ِ
زحمت زنده نگهداشتن خون
گاهی رنج و

شهادت امام جعفر صادق (ع) برعموم
شیعیانتسلیتباد.

شهید ،از خود شهادت کمتر نیست.

انجمن روابط عمومی استان کرمان

مقام معظم رهبری مدظله العالی
هفته نامه عصر روابط عمومی

شماره نود و دو -هفته چهارم تیر ماه 1396
یادداشت

مدیر مسوول

قلم در عرصه پرواز بر لوح سفید
بودن ها ،گاه در عظمت یک وجود
بی مانند ذوب شده و در سرزمین
واژه ها سرگردان می ماند و اینجاست
که بخشی از عظمت شهید و ارزش
شهادت را می توان به نظاره نشست.
شهادت ،آرمان بزرگ دنیایی است
که در آن زیبایی ها در صدر اندیشه
ها نشسته و هدیه به افرادی است
که دل در لقای پروردگار دارند و از
مادیات این دنیای فانی ،دل بریده
اند.
آنجا که رهبر معظم انقالب اسالمی
فرموده اند» عظمت ما به خاطر
شهادت جوانان و فرزندان این ملت
است» ،باید به این نکته مهم دست
یافت که دنیا در برابر عظمت جوانانی
از این مرز و بوم که در جبهه های
نبرد ،جانانه مقاومت کرده و مردانه
ایستادند ،قامت خم کرده است.
شهدایی که در عرصه دفاع از این
خاک مقدس ،از جان گذشتند و
با باورهای عمیق دینی ،اعتقادی
و ارزشی خود تحول آفرین شدند،
امروز نیز گاه گاه که پیکر مقدس
آنها تفحص می شود ،باز هم تحول
می آفرینند و جامعه انسانی و همه
ذهن های ازاد اندیش را به سوی
زیبایی ها رهنمون می شوند.
آنجا که صبر در برابر قامت خمیده
پدران و مادران شهدا به ویژه شهدای
گمنام زانو می زند ،هر یک از ما باید

به عظمت روح این راست قامتان
تاریخ بیالیم و بدانیم که همه ما،
وامدار صبر و بزرگواری خانواده های
شهدا ،جانبازان و آزادگان از یک
سو و مردانگی و ایستادگی شهدا،
جانبازان و ایثارگران از سوی دیگر
هستیم که جانانه ایستادند و اجازه
ندادند که دشمن حتی ذره ای از این
خاک پرگهر را غارت کند.
عرصه پرواز به سوی آسمان شهادت
همچنان باز است و جوانان ارزشمند
این سرزمین به این باور رسید اند
که پرواز پایانی ندارد و از این رهگذر
است که شهدای مدافع حرم به
آسمان ها می رسند.
از نگاهی دیگر ،شهدای زنده این
انقالب ،بزرگ مردانی چون سردار
حاج قاسم سلیمانی -یادگارانی
هستند که امنیت امروز کشور مدیون
رشادت های آنها است و باید قدردان
همت این مردان مرد روزگار بود.
آنجا که معمار کبیر انقالب اسالمی
ایران فرموده اند که شهادت ،هنر
مردان خداست ،باید به این اصل
پی ببریم که مردانه ایستادن در برابر
ظلم و بی عدالتی ،همان راه مستقیم
به سوی لقای پروردگاراست.
استان کرمان نیز بار دیگر در سالروز
شهادت امام جعفر صادق (ع) میزبان
گام های سرخ  21شهیدی است که
با سربندهای سبز یا زهرا و سرخ یا
حسین عاشورایی دیگر را در نقطه
ای دیگر رقم زدند و نشان دادند که
فرهنگ شهادت طلبی که چارچوب
آن به دست سید الشهدا (ع) و یاران
ایشان شکل گرفته  ،در جان این
زمان جریانی بی پایان خواهد داشت.

استاندارکرمان تاکید کرد:

معاون وزیر صنعت ،تجارت و بازرگانی:

مسئـولین منتقـدپذیـر باشنـد
استاندارکرمان شبکه های اجتماعی را،
جز افتخارات دولت یازدهم عنوان کرد
که توانست فضا را به گونه ای باز و آزاد
نگاه دارد که همه فعاالن و منتقدین
نظرات خودشان را بیان نمایند و گفت:
همه مسئولین منتقدپذیر باشند و در این
راه هزینه شخصی بپردازند و خودشان را
برای بزرگ کردن مردم ،کوچک کنند.
به گزارش روابط عمومی استانداری
کرمان ،علیرضا رزم حسینی در دیدار
صمیمی با منتخبین پنجمین دوره
شورای اسالمی شهر کرمان ،با اشاره
به اینکه نظام مقدس جمهوری اسالمی
ایران مبتنی بر رای مردم است ،افزود:
بنیان گذار کبیر انقالب اسالمی با
هوشمندی تمام و با آگاهی از تاریخچه
ایران و نظام های سیاسی دنیا ،نظام
مقدس جمهوری اسالمی ایران را پایه
گذاری کرد که در هر دوره ای خودش
را نیازمند رای اعتماد مردم می داند.
وی با تاکید براینکه این نیازمندی
مقامات و مسئولین در نظام مقدس
جمهوری اسالمی به رای مردم موجب
می شود که حرکت سریعی در اجرای
سیاست های کالن و خرد کشور رقم
بخورد ،خاطرنشان کرد :تجربه انتخابات
گذشته به خوبی این فرآیند را نشان داده
است که به تدریج انتخابات ها از یک
شفافیت بیشتری برخوردار می شوند.
استاندار کرمان با اشاره به اینکه مردم،
مسئولین و مقامات را انتخاب می کنند
که برای آنها خدمت کنند ،خدماتی که
قابل ارزیابی و قابل رویت باشد ،تصریح
کرد :ممکن است گروه ها و گرایش های
سیاسی در این امر تاثیرگذار باشند اما

تخصصی تمرکز کند تا ضمن ارتقای
نشاط اجتماعی ،شناسایی استعدادهای
هر منطقه نیز به خوبی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه در استان باید جدولی

ورزشی انجام می شود ،می تواند در
حوزه ورزش همگانی به کار گرفته
شود و بی شک تاثیرات بسیار
زیادی نیز به دنبال خواهد داشت.

از اماکن قابل استفاده برای ورزش
تدوین شود ،اظهار داشت :مکان های
مستعد ورزشی پس از شناسایی به مردم
معرفی می شوند تا همگان در استان به
این مکان ها دسترسی داشته باشند.
رزم حسینی ادامه داد :بسیاری از
هزینه هایی که از سوی باشگاه های

وی بر اختصاص مکانی ویژه برای
ورزش معلوالن و جانبازان نیز
تاکید کرد و گفت :این حوزه نیاز به
پول چندانی ندارد و در این زمینه
نیاز به تدبیر و برنامه ریزی است.
استاندار کرمان ،تفکیک ورزش همگانی
را به عنوان یکی از نشانه های اهمیت

مطابق سلیقه بازار محصوالت بسته بندی شود

نماینده ولی فقیه در استان:

در امر به معروف و نهی از منکر باید براساس عقل،
درک و درایت عمل شود
استاندارکرمان:

توزیع پول بدون هدف در سطح جامعه ،سم است

معاون استاندار کرمان:
مالک عامه مردم این است ،به افرادی
رای می آورند تاکنون چه کارنامه و چه
خدماتی را از خود برجای گذاشته اند.
رزم حسینی با تاکید براینکه مردم امروز
با رای شان حرفشان را می زنند ،نه با
سنگ ،فریاد و توهین ،یادآورشد :در
انتخابات اخیر بیش از  41میلیون نفر
پای صندوق های رای آمدند و به نظام
مقدس جمهوری اسالمی ایران رای دادد و
خواستار ادامه نظام سیاسی کشور شدند.
استاندار کرمان با اشاره به اینکه
از مجموع  41میلیون نفر ،بیش از
 24میلیون نفر به حجت االسالم و
المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس
جمهور محبوب و مستقر رای دادند،
افزود :مردم در دولت یازدهم عقلگرایی،
خردگرایی و اخالق ،ادبیات و کارنامه را

معرفی استاندار کرمان به عنوان سفیر ورزش همگانی در این استان
رئیس فدراسیون ورزش های همگانی
کشور با اهدای لوح تقدیر ،استاندار
کرمان را به عنوان سفیر ورزش
همگانی در این استان معرفی کرد.
به گزارش روابط عمومی استانداری
کرمان ،در متن این لوح آمده است:
در راستای ارج نهادن و اجرای منویات
مقام معظم رهبری ،گام برداشتن
در مسیر سالمتی ،نشاط ،پویایی و
بالندگی جامعه و قبول مسئولیت
مدیران ارجمند که حسن سوابق ،تعهد
و تجارب ارزشمند آنها در عرصه های
گوناگون امکان تداوم خدمت رسانی به
مردم در حوزه های مختلف به ویژه
ورزش همگانی را میسر می سازد،
قبول مسئولیت توسط جنابعالی به
عنوان سفیر ورزش همگانی در آن
استان مایه مباهات ورزش کشور است.
استاندار کرمان نیز به آمادگی
استانداری کرمان برای ایجاد جاده
های سالمتی اشاره کرد و گفت:
این مسیرها به گونه ای ایجاد می
شود که مردم با آسایش و آرامش
بیشتری بتوانند ورزش کنند.
علیرضا رزم حسینی افزود :هر روستا و
منطقه می تواند بر یک رشته ورزشی

گستره توزیع :منطقه جنوبشرق کشور ،استان های کرمان ،سیستان و بلوچستان ،هرمزگان و یزد

قیمت  1000تومان

توجه به این ورزش یاد کرد و گفت:
ورزش و سالمتی از شاخص های
توسعه هر کشور به شمار می روند.
وی با تاکید بر این مطلب که هر
کشوری که سطح توسعه یافتگی
باالیی دارد ،حوزه سالمت مردم
نیز در آن بهبود یافته است ،افزود:
امروز هزینه کردن در حوزه ورزش،
هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری
است زیرا از هزینه های گزاف در
حوزه درمان ،امراض روانی و آسیب
های اجتماعی جلوگیری می کند.
وی با بیان اینکه به باور رساندن اهمیت
ورزش در جامعه زمان بر است ،گفت:
این امر باید از سوی رسانه ها و سایر
دست اندرکاران فرهنگسازی شود.
استاندار کرمان ادامه داد :اگر
همه ما همت کنیم ،می توانیم
بسیاری از آسیب های اجتماعی
را که دغدغه رهبر معظم انقالب
اسالمی است را نیز برطرف کنیم.
وی از ورزش همگانی به عنوان ورزشی
با کمترین هزینه یاد کرد و گفت :باور
همه مسئوالن استان کرمان بر این
است که باید در حوزه گسترده ورزش،
کارهای نوگرایانه را اجرایی کنیم.

مشاهده کردند و به آن رای دادند و اال
مردم با هیچ کس عقد اخوت ندارند.
رزم حسینی یادآورشد :دکتر روحانی
فردی مجتهد است که عضو مجلس
خبرگان رهبری است و سابقه ای طوالنی
و درخشان در بخش های مختلف پس از
انقالب داشته اند و امروز چنین شخصیت
روحانی ،منتخب ملت ایران شد.
وی در ادامه سخنانش با اشاره به
اینکه انتظارات مردم از طریق رسانه
های بیدار (شبکه های مجازی) مطرح
و مسئولین پاسخ خواهند داد و نهایتا
مورد قضاوت مردم قرار می گیرند،
تصریح کرد :شبکه های اجتماعی جز
افتخارات دولت یازدهم بوده است زیرا
فضا را به گونه ای باز و آزاد نگاه داشته
است که همه فعاالن و منتقدین می

توانند نظرات خودشان را بیان نمایند.
استاندار کرمان از شبکه های اجتماعی
به عنوان فرآیندی یاد کرد که در جهت
دموکراسی نظام مقدس جمهوری
اسالمی شکل گرفته و روز به روز در کشور
ایران در حال تکمیل است و خاطرنشان
کرد :همه مسئولین منتقدپذیر باشند
و در این راه هزینه شخصی بپردازند
و خودشان را برای بزرگ کردن
مردم ،کوچک کنند ،این اصل باید در
کشور به یک فرهنگ تبدیل شود.
رزم حسینی گفت :باید به مردم اجازه
دهید تا انتقاد کنند ،هر چند ممکن
است جایی توهین هم صورت پذیرد
اما به تدریج عاقل می شوند و به
اشتباهاشان پی می برند و به وجدانشان
باز می گردند و عذرخواهی می کنند.

