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نو رسیدهها و سفر کردهها

معاون دفتر میوههای سردس��یری و خشک وزارت
جهاد کشاورزی از رکوردشکنی تولید و صادرات پسته
در سال  93خبر داد و گفت :ایران همچنان نخستین
صادرکننده پس��ته اس��ت اما در تولید با توجه به روند
رو به رش��د س��الهای اخیر ،در حال نزدیک شدن به
میزان تولید آمریکا به عنوان نخستین تولیدکننده این
محصول هستیم.
علی محس��نی ،معاون دفتر میوههای سردسیری و
خش��ک وزارت جهاد کش��اورزی ،اظهار کرد :در سال
گذش��ته  225هزار تن پس��ته تولید ش��د و امسال با
رکوردش��کنی مناس��ب به تولید  235هزار تن پسته
رس��یدیم که رشد  17درصدی نسبت به سال گذشته
دارد.
وی با بیان اینکه طی  11ماهه امس��ال حدود 956
هزار و  935تن محصوالت باغی به ارزش بیش از 2.5
میلیارد دالر صادر شد ،افزود :میزان صادرات پسته طی
 11ماهه امسال به  171هزار و  119تن به ارزش بیش
از  1.5میلیارد دالر رس��ید که نسبت به سال گذشته
 71درصد از نظر وزنی و ارزشی افزایش یافته است.
معاون دفتر میوههای سردس��یری و خشک وزارت
جهاد کشاورزی ادامه داد :ایران نخستین صادرکننده
پسته در جهان به شمار می رود اما طی سالهای اخیر
به دلیل کمیت و کیفیت آب ،شوری آب و کاهش تولید
با مشکالتی مواجه شدیم که با بارندگیهای مناسبی
که طی س��ال گذش��ته و امسال در مناطق پسته خیز
صورت گرفت در س��ال آینده میزان تولید پسته نیز با
روند افزایش��ی مواجه خواهد بود که میتوان به دست
یافتن به جایگاه نخست تولید پسته در جهان امیدوار
بود ،چرا که در حال حاضر نیز با فاصله نزدیکی نسبت
به آمریکا،کش��ور ایران دومین تولیدکننده پس��ته در
جهان است.
س��االنه در جهان حدود  600هزار تن پسته تولید
می شود که ایران با تولید حدود  200هزار تن در سال،
تا سال  1391نخستین تولیدکننده و صادرکننده این
محصول در جهان بود و آمریکا دومین رتبه را در تولید
این محصول داش��ت اما طی سال های اخیر آمریکا با
افزایش سطح زیر کشت و عملکرد پسته در واحد سطح،
توانست نخستین تولیدکننده در جهان شود.

موالید
وی با بیان اینکه نس��بت متولدین پس��ر به
دختر  106می باش��د ،اف��زود :در يازده ماهه
س��ال جاری در اس��تان کرمان تعداد 58665
نفر متولد ش��ده اند ک��ه از اين تعداد30164 ،
نفر پسر و  28501نفر دختر بوده اند که این
موضوع حاکی از رش��د حدود  4.4درصد تولد
نسبت به سال گذشته در استان کرمان است.
وفات
معاون فناوری اطالعات و آمار جمعیتی ثبت
احوال اس��تان کرمان با بیان آمار وفات در 11
ماهه س��ال  93در استان تصریح کرد :در 11

ماهه س��ال جاری تعداد  11460واقعه فوت به
ثبت رس��یده است که از اين تعداد  5014نفر
م��رد و  6446نف��ر زن بوده اند .که نس��بت به
س��ال  92تقریبا به میزان  9.4درصد افزایش
داشته است.
وی اظهار داشت :میانگین سنی مرد و زن در
زمان فوت  75سال بوده است که سن زنان در
زمان فوت بیش��تر بین  65تا  69س��ال و برای
مردان در رده سنی  70تا  74سال بوده است.
سعیدی با اش��اره به بیشترین علت فوت در
این  11ماهه سال جاری بیان کرد 4032 :نفر
به علت بیماری های قلبی و عروقی 1270 ،نفر
به دلیل بیماری های تنفس��ی و  1261نفر به
علت حوادث غیر عمدی فوت شده اند.

