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سخن اول

میزگرد «اقتصاد کرمان»

مسکن؛ رونق یا رکود؟

5

آغاز روز شمار برای بهره برداری از باغ تاریخی فتح آباد

بوی بهار در باغ خزان زده

در آیین تجلیل از معلمان نمونه استان
مطرح شد

صفحه 7

ورود محصوالت کرمان به بورس كاال به کجا می رسد؟

اما و اگرهای حضور در بورس کاال
اقتصاد کرمان :اردیبهشت  92بود که در نشست اعضای هیأت مدیره
ب��ورس کاال با هیأت نمایندگان اتاق کرمان و فعاالن اقتصادی اس��تان،
تشکیل کارگروه ورود محصوالت کشاورزی کرمان به بورس کاالی کشور
با اولویت پذیرش پس��ته ،مورد توافق قرار گرفت و اعضاي اين كارگروه
نيز مش��خص شدند«.محسن جاللپور» نايب رئيس اتاق ايران و رئیس
اتاق کرمان در این نشس��ت گفت :این کارگروه پس از بررسی شرايط و
رفع موانع ،مقدمات ورود محصوالت کش��اورزی استان به بورس کاال را
فراهم خواهد كرد و کرمان به عنوان استان سرمایهگذاریهای بلند مدت
در زمینه تولید ش��هرت دارد و محصوالت معدنی ،کشاورزی ،صنعتی و
گردش��گری اس��تان آماده ورود به بورس کاال است .جاللپور ادامه داد:
ام��ا در اين ميان ،ورود محصوالت کش��اورزی ب��ه بورس كاال با توجه به
نیاز این محصوالت به وجود بازر باثبات و اطمینان بخش ،ضرورت دارد

و ش��فافیت و عدم ابهام در فعالیت های بورس ،امکان ورود محصوالت
کش��اورزی به بورس کاال را بیش از پیش فراهم خواهد آورد.محمدرضا
پور ابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی نيز
خواستار حضور بنگاههای اقتصادی کرمان در بازار سرمایه کشور شد و
ادامه داد :با توجه به تعدد و پتانسیل بالقوه بنگاههای اقتصادی کرمان،
زمینه حضور محصوالت و کاالهای این استان در بورس فراهم است.
وی افزود :بورس کاال تجلی گاه خواسته های تولیدکنندگان و مصرف
کنندگان است و در این بازار است که همه فعاالن بازار ،نیازهای خود را
در یک فضای رقابتی ،شفاف و قانونمند مطرح می کنند.
همچنین در این جلس��ه موافقت ش��د تا تاالر منطقه ای بورس کاال
برای سهولت ارتباط تولید کنندگان محصوالت در استان کرمان و عرضه
مستقیم محصوالت خود  ،در کرمان راه اندازی گردد.

در این نشست،اسماعیل نجار ،استاندار وقت کرمان هم با اعالم حمایت
از راه اندازی تاالر منطقه ای بورس کاال در کرمان اظهار داشت  :تمرکز
نهادهای مالی کشور در پایتخت مانع رشد و توسعه استان ها شده است
این در حالی است که بخش اعظمی از ثروت و درآمد ملی استان نیز در
پایخت در گردش می باشند.
به گزارش اقتصاد کرمان با وجود گذش��ت دو س��ال از این نشس��ت،
تاکنون اتفاق خاصی در زمینه ورود محصوالت کرمان به بورس کاال رخ
نداده اس��ت.جلیل کاربخش عضو هیات نمایندگان دوره هفتم و هشتم
اتاق کرمان در این باره می گوید:برای ورود پسته به بورس کاال در سال
گذش��ته پیگیری ها و نشست هایی با مدیران بورس کاال داشته ایم که
نتیجه ای تاکنون حاصل نش��ده و مشکالتی در مورد
صفحه 3
استانداردسازی عرفی پسته وجود دارد.....
را بخوانید

جناب آقای ذکاءاسدی
معاون محترم سیاسی_ امنیتی
استاندار کرمان

جناب آقای ذکاءاسدی
معاون محترم سیاسی_ امنیتی
استاندار کرمان
با نهایت تاسف و تاثر ،مصیبت در گذشت والده
گرامی تان را تسلیت عرض می نماییم .از درگاه
ایزد منان برای آن عزیز از دست رفته ،رحمت
واسعه ی الهی و برای بازماندگان  ،صبر و شکیبایی
خواستاریم.

