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آغاز صدور کارت اعتباری خرید 

با توثیق سهام عدالت یا یارانه

سرمازدگی 15 تا 100 درصد به برخی از باغات پسته

 رفسنجان خسارت وارد کرد

افزایش خشونت های خانگی در دوران کرونا در ایران
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مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

هنر بهترین ابزار 

برای ترویج 

سیره رضوی است

ثبت اجباری اطالعات 

سکونتی خانوار 

ک در سامانه امال

 و اسکان آغاز شد

متن در صفحه دوم

امام جمعه کرمان تاکید کرد:

استفاده از ظرفیت مساجد 
و امکانات آن ها به عنوان کانون 

ساماندهی و انجام خدمات بهینه

بخشی از فعالیت های اداره کل اطالعات استان کرمان در سالی که گذشت؛

از خنثی سازی عملیات تروریستی 

تا چالش های امنیتی کرونا

3

کرمان و عواقب اجتماعی پیر شدن جمعیت؛ گزارش »کرمان امروز«  از رشد سالمندی در استان 

رشد سالمندی؛ واقعیتی که استان را تهدید می کند

متن کامل در صفحه سوم

      به دلیل کثرت مشکالت شاید نتوان از بین معضل ها و بحران های بسیاری که در کشور و استان ما وجود دارد، یکی را به عنوان بدترین انتخاب کرد. اما بنابر نظرات کارشناسان باید قبول کنیم که یکی از چالش های 
خطرناک پیش روی استان افزایش تعداد سالمندان است. یعنی رشد معکوس جمعیت که آینده را تهدید می کند، آنگونه که مدیرکل بهزیستی استان می گوید؛ هم اکنون نرخ رشد سالمندی در استان هشت و نیم درصد 
است که همچنان افزایشی است و پیش بینی می شود که تا سال 1420 این رشد به بیش از 21 درصد برسد. درست است که شرایط اقتصادی فعلی توجیهی برای ازدیاد نسل نمی گذارد، اما به هرحال رشد سالمندی 

خود بحرانی است که در آینده نمایان خواهد شد و...

متن در صفحه چهارم

رئیس کمیته اطالع رسانی 
ستاد انتخابات استان:

کنون  برای انتخابات  تا 

شوراهای روستا

 ۵۵۹۴ داوطلب

کردند  ثبت نام 

ح نمایندگان  طر

برای حذف 

سربازِی اجباری

 صفحه  دوم

 صفحه  سوم

روایت »کرمان امروز« از اجرای 
ح ارزشمند در زمینه زیبایی یک طر

که درباره آن وجود دارد؛  شهری و دغدغه ای 

مهم تر از سمپوزیوم 
استفاده صحیح 

از خروجی آن است

فروش، نصب و سرویس آسانسور و باالبر

فروش و نصب انواع درب های برقی

 )کرکره، جک، اتوماتیک(

فروش و نصب انواع دوربین و دزدگیر 

انجام پروژه های برق کشی و تاسیسات 
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اخبار استان

 ۱۳ افزایش  از  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
درصدی کشف جرائم در کرمان طی نوروز ۱۴۰۰ نسبت 

به مدت مشابه پارسال خبر داد.
سرهنگ مهدی پورامینایی، فرمانده انتظامی شهرستان 
نوروزی  شعار  به  عمل  با  کرمان  پلیس  گفت:  کرمان 
و  ویژه  تدابیر  اتخاذ  با  بهاری  نشاط  سالمت،  امنیت، 
انتظام ستودنی در ایام نوروز ۱۴۰۰ ضمن رعایت دقیق 
تمام دستورالعمل های ستاد ملی مقابله با کرونا، برگ 

زرین دیگری را به مجموعه افتخارات خود افزود.
او با اشاره به افزایش ۱۳ درصدی کشف جرائم نسبت به 
مدت مشابه پارسال و دستگیری هزار و ۱۴۳ متهم در 
نوروز ۱۴۰۰ افزود: پلیس به عنوان متولی اصلی حفظ 
نظم و امنیت در جامعه در عمل به منویات مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی(، با اتخاذ تدابیر جدید و استفاده 
از تمام ظرفیت، سعی در رفع موانع و مشکالت حوزه 

امنیتی در زمینه رونق اقتصادی جامعه دارد.

به  را  مخدر  مواد  کرمان،  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
اقتصادی  توسعه  و  امنیت  بزرگ  موانع  از  یکی  عنوان 
برشمرد و افزود: در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی 
ناشی از مواد مخدر و با انجام یک سری کار اطالعاتی 
در نوروز ۱۴۰۰، ماموران انتظامی این فرماندهی موفق 
شدند یک تن و ۱۷۲ کیلوگرم و ۶۹۴ گرم انواع مواد 
با  پارسال  مشابه  مدت  به  نسبت  که  کشف  را  مخدر 

افزایش ۲۹۸ درصدی همراه بوده است.

با  مردم  همراهی  و  مشارکت  بر  پورامینایی  سرهنگ 
نیروی انتظامی تأکید و تصریح کرد: اجرای بهتر وظایف 
و همسویی عملکرد پلیس با خواسته ها، انتظار ها و منافع 
شهروندان موجب افزایش کارآمدی پلیس می شود و از 
اظهار  مقابل  در  پلیس  بودن  متعهد  و  مسئول  طرفی 
به تصحیح و رشد  نظارت آن ها  و  نظر های شهروندان 
و  نظم  تامین  در  را  نیرو  این  و  کمک  پلیس  عملکرد 

امنیت موفق تر می کند.

پژوهشگر حوزه آب گفت: تمدن آبی شهربابک 
باید احیاء و صنعت گردشگری قنات رونق بگیرد 
و با توجه به ثبت جهانی میند، این مهم)ثبت ملی 

تمدن قناتی( نیز باید دنبال شود.
»محمد برشان« ۲۱ فروردین ماه اظهار کرد: به 
پیشنهاد جمعی از اندیشمندان شهرستان، موضوع 
ثبت ملی تمدن قناتی شهربابک دنبال می شود و 
جلسه مقدماتی در این زمینه تشکیل و نخستین 
در  شهرستان  مدیران  حضور  با  کارگروه  جلسه 

روزهای اخیر برگزار شد.
تمدن  ملی  ثبت  موضوع  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
قناتی شهربابک و اطالع رسانی این مساله افزود: 
شهرستان شهربابک ۹۳۷۱ کیلومترمربع مساحت 
دارد که مورخان زیادی از این شهرستان به عنوان 

طیف قناتی مهم یاد کرده اند.
قنات، 55۰ چاه  برشان تصریح کرد: 5۲۹ رشته 
در  چشمه  دهنه   ۳۹۰ و  عمیق  نیمه  و  عمیق 

شهرستان شهربابک وجود دارد.

این پژوهشگر حوزه آب با اشاره به اینکه در سال 
خشکسالی  براثر  قنوات  از  بسیاری  اخیر  های 
خشک شده اند، بیان کرد: شهربابک مرکز آسیاب 

های آبی در منطقه بوده است.
قنات خانیه  اظهار کرد: مدار گردش آب در  وی 
۱۱ روز و در قنات دانا و سایر جاها ۱۲ روز بوده 
از ورود ساعت،  و نظام آبیاری در شهربابک قبل 
خورشید  غروب  و  طلوع  و  محاسبه  روز  براساس 

مالک بوده است.

برشان تصریح کرد: در گذشته استخرهای بزرگی 
برخی  آثار  هنوز  که  داشته  وجود  شهربابک  در 
این  قناتی  تمدن  ملی  ثبت  و  است  باقی  آنها  از 
بیشتر  تخریب  از  را  قنوات  تواند  می  شهرستان 

نجات بدهد.
باید احیاء و  وی بیان کرد: تمدن آبی شهربابک 
توجه  با  و  بگیرد  رونق  قنات  گردشگری  صنعت 
تمدن  ملی  این مهم)ثبت  میند،  ثبت جهانی  به 

قناتی( نیز باید دنبال شود.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان اعالم کرد: 
کشف جرائم در کرمان 13 درصد افزایش یافت

یک پژوهشگر حوزه آب درخواست کرد:
پیگیری ثبت ملی تمدن قناتی شهربابک 

کرمان  جمعه  امام  و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
نیازمندان  به  خدمت  و  مومنانه  کمک های  گفت: 
محوری  محله  و  مسجد  ماهیت  باید  محرومان  و 
استان های  گروه  گزارش خبرنگار  به  باشد.  داشته 
االسالم  کرمان، حجت  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه 
و المسلمین حسن علیدادی سلیمانی، نماینده ولی 
فقیه دراستان و امام جمعه کرمان در دیدار با دبیر 
استان  کانون های خدمت رضوی  اعضای ستادی  و 
امکانات  و  مساجد  ظرفیت  از  استفاده  بر  کرمان 
بهینه  انجام  و  ساماندهی  کانون  عنوان  به  آن ها 
خدمات جهاد گونه برای تحقق منویات مقام معظم 
رهبری تاکید کرد. او با اشاره به نقش آفرینی مراکز 

نیکوکاری و خیریه استان در کمک رسانی به اقشار 
با  نیازمند جامعه گفت: سازمان های مردم نهاد که 
هدف کمک به محرومان و نیازمندان شکل گرفته 
همدلی  و  اتحاد  و  دقیق  ریزی  برنامه  با  باید  است 
به صورت منسجم و یکپارچه در خدمت رسانی به 

مردم استان گام بردارند.
سلیمانی  علیدادی  والمسلمین  االسالم  حجت 
بر  السالم(  )علیهم  معصومین  احادیث  به  اشاره  با 
بر  افزود:  و  کرد  تاکید  اسالم  در  مساجد  کارآمدی 
اساس فرمایش مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 
محوریت فعالیت ها در هر محله باید مساجد باشند.

