
رئیس اتاق کرمان مطرح کرد 
کمبود شدید نقدینگی برای 

صادرات پسته و خرما 
گروه اقتصاد: رئیس اتاق کرمان 
با اشاره به این که قصه ی پر غصه ی 
تعهد ارزی همچنان به عنوان یک 
معضل جدی وجود دارد و تاکنون 
نشده  انجام  آن  برای  جدی  اقدام 
است، گفت: »پیشنهاد ما آزاد شدن 
محصوالت  صادرات  از  حاصل  ارز 
ارائه ی  نبودن  الزامی  و  کشاورزی 

ارز با قیمت سامانه ی نیماست«.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی کرمان، سیدمهدی طبیب زاده در نشست تخصصی 
هیات نمایندگان اتاق کرمان با نمایندگان استان در مجلس 
صادرکنندگان  عملکرد  بررسی  »در  افزود:  اسالمی  شورای 
داوطلب   ،1400 سال  نمونه ی  صادرکنندگان  انتخاب  برای 
چندانی از صادرکنندگان قدیمی استان برای شرکت در این 
این موضوع ممکن است در آینده  فرآیند وجود نداشت که 
مشکالتی را ایجاد کند«. وی ادامه داد: »اگر مسئوالن کشور 
را بررسی  ارزی در بخش کشاورزی  درآمد و هزینه ی تعهد 
کنند، کامال متوجه خواهند شد چه به دست آورده اند و چه 
از دست داده اند«. طبیب زاده با بیان این که عمده ی صادرات 
کشور ما در محصوالت پتروشیمی و نفتی بوده است، گفت: 
»اگر همه ی صادرکنندگان محصوالت کشاورزی از تعهد ارزی 
صادرات  هم  چون  نمی آمد  پیش  مشکلی  می شدند،  معاف 

شکل می گرفت و هم ارز صادراتی به کشور برمی گشت«.
از  حاصل  ارز  بین  معناداری  »تفاوت  کرد:  اضافه  وی 
یارانه هایی که  با همه ی  صادرات مواد پتروشیمی و فوالدی 
از صادرات  ارز حاصل  با  برای آن ها در نظر گرفته می شود، 
محصوالت کشاورزی وجود دارد، در حالی که این دو بخش 
شد:  یادآور  کرمان  اتاق  رئیس  کنند«.  رقابت  هم  با  نباید 
نرخ  با  را  ارز  باید  »چرا صادرکنندگان محصوالت کشاورزی 
آزاد خریداری کنند و با نرخ ارز نیمایی بفروشند؟ در حالی 
که اگر این تفاوت وجود نداشته باشد بسیاری از مسائل حل 
می شود«. وی افزود: »در بخش محصوالت کشاورزی با وجود 
خشکسالی ها، سرمازدگی ها و نیاز فراوان به منابع مالی، تاکنون 
تفاهم نامه های بین صندوق توسعه ی ملی و بانک کشاورزی، 
برای ارائه ی تسهیالت ویژه به صادرکنندگان محقق نشده و 
خط اعتباری ویژه اختصاص نیافته و صادرات پسته و خرما با 
کمبود شدید نقدینگی روبه رو هستند«. طبیب زاده با اشاره به 
بند »خ« ماده ی 33 قانون برنامه ی ششم توسعه و رای دیوان 
عدالت کشور برای اجرای آن توسط دولت، گفت: »با وجود 
ارائه ی مهلت دو ماهه برای اجرا، این ماده هنوز اجرایی نشده 

و کشاورزان نتوانسته اند از آن استفاده کنند«. 

معاون وزارت بهداشت اعالم کرد
مدیریت هوشمند کرونا 

از ۲ هفتۀ دیگر 
گروه جامعه: معاون بهداشت وزارت بهداشت از آغاز اجرای 
کشوری طرح مدیریت هوشمند کرونا تا دو هفته ی آینده خبر 
داد و گفت که در این طرح به وسیله ی سامانه ی طراحی شده 
افرادی که واکسن کرونا نزدند و یا بیمار هستند، شناسایی 
و  کرونا  به  مبتالیان  تردد  جلوی  هوشمندانه  تا  می شوند 

واکسن نزده ها گرفته شود.
به گزارش ایسنا سراسری، دکتر کمال حیدری 10 آبان ماه 
بیان کرد: »قرار  درباره ی سامانه ی هوشمند مدیریت کرونا، 
را کشیده  این سامانه که وزارت کشور زحمت آن  است در 
است، وزارت بهداشت اطالعات بیماران و نتایج آزمایشگاه ها 
را بارگذاری کند و اطالعات آن توسط دستگاه های خصوصی 
کرونا  واکسن  که  افرادی  تا  باشد  بهره برداری  قابل  دولتی  و 
نزدند و یا بیمار هستند، شناسایی شوند تا هوشمندانه جلوی 
تردد مبتالیان به کرونا و واکسن نزده ها را بگیریم«. وی افزود: 
»اطالعات ذکر شده توسط معاونت فناوری اطالعات وزارت 
بارگذاری بر سامانه ی مذکور است و فعال  بهداشت در حال 
در  کردستان  و  غربی  آذربایجان  قزوین،  شهرستان  سه  در 
حال اجرای پایلوت این طرح هستیم تا با نواقص احتمالی و 
کاستی های آن آشنا شویم که بتوانیم این مشکالت را ظرف 
کشور  در سطح  را  این طرح  است  قرار  که  آتی  هفته ی  دو 
»نتایج  کرد:  تاکید  نماییم«. حیدری  برطرف  کنیم،  اجرایی 
در حال وصول است و به دنبال پیدا کردن و رفع مشکالت 
به  ابتال  خوداظهاری  در  مردم  مشارکت  افزایش  با  هستیم. 
کرونا، می توانیم سالمت تردد در اماکن تجمعی را مدیریت 
کنیم تا هم فعالیت های اجتماعی برقرار باشد و هم از ورود 
افراد بیمار به تجمعات و اماکن عمومی جلوگیری شود«. وی 
دامه داد: »سامانه ی هوشمند مدیریت کرونا بیشتر معطوف 
درباره ی  حیدری  است«.  و...  سفر  بلیط  خرید  اصناف،  به 
بازگشایی مدارس نیز گفت: »در بحث بازگشایی مدارس شرط 
اول واکسیناسیون کادر مدرسه و اولیا است. مدارس می توانند 
برای کسب اطالعات از سامانه ی سالمت و سامانه ی ماسک 
استفاده کنند تا ببینند مخاطب یا اولیای دانش آموز واکسن 
دریافت کرده اند یا خیر که این زیرساخت اکنون فراهم است«. 

