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معاون استاندار کرمان:

خبر

با دستور رئیس کل دادگستری
استان کرمان؛

دادستانی مامور بررسی حل
س شد
مشکل ساروجپار 

گروه جامعه :رئیس کل دادگستری استان کرمان
با اشاره به مسائل و موانع موجود در مسیر اجرای
پروژۀ ساروجپارس ،گفت« :دادستانی کرمان ظرف
یک ماه آینده پیشنهادات اجرایی به منظور حمایت
از سرمایهگذاری در پروژۀ ساروجپارس را بررسی
کرده و اعالم خواهد کرد» .حجتاالسالم والمسلمین
ابراهیم حمیدی در نشست ستاد استانی اجرای کلی
سیاستهای اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی
کرمان ،دربارۀ پروژۀ ساروجپارس بیان کرد« :یکی از
کمبودهای موجود در شهر کرمان ،پارکینگهای
عمومی است و تامین این پارکینگها مورد انتظار
دستگاه قضایی ،نیروی انتظامی و سایر نهادهای
مربوطه است» .وی با اشاره به آیندهنگریهای انجام
شده برای ساخت پارکینگهای پروژۀ ساروجپارس،
افزود« :سرمایهگذار آمادۀ ادامۀ سرمایهگذاری است و
باید بررسی شود به چه شکل میتوان اقدام کرد که
شهر به منافع این پروژه دست یافته و سرمایهگذار نیز
در روند اجرای این پروژه تعیین تکلیف شود».
به گزارش روابط عمومی اداره کل دادگستری
استان کرمان ،حمیدی بر تشکیل کارگروههای ذیل
پروژۀ ساروجپارس تاکید کرد و ادامه داد« :باید تالش
شود تا مباحث ترافیکی ،تامین مباحث زیرساختی و ...
در قالب کارگروههای تخصصی پیگیری و دنبال شوند».

استفاده از ماسک در هیئتها الزامی است
مراسم عزاداری با رعایت پروتکلها برگزار شود
دانشجویان باید دوز یادآور واکسن کرونا را تزریق کنند

گروه جامعه :معاون سیاسی ،امنیتی
استاندار کرمان با بیان اینکه زدن ماسک
در وسایل حملونقل عمومی ،مراکز
زیارتی و هیئتها الزامی است ،گفت:
«بر واکسیناسیون افراد باالی  ۱۲سال
برای بازگشایی مدارس تاکید داریم و
دانشجویان باید حتما دوز یادآور واکسن
کرونا را تزریق کنند».
رحمان جاللی همچنین با بیان اینکه
امسال با توجه به واکسیناسیون گسترده
و همکاری مردم ،محدودیت در برگزاری
مراسم عزاداری ماه محرم را کاهش دادیم
و شیوهنامۀ جدید ابالغ شده است ،بیان
کرد« :در زمان برگزاری مراسم عزاداری در
فضای بسته ،باید الزام استفاده از ماسک،
فاصلهگذاری و تهویۀ مناسب در نظر گرفته
شود» .وی افزود« :تاکید داریم افراد مسن
و افراد دارای بیماری زمینهای در مراسمی
که در فضای باز برگزار میشود ،شرکت
کنند» .جاللی بیان کرد« :ایستگاههای
صلواتی در توزیع نذورات رعایت نکات

بهداشتی و زدن ماسک را مورد توجه قرار
دهند و نباید در مقابل موکبها تجمع
داشته باشیم» .به گزارش ایسنا کرمان،
جانشین استاندار در ستاد کرونای استان
کرمان  ۱۰مردادماه دربارۀ آخرین وضعیت
بیماری کرونا در کرمان اظهار کرد« :تعداد
شهرهای قرمز استان کرمان افزایش پیدا
کرده و در حال حاضر  ۱۳شهرستان در

وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند ،رنگ
کرونایی شش شهرستان نارنجی و چهار
شهرستان زرد است» .جاللی با بیان اینکه
با توجه به عزاداری ماه محرم کمیتههای
نظارت و مراسم فعالتر شده ،افزود« :طرح
شهید سلیمانی را مجددا فعال کردیم و
اقدام دیگر ،فعال کردن تیمهای واکنش
سریع با هدف شناسایی کانونهای بیماری
و جلوگیری از گسترش بیماری بود و
نظارتها را نیز در همین راستا فعال
کردهایم» .وی با تاکید بر اینکه بهترین
تریبون هیئتها هستند که مردم را از
عادیانگاری خارج کنند ،گفت« :الزم است
پروتکلها رعایت شود تا محرم باشکوهی با
رعایت شیوهنامهها داشته باشیم».
جاللی دربارۀ زائران اربعین حسینی
نیز گفت« :ارتباط بین سامانۀ ایران من و
سماح برقرار شده و کسانی که قصد شرکت
در راهپیمایی عظیم اربعین را دارند ،باید
واکسیناسیون کامل را انجام داده باشند و
مبنای ما سه دوز واکسن است».

سرمایهگذارعمانی:

اظهار نگرانی رئیس کمیسیون بودجه
شورای شهر کرمان؛

شود
پروژۀ ساروجپارس تا دو سال آینده تکمیل می 

گروه جامعه :رئیس کمیسیون بودجه ،منابع پایدار
و سرمایهگذاری شورای شهر کرمان با اشاره به گزارش
عملکرد درآمدهای شهرداری در سه ماهۀ اول سال
گفت« :به جز دو ،سه مورد از جمله وصولی مالیات بر
ارزش افزوده که نسبت به پیشبینی بودجه ،وضعیت
نسبتا مناسبی داشته ،در سایر ردیفهای بودجه
عقبماندگی وجود دارد» .حسین چناریان افزود« :به
ویژه در ردیفهای قابل توجهی که بیش از  20درصد
از درآمدهای بودجه را شامل میشد ،وضعیت در این
سه ماه مناسب نبوده و نگرانکننده است».
وی ادامه داد« :با وجود اینکه کمیتهها و
کمیسیونهای وصول درآمد در شهرداریهای مناطق
تشکیل شده و پیگیر موضوع هستند اما در سه ماه دوم
باید پیگیری جدیتری داشته باشیم و تمرکز و برنامۀ
جدی برای وصول درآمد داشته باشیم».
به گزارش استقامت ،وی در نشست عمومی شورا
در روز دوشنبه  10مردادماه اظهار کرد« :بخشی از
عقبماندگی که در برخی ردیفها مثل صدور پروانه
است ،شاید به دلیل تخفیف پایان سال طبیعی باشد،
اما به نظر میرسد در سایر ردیفها بهویژه درآمدهای
سازمانها ،نگرانی و عقبماندگی وجود دارد و باید به
صورت جدی در دستور کار شهرداری قرار گیرد».

رئیس انجمن ملی خرما:

عقبماندگی درآمدهای
 3ماهۀ شهرداری کرمان

طی حکمی از سوی رئیس قوه قضاییه:

رئیس کل جدید دادگاههای
عمومی و انقالب کرمان
منصوب شد

گروه جامعه :با صدور حکمی از سوی رئیس
قوه قضاییه ،اکبر مختاری ،به سمت رئیس کل
دادگاههای عمومی و انقالب کرمان منصوب شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در آیین معارفۀ
رئیس کل جدید محاکم عمومی و انقالب کرمان ،با
اشاره به ویژگیهای مختاری گفت« :ایشان فردی
بسیار پرتالش ،خوشنام ،انقالبی و والیی هستند و
دانش قضایی و تجربۀ قضایی بسیار خوبی داشتهاند».
حجتاالسالم والمسلمین ابراهیم حمیدی
همچنین با اشاره به معرفی حجتاالسالم ابراهیمی،
رئیس کل سابق محاکم عمومی و انقالب کرمان
بهعنوان معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان،
اظهار کرد« :در کارهای مدیریتی دادگستری از دانش
و تجربیات ایشان در سطح استانی استفاده خواهیم
کرد».