امکانات  شناسایی  را  مهم  امر  این  تحقق  الزمه  او 

موجود، برنامه ریزی، صبر و استفاده از ظرفیت ها و 
تشکل های مردمی دانست و تصریح کرد: کانون های 
انجام  مصداق  استان  در  محله ای  رضوی  خدمت 

فعالیت های مسجد محور است.
زندگی  در  خادمی  جایگاه  حفظ  به  اشاره  با  او 
شخصی بر ترویج فرهنگ و سیره رضوی در جامعه 

از طریق خادمیاران تاکید کرد.
کانون های  و  خادمیاران  نقش  کرمان،  جمعه  امام 
خدمت رضوی را در محرومیت زدایی موثر دانست 
و افزود: خدمت به بارگاه نورانی حضرت رضا )علیه 
السالم( افتخار بزرگی است و اجر دنیوی و اخروی 

دارد.

امام جمعه کرمان تاکید کرد:

استفاده از ظرفیت مساجد و امکانات آن ها به عنوان کانون ساماندهی و انجام خدمات بهینه

خبر
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

هنر بهترین ابزار برای ترویج 

سیره رضوی است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان گفت: این استان از پتانسیل و 
ظرفیت فرهنگی و هنری قوی برای خلق آثار هنری با محتوای رضوی برخوردار 

است که باید مورد توجه اصحاب فرهنگ و هنر قرار گیرد.
به گزارش ایرنا،  محمد رضا علیزاده درنشست مشترک با دبیرکانون های خدمت 
رضوی استان کرمان افزود: در شرایط بیماری کرونا هنرمندان با تولیدات فاخر و 
نشر آن در فضای مجازی میتوانند به نحو مطلوبی حال و هوای حرم مطهر را به 

محبین حضرت رضا )ع( انتقال دهند.
تاکید کرد:  است  ترویج سیره رضوی  برای  ابزار  بهترین  اینکه هنر  بیان  با  وی 
فعالیتهای فرهنگی و هنری در استان کرمان باید عطر و بوی امام رضا)ع( را در 

جامعه منتقل کند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان با اشاره به برگزاری موفق  بیست 
و شش دوره جشنواره شعر رضوی تصریح کرد: اشاعه و ترویج فرهنگ رضوی با 
ادبی  ادبی و هنری کشور، گسترش فعالیت های فرهنگی و  از ظرفیت  استفاده 
مرتبط با سیره نبوی، کشف استعدادهای ادبی و غیره از مهمترین اهداف این 

جشنواره است.
وی اظهار کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی کرمان برای همکاری با کانون 
های خدمت از تمایل و عالقه مندی هنرمندان استان به خدمت در حوزه ترویج 

فرهنگ رضوی آماده هر گونه همکاری است.
 دبیر کانون های خدمت رضوی استان ضمن تقدیر از همکاری و مشارکت اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی برای تولید آثار هنری رضوی گفت: پویش محله های 
اسالمی باهدف توسعه و ترویج سیره و فرهنگ رضوی در جامعه توسط خادمیاران 
رضوی استان کرمان برای اولین بار در کشور به عنوان پایلوت در حال اجرا می 

باشد.  
سعید کاظمی افزود: امیدواریم باتشکیل  محله های اسالمی در کشور و تقویت 
ساختار این محله ها به تمدن اسالمی و آمادگی برای ظهور حضرت حجت)عج( 

دست پیدا کنیم.
وی تصریح کرد: خادمیاران رضوی  شاگردان مکتب حاج قاسم هستند و برای 
اجرا و تبیین فرامین مقام معظم رهبری در گام دوم انقالب و در راستای خدمت 
به مردم هم قسم شدند و  در این راستا از اتحاد و همدلی در جامعه که ثمره خون 

هزاران شهید گلگون کفن است حفاظت خواهند کرد.

مدیر عامل شرکت گاز استان خبر داد:

وابستگی  900 صنعت کوچک و بزرگ 

استان کرمان به صنعت گاز
مدیر عامل شرکت گاز استان کرمان گفت: از ابتدای تاسیس این شرکت تاکنون 

۹۰۰ صنعت عمده و جزء در سراسر استان پهناور کرمان گازدار گردیده اند.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان، مهندس منوچهر فالح با اعالم 
به شبکه  بزرگ،  و  تعداد ۲۷۰ صنعت کوچک  در سال ۱۳۹۹  افزود:  این خبر 
سراسری گاز طبیعی متصل شدند، به نحوی که در هر روز کاری قریب به ۱۰۰۰ 

متر مکعب در ساعت، ظرفیت گازرسانی به صنایع ایجاد شد.
مدیر عامل شرکت گاز استان کرمان گفت: گازدار شدن این صنایع نشان دهنده 
وابستگی مستقیم آنها به صنعت گاز است که امیدواریم بتوانیم در ادامه کار صنایع 

باقی مانده استان را نیز از نعمت گاز طبیعی بهره مند سازیم.
وی ضمن اشاره به نقش موثر سوخت گاز طبیعی در کاهش آلودگی هوا، جلوگیری 
از قطع درختان و همچنین کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، بر ضرورت توسعه 

گازرسانی و تامین گاز مورد نیاز صنایع استان تاکید کرد.
مهندس فالح در ادامه بر اهمیت گازرسانی به روستاها نیز اشاره کرد و گفت: 
گاز طبیعی، این انرژی سبز و نعمت الهی وقتی به روستا ها می رسد،عالوه بر 
کاهش قطع درختان و  حفظ منابع آبی که در حال حاضر از مهمترین مسائل 
کشور است، در توسعه روستاها و همچنین جلوگیری از مهاجرت روستاییان موثر 

واقع می شود.
وی عنوان کرد: صنعت و کشاورزی بطور کلی به یکدیگر وابسته هستند،  یعنی 
از کشاورزی. یا صنعت  بی نیاز است  از صنعت  ما  نمی توان گفت که کشاورزی 

بنابراین گاز رسانی به صنایع و سایر مناطق روستایی به معنای پیشرفت در امر 
تولید و اشتغال زایی است.

مهندس فالح بیان کرد: اولویت شرکت گاز استان کرمان همیشه خدمت رسانی به 
هم استانی های عزیز بوده و ما در تالش هستیم تا در کمترین زمان ممکن، سایر 
نقاط استان را از نعمت گاز طبیعی بهره مند سازیم که در این رابطه پیش بینی 
می شود در سال ۱۴۰۰ با گازرسانی به باقیمانده شهرهای استان درصد خانوار 

شهری به ۹۹.۶%، روستایی به ۶۰% و کل استان به ۸۷%  نیز برسد.

انتخابات  ستاد  رسانی  اطالع  کمیته  رئیس 
 5۹۴ و  هزار   5 تاکنون  گفت:  کرمان  استان 
در  روستا  شورا های  انتخابات  برای  داوطلب 

استان کرمان ثبت نام کرده اند.
رسانی  اطالع  کمیته  رئیس  زاده  تقی  عباس 

اینکه  اعالم  با  کرمان  استان  انتخابات  ستاد 
 ۲۳ در  دواطلب   5۹۴ و  هزار   5 تاکنون 
در  روستا  شورا های  انتخابات  برای  شهرستان 
استان کرمان ثبت نام کرده اند، گفت: ۴۶۲۸ 
نفر با مراجعه حضوری در بخشداری ها ثبت نام 

کرده اند.
دفاتر  به  مراجعه  با  نیز  نفر   ۴۶۱ افزود:  او 

پیشخوان ثبت نام کرده اند.
از  هم  نفر   ۲۴۳ اینکه  به  اشاره  با  زاده  تقی 
اند، تصریح  طریق تلفن همراه ثبت نام کرده 

کرد: ۲۶۲ نفر نیز از طریق رایانه های شخصی 
در منزل ثبت نام کرده اند.

