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استاندار کرمان؛
دولت 
قصد مداخله 
در امور بخش 
خصوصی را ندارد
در دیدار شهردار کرمان با فرمانده 
 سپاه ثارا... استان مطرح شد:

ساخت بزرگراه 
سپهبد 
شهید سلیمانی 
 شتاب می گیرد

» حلول ماه مبارک رمضان بر مسلمانان جهان مبارک «
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در دیدار دکتر پورابراهیمی با وزیر جهادکشاورزی 
 انجام شد:

موافقت وزیر جهادکشاورزی
برای حل مشکات مناطق سیل زده 

 بخش شهداد و گلباف

فرمانده سپاه ثارا... کرمان: 
توزیع ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان 

کمک مؤمنانه در کرمان آغاز شد؛
۵۰۰ تن مواد غذایی بین نیازمند کرمان 

توزیع می شود 

در همراهی با مطلب انتقادی آقای حسنی سعدی
) مدیر مسئول هفتواد (

دیزی و گربه

نهنگستان
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تدارک ویژه 
صدا و سیمای 
مرکز کرمان 

برای ماه 
مبارک رمضان

2

رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
 استان کرمان :

کرمان به لحاظ 
وضعیت مناسب 

کرونا استان 
3سوم کشور است

 آگهي مناقصه عمومي تجدید شده  شماره 98/72/ع
شـرکت معدني و صنعتي گل گهر )سـهامي عام( در نظر دارد« خدمات راهبري،بازرسـي ، سـرویس 
، نگهـداري و تعمیـرات دسـتگاههاي تهویـه مطبـوع گازي )DX(« خـود را از طریـق برگـزاري 
مناقصـه عمومـي به شـرکت پیمانکار واجد شـرایط واگـذار نماید. لـذا کلیه متقاضیـان مي توانند 
جهـت اخـذ اسـناد مناقصـه بـه آدرس الکترونیکـي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسـناد مذکور 
و دسـتورالعمل ارزیابـي کیفـي و فنـي  را بـه همراه فـرم پرسشـنامه ارزیابي تأمین کننـدگان از 

قسـمت - مناقصـه و مزایده  دانلـود نمایند . 
 مهلت تحویل پاکات ساعت ۹ الي 14 روز سه شنبه مـــورخ ۹۹/۰2/16 در محـــل دفترکمیسیون 
معــامات مجتمـع و یـا دبیرخانـه دفتر مرکـزی تهران مي باشـد. ضمنـًا بازدید از محـل اجراي 
پـروژه روز سـه شـنبه مـورخ  ۹۹/۰2/۰۹ بـراي متقاضیـان بامانع مي باشـد ، ازم به ذکر اسـت 

شـرکت معدنـي و صنعتـي گل گهـر در رد یا قبول پیشـنهادات مختار مي باشـد .

مدیریت قراردادها و معامات 
  شركت معدني و صنعتي گل گهر   

روز معلم، 
روز بزرگداشت سنت  های پسندیده خدا 
معرفـت  و  علـم  از  گـزاری  سـپاس  و 
برتمامی معلمان زحمت کش گرامی 

مدیریت دبستان غیر انتفاعی دخترانه شهید مهدوی كرمان

品芙捷 万昇 ｇ笥噺宍曽 ロ ｇ帥ガノ出 讃哨グ婿
روابط عمومی و امور بین الملل

2

»نخستین های گل گهر« در سال ۹۸؛
جایگاه برتر در تولید کنسانتره و 

گندله سنگ آهن 
رکورد تولید؛ مشخصه بارز عملکرد گل گهر

روابط عمومی و امور بین الملل

امام جمعه كرمان: 
رزمایش كمک مؤمنانه 

حركتی از جنس مکتب سلیمانی است 
2
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میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

                                                         کارگر
کارگر کیست؟ آنکه می سازد                                               کاخ حکام و پادشاهان را

تا ببیند به سفره اش نان را  بار سازندگی کشد بر دوش 
احترامش به هر زمان واجب  زد پیامبر به دستشان بوسه 
بهر همنوع خود ُبَود واهب1 اینکه سرمایه اش ُبَود جانش 

1 واهب: بخشنده
غامحسین رضایی - نقاش

تدارک ویژه صدا و سیمای مرکز 
کرمان برای ماه مبارک رمضان

مرکـز  وسـیمای  صـدا 
بـه  توجـه  بـا  کرمـان 
در  خـود  ذاتـی  رسـالت 
شـرایط و اقتضائـات ویژه 
حاکـم بـر جامعـه در اثـر 
شـیوع ویـروس منحـوس 
کرونـا و تعطیلـی محافل 
مذهبـی تـدارک ویژه ای 
بـرای ماه مبـارک رمضان 

دیـده اسـت .
دکتـر علـی رمضانـی مدیـر کل صـدا و سـیمای مرکـز کرمان 
در  کرمـان  مرکـز  سـیمای  و  صـدا  برنامه هـای  تشـریح  در 
 مـاه مبـارک رمضـان اظهـار داشـت: سـیمای مرکـز کرمـان

برنامـه هـای ماه مبـارک رمضان را  بـا برنامه  »سـحرگاهان » 
ویـژه سـحر های این مـاه مبارک آغـاز می کند، در ایـن برنامه 
ادعیـه، مناجـات سـحرگاهی،  بخـش هـای متفاوتـی چـون: 
یـادی از یـاران ،دعـای فـرج، کام بـزرگان، نماز صبـح، دعای 
سـحر، خاطـرات رمضان،تغذیـه در سـحر،اذان صبح بـه همراه 
زیرنویـس اذان شهرسـتان هـای اسـتان ،بـه مـدت ۹۰ دقیقـه 

تولیـد و پخـش می شـود .
مدیـر کل صـدا و سـیمای مرکـز کرمـان افـزود: «ضیافـت«، 
عنـوان ویـژه برنامـه افطـار سـیمای مرکـز کرمان اسـت که از 
اول مـاه مبـارک رمضـان هـر روز قبـل از اذان مغـرب به مدت 
۶۰ دقیقـه بـا رویکـرد ایجـاد فضای معنـوی و امیـد آفرینی و 
نشـاط  و بـا موضوعـات مفاهیـم و بـرکات ماه مبـارک رمضان 
بـا حضورکارشناسـان مذهبـی و پزشـکی و مهمانـان ویـژه  از 
اقشـار مختلـف از جملـه :کارآفرینـان و نخبگان عرصـه تولید، 
پزشـکان و پرسـتاران از جـان گذشـته، خانواده هـای شـهدا، 
جانبـازان و ایثارگـران و خیریـن تقدیـم مخاطبـان  می شـود. 
و  سـرود   مناجـات،  تواشـیح،  هـای  بخـش  برنامـه  ایـن  در 

مجموعـه برنامـه  اذان  ونمـاز مغـرب پخـش مـی شـود.
دکتـر علیرمضانـی در ادامـه گفـت: جـزء خوانـی قـرآن کریـم 
هـر روز از سـاعت 18 تـا 1۹ و هـر شـب  قرائت دعـای افتتاح 
و سـخنرانی از سـیمای مرکـز کرمـان پخـش میشـود و ویـژه 
برنامـه شـبهای قـدر همزمان بـا لیالی قـدر تقدیم مـردم دیار 

میشـود.  کریمان 
همچنیـن دعـای ابـو حمـزه ثمالـی از محـل گلـزار شـهدای 
کرمـان و مـزار سـپهبد شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی بـدون 
حضـور مخاطـب تقدیـم شـنوندگان و بیننـدگان خواهد شـد.

وی همچنیـن گفـت :همزمـان بـا مـاه مبـارک رمضـان و در 
العالـی(  انقـاب )مدظلـه  فرمایشـات رهبـر معظـم  راسـتای 
مبنـی بـر کمـک مومنانـه، برنامـه هـای ویـژه ای بـا همکاری 
سـتاد مواسـات و سـتاد دیه اسـتان، کمیته امداد امام خمینی 
)ره( و بنیـاد شـهید و امور ایثارگران تدارک دیده شـده اسـت.

دکتـر علیرمضانـی افزود:زندگـی زیباسـت، پزشـک شـما، ره 
عشـق  و در شـهر نیـز از برنامـه هایـی هسـتند کـه در مـاه 
مبـارک  رمضـان بصـورت ویـژه تولیـد و پخـش مـی شـوند.

دکتـر علـی رمضانـی در ادامـه  خاطـر نشـان کـرد: »بـه خـدا 
نزدیک تـر »عنـوان ویـژه برنامه رادیواسـت که در سـحرگاهان 

بـا میهمانـان ضیافـت الهـی همـراه خواهد شـد. 
ایـن برنامـه از سـاعت 3 و 15 دقیقه بامداد با بخشـهای  گفتار 
،کارشناسـی، دعـای روز ، دعای سـحر ،اذان صبـح ،دعای فرج 
،نمـاز رهبرمعظم انقاب ،تواشـیح و احکام مـاه مبارک رمضان 
پخـش می شـود. برنامـه »ضیافت« نیـز از صدای مرکـز کرمان 
بـه عنـوان  ویـژه برنامـه افطـار پخـش مـی شـود و روزه داران 

عزیـز میتواننـد از ایـن برنامه بهره مند شـود . 
در ایـن برنامـه بخش هـای مختلفـی همچـون : یتیـم نـوازی، 
همنشـینی بـا خوبـان ،پرهیـز از معاصـی، قدرشناسـی ،قرائت 
پیامکهـای مخاطبیـن ،پخـش نمـاز رهبـر معظـم انقـاب و 
گـزارش بـه مـدت ۶۰ دقیقـه تقدیم شـنوندگان رادیـو کرمان 

 . می شـود 
»بـر حریـر قدر«ویـژه برنامـه شـبهای قـدر اسـت کـه از رادیو 
کرمـان تقدیـم مردم متدین اسـتان کرمان میشـود و همچنین 
در شـبهای مـاه مبـارک رمضان  دعـای افتتاح ،دعـای مجیر و 
مناجـات آقـا امیرالمومنیـن علـی )ع( و هـر صبح از سـاعت 5 
الـی ۶ بامـداد ترتیـل قـرآن کریـم و عصرها از سـاعت 18 الی 

1۹  جـزء خوانـی قـرآن از رادیـو کرمان پخش میشـود.
کاروان ،مرثیـه آفتـاب ،روز فریاد، ماه نو، کاروان شـادی  و عید 
عاشـقان از جملـه برنامه هـای دیگـر رادیـو کرمـان اسـت کـه 
در ایـن مـاه بـه صـورت ویژه تقدیـم شـنوندگان رادیـو کرمان 

 . میشود
مدیـر کل مرکـز کرمـان در ادامـه گفت:معاونـت اطاعـات و 
اخبـار مرکـز کرمـان نیـز از آغـاز مـاه مبـارک رمضان بـا تهیه  
اکـرام  و  اطعـام  روزه داری،  فوایـد  موضـوع   بـا  گزارشـهایی 
ایتـام، کمـک هـای خیریـه هـا بـه افـراد بـی بضاعـت، انفـاق 
و دسـتگیری از مسـتمندان، تهیـه گـزارش دربـاره شـخصیت 
و  آن حضـرت  شـهادت  و  )ع(  علـی  امیرالمومنیـن حضـرت 
پوشـش مراسـم لیالـی قـدر، روز قـدس  و عید سـعید فطر در 

ایـن زمینـه تـاش خواهـد کـرد .

مدیر مخابرات منطقه کرمان 
در پیامی فرارسیدن ماه رمضان 

را تبریک گفت
  

به گـزارش روابط عمومـی مخابـرات منطقـه کرمـان  مهنـدس 
سـید رهـام حسـینی مدیـر مخابـرات ایـن منطقـه  در پیامـی 
ضمـن تبریـک فرارسـیدن ماه رمضـان، بر برنامه ریـزی صحیح 
بـرای اسـتقبال از ایـن مـاه تأکیـد کـرد و تقـرب بـه رحمـت 

واسـعه الهـی را اصلی تریـن هـدف یـک فـرد مؤمن دانسـت.
متن پیام به  شرح زیر است:

کم کـم فرشـتگان مقـرب باری تعالـی آمـاده می شـوند تـا بـه 
اذن پـروردگار خـود، سـفره ی ضیافـت الهـی را بـر زمینیـان 
از  کسـانی که  ای  می آیـد:  نـدا  زمـان  آن  و  بگسـترانند 
رجب المرجـب و شـعبان المعظم سـربلند بیـرون آمدید، اکنون 
شـما بـه »ضیافـت رحمانی« دعوت شـده اید، میزبـان، خداوند 

کریـم و بخشـنده اسـت.
فرارسـیدن مـاه مبـارک رمضـان، مـاه شـناخت و معرفـت، ماه 
توبـه و مغفـرت، مـاه عبـادت و بندگـی، ماه رحمـت و ضیافت 
ارجمنـد و خانـواده   بـه همـکاران  را  بـر درگاه معبـود یکتـا 
محتـرم آنـان کـه همـواره بـا تقـوا و ایمـان، تقرب بـه رحمت 
واسـعه الهـی را اصلی تریـن هـدف خـود می داننـد، صمیمانـه 
تبریـک و تهنیـت می گویـم. و از درگاه حضـرت احدیـت برای 
و  مـاه خجسـته  ایـن  بـرکات  از  بهره گیـری  توفیـق  همـگان 

انفـاس قدسـیه حضـرت ولی عصر)عـج( را مسـئلت دارم.

نماینـده مـردم کرمـان و راور در مجلـس شـورای اسـامی عنـوان 
کـرد: با توجه به شـرایط سـخت اقتصادی و مشـکات مـردم منطقه 
سـیل زده شهرسـتان کرمـان، اقدام فـوری باید صورت گیـرد. دکتر 
»محمدرضـا پورابراهیمـی« در نشسـت بـا وزیـر جهاد کشـاورزی به 
سـیل اخیـر در شـهداد و گلبـاف و خسـارت های جـدی به احشـام، 
باغـات و مـزارع اشـاره کـرد و خواسـتار پیگیـری فـوری موضوعـات 

مرتبـط از طریـق وزارت جهـاد و بیمـه های کشـاورزی شـد. 
نماینـده مـردم کرمـان و راور در مجلـس شـورای اسـامی عنـوان 
کـرد: با توجه به شـرایط سـخت اقتصادی و مشـکات مـردم منطقه 

سـیل زده اقـدام فـوری باید صـورت گیرد. 
براسـاس ایـن گـزارش وزیـر جهـاد کشـاورزی نیـز در ایـن دیـدار 
عنـوان کـرد: تمـام تاش خودمـان را بـرای حل مشـکات و جبران 
خسـارت وارده بـه سـیل زدگان را انجـام خواهیـم داد و نامـه دکتـر 
پورابراهیمـی را در دسـتور کار داریـم تـا در حـد تـوان مشـکات 

کشـاورزان و دامـداران برطـرف شـود. 
کشـاورزی  جهـاد  وزیـر  بـا  نشسـت  ادامـه  در  دکترپورابراهیمـی 
مشـکات مربـوط بـه اتحادیه مرغداران اسـتان بـرای تامین خوراک 

و نهـاده هـای دامـی، عـدم قیمـت گـذاری مناسـب و روش خریـد 
تضمیـن شـده مطـرح کـرد و نامـه تنظیم شـده در ایـن خصوص را 

بـه نمایندگـی از مرغـداران اسـتان بـه وزیـر ارائـه داد.
وزیـر جهـاد کشـاورزی نیـز در ایـن خصـوص بـرای پیگیـری رفـع 
مشـکل قـول مسـاعد داد و عنـوان کـرد: ایـن مباحـث مـورد قبول 
مـا نیـز بـوده و اقدامـات ازم جهـت رفـع آنهـا انجـام خواهیـم داد. 

بررسـی وضعیـت کشـاورزی اسـتان کرمـان و لـزوم ارتقـای جایگاه 
کشـاورزی از دیگـر مباحـث مطـرح بود کـه نماینده مـردم کرمان و 
راور در مجلـس شـورای اسـامی بـا ابـراز خوشـحالی از رای اعتماد 
بـاای مجلـس بـه دکتر خـاوازی بیان کـرد: تجارب و تخصص شـما 
در حـوزه کشـاورزی و نحـوه تعامـل بـا ارباب رجوع و سـایر بخشـها 
موجـب شـده کـه مـورد اسـتقبال اکثـر نماینـدگان مجلـس قـرار 
گیریـد. دکتـر پورابراهیمـی ابراز امیـدواری کرد: این نـگاه تخصصی 
در صـورت تعامـل خـوب بـا مجلـس بتواند اتفاقـات مثبتـی را برای 
بخـش کشـاورزی کشـور در شـرایط جنگ اقتصـادی فراهـم کند. 

وی گفـت: موضوعـات و مباحـث کشـاورزی کرمـان اهمیـت زیادی 
دارد و رتبـه هـای اول اسـتان در تولیـدات کشـاورزی نشـان میدهد 
که باید اسـتمرار آن را در نظر داشـته باشـیم. در پایان این نشسـت 
دکتـر پورابراهیمـی نماینـده مـردم کرمان و راور در مجلس شـورای 
اسـامی درخواسـت کـرد تا وزیـر جهاد کشـاورزی به عنـوان اولین 
سـفر اسـتانی به کرمان سـفر کند و نشسـت مشـترکی با مسـئوان 
و فعـاان ایـن بخـش جهـت بررسـی آخریـن وضعیـت کشـاورزی 

کرمـان داشـته باشـد که مـورد اسـتقبال وزیر قـرار گرفت.

