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زهرا نعمتی به یاری گردشگری آمد

خداحافظ سردار صبر!

کرمان میزبان رئیس مجلس

بانویقهرمان،سفیرگردشگری

دیماه  95با اختتامیه کنفرانس ملی شــبکه های
هوشمند انرژی در دانشــگاه تحصیالت تکمیلی
ماهان و با حضــور دکتر محمدرضــا عارف برای
کرمان شروع شــد  .در همین روز جشنواره سفره
ایرانی و فرهنگ گردشــگری هم گشایش یافت
 .شورای توســعه و برنامه ریزی استان در دومین
روز دی برگزار شد و در آن از افزایش  31درصدی
درآمد استان و افزایش سهم کرمان از بودجه خبر
داده شد .خبرهای دیماه اما تحت الشعاع اعتراض
های مالیاتی بود .بنا به گفته ســید مهدی طبیب
زاده رئیس اتاق کرمان در حالی که متوسط افزایش
درآمد مالیاتــی در بودجــه  9 ، 96درصد در نظر
گرفته شده است برای کرمان این رقم  30درصد
است  .این موضوع اعتراض همه مدیران کرمانی و
نمایندگان استان را برانگیخت و در نهایت منجر به
سفر رئیس کل سازمان مالیاتی کشور به کرمان در
هجدهم دی برای پاسخگویی شد.
چهاردهم دی ماه برای همــه مدیران کرمانی که
برای آخرین بار در جلســه ستاد اقتصاد مقاومتی
استان در محل مجمع تشخیص مصلحت نظام با
آیت اله هاشمی دیدار کردند به خاطره ای جاودانه
تبدیل شد چه اینکه تنها چند روز بعد و در میان
بهت و ناباوری همه ایرانیان « ،سرو استوار انقالب»
دعوت حق را لبیک گفت  .در این دیدار اســتاندار
کرمان گزارشی از شرایط استان به آیت اله هاشمی
ارائه داد و هاشــمی هم با ستایش افکار و عملکرد
استاندار  ،تصریح کرد« :راه توسعه واقعی تکیه بر
توان مردم است» .آیین تجلیل از صادرکنندگان
نمونه اســتان هم که پیشــگامان توسعه تجارت
کرمان هســتند در شــانزدهم دی برگزار شد و
واحدهای نمونه معرفی شدند .شوک بزرگ خبری
دیماه اما رحلت آیت اله هاشمی چهره نامدار کرمان
و ایران در نوزدهم دی ماه بــود .کرمان در عزای
فرزند برومند خود ،ســیاه پوش شد و  5روز عزای
عمومی در استان اعالم شد.

بهمن  95هم همزمان با اخبار اقتصادی دهه فجر
 ،مجموعه ای از رویدادهای کوچک و بزرگ را در
تقویم کرمان به ثبت رســاند .در اولین روزهای
بهمن ،خبری از کشف  600میلیارد ریال کاالی
قاچاق در ده ماهه اول در کرمان منتشر شد.
در پنجمین روز بهمن ،تفاهم نامهای با موسسه
ملل به عنــوان معین منطقه کهنوج امضا شــد.
هفتمین روزی دی ماه ،کرمان شاهد سفر معصومه
ابتکار معاون رئس جمهــور به کرمان و خبر برای
آغاز عملیات اجرایی طرح گردشگری این منطقه
بود .در یازدهمین روز بهمن ،وزیر کشــور برای
شرکت در نشستی با فعاالن اقتصادی بم و افتتاح
کارخانه کارمانیا خودرو در منطقه اقتصادی ارگ
جدید به بم سفر کرد .اســتاندار کرمان از افتتاح
 768میلیارد تومان پروژه در دهه فجر ســال 95
در کرمان خبر داد .بیســت و یکم بهمن هم علی
الریجانی رئیس مجلس شــورای اســامی وارد
کرمان شد و در نشست شورای اداری و فرماندهی
اقتصاد مقاومتی اســتان حضور یافت .در ســفر
الریجانی بــه کرمان کلنگ کارخانه پالســمای
خون کرمان به عنوان بزرگترین طرح خاورمیانه
به زمین زده شد .الریجانی کارخانه نورد بردسیر
متعلق به شــرکت جهان فوالد سیرجان را هم در
این ســفر افتتاح کرد .در حالی که قــرار بود در
روزهای پس از سفر علی الریجانی ،رئیس جمهور
هم برای بهره برداری از طرح های بزرگ شرکت
های مس و گل گهر به کرمان ســفر کند به دلیل
شــدت یافتن بارندگی ها در کرمان این سفر به
زمان دیگری موکول شــد .بارش بــاران اما پس
از مدت ها چشــم انتظاری کرمانی ها این بار به
حدی بود که وقوع سیالب در چندین شهرستان
استان را موجب شد و به گفته سیف الهی معاون
استاندار کرمان  72میلیارد تومان به زیر ساخت
های کرمان خسارت سازد و زندگی 6هزار و 400
خانوار را به چالش کشید.

در اولین روز اسفند  95در نشست کمیسیون اتاق
کرمان  ،زهرا نعمتی به عنوان ســفیر گردشگری
کرمان برگزیده و معرفی شد  .زهرا نعمتی بانوی
کرمانی قهرمان جهان در تیرانــدازی با کمان و
پرچمدار کاروان ایران در رقابت های پارالمپیک
است .
در روزهای ابتدای اســفند ،معاون اســتاندار از
خسارت سیل به  12شهرســتان خبر داد و گفت
 11 :میلیارد مترمکعب نــزوالت جوی بهمن ماه
و ابتدای اسفند در اســتان کرمان بوده است  .در
سومین روز اسفند  ،95همایش نقش بسته بندی
در بازارهای بین المللی با حضور دبیر کل سازمان
جهانی بســته بندی در اتاق کرمان برگزار شد .
در این همایش ،رئیس اتاق کرمــان بر ضرورت
واگذاری صنعت بســته بندی به بخش خصوصی
تاکیــد کرد .محمــود وفایی مدیــرکل میراث و
گردشگری اســتان در چهارمین روز اسفند 95
خبری خوشحال کننده از اجرایی شدن  26هزار
میلیارد ریال پروژه توســعه ای در حوزه میراث و
گردشگری مطرح کرد  .همچنین در اسفندماه ،در
گوشه و کنار استان مراسم اربعین آیت اله هاشمی
با حضور پرشور مردم برگزار شد .برگزاری سومین
نمایشــگاه مطبوعات کرمان از جمله رویدادهای
اسفند  95بوند که توانست پای بسیاری از مدیران
و صاحب نظران اقتصادی اســتان را به یک جمع
تماماً رسانه ای باز کند  .این نمایشگاه که با حضور
استاندار کرمان گشــایش یافت در روزهای بعد
شــاهد بازدید مدیران بخش هــای مختلف بود .
غرفه «اقتصاد کرمان» در این نمایشگاه با توجه به
تفاوت در طراحی و اجرا و به عنوان تنها رسانه ای
که اقدام به « غرفه سازی»کرده بود ،مورد توجه
مراجعان و بازدید کنندگان قرار گرفت  .همچنین
جمع زیــادی از چهره های شــاخص اقتصادی
استان ،اساتید دانشــگاه ها و فعاالن اقتصادی در
غرفه «اقتصاد کرمان » حضور یافتند.
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