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 داانیی

عرصه

گزارش تصویری به روز از اجرای پروژه های گروه انبوه سازان 
مسکن و ساختمان بهار در ارگ جدید بم

30 آبان 1399 - عکس: طلوع بم - محمدحسین خراسانی

فرماندار بم در جلسه ستاد کرونا عنوان کرد:

طلوع بم - سعید افروغ:دوشنبه 3 آذر جلسه ستاد 
مبارزه با بیماری کرونا با حضور هادی شهسوارپور 
فرماندار بم، حجت االسلام دانشی امام جمعه بم، 
دکتر اویسلی رئیس دانشلگاه علوم پزشکی بم و 
دیگر اعضای این سلتاد با محوریت تشکیل هرچه 
سلریعتر قرارگاه هلای عملیاتی محات، تشلکیل 

شد.
هلادی شهسلوارپور فرمانلدار بم ضملن تاکید بر 
باالبردن شلدت نظارت بلر محدودیت تردد گفت: 
ما بایلد حساسلیت را در ورودی های شلهر بم را 
باال ببریم و همچنین قانلون محدودیت منع تردد 
شبانه باید توسلط دوربینهای پایشلی پیگیری و 
افراد متخلف جریمه شلوند و افراد متخلف جریمه 
شوند وی در خصوص اینکه کسانی که بنا به دالیل 
کاری بایلد بعد از سلاعت 9 شلب از منلزل خارج 
شلوندکه بیشلتر از پرسلنل امدادی و درمانی نیز 
هستند؛ گفت: لیسلت این افراد توسط واحد های 
مربوطه تهیه می شلود و به نیلروی انتظامی داده 

می شود تا مستثنی از این قانون شوند.
وی در ادامه در خصوص طرح عملیاتی حاج قاسم 
سللیمانی گفت: هلدف اصلی این طلرح مدیریت 
بیماری کویید 19 با همکاری مردم و بسیج و دیگر 

ارگانهاست.
فرمانلدار بم در ادامه گفت: قرارگاه عملیاتی کرونا 

در بم متشلکل شده اسلت که رئیس آن فرماندار، 
دانشلگاه علوم پزشلکی به عنوان معاون و سلپاه 
به عنلوان فرمانده عملیاتی مشلخص شلده اند و 
همچنین شلهرداری بم و هال احملر هم جز این 
قرارگاه هسلتند.وی در ادامه گفلت: قرارگاه های 

عملیاتی محات باید هر چه سریعتر تشکیل شوند
وی تاکیلد کلرد: مهمتریلن هدف ما آملوزش در 
خانلواده هلا و تفکیلک افلراد مبتا یلا تفکیک 

معکوس هست.

قرارگاه های عملیاتی محالت هر چه سریعتر تشکیل شوند

شرح در صفحه2
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طلوع بم- سلعید افروغ: دوشنبه 3 آذر جلسه ستاد 
مب��ارزه ب��ا بیماری کرونا ب��ا حضور هادی شهس��وارپور 
فرماندار بم، حجت االس��ام دانشی امام جمعه بم، دکتر 
اویسی رئیس دانش��گاه علوم پزشکی بم و دیگر اعضای 
این ستاد با محوریت تشکیل هرچه سریعتر قرارگاه های 

عملیاتی محات، تشکیل شد.

هادی شهس��وارپور فرماندار بم ضمن تاکید بر باالبردن 
شدت نظارت بر محدودیت تردد گفت: ما باید حساسیت 
را در ورودی های ش��هر بم را باال ببریم و همچنین قانون 
محدودیت منع تردد شبانه باید توسط دوربینهای پایشی 
پیگیری و اف��راد متخلف جریمه ش��وند و افراد متخلف 
جریمه ش��وند وی در خصوص اینکه کس��انی که بنا به 
دالیل کاری باید بعد از س��اعت 9 ش��ب از منزل خارج 
ش��وندکه بیشتر از پرسنل امدادی و درمانی نیز هستند؛ 
گفت: لیس��ت این افراد توس��ط واحد های مربوطه تهیه 
می شود و به نیروی انتظامی داده می شود تا مستثنی از 

این قانون شوند.
وی در ادام��ه در خص��وص ط��رح عملیاتی حاج قاس��م 
س��لیمانی گفت: هدف اصلی این طرح مدیریت بیماری 

کویید 19 با همکاری مردم و بسیج و دیگر ارگانهاست.
فرمان��دار ب��م در ادامه گفت: ق��رارگاه عملیاتی کرونا در 
بم متش��کل شده اس��ت که رئیس آن فرماندار، دانشگاه 
علوم پزش��کی به عنوان معاون و سپاه به عنوان فرمانده 
عملیاتی مش��خص ش��ده اند و همچنین ش��هرداری بم 
و ه��ال احمر هم جز این قرارگاه هس��تند.وی در ادامه 
گفت: قرارگاه های عملیاتی محات باید هر چه س��ریعتر 

تشکیل شوند
وی تاکید کرد: مهمترین هدف ما آموزش در خانواده ها 

و تفکیک افراد مبتا یا تفکیک معکوس هست.
وی همچنی��ن در خص��وص دور کاری ادارات گفت: دور 
کاری ادارات بستگی به مدیر آن اداره دارد وی تاکید کرد 

که همه دستگاههای باید پای کار باشند.
دکتر اویسی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم: در خصوص 
آخرین وضعیت رق استان باید بگویم خوشبختانه شیب 
صعودی کم ش��ده، ولی در حال حاضر ۷1 بیمار بستری 

مش��کوک و مبتای قطعی در بیمارستان داریم که آمار 
باالیی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم خواستار حمایت بیشتر و 
همه جانبه بخش خصوصی از دانشگاه و ستاد کرونا شد.

دکتر اویس��ی در ادامه تاکید ک��رد مهمترین عوامل که 

باعث افزایش فوتی ها ش��ده ب��ه ترتیب: عدم مراجعه به 
موقع، داشتن بیماری زمینه ای و باال بودن سن است.

دکتر شیرین نصری که عاوه بر سمت معاونت بهداشتی، 
امروز به عنوان رئیس مرکز بهداش��ت بم نیز معرفی شد 
در این جلس��ه گفت: در حال حاضری بزرگترین مشکل 
م��ا در طرح غربالگری، س��امت نیروهای ما اس��ت. وی 
همچنین از قطع شدن س��امانه ۴030 در دانشگاه های 
سراسر کشور خبر داد و گفت بزودی مشکل حل خواهد 
شد. دکتر نصری ادامه داد در طرح غربالگری ما نقشه 1۷ 
منطقه را داریم که در این مناطق یا پایگاه جامع سامت 

یا مرکز بهداشت وجود دارد.
حجت االسام دانشی امام جمعه بم در این جلسه گفت: 
پیرو جلسات قبلی و مشکل تطهیر کردن فوتی ها، جلسه 
ای با امامان جمعه شهرس��تان های شرق استان گرفته 

ش��د و این کار به خود آنها واگذار شد تا ترافیک بهشت 
زهرای بم کم شود.

