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کرمان  اتاق  کل  دبیر  اقتصاد:  گروه 
گفت: »تقریبا در استان منابع آزاد وجود 
ندارد و شبکۀ بانکی در عمل قفل است«.

هم اندیشی  نشست  در  امیری  حسن 
اشتغال آفرینی  کسب وکار،  تسهیل  کمیته 
در  گذشته  »ماه  افزود:  قضایی  حمایت  و 
به  وزیران  هیات  و  رئیس جمهور  سفر 
استان، در نشست با وزیر اقتصاد وضعیت 
خاص شبکۀ بانکی را اعالم کردیم به طوری 
که 110 هزار میلیارد تومان منابع استان 
استان  مصارف  تومان  میلیارد  هزار  و 80 
خطی  زیر  تعهدات  به  توجه  با  و  است 
اسنادی،  اعتبارات  بانکی،  شبکه  کل 
تسهیالت مشارکتی، هیچ  و  ضمانتنامه ها 

منابعی برای بانک ها باقی نمی ماند«.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، 
عضو  کرمان،  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 
و  بانکی  وثوق  مورد  خبرگان  هیات 

»امسال  داد:  ادامه  استان،  در  اقتصادی 
را  بنیان  دانش  تولید  انقالب  معظم  رهبر 
در نامگذاری سال مورد تاکید قرار دادند و 
با توجه به اینکه کرمان رتبۀ 16 را از نظر 
کشور  در  بنیان  دانش  شرکت های  تعداد 
و  مالی  تامین  با  کنیم  تالش  باید  دارد، 
کمک بانک ها بتوان این رتبه را به جایگاه 

پنجم ارتقا داد«.
پژوهش های  و  آموزش  مرکز  مدیر 
مدیریت  سازمان  آینده نگری  و  توسعه 
این  در  نیز  کرمان  استان  برنامه ریزی  و 
خدمات رسانی  از  قدردانی  ضمن  نشست 
در  »محدودیت ها  کرد:  بیان  بانک ها، 
پرداخت تسهیالت شرایط سختی را برای 
متقاضیان ایجاد کرده که امیدواریم امسال 
و  فناوری  راهبری  شورای  راه اندازی  با 
تولید دانش بنیان در استان، جایگاه تولید 

دانش بنیان را ارتقا ببخشیم«.

خردادماه  »در  افزود:  سعیدی  بهنام 
ابالغ  تولید  جهش  قانون  جاری  سال 
مترقی در کشور  قوانین  از  یکی  شده که 
فعالیت های  مسیر  و  می شود  محسوب 
آینده  تا 15 سال  را حداقل  بنیان  دانش 

مشخص می کند«.
وی با اشاره به اینکه با اجرای این قانون 
می توان از حالت سنتی تولید خارج شویم، 
تصریح کرد: »در آیین نامه های این قانون 
چگونگی ارزش گذاری فناوری و وظیفه و 
نوع فعالیت هر دستگاه مشخص شده که 

اگر اجرایی شود بسیار موثر خواهد بود«.
فناورانه  نیاز   400« گفت:  سعیدی 
محیط  کشاورزی،  مختلف  حوزه های  در 
امور  انرژی،  معدن،  صنعت،  آب،  زیست، 
زیربنایی و خدمات در کمیته های مختلف 
اساس  بر  فرآیندهایی  طی  تا  شده  احصا 

ظرفیت های مختلف تولید شود«. 

میراث فرهنگی،  مدیرکل  جامعه:  گروه 
کرمان  استان  صنایع دستی  و  گردشگری 
از اختصاص 50 میلیارد ریال برای تدوین 
توسعۀ  راهبردی  سند  شدن  اجرایی  و 
گردشگری استان در سفر رئیس جمهور به 
کرمان خبر داد و گفت: »این سند در سطح 
کرمان  استان  و  است  شده  تدوین  ملی 
مطالعاتی  طرح  توانسته  راستا  این  در  نیز 
برای  که  کند  تهیه  را  استان  گردشگری 
تدوین و اجرایی شدن آن نیازمند اعتبار بود 
که خوشبختانه این اعتبار در سفر ریاست 