گروه اقتصاد :سرمایهگذارعمانی
گفت« :پروژۀ تجاری ،فرهنگی و تفریحی
ساروجپارس که از  10سال پیش آغاز شده،
در صورت تامین زیرساختهای الزم مانند
برق و فاضالب توسط مسئوالن کرمان ،تا
دو سال آینده تکمیل میشود».
به گزارش روابط عمومی اتاق کرمان،
محمدعلی سلطان در نشست با استاندار
کرمان ،رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس،
رئیس اتاق کرمان و رئیس اتاق مشترک
ایران و عمان افزود« :عملیات احداث این
پروژه  3سال به دلیل شیوع کرونا متوقف
شده بود که بهزودی ادامۀ کار با  30میلیون
دالر اعتبار از سر گرفته خواهد شد».
وی ادامه داد« :سرمایهگذاران عمانی
به دلیل فرصتهای مناسب سرمایهگذاری
در ایران و در دسترس بودن آن ،عالقمند
به سرمایهگذاری در این کشور هستند
که اگر این پروژه با موفقیت در کرمان
به پایان برسد ،نمونۀ خوبی برای سایر
سرمایهگذاران عمانی در سرمایهگذاری در
استان کرمان خواهد بود».
سلطان ،در رابطه با پارکینگ احداث

شده در این پروژه با ظرفیت پارک هزار
و  200خودرو ،بیان کرد« :از ما درخواست
احداث پارکینگ برای پارک خودروهای
اطراف مجموعه شد اما در حالی که
فعالیت این پارکینگ هم برای شهرداری
درآمدزاست و هم هزینههای مدیریت
پارکینگ را پوشش میدهد ،بعد از بیش از
 6ماه راهاندازی ،شورای ترافیک هنوز مجوز
استفاده از آن را نمیدهد».
سرمایهگذار عمانی ،همچنین در رابطه
با سرمایهگذاری گروه عمانی در پایانۀ
صادراتی محصوالت کشاورزی جیرفت
خاطرنشان کرد« :در صورتی که بتوان
بخشی از تامین مالی پروژه را انجام داد،
ادامۀ کار با سرعت بیشتری پیش خواهد
رفت» .استاندار کرمان در ادامۀ این نشست
با توجه به مشکالت مطرح شده پروژۀ
ساروجپارس افزود« :بهزودی نشستی با
شهرداری و شرکت آب و فاضالب برای
حل مسائل زیرساختی این پروژه برگزار
میکنیم و مسائل مربوط به پارکینگ نیز
در اولین نشست شورای ترافیک بررسی
خواهد شد».

محمدمهدی فداکار در رابطه با پایانۀ
صادراتی محصوالت کشاورزی جیرفت
خاطرنشان کرد« :در این مجموعه دو خط
فعالیت نصب شده ،سردخانۀ آن با ظرفیت
دو هزار و  500تن محصول آماده است و
ظرفیت باالیی برای بستهبندی و سورتینگ
محصوالت مختلف دارد که امیدواریم بتوان
با برگزاری نشستی با سرمایهگذاران بزرگ
جنوب ،مشکالت تامین مالی این پروژه
برطرف شود».
رئیس اتاق مشترک ایران و عمان نیز
در این نشست گفت« :در سه ماهۀ نخست
سال جاری ۳۳۱ ،میلیون دالر صادرات
ایران به عمان انجام شده که نسبت به
مدت مشابه در سال قبل ۱۶۹ ،درصد رشد
دارد».
محسن ضرابی ،دلیل این افزایش
صادرات را توجه به زیرساختهای
سرمایهگذاری و استفاده بهتر از ظرفیت
صادرات عنوان و اظهار کرد« :اگر خط
هوایی کرمان  -مسقط و کرمان -
کراچی راهاندازی شود به گردشگری و
سرمایهگذاری استان کمک میکند».