او بیان کرد: ثبت نام شورا های روستا تا بعد از 
ظهر امروز یکشنبه ادامه دارد و به هیج وجه 

تمدید نمی شود.

رئیس اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی 
استان کرمان گفت: ثبت اطالعات سکونتی خانوار در 

سامانه امالک و اسکان آغاز شد.
»حمید آبساالن« در این باره گفت: براساس تکلیف 
مالیات های  قانون  مکرر  ماده 5۴  اصالحیه  در  مقرر 
سرپرستان  کلیه   ،۱۳۹۹ دی ماه  مصوب  مستقیم 
خانوارها و مالکان واحدهای مسکونی مکلف هستند، 
تحت  امالک  و  )اقامتگاه(  سکونت  محل  اطالعات 
مالکیت خود را ظرف مدت دو ماه از ۱۹ فروردین در 

سامانه امالک و اسکان کشور ثبت کنند.
منظور سرپرستان خانوار می توانند  بدین  افزود:  وی 
براساس آخرین رقم کدملی خود )سرپرست خانوار( 

مطابق با زمانبندی اعالم شده به سامانه ملی امالک 
  http://amlak.mrud.ir و اسکان کشور به نشانی

مراجعه کنند.
رئیس اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی 
استان کرمان با اشاره به زمان بندی مراجعه به سامانه 
ملی امالک و اسکان جهت درج اطالعات سکونتی و 
ملکی اظهار کرد: ۱۹ و ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ مختص 
سرپرستان خانواری که آخرین رقم کد ملی آن ها ۹ 
است؛ همچنین ۲۱ و ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ مختص 
ملی  کد  رقم  آخرین  که  است  خانواری  سرپرستان 

آن ها ۸ است.
وی ۲۳ و ۲۴ فروردین را مختص سرپرستان خانواری 

که آخرین رقم کد ملی آن ها ۷ و ۲5 و ۲۶ فروردین 
رقم  آخرین  که  خانواری  سرپرستان  مختص  را 
مختص  را  فروردین   ۲۸ و   ۲۷ و   ۶ آن ها  ملی  کد 
ملی  کد  رقم  آخرین  که  است  خانواری  سرپرستان 

آن ها 5 دانست.
آبساالن ادامه داد: ۲۹ و ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ مختص 
آن ها  ملی  رقم کد  آخرین  که  سرپرستان خانواری 
۴ و ۳۱ فروردین و اول اردیبهشت ۱۴۰۰ مختص 
آن ها  ملی  رقم کد  آخرین  که  سرپرستان خانواری 
که  است  خانواری  سرپرستان  همچنین  است.   ۳
آخرین رقم کد ملی آن ها ۲ است در روزهای ۲ و ۳ 

اردیبهشت ۱۴۰۰ به سامانه مراجعه کنند.

را  اردیبهشت ۱۴۰۰   ۷ و   ۶  ،5 و   ۴ روزهای  وی 
کد  رقم  آخرین  که  خانواری  سرپرستان  مختص 
ملی آن ها یک است، دانست و بیان کرد: سرپرستان 
آن ها صفر  ملی  کد  رقم  آخرین  که  است  خانواری 
است در روزهای ۸ و ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ اقدام به 

ثبت نام کنند.
رئیس اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی 
همه  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  کرمان  استان 
تاریخ  در  ثبت نام  به  موفق  که  خانواری  سرپرستان 
اعالمی نشوند، می توانند از تاریخ ۱۰ اردیبهشت تا 
۱۹ خرداد نسبت به ثبت اطالعات سکونتی خود در 

سامانه امالک و اسکان اقدام کنند.

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی  اعالم  به  بنا 
کشاورزی  جهاد  مدیر  عبداللهی  حاج  کرمان،  استان 
رفــسنجان در رابطه با خسارت وارده در اثر کاهش 
ناگهانی دما در روزهای ۱۶ و ۱۷ فروردین ۱۴۰۰  و 
شهرستان  این  باغی  و  زراعی  محصوالت  سرمازدگی 
به  ســرمازدگی  این شهرستان  از  مناطقی  در  گفت: 
محصول پسته ۱5 تا ۱۰۰ درصد به میزان۱۳۶۰۰ تن 

به ارزش ۲۰۲5 میلیارد تومان خسارت وارد کرد.
وی افزود: بیشترین سرمازدگی به باغات منطقه نــوق، 
بهــرمان، اســماعیل آباد و جوادیه فالح وارد شد و 
در منطقه کشکوئیه  و حومه شهرستان این عامل بروز 

نکرد.
سرمازدگی  این  اینکه  به  اشاره  با  عبدالهی  حاج  

نکرده  درگیر  را  وسیعی  بخش  که  بود  گونه ای  به  
و  کرده  بروز  مختلف  باغات  در  مختلف  مناطق  در  و 
محصوالت را از بین برده است، افزود: امسال هم این 
نوع سرمازدگی  در دو شب و در قسمت هایی از باغات 

رفسنجان رخ داد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان خاطرنشان 
کرد: این مدل سرمازدگی غیرقابل پیش بینی است و 
با اینکه دمای هوا در دو شب قبل ۷ درجه باالی صفر 
بود، سرما درختان  را گرفتار کرد و در مناطق ذکر شده 
بین ۱5 تا ۱۰۰ درصد محصول خسارت وارد شد و از 
بین رفت که تیم کارشناسی در حال بازدید و برآورد 

خسارت  ها هستند.
اشاره  هم  امسال  فروردین  اوایل  گرمازدگی  به  وی   

کرد و گفت: بیشترین خسارت را در رقم احمدآقایی 
از  درصد   ۱۰ گرمازدگی  این  در  و  کردیم  مشاهده 

محصول پسته رقم احمد آقایی از بین رفت.
مدیر جهاد کشاورزی رفسنجان گفت: چنانچه مالکان 
باغات پسته دچار هرگونه خسارتی اعم از گرمازدگی، 
سامانه  طریق  از  توانند  می  شدند  و…  سرمازدگی 
حوادث غیرمترقبه اقدام و از مزایای کمک های دولتی 
شامل کمک بالعوض،  تسهیالت و… بهره مند شوند.

حاج  عبدالهی با اشاره به اینکه این محصول صادراتی 
به بخش اقتصادی کشور بسیار کمک کننده است، به 
مسائل خشکسالی، سرمازدگی، گرمازدگی و غیره که 
می توانند به این محصول خسارت وارد کند اشاره ای 
کرد و افزود: این حوادث، غیرمترقبه است و هیچگونه  

توصیه ای جهت پیشگیری از وقوع آن ها نداریم .
حاج عبدالهی بیان کرد: برای جبران بخشی از خسارت 
ها دولت کمک هایی به کشاورزان ارائه می دهد که 
کشاورزان باید باغات  خود را بیمه کنند و در زمان بروز 
خسارت و با اقدام در سامانه حوادث غیرمترقبه که در 
این سامانه میزان و نوع خسارت محصول در سال به 
تشخیص کارشناسان جهاد کشاورزی ثبت می شود؛ 

بتوانند کمک بالعوض یا تسهیالتی دریافت کنند.
وی با بیان اینکه سرمازدگی یکی از عوامل خسارت زا 
به محصوالت کشاورزی است که مدل های پیچیده ای 
دارد، ادامه داد: سال قبل نوعی از سرمازدگی بر قسمت 
هایی از باغات پسته شهرستان عارض شد که میزان 

خسارت کمی هم وارد کرد.