جمهور به کرمان اختصاص یافت«.
فریدون فعالی با اشاره به انجام مطالعات 
مربوط به شناسایی، مستندنگاری و ثبت در 
حوزه های آثار منقول و غیرمنقول، میراث 
ملموس و ناملموس استان، افزود: »در این 

زمینه 20 میلیارد ریال در نظر گرفته شده 
است«. وی ادامه داد: »تجهیز و ساماندهی 
حفاظت  یگان  حفاظتی  پایگاه های 
میراث فرهنگی استان کرمان از اولویت های 

کاری اداره کل میراث فرهنگی است«.
کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
»استان  کرد:  اظهار  وی  کرمان،  استان 
 780 و  جهانی  ثبت  اثر   7 دارای  کرمان 
و  محوطه ها  همچنین  و  ملی  ثبت  اثر 
سایت های باستان شناسی ارزشمندی است 
که از نظر پایگاه های حفاظتی و تجهیزات 
مرتبط به آن ها و همچنین نیروی انسانی 

در حداقل وضعیت ممکن است«.
به  توجه  »با  کرد:  خاطرنشان  فعالی 
و  نگهداری  مذکور،  آثار  باالی  اهمیت 
حفاظت از آن ها الزامات مختلف حفاظتی 
را می طلبد که خوشبختانه در سفر ریاست 
جمهور به کرمان 50 میلیارد ریال به این 

حوزه اختصاص یافت«. 

دورۀ  پانزدهمین  فرهنگ وهنر:  گروه 
است  قرار  ایران  نواحی  جشنواره موسیقی 
برگزار  کرمان  میزبانی  به  امسال  پاییز 
شورای  جلسۀ  راستا  همین  در  شود. 
حضور  با  جشنواره  این  سیاست گذاری 
استاندار کرمان، معاون هنری وزیر فرهنگ 
در  شورا  اعضای  سایر  و  اسالمی  ارشاد  و 

تهران برگزار شد.
معاون امورهنری وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در این نشست به برگزاری شایستۀ 
جشنواره و درخور شأن هنرمندان موسیقی 
اقوام کشور تأکید کرد و برگزاری جشنواره 
و  حضور  تجلی  را  ایران  نواحی  موسیقی 
ایران  مختلف  اقوام  هنرمندان  همدلی 

اسالمی دانست.
آمادگی  اعالم  با  ساالری  محمود 
این  برگزاری  در  هنری  معاونت  مجموعۀ 
افزود: »موسیقی نواحی  رویداد موسیقایی 
از میراث فرهنگی ارزشمند کشور است که 
حفظ، معرفی و پاسداشت این ذخیرۀ عظیم 
فرهنگی از اهمیت بسزایی برخوردار است«.

کرمان  استاندار  فداکار،  محمدمهدی 
فرهنگی  رویدادهای  برگزاری  به  اشاره  با 
موسیقی  فرهنگی  اثر  و  کرمان  استان  در 
ضمن  ملت ها،  میان  فرهنگی  روابط  بر 
ابراز خرسندی از تداوم برگزاری جشنواره 
موسیقی نواحی در کرمان، از اعالم آمادگی 
هرچه  برگزاری  برای  استان  مدیریت 

و  نهادها  همکاری  با  جشنواره  این  بهتر 
همکاری  با  استان  در  مرتبط  دستگاه های 
گفت:  و  داد  خبر  کرمان  ارشاد  اداره 

»موسیقی زبان مشترک اقوام است«.
این  در  همچنین  ایسنا،  گزارش  به 
دفتر  مدیرکل  اهلل یاری  محمد  دیدار 
ارشاد  کل  مدیر  روحی  محسن  موسیقی، 
جشنواره  دبیر  مرآتی  محمدعلی  کرمان، 
انجمن  مدیرعامل  ستایشگر  امیرعباس  و 
موسیقی ایران، گزارشی از روند هماهنگی 
ستاد اجرایی در تهران و کرمان و اقدامات 
اجرایی، فراهم کردن تمهیدات زیرساختی 
در کرمان و فراخوان جشنواره توضیحاتی 

را ارائه دادند. 

