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کارشناس وتحلیلگر اقتصادی:
عکس :ایرنا

گفتمان جدیدی در استان
رقم خورده است

صفحه 2

گشایش اعتبار دو میلیارد دالری بانک صنعت و معدن از صندوق توسعه ملی

چانه زنی بخش خصوصی با بانک های تخصصی
اقتصاد کرمان :برای دومین بار در مدت کوتاه سپری شده از سال 94
یکی از مدیران عامل بانک های تخصصی کش��ور به کرمان س��فر کرد تا
از نزدی��ک در جریان مطالبات و انتظارات فعاالن اقتصادی جامعه هدف
خود باش��د.چندی پیش مدیرعامل بانک تخصصی توسعه صادرات ایران
به کرمان سفر کرد و در جمع صادرکنندگان کرمانی که از همراهی شعبه
استانی بانک برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود ناامید شده بودند،حضور
یافت و با پذیرش محدودیت مس��اله ساز سقف اختیارات شعبه کرمان و
محدودیت منابع بانکی توس��عه صادرات در کل کش��ور ،وعده بازنگری و
اصالح و تالش برای تامین نظر صادرکنندگان در آینده نزدیک را داد .در
روزهای گذشته نیز مدیرعامل بانک صنعت و معدن به کرمان سفر کرد و
در جمع فعاالن اقتصادی بخش خصوصی حاضر شد و دستاورد این سفر
را هم می توان روبرو شدن مدیر ارشد این بانک تخصصی با واقعیت ها،
ظرفیت ها و مطالبات بخش صنعت و معدن استان دانست .بر اساس این
گزارش،در هر دو سفر مورد اشاره هم پیگیری جدی محمدرضا پورابراهیمی
نماینده کرمان در مجلس و به روال همیشه همراهی اتاق کرمان ،منجر

به تحقق این سفرها شد.
تامین اعتبار پروژه های نیروگاه کهنوج و کرمانیان سیرجان
مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت :دو پروژه نیروگاه کهنوج با 230
میلیون یورو و نیروگاه کرمانیان در سیرجان با  200میلیون یورو تامین
اعتبار شده است.
علی اش��رف افخمی در دیدار با اس��تاندار کرمان گفت :بانک صنعت و
معدن در حوزه نیرو سهم بیشتری را نسبت به بقیه بانکها دارد.
وی با اش��اره به اینکه خروج از رکود ،دغدغه اصلی کشور است ،گفت:
کار اصلی بانک صنعت و معدن ،تامین مالی پروژه های بزرگ صنعتی و
تولیدی همه بخش ها است.
وی بیان کرد :حوزه معدن مغفول مانده اس��ت ولی بخشی از برنامه ما
هست و مشکلی برای تامین مالی این بخش نداریم.
مدیرعام��ل بان��ک صنعت و معدن در پایان این دیدار هم به تاس��ی از
اس��تاندار کرمان ،خواستار افزایش اختیارات خود و اقدام مجلس در این
زمینه شد و افزایش منابع این بانک را خواسته دیگر خود ذکر کرد ،هرچند

جناب آقای مهندس محسن جاللپور
ریاست محترم اتاق بازرگانی کرمان
اعتماد قاطعانه فعاالن بخش خصوصی و هیات
نمایندگان اتاق کرمان برای چهارمین دوره متوالی
و انتخاب شایسته جنابعالی به ریاست اتاق کرمان
که سرمایه ارزشمندی برای آن شخصیت مردمی،
تالشگر و توسعه گراست را تبریک گفته و توفیق
روز افزون شما را از درگاه خداوند منان خواستاریم.
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جناب آقای مهندس طبیب زاده
نایب رییس اول اتاق بازرگانی کرمان

رزم حسینی در همین دیدار هم به افخمی یادآور شد که اختیارات دادنی
نیست و گرفتنی است!.
استاندار کرمان :توسعه را ضروری تر می دانیم
استاندار کرمان گفت :ما توسعه را در استان کرمان ضروری تر می دانیم
تا اینکه دنبال حاشیه های سیاسی باشیم و این روند ادامه خواهد داشت.
علیرضا رزم حس��ینی در دیدار ب��ا مدیرعامل بانک صنعت و معدن با
اشاره به اینکه در استان کرمان ،صدای هماهنگی برای توسعه وجود دارد
گفت :سعی کرده ایم با همه ارکان حکومتی و ائمه جمعه فضای توسعه
را در استان به وجود بیاوریم .استاندار کرمان ادامه داد 75 :هزار میلیارد
تومان س��رمایه گذاری با شرکت های خصوصی انجام داده ایم که شش
درصد آنها در حال اجرا هستند و  17درصد تامین مالی شده اند و برخی
از آنها هم مسیر نحس بروکراسی اداری را دنبال می کنند .وی بیان کرد:
استان کرمان در زمینه استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی در سال
گذش��ته در رتبه های برتر ق��رار دارد در حالی که در
صفحه 3
دولت قبل رتبه سی ام را داشتیم....
را بخوانید

