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اقتصادی  کمیسیون  رئیس  اقتصاد:  گروه 
شرکت  بزرگ ترین  تشکیل  اشاره  با  مجلس 
گفت:  کرمان  استان  در  سرمایه گذاری 
تالش های  گذشته  یک سال ونیم  طول  »در 
پروژه های  بزرگترین  اجرای  برای  زیادی 
صنعتی و معدنی در شهرستان های کرمان و 
به  موفق  که  گرفت  قرار  کار  دستور  در  راور 
به  جدید  سرمایه گذاری  ظرفیت های  ایجاد 
در  تومان  میلیارد  هزار   50 از  بیش  ارزش 

شهرستان های کرمان و راور شدیم«.
بر  تاکید  با  پورابراهیمی  محمدرضا 
این که این طرح ها در راستای تکمیل چرخۀ 
کرمان  استان  معدنی  و  صنعتی  فعالیت های 
تولید  بزرگ  کارخانه  »ایجاد  افزود:  است، 
الستیک های فوق سنگین با ظرفیت 30 هزار 
وارداتی  آن ها  تمامی  حاضر  حال  در  که  تن 
الکترودهای  تولید  کارخانه  ایجاد  است، 
واحدهای  نیاز  مورد  الکترود  که  گرافیتی 
و  می کند  تامین  را  استان  و  کشور  فوالدی 
ظرفیت  ایجاد  است،  وارداتی  تماما  اکنون 
فروسیلیس،  و  فرومنگنز  جدید  کارخانه های 
ایجاد بزرگترین بندر خشک مرکز لجستیک 
ظرفیت  بزرگترین  ایجاد  کرمان،  شهر  در 
خاورمیانه،  در  خورشیدی  سل های  تولید 
و  مس  صنعت  فعالیت های  توسعۀ  طرح های 
مس  صنعت  فرآوری  جدید  مجموعۀ  ایجاد 
در دستور  مهم  از جمله طرح های  در کشور 
کار یک سال ونیم گذشتۀ کمیسیون اقتصادی 

بوده است«.
ارتباطات  دفتر  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  وی  راور،  و  کرمان  مردم  نماینده  مردمی 
کرمان،  استاندار  حضور  با  مشترک  نشست 
مدیران دستگاه های اجرایی استان و مدیران 
معدنی  و  صنعتی  بزرگ  شرکت های  عامل 
محل  در  که  ملی   شرکت های  و  استانی 

کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل شد، اظهار 
آخرین  بررسی  منظور  به  نشست  »این  کرد: 
شهرستان های  اقتصادی  طرح های  وضعیت 
تا آخرین وضعیت  برگزار شده  کرمان و راور 
طرح های اقتصادِی در دست اجرا و برنامه های 
آن ها  عملیاتی  فرآیندهای  جهت  در  تسریع 

مورد بررسی قرار گیرد«.
کمیسیون  »ظرفیت  افزود:  پورابراهیمی 
فعالیت های  توسعۀ  جهت  در  اقتصادی 
و  است  کرمان  استان  و  کشور  اقتصادی 
موجود،  ظرفیت های  براساس  هستیم  آماده 
استان  در  توسعه  امر  به  الزم  کمک های 
کرمان و به ویژه در مرکز استان و شهرستان 
طرح ها،  فهرست  وی،  دهیم«.  انجام  را  راور 
ظرفیت ها و برنامۀ زمان بندی، آخرین وضعیت 
و مشکالت پیش روی طرح ها در سطح استانی 
که باید با دستور استاندار و پیگیری مدیران 
حل شود را ارائه داد و گفت: »مسائل ملی را 
از طریق کمیسیون حل می کنیم و امیدواریم 
در  کار  با کمک سرمایه گذاران کمافی السابق 
این  از  بهره برداری  شاهد  و  برود  جلو  استان 