هماهنگی و همدلی بسیار خوب استان کرمان در
مبارزه با قاچاق کاال و ارز
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان:

معین های اقتصادی ،با انگیزه و احساس وظیفه در
کنار دولت قرار گرفته اند
معاون امور عمرانی استانداری کرمان:

اختصاص یک هزار و  251میلیارد تومان به
شهرداری های استان کرمان

بهار در بهارستان هنرمندان کرمان

بهارستان هنرمندان کرمان که در پی برخی از
بی توجهی ها ،رو به خزان فراموشی نهاده بود،
این روزها با دستور مستقیم استاندار کرمان مورد
زیباسازی و نورپرردازی قرار می گیرد و قرار است
به زودی به مکانی در شان هنر اصیل و هنرمندان

متعهد این سرزمین تبدیل شود.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان ،در پی
نامه یکی از هنرمندان دلسوز ،متعهد و ریز بین
کرمانی به استاندار و درخواست وی برای زیباسازی
بهارستان هنرمندان ،استاندار کرمان در اسرع وقت
دستور پیگیری ویژه این موضوع را صادر کرده و
موارد مورد تاکید را به شهرداری کرمان و سایر
نهادهای مربوطه اعالم داشته است.
استاندار کرمان با تاکید بر جایگاه واالی هنر و
هنرمند در فرهنگ اصیل ایرانی و اسالمی ،همواره
بر ارج نهادن به تالش های هنرمندان این سرزمین
تاکید داشته و نشان داده که هنرمند عالوه بر آنکه
در زمان حیات خود مایه عزت و افتخار است ،پس از

حیات دنیایی خود نیز سندی محکم از ظرافت روح
و تفکر خالقی است که باید برای همیشه در ذهن
زمان جاودان بماند.
بهسازی و زیباسازی بهارستان هنرمندان کرمان به
دنبال کار ارزشمند نوسازی و نورپردازی مزار شهدای
این دیار انجام می شود ،چرا که گلزار شهدای کرمان
با حمایت و پشتیبانی استاندار کرمان به گونه ای بی
نظیر در کشور مورد بازسازی و نورپردازی قرار گرفته
و اکنون هر فرد در این مامن ،در کنار قهرمانان
واقعی این سرزمین ،زیبایی و آرامشی وصف ناشدنی
را به تماشا می نشیند و این تجربه زیبا باید در
کنار هنرمندان اصیل و ارزشمند این سرزمین نیز
تکرار شود.

خرید تضمینی گندم در کرمان  10هزار تن افزایش یافت
مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان کرمان
گفت :خرید تضمینی گندم در این استان نسبت به
مدت مشابه سال گذشته  10هزار تن افزایش یافت.
مجید نژاد بیگلری با بیان اینکه خرید گندم در
شهرهای شمالی استان کرمان تا پایان شهریور
ادامه دارد افزود :از ابتدای برداشت گندم در سال
جاری تاکنون بیش از  214هزار تن گندم به
سیلوهای استان کرمان تحویل داده شده است.
وی خاطرنشان کرد :از گندم های تحویلی

به سیلوها 52 ،هزار تن گندم دوروم و
بیش از  162هزار تن گندم معمولی است.
وی با اشاره به رشد قابل توجه خرید تضمینی گندم
طی سه سال اخیر در استان کرمان اظهار کرد :این
افزایش خرید از دستاوردهای طرح جامع نان سالم
در استان کرمان و خودکفایی در تولید گندم است.
مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان کرمان
با اشاره به ظرفیت  280هزار تنی سیلوهای گندم
در کرمان گفت :برای اینکه کشاورزان در تحویل

گندم به سیلوها به زحمت نیفتند ،مراکز متعدد
خرید گندم در سطح استان راه اندازی شده است.
 24مرکز در استان کرمان وظیفه خرید تضمینی گندم
از کشاورزان را بر عهده دارد و سطح زیر کشت گندم
در شمال و جنوب استان  80هزار و  500هکتار است.
استان کرمان دارای  23شهرستان است و جنوب استان
با هفت شهرستان سازمان جهاد کشاورزی مستقل دارد.
سال گذشته رکورد خرید تضمینی گندم
بعد از  50سال در کرمان شکسته شد.
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هفته چهارم تیر ماه  - 1396شماره نود و دو

استاندار کرمان امنیت موجود را فوق العاده باال توصیف کرد
استاندار کرمان با تقدیر از اقدامات نیروی انتظامی در
ایجاد ،حفظ و ارتقای امنیت اجتماعی گفت :در حال
حاضر ضریب امنیتی این استان فوق العاده باال است.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان ،علیرضا
رزم حسینی در بازدید از دستاوردهای طرح پاکسازی
و ارتقای امنیت اجتماعی شهرستان کرمان در محل
پلیس آگاهی افزود :در استان کرمان همواره درهر ماه
حداقل دو جلسه شورای تامین برگزار شده و در صورت
نیاز و به صورت فوق العاده نیز جلسات شورای تامین
برگزار می شود.
وی به افزایش  43درصدی کشف مواد مخدر در استان
کرمان اشاره و بیان کرد :با اجرای طرح پاکسازی و
ارتقای امنیت اجتماعی شهرستان کرمان ،قاتالن فراری
نیز دستگیر شده اند که جای تقدیر دارد.
رزم حسینی امنیت و اقتصاد را حلقه های متصل
به یکدیگر دانست و ادامه داد :طرح های عملیاتی و
مانورهای مستمر نیروی انتظامی باعث افزایش ضریب
امنیت در جامعه می شود.
وی تصریح کرد :حضور سرمایه گذاران در استان موجب
ارتقای امنیت شده است زیر به هر میزان که سرمایه
گذاری ،اشتغال و توسعه اقتصادی در جامعه محقق

شود ،امنیت ارتقاء می یابد.
وی بر توسعه همکاری های بین مردم و پلیس نیز تاکید
و خاطرنشان کرد :بسیاری از کشفیات جرایم نیز بر
اساس گزارشات مردمی انجام می شود و این امر نشان
دهنده جایگاه مردم در توسعه و حفظ امنیت موجود
جامعه است.
فرمانده انتظامی استان کرمان نیز با اشاره به اجرای
طرح پاکسازی و ارتقای امنیت اجتماعی شهرستان
کرمان از  18تا  23تیرماه ،گفت :دراین طرح  706هزار
و  833کیلوگرم مواد مخدر کشف شد.
سردار رضا بنی اسدی فر افزود :در این طرح  265مورد

سرقت کشف و  123سارق دستگیر شدند.
وی به دستگیری  165متهم تحت تعقیب در این
طرح نیز اشاره و عنوان کرد :در راستای اجرای طرح
پاکسازی و ارتقای امنیت اجتماعی شهرستان کرمان 2
هزار  435نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز نیز دستگیر شدند.
وی خاطرنشان کرد :در راستای برخورد با مفاسد
اجتماعی نیز  44مورد برخورد انتظامی انجام شده
است.
سردار بنی اسدی فر ادامه داد :در طرح پاکسازی و
ارتقای امنیت اجتماعی شهرستان کرمان  100نفر
معتاد و قاچاقچی و  47خرده فروش نیز دستگیر شدند.
وی گفت :در طرح پاکسازی و ارتقای امنیت اجتماعی
شهرستان کرمان همچنین  174دستگاه خودرو و 269
دستگاه موتور سیکلت توقیف شده است.
وی تاکید کرد :این طرح در راستای ارتقای امنیت
اجتماعی و افزایش احساس امنیت در جامعه برگزار
شده است.
طرح پاکسازی و ارتقای امنیت اجتماعی شهرستان
کرمان از  18تا  23تیرماه به مدت شش روز از سوی
نیروی انتظامی اجرا شد و صبح امروز دستاوردهای آن
در پلیس آگاهی استان کرمان به نمایش درآمد.

معاون استاندار کرمان:

هماهنگی و همدلی بسیار خوب استان کرمان در مبارزه با قاچاق کاال و ارز
معاون سیاسی ،امنیتی و انتظامی استان کرمان
گفت :هماهنگی و همدلی بسیار خوبی در مبارزه
با قاچاق کاال و ارز در استان کرمان وجود دارد.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان ،حمید
ذکاء اسدی در کمیسیون برنامه ریزی ،هماهنگی
نظارت و مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان کرمان
افزود :در استان کرمان با زحمت همه واحدهای
دست اندرکار ،پیشرفت بسیار خوبی در زمینه
مبارزه با قاچاق کاال و ارز داشته ایم.
وی ادامه داد :به عنوان مثال در مبارزه با قاچاق
دام ،تمرکز بر روی سامانه های رهگیری و پیشرفته
است که نشان از پیشرفت کار دارد.
وی عنوان کرد :در سال اقتصاد مقاومتی ،تولید و
اشتغال ،اگر ایجاد اشتغال را محور مثبت قرار دهیم
تا زمانی که در بحث قاچاق درگیر باشیم در منطقه
منفی کار می کنیم.
ذکاء اسدی با تاکید بر مبارزه قاطع با قاچاق کاال و
ارز ،تصریح کرد :در استان کرمان با تالش مضاعف
 ،مدیریت جهادی ،همفکری و ابتکارات نهادهای
دست اندرکار ،کارهای بسیار خوبی برای مبارزه با
قاچاق کاال و ارز انجام شده است.

وی بیان کرد :وسعت کویری استان کرمان و
همجواری با استان های مرزی موجب شده که این
استان در مسیر عمده قاچاق احشام ،اتباع بیگانه و
مواد مخدر قرار گیرد و نیروهای امنیتی ،انتظامی و
قضایی دراین زمینه تالش های بسیار زیادی دارند.
معاون استاندار کرمان بر برخورد با سرباندهای
قاچاق کاال و ارز تاکید کرد و گفت :نیروهای
اطالعاتی ،امنیتی و انتظامی استان کرمان ،توان
باالیی دارند و بر همین اساس در سال جاری
هشت هزار گوشی تلفن همراه قاچاق را کشف
کردند.
وی یادآور شد :برنامه سال  96در زمینه مبارزه با
قاچاق کاال و ارز باید از سوی دستگاه ها به صورت

کتبی اعالم شود.
وی ادامه داد :برخورد با کاالی قاچاق در سطح
عرضه بر عهده اتاق اصناف گذاشته شده و در این
زمینه باید به نحوی اقدام شود که این امر مجددا به
نیروهای انتظامی و اطالعاتی واگذار نشود.
معاون استاندار کرمان بر حل مشکالت در حوزه
اموال تملیکی نیز تاکید کرد و گفت :یکی از
مشکالت موجود در زمینه شناسایی انبارهای
مختلف و ایجاد سامانه کنترل و نظارت بر انبارها
است که این امر نیز باید با جدیت دنبال شود.
ذکاء اسدی با تاکید بر اینکه هویت گذاری دام ها
باید با جدیت دنبال شده و کمبودهای این حوزه
نیز باید برطرف شود ،گفت :معین های اقتصادی
می توانند در این حوزه نیز به کمک مسئوالن آیند.
وی تصریح کرد :الزم است ابتکاراتی نیز از سوی
دستگاه ها برای کاهش هزینه های پالک گذاری
انجام شود.
وی یادآور شد :در برخی موارد مشاهده شده که
برخی افراد دام بی کیفیت را به استان کرمان وارد
کرده و پس از کشتار آن ،گوشت بی کیفیت آن را
به فروش می رسانند که این موضوع باید رفع شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان:

معین های اقتصادی ،با انگیزه و احساس وظیفه در کنار دولت قرار گرفته اند
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع
استانداری کرمان گفت :معین های اقتصادی با
انگیزه و احساس وظیفه در کنار دولت قرار گرفته
اند و در مسیر توسعه تالش می کنند.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان،
محمدرضا فتوت در همایش حمایت از حقوق
مصرف کنندگان افزود :در استان کرمان با توجه
به ایده های جدید مطرح شده از جمله در رابطه
با ایجاد زون های اقتصادی ،از امکانات غیر دولتی
برای توسعه استان در کنار امکانات دولتی استفاده
شده است.
وی با اشاره به اجرای ایده شهر نمونه اقتصاد
مقاومتی قلعه گنج ،اظهار کرد 22 :مجموعه از
جمله گل گهر ،مس و سایر شرکت های بزرگ در
مسیرتوسعه استان همکاری دارند.
فتوت عنوان کرد :تولید کننده ای که در شرایط
کنونی با وضعیت موجود ،تولید با کیفیت را انجام
داده و حقوق مصرف کنندگان را رعایت می کند،
کار دشواری را انجام می دهد و وظیفه ماست که از
این واحدها حمایت و تقدیر کنیم.
وی حمایت مناسب از تولید را در حقیقت حمایت
از مصرف کننده دانست وگفت:دولت با همت خود
در مسیر حمایت از تولید و مصرف کننده گام بر
می دارد.
معاون استاندار کرمان به فرهنگ غنی تولید در
استان کرمان اشاره و بیان کرد :درباره رعایت حقوق
مصرف کننده ،تولید با کیفیت و رعایت حق الناس
فرهنگ غنی داریم که امیدواریم با این فرهنگ
امروز نیز در مسیر درست حرکت کنیم.