گروه جامعه: رئیس سازمان ثبت احوال 
کارت  صدور  فرایند  به  اشاره  با  کشور 
بی شناسنامه،  افراد  برای  موقت  شناسایی 
بلوچستان،  و  »استان های سیستان  گفت: 
خراسان، گلستان، کرمان و آذربایجان غربی 
بیشترین آمار افراد بی شناسنامه را در سطح 

کشور دارند«.
افراد  این که  بیان  با  کارگر  هاشم 
بی شناسنامه باید به ادارات ثبت احوال در 
سطح استان ها و شهرستان ها برای دریافت 
کارت شناسایی موقت مراجعه کنند، اضافه 
کرد: »با صدور کارت شناسایی، بخش قابل 
شناسنامه  فاقد  افراد  مشکالت  از  توجهی 

حل خواهد شد و این فرایند در نهایت به 
تابعیت  که  افرادی  برای  شناسنامه  صدور 

ایرانی دارند، خواهد انجامید«.
به گزارش مهر، وی در ارتباط با فرایند 
افراد  برای  موقت  شناسایی  کارت  صدور 
کرد:  اظهار  است،  شده  آغاز  بی شناسنامه 
افراد  باب  در  پرونده  هزار   8 »هم اکنون 
سازمان  در  کشور  سطح  در  بی شناسنامه 

ثبت احوال تشکیل شده است«.
کارگر ادامه داد: »با اقدام اخیر سازمان 
کارت  صدور  با  ارتباط  در  احوال  ثبت 
بی شناسنامه،  افراد  برای  موقت  شناسایی 
گام مهمی در ارتباط با شناسنامه دار شدن 

افراد بی شناسنامه برداشته خواهد شد«.
معاون وزیر کشور همچنین با اشاره به 
اینکه در آیندۀ نزدیک برنامه ریزی خواهد 
تشکیل  جهت  بی شناسنامه  افراد  تا  شد 
پرونده و دریافت کارت شناسایی موقت به 
دفاتر پیشخوان و یا سایر مراکز در دسترس 
نیز  زمینه  این  »در  گفت:  کنند،  مراجعه 

اطالع رسانی خواهد شد«.
فرایند  از  »پس  کرد:  خاطرنشان  وی 
طی  و  موقت  شناسایی  کارت  صدور 
بررسی  و  قانونی  حقوقی،  الزامات  کردن 
شناسنامه  آن ها  برای  افراد  تابعیت های 

صادر می شود«. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
خبر داد

توقف اصالح اساس نامۀ 
صندوق بازنشستگی مس

مجلس   اقتصادی  کمیسیون  رئیس  اقتصاد:  گروه 
شورای اسالمی گفت: »با توجه به مغایرت های قانونی 
رئیس  اجتماعی،  تامین  و  رفاه  عالی  شورای  مصوبۀ 
اجرای  توقف  موقت  دستور  اداری،  عدالت  دیوان 
مس  شرکت  بازنشستگی  صندوق  اساس نامۀ  اصالح 
با  نشست  در  پورابراهیمی  محمدرضا  کرد«.  را صادر 
حجت االسالم والمسلمین مظفری، رئیس دیوان عدالت 
اداری گزارشی از نتیجۀ کارگروه تخصصی تشکیل شده 
با همکاری کمیسیون اقتصادی، معاونت قوانین و مرکز 
این  قانونی  مغایرت های  دربارۀ  مجلس  پژوهش های 
مصوبه ارائه کرد و افزود: »مصوبۀ شورای عالی رفاه و 
تامین اجتماعی با اصل خصوصی سازی مغایرت دارد«.

پورابراهیمی،  پیگیری  با  کرمان،  ایرنا  گزارش  به 
پیرو جلسه با مدیرعامل شرکت ملی مس، مدیرعامل 
کانون  رئیس  و  مس  شرکت  بازنشستگی  صندوق 
مغایرت  مستندات  ارائۀ  بر  مبنی  مس  بازنشستگان 
اجتماعی  تامین  و  رفاه  عالی  شورای  مصوبۀ  قانونی 
صندوق  موسسه  اساس نامۀ  اصالح  درخصوص 
بازنشستگی صنایع ملی مس ایران، نشستی با حضور 

رئیس دیوان عدالت اداری برگزار شد.
مدیرعامل  کرمان،  استاندار  حضور  با  نشست  این 
شرکت ملی مس و رئیس کانون بازنشستگی شرکت 

مس برگزار شد.