توسط اطالعات سپاه ثاراهلل؛
شبکۀ انحرافی فکری و عقیدتی 

در کرمان متالشی شد
گروه جامعه: یک شبکه ی انحرافی فکری که با برگزاری 
عناوین  پوشش  تحت  عمومی  اماکن  و  پارک ها  در  جلسات 
از  تعدادی  فریب  با  شکرگزاری،  نام  با  مذهبی  و  ورزشی 
و  عقیدتی  انحرافات  سمت  به  را  آن ها  کرمانی،  شهروندان 
امنیتی سوق داده بود، توسط سربازان گمنام امام زمان)عج( 

در سازمان اطالعات سپاه استان کرمان متالشی شد.
به گفته ی معاون روابط عمومی سپاه ثاراهلل استان کرمان، 
رصد اطالعاتی نشان می دهد برخی عناصر اصلی این شبکه 
اکنون در خارج از کشور مستقر هستند و سرشبکه های داخلی 
نیز شناسایی و دستگیر شده اند. به گزارش ایسنا کرمان، معاون 
شدن  متالشی  از  کرمان  استان  ثاراهلل  سپاه  عمومی  روابط 
شبکه ی انحرافی فکری و عقیدتی در کرمان توسط سربازان 
گمنام امام زمان )عج( در سازمان اطالعات سپاه استان کرمان 
خبر داد. این شبکه با برگزاری جلسات انحرافی در پارک ها و 
اماکن عمومی تحت پوشش عناوین ورزشی و مذهبی با نام 
شکرگزاری، شمار عدیده ای از شهروندان استان را فریب و به 
سمت انحرافات عقیدتی و امنیتی سوق داده است . همچنین 
این شبکه به دنبال ضربه زدن به ارکان نظام مقدس جمهوری 
اسالمی، سیاه نمایی و تشویش اذهان عمومی و پخش اقدامات 
مجرمانه ی خود در رسانه های معاند بوده است . رصد اطالعاتی 
نشان می دهد برخی عناصر اصلی این شبکه اکنون در خارج 
از کشور مستقر هستند و سرشبکه های داخلی نیز شناسایی 
تکمیلی درخصوص  اطالعات  و  و دستگیر شده اند. جزییات 

اقدامات ضد امنیتی این شبکه اعالم خواهد شد. 

خبر
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استاندار کرمان خواستار شد
هیچ کاالیی در استان نباید کمیاب باشد

در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان انتقاد شد
معطلی ۲1 سالۀ اردوگاه معتادان در کبوترخان

سعید شعرباف در مراسم معارفۀ خود اعالم کرد

شهردار گروه و جناح خاصی نیستم
بیان  با  کرمان  استاندار  اقتصاد:  گروه 
از  مهم تر  مسئله ای  کرونا،  از  بعد  این که 
ضروری  اقالم  بر  نظارت  و  بازار  تنظیم 
در  کاالیی  »هیچ  گفت:  نداریم،  مردم 
استان نباید کمیاب باشد، پیش بینی های 

الزم دیده و ذخایر استان تقویت شود«.
اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
استانداری کرمان، علی زینی وند، دوشنبه 
10 آبان ماه در کارگروه تنظیم بازار استان 
جدید،  ابالغیه ی  »با  کرد:  بیان  کرمان 
کارگروه  دبیر  عنوان  به  صمت  سازمان 
سازمان های  و  شده  تعیین  بازار  تنظیم 
جهاد کشاورزی شمال و جنوب و صمت 
جنوب تمام مسائل و پیشنهادات خود را 

در این قالب پیگیری و دنبال کنند«.
منظور  به  این که  بر  تاکید  با  وی 
بازار  تنظیم  کارگروه  بیشتر،  هماهنگی 
است  یکپارچه  و  مشترک  کرمان  استان 
افزود: »برای تقویت کارگروه و نقش جهاد 
اساسی،  کاالهای  تنظیم  در  کشاورزی 
دامپزشکی،  دولتی،  بازرگانی  شرکت 
دیگر  و  راهداری  دام،  امور  پشتیبانی 
دستگاه های ضروری به عنوان عضو مدعو 
در جلسه دعوت باشند«. زینی وند تاکید 
کرد: »جلسات هفتگی تنظیم بازار استان 
استانداری  اقتصادی  معاونت  مدیریت  به 
و هر 15 روز با حضور کلیه ی  دستگاه ها 
و به ریاست استاندار تشکیل شود«. وی 
برای  الزم  پیش بینی های  بر  همچنین 
تاکید کرد  استان  جبران کمبود مرغ در 
و گفت: »پشتیبانی امور دام و سازمان های 
برای  جنوب  و  شمال  کشاورزی  جهاد  
تامین مرغ منجمد مکاتبات الزم را داشته 
در  این که  بر  تاکید  با  زینی وند  باشند«. 
نیز  برنج  از جمله  اساسی  کاالهای  دیگر 

تامین ذخایر استان پیگیری شود، اظهار 
کرد: »مصرف برنج خارجی باال رفته است 
باید  جدید  مصرف  سرانه ی  براساس  و 

تقاضای کاال داده شود«.
و  شمال  عید  شب  »میوه  گفت:  وی 
جنوب استان با هم درخواست و تقاضای 
داده  هم  کرمان  استان  برای  آن  یارانه ی 
جامع  سامانه ی  کرمان  استاندار  شود«. 
از  بسیاری  رفع  منظور  به  را  تجارت 
مسائل در حوزه ی تنظیم بازار مورد تاکید 
اساس  بر  کاال  »توزیع  افزود:  و  داد  قرار 
سرانه ی جمعیت باشد و حتما فرمانداران 
صورت  به  را  شهرستانی  کارگروه های 
هفتگی تشکیل دهند و کامال با حوزه ی 
اقتصادی و صمت در تماس باشند تا در 
کل استان شبکه ی گسترده بر تنظیم بازار 
را اعمال کنیم«. وی اضافه کرد: »تیم های 
فعال  باید  بازار  در  تعزیراتی  و  نظارتی 
باشند و نظارت های فیزیکی افزایش یابد«.

