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خبرنامه

سرپرســت معاونت امور اقتصادی و توســعه

از این ظرفیت ها توجه جدی شود.

رابطه باید بر مبنای تجمیع امکانات و همراهی و

منابــع اســتانداری کرمــان گفــت  :امکانات و
حمید مالنوری در کارگروه توســعه صادرات همکاری به پیش رفت .وی گفت :در حوزه حمایت زیرساخت های توسعه
زیرساخت های بسیار زیادی برای توسعه اقتصادی استان کرمان افزود :هر امکانی برای توسعه و نشاط از کاالی ایرانی برای اســتفاده از این کاالها باید اقتصادی در کرمان
در این استان فراهم شده و باید به نحوه استفاده اقتصادی در کشور باید به کار گرفته شود و در این تالش کرد اما نمی توان مرزهای کشور را بست .فراهم است
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اطالعیه بانک تجارت
درخصوص پرونده تخلف
در استان کرمان

بانک تجــارت با صدور اطالعیهای درخصوص تخلف
صورتگرفته در استان کرمان در سال  ،۱۳۹۲مبنیبر
صــدور چکهای بیــن بانکــی و ضمانتنامه جعلی و
صوری ،جزئیات اقدامات صورتگرفته توسط این بانک
را تشریح کرد.
در اطالعیه بانک تجارت آمده اســت« :ســوءجریان
صورتگرفته در نیمه دوم سال  ۱۳۹۲توسط این بانک
و با همکاری و همراهی مراجع امنیتی و نظارتی کشف
شــد و بالفاصله بانک تجارت نســبت به طرح شکایت
اقــدام کرد .در همین راســتا بازپــرس پرونده پس از
احضــار متهمان پرونده و انجام تحقیقات الزم نســبت
به صدور قرار بازداشــت اقدام کرد و تاکنون علی اکبر
عمارتســاز متهم اصلی پرونده در بازداشــت بوده و با
التفات به صدور کیفرخواست بابت موارد اتهامی ،جلسه
رسیدگی آن به تاریخ سوم دیماه  ۱۳۹۷در شعبه چهار
دادگاه ویژه رســیدگی به جرایم مفسدان و اخاللگران
اقتصادی برگزار شد ».در بخش دیگری از این اطالعیه
آمده است :در طول این پنج سال بانک تجارت توانست
با نظــارت بازپرس پرونده بخشــی از ضمانتنامههای
مجعول را ابطال کند و همچنین خســارتهای مربوط
بــه چکهای بین بانکی نیز بــه حیطه وصول درآمده
است .در پایان این اطالعیه ،بانک تجارت ضمن تقدیر
از تالشهای قوهقضائیه خواســتار آن شــد تا موجبات
ابطال باقیمانده ضمانتنامههــا و تعیین تکلیف وجوه
مورد اختالف ضمانتنامهها فراهم شوند و متخلفان به
سزای اعمال خود برسند.