س��رهنگ بدرآبادی فرمانده ناحیه مقاومت بس��یج سپاه 
در ای��ن جلس��ه از اهمیت ط��رح عملیاتی حاج قاس��م 
سلیمانی در ش��رایط کنونی گفت: وضعیت جنگی است 

و این بیماری یک تجربه جدید جنگی محسوب میشود 
و ما باید عملیاتی کار کنیم، ما باید محله ها را بررس��ی 
کنیم جامع های آماری را هر چه سریعتر تشکیل دهیم 
و مهمت��ر از همه باید آموزش خانه به خانه هر چه زودتر  
برنامه ریزی ش��ود، تمام کمیته های باید پای کار باشند، 
هر اداره نمیتوان��د کاری کند اعام کند، وضعیت خوبی 

نیست.
در این جلس��ه همچنین مقرر شد، وضعیت انتقال فوتی 
های دیگر شهرستان های شرقی بررسی شود و همچنین 
مشکات برخی دوربین های پایشی رفع شود. همچنین 
مصوب ش��د یک نماینده از امکان در شهر بروات حضور 
پیدا کند تا کار بازرس��ان س��ریعتر ش��ود و با متخلفین 

برخورد قانونی شود.

سیدمصطفی آیت اللهی موسوی ظهر امروز سوم آذرماه 
در جلس��ه کارگروه س��ازگاری با کم آبی در استانداری 
کرم��ان اظه��ار کرد: ۶۷ مح��دوده مطالعات��ی در حوزه 
شرکت آب منطقه ای اس��تان وجود دارد که ۶1 درصد 
این محدوده ها ممنوعه، ۲9 درصد بحرانی و 9.۷ درصد 

فاقد پتانسیل هستند و فضای آزاد خاصی نداریم.

وی با اش��اره به اینک��ه بارندگی اس��تان وضعیت نرمال 
متوس��ط دارد ام��ا تبخیر و تعرق صعودی اس��ت و روی 
مناب��ع آبی م��ا تاثیر منف��ی دارد، افزود: طی ۵0 س��ال 
گذشته در هر دوره 10 ساله کاهش بارندگی داشته ایم، 
در سال ۶9 بارش خوبی داشتیم و بعد بارش کم و دوره 
خشکس��الی خود را نشان داد و در سال های اخیر بارش 

های خوبی داشته ایم اما از حد نرمال کمتر است.
موس��وی با اش��اره به اینکه بارش های سال گذشته در 

استان کرمان خیلی خوب بود، عنوان کرد: متوسط دمای 
استان در ۵0 سال اخیر روند افزایشی داشته است.

وی با اش��اره به اُفت آب های زیرزمینی در دش��ت های 
استان کرمان بیان کرد: بیشترین افت را در دشت دولت 
آب��اد، صوغان، ن��ودژ و کمترین را در ح��وزه راور و قریه 
العرب داریم؛ در دولت آباد حدود دو متر افت دش��ت را 

شاهد هستیم.
معاون اس��تاندار کرمان با اشاره به اینکه چهار سد اصلی 
در استان کرمان در حال بهره برداری داریم، گفت: حجم 
مخزن س��د جیرفت 3۶9 میلی��ون مترمکعب و ذخیره 
کنون��ی 1۶9 میلیون مترمکعب اس��ت، س��د بافت ۴0 
میلیون مترمکعب حجم مخزن و 3۲ میلیون مترمکعب 
اکن��ون ذخی��ره دارد، حجم مخزن س��د تنگوئیه 3۸.۴ 
میلیون مترمکعب اس��ت و اکنون ۲۴ میلیون مترمکعب 
ذخیره دارد و سد نساء بم 1۶۸ میلیون مترمکعب حجم 
مخزن و اکنون 13۴ میلیون مترمکعب ذخیره آب دارد.

وی با اش��اره به اینکه س��د قدرونی راور نیز در ماه های 
اخیر به��ره برداری ش��د 39 میلی��ون مترمکعب حجم 
ذخیره آب دارد، افزود: حقابه زیس��ت محیطی سدهای 

استان هر ساله رهاسازی شده است.
موسوی در ادامه با اشاره به اینکه ۶.9 میلیارد مترمکعب 
برداشت آب در استان داریم، اظهار کرد: 93.3 درصد این 
آب در بخش کش��اورزی، دو درصد صنعت و ۴.1 درصد 

در شرب مصرف می شود.
وی تصری��ح کرد: 33 هزار و ۵۷۷ حلقه چاه در اس��تان 

کرم��ان داریم که 9 هزار و ۵۷۶ حلقه چاه های غیرمجاز 
اس��ت و 10 درص��د برداش��ت ها از چاه ه��ای غیرمجاز 
صورت می گیرد که ۸1.۷ درصد از چاه های غیرمجاز در 

جنوب استان قرار دارد.
معاون عمرانی استاندار کرمان درباره کیفیت آب مصرفی 
در اس��تان اظه��ار کرد: در 10 ش��هر ب��ا 119 هزار نفر 
جمعی��ت و 1۶۸ روس��تا با ۵۲ هزار نف��ر جمعیت آب با 
شوری زیاد داریم و در بحث فلزات سنگین نیز 19 شهر و 
۵9۲ روستا درگیر هستند که از چالش های استان است.

وی گفت: کل آب تولیدی اس��تان در ش��رب و بهداشت 
۲۴۵ میلیون مترمکعب اس��ت که بیش از ۷۴ درصد در 
حوزه ش��هری و ۲۶ درصد در حوزه روستائی مصرف می 

شود.
موس��وی با اشاره به کسری 9۲9 میلیون مترمکعبی آب 
در اس��تان کرمان تصریح کرد: عمده مش��کل این است 
که 9۴ درصد تامین آب ش��رب، کش��اورزی و صنعت از 
منابع زیرزمینی اس��ت که موجب اُفت دشت ها، کاهش 
کیفیت آب، خش��ک ش��دن بعضی از قنوات و چاه ها و 

… شده است.
معاون استاندار کرمان بیان کرد: ۷۶0 روستای باالی ۲0 
خانوار که 1۶0 هزار نفر جمعیت را تش��کیل می دهند، 
به آب آش��امیدنی دسترسی ندارند و ۸1۲ روستا با تانکر 

آبرسانی می شود.
وی افزود: 1۵ ش��هر در اس��تان کرمان وضعیت بحرانی 

دارند و دو شهر در معرض تنش آبی هستند.