کرمان از استان های موفق در حفظ حقوق مصرف
کنندگان است

معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت از حقوق
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کشور نیز با بیان
اینکه استان کرمان از استان های موفق در حوزه
حمایت از حقوق مصرف کنندگان است ،گفت:
این استان تاکنون چهار همایش حمایت از مصرف
کنندگان را برگزار کرده است و این در حالی است
که برخی استان ها حتی یک همایش را نداشته اند.
سید محمود نوابی اظهارداشت :همایش حمایت
از مصرف کنندگان ،دولتی و اجباری نیست و
به صورت داوطلبانه برگزار می شود که در حوزه
متقاضیان شرکت در این همایش  22برابر و در
حوزه منتخبان  19برابررشد را نسبت به اولین دوره
شاهد هستیم.
وی یادآور شد :حوزه نظارت و بازرسی را در هشت
استان کشور به معاونت ارتقا داده شده که استان
کرمان یکی از این استان ها است.
نوابی با تاکید بر اینکه اصل نظارت حذف شدنی
نیست ،گفت :ممکن است چارچوب ها و قوانین

نظارتی متفاوت باشد اما اصل آن حذف شدنی
نیست.
رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف
کنندگان کشور ادامه داد :افزایش اعتماد و ترغیب
مصرف کنندگان به استفاده از کاالی داخلی،
حمایت ازکاالهای صادرات محور ،افزایش رقابت
سالم بین بنگاه های اقتصادی ،توسعه فرهنگ
مشتری محوری ،تکریم ارباب رجوع  ،توجه بنگاه
ها به مسئولیت اجتماعی و خدمات پس از فروش از
ضوابط اصلی بنگاه های اقتصادی است.
وی با تاکید بر اینکه سرمایه گذار باید احترام شود،
گفت :نگاه بسته و از باال به سرمایه گذار مانع توسعه
است و باید فرش قرمز حقیقی را برای سرمایه گذاران
پهن کرد.
نوابی تاکید کرد :باید با افزایش بهره وری و افزایش
کیفیت ،محصول را با قیمت مناسب به مصرف کننده
عرضه کرد و در کنار آن باید به نوآوری نیز توجه شود.
وی با تاکید بر اینکه واحد تولید کننده ای که به فکر
نوآوری و صادرات نباشد ،محکوم به فنا است ،گفت:
اینکه در واحدهای فروش نوشته شود که «کاالی
فروخته شده ،پس گرفته نمی شود» در هیچ جای
دنیا وجود ندارد و اگر مردم درجایی این موضوع را
ببینند می توانند مراتب را به شماره  124اطالع
دهند.
وی با بیان اینکه بیش از  25دستگاه درکشور قیمت
گذاری می کنند ،گفت :این حوزه باید سامان یابد.
وی بیان کرد :این جمله که «حق الناس بر حق
اهلل» ترجیح دارد را می توان به عنوان شعار سازمان
حمایت از مصرف کنندگان قرار داد.

معاون امور عمرانی استانداری کرمان:

اختصاص یک هزار و  251میلیارد تومان به شهرداری های استان کرمان
معاون امور عمرانی استانداری کرمان در نشست صمیمی
استاندار با منتخبین دوره پنجم شورای اسالمی شهر
کرمان با تاکید بر اینکه سرجمع بودجه های شهرداری
های استان در سال جاری،یک هزار و  251میلیارد
تومان بسته شده است ،افزود 630 :میلیارد تومان
از اعتبارات شهرداری ها مربوط به شهرداری کرمان
است که  50درصد کل اعتبارات را شامل می شود
ابوالقاسم سیف الهی بیان کرد :در سال گذشته
 559میلیارد تومان از منابع ارزش افزوده به
شهرداری ها و دهیاری ها کمک شده است
وی بااشاره به فعالیت دو هزار و  480شورای اسالمی
در استان کرمان ،عنوان کرد 60 :درصد جمعیت
استان کرمان شهری و  40درصد روستایی است .
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان ادامه
داد 60 :درصد جمعیت استان کرمان و ساکن در مناطق

شهری ،در  71شهر ساماندهی شده اند و به تبع ان 71
شورای اسالمی شهر را در استان کرمان فعالیت دارند.
سیف الهی وسعت بیش از اندازه شهر ،تراکم پائین
و پرهزینه بودن آن را از مشکالت کرمان دانست و
گفت :کم بودن درآمد شهرداری و نامتوازن بودن
آن از دیگر مشکالت کرمان به شمار می رود.
وی با ذکر این مطلب که کرمان اسما کالنشهر

است و رسما نیست ،گفت :بافت های ناکارآمد،
حاشیه نشینی و معضالت اجتماعی از دیگر
مشکالت استان کرمان به شمار می رود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان
با اشاره به اینکه پروژه های عمران شهری در
این دوره به صورت جدی دنبال شده است،
افزود :نهضت عمومی در استان برای اجرای
پروژه های شهری ایجاد شده است که محور آن
پروژه های میراثی و بافت تاریخی بوده است.
سیف الهی با اشاره به اینکه استان کرمان ،استانی،
صنعتی ،معدنی و با رویکرد گردشگری است و در
این رابطه صنعت گردشگری با زیرساخت های
مورد نیاز آن باید در استان رونق یابد،عنوان کرد:
در دولت با همه منابعی که یه شهرداری ها کمک
می شود ،زمینه خوبی برای توسعه فراهم شده است.

استاندار کرمان:

مدل اقتصاد مقاومتی در کرمان با پشتوانه علمی و تجربی همراه است
استاندارکرمان ،دولت یازدهم را یکی
از دولت های عقلگرایانه از اول انقالب
دانست و گفت :استان کرمان در دولت
دوازدهم ،سبک جدیدی از مدیریت
را به صورت پایلوت اجرا خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی استانداری
کرمان ،علیرضا رزم حسینی در دیدار
مدیرکل ،معاونین و جمعی از کارکنان
و مدیران موسسات خیریه و مراکز
سازمان بهزیستی استان کرمان به
مناسبت هفته بهزیستی ،خاطرنشان
کرد :سازمان بهزیستی باید بدنبال
طرح جامعی باشد که مردم به صورت
داوطلبانه در امورات خیرخواهانه
و عام المنفعه مشارکت نمایند.
رزم حسینی خواستار راه اندازی طرح
جامع «همیار بهزیستی» به معنای
واقعی در استان کرمان شد و تصریح
کرد :رفع آسیب های اجتماعی
نیازمند فداکاری و از خودگذشتگی
است و در این حوزه نباید منتظر
دستورالعمل های شفابخش مرکز بود.
وی در ادامه مدل الگوی اقتصاد
مقاومتی استان کرمان را ویژه و خاص
این استان دانست که پشتوانه علمی
و تجربی دارد ،یادآورشد :دولت با
حجم وسیع نیروی انسانی و وظایف
سنگین ،به مثابه رزمنده ای است
که برای فتح یک منطقه اعزام شده
است اما تجهیزات زیادی که بر آن
آویخته شده ،مانع از پیشروی اوست.

همچون زهرا نعمتی معلولیت را
محدودیت ندانست و همین امر موجب
شد تا قله های ترقی را طی کند.
وی دولت روحانی را یکی از دولت
های عقلگرایانه از اول انقالب دانست
و افزود :استان کرمان در دولت
دوازدهم ،سبک جدیدی از مدیریت
را به صورت پایلوت اجرا خواهد کرد.
دانشگاه ها برای تامین سالمت اجتماعی
جامعه به طور کاربردی

با بهزیستی همکاری کنند

استاندار کرمان با اشاره به اینکه نظام
دیوان ساالر دولتی علیرغم مشاهده
مشکالت و ارائه راهکارهای قابل
قبول ،نمی تواند بدلیل سنگینی بار
وظایف ،اقدام موثری انجام دهد،
تصریح کرد :این روند بهبود وضعیت
ایران نیست ،هرچند دولت یازدهم
با سیاست های کوتاه مدت ،توانست
التهاب اقتصادی کشور را مهار کند.
رزم حسینی ضمن تشریح و تبیین
طرح تقسیم بندی استان کرمان به
هشت زون اقتصادی و مسئولیت
پذیری شرکت ها و موسسات توسعه
گرا در این مناطق ،خاطرنشان کرد:
در روزهای نخستین اجرای این طرح
با مشکالت و سختی هایی مواجه بودیم.
وی با تاکید براینکه اجرای طرح
های اقتصادی استان کرمان می تواند
تمرکزگرایی را از حکومت مرکزی آزاد

کند ،گفت :در دیدارهایی که با مقامات
کشوری و لشکری صورت گرفته است،
فردی را ندیدم که الگوی اقتصادی
استان کرمان را تایید و تحسین نکند.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره
مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی
رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت
نظام ،یادآورشد :آیت اهلل هاشمی
رفسنجانی از جمله افرادی بود که
الگوی اقتصادی استان را تشویق می
کرد خاطرنشان کرد :مدل اقتصاد
مقاومتی استان کرمان به صورت
پایلوت در شهرستان قلعه گنج آغاز
شد و امروز این مدل پس از سه سال
در سراسر کشور گسترش یافته است.
رزم حسینی با اشاره به اینکه مردم
باید به این باور برسند که از فرصت
هایی که در اختیار دارند به بهترین
نحو استفاده نمایند ،گفت :فردی

مدیر کل بهزیستی استان کرمان نیز
در این دیدار با اشاره به اینکه تعامالتی
در موضوعات اجتماعی با محوریت
استاندار کرمان در استان بوجود آمده
است ،گفت :کاهش مشکالت و دغدغه
های مردم ،همفکری و مشارکت
همه اقشار جامعه را می طلبد .
عباس صادق زاده با اشاره به شعار
امسال تحت عنوان «بهزیستی محور
مسئولیت و سالمت اجتماعی» ،افزود:
سازمان بهزیستی برای تحقق این شعار
به پشتوانه های علمی چون همکاری
کاربردی مراکز آموزش عالی نیاز دارد.
وی هفته بهزیستی را فرصت خوبی
برای ارائه خدمات تخصصی در زمینه
های پیشگیرانه و سالمت محور دانست
و یادآورشد :شرایط امروز کشور نیازمند
برنامه های اجتماعی است زیرا آسیب
هایی همچون طالق ،اعتیاد و  ...در نبود
برنامه های اجتماعی خالصه می شود.

استاندار کرمان:

تشریح اقدامات مثبت دولت برای رفع آالیندگی های مس در سطح استان
استاندار کرمان با بیان اینکه مصوبه
بسیار خوبی برای کاهش آالیندگی
مس در هیات دولت و از سوی
رئیس جمهوری انجام شده است،
گفت :در این باره حساسیت الزم در
کشور و استان کرمان وجود دارد.
به گزارش روابط عمومی استانداری
کرمان ،علیرضا رزم حسینی در نشست
کارگروه بررسی وضعیت آالیندگی
صنایع مس افزود :بر اساس مصوبه
هیات وزیران تعهد خوبی برای مدیران
شرکت ملی مس ایجاد و کارهای مثبتی
نیز در این زمینه انجام شده است.
وی از اقدامات شرکت ملی مس برای
پیگیری جدی مقابله با آالیندگی های
مس تقدیر کرد و گفت :این طرح
از اقدامات نمونه کشوری در حفظ
محیط زیست ،حفظ مرتع و مسئولیت
های اجتماعی مس خواهدشد.

