
شماره 779 / چهارشنبه - 29 تیرماه 1401 4

رئیس اتاق کرمان: 
در کرمان نیازمند حکمرانی 

اقتصادی خوب هستیم
گروه اقتصاد: رئیس اتاق کرمان در مراسم افتتاحیۀ 
همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان کرمان 
تحصیالت  دانشگاه  محل  در  گذشته  چهارشنبه  که 
تکمیلی و فناوری پیشرفته کرمان)هایتک( برگزار شد، 
تکریم  سرمایه گذاری،  و  کار  فرهنگ  »تقویت  گفت: 
سرمایه های اجتماعی، چابک سازی نظام تصمیم سازی، 
و  کار  و  کسب  فضای  بهبود  شاخص های  بر  تمرکز 
محورهایی  از  مجوزها  اخذ  پیچیدگی های  کاهش 
هستند که در همایش به آن ها پرداخته خواهد شد«. 

همایش  این که  بیان  با  طبیب زاده  سیدمهدی 
با  کرمان  استان  سرمایه گذاری  فرصت های  معرفی 
این هدف شکل گرفته است تا بتوانیم مدل هایی برای 
کنیم،  ایجاد  زیرساختی  بخش های  در  سرمایه گذاری 
بازار،  توسعۀ  کشاورزی،  و  آب  در  »بهره وری  افزود: 
تکمیل زنجیره های ارزش معدن، حمایت ویژه از رشد 
و توسعۀ واحدهای فناور و دانش بنیان، توسعۀ اقتصاد 
دیجیتال و توجه به اقتصاد گردشگری در این همایش 

مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت«.
حکمرانی  نیازمند  کرمان  »در  کرد:  بیان  وی 
اقتصادی خوب هستیم و اتاق بازرگانی بدون هیچ گونه 
دارد  که  اجتماعی  مسئولیت  دلیل درک  به  و  توقعی 
وارد این حوزه شده است و با به کارگیری کارشناسان 
می تواند  دارد،  بنگاه ها  کف  از  که  اطالعاتی  و  خبره 
مشاور امین و خوبی برای دستگاه های اجرایی، قانونی و 
قضایی استان باشد«.  به گزارش استقامت، طبیب زاده 
با بیان این که امیدواریم این همایش آغاز یک حرکت 
شتابان به سمت توسعۀ استان کرمان باشد، ادامه داد: 
»امیدواریم مباحثی که در این همایش مطرح می شود 
متوازن  توسعۀ  سمت  به  جدی  حرکت  برای  مبنایی 
باشد«. وی با اشاره به شعار سال با عنوان »سال تولید، 
دانش بنیان و اشتغال آفرین«، گفت: »سعی کردیم همۀ 
به  رسیدن  برای  که  باشد  این سمت وسو  به  برنامه ها 
این شعار و برنامۀ سال، یک تحقق عملی داده باشیم«.