رئیس کمیته اطالع رسانی ستاد انتخابات استان:

تا کنون  برای انتخابات شوراهای روستا ۵۵9۴ داوطلب ثبت نام کردند

ثبت اجباری اطالعات سکونتی خانوار در سامانه امالک و اسکان آغاز شد

سرمازدگی 1۵ تا 100 درصد به برخی از باغات پسته رفسنجان خسارت وارد کرد

به اطالع کلیه اعضای محترم اتحادیه / شرکت تعاونی می رساند که جلسه 
مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول این تعاونی در ساعت ۱۲ روز دوشنبه 
مورخ ۱۴۰۰/۲/۶ در محل سالن کنفرانس شرکت شهرکهای صنعتی تشکیل 

می گردد.
از سهامداران دعوت می گردد که راس ساعت مذکور در جلسه مجمع حضور 

بهم رسانند.
ضمنا اعضایی که مایلند حق حضور و رای دادن در مجمع را به نماینده تام 
االختیار واگذار نمایند تا تاریخ ۱۴۰۰/۲/5 با اتفاق نماینده خود جهت تایید 

برگ نمایندگی به محل دفتر شرکت تعاونی اعتبار مراجعه نمایند.
دستور جلسه: تصمیم گیری در خصوص انحالل شرکت تعاونی 

هیات مدیره اتحادیه / شرکت تعاونی 

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول 
شرکت تعاونی اعتبار کارکنان شهرکهای صنعتی کرمان 

شناسه ملی 1۴00020۴622 شهرستان کرمان استان کرمان 
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گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

ابتالی ۸۰هزار پرستار 
به کرونا در ایران

ایسنا: رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: در 
کرونا  به  پرستار  هزار  ماه گذشته حدود ۸۰   ۱۴
مبتال و افزون بر ۸۰۰۰ نفر نیز به دالیل مختلفی 
اعم از بستری، قرنطینه و مسائل مربوط به آن از 

خدمت منفک شده اند.
دکتر محمد میرزابیگی با گالیه از گردش آزادانه 
طول  در  کرونا  ویروس  به  مبتال  بیمار  هزار   ۱۵
بیمار  هزار  ایام ۱۵  این  در  افزود:  عید  تعطیالت 
به  بودند  داده شده  قطعی  کرونایی که تشخیص 
و  افتادند  راه  کشور  سطح  در  آزادانه  و  راحتی 
مدافعان  و  پرستاران  کاری  بار  و  رفتند  سفر  به 

سالمت را به شدت باال بردند.
مشغول  کشور  در  پرستار  هزار   ۱۴۰ گفت:  وی 
جمعیت  این  هستند.  کرونا  بیماران  به  خدمت 
برای  روز  است که شبانه  ماه  از ۱۴  بیش  بزرگ 
نجات جان بیماران زحمت می کشند و از جانشان 
مایه گذاشته اند، اغلب دو هفته کامل از خانواده 
به  نفر آن ها  از ۸۰ هزار  منفک می شوند و بیش 
راه  این  در  آنان  نفر   ۱۱۰ و  شده اند  مبتال  کرونا 

شهید شدند و جانشان را فدا کردند.

طرح نمایندگان 
برای حذف سربازِی اجباری

دوره  انجام  از  پس  توانند  می  داوطلبی  سربازان 
خدمت ضرورت به مدت سه سال دوران خدمت 

خود را تمدید کنند.
شورای  مجلس  نمایندگان  از  جمعی  ایران:  عصر 
اسالمی با ارائه طرحی تحت عنوان اصالح قانون 
خدمت وظیفه عمومی به هیئت رئیسه مجلس، در 
صدد حذف خدمت سربازی اجباری و تبدیل آن 

به سربازی حرفه ای هستند.
طرح نمایندگان برای حذف سربازی اجباری: فقط 
داوطبان به خدمت می روند و حقوق و مزایا می 
گیرند و خانم ها هم موظف به پرداخت عوارض 

سربازی می شوند

دادستان یک استان برادر 
خود را در جشن عروسی 

بازداشت کرد
وجود  با  که  را  خود  برادر  کهگیلویه  دادستان   
قرمزی شرایط کرونایی اقدام به برگزاری عروسی 

شلوغ کرده بود بازداشت کرد.
نقل  به  و  خبرآنالین  خبرگزاری  گزارش  به 
عبداهلل  بویراحمد،  و  کهگیلویه  دادگستری  از 
که  افرادی  با  برخورد  بر  تاکید  با  سعادتیان 
دستورالعمل های ستاد کرونا را رعایت نمی کنند 
از جمله وظایف اصلی ما است گفت: کارهایی که 
ما انجام می دهیم برای حفظ سالمتی مردم است 

و خصومت شخصی با کسی نداریم.
عروسی  تاالرهای  افزود:  کهگیلویه  دادستان 
اما  پلمب شدند  به دستور قضایی  شهر دهدشت 
تاالرها  کنار  به  را  خود  مراسم  مردم  متاسفانه 

می بردند.
وی تصریح کرد: به همین منظور در ستاد کرونا 
اعالم شد زمین ها را با شخم زدن ناهموار کنند تا 
نتوان در آنها عروسی برگزار شود اما باز عروسی ها 

را به بیابان های خارج از شهر بردند.
این  برگزاری  از  پیش  گفت:  کهگیلویه  دادستان 
مراسم عروسی با دعوت طرفین در دادسرا از آن ها 
به شکل غیر  نکردن مراسم عروسی  برگزار  برای 

متعارف و شلوغ تعهد گرفته شد.
سعادتیان با بیان اینکه در برخوردها با اخاللگران 
در نظم کوتاهی نمی شود و تعارفی نداریم افزود: 
در همین راستا برادر خودم که از عوامل برگزاری 
عروسی غیر متعارف و شلوغ بود بازداشت کردم و 

هم اکنون در زندان به سر می برد.
خودشان  سالمتی  برای  خواست  مردم  از  وی 
بیماری  درگیر  تا  کنند  راعایت  ها  دستورالعمل 

نشوند.
نظم  در  اخاللگران  با  گفت:  کهگیلویه  دادستان 
اغماض و چشم پوشی برخورد می شود و  بدون 
فرقی نمی کند آن شخص از اقوام خودمان باشد 

تا مردم متوجه شوند قانون شوخی بردار نیست.
وی با بیان اینکه همچنین عالوه بر برادرش، داماد 
همچنین  افزود:  شدند  دستگیر  نیز  را  عروس،  و 
مواد غذایی که برای این مراسم تهیه شد بود به 

نیروی انتظامی تحویل داده شد.

گزارش »کرمان امروز«  از رشد سالمندی در استان کرمان و عواقب اجتماعی پیر شدن جمعیت؛

رشد سالمندی؛ واقعیتی که استان را تهدید می کند

اشاره:
روند رشد جمعیت در کشورمان و از جمله استان کرمان 
نشان می دهد که در سال های نه چندان دور، جامعه ای 
پیر خواهیم داشت و سالمندان سهم قابل توجهی را به خود 
اختصاص خواهند داد که الزم است آینده نگری های الزم 
در این زمینه صورت گیرد. در همین زمینه گزارشی تهیه 

شده که در ادامه قابل مطالعه است.
تهدیدی به نام پیری جمعیت

جمعیت  اخیر،  دهه  های  سرشماری  نتایج  اساس  بر 
طوریکه  به  است  افزایش  حال  در  کشورمان  در  سالمندی 
اکنون حدود 9/6 درصد از جمعیت را افراد سالمند تشکیل 
می دهند و طبق پیش بینی ها تا حدود ۱۰ سال آینده سهم 
رسید.  درصد خواهد  نزدیک 3۰  به  از جمعیت کشور  آنها 
از جمعیت کشور  نفر  میلیون  در حال حاضر حدود هشت 
سالمند محسوب می شوند. از سوی دیگر نرخ رشد جمعیت 
کشور به شش درصد سقوط کرده است و این کمترین مقدار 
شده  ثبت  عزیزمان  کشور  تاریخ  در  که  است  رشدی  نرخ 

است!
نگاهی به آمار و ارقام منتشره درباره بافت جمعیتی کرمان 
جمعیت  به  روز  هر  که  دهد  می  نشان  سنی  هم  منظر  از 
سالمند استان افزوده می شود که ناشی از عوامل متعددی 
مانند افزایش سن امید به زندگی افراد و کاهش زاد و ولد 

در استان می باشد.
کارشناسان مسایل اجتماعی با اشاره به تغییر اصل توسعه 

جوامع از ذخایر زیر زمینی به نیروی انسانی بالنده و آموزش 
دیده می گویند که پیری جمعیت و جایگزین شدن آن  با 
نسل جوان یا کندی این روند می تواند اجتماعات بشری را 

با خطر انقراض و عقب ماندگی مضاعف مواجه کند.
از این منظر استان کرمان نیز که در دهه ۱36۰ و اوایل 

از آن رشد جمعیت باالی ۴ درصدی را تجربه  دهه بعدی 
کرد امروز با تهدیدی به نام پیری جمعیت و تبعات جبران 
ناپذیر آن رو به رو است که در صورت ادامه می تواند چرخ 

های توسعه این خطه از کشورمان را از حرکت باز دارد.
عالوه بر این پیری نامتوازن جمعیت می تواند هزینه های 