پیام مخاطبین طلوع

اینترنت روستایی ضعیف و مشکالت روستاییان شرق کرمان

ابارق -اینترنت
با س��الم به اطالع مسؤلین محترم شهرس��تان بم می رساند که روستای 
ابارق با جمعیت بالغ بر 5000 نفر و با داشتن حدود 700 نفر دانش آموز 
و دانشجو از دسترسی به اینترنت همراه با سرعت مناسب بهره مند نمی 
باش��د و علی رغم پیگیری های مستمر مردم و مسئولین محلی تا کنون 
نتیجه مثبتی اتخاذ نشده است لذا از طلوع بم خواهشمندیم که پیام مارا 
به گوش مسؤلین شهرستان برسانند تا شاید مردم این منطقه هم بتوانند 
در دوران ش��یوع کرونا از خدمات غیر حضوری تحت وب و آموزش 

آنالین استفاده کنند.

روستای زید آباد - اینترنت
س��الم روستای زیدآباد بم آنتن دهی ایرانسل یا خیلی کمه یا اصال اتن 
نمی دهند اگر بخواهیم از ایترنت استفاد کنیم باید حتما از داخل خانه 

بیرون بیایم لطفا پیگیری کنید تا این مشکل حل شود با تشکر

نارتیچ - اینترنت
سالم خسته نباشید یه خواهش داشتم اول از نماینده بم دوم از مسولین 
تو را خدا یه فکری به حال نارتیج بکنن آنتن دهی خوبی نداره اینجا و 
بچه هامون تو شاد نمیتونن باشن چون اینترنت هم نداریم بخدا موندیم 

چکار کنیم با تشکر

دانشگاه علوم پزشکی بم
سالم لطفا پیام منو به گوش مسئولین شهر برسونید توی شهر فقط یک 
دس��تگاه سی تی اسکن هس��ت اونم داخل بیمارس��تان با این وضعیت 
کرونا رفتن به بیمارستان خطرناکه بعد اگه مریض اورژانسی برا گرفتن 

سی تی باشه باید یک هفته ده روز نوبت باشه
ممنون از شما

محدودیت کرونایی
س��الم اگه کسی شیفت شب باشه تو ارگ یا بخواد ساعت ۹ به بعد به 
طرف نرماش��یر بیاد باز هم جریمه میشه ش��اید یکی آب داشته باشه یا 
مش��کلی براش پیش بیاد بخواد ب��ره داروخونه یا هرچی باز هم جریمه 

میشه لطفا پیگیری کنید

محدودیت کرونایی
سالم وقت بخیر ،خواهش��ا در مورد ما که مجبوریم با ماشین شخصی 
خودمون که پالک کرمان هس��ت بری��م ارگ جدید و برگردیم یک 
راهنمایی کنین ، یک عده میگن جریمه نمیشن تو مسیر یک عده میگن 

جریمه داره، تکلیف چیه؟ با تشکر از شما

هتل های بم
من ساکن کرمان هستم و برای کار های شخصی میام بم و میرم، دیشب 
بخاطر کرونا خونه کسی نرفتم و رفتم به یکی از هتل های شهر، به هر 

چیزی شبیه بود اال هتل
چیزی که من و ش��ما و همش��هریان عزیز از جلوش رد میش��یم و فکر 

میکنیم که چه هتل تمیز و مرتبی اما اصال اینطور نیست
و فرض کنید که از شهرهای دیگه بیان و ببینن و تو پیج شهرهای دیگه 

منعکس بشه که اصال خوب نیست لطفا وضعیتشون رسیدگی کنید

خبر

اول آذر تولد یکی از خاص ترین صداهای موس��یقی ایرانی 
است.اگر زلزله بم امان می داد امروز ۶۳ سالگی اش را جشن 
می گرفت.ایرج بسطامی اما نماند و خیلی زود به جهان دیگر 
سفر کرد و هنوز آلبوم هایش طرفداران پر و پاقرصی دارد. از 
پنج س��الگی به آواز خواندن عالقه نشان داد و پدر بزرگش 
فهمید ک��ه در آینده خواننده بزرگی خواهد ش��د.از این رو 

پدرش نخستین معلم آواز او شد. 

کمی بع��د آموخت��ن ردیف ه��ای آوازی در مکتب تهران 
به س��بک اس��تاد عبداهلل خان دوامی را ن��زد عمویش یداهلل 
بسطامی شروع کرد و در ۲۲ سالگی به جرگه شاگردان استاد 
محمدرضا ش��جریان پیوس��ت. برادرش محمدعلی بسطامی 
درباره اینکه خانواده چگونه فهمیدند او به موسیقی عالقه دارد 
،گفته است: فکر کنم چهار یا پنج سالگی. خاله ای داشتم که 
ایرج را با خ��ودش به منزلش می برد و هنگام جارو کردن او 
را روی تاقچه می نشاند و آنقدر آواز و ترانه می خواند تا کار 
خاله به پایان برسد. مدتی بعد که پدر و پدربزرگم تصانیفی 
را زمزمه می کردند ادامه اش را می خواند. کم کم پدربزرگم 
ب��ه توانایی های صدایی اش پی برد و انرژی بیش��تری روی او 
گذاش��ت به نحوی که در 7 یا ۸ س��الگی با عمویم که ویلن 
م��ی زد، کاری را خواند. در همان ایام پدربزرگم س��فارش 
می ک��رد که در دوران انتقال از نوجوانی به بلوغ و جوانی که 
تغییراتی در حنجره افراد پدیدار می ش��ود، مراقبت جدی از 

ایرج و حنجره اش به عمل بیاوریم.
نخستین آلبومش با آهنگ سازی یکی از چهره های برجسته 
موسیقی ایران شکل گرفت. پس از 7 سال و پس از آموزش 
در کالس های اس��تاد شجریان، نزد پرویز مشکاتیان آموزش 
را ادامه  داد. س��ال ۶۸ آلبوم افش��اری مرکب با آهنگ سازی 
مشکاتیان و صدای بسطامی منتشر شد و مثل بمب در جامعه 
موس��یقی ترکید. پرویز مش��کاتیان درباره آش��نایی اش با او 
گفته اس��ت: »اولین بار ایرج بس��طامی را در خانه محمدرضا 
ش��جریان دی��دم. در آن زمان ما در گروه چ��اووش بودیم و 
به خاطر شرایط اجتماعی آن دوره به خواننده هایی با صداهای 
متفاوت نیاز داشتیم. من پشت در کالس آواز استاد شجریان 
نشس��ته بودم ت��ا هنرجوها مرا نبینند. آنجا ب��ود که از صدای 
بس��طامی خیلی خوشم آمد. صدای خوبی داشت و مثل همه 
آدم های کویرنشین، مهربان و خوب بود. بعد از کالس مدتی 
با او صحبت کردم تا ب��ا نظراتش درباره هنر و آواز و انگیزه 
خواندش آشنا ش��وم، ولی آن قدر ساده یافتمش که مصمم 
شدم با او یک سالی در مورد قضایای پیرامونی سوای موسیقی 