در ایـن دیـدار کـه بـه مناسـبت سـالروز تأسـیس سـپاه پاسـداران 
انقـاب اسـامی و با حضور سـه تـن از معاونان شـهردار انجام گرفت، 
شـهردار کرمان با اشـاره به سـوابق درخشـان سـردار معروفی، اظهار 
امیـدواری کـرد حضـور وی در کرمـان نیـز همچـون گذشـته منشـأ 

خیـر و برکت باشـد.
انقـاب  پاسـداران  سـپاه  این کـه  بیـان  بـا  عالـم زاده  سـیدمهران 
اسـامی، در دوران دفـاع مقـدس و پـس از آن در دوران سـازندگی و 
محرومیت زدایـی، نقـش ویـژه و تأثیرگـذاری در نقاط مختلف کشـور 
داشـته اسـت، سـپهبد شـهید حاج قاسـم سـلیمانی را افتخـار جهان 
اسـام خوانـد و گفـت: سـپهبد شـهید حاج قاسـم سـلیمانی، آرزوی 
شـهادت داشـت و این کـه خواسـته بود تـا در کرمان به خاک سـپرده 
شـود، بـرای مـا و تمام مـردم کرمان مایه افتخار اسـت و باید سـجدۀ 

شـکر به جـا آورد.شـهردار کرمان بـه برنامه هایی که شـهرداری کرمان 
بـرای زنـده نگـه داشـتن یـاد و خاطـرۀ سـپهبد شـهید سـلیمانی در 
دسـتور کار دارد، اشـاره کرد و گفت: محور موازی با خیابان شـریعتی 
و بلـوار جمهـوری اسـامی نیـز به طـول 1۶ کیلومتـر به نـام بزرگراه 
سـپهبد شـهید حاج قاسـم سـلیمانی، در دسـت اجراسـت که در این 
رابطـه بـا برخـی سـرمایه گذاران گفت و گـو کرده ایم تا به سـاخت این 
بزرگـراه سـرعت دهیم. عالـم زاده افـزود: همچنین با توجـه به این که 
اجـرای ترامـوای شـهر کرمـان در دسـتور کار قـرار دارد، مقـرر شـده 
تـا ایـن ترمـوا به نـام سـپهبد شـهید حاج قاسـم سـلیمانی نام گذاری 
شـود.وی ادامـه داد: بـرای اجرای تراموای سـپهبد شـهید حاج قاسـم 

سـلیمانی، بـا قـرارگاه سـازندگی خاتم هـم گفت و گـو کرده ایم.
شـهردار کرمـان بیان کـرد: همچنین اجـرای پیـاده راه از گنبد جبلیه 

تـا مزار این شـهید بزرگوار در دسـتور کار قـرار دارد.
عالـم زاده بـا بیـان این که درصدد هسـتیم این پیـاده راه را بـه فضایی 
مثـل بین الحرمیـن تبدیـل کنیـم، گفـت: بـا توجـه به سـاخت پارک 
1۰۰ هکتـاری گردشـگری در این محـدوده، مجموعۀ پردیسـان قائم 
عجل ا... فرجـه و مـزار سـپهبد شـهید حاج قاسـم سـلیمانی، بـه یـک 

مجموعـۀ زیارتـی، فرهنگـی و تفریحـی تبدیل خواهد شـد.

 در دیدار شهردار کرمان با فرمانده سپاه ثارا... استان مطرح شد:

 ساخت بزرگراه سپهبد شهید سلیمانی شتاب می گیرد

فرمانده سپاه ثارا... کرمان: 
توزیع ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون 
تومان کمک مؤمنانه در کرمان 

آغاز شد؛ ۵۰۰ تن مواد غذایی بین 
نیازمند کرمان توزیع می شود 

معروفـی  حسـین  سـردار 
کار  بـه  آغـاز  آییـن  در 
رزمایـش کمـک مؤمنانـه 
اسـتان  ثـارا...  سـپاه 
بیت الزهـرای  از  کرمـان 
بـا  کـه  قاسـم  حـاج 
حجت ااسـام  حضـور 
حسـن  المسـلمین  و 
آغـاز  علیدادی سـلیمانی 
ایـن  داشـت:  اظهـار  شـد 
رزمایـش در راسـتای فرمـان حکیمانـه ولی امرمسـلمین امام 
خامنـه ای بـرای اجرای رزمایش بزرگ و سراسـری مواسـات و 

اسـت. شـده  آغـاز  کرمـان  در  مؤمنانـه،  کمـک 
وی بـا اشـاره بـه جزئیـات اجـرای ایـن رزمایش گفت: سـپاه 
رده هـای  بـا  کشـور  در  کـه  هماهنگی هایـی  بـا  پاسـداران 
حمایتـی مختلـف چـون کمیتـه امـداد، بهزیسـتی و سـتاد 
اجرایـی فرمـان حضـرت امـام)ره( انجـام داد قـرارگاه امـام 

داد. تشـکیل  را  مجتبـی)ع(  حسـن 
فرمانـده سـپاه ثـارا... اسـتان کرمـان افـزود: ایـن قـرارگاه در 
سـپاه ثـارا... اسـتان کرمـان بـا حضـور نماینـده ولی فقیـه در 
اسـتان، اسـتاندار و رده های حمایتی و در سـطح نواحی سـپاه 
در شهرسـتان ها بـا هماهنگـی فرمانـداران، امامـان جمعـه و 

رده هـای حمایتی تشـکیل شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه یکـی از ایـن اقدامـات شناسـایی افـراد 
نیازمنـد در سـطح اسـتان بـوده اسـت گفـت: همـه اقدامـات 
بـا محوریـت مسـجد انجام شـده و ائمـه جمعه شهرسـتان ها، 
امامـان جماعـت مسـاجد و فرماندهـان پایگاه هـای مسـاجد 

مسـئول شناسـایی ایـن افـراد شـدند.
سـردار معروفـی بـا اشـاره بـه اینکـه کمک هایـی کـه توسـط 
سـپاه و بسـیج و تحـت عنـوان کمک هـای مومنانـه ارسـال 
می شـود بـرای کسـانی اسـت کـه تحـت حمایـت هیـچ نهاد 
حمایتـی از جمله بنیاد مسـتضعفان، بهزیسـتی، کمیته امداد 
و سـتاد اجرایـی فرمان امام)ره( نیسـتند افزود: در این راسـتا 
تاکنـون 4۰ هـزار خانـوار در اسـتان شناسـایی شـده کـه از 

کرونـا آسـیب دیدند و نیازمنـد کمـک معیشـتی هسـتند.
وی بـا عنـوان اینکـه 23 هزار و ۶۰۰ بسـته کمک حمایتی در 
مرکـز اسـتان و 1۶ هزار بسـته هم در سـطح شهرسـتان های 
مـا آمـاده شـده کـه در فـاز اول در بیـن ایـن خانوارهـا توزیع 
می شـود گفـت: ایـن بسـته های تـا چنـد روز آینـده در تمـام 

شهرسـتان ها بـه خانوارهـای شناسـایی شـده اهدا می شـود.
فرمانـده سـپاه ثـارا... اسـتان کرمان با اشـاره بـه اینکه حدود 
5۰۰ تـن مـواد غذایـی در فـاز اول ایـن کمک مومنانـه توزیع 
می شـود افـزود: فـاز دوم ایـن کمک هـای مومنانـه هـم تـا 

پایـان مـاه مبـارک رمضـان انجام می شـود.
وی بـا بیـان اینکـه هـر بسـته شـامل مـواد غذایـی و اقـام 
بهداشـتی بـوده و ارزش هـر بسـته 3۶5 هـزار تومـان برآورد 
شـده اسـت کـه در مجمـوع در فـاز اول چیـزی در حـدود 
انجـام  مومنانـه  کمـک  تومـان  میلیـون   ۹۰۰ و  میلیـارد   8
می شـود گفـت: همـه اقدامـات مـا فرمـان و دسـتور حضـرت 
آقـا و هدیـه مقـام معظـم رهبـری بـه افـراد نیازمنـد اسـت.

سـردار معروفـی بـا بیـان اینکه یـک فـاز کمک هـای مومنانه 
ویـژه مناطق سـیل زده اسـتان هم داریـم گفت: بـا هماهنگی 
کـه با مسـئوان و فرماندهان سـپاه و بسـیج در تهـران انجام 
شـده یـک بسـته حمایت معیشـتی به صـورت ویژه بـه مردم 
سـیل زده زهکلـوت در رودبـار جنـوب، ده رضـا در شهرسـتان 
ریـگان و مـردم اندوهجـرد و شـهداد تقدیـم می شـود.وی بـا 
اشـاره بـه اینکـه تمامـی آشـپزخانه های سـپاه بـرای پخـت و 
توزیـع مومنانـه در اختیـار کمیتـه امـداد گذاشـته می شـود 
افـزود: امسـال سـفر مهرباینی در سـطح مسـاجد و خانه های 
انجـام شـده و توسـط  نداریـم و پخـت در مجموعـه سـپاه 
گروه هـای بسـیجی و جهـادی در سـطح خانه های شناسـایی 

شـده بـرای افطـار توزیـع می شـود.

 فرمانده انتظامی استان کرمان:
پلیس کرمان در مقابله با جرائم 
سایبری رتبه دوم کشور را به 

خود اختصاص داد
  

فرمانـده انتظامـی اسـتان 
رتبـه  کسـب  از  کرمـان 
دوم کشـوری پلیـس ایـن 
اسـتان در حـوزه مقابله با 
جرائم سـایبری خبـر داد. 
سـردار عبدالرضـا ناظـری 
ضمـن اعـام ایـن مطلب 
افـزود:  هـا  رسـانه  بـه 
کسـب رتبه دوم در سطح 
کشـور با تـاش مدیران و 
کارکنـان پلیـس فتـا اسـتان کرمان محقق شـده اسـت لذا از 
زحمـات ایـن بزرگواران صمیمانه تشـکر و قدردانـی می کنم.

وی ادامـه داد: موضـوع مهمـی که باید خانواده هـا و نهادهای 
فرهنگی به آن توجه داشـته باشـند »ارتقاء سـواد رسـانه ای« 
اسـت زیـرا در صـورت بـی توجهی به ایـن مقوله مهم، شـاهد 

شـکاف بیـن نسـلی در این حـوزه خواهیم بود.
فرمانـده انتظامـی اسـتان کرمـان همچنیـن از کشـف 1۶ تن 
مـواد مخـدر از ابتدای سـال جـاری تاکنون خبـر داد و گفت: 
ایـن مقـدار مـواد بـا تـاش کارکنـان سـختکوش یـگان های 
تـکاوری، پلیـس مبـارزه بـا مـواد مخـدر و سـایر واحدهـای 
پلیـس کشـف شـده اسـت کـه نسـبت به مدت مشـابه سـال 

قبـل ۹4 درصد رشـد داشـته اسـت.
سـردار ناظـری خاطرنشـان کـرد: پلیـس اسـتان کرمـان در 
حـوزه کشـف مـواد مخـدر نیـز جـز رده هـای برتـر کشـوری 

قـرار دارد.

اولیـن جلسـه بررسـی اثـرات و راهکارهای 
پسـا  اجتماعـی  آمدهـای  پـی  کاهـش 
کرونـا بـا حضـور معـاون سیاسـی -امنیتی 
اجتماعـی،  امـور  مدیـرکل  اسـتانداری، 
مدیـران  از  جمعـی  و  بهزیسـتی  مدیـرکل 
و  امـدادی   - حمایتـی  هـای  سـازمان 
برگـزار  کرمـان  اسـتانداری  در  بهداشـتی 

شـد .
اسـتان  بهزیسـتی  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
بررسـی  هـدف  بـا  کـه  جلسـه  ایـن  در  کرمـان 
روش هـای کاهـش پـی آمدهـای اجتماعـی پسـا 

کرونـا تشـکیل شـد، عبـاس صـادق زاده مدیرکل 
اجتماعـی   فعالیتهـای  تشـریح  بـا  بهزیسـتی 
بهزیسـتی در سـازه هـای پیشـگیرانه - حمایتی و 
مداخلـه ای یادآور شـد: مراکز دولتـی و غیردولتی 
تحـت نظـارت بـه منظـور ورود بـه مسـائل پسـا 
کرونـا در ایـن سـه سـطح بـه حمایتهـای کوتـاه 

مـدت، میـان مـدت و بلنـد مـدت نیـاز دارنـد .
 وی افزایش اختافات خانوادگی - اختات روانی - 
اعتمـاد  کاهـش   - اجتماعـی  هـای  ناسـازگاری 
اجتماعـی - مشـکات مالـی مراکـز تحـت نظارت 
بـه ویـژه مهدهـای کـودک به عنـوان مراکـز مهم 

و  مجـازی  هـای  شـبکه  بـه  اعتیـاد   - آموزشـی 
شـدت یافتـن فقـر را از مهمتریـن پـی آمدهـای 
کرونـا ذکـر و بـر گسـترش برنامـه های آموزشـی 
و ارتقـاء سـامت در همـه جنبـه هـا تاکیـد کرد.

و  مـددکاری  خدمـات  افزایـش  زاده   صـادق 
مشـاوره ای توسط سـازمان هایی چون بهزیستی، 
آمـوزش و پـرورش، نیـروی انتظامی، قـوه قضائیه 
را ضـروری دانسـت و افزود : آموزش هـای فراگیر 
و همگانـی، ارائـه خدمـات وسـیع مشـاوره ای - 
پوشـش  سـبک،  کارهـای  و  کسـب  از   حمایـت 
هایـی  روش  از  ای  مشـاوره  خدمـات  ای  بیمـه 

آمدهـای  پـی  کاهـش  بـر  عـاوه  کـه  هسـتند 
اجتماعـی پسـا کرونـا، روند ارائه خدمـات مداخله 

. را سـرعت مـی بخشـند  ای و حمایتـی 
گفتنـی اسـت بـا توجـه بـه پیشـنهادات مدیـران 
وکارشناسـان حاضر در جلسـه، اعام ظرفیت های 
 هر سـازمان عضو  و ارائه طرح های پیشنهادی در 
حـوزه هـای فـردی، خانوادگـی، اجتماعـی در دو 
گـروه کـودکان - نوجوانـان و بزرگسـاان بـرای 

ارائـه در دومیـن جلسـه مصـوب شـد .

 مدیرکل بهزیسـتی استان کرمان :
آموزش های فراگیر و همگانی و گسترش خدمات مشاوره ای 

 به کاهش پی آمدهای اجتماعی پسا کرونا منجر می شود

نهنگستان

که عضو پیکر این سرزمین است  خلیج فارس با ایران عجین است   
)جدایی ناپذیر( و نازنین است  ُبَود چون لیلی و ملت چو مجنون   
نهنگ دارد به دامانش فراوان  خلیج فارس بر ایران ُبَود جان   

به تاریخش بخورده ُمهر ایران  که تا )شام ابد( نامش ُبَود )فارس(  

غامحسین رضایی - نقاش

اینکـه رزمایـش  بیـان  بـا  امـام جمعـه کرمـان 
مکتـب  جنـس  از  حرکتـی  مؤمنانـه  کمـک 
سـلیمانی اسـت گفـت: شـهید سـلیمانی چهـل 

بـود.  مـردم  بـه  سـال جهـادش خدمـت 
حسـن  المسـلمین  و  حجت ااسـام 
کار  بـه  آغـاز  آییـن  در  علیدادی سـلیمانی 
اسـتان  ثـارا...  سـپاه  مؤمنانـه  کمـک  رزمایـش 
کرمـان از بیت الزهـرای حـاج قاسـم بـا تبریـک 
مـاه مبـارک رمضـان به همه کسـانی کـه در این 
ضیافـت الهـی شـرکت می کنند اظهار داشـت: از 
طـرف دیگـر به همـه گروه های جهادی و بسـیج 
عزیـز و سلحشـوری کـه همـه جا در خـط مقدم 
دفـاع و خدمت رسـانی حضـور دارنـد بـرای ایـن 

اقـدام بایـد تبریـک گفـت.
وی بـا اشـاره بـه تاکیـد مقـام معظم رهبـری به 
اجـرای رزمایـش سراسـری مواسـات و همدلی و 

کمک هـای مومنانـه همـه مـردم بـه نیازمنـدان 
مؤمنانـه  همدلـی  و  مواسـات  رزمایـش  گفـت: 
 سـپاه در اسـتان کرمـان از امـروز آغاز می شـود.

بیـان  بـا  اسـتان کرمـان  نماینـده ولی فقیـه در 
اینکـه مـاه رمضـان اوج ایـن همدلـی مؤمنانـه 
گروه هـای  همـه  خوشـبختانه  افـزود:  اسـت 
جهـادی، مـردم عزیز، بسـیج و نهادهـای مختلف 
در ایـن رزمایـش حضـور فعالـی دارنـد کـه یکی 
پـس از دیگـری خبـر آن می رسـد.وی بـا اشـاره 
بـه اینکه امیـدوارم همه بتواننـد در این رزمایش 
حضـور جـدی داشـته باشـند گفت: چه کسـانی 
کـه تمکـن مالـی داشـته و از امکانات خـود برای 
کمـک بـه مـردم نیازمنـد اسـتفاده می کننـد و 
چـه کسـی در انتقـال ایـن اخبـار تـاش دارنـد.

علیدادی سـلیمانی با اشـاره به آغـاز این رزمایش 
در اسـتان کرمـان و از بیت الزهـرای حـاج قاسـم 

مـکان  ایـن  از  حرکـت  ایـن  پیـام  کـرد:  بیـان 
مقـدس ایـن اسـت کـه ایـن همدلـی مؤمنانه از 

جنـس حاج قاسـم سـلیمانی اسـت.
وی بـا ابـراز اینکـه شـهید سـلیمانی شـبانه روز 
سـال جهـادش خدمـت  و چهـل  نمی شـناخت 
بـه مـردم بـود گفـت: در جای جـای این کشـور 
خدمـات شـهید سـلیمانی را می تـوان مشـاهده 
بـا  کـرد. نماینـده ولی فقیـه در اسـتان کرمـان 
بیـان شـهید سـلیمانی در کنـار حرکـت بزرگـی 
عهـده  بـه  مقاومـت  جبهـه  فرماندهـی  در  کـه 
داشـت در کوچکتریـن مشـکلی کـه در کشـور 
بـه وجـود می آمـد در سـیل و زلزلـه در خـط 
مقـدم خدمـت بـه مـردم حضـور داشـت افـزود: 
ایـن حرکـت بسـیج از بیـت الزهرای حاج قاسـم 
مشـخص  را  حرکـت  جنـس  و  اسـت  معنـادار 
می کنـد "حرکتـی از جنـس مکتب سـلیمانی".