باال  نجومی  به شکلی  را  از جمعیت  قشر  این  رفاه  تامین 
فعال  کار  نیروی  توسط  آنان  خالی  جای  نشدن  پر  و  ببرد 
می تواند هزینه های مضاعف بودجه ای را  بر دولت تحمیل 

کند.
شاید بتوان گفت در حال حاضر بزرگ ترین چالش پیش 
سالمندان  تعداد  افزایش  استان،  بهزیستی  کل  اداره  روی 
آینده  سال   2۰ در  گفت؛  توان  می  و  است  استان  این  در 
از  تا  ندارند  فرزندی  که  داشت  خواهیم  زیادی  سالمندان 

آنان مراقبت کنند.
هفتم  که  استان  بهزیستی  کل  مدیر  زاده،  صادق  عباس 
فروردین ماه جاری در جلسه ای در قالب وبینار روند اجرای 
با  بود  یافته  حضور  سالمندان  شده  طراحی  های   برنامه 
اخیر گفت:  فزاینده سالمندی در سال های  به رشد  اشاره 
هم اکنون نرخ رشد سالمندی در استان هشت و نیم درصد 
است که رشد همچنان افزاینده بوده و پیش بینی می شود 

تا سال ۱۴2۰ این رشد به بیش از 2۱ درصد برسد.
اکنون  هم  از  باید  مسئوالن  که  دارند  اعتقاد  کارشناسان 
به دنبال برنامه ریزی و اقدام برای افزایش رفاه و ایجاد زیر 
ساخت های مناسب جهت بهبود وضعیت زندگی سالمندان 
و  ها  دستگاه  همه  مشارکت  نیازمند  امر  این  که  باشند 
نهادهای متولی است هر چند به گفته تعدادی از آنها هنوز 
برنامه ریزی و تمرکز کافی در این زمینه صورت نگرفته است 
و باید برای اقدامی عاجل برای ساماندهی آن گام  برداشت.

سخن آخر
و  سالمندان  سهم  افزایش  تبعات  از  یکی  کارشناسان 
نرخ مشارکت  و  فعال  را کاهش جمعیت  پیر شدن جوامع 
اقتصادی می دانند که نگرانی هایی را بابت افزایش هزینه 
ها و روند توسعه در آینده ایجاد می کند. از طرفی با توجه به 
اینکه نرخ باروری در استان کاهش یافته و رشد جمعیت  باال 
نیست افزایش قابل توجهی در رده سنی کودکان و نوجوانان 
نخواهیم داشت بلکه این جمعیت پیر جامعه است که بیشتر 

می شود.

   به دلیل کثرت مشکالت شاید نتوان از بین معضل ها و بحران های بسیاری که در کشور و 
باید  بنابر نظرات کارشناسان  اما  انتخاب کرد.  استان ما وجود دارد، یکی را به عنوان بدترین 
قبول کنیم که یکی از چالش های خطرناک پیش روی استان افزایش تعداد سالمندان است. یعنی 
رشد معکوس جمعیت که آینده را تهدید می کند، آنگونه که مدیرکل بهزیستی استان می گوید؛ 
هم اکنون نرخ رشد سالمندی در استان هشت و نیم درصد است که همچنان افزایشی است 
و پیش بینی می شود که تا سال 142۰ این رشد به بیش از 21 درصد برسد. درست است که 
شرایط اقتصادی فعلی توجیهی برای ازدیاد نسل نمی گذارد، اما به هرحال رشد سالمندی خود 

بحرانی است که در آینده نمایان خواهد شد و...

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد:
آغاز صدور کارت اعتباری خرید با توثیق سهام عدالت یا یارانه

افزایش خشونت های خانگی در دوران کرونا در ایران

صدور  آغاز  از  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
کارت اعتباری خرید با توثیق سهام عدالت یا یارانه 

و بدون نیاز به مراجعه به بانک ها خبر داد.
در صفحه  ایسنا، محمد شریعتمداری،  گزارش  به 
و  کار  تعاون،  وزارت  ابتکار  به  نوشت:  توییترش 
مالی  تأمین  بار  نخستین  برای  و  اجتماعی  رفاه 
خرد مبتنی بر زنجیره تولید از طریق صدور کارت 
اعتباری خرید با هدف افزایش قدرت خرید مردم و 
با توثیق سهام عدالت یا یارانه، بدون نیاز به مراجعه 

به بانک ها آغاز شد.

به گزارش ایسنا، رئیس جمهور در جلسه هیات 
کارت  یک  آینده  »هفته  که  بود  کرده  اعالم  دولت 
قرار  مردم  اختیار  در  بانک ها می دهند  اعتباری که 
نیست  بانک  به  مراجعه  به  نیازی  البته  می گیرد. 
مردم  و  می شود  انجام  الکترونیکی  آن  کار  تمام  و 
می توانند با پشتوانه سهام عدالت یا یارانه و یا اوراق 
شوند.  بهره مند  اعتباری  کارت  این  از  بهادار  دیگر 
دارند  تومانی  میلیون  عدالت یک  که سهام  کسانی 
هزار   ۵۰۰ عدالت  سهام  که  ها  آن  و  میلیون   ۱۴

تومانی دارند ۷ میلیون اعتبار خواهند داشت."

سازمان  اجتماعی  اورژانس  رئیس  نوشت:  تسنیم   
بهزیستی کشور از افزایش خشونت های خانگی )همسرآزاری 

و کودک آزاری( در دوران کرونا در سال گذشته خبر داد.
محمود علی گو با اشاره به فعالیت نیروهای اورژانس در یک 
سال گذشته و در ایام کرونا اظهار کرد: کارکنان این مجموعه 
میزان  و  فعالیت  نوع  دلیل  به  ویروس  این  شیوع  ابتدای  از 

مخاطرات بدون یک روز تعطیلی خدمت رسانی کرده اند.
نمی توانند  اجتماعی  اورژانس  نیروهای  اینکه  بیان  با  وی 
گذشته  سال  یک  در  گفت:  کنند،  متوقف  را  خود  فعالیت 
 ۱23 سامانه  با  تماس ها  و  خانگی  خشونت های  میزان 
دلیل  به  تماسها  این  از  بخشی  البته  که  است  یافته  افزایش 
آزاری  کودک  و  همسرآزاری  جمله  از  خانگی  خشونت های 
اورژانس  سوی  از  خدمات  توسعه  دلیل  به  دیگری  بخش  و 

اجتماعی بوده است.
تصریح  کشور  بهزیستی  سازمان  اجتماعی  اورژانس  رئیس 
کادر  همانند  حضورشان  اجتماعی  اورژانس  نیروی  کرد: 
درمانی الزامی است و در همین ارتباط  سازمان بهزیستی  در 

سال گذشته با توجه به شرایط اقدام به حمایت از این نیروها 
کرد به طوری که پیش از این حقوق این نیروها مطابق قانون 
کار پرداخت نمی شد اما از سال گذشته قرارداد و حقوق آنها 

بر مبنای حقوق کار منعقد شده است.
علی گو افزود: در سال گذشته مبلغ 6۰ میلیارد تومان اضافه 
سال  در  و  شد  تزریق  اجتماعی  اورژانس  به  قبلی  منابع  بر 
به  پرداخت  برای  را  نیز سعی می کنیم حداقل حقوق  جدید 

نیروها رعایت کنیم.
سامانه  با  گیرندگان  تماس  تعداد  افزایش  به  اشاره  با  وی 
از این تماسها به دلیل  افزود: بخشی  اوژانس اجتماعی   ۱23
همسرآزاری و کودک آزاری بوده و رشدی را نسبت به سال 
توسعه  دلیل  به  نیز  بخشی  و  است  داشته   99 سال  در   9۸

خدمات در سطح استانها از طریق سامانه ۱23 بوده است.
علی گو با اشاره به افزایش خشونت های خانگی گفت: در ایام 
شاهد  هم  کنار  در  خانواده ها  اجباری  حضور  دلیل  به  کرونا 
افزایش خشونت ها بوده ایم و ما نیاز به آموزش های تاب آوری 

و سبک زندگی داریم تا این خشونت ها کاهش پیدا کند.
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به قلم 
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روایت »کرمان امروز« از اجرای یک طرح ارزشمند در زمینه زیبایی شهری و دغدغه ای که درباره آن وجود دارد؛

مهم تر از سمپوزیوم استفاده صحیح از خروجی آن است

چند سال قبل به خاطر دارم که رویدادی با عنوان حافظه 
چوب در کرمان برگزار شد. رویدادی که سراسر خالقیت و 
در  شده  خلق  طرح  آن  که  است  درست  بود.  فکری  خوش 
کرمان نبود و در استان های دیگر قبال اجرا شده بود، اما به هر 
حال اینکه مدیریت شهری کرمان به درجه ای رسیده است 
است.  بسیار مهم  فهمد  را می  ارزش چنین طرح هایی  که 
آن زمان به خاطر دارم که به توصیه آقای جوشایی، هنرمند 
نجیب کرمانی گزارشی از آن رویداد تهیه کردم. اما این روزها 
اتفاقی بهتر از آن ، در حال وقوع است. سمپوزیوم مجسمه 
سازی در کرمان که این روزها توجه جامعه هنری کشور را 
به خود معطوف ساخته است. رویدادی که از 15 فروردین ماه 
آغاز شد و قرار است به مدت 22 روز به طول انجامد و البته 
ممکن است در ابتدای اردیبهشت ماه به کار خود پایان دهد.