به گپ و گفت وگو بنشینم.«
رابطه همکاری و رفاقتش��ان در مدت زم��ان کوتاهی عمیق 
ش��د و زوج هنری را شکل دادند. مژده بهار، افق مهر و وطن 
من آلبوم های دیگری بودند که با آهنگ سازی مشکاتیان و 
صدای گرم بس��طامی منتشر شدندو بسیار مورد استقبال قرار 
گرفتند. یکی دیگر از کس��انی که با ایرج بسطامی رفاقت و 
همکاری داش��ت کیوان س��اکت بود.حاصل همکاری شان 
انتش��ار دو آلبوم »فس��انه« و »بی کاروان« بود. کیوان ساکت 
در گفت وگو با روزنامه صبح نو گفته اس��ت: زمانی که من 
و آقای بس��طامی کار می کردیم، فضای مجازی مانند امروز 
گسترده و همه گیر نبود. نه اینس��تاگرام بود و نه تلگرام و راه 
انداختن کانال های ش��خصی و… ام��روزه می بینیم که یک 
خوانن��ده جوان کم تجربه با اس��تفاده از همی��ن فضاها خود 
را به همه معرفی می کند، ام��ا آن زمان چنین امکاناتی نبود، 
بنابراین امکان ارتباط مستقیم میان مردم و هنرمندان هم وجود 
نداشت و ما از این امکانات بی بهره بودیم. ایرج آدمی بود که 
در ذهنش هیچ کینه و بدی نبود و دلش صاف بود. از کس��ی 
ناراحتی به دل نمی گرفت و به قول معروف خرده برده ای پیش 
کسی نداش��ت. به همین خاطر هم همیشه سرش گرم کار و 
عال��م خودش بود و فقط به هنرش فک��ر می کرد. زمانی که 
روی آلبوم »فسانه« کار می کردیم، خاطره خیلی خوبی دارم. 
یک ساز و آوازی در ابو عطا دارد روی غزلی از حافظ با این 
مطلع: »حالیا مصلحت وقت در آن می بینم/  که کشم رخت به 
میخانه و خوش بنشینم«. بعد از اینکه ایرج این قطعه را خواند، 

دیدم به نظرم آن طور که باید نشده است.
دوباره از اس��تودیو وقت گرفتم تا در فرصتی مناسب دوباره 
اجرا کن��م و ایرج یک بار دیگر آن را بخواند. این دفعه کار 
خیلی خوب ش��د و س��اعت دو نیمه ش��ب با حالی خوش و 
سرمس��ت از موس��یقی به خانه من آمدیم. آن قدر ساز و آواز 
خوبی ش��ده بود که از خوش��حالی خوابم نمی برد. بلند شدم 
تا ب��ه کوه بروم. ایرج که در  هال خوابیده بود، بلند ش��د و با 
لهجه ش��یرین کرمانی اش، گفت کج��ا می روید؟ گفتم که 
بی خواب شده ام و می خواهم بروم کوه. بلند شد و گفت من 
هم خوابم نمی برد، با تو می آی��م. خالصه با هم رفتیم درکه. 
چند ایس��تگاهی باال رفته بودیم که گفتم کاش با خودم ساز 
می آوردم؛ اما حاال که نیاورده ام، تو بخوان. ایرج هم ش��روع 
کرد و آوازی را که همان شب ضبط کرده بودیم، خواند. در 
سکوت کوه ناگهان احساس کردم کسی پشت سرمان است، 
برگشتم و دیدم مردمی که صبح زود به کوه آمده اند، پشت 
س��ر ما می آیند تا به خواندن ایرج گوش بدهند. بعد هم او را 
تشویق کردند و درباره آلبوم و اینکه به زودی منتشر می شود، 

هم برای مردم توضیح دادیم و آمدیم.
استاد شهرام ناظری هم در گفت وگویی درباره بسطامی گفته 
اس��ت: به نظرم امتیاز وی در این بود که در میان خوانندگان 
همسن و سال خود که اکثرا راه تقلید را پیشه کار خود ساخته 
بودند وی مقلد نبود و همین امتیاز بس��یار بزرگی برای یک 
خواننده است. در ضمن ایرج بسطامی سعی داشت احساس 
منطقه، قومیت و جغرافیای دیار خویش را در صدایش نمایان 
سازد. همچنین در آثار پرویز مشکاتیان و محمدرضا درویشی 
آن حس ص��دای ایرج بس��طامی کامال نمایان اس��ت.را در 

خدمت مردم سپری کنیم.

بسطامی چگونه خواننده شد؟

فرماندار بم در جلسه ستاد کرونا عنوان کرد:

فرماندار بم در جلسه ستاد کرونا عنوان کرد:

قرارگاه های عملیاتی محالت هر چه سریعتر تشکیل شوند

وجود فلزات سنگین در آب برخی شهرها و روستاها از 
چالش های استان کرمان است

۴۸۶ پروژه محرومیت زدایی 
و اشتغالزایی سپاه استان کرمان 

در هفته بسیج افتتاح می شود

س��رهنگ جواد جالی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در کرمان، 
با تبریک هفته بس��یج اظهار داش��ت: یکی از رس��الت های سپاه 

خدمت رسانی به مردم و محرومیت زدایی است.

وی با بیان اینکه امس��ال ش��عار هفته بسیج "بس��یج پیشرو در 
خدمت و امیدآفرین" نامگذاری ش��ده اس��ت عنوان کرد: در این 
هفته ۴۸۶ پروژه عمرانی و اش��تغالزایی در اس��تان کرمان افتتاح 

می شود.
مس��ئول بسیج س��ازندگی س��پاه ثاراهلل اس��تان کرمان با عنوان 
اینک��ه از این تعداد ۴00 پروژه محرومیت  زدایی بوده و ۸۶ پروژه 
اشتغالزایی اس��ت گفت: س��اخت منزل برای محرومین، ساخت 
مس��جد و خانه عالم، س��اخت سرویس بهداش��تی و حمام برای 
محرومین و آبرس��انی به روس��تا ها ش��امل پروژه های محرومیت 

زدایی سپاه است.
وی توزی��ع کمک مؤمنانه در این ایام را از دیگر برنامه های هفته 
بس��یج در اس��تان کرمان عنوان کرد و اف��زود: این کمک ها بین 

نیازمندان در نقاط مختلف استان کرمان توزیع می شود.
جالی با بیان اینکه با اشاره به بهره برداری از ۸۶ پروژه اشتغالزایی 
بس��یج س��ازندگی در اس��تان کرمان گفت: با بهره برداری از این 

پروژه ها برای ۲39 نفر اشتغالزایی شده است.
وی با اش��اره به اینکه مجموع اعتبار هزینه شده برای پروژه های 
محرومیت زدایی و اشتغالزایی بسیج سازندگی سپاه ثاراهلل استان 
کرمان 1۶ میلیارد و 90 میلیون تومان اس��ت افزود: این پروژه ها 

در هفته بسیج امسال به بهره برداری رسیدند.