ضمن ابراز همدردی ،مصیبت وارده را به جنابعالی و
خانواده محترم تسلیت گفته و از درگاه احدیت برای
آن عزیز از دست رفته ،آرامش و برای بازماندگان
صبر وشکیبایی مسالت می نماییم.

مدیریت بیمه ایران  -استان کرمان

هفته نامه اقتصاد کرمان

دعوت به
همکاری

هفتهنامه «اقتصاد کرمان» از افراد واجدشرایط
عناوین شغلی زیر دعوت به همکاری مینماید

متقاضیان محترم برای تکمیل فرم
درخواست شغل به آدرس :بلوار

جمهوری اسالمی  -نبش کوچه شماره
یک  -مجتمع تجاری ایمان  -طبقه
اول -واحد  3مراجعه نمایند.
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کارشناسی اقتصاد

آقا  -خانم
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در نظرسنجیهای «اقتصاد کرمان» شرکت کنید و به باشگاه مخاطبان «اقتصاد کرمان» بپیوندید

پرسش همگانی
استاندار کرمان

در این شماره میخوانید:
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پنجره واحد؛
برداشتی متفاوت
از اصل قانون

محمدرضا دهقانپور*

پنج��ره واحد به عنوان گلوگاهی موثر برای تس��هیل
ش��رایط س��رمایه گذاری و فعالیت اقتصادی ،موضوعی
است که اخیرا ً بسیار از آن یاد می شود.
تعاریف و اس��تتناج های متفاوتی از این موضوع شده
است که در پاره ای از آنها ،بحث «پنجره واحد تجاری»
مطرح است .که در این تعریف ،پنجره واحد ،راهی برای
تسهیل تجارت شناخته می شود .اما در قانون برنامه پنجم
توسعه ،سعی شده است با گسترش این مفهوم ،از پنجره
واحد برای تسهیل شرایط سرمایه گذاری به بهترین نحو
استفاده شود.
صفحه 3
را بخوانید

یادداشت

خبر /مدیرعامل جدید گل گهر سیرجان معرفی شد

صفحه 3

گزارش /سرنوشت نامعلوم سهام عدالت

صفحه 4

تدبیر بیمهای
کرمانیها
حسن عمادآبادی*

خبر 240 /تومان مزد یک فصل تالش پیازکاران

صفحه 6

گزارش /تهدید جدی برای محصول خرما

صفحه 6

خبر آخر /تصاحب  1/5میلیون شغل توسط اتباع بیگانه
پیشنهاد سردبیر  /مفتخورهای اقتصاد چه کسانی هستند؟

صفحه 8

صفحه 8

صنعت بیمه مجموعهای است که با محیط غیر بیمهای
و خارج از صنعت نیز به خوبی در ارتباط و دارای تعامل
اس��ت .به نظر می رس��د که برای فرهنگ س��ازی بیمه
بایس��تی ابتدا به تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص
در زمین��ه ارائه خدمات بیم��ه ای اقدام نمود .همچنین
ب��ه وس��یله برنامهریزی و آم��وزش در مقاطع تحصیلی
مختلف برای آش��نایی بیش��تر با فرهنگ بیمه میتواند
اقدامات موثری صورت گیرد هرچند در اس��تان کرمان
تاکنون از طریق رسانههای عمومی ازقبیل تلویزیون و
روزنامه های رسمی استان به این مهم
صفحه 4
پرداخته شده است ...
را بخوانید