با حکم استاندار کرمان؛
»حمید سالخورده« سرپرست 
اداره کل مدیریت بحران شد

محمدمهدی  سوی  از  حکمی  طی  جامعه:  گروه 
فداکار استاندار کرمان، »حمید سالخورده« به سمت 
سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری کرمان 
امضای  به  لوحی  اهدای  با  همچنین  شد.  منصوب 
استاندار کرمان، از زحمات مجید سعیدی در اداره کل 

مدیریت بحران استانداری کرمان تقدیر به عمل آمد.
به گزارش فرای کرمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون  کرمان،  استانداری 
به  معارفۀ حمید سالخورده  آیین  در  کرمان  استاندار 
سرپرستی اداره کل مدیریت بحران استانداری کرمان 
بیان کرد: »تنوع و گستردگی اقلیمی در ایران موجب 
شده که جزو 10 کشور اول به لحاظ بالیای طبیعی 
با اشاره به بحران خیز بودن استان  باشیم«. بیگ زاده 
کرمان افزود: »با به کارگیری اصول و ضوابط در حوزۀ 
مقابله توانسته ایم از شدت بحران ها و آسیب ناشی از 
آن جلوگیری کنیم«. وی بیان کرد: »مواجه با بحران 
در چهار مرحلۀ قبل، آغاز، حین و بعد از آن باید اتفاق 
بیفتد و در این زمان ها اشراف کامل به مسائل داشت«.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان ادامه 
داد: »بیشترین فعالیت ها به حوزۀ پیشگیری معطوف 
می شود و در مراحل بعد آمادگی، مقابله و بازتوانی و 
بازسازی است«. وی خاطرنشان کرد: »مدیریت بحران 
کاری فراملی است و مهم ترین کارکرد در این مجموعه 

هماهنگی است«. 

با حکم هیات مدیره؛ 
یزدانی راد سرپرست مؤسسه 
صندوق بازنشستگی مس شد

گروه اطالع رسانی: »محسن یزدانی راد« عضو هیات  
با  مس  شرکت  بازنشستگی  صندوق  مؤسسه  مدیره 
مصوبۀ هیات  امنا، به عنوان سرپرست مؤسسه صندوق 
منصوب  ایران  مس  صنایع  ملی  شرکت  بازنشستگی 
دانشگاه  از  فیزیک  لیسانس  دارای  یزدانی راد  شد. 
 MBA باهنر کرمان و مدرک فوق لیسانس در رشتۀ

از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است.
صندوق  مؤسسه  عمومی  روابط  گزارش  به 
بازنشستگی شرکت مس، در این جلسه که با حضور 
دکتر علی رستمی مدیرعامل شرکت ملی مس، رئیس 
هیات مدیره، اعضای هیات مدیره صندوق بازنشستگی 
شرکت مس، معاونان مالی و اقتصادی و مدیران گروه 
حراست و روابط عمومی برگزار شد، با تقدیر از زحمات 
جدید  سرپرست  به عنوان  یزدانی راد  حسنی،  آرمان 

معرفی گردید.

رئیس سازمان مدیریت
و برنامه ریزی استان:

نیمی از زنان جوان کرمانی 
بیکار هستند

گروه اقتصاد: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان  اشتغال  خالص  این که  بیان  با  کرمان  استان 
بیکار  زنان  »تعداد  گفت:  است،  شده  مثبت  کرمان 
استان بیشتر از مردان است به طوری که در بهار امسال 
نرخ بیکاری مردان 5.4 درصد و این نرخ در زنان 26 

درصد بوده است«.
جعفر رودری رتبۀ استان کرمان در نرخ مشارکت، 
را بیست ودوم کشوری دانست و افزود: »جایگاه استان 

کرمان به لحاظ نرخ بیکاری، نیز رتبۀ هفدهم است«.
وی با بیان این که نرخ بیکاری جوانان در ردۀ سنی 
18 تا ۳5 سال در سطح کشور 16.6 درصد و این نرخ 
»نرخ  داد:  ادامه  است،  درصد  کرمان 20.۳  استان  در 
ردۀ سنی 14.7  این  در  استان کرمان  مردان  بیکاری 
)جمعیت  جوان  زنان  از  نیمی  تقریبا  اما  است  درصد 
خانم های  بیکاری  نرخ  و  هستند  بیکار  استان  فعال( 