خبر /یارانه دو هزار میلیارد تومانی برای تولید

صفحه 3

میزگرد اقتصاد کرمان /تدوین نقشه راه گردشگری

صفحه 4

گزارش /حلقه مفقودهای به نام صنایع تبدیلی

صفحه 6

گزارش /جزییات قیمت مسکن در کرمان

صفحه 7

کدام تیتر ،جای خالیات را پر خواهد کرد؟

صفحه 8

پیشنهاد سردبیر  30 /ویژگی سیاست خارجی کارآمد

صفحه 8

ماجراهای
پند آموز
دوستداران زمین!

وحید قرایی*

صحبت از دوس��تداران زمین که می شود شاید اولین
چی��زی که به ذهنمان م��ی آید گروه هایی از انس��انها
هستند که با همین شعار به حفظ کره زمین از آالینده
ها و مخاطرات ناشی از کژرفتاری زیست محیطی برخی
می پردازند و هدفش��ان نجات کره زمی��ن از رفتارهای
آلوده کننده زیس��ت محیطی است .اما کسانی که به هر
دلی��ل در راهروهای دادگاه ه��ا قدم می زنند می توانند
نوع دیگری از این دوس��تداران زمین را ببینند و عواقب
فعالیت هایشان را شاهد باشند .کسانی که به شدت سر
و کارش��ان با “زمین” گ��ره خورده و
ادامه در
رفتارش��ان زمینه گرفت��اری خود و
صفحه 8
دیگران را فراهم کرده است... .

آدرس :کرمان -بلوار جمهوری اسالمی -تلفن32476376 :
Kermangerad@gmail.com

جناب آقای مهندس محسن ضرابی

انتخاب شایسته جنابعالی را به عنوان عضو
و صنایع ،معادن و کشاورزی کرمان تبریک

روزافزون شما را از خداوند متعال خواهانیم.

عارفی

«اقتصاد کرمان»
را آنالین بخوانید

انتخاب شایسته جنابعالی را به عنوان

عضو هیات رییسه دوره هشتم فعالیت
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یادداشت

جناب آقای مهندس محمد جالل ماب
نایب رییس دوم اتاق بازرگانی کرمان
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خداوند منان خواستاریم.

تاریخ اقتصاد معاصر ایران نش��ان میدهد درحالی که
همه دولتها به محوریت بخش خصوصی در زبان اعتراف
کردهاند اما در عمل گونه دیگری شده و این شعار هرگز
محقق نشده است .ابالغیه روشن ،صریح و کارشناسانه
مقام معظم رهبری در نیمه دهه  1380اما این بنبست را
شکست و خصوصیسازی وارد مرحله تازهیی شد .ایشان
در همه س��الهای گذشته تاکید کردهاند ،اقتصاد ایران
بای��د تغییر ریل داده و از ریل دولتی
صفحه 3
به ریل خصوصی بیفتد... .
را بخوانید
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گفته و توفیق و سربلندی روزافزونتان را از

مهدی جهانگیری

حسن اعتماد هیات نمایندگان اتاق تهران و انتخاب
شایسته جنابعالی به عنوان نایب رییس اول اتاق
که نشان توانمندی و صالحیت جنابعالی و مایه
مباهات کرمانی هاست را تبریک گفته و توفیق
روز افزون آن مدیر توانمند را از خداوند بزرگ
خواستاریم.

انتخاب شایسته جنابعالی را به عنوان نایب رییس
دوره هشتم فعالیت اتاق بازرگانی و صنایع،
معادن و کشاورزی کرمان ،تبریک گفته و توفیق و
سربلندی شما را از درگاه ایزد منان مسئلت داریم.

هیات رییسه دوره هشتم فعالیت اتاق بازرگانی

در این شماره میخوانید:

انسجام بخش
خصوصی؛
شرط حذف
«خصولتیها»

جناب آقای دکتر مهدی جهانگیری
نایب رییس اول اتاق بازرگانی تهران

حسن اعتماد هیات نمایندگان اتاق کرمان
و انتخاب سزاوارانه جنابعالی به عنوان
نایب رییس اول اتاق کرمان را تبریک گفته
و برای آن مقام محترم در پیشبرد اهداف
بخش خصوصی استان ،موفقیت روز افزون
خواهانیم.

جناب آقای مهندس محسن رشید فرخی
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سخن اول

اتاق بازرگانی کرمان تبریک گفته و موفقیت
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