خبرنامه
95
آغوش گشوده کرمان به روی مهمانان نوروزی

به استقبال رئیس جمهور

اردیبهشت روحانی کرمان

واگذاریتوسعهبهبخشخصوصی

فروردین  95کرمان ،میزبان شــمار قابل توجهی از
میهمانان نوروزی بود چنانکــه در خبرها از ثبت 6
میلیون تردد جاده ای در کرمان ،جابجایی  35هزار
نفر مســافر هوایی از فرودگاههای کرمان و بازدید
هزاران نفر از جاذبه های گردشــگری استان ،گفته
شده بود.
در میــان خبرهای فروردین ،بازدیــد امام جمعه و
استاندار کرمان از خانه حاج آقا علی در رفسنجان،
اجرای  2شــیفت پروژههای عمرانی شهر قرارگاه
خاتم و اختصاص اعتبار برای بازســازی ساختمان
کنسولگری انگلیس هم به چشــم میخورد .سفر
علی طیبنیا وزیر اقتصاد به استان اما از رویدادهای
برجسته فروردین  95بود .طیبنیا در سفر به کرمان
در نشســت اقتصاد مقاومتی و شــورای گفتوگو
شــرکت کرد و کارخانه فوالد بردســیر متعلق به
شرکت صنایع فوالد کرمان را هم افتتاح کرد .اواخر
فروردین هــم محمدرضا فتوت به عنــوان معاون
هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان معرفی
شد .در همین روزها بود که اســتاندار کرمان برای
انتخاب کرمان به عنوان پایلــوت اقتصاد مقاومتی،
اعالم آمادگی کرد؛ پیشــنهادی که چندی بعد به
تصویب رسید .دیدار استاندار کرمان با سفیر ویتنام
و بهرهبرداری مجدد از کمپ کویر شــهداد هم در
پایان فروردین  95انجام شد .رئیس سازمان برنامه
و بودجه کرمان هم در واپسین روزهای فروردین از
تدوین برنامه عملیاتی دستیابی به رشد  8درصدی
در نظر گرفته شده در برنامه ششم توسعه ،خبر داد.
شهردار کرمان نیز از پایان یافتن فاز اول مرمت بازار
تا آخر فروردین خبر داد و اســتاندار هم در همین
ماه گفت 40 :هزار میلیارد ریال پروژه توسعهای در
کرمان  95به بهرهبرداری میرسد.
در روزهای پایانی فروردین ماه ،حمید شیخاسدی
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی اســتان از تحقق
کامل درآمد سال  94معادل  17هزار میلیارد ریال
خبر داد.

اردیبهشــت پرباران و رویایی کرمــان اگر چه با
خبرهای ریز و درشــت فراوانی شروع شد اما همه
خبرهای این ماه تحت الشعاع سفر دکتر روحانی
رئیس جمهوری به اســتان کرمان قرار می گیرد .
در روزهای ابتدایی اردیبهشــت خبرهایی مبنی
بر افزایش سهم بانوان کرمانی از اشتغال در بخش
گردشگری و اختصاص  430میلیارد ریال تسهیالت
به مکانیزاسیون کشاورزی در کرمان منتشر شد .
در روزهای بعــد ،معاون وزیر کشــور در بازدید از
پروژه های شــهری کرمان تاکید کــرد :تغییرات
قابل توجهی در حوزه عمرانی شــهری کرمان رقم
خورده است  .از حضور  10درصد کل پناهندهگان
کشور در کرمان و  23هزار دانش آمور پناهنده در
استان هم خبر داده شد  .هشتم اردیبهشت نیز در
نشســت هیات آلمانی با هیات رئیسه اتاق کرمان
 ،زمینه های همکاری ،بررسی شــد .رویداد مهم
دیگر کرمان در اردیبهشــت  ،95ورود ورزشکاران
جهانی برای شــرکت در اولترا ماراتن کویر بو دکه
از اتفاقات مثبت و موثر حوزه گردشــگری استان
در سال  95است و باالخره در بیست و یکمین روز
اردیبهشت حســن روحانی و اعضای هیات دولت
در میان اســتقبال گرم مردم کرمان وارد اســتان
شد  .در همین سفر  2روزه بود که کرمان به عنوان
پایلوت اقتصاد مقاومتی مطرح شد  .در سفر رئیس
جمهور به کرمان  837طرح افتتاح یا اجرا شــد .
بررسی  3هزار قرارداد راکد در شهرکهای صنعتی
استان  ،برگزاری نشست سراســری فن بازارهای
منطقه ای در کرمان  ،نشست هیات عمانی با هیات
رئیسه اتاق کرمان برای سرمایه گذاری در معادن
کرومیت  ،مثبت شدن تراز تجاری کرمان و گشایش
نمایشگاه دائمی حکام و استانداران کرمان در باغ
فتح آباد دیگر خبرهای اردیبهشــت  95بودند .در
یکی دیگر از خبرها هم به نقــل از رئیس برنامه و
بودجه اســتان به  80هزار میلیارد پروژه ناتمام در
کرمان اشاره شده بود.

خبرهای خرداد آرام کرمان در نشست های خبری
و اقتصادی و سخنان مدیران استان  ،خالصه می
شود .
استاندار کرمان در اولین روز خرداد  95از آسیب
شناســی یکهزار و پانصد واحد تولیدی در استان
خبر داد  .در سفر  2روزه هیات اتریشی به کرمان و
دیدار آنها با فعاالن اقتصادی کرمان  ،زمینه های
همکاری بررسی شد  .البته هیات های متعددی
در سال  95به کرمان آمدند و با مدیران دولتی و
بخش خصوصی دیدار کردند کــه هنوز گزارش
دقیقی از نتایج این دیدارها منتشــر نشده است .
در همین ایام  ،مدیر مس منطقه کرمان از افزایش
ظرفیت تولید مس تا  98بــه یک میلیون و 880
هزار تن خبــر داد و مدیر کل بنیاد مســکن خبر
تهیه طرح هادی  2هزار و  400روستای استان را
منتشر کرد  .پنجم خرداد اما بخت با  3گردشگر
اسپانیایی گم شده در کلوت های شهداد یار بود که
پیدا شدند و اتفاق ناگواری برای آنها و گردشگری
کرمان رخ نداد .ششم خرداد ،استاندار کرمان عازم
نشست منطقه ای استانداران در خراسان شمالی
شــد و بر همکاری های منطقه ای برای توســعه
تاکید کرد  .در همایش استانی بحران آب  ،احمد
علوی رئیس اندیشــکده آب ایــران ،تاکید کرد :
برگرداندن دشت های ایران به حالت عادی  ،بیش
از صد ســال زمان می برد.رئیس سازمان برنامه و
بودجه استان نیز در خردادماه از تامین 70درصد
منابع توســعه استان از ســوی بخش خصوصی
خبرداد و در روزهای بعد هم اســتاندار ،تقسیم
اســتان به  8منطقه در حوزه اقتصاد مقاومتی را
مطرح و رسانه ای کرد  .بازدید استاندار کرمان از
طرحهای اقتصاد مقاومتی در قلعه گنج با حضور
سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان  ،دیدار سفیر
چین با امام جمعه و فرماندار بم و حضور استاندار
در جمع فرهیختگان کرمانی مقیم تهران از رویداد
های روزهای پایانی خرداد  95بود.
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تقسیم استان به  8منطقه اقتصادی

