اقتصاد کرمان از روابط خارجی کرمان در سال   93گزارش میدهد

توسعه همکاریها از آسیا تا آفریقا
*افزایش سهم سرمایه گذاری خارجی در استان رویکرد جدیدی است که با تعامل موثر و اشتراک نظر دولت و بخش
خصوصی در کرمان به بار خواهد نشست
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اقتصاد کرمان :اشتراک نظر دولت و بخش خصوصی در کرمان و تعامل موثری که
میان این دو بخش تصمیم ساز اقتصاد کرمان شکل گرفته و در شورای گفتگوی
بخش خصوصی و دولت تجلی یافته است می تواند بنیان بسیاری از طرح و برنامه
های اقتصادی و توسعه ای استان باشد .مهم ترین این دستاوردها می تواند جذب
سرمایه گذار داخلی و خارجی و توسعه رواب��ط مشترک اقتصادی داخلی با سایر
استان های کشور و فراتر از آن با کشورهای منطقه و جهان باشد.در سال  93هم
کرمان شاهد حضور هیئت هایی از کشوره��ای دور و نزدیک آسیایی،آفریقایی و
اروپایی بود.کرمان با پیگیری معاونت توسع��ه و سرمایه گذاری اتاق بازرگانی در
مقاطع مختلف سال شاهد حضور هیات هایی از ترکیه و عمان و کشورهای افریقایی
بود واعزام و پذیرش هیات های تجاری ،رونقی بیش از سال های گذشته داشت.بر
همین اساس،کرمان در اردیبهشت  94هم میزبان کنفرانس همکاری اقتصادی
کرمان و قاره آفریقا خواهد بود.

وی گفت :یکی از گذرگاه های اصلی که تولیدات ایران می تواند از راه آن به کشور
های آفریقایی و کشورهای ح��وزه خلیج برسد ،عم��ان است.الکیومی ادامه داد:
بندرهای خوبی در این حوزه داریم که با راه اندازی خط کشتیرانی بین دو کشور،
می توانند کمک بسیار بزرگی برای ایران در زمینه توسعه صادرات باشند و تجار
ایرانی از آنها استفاده کنند.
رییس اتاق بازرگان��ی عمان ،تاکید کرد :یک رایزن تج��اری از سوی دولت عمان
در ایران مستقر خواهیم کرد تا به بررس��ی راهکارها و ایجاد تبادل بیشتر تجاری
بپردازد.رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عم��ان گفت :این اتاق مشترک ،به
دلیل اهمیت وجود کشور عمان در زمینه مبادالت اقتصادی و تجاری و سایر زمینه
ها ایجاد شد .محسن ضرابی گفت :این اتاق بازرگانی  185عضو دارد که تعدادی از
این افراد از فعاالن تجاری استان کرمان هستند و تمام مسائل و مطالبات تجاری و
اقتصادی بین دو طرف در این اتاق بررسی و حل می شود.

از سرمایه گذاران حمایت می کنیم
دیدار رییس اتاق بازرگانی کشور عمان با استان��دار و نمایندگان بخش دولتی و
خصوصی استان کرمان یکی از برنامه های مورد اش��اره در سال  93بود.استاندار
کرمان در این نشس��ت ،گفت :استان در حال حاضر شرای��ط خوبی برای فعالیت
اقتصادی دارد و از سرمایه گذاران حمای��ت می کنیم .علیرضا رزم حسینی ،بیان
کرد :همه دستگاه های دولتی و خصوصی که در ای��ن جلسه حضور دارند با شما
نهایت همکاری را خواهند کرد و به دلیل اهمیت توسعه در استان کرمان برای هر
سرمایه گذار مشتاق به فعالیت در این استان فرش قرمز پهن می کنیم .رییس اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان کرمان هم گفت :کشورعمان گزینه
مناسبی برای فعالیت های تجاری و اقتصادی ایران و کرمان است.
محسن جالل پور افزود :کشور عم��ان و سایر بنادر آن به عن��وان یک فرصت در
منطقه برای فعال کردن ظرفیت های بازرگان��ی و اقتصادی خود استفاده کنیم.
سعید بن صالح الکیومی ،رییس اتاق بازرگانی کشور عمان هم در این دیدار گفت:
متاسفانه روابط خوب سیاسی بین ایران و عمان منتج به روابط تجاری مثبت در
سطح گسترده نشده است.

ارزیابی شیخ السفرای آفریقا از گسترش روابط با کرمان
به گزارش «اقتص��اد کرمان»،بنیان کنفرانس و نمایشگ��اه مشترک کرمان و 19
کشور آفریقایی ه��م در سال  93گذاشته شد.بر همی��ن اساس ،در سفر «محمد
احمد کیسوله» سفیر اوگاندا و شیخ السفرای  19کش��ور آفریقایی به کرمان،در
نشستی با حض��ور محمدابراهیم علوی معاون توسع��ه و سرمایه گذاری و رییس
کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی،گفت :روابط دیپلماتیک باید به گشایش در
روابط اقتصادی و تجاری بینجامد و این امیدواری و اراده وجود دارد که کنفرانس
کرمان بتواند در قالب یک ساز و کار عملی به اجرایی شدن تفاهم نامه های صورت
گرفته پیشین بین ایران و کشورهای آفریقایی سرعت دهد و زمینه استفاده بخش
خصوصی از آنها را فراهم کند.
وی تصریح کرد :بر اساس مسئولیتی که دارم با همه استان های ایران در ارتباط
هستم اما تفاوت آشک��اری که میان کرمان و سایر استان ه��ای ایران وجود دارد
این است که بر خالف سایر استان ها ،اتاق کرم��ان بسیار فعال است و با برگزاری
کنفرانس مشترک کرمان و آفریقا  ،این استان م��ی تواند به عنوان الگوی توسعه
روابط با  19کشور افریقایی به سایر استان ها معرفی شود.

