور،سیدمهدی طبیب زاده،محمد ابراهیم علوی،محمد
جالل مآب،محسن رشیدفرخی،محمدعلی محمدمیرزاییان،فخری اهلل
توکلی،محسن ضرابی،جلیل کاربخش و حمید حسام ده کاندیدایی
بودن��د که ب��ا تجربه دوره هفتم ،راهی اتاق هش��تم
صفحه  3را
بخوانید
شدند..

جناب آقای مهندس محسن جاللپور
جناب آقای مهندس مهدی سیاوشی
جناب آقای مهندس سید مهدی طبیب زاده
جناب آقای مهندس محسن رشید فرخی

اقدام آگاهانه فعاالن بخش خصوصی کرمان در انتخاب به جا و شایسته شما
مدیران شاخص و برگزیده استان که اقدامی متناسب با الزامات و اقتضائات
توسعه ای امروز و فردای کرمان است را تبریک گفته و تردیدی نیست با
حضور موثر شما  ،فصل تازه ای از پویایی اتاق کرمان رقم خواهد خورد .
از خداوند منان ،توفیق و سربلندی آن منتخبان گرامی را خواستاریم.

جناب آقای مهندس محسن جاللپور
جناب آقای مهندس مهدی سیاوشی
جناب آقای مهندس سید مهدی طبیب زاده
جناب آقای مهندس محسن رشید فرخی
انتخاب قاطع فعاالن اقتصادی استان در سپردن راهبری پارلمان بخش
خصوصی کرمان به آن چهرههای کار آزموده ،اندیشمند و آینده نگر ،امیدواری
های فراوانی به رقم خوردن دوره ای متفاوت از حیات این نهاد ،برانگیخته و
اعتالی هر چه بیشتر جایگاه اتاق و نام کرمان را زمینه ساز خواهد شد .کسب
این اعتماد ارزشمند را تبریک گفته و بر این باوریم که این انتخاب ،متناسب
با جایگاه « اتاق فردا» و در شأن بخش خصوصی پویای استان کرمان است .
برای شما و همه منتخبین دوره هشتم اتاق کرمان ،آرزوی سرافرازی و
توفیق داریم.
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بسترهای
فساد کجاست؟
محمد رضا پور ابراهيمي

*

ع��دم پرداخ��ت ماليات،
شانه خالي کردن از تعهد به
آن و يا همان فرار مالياتي از جمله زمين ه هاي بروز فساد
در نظام مالي و اقتصادي کشور و عدم شفافيت انتشار
اطالعات مالياتي ،يکي از زيربناهاي اصلي در ش��کل
گيري فس��اد در سيستم اقتصادي و نظام اداري است.
نظام مالياتي کشور در حال حاضر ساز و کار مناسبي
براي اخذ ماليات ندارد و بايد اصالحات اساسي در اين
بخش صورت گيرد .متاسفانه رقم فرار مالياتي در کشور
باال و بيشترين تمرکز اخذ ماليات بر
صفحه 2
حقوق بگيران است و...
را بخوانید

یادداشت

 ۳۶۵میلیاردتومانبودج هپیشنهادیسال 94شهرداری

صفحه 2

اجرایطرحپاالیشجایگاههایعرضهسوخت کرمان

صفحه 2

بارندگیدرکرمانکمترازمیانگینکشوری

صفحه 2

برگزاریجشنوارهخریداینترنتیدراستانکرمان

صفحه 2

ی انسان عقالنی
پیشنهاد سردبیر 30 /ویژگ 

صفحه 4

گزارش /مرور آمار یک ساله ثبت احوال کرمان

صفحه 4

اتاق هشتم
سید مهدی طبیبزاده

اتاق بازرگان��ی کرمان ،میراث گرانبه��ا و ماندگاری از
گذشتگان نیک نام و پر آوازه دیار کریمان بوده و همواره
در طول تاریخ در رونق کس��ب و کار و تجارت و اقتصاد
اس��تان بسیار موثر بوده اس��ت .اتاق هشتم باید اوال این
بزرگی و سابقه درخش��ان را پاس داشته و روند نوگرایی
و توس��عه ای س��ه دوره اخیر را تداوم بخشیده و با توجه
به پیچیدگی ها و دشواری کسب و کار در شرایط فعلی،
با عملکردی مطلوب،پاسخی در خور و شایسته به حضور
پرشور و فعال اعضا در انتخابات هشتم بدهد.بر این اساس،
اتاق هشتم باید شرایط و ویژگی هایی خاص داشته باشد و
گام های اساسی و بلندی را بردارد تا
ادامه در
صفحه 3
نقش جدی و اصلی خود را ایفا نماید...

جناب آقای محمد علی محمد میرزائیان

انتخاب جنابعالی را با رای قاطع
فعاالن اقتصادی استان به عنوان
منتخب اول بخش صنعت در هشتمین
دوره انتخابات اتاق کرمان تبریک
گفته و امیدواریم در فراهم کردن
بستر توسعه و رونق صنعت استان
موفق باشید.
گروه صنایع سیمان کرمان

کارکنان شرکت عمران علوی ماهان( هفت باغ علوی)

مدیر عامل و کارکنان شرکت مهرآب ماهان کرمان
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محمد جهانشاهی:

گزارش تحلیلی «اقتصاد کرمان » از نتایج انتخابات دوره هشتم اتاق کرمان

اقتصاد کرمان  :پرشورترین و متفاوت ترین انتخابات اتاق بازرگانی
 ،هش��تمین دوره آن بود که از صبح هجدهم اسفندماه 93آغاز شد
و در س��اعات پایانی شب با اعالم نتایج شمارش آرا پایان یافت .این
انتخابات از نظر ش��مار ش��رکت کنندگان و نامزدها،راه طی شده تا
روز انتخاب��ات از نظر تحرکات انتخاباتی کاندیداها،میزان مش��ارکت
شهرستان ها  ،نزدیک بودن آرا و غیرقابل پیش بینی بودن نتایج و
در نهای��ت اعالم حضور ائتالف های گوناگون ،از همه ادوار پیش��ین
خود ،متفاوت بود و همین شرایط ،بر حساسیت انتخابات دور هشتم
پارلمان بخش خصوصی استان افزوده بود.
آنچ��ه ام��ا بیش از همه ای��ن موارد در دوره هش��تم حائز اهمیت
بود،پایبن��دی کاندیداها به معرفی خود و ارایه طرح و برنامه و افکار
و دیدگاه های خود بود که برای اولین بار و در ش��کلی وس��یع و بی
سابقه و با بهره گیری از تمام ظرفیت های رسانه ای رقم خورد و به
اذع��ان همه فعاالن بخش خصوصی و منتخبان نهایی ،این «اقتصاد
کرمان» بود که پیش��گام همه رس��انه های محلی در رقم زدن این

سخن اول

یادداشت

عکس  :محمد هادی جاللپور /مسعود باژیان

اقتصاد کرمان :همینکه صدای پای بهار ش��نیده می ش��ود  ،زمین و زمان به تکاپو می
آید و شوری به جان زندگی می افتد که تازه شدن و نوشدن را نوید می دهد .بهار در راه،
باخود روش��نایی و طراوت می آورد و دس��تی به سر و روی زندگی می کشد و جانی دوباره
به طبیعت می بخشد...
برای کرمان،سالی به پایان آمد که با رونق گرفتن گفت و گو و تعامل میان نمایندگان دولت
و بخش خصوصی استان ،آن را « سال گفتگو» خواندیم  .سالی به پایان آمد که انتظار فعاالن
اقتصادی ایران و کرمان در آن ،برای ایجاد گشایش��ی در سطح کالن اقتصادی و مناسبات
سیاس��ی اثرگذار بر اقتصاد ملی اگر چه راه به جایی نبرد اما در همین س��ال ،رویای تحقق
صنعت فوالد در استان کرمان به واقعیت پیوست ،تفاهم نامه اجرای طرح های متعددی به
امضا رسید ،گردشگری استان تکانی خورد ،عمران شهری رونق بیشتری به خود دید ،بحران
آب با وجود اس��تمرار آن به اصلی ترین دغدغه و مطالبه مس��ئوالن استان بدل شد ،خواب
زمین خواران آشفته شد ،پارلمان بخش خصوصی استان  ،منتخبان هشتمین دوره هیات
نمایندگان خود را شناخت و دهها رویداد اقتصادی ریز و درشت دیگر هم به وقوع پیوست.
با این همه اما ،روزی نو در راه است و دفتر کهنگی ها و یکنواختی های این ایام ،بسته
خواهد شد .سال نو ،امیدهای نو بر می انگیزد .امید به گشایش و رونق یافتن دوباره کسب
و کار صدها و هزاران کرمانی فعال در بخش های مختلف اقتصادی ،امید به سرعت یافتن
روند توسعه استان از رهگذر گفت وگو وهم افزایی میان دولت و بخش خصوصی و تعامل
میان همه بخش های موثر در توس��عه اقتصادی کرمان ،امید به آبادانی هر چه بیش��تر این
دیار و امیدواری های فراوانی از این دست.
همراه با این شماره  ،اولین سالنامه تحلیلی اقتصادی استان کرمان که به همت تحریریه
«اقتصاد کرمان» به عنوان اولین و پرمخاطب ترین رس��انه اقتصادی اس��تان و با مشارکت
مدیران ،صاحب نظران و فعاالن اقتصادی استان ،تدارک دیده شده  ،تقدیم شما مخاطبان
و هم اس��تانی های عزیز می گردد  « .اقتصاد کرمان»  ،س��الی خوب و توام با موفقیت را
برای شما هم استانی ها و هم وطنان فهیم ،آرزو می نماید.

توسعه استان از منظر اقتصاد مقاومتی
و شورای گفت و گو

رونمایی از سند توسعه
صنعتی و معدنی استان کرمان

تحلیلی از مسئولیت اجتماعی
بنگاههای اقتصادی
مهدی ایرانی کرمانی ،در گفت و گو با «اقتصاد کرمان»

جناب آقای محمد علی محمد میرزائیان
عضو محترم هیات نمایندگان دوره هشتم اتاق
بازرگانی  ،صنایع ،معادن و کشاورزی کرمان

انتخاب جنابعالی را به عنوان عضو هیات
نمایندگان اتاق کرمان تبریک عرض نموده
و امید است در پیشبرد اهداف عالیه اتاق،
موفق باشید.

دفتر ارزیابی کیفیت اداره کل
استاندارد استان کرمان

جناب آقای مهندس محسن جاللپور

جناب آقای مهندس مهدی سیاوشی

جناب آقای مهندس سید مهدی طبیب زاده

جناب آقای مهندس محسن رشید فرخی

حسن انتخاب چهره های توانمند و مدیری همچون شما مدیران کارآزموده در دوره
تازه کارآمدی و بالندگی پارلمان بخش خصوصی را از سوی فعاالن فهیم و آگاه بخش
خصوصی استان  ،تبریک گفته و به آینده روشن اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی کرمان و نقش آفرینی موثر این نهاد در تحقق توسعه پایدار استان ،امید
فراوان داریم .برای شما منتخبان عزیز هشتمین دوره اتاق کرمان ،آرزوی موفقیت و
سربلندی روز افزون می نمایم.
علیرضا دادگر ،معاون اجرایی شرکت عمران علوی ماهان( هفت باغ علوی)
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