رئیس اتاق کرمان با بیان این که این همایش حاصل 
تالش کارشناسان و مدیران زیادی است، توضیح داد: 
»در روز دوم همایش بیش از 15 قالب داریم و بیش 
از 100 نفر از متخصصین به نام کشور را در این پنل ها 
را  بخش  هر  در  توسعه  سندهای  تا  کردیم  گردآوری 
همایش  این  »دبیرخانۀ  کرد:  اظهار  وی  بنویسند«. 
متخصصان  بهترین  از  نفر  دو  از  و  بود  خواهد  فعال 
سابق  رئیس  قاسمی  دکتر  آقای  کشور،  اقتصادی 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی که در حال 
حاضر رئیس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی هستند 
و آقای دکتر حجت اهلل میرزایی از اقتصاددانان، اساتید 
تا  کردیم  درخواست  کشور  ارشد  مدیران  و  دانشگاه 
مباحثی که در این همایش مطرح می شود و در پنل ها 
به آن پرداخته می شود را در قالب، فرهنگ و ادبیات 
برنامۀ  احکام  در  بتوانیم  تا  کنند  جمع آوری  توسعه 
بخش  توسعۀ  برای  تاثیرگذار  و  اساسی  احکام  هفتم، 
باشیم«.  داشته  کشور  توسعۀ  نهایت  در  و  خصوصی 
طبیب زاده یادآور شد: »مباحثی که در همایش مطرح 
می شود باید به عنوان مطالبۀ عمومی ما از همۀ سیستم 
اجرایی و قضایی استان باشد تا مطمئن باشیم استان 
از  این که  بیان  با  ادامه  در  داریم«. وی  توسعه یافته ای 
سال 95 قرار بوده خط یازدهم گاز سراسری کشور با 
تامین گاز استان کرمان و خراسان جنوبی احداث شود 
که به تعویق افتاده است، گفت: »اگر خط یازدهم گاز به 
استان نیاید بسیاری از پروژه های در حال احداث و چه 
بسا پروژه های در حال کار با مشکل کمبود گاز مواجه 
خواهند شد و حتی در تامین برق نیز بحران خواهیم 
داشت«.  رئیس اتاق کرمان بیان کرد: »استان کرمان 
در تامین برق تقریبا در تراز مساوی است و تا چند سال 
آینده ما یک تراز منفی سه هزار مگاواتی خواهیم داشت 
که اگر از االن به فکر نباشیم حتما صنایع ما با مشکل 
کرد:  خاطرنشان  همچنین  وی  شد«.  خواهند  مواجه 
»گردشگری استان کرمان علیرغم برخورداری از کلیۀ 
پتانسیل ها در جایگاه مناسبی نیست و می تواند یکی از 
پیشران های اقتصادی استان کرمان باشد«. طبیب زاده 
پتانسیل های  استان کرمان جمع همۀ  این که  بیان  با 
»در  افزود:  است،  اقلیم  تنوع  و  معدن  انسانی،  نیروی 
بالقوه  بالفعل، و موانع  کشورهای پیشرفته پتانسیل ها 
هستند اما در کشور ما و استان کرمان، پتانسیل ها و 
امکانات بالقوه و موانع بالفعل هستند«.وی تاکید کرد: 
استان  یک  برای  الزم  پتانسیل های  کرمان  »استان 

پیشرفته و توسعۀ متوازن را دارد«. 

خبر

معرفی  روزۀ  دو  همایش  اقتصاد:  گروه 
با  کرمان  استان  سرمایه گذاری  فرصت های 
در  خارجی  و  استانی  ملی،  مسئوالن  حضور 
مرکز بین المللی تحصیالت تکمیلی و پیشرفته 

کرمان )هایتک( برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق کرمان، رئیس 
اتاق کرمان در آیین آغاز به کار این همایش با 
کرمان  استان  فراوان  ظرفیت های  به  اشاره 
برای سرمایه گذاری گفت: »جذب سرمایه گذار 
مورد  زیرساخت های  تکمیل  و  تامین  برای 
تقویت  کار،  فرهنگ  تقویت  استان،  نیاز 
به  مربوط  بهبود شاخص های  سرمایه گذاری، 
در  پیچیدگی ها  کاهش  کار،  و  کسب  فضای 
دریافت مجوزها از جمله اهداف برگزاری این 

همایش است«.
این که  به  اشاره  با  سیدمهدی طبیب زاده، 
با حضور  پنل تخصصی  این همایش 15  در 
حوزه های  متخصص  و  کارشناس   100
»دو  افزود:  می شود،  برگزار  اقتصاد  مختلف 
مطرح  مباحث  کشور  مطرح  اقتصاددان 
ادبیات  و  فرهنگ  با  را  این همایش  در  شده 
تا  کرد  خواهند  تدوین  و  جمع آوری  توسعه 
در  درج  برای  مناسبی  پیشنهادهای  بتوان 
احکام برنامۀ هفتم توسعه ارائه کرد. گزارش 
کامل سخنان طبیب زاده را در همین شماره 

استقامت بخوانید.

 تقویت انگیزۀ نیروی انسانی برای 
توسعه ضروری است

امام جمعه  و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
کرمان نیز در این همایش با اشاره به این که 
نیروی انسانی لوکوموتیوران قطار توسعه است، 
گفت: »این نیروی انسانی باید دانش، بینش 
انگیزۀ الزم برای توسعه و پیشرفت  عمیق و 

داشته باشد«.
حسن  والمسلمین  حجت االسالم 
وجود  »همچنین  افزود:  علیدادی سلیمانی 
نقشۀ راه، لزوم سرمایه و ثروت و امنیت کافی 
برای تغییر و تحول فرهنگی و فکری در یک 
توسعه  به  منجر  که  است  ضروری  جامعه 

می شود«.