 ۴۰۴دشت در وضعیت ممنوعه

آسیبشناسیها نشان میدهد «تداوم خشکسالیها»،
«افــت بارندگیهــا» و «تخلیه روزافــزون منابع آب
زیرزمینی» موجب شــده تا از میان  ۶۰۹دشت کشور،
 ۴۰۴دشت در شرایط بحرانی به سر ببرند و استانهای
فارس ،کرمان ،خراسانرضوی ،اصفهان و خراسانجنوبی
در صدر مناطق دارای بیشــترین تعداد دشت ممنوعه
قرار بگیرند.
بهگــزارش پایگاه اطالعرســانی وزارت نیرو (پاون)،
بررســیها حاکی از آن اســت که ایران طی یک دهه
اخیــر بهصورت مداوم بارندگیهــای کمتر از میانگین
بلندمدت را تجربه کرده اســت که این شرایط در کنار
افزایش چشــمگیر برداشتها و استفاده از آبخوانهای
زیرزمینی موجب شده ،کشــور ما با کاهش محسوس
منابع آبی زیرزمینی مواجه شــود .تداوم خشکسالیها،
افت بارندگیها و فشــار هر چه بیشــتر به سفرههای
زیرزمینی بهعنوان منابع اســتراتژیک آب کشور باعث
شده تا از ابتدای ســال تاکنون  ۲۳دشت نیز به جمع
دشتهای ممنوعه کشور افزوده شود و هرگونه توسعه
بهرهبرداری از منابع آبهای زیرزمینی در دشــتهای
یاد شــده ممنوع است .بر اساس ارزیابی صورت گرفته،
اســتانهای فارس با حدود  ۹۰دشــت ،کرمان با ۳۷
دشت ،خراسانرضوی با  ۳۳دشت ،اصفهان با  ۲۶دشت
و خراسانجنوبی با  ۲۵دشت در صدر استانهای دارای
بیشــترین دشــتهای ممنوعه و ممنوعه بحرانی قرار
گرفتهاند .در حال حاضر برداشت از چاههای غیرمجاز به
حدود  ۷ /۸میلیارد مترمکعب رسیده است و نگاهی به
روند افزایش دشتهای ممنوعه در کشور نشان میدهد
از ابتدای دهه  ۸۰تاکنون تعداد دشتهای ممنوعه در
ایران حدودا دو برابر شــده است .همچنین ادامه فشار
به منابع زیرزمینی موجب شده است تا کسری تجمعی
آبخوانهای زیرزمینی کشور به  ۱۳۰میلیارد مترمکعب
برســد که حدود  ۱۰۶میلیارد مترمکعب از این کسری
طی  ۲۰ســال اخیر اتفاق افتاده اســت و هر ساله نیز
رقمی در حدود ۶میلیارد مترمکعب به کســری مخازن
زیرزمینی کشور اضافه میشود.

الیحه جامع مدیریت شهری
بهزودی به مجلس میرود

مدیرکل دفتر شوراهای شهر و روستای وزارت کشور
گفت :وزارتخانه بهطور جدی از الیحه مدیریت یکپارچه
شــهری حمایت کرده و بهزودی این الیحه به مجلس
میرود .به گزارش «ایســنا» بهزاد افشار افزود :با توجه
به اینکه تصویب این الیحه کمک بیشتری به مدیریت
شهری کشور میکند ،دولت و مجلس شورای اسالمی
بهطور جدی پیگیر آن هستند.
وی بــا بیان اینکه فقدان مدیریت یکپارچه شــهری
یک چالش اســت ،اظهــار کرد :با اجرایی شــدن این
الیحه بســیاری از مشــکالت مدیریتی شهر در کشور
مرتفع خواهد شــد .مدیرکل دفتر شــوراهای شــهر و
روســتای وزارت کشور گفت :برخی معتقدند با اجرایی
شدن مدیریت یکپارچه شهری نارضایتی مردم افزایش
مییابد و اعتبارات در جای خود هزینه نمیشــود ولی
دولت تالش خود را برای نهایی کردن آن انجام میدهد.
افشار با اشاره به الیحه درآمدهای پایدار شهری افزود:
این الیحه هم تقدیم هیات دولت شده و تالش میشود
بهزودی تعیین تکلیف شود .وی بیان کرد :آییننامههای
دیگری هــم در ارتباط بــا افزایش حقــوق و مزایای
شهرداران ،آییننامه هیاتهای حل اختالف ،هیاتهای
تطبیق و آییننامه اصول عوارض تقدیم دولت شده است.
افشار عمده مشــکالت شهرداریها را مالی ذکر کرد و
گفت :عمده درآمد شــهرداریها بر اساس درآمدهای
ناپایدار اســت و به همین خاطر بیشتر شهرداریها با
مشکالت مالی مواجه هستند .مدیرکل دفتر شوراهای
شهر و روستای وزارت کشور ساختار نیروی انسانی در
شهرداریها را نامناســب دانست و گفت :شهرداریها
بر اســاس چارت سازمانی اداره نمیشوند و بسیاری از
نیروها هم به شهرداریها اضافه شده که خروج آنها هم
امکانپذیر نیست.