آالیندگی های شرکت مس را بررسی
کرده و برنامه زمان بندی مورد
نظر در این زمینه را تدوین کند.
اقدام مثبت شرکت مس برای
کاهش آالیندگی ها

وی بیان کرد :طرح ساماندهی آالیندگی
های مس به گونه ای اجرا می شود که
نشان می دهد با ایجاد یک صنعت می
توان در مسیر توسعه حفاظت از محیط
زیست و ایجاد اشتغال نیز اقدام کرد.
نماینده عالی دولت تدبیر و امید
در استان کرمان تاکید کرد :باید
کمیته ای از ادارات مرتبط برای

تعیین حریم کارخانه خاتون آباد،
تعیین مشاور مطالعات و نحوه انجام
مطالعات تعیین شده و ظرف  15روز
آینده اقدامات الزم را انجام دهند.
در این نشست مقرر شد کمیته ای
با محوریت معاونت امور عمرانی
استانداری و دستگاه های ذیربط
موضوعات مرتبط درباره رفع مشکل

معاون امور عمرانی استانداری کرمان
نیز گفت :تاکنون هفت جلسه کارگروه
امور زیربنایی به منظور بررسی موضوع
آالیندگی مس در معاونت عمرانی
استانداری کرمان برگزار شده است.
افزود:
الهی
سیف
ابوالقاسم
اظهارداشت :براساس مصوبه یاد
شده ،شرکت ملی مس برای کاهش
آالیندگی اقدام کرده و اداره کل
محیط زیست تائید کرده که بر اساس
پیشرفت زمانی تعیین شده برای رفع
آالیندگی زیست محیطی اقدام شده
است و تا پایان سال جاری میزان
آلودگی ها باید به حد استاندارد برسد.

پیش نویس سند توسعه اشتغال استان در  89صفحه تدوین شد
مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی
در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری
استان کرمان گفت :امسال پس از
نامگذاری سال جاری به عنوان اقتصاد
مقاومتی ،تولید و اشتغال کارگروه
اشتغال استان تشکیل و در آن بر تدوین
سند توسعه اشتغال استان تاکید شد.
رضا اسماعیلی ادامه داد :در راستای
تدوین سند توسعه اشتغال استان،
کارهای بزرگ و زیادی انجام
شده است و در این زمینه از نظر
کارشناسان دانشگاهی نیز استفاده شود.
وی بیان کرد :پیش نویس سند
توسعه اشتغال استان کرمان در
 89صفحه تدوین شده است.
اسماعیلی گفت :در این سند به سیاست
های مربوط به اشتغال در اسناد
باالدستی توجه الزم انجام شده است.
وی ادامه داد :افزایش نرخ مشارکت

اقتصادی استان کرمان دنبال و محقق
شده است زیرا هرچه نرخ مشارکت باالتر
رود افراد جویای کار و تعداد افراد فعال
در حوزه اقتصادی نیز بیشتر می شود.
وی افزود :در استان کرمان 930
هزار خانواده وجود دارد که اگر در
هر خانواده یک نفر اشتغال داشته

باشد ،بار تکفل کاهش می یابد.
اسماعیلی خاطرنشان کرد :در سال 93
میزان درآمد مجموع خانواده ها در سال
 12میلیون تومان بوده است که این
میزان به  20میلیون تومان رسیده است
و روند رشد در این حوزه نشان می دهد
که از متوسط کشوری باالتر می رویم.

وی ادامه داد :اشتغال ناقص در
استان کرمان از  19درصد به
کمتر از  10درصد رسیده است.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت:
رشد نرخ بیکاری آقایان ثابت بوده و نرخ
رشد بیکاری زنان افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه نقش هر بخش اقتصادی
در توسعه اشتغال استان مد نظر قرار
گرفته است ،گفت :نقش بخش کشاورزی
در اقتصاد استان بیشتر و نقش بخش
صنعت کمتر شده است که این موضوع
باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.
اسماعیلی افزود :در سال جاری  34هزار و
 78شغل در استان کرمان ایجاد می شود.
فرهاد حکیم نیا ،مدیرصندوق کارآفرینی
امید نیز گفت :در سه ماه ابتدی
امسال  15میلیارد تومان تسهیالت
پراخت شده که نسبت به مدت مشابه
سال قبل چهار برابر شده است.

جشنواره «قلم وعدالت» با هدف رقابت سالم و اصولی در بین اصحاب مطبوعات برگزار می شود
مدیر روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان
گفت:نخستین جشنواره انتخاب مطبوعات برتر در
حوزه قضائی استان کرمان با موضوع قلم وعدالت
برگزار می گردد.
محمد بصیریان هدف از برگزاری این جشنواره را
ایجاد یک رقابت سالم و اصولی در بین اصحاب
مطبوعات و توسعه اطالع رسانی و آگاهی بخشی از
رویدادهای حوزه قضایی دانست وافزود :ایجاد زمینه
آموزش و باال بردن آگاهی های حقوقی و قانونی
مردم ضرورت دارد.
بصیریان برگزاری این جشنواره را در راستای قدر
دانی و ارج نهادن به تالش ها و خدمات صاحبان
رسانه دراستان دانست و اظهار کرد :برای ارتقاء
سطح علمی و حرفه ای اصحاب رسانه تالش می
کنیم
دبیر اجرائی جشنواره قلم وعدالت خاطرنشان

ساخت:موضوعات این جشنواره مواردی ازقبیل
پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی و
برنامه ها و رویدادهای دستگاههای قضایی و هفته
قوه قضائیه خواهد بود.
وی گفت:این جشنواره در سه بخش خبر و گزارش
خبری،گزارش (تحلیلی-توصیفی)و مصاحبه برگزار
می گردد
بصیریان عنوان کرد :به نفرات برتر جشنواره تمام
سکه بهار ازادی ،لوح سپاس و تندیس جشنواره
انتخاب مطبوعات برتردستگاه قضایی (قلم و عدالت)
اهداء خواهد شد.
شایان ذکر است دادگستری کل استان کرمان با
همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
کرمان نخستین جشنواره انتخاب مطبوعات برتر
در حوزه قضائی استان کرمان را با عنوان «قلم و
عدالت»برگزار می کند
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همزمان با شهادت امام جعفر صادق علیه السالم:

نماینده ولی فقیه در استان:

در امر به معروف و نهی از منکر باید براساس عقل ،درک و درایت عمل شود
نماینده ولی فقیه در استان و امام
جمعه کرمان با تاکید براینکه در امر
به معروف و نهی از منکر باید براساس
عقل ،درک و درایت عمل شود ،گفت:
آمران به معروف و ناهیان از منکر باید
همه جهات را بسنجند و با مالحظات
اقدام نمایند.
به گزارش روابط عمومی استانداری
کرمان ،آیت اهلل سید یحیی جعفری
در ستاد امر به معروف و نهی از منکر
استان کرمان که با حضور نماینده عالی
دولت تدبیر و امید در استان برگزار
شد ،افزود :امر به معروف و نهی از منکر
یکی از فواید اصلی دین مبین اسالم
است که هیچ شک و تردیدی نیست.
وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطر
شهدای واالمقام امر به معروف و نهی
از منکر ،یادآورشد :مسلم است که در
این راه چندین تن به شهادت رسیده
اند لذا آمران به معروف و ناهی از
منکر باید همه جهات را بسنجند و با
مالحظات اقدام نمایند.
نماینده ولی فقیه در استان و امام
جمعه کرمان خاطرنشان کرد :در امر

به معروف و نهی از منکر باید براساس
عقل ،درک و درایت عمل شود تا
نتیجه ای اجمالی را در بر داشته باشد.
طرح»نجات» در مناطق آسیب دیده،
مصداق واقعی امر به معروف و نهی از
منکر
استاندار کرمان نیز در این جلسه به
اجرای طرح «نجات» طی یکسال و نیم
گذشته در یکی از محالت آسیب دیده
شهر کرمان اشاره کرد و یادآورشد:
«طرح نجات» در مناطق آسیب دیده
یکی از مصادیق واقعی امر به معروف و
نهی از منکر است.

علیرضا رزم حسینی با اشاره به اینکه
در قالب این طرح اقدامات فرهنگی،
خدماتی و  ...به مردم ساکن در حاشیه
شهر کرمان ارائه شده است ،تصریح
کرد :امر به معروف و نهی از منکر یک
کار مستمر است که برای تحقق این
مهم باید ابتدا خودمان آمر به معروف
باشیم.
وی از آمادگی مدیریت استان برای
اجرای برنامه های ستاد امر به معروف
و نهی از منکر خبر داد و خاطرنشان
کرد :برنامه های ستاد امر به معروف و
نهی از منکر عالوه بر ادارات دولتی باید

در سطح مردم و با کمک آنها اجرایی
شود.
استاندار کرمان با اشاره به اینکه برای
اعزام هزار نفر از روحانیون به مناطق
جنوبی استان و حضور در طوایف به
منظور تحقق امر به معروف و نهی
از منکر در استان کرمان بودجه ای
تخصیص یافته است ،گفت :طی دولت
تدبیر و امید در استان کرمان بیش
از پنج هزار بازرس مردم نهاد زیرنظر
اداره کل بازرسی استانداری مشغول
به فعالیت هستند و تخلفات را جهت
پیگیری گزارش می نمایند.
رزم حسینی باتاکید براینکه امر به
معروف و نهی از منکر نباید تنها به امر
نماز و حجاب محدود شود ،افزود :با
همدلی بین ارکان حکومت در استان
کرمان با محوریت نماینده ولی فقیه
در استان و امام جمعه کرمان ،طرح
اقتصاد مقاومتی شهرستان قلعه گنج
کلید خورد و نهایتا این الگو مورد تایید
مقام معظم رهبری قرار گرفت که این
امر خود نمونه بارز امر به معروف و نهی
از منکر است.

معاون استاندارکرمان خبر داد:

مورد از واحدهای صنعتی با مشکل آب مواجه
بودند ،که با هماهنگی شرکت آب منطقه ای کرمان،
مقرر گردید کارشناسان موضوع را پیگیری و پس
از یک هفته ،نتیجه را به کارگروه ارسال نمایند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع
استانداری کرمان با تأکید بر لزوم درایت در مدیریت،
برخی از مشکالت موجود در صنعت را ناشی از
عدم مدیریت صحیح و علمی دانست و بهرهگیری
از تخصص افراد کارآمد در بخش مشاوره مالی را

امری ضروری در موفقیت واحدهای تولیدی خواند.
فتوت با اشاره به اینکه در سال جاری حدود چهار
جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان
برگزار شده است ،تصریح کرد :هر ماه هشت جلسه
ذیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان
(پنجره واحد ،شورای گفتگو و  )...برگزار می گردد.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان ،در
جلسه فوق الذکر مسائل و مشکالت شرکت راین
خودرو در حوزه تامین سرمایه در گردش ،شرکت
قطعه گستر در حوزه عدم تامین مالی و نیاز
به سرمایه در گردش ،شرکت اروند چرخ در دو
حوزه بخشودگی جرائم دیرکرد تسهیالت و تامین
سرمایه در گردش ،شرکت وند آپادانا در حوزه
سرمایه در گردش ،شرکت حروف باران در حوزه
تسهیالت ،شرکت کرمان تابلو در حوزه سرمایه در
گردش طرح رونق تولید ،شرکت محیا کلر بوتیای
کرمان در حوزه عدم تامین آب بررسی گردید.

« مقام معظم رهبری:
(علم برای عمل مصداق اتم واکملش
همین کاری است که فنی وحرفه ای
ها می کنند).
عزم جدی ،تالش های بی وقفه و
تدابیر راهگشای دولت تدبیر و امید
از یک سو و رشد شتابان توسعه و
الگوی مدیریت توسعه استانی به
شکل متفاوت و برای اولین بار در
سطح کشور با استفاده از ظرفیت
شرکت های توسعه گرا از سوی دیگر
لزوم افزایش توانمندی مردم استان
کرمان با استفاده از ظرفیت آموزشهای
مهارتی را دو چندان کرده و از این
رهگذر ،گسترش همه جانبه مهارت
آموزی ،به عنوان یک ضرورت
تفکیک ناپذیر در توسعه و
پیشرفت کشور محسوب می شود.
به یقین رسالت سترگ سازمان فنی
و حرفه ای بعنوان متولی اصلی
آموزش مهارت های غیر رسمی
و ناپیوسته در کشور و در تربیت
نیروی کار مورد نیاز بخش های
مختلف جامعه از جمله صنعت با
توجه به اولویت سنجی نیازهای
صنایع ،کشاورزی  ،خدمات بازرگانی،
ارتقای مهارت های حرفه ای شاغلین،

جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان شهربابک برگزار شد
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهربابک؛ جلسه
شورای آموزش و پرورش شهرستان با حضور حجت
االسالم انصاری امام جمعه ،علیرضا اسدی فرماندار،
بخشوده مدیر آموزش و پرورش و سایر اعضا در محل
آموزش و پرورش برگزار شد.
فرماندار شهربابک در این جلسه آموزش و پرورش را
زیربنای رشد و توسعه جامعه دانست و سرمایه گذاری در

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بم ،رضا اشک
در جلسه شورای پدافند غیرعامل شهرستان بم اظهار
داشت :به دلیل اینکه سد نساء بم بزرگترین سد سنگ
ریزهای با رویه بتنی کشور و از حساسیت زیادی
برخوردار است ،به زودی عالوه بر مصرف کشاورزی
در آب شرب نیز مورد استفاده قرار میگیرد.