جعفر رودری س��ه ش��نبه چهارم آذرم��اه در هفتمین 
جلس��ه ش��ورای برنامه ریزی و توس��عه اس��تان کرمان 
گفت: اعتبارات هزینه ای 33 دس��تگاه استان کرمان در 
سال جاری حدود ۶۶۲ میلیارد تومان است که تا کنون 

۴۶۲.۸ میلیارد تومان آن تخصیص داده شده است.

وی ادامه داد: براساس اسناد موافقتنامه ای حدود 1۲۵ 
میلیارد تومان کس��ری ماس��ت که از ای��ن مبلغ حدود 
3۵ میلیارد تومان حق پاداش بازنشستگان و حدود 10 
میلیارد تومان مانده مرخصی به دس��تگاه ها اباغ شده 

است.
رییس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی اس��تان کرمان 
کسری بودجه هزینه ای را یکی از دغدغه ها دستگاه های 
اس��تان دانس��ت و بیان ک��رد: دس��تگاه ها در برخی از 

هزینه های خود به شدت مشکل دارند.
وی ب��ا اع��ام این مطلب ک��ه در اس��تان کرمان 900 
میلی��ارد تومان مازاد درآمد داری��م و در ادامه به قانون 
فروش اموال مازاد دستگاه ها برای تامین کسری بودجه 
هزینه ای استان اش��اره و اظهار کرد: مقرر شد که برای 

تامین هزینه های دستگاه ها 1۶۷.۷ میلیارد تومان ملک 
بفروش��یم که تاکنون حدود 11 میلیارد تومان فروخته 

شده است.
رودری بیان کرد: در س��ال جاری 1۷۸۷ میلیارد تومان 

اباغیه بودجه تملک دارایی استان بوده است.
وی در ادام��ه به جمعیت اس��تان کرمان اش��اره کرد و 
افزود: اس��تان کرمان در میزان جمعیت روستایی رتبه 
چهارم کش��ور را دارد لذا اقداماتی ب��رای رونق اقتصاد 
و اش��تغال روس��تایی صورت گرفته اس��ت. در اس��تان 
کرمان تاکنون 131۲ روستا طرح در قالب منظومه های 
روس��تایی انجام ش��ده که س��ه منظومه آن در شورای 

برنامه ریزی مصوب است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان:

کسری بودجه هزینه ای یکی از دغدغه های دستگاه های استان است
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تعزیرات استان کرمان ۷۴۱پرونده متخلفان
 پروتکل بهداشتی را رسیدگی کرد

مدیرکل تعزیرات حکومتی اس��تان کرمان گفت: از ابتدای شهریورماه امسال 
تاکنون تع��داد 7۴۱ پرونده مربوط به رعایت نکردن پروتکل  های بهداش��تی 

صنوف مختلف در این استان رسیدگی شده است .

ارسالن میری روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه  متخلفان 
به پرداخت یک میلیارد و 7۸۱میلی��ون و 5۴5هزار ریال جزای نقدی محکوم 
ش��دند اظهار داشت : با اعمال محدودیت های جدید کرونایی از ابتدای هفته 
جاری تعزیرات بر فعالیت های خود متناس��ب با حج��م کاری پیش آمده نیز 

افزوده است .
وی با اش��اره به ضرورت نظارت جدیتر بر اصناف گفت : بازرس��ی بر اصناف 
در حوزه محدودیت های کرونایی بر عهده س��ایر دستگاه ها است  و تعزیرات 
حکومت��ی واحدی به نام بازرس��ی و نظ��ارت ندارد اما در راس��تای کمک به  
بازرس��ان و ناظران س��ایر دستگاه ها در صورت درخواس��ت های دستگاه های 
بازرس��ی کننده و نظارتی جهت کمک و تس��ریع در امور آن ها و برخورد با 

متخلفین در قالب گشت های مشترک همکاری می کند. 
  می��ری با بیان اینکه وظیفه تعزیرات رس��یدگی، ص��دور رای و اجرای حکم 
اس��ت افزود: تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات اقتصادی رسیدگی می 
کند و  کشف و تنظیم گزارش برای متخلفان برعهده این نهاد حکومتی نیست 
اما در صورتی دستگاه های متولی امر از ما کمک بخواهند آمادگی الزم برای 

پرداختن به این امور را داریم . 
وی ادامه داد: اگر چنانچه بخش های اقتصادی یا کس��به مراجعات مقررات از 
یکم آذرماه را نداش��ته باشند ما برابر قوانینی که موجود است و از جمله قانون 

نظام صنفی با فرد متخلف برخورد می کنیم که برخوردها شامل جریمه نقدی 
و پلمب واحد کسب است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اس��تان کرمان تصری��ح کرد: تعزیرات حکومتی 
در راس��تای کمک به رعایت پروتکل  های بهداش��تی و کمک به نظارت هر 
چه بیش��تر بر بازار و قیمت ها گش��ت های مش��ترک هر روز با همکاری سایر 
دستگاه های متولی نظیر س��ازمان صمت، اتاق اصناف، اتحادیه های مربوطه، 
پلیس امنیت اقتصادی، پلیس اماکن نیروی انتظامی، اداره کل استاندارد، شبکه 
بهداشت و درمان و دانش��گاه های علوم پزشکی با محوریت تعزیرات تشکیل 
می دهند و  اگر تخلف در حدی باشد که آسیبی به مردم برسد و قیمت های 

غیرمتعارف داشته باشند تا بررسی دقیق آن واحد پلمپ می شود. 
مدیرکل تعزیزات حکومتی استان کرمان خاطرنشان کرد: سایر دستگاه ها باید 
بازرسی های خود را مرتب و مکرر  انجام دهند  و در نهایت پرونده متخلفان 
جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع دهند و این بازرسی ها نیز خارج 

از گشت های مشترک است.
می��ری تصریح کرد: مردم ه��ر گونه تخلف صنفی نظیر گران فروش��ی، کم 
فروشی، عدم صدور فاکتور و غیره را می تواند به سامانه اینترنتیتعزیرات  ۱۳5 

حکومتی مراجعه و درخواست خود را از واحد صنفی متخلف ثبت کنند. 
مدیرکل تعزیزات حکومتی اس��تان کرمان با اشاره به اینکه روزانه یک گشت 
مشترک از اصناف داریم گفت: با توجه به محدودیت نیروی انسانی و امکانات 
خودرویی روزانه بیشتر از ۱0 الی ۱5 بازرسی انجام نمی شود و البته گشت زنی 
ها با اولویت گزارشات سامانه ۱۳5 و یا گزارشاتی از مراجع اطالعاتی، امنیتی 

و نظامی ارجاع است.
رسیدگی به۷۴۱ پرونده متخلفین پروتکل  های بهداشتی از 

ابتدای شهریورماه تا کنون در کرمان 
وی در رابطه به بازار میوه فروش��ان قدمگاه کرمان تصریح کرد: برای قدمگاه 
باید اتاق اصناف و دس��تگاه های متولی از قبیل صمت و اتحادیه های مربوطه 
برای ساماندهی این قسمت از شهر اقدام کنند که می توانند به صورت زوج و 

فرد این مغازه ها باز باشند تا تجمع در آنجا رخ ندهد.
میری گفت: تعزیزات حکومتی اس��تان کرمان آمادگی هر گونه همکاری در 
بحث محدودیت های ستاد ملی کرونا را دارد و همچنین در زمینه گران فروشی 
و احتکار به مردم قول می دهیم با  شدت، سرعت و قاطعیت با متخلفین برخورد 

شود. 

