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رئیس سازمان مدیریت  اقتصاد:  گروه 
به  اشاره  با  کرمان  استان  برنامه ریزی  و 
راه حل  تنها  استان،  در  غیرمتوازن  اشتغال 
و  دانست  سرزمین  آمایش  طرح  را  آن 
گفت: »این ادعا را نداریم که طرح آمایش 
و همۀ مسائل  است  منَزل  سرزمین، وحی 
را پاسخ گفته و حل کرده؛ اما یک مبنای 
ابتدایی خوب برای شروع است و در طول 
را  بود  زمان هم فرصت داریم هر جا الزم 

اصالح کنیم«.
دوازدهم  یک شنبه  روز  رودری  جعفر 
با اصحاب رسانه  تیرماه در نشست خبری 
استقامت  خبرنگار  سوال  به  پاسخ  در 
استان  در  غیرمتوازن  اشتغال  درخصوص 
بیان کرد: »اشتغال نامتوازن غیرقابل انکار 
هم  ما  رسمی  گزارشات  در  کامال  و  است 

آمده است«.
در  نه تنها  توازن،  »عدم  داد:  ادامه  وی 
نیز  حوزه ها  سایر  در  که  اشتغال  حوزۀ 
صنایع  تمرکز  مثال  عنوان  به  دارد.  وجود 
و  است  بیشتر  شهرستان ها  از  تعدادی  در 
فعالیت و معادن هم بیشتر است به گونه ای 
مربوط  استان  افزودۀ  ارزش  که 60 درصد 

به چهار شهرستان است«.
برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
این  راه حل  این که  بیان  با  کرمان  استان 
نامتوازنی، طرح آمایش است، افزود: »یعنی 
باید بتوانیم جایی که از ظرفیت ها استفاده 
نمی شود را وارد مدار استفاده کنیم و جایی 
از توان استفاده می شود را  که دارد خارج 

تنظیم کنیم«.
که  مسائلی  از  »یکی  شد:  یادآور  وی 
بحث  همین  داریم  استان  کالن  حوزۀ  در 
توان  ارزیابی  و  آمایش  بحث  در  است. 
از  کشاورزی  بخش  استان،  اکولوژیک 
توان  برابر  دو  که  است  بخش هایی  جمله 
اکولوژیک آن در استان استفاده می شود«.

رودری بیان کرد: »مفهوم ساده اش این 
انسان،  یک  به عنوان  من،  مثال  که  است 
معمولی  توان،  این  از  اگر  و  دارم  توانی 
پایدار  حرکت  یک  می توانم  کنم  استفاده 
داشته باشم اما اگر در یک دورۀ کوتاه مدت 
بکشم  کار  معمولی  توان  از  بیش  از خودم 
نمی توانم  دیگر  و  می شوم  فرسوده  حتما 

ادامه بدهم«.
دو  حاضر  حال  در  این که  بیان  با  وی 
استان  در  کشاورزی  بخش  توان  برابر 

»در  کرد:  خاطرنشان  می شود،  استفاده 
اکتشافات  استان،  جنوبی  پهنۀ  و  مناطق 
در  االن  که  شده  انجام  کم  خیلی  معدنی 
حال گسترش است و یکسری اقدامات که 
در  االن  افتاد،  اتفاق  اخیر  سال  چند  در 
برنامه های استان کامال وجود دارند. مانند 
حلقۀ  شکل  به  که  راه آهن  شبکۀ  طرح 
و  ریگان  تا  چابهار  از  اسبی  نعل  ارتباطی 
جاسک، تعریف شده و محوری که در واقع 
و  کرمان  بندرعباس،  از  ارتباطی  شاهراه 
برای  مثال  برق  شبکۀ  بین  و  است  مشهد، 
شبکۀ  توسعۀ  و  برق رسانی  مناسب  توزیع 
در طرح  گاز، همه  و  آب  برق،  زیرساخت، 

آمایش آمده است«.
برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
هم  »محورهایی  داد:  ادامه  کرمان  استان 
که االن در بحث معادن در جنوب استان 
اکتشاف  بایستی  کرمان مطرح شده حتما 
نیز  سرمایه گذاری  آن  با  متناسب  و  انجام 

انجام شود«.