در گفتگوی تلفنی کوتاهی که با عماد محسنی تکلو، معاون 
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرمان در این 
سواالتی  سمپوزیوم  این  بندی  زمان  درباره  داشتم،  رابطه 
که  است  قرار  رویداد  »این  گرفتم:  پاسخ  چنین  و  پرسیدم 
نظیر  موارد  برخی  اما ممکن است  برسد،  اتمام  به  روزه   22
موضوع  این  بر  رمضان  مبارک  ماه  و  کرونا  محدودیت های 

برسد«  اتمام  به  دیرتر  یا  و  زودتر  اندکی  و  باشد  گذار  تاثیر 
دستاوردهای  است  قرار  که  مکانی  و  خروجی  درباره  سپس 
این سمپوزیوم را به نمایش بگذارد سوالی پرسیدم که آقای 
در  سازی  مجسمه  »سمپوزیوم  داد:  پاسخ  چنین  محسنی 
کرمان قرار است 12 اثر را به عنوان خروجی از خود برجای 
بگذارد که پیش از این برنامه اینگونه بود که در فضای سبز 
نزدیک به ساختمان جدید شهرداری به نمایش گذاشته شود، 
اما ممکن است به دلیل شلوغی و کمبود فضا این اتفاق در 
مکانی دیگر محقق شود که البته هنوز درباره آن تصمیم قطعی 
گرفته نشده است. اما یقینا این آثار هنری در مکانی به نمایش 
گذاشته خواهند شد که در خور شان محتوای آنها باشد و برای 

شهر کرمان ایجاد زیبایی کند«
پیش از این شهردار کرمان در جلسه ای با حضور استاندار 
کرمان درباره سمپوزیوم مجسمه سازی گفته بود: »این رویداد 
آثار ارزشمندی برای شهر کرمان به جا خواهد گذاشت و در 
آینده می توانیم از شهر کرمان به عنوان یک گالری یاد کنیم 
که گردشگران در کنار آثار هنری حضور پیدا کنند. وجه تمایز 
و رسالت یک شهر به هویت تاریخ، فرهنگ، هنر و معماری 
آن شهر است. آنچه که یک شهر را متفاوت می کند، ویژگی 
آن  تاریخ  و  معماری  هنر،  و  فرهنگ  اصحاب  فرهنگی،  های 
شهر است و آثارش در کتاب های تولید شده، آثار هنری و 
موسیقی آن جامعه نمودار می شود. هر دوره معاصر یک دوره 
و شهرسازی  معماری  امروز  و  است  هر شهر  آینده  تاریخ  از 
متفاوتی که در شهر کرمان بروز می کند و مبلمان و المان 
هایی که ساخته می شود، در آینده به عنوان بخشی از تاریخ 
این دوره به قضاوت گذاشته می شود و وظیفه داریم در هر 

دوره تاریخی چیزی بر شهر بیفزاییم که قطعا فقط ساختمان 
نیست و در حوزه فرهنگی موضوعات مختلفی باید پیگیری 
کنیم. برای ارتباط موثر و مفید با هنرمندان و افزودن به شهر 
کرمان سمپوزیوم مجسمه سازی را برگزار کردیم که در سطح 
بسیار خوبی با حضور هنرمندان برگزار می شود و استفاده از 
سنگ و مس در خلق آثار از ویژگی های این دوره سمپوزیوم 
مجسمه سازی کرمان است.این رویداد آثار ارزشمندی برای 
شهر کرمان به جا خواهد گذاشت و در آینده می توانیم از شهر 
کرمان به عنوان یک گالری یاد کنیم که گردشگران در کنار 

آثار هنری حضور پیدا کنند«
این وعده ی آقای شهردار بسیار شیرین است اما با توجه به 

آثار هنری  به  امروز شهرداری کرمان  توجه کمی که  میزان 
دوره های پیشین نشان می دهد می توان هراس داشت که 
این آثار نیز پس از مدتی به دلیل جایگذاری اشتباه و تخریب 
شود.  کرمان  شهر  برای  دافعه  به  تبدیل  تخریبگران  توسط 
امروز شاهد هستیم که در پیاده راه مشاهیر کرمان در خیابان 
آثار هنری نصب شده در  به  هزارویکشب میزان بی توجهی 
این مکان به حدی رسیده است که کم کم در حال نابودی 
کامل هستند و شهرداری هیچ فعالیتی برای نگهداری از آنها 
اتفاقی بسیار  ندارد. برگزاری یک سمپوزیوم در شهر کرمان 
ارزشمند و هوشمندانه است اما از آن مهم تر استفاده صحیح 
از خروجی این اتفاق مهم است. آیا به مانند بسیاری از طرح 

های دیگر، آثار هنری حاصل از این رویداد به حال خود رها 
شده تا مورد وندالیسم قرار بگیرند و تبدیل به زباله شوند؟ یا 
اینکه در مکانی قرار است نصب شوند که نظارت و نگهبانی از 
آنها در خورشان آثار هنری باشد؟ پاسخ های آقای محسنی 
تکلو نشان از این موضوع دارد که هنوز تصمیم قطعی در این 
باره گرفته نشده است؛ این هم می تواند خوب باشد و هم بد. 
خوب از این جهت که تصمیمی عجوالنه گرفته نشود، بد از این 
جهت که چرا قبل از اجرای چنین طرحی فکر فضای نمایش 
آثار را نکرده ایم و امروز هنوز در اما و اگر قرار داریم. به امید 
اینکه این رویداد ارزشمند بتواند در شان یک اتفاق هنری در 

حافظه تاریخ ثبت شود.

بخشی از فعالیت های اداره کل اطالعات استان کرمان در سالی که گذشت؛

از خنثی سازی عملیات تروریستی تا چالش های امنیتی کرونا
"کوثری" به مناسبت هفته سربازان گمنام امام زمان)عج( 
در جمع خبرنگاران با اشاره به نامگذاری شعار سال از سوی 
مقام معظم رهبری اظهار کرد: با توجه به اینکه مساله و اولویت 
اول کشور اقتصاد است، لذا بحث رونق تولید، پشتیبانی ها و 
رفع موانع به عنوان محور فعالیت جدید می تواند هم مشکالت 
معیشتی را کاهش دهد، هم مشکل اشتغال را برطرف کند 
از بین بیگانگان و دشمنان را تامین  و هم بی نیازی کشور 
کند لذا می طلبد بخش های مختلف جامعه اعم از دولتی، 
خصوصی، رسانه ای، سازمان های مردم نهاد و اقشار مختلف 

مردم توجه ویژه ای براین تحقق این ضرورت داشته باشند.
وی در ادامه درباره حوزه فعالیت های سربازان گمنام امام 
به  اسالمی  جمهوری  اطالعات  وزارت  کرد:  بیان  زمان)عج( 
عنوان مهمترین نهاد اطالعاتی کشور و "چشم و گوش و قوه 
عاقله نظام" مبتنی بر منویات و اوامر امام راحل و مقام معظم 
تامین  راستای  در  اخالق  و  قانون  شرع،  براساس  و  رهبری 

امنیت و منافع ملی ماموریت های مختلفی بر عهده دارد.
اسالمی  انقالب  ارزش های  از  صیانت  کرد:  تصریح  کوثری 
با  متناسب  استراتژی های  و  تمهیدات  اتخاذ  فقیه،  والیت  و 
تهدیدات کشور، مقابله با جریانات و گروهک های تکفیری-
تروریستی، معاندین و معارضین، اطالع رسانی و هشداردهی 
و ممانعت از غافلگیری ملی و استانی، مدیریت بحران های 
امنیتی کشور با همکاری سایر نهادها و ارکان امنیتی، مقابله با 
مفاسد کالن اقتصادی، شناسایی و مقابله با جاسوسان و شبکه 
های جاسوسی از جمله مهم ترین وظایف این نهاد است که با 
برنامه ریزی های صورت گرفته و تالش و پیگیری شبانه روزی 
همکاران بنده در اداره کل و ادارات شهرستان ها، بخش عمده 

