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بلومبرگتحلیلکرد

عکس :مهر

ایران ،بازار جهانی پسته را به لرزه میاندازد
صفحه 6

توسعه خطوط پروازی صنعت گردشگری کرمان ،ناکام می ماند؟

پرواز ناتمام

*خط پروازی کرمان-نجف که قرار بود با جذب گردشگر از کشورهای همسایه به کرمان ،صنعت نیمه جان گردشگری استان را احیا کند،
از سوی برخی کارگزاران و مدیران دولتی با مانع روبرو شده است و تنها استاندار کرمان است که می تواند گره گشای این ماجرا باشد.
اقتصاد کرمان:یکی از وعده هایی که علیرضا رزمحس��ینی اس��تاندار
کرم��ان از زمان آغاز به کار خود داده و بر آن تاکید داش��ته ،حمایت از
بخش خصوصی با هدف توسعه استان است.در همین راستا رزم حسینی
حمایت از بخش خصوصی فعال در صنعت گردشگری استان را هم نوید
داد و تالش کرد تا با راه اندازی خطوط پروازی جدید و ورود گردش��گر
از کش��ورهای همس��ایه به کرمان این صنعت نیمه جان را جانی دوباره
ببخش��د و احیا کند؛ایده ای که ظاهرا خود کارگزاران و مدیران دولتی،
س��د راه آن هس��تند چنانکه پرواز نجف – کرمان سرنوشتی دیگر پیدا
کرد و تنها استاندار کرمان است که می تواند گره گشای این ماجرا باشد.

این گزارش می افزاید،اواخر س��ال  1392بود که اس��تاندار کرمان به
اتفاق جمعی از مدیران دولتی و خصوصی استان راهی کشور عراق شد.
در این سفر رزمحسینی به عنوان استاندار کرمان در دیدار با استانداران
کربال و نجف ،خواهان افزایش سطح تعامالت بین استان کرمان و استان
های کربال و نجف در حوزه های مختلف صنعتی ،کش��اورزی و به ویژه
گردشگری شد.
در سفر مذکور که تعدادی از مدیران بخش های خصوصی کرمان در
حوزه گردشگری ،استاندار کرمان را همراهی می کردند ،توافق نامه ای
به منظور برقراری خط مس��تقیم پروازی بین ش��هرهای کرمان و نجف

منعق��د ش��د .در این توافق نامه بر حمایت بخ��ش دولتی از این پرواز و
تالش بخش خصوصی برای جذب گردشگران عراقی به منظور بازدید از
جاذبه های تاریخی استان کرمان تاکید شده بود.
اگرچ��ه در ابت��دای راه خط پروازی کرم��ان – نجف از حمایت بخش
دولتی برخوردار بود ،اما پس از گذش��ت دو س��ه ماه کارشکنی ها برای
متوقف ساختن این خط به بهانه های گوناگون آغاز شد.
مس��ئله ای که با اعتراض بخش خصوصی و آژانس چارتر کننده این
پرواز و س��کوت تعجب برانگیز مقامات ارش��د استان
صفحه  7را
روبرو گشت....
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خبر /ضرورت تاسیس شهرداری بافت قدیم

صفحه 2

گزارش /هفته ناآرام کارگران

صفحه 3

گزارش /انتخاب هیات مدیره جدید انجمن پسته

صفحه   6

یادداشت /گردشگری و  9دلیل برای توجه به آن

صفحه 7

خبر آخر /نیاز هزار میلیارد دالری برای ازدواج جوانان
پیشنهاد سردبیر  /کوچک سازی دولت در بوته فراموشی

صفحه 8

صفحه 8

سخن اول
تحلیل فرآیند سرمایه
گذاری در ایران ()2

بستر مناسب؛ الزمه
سرمایهگذاری
موثر

دکتر سید عبدالمجید
جالیی

در این نوشتار که بخشی از آن در شماره های گذشته
اقتصاد کرمان منتشر ش��ده ،به فرآیند سرمایه گذاری و
زمینه های الزم برای اس��تفاده از ظرفیت کامل سرمایه
گذاری های داخلی و خارجی بر اس��اس مبانی تئوری و
تجربه کشورهای موفق در این زمینه پرداخته خواهد شد.
یکی از مهمترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی ،سرمایه
گذاری اس��ت .جریان س��رمایه گذاری از نگاه حسابداری
تولید،می تواند رشد اقتصادی راافزایش
صفحه 3
و تحرک اقتصادی را بیشتر نماید...
را بخوانید

یادداشت

مرز بین اتاقهای
بازرگانی و
تشکلهای اقتصادی

محمدرضا دهقانپور*

واژهی «مردم��ی ک��ردن اقتصاد» به عن��وان یکی از
رس��التهای اقتصاد مقاومتی در س��ادهترین تعبیر و یا
تعری��ف خود به معنی س��پردن امور اقتص��ادی اعم از
تصمیمگیری و اجرای آن به مردم است .قاعدتاً نمایندگان
م��ردم یک جامع��ه در تحقق اقتص��اد مقاومتی ،بخش
خصوص��ی خواهد بود .بخش خصوصی نیز برای اجرای
این مأموریت مهم بایس��تی در وهل��هی اول از عملکرد
جزیرهای و منتهی به نفع ش��خصی دس��ت برداش��ته و
با تجمیع قدرت خود در قالب تش��کل اقتصادی ،ضمن
یافتن وجهی قانونی و پذیرفته شده،
ادامه در
صفحه 2
نسبت به تقویت درونی تشکلها و...