در گفتوگو با رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تشریح شد؛

سهم استان کرمان از بودجه 98
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
کرمان جزییات الیحه بودجه  98و سهم استان
کرمان از این الیحه را تشریح کرد.
دکترجعفر رودری به تشریح الیحه بودجه سال
 98پرداخت و گفت :روال هر ساله این بوده که
پــس از ارایه الیحه بودجه به مجلس شــورای
اســامی ،ســازمانهای مدیریت و برنامهریزی
استان به بررسی الیحه بودجه میپردازند.
وی بــه جهت گیریهای بودجــه  98که بر
تصمیمگیریهای کالن تاثیرگذار هستند ،اشاره
کرد و افزود :پیادهسازی و بودجهریزی عملیاتی به
سمت بودجه هزینهای میباشند که در این راستا
بحثهای شفافسازی ،صرفهجویی و انضباط امور
بودجه مورد توجه قرار گرفته است.
رییس ســازمان مدیریت و برنامهریزی استان
کرمان کاهش تصدیگریهای دولتی و واگذاری
امور بــه بخــش غیردولتــی را از رویکردهای
اقتصادمقاومتی بودجه سال آینده برشمرد و اظهار
کرد :در بودجه ســال آینده یکسری بستههای
یارانهای و حمایتی برای تامین معیشت افراد با
سطح درآمد پایینتر در نظر گرفته شده است و
همچنین حقوق کارمندان حدود  20درصد افزایش یافته تا بخشی
از کاهش قدرت خرید کارمندان از این طریق جبران شود.
وی در گفت و گو با ایسنا منطقه کویر ادامه داد :اختصاص بخشی
از ارزش افزوده برای فعالیتهای اشتغالزا با نگاه تامین منابع مالی
ارزان در این الیحه در نظر گرفته شده است ،همچنین تاکید بر تبصره
 19اصل  44قانون اساســی مبنی بــر واگذاری طرحهای نیمهتمام
دولتی به بخش غیردولتی را در راســتای تحقق اقتصاد مقاومتی از
دیگررویکردهای اصلی بودجه سال  98میباشد.
این مقام مسئول حفظ ثبات اقتصادی ،مهار تورم(از طریق کنترل
نقدینگی) و صیانت از تولید و اشــتغال ،راههای مقابله با تحریمها،
تامین معیشت مردم ،ارتقای شاخصهای سالمت و عدالت اجتماعی
و شــفافیت و انضباط بودجــهای را از جهتگیریهای کالن بودجه
سال  98برشمرد.
وی با بیان این مطلب که بودجه سال آینده همانند الیجه بودجه
ســالجاری بالفاصله پس از تقدیم به مجلس شــورای اسالمی ،با
پیوســتهای آن روی ســایتهای خبری قرار خواهد گرفت ،اظهار
کرد :شفافیت در ماهیت ،تدوین و اطالعرسانی عمومی را در بودجه
 98شاهد بودیم.
به گزارش ایسنا ،رودری بیان کرد :در سال آینده کل بودجه دولت
بالغ بر یک هزار و  700هزار میلیارد تومان است که تقریبا بیش از
 27درصــد آن( 478.6هزار میلیارد تومان) بودجه عمومی دولت و
حدود  408هزار میلیارد تومان از محل منابع عمومی دولت است که
به لحاظ منابع در بخش درآمدها حدود  208.6هزار میلیارد تومان
بودجه تعیین شــده که عمدهترین اقالم آن مانند ســنوات گذشته
مالیاتها هســتند که بیش از  153.5هزار میلیارد تومان در سطح
کشــور به خود اختصاص میدهند ،همچنین داراییهای سرمایهای
مربوط به فروش نفت نیز در بودجه ســال  98بیش از  142.5هزار
میلیارد تومان و واگذاریهای مالی به عنوان منابع ســوم در بودجه
لحاظ شده است.
وی  67درصــد مصارف بودجه را مربوط به بودجه هزینهای و 13
درصد بودجه مربوط به طرحهای تملکداراییســرمایهای دانست و
بیان کرد 5.2 :درصد بودجــه به تملک داراییهای مالی اختصاص
داده شــده که حدود  71هزار میلیارد تومان درآمدهای اختصاصی
دستگاهها است.