این بخش را از اولویات شهرستان دانست .وی با اشاره به
تهدیدات ناشی از آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی،
اظهار داشت :این امر وظیفه همه ما را سنگین تر می
کند و ما باید با برنامه ریزی صحیح و با کمک مشاورین
و متخصصین در جهت مقابله با آسیب های اجتماعی
اقدام کنیم .فرماندار شهربابک با اشاره به نیاز مدارس
شهرستان به نوسازی و تجهیز ،بر ضرورت استفاده از

ظرفیت های مجمع خیرین ،صنایع موجود در شهرستان
و شهرداری ها در کنار امکانات دولتی تاکید کرد.
در ادامه بخشوده مدیر آموزش و پرورش به اقدامات
صورت گرفته در زمینه مقابله با آسیب های اجتماعی
و برگزاری جلسات آموزشی ویژه مشاورین اشاره کرد و
از حضور معاونین پرورشی استان در  26و  27تیرماه در
شهربابک خبر داد.

وی خواستار تهیه و تصویب طرح پدافند غیرعامل
ویژه سد نساء و تامین اعتبار آن شد و افزود :اقدامات
اولیه از جمله نگهبانی ،سیستم دوربین مدار بسته و
 ...انجام شده است.
اشک ادامه داد :مقام معظم رهبری در بحث پدافند
غیر عامل تاکید زیادی دارند و ما باید اول از ادارات و

نهادهای دولتی در این زمینه آغاز به کار کنیم.
فرماندار بم عنوان کرد :بحث پدافند غیرعامل در آیین
نامههای نظام مهندس نیز اجرایی شده است ،مبنای
تمام پروژهایی که احداث میکنیم پدافند غیرعامل
است و هر پروژه قبلی نیز باید در این خصوص
اقداماتی داشته باشد.

فرماندارمنوجان عنوان کرد:

فرماندار منوجان از پروژه آبرسانی شهر بازدید کرد
به گزارش روابط عمومی فرمانداری منوجان ،حسین
صادقی به اتفاق امام جمعه وفرمانده ناحیه مقاومت
سپاه از پروژه آبرسانی شهری و احداث خط لوله آب
شرب این شهرستان بازدیدکردندو اظهار داشت:
همانطور که کشور به بحران کم آبی مواجه است
شهرستان منوجان نیز از این مسئله مستثنی نیست.
وی افزود :چاه آب شرب و پروژه آبرسانی شهری از

بلبلآباد به سمت شهر منوجان ،جوابگوی جمعیت
شهری نبود ،لذا چاهی جدید در منطقه رضاآباد
احداث شد.
صادقی عنوان کرد :با تالشهای فراوان و فاصله
زیادی که بین دو چاه وجود داشت ،توانستیم دو چاه
را با هم تطبیق و خط لوله آن را به هم متصل کنیم
که مشکل آب شرب شهر منوجان رفع شود.

فرماندار منوجان ادامه داد :اما به علت شیب باالیی
که از مرکز چاه و موتور پمپاژ آب وجود داشت با افت
فشار آب روبهرو شدیم که این مسئله مشکالت ما را
دو چندان کرد.
وی تصریح داشت :با وجود مشکل به وجود آمده
مجبور به خریداری موتورپمپی دیگر برای هدایت آب
شرب به مرکز شهر شدیم.

فرماندار کوهبنان:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری جلسه
کمیسیون کارگری شهرستان کوهبنان با حضور
نمایندگان کارگران و مسوؤالن معادن در محل دفتر
فرماندار این شهرستان برگزار شد.
فرماندار کوهبنان اظهار داشت :در سالی که از سوی
مقام معظم رهبری بر تولید و اشتغال تاکید شده
است ،جای دارد که کارگران ،پیمانکاران و مسوؤالن
معادن در کنار هم در راستای افزایش تولید گام
بر دارند.
وی بر راهاندازی افقهای جدید در معادن تاکید
کرد و ادامه داد :با فراهم کردن امکانات و تجهیزات
به روز و همچنین بستر ایمنی بیشتر تمام تالش

خود را به کار ببریم که هر روز شاهد افزایش تولید
باشیم.
فرماندار کوهبنان خاطرنشان کرد :طی یک ماه
گذشته به جای رفع چالشهای مربوط به جامعه
کارگری و تالش در راستای بهبود تولید ،فکر و وقت
صرف اعتراضات مربوط به جامعه کارگری شد
وی بیان داشت :مسوؤالن باید در پرداخت حقوق
و مزایا به گونهای عمل کنند که منجر به اعتراض
کارگران نشود که در نهایت این اعتراضات منجر به
کاهش تولید و متضرر شدن معادن و پیمانکاران
خواهد شد.
مهندس مهدلو ابراز داشت :در حال حاضر نسبت

به سالهای گذشته با توجه به تالش کارگران
معادن زیر پوشش شرکت و تعامل بیشتر کارگران
و مسوؤالن معادن شاهد افزایش تولید بودیم که
این مهم موجب شد بخشی از بدهیهای شرکت
پرداخت شود
.رئیس کمیسیون کارگری شهرستان کوهبنان
گفت :در تالش هستیم تا مبلغی برای ایمنی معادن
اختصاص داده شود تا کارگران با آرامش بیشتری
در محیط کار حاضر شوند و دیگر شاهد حوادث
جرحی و فوتی در معادن نباشیم.خاطرنشان کرد :ما
توقع داریم تبعیضی معادن ،احیای انجمن مسوؤالن
ایمنی معادن و  ...شدند.

سرپرست جدید اداره ورزش و جوانان سیرجان معرفی شد
وحرفه ای ،ضمن گرامیداشت وتبریک
هفته مهارت به همه تالشگران عرصه
مهارت آموزی وتقدیر وتشکر از
تالشهای وافر همه دست اندرکاران
این حوزه ،انتظار می رود با اهتمام
به ارزشهای الهی و واالی انسانی
به ترویج و تعالی فرهنگ مهارت
آموزی وگسترش همه جانبه آن
بعنوان ضرورت جدی رشد و توسعه
وتعالی استان توجه شده و فعالیت
ها و برنامه ها بگونه ای رصد شود
تا استان کرمان در تحقق اهداف
قانون برنامه چشم انداز  2۰ساله

در زمینه مهارت آموزی
ونیز
باشد.
پیشرو
و
ممتاز
امید است شعار « هرکرمانی
یک مهارت «  -نیاز استراتژیک
ایرانیان در افق - 14۰4در
فعالیت های هدفمند وبرنامه های
سازمان
آن
بنیان
دانش
تجلی یافته وزمینه ساز رفع
بیکاری واشتغال پایدار گردد.
علیرضا رزم حسینی
استاندار کرمان

فرماندهناجا:

باید از خودروسازان بخواهیم خودروهای ایمن بسازند
فرمانده ناجا باگالیه از ناایمنی خودروها و رفع نقاط
حادثهساز جادهها گفت :همه تالش ناجا برای حفظ
امنیت و آرامش مردم است از اینرو ناهنجاریها و
کشف حجاب در داخل خودرو را سیاسی نکنید.
به گزارش روابط عمومی  ،سردار حسین اشتری
در نشست فصلی روسای پلیس راهور ناجا و
رونمایی از سامانه موبایلی بازرسان نامحسوس
با اعالم این مطلب که باید خودروسازان در
اجرای وظیفه خود که حفظ جان و سالمت
سرنشین است تالش کرده و تمام استانداردها
را رعایت کنند ،گفت :هر جا ایمنی رعایت
نشود ،پلیس ممانعت کرده و برخورد میکند.
رئیس پلیس کشوربه کاهش  1۰درصدی
تلفات جادهای در طرح نوروزی اشاره کردو

هستند که یک نفر آنان در مرکز استان کرمان و در بیت
الزهراء سالم اهلل علیها تدفین می شود.
شهدای گمنام در مناطق مختلف استان اعم از شمالی

پیگیر اختصاص بودجهای برای ایمنی معادن هستیم

پیام استاندار به مناسبت هفته مهارت
آموزش مهارت های فارغ التحصیالن
دانشگاهی ،توجه ویژه به کارجویان
روستایی وتربیت نیروی انسانی
جوان جامعه به عنوان نیرو های مولد
کار و توسعه  ،نقش موثری در ارتقاء بهره
وری و توسعه پایدار کشور خواهد داشت.
در سالی که با عنایت هوشمندانه مقام
معظم رهبری بعنوان سال اقتصاد
مقاومتی ،تولید و اشتغال نامگذاری
شده است ،با عنایت به ابالغ سیاست
های کلی اشتغال از سوی مقام معظم
رهبری مبنی بر آموزش نیروی انسانی
متخصص و ارتقای توان کار آفرینی
با مسئولیت نظام آموزش کشور و
توام کردن آموزش ومهارت ،زمینه
های توسعه آموزش مهارت های
فنی وحرفه ای بطور کامل مهیا
شده که با توجه به همت واالی
خانواده بزرگ آموزش فنی وحرفه
ای استان وتالش بی شائبه مربیان،
کارشناسان ،کارکنان و رؤسای
مراکز ،آینده ای بسیار درخشان رقم
خواهد خورد و اهتمام به این امور
نوید بخش تحول عظیمی در توسعه
آموزش های مهارتی خواهد بود.
اینک در آستانه فرارسیدن 6مرداد
روز ملی کارآفرینی وآموزش های فنی

مردم شهید پرور استان کرمان روز پنجشنبه
مورخ29تیرماه  96میزبان 21شهید گمنام خواهند بود.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان  ،مردم شهید
پرور استان کرمان روز پنجشنبه مورخ 29تیرماه 96
مصادف با سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) میزبان
21شهید گمنام خواهند بود.
این شهدای واالمقام عصر روز سه شنبه مورخ  27تیرماه
 96وارد فرودگاه سیرجان می شوند و صبح روز بعد به
محل های دفن اعزام میشوند.
از این تعداد شهید ،سه نفر احراز هویت شدند که متعلق
به شهرهای سیرجان ،رفسنجان و گلباف هستند و مابقی
شهدا که تعداد آن در مرحله نهایی شدن است ،گمنام

و جنوبی تدفین می شوند و فیض آباد راور و ریحانشهر
زرند از جمله مناطق شمالی است که میزبان شهدای
گمنام است.
بخش چاه دادخدای قلعه گنج ،دهستان رمشک قلعه
گنج ،بخش آسمینون نودژ منوجان ،حوزه علمیه امام
صادق(علیه السالم) جیرفت و بخش سیاحتی و زیارتی
ساردوئیه به مرکزیت شهر درب بهشت از مناطق جنوبی
استان است که تعدادی شهید گمنام در آنها تدفین می
شود.
گفتنی است ،مراسم استقبال و وداع با پیکرهای مطهر
این شهدا ،عالوه بر محل تدفین ،در تعدادی از شهرهای
دیگر استان نیز برگزار می شود.

فرماندار بم خواستار شد لزوم تهیه طرح پدافند غیرعامل سد نساء بم

راه اندازی کمیسیون تسهیالت رونق تولید استان در آینده ای نزدیک
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع
استانداری کرمان از راه اندازی کمیسیون تسهیالت
رونق تولید استان با حضور بانکها در آینده ای نزدیک
خبر داد و گفت :مصوبات کمیسیون تسهیالت رونق
تولید پس از تایید و تصویب در کارگروه تسهیل و رفع
موانع تولید به بانکهای استان ابالغ و الزم اجراست.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان،
محمدرضا فتوت در کارگروه تسهیل و رفع موانع
تولید استان که در سالن پیامبراعظم(ص) استانداری
کرمان برگزار شد ،افزود :با توجه به اهتمام ویژه
دولت تدبیر و امید به رفع موانع و مشکالت
واحدهای تولیدی کشور ،روند بررسی مشکالت
این واحدها در استان شتاب بیشتری گرفته است.
وی با اشاره به اینکه در کارگروه تسهیل و رفع
موانع تولید ،از مجموع  1۰واحد صنعتی ،مسائل
و مشکالت بانکی هفت واحد صنعتی استان کرمان
بررسی و تصمیماتی اخذ گردید ،یادآورشد :یک

دیار کریمان میزبان  ۲۱شهید گمنام

ابراز امیدواری کرد تا پایان امسال شاهد کاهش
 1۰درصدی تلفات در حوادث رانندگی باشیم.
وی با انتقاد از این مسأله که همواره در سوانح
و حوادث ترافیکی ،توقع از پلیس است که
برای کاهش تصادفات و سوانح عمل کند،
اعالم کرد :صنعت خودروسازی ،ارتقای فرهنگ

ترافیک ،جاده ،عالئم رانندگی و انسان دراین
حوادث نقش دارند و باید سهم هریک از موارد
در بروز سوانح و تصادفات مشخص شود.
فرمانده ناجا گفت :درخصوص ایمنی خودروها
اظهار داشت :اگر خودروهای ما ایمن باشد،
هم تصادفات و هم تلفات کمتر میشود؛ ایمنی
خودرو سبب میشود که در صورت بروز تصادف،
کمترین آسیب به سرنشین وارد شود؛ باید از
خودروسازان بخواهیم که در اجرای وظیفه
خودشان که حفظ جان و سالمت سرنشینان است
تالش کرده و تمام استانداردها را رعایت کنند و
البته پلیس نیز باید در مواردی که استانداردها
رعایت نشده است همانطور که در سالهای
گذشته برخورد کرد ،به صورت جدی برخورد کند.