ماموریت ها و وظایف محقق شده است.
انجام 270 مورد عملیات علیه باندهای شرارت و 

قاچاق کالن مواد خدر
عملکرد  به  اشاره  با  کرمان  استان  اطالعاتی  رییس جامعه 
این حوزه بیان کرد: در حوزه های برخوردی و عملیاتی در 
ابعاد مختلف طی سال گذشته با پیگیری های صورت گرفته 
اقدامات متنوع و مختلفی در سطح استان انجام شده و در بعد 
اقتصادی 25 فقره اقدام علیه مفسدین و اخاللگران اقتصادی 
و در حوزه های امنیتی و خارجی بیش از 2۷۰ مورد عملیات 
علیه باندهای شرارت و قاچاق کالن مواد مخدر، عوامل اصلی 
ناامنی مرتبطین گروه های معاند و تروریستی، جاسوسان و 
که  گرفته  صورت  دشمن  اطالعاتی  سرویس های  مرتبطین 
منجر به دستگیری تعدادی از مجرمین، انهدام باندهای ضد 

امنیتی و کشف و ضبط اقالم مربوطه شده است.
همکاران  خاموش  مجاهدت های  با  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اقدامات  مجموع  کرمان  استان  اطالعات  کل  اداره  در  بنده 
صورت گرفته در حوزه های مختلف روند رو به رشدی داشته، 
افزود: در برخی از حوزه ها مانند ضربه به بنیه مالی باندهای 
شرارت و ترانزیت مسلحانه موادمخدر و ضربه به فعالیت های 

سرویس های اطالعاتی بیگانه رشد چند برابری داشته است.
کوثری بیان کرد: رویکرد اصلی تشکیالت اطالعاتی اشراف، 
پیشگیری، صیانت و مدیریت است اما در قبال بروز تهدیدات 
امنیتی فعالیت های اقدامی نیز به صورت جدی در دستور کار 
قرار دارد. در همین راستا اداره کل اطالعات استان کرمان در 
یک سال گذشته اقدامات مهم و برجسته ای را در حوزه های 
مختلف امنیتی، اقتصادی، و ... انجام داده که ضربه به ده ها 
باند اشرار و مواد مخدر و قاچاق سالح و مهمات، شناسایی و 
دستگیری ده ها نفر از عوامل و مرتبطین گروه های معاند 
و تروریستی، شناسایی و دستگیری تعدادی از جاسوسان و 
مرتبطین سرویس های اطالعاتی، برخورد با مفسدین و عوامل 
اخاللگر در حوزه های مختلف اقتصادی)ارتشاء، تبانی، احتکار، 
مالیاتی،  فرار  ارزی،  قاچاق، شرکت های هرمی، حواله های 

زمین خواری و ...( در استان و دستگیری تعداد قابل توجهی از 
آنها از مهمترین این اقدامات بوده و مسئولیت پیگیری آنها با 

جدیت از سوی این اداره کل در دستور کار قرار داشته است.
خنثی سازی عملیات تروریستی در یکی از 

شهرستان های استان کرمان
وی در پاسخ به این سئوال که طی یک سال گذشته چند 
شده؟  خنثی  و  کشف  کرمان  استان  در  تروریستی  عملیات 
تصریح کرد: در سال ۹۹ برحسب رصدهای اطالعاتی تعدادی 
از سرویس های اطالعاتی متخاصم و گروه های تروریستی به 
صورت جدی با طراحی و پیشبرد اهداف تروریستی درصدد 
که  بودند  کرمان  استان  امنیت  به  خدشه  و  ناامنی  ایجاد 
مصادیق و نمونه های آن ها موجود است اما با اشراف اطالعاتی 
جلوگیری  آنها  شدن  اجرایی  از  اطالعات  کل  اداره  مناسب 
شده است؛ به عنوان نمونه یکی از عناصر تکفیری وابسته به 
گروهک تروریستی داعش که قصد داشت در اجتماعات تاسوعا 
و عاشورای حسینی به روش جاسازی مواد منفجره در محل 
تجمع عزاداران در یکی از شهرستانها عملیات تروریستی انجام 
دهد که قبل از انجام هرگونه اقدام تروریستی توسط این اداره 

کل دستگیر شد.
مدیرکل اطالعات استان کرمان در بخش دیگری از سخنانش 
اظهار کرد: در راستای مبارزه با فساد اقتصادی و اطاعت از اوامر 
مقام معظم رهبری، این اداره کل با رویکرد پیشگیری و مقابله 
ایجابی  صیانتی،  اقدامات  به  معطوف  را  خود  تالش  فساد  با 
مصادیق  با  مبارزه  و  اداری  نظام  سالمت  ارتقاء  بر  تاکید  با 
گرفته  برخوردهای صورت  که  کرده  اقتصادی  فساد  مختلف 
با مفسدین و عوامل اخاللگر در حوزه های مختلف اقتصادی 
منجر به دستگیری و احضار تعداد زیادی از آنها، کشف و ضبط 
و جلوگیری از انتقال غیرقانونی میلیاردها تومان و جلوگیری 
بدون  و  قاطع  برخورد  لذا  المال شده  بیت  تضییع حقوق  از 
مالحظه با افراد سوء استفاده کننده از موقعیت و امکانات در 

اختیار خود، در دستور کار مستمر قرار دارد.
وی افزود: در سال گذشته چند نفر از مدیران برخی بخش های 
از  سوءاستفاده  اختالس،  ارتشاء،  اتهام  به  استان  اقتصادی 
مال  تحصیل  المال،  بیت  حقوق  تضییع  شغلی،  موقعیت 
نامشروع، پولشویی و ... با هماهنگی قضایی بازداشت شده و 
پس از تکمیل تحقیقات در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفتند 
که برخی از آن ها به مجازات هایی از جمله حبس تعزیری، 
جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی و ... محکوم شده و 

پرونده سایرین در حال رسیدگی است.
کوثری تصریح کرد: نکته قابل توجه این است که با توجه به 
بررسی های بدوی درباره این گونه افراد، هشدارهای صیانتی 
الزم به آنها داده شده اما متاسفانه مورد کم توجهی قرار گرفته 

است.
نابسامانی های عرضه و توزیع کاال

 یکی از دغدغه هاست
رییس جامعه اطالعاتی استان کرمان در ادامه درباره اخالل 
در بازار و توزیع برخی اقالم و کاالها در ماه های اخیر عنوان 
کرد: متاسفانه در حال حاضر نابسامانی های عرضه و توزیع 
کاال و خدمات یکی از مسائل و دغدغه هاست که بخشی از 
متولی  دستگاه های  موجود  های  ناهماهنگی  به  مشکل  این 
مربوط  سودجویان  و  دالالن  اقدامات  به  بخشی  برمی گردد، 
می شود که قصد توزیع اقالم را خارج از شبکه های رسمی و 
قانونی دارند و بخشی هم به فضای روانی خاصی که در بین 
برخی از شهروندان وجود دارد مربوط می شود و در این راستا 
اداره کل اطالعات استان کرمان با اقدامات مختلفی از جمله 
شناسایی و برخورد با تعدادی از دالالن و قاچاقچیان و معرفی 
آنها به دستگاه قضایی و همچنین اطالع رسانه های مستمر به 
مسئوالن ذیربط در راستای ساماندهی وضعیت موجود تالش 

جدی داشته است.
وی درباره مساله حاشیه نشینی در کرمان و معضالت امنیتی 
کرمان  استان  مرکز  در  کرد:  اظهار  آن  از  ناشی  اجتماعی  و 
و سکونتگاه های  نشینی  ها حاشیه  از شهرستان  تعدادی  و 

غیررسمی از مهمترین معضالت به شمار می آید.
غیرمجاز  ای  حاشیه  های  شهرک  وجود  گفت:  کوثری 
متعدد از مهمترین مشکالت شهری در استان کرمان است و 
نابسامانی های مختلفی از جمله ساخت و سازهای نامناسب 
و غیر مستحکم، نارسایی های اجتماعی، فرهنگی و آموزشی، 
انشعابات  امنیتی،  مخاطرات  نامناسب،  بهداشتی  وضعیت 
اراضی ملی، تضییع حقوق  و گاز، تصرف  برق  غیرمجاز آب، 