رییس ســازمان مدیریت و برنامهریزی اســتان کرمان ادامه داد:
مقدار بودجه تعین شده تملکداراییسرمایهای کشور حدود  62هزار
میلیارد تومان بوده که تقریبا با بودجه این بخش در ســال گذشته
برابر است که حدود  65.4درصد آن با مدیریت ملی و مابقی آن به
صورت استانی توزیع خواهد شد.
وی خطاب به دســتگاههای اجرایی اســتان گفت 34.6 :درصد
بودجه تملک دارایی ســرمایهای اســت که حدود  21هزار میلیارد
تومان به صورت استانی توزیع میشود که بخشی از سهم هر استان
(طرحهای گلوبال) متناسب با شاخصهایی که در بخشهای مختلف
مشخص اســت ،با پیگیریهای الزم مدیران به استانها اختصاص
مییابد .گفتنی است که در طرحهای گلوبال سهم استان در الیحه
بودجه مشخص نیست و براساس پیگیریهای دستگاهها میزان آن
مشخص میشود.
جزییات بودجه استان کرمان در سال 98
رودری از بودجه استان کرمان در سال آینده سخن به میان آورد
و بیان کرد :اعتبارات تملک دارایی سرمایهای استان کرمان در الیحه
بودجه ســال آینده بیش از یک هزار و  543میلیارد تومان است که
این رقم در ســالجاری یک هزار و  303میلیارد تومان بود که بالغ
بر  18.4درصد رشد دارد.
وی با اعالم این خبر که رشــد هزینهای اســتان کرمان نسبت به
متوسط کشور باالتر است ،بیان کرد :متوسط رشد بودجه هزینهای
استانهای کشــور در الیحه بودجه سال آینده  22درصد است که
بودجه هزینهای استان کرمان در سالجاری  465میلیارد تومان بوده
که در سال آینده با  23درصد رشد به  572میلیارد خواهد رسید.
این مقام مســئول عنوان کرد :اعتبار اغلب پروژههای ملی و ملی
استانی شده که لیســت آن با نام در الیحه بودجه وجود دارد رشد
قابل قبولی دارند.
وی افزود :درآمدهای عمومی اســتان کرمان در سالجاری حدود
 2هزار و  500میلیارد تومان بود که به  2هزار و  928میلیارد تومان
افزایش پیدا کرده اســت که رشد  11درصدی را نشان میدهد این
درحالی است که رشد متوسط کشور  22درصد میباشد.
رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان افزود :یکی
از دغدغههای اســتان در سال های گذشته کاهش فشار مالیاتی در
راستای عدالت مالیاتی بوده که در بودجه سال  98نیز شرایط بهتری