ازدواج
معاون فناوری اطالعات و آمار جمعیتی ثبت
احوال استان کرمان با بیان اینکه در يازده ماهه
سال  93در استان کرمان تعداد 20هزار و 816
ازدواج به ثبت رس��يده اس��ت گفت :ازدواج در
استان نس��بت به س��ال قبل  0.5درصد رشد
داش��ته اس��ت .وی تصریح کرد :بیشترین رده
سنی زوج به زوجه در زمان ازدواج هر دو بین
 20تا  24سال است که میانگین اختالف سن
زوج به زوجه حدود  5.1سال بوده است.

Sunday

ی انسان عقالنی
 30ویژگ 
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اظهارنظر سوال برانگیز استاندار

مرور آمار یک ساله ثبت احوال کرمان در پایان سال 93

معاون فناوری اطالعات و آمار جمعیتی ثبت
احوال اس��تان کرمان گفت :در  11ماهه سال
 93نسبت به سال قبل موالید و ازدواج ها روند
صعودی داشته اند.
بهن��ام س��عیدی در گفت و گو با ایس��نا ،در
خصوص فراوانی نامها در  11ماه س��ال جاری
گفت :در بین دختران بیشترین نام ها به ترتیب
فاطم��ه ،نازنین زهرا ،فاطمه زهرا ،زهرا و رقیه
بوده و همچنین در بین پسران نیز بیشترین نام
ها به ترتیب امیر علی ،ابوالفضل ،محمد طاها،
امیر حسین و علی بوده است.

پیشنهادسردبیر

ارتقاء رتبه فضای کسب و کار استان
از  32به رتبه5
اقتصاد کرمان:در حالی که به اذعان همه فعاالن
اقتصادی اس��تان و صاحب نظران دانشگاهی،تغییر
محسوسی در شاخص های رتبه بندی فضای کسب
و کار در استان و کشور پدید نیامده ،استاندار کرمان
از تغیی��ر یکباره این رتب��ه از  32به  5خبر داده و
برپای��ه احتم��ال این رتبه را دوم ه��م عنوان کرده
است.بر این اساس «اقتصاد کرمان» در شماره های
آینده ،مبنای این تحلیل و ارزیابی را از علیرضا رزم
حسینی جویا خواهد شد.وی که به شهداد سفر کرده
بود ،با تاکید براینکه فضای کس��ب و کار در استان
از رتبه  32در گذش��ته ب��ه رتبه پنجم تغییر یافته
است ،گفت :در زمینه دریافت اعتبارات از صندوق
توسعه ملی در پایین ترین سطح بودیم ولی در دولت
یازدهم ،حداقل در رتبه پنجم هستیم و احتمال می
دهم دوم باشیم! .به گزارش روابط عمومی استانداری
کرمان ،علیرضا رزم حسینی در نشست مثلث توسعه
اقتصادی این بخش به موفقیت های اقتصادی استان
اش��اره کرد و افزود :به دلیل هوش��مند س��ازی در
گمرکات استان نسبت به سال گذشته  170درصد
رشد درآمد داشته ایم و تا پایان سال 93این درآمد
به شش هزار میلیارد ریال می رسد.
وی یادآور شد :فرمانداران باید توسعه گرا باشند
که با برگزاری نشست های مثلث توسعه اقتصادی
این امر اتفاق می افتد لذا باید کاری کنیم که همه

دستگاه های اجرایی مسیر سرمایه گذاری را هموار
کنند .استاندار کرمان با اشاره به اینکه سال  94سال
خوبی است چرا که دولت در شروع کار کنترل تورم
را در دستور کار داشت و سال آینده خروج از رکود
اقتصادی را در برنامه دارد ،یادآور شد :تا زمانی که
دولت بزرگ باشد ،مش��کالت بخش خصوصی نیز
وجود دارد لذا دولت به دنبال این است که سیاست
های اقتصاد مقاومتی را اجرایی کند.
رزم حس��ینی با تاکید براینک��ه اگر می خواهیم
آبادانی و اش��تغال در اس��تان ایجاد ش��ود باید به
سرمایه گذاران و کارآفرینان احترام بگذاریم ،خاطر
نشان کرد :باید بروکراسی نحس اداری را برچینیم
و تا جایی که بروکراس��ی اداری اجازه دهد ،همراه
و حامی سرمایه گذاران هستیم .استاندار کرمان به
اجرای طرح همیاران آب در اس��تان کرمان اش��اره
کرد و افزود :آموزش های اس��تفاده از آبیاری تحت
فشار باید ارائه شود و اخیرا در اجرای آبیاری تحت
فش��ار رتبه اول را در کشور به دست آورده ایم که
از ثمرات طرح همیاران آب اس��ت .استاندار کرمان
با تاکید براینکه مس��ئولین نباید رسانه ها را تهدید
بدانند ،و یادآور ش��د :از رس��انه ها می خواهم که
مسئولیتش��ان در توسعه این باشد که مسئولین را
به چالش بکش��ند و از سرمایه گذاران بپرسند چرا
سرمایه گذاری نکرده اند.