کشورهای هدف صادراتی خرما تغییر کرده است
گروه اقتصاد :رئیس انجمن ملی
خرما گفت« :بازارهای صادراتی خرما
بعد از تحریمها تغییر کرده است .روسیه،
هندوستان ،آسیای جنوبشرقی خواهان
خرمای ایران هستند و میتوان  30درصد
از خرمای تولید شده را صادر کرد» .محسن
رشیدفرخی افزود« :زمانیکه صادرکنندگان
موفق میشوند بازار جدیدی برای محصول
صادراتی خود پیدا کند متاسفانه مسئوالن
مربوطه با تصویب قوانین یکشبه و به بهانۀ
کمبود و افزایش نرخ خرما ،روند صادرات
را متوقف میکنند .اما با نگاه دستوری
و ممنوعیتها نمیتوان انتظار تصاحب
بازارهای جدید را داشت» .به گفتۀ وی؛
تحریمها هزینۀ حمل و نقل از ایران به دیگر
کشورها را نسبت به کشورهای پیرامونی
بسیار باال برده و همین مسئله بر قیمت
تمامشدۀ محصول تاثیر گذاشته است.
رئیس انجمن ملی خرمای ایران با بیان
اینکه نرخ خرما از تورم موجود در کشور

تاثیر پذیرفته است ،گفت« :تورم در معیشت
کشاورزان و نرخ نهادههای کشاورزی اثر
گذاشته است قیمت نهادههای کشاورزی در
سالهای اخیر حدود  4تا  5برابر افزایش
پیدا کرده است .از اینرو برای ادامۀ روند
تولید باید قیمتی پیشنهاد شود که تولید
برای نخلداران بهصرفه باشد و از سوی
دیگر توان خرید بازار داخلی نیز حفظ شود.
به همین دلیل پیشبینی قیمت خرما دور از
انتظار نیست» .وی تاکید کرد« :کشاورزان
برای تامین حداقلهای زندگی ناچار به
افزایش نرخ خرما هستند» .به گزارش ایلنا،
وی چهارم مردادماه با اشاره به تاثیر گرما و
خشکسالی بر تولید محصوالت کشاورزی،
گفت« :خوشۀ خرما تعدادی از باغات جنوب
کرمان به دلیل گرمای بیش از حد خشکیده
شدند اما این مسئله آنقدر بحرانی نیست
که بر میزان تولید خرما تاثیر ملموسی
بگذارد» .این فعال اقتصادی میزان تولید
خرما در سال جاری را مانند سال گذشته

دانست و خاطرنشان کرد« :پیشبینی
برداشت یک میلیون و  300هزار تن خرما
دور از انتظار نیست؛ چراکه هنوز یک ماه از
فصل برداشت محصول باقی مانده است و
هماکنون نمیتوان برآوردی از میزان تولید
خرما ارائه داد» .رشیدفرخی با اشاره به
لزوم نهادینه کردن فرهنگ مصرف خرما،
اضافه کرد« :در سنوات گذشته موجودی
انبارها از خرما قابل توجه بود اما در سال
جاری مشکل جدی در زمینۀ ذخیرۀ خرما
نداریم و امیدواریم در یک ماه آینده انبارها
از خرمای سال زراعی گذشته خالی شوند».
وی با بیان اینکه قیمت گونههای مختلف
خرما متفاوت است و نرخ خرما کبکاب و
مضافتی با خرمای صادراتی متفاوت است،
گفت« :خرما مضافتی که پرمصرفترین
خرما در کشور است ،درب سردخانه کیلویی
 40تا  45هزار تومان بهفروش میرسد و
نرخ خرمای تولید امسال در مهر سال جاری
تعیین خواهد شد».

خبر

تذکر حسنپور به رئیسجمهور:

وضعیت معیشت مردم استان
کرمان مطلوب نیست

گروه جامعه :نماینده مردم سیرجان و بردسیر در
نطق میان دستور خود در صحن علنی مجلس شورای
اسالمی به رئیسجمهور در خصوص وضعیت نامطلوب
معیشت مردم ،مسکن و اشتغال در استان کرمان تذکر
داد و گفت« :متاسفانه حال مردم خوب نیست ،لطفا
چارهاندیشی کنید» .شهباز حسنپور همچنین خطاب
به رئیسجمهور بیان کرد« :دولت سیزدهم استان کرمان
را فراموش کرده است و تاکنون هیچگونه بودجهای در
خصوص پروژههای عمرانی استان کرمان در اختیار
استاندار قرار نگرفته است» .وی ادامه داد« :دولت باید
تا دیر نشده به احترام سردار دلها و مردم نجیب دیار
کریمان ،فکری عاجل برای حل مشکالت اساسی استان
کند» .به گزارش صفحه اینستاگرامی نماینده مردم
سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی ،حسن
پور همچنین با اشاره به وضعیت نامطلوب آب و راههای
استان کرمان ضمن تذکر به رئیسجمهور خواستار
رسیدگی به موارد مذکور شد.

وزارت بهداشت اعالم کرد

ممنوعیت پذیرایی در مراسم
عزاداری محرم

عزاداران حتما از ماسک استفاده کنند
ن عزاداری بايد تهويۀ مناسب داشته باشد
مكا 
گروه جامعه :معاون فنی مرکز سالمت محیط وزارت
بهداشت با اشاره به پروتکلهای بهداشتی ایام عزاداری
در ماه محرم و صفر ،گفت« :شرکتکنندگان مراسم
عزاداری در شهرهای قرمز و نارنجی ،در فضای بسته و
حتی باز ،حتما از ماسک استفاده کنند».
محسن فرهادی تاکید کرد« :فاصلهگذاری اجتماعی
در مساجد و هیئتهای عزاداری رعایت شود و مکانهای
عزاداری حتما از تهویۀ مناسبی برخوردار باشند».
وی افزود« :توصیۀ ما به متولیان مساجد و هیئتهای
عزاداری این است که به دلیل شرایط کرونایی ،نذریها
را هنگام خروج به عزاداران بدهند و از صرف غذا در
فضای بسته و حتی باز به دلیل برداشتن ماسک
خودداری شود».
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،فرهادی بیان
کرد« :توصیه میکنیم که یک نفر به عنوان متولی در
هر حسینیه و مسجد ،کارت واکسن شرکتکنندگان در
عزاداری را بررسی کند».
وی ادامه داد« :افرادی که دارای عالئم هستند،
مراسم را از طریق رسانه ملی دنبال کنند».
معاون فنی مرکز سالمت محیط وزارت بهداشت
گفت« :امسال قرار بود که بر اساس سامانۀ واکسیناسیون
ورود افراد به مناطق مختلف کنترل شود ،اما هنوز این
امر محقق نشده است».

همزمان با تاسوعا و عاشورای حسینی؛

مراسم جوشزنی در روستای
تاریخی میمند برگزار میشود

گروه جامعه :مدیر پایگاه میراث جهانی منظر فرهنگی
میمند در استان کرمان از آغاز عملیات ساماندهی و
مرمت مسجد و حسینیه تاریخی روستای صخرهای
میمند به مناسبت ماه محرم و صفر خبر داد و گفت:
«طرح توسعه و ساماندهی محوطۀ روبهروی حسینیه نیز
با همکاری دهیاری و شورای اسالمی روستای تاریخی
میمند انجام شده است».
رضا ریاحیان با بیان اینکه روستای میمند به دلیل
داشتن بافتی پویا و زنده ،هر سال در ایام محرم و صفر
میزبان عزاداران حسینی است ،افزود« :امسال نیز به
همین مناسبت در روز تاسوعا و عاشورای حسینی
مراسم جوشزنی که از آثار ثبت شده در فهرست آثار
ملی است در محوطۀ مقابل حسینیۀ روستای میمند
برگزار میشود».
به گزارش ایرنا کرمان ،وی خاطرنشان کرد« :پایگاه
میراث جهانی منظر فرهنگی میمند طبق روال هر سال
برای بهتر برگزار شدن ویژه برنامههای ایام محرم و صفر
تمامی تالش خود را با مشارکت اهالی و مسئوالن به کار
میگیرد تا بتواند بیش از گذشته در حفظ و حراست از
آداب و رسوم مردم این منطقه نقش مهمی را ایفا کند».