کرونا،  از  بعد  این که  بیان  با  زینی وند 
مسئله ای مهم تر از تنظیم بازار و نظارت 
بر اقالم ضروری مردم نداریم، یادآور شد: 
کمیاب  نباید  استان  در  کاالیی  »هیچ 
و ذخایر  دیده  پیش بینی های الزم  باشد، 
در  آن که  ضمن  شود،  تقویت  استان 
موضوع فراگیری در نظارت بر بازار، تمامی 

دستگاه ها باید پای کار باشند«. 

اردوگاه  ساخت  جامعه:  گروه 
که  معتادان  کاردرمانی  و  حرفه آموزی 
با  شده،  آغاز  کبوترخان  در   ۷۹ سال  از 
گذشت ۲1 سال هنوز معطل تامین اعتبار 

است.
با مواد  دبیر شورای هماهنگی مبارزه 
این  اگر  می گوید  کرمان  استان  مخدر 
ابنیه ی  نشود  بهره برداری  به زودی  پروژه 

ساخته شده نیز تخریب خواهند شد.
او همچنین با اشاره به افزایش جمعیت 
به  نیاز  و  استان  در  متجاهر  معتادان 
جمع آوری سریع آن ها گفت که درصورت 
بسیاری  کبوترخان،  اردوگاه  راه اندازی 
سرقت ها،  ازجمله  استان  مشکالت  از 
اجتماعی  آسیب های  سایر  و  ناامنی ها 

کاهش می یابد.
محمدرضا  کرمان،  تسنیم  گزارش  به 
در  آبان ماه  هشتم  شنبه  محمدی انارکی 
مخدر  مواد  با  مبارزه  هماهنگی  شورای 
استاندار  حضور  با  که  کرمان  استان 
استان،  دادگستری  کل  رئیس  کرمان، 
از  تعدادی  و  استان  انتظامی  فرمانده 
در  کرمان  استان  تامین  شورای  اعضای 
اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی معتادان 
در  اینکه  بیان  با  شد،  برگزار  کبوترخان 
به  اما  اردوگاه احداث شده  این  سال ۷۹ 
کرد:  اظهار  است،  نشده  تکمیل  دالیلی 
»پول بیت المال در این مکان هزینه شده 

اما استفاده ای از آن نمی شود«.
از  به زودی  اگر  این که  به  اشاره  با  وی 
این مکان بهره برداری نشود ابنیه ی ساخته 
شده نیز تخریب می شود، گفت: »متاسفانه 
در خدمت  کمتر  استان  معادن  و  صنایع 

توسعه ی استان بودند«.
با مواد  دبیر شورای هماهنگی مبارزه 
باید  این که  بیان  با  کرمان  استان  مخدر 
در  اجتماعی  آسیب های  کاهش  برای 
شود  استفاده  ظرفیت ها  تمام  از  استان 
افغانستان  در  مخدر  مواد  »تولید  افزود: 
افزایش پیدا کرده و کشفیات مواد مخدر 
صنعتی نیز که از افغانستان وارد می شود 

در استان افزایش پیدا کرده است«.
وی با اشاره به این که کرمان در معرض 
ترانزیت مواد مخدر به مرکز کشور است، 
شده  گرفته  نظر  در  »بودجه های  افزود: 
آسیب های  و  مخدر  مواد  با  مقابله  برای 
آن، متناسب با آسیب های موجود نیست«.

محمدی انارکی با بیان این که معتادان 
متجاهر در استان افزایش پیدا کرده و نیاز 
است که سریعا این افراد از سطح شهرها 
»اردوگاه  داد:  ادامه  شوند،  جمع آوری 
نگهداری حدود دو هزار  برای  کبوترخان 
به  اگر  که  راه اندازی شده  متجاهر  معتاد 
مشکالت  از  بسیاری  برسد  بهره برداری 
استان از جمله سرقت ها و ناامنی ها و سایر 
آسیب های اجتماعی موجود کاهش پیدا 
خطرات  اینکه  به  اشاره  با  وی  می کند«. 
مصرف مواد مخدر صنعتی خیلی بیشتر 
از مواد مخدر سنتی است، گفت: »قانون 
اجازه می دهد معتادان متجاهر تا یکسال 

در مراکز نگهداری شوند«.
با مواد  دبیر شورای هماهنگی مبارزه 
مخدر استان کرمان با بیان اینکه 34 هزار 
احداث  کبوترخان  اردوگاه  در  سوله  متر 
افزود:  هستند،  بالاستفاده  همه  که  شده 
ظرفیت  این  از  برنامه ریزی  با  »می توان 

برای اشتغال معتادان استفاده کرد«.

30 میلیارد تومان برای تکمیل 
اردوگاه الزم است

نیز  کرمان  استان  زندان های  مدیرکل 
در این جلسه با بیان اینکه در حال حاضر 

بیش از 1۲ هزار نفر در زندان های استان 
کرمان هستند، اظهار کرد: »بیش از 60 
مواد  جرایم  برای  استان،  زندانیان  درصد 

مخدر در زندان به سر می برند«.
کرد:  بیان  حسینی  سیدمجتبی 
»استدعا دارم برای بهره برداری از اردوگاه 
کبوترخان همکاری شود تا هر چه سریع تر 
اجتماعی  آسیب های  از  آن  راه اندازی  با 

استان پیشگیری شود«.
تومان  میلیارد   30 اینکه  بیان  با  وی 
برای تکمیل اردوگاه کبوترخان الزم است، 
گفت: »از این میزان بیش از 10 میلیارد 
تومان آن، برای تامین زیرساخت های آب، 

برق و گاز الزم است«.