 دهۀ 90 ضعیف ترین دهه در 
سرمایه گذاری بود

در ادامه وزیر اقتصاد و دارایی که میهمان 
 90 »دهۀ  گفت:  بود،  همایش  این  مجازی 
ضعیف ترین دهه از نظر جذب سرمایه گذاری ها 
در کشور بوده و مواردی از سرمایه گذاری ها که 
بانک ها  و  دولتی  نهادهای  توسط  انجام شده 
خاطرنشان  خاندوزی  است«سیداحسان  بوده 
کرد: »در وزارت اقتصاد و دارایی آمادگی الزم 
و  سرمایه گذاری  از  حمایت  و  همکاری  برای 
از طریق  و  توسعه در سازمان سرمایه گذاری 
مشوق هایی برای مالیات و ترخیص کاال وجود 

دارد«.

 400 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری 
محقق می شود

رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان در 
حال  در  کرمان  »استان  گفت:  همایش  این 
جهش بزنگاه اقتصادی و سیاسی است و در 
به  می تواند  نیز  کارآفرینی  و  سرمایه گذاری 

الگوی مطرح در کشور تبدیل شود«.
»نامناسب  کرد:  اظهار  حسن پور  شهباز 
به  کرمان  استان  کار  و  کسب  رتبۀ  بودن 
ناتوانی در معرفی و به تصویر کشیدن  دلیل 

توانمندی ها، ظرفیت ها و اقدامات است«.
با  بردسیر در مجلس  و  نماینده سیرجان 
اقتصادی  رشد  روند  استان  این که  به  اشاره 
افزود: »کمتر  خود را به خوبی طی می کند، 
کلوخۀ  کرمان،  استان  در  پیش  سال   10 از 
سنگ آهن در سیرجان تولید و صادر می شد 
آهن  و  گندله  کنسانتره،  به  کلوخه  بعدها  و 
و  شمش  به  حاضر  حال  در  و  اسفنجی 
فرآورده های فوالدی تبدیل و صادر می شود«.

میلیارد  هزار   400« کرد:  بیان  حسن پور 

تومان برای سرمایه گذاری در استان کرمان در 
سال 1404 پیش بینی شده که با برنامه ریزی 

صحیح و اجرای دقیق محقق می شود«.

تفکر دولت و تحریم دو مانع توسعه
مرکز  رئیس  همایش،  این  ادامۀ  در 
پژوهش های اتاق ایران با اشاره به این که اتاق 
اتاق های پیشرو در کشور است،  کرمان جزو 
استان  آمایش  سند  هزار صفحه  »سه  گفت: 
کرمان تهیه و در این اسناد تمام ظرفیت های 
و  استان  ماموریت  و  شده  بررسی  استان 
فرصت های سرمایه گذاری استان در حوزه های 

مختلف مشخص و شناسایی شده است«.
این  »در  کرد:  تصریح  قاسمی  محمد 
قرار  که  است  این  متفاوت  مسئلۀ  همایش 
نیست مانند قبل اسیر این گونه سندها شویم 
کنار  در  بخش خصوصی  اولین بار  برای  بلکه 
دولت، مسیر توسعۀ استان را مشخص می کند 
و در واقع سند آمایش از نگاه بخش خصوصی 

تهیه می شود«.
وی یک مانع مهم برای توسعه و پیشرفت 
کشور را تفکر دولت در مورد توسعه دانست 
دولت ها  پیشرفته،  کشورهای  »در  افزود:  و 
توسعه را بدون وابستگی به نفت و گاز و بر 
مبنای کسب درآمد از زمین، مالیات و اعتبار 
حقوقی انجام می دهند در حالی که در ایران 

این مسیر پیگیری نشده است«.
مهم  مانع  »دومین  کرد:  اظهار  قاسمی 
برای  جدی  مانع  که  تحریم هاست  توسعه، 
مالی  تامین  و  خارجی  سرمایه گذاری  جذب 

پروژه های بزرگ شده است«.
 