طرح ها در آیندۀ نزدیک باشیم«.
استاندار کرمان نیز در این نشست با تقدیر 

اقتصادی مجلس، گفت:  رئیس کمیسیون  از 
مشکالت  حل  استان  در  ما  اولویت  »امروز 
بهبود  برای  مردم  اقتصادی  و  معیشیتی 
محمدمهدی  آن هاست«.  زندگی  وضعیت 
فداکار افزود: »این اقدامات مورد حمایت جدی 
دولت و ما در استان خواهد بود و دلیل حضور 
بزرگترین  اجرای  وضعیت  آخرین  بررسی  ما 
توسط  که  است  سرمایه گذاری  طرح های 
ریاست کمیسیون اقتصادی به نحو مطلوب در 
آمادۀ هرگونه همکاری  ما  بوده و  دستور کار 
برای استمرار مسیر حرکت طرح های مذکور 
کرد: »ظرفیت  بیان  وی  استان هستیم«.  در 
استان  معدنی  و  صنعتی  بزرگ  شرکت های 
در کنار منابع ملی و استانی توانمندی خوبی 
سرمایه گذاری  شرکت  بزرگترین  ایجاد  برای 
با  لذا  می کند  فراهم  مشترک  به صورت 
اقتصادی  کمیسیون  رئیس  با  که  مذاکراتی 
این حوزه داشتم،  افراد متخصص در  و سایر 
جمع بندی این است موضوع تشکیل بزرگترین 
مجموعۀ سرمایه گذاری کشور در استان کرمان 
با توجه به ظرفیت های شرکت های استانی و 
شود  فراهم  خصوصی  بخش  نقدینگی  منابع 
کرمان  استان  جغرافیای  کل  در  بتواند  تا 

فرصت های  شناسایی  با  جنوب  تا  شمال  از 
مرکز  در  که  اقداماتی  همانند  سرمایه گذاری 
استان توسط رئیس کمیسیون در حال انجام 

است، پیگیری و اجرایی کند«.
کمیسیون  رئیس  نشست،  این  ادامۀ  در 
پیشنهاد  از  تشکر  با  مجلس  اقتصادی 
شرکت  تاسیس  درخصوص  کرمان  استاندار 
»آمادۀ  کرد:  اظهار  استان،  سرمایه گذاری 
تخصصی  سازمان های  همکاری  پیگیری 
نیز  و  سرمایه  بازار  و  بورس  جمله  از  بزرگ 
معدنی  و  صنعتی  بزرگ  شرکت های  سایر 
تشکیل  فرآیند  در  تسریع  جهت  در  کشور 
استان  در  مشترک  سرمایه گذاری  شرکت 
از 4000  افزود: »بیش  کرمان هستیم«. وی 
نقدینگی  حجم  تومان(  میلیارد  )هزار  همت 
کشور است که به راحتی با حضور شرکت های 
مردم  استقبال  مورد  سرمایه گذاری،  بزرگ 
برای مشارکت خواهد بود و با منابع حداقلی 
شرکت های بزرگ ازجمله شرکت ملی مس، 
گل گهر، چادرملو، گهرزمین  گروه بارز، ... و نیز 
منابع نقدینگی بخش خصوص که پیش بینی 
می شود امکان پذیره نویسی بیش از 70 درصد 
از این منابع خارج از سهم موسسین از طریق 
و  شود  فراهم  است  امکان پذیر  سرمایه  بازار 
اقتصادی  ظرفیت  بزرگ ترین  می تواند  این 
استان کرمان در دولت سیزدهم برای اجرای 
کرمان  استان  در  اقتصادی  مهم  طرح های 
»پیشنهاد  کرد:  اضافه  پورابراهیمی  باشد«. 
اینجانب این است همزمان با دستورات الزم 
برای ایجاد شرکت مذکور با حضور شرکت های 
کمیسیون  همکاری  با  که  معدنی  صنعتی 
اقتصادی انجام می شود، طرح مطالعاتی اجرای 
پروژه های مهم در شمال، مرکز و جنوب استان 
کرمان نیز در دستور کار مشاور ذیصالح قرار 

بگیرد«. 