اکرث زندان ها دو برابر ظرفیت خود 
زندانی نگهداری می کنند

کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
نیز در این جلسه با اشاره به اینکه براساس 
مخدر  مواد  با  مبارزه  قانون   4۲ ماده ی 
شود  تاسیس  اردوگاه هایی  شد  مصوب 
تا بار زندان های کشور کاهش پیدا کند، 
مخدر  مواد  جرایم  »زندانیان  اظهارکرد: 
و  شوند  نگهداری  اردوگاه ها  این  در  باید 
قانون مدت زمان یک ساله را تعیین کرد«.

یداهلل موحد با بیان اینکه هفت اردوگاه 
هم  همزمان  که  شده  ساخته  کشور  در 
است،  شده  آغاز  آن ها  اجرایی  عملیات 
استان  زندانیان  گفت: »حدود 60 درصد 
اکثر  و  دارند  مخدر  مواد  جرایم  کرمان 
برابر ظرفیت  استان حدود دو  زندان های 

اسمی خود زندانی نگهداری می کنند«.
وی با اشاره به اینکه این اردوگاه ها در 
بقیه ی استان های مورد نظر به بهره برداری 
در  اردوگاه  این  از  بهره برداری  اما  رسیده 
استان کرمان همچنان معطل مانده است، 
یکی  که  باشید  نداشته  »تردیدی  افزود: 
اردوگاه  نبود  استان،  امنیتی  مشکالت  از 

نگهداری معتادان متجاهر است«.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با 
مواد  انواع  از  زیادی  اینکه کشفیات  بیان 
مخدر در استان وجود دارد که درآمدهای 
ناشی از آن از استان برای کشور است اما 
گفت:  می شود،  هزینه  استان ها  سایر  در 
مخدر  مواد  با  مبارزه  هماهنگی  »شورای 

کشور باید پاسخگو باشد«.

نگهداری معتادان متجاهر ارتباط 
مستقیم با کاهش جرایم دارد

با  جلسه  این  در  نیز  کرمان  استاندار 
معتادان  نگهداری  ظرفیت  اینکه  بیان 
متجاهر در استان باید افزایش پیدا کند، 
یادآور شد: »در شهرستان هایی که کمپ 
به  سرقت ها  آمار  دارد،  وجود   16 ماده 

همان اندازه پایین است«.
این که  به  اشاره  با  زینی وند  علی 
متجاهر  معتادان  نگهداری  و  جمع آوری 
دارد،  جرایم  کاهش  با  مستقیم  ارتباط 
شهر  در  متجاهر  معتادان  »وجود  گفت: 

زیبنده ی جامعه نیست«.
بدهیم  اجازه  نباید  اینکه  بیان  با  وی 
به عنوان  کبوترخان  در  که  سرمایه ای 
نگهداری معتادان متجاهر ایجاد شده زایل 
و  تکمیل  راهکارهای  »باید  افزود:  شود، 

بهره برداری از اردوگاه بررسی شود«.
اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
باید  گاز  و  برق  آب،  زیرساخت های 
فراهم  خدمات رسان  شرکت های  توسط 
از  مهم تر  اولویتی  داد: »هیچ  ادامه  شود، 
راهکارهای  و  نیست  اردوگاه  راه اندازی 
باید  پروژه  تکمیل  برای  اعتبار  تامین 

پیگیری شود«.

گروه جامعه: مراسم معارفه ی شهردار جدید 
از  تقدیر  و  َشعرباف تبریزی«  »سعید  کرمان 
عالم زاده«،  »سیدمهران  کرمان  سابق  شهردار 
هشتم آبان ماه در مسجد ابوالفضل علیه السالم 
شهرک قمربنی هاشم با حضور استاندار کرمان، 
نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمان، فرمانده 
در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده  ثاراهلل،  سپاه 
مدیران  از  جمعی  و  اسالمی  شورای  مجلس 

برگزار شد.

پروژه های عمرانی شهر، جهادی و سریع 
پیش برود

به گزارش استقامت، استاندار کرمان در این 
مراسم اظهار کرد: »شهر کرمان که باید نماد 
تمدن و در تراز پایگاه و مرکز مقاومت اسالمی 
مطرح شود، با کرمانی که در ذهن جهانیان و 
ایرانیان است خیلی فاصله دارد. بنابراین، شورا 
و شهردار کار سختی دارند و باید در این راستا 

بسیار تالش شود«.
مورد  امروز  »کرمان  افزود:  زینی وند  علی 
و  کسانی  دنیا  اقصی  نقاط  از  و  دنیاست  توجه 
ببینند کرمانی که سردار  تا  آزادگانی می آیند 
استانی  چگونه  یافته  رشد  آن  در  سلیمانی 

است«.
و  شهرسازی  بر  »عالوه  کرد:  بیان  وی 
زیباسازی، در حوزه ی گلزار شهدا و گردشگری 
اسالمی و تاسیس مرکز بزرگ بین المللی مبتنی 

بر فرهنگ، باید اقدامات ویژه صورت گیرد«.
می تواند  »شهرداری  کرد:  اضافه  زینی وند 
محور و پیگیری در سطح ملی باشد تا مثال در 
زمینی 100 هکتاری، مرکز بین المللی فرهنگی 
اسالمی در دل پایتخت مقاومت شکل بگیرد«.