استان کرمان حادتر است«.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان 
با بیان این که تقریبا شش درصد شاغلین استان بیسواد 
و 72 درصد نیز دیپلم و پایین تر از دیپلم هستند، گفت: 
»بیکاران دیپلم و زیر دیپلم استان ۳۳ درصد هستند 
و این درحالی ست که متوسط کشوری 55 درصد بوده 
و تقریبا بیکار بیسواد در استان کرمان نداریم و حدود 

0.۳ درصد است«.
در  شهریورماه   1۹ وی  کرمان،  ایسنا  گزارش  به 
سرمایه گذاری  و  اشتغال  اقتصادی،  کارگروه  جلسۀ 
استان کرمان به تحلیل بازار کار استان پرداخت و بیان 
کرد: »براساس گزارش مرکز آمار، نرخ مشارکت استان 
در بهار امسال 2 واحد درصد نسبت به فصل زمستان 
در  درصد  از 41.1  که  گونه ای  به  است  یافته  کاهش 
بهار 1401  به ۳۹.2 درصد در  زمستان سال گذشته 

رسیده است«.
رودری از کاهش سه واحد درصدی نرخ مشارکت 
به زمستان  نسبت  امسال  بهار  در  استان کرمان  زنان 
گذشته خبر داد و یادآور شد: »نرخ فعالیت مردان از 
67.7 درصد به 66.۳  درصد و نرخ مشارکت زنان از 

15.۳ درصد به 12.۳ درصد رسیده است«.
وی همچنین با اشاره به کاهش نرخ بیکاری استان 
کرمان، گفت: »نرخ بیکاری استان کرمان در زمستان 
این درحالی ست که  و  بود  سال گذشته 11.2 درصد 
متوسط نرخ بیکاری کشور ۹.4 درصد بوده است که در 
بهار 1401 نرخ بیکاری استان کرمان 8.7 درصد شده 
است که می تواند ناشی از کاهش نرخ فعالیت باشد و 
بخش عمدۀ آن به اشتغال مثبتی که در استان ایجاد 

شده است، برمی گردد«.
وی با بیان این که 448 هزار جوان در ردۀ سنی 15 
اضافه کرد: »51 درصد  داریم،  استان  در  تا 24 سال 
این جمعیت را آقایان و 4۹ درصد را خانم ها تشکیل 
می دهند که یک چهارم )24.6 درصد( جمعیت مردان 
این گروه سنی و 48.5 درصد زنان این گروه سنی استان 
شاغل، در حال تحصیل و دارای مهارت آموزی نیستند 
که در آینده این جمعیت مستعد بیکاری هستند زیرا 

دنبال توانمندسازی و کسب مهارت نیستند«.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان 
با اشاره به این که هر چه بروکراسی و مداخلۀ دولت در 
اقتصاد بیشتر می شود، در مقابل سهم اشتغال غیررسمی 
استان  اشتغال  بیشتر می شود، گفت: »45 درصد  نیز 
است  غیررسمی  استان  اشتغال  درصد   55 و  رسمی 
معنی  به  غیررسمی  اشتغال  که  داشت  مدنظر  باید  و 

غیرقانونی یا فقیر بودن نیست«.
وی خاطرنشان کرد: »تعهد اشتغال استان کرمان 
در سال جاری 60 هزار و ۳74 فرصت شغلی بوده که 
۳1 هزار و 440 فرصت آن در بخش صنعت، 10 هزار 
و 585 فرصت در بخش کشاورزی و 18 هزار و ۳4۹ 
 78 تاکنون  و  است  خدمات  بخش  در  شغلی  فرصت 

درصد هدف شش ماهۀ استان محقق شده است«. 

خبر

دبیرکل اتاق کرمان: 

مدیرکل میراث فرهنگی استان خبر داد

در شورای سیاست گذاری جشنوارۀ موسیقی نواحی ایران مطرح شد؛

رئیس سازمان ثبت احوال کشور اعالم کرد

شبکۀ بانکی در استان قفل است

سندراهبردیتوسعۀگردشگریکرمانتدوینمیشود

اعالم آمادگی کرمان برای برگزاری بهتر جشنواره 

بیشترین افراد بی شناسنامه در کرمان و 4 استان دیگر 

خبر