حسن پور مطرح کرد
بانک های استان فقط به دنبال 

جذب شرکت های بزرگ هستند
بردسیر  و  سیرجان  مردم  نماینده  اقتصاد:  گروه 
همۀ  این که  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  در 
بزرگ  شرکت   10 جذب  دنبال  به  استان  بانک های 
استان به عنوان مشتریان خود هستند، گفت: »این در 
حالی است که  90 درصد اشتغال استان در واحدهای 
دارد«. شهباز حسن پور در  و متوسط وجود  کوچک 
هفتادوچهارمین نشست شورای گفت وگوی دولت و 
بخش خصوصی استان کرمان افزود: »در حال حاضر 
استان قفل شده و واحدهای بسیاری تعطیل شده اند 
قانونی مسئوالن  از ظرفیت های  امکان  تا حد  باید  و 

استان برای رفع مشکالت استفاده کرد«.
صنایع،  بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
معادن و کشاورزی کرمان،  وی بیان کرد: »پیشنهاد 
می شود از شورای عالی بانک ها برای برگزاری نشستی 
در کرمان و بررسی اختیارات استان در رفع مسائل 
دعوت شود و رسیدگی قضایی به مسائل بانکی نیز در 

کوتاه ترین زمان ممکن صورت گیرد«. 

رئیس اتاق کرمان مطرح کرد
فضای نامناسب کسب وکار 

سرمایه را فراری داد
»سال  گفت:  کرمان  اتاق  رئیس  اقتصاد:  گروه 
گذشته بیش از 20 هزار میلیارد تومان فرار سرمایه 
برابر  چندین  که  گرفته  صورت  کرمان  استان  از 
بودجۀ عمرانی استان بوده و این موضوع نشان دهندۀ 

نامناسب بودن فضای کسب وکار است«.
سیدمهدی طبیب زاده در با تاکید بر این که بهبود 
فضای کسب وکار وظیفۀ حاکمیت است، اظهار کرد: 
»در پایش فصلی محیط کسب وکار 28 آیتم توسط 
که  می شود  بررسی  ایران  اتاق  پژوهش های  مرکز 
 27 به   30 رتبۀ  از   1400 زمستان  در  کرمان  اتاق 
را کسب  کمتری  نمرۀ  امتیاز،  نظر  از  اما  یافته  ارتقا 
کسب وکار  »فضای  کرد:  بیان  وی  است«.  کرده 
استان مناسب نیست و اتاق کرمان با توجه به اینکه 
و مشکالت حوزه های  دارد  اطالع  بنگاه ها  از شرایط 
صدور مجوز و سایر فرآیندها را می داند، همۀ تالش 
خود را برای همراهی دستگاه های مختلف در زمینۀ 
گزارش  به  می دهد«.  انجام  کسب وکار  فضای  بهبود 
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط 
هفتادوچهارمین  در  طبیب زاده  کرمان،  کشاورزی 
نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
مشکالت  و  مسائل  بررسی  موضوع  با  کرمان  استان 
بانکی فعاالن اقتصادی به ویژه بخش تولید و همچنین 
فضای کسب وکار استان بیان کرد: »بیشترین دغدغۀ 
و  بانک  بیمه،  بخش  در سه  استان  اقتصادی  فعاالن 
با  برگزاری نشست هایی  است که درخواست  مالیات 
روسای سازمان های ملی این مجموعه ها برای بررسی 
رئیس  داریم«.  را  استان  اقتصادی  مشکالت  حل  و 
فعالیت های  »زیربنایی ترین  داد:  ادامه  کرمان  اتاق 
مطالعاتی در حوزۀ بانکی در اتاق کرمان انجام شده 
که بحث های چالش برانگیزی مرتبط با این حوزه در 

فضای کسب وکار مطرح است«. 

با مجوز وزارت صمت؛
لوازم خانگی از اول تیر 

گران می شود
صنعت،  وزارت  سخنگوی  قالیباف،  اقتصاد:  گروه 
برخی  افزایش  مجوز  صدور  از  تجارت  و  معدن 
لوازم خانگی خبر داد و گفت: »در حوزۀ لوازم خانگی، 
افزایش قیمت 15 درصد برای تلویزیون و 10 درصد 
و  لباس شویی  ماشین  و  یخچال فریزر  یخچال،  برای 
ظرف شویی تایید شده و از اول تیر ماه اجرا می شود«.