باید  کرمان  این که  بیان  با  ادامه،  در  وی 
شهری آرام برای همه ی ساکنان باشد، گفت: 
»شهر هم باید طوری ساخته شود که احساس 
تعلق و هویت با آن ایجاد شود. پس نیاز است 

نمادهای کهن و تمدنی شهر بازسازی شوند«.
کرد:  تاکید  سپس  کرمان  استاندار 
»ساخت وسازهای عمرانی باید جهادی و سریع 

پیش برود تا مشکلی برای مردم پیش نیاید«.
وی به عنوان نمونه به پروژه ی فاضالب شهر 
اشاره و اظهار کرد: »این پروژه 400 کیلومتر 
لوله گذاری نیاز دارد و بخشی از آب صنایع را 
حفاری  برای  به سرعت  باید  اما  می کند،  حل 
بگیرید،  محدود  مجوز  آن،  مختلف  قطعات 
سریع انجام و آسفالت شود و بعد سراغ قطعه ی 

بعدی بروید«.

عملکردم با اولویت های هشت گانه ام 
ارزیابی شود

نیز  جدید  شهردار  شعرباف تبریزی،  سعید 
اظهار کرد: »بنا دارم عهدی با خودم و مدیران 
شهری ببندم و هشت اصل کلیدی که مدنظر 
را  گرفت  خواهد  قرار  آینده  شهری  مدیریت 
ما  ارزیابی  مبنای  اصول  همین  و  کنم  عرض 

باشد«.
با  حداکثری  شفافیت  اینکه  بیان  با  وی 
»هیچ  داد:  ادامه  بود،  خواهد  اول  اصل  مردم 
این، حقیقتی  و  نداریم  از مردم  پنهان  چیزی 
است که جمهوری اسالمی بر آن بنیان نهاده 
شده است. هرجا توانستیم را می گوییم و هرجا 
نتوانستیم هم عرض می کنیم. بنده معتقدم که 
هیچ چیزی به اندازه ی مردم و شفافیت به ما 
کمک نمی کند. اصل و عهد اولیه ی ما و مردم، 
تعهد به شفافیت و صراحت و صداقت با آن ها 

خواهد بود«.
وی افزود: »اصل دوم آن است که حرکت 
کرمان  جهان شهری  هویت  احیای  سمت  به 
و  پهلوانی  و  تمدن  مهد  کرمان  باشیم.  داشته 
مقاومت است و در تمام ژنوم این شهر مفهوم 
مقاومت تنیده شده است. از تاریخ باستانی تا 
اسم و کالبد این شهر و تا تاریخچه ی پهلوانی و 
بچه های لشکر 41 ثاراهلل تا چهره ی بین المللی 
مقاومت شهید سپهبد سلیمانی. مقاومت اسمی 
نیست که ما دوست داشته باشیم بر این شهر 
آن  بر  شهر  شالوده  و  ماهیت  بلکه  بگذاریم 

است«.
سوم،  »اصل  کرد:  اظهار  شعرباف تبریزی 
اولویت دهی به محرومان و مستضعفان در تمام 
بلکه  کم برخوردار  افراد  نگفتم  برنامه  هاست؛ 
کسانی که به دلیل سیاست های ما به استضعاف 

کشیده شده اند«.
مدیریت  برای  تالش  اینکه  بیان  با  وی 
ظرفیت های  از  استفاده  و  نخبگانی  و  عالمانه 
بی بدیل نیروی انسانی اصل بعدی است، گفت: 

سرمایه های  عرصه های  همه ی  در  شهر  »این 
خّیران  حوزه ی  و  ادبیات  و  انسانی  و  مالی 
برای  آن  از  ما  و  دارد  ظرفیت های گسترده ای 

پیشرفت شهر استفاده خواهیم کرد«.
زنده یاد  از  نمونه،  به عنوان  کرمان  شهردار 
دکتر منوچهر ارجمندکرمانی یاد کرد و یادآور 
را  آمریکا  و  سوئیس  در  زندگی  »ایشان،  شد: 
موقوفه ای  و  آمدند  کرمان  به  و  گذاشته  کنار 
این  است.  کرده  طراحی  را  فاخر  بسیار 
سرمایه های انسانی باید قدر دانسته شود و از 
آن ها برای مدیریت عالمانه شهر کمک بگیریم. 
چه آن ها کرمان هستند و چه آن ها که خارج از 

کرمان زندگی می کنند«.
وی گفت: »تالش برای تسهیل امور مردم به 
ویژه در حوزه هایی که مرتبط با زندگی و رفاه 
آنان باشد و مواردی از جمله مسائل تفریح و 
زنان و کودکان و ورزش  باید تسهیل و گسترش 

یابد«.
شعربا ف تبریزی با تاکید بر اینکه استقبال از 
حضور همه ی صاحبان سرمایه خواهیم داشت، 
تصریح کرد: »با درآمدهای موجود نمی توان کار 

بزرگ روی زمین انجام داد«.
وی اظهار کرد: »همچنین، تعامل حداکثری 
با تمام موثران در مدیریت شهری و هرکس در 
هر جایگاهی که برای پیشبرد امور شهری به 

حمایت او نیاز باشد خواهیم داشت«.
شهردار کرمان با بیان اینکه مدیریت شهری 
و شهردار، متعلق به همه ی مردم کرمان است، 
همچنان که حاج قاسم متعلق به همه ی مردم 
و  ِیک گروه  اعالم کرد: »شهردار  بودند،  ایران 
جناح و جریان نیستم و شهردار همه ی شهر با 

تنوع و تکثر آن خواهم بود«.