کرمان در جذب سرمایه گذار 
خارجی موفق بوده است

همچنین  وی  استقامت،  گزارش  به 
فردای  خبرنگار  دیگر  سوال  به  پاسخ  در 
سرمایه گذاری  جذب  دربارۀ  کرمان 
در  استان  ناموفق  تجربه های  و  خارجی 
واقع بینانه  میزان  همچنین  و  حوزه  این 
بیان  سرمایه گذاری ها،  این  جذب  بودن 
خارجی  سرمایه گذاری  جذب  »در  کرد: 
حوزۀ  در  تصمیم گیری ها  یکسری 
اتفاق  کشوری  کالن  سیاست گذاری های 
 7.7 رشد  نرخ  که  زمانی  اتفاقا  و  می افتد 

درصدی ارائه شد، ما یکسری الزامات برای 
که  الزاماتی  از  یکی  گرفتیم؛  نظر  در  آن 
این  شده،  گرفته  نظر  در  آن  تحقق  برای 

است که شرایط و بستر آن فراهم شود«.
برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
در  کرمان  این که  بیان  با  کرمان  استان 
که  بوده  استان هایی  جزو  سال ها  برخی 
جذب سرمایه گذاری خارجی خوبی داشته 
ادامه داد: »این سرمایه گذاری ها در  است، 
افتاده  اتفاق  همین حدودا 8 سال گذشته 
است و بنابراین کرمان تجربۀ آن را دارد«.

حضور معین ها بر اقتصاد استان 
مثبت بوده است

به  اشاره  با  استقامت  خبرنگار 
استان  در  اقتصادی  معین های  شکل گیری 
گفت:  رزم حسینی،  استانداری  زمان  از 
معین های  فعالیت   از  گزارشی  »تاکنون 
که  نمی دانیم  و  نشده  منتشر  اقتصادی 
فعالیت این معین ها چه تاثیری بر اقتصاد 
استان داشته است. چیزی که از دور دیده 
به  معین ها  این  می رسد  نظر  به  می شود 
و  آمده اند  امداد  کمیته  و  بهزیستی  کمک 
نهادها  این  شبیه  بیشتر  هم  آن ها  فعالیت 
برای  جایگاهی  چه  بفرمایید  لطفا  استو 
آن ها قائل هستید و آیا برنامۀ جدید برای 
معین های اقتصادی استان در نظر دارید؟«.

رودری اظهار کرد: »از زمان شکل گیری 
در  زیادی  تغییرات  اقتصادی  معین های 
تغییراتی  با  بپذیریم  باید  داشتیم  استان 
اتفاق  استان  مدیریتی  کالن  سطح  در  که 
معین های  بر  ناخودآگاه  مسئله  این  افتاد، 
زمانی  تا  زیرا  است.  تاثیرگذار  اقتصادی 

که موضوع طرح مسئله بشود و روی ریل 
بیفتد، طوالنی می شود و یک بخش از آن 

به دلیل این مسئله است«.
به عنوان  ما  وجود  این  »با  افزود:  وی 
به  طور  تقریبا  را  برنامه  مدیریت،  سازمان 
یک  هم  االن  و  کردیم  دنبال  مستمر 
اقتصادی  معین های  داریم.  کامل  گزارش 
یک برنامۀ سه ساله داشتند که سال 1400 
به پایان رسید و االن دوباره باید یک برنامۀ 
به  موضوع  که  بخواهیم  آن ها  از  جدید 
در  امیدواریم  که  شده  منعکس  استاندار 
ستاد اقتصاد مقاومتی تصمیم گیری جدید 