کام خرماداران تلخ است

هر چند خرما در اس��تان کرمان تحت تاثیر آفت زنجره خرما، خشکسالی و 
پدیده خش��کیدگی خوشه های خرما ناش��ی از گرمای بی سابقه در ماه های 
مرداد و تیرماه قرار می گیرد اما تالش کش��اورزان موجب ش��ده خرما هنوز 
هم یکی از محصوالت صادرات محور اس��تان باش��د.بعد از پسته، خرما در 
اس��تان کرمان از اهمیت باالی صادراتی برخوردار اس��ت و به خصوص در 
ماه رمضان این محصول به کش��ورهای مختلف صادر ش��ده و گل سر سبد 
خرمای اس��تان کرمان، رطب مضافتی بم اس��ت که مش��تری های زیادی در 
ب��ازار داخلی و خارجی دارد.تنها در شهرس��تان بم در هر س��ال معادل ۳.5 
میلیون بشکه نفت، خرما صادر می شود و ساالنه طبق آمار ۳00 تا ۳50 هزار 
تن خرما از نخلس��تان های استان کرمان برداشت می شود، سهم نخلستان های 
ش��رق اس��تان کرمان در زمینه تولید محصول صادراتی بیش��تر هم اس��ت.

برداش��ت خرما هر س��ال از مرداد ماه آغاز می ش��ود و تا مهر ادامه می یابد 
و کش��اورزان دو راه دارند یا اینکه خرما را در س��ردخانه ها انبار کنند و در 
م��اه رمضان عرضه کنند و یا اینکه همان زمان به دالالن بفروش��ند و دالالن 

محصول را در انبارها دپو کنند.

مسوولین از کشاورزان حمایت نمی کنند
یک��ی از تولید کنندگان خرم��ا در بم  به کاغذوط��ن می گوید: حجم قابل 
توجهی از خرمای امس��ال در انبارها مانده اس��ت و در ب��ازار داخلی هم به 
نظر می رس��د مردم توان خرید محصول را به میزان سال های گذشته نداشته 
باش��ند و این در حالیس��ت که ما هزینه زیادی را برای مبارزه با آفت، س��م 
پاشی، برداشت، بس��ته بندی و نگهداری محصول در سردخانه ها پرداخت 
کرده ایم.وی بیان کرد: ما کش��اورزان در حال ورشکستگی هستیم و دولت 
باید مسیر صادرات را برای تاجر فراهم کند، زمانی که به تاجر زنگ میزنیم 
تا محصولمان را بفروش��یم تاجر به دلیل اینک��ه تقاضا ندارد، خریدی انجام 
نم��ی دهد. این تولی��د کننده افزود: مس��وولین هیچ زمان از ما کش��اورزان 
حمای��ت نمی کنند، دولت نباید خرید تضمینی انجام دهد باید خرید به روز 

از کشاورز داشته باشد.

80 درصد خرمای شرق در سردخانه ها باقی مانده اند
عضوهیات رئیس��ه انجمن خرمای ایران و نائب رئیس انجمن خرمای استان 
کرمان خصوص محصول خرمای شرق می گوید: تولید خرمای امسال شرق 
اس��تان کرمان به نسبت سال گذشته۲0 درصد افزایش داشته که این افزایش 
به لحاظ وزن وحجم بوده و امسال خرمای سنگین تری را برداشت، کردیم، 
بنابراین زمانی که افزایش تولید داش��ته باش��یم، عرضه از تقاضا پیشی گرفته 
و باعث اف��ت قیمت و رکود در بازار می گردد.محمد حس��ین اکبری بیان 
کرد:س��نگین بودن خرما باعث شده در ش��هرهای مقصد تجار با مشکالتی 
مواجه شود و باعث ش��ده تقاضا کمتر شود، در جلسه انجمن خرما پیشنهاد 

ش��د زمانی که افزایش تولید داریم روی بازار داخلی کار ش��ود و تقاضا را 
ب��اال ببریم .او ادامه داد: با ب��ا توجه به محدودیت های ایجاد ش��ده به دلیل 
وج��ود ویروس کرون��ا انتظار می رود دولت برای تغذی��ه پادگان ها و نیز با 
قراردادن خرما در بس��ته های معیش��تی که توزیع می کند مقداری از حجم 
خرم��ا را کم کند. نائب رئیس انجمن خرمای اس��تان کرم��ان عنوان نمود: 
کرون��ا و محددویت های به وجود آمده ناش��ی از این ویروس، روی تقاضا 
و مصرف این محصول در سراس��ر دنیا تاثیر گذاشته، به طور مثال مسافرانی 
که قبال برای مراسم حج می رفتند در عربستان، مصرف کننده بودند با عدم 
حضورش��ان در این مراسم باعث شده مصرف خرما در کشور عربستان کم 

شود .

 همۀ بازارهای جهانی خرما را نداریم
اکب��ری درخصوص صادرات خرما توضیح داد: جدا از اینکه چندین س��ال 
است که تحریم ها باعث شده صادرات ما کمتر و بازار ما کوچکتر شود اما 
زمانی که ما خرما را به 70 کش��ور می فرستیم، در حالی که در سازمان ملل 
۱۹0 کشور ثبت شده یعنی عمال بازار ۱۲0 کشور در دست ما نیست و باید با 
برنامه های بلند مدت و سرمایه گذاری بازارهای خارجی را به دست آوریم 
.وی تاکی��د کرد: مصرف عمده خرمای ش��رق اس��تان در بازارهای داخلی 
اس��ت و فقط ۴0 درصد خرمای ما صادر می ش��د زیرا بیشتر مصرف خرما 
در مراس��م های ترحیم وع��زاداری بود که به دلیل وج��ود ویروس کرونا، 
برگزاری این مراس��م ها ممنوع ش��ده و مسلما خرما خریداری نمی گردد و 
عم��ال بازارداخلی ما از بین رفته اما م��ردم باید بدانند که خرما برای تقویت 
سیستم ایمنی بدن بسیار مفید بوده و به سمت استفاده از این میوه مفید روی 
آورند.محمدحس��ین اکبری تصریح کرد: ۲س��ال قبل دولت توسط تعاونی 
روس��تایی اقدام به خرید خرما کرد اما باید گفت که خرید تعاونی روستایی 
فقط قرص مسکن است اما درمان کننده نیست و مجدد ما با همان مشکالت 
مواجه ش��دیم و انتظار می رود دولت روی بازارس��ازی و زیرساخت سازی 
هزینه کند، ش��اید امس��ال نتیجه نگیری��م اما قطعا برای س��ال های بعد با این 
مشکل مواجه نخواهیم بود باید درمان درستی انجام دهیم و مشکل را ریشه 
ای حل کنیم.نائب رئیس انجمن خرمای اس��تان کرمان اظهارداش��ت: تاجر 
زمانی تقاضا نداش��ته باش��د، خریدی انجام نمی دهد زی��را قصد انبار کردن 
خرم��ا را ندارد و به همین جهت تقاضای فروش کش��اورزان رد می ش��ود.

