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با سفیــــر کرمــان بهتـــــر دیده شوید
سفیــــر کرمــــان راهمـــه می خوانند
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شماره 1282  تک شماره 1000 تومان

سیاسی ، اجتماعی

روزانهم

 فرمانده سپاه استان کرمان:

طرح شهید سلیمانی بزرگ ترین کمک 
مؤمنانه برای قطع زنجیره کرونا است

2

موسسه بیماران خاص کرمان در 
جنوب شرق کشور بی نظیر است

2

مدیرعامل هالل احمر کرمان:

مشکالت محیط زیست، سالمت و حتی امنیت 
جامعه را در معرض خطر قرار می دهد

4

 دومآگهی مناقصه نوبت 
شورا شهر نسبت به برگزاری مناقصه  99ش / /  501شهرداری چترود در نظر دارد به استناد مجوزنامه های شماره 

 عمومی جهت اجرای پروژه مسیر آب راه و رفوژ وسط بلوار خلیج فارس در سه فاز اقدام نماید.

 مبلغ سپرده اجراء پروژهمدت  عنوان پروژه
برآورد  تکیه علی اصغر )ع( تا تقاطع خیابان نواب فاز اول از

 ریال 000/000/000/4هزینه 
 000/000/000 سه ماهه

 
جهت دریافت اسناد و شرایط مناقصه به واحد عمران  50/5/5000لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط از مورخ 

 مراجعه نمایند.

 شرایط مناقصه:
 62/5/5000لغایت  50/5/5000تاریخ ـ تاریخ دریافت و تحویل اسناد از  5

 62/5/5000ـ تاریخ بازگشایی پاکات 6

ریال ( جهت دریافت اسناد  000/000/5ـ محل دریافت اسناد مناقصه امورمالی شهرداری ) مبلغ  3
 مناقصه پرداخت گردد.

 ـ تمامی مدارک باید داخل پاکت جداگانه الف و ب و ج و بصورت الک و مهر تحویل امور مالی 0
 شهرداری گردد و به اسناد فاقد مدارک کافی و مخدوش ترتیب اثر نخواهد داد.

نفع  هـ در صورتیکه نفر اول حاضر به انجام قرارداد نبود مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه ب 1
 شهرداری ضبط  و با نفر بعدی قرارداد منعقد می گردد.

 03033635100ـ تلفن تماس :  2

سالمت جسمی و روحی افراد جامعه زیر بنای سالمت و رفاه اجتماعی است 
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان  با  قرار گرفتن در آستانه هفته 
سالمت  مدیر کل بهزیستی استان کرمان لزوم توجه هرچه بیشتر مسئوالن به 
سالمت جسمی و روحی افراد جامعه را که زیر بنای سالمت اجتماعی ونهایتا ارتقا 

سطح رفاه اجتماعی است را مورد تاکید قرار داد 
عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی استان کرمان با تبریک فرا رسیدن هفته 
سالمت وارج نهادن به تالش ایثارگرایانه مدافعان سالمت در شرایط کنونی با اشاره 

به اهمیت حفظ همه ابعاد سالمت
 جامعه هدف بهزیستی ؛ حفظ کرامت انسانی وآرامش روحی و روانی در کنار توجه 
به سالمت جسمی آنان به ویژه افراد دارای معلولیت را از وظایف ذاتی بهزیستی 
دانست و افزود:  بی تردید دست یابی به سطح مطلوب رفاه  در ابعاد فردی واجتماعی 

مستلزم ارتقا سطح  سالمت روحی روانی وجسمی همه آحاد جامعه است 
وی افزود : تنها راه دستیابی به این مهم ایجاد زیر ساختهای فراگیر، فراهم سازی 

شرایط برای دسترسی آسان همه اقشار به فرصتهای برابر دریافت خدمات
 درمانی و بهداشت عمومی در کنار توجه به اصول خود مراقبتی به طور وسیع 

درسطح جامعه  می باشد
مدیرکل بهزیستی استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود بابیان اینکه 
سالمت جسم و روح آحاد جامعه زیر بنای حرکت جامعه به سوی پیشرفت و تعالی 

می باشد اذعان داشت :  بر همین اساس  تالش مجموعه بهزیستی در راستای 
نهادینه کردن فرهنگ پیشگیری بوده و خدمات بهزیستی در حوزه پیشگیری و 
تالش همکاران ما در گسترش فرهنگ پیشگیری و در تداوم آن خدمات گسترده 
در حوزه توانبخشی به منظور جلوگیری از گسترش کم توانی و نیز جلوگیری از 

پیشرفت محدودیتهای افراد دارای معلولیت از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد 
وی همچنین با اشاره به اینکه به گفته امیرمومنان سالمتی یکی از نعمتهای بزرگ و 
مجهول خداوند است اظهار داشت :  تمام تالش مجموعه بهزیستی در همه معاونتها 
در راستای افزایش سالمت اجتماعی جامعه می باشد و برنامه ریزی ما به سمتی 
بوده که نتیجه همه ماموریت ها و خدمات  بهزیستی به ارتقای سالمت اجتماعی 

منجر شود 
چرا که وجود سالمت اجتماعی جامعه را از بروز انواع آسیبها و مشکالت ایمن می 

نماید
صادق زاده همچنین از کلیه متفکرین ،دانش پژوهان،خیرین ،جامعه شناسان و 
مردم خواست تا با پیشنهادات و طرح های عملیاتی خود در حوزه  سالمت اجتماعی 

، بهزیستی را در نهادینه کردن این مهم یاری رسانند

سالمت اجتماعی 
جامعه را در برابر 
بروز آسیبها ایمن 

می کند

 اهدای خون ، اهدای زندگیست

استاندار کرمان تاکید کرد

 نباید یک 
متر به حاشیه 
نشینی اضافه 

شود
صفحه 2
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سرمازدگی ۱۵ هزار میلیارد ریال به باغات 
پسته رفسنجان خسارت وارد کرد 

رئیس جهاد کشاورزی رفسنجان گفت: سرمازدگی سه شب 
اخیر موجب از بین  رفتن بیش از ۱۳ هزار و ۶۰۰ تن پسته 
به ارزش ۱۵ هزار میلیارد ریال طی چند روز اخیر در این 

شهرستان شد.
عباس حاج  عبداللهی افزود: بیشترین میزان خسارت وارده 
ناشی از سرمازدگی به محصول پسته در شهرستان رفسنجان 
در منطقه کبوترخان است که سرمازدگی به بیش از ۵۵ درصد 
باغات پسته آن هم از نوع رقم  فندقی این منطقه خسارت زده 

است.
وی اظهار داشت: میانگین تناژی خسارت سرمازدگی به باغ 
های پسته در شهرستان رفسنجان حدود ۱۳ هزار و ۶۰۰ تن 
تخمین زده می شود که تقریبا ۱۵ هزار میلیارد ریال خسارت 

وارد شده است.
حاج عبداللهی خاطرنشان کرد: بیشترین خسارت سرمازدگی 
به باغات منطقه نوق، بهرمان، اسماعیل آباد و جوادیه فالح وارد 
شده که رقم احمدآقایی در این منطقه خسارت دیده و در 
منطقه کشکوئیه  و حومه شهرستان، سرمازدگی خسارت قابل 

توجهی وارد نکرده است.
وی با بیان اینکه سرمازدگی در منطقه رفسنجان نقطه به نقطه 
بوده است، افزود: تقریبا ۸۰ درصد خسارت سرمازدگی مربوط به 
۱۶ فروردین ماه و 2۰ درصد خسارت مربوط به ۱۷ فروردین ماه 
است که در رفسنجان خسارت سرمازدگی در دمای باالی صفر 
درجه، تقریبا بین صفر تا هفت درجه اتفاق افتاده که این دما در 

مناطق مختلف رفسنجان متفاوت بوده است.
رئیس جهاد کشاورزی رفسنجان گفت: سرمازدگی به  گونه ای 
بوده که بخش وسیعی را درگیر نکرده و در مناطق مختلف در 
باغات و نقاط مختلف بروز کرده و محصوالت را از بین برده است.

حاج عبداللهی عنوان کرد: این مدل سرمازدگی غیرقابل پیش 
بینی است.

وی با اینکه دمای هوا در سه شب گذشته هفت درجه باالی 
صفر بود، سرما درختان  را گرفتار کرد و در مناطق ذکر شده بین 

۱۵ تا ۱۰۰ درصد محصول خسارت وارد شده است.
رئیس جهاد کشاورزی در ادامه گفت: به طور میانگین یک 
چهارم محصول امسال از بین رفته است که تقریبا 2۵ درصد 

پسته رفسنجان بر اثر سرمازدگی خسارت دیده است.

مشارکت حداکثری کارکنان  شرکت فوالد 
مشیز در انتخابات ۱۴۰۰شد 

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری بردسیر مهندس میرصادقی 
فرماندار بردسیر و مهندس جهانشاهی معاون فرماندار با مهندس 

ستوده مدیرعامل فوالد مشیز دیدار و گفتگو کرد
پیشاپیش  جدید  سال  تبریک  ضمن  میرصادقی  مهندس 
از زحمات  را تبریک گفت و  فرارسیدن ماه مبارک رمضان 
کارکنان شرکت فوالد مشیز در رعایت پروتکل های بهداشتی 
و فاصله گزاری اجتماعی درکنترل بیماری کووید ۱۹ قدردانی 
قاسم  حاج  طرح  اجرای  در  شهرستان  صنایع  افزود  و  کرد 
سلیمانی نقش موثری داشته و درحال حاضر شهرستان بردسیر 

جز شهرستان های برتر استان دراجرای این طرح بوده است
فرماندار بردسیر همچنین بااشاره به انتخابات پیش رو خواستار 
انتخابات  در  مجموعه  این  کارکنان  حداکثری  مشارکت 
۱4۰۰شد آقای میرصادقی ازاشتغال ایجادشده توسط صنایع 
فوالدی درشهرستان خصوصافوالدمشیزقدردانی وازآقای ستوده 
خواست طرحهای توسعه ای واحدخودرااجرایی کرده وجهت 
فوالد  مدیرعامل  مهندس ستوده  مساعدداد  آنهاقول  اجرای 
مشیز نیز ضمن تقدیروتشکرازآقای میرصادقی وحمایتهای 
ایشان ،گزارشی ازعملکرد یک ساله فوالد مشیز را ارایه داد 
وگفت درحال حاضر به طور تقریبی ۷۰۰نفر در این مجموعه 
مشغول به فعالیت میباشند و  اظهار امیدواری کرد باحمایتهای 
آقای فرماندار فازهای جدید راه اندازی و تعداد افراد بیشتری 

مشغول به کار گردند

 اخبارشهرستان های
استان کرمان

استاندار کرمان گفت: باید با متخلفان و متصرفان اراضی ملی برخورد 
کرد و نباید اجازه بدهیم یک متر به حاشیه و تصرفات غیرقانونی در 

شهرها اضافه شود.
دکتر»علی زینی وند« در بازدید از روند ثبت نام انتخابات شوراهای 
روستا در بخشداری مرکزی شهرستان کرمان با اشاره به اینکه سومین 
روز ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراهای روستا است، اظهار کرد: 
امیدواریم همه کسانی که توانمند و عالقمند به این حوزه هستند، برای 

شوراهای روستا ثبت نام کنند.
وی افزود: بیش از 2۷۰۰ روستا در استان کرمان واجد تشکیل شورای 
روستا داریم که ۸۷۰۰ کرسی شورا در استان تشکیل خواهد شد و 
برای اینکه شورای یک روستا به حد نصاب برسد باید حداقل یک نفر 

بیش از تعداد کرسی های موردنیاز ثبت نام کنند.
زینی وند تصریح کرد: به فرمانداران و بخشداران تاکید کرده ایم از همه 
ابزار قانونی استفاده و مردم و معتمدان را تشویق کنند تا کسانی که 
واجد شرایط هستند، ثبت نام کنند به ویژه از خانم ها و آقایان جوان و 

تحصیلکره در روستاها دعوت می کنم در شوراها ثبت نام کنند.
وی بیان کرد: انتظار ما این است برای هر روستا حداقل دو برابر تعداد 
کرسی ها ثبت نام کنند زیرا ممکن است کسی مدرکی کم داشته و 
شرایط قانونی نداشته باشد و یک روستا و جمیعیت بدون شورا باقی 
می ماند؛ ممکن است اعتبارات آن روستا کاهش یافته و مدیریت 
اعتبارات در دست مردم همان روستا قرار نمی گیرد و نسبت به حق و 
حقوق قانونی خود محروم می شوند لذا خواهش می کنم جوانان از این 

