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رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان:

شرکتهای بزرگ  ۸۵درصد صنعت و معدن کرمان را راهبری میکنند

دبیــر ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی اســتان کرمــان
بــا ارائــه شــاخصهای کلــی اقتصــادی اســتان گفــت:
بیــش از  ۸۵درصــد از بخــش صنعــت و معــدن اســتان
توســط شــرکتهای بــزرگ صنعتــی و معدنــی از جملــه
مجموعههــای مــس ،گل گهــر ،کارخانجــات فــوالد (میدکــو)
و خودروســازیهای بــم راهبــری میشــود.
جعفــر رودری در گفــت و گــو بــا ایرنــا ضمــن اشــاره بــه
راهبردهــای اصلــی دســتیابی بــه اقتصــاد مقاومتــی و ارائــه
مــدل مفهومــی بــرای تبییــن سیاســت گــذاری و برنامــه
ریــزی در حــوزه اقتصــاد مقاومتــی اســتان و تســهیل
جهتگیریهــا و تبییــن بهتریــن قابلیتهــای توســعه
و آســیبپذیریها در اقتصــاد و توســعه پایــدار از هــدف
گــذاری رشــد و ســرمایه گــذاری جهــت دسترســی بــه
اهــداف بلنــد مــدت و چشــم انــداز اســتان و همچنیــن
برنامــه ریــزی در راســتای رفــع و آمادگــی مقابلــه بــا آســیب
پذیریهــا و فقــدان تعادلهــای توســعه اســتان در قالــب

طرحهــای برنامههــای اقتصــاد مقاومتــی خبــر داد.
وی بــا ارائــه نــکات مهــم مــورد تاکیــد اقتصــاد اســتان بــه
منظــور سیاســت گــذاری بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی
اســتان ،خشکســالی و بیــان منفــی بیــش از  ۸۰۰میلیــون
مترمکعــب آب هــای زیرزمینــی و ضــرورت اصــاح ســاختار
اقتصــادی از طریــق متعــادل ســازی ســهم بخــش هــای
اقتصــادی و نیــز مــدرن ســازی بخــش کشــاورزی و کاهــش
مصــرف آب و افزایــش راندمــان آب از طریــق افزایــش
مکانیزاســیون ،احــداث گلخانــه ،آبیــاری نویــن ،اصــاح
الگــوی کشــت و ارتقــاء کشــاورزی ســنتی ،راهبــرد اصلــی
بــرون رفــت از وضعیــت موجــود دانســت.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان کرمــان
بــا اشــاره بــه اینکــه بــر اســاس آمــار و اطالعــات موجــود
بهــرهوری آب در اســتان نصــف متوســط کشــوری اســت
گفــت :ایــن موضــوع بــه دلیــل ســهم بــاالی بخــش مهــم
کشــاورزی اســت کــه بــا شــرایط اقلیمــی اســتان ســازگار
نبــوده و در حــال حاضــر بیــش از تــوان اکولوژیــک بهــرهوری
صــورت مــی گیــرد.
وی بــا اشــاره بــه کل مانــده تســهیالت و ســپردههای اســتان

از رونــد نزولــی ســهم مانــده تســهیالت اســتان نســبت بــه
کشــور خبــر داد و افــزود :اســتان کرمــان رتبــه هشــتم ســهم
مانــده تســهیالت اســتانهای کشــور را بــه خــود اختصــاص
داده اســت.
رودری بــا اشــاره بــه نقــش موثــر معیــن هــای اقتصــادی در
پیشــبرد اهــداف اقتصــاد مقاومتــی گفــت :تــا پایــان ســال
۹۷تعــداد  ۱۳۰پــروژه بــا ســرمایه گــذاری بالــغ بــر  ۸هــزار
میلیــارد تومــان و بــا هــدف ایجــاد اشــتغال بالــغ بــر هشــت
هــزار و  ۵۰۰نفــر اقــدام شــده اســت.
وی اولویــت بخشــی بــه برنامههــای ســه ســاله و دنبــال
نمــودن اقدامــات مــورد تفاهــم در زمــان مــورد انتظــار
همــکاری در انجــام مطالعــات توســعه پایــدار روســتایی
موضــوع مــاده  ۲۷برنامــه ششــم و کمــک بــه اجــرای آنهــا،
نقــش کارگــزاری توســعه در رویکــرد اقتصــادی ،اســتفاده
از ظرفیــت هــای مشــارکت هــای عمومــی -خصوصــی
و همچنیــن تبصــره  ۱۹قانــون بودجــه ،ارتقــاء روحیــه
مشــارکتی بــا اســتفاده از اقدامــات فرهنگــی و اقتصــادی و
جمعــی را اقدامــات مــورد انتظــار از معیــن هــای اقتصــادی
جهــت پیشــبرد اهــداف توســعه اســتان برشــمرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان اعالم کرد :