خدمت صادقانه، نگاه جناحی ندارد
جمعه  امام  و  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
شاهد  نزدیک  از  اینکه  به  اشاره  با  نیز  کرمان 
زحمات، دغدغه ها و فعالیت های دوره ی پیشین 
»مدیریت  کرد:  بیان  بودم،  شهری  مدیریت 

شهری کاری همه جانبه و حساس است«.
حجت االسالم  آنالین،  کرمان  گزارش  به 
بیان  با  علیدادی سلیمانی  حسن  والمسلمین 
به خوبی  را  این که شهردار سابق کرمان شهر 
داد،  انجام  ارزشمندی  کارهای  و  کرد  اداره 
ضمن تشکر از توجه مهندس عالم زاده، شهردار 
سابق کرمان به حوزه ی فرهنگ و هنر، گفت: 
»در مدت مدیریت ایشان در شهرداری کرمان، 
فرهنگ،  حوزه ی  در  تقاضایی  و  طرح  هرگاه 
اجرا  مرحله ی  به  می شد،  ارایه  ادبیات  و  هنر 

می رسید«.
امام جمعه کرمان همچنین ضمن قدردانی 
به واسطه ی  شهر  اسالمی  شورای  اعضای  از 
انتخاب شهردار جدید، انتخاب شورای ششم را 
مناسب دانست و یادآور شد: »اعضای شورای 
شهر در انتخاب دکتر شعرباف، شهردار کرمان، 
تالش کردند تا با نگاه علمی و دقیق به نتیجه 

برسند«.
را  مسئولیت ها  تصدی  برای  توفیق  وی 
به نوعی آزمایش الهی برشمرد و گفت: »آنچه 
مدیریتی  نگاه  داشتن  می شود،  تأکید  آن  بر 

براساس آموزه های دینی است«.
افزود:  کرمان  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
»داشتن نگاه دینی، مسئولیت پذیری را به کاری 
بسیار سنگین و حساس تبدیل می کند، اما  اگر 
کسی این گونه عمل کند، در حوزه ی کاری خود 

موفق خواهد بود«.
وی نکته ی مهم دوم در مسئولیت پذیری را 
خدمت به مردم دانست و گفت: »در احادیث و 
آموزه های دینی بر این رویه ی بسیار ارزشمند 

تأکید شده است«.
علیدادی سلیمانی کار کردن در راه خدا را 
بسیار ارزشمند دانست و بیان کرد: »باید برای 
خدا کار کرد؛ زیرا خدمت صادقانه، نگاه جناحی 
ندارد و شایسته ساالری را مالک قرار می دهد«.

اولویت های شهر و اقدامات به صورت 
شفاف به مردم گفته شود 

با تأکید بر  فرمانده سپاه ثاراهلل کرمان نیز 
خدمات  ارائه ی  و  شهری  مدیریت  در  اینکه 
شهری، نباید نگاه سیاسی، قومی و مذهبی را 
لحاظ کرد، افزود: »در مدیریت شهر باید نگاه 
مؤمنانه، انسانی و انقالبی داشته باشیم و با الگو 
دادن شخصیت سردار دل ها، خدمت مان  قرار 

مؤمنانه، انقالبی و جهادی باشد«.
به  خدمت  فرصت  معروفی،  حسین  سردار 
توصیف  خداوند  الطاف  بزرگ ترین  از  را  مردم 
کرد و یادآور شد: »اگر مثلث »انقالبی، مکتبی 
و مردمی« بودن را در یک مدیر مشاهده نکنیم، 

باید او را کنار بگذاریم«.
کرمان،  شهر  معتقدیم  »ما  کرد:  بیان  وی 
پیگیری های  با  و  است  مقاومت  پایتخت 
سالگرد  دومین  در  موضوع  این  انجام شده، 
سردار دل ها به طور رسمی اعالم خواهد شد تا 
از این پس همه ی دنیا، کرمان را با این عنوان 
اقدامات ما در  این که همه ی  بشناسند؛ ضمن 
زیبنده ی  و  راستا  همین  در  باید  کرمان  شهر 

پایگاه مقاومت باشد«.
خاطرنشان  کرمان  ثاراهلل  سپاه  فرمانده 
کنیم،  اولویت بندی  را  کارها  »باید  کرد: 
اولویت های شهر و اقدامات را به صورت شفاف 
ابهامات آن ها  به مردم بگوییم و به سواالت و 
پاسخ دهیم؛ چراکه مردم اگر صداقت ببینند، 

مشارکت می کنند«.
توزیع  در  عدالت  ضرورت  بر  تأکید  با  وی 
خدمات شهری، خاطرنشان کرد: »طرح جامع 
به  نیاز  و  شده  قدیمی  کرمان  شهدای  گلزار 
گذر  ایجاد  دارد؛  مجدد  طراحی  و  بازنگری 
نیز  »آزادی«  میدان  بهسازی  و  »حاج قاسم« 
باید در دستور کار ویژه ی مدیریت شهری قرار 

گیرد«.
مهندس  زحمات  »از  داد:  ادامه  معروفی 
عالم زاده و شورای پنجم تشکر می کنم، انصافاً 
شهید  سالگرد  نخستین  مراسم  برگزاری  در 
سلیمانی، مردانگی کردند، با نگاه اعتقادی در 
صحنه بودند و کار ارزشمندی در کرمان انجام 

شد«.
وی افزود: »موضوعاتی درخصوص حوزه ی 
گلزار شهدا مطرح می شود که ما مخالف هرگونه 
اقدام بی برنامه و احساسی در این زمینه هستیم 
و معتقدیم اصالح و بهسازی گلزار شهدا نیازمند 
طرح جامع است که این طرح توسط قرارگاه 
خاتم در حال برنامه ریزی است و شاید اجرای 

آن 10 سال زمان ببرد«.
شد:  یادآور  کرمان  ثاراهلل  سپاه  فرمانده 
»خوشبختانه صحبت ها و نگاه شهردار و شورای 
جدید، امیدبخش است و امیدوارم موفق باشند؛ 
ما نیز در مجموعه ی سپاه ثاراهلل کرمان در هر 
زمینه ای که متعلق به مردم باشد، هر خدمتی 

که از دست مان برآید، انجام می دهیم«.