  مشارکت صندوق توسعه ملی
 در سرمایه گذاری ها

معاون منابع و مصارف صندوق توسعه ملی 
در ادامۀ این همایش اظهار کرد: »صندوق در 
سال جاری عالوه بر تسهیالت، مشارکت در 
البته  سرمایه گذاری را نیز در نظر گرفته که 
بیش از 20 درصد، مشارکت صورت نخواهد 
اهرم  دنبال  »به  گفت:  صالح  گرفت«.علیرضا 
کنار  در  ملی  توسعه  صندوق  منابع  کردن 
جذب  برای  سرمایه گذاری  در  مشارکت 
فاینانس خارجی در سرمایه گذاری ها هستیم«.

و  پیمانکاران  »اگر  داد:  ادامه  وی 
در  مهندسی  و  فنی  خدمات  صادرکنندگان 
آن ها  از  شوند  برنده  بین المللی  مناقصات 
برای  بتوان  که  طوری  به  می کنیم  حمایت 
13 درصد از سرمایه گذاری ضمانت نامۀ ارزی 

صادر کرد«.

 در موارد ریسک پذیر از مدیران 
حمایت می کنیم

در ادامۀ این همایش، رئیس کل دادگستری 
دستگاه  »حمایت های  گفت:  کرمان  استان 
اخیر  سال های  در  اقتصادی  فعاالن  از  قضا 
راهگشا بوده و حمایت ما از تولیدکنندگان و 

سرمایه گذاران واقعی است«.
حجت االسالم ابراهیم حمیدی اظهار کرد: 

»با توجه به رهنمودها و فرمایشات رهبر معظم 
انقالب احکام و آرای قضایی هیچ گاه به سمتی 
نخواهد رفت که مانع تولید و سرمایه گذاری در 
استان شود و همواره پشتیبانی الزم از فعاالن 

این عرصه وجود خواهد داشت«.
وی بیان کرد: »به نمایندگی از سازمان های 
اعالم  بازرسی  ویژه  به  قضایی  دستگاه  تابع 
می کنم ما از مدیران و سرمایه گذاران استان 
برای پیشبرد اهداف استان حمایت می کنیم، 
زیرا گاهی ممکن است مسئوالن و مدیران در 
ریسک پذیر  موارد  با  خود  تصمیم گیری های 

روبه رو شوند که باید از آن عبور کنند«.
حجت االسالم حمیدی گفت: »همان گونه 
موظف  کنیم،  مبارزه  فساد  با  موظفیم  که 

هستیم که یار سرمایه گذاران باشیم«.

 استان آمادگی بیشرتی برای 
سرمایه گذاری دارد

فرصت های  معرفی  همایش  دبیر 
)کرمان  کرمان  استان  سرمایه گذاری 
همایش  این  اختتامیه  در  آیدکس2022( 
پروژه   200 حدود  مطالعات  »پیش  گفت: 
دو  به  سرمایه گذاری  تومان  میلیارد   150 با 
زبان فارسی و انگلیسی انجام شده و در حال 
برای  بیشتری  آمادگی  کرمان  استان  حاضر 

سرمایه گذاری دارد«.
یک  آیدکس  »کرمان  افزود:  نقوی  علی 
استان  در  توسعه  و  سرمایه گذاری  جریان 
دبیرخانۀ  تا  برنامه ریزی شده  که  بود  خواهد 
فعالیت های  به  پویا  و  فعال  همایش،  دائمی 

خود ادامه دهد«.
پنل های  و  همایش  »این  داد:  ادامه  وی   
از  زیادی  جمع  حضور  با  آن  تخصصی 
صاحبنظران و متخصصان حوزه های مختلف 
برگزار شد، و استقبال از آن غیرمنتظره بود«.

مرکز  »رئیس  کرد:  تصریح  نقوی 
پژوهش های اتاق ایران در نشست های مختلف 
در  است  قرار  و  داشت  حضور  همایش  این 
این  تخصصی  خروجی های  آینده  ماه  یک 
همایش برای سرمایه گذاران جمع بندی شود و 

دبیرخانۀ دائمی کار خود را آغاز کند«.