وجود  ۵۰رقم پسته در کلکسیون پژوهشکده پسته ایران در رفسنجان

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان رفســنجان گفــت :تنــوع
ارقــام پســته ایــران از مزایــای ایــن محصــول اســت و درحــال
حاضــر  ۵۰رقــم پســته در کلکســیون پژوهشــکده پســته
ایــران کــه در رفســنجان مســتقر اســت ،داریــم.
بــه گــزارش ایســنا ،حســین رضایــی در جمــع خبرنــگاران
اظهــار کــرد :پیشبینــی میشــود امســال  ۲۰۰هــزار تــن
پســته در کشــور تولیــد شــود و کشــور رقیــب ۳۵۰هــزار تــن
پســته دارد کــه در مجمــوع  ۵۵۰هــزار تــن پســته در کل
دنیــا تولیــد و بــه بازارهــای جهانــی عرضــه میشــود.
وی بــا بیــان اینکــه  ۱۰۰هــزار تــن پســته از ســال گذشــته
در انبارهــای پســته دنیــا موجــود اســت ،افــزود :امســال ۱۰۰
هــزار تــن پســته خنــدان در ایــران تولیــد و بــه دنیــا عرضــه
میشــود.
مدیــر جهــاد کشــاورزی رفســنجان در ادامــه بــا اشــاره بــه

آغــاز فصــل برداشــت پســته در رفســنجان ،بیــان کــرد۱۰ :
درصــد محصــول ســال جــاری بــه صــورت کال چیــده شــده
کــه بــرای مصــارف مــواد غذایــی اســتفاده میشــود و در
مجمــوع پیشبینــی میشــود کــه  ۲۰هــزار تــن تــا ۲۴
هزارتــن در شهرســتان رفســنجان پســته داشــته باشــیم کــه
دو هــزار میلیــارد تومــان پــول وارد شهرســتان میشــود.
رضایــی بــا اشــاره بــه اینکــه مناطــق نــوق و کبوترخــان
امســال عملکــرد خوبــی در هکتار دارنــد و بیشــترین محصول
بــرای ایــن دو منطقــه اســت ،افــزود :کشــکوئیه و رفســنجان
وضعیــت خوبــی از نظــر برداشــت در ســال جــاری ندارنــد
کــه دو عامــل منفــی تأثیــر ســویی در محصــول داشــته کــه
از تغییــرات اقلیمــی ناشــی میشــود  ۷۲۶ســاعت دمــای ۳۷
درجــه در مجمــوع داشــتیم کــه بــرای پســته مضــر اســت.
مدیــر جهــاد کشــاورزی رفســنجان تصریــح کــرد :میانگیــن
پوکــی در شهرســتان و اســتان را بــاالی  ۳۰درصــد اســت و
بــه دلیــل گرمــای تیــر و مــرداد بیــش از ۴۰درصــد محصــول
دهنبســت اســت.