مراسم تودیع و معارفه سرپرست اداره ورزش و جوانان
سیرجان با حضور امام جمعه محترم ،فرماندار ویژه،
مدیرکل ورزش و جوانان استان و جمعی از مسئولین
در سالن اداره ارشاد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه سیرجان،
فرماندار ویژه در این مراسم ضمن تقدیر از زحمات
سرکار خانم امیری و تقدیم لوح تقدیر به وی معارفه
ناصر گل محمدی سرپرست جدید اداره ورزش و
جوانان را انجام داد.
وی با اشاره به اینکه ارزشمندترین سرمایه هر
سازمان نیروی انسانی آن مجموعه است گفت :بی

شک شهرستان سیرجان از گذشته تاکنون در بخش
نیروی انسانی قابلیت های ویژه ای داشته است و حوزه
ورزش هم از این قاعده مستثنی نیست .حضور مدیران
ورزشی توانمند ،مربیان با تجربه و ورزشکاران زبده در
عرصه ورزش کشور خود گواهی است بر این مدعا.
حضور ورزشکارانی مثل محمدرضا مهنی نسب ،مریم
جهانی نجاتی ،علی شهسواری ،علی باقری ،مهدی
پاپی ،رسول شهسواری ،محمد رضی ،سعید رنجبر،
سامان کافی و ده ها ورزشکار دیگر در تیم های ملی
نشان از وجود سرمایه های ارزشمندی در این خطه
از مملکت دارد.

وی افزود :شناسایی ،جذب و پرورش و حمایت از این
استعدادها باید یکی از اولویت های مدیران ورزشی ما
و روسای هیات های ورزشی باشد.
دکتر مکی آبادی تصریح کرد :در حالی که در ابتدایی
آغاز بکار دولت یازدهم سرانه فضای ورزشی سیرجان
کمتر از  6۰سانتی متر مربع بود در حال حاضر بیش از
 7۰سانتی متر مربع سرانه فضای ورزشی ماست .وی
در ادامه عنوان کرد :مدیر جدید از همین فردا باید
آستین ها را برای ساخت یک استادیوم  ۳۰هزار نفره
استاندارد باال بزند همچنین آقای گل محمدی باید به
دنبال افزایش سرانه فضایی ورزشی شهرستان باشد.

باحضور استاندارکرمان صورت گرفت:

بدرقه هنرمند برجسته استان تا خانه دوست
پیکر معلم برجسته و هنرمند کرمانی
پس از تشییع از موزه هنرهای معاصر
صنعتی ،در آرامستان هنرمندان کرمان
آرام گرفت.
به گزارش روابط عمومی استانداری
کرمان ،پیکر هنرمند برجسته کرمانی،
استاد محمد امام ،پس از برگزاری
مراسمی در موزه هنرهای معاصر
صنعتی که با حضور استاندار کرمان،
مسئولین و جمعی از هنرمندان برگزار
شد ،برای خاکسپاری به آرامستان
هنرمندان منتقل شد.
حجت االسالم و المسلمین مهدی
عربپور امام جمعه موقت و مشاور
فرهنگی استاندارکرمان ،بر پیکر استاد
امام (پدر نقاشی کرمان) نماز خواند.
استاد محمد امام در سال 1۳26در
مشهد زاده شد ،او پس از فارغ
التحصیلی در رشته نقاشی از دانشگاه
تهران ،به کرمان آمد ،سالیان درازی

در کرمان زندگی و نسلی از هنرمندان
کرمانی را تربیت کرد.
استاد امام سال ها معلم آموزش و
پرورش بود و به آموزش نقاشی به دانش
آموزان و معلین این اداره می پرداخت
و سال ها در کانون اندیشه کارگاهی
داشت و به هنرجویان عالقمند آموزش

می داد و بعد از بازنشستگی ،کارگاه
شخصی نقاشی را در زیر زمین منزل
خود راه اندازی کرد و خود به ساخت
بوم های نقاشی می پرداخت.
از وی می توان به عنوان هنرمندی
چیره یاد کرد که می توانست نقاشی
هایی در سبک های رئالیسم (عینیت

گرا) ،نو گرا (آبستره ) و انتزاعی را با
کیفیت عالی به تصویر بکشد و این
موضوع که فردی بتواند از تکنیک های
مختلف هنری برای خلق آثار در سبک
های مختلف هنری استفاده کند ،کمتر
پیش می آید.
دکتر حسن سالجقه( معاون آموزش
دانشکده هنر) ،میثم فررخی (رئیس
موزه هنرهای معاصر صنعتی) ،محمد
امیرزاده سلجوقی ،اکبر عسکری ،ناصر
عربپور ،محمد رضا هاشمی نژاد ،محمد
جواد ایرانمنش و خانم زهره عاقبتی و
غیره افتخار شاگردی این استاد فقید
را داشتند.
استاد محمد امام پس از  7۰سال
زندگی پربار در نوزدهمین روز از
تیرماه 1۳96دعوت حق را لبیک گفت
و از بین ما رفت هر چند در ذهن
دوست دارانش به نیکوترین شکل
باقیست.

هفته نامه عصر روابط عمومی
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استاندارکرمان:

دريافت يارانه افتخار نيست ،عزت مردم در توانمندسازی اقتصادی آنهاست
استاندارکرمان با تاکيد براينکه دريافت
يارانه افتخار نيست بلکه عزت مردم در
توانمندسازی اقتصادی آنهاست ،گفت:
برای افزايش بهره وری و درآمد روستا،
علم اقتصاد به کمک حوزه کشاورزی بيايد.
به گزارش روابط عمومی استانداری
کرمان ،عليرضا رزم حسينی در جشنواره
توانمندی های روستای خيرآباد در حوزه
اقتصاد مقاومتی ،از امام جمعه شهرستان
زرند که با مشی اعتدالی و نجابتشان
موجبات همزبانی را در اين شهرستان
بوجود آورده است ،قدردانی کرد.
وی بحث اقتصادی را مهمترين دغدغه
و چالش امروز نظام و جمهوری اسالمی
دانست و افزود :ثبات اقتصادی که در
دولت يازدهم با سياست های خردگرايانه
ايجاد شد ،مردم با رای مجدد خود به
دکتر روحانی ،باعث شدند که اين ثبات
نيز در دولت دوازدهم ادامه يابد ،دولت
يازدهم سرمايه گذاران زيادی را به استان
کرمان و ساير استان ها جذب کرد.
استاندار کرمان با تاکيد براينکه دولت
دوازدهم مصمم است در اين دوره رونق
اقتصادی بيشتر ،توليد و اشتغال را در
کشور ايجاد کند ،يادآورشد :يکی از
سياست های دولت تدبير و اميد در استان
کرمان اين بود که اشتغال را در خانه و
توسعه اقتصادی روستاها وارد کنيم.
رزم حسينی از اعطای بيش از 200
ميليارد تومان وام خرد و خانگی ارزان
قيمت طی يکسال گذشته در استان
کرمان خبر داد و خاطرنشان کرد :مجهز
بودن  2هزار روستای استان به اينترنت
طی دولت تدبير و اميد در استان کرمان
فرصتی برای روستاييان در خصوص
فروش توليداتشان ايجاد کرده است.
وی يکی از وظايف دولت را ايجاد
زيرساخت ها عنوان کرد و گفت:
مرحوم ارجمند خدمات زيادی در
استان کرمان انجام داده است ،به گونه
ای که فرش کرمان را در عرصه بين
المللی خوش نام کرد و در بسياری
از جاهای دنيا اين فرش را پهن کرد.
وی با تاکيد براينکه ميزان ظرفيت
گردشگری استان کرمان  95هزار نفر
در طول سه سال گذشته بوده است،

گردی بخش دشتخاک

خاطرنشان کرد :در صورت راه اندازی
بوم گردی ارجمند در اين روستا،
ساالنه حداقل  500گردشگر خارجی
از اين روستا ديدن خواهند کرد.
استاندار کرمان از آمادگی پرداخت
تسهيالت کم بهره به جوانان برای
اشتغالزايی و کارآفرينی خبر داد و
افزود :بيکاری بدترين زلزله در هر
خانواده ای است که برای مقابله با
آن بايد اقتصاد مردم را تقويت کنيم.
رزم حسينی با تاکيد براينکه دريافت
يارانه افتخار نيست بلکه عزت مردم
در توانمندسازی اقتصادی آنهاست،
گفت :در انتخابات اخير رياست
جمهوری 41 ،ميليون نفر به نظام
مقدس جمهوری اسالمی رای دادند
و اين در هيچ دوره ای نبوده است.
تقدير امام جمعه شهرستان زرند از مشی
اعتدالی استاندار کرمان

امام جمعه شهرستان زرند نيز در اين
آئين با تاکيد براينکه استاندارکرمان
در طول مسئوليت خود توانسته است
تحرك خوبی در استان ايجاد کند،
گفت :رزم حسينی استاندار کرمان
با مشی اعتدالی خود توانسته است
تا آرامش سياسی را در سطح استان
حکم فرما کند که جای قدردانی دارد.
حجت االسالم و المسلمين ابراهيمی با
اشاره به اينکه مسئولين شهرستان زرند
نيز با بهره گيری از مشی استاندار کرمان و
آرامش سياسی ،قدم های بزرگی را در اين
شهرستان برداشته اند و با همدلی حاکم
بين مسئولين می توان شاهد پيشرفت
های همه جانبه در سطح استان باشيم.
وی به همراهی و حضور هميشه در

صحنه مردم شهرستان زرند بويژه در
انتخابات اخير رياست جمهوری اشاره
کرد و يادآور شد :دولت تدبير و اميد
زيرساخت های خوبی را در شهرستان
زرند فراهم نموده است که می توان با
جذب سرمايه گذاران و حضور بخش
خصوصی پيشرفت های همه جانبه
را در اين شهرستان شاهد باشيم.
امام جمعه شهرستان زرند به اشاره به
سفر معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان
برنامه و بودجه کشور به شهرستان زرند
در پی زلزله های متوالی سال گذشته،
تصريح کرد :اميد می رود با پيگيری های
نماينده عالی دولت تدبير و اميد در استان
کرمان بودجه مقام سازی شهرستان زرند
هرچه زودتر به شهرستان تخصيص يابد.
به وجود آمدن جهشی بزرگ در اقتصاد
مقاومتی شهرستان زرند

نماينده مردم زرند و کوهبنان در
مجلس شورای اسالمی نيز در ادامه با
تاکيد براينکه جهش بزرگی در اقتصاد
مقاومتی شهرستان زرند به وجود آمده
است ،گفت :با ارتقاء سازمان های
اشتغالزايی همچون سازمان صنعت،
معدن و تجارت؛ سازمان جهاد کشاورزی
و سازمان ميراث فرهنگی ،صنايع دستی
و گردشگری ،می توان اشتغال اين
شهرستان را به نقطه مطلوب رساند.
حسين اميری خامکانی بر لزوم فعال
شدن زير ساخت های شهرستان زرند در
زمينه گردشگری ،افزود :شهرستان زرند
با پتانسيل و ظرفيت بااليی که دارد می
تواند با همت مردم ،در زمينه گردشگری
به قطب گردشگری استان تبديل شود.
جذب  800گردشگر خارجی در واحد بوم

فرماندار شهرستان زرند در ادامه اين
آئين ،برپايی جشنواره روستايی را از
جمله مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی
اين شهرستان عنوان کرد و گفت:
در اين جشنواره توليدات داخلی
مناطق روستايی اين شهرستان در
قالب صنايع دستی و مواد غذايی به
معرض ديد عموم گذاشته شده است.
حبيب اهلل خنجری با اشاره به ابالغ برش
های استانی شهرستان زرند ،يادآورشد:
در سال جاری و در قالب برش های
استانی 20 ،واحد بوم گردی با همکاری
اداره کل ميراث فرهنگی ،صنايع دستی
و گردشگری استان به ظرفيت بوم
گردی شهرستان زرند اضافه خواهد شد.
وی به واحد بوم گردی بخش دشتخاك
شهرستان زرند طی ده ماه گذشته و
جذب  800گردشگر خارجی اشاره کرد و
افزود :شهرستان زرند با پتانسيل و ظرفيت
بااليی که دارد می تواند در بحث برگزاری
جشنواره ها ،گردشگری و واحدهای
بوم گردی در استان سرآمد باشد.
زرند ،شهرستان پيشرو در ميراث فرهنگی،
صنايع دستی و گردشگری

مدير کل ميراث فرهنگی ،گردشگری و
صنايع دستی استان کرمان نيز در اين
مراسم مشارکت مردم روستای خيرآباد
در حفظ و مرمت آثار باستانی اين
منطقه را بزرگ دانست و گفت :با توجه
به اينکه اين مجموعه مسجد تاريخی و
حمام اين روستا ثبت ملی نبوده است،
اما مردم در حفظ آن همت کرده اند.
محمود وفايی شهرستان زرند را يکی
از شهرستان های نمونه استان کرمان
دانست و عنوان کرد :انسجام و همفکری
بين ارکان حکومت در شهرستان زرند
موجب شده است که طی يکسال
گذشته بيش از  10ميليارد تومان در
زمينه تکميل زيرساخت ها در اين
شهرستان رمايه گذاری صورت پذيرد.
وی از فعاليت  6اقامتگاه بوم گردی در
شهرستان زرند سخن به ميان آورد و بيان
کرد :تا پايان سال هدف گذاری کرده ايم
که اقامتگاه های بوم گردی شهرستان
زرند را به  20واحد افزايش دهيم.

