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نشست انجمن حمایت از توسعه بر گزارشد

آغازچهارمین سال استانداری «رزم حسینی»

کرمان ،روی ویبره

چپوراستپایمیزتوسعهکرمان

پیام به مردم

مهرماه  95و فصل بازگشایی مدارس و دانشگاهها
در استان  ،مدیران شهری و اجرایی را به تکاپویی
دوبــاره در مورد پروژه های شــهری واداشــت .
اســتاندار کرمان در بازدید از این پروژه ها  ،وعده
داد مســیر بلوار جمهوری به شــریعتی و شهید
صدوقی بازگشــایی می شــود .آغاز سرشماری
نفوس و مسکن و جشنواره ملی حرکت  ،گشایش
نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و گردهم آیی
فعاالن گردشگری استان به مناسبت روز جهانی
گردشگری از رویدادهای هفته اول مهرماه بودند.
در همین روزها ،تفاهم نامه ای هم بین شــرکت
ســرمایه گذارعمانی صاروج پارس با  2شــرکت
ایرانی برای تکمیل پروژه گودال خشــت مال ها
بســته شــد و اتاق کرمان هم با دعوت از یونس
ژائله از کارآفرینان برجســته کشور  ،تالش کرد
زمینه راه اندازی سیستم یکپارچه تولید و توزیع
و فروش محصوالت کشــاورزی جنوب را فراهم
آورد.شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت
هم در میانه های مهرماه با حضور مدیرعامل بانک
کشاورزی کشور برگزار شد و در آن به دغدغه های
اســتان در زمینه پســته و محصوالت کشاورزی
پرداخته شــد  .در همین ایام ،محمد حسنی به
عنوان مدیر مس منطقه کرمان معرفی شــد و در
همین آیین ،مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس
ایران از گشــایش برجام و رهایی شــرکت مس
از بدهی هــای بانکی خبر داد .دیدار اســتاندار با
سرمایه گذاران مشترک ایرانی و ترکیه ای و تاکید
بر حمایت از احداث نیروگاه های کوچک مقیاس
و خورشیدی هم در بیست و ششمین روز مهرماه
رقم خورد .روزهای پایانی مهرماه کرمان با ترس
و تکان ناشی از زلزله های مداوم در کرمان و زرند
همراه بود .وقوع  12زمین لرزه در استان و لرزش
 9باره زرند  ،خواب را ازچشمان کرمانی و زرندی
ها گرفت؛ شرایطی که تا اواسط آبان ادامه داشت .

طلیعه آبان  95با خبرهای خوب حوزه گردشگری
شروع شــد آنجا که یک روز پس از خبر مدیر کل
میراث و گردشــگری اســتان در مورد صدور 16
موافقت اصولی احداث تاسیســات گردشــگری،
قطار گردشگران خارجی حامل  48گردشگر از 8
کشور هم به کرمان رسید و مورد استقبال مدیران
گردشگری استان ،قرار گرفت.
کرمان در روزهای بعد ،میزبان همایش معاونان
عمرانی استانداری های سراسر کشور بود .اولین
نشســت خبری ســید مهدی طبیب زاده رئیس
جدید اتاق کرمان هم در هشتم آبان برگزار شد و
طبیب زاده بر ارتقا جایگاه اتاق به عنوان اتاقی آگاه
 ،برنامه ریز و مشاور تاکید کرد .
سومین مجمع عمومی انجمن حمایت از توسعه
اســتان کرمان هم دهم آبان در تهران برگزار شد
و گروه های سیاســی چپ و راســت و اصولگرا و
اصالح طلب ،پای میز توسعه استان به هم اندیشی
نشستند  .دهم آبان اما یکبار دیگر زمین لرزه های
مداوم زرند ،خواب و خوراک را از مردم این شــهر
گرفت .اســکان در چادر  ،تعطیلی مدارس و راه
اندازی اردوگاه موقت ،پیامدهــای این وضعیت
بود و پای سخنگوی دولت ورئیس سازمان برنامه
و بودجه کشور را هم به کرمان و زرند در آبان ماه
باز کرد .
بیســت و چهارمین روز آبان اما سفر معاون اول
رئیس جمهور با همراهی وزرای دولت به کرمان در
صدر خبرها بود .اسحاق جهانگیری به همراه وزیر
صنعت در سیرجان از طرح تولید گندله سازی گل
گهر بهره برداری کرد  .جهانگیری در ادامه سفر،
به جیرفت و قلعه گنج و کهنوج هم رفت.
در یکی از نشســت های جنوب در سفر اسحاق
جهانگیری ،رئیس اتــاق بازرگانی کرمان تصریح
کرد :اگر دولت تضمین بدهد ،امکان جذب 500
میلیون دالر فاینانــس خارجی در جیرفت وجود
دارد.

برجســته ترین وقایع آذر  95را مــی توان ورود
علیرضا رزم حســینی به چهارمین سال فعالیت
در مقام استاندار کرمان  ،سفر علی مطهری نائب
رئیس مجلس به استان با حواشــی که به همراه
داشــت و چالش بین واحدهــای کوچک صنفی
استان با فروشــگاه های زنجیره ای جدید مطرح
کرد  .در روزهای ابتدای آذرماه  ،رئیس اتاق کرمان
از طراحی مدل علمی پایش فضای کســب و کار
در اتاق کرمان خبر داد  .یــک عضو هیات مدیره
انجمن پســته ایران هم از صادرات  50هزار تن
پسته کرمان از شهریور ماه  95تا آذر خبر داد.
در نشست مجمع نمایندگان استان در هفتمین
روز آذر با واحدهای تابعه اقتصادی وزارت اقتصاد
 ،یک مقام بانکی اســتان نسبت به خروج سرمایه
های استان از طریق موسسات مالی  ،هشدار داد .
علیرضا رزم حسینی در هفدهم آذرماه در پیامی
به مناسبت ورودش به چهارمین سال استانداری
خود ،بر عهد خود با مردم برای توســعه اســتان
کرمان تاکید کرد.
در شــورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی
در هجدهم آذر ،رئیس اتاق کرمان بر کوتاه کردن
روند واگذاری زمین به سرمایه گذاران تاکید کرد.
همچنین در آذرماه ،معاونت بازرگانی ســازمان
صنعت در چالــش به وجود آمده بیــن اصناف و
فروشــگاه های زنجیره ای ،جانب فروشگاه های
زنجیره ای را گرفت و تصریح کرد نمی توان با روند
تحوالت بازار مقابله کرد و آن را نپذیرفت.
پرواز نخســتین پهپاد رصد معادن در اســتان ،
ورود کارشناسان طبیعت گردی به کرمان  ،نصب
نخســتین دکل تله کابین کرمان ،تصویب ردیف
مســتقل اعتباری برای جنوب اســتان و امضای
تفاهم نامه ایجاد منطقه ویژه فناوری انرژی های
تجدید پذیر در کرمان  ،شمار دیگری از خبرها و
وقایع آذر  95بود .
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