مدیرکل امور عشایری استان کرمان هشدار داد:

ترک سکونتگاهها توسط عده ای از عشایر
در پی بروز خشکسالیهای اخیر

مدیــرکل امــور عشــایری اســتان کرمــان
گفــت :خشکســالی هــای اخیــر عرصــه را بــر
ایــن قشــر تنــگ و درآمــد آنهــا را کاهــش
داده و ســبب تــرک ســکونتگاه توســط عــده
ای از عشــایر و اســکان در حاشــیه شــهرها
شــده اســت غافــل مانــدن از ایــن قشــر
تبعاتــی را دارد کــه ســبب تحمیــل هزینــه
هــای بیشــتر بــر جامعــه خواهــد شــد.
بــه گــزارش ایســنا« ،رضــا نیکــزادی» در
جلســه شــورای عشــایری شهرســتان بــا
بیــان اینکــه جامعــه عشــایری واقعیتــی،
اجتماعــی ،اقتصــادی و سیاســی اســت
گفــت  :جامعــه عشــایری بــه عنــوان
بخشــی از تاریــخ کشــور بایــد مــورد توجــه
قــرار گیــرد.
وی بــا بیــان اینکــه قریــب  ۶۰۰خانــوار
از عشــایر بــا بیــش از  ۳۵۰۰نفــر در
حــوزه شهرســتان کرمــان زندگــی مــی
کننــد کــه بــا حــدود  ۱۵۰هــزار رأس دام
نقــش عمــده ای در تامیــن و تولیــد مــواد
غذایــی مــردم شهرســتان دارنــد ادامــه داد
 :ایــن جامعــه مولــد بــا کمتریــن توقعــات

و امکانــات توانســته انــد خدمــات بســیاری
بــه جامعــه ارائــه دهنــد.
نیکــزادی بــا اشــاره بــه آییــن نامــه ســال
 ۸۴هیــأت وزیــران بــا موضــوع وظایــف
دســتگاههای اجرایــی درقبــال جامعــه
عشــایری گفــت :باتوجــه بــه پراکندگــی
جغرافیایــی عشــایر ،امکانــات ارائــه شــده
از ناحیــه دســتگاه هــای اجرایــی و اعتبــار
در نظــر گرفتــه شــده بــرای آنــان کافــی
نیســت.
مدیــرکل امــور عشــایری اســتان بــا تاکیــد
بــر حفــظ فرهنــگ جامعــه عشــایری گفــت:
اقدامــات مــا بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه
اصالــت و فرهنــگ عشــایری حفــظ شــود.
وی افــزود :خشکســالی هــای اخیــر عرصــه
را بــر ایــن قشــر تنــگ و درآمــد آنهــا را
کاهــش داده و ســبب تــرک ســکونتگاه
توســط عــده ای از عشــایر و اســکان در
حاشــیه شــهرها شــده اســت غافــل مانــدن
از ایــن قشــر تبعاتــی را دارد کــه ســبب
تحمیــل هزینــه هــای بیشــتر بــر جامعــه
خواهــد شــد.

رضایــی بــا بیــان اینکــه تولیــد امســال زیــاد اســت نبایــد
همیــن االن محصــول را یکبــاره عرضــه کــرد ،گفــت:
محصــول را بایــد کــم کــم عرضــه کــرد تــا تعــادل قیمــت
و قیمــت واقعــی محصــول صــورت گیــرد و پیشبینــی
میشــود ســال آینــده بیــش از دوبرابــر محصــول داشــته
باشــیم کــه دو برابــر ایــن رقــم وارد شهرســتان خواهــد شــد.
مدیــر جهــاد کشــاورزی رفســنجان در ادامــه بیــان کــرد :ســه
تولیدکننــده نمونــه کشــوری بــا  ۱۰و  ۱۲تــن در هکتــار از
رفســنجان هســتند و کســانی کــه فکــر میکننــد پســته بــه
بنبســت رســیده بــا ایــن عملکــرد میفهمنــد کــه هنــوز
هــم بــا ایــن عملکــرد در هکتــار ظرفیــت افزایــش تولیــد
وجــود دارد.
رضایــی ادامــه داد :بایــد تــاش شــود  ۵۰۰کیلوگــرم در
هکتــار را بــه یــک تــن و  ۲۰۰هــزار کیلــو برســانیم باغدارانــی
کــه  ۱۲تــن در هکتــار برداشــت کردنــد بــرای هــر هکتــار
حــدود  ۵۰میلیــون تومــان هزینــه کردنــد و بــاالی یــک
میلیــارد تومــان درآمدشــان بــوده اســت.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس خبر داد:

اجرای  ۷۵درصد خط لوله انتقال آب خلیجفارس تا سرچشمه

نماینــده مــردم رفســنجان و انــار در
مجلــس شــورای اســامی از اجــرای ۷۵
درصــد خــط لولــه انتقــال آب خلیجفــارس
تــا سرچشــمه رفســنجان خبــر داد و
گفــت :اگــر بــه  ۸۴درصــد برســد آب بــه
سرچشــمه خواهــد رســید.
بــه گــزارش ایســنا ،احمــد انارکیمحمــدی
در جلســه شــورای اداری شهرســتان
رفســنجان اظهــار کــرد :امــروز شــاهد
انگشــت اتهــام اروپاییهــا بــه ســمت
آمریــکا هســتیم و نکتــه مهــم ایــن اســت
کــه اروپــا بــه حــرف مــا در خصــوص
آمریــکا رســید.
وی افــزود :علیرغــم تحریمهایــی کــه بــر
کشــورمان روا داشــته شــده امــا امنیــت این
کشــور امــروز موجــب شــده از کشــورهای
زیــادی بــرای ســرمایهگذاری در ایــران

حضــور یابنــد و هفتــه گذشــته یــک تیــم
از تجــار اروپایــی میهمــان رفســنجان بــود
و باغــات و مراکــز فــرآوری پســته مــا را
بازدیــد کردنــد.
نماینــده مــردم رفســنجان و انــار در مجلس
شــورای اســامی بــا اشــاره بــه حضــور دو
وزیــر میــراث فرهنگــی و گردشــگری و
صنعــت ،معــدن و تجــارت در روز گذشــته
در اســتان کرمــان و دســتاوردهای آن بــرای
اســتان ،ادامــه داد :شهرســتان رفســنجان
در زمینــه گردشــگری ظرفیــت باالیــی دارد
و بزرگتریــن خانــه خشــتی جهــان مســائل
و مشــکالتش بــه زودی برطــرف میشــود.
وی وجــود آثــار و بناهایــی را ذکــر کــرد
کــه بــه آن اهمیتــی داده نمیشــود و
افــزود :بــه همیــن آثــار در کشــورهای
مختلــف بهــا داده میشــود کــه ثــروت
زیــادی را بــرای آن کشــور دارد.
انارکیمحمــدی خاطرنشــان کــرد :یــک
گردشــگر زیارتــی ۴۰۰دالر ،یــک گردشــگر
توریســتی یــک هــزار و  ۴۰۰دالر و یــک
گردشــگر توریســت درمانــی دو هــزار و
 ۴۰۰دالر ارزآوری دارد بنابرایــن بایــد در
رونــق صنعــت گردشــگری تــاش کنیــم.
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معاون استاندار کرمان:

انتقال گردش مالی شرکتهای بزرگ معدنی
به داخل استان در حد انتظار نیست
معــاون هماهنگــی امــور
عمرانــی اســتاندار کرمــان
گفــت :طبــق قانــون و مصوبــه
شــورای عالــی معــادن،
انتقــال حســابها و گــردش
مالــی شــرکتهای بــزرگ
معدنــی و صنعتــی بــه بانکهــای اســتان بایــد عملیاتــی شــوند.
بــه گــزارش ایســنا «ســیدمصطفی آیــت اللهــی موســوی» در
نشســتی پیرامــون تصمیــم شــورای معــادن اســتان مبتــی
بــر اجرایــی شــدن بنــد  ۲مصوبــات در خصــوص انتقــال
حســابها و گــردش مالــی شــرکت هــای بــزرگ معدنــی
بــه بانکهــای اســتان بــا اشــاره بــه گــزارش خوداظهــاری
شــرکتهای گل گهــر و مــس و میــزان فــروش و واریــز و
برداشــت وجــه آنهــا در ســال  ،۹۷بــا اســتناد بــه مفــاد
قانــون مبنــی بــر انتقــال حســاب و گــردش مالــی شــرکتهای
بــزرگ معدنــی بــه اســتان عنــوان کــرد :ایــن مســئله طبــق
قانــون بایــد اجرایــی شــود.
معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار کرمــان بــر
پیگیــری موضــوع از ســوی دســتگاه هــای اجرایــی و نظارتــی
اســتان تاکیــد کــرد و افــزود :آنچــه کــه مــا انتطــار داشــتیم،
طبــق قانــون و مصوبــه شــورای عالــی معــادن در خصــوص
گــردش مالــی حســابها بــه اســتان اتفــاق نیفتــاده اســت.
آیــت اللهــی موســوی بــا اشــاره بــه اینکــه بیــش از یــک
ســال ،مــورد انتقــال حســاب شــرکتهای بــزرگ معدنــی بــه
اســتان دنبــال مــی شــود ،ادامــه داد :دقیقــا مطابــق قانــون
بایــد عمــل شــود و تعارفــی هــم بــا کســی نداریــم .نمــی
شــود از معــادن ایــن اســتان اســتفاده کننــد ،امــا گــردش
مالــی جــای دیگــری باشــد .معــاون هماهنگــی امــور عمرانی
اســتاندار کرمــان برخــورد قانونــی و نظــارت الزم از ســوی
دســتگاه هــای مربوطــه را بــا شــرکت هایــی کــه از ایــن
قانــون تمکیــن ندارنــد ،خواســتار شــد.

مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان خبر داد:

تثبیت بیش از  76درصد اراضی ملی استان
کمبود نقشهبردار در کرمان!

مدیــر کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان بــا بیــان
اینکــه تثبیــت بیــش از  76درصــد اراضــی ملــی اســتان
دســتاوردهای مهمــی را در زمینــه پیشــگیری از تصــرف
غیرقانونــی اراضــی ملــی و حفــظ حقــوق دولتــی بــه دنبــال
داشــته اســت خاطــر نشــان کــرد :بــا بررســی مشــکالت
موجــود در خصــوص باقیمانــده اراضــی ملــی تثبیــت نشــده،
برنامــه عملیاتــی بــرای شــش ماهــه دوم ســال جــاری
تدویــن شــده کــه در ایــن گردهمایــی بــه تمامــی روســای
واحدهــای ثبتــی و ادارات منابــع طبیعــی و آبخیــزداری ابــاغ
مــی شــود.
بــه گــزارش ایســنا «رضــا طالبــی زاده» در گردهمایــی
مشــترک مدیــران کل و روســای ادارات منابــع طبیعــی
و آبخیــزداری و ادارات ثبــت اســناد و امــاک اســتان بــه
منظــور بررســی مســائل و هماهنگــی بیشــتر پیرامــون
تثبیــت اراضــی ملــی شــمال اســتان ،ضمــن بزرگداشــت
هفتــه دفــاع مقــدس و گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدای
جنــگ تحمیلــی گفــت :اولویــت کاری اداره کل ثبــت اســناد
و امــاک اســتان تســهیل خدمــت رســانی بــه مــردم بــا
اســتفاده ســامانه هــای مکانیــزه مــی باشــد و در ایــن راســتا
تثبیــت مالکیــت اراضــی دولتــی و تعییــن حــدود مســتثنیات
مــردم در اولویــت کاری ادارات ثبــت اســتان قــرار دارد.
وی بــه بحــث کمبــود نیــروی انســانی متخصــص خصوصــاً
نقشــه بــردار در ادارات ثبــت اشــاره کــرد و گفــت :کمبــود
نیــرو باعــث اختــال در ســرعت خدمــت رســانی بــه مــردم
و اربــاب رجــوع شــده اســت و ســعی مدیــران و مســئولین
اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان بــر آن بــوده کــه
بــا اســتفاده از فنــاوری هــای نویــن کمبــود نیــروی انســانی
را بــه نوعــی جبــران کننــد و باعــث تســریع خدمــت رســانی
بــه مــردم شــریف اســتان کرمــان شــوند امــا ارائــه برخــی
خدمــات ثبتــی منحصــر بــه وجــود افــراد متخصــص مثــل
نقشــه بــردار جهــت حضــور در محــل وقــوع ملــک و تهیــه
نقشــه کاداســتری مــی باشــد و کمبــود نقشــه بــردار باعــث
کنــدی امــور و اختــال در پاســخگویی بــه مــردم شــده اســت.