امام جمعه کرمان: 

رزمایش کمک مؤمنانه حرکتی از جنس مکتب سلیمانی است 

 در دیدار دکتر پورابراهیمی با وزیر جهادکشاورزی انجام شد:

 موافقت وزیر جهادکشاورزی برای حل مشکات مناطق سیل زده بخش شهداد و گلباف

بـازار  تنظیـم  سـتاد  در  کرمـان  اسـتاندار 
اسـتان عنوان کـرد: دولت قصـد مداخله در 
امـور بخـش خصوصـی را نـدارد، امـا انتظار 
میـرود که مدیریـت بهتـری در تهیـه اقام 
اساسـی شـهروندان و محصوات کشـاورزی 

بـه کار گرفته شـود.
کرمـان  اسـتانداری  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
جلسـه  دومیـن  در  فدایـی«  »محمدجـواد  دکتـر 
سـتاد تنظیـم بـازار اسـتان کرمـان گفـت: باید در 
ایـن جلسـه وظایـف دسـتگاه هـای مربوطـه کاما 
مشـخص شـود تا بدانیم هـر کدام از اقام اساسـی 
مـورد نیـاز در مـاه رمضـان توسـط چـه ارگان و یا 
نهـادی تامیـن خواهـد شـد بـه طـور مثـال بایـد 
مسـئول توزیـع خرمـا در مـاه مبـارک رمضـان یـا 
شـرکت تعـاون روسـتایی باشـد یـا انجمـن خرمـا.

کـرد:  عنـوان  پیـاز،  مشـکات  بـه  اشـاره  بـا  وی 

طبـق مصوبـه دولـت، پیـاز تعرفـه صادراتـی ندارد 
و شـرکت تعاونـی روسـتایی موظـف به خریـد پیاز 
از کشـاورزان اسـت همچنیـن تمامـی فرمانـداران 
موظف هسـتند در راه اندازی مرکز مسـتقیم عرضه 
کااهـای اساسـی و محصوات کشـاورزی همکاری 
کننـد و ایـن مصوبـه تـا پایـان مـاه مبـارک اعتبار 
دارد و بـا ایـن کار قیمت بـرای مصرف کننده کمتر 

و سـود بیشـتری نصیـب کشـاورزان خواهد شـد.
اسـتاندار کرمـان در واکنـش بـه عملکـرد شـرکت 
تعـاون روسـتایی در جنـوب اسـتان، اظهـار کـرد: 
کار  درسـت  روسـتایی  تعاونـی  شـرکت  وقتـی 
نمی کنـد، درب آن را ببندیـد، دولـت قصد دخالت 
در امـور بخـش خصوصـی را نـدارد امـا وقتـی کـه 
مشـکل ایجـاد می کنیـد، مجبـور می شـویم ورود 

کنیم. پیـدا 
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 

شمال استان کرمان : با ورود اقام 
داخلی به بازار مشکل افزایش قیمت 

اقام حل خواهد شد
»مهـدی حسـینی نژاد« رییـس سـازمان صنعـت، 
معـدن و تجـارت شـمال اسـتان کرمـان همچنین 
در ایـن جلسـه گفـت: اقـام اساسـی کـه از 28 
دچـار  سـال جاری  اردیبهشـت   2 تـا  اسـفندماه 
تغییـر قیمـت شـده اند کـه شـامل برنج طـارم با 4 
درصـد، برنـج پاکسـتانی با 2۷ درصـد، برنج هندی 

بـا 4۰ درصـد، لوبیـا چیتـی بـا 22 درصـد، لپـه با 
1۰ درصـد، عـدس بـا 54 درصد و برنج هاشـمی با 
4 درصـد افزایـش قیمـت بـوده که ایـن افزایش به 
دلیـل مشـکات واردات و تغییـر متنـاوب ارز بوده 
کـه در آینـده نزدیک بـا ورود اقام داخلـی به بازار 

ایـن مشـکل نیز حـل خواهد شـد.
وی بـا اشـاره به تنظیم بازار ماه مبـارک رمضان در 
اسـتان کرمان اظهار کرد: سـهمیه شـکر در شـمال 
اسـتان 135۷ تـن و در جنـوب اسـتان ۶2۷ تـن 
اسـت کـه توزیع آن بـه دو صورت فلـه ای با قیمت 
هـر کیلـو 4 هـزار و ۷۰۰ تومـان و بسـته بندی هر 

کیلـو 5 هـزار و ۹۰۰ تومـان خواهد بود.
رییـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت شـمال 
اسـتان کرمـان بیان کرد: سـهمیه مـرغ منجمد در 
شـمال اسـتان ۶۷۹ تـن و در جنـوب اسـتان 314 
تـن اسـت کـه با قیمـت مصـرف کننـده هـر کیلو 
12 هـزار تومـان عرضه خواهد شـد همچنین 4۰۷ 
تـن سـهمیه گوشـت قرمـز شـمال اسـتان و 188 
تـن سـهمیه جنوب اسـتان اسـت که بـا قیمت هر 

کیلـو 42 هـزار تومـان عرضه می شـود.
 وی اظهـار کـرد: بـرای تنظیـم بـازار مـاه مبـارک 
رمضـان 135۷ تـن روغن نباتی در شـمال اسـتان 
و ۶2۷ تـن بـه جنـوب اسـتان تخصیـص یافته که 
قیمـت آن باتوجه بـه وزن روغن فـرق خواهد کرد 
کـه قیمت هـا در سـتاد تنظیـم بـازار تعیین شـده 

همچنیـن سـهمیه برنـج هندی در شـمال اسـتان 
135۷ تـن و در جنـوب اسـتان ۶2۷ تن اسـت که 
قیمت بـرای مصرف کننـده هر کیلـو 8۰۰۰ تومان 

خواهـد بود.
حسـینی نژاد با اشـاره بـه مصرف خرمـا در ایام ماه 
رمضـان، عنـوان کـرد: خرمـای امسـال به صـورت 

ویـژه در طـرح تنظیم بـازار قرار گرفته که سـهمیه 
شـمال اسـتان 2۰3۶ تن و سـهمیه جنوب اسـتان 
بـرای مصـرف  قیمـت  باشـد کـه  تـن مـی   ۹41

کننـده هـر کیلـو 24 هزار تومـان خواهـد بود.
رییـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجارت شـمال 
اسـتان کرمـان از قیمـت زولبیـا و بامیـه در مـاه 
مبـارک رمضـان سـخن بـه میـان آورد و اظهـار 
کـرد: قیمـت هـر کیلـو زولبیـا 2۰ هـزار تومـان، 
 قیمـت بامیـه هـر کیلـو 22 هـزار تومـان و قیمت

 مخلـوط زولبیـا و بامیـه 21 هـزار تومـان مصـوب 
است. شـده 

استاندار کرمان؛

دولت قصد مداخله در امور بخش خصوصی را ندارد

توزیـع  شـرکت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
نیـروی بـرق جنـوب اسـتان کرمـان، سـلمانی 
ابتـدای  در  سـیرجان  شهرسـتان  بـرق  مدیـر 
سـخنان خـود، بیـان کـرد: مأموریـن وصـول و  
قرائـت کنتـور ، بـه عنـوان سـفیران  شـرکت 
توزیـع نیـروی بـرق، نقـش مهـم و حساسـی را 
در ایجـاد تصویـر خـوب در افـکار عمومـی ایفـا 
مـی کننـد.در آییـن تجلیـل از ماموریـن قرائت 
کنتـور و وصـول مطالبـات بـا اشـاره بـه اهمیت 
آراسـتگی اخاقـی و ظاهری در ارتبـاط با مردم 
، افـزود: رابطـه حسـنه بـا مـردم، عـزت نفس و 

ماموریـن  اصلـی  خصایـص   از  نیکـو  اخـاق 
قرائـت شـمرده مـی شـود.وی رفتـار ماموریـن 
را از لحـاظ سـازمانی، عرفـی و اجتماعـی بـرای 
شـرکت بسـیار مهم دانسـت و خاطرنشـان کرد: 
ماموریـن در صـف اول خدمـت رسـانی شـرکت 
بایسـتی دقـت بسـیار زیـادی در شـیوه برخورد 

بـا مشـترکین داشـته باشـند.
سـلمانی در ادامـه سـخنان خـود اظهـار کـرد: 
اهتمـام بـه افزایـش وصولـی، عامـل کلیدی در 
افزایـش سـطح خدمـات شـرکت به مشـترکین 
و  تعهـد  از  ناشـی  نیـز  ایـن  کـه  اسـت  بـرق 

اسـت.  پذیری  مسـئولیت 
ماموریـن  گفـت:  وی 
بـا اطـاع  قرائـت کنتـور 
و  قوانیـن  از  آگاهـی  و 
مسـائل شـرکت و داشتن 

دقـت و وجـدان کاری، مطلوب تر از گذشـته به 
وظایـف خـود عمل کننـد.در پایان بـه مامورین 
برتـر ایـن شهرسـتان کـه بـه اهـداف از پیـش 
تعیین شـده شـرکت در زمینه وصـول مطالبات 
ایشـان  از  جوائـزی  اهـداء  بـا  بودنـد،  رسـیده 

تقدیـر بـه عمـل آمـد.

اهداء پاداش 
به مامورین 

وصول 
و قرائت 
شهرستان 

سیرجان
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 برتر از گوهر
 نام )خدا( آمد از دل به زبانم دوید    نور سام از دلم بهر )معلم( دمید

)خالق ارض و سما( خدای فرهنگ و دین  تشکر نخست از )معلم نخستین(    
به راهنمایان راه معلمین کبیر  سپس به پیغمبران به هادیان مسیر   

دروس این عزیزان بااتر از گوهر است  معلمی پیشه ی خدا و پیغمبر است    
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در همراهی با مطلب انتقادی آقای حسنی سعدی 
) مدیر مسئول هفتواد (
دیزی و گربه

ای که خواهان چسـب نابی تو
از چـه حیران بر انتخابی تو؟   

بهترین چسـب، گر ز من پرسی
باشـد آن )چسب باسن و کرسی(  

پشت شـلوار هر کسی چسبید
تا ابد مرکب ریاسـت دید!    

بیمه سـازد ریاسـت دائم 
هر چاقی از او شـود قائم  

مسـند و میز را کند ایمن
نشـود ول، مگر پس از مردن   

بخـت ها را بدوزد او با تخت
کهنه باشـی تو را کند نوبخت   

زان بلندی ببینی و شـوکت  
چسـب آهن ندارد این قدرت  

)خـوان چرب( و )تنور( گردد جور
نشـود از شما جدا تا گور  

چسـب در اختیار طیفی خاص
تـا تو گور و کفن به زیر خواص  

)نافع چسـب( که به آن نازد
)مرده شـو( را به زحمت اندازد   

او که دائم به میز چسـبیده
عاقبت )میز مرده شـو( دیده  

ایـن جهان چون )پل( و )محل عبور(
پل نباشـد محل )کبر( و )غرور(

بنگریـد بعضی از مدیران را
طمع و اشـتهای پیران را   

میز و کرسـی به جانشان بسته
کرسـی از اشه هایشان خسته   

چسـب در جیب و کیف )پررو(یان
هسـت خیاط کرسی و تنبان  

)روی( شـان )سنگ پای قزوین( است
بوسـه گاه و،مرادشان )زین( است  

در شـعار و سخنوری عالی
در عملکـرد )طبل توخالی(   

دم زدنـد از جوان و، نان خوردند
سـود و سهمیه ی جوان بردند  

آن شـعار جوان گرایی، مرد
غنچه نشـکفت و زیر پا افسرد   

درب )دیزی( بدون )چفت( و )بسـت( 
گربه از خوردن )حیا( شـد مست  

)مـوش( بودند و )فیل( گردیدند
همچو )ماموت( فسـیل گردیدند   

چهـره ها یکنواخت و تکراری
سـمبلی از غرور و بیعاری   

روح شـان همچو جسمشان در خواب
شـده اند آب )راکد( و مرداب   

خسـته هسـتیم زین همه تکرار    
یارب این مشـکات را بردار   

مرگشـان آرزوی )نقاش( نیسـت    
خواب دائم برایشـان کافی ست   

پیر شـد هر جوان که در صف بود    
دیـده که وعده ها مزخرف بود  

 
غامحسین رضایی 

ΧϪࣥএ ජࡁॲ

مــاه رمضــان را »بهــار جــان« لقــب داده انــد؛ مــاه شــکوفا شــدن الطــاف 
الهــی اســت .مــاه رمضــان مــاه رحمــت و غفــران الهــی اســت کــه دریــای 
ــم  ــش و تاط ــت در آن جوش ــرت دوس ــت حض ــف و عنای ــران لط بیک
ــرت  ــت و مغف ــای رحم ــودن دره ــاه گش ــان، م ــاه رمض ــری دارد م دیگ
ــاه  ــن م ــود در ای ــدگان خ ــد از بن ــوی خداون ــی معن ــاه پذیرای ــت، م اس

اســت .
به گفته سعدی:

ﾃت بیqLj｢ Kｭｦ ｬا KG تا   KاG ا{یE ｠اja Mا ､ｬKHｦا                                                            
مــاه رمضــان مــاه خودســازی ســت ، مــاه تقواســت ، مــاه برکت اســت، ماه 
راز و نیــاز از فضایــل ایــن مــاه شــریف هــر چــه بگوییــم کــم اســت در ایــن 
مــاه؛ خــواب روزه دار، عبــادت؛ ســکوتش، تســبیح؛ دعایــش، مســتجاب و 
ــی ســت  ــی اله ــرب ال ــاه ق ــاه م ــن م ــر اســت ، ای ــش دو براب ــواب عمل  ث
ــاه   ــن م ــت، در ای ــه سالهاس ــر از هم ــاوت ت ــال متف ــان امس ــاه رمض م
ــه شــده  ــا « رو ب ــروس کرون ــی »وی ــی جهان ــا بحران ــا ب ــی خــدا م مهمان
ــم  ــق تعالی ــا و مراجــع طب ــاد بســیاری از پزشــکان و علم ــه اعتق ــم . ب ای
ــورد  ــود. در م ــاران نمی ش ــب بیم ــامل اغل ــود ش ــن خ ــام روزه گرفت اس
ــمی  ــاظ جس ــه لح ــه ب ــرادی ک ــود اف ــه می ش ــز گفت ــا نی ــروس کرون وی
ضعیــف باشــند بیشــتر در معــرض ابتــا قــرار دارنــد و بــه ایــن افــراد روز 

ــه نشــده اســت . ــن توصی گرفت
ــا همــه احــکام آن بجــا  امــا افــراد ســالم طبعــاً مــی تواننــد رمضــان را ب
ــه در انتظــار مــاه رمضــان مــی  ــی صبران ــراد ســالم برعکــس ب ــد  اف آورن
باشــند، زیــرا ایــن یــک مــاه اســتغفار، یــک مــاه رحمــت و یــک مــاه راز 
ــه ویــژه در وضعیــت اضطــراری مثــل  ــد اســت. ب ــا خداون و نیــاز قلبــی ب
ــم  ،  ــاز داری ــه آرامــش روحــی نی ــا کــه بیشــتر از همیشــه ب زمــان کرون

ــه و آزمایشــند.  ایــن روزهــا روزهــای تجرب
قطعــاً کســی آرزو نــدارد بــه خاطــر بیمــاری از روزه گرفتــن معــاف باشــد، 
ســزاوار اســت تــک تــک فرصــت هــا را غنیمــت بشــماریم و از آنهــا بــه 
نحــو احســن اســتفاده کنیــم شــاید جبــران ایــن فرصــت هــا از مــا گرفتــه 

شــود  . 
بایــد گفــت مــاه رمضــان امســال خیلــی متفــاوت تر شــده اســت  مســاجد 
بســته شــده انــد  ، نمــاز هــای جماعــت برگــزار نمــی شــوند، افطار دســته 
جمعــی در مســاجد و یــا جــای دیگــری، با خانــواده هــا، تمام اینهــا ممکن 
نخواهــد بــود، معاشــرت و زندگــی اجتماعــی قبــل را نخواهیــم داشــت . 
 زیارتگاه هــا تعطیــل شــده اند . تــاوت دســته جمعــی قــرآن  نداریــم و ...