اقتصاد کرمان به روایت اعداد

26

27

جایگاه عرضه سوخت

میلیمتر

آخرین خبرها از کاهش
 ۲۶درصدی صنایع آالینده
استان در سال  93حکایت
دارد

در سال آینده 27 ،جایگاه
عرضه سوخت در استان کرمان
به بهره برداری می رسد

میانگین بارندگی سال زراعی
جاری در کرمان  ۹۲.۷میلیمتر
عنوان شده است

درصد

92.7

۳۶۵

بودجه پیشنهادی سال ۹۴
شهرداری کرمان ،مبلغ ۳۶۵
میلیارد تومان اعالم شده است

جناب آقای محمد علی محمد میرزائیان
عضو محترم هیات نمایندگان دوره هشتم
اتاق بازرگانی  ،صنایع ،معادن و کشاورزی کرمان

رای اعتماد فعاالن اقتصادی به جنابعالی و انتخاب به عنوان منتخب
اول بخش صنعت انتخابات اتاق را تبریک عرض نموده ،امید است
در ایجاد رونق در فضای کسب و کار ،تحقق رشد وتوسعه پایدار
و توازن بخشی به صنعت و اقتصاد استان درکنار سایر منتخبان
محترم ،موفق باشید.

میلیارد تومان

500
پرونده

رییس دادگستری کرمان از
صدور حکم برای  ۵۰۰پرونده
تعرض به حقوق بیت المال خبر
داده است