فرصت استثنایی استفاده و مدیریت روستای خود را به عهده بگیرند.
استاندار کرمان در بخش دیگری از سخنانش گفت: امکانات بخشداری 
و و ادارات تابعه وزارت کشور در تراز ماموریت ها و گستردگی وظایف 
نیست.وی افزود: بخشداری ها را در اولویت تجهیزات در سال جدید 
قرار می دهیم و تالش می کنیم این مراکز را تقویت کنیم زیرا صف 

اصلی مواجه و خدمت رسانی به مردم بخشداری ها هستند.
کرد:  بیان  بخشداری  در  انسانی  نیروی  کمبود  درباره  وند  زینی 
استخدامی جدید در شرف انجام است و امیدواریم بخشی از نیروهای 

بخشداری از این محل تامین شود. 
وی در ادامه تاکید کرد: باید کار انتخابات با دقت بیشتر انجام شود زیرا 
دوره حساسی داریم و نباید ثبت نام نامزدهای انتخابات شورهای روستا 

به روزهای آخر موکول شود.
باید تالش شود تا شورای هیچ  اینکه  با تاکید بر  استاندار کرمان 

روستایی از حد نصاب نیفتد، گفت: بخش مرکزی کرمان بیشترین 
مسائل و حاشیه را دارد. وی افزود: باید محکم روی محدوده شهر و 
محدوده قانونی روستا و حفاظت از اراضی ملی بایستیم و دهیاری ها 

باید حساس باشند و با تخلفات با شدت برخورد شود.
استاندار کرمان با اشاره به اینکه شناسنامه خوبی از حاشیه شهر کرمان 
درست شده و باید مسائل مهم در شهرستان دسته بندی و تصمیم 
گیری شود، افزود: نباید به حاشیه هایی که پیرامون تصمیمات ایجاد 

می شود، فکر کرد؛ مسئولیت تبعات دارد.
وی افزود: بنده انگیزه و جدیت برای حل مشکالت حاشیه نشینی 
رادارم و مدیری که به وظیفه اش عمل نکند اعالم کردم دستگاه قضایی 
گزارش بدهد و برخورد کند.زینی وند با اشاره به اینکه اگر سالیانه دو 
موضوع از مسائل حاشیه ای را حل می کردیم، اکنون جمع شده بود، 
تصریح کرد: مدیران آنچه که فکر می کنند درست است انجام بدهند؛ 
اعمال حاکمیت درد و رنج دارد اما برای قشر کمی، منافع آن برای 
همه مردم است و باید محکم کار کرد و باید جاذبه برای کل مردم و 
دافعه برای متخلفین باشد.استاندار کرمان تصریح کرد: باید با متخلفان 
و متصرفان اراضی برخورد کرد و نباید اجازه بدهیم یک متر به حاشیه 

و تصرفات غیرقانونی در شهرها اضافه شود.
وی با اشاره به بهانه تراشی ها عنوان کرد: مدیران برای خودشان مانع 

تعریف می کنند که کار انجام نشود.

استاندار کرمان تاکید کرد

 نباید یک متر به حاشیه نشینی اضافه شود

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان 
گفت: اعمال محدودیت  ها از فردا آغاز می شود و 
استمرار آن بستگی به رنگ بندی طبق اعالم وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارد.
با تغییر وضعیت رنگ بندی استان، کمیته امنیتی، 
مقابله  و  پیشگیری  ستاد  انتظامی  و  اجتماعی 
کروناویروس استان کرمان با فوریت تشکیل و در 
خصوص ترددها، محدودیت فعالیت اصناف و تشدید 

بر نظارت ها تصمیم گیری شد.
دکتر محمدصادق بصیری معاون سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی استاندار کرمان در این جلسه در تشریح 
الزامات قانونی طرح جامع هوشمند محدودیت ها در 
شرایط قرمز، نارنجی و زرد عنوان کرد: طبق آخرین 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  اعالم 

شهرستان های شهربابک، سیرجان، بافت، رفسنجان، 
قرمز،  وضعیت  در  بم  و  کرمان  کوهبنان،  زرند، 
رودبار جنوب،  عنبرآباد،  نرماشیر،  شهرستان های 
جیرفت، بردسیر، انار و منوجان در وضعیت نارنجی 
و شهرستان های فهرج، ریگان، قلعه گنج، کهنوج، 
فاریاب، ارزوئیه، رابر و راور در وضعیت زرد قرار دارند. 
وی بیان کرد: این رنگ بندی وضعیت فعلی استان 
است و احتمال تغییر آن با توجه به سیر صعودی 
باالی ویروس جهش یافته وجود دارد، اما امیدواریم 
با کنترل ها  و رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی 

شهروندان بتوانیم شرایط را تا حدی کنترل کنیم.
جانشین استاندار کرمان در ستاد استانی پیشگیری و 
مقابله با کرونا عنوان کرد: طبق طرح جامع هوشمند 
محدودیت ها، دورکاری کارمندان در وضعیت قرمز 
در اداراتی با ارائه خدمات ضروری به صورت یک دوم 

و در سایر ادارات دو سوم اعمال می شود.  
بصیری با بیان اینکه بخشداری ها و فرمانداری ها با 

توجه به برگزاری فرآیند انتخابات جزو دستگاه های 
ضروری تعیین شده اند، اضافه کرد: در بازار و کسبه 
نیز در شرایط قرمز تنها گروه شغلی یک می توانند 
فعالیت های  آنکه  ضمن  باشند،  داشته  فعالیت 
آموزشی و فرهنگی و اجتماعی در این شهرها تعطیل 
بوده و پالک های شخصی غیربومی نمی توانند به 

شهرستان های قرمز و نارنجی ورود کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان 
در  کارمندان  دورکاری  نارنجی  شرایط  در  گفت: 
ادارات ضروری یک سوم و دیگر ادارات یک دوم بوده 
و تنها فعالیت گروه های شغلی یک و دو امکان پذیر 
است. وی خاطرنشان کرد: فعالیت های آموزشی و 
فرهنگی و اجتماعی نیز در مناطق نارنجی ممنوع 
است. بصیری گفت: در شهرستان های زرد، وضعیت 
کاری کارمندان در ادارات ضروری به صورت کامل و 
دیگر ادارات یک سوم دورکاری است و تنها مشاغل 

گروه چهار در این شهرها تعطیل خواهند بود.

ابراز داشت: مسائل آموزشی نیز تنها حضور  وی 
مدارس  در  کارگاهی  دروس  دوم  و  اول  پایه های 
اعمال  می تواند  نفر  با ۱۰  و  اختیاری  به صورت 
شود. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
کرمان گفت: برگزاری مراسمات فرهنگی اجتماعی 
و نمازهای جماعت یومیه با ظرفیت ۵۰ درصد و 

تردد ها در این مناطق زرد بالمانع خواهد بود.
بصیری با بیان اینکه منع تردد شبانه از ساعت 22 
تا ۳  بامداد در تمام مناطق استان همچنان ادامه 
دارد، بیان کرد: ورود خودروهای شخصی ممنوع به 
شهرهای قرمز هر 24 ساعت یک میلیون تومان و 
شهرهای نارنجی ۵۰۰ هزار تومان جریمه دارد و 
برای منع تردد شبانه 2۰۰ هزار تومان جریمه دیده 

شده است.
وی خاطرنشان کرد: اعمال محدودیت  ها از فردا آغاز 
می شود و استمرار آن بستگی به رنگ بندی طبق 
اعالم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان خبر داد:

احتمال تغییر رنگ بندی وضعیت فعلی استان در روزهای آینده

 رئیس پلیس امنیت عمومی استان کرمان با اشاره به خدمات و 
اقدامات انجام شده در موسسه خیریه بیماران خاص ثامن الحجج )ع( 
استان کرمان گفت: موسسه بیماران خاص کرمان در جنوب شرق 

کشور بی نظیر است.
سرهنگ محمود پارسا در حاشیه بازدید از موسسه خیریه بیماران 
خاص استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بازدید از این موسسه 
خیریه را در راستای اهداف کاری پلیس امنیت عنوان کرد و افزود: این 
موسسه طی سال های گذشته خدمات زیاد و بسیار خوبی را به مردم 

این استان و جنوبشرق کشور ارائه کرده که جای تقدیر دارد. 
 رئیس پلیس امنیت عمومی استان کرمان اظهار داشت: در بازدید امروز 
شاهد بودیم تالش برای نجات جان بیماران و کیفیت بخشی به زندگی 

آنها در اولویت کاری پرسنل این مجموعه است .
وی با اشاره به خدمات نشر یافته موسسه خیریه بیماران خاص ثامن 
الحجج )ع( استان کرمان تا جنوبشرق کشور تاکید کرد: بخش های 

ضروری مورد نیاز بیماران خاص با کمک خیرین توسط این خیریه به 
جامعه ارائه می شود. 

وی اظهار داشت: پرسنل مجموعه بیماران خاص ثامن الحجج )ع( 
استان کرمان با اخالص و ایثار بدون کمترین چشم داشتی به بیماران 

خدمت می کنند و ایمان دارند خدمت به بیماران عبادت است. 
سرهنگ پارسا ضمن اعالم حمایت از موسسه خیریه ثامن الحجج )ع( 
تصریح کرد:  بخش های بستری و سایر مجموعه های فرهنگی ورزشی 
و ... موسسه خیریه بیماران خاص با جلب اعتماد خیرین و حضور و 
مشارکت این افراد ساخته شده است که بیانگر روحیه انسان دوستانه 

کرمانی ها است. 
وی گفت: کرمان یکی از استان ها با ظرفیت باال از نظر حضور و 
مشارکت خیرین در بخش های مختلف است و طی سالهای اخیر این 

مهم به اثبات رسیده است.
افتخار  باالترین  امنیت عمومی استان کرمان گفت:  رئیس پلیس 

موسسه خیریه ثامن الحجج تکیه بر توان خود مجموعه و خیرین، 
بدون کمک گرفتن از دولت است.

وی تاکید کرد: آینده مجموعه موسسه خیریه ثامن الحجج بسیار 
روشن است همانطور که این مجموعه هم اکنون نیز در جنوبشرق 

نمونه است.

موسسه بیماران خاص کرمان در جنوب شرق کشور بی نظیر است

 دبیرکل کانون دانشگاهیان ایران اسالمی گفت: جامعه دانشگاهی به 
عنوان قشر تاثیرگذار  برای حضور حداکثری مردم در انتخابات ریاست 
جمهوری ورود کنند تا شاهد انتخاباتی پرشور و با مشارکت حداکثری 

باشیم.
 سید محمد حسینی در آئین معرفی دبیر کانون دانشگاهیان ایران 
اسالمی شاخه جنوب استان کرمان بر مشارکت حداکثری مردم در 
انتخابات تاکید کرد و گفت: مردم با مشارکت خود نقشه های دشمن 

را خنثی کنند.
استاد دانشگاه تهران به منویات رهبر معظم انقالب اسالمی اشاره کرد و 
مشارکت حداکثری مردم در انتخابات و انتخاب اصلح را از جمله مسائل 

مهم مد نظر مقام معظم رهبری عنوان کرد.
وی با بیان اینکه مردم پشتوانه انقالب اسالمی ایران هستند، اظهار 
داشت: حضور حداکثری مردم در عرصه انتخابات نشان از اعتماد مردم 

به نظام است.
رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی به فعالیت های کانون دانشگاهیان ایران 
اسالمی اشاره کرد و تاریخ شروع فعالیت های این کانون را از سال 
۱۳۸2 اعالم کرد و گفت: مجوز فعالیت رسمی کانون دانشگاهیان در 

دوره اصالحات صادر شد.
وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه کانون دانشگاهیان  
پس از اخذ مجوز رسمی در مقاطع مختلف نقش آفرینی کرده است 
از برگزاری پنج همایش و برگزاری هر دو سال یک کنگره توسط این 

کانون خبر داد.
وی هدف از ایجاد کانون دانشگاهیان ایران اسالمی، نقش آفرینی در 
مقاطع حساس توسط قشر تاثیرگذار جامعه دانشگاهیان اعالم کرد و 
افزود: این کانون آخرین  وضعیت و تحلیل ها را در نقاط مختلف کشور 

رصد می کند.
 حسینی خط فکری کانون دانشگاهیان ایران اسالمی را خط فکری 
رهبری و حفظ ارزش های انقالب عنوان کرد و گفت: این کانون 
همچنین در مقاطعی با ارایه کمک فکری نقش آفرینی کرده و خواهد 
نمود. وی کانون دانشگاهیان  را یک تشکل سیاسی برشمرد و هدف 
از سیاسی بودن این تشکل را موضع گیری در موارد مختلف مورد نیاز 

انقالب عنوان کرد.
استاد دانشگاه تهران ایجاد کانون دانشگاهیان ایران اسالمی را بر پایه 
تفکر والیی و انقالبی دانست و گفت: نیاز بود اساتید  با ایجاد یک  گروه 

مطالبات رهبری را پیگیری کند.
دبیرکل کانون دانشگاهیان ایران اسالمی تعداد شورای مرکزی این 

کانون را 2۱ نفر اعالم کرد و از فعالیت شورای های استانی  این کانون 
در تمامی ۳۱ استان کشور خبر داد.