ــاری و  ــن بیم ــر ای ــا درگی ــه دنی ــه هم ــی ک ــاه رمضان ــن م ــد در ای بیایی
ــرار  ــدا برق ــا خ ــود را بیشــتر ب ــاط خ ــی آن هســتند ارتب مشــکات در پ
ــواده  ــود و خان ــوی خ ــان ، اخــاق و شــخصیت معن ــر ایم ــه فک ــم ب کنی
خــود باشــیم . و بــا دعــا و راز و نیــاز بــه درگاه الهــی و اســتغاثه بــه امــام 

ــر پشــت ســربگذاریم . ــن بحــران را هرچــه زودت ــج ( ای ــان )ع زم

 ｣اK ｨ｣^ا､  
｣اQK ｨتگاKی

ــاد  ــت: ایج ــان گف ــتان کرم ــکی اس ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
محدودیــت هــا باعــث شــده کمتــر آلــوده شــویم امــا نگــران شــعله 
ــا هســتیم پــس بایــد همــه همراهــی کننــد و اگــر  ور شــدن کرون
توصیــه هــای بهداشــتی دانشــگاه را رعایــت کنیــم کمتــر آســیب 
ــتان  ــورای اداری اس ــژاد در ش ــیدی ن ــا رش ــم. حمیدرض ــی بینی م
ــا در اســتان  ــاری کرون ــت بیم ــه گزارشــی از وضعی ــا ارائ ــان ب کرم
ــد و  ــود یافتن ــان بهب ــد مبتای ــش از 70 درص ــت: بی ــار داش اظه
ــا  ــوم ب ــتان س ــا، اس ــتان ه ــایر اس ــه س ــبت ب ــان نس ــتان کرم اس

وضعیــت خــوب در کشــور اســت و همــه مــوراد مربــوط بــه منطقــه 
جغرافیایــی نیســت. رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان گفــت: 
محدویــت هــا، فاصلــه گــذاری و همراهــی مــردم و مســئولین کرمان 
ــی  ــا اینکــه چــه اتفاق ــت باشــیم ام ــن وضعی ــا در ای باعــث شــد ت
خواهــد افتــاد هنــوز مشــخص نیســت امــا بایــد مســئله را جــدی 
گرفــت. وی خاطــر نشــان کــرد: مــا یکــی از دانشــگاههای پیشــگام 
ــم و درحــال حاضــر  ــا بودی در انجــام آزمایشــهای تشــخیصی کرون
ــه فعالیــت  نیــز 6 آزمایشــگاه در ســطح اســتان کرمــان مشــغول ب

هســتند کــه باعــث شــد غربالگــری ســرپایی داشــته باشــیم.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان کرمــان بیــان کــرد: 
ــت  ــوم اس ــک س ــر ی ــای دیگ ــه جاه ــبت ب ــان نس ــی کرم آلودگ
لــذا محدودیــت هــا باعــث شــده کمتــر آلــوده شــویم امــا نگرانــی 
داریــم کــه ایــن بیمــاری شــعله ور شــود پــس بایــد همــه همراهــی 
ــم  ــت کنی ــای بهداشــتی دانشــگاه را رعای ــه ه ــر توصی ــد و اگ کنن
ــل  ــروس اصــًا قاب ــار وی  کمتــر آســیب مــی بینیــم هــر چنــد رفت

پیش بینی نیست.

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان :

کرمان به لحاظ وضعیت مناسب کرونا استان سوم کشور است 

ــه فرمایشــات رهبــر  ــا توجــه ب محمدعلــی روح اللهــی گفــت : ب
معظــم انقــاب در نیمــه شــعبان ســتاد اجرایــی فرمــان 
ــه  ــدام ب ــه اق ــود ک ــی ب ــام )ره( از نخســتین نهادهای حضــرت ام
ــا  ــه خانواده هــای متضــرر ناشــی از شــیوع کرون کمک رســانی ب

ــرد. ک
ــه  ــک ب ــر کم ــد ب ــا تاکی ــرت آق ــه حض ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
افــرادی داشــتند کــه بــر اثــر شــیوع کرونــا زندگــی آنهــا دچــار 
مشــکات اقتصــادی شــده اســت گفــت: در نهایــت مقــرر شــد 

یــک میلیــون بســته معیشــتی توســط ســتاد اجرایــی حضــرت 
امــام )ره( در اختیــار آســیب دیدگان کرونــا در کل کشــور توزیــع 

شــود.
ــا  ــر کل ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام)ره( کرمــان ب مدی
بیــان اینکــه رئیــس ســتاد کشــور مبلــغ هــر بســته معیشــتی را 
ــد افــزود: ســهمیه هــر اســتان  350 هــزار تومــان عنــوان کردن
ــتان ها  ــت اس ــت و محرومی ــاس جمعی ــر اس ــته ها ب ــن بس از ای
ــده  ــور دی ــتان های کش ــک از اس ــر ی ــه ه ــیبی ک ــزان آس و می

بودنــد، تعییــن شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای اســتان کرمــان تعــداد 25 هــزار 
بســته معیشــتی تعییــن شــد کــه بیــن آســیب دیدگان ناشــی 
ــای  ــا مجموعه ه ــرد: ب ــود خاطرنشــان ک ــع می ش ــا توزی از کرون
ــداد،  ــه ام ــتی، کمیت ــاف، بهزیس ــپاه، اوق ــد س ــان مانن کمک رس
بســیج، خیریــن و هیئت هــای مذهبــی هماهنگــی شــده اســت 

و تاکیــد بــر جلوگیــری از مــوازی کاری در اســتان داریــم.
ــوان  ــادی به عن ــروه جه ــدادی گ ــه تع ــان اینک ــا بی ــی ب روح الله
ــرت  ــان حض ــی فرم ــتاد اجرای ــکار س ــادی هم ــای جه گروه ه
امــام )ره( بــا مــا همــکاری دارنــد گفــت: قــرارگاه جهــادی ســتاد 

ــت. ــال اس ــز فع ــان نی ــتان ها و در کرم ــام اس در تم

وی از فعالیــت تعــداد 30 گــروه جهــادی زیــر مجموعــه ســتاد 
ــان  ــتان کرم ــطح اس ــام )ره( در س ــرت ام ــان حض ــی فرم اجرای
خبــر داد و افــزود: نبایــد به گونــه ای عمــل شــود کــه به عنــوان 
مثــال خانــواده ای از چنــد محــل کمــک دریافــت کنــد و 

ــه او نرســد. ــچ کمکــی ب ــم هی ــواده ای ه خان
ــان  ــام)ره( کرم ــرت ام ــان حض ــی فرم ــتاد اجرای ــر کل س مدی

ــورت  ــته ها به ص ــن بس ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــکار  ــادی هم ــای جه ــط گروه ه ــارکتی توس مش
ــی از  ــرد: یک ــح ک ــود تصری ــع می ش ــتاد توزی س
ــا کار خیــر  اهــداف ســتاد درگیرکــردن مــردم ب
ــزان  ــد می ــادی بای ــروه جه ــر گ ســتاد اســت، ه
ــد و  ــت کن ــته ها پرداخ ــن بس ــرای ای آورده ای ب
ــن در هــر  در حقیقــت جــذب کمک هــای خیری

ــه را داشــته باشــد. منطق
وی اظهــار داشــت: از زمانــی کــه رزمایــش 
همدلــی و احســان در کشــور آغــاز شــد نماینــده 
ولی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه کرمــان 
رزمایــش  ایــن  شــورای  رئیــس  به عنــوان 
معرفــی شــده اســت و بــا همــکاری ائمــه جمعــه 

انجــام می شــود. توزیــع کمک هــا  اســتان  شهرســتان های 
روح اللهــی بــا بیــان اینکــه کمک هــای ارســالی نیــاز بــه 
بســته بندی در اســتان دارد گفــت: تــاش داریــم تــا نیمــه اول 
مــاه مبــارک رمضــان تمــام بســته های معیشــتی اختصــاص داده 
ــع  ــدف توزی ــای ه ــن گروه ه ــان در بی ــتان کرم ــه اس ــده ب ش

شــود.

 مدیر کل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( کرمان:

 ۲۵ هزار بسته معیشتی ستاد اجرایی فرمان امام)ره( در کرمان توزیع می شود 

ــی  ــی و صنعت ــرکت معدن ش
جایــگاه  توانســت  گل گهــر 
نخســت و برتــر در تولیــد 
همچنیــن  و  کنســانتره 
را  ســنگ آهن  گندلــه 
میــان تولیدکننــدگان ایــن 
بــه  کشــور  در  محصــوات 
»گل گهــر«  آورد.  دســت 
همچنیــن رکــوردی در تولیــد 
کــه  گذاشــت  جــای  بــر 
ــود. ــده ب ــت نش ــون ثب تاکن

ــش  ــال ۹۸ توانســت بی ــن شــرکت در س ای
ــنگ آهن  ــانتره س ــن کنس ــون ت از ۱6 میلی
ــم  ــش از رق ــد بی ــه 3 درص ــد ک ــد کن تولی
ــوده اســت. »کگل« در  ــش از آن ب ســال پی
عیــن حــال بــا ســهم 3۴ درصــدی در تولیــد 
ــش از یک ســوم کل  ــی،  بی ــاده معدن ــن م ای
ــار  ــنگ آهن را در اختی ــانتره س ــد کنس تولی

دارد.
 عــاوه بــر ایــن »گل گهــر« در تولیــد گندلــه 

ــور را از آن  ــت کش ــه نخس ــنگ آهن، رتب س
ــاه  ــرکت در دوازده م ــن ش ــرد. ای ــود ک خ
ــه  ــن گندل ــون ت ــته، ۱2.۱ میلی ــال گذش س
ــن  ــد ای ــد کــرد. ســهم »کگل« در تولی تولی
بــه 2۹ درصــد )حــدود  معدنــی  مــاده 
ــد.  ــور( می رس ــد کش ــوم از کل تولی یک س
ــر در  ــرکت گل گه ــه ش ــد گندل ــد تولی رش

ــید. ــد رس ــه ۴ درص ــل ب ــال قب س
از  محصــول،  دو  ایــن  در  تولیــد  رشــد 

تیــم  اقدامــات  بارزتریــن 
ــر  ــی شــرکت گل گه مدیریت
کــه  طــوری  بــه  اســت 
ایــن  در  رشــد  متوســط 
ــال  ــوع س ــرکت در مجم ش
بــه 3 و ۴ درصــد رســید در 
حالــی کــه در نیمــه نخســت 
ســال، شــرکت رشــد تولیــد 
را  درصــدی  دو  تــا  یــک 

ــود. ــرده ب ــه ک تجرب
ــار  ــتین ب ــرای نخس ــن ب ای
اســت کــه چنیــن حجمــی از تولیــد و 
دســتیابی بــه رکــورد بی ســابقه، در صفحــه 

عملکــرد »گل گهــر« ثبــت می شــود.
گل گهــر،  صنعتــی  و  معدنــی  شــرکت 
در  اشــتغال  ســهم  از  نیمــی  همچنیــن 
منطقــه گل گهــر را در اختیــار دارد بــه 
ــزار  ــتغال 22 ه ــوع اش ــه از مجم ــوری ک ط
نفــری کل منطقــه گل گهــر، ســهم بیــش از 

۱۱ هــزار نفــری دارد.

»نخستین های گل گهر« در سال ۹۸؛

جایگاه برتر در تولید کنسانتره و گندله سنگ آهن 
رکورد تولید؛ مشخصه بارز عملکرد گل گهر

ــل شــرکت  ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ســنگ آهــن گهرزمیــن آقایــان علــی اکبــر پوریانــی 
محمدرضــا  دکتــر  و  گهرزمیــن  شــرکت  مدیرعامــل 
پورابراهیمــی نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس 
شــورای اســامی از آسایشــگاه جانبــازان ایــن شــرکت 

ــد. ــد کردن بازدی
ــه گزارشــی از  ــا ارائ ــد ب ــن بازدی ــی در ای ــر پوریان ــی اکب عل
ــن  ــرد: ای ــوان ک ــه عن ــن زمین ــده در ای ــام ش ــای انج کاره
مجموعــه در مســاحت 550 متــر مربــع بــا تجهیــزات کامــل 

در اختیــار جانبــازان قــرار دارد کــه 
شــامل 6 اتــاق 3 تختــه مــی باشــد 
ــان ۱۸  ــد میزب ــی توان ــان م و همزم

جانبــاز قطــع نخاعــی باشــد.
کــرد  خاطرنشــان  ادامــه  در  وی 
طــرح توســعه مجموعــه در دســتور 
ــود در  ــی وج ــا تمام ــت و ب  کار اس
ایثارگــران  و  جانبــازان  خدمــت 

 . هســتیم
ــان  ــردم کرم ــده م ــن نماین همچنی
ــا اشــاره بــه موفقیــت هــای  و راور ب
شــرکت گهرزمیــن در زمینــه هــای 
مختلــف گفــت: اقــدام گهرزمیــن در 
ــین  ــل تحس ــگاه قاب ــن آسایش ــز ای ــاخت و تجهی ــث س بح
ــه  ــرکت ب ــن ش ــه ای ــان از توج ــم، نش ــن مه ــه ای ــت ک اس
ــد. وی  ــی باش ــازان م ــران و جانب ــهداء، ایثارگ ــگاه ش جای
ــزود:  ــت و اف ــق دانس ــن را موف ــرکت گهرزمی ــت ش مدیری
ــی از افــرادی هســتند کــه در زمینــه خدمــت  آقــای پوریان
بــه جانبــازان و ایثارگــران کارهــای بزرگــی کردنــد و 
ــه  ــلیمانی توج ــپهبد س ــهید س ــدات ش ــه تاکی ــه ب همیش

ــتند. ــی داش خاص

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسامی 
در بازدید از آسایشگاه گهرزمین:

اقدامات گهرزمین قابل تحسین است

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 
 کرمان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری کرمان )822082(

ــان اندیشــه گســتر آژمــان شــرکت  ــش بنی آگهــی تغییــرات شــرکت دان
تعاونــی بــه شــماره ثبــت ۱۱۸7۹ و شناســه ملــی ۱0630۱7۸770 
ــم  ــورخ ۱3۹۸/۱0/25 منض ــه م ــت تصفی ــه هیئ ــتناد صورتجلس ــه اس ب
بــه نامــه شــماره ۹۹/66 مــورخ ۹۹/۱/۱۹ اداره تعــاون کار و رفــاه 
اجتماعــی شهرســتان کرمــان  الف-تعییــن ســمت مدیــران تصفیــه: آقــای 
ــس  ــمت رئی ــه س ــی 2۹۹27۹6۱66 ب ــد مل ــی ک ــی رضای ــد حاج حام
ــه  ــی305۱2505۱۱ ب ــد مل ــاکری ک ــه ش ــای روح ال ــه آق ــت تصفی هیئ
ــی  ــد مل ــری ک ــلمان امی ــای س ــه آق ــت تصفی ــس هیئ ــب رئی ســمت نائ
2۹۹2۱72۹۹5 بــه ســمت منشــی هیئــت تصفیــه آقــای حامــد حاجــی 
رضایــی کدملــی2۹۹27۹6۱66 بــه ســمت مدیرتصفیــه ب- کلیــه 
قراردادهــا , اوراق مالــی و اســناد تعهــدآور بانکــی و غیــره )اعــم از بــرات, 
ــا  ســفته, چــک( و ســایراوراق بهــادار تعاونــی پــس از تصویــب تصفیــه ب
امضــای ثابــت آقای/خانــم حامــد حاجــی رضایــی مدیرتصفیــه تعاونــی و 
بــه انضمــام یــک از دونفــر از اعضــای هیئــت تصفیــه آقای/خانــم روح الــه 
شــاکری فرزنــد عبدالــه و یــا آقــای ســلمان امیــری فرزنــد ناصــر )اعضــای 
ــادی و  ــدارک ع ــه م ــار دارد و کلی ــی اعتب ــر تعاون ــه( و مه ــت تصفی هیئ
مکاتبــات بــا امضــای مدیرتصفیــه یــا رئیــس هیئــت تصفیــه و مهرتعاونــی 
ــوار راه  ــان بل ــه کرم ــل تصفی ــت. - آدرس مح ــر اس ــول و معتب ــل قب قاب
آهــن - شــهرک صنعتــی شــماره 3 انتهــای خیابــان اصلــی ســمت راســت 
کدپســتی 76۱7۹۹۱3۸۱ تعییــن گردیــد. اداره کل ثبــت اســناد و امــاک 
اســتان کرمــان اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری کرمــان 

)۸220۸2(

ــران در  ــس ای ــی م ــرکت مل ــی ش ــردش مال ــعدمحمدی گ س
سال گذشــته را 2۴ هــزار و ۴۴0 میلیــارد تومــان برشــمرد 
و افــزود: اقدامــات ازم بــرای انتقــال حســاب هــای ایــن 
شــرکت بــه اســتان انجــام شــده و در حــال حاضــر ۴0 
ــران،  ــد در ته ــمه، 20 درص ــا در سرچش ــی م ــد نقدینگ درص
 20 درصــد در میــدوک و 20 درصــد نیــز در ســونگون اســت. 

ایــران  مدیرعامــل شــرکت ملــی مــس 
ــران  ــس ای ــی م ــرکت مل ــی ش ــردش مال گ
در سال گذشــته را 2۴ هــزار و ۴۴0 میلیــارد 
تومــان برشــمرد و گفــت: اقدامــات ازم 
ــرکت  ــن ش ــای ای ــاب ه ــال حس ــرای انتق ب
ــه اســتان انجــام شــده و در حــال حاضــر  ب
۴0 درصــد نقدینگــی مــا در سرچشــمه، 20 
درصــد در تهــران، 20 درصــد در میــدوک و 

ــت. ــونگون اس ــز در س ــد نی 20 درص
»اردشــیر ســعد محمــدی در دیــدار بــا 
رییــس کل دادگســتری اســتان کرمــان 
ــزرگ  ــع ب ــاب صنای ــال حس ــون انتق پیرام
بــه داخــل اســتان گفــت: در شــرکت ملــی 
ــی دسترســی  ــر بســیار خوب ــه ذخای مــس ب
ــش رو،  ــای پی ــه ه ــاس برنام ــم و براس داری
ــم  ــد را خواهی ــورد تولی ــال جاری رک در س

ــت. شکس
ــا اشــاره بــه صــادرات  مدیرعامــل شــرکت ملــی مــس ایــران ب
ــته،  ــال گذش ــس در س ــی م ــرکت مل ــارد داری ش ــک میلی ی
ــو،  ــدی در دره آل ــای جدی ــادن و واحده ــرد: مع خاطرنشــان ک
میــدوک، سرچشــمه و ســایر نقــاط در دســت ایجــاد اســت و 

در مجمــوع شــرکت ملــی مــس در مســیری مهــم بــرای کشــور 
حرکــت مــی کنــد.