دکتر محمود سریع القلم*

 .۱در روز حداقل یک بار بگوید «من نمیدانم».
 .۲کمتر از کس��ی تقاضایی داش��ته باشد و عمدتا به همت،
فکر ،برنامهریزی و زحمات خود اتکا کند.
 .۳در موضوعاتی که اطالعات کلی دارد ،اظهارنظر نکند.
 .۴دغدغه کانون��ی زندگی او ،بهترین عملکرد در حرفهاش
باشد.
 .۵به اس��تقبال کس��ی برود که با او تف��اوت یا حتی تضاد
فکری دارد.
 .۶بدون اجازه قبلی از کسی ،سخن او را به شخص دیگری
بازگو نکند.
 .۷زباله را به خیابان و از اتومبیل به بیرون پرت نکند.
 .۸با رعایت حروف اضافه و بانهایت دقت« ،نقل قول» کند.
 .۹دائما در حال تغییر و بهتر ش��دن باش��د ،به طوری که
اطرافیان تغییر را حس کنند.
 .۱۰از اینکه دیگران را به خود و افکار خود دعوت کند ،چه
م پرهیز کند.
مستقیم چه غیرمستقی 
 .۱۱ب��رای محیط جنگل که به مه ،نم نم باران و رنگهای
زنده طبیعت آمیخته شده ،وقت بگذارد.
 .۱۲این ظرفیت را در خود ایجاد کند که واکنش به دیگران
را حتی تا پنج سال به تأخیر اندازد.
 .۱۳ح��دود  ۱۰درص��د از وقت ،ان��رژی و تخصص خود را
رایگان صرف جامعه کند.
 .۱۴در حرفهای که تخصص ندارد ،مسئولیت نپذیرد.
 .۱۵خوشبختی را با راحتی و مصرفگرایی مساوی نداند.
 .۱۶هر دو سال یک بار ،با ارزیابی کارها و رفتارهای خود به
اشتباهات گذشته پی برده و خود را اصالح کند.
 .۱۷با عبارت «من اشتباه کردم» به صلح دائمی برسد.
 .۱۸حری��م ش��هروندان را رعای��ت کن��د :در نظم صفوف،
خودپرداز بانک ،پارک کردن ،نزاکت عمومی ،عابر پیاده.
 .۱۹آنقدر بر قوای فکری و روحی خود وقت گذاشته باشدتا
نیاز به تایید و تمجید دیگران در خود را ،در یک دوره پنج
ساله به صفر برساند.
 .۲۰از رفتن به تئاتر به عنوان منبعی برای رشد و شکوفایی
خ��ود اس��تفاده کند ،چ��ون تئات��ر قدرتمندترین نمایش
تواناییهای انسانهاست.
 .۲۱در ه��ر ن��وع تصمیمگیری از خرید دمپایی تا مس��ائل
جدی حرف��های ،راههای مختلف را مکت��وب کند ،مطالعه
کند ،مشورت کند و با دقت  ۹۰درصدی به نتیجه برسد.
 .۲۲با عمل خود به دیگران نشان دهد ،تفاوت میان هشت
و هشت و یک دقیقه را میداند.
 .۲۳در روز حداقل از پنج نفر قدردانی کند :به خاطر نزاکت،
اخالق ،دانش و خالقیت آنها.
 .۲۴قبل از قضاوت کردن در مورد فردی ،حداقل ده ساعت
با او تعامل فکری رودررو برقرار کند تا با جهان او آشنا شود.
« .۲۵ناراحت ش��دن» از تواناییها ،ظرفیتها و برتریهای
دیگران را در خود به تعطیلی بکشاند.
 .۲۶اجازه دهد افراد ،سخن خود را تمام کنند.
 .۲۷ب��ه موس��یقی به عن��وان یک منبع تمرک��ز ،آرامش و
خوداکتشافی نگاه کند.
 .۲۸حداق��ل  ۲۰درصد وقت خود را صرف توس��عه فردی،
فکری ،اخالقی و مدنی نماید.
 .۲۹در صحبت کردن ،یک سوم سؤال کند و دو سوم قضاوت.
بعد از پنج سال ،پنج ششم سؤال و یک ششم قضاوت.
 .۳۰حداقل یک ساعت در روز مطالعه کند.
*استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

جناب آقای محمد علی محمد میرزائیان

انتخاب شایسته جنابعالی را در هشتمین
دوره انتخابات اتاق بازرگانی  ،صنایع،
معادن ،کشاورزی استان به عنوان منتخب
اول بخش صنعت ،تبریک و تهنیت عرض
می کنیم و موفقیت شما را برای خدمت هر
چه بیشتر به اقتصاد استان آرزومندیم.

شرکت کانی گستران کویرکرمان

جناب آقای محمد علی محمد میرزائیان
منتخب اول بخش صنعت انتخابات اتاق
بازرگانی استان
موفقیت شما در کسب اعتماد فعاالن بخش
خصوصی ،مایه مباهات است .
ضمن تبریک صمیمانه به جنابعالی ،امید
است تالش شما و سایر منتخبان محترم
مایه سربلندی کرمان و اقتصاد آن گردد.

شرکت حالل صنعت ماهان

سید مصطفی ترابی
مدیر عامل شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک الماس کویر
جناب آقای محمدعلی محمد میرزائیان

جناب آقای محمد علی محمد میرزائیان

عضو محترم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی کرمان

عضو محترم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی  ،صنایع ،معادن و کشاورزی
کرمان

موفقیت شما را درکسب رای اعتماد فعاالن اقتصادی در انتخابات
اتاق بازرگانی تبریک عرض می کنیم.
امید است با تالش شما و سایر منتخبان محترم شاهد شکوفایی و
بالندگی هر چه بیشتر اقتصاد استان باشیم .

شرکت کربن فعال پارس رفسنجان

رای قاطع اعضای محترم اتاق به جنابعالی و انتخاب به
عنوان نماینده پارلمان بخش خصوصی ،مایه مسرت و تبریک
شایسته است .این موفقیت را شاد باش می گوییم و امیدوار به
موفقیتهای روزافزون بخش خصوصی استان هستیم.
شرکت مجدآوران پارس گستر