 حسینی ایجاد کانون دانشگاهیان ایران اسالمی را بر اساس نظم و 
برنامه ریزی دانست و گفت: فعالیت های این کانون منحصر به زمان 
انتخابات نبوده و پس از انتخابات ها هم با ارایه کمک فکری وغیره ادامه 
دارد. وی نقش احزاب را در انقالب اسالمی ایران بسیار مهم برشمرد و 
فعالیت های کانون دانشگاهیان ایران اسالمی را به عنوان یک تشکل 

سیاسی بسیار مهم و تاثیر گذار اعالم کرد.
وی شناسایی نیروهای نخبه وتوانمند وتاثیرگذار را از دیگر فعالیت های 
کانون دانشگاهیان ایران اسالمی عنوان کرد و گفت: با توجه به انتخابات 
پیش رو تحقق منویات رهبری در زمینه حضور حداکثری و انتخاب 

اصلح برای شرایط فعلی کانون هدف گذاری شده است.
رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی  تصریح کرد: در این روزها فعاالن رسانه 
ای داخل و خارج در حال فضا سازی برای انتخابات پیش رو هستند 
از این رو کانون دانشگاهیان ایران اسالمی با رصد فضای مجازی و 

نظرسنجی دنبال خنثی کردن این هجمه های دشمن است.
 حسینی خواستار مشارکت بیشتر کانون دانشگاهیان ایران اسالمی 
شاخه جنوب استان  کرمان در فضای مجازی شد و گفت: در بخش 
فضای مجازی باید در مقابل جوسازی های دشمن پیشگام و پیشواز 
باشیم. دبیر کل  کانون دانشگاهیان ایران اسالمی خواستار فعالیت های 
سیاسی در کنار فعالیت های علمی توسط جامعه دانشگاهی برای 

روشنگری اقشار مختلف جامعه شد.
وی شهید سردار سلیمانی را الگویی برای مسئوالن و مردم دانست و 
گفت:  انیدواریم بتوانیم در مسیر شهید سلیمانی گام برداریم و با تالش 
همه دلسوزان در اواخر خرداد شاهد انتخاب رئیس جمهوری جهادی 

و والیی باشیم.
کانون دانشگاهیان ایران اسالمی در مسیر تحقق منویات 

رهبری حرکت می کند
دبیر کانون دانشگاهیان ایران اسالمی شاخه جنوب استان  کرمان هم 
در ادامه این نشست گفت: این کانون با ماهیتی روشن در مسیر تحقق 

منویات مقام معظم رهبری حرکت می کند.
 سید فریدون افضلی با بیان اینکه ماهیت خود را پنهان نمی کنیم و 
وضعیت ما روشن است، افزود: حفظ ارزش های نظام مقدس جمهوری 

اسالمی از اهداف مهم کانون دانشگاهیان ایران اسالمی است.
وی به راه ندازی کانون دانشگاهیان ایران اسالمی شاخه  جنوب استان 
کرمان اشاره کرد و گفت: احساس کردیم در منطقه جنوب استان 

کرمان از ظرفیت  نخبگان و جامعه دانشگاهی استفاده موثر نمی شد 
وهیچ  تشکلی وجود نداشت لذا با کمک جمعی از نخبگان والیی و 

دانشگاهی این کانون راه اندازی شد.
وی با بیان اینکه راه اندازی  کانون دانشگاهیان ایران اسالمی شاخه 
جنوب استان کرمان با نیت خیر انجام شد، افزود: فرمایشات رهبری در 
زمینه گام دوم انقالب به صورت ویژه در دستور کار این کانون قرار دارد.

دبیر کانون دانشگاهیان ایران اسالمی شاخه جنوب استان کرمان بر 
مشارکت همه مردم در انتخابات پیش رو تاکید کرد و حضور حداکثری 

مردم را در صحنه انتخابات را نشان از قدرت نظام دانست.
 افضلی بر جذب حداکثری نیروهای انقالبی تاکید کرد و منویات رهبر 

معظم انقالب اسالمی را چراغ راهی برای مسئوالن برشمرد.
وی بر استفاده از جوانان و قشر فرهیخته دانشگاهی در رفع مشکالت 
جامعه تاکید کرد و گفت: همه باید دست به دست همه در جهت 

اهداف انقالب و رهبری گام برداریم.
بصیرت افزایی سبب مشارکت بیشتر مردم در انتخابات می 

شود
نماینده ولی فقیه در دانشگاه های جیرفت گفت: بصیرت افزایی سبب 

مشارکت بیشتر مردم در صحنه انتخابات می شود.
حجت االسالم اصغر شاهرخی افزود: دشمن برای کم رنگ کردن 
مشارکت مردم در عرصه انتخابات دنبال ایجاد ناامیدی و توطئه است 

لذا همه هوشیار باشند تا در مسیر دشمن گرفتار نشوند.
وی ادامه داد: بصیرت افزایی سبب خنثی شدن نقشه های دشمن می 

شود از این رو معظم له به بصیرت افزایی تاکید می کنند.
نماینده ولی فقیه در دانشگاه های جیرفت بر مشارکت حداکثری و 
انتخاب اصلح در انتخابات پیش رو تاکید کرد و گفت: مقام معظم 
رهبری تاکید زیادی در این مورد داشتند لذا باید در این مسیر حرکت 

کنیم.

دبیرکل کانون دانشگاهیان ایران اسالمی :

جامعه دانشگاهی برای حضور حداکثری مردم در انتخابات ورود کند

سلیمانی  شهید  طرح  گفت:  کرمان  استان  سپاه  فرمانده   
بزرگترین کمک مؤمنانه برای قطع زنجیره کرونا در کشور است 

و تا پایان کار در کنار مردم هستیم.
سردار حسین معروفی در جمع خبرنگاران با گرامیداشت یاد و 
خاطره شهدا، امام شهدا و سیدالشهدای جبهه مقاومت شهید 
سلیمانی اظهار داشت: به فرموده مقام معظم رهبری بسیج 
مظهر مردم ساالری دینی و مظهر انقالب اسالمی است. وی 
با بیان اینکه انقالب اسالمی ایران با مردم تعریف می شود و 
هر جا که مردم به بسیج نیاز داشتند بسیج به عنوان تکیه گاه 
در کنار مردم بوده و برای مردم و با مردم است گفت: فرهنگ 
بسیج فرهنگ اهل بیت )ع( و عاشورا بوده و این فرهنگ بن 
بست شکن است. فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان با اشاره 
به اینکه اعتقادی، انقالبی و مردمی بودن سه ضلع تعریف شده 
برای سپاه است که ضلع مردمی بودن آن را بسیج مستضعفین 
شامل می شود افزود: امروز ناحیه مقاومت بسیج شهرستان 
جیرفت بسته کاملی از خدمات را در قالب حرکت های جهادی 

خود اجرایی کرده است.
وی با بیان اینکه طرح همراه با کشاورز برای علمی کردن 
کشاورزی در حال اجراست ادامه داد: برای کمک به دامداران، 
طرح دامپزشکی و طرح شهید رهنمون برای کمک به نظام 

سالمت در حال اجراست.
سردار معروفی با اشاره به اینکه بسیج سازندگی نیز برای 
عمران و آبادانی و کمک به مردم در حال خدمت رسانی است 
افزود: خدمات بسیج به مردم مقطعی نیست و در هر زمانی 
که نیاز باشد با توجه به اقتضای زمان به صحنه می آید.وی با 
بیان اینکه ماموریت بسیج رسالت محوری و خدمت به مردم 
است، لباس، مکان و زمان نمی شناسد و هر جا که نیاز باشد به 
صحنه می آید گفت: طرح شهید سلیمانی مقابله با کرونا طرح 
ارزشمند، حساس و مهمی برای قطع زنجیره کرونا در کشور 
است. فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان با تاکید بر اینکه این 
طرح با جدیت ادامه دارد و امروز طرح شهید سلیمانی مقابله 
با کرونا بزرگترین کمک مؤمنانه است افزود: برای اجرای این 
طرح در استان با دانشگاه علوم پزشکی و با استانداری کرمان 
هماهنگ هستیم و با آنها همکاری داریم اما سپاه برای خدمت 

به مردم از کسی اجازه نمی گیریم.
وی با بیان اینکه سپاه و بسیج از خود مردم و متعلق به خود 
مردم است و تا پایان کار برای مقابله با ویروس کرونا در کنار 
مردم هستیم ادامه داد: در ایام عید رعایت های کرونایی انجام 
نشد، استان کرمان به سمت قرمز شدن می رود و به شدت 

نگران پیک چهارم کرونا در استان هستیم.

 فرمانده سپاه استان کرمان:

 طرح شهید سلیمانی 
بزرگ ترین کمک 
مؤمنانه برای قطع 
زنجیره کرونا است

آگهی انتخابات مسئوالن 
انجمن صنفی کارفرمایی 

سازندگان مسکن و ساختمان 
استان کرمان 

مدارک  موجب  به  رساند  می  اطالع  به  بدینوسله 
و سمت  اسامی  مذکور  انجمن  از سوی  تسلیمی 
هریک از اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره که 
از تاریخ ۹۹/۱2/2۶ به مدت سه سال و بازرسین به 

مدت دوسال به شرح ذیل می باشد.
۱ـ  جواد مومنی : رئیس هیئت مدیره
2ـ  پرویز ابوالحسن زاده : نایب رئیس
۳ـ  امیر معصومی مقدم : خزانه دار

4ـ  محمدرضا بهجتی : دبیر
۵ـ  احمد ابراهیمی : عضو اصلی

۶ـ  حمید پور شیخـ  علی سیف الدین : علی البدل 
هیئت مدیره 

۷ـ  مریم بهرامی : بازرس اصلی
۸ـ  نجمه سادات میرحسینی : بازرس علی البدل

ضمنا مطابق ماده 2۳ اساسنامه کلیه اسناد و اوراق 
مالی و بهاداربا امضای مشترک رئیس یا دبیر و خزانه 

دار ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان از هزینه کرد بیش از 2۶۰ 
میلیارد تومان در حوزه مسکن مددجویان کمیته امداد این 

استان در سال ۹۹ خبر داد.
 یحیی صادقی در جمع خبرنگاران یکی از اولویت های مهم 
کمیته امداد را تأمین مسکن برای خانواده های تحت حمایت 
دانست و گفت: طی سال گذشته بیش از2۶۰ میلیارد تومان 
در حوزه مسکن مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان 
کرمان هزینه شده است.وی ادامه داد: این هزینه کرد در زمینه 
احداث، تعمیر و ساخت سرویس بهداشتی ۶هزار و  ۶۹۸ 
واحد انجام شده است. مدیرکل کمیته امداد استان کرمان 
با اشاره به اینکه حل مشکل مسکن مددجویان تحت حمایت 
در توانمندسازی آن ها نقش مهمی دارد افزود: تالش داریم با 
ساخت، خرید، تعمیر، بهسازی و بازسازی و مقاوم سازی منازل 
مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان کرمان به ویژه 
مددجویان ساکن در مناطق محروم نسبت به حل مشکل آن 

ها در حوزه مسکن اقدام کنیم.
صادقی به تفاهم نامه منعقدشده بین کمیته امداد و سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشور برای ساخت پنج هزار واحد 
مسکونی برای مددجویان کمیته امداد استان کرمان اشاره 
کرد و گفت: 2هزار و ۸4۰ واحد مسکونی از این تعداد واحد 
احداث شده است. وی تصریح کرد: برای ساخت این واحدهای 
مسکونی 2۰۷ میلیارد تومان از اعتبارات بالعوض کمیته امداد 

و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه شده است.
مدیرکل کمیته امداد استان کرمان به اجرای طرح رضوان 
باهدف  رضوان  طرح  گفت:  و  کرد  اشاره  نهاد  این  توسط 
جذب مشارکت های مردمی برای ساخت مسکن مددجویان 
و نیازمندان اجرا می شود که طی سال گذشته ۶۳۰ میلیون 
تومان توسط خیران در قالب طرح رضوان برای کمک به 
استان  مددجویان  مسکن  مقاوم سازی  و  بهسازی  ساخت، 

کرمان هزینه شده است.