نسبت به سالهای گذشته خواهیم داشت.
تاکنون چه میزان اعتبارات بودجهای استان
تخصیص یافته است؟
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان
کرمان در پاســخ به این ســوال خبرنگار ایسنا
مبنی براینکه چه میزان بودجه سالجاری تحقق
پیدا کرده است؟ اظهار کرد :در بخش اعتبارات
هزینهای در  9ماهه اول ســالجاری حدود 73
درصد تخصیص یافته است که  2درصد از برنامه
پیش بینی شــده عقب هستیم و این درحالی
اســت که در  6ماهه اول سال جاری این عقب
ماندگی از زمان بندی حدود  6درصد بوده است.
وی ادامــه داد :اعتبارات در رابطه با پرداخت
حقوق و سایر نیز تا کنون صد در صد تخصیص
داده شــده است ،استان نیز پیگیر آن است که
نقدینگــی آن نیز پرداخت کنــد ،ضمن آنکه
اســتان پیگیر نقدینگی پرداخت پاداش پایان
خدمت بازنشستگان میباشد گفتنی است که
ابالغ و تخصیص پرداخت پاداش پایان خدمت
بازنشستگان داده شده است و به خزانه تخصیص
آن اعالم شده است.
رودری بــا بیان این مطلب که حدود  400میلیارد تومان اســناد
تسویه به اســتان کرمان اختصاص داده شده است که از این محل
حدود  400میلیارد تومان به اعتبارات اســتان کمک شــده است،
افــزود :بیش از یک هزار  700میلیارد تومان اعتبارات ابالغی تملک
دارایی سرمایهای استان میباشد که بیش از  775میلیارد تومان آن
تخصیص یافته اســت که حدود  45درصد اختصاص یافته شــایان
ذکر اســت که این تخصیص نسبت به سالهای گذشته از وضعیت
مطلوبتری برخوردار است
چه میزان از رویکرد بودجه  97در استان کرمان تحقق یافت؟
وی به رویکرد بودجه  97اشــاره کــرد و افزود :مهمترین رویکرد
بودجه سال  97کمک به اشتغال و حفظ اشتغال موجود بود که در
استان استان کرمان در قالب اعتبارات فنی-اعتباری؛ اعتباراتی خوبی
در نظر گرفته شــده که این اعتبارات به دستگاههای اجرایی استان
ابــاغ و تفاهمنامههای آنها با بانکهای عامل منعقد گردید و مقرر
شــد که این اعتبار به صورت یارانه برای سود تسهیالت طرحهایی
که در گذشــته دریافت کردهاند ،در نظر گرفته و بخش دیگر آن از
محل تسهیالت تلفیقی اختصاص داده شود.
رییس ســازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان از مشارکت
بخش خصوصی سخن به میان آورد و بیان کرد :در استان کرمان 306
پروژه قابل واگذاری به بخش خصوصی تاکنون شناسایی شده که 172
پروژه آن برای واگذاری به بخش خصوصی هدفگذاری شده است و تا
امروز بیش  36پروژه به بخش خصوصی واگذار گردیده که به لحاظ
اعتباری بیش از  77میلیارد تومان پروژه به بخش غیردولتی واگذار
شــده است .وی از توجه بودجه  98به راهآهن «کرمان  -سیرجان»
در بخــش طرحهای مشــارکتی دولت و بخش خصوصی خبر داد و
اظهار کرد :ساماندهی پروژههای نیمهتمام از دیگر رویکردهای بودجه
سالجاری بود قابل ذکر است که حدود  170پروژه ملی و حدود 3
هزار پروژه اســتانی نیمهتمام در استان کرمان داریم که حدود 14
هزار میلیارد تومان اعتبار برای اتمام آنها نیاز است.
رودری پیادهسازی اقتصادمقاومتی را از دیگر رویکردهای بودجه 97
برشمرد و تصریح کرد :استان کرمان تا کنون  271پروژه به تصویب
ســتاد رسیده است که بخشــی از اعتبارات ملی و استانی به اجرای
این پروژه اختصاص پیدا میکند.
صفحه  4را بخوانید