ارتقا نقش بخش خصوصی در 
توسعۀ ملی

در  نیز  ایران  اتاق  پژوهش  مرکز  رئیس 
تالشی  همایش  »این  گفت:  آیین  این  ادامۀ 
توسعۀ  در  خصوصی  بخش  نقش  ارتقا  برای 
ملی بود و در حالی که در کشور همه منتظر 
اقدام دولت برای حل مشکالت هستند، قرار 
شد در استان کرمان برای اولین بار در کشور، 
بخش خصوصی در تدوین برنامۀ هفتم توسعه 

نظرات خود را اعالم کند«.
هدف  اینکه  به  اشاره  با  محمدقاسمی، 
این همایش این بود که چگونه می توان یک 
اقتصاد منبع محور را به یک اقتصاد دانش محور 
»امیدواریم  شد:  یادآور  کرد؟؛  تبدیل  پویا  و 
دولت مباحث مربوط به ثبات اقتصادی و نوع 
را در سطح ملی  اقتصاد  در  مداخالت دولت 

حل کند و مسائل مربوط به سطح استان را 
مسئوالن استانی دسته بندی کنند«.

تزریق  همایش  این  »در  کرد:  اظهار  وی 
فکر جدید به نظام برنامه ریزی استان و روش 
که  شد  تمرین  ملی  سطح  در  برنامه ریزی 
امیدواریم بتوان در سطح کشور آن را فراگیر 

کرد«.

 راه اندازی 
نظام کنرتل پروژه های استان

ضرورت  به  کرمان  استاندار  ادامه،  در 
به  استان  پروژه های  کنترل  نظام  راه اندازی 
بزرگ  پروژه های  رصد  و  پشتیبانی  منظور 
»شرکت های  گفت:  و  کرد  اشاره  استان 
بزرگ صنعتی و معدنی با استفاده از ظرفیت  
استان  توسعه  کار  پای  باید  استارت آپ ها 
خاطرنشان  فداکار،  محمدمهدی  باشند«. 
هستند  آن هایی  شرکت ها  »مهم ترین  کرد: 
که نیروی انسانی توسعه یافته دارند و برگزاری 
به توسعۀ فضای توسعه  چنین همایش هایی 

کمک می کند«.
وی با بیان این که توسعه به یک  انرژی و 
انگیزه نیاز دارد و با برگزاری همایش ها، فضا 
برای امر توسعه فراهم می شود، افزود: »تفاهم 
اولیه برای تاسیس شرکتی برای تامین مالی 
شرکت های  سهامداری  با  استان  پروژه های 
بزرگ به ارزش اولیۀ 500 میلیارد تومان انجام 

شده است«.

 خربهای خوب برای مراودات بانکی 
ایران و روسیه

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
مذاکرات  به  آئین  این  ادامۀ  در  نیز  اسالمی 
فشردۀ خود و همراهانش با رئیس کل بانک 
نخست وزیر  معاونان  و  اقتصاد  وزیر  مرکزی، 
و  کرد  اشاره  کشور  این  به  سفر  در  روسیه 
بانکی  مراودات  برای  گفت: »خبرهای خوبی 

بین دو کشور داریم«.
خاطرنشان  پورابراهیمی  محمدرضا 
تحریم،  فشارهای  همۀ  وجود  با  »ایران  کرد: 
باید  و  دارد  را  جهان  دانش  و  علم   16 رتبۀ 
بالاستفاده  که  موجود  سرمایه گذاری های 

هستند را فعال کرد«.
 770 و  هزار  یک  این که  به  اشاره  با  وی 
استان  در  بهره برداری  پروانۀ  دارای  واحد 
کرمان داریم، بیان کرد: »از این تعداد حدود 
15 درصد تعطیل هستند، حدود 30 درصد با 
درصد  می کنند، 25  کار  ظرفیت  درصد   20
تا   70 بین  بقیه  و  درصد   50 تا   20 بین 
100 درصد فعال هستند و 10 درصد 100 
اظهار  پورابراهیمی  فعالیت می کنند«.  درصد 
استان  تعطیل  و  نیمه فعال  »واحدهای  کرد: 
بتوانیم  تا  گیرند  قرار  ارزیابی  مورد  کرمان 
بهره سرمایه گذاری  حوزۀ  در  ظرفیت  این   از 

 ببریم«.

ادامه در صفحه بعد

در همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان مطرح شد

کرمان آمادگی بیشتری برای سرمایه گذاری دارد