وی تاکید کرد:۸0درصد خرمای امس��ال شرق استان کرمان در سردخانه ها 
باقی مانده زیرا در ابتدای فصل برداش��ت چون خرمایی در سردخانه ها نبود 
مقدار زیادی از خرمای ش��رق اس��تان کرمان جهت صادرات خارج شد اما 
مشکل ما بازارهای داخلی مان هستند که خرمای سنگین را مصرف می کنند 
زیرا خرمای سبک ما صادر می ش��ود.اکبری درباره قیمت خرما گفت: در 
ابتدای فصل برداشت قیمت مناسب نبود اما بعد از مدت کوتاهی به مرز ۲۲ 
هزارتومان رس��ید اما اکنون سیرنزولی پیدا کرده و خرمای بازارهای داخلی 

به مرز ۱۸ هزار تومان رسیده است ./کاغذ وطن

اکبری نائب رئیس انجمن خرمای استان کرمان: ۸0درصد خرمای برداشت شدۀ شرق استان در سردخانه ها باقی مانده است.
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مدیران روند پروژه های عمرانی را میدانی پیگیری کنند

استاندار کرمان گفت: مدیران باید با بهره گیری از تحرک الزم بر سر پروژه ها 
حضور یافته و روند اجرای آنها را به صورت میدانی پیگیری کنند که انجام این 

امور نیاز به انگیزه الزم مدیریتی دارد.
به گزارش ایرنا، علی زینی وند ش��امگاه دوشنبه در ویژه برنامه گفت و گوی 
ویژه خبری با اشاره به این مطلب که نظام اداری کشور با تورم پیچیده قوانین 
و مس��یرهای پرپیچ و خم بروکراتیک روبرواست که گرفتار شدن مدیران در 
این موارد موجب ناتمام باقی ماندن کار مردم می شود،گفت: راه میانبر غلبه بر 
نظام بروکراتیک اداری استفاده از مدیران با دانش، با انگیزه و پرتحرک است.

وی افزود: مدیرانی که در راس دستگاه های اجرایی قرار می گیرند، در مرحله 
نخست باید دانش خود را به روز کنند تا بتوانند مبتنی بر شرایط روز کشور و 

دنیا تصمیم گیری کنند.
اس��تاندار خاطرنشان کرد: مدیر باید قدر میزی که در اختیار وی قرار گرفته 
اس��ت را بداند و حتی اگر از فرصت های خ��ود برای خدمت بهتر به مردم و 

کسب مراتب باالتر استفاده کند نیز ایرادی ندارد
وی ب��ا بیان این مطلب که اس��تاندار یک مدیر راهبردی اس��ت و باید همه 
دس��تگاهها را در مسیر راهبردهای مطالعه شده بسیج کند ، عنوان کرد: اگر 
مدیری نتواند خود را به س��طح تیم کاری استان برساند از او می خواهیم که 

محترمانه استعفا داده و جای خود را به افراد توانمندتر و باانگیزه تر دهد.
زین��ی وند تاکید کرد: معتقدی��م که بیش از ۷0 درص��د موضوعات با وقت 

گذاشتن و پیگیری میدانی مدیران قابل رفع است.

تشریح راهبردهای مدیریتی استان کرمان
استاندار کرمان در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تشریح راهبردهای مدیریت 
اجرایی استان در دوره جدید گفت: بنای ما این است که بر مبنای تعامل از تمامی 
ظرفیت های موجود و اجماع همه بزرگان استان در سطح استانی و ملی در مسیر 

توسعه استان استفاده کنیم.
زینی وند با اشاره به این مطلب که فعالیت گروه ها و گرایش های سیاسی زیر چتر 
نظام و رهبری و در چارچوب قوانین موجود کشور را در جای خود مغتنم می دانم، 
اظهارداش��ت: بنا نداریم که گرایش های سیاسی را در تصمیم گیری های استان 
وارد کنیم و همواره بر اس��تفاده از تمامی ظرفیت های موجود از جمله همراهی 
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان، نمایندگان مجلس و دیگر بزرگان 

و نخبگان تاکید داریم.
وی ضمن بیان این مطلب که به دنبال آن هستیم که تمام ظرفیت های استان 
را یکی کرده و برای خدمت به مردم به کار گیریم، تصریح کرد: توس��عه متوازن 
یک کلید واژه در ادبیات توس��عه اس��ت و در این راستا وقتی فرایند توسعه برای 
یک منطقه تعریف می شود باید به شکلی باشد که به روند توسعه در سایر نقاط 

آسیبی وارد نکند.
وی از استان کرمان به عنوان پهناورترین استان کشور یاد کرد و گفت: در این دوره 
تمرکز توجه در تصمیم گیری ها براساس سوق دادن منابع دولتی و ظرفیت های 
موجود به سمت مناطق کمتر توسعه یافته بر مبنای تبعیض مثبت است تا بخشی 
از امکانات مناطق  توسعه یافته به سوی مناطق کمتر توسعه یافته سوق یابد و در 

این دوره توجه بیشتری به مناطق محروم خواهیم داشت.

 زمینه اشلتغال تحصیلکردگان اسلتان در معادن فراهم 
شود

 اس��تاندار کرمان در ادامه س��خنان خود با اشاره به این مطلب که بومی گرایی و 
قطب بندی مناطق را به نفع اس��تان نمی دانیم، گفت: تعریف بومی یک منطقه 
را مربوط به بومی استان بودن می دانیم و در این راستا باید زمینه اشتغال تمام 
تحصیلکردگان اس��تان در ح��وزه صنایع و معادن فراهم ش��ود و همه بتوانند از 
ظرفیت های بومی اس��تان بهره مند باشند. زینی وند ضمن بیان این مطلب که 
در استان کرمان ظرفیت بسیار باالیی در حوزه معادن وجود دارد، تاکید کرد: این 
اس��تان در حوزه فرآوری و ایجاد صنایع پائین دستی از جمله در مس و فوالد از 
استان های پیشرو کشور به شمار می رود و در برخی صنایع در سطح دنیا حرف 
برای گفتن دارد. وی ضمن تاکید بر اینکه در راستای توسعه صنعت و معدن در 
اس��تان کرمان به موضوعات محیط زیست، بهداشت و سامت مردم توجه ویژه 
ای خواهیم داش��ت، گفت: معادن باید الزامات زیس��ت محیطی را رعایت کنند و 
درآمدهای سرش��ار آنها عاوه بر آنکه متعلق به همه مردم کش��ور است اما باید 

به تناسب ظرفیت های استان به استان آمده و بانک های استان را تجهیز کند.