در مجمع عمومی فوقالعاده اتاق مشترک ایران و عمان اعالم شد

رشد  ۱۰۶درصدی مبادالت تجاری ایران و عمان در سال جاری
همزمان با برگــزاری مجمع عمومی فوقالعاده اتاق
مشــترک ایران و عمــان برای تصویب اساســنامه و
آییننامه اصالحی ،اعالم شــد حجم مبادالت تجاری
ایران و عمان در هشتماهه امسال در مقایسه با مدت
مشابه پارسال  106درصد رشد کرده است.
رئیس اتاق مشــترک ایران و عمان در این جلسه با
اشاره به تصویب اساسنامه و آییننامه در شورای عالی
نظارت گفت :بر اســاس قانون ،اساسنامه و آئیننامه
جدید باید به تصویب مجمع نیز برسد که خوشبختانه
با نظر مثبت کلیه اعضاء شرکتکنندگان امروز این کار
انجام شد .محســن ضرابی در جلسه مجمع عمومی
فوقالعاده اتاق مشــترک ایران و عمان ،اقدامات انجام
شــده در این اتاق را بینظیر خواند و کسب رتبه اول
در دو دوره گذشــته و رتبه طالیی در میان اتاقهای
مشترک را دلیلی بر این مدعا دانست.
او افزایش حجم تجارت با عمان از  ۲۲۱میلیون دالر در سال ۹۲
به  ۹۶۳میلیون دالر در ۸ماهه سال جاری را از جمله دستاوردهای
اتاق مشترک ایران و عمان با همکاری دستگاه دیپلماسی دانست
و گفت :اگرچه تحریمهای جدید مانعی بر سر راه تجارت با عمان
شــده ،بااینحال به لطف همراهــی خوب عمانیها ،هم در زمینه
صادرات و هم واردات توانستیم موفق عمل کنیم که افزایش حجم
 ۱۰۶درصدی مبادالت تجاری در هشتماهه امسال در مقایسه با
مدت مشابه سال گذشته بیانگر این موفقیت است.
رئیس اتاق مشترک ایران و عمان با اشاره به عالقهمندی عمانیها
برای صدور کاال از بنادر خود به ایران ،گفت :حجم واردات از طریق
این کشور در طی ســالهای مختلف روندی ثابت داشت که این
حجم از ۷۷میلیون دالر در سال گذشته به  ۳۷۹میلیون دالر در
 ۸ماهه سال جاری رسیده است.
او در خصوص مشکالت بانکی موجود در مبادالت دو کشور نیز
تصریح کرد :همچنان در حال رایزنی با بانکهای عمانی هســتیم
تا علیرغم تحریمهای گسترده آمریکا ،شرایط در زمینه مبادالت
بانکی با این کشور تســهیل شود .ضرابی تسهیل شرایط مناسب
ســرمایهگذاری مشترک ،صادرات مجدد ،رفع موانع ،صدور آسان
ویزا ،فراهم شدن زمینه ارتباط بانکی ،صدور ضمانتنامه ،همراهی
صندوق توســعه ملی ،برقراری خطوط کشتیرانی و هوایی و  ...را
نتیجه پیگیریهای مســتمر اتاق مشترک با همراهی و همکاری
صمیمانه سفارت جمهوری اسالمی ایران و سازمان توسعه تجارت

عنوان کرد .رئیس اتاق مشترک ایران و عمان با تشکر از همراهی
تمامی اعضا و دستگاههای دولتی و غیردولتی بخصوص سفرای دو
کشور با اتاق مشترک ایران و عمان گفت :تشکیل کمیسیونهای
مختلف در اتاق مشــترک و حضور فعال اعضا در این کمیسیونها
از اهمیت باالیی برخوردار اســت و اعضا برای رسیدن به اهداف،
باید در کمیسیونها مطالب را مطرح و نتیجه بررسیهای خود را
جهت پیگیری به هیئترئیسه اعالم کنند.
دبیر کل اتاق مشــترک ایران و عمان هم در این جلســه ضمن
ارائه گزارشــی کاملی از اقدامات اتاق مشترک برگزاری جلسات
منظم هیئترئیسه و برقراری جلسات متعدد پیگیری در داخل و
خارج از اتاق مشترک و در کشور عمان را از جمله دالیل موفقیت
این مجموعه اعالم کرد.
جمالی گفت :در  ۸ماه گذشــته ریاســت اتاق مشترک ایران و
عمان ۲۴ ،جلســه با مقامات دولتی عمان ۵۵ ،جلســه با مقامات
دولتی ایران و  ۲۱۹جلسه با اعضاء اتاق مشترک داشته است .در
این جلسه تعدادی از مدیران شرکتهای خطوط دریایی و برخی
از اعضا به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات خود پرداختند
بنادر عمان به روی کشتیهای ایرانی باز است
محسن ضرابی ،رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان ضمن
رد شایعه اعمال محدودیت بنادر عمان برای ورود شناورهای ایرانی
میگوید :این موضــوع در اوایل مهرماه و در بندر صحار به وجود
آمده بود که با رایزنیهای دیپلماتیک برطرف شد و اکنون باوجود
اعمال تحریمها ،بنادر عمان همچنان پذیرای کشــتیهای ایرانی

