جهانی شدن کویر و قناتهای کرمان

کنارهگیری جاللپور از اتاق کرمان و ایران

خداحافظی ملک التجار

سفر رئیس کل بانک مرکزی به کرمان

خبرهای خوب گردشگری

تیرماه  95از ماه های خبرساز بود اما رویداد بزرگ
و شیرین این ماه ،ثبت جهانی قنات های کرمان
و کویر لوت بــود که در اواخر تیرمــاه و با حضور
اســتاندار در اســتانبول ترکیه و اجالس میراث
جهانی یونســکو  ،تحقق یافت هــر چند به دلیل
وقوع کودتا در این کشور ،کرمانیها نگران سالمت
استاندار خود بودند اما رزم حسینی به سالمت و
با دست پُر از ترکیه بازگشت تا نام کرمان در صدر
استانهای دارای بیشترین آثار ثبت شده جهانی
جا خوش کند.
از مهمترین وقایع تیر 95در روزهای ابتدایی این
ماه می توان به تعیین جایگاه نمایندگان کرمان
در کمیســیون های تخصصی مجلس اشاره کرد
آنجا که ریاست و نایب رئیسی چندین کمیسیون
مطرح مجلس شورای اسالمی به کرمانی ها رسید
و محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان بر جایگاه
ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس تکیه زد.
در نیمه دوم تیرماه بود که آیت اله هاشمی فرزند
برومند کرمان هم عزم ســفر به دیــار خود کرد
و برای شــرکت در چندین نشســت در کرمان و
رفسنجان عازم این استان شــد؛ آن روزها اکا به
مخیله هیچکــس خطور نمی کرد کــه چند ماه
بعد ،بار ســنگین داغ رحلت آیت اله بر دل ملت
ایران نهاده می شود  .آیت اله هاشمی در چندین
نشست در شهر کرمان شرکت کرد ،از پروژههای
عمران شهری کرمان و طرح انتقال آب این شهر
بازدید کرد و در رفسنجان هم حضور یافت .توصیه
آیت اله اما همچنان به خاطر ماندنی است آنجا که
تاکید کردند همچون  2انتخابات گذشته در صحنه
باشید و نگذارید اعتبار اعتدالی کشور بشکند .آغاز
عملیات اجرایی فاز دوم تونل انتقال آب کرمان ،
گشایش نمایشگاه تخصصی معدن با حضور 100
شــرکت داخلی و خارجی و رشــد  28درصدی
بودجه کرمان در  95از دیگر خبرهای تیرماه بود.

مردادماه از راه رســید و بــرای کرمانی هایی که
از خرداد  94با افتخار از حضــور یک کرمانی در
جایگاه مدیر اول بخش خصوصی ایران  ،ســخن
می گفتند و بــه آن می بالیدنــد  ،پذیرش و باور
استعفای ناگهانی محسن جاللپور و کناره گیری
اش از ریاست اتاق ایران ،دشــوار بود ،چه اینکه
هیات رئیســه اتاق ایران و هیات رئیسه و هیات
نمایندگان آتاق ایران و کرمان هــم تا مدتی در
شــوک این اســتعفا بودند و حاضر بــه پذیرش
کناره گیری جاللپور نشــدند .این شاید یکی از
رویدادهای متفاوتی بود که در مرداد ماه  95برای
کرمان و ایران به ثبت رسید .
کناره گیری جاللپور به دلیل توصیه اکید پزشکان
در مورد کناره گیری از هرگونه فعالیت ســخت و
تنش زا  ،اتاق ایــران و کرمان را در معرض آزمون
انتخابی مجدد برای جانشینی این چهره اقتصادی
موثر و کهنه کار ،قرار داد.
چندی بعد و با پافشاری محســن جاللپور برای
استعفا  ،اتاق ایران ناگزیر با برگزاری انتخاب مجدد
 ،شافعی را به ریاســت برگزید و در کرمان هم در
آخرین روزهای مرداد  ،سید مهدی طبیب زاده که
در دوره های اخیر نائب رئیســی اتاق را عهده دار
بود ،جایگزین محسن جاللپور شد.
تجلیــل از برگزیدگان صنعت و معدن اســتان و
حامیان برگزیده حقوق مصرف کننده کرمان هم
در دهم مرداد از رویدادهای مهم دیگر استان بود .
نشســت فعاالن اقتصادی کرمان با هیات تجاری
هلند در اتاق کرمان ،دیدار سفیر آفریقای جنوبی
با محسن رشــید فرخی عضو هیات رئیسه اتاق
کرمان ،جایگزینی مهدی حسینی نژاد به عنوان
سرپرست سازمان صنعت و معادن استان به جای
محمود سلطانی زاده ،انتخاب سید مهدی طبیب
زاده با اکثریت آرا به عنوان رئیس اتاق کرمان هم
بخش دیگری از رویدادهای مهم کرمان در مرداد
 95بودند.

شــهریور  ،95کرمان ،ماه خبرســازی را پشــت
ســر گذاشــت .از رفت و آمد وزرا و معاونان آنها
تا برگزاری همایش ها و نشســت های متعدد و
متفاوت .بخش دولتی استان درگیر و دار برگزاری
هفته دولت و برنامه هــای این هفته بود  .درصدر
خبرهای شــهریور اما می توان به سفر رئیس کل
بانک مرکزی به کرمان اشاره کرد  .ولی اله سیف
در نشست مشترک شورای عالی بانک ها و کمیته
رفع موانع تولید استان حضور یافت و موضعی میانه
در مورد تعامل بانک ها بــا بخش تولید و صنعت
گرفت .رئیس کل بانک مرکزی در کرمان ،بانک
ها را به حداکثر انعطاف توصیــه کرد و در طرف
مقابل تاکید کرد باید اســتحقاق پــروژه ها برای
دریافت تسهیالت بررســی شود .استاندار کرمان
هم در حضور سیف ،خواســتار افزایش اختیارات
استانی بانکها شد ؛ مطالبه ای که تاکنون اتفاق
خاصی در مورد آن روی نداده است .در همین ماه،
وزیر کشور نیز به قلعه گنج و رودبار سفر و از طرح
های اقتصاد مقاومتی جنوب اســتان بازدید کرد.
آغاز به کار کنفرانس ملی آمار در کرمان ،گشایش
نمایشگاه دســتاوردهای دولت در استان ،افتتاح
طرح های هفته دولت با حضور مســعود سلطانی
فر معاون رئیس جمهوری ،امضــای تفاهم نامه
همکاری بین اســتانداری و اتاق کرمــان با اتاق
بازرگانی ایالت باواریای آلمان ،افتتاح مرکز کنترل
پروژه های اقتصاد مقاومتی استان و معرفی تعاونی
های برگزیده کرمان،شمار دیگری از رویدادهای
شهریورماه بودند.
از کتیبه ثبت جهانی کویر لــوت و قنوات کرمان
هم در شــهریورماه و هفته دولت ،رونمایی شد.
در هفته دولت همچنین  9دســتگاه برتر اجرایی
استان در جشنواره شــهید رجایی معرفی شدند.
قرائت پیام آیت اله هاشمی در همایش رفسنجان؛
تدبیر  ،تالش و توســعه نیز از رویدادهای خبری
دیگر شهریورماه بود.

چانهزنی با «سیف »

41