2۶0 میلیارد تومان در 
حوزه مسکن مددجویان 

کرمانی هزینه شد
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توزیع مرغ به پشتیبانی امور دام محول گردید
نشست هم  اندیشی بررسی نحوه توزیع مناسب مرغ با حضور 
نماینده شرکت  پشتیبانی امور دام، معاون بهبود تولیدات دامی 
سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیر توسعه بازرگانی سازمان 
جهاد کشاورزی استان ،مدیر عامل اتحادیه مرغداران و مدیران 
با هدف  استان  تعاونی مرغداران سراسر  عامل شرکت های 

ساماندهی در بازار مرغ تشکیل گردید.
علی باقری معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 
استان در این جلسه گفت: توزیع مرغ از کشتارگاه تا مراکز 
عرضه در شهر به عهد ه شرکت پشتیبانی اموردام سپرده شده 
و  اتحادیه تعاونی مرغداران و شرکتهای تعاونی مرغداران سراسر 
استان بعنوان مباشر این شرکت  توزیع مرغ را به عهده گرفته تا 

از قاچاق مرغ جلوگیری شود
وی افزود: مقرر گردید نهاده ها حداکثر تا ۱۰ روزاز زمان خرید  
باید تحویل مرغداری بشود اگر چنانچه این اتفاق نیفتداز سوی 

مرغداران  اطالع رسانی شود تا پیگیری شود
معاون بهبود  تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان 
کرمان گفت: تمامی تشکل های طیور گوشتی شمال استان 
بایستی به  جد وارد چرخه تولید مرغ شده و زنجیره های تولید 
را تشکیل دهند تا سود مراحل مختلف به تولید کننده نیز برسد.

وی گفت: واحدهایی که فاقد مجوز هستند پیگیر هستیم که در 
صورت امکان به صورت قانونی مجوز دار شوندتا به چرخه تولید 

اضافه شده و تولید افزایش پیدا کند.
باقری گفت: با معرفی افراد واجد شرایط به وزارتخانه تالش 
می کنیم که مجوز برای فعالیت واحدهای جدید اخذ شود تا 

کمبودتولید را جبران کنیم

دستاوردهای مدیریت شیالت استان کرمان در 
سالی که گذشت

 ابوالقاسمی مدیر شیالت استان کرمان گفت: در سال ۹۹ در 
استان کرمان تولیدی معادل 2۸۵۰ تن انواع آبزیان را داشته 
است که استمرارشیوع ویروس کرونا و کاهش مصرف آبزیان 
موجب شد که کاهش ۵ درصدی بعضی از انواع  آبزیان را 
نسبت به سال ۹۸ را شاهد باشیم و این در حالی است که 
در بخش تولید ماهیان خاویاری و زینتی و زالو با افزایش تولید 

روبرو بودیم.
وی گفت: برنامه تولید سال ۱4۰۰ نیز بر مبنای رقم ۳۳۰۰ 
موانع  رفع  با  میرود  امید  که  است  شده  هدفگذاری  تن 
تولید،درراستای تحقق شعار سال جاری با نام تولید،پشتیبانی 

ها و مانع زدائی ها به این رقم برسیم.
مدیر شیالت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان در رابطه با 
پرورش ماهیان خاویاری در سال ۹۹ گفت: اجرای موفق پروژه 
مکانیزه تولید ماهیان خاویاری به ظرفیت ۵۰ تن در شهرستان 
کرمان که از سال ۹4 به بهره برداری رسیده است و تولید 
۱۰۰تن گوشت ) بیوماس( ماهیان خاویاری در این منطقه در 
سال ۹۹ نشان از  شرایط مطلوب جهت توسعه پرورش این 
گونه با ارزش داشته که می توان در کنار فعالیت های کشاورزی 
و صرفا با استفاده از آب مورد استفاده جهت آبیاری باغات و 
مزارع نسبت به پرورش ماهیان خاویاری مبادرت نمودکه عالوه 
بر افزایش بهره وری استفاده از آب، باعث غنی تر شدن آب، 

افزایش تولید، ایجاد اشتغال وارزآوری می شود.
وی افزود: با بهره گیری از آب های شور و غیر قابل استفاده در 
بخش کشاورزی ،بهره برداری از بزرگترین مرکز تولید و پرورش 
آرتمیای کشوردر منطقه نوق شهرستان رفسنجان با ظرفیت ۳ 
تن سیست و ۳۰ تن بیوماس صورت پذیرفت که در حال حاضر 
تولید 4۵ تن انواع فرآورده های این محصول در سال ۹۹ گویای 
این مهم است که میتوان به هدف تولید در راستای جلوگیری 

ازخروج ارز از کشور و توسعه صادرات غیر نفتی دست یافت .
ابوالقاسمی در پایان اضافه کرد: در خصوص فعالیت تکثیر و 
پرورش ماهیان زینتي و زالوي طبي میتوان به تولید ۹میلون 

قطعه ماهیان زینتی و ۵۰۰هزار قطعه زالوی طبی اشاره کرد.

 اخبار جهادکشاورزی
استان کرمان

رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که مسئله 
ای مهمتر از انتخابات در فضای فعلی کشور وجود ندارد، گفت: سالمت 
انتخابات از موضوعات بسیار مهمی است که به منظور تحقق این مهم، 
مدیران باید در جلسات ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی استان 

کرمان حضور به موقع و اثرگذاری داشته باشند.
یداهلل موحد در سومین ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی استان 
کرمان افزود: عناوین و لیست جرایم انتخاباتی نیز از سوی معاونت 
اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان تدوین 
شده است که با گوشزد کردن رفتارها و جرایم انتخاباتی مرتبط با 
هر نهاد و بخش، از بروز بخش عمده ای از این تخلفات جلوگیری 

خواهد شد.
وی به همکاری دستگاه قضایی با هیات های اجرایی و نظارت بر 

انتخابات، عنوان کرد: موضوعات مرتبط با استعالم صالحیت کاندیداها 
و سایر اقدامات قانونی مرتبط با انتخابات در دادگستری کل استان و 

واحدهای تابعه با جدیت و سرعت مورد پیگیری قرار می گیرد.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان با اشاره به تدوین اطلس 
امنیتی انتخابات از سوی کمیته اطالعات و امنیت ستاد انتخابات، 
عنوان کرد: این اطلس در اختیار دادستان ها و مسئوالن امنیتی و 
انتظامی قرار می گیرد تا متناسب با شرایط مطرح شده در آن نسبت 

به اجرای برنامه ها و رصد فضای انتخاباتی اقدام کنند.
موحد بر تشکیل کمیته بررسی موانع مشارکت در انتخابات تاکید کرد 
و ادامه داد: با تشکیل این کمیته زمینه رصد وضعیت مشارکت و موانع 
احتمالی موجود در رابطه با میزان مشارکت فراهم خواهد شد و برنامه 
ها و وظایف هر یک از بخش ها برای ایجاد زمینه افزایش مشارکت 

قشرهای مختلف اجتماعی در انتخابات نیز تبیین می شود.
وی بر توجیه گروه های مختلف از جمله مدیران و کارمندان ادارات، 
اصحاب رسانه و ... درباره جرایم انتخاباتی نیز تاکید کرد و گفت: 
نارضایتی ها و تاثیر آن بر مشارکت مردم در انتخابات موضوع مهمی 
است که باید از سوی استانداری و فرمانداری ها مورد پیگیری قرار 
گیرد و مطالبه حاکمیتی و عمومی این است که مدیران تمام تالش 

و امکانات خود را برای کاهش نارضایتی های عمومی به کار گیرند.
بر میزان  توجه داشت هرگونه مواردی که  باید  اظهار داشت:  وی 
مشارکت مردم تاثیر می گذارد،از سوی مدیران رصد شده و مورد 

پیگیری و رفع قرار گیرد.
وی تاکید کرد: نهادهای حمایتی نیز باید هرگونه کمک معیشتی خود 

را به شکلی ارائه کنند که شائبه سیاسی نداشته باشد.

دبیر ستاد رسیدگی به جرایم انتخاباتی کرمان نیز گفت: مصوبات 
اجرا  در دست  مربوطه  نهادهای  از سوی  ستاد  این  قبل  جلسات 
قرار دارد. سید مهدی قویدل با اشاره به این مطلب شعب تخصصی 
رسیدگی به جرایم انتخاباتی در دادسراها و دادگاه ها تشکیل و قضات 
ویژه نیز تعیین شده اند، خاطرنشان کرد: به منظور تحقق هر چه بهتر 
اهداف پیشگیرانه، عناوین و لیست جرایم انتخاباتی نیز از سوی معاونت 
اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان تدوین 

و به مراجع مربوطه ارسال شده است.

رییس کل دادگستری استان کرمان:

نشست های توجیهی جرایم انتخاباتی به صورت مجازی و حضوری برگزار می شود

اطالعات همچون بسیاري از پدیدههاي حاکمیتي، رابطهاي دوسویه 
با نظام حکومتي دارد. از یکسو سیاستها، آرمانها، ارزشها و برداشتهاي 
موجود از امنیت ملي، تشکیالت اطالعاتي را تحت تاثیر قرار داده و 
ماهیت، مشروعیت و گستره تاثیرگذاري آن را تعیین میکند و از 
سوي دیگر، اطالعات با ارائه کارکردهاي خود در سه حوزه شناختي 
نظارتي  اطالعاتي تصمیم گیران(،  نیازهاي  رفع  و  دادن  )آگاهي 
)اجراي درست تصمیمات و رصد بازخورد آنها( و اجرایي )کمک به 
پیادهسازي سیاستها و تصمیمات( در بخشهاي گوناگون کشورداري 
... نقشآفریني  همچون سیاسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و 

میکند.
  نظام سیاسي با ترسیم سیاستها، آرمانها و مطالبات خود در حوزه 
امنیت ملي، به اطالعات هویت میدهد و در مقابل، اطالعات نیز 
موظف است در چارچوبهاي تعیین شده به تحقق اهداف نظام کمک 
کرده و به صیانت از منافع و امنیت ملي در مقابل تهدیدات گوناگون 
داخلي و خارجي بپردازد. ویژگي مزبور )رابطه دوسویه اطالعات 
و حاکمیت( باعث میشود در صورت   تحول اساسي در سیستم 
حاکمیتي و تغییر ارزش هاي نظام سیاسي، دستگاه اطالعاتي هم از 
جهت هویت و مشروعیت و هم از حیث عملکرد و وظایف به شدت 
دچار دگرگوني و جابهجایي شود. شدت این دگردیسي به حدي 
است که در پي انقالبهاي بزرگ و فراگیر که در آن، کل ساختار 
سیاسي کشور دچار تغییر و تحول بنیادین میشود، نظام جدید دست 
به تاسیس و ایجاد تشکیالت اطالعاتي جدیدي میزند که به دلیل 
شرایط و ویژگیهاي دوران انقالب در نقطه مقابل سازمان اطالعاتي 