هستند .به گفته ضرابی ،مبادالت دو کشور در  8ماه
اخیر بیش از دو برابر افزایش یافته است.
محسن ضرابی ،رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران
و عمان ضمن رد شــایعه اعمــال محدودیت بنادر
عمان برای ورود شــناورهای ایرانــی میگوید :این
موضوع در اوایل مهرمــاه و در بندر صحار به وجود
آمده بود که با رایزنیهای دیپلماتیک برطرف شد و
اکنون باوجود اعمال تحریمها ،بنادر عمان همچنان
پذیرای کشــتیهای ایرانی هستند .به گفته ضرابی،
مبادالت دو کشــور در  8مــاه اخیر بیش از دو برابر
افزایش یافته است.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان درباره
شــایعه اعمال محدودیت در بنادر عمان برای ورود
کشــتیهای با پرچــم ایران گفت :باوجــود اعمال
تحریمهای یکجانبه آمریکا ،بنادر عمان تمام کشتیها و کاالهای
ایرانی را میپذیرند و موضوع اعمال محدودیت به حدود ســه ماه
پیش در بندر صحار مربوط میشد که با رایزنی با مقامات عمانی
برطرف شد.محســن ضرابی در گفتوگو بــا پایگاه خبری ایران،
دلیــل اعمال محدودیت بندر صحار در مهرماه را ترکیب مالکیت
این بندر عنوان کــرد و افزود :ازآنجاییکه نیمی از اختیارات این
بندر به روتردام هلند اختصاص داشت ،ممنوعیتهایی برای ورود
شناورهای ایرانی به این بندر اعمال شد اما در ادامه برای ورود دو
کشتی بزرگ فلهبر ایرانی برای کاالهای غیرتحریمی مجوز گرفته
شد و شناورهای کانتینر بر یک شرکت دیگر ایرانی نیز برای تخلیه
و بارگیری همه کاالها به این بندر تردد میکند.
به گفته ضرابی یکی از شرکتهای کشتیرانی ایران بهطور مرتب
انواع کاالها را از بندر خرمشهر به بنادر عمان میبرد.
رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و عمان با اشــاره به روابط
دوستانه دو کشور بهویژه در حوزه اقتصادی ،گفت :مبادالت تجاری
ایران و عمان در روند رشد قرار دارد که در زمینه صادرات و واردات
با بهبود همراه بوده اســت و افزایش حجم  ۱۰۶درصدی مبادالت
تجاری در هشتماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته
این موفقیت را تائید میکند.
ضرابی با تأکید بر اینکه روابط ایران و عمان دوجانبه است ،افزود:
در طول سالیان اخیر در کنار افزایش صادرات ایران به عمان ،واردات
از طریق این کشــور نیز رشد داشــته و  ۷۷میلیون دالر در سال
گذشته به  ۳۷۹میلیون دالر در  ۸ماهه سال جاری رسیده است.

خبر
پورابراهیمی مطرح کرد

اگر قرار باشد یک نماینده به
استان اضافه شود؛ طبیعتا باید
برای مرکز استان باشد

نماینده مردم کرمان و راور مجلس شــورای اسالمی
گفت :اگر قرار باشــد یک نماینده به استان اضافه شود
طبیعتا باید برای مرکز استان باشد زیرا کرمان جمعیت
باال و معادل یک چهارم جمعیت استان را در خود جای
داده و با شــاخص های دیگر از جمله مرکزیت استان و
وسعت نیز اولویت اضافه شدن متعلق به حوزه انتخابیه
کرمان خواهد بود.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت و گو با ایسنا منطقه
کویر ،درباره طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس اظهار
کرد :طبق قانون هر  10سال یک بار باید تعداد نماینده ها
اصالح بشود که اکنون زمان این مسئله است و براساس
نظر و اصالحیه نمایندگان ارائه و به رای گذاشته می شود.
وی افزود :برای اضافه شــدن تعداد نمایندگان استان
کرمان هر کدام از نمایندگان نظراتی دارند و بحثی برای
شهرســتان های جنوبی و بم مطرح است و ما پیشنهاد
اضافه شدن یک نماینده به حوزه انتخابیه کرمان و راور
را داده ایم.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه در راستای این پیشنهاد
که به کمیسیون شوراها ارائه شده ،دو حالت برای مرکز
استان کرمان در نظر گرفته شده ،تصریح کرد :یک حالت
ان اســت که حوزه انتخابیه کرمان و راور ســه نماینده
داشته باشد و حالت دوم این است که شهرستان بردسیر
به این حوزه اضافه و تعداد نمایندگان نیز سه نفر باشد.
نماینده مردم کرمان و راور مجلس شــورای اسالمی
با بیان اینکه وســعت ،جمعیت و وضعیت تقســیمات
کشــوری مبنا برای تصمیم نهایی است افزود :اگر قرار
باشد یک نماینده به استان اضافه شود طبیعتا باید برای
مرکز استان باشد زیرا جمعیت باال و معادل یک چهارم
جمعیت اســتان را در خود جای داده و با شاخص های
دیگر از جمله مرکزیت استان و وسعت نیز اولویت متعلق
به حوزه انتخابیه کرمان خواهد بود.
پورابراهیمــی تصریح کرد :ضمــن اینکه اگر نماینده
ای به حوزه انتخابیه کرمان اضافه شــود به حوزه های
دیگر نیز کمک می کنیم که با تغییرات جدید نماینده
دیگر اضافه شود.