ارتباط  همین  در  سراسری،  تسنیم  گزارش  به 
کرد:  بیان  خانگی  لوازم  انجمن  دبیر  هاشمی  عباس 
ابالغ  انجمن  به  کتبی  به صورت  مصوبه  این  »هنوز 
مصوبۀ  دریافت  با  اینکه  بیان  با  وی  است«.  نشده 
کتبی افزایش قیمت 10 تا 15 درصدی لوازم خانگی 
آن را به واحدهای تولیدی ابالغ خواهیم کرد، گفت: 
روند  تولید  نهاده های  قیمت  که  فعلی  شرایط  »در 
مطلوبی  نتایج  دستوری  سیاست های  دارد  افزایشی 

نخواهد داشت«. 

خبر پورابراهیمی خبر داد

بزرگترینشرکتسرمایهگذاریدراستانتشکیلمیشود

مورخ   96/32701/700 شماره  ممنوعیت  آگهی  پیرو 
عمل  به  بررسی های  و  مطالعات  نتایج  اساس  بر   ،96/7/4
در  مخزن  حجم  کسری  و  زیرزمینی  آب  سطح  افت  آمده، 
بنابراین  دارد.  ادامه  همچنان  شهداد  مطالعاتی  محدوده 
در  زیرزمینی  آب  سطح  افت  افزایش  از  جلوگیری  منظور  به 
محدوده یاد شده و به موجب ماده 4 قانون توزیع عادالنه  آب 
، ممنوعیت حفر چاه عمیق، نیمه عمیق و احداث قنات و یا هر 
موارد  استثنای  به   ( آب  منابع  از  بهره برداری  افزایش  گونه 
قانون  به  ماده  یک  الحاق  قانون  اجرایی  آیین نامه  در  مندرج 
وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین 
و ماده 57 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 
سال 84 و در حد سقف تخصیص آب ابالغ شده( در محدوده 
مطالعاتی مذکور طبق نقشه های موجود در دفتر حوضه آبریز 
فالت مرکزی و شرقی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب 
ایران و شرکت  آب منطقه ای کرمان از تاریخ اتمام آگهی فوق 

با   1406/4/14 تاریخ  تا  سال   5 مدت  به   )1401/4/14(
حدود اربعه به شرح زیر تمدید می گردد.

شهداد،  مطالعاتی  محدوده های  مرز  تالقی  محل  از  شمال: 
دق سرجنگل و زرند در امتداد مرز محدوده مطالعاتی به خط 
مانی  ده  کوه   2567 ارتفاعی  نقطه  گورک،   سیاهکوه  الراس 
روز، در ادامه در امتداد مرز محدوده مذکور به نقطه ارتفاعی 
1855 و از آنجا تا محل تالقی مرز محدوده های مطالعاتی دق 

سرجنگل، کویر لوت و شهداد
شرق: از محل تالقی مذکور در امتداد مرز محدوده مطالعاتی 
تا  مرز مذکور  امتداد  در  ادامه  در  و  ارتفاعی 351  نطقه  به 
و  لوت  کویر  شهداد،  مطالعاتی  محدوده های  مرز  تالقی  محل 

گلباف
محدوده  مرز  امتداد  در  مذکور  تالقی  محل  از  جنوب: 
مرز  امتداد  در  ادامه  در  و   618 ارتفاعی  نقطه  به  مطالعاتی 
مذکور به محل تالقی مرز محدوده های مطالعاتی شهداد، گلباف 

و کرمان – باغین و از آنجا تا نقطه ارتفاعی 4233 کوه پلوار
الراس  خط  به  پلوار،  کوه   4233 ارتفاعی  نقطه  از  غرب: 
ارتفاعات کوه های سیرچ، مندو، نقاط ارتفاعی 3957 و 3713 
سپس به خط الرس کافرکوه،  نقطه ارتفاعی 2975 کوه ده ماله 
در ادامه در امتداد مرز محدوده مطالعاتی به کوه کلیسکی و 
مطالعاتی شهداد، دق  تا محل تالقی مرز محدوده های  آنجا  از 

سرجنگل و زرند. ش آ 1339411
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