سابق است.
نظام  تولد  به  که  سال ۱۳۵۷  در  ایران  اسالمي  انقالب  پیروزي 
جمهوري اسالمي در ایران منجر شد، اتفاقات منحصر بهفردي را 
در صحنه سیاسي کشور رقم زد. سازمان اطالعاتي نظام سابق به 
عنوان بازوي سرکوبگر دیکتاتوري شاه امکان ادامه حیات و فعالیت 
در نظام تازه تاسیس را نداشت و بیشتر مسووالن، مدیران و کارکنان 
جدید  حکومت  ابتناي  شدند.  محاکمه  و  دستگیر  متواري،  آن 
بر اسالم و اصل والیت فقیه و شعار نه شرقي، نه غربي باعث شد 
کشورهاي دیگر که زماني به عنوان متحد و همپیمان نظام پهلوي 
نقش تعیینکنندهاي در راهاندازي سازمان اطالعات و امنیت کشور 
)ساواک( داشتند، خود به عوامل ضدامنیتي تبدیل شوند که به شدت 
در پي براندازي نظام نوپاي جمهوري اسالمي بودند. تضاد و تعارض 
ریشهاي و بنیادین جمهوري اسالمي با نظامهاي سیاسي سلطهگر، 
استکباري، وابسته، مرتجع و دیکتاتوري و حمایت از مستضعفان، 
باعث شد هیچ  نیز  آزادیبخش  نهضتهاي  و  و گروهها  مظلومان 
زمینه و فرصتي براي همکاري تبادلي و اطالعاتي با دیگر کشورها 
و استفاده از ظرفیت آنان براي شکل دادن به سازمان اطالعاتي 
نظام سیاسي برآمده از انقالب اسالمي فراهم نشود. به تعبیر مقام 
معظم رهبري)مدظلهالعالي(: »ما براي تشکیل این تشکیالت بزرگ 
اطالعاتي، از هیچکس الگو نگرفتیم، از هیچجا درس نگرفتیم. به 
هیچ موسسه اطالعاتي دنیا کارآموز نفرستادیم،... ما به دلیل خاص 
موقعیت انقالب اسالمي و پرچم انقالب اسالمي و جمهوري اسالمي، 
خدا خواست که از این امتیازات محروم باشیم، تا برگردیم به درون 
خودمان و از درون بجوشیم. خاصیت انقطاع از غیر خدا اتصال به 

خداست.« )دیدار با کارکنان وزارت اطالعات(

عالوه بر این، شدت دشمنیها در نخستین سالهاي پس از پیروزي 
انقالب اسالمي در حدي بود که نظام فرصت ایجاد تشکیالت منسجم 
و یگانهاي را نیافت. فعالیتهاي اطالعاتي براي مقابله با توطئههاي 
گوناگون استکبار شرق و غرب و ارتجاع منطقهاي و صهیونیسمدر 
ارگانهاي انقالب چون سپاه پاسداران انقالب اسالمي، نخستوزیري 
و دادستاني انجام میشد. دستاوردهاي این دوره و خدمات مجاهدان 
عرصه اطالعات آنقدر مهم و تعیینکننده بود که معمار کبیر انقالب 
اسالمي سینه ستبر آنان را با نشان بیبدیل و گرانسنگ »سربازان 
گمنام« زینت داد. »اگر فاتحان دنیا افتخار میکنند به سرباز گمنام، 
اسالم بزرگ و ملت شریف و فاتحان عزیز ما افتخار میکنند به هزاران 
سرباز گمنام بزرگواري که در پي نام و نشان نیستند و براي کشور 
اسالمي خویش و اسالم عزیز و ملت انسان پرور افتخاراتي میآفرینند 

معجزهآسا و پیروزیهاي ژرف.« 
امام خمیني)ره( در بیان عیار این گمنامي و ارزش و منزلت آن از 
امیرالمومنین)ع( به عنوان گمنامترین سرباز فداکار اسالم یاد کرده 
و انگیزه سربازان گمنام اسالم را خدا و طلب حق و انگیزه سربازان 

گمنام قدرتهاي مادي را تحصیل قدرت و ستمکاري میدانند.
امام راحل)ره( فعالیت اطالعاتي را یک ضرورت در نظام اسالمي 
دانسته و بر این باور بودند که »هر کس که خوبتر است باید در این 
امر شرکت کند. اسالم ما را موظف میکند در این امر دخالت کنیم،... 
باید به انبیا اقتدا کنیم. بناي انبیا و اهل بیت)ع( این نبوده است که 
از مردم کنارهگیري کنند، آنان با مردم بودند و هر وقت دستشان 

میرسید، حکومت را میگرفتند.«
امام خمیني)ره( براي قرار گرفتن در زمره گمنامان توصیه میکردند 
که افراد فعال در عرصه اطالعات همواره و بیش از دیگران خود را در 
محضر خداوند تعالي بدانند، از تندروي و تنداندیشي پرهیز کنند و 
موازین شرعي را در تمامي امور رعایت کنند. ایشان بیطرفي و عدم 
وابستگي کارکنان وزارت اطالعات به جریانات سیاسي و حزبي را یک 
ضرورت دانسته و تاکید داشتند: »باید افراد اطالعاتي مستقل، منزه 

و متقي باشند.« 
راحل)ره(  امام  همچون  نیز  رهبري)مدظلهالعالي(  معظم  مقام 
رزمندگان عرصه اطالعات را با نشاني درخور که آن نیز ریشه در 
گمنامي دارد، مورد تفقد قرار دادند و از تالش ایشان به عنوان 
»مجاهدتهاي خاموش« یاد کردند. نگرش راهبردي و تعالیبخش 
معظمله به معنا و مفهوم اطالعات، ضرورتها و رویکردهاي فعالیت 
اطالعاتي و نیز ویژگیها و خصوصیات عناصر اطالعاتي، نوید از ارائه 
یک نظریه ایراني - اسالمي در عرصه اطالعات میدهد. معظمله با 
تبیین ضرورت و جایگاه اطالعات در نظام اسالمي به بیان و تعریف 
مطالبات  و  پرداخته  اسالمي  نظام  در  اطالعاتي  کار  ویژگیهاي 
حاکمیت را در چارچوب حکومت مردمساالري دیني از تشکیالت 

اطالعاتي بیان کردهاند.
براي مقام معظم رهبري)مدظلهالعالي( وزارت اطالعات مانند خود 
جمهوري اسالمي ایران از ریشههاي محکمي برخوردار است که 
مرهون خودساختگي و توان حرفهاي آن از یکسو، سیل توطئهها 

و تهدیدات دشمنان کشور از سوي دیگر است. 
معظمله با نگاهي عمیق و دقیق به مقوله اطالعات، اولین اولویت 
دستگاه اطالعاتي را جلب اعتماد مردم دانسته و احساس مسوولیت 
عمومي مردم نسبت به تحرکات دشمن را یکي از عوامل موفقیت 

دستگاههاي اطالعاتي از آغاز انقالب بیان میکنند و هوشیاري مردم 
را مانع موفقیت دشمن میدانند. 

ایشان کار اطالعاتي را یکي از برجستهترین حسناتي میدانند که 
در نظام اسالمي میتوان به جا آورد؛ چراکه به تعبیر معظمله ورود 
در میدانهایي که هم زحمت دارد و هم خطر و نیز پاداش دنیوي 
محسوسي مثل ستایشهاي مردم و تبلیغات و... را ندارد، جگر شیر 
میخواهد مقام معظم رهبري)مدظلهالعالي( جنگ کنوني بین جبهه 
حق و باطل را جنگ اطالعاتي میدانند که مستلزم مراقبت دائمي 
دشمنان کشور است. در چنین جنگ پیچیده و نابرابري عناصر 
اطالعاتي نباید به هیچ حد از خوب کار کردن قانع شوند و باید از 
مدرنترین ابزارها استفاده کنند و قانونگرایي و حرکت در مسیر شرع و 

قانون از الزامات موفقیت در فعالیت اطالعاتي است.
تعابیر ظریف و روشنگر مقام معظم رهبري)مدظلهالعالي( در تبیین 
و توضیح جایگاه وزارت اطالعات حاکي از نقش و اهمیت بسزا و 
تعیینکننده وزارت اطالعات در نظام جمهوري اسالمي است. تعابیري 

همچون:
 * وزارت اطالعات مال همه نظام است و براي قوه مقننه، قضائیه و 

نیروهاي مسلح و عموم مردم منشاي خیر و برکت است.
 * وزارت اطالعات حیاط خلوت نظام است. شوخیبردار نیست، جاي 

رفتوآمد هر کس و ناکس نیست. 
 * واقعا چشم بینا و قبضه )مشت( محکم نظام در بخش مهمي از 

خطراتي که نظام را تهدید میکند، شما )وزارت اطالعات( هستید.
 * این ظرافتي که در کار شما وجود دارد، یک امر استثنایي است. 
به همین نسبت تاثیرگذاري این مسوولیت هم نسبت به دیگر 

مسوولیتها بسیار باالست. 
 * مسوولیت این وزارت و دوستاني که اینجا تشریف دارند، یکي از 

مسوولیتهاي تعیینکننده است. 
 * وزارت اطالعات شبیه خود جمهوري اسالمي ریشهاش محکم 

است. 
ادبیات سیاسي و امنیتي مطرح شده از سوي رهبر معظم انقالب که 
ریشهدر آرمان ها، ارزش ها و بنیان هاي فرهنگي-دیني انقالباسالمي 
و جمهوري اسالمي ایران دارد، طرحي نو است که وظایف، مسوولیتها 
اطالعات  وزارت  برعهده  را  جدیدي  و  تعیینکننده  رسالتهاي  و 
تاریخي،  پیچ  قدرت،  هندسه  چون  عباراتي  و  مفاهیم  میگذارد. 
مقاومت، سبک زندگي ایراني- اسالمي، الگوي پیشرفت ایراني- 
اسالمي، دشمنشناسي، انقالبیگري، اصولگرایي، جنگ اطالعاتي، 
اقتصاد مقاومتي، مدیریت جهادي  تهاجم و شبیخون فرهنگي، 
و دهها عبارت و مفهوم دیگر که هر یک از بار معنایي و ملزومات 
خاص خود برخوردار است، از یکسو نقش راهبري و راهبردي را در 
اقدامات و حرکت وزارت اطالعات ایفا میکند و از سوي دیگر دامنه و 
زمینههاي فعالیت آن را مشخص میکند. عنایت و توجه مقام معظم 
رهبري)مدظلهالعالي( به سربازان گمنام امام زمان)عج( و مجاهدتهاي 
خاموش ایشان طي دوران ریاستجمهوري و رهبري معظمله همواره 
فرصت استفاده و بهرهبرداري وزرا، معاونین، مدیران و کارکنان وزارت 
اطالعات را از نصایح، رهنمودها، توصیهها و فرامین راهگشا، روشنگر و 
داهیانه ایشان فراهم کرد و نگاه راهبردي معظمله به وضعیت سیاسي 
و امنیتي کشور، منطقه و جهان باعث تعالي و رونق وظایف وزارت 

اطالعات شده است. 

رعایت حدود شرعي و قانوني و عدم تخطي از حدود قانوني از فرامین 
مؤکد معظمله به کارکنان وزارت اطالعات است. به نظر ایشان وزارت 
اطالعات باید در اوج اصولگرایي و انقالبیگري بوده و ضمن جلوگیري 
از ورود و نفوذ جریانات سیاسي با دیگر دستگاهها همکاري صمیمانه 
داشته باشد. تجربه ۳۰ سال اخیر نشان داده انسجام سازماني و پرهیز 
از باندبازي، لزوم ابتکار و خودجوشي و ضرورت وجود مجموعهاي از 
زبدهترین مغزهاي متفکر، فعال، طراح و برنامهریز در وزارت اطالعات 
)که از رهنمودها و فرامین مقام معظم رهبري )مدظلهالعالي( برآمده( 
از مهمترین عوامل موفقیت وزارت در انجام وظایف ذاتي خود بوده 
است. دشمنشناسي و مقابله با دشمن در نخستین گام رویارویي از 
منظر مقام معظم رهبري )مدظلهالعالي( یکي از ملزومات و ضروریات 
کار اطالعاتي است و عناصر اطالعاتي نباید در هیچ صحنهاي که 
دشمن مشغول فعالیت علیه منافع کشور است، غایب باشند. اصل 
ضربه زدن مستمر و متناوب به دشمن که حاکي از روحیه مبارزه 
و انقالبیگري است در وزارت اطالعات نیز مورد توجه معظمله است. 
مقام معظم رهبري )مدظلهالعالي( ضمن تشریح و تبیین کثرت 
توطئهها و تهدیدات دشمنان کشور و انقالب اسالمي بهویژه آمریکا، 
رژیم صهیونیستي، غرب و نظام سلطه و نیز طرح واقعیت تنهایي و 
مظلومیت اطالعاتي جمهوري اسالمي ایران در جهان، برخورداري از 
دستگاه اطالعاتي قوي، وسیع، منسجم، مستقل و مبتکر را از نیازهاي 

ضروري کشور میدانند.
در دیدگاه مقام معظم رهبري )مدظلهالعالي( به اطالعات، تقویت 
معنویت و برخورداري از ویژگیهاي مثبت اخالقي و شرعي از عوامل 
موفقیت عناصر اطالعاتي به شمار میرود. اتصال به مبدا هستي، 
تقویت امید در خود و دیگران، حاضر و ناظر دانستن خداوند، پرهیز از 
احساس قدرت و غنا، مراقبت و مواظبت در مقابل توصیهگري نفس، 
تقویت ایمان آگاهانه، اخالص در عمل، قصد قربت، شکرگزاري، 
وابستگي به ثواب و پاداش الهي، رابطه با نماز، قرآن و معنویت و ورع 
و پارسایي در کارها، تقویت روحیه موعظه نفس، تقویت رابطه معنوي 
با امام زمان)عج( تقویت امید و انتظار فرج و اجر مضاعف گمنامي 
بخشي از توصیهها و نصایح معظمله به تالشگران عرصه گمنامي 
و مجاهدتهاي خاموش است. ایشان »ایمان« منحصر بهفرد نیروي 

انساني این وزارتخانه را عامل موفقیت وزارت اطالعات میدانند.  
آرمانها و اهداف واال و متعالي نظام مقدس جمهوري اسالمي مستلزم 
تربیت و پرورش یک دستگاه اطالعاتي همراه و همگن با ارزشهاي 
مزبور است. بر همین اساس، مفهوم اطالعات، ویژگیها و خصوصیات 
عناصر اطالعاتي و تعریف و تبیین وظایف و اهداف اطالعاتي و از 
همه مهمتر نقش اطالعات در سیاستگذاري و تصمیمسازي از ابعاد، 
مولفهها، شاخصها و سنجههاي دقیق، منحصر بهفرد و متفاوتي 
برخوردار خواهد شد که بخش قابلتوجهي از آن با فرامین، توصیهها، 
نصایح و رهنمودهاي والیت مطلقه فقیه ظهور و بروز مییابد. در واقع 
در رابطه دوسویه اطالعات با اهداف، ارزشها و آرمانهاي نظام از یکسو 
و حوزههاي مختلف تصمیمسازي و سیاستگذاري از سوي دیگر، این 
نقش بیبدیل والیت فقیه است که چون نوري الهي به کار و فعالیت 

اطالعاتي معنا و برکت میدهد. 
این فرآیند باعث قوام، بلوغ، استقالل، تحکیم و قدرت تشکیالت 
اطالعاتي شده و وزارت اطالعات را به حصن حصین دفاع از کشور، 
انقالب اسالمي و ارزشهاي ملت ایران تبدیل کرده که طي ۳۰ سال 
مجاهدت خاموش و بیمنت لرزه بر اندام دشمنان انداخته و نقش 
مهمي در تامین امنیت کنوني کشور در منطقه پرتالطم غرب آسیا 

داشته است.

وزارت اطالعات؛انقالب اسالمي، واليت فقيه و ارزش ها

 بزرگترین استان کشور در سال جاری با کاهش ۷۵ درصدی بارندگی 
مواجه شده و با سونامی خشکسالی دست و پنجه نرم می کند تنشی 

که می تواند در روزهای گرم سال دردسرساز شود.
کرمان، خبرگزاری مهرـ   سال آبی جاری مردم بزرگترین استان کشور 
روزهای بارانی محدودی را تجربه کرده اند اما روزهای تابستانی زیادی 

پیش رو دارند که باید با کم آبی سپری کنند.
این در حالیست که مبنای توسعه استان کرمان طی سال های اخیر 
کشاورزی بوده است و یک چهارم باغ های کشور در این استان قرار 
گرفته، از سوی دیگر شهرستان های جنوبی استان قطب چهار فصل 
تولیدات کشاورزی کشور محسوب می شود و تنش آبی می تواند در این 

منطقه منجر به کاهش تولید انواع محصوالت شود.
مشکل تکراری مردم این استان خشکسالی است، پدیده ای که بیش از 
۳۰ سال با آن دست به گریبان هستند و در کمال تعجب هیچ چاره ای 

برای آن اندیشیده نشده است
شغل ۷۰ درصد مردم این استان نیز به کشاورزی وابسته است بطوریکه 
در شمالی استان تولید پسته، شرق استان تولید خرما و مرکبات و در 
غرب استان تولید میوه های فصلی و گردو بادام معیشت مردم را تأمین 
می کند و همین مساله نیز موجب شد بیش از نیمی از جمعیت استان 

روستا نشین باشند.
داستان تکراری مردم این استان خشکسالی است، پدیده ای که بیش از 
۳۰ سال با آن دست به گریبان هستند و در کمال تعجب هیچ چاره ای 
برای آن اندیشیده نشده است، از سوی دیگر برای تأمین آب کشاورزی 
فشار روز افزون به منابع آب زیر زمینی ادامه یافته و نتیجه آن خشک 

شدن اکثر آبخوان های استان کرمان و نشست دشت ها بوده است.
هر چند در سال گذشته طرح انتقال آب خلیج فارس به استان کرمان 
کلید خورد اما عمالً انتقال این حجم آب در زمینه تأمین آب شرب 
استان کرمان هیچ تأثیری ندارد و اگر پای حرف مسئوالن بنشینید 
سخن  استان  مشکالت  رفع  برای  طرح  این  آتی  فازهای  از  فقط 

می گویند که البته به بودجه و زمان قابل توجهی نیاز دارد.
برخی مناطق استان هیچ بارندگی را تجربه نکردند

مدیر کل هواشناسی استان کرمان در آخرین اظهار نظرش در خصوص 
وضعیت استان کرمان گفت: میانگین بارش سال زراعی جاری به میزان 

۳۵.۳ میلیمتر به ثبت رسیده که این میزان در مدت مشابه سال 
گذشته و بلند مدت به ترتیب ۱4۵ و ۱۱۳ میلیمتر می باشد.

وی افزود: استان کرمان نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷۶ درصد 
کاهش و نسبت به آمار بلند مدت مشابه به میزان ۶۹ درصد کاهش 

در بارندگی را دارد.
استان کرمان نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷۶ درصد کاهش و 
نسبت به آمار بلند مدت مشابه به میزان ۶۹ درصد کاهش در بارندگی 

را دارد
جدیدی با اشاره به آمار بارش ثبت شده در ایستگاه های هواشناسی 
استان گفت: در بین ایستگاه های استان بیشترین بارش طی این مدت 
در شهرستان کوهبنان به میزان ۸۸ میلیمتر و کمترین مقدار آن 

شهرستان ریگان به میزان 4.۵ میلیمتر به ثبت رسیده است.
وی در ادامه با اشاره به آمار بارش شهر کرمان گفت: همچنین شهر 
کرمان تاکنون ۳۶.۵ میلیمتر بارش داشته است که این میزان در بازه 
زمانی مشابه سال گذشته و بلند مدت به ترتیب ۱۰۷ و ۸2 میلیمتر 
می باشد بنابراین بارش در شهرستان کرمان نسبت به دوره مشابه سال 
قبل ۷۰ در صد کاهش و نسبت به مدت مشابه بلند مدت 4۶ درصد 

کاهش نشان می دهد.
جدیدی گفت: استان کرمان تا کنون 2۶ درصد بارش یک سال کامل 
آبی را دریافت کرده و تا پایان اسفند ماه حدود ۷۳ درصد از مساحت 
استان تحت تأثیر خشکسالی خفیف تا بسیار شدید و حدود 24 درصد 

از مساحت استان در محدوده نرمال می باشد.
وی با اشاره به آمار بلند مدت ثبت شده در هواشناسی کرمان گفت: 
زمستان سال ۱۳۹۹ کمترین بارش در ۵۰ سال اخیر بوده است. پیش 

از این زمستان سال ۱۳۹۶ کم بارش ترین زمستان بوده است.
آب نباید رایگان و بی حساب و کتاب استفاده شود

محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده 
مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی در گفتگو با مهر بیان 
کرد: انتقال آب از خلیج فارس به کرمان در زمینه صنعت در شرکت 
گل گهر و شرکت سرچشمه استفاده می شود و در حال حاضر مصرف 

شرب ندارد.
وی تأمین آب شرب در استان کرمان را بسیار ضروری دانست و با 

اشاره به کاهش شدید بارندگی در استان کرمان گفت: دولت باید اعتبار 
مورد نیاز برای اجرای کامل طرح های انتقال آب را اختصاص دهد و 
در صورت تأمین اعتبار می توان از آب خلیج فارس برای تأمین آب 
شرب هم استفاده کرد اما در مرحله کنونی و با این وضعیت امکان پذیر 
نیست. پور ابراهیمی افزود: از سوی دیگر در استانی مانند کرمان که 
آب وجود ندارد باید در زمینه مصرف بهینه منابع آبی موجود دقت را 
افزایش دهیم متأسفانه بخش قابل توجهی از منابع آب محدود استان 
در حال هدر رفت در بخش کشاورزی است، در حالی که استفاده از 
روش های علمی و آبیاری مکانیزه می تواند مشکالت را تا حد زیادی 

رفع کند اما عمالً تا وضعیت مطلوب فاصله داریم.
وی اصالح الگوی کشت را بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: وقتی ما 
۷۶ درصد کاهش بارندگی در استان داریم یعنی اینکه تابستان سختی 
پیش رو داریم و از امروز باید برای رفع مشکل به خصوص تنش آبی در 

شهر کرمان تالش و مردم را آگاه کنیم.
آب موجود نباید به صورت رایگان در اختیار برخی بخش ها قرار گیرد 
که به صورت بی رویه هم هدر رود، عمالً در سال جاری شاهد خشک 

شدن رودخانه ها و چشمه سارها هستیم
وی گفت: آب موجود نباید به صورت رایگان در اختیار برخی بخش ها 
قرار گیرد که به صورت بی رویه هم هدر رود، عمالً در سال جاری 
شاهد خشک شدن رودخانه ها و چشمه سارها هستیم اما باید در 
راستای استفاده از قنوات در استان یک کار جدی انجام شود، این 
از  را  مناطق کویری  توانسته  استان کرمان  تاریخ  راهکار در طول 
تنشهای آبی دور کند و بار دیگر در استان کرمان باید به این سمت 
پیش برویم. از سوی دیگر آب منتقل شده از خلیج فارس به کرمان باید 
در راستای تأمین آب شهرهای بزرگ استان استفاده شود که متأسفانه 

همکاری الزم انجام نمی شود.
وزارت نیرو برای انتقال آب خلیج فارس به شهرهای بزرگ 

استان همکاری کند
رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان در مجلس شورای اسالمی نیز 
با ابراز نگرانی از وضعیت موجود منابع آبی در استان کرمان به خبرنگار 
مهر گفت: نگران تأمین آب شرب در طول تابستان هستیم چون در 
سال گذشته نیز با وجود بارندگی مطلوب شاهد بروز مشکل بودیم و 
مسلماً در سال جاری با حجم پایین بارندگی مشکالت تشدید می شود.

شهباز حسن پور گفت: استان کرمان متوسط بارندگی ۱۱۳ میلیمتر 
در طول سال دارد اما در سال جاری ۳۵ میلیمتر بارندگی را شاهد 
هستیم این یعنی تنش جدی در بخش حیات وحش، کشاورزی، 

صنعت و آب شرب که متأسفانه در سال های گذشته فکری برای حل 
مشکالت نشده است.

وی تصریح کرد: در سال گذشته بارها با وزارت نیرو در این خصوص 
رایزنی شده اما متأسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است در حال 
حاضر شاهد آبرسانی سیار به بیش حداقل ۷۰۰ روستا در استان 

هستیم و مردم با مشکل جدی مواجه شده اند.
وی تصریح کرد: آب در کرمان به دلیل کشاورز محور بودن استان با 
معیشت مردم گره خورده و خشکسالی می تواند اشتغال مردم را نیز 
ناپایدار کند و در نهایت به مهاجرت و تنش های اجتماعی منجر شود.

آب در کرمان به دلیل کشاورز محور بودن استان با معیشت مردم 
گره خورده و خشکسالی می تواند اشتغال مردم را نیز ناپایدار کند و در 

نهایت به مهاجرت و تنش های اجتماعی منجر شود
وی یکی از راه حل های رفع مشکل آب شرب استان کرمان را انتقال 
آب خلیج فارس از طریق رفسنجان به شهر کرمان دانست و افزود: بارها 
در این زمینه با مسئوالن وزارت نیرو مکاتبه و جلسه حضوری برگزار 

شده است اما گوش شنوایی وجود ندارد.
حسن پور اجرای این طرح را به تخصیص اعتبار وابسته دانست و گفت: 
اگر این اتفاق روی دهد کرمان آب شرب پایدار خواهد داشت و بخش 
قابل توجهی از مشکالت رفع می شود، باید هر چه سریع تر اقدامات 
عملی در این زمینه انجام شود و شهرهای بزرگی که در مسیر این خط 

انتقال هستند از این نعمت بهره مند شوند.
طبق پیش بینی مسئوالن و نمایندگان استان کرمان تابستان سال 
جاری مشکالتی در زمینه تأمین آب شرب ایجاد خواهد شد اما در 
کمال تعجب در حالی که هنوز چند ماه تا آغاز مشکالت جدی برای 
تأمین آب زمان باقیمانده اما مسئوالن هیچ کاری برای حل مشکل 

انجام نمی دهند.

بارندگی ۷۵درصد کاهش یافت؛

آب خلیج فارس عطش کرمان را رفع نکرد

و  گردشگری  میراث فرهنگی،  کل  اداره  میراث فرهنگی  معاون 
صنایع دستی استان کرمان با بیان اینکه مدیریت کاروانسرای بی بی 
حیات برعهده اداره اوقاف و امور خیریه است گفت: این اداره کل 
آمادگی الزم برای مرمت و بازسازی این کاروانسرا با مشارکت اداره 

اوقاف این استان را دارد.
مجتبی شفیعی افزود: کاروانسرای بی بی حیات در اختیار هیات  امنای 
آن قرار دارد و طبق قانون، متولی این بنای تاریخی اداره اوقاف و امور 
خیریه بوده و وظیفه حفظ و نگهداری آن نیز بر عهده این نهاد است.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات حوزه مرمت آثار تاریخی کرمان بسیار 
محدود است تصریح کرد: اداره اوقاف و امور خیریه این استان می تواند 
از محل جذب سرمایه گذار و همچنین سایر منابع در اختیار این بنای 

تاریخی را مرمت و بازسازی کند.
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  کل  اداره  میراث فرهنگی  معاون 
صنایع دستی استان کرمان تاکید کرد: مرمت و بازسازی این بنای 
تاریخی باید با هماهنگی و نظارت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 

و صنایع دستی کرمان انجام شود.
وی ادامه داد: تعدادی زیادی از بناهای تاریخی این استان تحت 
مدیریت اداره کل اوقاف و امور خیریه کرمان است که برخی از آنها 

مرمت و یا در دست بازسازی هستند.
کاروانسرای بی بی حیات در بخش چترود واقع شده و قدمت آن به 

دوره قاجاریه باز می گردد.
بخش چترود در فاصله ۵۰ کیلومتری شمال مرکز استان قرار دارد.

میراث فرهنگی آمادگی 
بازسازی کاروانسرای بی بی 

حیات را دارد
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سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری کرمان گفت: شبکۀ 
تعیین موقعیت ماهواره ای RTK در هفتۀ چهل ویکم  پویش »افتتاح« شهرداری کرمان، 

با شعار »هر هفته یک افتتاح«، پنج شنبه ۱۹ فرورودین ماه راه اندازی خواهد شد.
 علی سعیدی با بیان اینکه این اقدام با تالش و اقدامات کارشناسی شده توسط سازمان 
فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری کرمان انجام شده است، یکی از مهمترین چالش 
شهرداری ها در تصمیم گیری و مدیریت فعالیت ها را داشتن اطالعات مکانی دقیق 

اعالم کرد.
مشاور شهردار و سرپرست حوزه  شهردار و امور شورای اسالمی شهر کرمان افزود: در 
حال حاضر، اغلب مدیریت سازمان ها و ارگان های وابسته به اطالعات مکانی، به دنبال 

استفاده از روش ها و فناوری های نوین جمع آوری اطالعات مکانی هستند.
سعیدی با تأکید بر اینکه با بهره مندی از این روش ها می توان با سرعت و دقت باال، 
نیازهای اطالعاتی را مرتفع ساخت، خاطرنشان کرد: ازجملۀ این فناوری ها، تعیین 

موقعیت به روش RTK است.
وی افزود: با بهره گیری از روش RTK  این امکان فراهم می شود تا در هر لحظه و در هر 
نقطه از شهر، موقعیت دقیق برای کاربری های متعدد ازجمله تهیۀ نقشه با مقیاس های 
مختلف و تهیۀ از بیلت عوارض متعدد شهری مانند خطوط گاز، آب و فاضالب، برق و 

فیبر نوری فراهم شود.
سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری کرمان  همچنین 
به روزرسانی نقشه ها، محاسبۀ محیط و مساحت، یافتن عوارض زیرزمینی، نظارت بر 
پروژه های اجرایی، هوشمندسازی نقشه برداری شهری وغیره را ازجمله قابلیت های 

استفاده از روش فناوری تعیین موقعیت به روش RTK دانست.
سعیدی بیان کرد: در حال حاضر، سازمان ها و معاونت های شهرداری فعالیت های 
مرتبط با نقشه و موقعیت خود را از طریق اکیپ های نقشه برداری و با تجهیزاتی از قبیل 

متر، دوربین های نقشه برداری وغیره تأمین می کنند.

وی با بیان اینکه مشکالت متعددی در روش های سنتی نقشه برداری وجود دارد، ادامه 
داد: ازجملۀ این موارد  می توان به سخت و طاقت فرسا بودن انجام عملیات نقشه برداری، 
نیاز داشتن به گروه نقشه برداری با دانش تخصصی، زمان بر بودن انجام عملیات 

نقشه برداری و هزینۀ باالی روش های سنتی اشاره کرد.
سعیدی عدم جمع آوری و ذخیره سازی داده ها در یک سیستم مختصات یکپارچه را نیز 
ازجمله مشکالت روش های سنتی نقشه برداری دانست و گفت: استفاده از روش های 
سنتی نقشه برداری، سبب وقوع چالش های اساسی می شود که این چالش ها شامل 
عدم امکان نظارت دقیق بر کار پیمانکاران توسط شهرداری، عدم امکان ایجاد یک 
سیستم جامع اطالعات مکانی و عدم اجرای برخی از کاربری های موردنیاز شهرداری 

است.
سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری کرمان تأکید کرد: 
روش های سنتی در مقایسه با روش های فناوری، کاربرد چندانی ندارند؛ زیرا  با استفاده 

از تعیین موقعیت به روش RTK عالوه بر تسریع و تسهیل فعالیت های نقشه برداری، 
اقداماتی چون امکان نظارت دقیق بر اجرای پروژه ها، راه اندازی سامانه های GIS دقیق 
و اجرای بسیاری از کاربری ها که به دلیل هزینه های زیاد و همچنین نبود روش مناسب 

متوقف بوده است، میسر می شود.

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری کرمان خبر داد:

راه اندازی شبکۀ تعیین موقعیت ماهواره ای RTK در هفتۀ چهل ویکم پویش »افتتاح« شهرداری کرمان

معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمان از لغو 
تمام برنامه های جمعی این سازمان ازجمله برنامه های مربوط به »نخستین جشنوارۀ 
جهانی نقاشی کودک شهرداری کرمان« به دلیل وضعیت قرمز کرونا در شهر کرمان 

خبر داد.
محمد جهانشاهی با بیان اینکه در راستای تسهیل جهت مشارکت کودکان و نوجوانان 

مناطق مختلف شهر کرمان به ویژه مناطق کم برخوردار در »جشنوارۀ جهانی نقاشی 
کودک شهرداری کرمان«، برنامه هایی تدارک دیده شده بود، گفت: برخی از برنامه های 
در نظر گرفته شده، روز ۱۷ فروردین ماه در فرهنگ سراهای »ماه بنی هاشم« و »جان 
جهان« برگزار شد، اما از امروز با اعالم وضعیت قرمز کرونا در شهر کرمان، ادامۀ این 

برنامه ها تا اطالع بعدی لغو شد.

وی برگزاری »جشنوارۀ جهانی نقاشی کودک شهرداری کرمان« را بهترین فرصت برای 
کودکان و نوجوانان کرمانی جهت شرکت در یک رویداد در سطح بین المللی دانست و 
گفت: به دلیل ایجاد وضعیت قرمز کرونا در شهر کرمان، شهروندان جهت آماده سازی و 

ارسال اثر به دبیرخانۀ این جشنواره، باید به صورت انفرادی اقدام کنند.
معاون شهردار کرمان در عین حال بیان کرد: البته افرادی که امکانات الزم جهت ارسال 

اثر را ندارند، می توانند آثار خود را جهت بارگذاری به مراکز فرهنگی شهرداری ازجمله 
فرهنگ سراها و خانه های فرهنگ تحویل دهند.

الزم به ذکر است؛ عالقه مندان جهت اطالع از چگونگی شرکت در »جشنوارۀ جهانی 
https://cipfk. نقاشی کودک شهرداری کرمان« و ارسال اثر، می توانند به سایت

com/ مراجعه کنند.

لغو تمام برنامه های جمعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمان تا اطالع بعدی

برای راه اندازی دومین فروشگاه بزرگ صنایع دستی کشور با عنوان »دست آفرین«، ساختمان ۵۰۰ مترمربعی واقع در 
پارک »شهید«، ازسوی شهرداری کرمان به صندوق کارآفرینی امید تحویل داده شد.

شهردار کرمان در نشستی که در همین رابطه با حضور مدیر تحقیقات و ساماندهی بازار صندوق کارآفرینی امید 
کشور، مدیر رویدادهای کارآفرینی پارک علم و فن آوری استان، معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی اجتماعی 
و ورزشی شهرداری کرمان، معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان 
و دیگر نمایندگانی از این مراکز، در سالن »مفاخر« شهرداری کرمان برگزار شد، از راه اندازی دومین فروشگاه بزرگ 
صنایع دستی کشور در کرمان با عنوان »دست آفرین«، به همت شهرداری کرمان و با همکاری صندوق کارآفرینی 

امید خبر داد.
سیدمهران عالم زاده از اختصاص ساختمانی به متراژ حدود ۵۰۰ مترمربع واقع در پارک »شهید« در خیابان »کارگر« 

شهر کرمان برای راه اندازی دومین فروشگاه بزرگ صنایع دستی کشور با نام »دست آفرین« خبر داد.
وی با بیان اینکه زمان زیادی برای بررسی این توافق نامه و زیرساخت آن صرف شد، گفت: مرکز »دست آفرین« 
برای کمک به زنان سرپرست خانوار و هنرمندان، باید تا 2۸ اردیبهشت ماه، همزمان با »روز جهانی صنایع دستی« 

افتتاح شود.
شهردار کرمان افزود: البته این مرکز، نباید تنها فروشگاه برای عرضۀ صنایع دستی شهر باشد؛ بلکه باید مراکز دیگری 
جهت عرضۀ آثار هنرمندان صنایع دستی و زنان سرپرست خانوار که در این زمینه فعال هستند، دایر شود تا هم 

صنایع دستی شهر کرمان به همه معرفی شود و هم صاحبان آثار به درآمدزایی برسند.
عالم زاده با بیان اینکه شهرداری برای اجرای بهتر این مهم، از هیچ کمکی دریغ نمی کند، گفت: بسیار خوشحالیم که 

این اتفاق میمون و مبارک در شهر کرمان به عنوان دومین استان کشور رخ می دهد.
وی افزود: از همکاران خود در سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری، به ویژه دکتر جهانشاهی، معاون شهردار 

و رییس این سازمان به خاطر پیگیری و تالش برای راه اندازی مرکز »دست آفرین« در کرمان، سپاسگزارم.