با تجدیدنظر انجام شود«.
برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
کل  »در  کرد:  خاطرنشان  کرمان  استان 
تاثیرگذاری  واقعا  استان  در  پارامتر  این 
دربارۀ  باهنر  دانشگاه  است.  داشته  مثبتی 
انجام داده  این موضوع یک کار تحقیقاتی 
دکتر  آقای  که  است  زمانی  به  مربوط  که 
مهرابی در دانشگاه بودند و هنوز به عنوان 
نکرده  آغاز  را  خود  کار  استاندار  معاون 
در  که  می دهد  نشان  ارزیابی  این  بودند. 
یکسری از شاخص های اقتصادی اثر حضور 
قابل  و  بوده  مثبت  اقتصادی  معین های 

قبول بود«.  

اقتصاد دانش بنیان مانع فرار 
مغزها می شود

»دربارۀ  کرد:  سوال  استقامت  خبرنگار 
فعالیت  روی  چقدر  دانش بنیان  اقتصاد 
از  خصوص  به  دانش بنیان  شرکت های 
سوی شرکت های بزرگ نظارت می شود و 
این ها  اگر  زیرا  بودند.  موفق  این ها  چقدر 
یابد.  کاهش  مغزها  فرار  باید  باشند  موفق 

آیا گزارشاتی در این زمینه وجود دارد؟«.
دانش بنیان  »اقتصاد  داد:  پاسخ  رودری 
شروع  که  است  نو  کار  یک  شکل  این  به 
قانونی  و  طراحی شده  سازوکار  با  و  شده 
را  کارش  ساختار  این  اگر  دارد  وجود  که 
دست انجام دهد، نظارت هم می تواند اتفاق 

بیفتد«. 
وی افزود: »نکتۀ بسیار خوبی که دربارۀ 
این  اشاره کردید حتما  فرار مغزها  کاهش 
این که  از  پس  و  است  بسیار خوب  قانون، 
شود،  ابالغ  آن  اجرایی  آیین نامه های 
اقتصاد  توسعۀ  از  زیادی  بخش  می تواند 
دانش بنیان را شتاب ببخشد و حل کند«. 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کرمان:

راه حل اشتغال نامتوازن در استان طرح آمایش است مدیرکل ورزش و جوانان کرمان 
مطرح کرد

آمار پرداخت تسهیالت 
ازدواج در استان پایین است

استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل  جامعه:  گروه 
تسهیالت  پرداخت  در  بانک ها  همکاری  بر  کرمان 
تسهیالت  پرداخت  »در  گفت:  و  کرد  تاکید  ازدواج 
ازدواج در استان کرمان مشکالتی وجود دارد و نیاز 
این  تا پرداخت  بانک ها تذکراتی داده شود  به  است 

تسهیالت را ساده بگیرند«. 
میثم پاریزی افزود: »از ابتدای امسال تاکنون 16 
درصد تسهیالت ازدواج در استان پرداخت شده که 

آمار مناسبی نیست«.
به گزارش تسنیم کرمان، وی 13 تیرماه در ستاد 
ساماندهی جوانان استان کرمان اظهار کرد: »در هفتۀ 
برنامه هایی  مناسبت  همین  به  و  داریم  قرار  ازدواج 
در  کرمان  استان  در  هفته  این  بزرگداشت  برای 
جوانان  آسان  ازدواج  به ویژه  ازدواج  ترویج  راستای 

پیش بینی و برگزار شده است«.
پاریزی با بیان اینکه در استان کرمان تعداد 162 
درصد   60« گفت:  داریم،  اعتبارنامه  دارای  سمن 
اعتبارنامه هایی که صادر شده در حوزۀ اجتماعی از 
جمله ازدواج، سالمت، آسیب های اجتماعی و اشتغال 

است«.
کرمان  استان  سمن های  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بعضاً  که  داشتند  برنامه هایی  گذاشته  سال های  در 
به عنوان الگو در سطح کشور مطرح شده است، افزود: 
مناسبت  به   استان کرمان  برنامه در  از 400  »بیش 
برگزار می شود که بخشی  ازدواج  گرامیداشت هفتۀ 
از آن ها از ابتدای این هفته به مناسبت سالروز ازدواج 
شده  برگزار  زهرا)س(  حضرت  و  علی)ع(  حضرت 