اجــرای  در  مــس  ملــی  شــرکت  کــرد:  خاطرنشــان   وی 
ــال  ــز فع ــا نی ــر کرون ــی خــود در براب ــای اجتماع مســوولیت ه
ــامت  ــه س ــه ب ــن توج ــتا ضم ــن راس ــوده و در ای ــتاز ب و پیش
ــان  ــارد توم ــا 7.5 میلی ــتانی ب ــاد بیمارس ــود، ایج ــان خ کارکن
ســرمایه گــذاری در رفســنجان را در برنامــه دارد و در کنــار آن 
ــی و  ــای درمان ــوزه ه ــز در ح ــان نی ــارد توم ــش از ۸.5 میلی بی

ــرده اســت.  ــه ک ــان هزین بهداشــتی اســتان کرم
ــران در  ــس ای ــی م ــرکت مل ــی ش ــردش مال ــعدمحمدی گ س
ــمرد و  ــان برش ــارد توم ــزار و ۴۴0 میلی ــته را 2۴ ه سال گذش
افــزود: اقدامــات ازم بــرای انتقــال حســاب هــای ایــن شــرکت 
بــه اســتان انجــام شــده و در حــال حاضــر ۴0 درصــد نقدینگــی 
مــا در سرچشــمه، 20 درصــد در تهــران، 20 درصــد در 

ــت. ــونگون اس ــز در س ــد نی ــدوک و 20 درص می
ــاردی  ــش از 30 میلی ــذاری بی ــرمایه گ ــه س ــاره ب ــا اش وی ب
ــرد:  ــوان ک ــاری، عن ــای ج ــوزه ه ــس در ح ــی م ــرکت مل ش
براســاس مســتندات موجــود، ایــن شــرکت اقدامــات مــورد نیــاز 
ــه اســتان را انجــام  ــای خــود ب ــال حســاب ه در راســتای انتق
ــورد  ــز م ــا نی ــک ه ــرد بان ــد عملک ــتا بای ــن راس داده و در ای

ــرد. ــرار گی ــی ق ارزیاب

مدیرعامل شرکت ملی مس ایران:
۴۰ درصد نقدینگی ما در سرچشمه است /سال جاری رکورد تولید را خواهیم شکست

اگر قِراره جایی تو صف واستین، 
حتما فاصله 150 سانتی رو رعایت ُکنن، 

س تا کرونا نگیرن
 پا

رونا
ک

+

      نوشته از :کمالی فرد                                                                      

رئیـس سـازمان مدیریـت وبرنامـه ریـزي اسـتان: سـهم 
در  و  اسـت  بااتـر  کشـور  متوسـط  از  اسـتان  اشـتغال 
بسـیاري از بخشـها بـا توجـه بـه اینکـه سـهم اشـتغال 
اسـتان از میانگیـن متوسـط کشـور کمتـر اسـت ظرفیت 

خالـي بـراي برنامـه ریـزي وجـود دارد.
بـه گـزارش روابط عمومي سـازمان دکتـر رودري رئیس سـازمان 
مدیریـت و برنامـه ریزي اسـتان در جلسـه پیش بینـي فرصتهاي 
اشـتغال اسـتان در سـال جـاري کـه با حضـور جمعـي از مدیران 
مرتبط اسـتان برگزار شـد  با اشـاره به سـهم شـاغلین اسـتان در 
سـه بخـش کشـاورزي،صنعت و معـدن  وخدمـات اسـتان گفـت 

: بـر اسـاس سرشـماري سـال ۱3۹5 شـاغلین بخـش کشـاورزي 
27̃، بخـش صنعـت و معـدن 2۸̃ و خدمـات ۴5̃ اسـت کـه 
آسـیب شناسـي ایـن بخشـها در افـق زمانـي 60 سـاله نشـان از 
نـزول سـهم بخـش کشـاورزي و همچنیـن صعود بخـش خدمات  

دارد. 
وي وضعیت اشـتغال اسـتان را در سـال ۱3۹0 بر اسـاس کدهاي 
IsIc فقـط در ۴ بخش کشـاورزي – اسـتخراج معـدن – آموزش 
و سـایر فعالیتهـاي خدماتـي پایـه اي اعـام کرد و افـزود: در این  
۴ فعالیـت سـهم اشـتغال اسـتان از متوسـط کشـور بااتـر اسـت 
و در بسـیاري از بخشـها بـا توجـه باینکـه سـهم اشـتغال اسـتان 

 از میانگیـن متوسـط کشـور کمتـر اسـت ظرفیـت خالـي بـراي 
و  مدیریـت  سـازمان  رئیـس  دارد.  وجـود  ریـزي   برنامـه 
برنامـه ریـزي اسـتان نـرخ بیـکاري و مشـارکت اقتصادي اسـتان 
طـي سـالهاي ۹6تـا ۹۸ را همـواره کمتر از متوسـط کشـور اعام 
کرد و افزود اسـتان در سـال گذشـته  اسـتان توانسـت صددرصد 

اشـتغال هدفگـذاري شـده )37726 نفـر(را  محقـق نماید .
دکتر رودري با اشـاره به مصوبه اولین جلسـه کار گروه اقتصادي، 
اشـتغال و سـرمایه گذاري اسـتان افزود: سـهم بخشـهاي مختلف 
اقتصادي از اشـتغال هدفگذاري شـده در سـال جاري با اسـتفاده 
از روشـهاي علمـي و کدهـايISIC  جهت جلوگیـري و مدیریت 

هـم پوشـاني آمارهـاي دسـتگاههاي اجرایي مشـخص و در نهایت 
برنامـه ایجاد اشـتغال اسـتان بـا در نظـر گرفتن سیاسـتهاي کلي 

اقتصـاد مقاومتـي و جهـش تولید تدوین خواهد شـد.

 دکتر رودري : 
در بسیاري از بخشهاي اقتصادي استان ظرفیت خالي براي ایجاد اشتغال داریم 

روابط عمومی و امور بین الملل



بـه گـزارش هفتـواد : مهنـدس محمدرضـا میرزایـی در نشسـت 
خبـری کـه بـه همـت روابـط عمومـی اداره کل صنعـت ، معـدن و 
تجـارت اسـتان کرمـان برگزار شـده بود با اشـاره به اقدامات شـرکت 
بابـک مـس ایرانیـان در زمینـه اقتصـاد مقاومتـی افزود: شـرکت بابک 
مـس ایرانیـان در روش تولیـد کاتـد مـس از سـوخت هـای فسـیلی 
اسـتفاده نمـی کنـد لـذا فرآینـد ذوب نیـز حـذف می شـود لذا بـر این 
اسـاس ایـن صنعت سـازگاری مناسـبی با محیـط زیسـت از نظر وجود 
نداشـتن آاینـده هـا دارد.وی ادامـه داد: ایـن پـروژه هـم اکنـون 89 
درصـد پیشـرفت فیزیکـی دارد و بـا توجـه بـه خـوراک ایـن کارخانه 
بـه کنسـتانتره مـس، شـرکت بابـک مـس ایرانیـان در زمینـه معـادن و 
کنسـتانتره سـرمایه گـذاری مـی کند.مدیرعامـل شـرکت بابـک مـس 
ایرانیـان بـا بیـان اینکـه ایـن شـرکت در مسـائل فرهنگـی و اجتماعـی 
شهرسـتان شـهربابک حضـوری فعـال دارد گفـت: بـرای تولیـد کاتـد 
بـه روش  زیسـت  محیـط  بـا  سـازگار  و  تکنولـوژی جدیـد  از  مـس 
بایوتانـک لیچینـگ اسـتفاده مـی شـود کـه بـر اسـاس دانـش فنـی و 
انحصـاری شـرکت میدکـو و یـک شـرکت کانادایـی اجرایـی شـده 

. ست ا
وی افـزود: تکنولـوِژی شـرکت بابـک مـس ایرانیـان دارای گواهینامه 
و   -  ،18001 اهسـاس   ،14001 ایـزو   ،9001 ایـزو  هـای 

اسـت. اروپـا  اسـتاندارد   
توجه به استخدام نیروهای بومی 

در شرکت بابک مس

مهنـدس میرزایـی بـا بیـان اینکـه سـرمایه اصلـی ایـن شـرکت نیـروی 
انسـانی اسـت عنـوان کـرد: پـس از تکمیـل پـروژه کاتـد در شـرکت 
بابـک مـس ایرانیـان بالـغ بـر 500 نفـر مشـغول بـکار مـی شـوند لـذا 
اسـتراتِژی بومی گرایی از شهرسـتان شـهربابک و پس از آن، از استان 

کرمـان در دسـتور کار ایـن شـرکت اسـت.
وی گفـت: شـرکت بابـک مـس ایرانیـان در کنـار نیروهـای بومـی 
ترکیبـی از نیروهـای باتجربـه کشـوری را بـه کار مـی گیـرد و هـم 
اکنـون 90 درصـد از کادر ایـن شـرکت نیروهـای بومی اسـتان کرمان 
هسـتند. مدیرعامل شـرکت بابک مـس ایرانیان افـزود: نیروهای معدن 
و کارخانجات شـرکت بابک مس ایرانیان در شهرسـتان شـهربابک با 
متوسـط سـن 29 سـال و بسـیار جوان هسـتند و همینطور این شـرکت 
بصـورت غیرمسـتقیم بـه اشـتغال پنـج هـزار نفـر کمک خواهـد کرد.

استفاده از تکنولوژی های جدید 
باعث مصرف کم انرژی در شرکت بابک مس 

وی اظهـار کـرد: شـرکت بابک مس ایرانیـان با اسـتفاده از تکنولوژی 
روز دنیـا در کارخانجـات خـود نهایـت صرفـه جویـی را در دسـتور 
کار دارد کـه بـه نفـع شـرکت، جامعه و اقتصاد کشـور اسـت.میرزایی 
گفـت: بـرای 2 کارخانـه تولیـد لولـه مسـی و کاتـد مـس 35 مگاوات 
بـرق و حـدود 40 لیتـر بر ثانیه آب مـورد نیاز اسـت و همچنین 2 هزار 
و 300 مترمکعـب سـاعت گاز مصـرف دارد کـه در مقایسـه بـا سـایر 
روش هـای تولیـد مـس بسـیار کم مصرف اسـت. وی افزود: شـرکت 
بابـک مـس ایرانیـان در فـاز نخسـت خـود، مجـوز اخـذ چـاه آب را 
گرفتـه و در پـی مجـوز انتقال آب اسـت و میزان مصـرف آب مجتمع 
بابـک مـس ایرانیـان عـددی کمی در بیان آب شهرسـتان شـهربابک 

محسـوب می شـود.

شرکت بابک مس ایرانیان 
چهارمین تولید کننده لوله مسی 

 مدیرعامـل شـرکت بابـک مـس ایرانیان با بیـان اینکه تـا پایان 
سـال جـاری تولیـد کاتـد در ایـن مجتمـع راه اندازی می شـود 
خاطرنشـان کـرد: ایـن مجموعـه بـا هـدف تولیـد 50 هـزار تن 
سـاانه مـس کاتـد از کنسـتانتره کار خـود را آغـاز کـرده و 
اگـر ایـن میزان تولیـدات محقق شـود 25 درصـد ظرفیت مس 

کشـور در ایـن مجتمـع تولیـد خواهد شـد.
وی بـا بیـان اینکه شهرسـتان شـهربابک روی کمربند مس خیز 
ایران از شـمال شـرق تا سیسـتان و بلوچسـتان قرار دارد گفت: 
حجـم سـرمایه گـذاری در منطقـه شـهربابک بـرای احـداث 
کارخانجـات شـرکت بابـک مـس ایرانیـان بالـغ بـر یکهـزار و 
100 میلیـارد تومـان اسـت کـه توسـط صنـدوق توسـعه ملـی و 

بانـک پاسـارگاد سـرمایه گذاری شـده اسـت.
میرزایـی افـزود: هـم اکنـون 95 درصـد تجهیـزات مـورد نیـاز 

ایـن شـرکت وارد کشـور شـده و در حـال نصـب اسـت.
چهارمیـن  ایرانیـان  مـس  بابـک  شـرکت  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
شـرکت تولیـد کننده لوله مسـی اسـت بیـان کرد: این شـرکت 
بـه  ویـژه  نـگاه  و  اقتصـادی  و  فنـی  مطالعـات  بـا   88 از سـال 
محیـط زیسـت فعالیـت خـود را در شهرسـتان شـهربابک بـا 2 
تکنولـوِژی تولیـد کاتـد بـا روشـی نویـن و لولـه مسـی فعالیت 

خـود را آغـاز کـرده اسـت.
مدیرعامـل شـرکت بابک مـس ایرانیـان گفت: این شـرکت با 
حمایـت میدکـو کارخانـه لولـه مسـی بـا ظرفیـت 12 هـزار تن 

لولـه مسـی در شـکلها و سـایزهای مختلـف بـا اسـتفاده از جدیدتریـن 
تکنولـوژی روز دنیـا در سـال 95 بـه بهـره بـرداری رسـید و اکنـون در 
حـال تولیـد آن اسـت. وی افـزود: اسـتراتژی فـروش لولـه مسـی در 
ایـن شـرکت بـر اسـاس نیـاز مشـتری و سـفارش تولیـد می شـود و در 
کنـار آن، اسـتراتژی 80 درصـد تولیـدات برای صادرات اسـت که در 

مرحلـه رایزنـی بـا مناطـق خاورمیانـه بـرای صـادرات هسـتیم لـذا ایـن 
شـرکت در حـال انسـجام بیشـتر صـادرات محصوات اسـت.

میرزایـی تاکیـد کـرد: پـروژه هـای این شـرکت قطعـا سـودده خواهد 
بـود لـذا در برنامـه هـای شـرکت بابـک مـس ایرانیـان بسـتری بـرای 

احـداث صنایـع پاییـن دسـتی فراهـم می شـود.
کارخانجات شرکت بابک مس ایرانیان 

برای طبیعتی پاک
مدیـر مجتمـع شـرکت بابـک مس ایرانیـان نیـز در این نشسـت گفت: 
بـرای محیـط زیسـت و  ایرانیـان  بابـک مـس  کارخانجـات شـرکت 
طبیعتـی پـاک احـداث شـده اسـت.و ایـن شـرکت نسـبت بـه مسـائل 
محیـط زیسـت حسـاس اسـت و نهایـت سـعی خـود را در ایـن زمینـه 

بـه کار مـی گیـرد . 
محمدحسـن رحمانـی افـزود: صنایـع هلدینـگ 
میدکـو و شـرکت بابـک مـس ایرانیان بـه علت 
تعهـدی کـه دارند همـواره محیط زیسـت را در 

اولویـت برنامـه هـای خـود قـرار داده اند.

خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

مهندس میرزایی :
با استفاده از روش های نوین در شرکت بابک مس ایرانیان 

سازگاری مناسبی با محیط زیست ایجاد شده است

و  اطاعـت  پـادگان  در  سـربازی  تواضـع.  دایـره  مرکـز  در   سـرداری 
وایـت پذیری. سـرفرازی در پـای پرچم عاشـورا، پایداری، بـی ادعایی، 
خسـتگی ناپذیـر و حماسـه سـاز. نامت بر تـارک جهاد اسـت و آوازه ات 
همپـای کرامـت و شـهادت. مظلـوم شناسـی و ظلـم سـتیز. تـا عشـق زنـده 

اسـت، عاشـقی ات جاودانـه خواهد بود. سـردار...
آن روز هـا هـم کـه سـردار نبـودی، بـاز بـی ادعـا بـودی. اصـٌا از اولـش 
بـی ادعـا بـودی. ایـن را بچـه های کرمـان که با وقـوع جنـگ تحمیلی در 
جنـوب و غـرب کشـور، نـام رزمنده به خودشـان گرفتند و راهـی دفاع از 
وطـن شـدند، خوب یادشـان هسـت. سوسـنگرد هم یادش هسـت؛ قاسـم 
سـلیمانی، فرمانـده ی بچـه هـای کرمـان. آن روزهـا کـه در سـرت بـا آن 
موهـای مشـکی، هـزار نقشـه بـرای مقابلـه با دشـمن داشـتی. جـوان بودی 
و جوانـان همشـهری را گـرد آوردی. نیروهایـت کم اما استقامتشـان زیاد 
بـود. پایـداری در خونشـان بـود. همـه شـان. همـه تـان. همـه ی بچـه های 
کرمان. سوسـنگرد ایسـتاد و در ایسـتادگی اش شـما نقش داشـتی. بسـتان 
آزاد شـد و آزادگیـش را مرهـون شـجاعت شماسـت؛ از لحظـه ای کـه 
در مقابـل پاتـک هـای سـخت دشـمن بـا دو گـردان از بچـه هـای کرمان 
بـر اسـتقامت پـای فشـردی و فرمانـده ی کرمانـی هـا لقب گرفتـی و قبای 
فرماندهـی، قامتـت را برازنـده کـرد. پیـروزی هـا شکسـت هـم داشـت، 
زود بـه زود داغـدار یارانـت می شـدی و در بسـتان » اکبر محمدحسـینی« 

زودتـر بـه خـط شـهادت رسـید و رخ از تـو برگرفت.
بـا دسـت پـرورده هایـت در» فتـح المبیـن« فتحی آفریـدی که امـام آن را 

» فتـح الفتـوح« خواند. 
» بیـت المقـدس« سـرآغازی بـرای تـداوم رشـادت هایـت شـد. دشـت 