 لزوم توسلعه تعاونی های فروش و برندینگ محصوالت 
کشاورزی 

استاندار کرمان همچنین به ظرفیت های باالی استان کرمان در حوزه کشاورزی 
نیز اش��اره و بیان کرد: ظرفیت های باالی کش��اورزی در استان کرمان به صورت 
سنتی مدیریت می شوند که این روال باید اصاح شود و خوشبختانه در سال های 
اخیر اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده و با توجه به کاهش سطح زیرکشت 
زراعی و باغی در اس��تان و به دلیل حرکت به س��مت کش��اورزی مکانیزه، شاهد 

افزایش تولید محصوالت کشاورزی بوده ایم.
زینی وند با اش��اره به این مطلب که یکی از معضات پیش روی کش��اورزان به 
ویژه در جنوب استان کرمان مربوط به فروش محصوالت است، خاطرنشان کرد: 
ساماندهی فروش محصوالت کش��اورزی باید توسط سازمان های مربوطه انجام 
شود. وی با تاکید بر این مطلب که فروش محصوالت تولیدی استان در بازارهای 
بین المللی و خارجی کار کش��اورز نیس��ت و نیاز به تخصص دارد، ادامه داد: در 
این رابطه باید ضمن اس��تفاده از حضور و همراهی جوانان به منظور ایجاد پیوند 
هدفمند با مرزهای شرقی به منظور توسعه صادرات محصوالت کشاورزی، تعاونی 

های فروش و تعاونی های برندینگ وارد عرصه شده و کار کنند.

باید استان کرمان را برای گردشلگری پررونق در دوران 
پساکرونا آماده کرد

استاندار کرمان در بخش دیگری از سخنان خود بااشاره به ظرفیت های باالی این 
اس��تان در حوزه گردشگری، گفت: بخشی از ظرفیت های گردشگری این استان 
نادیده گرفته شده و مثلث گردشگری کشور در بین استان های اصفهان، شیراز 
و یزد ش��کل گرفته است که در گام نخست باید استان کرمان به دلیل دارا بودن 
ظرفی��ت ها و جاذبه های تاریخی و طبیعی منحصر به فرد و ثبت ش��ده ملی و 

جهانی، به این حلقه گردشگری اضافه شود.
زینی وند ادامه داد: در اس��تان کرمان زمینه های گردشگری بسیار زیادی وجود 
دارد اما زیرس��اخت های الزم برای جذب گردشگران فراهم نشده است و در این 

حوزه باتوسعه ظرفیت های بوم گردی می توان گام های بلندی را برداشت.
وی با اش��اره به این مطلب که اس��تان کرمان در مس��یر توسعه زیرساخت های 
گردشگری نیاز به ایجاد هتل های بزرگ و مواردی از این دست ندارد، گفت: باید 
جاذبه های بی نظیری که در جاهای دیگر وجود ندارد را در اس��تان ایجاد کنیم 
زیرا گردشگران خارجی به دنبال جاذبه های خاص گردشگری هستند و تجارب 
موفقی هم در این زمینه در برخی استان ها وجود دارد که می توان از آنها استفاده 
کرد. استاندار کرمان تاکید کرد: باید استان کرمان را برای گردشگری پررونق در 

دوران پساکرونا آماده کرد.

 شلرکت های دانش بنیان موتور محرکه رشلد و توسعه 
هدفمند آینده کشور خواهند بود

استاندار کرمان در ادامه با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقاب اسامی بر توسعه 
و استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان، گفت: دولت اقدامات بسیار خوبی 
را برای توس��عه پارک های علم و فناوری برداشته و این پارک ها در آینده موتور 
محرکه رشد و توسعه هدفمند کشور خواهند بود و از این رو یکی از برنامه های 

اصلی استان کرمان توسعه و حمایت از این شرکت ها است.
زینی وند بر ایجاد پیوند بین پول، صنعت و بازار از طریق شرکت های دانش بنیان 
یا شتاب دهنده و فن بازار تاکید کرد و گفت: در آینده بسیاری از مشاغل سنتی 
کار خود را از دست می دهند و اگر صاحبان این حرفه ها به سمت دانش بنیان 
حرکت نکنند با مش��کل مواجه خواهند ش��د که نمونه آن را در جایگزینی بین 

آژانس های درون شهری و تاکسی های اینترنتی مشاهده می کنیم.
وی گفت: در اس��تان کرمان از توس��عه شرکت های دانش بنیان حمایت کرده و 

مدیران را برای کمک به توسعه این شرکت ها ترغیب خواهیم کرد.

آب بحران جدی و چالش آینده ماست
استاندار کرمان همچنین گفت: آب بحران و چالش جدی آینده ماست و برداشت 
بی رویه از منابع آبی طبیعی و حیات آینده ما را به خطر می اندازد و از این رو باید 

به سمت مدیریت منابع آبی حرکت کنیم.
زینی وند با اش��اره به این مطلب که خوشبختانه کارگروه سازگاری با کم آبی در 
اس��تان کرمان تشکیل شده اس��ت، افزود: به صورت جدی به مدیریت منابع آبی 

و تامین منابع آبی جدید برای استان با همکاری استان های مجاور توجه داریم.

 فرش قرمز استاندار کرمان برای سرمایه گذاران
استاندار کرمان در ادامه با اشاره به این مطلب که برای کسی که در حوزه توسعه 
اشتغال در استان کرمان وارد و سرمایه گذاری کند، فرش قرمز پهن خواهیم کرد، 
گفت: دراستان  به دنبال توسعه استفاده از ظرفیت های جوانان، نخبگان و بانوان 
هس��تیم و در همین راستا از توسعه مشاغل خرد بر مبنای تجربیات موفق سایر 

کشورها حرکت می کنیم.
زینی وند خاطرنش��ان کرد: در طول دولت های مختلف تصور بر این بوده که با 
تزریق پول، شغل ایجاد می شود اما اگر چه پول تزریق شده اما فقط شاهد ایجاد 
برخی مش��اغل کاغذی بوده ایم که برای اصاح این روند بر مبنای توانمندسازی 
افراد و ایجاد زنجیره های تعاونی به سمت توسعه مشاغل خرد حرکت کرده و از 

ایده های افراد در این حوزه حمایت خواهیم کرد.

علی زینی وند استاندار کرمان عنوان کرد:


