
نام سیرجان در اول خط 
می درخشد 

سطر  اول  در  همیشه  اولین ها 
این  که  وقتی  مخصوصا  می مانند، 
افتخار  یک  کسب  با  همراه  اولین 
یک  حضور  اولین  مثل  درست  باشد. 
در  ایران  از  زنان  فوتبال  باشگاهی  تیم 
دومی  مقام  کسب  و  آسیایی  مسابقات 
و این که تیمی از سیرجان به این نقطه 
آسیا  باشگاه های  جام  تاریخ  زمان  هر  این که  یعنی  می رسد 
سیرجان  نام  ناخواه  و  خواه  شود،  مرور  ایرانی  زنان  برای 
می توانست  افتخار  این  هرچند  می درخشد.  خط  اول  در 
بزرگ تر به اندازه ی کل قاره کهن شود، اگر بازی های شرق 
آسیا لغو نمی شد و می توانست طالیی تر باشد، اگر دختران 
تیم سیرجانی به جای مدال نایب قهرمانی با کاپ قهرمانی 
از  که  نکنیم  فراموش  اما  بازمی گشتند.  ایران  به  مسابقات 
اولین تجربه ی باشگاهی فوتبال زنان ایران صحبت می کنیم 
که دو پیروزی غرورآفرین را برابر نماینده های قدرتمند هند 
شهرداری  تیم  پیروزی های  این  کرد.   کسب  ازبکستان  و 
صعود  مکمل  نوعی  به  آسیا،  باشگاه های  جام  در  سیرجان 
غرورآفرین دختران ملی پوش فوتبال ایران به مرحله ی نهایی 
جام ملت های آسیا بود تا با موفقیت نسبی فوتبالیست های 
دختر تیم شهرداری سیرجان ثابت شود که تالش دختران 
حضور  صرف  و  کلیشه  حالت  از  ایران زمین  فوتبالیست 
سمبلیک خارج شده است، و حاال دختران فوتبالیست ایرانی 
نیز مثل ملکه های فوتسالیست پارسی ثابت کنند که در حد 

قهرمانی آسیا، بزرگ و افتخارآفرین هستند.
اولین  نایب قهرمانی دختران تیم شهرداری سیرجان در 
فقط  آسیایی  مسابقات  در  ایرانی  باشگاهی  تیم  یک  حضور 
یک نقطه ی شروع بود. شروعی برای زنان فوتبالیست ایرانی 
اعزام  آسیایی  مسابقات  به  باشگاهی  هر  سمت  از  حاال  که 
به  فقط  که  باشند  جنگجو  و  انگیزه  با  همین قدر  می شوند، 
هدف برد و کسب افتخار پا در مسابقات بگذارند، و این ایجاد 
برای فوتبال باشگاهی زنان  انگیزه در نقطه ی شروع  شور و 
بسیار  دست آورد  یک  سیرجانی  تیم  سوی  از  زمین،  ایران 

بزرگ محسوب می شود.
به  پایانی  نقطه ی  ایران  زنان  فوتبال  برتر  لیگ  که  حاال 
که  هستیم  منتظر  هم  باز  دارد،  آسیا  باشگاه های  جام  نام 
نمایندگان فوتبال استان هشت، یعنی همین تیم شهرداری 
بین خود  پایان فصل  در  را  قهرمانی  بم،  و خاتون  سیرجان 
پاس کاری کنند، تا در فصل آینده ی جام باشگاه های آسیا، 
به  استان  فوتبال  برای  را  افتخارآفرین  و  بزرگ  جام  یک 

ویترین اش اضافه کند.
منبع : کانال تلگرامی سعید قرایی

جام باشگاه های فوتبال زنان آسیا؛

بانوان شهرداری سیرجان نایب 
قهرمان شدند

با  گروه جامعه: فینال جام باشگاه های فوتبال زنان آسیا 
نایب قهرمانی تیم شهرداری سیرجان به پایان رسید.

شهرداری  بانوان  فوتبال  تیم  سراسری،  ایرنا  گزارش  به 
اردن،  امان  برابر  شکست  شدن  متحمل  از  پس  سیرجان 
را  آسیا  زنان  فوتبال  باشگاه های  جام  قهرمانی  نایب  عنوان 

از آن خود کرد.
آخرین روز از دیدارهای جام باشگاه های آسیا شنبه شب 
۲۲ آبان ماه برگزار شد که تیم شهرداری سیرجان در دیدار 

برابر امان اردن، بازی را ۲ بر یک واگذار کرد.
تیم امان در دقیقه ۴۵ این دیدار از روی نقطه ی پنالتی 
دقیقه ی  در  هم  را  خود  دوم  گل  و  رسید  گل  نخستین  به 
این  اضافه  وقت  در  هرچند  داد؛  جای  دروازه  درون  در   ۸۲
روی  از  چترنور  افسانه  تک گل  با  سیرجان  شهرداری  دیدار 
نقطه ی پنالتی فاصله را به حداقل کاهش داد اما در نهایت 
و  رسید  اردن  نماینده ی  به  آسیا  باشگاه های  قهرمانی  جام 
نماینده ی شایسته ی ایران روی سکوی نایب قهرمانی ایستاد.

 شهرداری سیرجان پیش از این برابر بنیادکار ازبکستان و 
گوکوالم کراال هند پیروز شده بود.

مسابقات جام باشگاه های فوتبال زنان آسیا از ۱۶ تا ۲۲ 
این  نشدن  برگزار  دلیل  به  و  شد  برگزار  اردن  در  آبان ماه 
رقابت ها در شرق آسیا، برنده ی فینال این مسابقات در غرب 

آسیا، قهرمان جام باشگاه های آسیا شناخته شد. 

اداره کل ارشاد کرمان اعالم کرد؛

عناوین روزهای هفته کتاب 
1400 اعالم شد

گروه فرهنگ وهنر: دبیرخانه بیست ونهمین دوره ی هفته ی 
کتاب جمهوری اسالمی، عناوین هفته  کتاب را اعالم کرد.

امسال شعار »جای خالی را با کتاب خوب پر کنیم« به 
عنوان شعار هفته ی کتاب انتخاب شده است.

هفته کتاب در سال جاری از ۲۴ آبان ماه آغاز می شود و تا 
اول آذر ماه ادامه دارد که به همین مناسبت صدها برنامه ی 

مرتبط با حوزه ی کتاب در سراسر کشور برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
زیر  شرح  به  کتاب  هفته ی  روزهای  عناوین  کرمان،  استان 

است:
کتابخوانی«  و  »کتاب  روز  تقویم  در  آبان   ۲۴ دوشنبه 

نامگذاری شده است.
سه شنبه ۲۵ آبان »کتاب خوب یار همیشه همراه«

ادبیات  و  شعر  فارسی  زبان  »کتاب،  آبان   ۲۶ چهارشنبه 
فارسی«

پنج شنبه ۲7 آبان »کتاب و رسانه هم افزایی و تعامالت«
جمعه ۲۸ آبان »کتاب خانواده و سبک زندگی ایرانی و 

اسالمی«
شنبه ۲9 آبان »ناشران، کتابفروشی ها ارکان صنعت نشر«

دفاع  در  زنان  و  شهدا  مادران  »کتاب  آبان   30 یکشنبه 
مقدس« و 

 دوشنبه اول آذر ماه »کتاب، کودک و نوجوان آینده نسل 
مجازی« نام گرفته اند.

پارکینگ هوشمند صاروج پارس در کرمان افتتاح شد
حضور  با  آیینی  در  جامعه:  گروه 
کرمان،  شهردار  کرمان،  استاندار 
استان،  دادگستری  رئیس کل 
و  کرمان  مردم  نماینده  پورابراهیمی 
راور در مجلس شورای اسالمی، رئیس 
شهر  شورای  اعضای  و  بازرگانی  اتاق 
کرمان و برخی مدیران استان، پارکینگ 
هوشمند »صاروج پارس« در دو طبقه و 

ظرفیت ۱۲00 خودرو افتتاح شد.

درسرمایهگذاریها
دچارمشکالتبنیادینیهستیم

افتتاح  آیین  در  کرمان  شهردار 
هوشمند  پارکینگ  بزرگ ترین 
جنوب شرق کشور، صاروج پارس، با بیان 
این که در پارکینگ سازی بافت تاریخی 
نباید دچار افراط و تفریط شویم، گفت: 
کرمان،  شهر  مرکزی  بافت  در  »وقتی 
طبق آمار حداقل ۱000 تا ۱۵00 پارک 
صبح  از  که  داریم  روزانه  ثابت  تقریباً 
اگر  و  می کنند  پارک  بعدازظهر  پنج  تا 
سمت  به  را  مرکزی  بافت  می خواهیم 
جز  نیست  چاره ای  ببریم،  پیاده مدار 
را  پارکینگ  از  اینکه ظرفیت مشخصی 
حداقل  مشوق  بسته های  از  استفاده  با 
ثابت  پارک  که  خودروهایی  ویژه ی 

دارند، در اختیار آن ها قرار دهیم«.
سعید  کرمان آنالین،  گزارش  به 
آبان ماه   ۲۲ شنبه  شعرباف تبریزی، 
پارکینگ  بزرگ ترین  افتتاح  آیین  در 
صاروج  کشور،  جنوب شرق  هوشمند 
سرمایه گذار  به  تبریک  ضمن  پارس، 
افتتاح  دلیل  به  پارس  صاروج  پروژه ی 
سال ها  از  بعد  پروژه،  این  اول  بخش 
بیان  مختلف،  مسایل  با  شدن  درگیر 
این  پارکینگ  از  بهره برداری  »با  کرد: 
پروژه، یک قفل باز شد و شاید وجهه ی 
اصل  از  مهم تر  افتتاح  این  نمادین 
می کند  اعالم  چراکه  باشد؛  پارکینگ 
و  شهر  اختیار  در  که  سرمایه گذاری ای 
رشد  می تواند  گیرد،  قرار  مردم  عموم 
همگانی  توافق  مورد  باید  حتماً  و  کند 

قرار گیرد«.
در  می رسد  نظر  »به  افزود:  وی 
کرمان  شهر  کالن  سرمایه گذاری های 

دچار مشکالت بنیادینی هستیم«.
عدم  دالیل  از  یکی  شعرباف تبریزی 
پیشرفت در حوزه ی سرمایه گذاری های 
از  برخی  به  بی توجهی  را  کالن 
نیاز  مورد  اطالعاتی  زیرساخت های 
ادامه  و  دانست  سرمایه گذاری  جریان 
در خدمت  سرمایه گذارِی  »جریان  داد: 
مردم باید به صورت شفاف باشد که در 
چه بستری سرمایه گذاری می کند، چه 
سودی عایدش می شود، چه کاربری ها و 
ارتباطاتی و چه تلقی هایی از این پروژه 
در بین مردم ایجاد می شود و نیروهای 
انتظامی و قضایی چگونه به او در اجرای 

این پروژه کمک خواهند کرد«.
سایر  »در  کرد:  خاطرنشان  وی 
زیرساخت ها  این  از  بسیاری  کشورها، 
جامع  بسته های  تهیه ی  ازطریق  را 
این  به  می کنند،  فراهم  سرمایه گذاری 
مراجعه  سرمایه گذار  وقتی  که  صورت 
اقتصادی،  محاسبات  نه تنها  می کند، 
و  فرهنگی  اجتماعی،  اثرات  بلکه 
محیط زیستی پروژه را هم در اختیار او 

قرار می دهند«.
این  »به  داد:  ادامه  کرمان  شهردار 
مدیریتی  بدنه ی  و  سرمایه گذار  ترتیب، 
سرمایه گذاری  چه  کجا  در  می دانند 
تبعاتی  چه  و  می دهند  انجام 
می شود  باعث  این  و  داشت  خواهد 
و  شود  پیش بینی پذیر  سرمایه گذاری، 
و  برسند  برد  برد-  نتیجه ی  به  طرفین 

پروژه ها سریع تر اجرا شوند«.
شهرداری  اولویت های  از  یکی  وی 
تهیه ی  به  جدی  توجه  را  کرمان 
کاماًل  نگاه  با  سرمایه گذاری  بسته های 
افزود: »از تجربه ای  و  اعالم کرد  علمی 
و  افتاد  اتفاق  صاروج  پروژه ی  در  که 
قریب ۱۲ سال طول کشید در حالی که 
می توانست سریع تر و با تبعات کمتری 
به  و  کرد  خواهیم  استفاده  شود،  اجرا 
سریع تر  که  می رویم  پروژه هایی  سمت 
و  شهر  به  آن ها  ثمرات  و  شوند  اجرا 

شهروندان برسد«.
شعرباف تبریزی با اشاره به این که در 
می شود  نوشته  شهرسازی  کتب  برخی 
مرکزی  بافت  در  پارکینگ  ساخت 
راهبردی  اشکال  تاریخی،  شهرهای 
دارد، بیان کرد: »به رغم اینکه بخشی از 
این موضوع را به لحاظ فنی می پذیرم، 
اما متأسفانه این نگاه توجهی به برخی 
در  شهری  حوزه های  واقعی  اقتضائات 

ایران ندارد«.
»وقتی  داد:  ادامه  کرمان  شهردار 
طبق  کرمان  شهر  مرکزی  بافت  در 
پارک   ۱۵00 تا   ۱000 حداقل  آمار 
صبح  از  که  داریم  روزانه  ثابت  تقریباً 
اگر  و  می کنند  پارک  بعدازظهر  پنج  تا 

سمت  به  را  مرکزی  بافت  می خواهیم 
جز  نیست  چاره ای  ببریم،  پیاده مدار 
را  پارکینگ  از  اینکه ظرفیت مشخصی 
حداقل  مشوق  بسته های  از  استفاده  با 
ثابت  پارک  که  خودروهایی  ویژه ی 

دارند، در اختیار آن ها قرار دهیم«.
با  تناقضی  اقدام  »این  افزود:  وی 
منطق پیاده مدار و حمل ونقل عمومی در 
بافت تاریخی ندارد و در یک نگاه جامع 
قابل جمع است و در پارکینگ سازی در 
بافت تاریخی نباید دچار افراط و تفریط 

شویم«.
به  دیگر  بار  شعرباف تبریزی 
به  پارس  صاروج  پروژه ی  سرمایه گذار 
دلیل رها نکردن پروژه پس از ۱۲ سال 
معطلی و با وجود شرایط بسیار سخِت 
»من  شد:  یادآور  و  گفت  تبریک  اجرا 
می دانم تجمیع بیش از ۲00 پالک در 
باری  این مشخصات چه  با  یک منطقه 
قضایی  سیستم  و  سرمایه گذار  به  را 
اتفاق  بزرگی  کار  واقعاً  و  کرده  تحمیل 

افتاده است«.
از  »خواهشم  کرد:  اظهار  وی 
پس  که  است  این  پروژه  سرمایه گذار 
اجرایی  فرایند  پارکینگ،  افتتاح  از 
به  تبدیل  تا  ببرند  پیش  سرعت  به  را 
خدمت  مردم  به  که  شود  مجموعه ای 
این  می کنیم  تالش  نیز  ما  و  دهد 

پارکینگ برای مردم و ساکنان منطقه، 
کاربردی و به نفع شهر باشد«. 

مدیراناجراییازپروژههای
قانونیدفاعکنند

در این مراسم، استاندار کرمان بیان 
کرد: »تاریخچه ی اجرای پروژه ی صاروج 
پارس به عنوان الگویی که توانسته از دل 
برای  را  راهی  رو،  پیِش  قانونِی  موانع 
اجرا پیدا کند، باید به عنوان سند نوشته 

شود«.
اینکه  به  اشاره  با  زینی وند  علی 
آن ها  بودن  تفسیرپذیر  و  قوانین  حجم 
می تواند در انجام پروژه ها و طرح ها مؤثر 
باشد، گفت: »در این میان سلیقه ها نیز 

تأثیرگذار است«.
اداره  کل  پیگیری های  وی 
جهت  در  را  کرمان  استان  دادگستری 
تحقق این پروژه ستود و افزود: »جایی 
که موانع زیاد و دست وپاگیر وجود دارد، 
ذهن مدیران می تواند برای حل مسائل 

راه گشا باشد«.
»پروژه ی  داد:  ادامه  کرمان  استاندار 
صاروج پارس یک اتفاق تاریخی در دل 

بافت تاریخی شهر کرمان است«.
وی با تأکید بر این که مدیران میدانی 
تسهیل  را  کارها  می توانند  باانگیزه  و 
از  بیان کرد: »با شنیدن شرحی  کنند، 
موانع  حل وفصل  و  پروژه  این  سابقه ی 
موجود، متوجه شدم جسارت و شجاعت 
درجهت  کرمان  مدیریتی  حوزه ی  در 

اجرای پروژه ها وجود دارد«.
نیز  کرمان  »شهردار  افزود:  زینی وند 
برای  را  درایت الزم  و  قابلیت، تخصص 
اداره ی امور شهر دارد و مدیریت شهری 
برای  را  کرمان می توانند دوره ی خوبی 

رونق شهر کرمان رقم بزند«.

برایتملکامالکباموانع
متعددیمقابلهکردیم

رئیس  کل دادگستری استان کرمان 
و  افتتاح  از  خرسندی  ابراز  ضمن  نیز 
صاروج  پروژه ی  از  بخشی  بهره بردارِی 
عنوان  با  مکان  این  سابقه ی  به  پارس، 
و  کرد  اشاره  خشت مال ها«  »گودال 
و  بهداشتی  لحاظ  از  محل  »این  افزود: 
امنیتی سال ها معضل جدی برای شهر 

کرمان بود«.
علی رغم  این که  بیان  با  موحد  یداهلل 

ساماندهی  برای  وقت  مدیران  پیگیری 
محل های  از  یکی  سال ها  منطقه،  این 
پروژه  »این  داد:  ادامه  بود،  شهر  فساد 
موانع قانونی زیادی را پشت سرگذاشته 

است«.
علی رغم  این که  به  اشاره  با  وی 
برای  مشکالت پیِش رو، تالش مدیران 
در  و  داده  نتیجه  پروژه  این  ساماندهی 
نهایت منجر به عقد قرارداد بین شرکت 
کرمان  شهرداری  با  پارس«  »صاروج 
این  »طبق  شد:  یادآور  است،  شده 
و  زمین  شد  موظف  شهرداری  قرارداد، 
سرمایه گذار  اختیار  در  پروانه ی ساخت 
شد  موظف  سرمایه گذار  و  دهد  قرار 
به  و  بسازد  پارکینگ   ۴00 و  هزار  دو 

شهرداری واگذار کند«.
رئیس  کل دادگستری استان کرمان 
و  تملک  اصلی  بار  این که  بر  تأکید  با 
دوش  روی  بر  پروژه  این  سند  تجمیع 
کرد:  خاطرنشان  بود،  قضایی  دستگاه 
»تملک این اراضی با تمام قوانین کشور 
در تعارض بود و در این خصوص موانع 

زیادی پیِش رو وجود داشت«.
با  مذاکره  چندین  انجام  از  وی 
مشارکت کننده  عمانی  سرمایه گذار 
پروژه  افزود: »این  و  پروژه خبر داد  در 
تملک  مستلزم  کشور  قوانین  طبق 
امالک مسیری بود که در این راستا با 

قانع  را  عمانی  طرف  متعدد،  مذاکرات 
کردیم تا طبق قوانین پروژه های عمرانی 
پرداخت  را  تملک  هزینه ی  کشورمان، 

کند«.
تنوع  با  پالک   ۲۲۴ وجود  به  موحد 
پروژه  محدوده ی  در  متعدد  مالکیتی 
امالک  از  »بخشی  گفت:  و  کرد  اشاره 
دیگر  تعدادی  و  دولتی  بخشی  موقوفه، 

خصوصی بودند«.
تجمیع  اینکه  به  اشاره  با  وی 
سنگین  و  مهم  بسیار  پروژه  پالک های 
این که  »به  دلیل  کرد:  خاطرنشان  بود، 
و  فرهنگی  میراث  قوانین  با  پروژه  این 
بود،  تعارض  در  دولتی  اراضی  تملک 
مجبور شدیم برای تملک کامل امالک 
مسیری پروژه، با موانع متعددی مقابله 

کنیم«.

لزومتقویتزیرساختهای
شهریکرمان

نیز  راور  و  کرمان  مردم  نماینده 
از  پارس  صاروج  این که  به  اشاره  با 
زمینه ی  در  ما  پروژه های  پیچیده ترین 
»این  کرد:  بیان  بود،  سرمایه گذاری 
اگر  و  داشت  فراوانی  گره های  پروژه 
پیش  کار  نبود،  قضا  دستگاه  حمایت 

نمی رفت«.
به  اشاره  با  پورابراهیمی  محمدرضا 
خشت مال ها  گودال  نامناسب  وضعیت 
از شهر،  بخش  این  نازیبای  منظره ی  و 
پارس،  صاروج  پروژه ی  اجرای  از  قبل 
دانست  برای شهر  آبرویی  را  پروژه  این 
یک  هر  تحریم،  شرایط  »در  افزود:  و 
دالری که از منابع خارجی جذب کشور 
تقویت  را  سرمایه گذاری  مسیر  شود، 
بتوانیم  تا در سایر حوزه ها هم  می کند 

از این ظرفیت ها استفاده کنیم«.
مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
با بیان این که امروز شهر کرمان، پایگاه 
جریان مقاومت اسالمی در جهان است، 
و  گلزار شهدا  یادآور شد: »طرح جامع 
به گونه ای  باید  سلیمانی  سردار  مزار 
سال  سال های  برای  که  شود  دیده 

جواب گوی نیاز مراجعان باشد«.
کرمان  شهر  این که  بر  تأکید  با  وی 
باید به گونه ای متفاوت دیده شود، افزود: 
ایرانی که  با عقبه ی اسالمی و  »کرمان 
دارد، امروز پایتخت مقاومت اسالمی در 
بنابراین، هر چه کار  جهان شده است؛ 

عمرانی در کرمان بشود، کم است«.
به  توجه  »با  کرد:  بیان  پورابراهیمی 
این که طرح جامع گلزار شهدا در حال 
می کنم  پیشنهاد  است،  برنامه ریزی 
طرح  این  در  نیز  سرآسیاب  منطقه ی 

دیده شود«.
وی یادآور شد: »مجموعه ی پردیسان 
قائم و گلزار شهدا باید به گونه ای تقویت 
خیل  حضور  پذیرای  بتواند  که  شود 
سردار  مزار  زیارت  مشتاقان  عظیم 
باشد  کرمان  شهدای  گلزار  و  سلیمانی 
زیرساخت های  باید  منظور  این  به  و 
شهری را تقویت کنیم تا شهری در خور 

جایگاه مردم کرمان بسازیم«.
وی از شهردار سابق و اعضای دوره ی 
و  کرد  تشکر  نیز  شهر  شورای  پنجم 
شورای  اعضای  و  »شهردار  شد:  یادآور 
شهر سابق، زحمت زیادی در این پروژه 
کشیدند و اگر همراهی شهرداری نبود، 
همراه  بیشتری  دشواری  با  کار  این 

می شد«. 

صاروجپارسنمادسرمایهگذاری
خارجیدرکرماناست

به  اشاره  با  هم  کرمان  اتاق  رئیس 
پروژه  این  جریان  در  ابتدا  از  این که 
قرار داشته است، بیان کرد: »در کرمان 
دچار  شهرسازی  زمینه ی  در  همواره 
چند  به  پروژه  این  اما  بوده ایم،  مشکل 
از  لحاظ  به  آن  اهمیت  ازجمله  دلیل 
و  اجتماعی  آلودگی  کانون  بردن  بین 
انجام  حتماً  بود  الزم  زیست محیطی 

شود«.
به  خطاب  طبیب زاده  سیدمهدی 
قدیم  »بافت  گفت:  کرمان  شهردار 
و  دارد  اساسی  کار  به  نیاز  کرمان  شهر 
الزم است چنین طرح هایی بیشتر اجرا 

شود«.
و  »ناهماهنگی ها  داد:  ادامه  وی 
شهر  از  قسمت  این  در  نازیبایی ها 
معرض  در  این که  دلیل  به  به ویژه 
هرچه  باید  دارد،  قرار  گردشگران  دید 

سریع تر اصالح شود«.
که  اثراتی  به  اشاره  با  طبیب زاده 
در  می تواند  پارس  صاروج  پروژه ی 
کرد:  خاطرنشان  باشد،  داشته  منطقه 
»وقتی مهمانی از خارج از کرمان داریم، 
را  خدمات  کلیه ی  که  مناسبی  جای 
داشته باشد، نداریم، بنابراین الزم است 

این پروژه سریع تر اجرا شود«.
نماد  را  پارس  صاروج  پروژه ی  وی 
کرمان  در  خارجی  سرمایه گذاری 
پروژه ای  »اجرای  کرد:  بیان  و  دانست 
که نماد سرمایه گذاری خارجی در شهر 
باید  نباید این قدر زمان بر شود و  است، 
برای جذب سرمایه گذاری خارجی اقدام 

اساسی شود«.
داد:  ادامه  کرمان  اتاق  رئیس 
نجیبانه  پروژه،  این  »سرمایه گذار 
همه  این  از  پس  که  کرده  صبوری 

مشکل، انصراف نداده است«.
این مجموعه  این که  به  اشاره  با  وی 
بافت  در  آن  اجرای  محل  به  توجه  با 
گردشگری  مقصد  می تواند  تاریخی 
باشد  کرمان  شهر  برای  خوبی  بسیار 
کمک  شهر  گردشگری  توسعه ی  به  و 
کند، افزود: »از شهردار و اعضای محترم 
شورای شهر کرمان می خواهم که از این 

پروژه حمایت کنند«.
طبیب زاده ضمن تشکر از حساسیت 
میراث  حفظ  به  نسبت  رسانه ها 
رسانه ها  »از  کرد:  خاطرنشان  فرهنگی، 
به  شهر  مرکز  شدن  تبدیل  می خواهم 
را  برای جذب گردشگر  فضایی مناسب 
مطرح  عمومی  مطالبه ی  یک   به عنوان 

کنند«.
قالب  در  این که  به  اشاره  با  وی 
 ۵7 تاکنون  پارس،  صاروج  پروژه ی 
میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی وارد 
کرمان شده، تأکید کرد: »این پروژه به 
بزرگ  کارخانه ی  یک  ساخت  اندازه ی 
اما  داشته،  آورده  کرمان  شهر  برای 
اثرات اجتماعی آن بیش از یک کارخانه 

خواهد بود«.
رئیس اتاق کرمان بیان کرد: »عالوه 
پروژه ی  خدمات  و  امکانات  این که  بر 
همه ی  دسترس  در  پارس  صاروج 
آسان  با دسترسی  می گیرد،  قرار  اقشار 
شهروندان، موجب صرفه جویی در زمان 

و کاهش آلودگی هوا نیز خواهد شد«.
وی یادآور شد: »باید یک گروه ویژه 
صاروج  پروژه ی  هفتگی  پایش  جهت 
را  آن  مشکالت  تا  شود  تشکیل  پارس 

سریع تر برطرف کنند«.
»اگر  کرد:  خاطرنشان  طبیب زاده 
همکاری دستگاه قضا و شهرداری نبود، 
سرمایه گذار، پروژه را رها کرده بود، اما 
را  پروژه  این  شود  تالش  باید  اکنون 
موفق سرمایه گذاری  نماد  یک  به عنوان 
معرفی کرمان  شهر  در   خارجی 

کنیم«. 

سعید قرایی
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یادداشتخبر

خبر

کم آبی استان تعیین تکلیف شود

بهره برداری مشروط پایانۀ صادراتی جیرفت 

کارخانه آهک صنعتی قلعه گنج افتتاح شد

رئیس مجمع نمایندگان استان خواستار شد

معاون اقتصادی استاندار کرمان مطرح کرد

با حضور رئیس بنیاد مستضعفان؛

پس از گذشت ۱۲ سال طی آیین ویژه ای؛

نمایندگان  مجمع  رئیس  جامعه:  گروه 
استان کرمان خشکسالی سال گذشته استان 
طی ۵0 سال اخیر را بی سابقه دانست و با 
کرمان  شهرهای  از  بعضی  در  این که  بیان 
زمین  سانتی متری   ۴۵ فرونشست  شاهد 
هستیم، خواستار اعزام هیاتی برای تعیین 
تکلیف کم آبی در استان کرمان شد و تاکید 
تغییر  و  کارشناسی  هیاتی جهت  که  کرد 
استان  از شهرهای  به بعضی  الگوی کشت 
این  از  مقداری  شاید  تا  شود  اعزام  کرمان 

مشکالت برطرف شود.
شهباز  کرمان،  ایسنا  گزارش  به 
جلسه ی  در  گذشته  هفته ی  حسن پور، 
معاون  حضور  با  که  اقتصادی  کمیسیون 
ریاست  نهاد  محل  در  رئیس جمهور  اول 
»دولت  کرد:  بیان  شد،  تشکیل  جمهوری 
مردمی و مکتبی سیزدهم نباید از مسائل 
تورم  اساسی مردم غافل شود.  و مشکالت 
افسار گسیخته و اشتغال بسیار ضعیف یکی 
از مشکالت اساسی مردم در طی سه ماهه 

گذشته بوده است«.
در  کشور  اشتغال  رصد  خواستار  وی 
هفت  »در  افزود:  و  شد  حوزه ها  همه ی 
ماهه ی گذشته نرخ رشد اشتغال در کشور 

بسیار ضعیف بوده است«.
اول  معاون  به  خطاب  حسن پور 
به  ویژه  اهمیت  خواستار  رئیس جمهور 
اصل ۱۲7 قانون اساسی مبنی بر اختیارات 
اختیارات  »اگر  گفت:  و  شد  استانداران 

استانداران افزایش یابد می توانند در خصوص 
استانی  حوزه های  مشکالت  و  مسائل 
تصمیم گیری  فوری  و  راحتی  به  خودشان 

کنند«.
وی همچنین خواستار اعزام هیاتی جهت 
تعیین تکلیف کم آبی در استان کرمان شد 
و گفت: »با توجه به بررسی های انجام شده 
که  گذشته  سال  خشکسالی  همچنین  و 
طی ۵0 سال اخیر بی سابقه بوده، بیش از 
آبرسانی  تانکر  با  استان  این  700 روستای 
می شوند. ظرف ۴۵ روز گذشته تعداد زیادی 
از قنوات و چشمه ها خشک شده اند و حتی 
در بعضی از شهرهای استان کرمان شاهد 
فرونشست ۴۵ سانتی متری زمین بوده ایم«.

بردسیر در مجلس  و  نماینده سیرجان 
به  توجه  »با  کرد:  تأکید  اسالمی  شورای 
خشکسالی های سال های گذشته و همچنین 
هیاتی  می بایست  کرمان  استان  کم آبی 
جهت کارشناسی و تغییر الگوی کشت به 
بعضی از شهرهای استان کرمان اعزام شود 
برطرف  مشکالت  این  از  مقداری  شاید   تا 

شود«.
از  یکی  مطالبه ی  خصوص  در  وی 
نیز  رئیس جمهور  انتخاباتی  شعارهای 
سیزدهم  دولت  شعارهای  از  »یکی  گفت: 
تبدیل وضعیت نیروهای خدماتی، پیمانی، 
قراردادی و شرکتی به رسمی بود که تاکنون 
هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفته 

است«. 

گروه اقتصاد: معاون اقتصادی استاندار 
کرمان گفت که پایانه ی صادراتی جیرفت 
تسویه  معطل  تن،  هزار   ۶7 ظرفیت  با 
قرارداد با شرکت هلندی است و درصورت 
صادرات  برای  امسال  پایانه  این  تسویه، 
شهرستان های  کشاورزی  محصوالت 

جنوبی مورد استفاده قرار می گیرد.
سازمان  رئیس  گفته ی  به  همچنین 
کرمان،  جنوب  تجارت  و  معدن  صنعت، 
ساختمان این مجموعه که امکان نگهداری 
کشاورزی  محصوالت  انواع  بسته بندی  و 
دستگاه ها  است،  آماده  داشت،  خواهد  را 
وارد منطقه شده و آماده ی نصب هستند 
و امکانات خط بسته بندی نیز تخلیه شده و 
شرکت هلندی باید برای نصب اقدام کند.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری 
امور  کرمان، سرپرست معاونت هماهنگی 
اقتصادی استانداری کرمان هفته ی گذشته 
در بازدید از پایانه ی صادراتی جنوب استان 
هزار   ۶7 صادراتی  پایانه ی  بهره برداری  از 
با  قرارداد  تسویه  در صورت  جیرفت  تنی 

شرکت خارجی خبر داد.
حسین مهرابی با اشاره به لزوم تقویت 
با  زیرساخت های  صادراتی در این منطقه 
توجه به سطح زیرکشت و تنوع محصوالت 
گذشته  »سال های  کرد:  بیان  کشاورزی 
سرمایه گذاری خوبی در پایانه ی صادراتی 
جیرفت انجام گرفت، اما با توقف پیشرفت 

مواجه شد«.
وی به مشکالت حوزه ی بانکی و تامین 
قطعات و ماشین  آالت خارجی پایانه اشاره 
کرد و افزود: »امیدواریم با تامین تجهیزات 
به  فجر  دهه  مجموعه  این  امکانات،  و 

بهره برداری برسد«.
مهرابی ادامه داد: »این افتتاح منوط به 
تسویه قراردادها با شرکت هلندی است و 
امیدواریم امسال برای صادرات محصوالت 
مورد  جنوبی  شهرستان های  کشاورزی 
استفاده قرار گیرد«. رئیس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت جنوب استان کرمان نیز 
بیان کرد: »۱70 نفر پیش بینی اشتغالزایی 
جیرفت  صادراتی  پایانه ی  مجموعه ی 
است و امکان نگهداری و بسته بندی انواع 

محصوالت کشاورزی را خواهد داشت«.
تولید  »ساختمان  داد:  ادامه  مروجی 
شده  منطقه  وارد  دستگاه ها  است،  آماده 
خط  امکانات  هستند،  نصب  آماده ی  و 
شرکت  و  شده  تخلیه  نیز  بسته بندی 

هلندی باید برای نصب اقدام کند«.
پایانه ی  »سردخانه ی  گفت:  وی 
صادراتی آماده شده و تسهیالت آن از بانک 

توسعه تعاون باید پیگیری شود«.
گفتنی است، پایانه ی صادراتی جیرفت 
احداث  برای  و  ۶7 هزار تن ظرفیت دارد 
آن ۱۴0 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده 

است. 