»جفیـر«  دارد.  یـاد  بـه  را  تـو  خوزسـتان 
هسـت.  یادشـان  را  تـو  جابـر«  »سـید   و 
یادشـان  را  تـو  ریختـه،  برزمیـن  هـای  خـون 
از  را  تـو  رزمنـدگان  هـای  حماسـه  هسـت. 
یـاد نبـرده انـد. بـودی و آوازه ات بلنـد شـد 
و گـوش بعثـی هـا را هـم مجبـور بـه شـنیدن 
نـام بلنـدت کـردی. کوشـیدی و خروشـیدی 
خرمشـهر«   « آزادی  ننشسـتی.  پـا  از  و 
و  شـما  رزم  از  نشـدنی  فرامـوش  ای  ودیعـه 
همرزمانتـان شـد.  اولیـن ضرب شسـت جانانه 
»رمضـان«،  مـرزی  بـرون  عملیـات  در   شـما 
بعثـی هـای مغـرور و مسـلح بـه سـاح هـای 
بـه  را  اسـرائیلی،  هـای  طراحـی  و  پیشـرفته 

انداخـت. سـرگیجه 
رادیـو بعـث و رادیـو اسـرائیل هـم نامـت را 
انتشـار دادنـد وقتـی کـه جسـورانه از کمنـد 
زنجیـر محاصـره شـان، خـود را نجـات دادی 

... و 
وقتـی تیـپ » ثـارا...« به لشـکر تبدیل شـد، باز 

شـما فرمانـده اش شـدی. گروهـان هـا گـردان شـدند و گردان هـا تیپ و 
دوسـتانت فرماندهانـی کـه دسـت آمـوز خـودت بودنـد. و شـهدایی کـه 

بازویـت بودنـد و بـا خونیـن بالی شـان، دلـت را غصـه دار مـی کردند.
همه ی افتخارهای لشـکر ثارا...درگوشـه گوشـه دشـت پهناور خوزستان، 
در بیابـان هـای ایـام، در قلـه ی بلنـد کـوه هـای کردسـتان و کرمانشـاه ، 
در هـور و در جزایـر مجنـون و درعملیـات هـای بـدر و خیبـر کـه طعـم 
تلـخ شکسـت را بـه دشـمن بی مغز چشـاندند، مرهـون داوری و حماسـه 
در  شـما  فرماندهـی  و  تدبیـر  و  درأیـت  تحـت  هـای  یـگان  رزمنـدگان 

خطـوط مقـدم نبـرد دفـاع مقدس اسـت.   
نمـی شـود » والفجـر هشـت« را گفـت و شـنید و شـما را نگفـت و ندیـد. 
آن شـب تاریـک و بارانـی و ارونـد خروشـان در پیش رو و آن آب سـرد 
غلتانـی کـه مـی غریـد و هـر وارد شـونده ای در خـود را ناجوانمردانه می 
بلعیـد و شـما کـه بـه غـواص های رشـیدت یـاد دادی تـا آب را ملتمسـانه 
بـه »حضـرت زهـرا سـام ا... علیهـا« قسـم دهنـد تـا آرام و رام باشـد و 
رزمنـدگان را بـه سـامت بـه آن سـوی آب ببـرد و چنیـن شـد و در پایان 
شـب ظلمانی تسـلط دشـمن،  فجری دمید که چشـم بدخواهان و دشمنان 

اسـام و ایـران را کـور کرد.
»والفجرهـا«، دشـت مهـران و »کربای یک« تو را به یـاد دارند. ارتفاعات 

قاویزان تو را می شناسـند. 
و  یـاران  و  تـو  بغـض  دشـمن  اسـت.  دیـده  را  تـو  رزم   »  »کربـای4 
رزمنـده هایـت را داشـت کـه غواصـان بـی گنـاه را » دسـت بسـته« زنـده 

زنـده در خـاک پنهـان کـرد و داغ سـینه هـای داغـدار را سـوزان تـر.
ادامه دارد ...

مدیرعامـل شـرکت بابـک مـس ایرانیان گفت: نگاه شـرکت 
بابک مس ایرانیان در شهرسـتان شـهربابک به محیط زیسـت 
همـراه بـا تولیـد پایـدار اسـت لـذا توجـه بـه محیط زیسـت و 
اشـتغال پایدار اسـتراتژی شـرکت بابک مس ایرانیان اسـت و 

بـا روش هـای نویـن این کار عملی شـده اسـت . 

 طبـق تفاهم نامـه همـکاری بیـن کمیتـه امـداد، اداره کل 
آمـوزش فنـی و حرفـه ای و کارخانـه رینگ پـارس 150 
نفـر از فرزنـدان مددجویـان کرمانـی در شـرکت رینـگ 

پـارس مشـغول بـه کار می شـوند. 
مدیـرکل کمیتـه امداد اسـتان کرمان، مدیـرکل آموزش 
پـارس  رینـگ  کارخانـه  نماینـده  و  و حرفـه ای  فنـی  و 
تفاهم نامـه  بـم  جدیـد  ارگ  اقتصـادی  ویـژه  منطقـه 

کردنـد. امضـا  همـکاری 
یحیـی صادقـی، مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان کرمـان 
هـدف از انعقـاد ایـن تفاهم نامـه را ایجـاد بسـتر مناسـب 
بـرای آمـوزش تخصصی و کاریابی فرزنـدان مددجویان 
تحـت حمایـت اعـام کـرد و گفت: بـا انعقـاد تفاهم نامه 
کل  اداره  کرمـان،  اسـتان  امـداد  کمیتـه  بیـن  سـه جانبه 
آمـوزش فنـی و حرفـه ای و کارخانـه رینگ پـارس 150 
نفـر از فرزنـدان مددجویـان در شـرکت رینـگ پـارس 
منطقـه ویـژه اقتصـادی ارگ جدیـد بـم مشـغول بـه کار 

می شـوند.
تحـت  مددجویـان  اشـتغال  زمینـه  کـردن  فراهـم  وی 
حمایـت و فرزنـدان آن هـا باهـدف کاهش نـرخ بیکاری 
از مهم تریـن  را  اسـتان  ایـن  بیـن جامعـه مددجویـی  در 
و  گفت:جـذب  و  بـرد  نـام  تفاهم نامـه  ایـن  اهـداف 
آموختـه،  مهـارت  مددجویـان  فرزنـدان  به کارگیـری 
پرداخت کمک هزینه بـه کارآموزان در دوره کارورزی 
در کارخانـه، ارسـال قـرارداد جـذب کارجـو بـه همـراه 
بیمه نامـه بـه کمیتـه امـداد از مهم ترین تعهـدات کارخانه 
رینـگ پـارس منطقـه ویـژه اقتصـادی ارگ جدیـد بم بر 

اسـاس انعقـاد ایـن تفاهم نامـه اسـت.
وی افـزود: شناسـایی و معرفی کارآموزان واجد شـرایط 
بـرای شـرکت در مصاحبـه و گزینـش اولیـه، پرداخـت 
کمک هزینـه آموزشـی در مدت آموزش بـه کارآموزان 
و پرداخـت حـق بیمـه سـهم کارفرمـا بـه مـدت دو سـال 
در سـال اول 100 درصـد و در سـال دوم 50 درصـد از 
مهم تریـن تعهـدات کمیتـه امـداد بـر اسـاس انعقـاد ایـن 

تفاهم نامـه اسـت.
برگـزاری دوره آمـوزش تخصصـی موردنیـاز  صادقـی 
اقتصـادی  ویـژه  منطقـه  پـارس  رینـگ  تولیـد  کارخانـه 
آموزشـی،  اسـتانداردهای  اسـاس  بـر  بـم  جدیـد  ارگ 
بـم  شـهرهای  در  موردنیـاز  آموزشـی  کارگاه  تجهیـز 
بیمـه  بـرای کارآمـوزان،  آزمـون  برگـزاری  و کرمـان، 
مسـئولیت بدنـی کارآمـوزان در برابـر حـوادث در زمـان 
آمـوزش و اعطـای گواهینامـه پایـان دوره آموزشـی بـه 
کارآمـوزان را ازجملـه تعهـدات اداره کل فنـی و حرفـه 

اسـتان کرمـان اعـام کـرد.

از سوسنگرد تا بوکمال ـ بخش اول  یحیی صادقی، مدیرکل کمیته امداد استان کرمان :

اشتغال 150 فرزند مددجوی کرمانی 
در شرکت رینگ پارس 
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شـاهنامه  در  ای  افسـانه  ای  اسـطوره 
دارای  کـه  کارمانیـا  سـرزمین  از   فردوسـی 
ظالـم  حاکـم  بـا  دختـر   یـک  و  پسـر   هفـت 
دوره اشـکانیان کرمـان بـه مبـارزه پرداختـه، او 
را شکسـت مـی دهـد و قلعـه بـم)ارگ بـم( و قلعـه دختر کرمـان محل حکومـت هفتواد 
بـوده اسـت، امـا بـا روی کار آمـدن ساسـانیان در نبردهـای سـختی بـا اردشـیر بابـکان 
مغلـوب مـی شـود .  تولیـد ابریشـم در دوران  وی در جنـوب شـرق ایـران رونـق داشـته 

 . است 
در زبـان پارسـی میانـه یـا پهلـوی هپتـان بـاد یـا هپتـان بوخت می باشـد بـه معنـای دارای 

هفـت پسـر یـا آزاد شـده از هفت آسـمان .
 چنان  شد دژ   نامور     هفتواد                  که گردش نیارست   جنبید  باد 

حصاری  شد آن پر ز گنج و سپاه             نبودی بر  آن باره بر باد  راه 

  منابع: شاهنامه فردوسی، لغت نامه دهخدا
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هفتواد : آقـای زین الصالحین )مدیر کل سـازمان 
ثبـت احوال اسـتان کرمـان( کارت هوشـمند ملی را  
پاایـش  منبـع  و  هـا  کارت  تمامـی  تجمیـع  محـل 
امسـال  پایـان  تـا  افـزود:  و  دانسـت   افـراد  هویـت 
تمامـی کارت هـای ملـی سـابق فاقـد اعتبـار بـوده و 
کارت هوشـمند جایگزیـن کارت هـای ملـی سـابق 

خواهـد گشـت.
بـا  ارتبـاط  در  احـوال  ثبـت  سـازمان  کل   مدیـر 
هزینـه هـای صـدور کارت ملـی افـزود: بـرای تهیـه 
بـه حسـاب  مبلـغ 20000تومـان   ، کارت هوشـمند 
خزانـه واریـز شـده و   9000 تومـان کارمـزد دفتـر 
کارت  تحویـل  بابـت  2000تومـان  و  پیشـخوان 

دریافـت خواهـد شـد.
وی  در ادامه اظهار داشـت: به مناسـبت هفته بسـیج، 
تخفیـف ویـژه ای بـرای کارکنـان دولـت در نظـر 
گرفتـه شـده و از 29 آبـان مـاه تـا مـدت یـک هفتـه 
کارمـزد صـدور کارت ملـی بـرای کارکنـان دولت 
شـامل 20 درصـد تخفیـف و برای صدور شناسـنامه 

مکانیـزه شـامل تخفیـف  10 درصـد خواهـد بود.

ماک توسعه و پیشرفت استان 
واگذاری خدمات به بخش خصوصی 

است 
آقـای زیـن الصالحیـن مـاک توسـعه و پیشـرفت 
اسـتان را واگـذاری خدمـات بـه بخـش خصوصـی 
دانسـت و افـزود:  محوریـت برنامـه هـای مهنـدس 
رزم حسـینی ) اسـتاندار محتـرم  ( برنامـه ریـزی در 
جهت توسـعه اسـتان بـوده و یک ضلع  مـدل  مثلث 
توسـعه ، بخـش خصوصـی و مرکـز ثقـل آن ائمـه 
محتـرم جمعـه مـی باشـند. لـذا بخـش خصوصـی و 
بـرون سـپاری خدمـات دولتـی بـه عنوان یـک اصل 
در برنامـه هـای ایشـان و دولـت دوازدهم می باشـد.
دفاتـر  از خدمـات صادقانـه  تشـکر  ایشـان، ضمـن 
پیشـخوان از آنـان خواسـت تـا همیـاری خـود را بـا 
سـازمان ثبـت احـوال،را در چنـد مـاه مانده تـا آخر 
سـال افزایـش داده و تمـام تـاش خـود را در جهت 
خدمـات رسـانی بهتـر بـه مـردم و تسـریع روند ثبت 

نـام و صـدور کارت هوشـمند ملـی داشـته باشـند.
وی در ادامـه از مسـئولین دفاتـر خواسـت تـا با روی 

گشـاده پاسـخگوی مـردم بـوده و پیشـنهاد داد تا  به 
، کارمنـدان  مـردم  بـه  بهتـر  منظورخدمـت رسـانی 
دفاتـر دوره هـای آشـنایی بـا عکاسـی  را  بـه جهت 
افزایـش کیفیـت عکـس گرفتـه شـده بـرای کارت 
رفاهـی  تجهیـزات  دفاتـر  در  و  هوشـمندگذرانده 
مناسـب بـرای  خدمـات رسـانی بهتـر بـه مـردم را 
فراهـم آورنـد. آقـای زیـن الصالحیـن  تأکیـد کرد:  
مسـئولین دفاتـر بر طبق قانـون کار، تمامی کارمندان 
و مدیـران ناظـر را بیمـه کـرده و مطابـق بـا منشـور 
حقـوق بشـر بـا شـهروندان رفتـار نماینـد. همچنیـن 
و  ایثارگـران  هـای  بـه خانـواده  احتـرام  منظـور  بـه 

جانبـازان باجـه ای را بـرای آنـان در نظرگیرنـد.
آقـای واا مقـام ) رییـس دفاتـر پیشـخوان کرمـان(  
هـدف از تعویـض شناسـنامه و صـدور کارت ملـی 
هوشـمند را پاایـش هویـت ایرانیـان از غیـر ایرانیان 
دانسـت و افـزود: دفاتر پیشـخوان در انجـام کارهای 
بـه  را  امنیتـی  اقدامـات  تمامـی  بایسـت  مـی  اداری 
در  و  داده  انجـام  ایمنـی  ضریـب  افزایـش  منظـور 
صـورت  رؤیـت هـر گونـه مغایـرت اطاعـات از 

سـازمان ثبـت احـوال اسـتعام بگیرنـد. 
پایـه  بـر  بایسـت  مـی  خدمـات  انجـام  افـزود:  وی 
امنیـت کامـل و رازداری دفاتـر پیشـخوان صـورت 
پذیـرد و در صـورت هـر گونـه تخلف مسـئول دفتر 
و مدیـر فنـی آن دفتـر مسـئول بـوده و مـی بایسـت 
پاسـخگو باشـد. لـذا فراهـم آوردن اقدامـات امنیتی 
از جملـه دوربیـن مداربسـته، گاوصنـدوق و سـایر 
اقدامـات امنیتـی ازمـه دفاتـر پیشـخوان مـی باشـد.
و  مسـئول  کرمان،مدیـر  پیشـخوان  دفاتـر  رییـس 
و  کارمنـدان  جـزء  را  پیشـخوان  دفاتـر  کارکنـان 
خانـواده ثبـت احـوال دانسـت و از آنـان خواسـت 
تـا در رعایـت شـئونات اسـامی و اخاقـی کوشـا 

باشـند.
» هدف از برون سپاری خدمات ثبت 

احوال، رضایت مندی و افزایش کیفیت 
خدمات رسانی «

خدمـات  سـپاری  بـرون  از  هـدف    : افـزود  وی 
کیفیـت  افزایـش  و  منـدی  احـوال، رضایـت   ثبـت 
آوردن  فراهـم  لـذا  باشـد،  مـی  رسـانی  خدمـات 

اقدامـات رفاهـی مـردم چـون صندلـی ، آب سـرد 
کـن و سـایر اقدامات رفاهی می بایسـت در دسـتور 
کار دفاتـر قـرار گیـرد تـا در آرامـش و رفـاه نسـبی 
و  هوشـمند  کارت  صـدور  خدمـات  شـهروندان 

انجـام پذیـرد.  شناسـنامه مکانیـزه 
معاونـت  سـازمان ثبـت اسـناد ضمـن اشـاره به اصل 
44 قانـون اساسـی مبنـی بـر واگـذاری خدمـات بـه 
بخـش خصوصی، سـازمان ثبت احوال را پیشـرو در 
اجـرای ایـن اصـل قانـون دانسـت و اظهـار داشـت: 
در چنـد سـال گذشـته برای هـر شهرسـتان تنها یک 
دفتـر پیشـخوان وجـود داشـت ولـی هـم اکنـون بـا 
همـت مدیـر کل محترم سـامان ثبـت احـوال بالغ بر 
66 دفتـر پیشـخوان بـا 390 ایسـتگاه کاری بـا  اداره 
ثبـت احـوال همـکاری داشـته و فعالیـت مـی کنند.

آقـای بیننـده )معـاون فنـاوری اطاعـات سـازمات 
ایـن  بـه  اشـاره  بـا    ) کرمـان  اسـتان  احـوال  ثبـت 
موضـوع کـه کارت هـای ملـی قدیم تا پایان امسـال 
انجـام خدمـات  تأکیـد کـرد:   ، بـوده  اعتبـار  فاقـد 

شناسـنامه مکانیـزه و صـدور کارت هوشـمند ملـی 
دفاتـر  و  شـده  انجـام  ممکـن  زمـان  کمتریـن  در 
از  مـدارک  تحویـل  از   بعـد  بافاصلـه  پیشـخوان، 
پسـت اعـام وصـول نماینـد تـا پیامـک مربوطـه بـه 

افـراد ارسـال گـردد.
در  اسـتان کرمـان  برتـر  دفاتـر  از  تقدیـر  بـا  بیننـده 
بحـث ثبـت نـام و تحویـل کارت هوشـمند، دفتـر 
پیشـخوان منوجـان بـا مدیریت سـرکار خانـم پازاج 
و دفتر پیشـخوان سـیرجان با مدیریت آقای حسـینی 
را جـزء دفاتـر پیشـرو در این حیطه دانسـت و ازآنان 

کرد. تقدیـر 
وی افـزود: بـا همـت مدیر کل سـازمان ثبـت احوال 
 2 صـدور  بـرای  ازم  هـای  زیرسـاخت  کرمـان، 
و  اسـت  گردیـده  ایجـاد  هوشـمند  کارت  میلیـون 
انجـام خدمـات تـا پایـان سـال جـاری بـا اسـتفاده از 
بخـش خصوصـی  بـه طـور گسـترده انجـام خواهـد 

گشـت.
خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

فرصت4ماهه مردم 
برای دریافت کارت هوشمند ملی در سال 96

  رئیس جهاد کشاورزی شمال استان کرمان:

19 هزار هکتار اراضی کشاورزی 
به سیستم های آبیاری نوین 

مجهز می شوند

رئیس جهاد کشـاورزی کرمـان گفت: 
براسـاس هـدف گذاری طـرح همیاران 
هکتـار  هـزار   19 سـاانه  بایـد  آب 
بـه  اسـتان کرمـان  اراضـی کشـاورزی 
سیسـتم هـای آبیاری تحت فشـار مجهز 

 . ند شو
عبـاس سـعیدی بـا اشـاره بـه تجهیـز 43 
کشـاورزی  اراضـی  از  هکتـار  هـزار 
اسـتان کرمـان به سیسـتم آبیـاری تحت 
فشـار از اول انقـاب تـا سـال 93 اظهار 
کـرد: طـی چهـار سـال اخیـر بیـش از 
ایـن  بـه  هـم  دیگـر  هکتـار  هـزار   20
سیسـتمهای آبیـاری مجهز شـده اسـت.

در  بحـران آب  امـروز  داد:  ادامـه  وی 
بایـد  اسـتان جـدی اسـت؛ کشـاورزان 

مـورد  را  منابـع آبـی  از  بهینـه  اسـتفاده 
توجـه قـرار دهنـد و دولـت تسـیهات 
نظـر  در  منظـور  ایـن  بـرای  باعـوض 
بـر  تاکیـد  بـا  سـعیدی  اسـت.  گرفتـه 
در  کشـاورزان  نگـرش  تغییـر  لـزوم 
ایـن زمینـه افـزود: سیسـتمهای آبیـاری 
تحـت فشـار بـرای درختان خرما، سـیاه 
ریشـه هـا و محصـوات زراعـی اجـرا 
شـده و جوابگـو بـوده اسـت؛ بنابرایـن 
ایـن  کـه  باشـند  مطمئـن  کشـاورزان 
شـیوه آبیـاری بـرای انـواع محصـوات 

اسـت. مناسـب  کشـاورزی 
شـمال  کشـاورزی  جهـاد  رئیـس 
کشـاورزان  از  گفـت:  کرمـان  اسـتان 
درخواسـت داریـم کـه در کوتاهتریـن 

مـدت بـا مراجعـه بـه جهـاد کشـاورزی 
منطقه خود برای اسـتفاده از سیستمهای 

کننـد. اقـدام  مکانیـزه  آبیـاری 
همیـاران آب  طـرح  بـه  اشـاره  بـا  وی 
اظهـار کـرد: بـر اسـاس ایـن طـرح باید 
ظـرف چنـد سـال آینـده سیسـتم هـای 
تـا  شـوند  اجـرا  فشـار  تحـت  آبیـاری 
دراز  در  پایـدار  کشـاورزی  بتوانیـم 

باشـیم. داشـته  مـدت 
تمامـی  در  امـروزه  گفـت:  سـعیدی 
هـای  سیسـتم  از  اسـتفاده  کشـورها 
و  بـوده  مرسـوم  فشـار  تحـت  آبیـاری 
ایـن  بـه  دنیـا  سراسـر  در  کشـاورزان 

انـد. رفتـه  سـمت 
رئیـس جهـاد کشـاورزی شـمال اسـتان 
بـا  کشـاورزان  کـرد:  تاکیـد  کرمـان 
در  موجـود  بحـران  شـدت  بـه  توجـه 
اسـتان باید مسـئله اسـتفاده بهینه از منابع 

آبـی کرمـان را جـدی بگیرنـد.
گـذاری  هـدف  براسـاس  داد:  وی 
 19 بایـد  سـالیان  آب  همیـاران  طـرح 
هـزار هکتـار اراضی کشـاورزی اسـتان 
کرمـان بـه سیسـتم هـای آبیـاری تحت 
فشـار مجهـز شـوند و بـرای تحقـق ایـن 
و همراهـی کشـاورزان  امـر همـکاری 

اسـت. تاثیرگـذار  بسـیار 
اداری  بورکوراسـی  گفـت:  سـعیدی 
یافتـه  کاهـش  بسـیار  زمینـه  ایـن  در 
جهـاد  بـه  مراجعـه  بـا  کشـاورزان  و 
کشـاورزی منطقـه خـود مـی تواننـد به 
راحتـی بـرای ایـن مسـاله اقـدام کننـد.

کودکان کار 
کـودکان کار بـه کـودکان کارگـری گفتـه می شـود که 
بـه صـورت مـداوم و پایـدار به خدمـت گرفته می شـوند 
کـه ایـن امـر آنها را در بیشـتر اوقـات از رفتن به مدرسـه 
و تجربـه دوران کودکـی بی بهـره می سـازد و سـامت 
روحـی و جسـمی آنهـا را تهدیـد می کند. ایـن کودکان 
چـاره ای ندارنـد جـز آن کـه خـرج اعتیـاد پـدر عصبانی 
خـود را بدهنـد و زندگـی مـادر مریـض و معتـاد خود را 
تأمیـن کننـد، مـادری کـه معلـوم نیسـت آن هـا را بـه دنیا 

آورده یـا بـه قیمتـی ناچیـز خریده اسـت.
کـودکان کار در شـرایط بسـیار نامطلـوب از نظـر تغذیـه، 
سـر  بـه  حـاد  و  خطرنـاک  کارهـای  انجـام  و   بهداشـت 
مـی برنـد. این کـودکان می تواننـد به راحتی بازیچه دسـت 
بزهـکاران حرفـه ای اعم از سـارقین یا باندهـای توزیع مواد 

مخـدر، عوامـل ایجاد خانه های فسـادو... قـرار گیرند
همچنیـن عـدم بهـره گیـری از آمـوزش و تحصیـل علـم و 
مهـارت، قـدرت رقابـت بـا سـایر کـودکان در ایجـاد یـک 
ایـن کـودکان سـلب  از  بیشـتر  را هـر چـه   زندگـی سـالم 

می کند
بـه هـر دلیـل از جملـه وضعیـت اجتماعـی خانـواده، اعتیاد، 
از هـم گسـیختگی خانـواده و هـر موضوع دیگـری موجب 
می شـود بچـه در خیابـان حضـور داشـته باشـد، بایـد گفـت 
کـه خریـدن یـا نخریـدن از ایـن بچه هـا کمکـی اصولـی به 
حـل معضـل آسـیب هـای مربـوط بـه کـودکان نمـی کنـد. 
بلکـه فقـط مـی توانیـم از مـردم انتظـار داشـته باشـیم کـه 

حداقـل صدمـه بیشـتری بـه ایـن وضعیـت نزنند.
فراوانـی  مشـکات  دچـار  بزرگسـالی  در  کار   کـودکان 
مـی شـوند، کودکـی نکـرده انـد، یـا بهتـر اسـت بگوییـم 
کودکـی خـود را بـا رنـج و درد بـه خاطـر دارنـد. بـه دلیـل 
نبـود سرپرسـت او در خیابان امنیت هـم ندارد. مورد تحقیر، 
توهیـن، تعـرض و ..... قـرار مـی گیـرد و کـودک آ زاری 
جسـمی، جنسـی، عاطفـی و روانـی همـه را تجربـه می کند.

برای این کودکان چه کاری می توانیم انجام دهیم؟
پیشـگیری بهتر از درمان اسـت. بنابراین، قبل از آن که برای 
کـودکان خیابانـی کاری انجـام دهیـم، بایـد از ایــن معضل 
اجتماعـی پیشـگیری کنیم؛یعنـی خانواده هـای بی بضاعـت 
و کـم درآمـد را کـه زیـر خـط فقـر و در وضعیتـی بسـیار 
سـخت در چنـگال فقـر گرفتـار هسـتند، شناسـایی کنیـم و 
آنهـا را بـرای دریافـت کمک مالی به نهادها و سـازمان های 
مربـوط معرفـی نماییـم  وسـپس از تعـداد ایـن کـودکان و 

وضعیـت اقتصـادی خانواده هـای آنـان آمـار دقیقـی را بـه 
دسـت آوریـم تـا بتوانیـم برنامه ریـزی کارشناسـانه ای انجام 

هیم د
  در گام بعـد، بایـد بـه طـور مسـتمر امـور حمایتـی را ادامـه 
دهیـم و ضربتـی عمـل نکنیم؛ یـعـنــی ایـن گـونــه نـبــاشد 
کـه یک سـال تصمیـم به جمـع آوری ایـن کودکان داشـته 
باشـیم و آنهـا را سـامان دهی کنیـم و در سـال های بعد ادامه 
ندهیـم. والــدین کـود کان بی بضاعت را بایـد حمایت مالی 
کنیـم تـا کـودکان خـود را تحـت آمـوزش قـرار دهنـد و 
آینـده ای روشـن بـرای آنهـا رقـم بزننـد. مراکـزی را بـرای 
نگهـداری آن گـروه از کـود کان خیابانـی کـه خانـواده ای  

ندارنـد، تأسـیس کنیم. 
حمایـت  خانـواده  یـک  از  مشـاور  یـا  مـددکار   وقتـی 
مـی کنـد، عـزت نفـس خانـواده حفـظ مـی شـود و بخـش 

ترحـم از ایـن نـوع حمایـت حـذف مـی شـود
 همچنیـن ضروری اسـت بـرای خانواده هایـی که معضات 
اجتماعـی از جملـه اعتیـاد و طـاق باعث جدایـی کودکان 
انجـام  اساسـی  اقدامـات  می شـود،  آنهـا  گـرم  آغـوش  از 
دهیـم. بـه ایـن منظـور، ابتـدا ایـن خانواده هـا بایـد تحـت 
آمـوزش قـرار گرفتـه و سـپس بـرای والدیـن معتـاد زمینـه 
تـرک اعتیـاد فراهـم گردد و برای اشـتغال آنهـا نیز چاره ای 
نیـز  کـودکان  ایـن  کار  بـرای  همچنیـن  شـود.  اندیشـیده 
می تـوان نسـبت بـه حرفه آمـوزی و اشـتغال، سـوادآموزی 
و ارائـه آموزش هـای بهداشـتی و تربیتـی بـه ایـن کـودکان 
اقـدام کـرد تـا بـه عنـوان یـک شـهروند فعـال و مفیـد در 

خدمـت جامعـه باشـند.
   سـرانجام ایـن کـه آمـوزش کـودکان در مناطـق محـروم 

گرفتـه  وجـدی  یابـد  گسـترش 
شـود و سیاسـت های مناسـبی برای 
امـکان ادامـه تحصیـل آنهـا فراهم 

. د شو
گزارش از : ساره نخعی فر

سال ششم ـ شماره 201 ـ شنبه  11  آذر  1396  ـ 13 ربیع ااول 1439 ـ  2 دسامبر 2017  ـ 4  صفحه ـ 500 تومان

نویسنده: صدیقه انجم شعاع

سال هشتم ـ شماره  301 ـ شنبه 6  اردیبهشت 1399   ـ اول رمضان  1441 ـ   25 آوریل  2020 ـ 4 صفحه ـ 1000 تومان
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مدیــرکل امــور مالیاتــی اســتان کرمــان ، بــا اشــاره بــه اعــام میــزان 
معافیــت ســاانه حقــوق و همچنیــن نــرخ مالیــات بــر درآمــد حقــوق 
ســال 1399 از ســوی ســازمان متبــوع گفــت: ســقف معافیــت مالیاتــی 
در ســال جــاری بــه صــورت ســاانه 36 میلیــون تومــان و بــه صــورت 

ماهانــه ســه میلیــون تومــان مــی باشــد. 
ــد  ــان ، محم ــی اســتان کرم ــور مالیات ــی اداره کل ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــون  ــره )12( قان ــف( تبص ــد ) ال ــزء )2( بن ــررات ج ــه مق ــاره ب ــا اش ــلمانی ب س
بودجــه ســال 1399 کل کشــور عنــوان کــرد: ســقف معافیــت مالیاتــی موضــوع 
مــاده )84 ( قانــون مالیــات هــای مســتقیم، در ســال 1399 ، ســاانه مبلــغ 36 

میلیــون تومــان تعییــن شــده اســت.
وی اضافــه کــرد: نــرخ مالیــات بــر کل درآمــد کارکنــان دولتــی و غیردولتــی اعــم 
ازحقــوق و مزایــای فــوق العــاده و کارانــه مــازاد بــر مبلــغ مذکــور تــا یــک و نیــم 
برابــر آن مشــمول مالیــات ســاانه بــه نــرخ 10 درصــد و نســبت بــه مــازاد یــک 
و نیــم برابــر تــا دو و نیــم برابــر آن مشــمول مالیــات ســاانه 15 درصــد و نســبت 

بــه مــازاد دو و نیــم برابــر تــا چهــار برابــر آن مشــمول مالیــات ســاانه 20 درصــد 
و نســبت بــه مــازاد چهــار برابــر مشــمول مالیــات 25 درصــد مــی باشــد.مدیرکل 
امــور مالیاتــی اســتان کرمــان اظهــار داشــت: اشــخاصی کــه از معافیــت هــای 
ــون مالیــات هــای مســتقیم بهــره  مالیاتــی موضــوع تبصــره )1( مــاده )86( قان
ــق مقــررات  ــون مذکــور مطاب منــد هســتند، مشــمول معافیــت مــاده )84 ( قان
ایــن جــزء نمــی شوند.ســلمانی همچنیــن عنــوان داشــت: حقــوق اعضــای هیــات 
ــررات  ــاره ای از مق ــون اصــاح پ ــاده )5( قان ــت م ــا رعای ــا ب علمــی دانشــگاه ه
ــه پایــه حقــوق اعضــای هیــات علمــی )آمــوزش و پژوهشــی( شــاغل  ــوط ب مرب
ــفندماه  ــوب 16 اس ــی مص ــوزش عال ــات آم ــا و موسس ــگاه ه ــته دانش و بازنشس
1368 یــا اصاحــات الحاقــات بعــدی، بــا رعایــت معافیــت هــای مقــرر در قانــون 
مالیــات هــای مســتقیم، در ســال 1399 مشــمول مالیــات بــه نــرخ 10 درصــد 

خواهــد بــود.
ــه  ــوط ب ــاره ای از مقــررات مرب ــون اصــاح پ ــاده )5( قان ــزود: براســاس م وی اف
ــاغل  ــی( ش ــی و پژوهش ــی )آموزش ــات علم ــمی هی ــای رس ــوق اعض ــه حق پای

ــمول  ــد مش ــی، » از درآم ــوزش عال ــات آم ــا و موسس ــگاه ه ــته دانش و بازنشس
ــا رعایــت معافیــت هــای  مالیــات اعضــای هیــات علمــی موضــوع ایــن قانــون ب
مقــرر در قانــون مالیــات هــای مســتقیم حداکثــر 10 درصــد بــه عنــوان مالیــات 
کســر خواهــد شــد.« مدیــرکل امــور مالیاتــی اســتان کرمــان همچنیــن یــادآور 
شــد: بــا توجــه بــه اینکــه در جــزء)2( بنــد )الــف( تبصــره )12( مذکــور عبــارت 
ــات  ــوق اعضــای هی ــه حق ــوط ب ــتثناء شــده مرب ــوارد اس ــارج از م ــه« خ »کاران
ــه دریافتــی توســط اعضــای هیــات  ــه کار رفتــه اســت; بنابرایــن کاران علمــی ب
ــوق  ــه حق ــی ک ــه میزان ــا توجــه ب ــوده و ب ــرخ 10 درصــد نب علمــی مشــمول ن
ــرر را پوشــش  ــی مق ــرخ پلکان ــا ن ــات علمــی دانشــگاه ه ــای اعضــای هی  و مزای

می دهد، به نرخ بعدی مشمول مالیات خواهد بود. 
ــات  ــون مالی ــاده )84( قان ــوع م ــوق موض ــت حق ــرد: معافی ــح ک ــلمانی تصری س
هــای مســتقیم ابتــدا بــه حقــوق و مزایــای فــوق العــاده اعضــای هیــات علمــی 
اعمــال مــی گــردد و در صورتیکــه معافیــت مذکــور مــازاد بــر حقــوق و مزایــای 
ــی اعضــای  ــه دریافت ــه کاران ــل اعمــال ب ــور قاب ــازاد مذک ــاده باشــد، م ــوق الع ف
ــه اســتثنای احــکام  ــا توجــه ب ــرد: ب ــد ک ــود.وی تاکی ــد ب ــات علمــی نخواه هی
ــای مســتقیم و اصاحــات  ــات ه ــون مالی ــاده 86 قان ــای )1( و )2( م تبصــره ه
ــه  ــده، کلی ــاد ش ــره )12( ی ــف( تبص ــد )ال ــزء )2( بن ــررات ج ــدی آن از مق بع
احــکام تبصــره هــای )1( و )2( مــاده واحــده قانــون اصــاح مــاده )86( قانــون 
مالیــات هــای مســتقیم مصــوب 27 تیرمــاه 1396، ) اعــم از نــرخ و ...( مطابــق 
مقــررات، در ســال 1399 کمــاکان ازم ااجــرا مــی باشــد. ســلمانی خاطرنشــان 
کــرد : نــرخ مالیــات بــر درآمــد ســاانه مشــمول مالیــات حقــوق نیــز بــه شــرح 

جــدول ذیــل از ســوی ســازمان امــور مالیاتــی کشــور اعــام شــد.

 مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان خبر داد:
سقف معافیت مالیاتی در سال 1399 مبلغ 36 میلیون تومان است

مدیر کل تامین اجتماعی استان کرمان :

تسهیات تامین اجتماعی 
برای کارفرمایان زیان دیده از کرونا 

اســتان  اجتماعــی  تامیــن  کل  مدیــر 
ــرای  کرمــان، از برنامــه ایــن ســازمان ب
ــق  ــت و ح ــت لیس ــاعدت در دریاف مس
ــان  ــغلی زی ــت ش ــته فعالی ــه ۱۰ رس بیم

ــر داد.  ــا خب ــده از کرون دی
علــی حســینی، مدیــر کل تامیــن اجتماعــی اســتان 
کرمــان گفــت: پیــرو دســتورات ریاســت جمهــوری 
ــت  ــروه معاون ــده در کارگ ــه ش ــات گرفت و تصمیم
ــا  ــه ب اقتصــادی رییــس جمهــور در بررســی و مقابل
پیامد هــای اقتصــادی ناشــی از ویــروس کرونــا، ایــن 
ــرای  ــتور اداری ازم ب ــدور دس ــن ص ــازمان ضم س
واحد هــای اجرایــی تابعــه، فهرســت 10 رســته 
از فعالیت هــا در بخش هــای اقتصــادی و صنــوف 
تولیــدی و خدماتــی کــه بیشــترین آســیب را از ایــن 

ــد، ابــاغ کــرد. ناحیــه متحمــل شــده ان
ــه  ــده ب ــاغ ش ــتور اداری اب ــاس دس ــزود: براس او اف
واحد هــای اجرایــی ســازمان تامیــن اجتماعــی، 
ــت  ــال لیس ــه ارس ــبت ب ــمول نس ــان مش کارفرمای
حقــوق و مــزد ماهیانــه مربــوط بــه ماه هــای اســفند 
ــت  ــدون پرداخ ــت 99 ب ــن و اردیبهش 98، فروردی
ــق  ــد ح ــی )20 درص ــهم کارفرمای ــه س ــق بیم ح

بیمــه ســهم کارفرمایــی( اقــدام می کننــد و بعــد از 
ــد  ــاه 99 می توانن ــر م ــده در تی ــاد ش ــام دوره ی اتم
ــی پرداخــت حــق بیمــه  در صــورت نداشــتن توانای
ــه  ــاد شــده، نســبت ب ــای ی ــی ماه ه ســهم کارفرمای
ــان ســال 99  ــر پای ــا حداکث پرداخــت تدریجــی و ت

ــد. ــدام کنن اق
حســینی تصریــح کــرد: حــق بیمــه ســهم کارفرمایی 
ــورت  ــال ص ــورت ارس ــده در ص ــاره ش ــای اش ماه ه
ــن  ــاده )39( تامی ــق م ــه وف ــوق ماهیان ــزد و حق م
ــد(  ــاه بع ــن روز م ــا آخری ــاه ت ــر م ــی )ه اجتماع
ــود و  ــد ب ــت نخواه ــر پرداخ ــم تاخی ــمول جرای مش
ــبت  ــتند نس ــف هس ــه مکل ــی تابع ــای اجرای واحد ه
ــای  ــزد کارگاه ه ــوق و م ــت حق ــت لیس ــه دریاف ب
مزبــور در ماه هــای اشــاره شــده بــا رعایــت دســتور 

ــد. ــل آورن ــه عم ــدام ازم را ب ــادره اق اداری ص
زیربخش هــای  و  فعالیت هــا  فهرســت  گفــت:  او 
خدماتــی  و  تولیــدی  صنــوف  و  اقتصــادی 
ــاون، کار و  ــا از ســوی وزارت تع آســیب پذیر از کرون
رفــاه اجتماعــی بــه ایــن ســازمان ابــاغ شــده اســت 
کــه مبنــای اعمــال تمهیــدات مــورد اشــاره در ایــن 

ــود. ــد ب ــتور اداری خواه دس

ــان  ــی اســتان کرم ــن اجتماع ــر کل تامی مدی
در پایان فهرســت اســامی 10 عنوان مشــاغل، 
اقتصــادی  زیربخش هــای  و  فعالیت هــا 
ــیب پذیر از  ــی آس ــدی و خدمات ــوف تولی صن

ــرد: ــام ک ــر اع ــرح زی ــه ش ــا را ب کرون
ــاده،  ــای آم ــع غذا ه ــد و توزی ــز تولی 1. مراک
بوفه هــا، طباخی هــا،  از رســتوران ها،  اعــم 
اغذیــه  قهوه خانه هــا،  پذیرایــی،  تاار هــای 
ــخیص  ــه تش ــابه )ب ــوارد مش ــی ها و م فروش

ــارت( ــدن و تج ــت، مع وزارت صنع
ــامل:  ــگری، ش ــه گردش ــوط ب ــز مرب 2. مراک
آپارتمان هــا، مجتمع هــای  هتل هــا، هتــل 
جهانگــردی و گردشــگری، مهمان پذیرهــا، 

مراکــز  زائرســراها،  مســافرخانه ها،  مهمانســراها، 
بوم گــردی، مراکــز اقامتــی و پذیرایــی و تفریحــی و 
خدماتــی بین راهــی و مــوارد مشــابه )بــه تشــخیص 
وزارت میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع 

ــتی( دس
ــهری و  ــافر درون ش ــی مس ــل عموم ــل و نق 3. حم
ــی و  ــاده ای، ریل ــی، ج ــم از هوای ــهری اع ــرون ش ب

ــی. دریای

4. دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری.
5. تولید و توزیع پوشاک.

6. تولید و توزیع کیف و کفش.
7. مراکــز توزیــع آجیــل، خشــکبار، قنــادی، بســتنی 

و آبمیــوه.
8. مراکز و مجتمع های ورزشی و تفریحی.

9. مراکز و مجتمع های فرهنگی و آموزشی.
10. مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی.

امــام )ره( اســتان  امــداد  یحیــی صادقــی مدیــرکل کمیتــه 
کرمــان  طــی نشســت خبــری اظهــار کــرد: ســال جدیــد 
را بــا توجــه بــه شــرایط خــاص بیمــاری کرونــا کــه بــر کل 
ــوص  ــی الخص ــران و عل ــور ای ــود و کش ــده ب ــارض ش ــان ع جه
کردیــم. آغــاز  نبــود  نصیــب  بــی  هــم  کرمــان   اســتان 

ــوب  ــیل در جن ــان س ــا جری ــاری کرون ــر بیم ــاوه ب ــت: ع وی گف
اســتان و در شهرســتان هــای رایــن، گلبــاف و شــهداد پیــش آمــد 

ــتیم. ــش رو داش را در پی
 مددجویان کمیته امداد 

بیشترین آسیب را در شرایط کرونایی متحمل شدند
ــه  ــزود: هم ــان اف ــتان کرم ــام )ره( اس ــداد ام ــه ام ــرکل کمیت مدی
ــده  ــی برعه ــای مختلف ــه ه ــارک برنام ــاه مب ــتانه م ــاله در آس س
ــود  ــاص و وج ــرایط خ ــل ش ــه دلی ــال ب ــود امس ــداد ب ــه ام کمیت

ــزار مــی  ــر برگ ــاوت ت ــا کمــی متف ــه ه ــن برنام ــا ای بیمــاری کرون
ــدور  ــه مق ــی از برنام ــفانه برخ ــرد: متاس ــان ک ــوند.صادقی بی ش
ــانه  ــاب رس ــک اصح ــا کم ــا ب ــن تنه ــود و ای ــی ش ــت عمل نیس
میســر مــی شــود.وی تصریــح کــرد: همانطــور کــه مطلــع هســتید 
ــل  ــه دلی ــا ب ــاری کرون ــیوع بیم ــر ش ــر اث ــاغل ب ــیاری از مش بس
تعطیــل شــدن دچــار ُآســیب شــده کــه مددجویــان کمیتــه امــداد 

ــتند. ــه هس ــز از آن جمل نی
 مستمری مددجویان کمیته امداد 

جوابگوی زندگی آنها نیست
اذعــان  کرمــان  اســتان  )ره(  امــام  امــداد  کمیتــه  مدیــرکل 
کــرد: شــاید بیشــترین آســیب را مددجویــان کمیتــه امــداد 
ــازمان در  ــن س ــه ای ــتمری ک ــه مس ــه ب ــا توج ــند و ب ــده باش دی
 اختیــار مددجویــان قــرار مــی دهــد کفــاف زندگــی آنهــا را 

نمــی دهــد. صادقــی اذعــان کــرد: بســیاری از مددجویــان در خانــه 
ــه  ــد کــه امــروز ب ــا رســتوران هــا کار مــی کردن هــا ی مــردم و ی
ــیب  ــار آس ــده و  دچ ــل ش ــا تعطی ــا کار آنه ــروس کرون ــل وی دلی

شــده انــد.  
 طرح »اطعام مهدوی« با طبخ غذای گرم 

در ماه مبارک رمضان اجرا می شود
وی بیــان کــرد: طبــق دســتور ریاســت کمیتــه امــداد کشــور قــرار 
بــر ایــن شــد کــه طــرح »اطعــام مهــدوی« بــا طبــخ غــذای گــرم 

در آشــپزخانه بــرای نیازمنــدان در ســطح اســتان دایــر شــود.
ــا  ــرد: ب ــح ک ــان تصری ــتان کرم ــداد )ره( اس ــه ام ــرکل کمیت مدی
ــز  ــه و مراک ــداد و مســاعدت موسســات خیری ــه ام ــت کمیت مدیری
ــگاه  ــارت دانش ــا نظ ــپزخانه ب ــدادی آش ــد تع ــرار ش ــوکاری ق نیک
ــتان   ــطح اس ــتی در س ــکل بهداش ــت پروت ــکی و رعای ــوم پزش عل

ــم برخــوردار و  ــراد ک ــار اف ــرم در اختی ــذای گ ــخ غ ــا طب ــر و ب دای
ــذاردن  ــار گ ــداری و در اختی ــی از خری ــرار گیرد.صادق ــد ق نیازمن
ســبد کاا در مــاه مبــارک رمضــان بیــن افــراد نیازمنــد خبــر داد.

وی همچنیــن بــه مناطــق ســیل زده اخیــر اشــاره و اذعــان کــرد: 
ــی  ــت بررس ــداد جه ــه ام ــط کمیت ــه توس ــه منطق ــرو ب ــزام نی اع
ــتور  ــا دس ــه ب ــت ک ــورت گرف ــای وارده ص ــارت ه ــی خس و ارزیاب
ریاســت کمیتــه امــداد کشــور حقــوق مــازاد طــی دو مرحلــه بیــن 

ــد.  ــت ش ــیل پرداخ ــدگان از س ــارت دی خس
 تاکنون 65۰ هزار ماسک توسط مددجویان

 کمیته امداد کرمان تولید شده است 
ــه  ــان کمیت ــد 650 هــزار ماســک توســط مددجوی ــی از تولی صادق
ــود اداره  ــن خ ــر زمی ــی در زی ــت: کارگاه ــر داد و  گف ــداد خب ام
ایجــاد کــه مددجویــان در دو شــیف صبــح و عصــر روزانــه 3 الــی 

5 هــزار ماســک تولیــد مــی کننــد.وی خاطرنشــان کــرد: در انتهــا 
تعــدادی از ایــن ماســک هــا در اختیــار خــود مددجویــان، دانشــگاه 
علــوم پزشــکی، ادارات، ارگانهــا و مــردم قــرار مــی گیرد.مدیــرکل 
کمیتــه امــداد امــام )ره( اســتان کرمــان بیــان کــرد: کلیــه مــردم، 
خیریــن و نیکــوکاران مــی تواننــد جهــت اجرایــی شــدن هــر چــه 
ــه هدایــای نقــدی خــود را از  بهتــر طــرح رزمایــش کمــک مومنان

ــد. ــز نماین ــق درگاه #1*034*8877* واری طری

 مدیرکل کمیته امداد استان کرمان خبر داد؛
طرح »اطعام مهدوی« در ماه مبارک رمضان اجرا می شود

س 
کرونا پا

+

 مدير مرکز ديسپاچينگ و فوريتهاي برق شمال استان کرمان :
سامانه فوريتهاي برق، پاسخگوي شبانه روزي نياز شهروندان در ايام نوروز و ديگر ايام سال

ــتان  ــمال اس ــرق ش ــاي ب ــپاچینگ و فوریته ــز دیس ــر مرک مدی
کرمــان اعــام کــرد: اکیــپ هــاي عملیاتــي مســتقر در 
ــرق در  ــترکان ب ــاز مش ــتان ، نی ــمال اس ــاي ش ــتان ه شهرس
ــد. ــرده ان ــرف ک ــامانه ۱2۱ برط ــق س ــوروز را از طری ــام ن ای

بــه گــزارش دفتــر روابــط عمومــي شــرکت توزیــع نیــروي بــرق شــمال اســتان 
ــراي  ــدات ازم ب ــه تمهی ــان اینک ــا بی ــزاده،  ب ــین علی ــدس حس ــان، مهن کرم
ــه  ــال ب ــول س ــرق در ط ــترک ب ــش از 600هزارمش ــاز بی ــه نی ــخگویي ب پاس
صــورت شــبانه روز فراهــم شــده اســت ، اظهــار داشــت : قطــع بــرق ، خاموشــي 
ــواردي اســت کــه  ــه م ــي از جمل ــري مشــکات مردم ــر و پیگی روشــنایي معاب
ــخ داده  ــه آن پاس ــوروز ب ــام ن ــرق 121 در ای ــاي ب ــامانه فوریت ه ــط س توس

شــده اســت.
وي بــه تجهیــز ده هــا اکیــپ عملیاتــي درشــرکت توزیــع بــرق شــمال اســتان 
اشــاره داشــت و افزود:ســامانه فوریتهــاي بــرق  قــادر خواهــد بــود بــه صــورت 
هوشــمند ،فرآینــد پاســخگویي و هدایــت تمــاس مشــترکان را مدیریــت کــرده 

و پیگیــري و شناســایي  آخریــن وضعیــت تمــاس هرمشــترک را امــکان پذیــر 
نمایــد .

سامانه فوریتهاي برق ، پاسخگوي شبانه روزي نیاز شهروندان 
در ایام نوروز و دیگر ایام سال

ــام  ــان اع ــتان کرم ــمال اس ــرق ش ــاي ب ــپاچینگ و فوریته ــز دیس مدیرمرک
کــرد: اکیــپ هــاي عملیاتــي مســتقر در شهرســتان هــاي شــمال اســتان ، نیــاز 
ــد. ــوروز را از طریــق ســامانه 121 برطــرف کــرده ان مشــترکان بــرق در ایــام ن

بــه گــزارش دفتــر روابــط عمومــي شــرکت توزیــع نیــروي بــرق شــمال اســتان 
ــراي  ــدات ازم ب ــه تمهی ــان اینک ــا بی ــزاده،  ب ــین علی ــدس حس ــان مهن کرم
پاســخگویي بــه نیــاز بیــش از 600هزارمشــترک بــرق در طــول ســال بــه صورت 
شــبانه روز فراهــم شــده اســت، اظهــار داشــت : قطــع برق ، خاموشــي روشــنایي 
ــط  ــه توس ــت ک ــواردي اس ــه م ــي از جمل ــکات مردم ــري مش ــر و پیگی معاب
ســامانه فوریت هــاي بــرق 121 در ایــام نــوروز بــه آن پاســخ داده شــده اســت.

وي بــه تجهیــز ده هــا اکیــپ عملیاتــي درشــرکت توزیــع بــرق شــمال اســتان 
اشــاره داشــت و افزود:ســامانه فوریتهــاي بــرق  قــادر خواهــد بــود بــه صــورت 

هوشــمند ،فرآینــد پاســخگویي و هدایــت تمــاس مشــترکان را مدیریــت کــرده 
و پیگیــري و شناســایي  آخریــن وضعیــت تمــاس هرمشــترک را امــکان پذیــر 
نمایــد .علیــزاده متذکــر شد:سیســتم ردیــاب خــودروي اکیــپ هــاي عملیاتــي ، 
امــکان نظــارت بــر عملکــرد خدمــت رســاني از طریــق نمایــش مســیر حرکــت 

خــودرو بــر روي نقشــه  و مســافت طــي شــده را فراهــم کــرده اســت.
ــه  ــه برنام ــاره ب ــا اش ــن ب ــرق همچنی ــاي ب ــپاچینگ و فوریته ــز دیس مدیرمرک
ریــزي هــاي انجــام شــده بــه منظــور حفــظ پایــداري شــبکه توزیــع بــرق در 
حــوزه فعالیــت شــرکت در فصــل گرمــا و پیــک بــار پیــش روي ســال جــاري، 
ــي در  ــروز تغییرات ــه ب ــر ب ــا، منج ــاري کرون ــیوع بیم ــه ش ــا ک ــزود: از آن ج اف
شــرایط فعلــي شــده اســت، کارشناســان ایــن شــرکت بــا طراحــي برنامــه هــاي 
ــراي  ــته ب ــون گذش ــران، همچ ــت بح ــد مدیری ــر فرآین ــي ب ــگیرانه و مبتن پیش

ــد.  ــه خدمــات در تمامــي شــرایط، آمادگــي کامــل دارن ارائ
ــا  ــده ب ــاد ش ــي ایج ــجام بخش ــزي و انس ــه ری ــرد : برنام ــان ک وي خاطرنش
حضــور مدیرکشــیک در مرکــز فوریتهــاي بــرق و مدیریــت هــاي توزیــع بــرق 

ــود. ــي ش ــت م ــز مدیری ــا نی ــتان ه شهرس