است«.
مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان با اشاره به 
تشکیل ستادهای شهرستانی بزرگداشت هفتۀ ازدواج 
در سطح استان، ادامه داد: »ترویج ازدواج آسان در 
ازدواج  هفتۀ  برگزاری  ستاد  اولویت های  از  جامعه 

است«.
وی با اشاره به اینکه در این راستا جشن ازدواج 
50 زوج جوان کرمانی در سالن شهدای کارگر برگزار 
شد و خیرین و مردم در برگزاری این جشن کمک 
بسیار خوبی کردند، گفت: »مجمع خیرین ازدواج در 
بزرگی  کار  مهم  این  و  شد  راه اندازی  کرمان  استان 
برای توسعۀ ازدواج آسان و کمک به اقشار مستضعف 
جامعه و شناسایی زوج های نیازمند و تهیۀ جهیزیه 
است«. پاریزی با بیان اینکه مجمع خیرین ازدواج در 
استان با شعار ازدواج آسان و خانواده پایدار راه اندازی 
شده است، افزود: »در این مجمع مشاوره های قبل و 

بعد از ازدواج در دستور کار است«.

خبر

گروه جامعه: فرزاد حسین آبادی شناگر قهرمان 
خجالت  قبال  معلولیت  دلیل  به  »من  گفت: 
می کشیدم بیرون بروم، اما از وقتی با ورزش آشنا 
شدم دیدم بسیاری با داشتن محدودیت هایی موفق 
شده اند و همین باعث شد من هم انگیزه پیدا کنم«. 
فعالیت  و  دارد  سال   24 که  حسین آبادی 
ورزشی را از سال  ۹1 شروع کرده است امسال 26 
خردادماه با روحیۀ خوب و چنین نگاهی به ورزش، 
در مسابقات بین المللی شنا که در تهران برگزار شد، 
شرکت کرد و توانست چهار مدال جایزه بگیرد. او 

آرزوی خود را کسب طالی جهانی عنوان کرد.
خبرنگار  با  گفت وگو  در  توانیاب  شناگر  این   
ادامه  در  که  داد  توضیحاتی  باره  این  در  استقامت 

می خوانید.
فوتبال  با   ۹1 سال  »از  گفت:  حسین آبادی 
بچه های  با  کردم،  شروع  را  ورزشی ام  فعالیت های 
سی تی بازی می کردم، اما چون معلولیتم قطع عضو 
بشوم،  مسابقه  وارد  نمی توانستم  بود،  پا  ناحیۀ  از 

تغییر رشته دادم و وارد شنا شدم«.
از  قبل   ۹4 تا   ۹1 سال  از  این که  بیان  با  وی 
مبتدی  صورت  به  بیایم  رعد  مجتمع  به  این که 
هیات  نظر  زیر  خمینی  امام  استخر  در  و  فعالیت 
»اما  افزود:  می کردم،  فعالیت  معلولین  و  جانبازان 
از سال ۹4 در مجتمع رعد ثبت نام کردم، و از آن 
پس، وارد فعالیت حرفه ای شدم، که اولین مسابقه ام 
رشتۀ  در  توانستم  و  بود،   ۹4 سال  در  مهررضوی 

فرزاد حسین آبادی توانیاب و قهرمان شنا:

آرزو دارم طالی جهانی بگیرم 

100 متر کرال پشت مدال نقره بگیرم«.
داد:  ادامه  توانیاب  شناگر  این 
تا این که در  ادامه داشت  »تالش های من 
سال ۹6 توانستم رکورد 100 متر قورباغه 

در  من  اسم  و  کنم،  جابه جا  ایران  در  را 
گرفت.  قرار  نفر  سه  جزو  آسیا  رنکینگ 
ملی  تیم  سوی  از  که  شد  باعث  همین 
دعوت بشوم و در سال ۹6 برترین شناگر 