اجرای شش پروژۀ بزرگ در دورۀ پیشین 
مدیریت شهری

این که  بیان  با  نیز  کرمان  سابق  شهردار 
شهر کرمان به دلیل گسترش بی رویه و وسعت 
و  شهر  این  شأن  با  متناسب  حد،  از  بیش 
»آنچه  گفت:  است،  نکرده  پیشرفت  آن  مردم 
در شورای پنجم و شهرداری تحویل گرفتیم، 
که  بود  نیمه تمام  عمرانی  پروژه های  شامل 
به  و  شود  تکمیل  پروژه ها  این  کردیم  تالش 

بهره برداری برسد«.
»همچنین  افزود:  عالم زاده  سیدمهران 
حدود   ،۹6 سال  در  شهرداری  درآمد  مجموع 
3۲0 میلیارد تومان بود که در سال گذشته به 
هزار و 1۲0 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و 
البته همه ی اقدامات، نتیجه ی تصمیماتی بود 

که شورای پنجم و شهرداری با هم گرفتند«.
وی با بیان اینکه ساختمان شهرداری مرکز 
کرمان  آبروی  امروز  که  ساختمانی  به عنوان 

رسید،  بهره برداری  به  قبل  دوره ی  در  است، 
با  که  هم  تصویری  پایش  »پروژه ی  گفت: 
همت آقای دکتر فدایی، استاندار سابق، شروع 
افزود: »۲0  شد، به سرانجام رسید«. عالم زاده 
دستگاه اتوبوس پس از سال ها خریداری و 40 
همچنین  شد؛  بازسازی  نیز  اتوبوس  دستگاه 
باید ظرف یک  نیز  دیگر  اتوبوس  ۲0 دستگاه 
ماه آینده به روزرسانی و به سیستم حمل و نقل 
عمومی اضافه شود«. وی با اشاره به راه اندازی 
اتوماسیون اداری، اصالح لوایح درآمدی را نیز از 
اقدامات مطلوب دیگر برشمرد و گفت: »برخی 
از لوایح درآمدی 1۲ تا 14 سال عوض نشده 
بود«. شهردار سابق کرمان با بیان اینکه حدود 
60 پارک محله ای به بهره برداری رسید، یادآور 
شد: »آرامستان جدید شهر کرمان که یکی از 
به  گذشته  دوره ی  در  هم،  بود  شهر  نیازهای 

بهره برداری رسید«.
میلیارد   100 »تهاتر  داد:  ادامه  عالم زاده 
تومان از بدهی های دولت با شهرداری کرمان 

از دیگر اقدامات مهم در دوره ی گذشته بود«.

مسئولیت شهرداری کرمان کاری بسیار 
حساس و مهم است

نیز در  اسالمی شهر کرمان  رئیس شورای 
این آیین با بیان این که امروز در آیین تکریم 
و معارفه شهردار کرمان آمده ایم تا دست یاری 
افزود:  بگذاریم،  دیگر  دست خدمت گذاری  در 
به  خدمت  که  هستیم  آن  شاهد  »هم اکنون، 
شهر و خدمت گذاری به مردم کرمان به عنوان 

امانت به شهردار دیگری سپرده می شود«.
علیرضا نادری با تأکید بر اینکه هم اکنون با 
واگذاری این مسئولیت خطیر الزم است مردم 
و مسئوالن برای ادای حق امانت، مطالبه گری 
مسئولیت  گرفتن  عهده  »بر  گفت:  کنند، 
مهم  و  بسیار حساس  کاری  کرمان  شهرداری 
است«. وی با تأکید بر اینکه با توجه به اهمیت 
انتخاب  در  را  خود  توان  تمام  مسئولیت  این 
را  اصلح  شخص  تا  گرفته ایم  به کار  شهردار 
انتخاب کنیم، ادامه داد: »در ادای این وظیفه ی 
خطیر تالش کردیم تا بهترین را برای تصدی 
شهرداری کرمان به وزیر محترم کشور معرفی 
از  انجام وظیفه  بیان کرد: »در  نادری  کنیم«. 
عیب و نقص مصون نیستیم؛ بنابراین، از مردم 
و مسئوالن می خواهیم تا انتقادات و پیشنهادات 
ارائه  ما  به  امور  شدن  بهتر  جهت  در  را  خود 

کنند«.

ساماندهی حاشیۀ شهر، یکی از مسایل 
بسیار مهم کرمان است

نمایندۀ مردم کرمان و راور در مجلس شورای 
شهردار  خدمات  از  تشکر  ضمن  هم  اسالمی 
خوش آمد  و  پیش  دوره ی  در  شهر  شورای  و 
»از  کرد:  بیان  مدیریت شهری،  تیم جدید  به 
عالم زاده  مهندس  به ویژه  گذشته  شهرداران 
با جدیت، پیگیر موضوعات  تشکر می کنم که 
کالن مرتبط با کرمان در کمیسیون اقتصادی 
مجلس بودند و اقدامات خوبی ازجمله تصویب 
قانون مالیات بر ارزش افزوده که از محورهای 
مهم تصمیم گیری در حوزه ی شهرداری هاست، 
با همراهی و پیگیری افرادی همچون مهندس 
پورابراهیمی  عالم زاده محقق شد«. محمدرضا 
خاطرنشان کرد: »با اجرای این قانون از دو ماه 
آینده، میزان درآمدهای شهرداری ها نسبت به 
افزایش پیدا می کند«. وی  گذشته 33 درصد 
گفت: »ساماندهی حاشیۀ شهر، یکی از مسایل 
همین  به  و  است  کرمان  شهر  در  مهم  بسیار 
کرمان  جدید  شهردار  با  را  طرحی  منظور، 
شروع  صنعتی  محله ی  از  که  کردیم  پیگیری 
خواهد شد که طرح بسیار جامعی است و نقش 
شهرداری در آن بسیار پررنگ است و بخشی 
از اعتبارات حوزه ی ساماندهی شهری، به این 
ادامه  سمت گسیل خواهد شد«. پورابراهیمی 
داد: »یکی دیگر از مسایل مهم شهر کرمان که 
پیگیر آن هستیم، اجرای طرح های اقتصادی و 
سرمایه گذاری است که هم منابع شهر را تأمین 
تحول  می توانیم  طریق  این  از  هم  و  می کند 
ایجاد کرده و خدمات گسترده تری ارائه دهیم«.