استاندارکرمان

توزيع پول بدون هدف در سطح جامعه ،سم است
استاندار کرمان با تاکيد براينکه توزيع
پول بدون هدف در سطح جامعه ،سم
است ،گفت :با راه اندازی شوراياری
های اقتصاد مقاومتی مساجد و
تکايا ،می توان تربيت اقتصادی
مردم را دنبال کرده و با تشويق
مردم نسبت به راه اندازی صندوق
های خرد توسعه روستايی اقدام کرد.
به گزارش روابط عمومی استانداری
کرمان ،عليرضا رزم حسينی در
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
استان کرمان (گام دوم مثلث توسعه
اقتصادی) منطقه پنج شهرستان راور
که در پايتخت برگزار شد ،از مردم
راور به عنوان مردمی متدين ،مبارز
و انقالبی نام برد و افزود :اراده ای
که در عوامل ستاد اجرايی حضرت
امام(ره) وجود دارد ،می تواند
شهرستان راور را همچون شهرستان
قلعه گنج به الگويی کشوری در
حوزه ايجاد اشتغال ،مشارکت های
مردمی و مديريت توسعه تبديل کند.
وی ضمن تبيين طرح مثلث توسعه
اقتصادی در استان کرمان و ثمرات
آن ،يادآورشد :مشارکت ائمه جمعه
در طرح مثلث توسعه اقتصادی
بدين دليل بود که فرهنگ اقتصادی
در مناطق گسترش يابد زيرا تا اين
مهم تحقق نيابد ،امر سرمايه گذاری
را با مشکالتی مواجه خواهد کرد.
توزيع پول بدون هدف در سطح جامعه،
«سم» است

استاندار کرمان با اشاره به اينکه
ستاد اجرايی فرمان حضرت امام(ره)
بار مسئوليت مديريت توسعه
شهرستان راور را پذيرفته است،
تصريح کرد :اساسا در موافقت نامه
منعقد شده فی مابين استانداری
کرمان و ستاد اجرايی فرمان
حضرت امام(ره) ،دولت موظف است
زيرساخت های الزم را فراهم نمايد.
رزم حسينی با تاکيد براينکه ظرفيت
های مردمی شهرستان راور در جهت
توسعه شهرستان ،بايد طی فراخوان

راه اندازی کارخانه  50هزار تنی الستيک
در شهرستان راور

به کار گرفته شود ،خاطرنشان کرد:
از معين های اقتصادی مناطق بايد
در جهت خلق ثروت از ظرفيت های
داخلی استفاده کرد و نمی خواهيم
موسسات توسعه گرا در مناطق پول
هزينه کنند زيرا توزيع پول بدون
هدف در سطح جامعه« ،سم» است.
وی يادآورشد :از اول انقالب تاکنون
بيش از  90ميليارد دالر توسط کميته
امداد حضرت امام(ره) توزيع شده
است اما نتوانست افراد تحت پوشش
را توانمند نموده و کاهش دهد.
در برنامه زمانبندی بافت قالی ستاد عتبات
عاليات عقب هستيم

وی با اشاره به ظرفيت تاريخی
شهرستان راور در حوزه صنايع دستی
و قالی ،گفت :پس از انعقاد تفاهم نامه
فی مابين استانداری کرمان و ستاد
عتبات عاليات در جهت بافت 50
هزار متر مربع قالی جهت مفروش
کردن صحن حضرت فاطمه زهرا(س)
نجف اشرف ،دو کارگاه قالی بافی
در شهرستان راور فعال شده است.
استاندار کرمان از ظرفيت خالی جهت
بافت قالی در شهرستان راور خبر داد
و افزود :از کل  50هزار متر مربع
سفارش توليد قالی در استان کرمان،
تاکنون  2هزار متر از قالی ها بافته
شده است و از برنامه زمان بندی
عقب هستيم لذا اين آمادگی وجود
دارد از ظرفيت های خالی کارگاه ها،
مدارس ،تکايا و  ...استفاده نمائيم.
برگزاری جشنواره قالی شهرستان راور در
آينده ای نزديک

رزم حسينی با تاکيد براينکه الگوی
بخش الله زار شهرستان الله زار که
فاقد نيروی انسانی بيکار است می
توان در شهرستان راور اجرايی شود،
يادآورشد :راه اندازی جشنواره قالی
در شهرستان راور به عنوان يک برند
با حضور صادرکنندگان اين حوزه در
سال جاری در دستور کار قرار گيرد.
وی با اشاره به اينکه الگوی مناطق
اقتصادی استان کرمان که از سه
سال و نيم گذشته در استان اجرايی
شده است ،هم اکنون در سطح کشور
در حال اجراست ،تصريح کرد :مقام
معظم رهبری در سخنرانی در جمع
مردم مشهد از اقتصاد مقاومتی به
عنوان اقتصادی مردمی ياد کردند
که اين مهم در استان کرمان به
طور جد دنبال و اجرايی شده است.
استاندار کرمان ضمن تبيين راه
اندازی شوراياری های اقتصاد
مقاومتی مساجد و تکايا در سطح
استان ،گفت :با راه اندازی اين
شوراياری ها می توان تربيت اقتصادی
مردم را دنبال کرده و با تشويق مردم
نسبت به راه اندازی صندوق های
خرد توسعه روستايی اقدام کرد.
رزم حسينی خاطرنشان کرد :با
توجه به اينکه گياهان دارويی توجيه
اقتصادی دارند و تاکنون در استان
کرمان بيش از  65گونه گياهی
شناسايی شده است ،اين امر می تواند
در دستور کار ستاد اجرايی فرمان
حضرت امام(ره) به عنوان معين
اقتصادی شهرستان راور قرار گيرد.

وی بر لزوم راه اندازی صنعت مقياس
متوسط در شهرستان راور تاکيد کرد
و گفت :بايد ترکيبی ايجاد شود که
به واسطه آن ،کارخانه  50هزار تنی
الستيک در شهرستان راور راه اندازی
شود و حجم عظيم نيروی انسانی
بيکار منطقه را مشغول کار نمايد.
استاندار کرمان با اشاره به اينکه
شهرستان راور از ادوار گذشته تحت
عنوان «باب الرضا» شناخته می شده
است ،افزود :بايد کاری نو و جديد
در شهرستان راور با توجه به فرهنگ
بومی مدرنيته (هتل خيمه ای پنج
ستاره) شکل گرفته و اين شهرستان
به مرکز گردشگری تبديل شود.
رزم حسينی با تاکيد براينکه فراخوان
صنايع ،معادن و کشاورزی به سرمايه
گذاران بايد در دستور کار قرار گيرد،
يادآورشد :چنانچه سرمايه گذاری
قصد سرمايه گذاری در شهرستان
راور را داشته باشد ،بنياد برکت حاضر
است با آنها به مشارکت بنشيند و
وام های ارزان قيمت اعطا نمايد.
بازگشت  200ميليارد تومان تسهيالت
خوداشتغالی از استان

وی با اشاره به اينکه سال گذشته
 200ميليارد تومان تسهيالت
خوداشتغالی از استان کرمان
بازگشت خورده است ،تصريح
کرد :دولت آمادگی دارد با آموزش
رايگان به بيکاران شهرستان راور،
تسهيالت ارزان قيمت تا سقف
صد ميليون تومان به متقاضيان
اشتغالزايی و کارآفرينی اعطا نمايد.
استاندارکرمان با تاکيد براينکه شرکت
ها و موسسات توسعه گرا که امروز در
مناطق اقتصادی استان حضوريافته
اند ،نبايد به دنبال اين باشند که
رفع تکليف کنند ،خاطرنشان کرد:
توسعه امری پايدار است و موسسات
توسعه گرا نيز با حضور خود بايد
يک هدف پايدار را دنبال نمايند..
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استاندار کرمان خبر داد:

پرداخت  ۷2ميليارد تومان يارانه سود بانکی به واحدهای توليدی در حوزه اشتغالزايی
استاندار کرمان بر لزوم حمايت از
مشاغل خرد و خانگی تاکيد کرد و
گفت :در سال جاری  72ميليارد تومان
يارانه سود بانکی به واحدهای توليدی در
حوزه اشتغالزايی پرداخت خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی استانداری
کرمان ،عليرضا رزم حسينی در ديدار
مديرکل تامين اجتماعی استان کرمان
و روسای شعب شهر کرمان ،ضمن
تبريک هفته تامين اجتماعی ،افزود:
اين نامگذاری ها می تواند در بيان
خدمات به مردم و همچنين بازنگری
شرح وظايف دستگاه ها موثر باشد.
وی از سازمان تامين اجتماعی به عنوان
نهاد غيردولتی و مبتنی بر پول مردم
ياد کرد و گفت :اين سازمان عالرغم
تصادفات اقتصادی کشور در ادوار
گذشته ،سعی کرده است با تمام قدرت
روی پای خود بايستد و به تعهدات
خود نسبت به مردم پايبند باشد.
استاندار کرمان با اشاره به اينکه بيش
از  50درصد مردم استان تحت پوشش
بيمه تامين اجتماعی هستند و اين
آمار به تدريج در حال افزايش است،
يادآورشد :طی سال گذشته  32هزار و
 242شغل پايدار در استان ايجاد شده
و اين در حاليست که متوسط شغل
ايجاد شده بعد از انقالب  23هزار و
 82مورد ساالنه در استان بوده که اين
رقم در سال های  85تا  90متوسط
ساالنه  12هزار و  701مورد بوده است.
رزم حسينی با تاکيد براينکه دولت
يازدهم از همان روزهای نخست
آغاز بکار ،توجه ويژه ای به امر
خوداشتغالی و کارآفرينی داشته و

در اين راستا تسهيالت ارزان قيمت
خوبی را به متقاضيان پرداخت نموده
است ،تصريح کرد :امسال  72ميليارد
تومان يارانه سود بانکی به واحدهای
توليدی بويژه در حوزه اشتغالزايی
و کارآفرينی پرداخت خواهد شد.
استاندار کرمان با اشاره به حمايت های
دولت از مشاغل خرد و خانگی ،افزود:
طبق قانون کارگاه های توليدی زير
پنج نفر می توانند از خدمات دولت
استفاده نمايند ،به اينگونه که هفت
درصد هزينه بيمه را فرد بيمه شده،
 22درصد هزينه را دولت و مابقی
هزينه توسط کارفرما پرداخت می نمايد.
وی فقرزدايی و توانمندسازی افراد را از
طريق دوره های آموزشی با همکاری
موسسات و شرکت های توسعه گرا
يکی از اهداف طرح «اميد و آبادانی
روستا» عنوان کرد و گفت :در نخستين
روزهای آغاز بکار دولت تدبير و اميد در
استان مکاتبه ای در خصوص واگذاری
پرداخت يارانه ها به استان صورت
گرفت که اميد می رود اين امر در دولت
دوازدهم با مکانيزم جديد اجرايی شود.