هم شناخته شدم«.
حسین آبادی با اشاره به شیوع کرونا که 
از سال ۹8 به بعد عمال بیش از دو سال 
نتوانست در مسابقات شرکت بکند و به او 
ویزا داده نمی شد، اظهار کرد: »اما باالخره 
در 26 خرداد امسال توانستم در مسابقات 
خارجی  تیم  چند  حضور  با  بین المللی 
ای تی  نظر  تحت  تایلند  و  قزاستان  عراق، 
موفق  آن،  نتیجۀ  در  که  کنم  سی شرکت 

شدم چهار رکورد ملی را ثبت کنم«.
وی تصریح کرد: »سه رکورد انفرادی و 
یک رکورد تیمی را به نام خودم ثبت کردم 

و توانستم خودم را ارتقا بدهم«.
این شناگر قهرمان در مورد برنامه های 
بازی های کشورهای  آینده گفت: »امسال 
دارم  رو  پیش  را  پاراآسیایی  و  اسالمی 
حدود  اسالمی  کشورهای  بازی های   .
و  می شود،  برگزار  ترکیه  در  مردادماه 

در  بوده  قرار  که  پاراآسیایی  بازی های 
شهریور ماه به میزبانی چین برگزار شود، 
فعال به خاطر وضعیت کرونا مقداری عقب 
افتاده است، و احتماال در جایی دیگر مثل 

قطر یا ژاپن برگزار خواهد شد«.
این  به  پاسخ  در  حسین آبادی 
چه  از  »او  که  استقامت  خبرنگار  پرسش 
حمایت هایی برخوردار است؟«، بیان کرد: 
آشنا  رعد  موسسه  با  که   ۹4 سال  »از 
کرده  حمایت  من  از  موسسه  این  شدم، 
است و متاسفانه تا به حال از سوی هیچ 
حمایت  مورد  کرمان  در  دیگری  باشگاه 
از مسابقۀ اخیر،  قرار نگرفته ام. حتی قبل 
مسئوالن گفته بودند اگر توان مالی برای 
پرداخت هزینه ها را ندارم به مسابقه نروم، 
اما خوشبختانه رفتم و دست پر برگشتم. 
بین چند  زیادی  اختالف  با  تیم کرمان  و 
ملی  رکورد  شش  شد.  قهرمان  دیگر  تیم 
آن  تای  سه  که  زدند،  کرمان  بچه های  را 

سهم من بود«.
در  ورزش  کنار  »در  داد:  ادامه  وی 
شرکت  نقاشی  مثل  رعد  کالس های 

درس  آی تی  فوق دیپلم  تا  می کنم؛ 
زیادی  وقت  ورزش  با  چون  اما  خوانده ام. 

از من گرفته می شد دیگر ادامه ندادم«.
به  خطاب  قهرمان  شناگر  این 
مسئوالن با تاکید بر این که بابت هزینه ها 
را  بخشی  رعد  موسسه  خوشبختانه 
می پردازد، افزود: »از مسئوالن انتظار دارم 
که بیایند از بچه های معلول حمایت کنند. 
چون آن ها منبع درامدی ندارند که بیایند 
جامعه  در  باید  بچه ها  این  کنند.  ورزش 
است  امکان خوبی  ورزش  و  بشوند،  دیده 

که بیشتر دیده بشوند«.
روی  بر  ورزش  این که  به  اشاره  با  وی 
خاطرنشان  است،  داشته  زیادی  تاثیر  من 
خجالت  قبال  معلولیت  به دلیل  »من  کرد: 
با  وقتی  از  اما  بروم،  بیرون  می کشیدم 
ورزش آشنا شدم دیدم بسیاری با داشتن 
همین  و  شده اند  موفق  محدودیت هایی  

باعث شد من هم انگیزه پیدا کنم«. 
بود:  این  حسین آبادی  پایانی  حرف  و 
»ورزش را ادامه  می دهم و آرزو دارم طالی 

جهانی بگیرم«. 