کارخانه  افتتاح  آیین  جامعه:  گروه 
با  که  قلعه گنج  آهک صنعتی شهرستان 
سرمایه گذاری ۱۴0 میلیارد تومانی بنیاد 
با حضور  مستضعفان احداث شده است، 

رئیس بنیاد مستضعفان برگزار شد.
اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
هفته ی  فتاح  پرویز  کرمان،  استانداری 
»بنیاد  کرد:  بیان  قلعه گنج  در  گذشته 
در  که  است  سال  هفت  مستضعفان 
شهرستان قلعه گنج حضور دارد و با مرور 
بافت  رویه،  دارند  اذعان  همه  فعالیت ها، 
و شاخص های این شهرستان ارتقاء پیدا 

کرده است«.
ادامه داد: »نمی گوییم به همه ی  وی 
اما  رسیده ایم  مطلوب  شاخص های 
از  قبل  و  گذشته  به  نسبت  قلعه گنج 
بهتر  خیلی  مستضعفان  بنیاد  حضور 
آهک  تولید  احداث  فتاح  است«.  شده 
مستضعفان  بنیاد  توفیقات  از  را  صنعتی 
دانست و گفت: »انتخاب محل، اختصاص 
معدن و مواد اولیه ی کارخانه در شرایط 
مالی و  تامین تجهیزات و منابع  تحریم، 
سرمایه گذاری و تامین زیرساخت ها انجام 
»سرمایه گذاری  افزود:  وی  است«.  شده 
خالص بنیاد مستضعفان در این کارخانه 
تجهیزات  و  است  تومان  میلیارد   ۱۴0
مربوط به کارخانه دیگر موارد آماده بوده 
و در صورت احتساب هزینه ی آن میزان 
تومان  میلیارد   300 به  سرمایه گذاری 

می رسد«.
خاطرنشان  مستضعفان  بنیاد  رئیس 
را  صنعتی  آهک  بهترین  »تولید  کرد: 
کارخانه  این  در  دنیا  روز  تکنولوژی  با 
آزمایشی  تولید  ماه  یک  داشت.  خواهیم 
اطراف  در  کارخانجاتی  و  شده  آغاز  آن 
را  تولید  تمام  هرمزگان  و  قلعه گنج 
برای  مشکلی  هیچ  و  کرده  پیش خرید 

فروش نداریم«.
گونه ای  به  کارخانه  »این  افزود:  وی 
طراحی و احداث شده که با محیط زیست 
مسئوالن  آن که  ضمن  باشد  سازگار 
کارخانه باید در این منطقه درخت بکارند 

و به سرسبزی منطقه کمک کنند«.
فتاح با اشاره به طرح توسعه کارخانه، 
به دلیل  گفت: »مجوز الزم داده شده و 
داریم  را  محصول  تضمینی  خرید  اینکه 

به صرفه است که فاز دوم احداث شود«.
وی بیان کرد: »تولید اسمی سالیانه ی 
کارخانه ۱۱0 هزار تن آهک صنعتی است 
و با فاز دوم به ۲۲0 هزار تن می رسد که 
توسعه ی  به  و  رفته  باال  اشتغال  و  تولید 

منطقه کمک می کند«.
شد:  یادآور  مستضعفان  بنیاد  رئیس 
به طور  اولیه  مراحل  در  حاضر  حال  »در 
 ۲00 از  بیش  غیرمستقیم  و  مستقیم 
نفر اشتغال ایجاد شده و در ادامه بیشتر 
می شود«. وی گفت: »تاکید بر این است 
که همه ی افرادی که برای اشتغال جذب 
می آیند،  بار  حمل  برای  و  می شوند 
اطراف  منطقه ی  و  قلعه گنج  از  حتما 
باشند و تاکید این است این جا به دست 

قلعه گنجی ها اداره شود«.
ادامه  بنیاد  »فعالیت های  افزود:  فتاح 
که  بوده  کارها  در  نواقص  برخی  دارد، 
منطقه ی  و می خواهیم  تکمیل می شوند 
هدف جدید و کار را در کرمان با همکاری 
استان آغاز کنیم اما معنای آن رفتن ما 

از اینجاست«.
در  که  »اقداماتی  داد:  ادامه  فتاح 
قلعه گنج آغاز کرده ایم، آماده ی واگذاری 
بنیاد  گفته ایم  ابتدا  از  و  است  مردم  به 
خیلی  شرایط  با  باید  و  کند  اداره  نباید 
تا  بدهیم  مردم  به  منطقی  و  خوب 

خودشان اداره کنند«.
»در  گفت:  مستضعفان  بنیاد  رئیس 
داریم  هدف  منطقه ی   ۴0 کشور  کل 
به  و  آن هاست  از  یکی  قلعه گنج  که 
دلیل ارادت به کرمان و شهید سلیمانی 
در  دیگر  منطقه ی  یک  شده  هماهنگ 

استان اضافه و کار را دنبال کنیم«.
صنعتی  آهک  کارخانه  است  گفتنی 
شهرستان قلعه گنج در راستای طرح های 
با  محرومیت زدایی  و  مقاومتی  اقتصاد 
سرمایه گذاری ۱۴0 میلیارد تومانی بنیاد 
تولید  ظرفیت  و  شده  ایجاد  مستضعفان 
هزار   ۱۱ ساالنه  را  کشور  صنعتی  آهک 

تن افزایش می دهد.
توسط  که  کارخانه  این  همچنین 
شرکت آهک کاوه راه اندازی شده، اشتغال 
مستقیم و غیرمستقیم ۲00 نفر را فراهم 
کرده و ۴ میلیون یورو صرفه جویی ارزی 

دارد. 
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