راستا  همین  »در  کرد:  خاطرنشان  وی 
در  داریم  تقاضا  شورا  اعضای  و  شهرداری  از 
اقتصادی  و  عمرانی  طرح های  اجرای  زمینه ی 
که هم خدمت ارائه می کنند و هم اشتغال زا و 
درآمدزا هستند، اقدام کنند و همچنین دالیل 
سال های  در  که  این چنینی  طرح های  توقف 
گذشته آغاز شده اما به دالیل مختلف، متوقف 

شده را بررسی و اعالم کنند«. 

گروه اقتصاد: بنا به جدیدترین گزارش اتاق 
بازرگانی ایران از وضعیت محیط کسب و کار 
سال های  در  که  کرمان   ،1400 تابستان  در 
گذشته در قعر جدول کشوری قرار داشت، این 
بار نیز در کنار اردبیل و کرمانشاه به عنوان یکی 
محیط  وضعیت  بدترین  دارای  استان های  از 

کسب وکار معرفی شد.
بارها  طی سال های اخیر، فعاالن اقتصادی 
و  استان  در  کسب وکار  بد  وضعیت  به  نسبت 
نبود شرایط مناسب برای سرمایه گذاری انتقاد 

کرده اند.
اواخر شهریورماه امسال، زینی وند استاندار، 
با اشاره به اختالف نظر درباره ی فضای کسب 
و کار استان کرمان گفت که مهم ترین مشکل، 
فضای  شدن  خراب  علت  و  است  استعالمات 
کسب و کار و سقوط رتبه ی ما در همین تاخیر 

در پاسخ به استعالمات است.
تمامی  به  »باید  کرد:  اعالم  زمان  آن  وی 
دستگاه ها نامه ی تکلیفی زده و زمان اعالم شود 
تا دستگاه مربوطه به سیستم پنجره واحد لینک 

و کار در زمان مشخص انجام شود«.
اساس  بر  سراسری،  ایسنا  گزارش  به 
کسب  محیط  ملی  پایش  از  که  بررسی هایی 
و کار در تابستان 1400 به دست آمده، عدد 
شاخص این محیط به 5.۹1 رسیده که نسبت 
تغییر محسوسی  با عدد 5.۹0  امسال  بهار  به 
عدد  بررسی هرچه  این  در  نمی دهد.  نشان  را 
شود،  نزدیک  یک  به  کار  و  کسب  محیط 
نشان دهنده ی بهبود فضا و هرچه به 10 نزدیک 
شود، نشان دهنده ی دشوار شدن شرایط برای 

سرمایه گذاران است.
اقتصادی  فعاالن   ،1400 تابستان  در 
سه  ترتیب  به  پایش،  این  در  مشارکت کننده 
مؤلفه ی »غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات 
»بی ثباتی  محصوالت«،  و  اولیه  مواد  قیمت 
سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی 
مالی  تأمین  »دشواری  و  کسب وکار«  بر  ناظر 
از بانک ها« را نامناسب ترین مؤلفه های محیط 
مؤلفه ها  سایر  به  نسبت  کشور  کسب وکار 
طرح،  یافته های  اساس  بر  کرده اند.  ارزیابی 

بنگاه های  )واقعی(  تولیدی  ظرفیت  میانگین 
اقتصادی شرکت کننده در فصل تابستان معادل 
40.3۲ درصد بوده که نسبت به همین میزان 
در زمستان گذشته )3۸.64 درصد(، با افزایش 

1.6۸ واحدی مواجه شده است.
فعاالن اقتصادی به طور متوسط، میزان تأثیر 
کرونا بر کسب وکار را 6.44 ارزیابی کردند. الزم 
که شاخص کل کشور، شاخص  است  ذکر  به 
با  این فصل  در  نیز  و سایر شاخص ها  استانی 
گزارش  و  محاسبه  عامل  این  گرفتن  نظر  در 

شده اند.
محیط  وضعیت  بازرگانی،  اتاق  همچنین 
کشور  استان های  تفکیک  به  را  کار  و  کسب 
منتشر کرده و آن ها را بر اساس اطالعات ارائه 
شده از سوی صاحبان کسب و کار رتبه بندی 
اردبیل،  استان های  اساس،  این  بر  کرده است. 
بدترین  دارای  ترتیب  به  کرمانشاه  و  کرمان 
استان های  و  کسب وکار  محیط  وضعیت 
مرکزی، آذربایجان غربی و خراسان رضوی به 
ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب وکار 

نسبت به سایر استان ها ارزیابی شده اند.
تابستان  در  پایش  این  نتایج  اساس  بر 
بخش  در  کسب وکار  محیط  وضعیت   ،1400
بخش های  با  مقایسه  در   )5,۸۸( خدمات 
کشاورزی )5.۷۲( و صنعت )5.۸4( نامناسب تر 

ارزیابی شده است.
نیز  اقتصادی  فعالیت های  رشته  بین  در 
»حمل ونقل  »ساختمان«،  فعالیت های  رشته 
دارای  مستغالت«  و  »امالک  و  انبارداری«  و 
رشته  و  کسب وکار  محیط  وضعیت  بدترین 
سرگرمی  »هنر،  بیمه«،  و  »مالی  فعالیت های 
و  جنگل داری  »کشاورزی،  و  تفریح«  و 
ماهیگیری« بهترین وضعیت محیط کسب وکار 
را در مقایسه با سایر رشته فعالیت های اقتصادی 

در کشور داشته اند.
برحسب  کشور  کسب وکار  محیط  وضعیت 
کارگاه های  در  اقتصادی  بنگاه  تأسیس  سال 
کمتر از ۲ سال، بدترین وضعیت )6.1۲( و در 
بهترین  دارای  سال،   16 از  بیشتر  کارگاه های 

وضعیت )5.۸0( ارزیابی شده اند. 

وضعیت محیط کسب وکار کشور در تابستان اعالم شد

کرمان در ردۀ بدترین های فضای کسب وکار!

خبر