 ١٤5هزار بيمه شده اختياری،
مشاغل آزاد و بيمه خويشفرمايی
در استان کرمان

مديرکل تامين اجتماعی استان کرمان
نيز در اين ديدار ضمن قدردانی از حمايت
های استاندار کرمان از مجموعه سازمان
تامين اجتماعی استان ،از سازمان تامين
اجتماعی به عنوان بزرگترين سازمان
بيمه ياد کرد و گفت :در حال حاضر يک
ميليون و  450هزار نفر در استان کرمان
زير پوشش تامين اجتماعی هستند.
حسينی پوشش انواع بيمههای اجتماعی
به مردم و شاغالن را يکی از رسالت
های سازمان تامين اجتماعی دانست
و يادآورشد :سازمان تامين اجتماعی
بيش از  42ميليون نفر از جمعيت
کشور را تحت پوشش بيمه قرار داده
است بگونه ای که در حال حاضر
بيش از  3ميليون مستمری بگير دارد.
وی با تاکيدبراينکه کارفرمايان موظف
هستند طبق قانون افرادی را که در
قبال دريافت مزد و حقوق کار می
کنند را بيمه نمايند ،تصريح کرد :يک
ميليون و  450هزار نفر در استان کرمان

تحت پوشش بيمه تامين اجتماعی قرار
رند بگونه ای که از مجموع اين آمار،
30درصد مربوط به جنوب و 60درصد
مربوط به شمال استان می باشد.
مديرکل تامين اجتماعی استان کرمان
با اشاره به اينکه 290هزار نفر کارگر در
 42هزار کارگاه فعال در استان کرمان
زير پوشش تامين اجتماعی هستند،
يادآورشد 145 :هزار بيمه شده اختياری،
مشاغل آزاد و بيمه خويشفرمايی در
استان کرمان قرار دارد و اين در حاليست
که  99هزار خانواده ماهانه بالغ بر 110
ميليارد تومان از سازمان تامين اجتماعی
استان کرمان مستمری دريافت میکنند.
حسينی از افرايش  14,5درصدی
مستمری در سال جاری خبر داد و
گفت :با تدابير و حمايت های نماينده
عالی دولت تدبير و اميد در استان
کرمان ،سازمان تامين اجتماعی طی
يکسال گذشته با رشد 2,5درصدی
بيمه شدگان و رشد هفت درصدی
بيمه شدگان خاص مواجه بوده است.
مديرکل تامين اجتماعی استان کرمان از
 480ميليارد تومان معوقات کارفرمايان
به سازمان تامين اجتماعی خبر داد و
يادآورشد :اين سازمان با توجه به تاکيدات
استاندارکرمان ،در جهت تعامل و
همکاری با کارفرمايان گام برداشته است.
حسينی با اشاره به فعاليت  26شعبه
مستقل سازمان تامين اجتماعی و
 14شعبه اقماری در استان کرمان،
تصريح کرد :مجوز راه اندازی سه مرکز
کارگزاری در شهرستان های کرمان
و زرند اخذ شده است که در هفته
دولت شاهد راه اندازی آنها خواهيم بود.

معاون وزير صنعت ،تجارت و بازرگانی:

مطابق سليقه بازار محصوالت بسته بندی شود
معاون وزير صنعت ،تجارت و بازرگاني با بيان اين مطلب
که توليد کننده بايد محصوالت خود را براساس سليقه
بازارها بسته بندي کند ،مطرح کرد :بانک ها بايد کار
مردم را سريع انجام دهند و افزوده شدن مبل و صندلي
در بانک ها به معناي ماندن کار مردم در بانک ها است.
به گزارش روابط عمومي استانداري کرمان «سيد
محمود نوابي « در بيست و پنجمين جلسه شوراي
گفتگوي استاني دولت و بخش خصوصي گفت :اگر
گزارش هاي واقعي درباره ناکارآمدي رايزن بازرگاني
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ارسال شود ،اقدامات
الزم در خصوص وضعيت آنها اتخاذ خواهد شد.
رييس رييس سازمان حمايت مصرف کنندگان و
توليدکنندگان از تصويب بسته صادراتي در سال
گذشته خبر داد و عنوان کرد :استان کرمان از بسته
هاي صادراتي بهره چنداني نبرده است ،در حالي که
حمايت هاي خوبي در قالب اين بسته صورت مي گيرد.
معاون وزير صنعت ،تجارت و بازرگاني با بيان اين
مطلب که توليد کننده بايد محصوالت خود را براساس
سليقه بازارها بسته بندي کند ،مطرح کرد :بانک ها
بايد کار مردم را سريع انجام دهند و افزوده شدن مبل
و صندلي به معناي ماندن کار مردم در بانک ها است.
وي از اقدامات مناسب استان کرمان در خصوص
توسعه و رونق اقتصادي سخن به ميان آورد و
افزود :ماده  6حمايت از حقوق مصرف کنندگان
را بايد در استان اجرايي کنيد و بايد سازمان
هايي که داراي رتبه هستند را مشخص کنيم.
طراحي يک بانک اطالعات صاداراتي

همچنين در اين جلسه « سيد مهدي طبيب زاده»
رييس اتاق بازرگاني استان کرمان از کسب رتبه
دوم استان کرمان در بحث شوراي گفتگوي استاني
دولت و بخش خصوصي خبر داد و بيان کرد:
شوراي گفتگو استاني دولت و بخش خصوصي منشا
تحول در برخي از بخش هاي کشوري شده است.
وي اظهار کرد :از مهمترين رويکردهاي

وي نرخ سود از ديگر چالش هاي برشمرد و افزود:
وزارت صنعت ،معدن و تجارت بايد مطالعات الزم
براي نحوه ورود در بازارهاي جهاني انجام دهد.
ارجحيت ديپلماسي اقتصادي بر ديپلماسي سياسي

اتاق کرمان دانش بنيان بودن ،وسيع بودن و
جوانگرايي است و تالش مي کنيم تا جوانان
تحصيل کرده را وارد عرصه اقتصادي کنيم.
طبيب زاده از حجم باالي صادرات استان خبر داد
و عنوان کرد :بيش از  2ميليارد دالر صادرات استان
کرمان است که  90درصد آن به سه محصول تعلق دارد.
وي بيان کرد :کنسرسيوم حلقه مفقوده صادرات
است و بايد مدنظر داشت که مشکل اصلي
ما در توليد است و مشکلي در بازارها نداريم.

همچنين محمدمهدي زاهدي در اين جلسه گفت :اين
فرهنگ بايد در وزارت امور خارجه ايجاد شود که سفرا
و مديران ستادي باور کنند که بايد کار اقتصادي کنند،
ديپلماسي اقتصادي بر ديپلماسي سياسي ارجحيت دارد.
نماينده مردم کرمان و راور در مجلس شوراي
اسالمي همچنين برندسازي را امري الزم
خواند و خواستار برندسازي محصوالت استان
کرمان براي عرضه در بازارهاي جهاني شد.
وي به نحوه ارتباط با سفارتخانه هاي ديگر کشورها اشاره
و ادامه داد :اگر بخش اقتصادي وزارت امور خارجه قوي
شود ،آنگاه ميتوان ارتباطات الزم را با سفارتخانههاي
ديگر کشورها برقرار کرد و کوتاهيهاي که صورت در
زمينه اقتصادي صورت مي گيرد را تذکر داده شود.

«محمدرضا پورابراهيمي « رييس کميسيون اقتصادي
مجلس شوراي اسالمي در بيست و پنجمين جلسه شوراي
گفتگوي استاني دولت و بخش خصوصي گفت :استان
کرمان جزي استان هاي برتر از لحاظ صادرات است.
وي ادامه داد :به مديران استان براي کسب
رتبه دوم شوراي گفتگوي استاني دولت و بخش
خصوصي در سطح کشور تبريک مي گويم.
وي  5درصد صادرات غيرنفتي کشور را متعلق
به کرمان دانست و بيان کرد :اقدامات بسيار
خوبي در حوزه صادرات صورت مي گيرد.
نماينده مردم کرمان و راور در مجلس شوراي
اسالمي بيان کرد :بخش بازرگاني خارجي بسيار
مغفول است که بايد نگاه ويژه اي به اين بخش شود.
رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي
اسالمي بيان کرد :در قالب شرکت هاي واحد
مي توانيم در بازارهاي جهاني حضور پيدا کنيم.

همچنين «حبيب اهلل نيکزادي « نماينده مردم شرق
استان کرمان در مجلس شوراي اسالمي گفت :فرايند
صادرات به مشارکت مردم و مسئوالن وابسته است.
وي ادامه داد :آمار صادرات را بايد ساالنه ارايه
داده شود تا براساس آن نقاط قوت و ضعف
صادرات استان مشخص گردد تا بتوانيم نقاط
ضعف را برطرف و نقاط قوت را تقويت کنيم.
نماينده مردم شرق استان کرمان در مجلس شوراي
اسالمي خطاب به وزارت امور خارجه ،گفت :وزارت امور
خارجه بايد ميزان همکاري خود با بازرگانان ايراني که
در کشورهاي ديگر صادرات انجام مي دهند را اعالم کند.
نماينده مردم شرق استان کرمان در مجلس
شوراي اسالمي لزوم کار منسجم براي بسته بندي
محصوالت سخن به ميان آورد و عنوان کرد :براي
ورود بهتر به بازارهاي جهاني بايد روي بسته
بندي محصوالت دقت بيشتري صورت گيرد.

بخش بازرگاني خارجي مغفول مانده است

اعالم آمار ساالنه صادرات استان

بازديد رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان از پروژه هاي شهرستان کرمان
به گزارش روابط عمومي رئيس سازمان مديريت
و برنامه ريزي استان از برخي پروژه هاي
عمراني شهرستان کرمان بازديد به عمل آورد.
در اين بازديد توحيدي فرماندار کرمان ،وفايي مدير
کل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري،
بلوردي مدير کل راه و شهرسازي و غفاري مدير شرکت
شهرکهاي صنعتي استان دکتر رودري را همراهي نمودند.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان در بازديد از
مجموعه بازار و کاروانسراي گنجعليخان گفت :خوشبختانه
در چند سال اخير با هماهنگي هاي به عمل آمده بين
شهرداري کرمان ،ميراث فرهنگي اقدامات خوبي در
جهت مرمت و بازسازي بازار کرمان صورت گرفته است.
وي بازار کرمان را به عنوان نگين آثار تاريخي و باستاني
کرمان برشمرد و افزود :استفاده از ظرفيت شورا محالت
و اصناف جهت هماهنگي و همراهي در بازسازي بافت
تاريخي و کاروانسراهاي مجموعه بازار يکي از اولويت هايي
است که بايد به آن توجه ويژه داشت و در بحث اقتصاد

مقاومتي نيز به خوبي ساز و کار آن تعريف شده است.
وی همچنين در بازديد از کاروانسراي گنجعليخان
گفت :استفاده از ظرفيت هاي موجود و بالقوه از
جمله کاروانسراي گنجعليخان و اقدامات صورت
گرفته توسط ميراث فرهنگي در جهت ترميم و
بازسازي غرفه ها قابل تقدير مي باشد و سازمان
مديريت و برنامه ريزي استان نيز از هيچ کمکي در
جهت اتمام بازسازي اين مجموعه دريغ نخواهد کرد.
رودري در ادامه بازديد ،از کنار گذر غربي شهر کرمان (از

باغين به ماهان) گفت :با پيش بيني انجام شده در بودجه
سال  96از محل جداول پيوست قانون انشاءاله شاهد
بهره برداري باند دوم پروژه تا پايان سال خواهيم بود.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان در بازديد
از شهرك صنعتي شماره  2گفت :اقدامات صورت گرفته
در دولت تدبير و اميد و حمايت بي دريغ استاندار
محترم در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و تشکيل
کميته رفع موانع توليد باعث رونق توليد در شهرك
هاي صنعتي استان و از جمله شهر کرمان شده است.
وي با اشاره به ايجاد زير ساخت هاي مناسب در
شهرك صنعتي شماره  2تامين آب واحدهاي صنعتي
را ضروري دانست و افزود :با توجه به کمبود منابع
آبي موجود احداث تصفيه خانه فاضالب و استفاده
مجدد از پساب توليدي از ضروريات شهرك مي باشد
لذا بخشي از اعتبارات مورد نياز توسط استان تامين
و بخش ديگر آن نيز از طريق اعتبارات ملي و منابع
داخلي شرکت شهرك هاي صنعتي تامين خواهد شد.