مدیر تحقیقات بازار و ساماندهی صندوق کارآفرینی امید کشور نیز در این نشست با بیان اینکه صندوق کارآفرینی 
امید، حامی هنرمندان و صنعتگران رشتۀ صنایع دستی است و برای سرمایه گذاری مطلوب در این زمینه تالش 
می کند، افزود: قصد نداریم دومین فروشگاه بزرگ صنایع دستی کشور که در کرمان راه اندازی می شود، فقط محلی 
برای فروش آثار باشد؛ بلکه می خواهیم محلی برای انتقال تجربیات و پاتوقی برای کارآفرینی به خصوص کارآفرینِی 

شهری باشد.
رضا یوسفیان افزود: این مرکز، دومین فروشگاه بزرگ در کشور است که در زمینۀ صنایع دستی، در کرمان راه اندازی 

می شود.
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان نیز در این نشست ضمن تشکر از 
شهردار کرمان، معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری و مسئوالن صندوق کارآفرینی 
امید، گفت: در استان کرمان، به غیر از هنرمندان رشته فرش، بیش از ۷۰ هزار نفر هنرمند صنایع دستی در ۷4 رشته 

فعالیت می کنند که با هنرمندان فعال در حوزۀ فرش، این آمار به حدود ۱4۰ هزار نفر می رسد.
کاظم حسین زاده، صنایع دستی را یکی از ظرفیت های کرمان دانست و گفت: پیشنهاد داده ایم کرمان به عنوان یک 

برند ملی و در آینده به عنوان یک برند جهانی در حوزۀ صنایع دستی مطرح شود.
وی افزود: مراحل آموزش، تولید و تجارت در این زمینه در شهر و استان کرمان به خوبی در حال انجام است و از این 

جهت استان کرمان، به یکی از قطب های مهم صنایع دستی کشور تبدیل شده است.
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، رشته های صنایع دستی موجود در 
استان کرمان را شاخص و زبانزد دانست و با بیان اینکه یکی از دغدغه های هنرمندان صنایع دستی، توزیع و فروش آثار 
است، گفت: خوشبختانه در چندسال اخیر اقداماتی ازجمله راه اندازی اکونوموزه »بانو حیاتی« و بازارچۀ »قلعه محمود« 
انجام شده که همت شهرداری در این زمینه قابل تحسین است. حسین زاده در عین حال بیان کرد: البته اگر قرار است 
شهر کرمان در حوزۀ صنایع دستی به یک برند ملی و جهانی تبدیل شود، باید یک سری شاخص ها ازجمله بازارچه 

صنایع دستی، موزه و محل آموزش صنایع دستی داشته باشد.
وی راه اندزای دومین نمایشگاه بزرگ صنایع دستی کشور در کرمان با عنوان نمایشگاه »دست آفرین« را پاتوق و محل 
مناسبی برای عرضه و فروش آثار هنرمندان صنایع دستی کرمان دانست و گفت: امیدواریم با همکاری و همدلی، 

این اقدام ارزشمند اجرایی شود.
مدیر رویدادهای کارآفرینی پارک علم و فن آوری استان نیز در این نشست ضمن تشکر از شهردار کرمان گفت: باید 

قبل از راه اندازی این فروشگاه، به فکر استارت آپ های فعال در حوزۀ فروش آنالین صنایع دستی باشیم.
کیکاووسی افزود: این مهم به فروش صنایع دستی و رونق بازار این صنایع کمک می کند.

توسط شهرداری کرمان انجام گرفت؛

واگذاری فضای الزم برای راه اندازی فروشگاه »دست آفرین« در کرمان

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اشاره به جزئیات درآمدهای مالیاتی در 
سال ۹۹ گفت: ۱۹2.۵ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شد که تحقق ۱۰۷ درصدی 

نسبت به رقم مصوب قانون بودجه سال قبل دارد.
محمد مسیحی با اشاره به وضعیت تحقق درآمدهای مالیاتی سال ۹۹ اظهارداشت: در 
سالی که گذشت سازمان امور مالیاتی موفق شد ۱۹2.۵ هزار میلیارد تومان مالیات وصول 
کند که تحقق ۱۰۷ درصدی نسبت به رقم مصوب قانون بودجه سال قبل دارد. همچنین 

رقم محقق شده ۳۷ درصد باالتر از عملکرد سال ۹۸ محسوب می شود.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به جزئیات درآمدها اشاره کرد و گفت: 
ترکیب مالیات از دو بخش مالیات مستقیم و کاال و خدمات تشکیل شده که در بخش 
مالیات های مستقیم با وصول ۱۱۹ هزار میلیارد تومان تحقق ۱۳۶ درصدی نسبت به رقم 
مصوب قانون بودجه سال ۹۹ و رشد 4۶ درصدی نسبت به عملکرد سال ۹۸ وجود دارد.

وی ادامه داد: در بخش درآمد مالیات از کاال و خدمات نیز ۷۳.۵ هزار میلیارد تومان به 
خزانه واریز شد که 2۳ درصد رشد نسبت به عملکرد سال ۹۸ داشته و همچنین ۸۰ 

درصد رقم مصوب بودجه سال ۹۹ تحقق یافت.
 مسیحی با اشاره به سرفصل های درآمدی مالیات های مستقیم بیان داشت: اشخاص 

حقوقی ۵۶ هزار میلیارد تومان مالیات پرداختند که رشد 2۷ درصدی دارد.
معاون سازمان امور مالیاتی افزود:  از بخش مالیات بر درآمد نیز ۳۹.۵ هزار میلیارد تومان 
مالیات وصول شد که ۳۶ درصد رشد نشان می دهد که عمده آن مربوط به مالیات 

مشاغل و حقوق )عمومی و خصوصی( بوده است.

وی در مورد درآمد مالیات بر ثروت نیز تصریح کرد: در این بخش 2۳.2 هزار میلیارد 
تومان درآمد وصول شده که رشد ۱۷۸ درصدی دارد.

مسیحی با بیان اینکه به دلیل شرایط به وجود آمده ناشی از بیماری کرونا و محدودیت و 
کاهش ترددها، میزان سوخت مصرفی در کشور کاهش یافت که اثر خود را روی درآمد 
این بخش گذاشت، خاطرنشان کرد: در سال ۹۹ حدود ۶ هزار میلیارد تومان مالیات از 

فرآورده های نفتی اخذ شده که ۱4 درصد نسبت به سال ۹۸ افت نشان می دهد.
معاون درآمدهای مالیاتی ادامه داد: متاثر از این شرایط، ۱۶4 میلیارد تومان عوارض خروج 

از کشور به خزانه واریز شد که ۸۶ درصد افت کرده است.

جزئیات درآمدهای مالیاتی سال 99

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان گفت: 
اگر محیط زیست ما دچار مشکل شود، سالمت مردم، 
جامعه، مسائل اجتماعی و حتی امنیتی ما در معرض 

خطر قرار می گیرد.
رضا فالح در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری مشترک 
فی مابین جمعیت هالل احمر و اداره کل منابع طبیعی 
استان کرمان بیان کرد: ضرورت فراگیر شدن ترویج 
فرهنگ درختکاری و توجه به منابع طبیعی با بهره 
گیری از توانمندی های جوامع محلی به ویژه اعضای 
جوانان و جلب مشارکت آنان در فعالیت های داوطلبانه 

و بشردوستانه با هدف حفظ، احیاء، توسعه، ترویج و 
فرهنگ سازی منابع طبیعی بسیار حائز اهمیت است.

وی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی باید نسبت 
به محیط زیست از جمله پوشش گیاهی، درختان و 
جنگل ها توجه ویژه ای داشت، افزود: امروز اگر محیط 
زیست ما دچار مشکل شود، سالمت مردم، جامعه، 
مسائل اجتماعی و حتی امنیتی ما در معرض خطر 
قرار می گیرد. فالح با اشاره اینکه این تفاهمنامه در 
راستای همکاری دو جانبه برای آموزش مباحث منابع 
طبیعی در راستای تحقق فرمان مقام معظم رهبری 

)مدظله العالی( برای استفاده از نیرو و نشاط جوانان 
فی مابین جمعیت هالل احمر و اداره کل منابع طبیعی 
منعقد می شود، تصریح کرد: ترویج و گسترش فرهنگ 
منابع طبیعی از طریق جلب مشارکت های عمومی 
مردم و نیروهای داوطلب هالل احمر و عالقه مندان به 
طبیعت مشارکت جوانان در فعالیت های بشردوستانه 
در زمینه حفظ، احیاء و توسعه منابع طبیعی استان 
کرمان با رویکرد فرهنگی، ترویجی و آموزشی، تقویت 
روحیه تعاون، مسئولیت پذیری اجتماعی، نوع دوستی 
و  داوطلبانه  امور  در  مشارکت  به  جوانان  ترغیب  و 
بشردوستانه در حوزه منابع طبیعی از اهداف مهم این 
تفاهمنامه است. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیرداری 
استان کرمان نیز در این نشست بیان کرد: جمعیت 
هالل احمر همیشه در کنار اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری علی الخصوص در امدادرسانی حوادث آتش 
سوزی مراتع و جنگل ها حضور یافته است. مهدی 
رجبی زاده با اشاره به اینکه فرصت برای خدمت و 
موثر بودن خیلی کم است و باید از همه لحظات عمر 
برای خدمت به دیگران استفاده کرد؛ گفت: هم افزایی 
و توسعه همکاری بین سمن های حوزه منابع طبیعی و 
جمعیت هالل احمر در گسترش فرهنگ منابع طبیعی 
و آبخیزداری و مدیریت مخاطرات و همچنین آموزش 
گروه های داوطلب جوانان جمعیت هالل احمر استان 

کرمان از اهداف مهم این تفاهم نامه است.

مدیرعامل هالل احمر کرمان:

مشکالت محیط زیست، سالمت و حتی امنیت جامعه را در 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان با اشاره معرض خطر قرار می دهد

به انتخابات پیش رو گفت: نمایندگان کارگران و کارفرمایان 
توجه داشته باشند که زمینه حضور حداکثری جامعه کار و 

تولید را در انتخابات فراهم کنند.
رضا اسماعیلی روز چهارشنبه در دومین جلسه گرامیداشت 
برنامه های کار و کارگر و بسیج کارگری افزود: خواسته 

های جامعه کار و تولید با انتخاب اصلح محقق می شود.
وی از همه مراکز کارگری خواست تا با تمام توان این هفته 
را مورد توجه قرار دهند و از فرصت رسانه ها بویژه شبکه 
های اجتماعی در زمینه ساخت و نشر کلیپ های گوناگون 

از زحمات کارگران استفاده شود.
مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان گفت: 
نقش جامعه کارگری در پیروزی انقالب اسالمی ، دوران 
دفاع مقدس ، دوران سازندگی و جنگ اقتصادی بی بدیل 

بوده است . 
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای قشر کارگری و 
همچنین شعار سال اظهار داشت: این وزارت خانه قطعا 

نقش مهمی در تحقق شعار سال ۱4۰۰ دارد.
اسماعیلی عنوان کرد: هفته کار و کارگر و بسیج کارگری 
مردم و مسئوالن برسانیم .فرصتی هست که گوشه ای از زحمات کارگران را به گوش 

مدیرکل کار کرمان: 

زمینه حضور حداکثری جامعه کار در انتخابات فراهم شود

 مدیر شیالت استان کرمان گفت: 2 هزار و ۸۵۰ تن انواع 
آبزیان در سال ۹۹ در این استان تولید شد .

رها ابوالقاسمی در جمع خبرنگاران افزود: البته در بخش 
تولید ماهیان خاویاری و زینتی و زالو در سال گذشته 
نسبت به مدت مشابه با افزایش تولید روبرو بودیم و 
تعداد ۹ میلیون قطعه ماهیان زینتی و ۵۰۰ هزار قطعه 

زالوی طبی تولید شد.
وی بیان کرد: با اجرای موفق پروژه مکانیزه تولید ماهیان 
خاویاری به ظرفیت ۵۰ تن در شهرستان کرمان که از 
سال ۹4 به بهره برداری رسیده است و در سال ۹۹ 
تولید ۱۰۰ تن گوشت )بیوماس( ماهیان خاویاری در این 

منطقه را شاهد بودیم. مدیر شیالت استان کرمان ادامه 
داد: تولید ماهیان خاویاری در کرمان نشان می دهد این 
منطقه شرایط مطلوب جهت توسعه پرورش این گونه با 
ارزش داشته که می توان در کنار فعالیت های کشاورزی 
و صرفا با استفاده از آب مورد استفاده جهت آبیاری باغات 
و مزارع نسبت به پرورش ماهیان خاویاری مبادرت نمود 
تا عالوه بر افزایش بهره وری استفاده از آب، باعث غنی 
تر شدن آب، افزایش تولید، ایجاد اشتغال و ارزآوری شود.

وی تصریح کرد: همچنین با بهره گیری از آب های شور 
و غیرقابل استفاده در بخش کشاورزی ، بهره برداری از 
بزرگترین مرکز تولید و پرورش آرتمیای کشوردر منطقه 

نوق شهرستان رفسنجان با ظرفیت سه تن سیست و 
۳۰ تن بیوماس انجام شد که در حال حاضر تولید 4۵ 
تن انواع فرآورده های این محصول در سال ۹۹ گویای 
این مطلب است که می توان به هدف تولید در راستای 
جلوگیری از خروج ارز از کشور و توسعه صادرات غیر 
نفتی دست یافت. ابوالقاسمی اظهار داشت:برای سال 
۱4۰۰ نیز تولید آبزیان در استان کرمان بر مبنای رقم  
سه هزار و ۳۰۰ تن هدف گذاری شده است که امید 
می رود با رفع موانع تولید، درراستای تحقق شعار سال 
جاری با نام تولید، پشتیبانی ها و مانع زدائی ها به این 

رقم برسیم.

بیش از 2800تن انواع آبزیان در کرمان تولید شد