رونق گردشگری روستایی
با همکاری سازمان جهانی
گردشگری

معاون گردشگری سازمان میراثفرهنگی ،صنایعدستی
و گردشــگری در زمینه گردشگری روستایی و اقدامات
معاونت گردشــگری در این زمینه گفت« :گردشگری
روستایی از اولویتهای سازمان میراثفرهنگی است .با
رونق و توسعه گردشگری روستایی به اشتغالزایی در این
مناطق بسیار کمک شده است».
ولی تیموری در ادامه گفت« :در همین راستا ،سازمان
میراثفرهنگی کشــور نیز برای سال  ۲۰۲۰با همکاری
سازمان جهانی گردشگری ،کنفرانس گردشگری روستایی
در ایران را برگزار خواهد کرد .همچنین قرار بر این است
تا این سال با عنوان سال گردشگری روستایی و توسعه
پایدار نامگذاری شود».
او درباره تمرکز مجموعه فعالیتها در حوزه گردشگری
روســتایی افزود« :تمرکز گردشــگری روستایی بر این
اســت که یک چارچوب مدون و راهبردی برای توسعه
گردشگری روستایی ایجاد شود ».او تاکید کرد« :به دنبال
این هستیم که یک چارچوب مدون برای توسعه پایدار
گردشگری روستایی ایجاد کنیم که منطبق با وضعیت
هر منطقه باشد و باعث بروز مشکل نشود».

وام مسکن مهر
 ۱۰میلیون تومان افزایش یافت

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با تاکید بر این
که طرح مســکن مهر سال  ۹۸به اتمام می رسد ،گفت:
تسهیالت این طرح از  ۳۰به  ۴۰میلیون تومان افزایش
می یابد .علی نبیان گفت :بر اساس رویکرد و تأکید دولت
پروژه های مسکن مهر در سطح کشور باید سال ۱۳۹۸
تکمیل و پرونده آنها بسته شود بنابراین برای شتاب در
روند نهاییشدن این پروژهها موضوع افزایش تسهیالت
از  ۳۰۰میلیــون ریال به  ۴۰۰میلیون ریال در دســت
پیگیری است که به زودی عملیاتی میشود.
مدیرعامل ســازمان ملی زمین و مسکن همچنین به
واحدهای مســکن مهر فاقد متقاضی اشاره و بیان کرد:
تعدادی مسکنمهر فاقد متقاضی در سطح کشور وجود
دارد که با پیگیری وزارت راه و شهرســازی تفاهم نامه
ای بــا کمیته امداد امامخمینی (ره) برای واگذاری این
واحدها به امضا رســید و هم اینک این امر در استانها
پیگیری میشــود .با سازمان بهزیستی نیز تعامالتی در
دست انجام است تا از این طریق مشکل واحدهای فاقد
متقاضی حل شود.
وی یادآور شد :مجوزی نیز از وزیر راه و شهرسازی در
خصوص پیگیری پروژههای مسکن مشارکتی در سطح
ملی اخذ شد .اجرای پروژههای مسکن مشارکتی ارزش
افزوده به همراه خواهد داشت و منجر به رونق ساخت و
ساز و اشتغالزایی میشود.