بیت المال و ... در این مناطق وجود دارد.
وی تصریح کرد: از مهمترین راهکارهای پیشنهادی برای حل 
این معضل اهتمام جدی مسئوالن برای کاهش مهاجرت ها، 
شناسایی باند های کالن زمین خواری، بازپس گیری اراضی 
تصرف شده دولتی، جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز، 
ایجاد تعامل و هم  اراضی دولتی،  با متخلفین  برخورد قاطع 
پاسخگویی  و  پذیری  مسئولیت  متولی،  های  افزایی دستگاه 
و  امکانات  ارزیابی  امکان  بررسی  ربط،  ذی  دستگاه های 
تسهیالت به اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه در دستیابی 

آنها به سرپناه است.
مدیرکل اطالعات استان کرمان در بخش دیگری از سخنانش 
درباره قاچاق به ویژه قاچاق انسان و معضالتی که در استان 
ایجاد شده، گفت: با توجه به حجم باالی تقاضای ورود به ایران، 
بخش زیادی از اتباع افغانستان توسط باندهای قاچاق انسان 
به داخل کشور منتقل می شوند که این مسئله امنیت استان 
را تحت الشعاع قرار داده است. یکی از مسائل مربوط به قاچاق 
تصادفات  بروز  و  قاچاقبران  آور  سرسام  های  سرعت  انسان 
و  رعب  و  اذیت  و  آزار  موجب  که  است  آن  از  ناشی  مرگبار 
وحشت رانندگان و افراد عبوری، ایجاد خسارت های جانی و 
مالی، ناامنی جاده ای و نارضایتی های مردمی شده و عالوه بر 
این منجر به افزایش تعداد فوتی ها و تحمیل هزینه های گزاف 

به مراکز درمانی استان شده است.
وی افزود: از مهمترین راهکارهای موثر برای برخورد با این 
قاچاقبران،  سرباندها،  مرزی،  مبادی  بر  الزم  اشراف  معضل 

خوابگاه داران، جاعلین اسناد هویتی و ... است.
کوثری تصریح کرد: برطرف کردن خالء های قانونی پدیده 
قاچاق انسان، تشدید مجازات عوامل دخیل، ضرورت فرهنگ 
سازی و افزایش آگاهی مردم در خصوص نحوه تعامل با اتباع 
غیرمجاز،  بیگانه  اتباع  کارگیری  به  با  قاطع  برخورد  بیگانه، 
افزایش  اتباع،  حامل  خودروهای  صاحبان  با  جدی  برخورد 
هماهنگی، همکاری و هم افزایی دستگاه های مرتبط و تامین 
نیازمندی آنها از دیگر راهکارهای حل این مشکالت است که 

این اقدامات در دستور کار دستگاه های مسئول قرار دارد.
مدیرکل اطالعات استان کرمان در پاسخ به سئوالی مبنی بر 
نقش سربازان گمنام امام زمان)عج( در پی شیوع ویروس کرونا 
و ایجاد شرایط خاص در بسیاری از بخش ها اظهار کرد: بحران 
کرونا تنها سیاست و اقتصاد را متاثر نکرد بلکه تبعات اجتماعی 

امنیتی هم در سطح جهانی و در سطح داخلی کشورها در 
پی داشت و جمهوری اسالمی نیز از این امر مستثنی نبوده و 
نیست، لذا با توجه به اهمیت فراگیری و ابعاد مسئله براساس 
ماموریت های محوله اداره کل اطالعات مجموعه ای از اقدامات 
و برنامه ها را در دستور کار قرار داد که می توان به مواردی 
از جمله رصد فضای عمومی جامعه و تهیه برآوردهای الزم، 
شناسایی نارسایی ها، کمبودها و آسیب های ناشی از کرونا 
مربوطه،  مسئولین  به  مستمر  هشداردهی  و  اطالع رسانی  و 
شناسایی و برخورد جدی با محتکران و سوء استفاده کنندگان 
از شرایط اشاره کرد که در این زمینه افراد متعددی شناسایی 

و به دستگاه قضایی معرفی شدند.
فضاسازی های  و  تحرکات  شناسایی  و  رصد  افزود:  وی 
کشورهای متخاصم و گروه های معاند و خنثی سازی آن ها، 
 ... حضور فعال در ستادها و کارگروه های مرتبط با کرونا و 
ایام شیوع کرونا  از دیگر فعالیت های اداره کل اطالعات در 

بوده است.
کوثری در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: استان کرمان 
کاالهای  ترانزیت  مسیر  در  جغرافیایی،  موقعیت  به  توجه  با 
و  گلوگاه  عنوان  به  را  استان  این  عماًل  و  گرفته  قرار  قاچاق 
بارانداز تبدیل کرده و این امر عالوه بر افزایش ارتکاب اقدامات 
ضدامنیتی از جمله گروگانگیری، قتل و سرقت مسلحانه، منجر 
به ضرر و زیان های اقتصادی و تهدید فضای کارآفرینی شده 

است.
وی بیان کرد: با توجه به حجم زیاد قاچاق و ترانزیت مواد 
مخدر به داخل، میزان قابل توجهی از وقت، هزینه و استعداد 
نیروی سازمان های نظامی و امنیتی استان درگیر مبارزه با این 
معضل است؛ صرفا از سوی اداره کل اطالعات استان کرمان در 
یک سال گذشته حدود 3۰ تن انواع مواد مخدر کشف و ضبط 
و 1۴۰ نفر از قاچاقچیان دستگیر شده اند و درصد باالیی از 
پرونده های قضایی مربوط به مواد مخدر و جرایم آن بوده است.

استان کرمان از امنیت پایدار برخوردار است
رییس جامعه اطالعاتی استان کرمان درباره وضعیت امنیتی 
برای  بالقوه  بسترهای  رغم  علی  کرمان  استان  گفت:  استان 
خاص  موقعیت  جمله  از  ها  پذیری  آسیب  و  تهدیدات  بروز 
برخی  سرریز  و  مرزی  های  استان  با  )همجواری  جغرافیایی 
از مسائل ضد امنیتی به این استان به ویژه شرارت و ترانزیت 
مسلحانه مواد مخدر(، تبعات خشکسالی های مداوم و برخی 
مسائل اجتماعی و اقتصادی و بعضا بروز رویدادهای ناامنی، 
خوشبختانه با همکاری آحاد مردم و هماهنگی دستگاه های 
و  استان  تامین  شورای  و  قضایی  انتظامی،  نظامی،  امنیتی، 
امیدواریم  و  است  برخوردار  پایداری  امنیت  از  ها  شهرستان 
با استفاده بهینه از ظرفیت های مردمی و تالش ارکان امنیتی 

استان در آینده شاهد تحکیم امنیت ملی و منطقه ای باشیم.
وی افزود: به همه افرادی که به دنبال اخالل در امنیت استان 
ناامنی  هرگونه  ایجاد  قصد  بیگانگان  تحریک  با  یا  و  هستند 
دارند، هشدار داده می شود که با قاطعیت با آنان برخورد شده 

و اجازه هیچ گونه تحرک و ناامنی را نمی دهیم.
و  شرارت  موجب  قبل  از  که  افرادی  به  کرد:  بیان  کوثری 
به  مراجعه  با  شود  می  اعالم  هستند  متواری  و  ناامنی شده 
درخواست  می توانند  استان  معتمدین  و  دولتی  دستگاه های 
اخذ امان نامه و برخورداری از رافت نظام اسالمی را داده تا 
پرونده آنان در کمیسیون اعطای امان نامه که دبیرخانه آن در 

اداره کل اطالعات است، مورد بررسی و عفو قرار گیرند.
وی تاکید کرد: نکته مهم این است که در برقراری امنیت 
است  انکار  غیرقابل  و  مهم  بسیار  استان  مردم  نقش  موجود 
و ضمن تشکر از افرادی که گزارشات مشکوک امنیتی را به 
ستاد خبری ارسال می کنند، تقاضا داریم به فرمان امام)ره( که 
فرمودند" همه شما باید سازمان اطالعاتی باشید" توجه کرده و 

همه موارد مشکوک را به شماره تلفن 113 که به طور شبانه 
روزی فعال است، منعکس نمایند.

مدیرکل اطالعات استان کرمان درباره ارزیابی فعالیت رسانه 
های استان گفت: جامعه رسانه ای به عنوان بخشی از گروه های 
باشد.  تاثیر گذار  امنیت  ایجاد و تحکیم  تواند در  مرجع می 
تاثیرگذار  و  نخبه  مطلع،  افراد  عنوان  به  جامعه  این  اعضای 
می توانند ضمن شناسایی دقیق آسیب ها آن ها را به صورت 
هدفمند به مراجع ذیصالح منعکس کنند و از طریق تشکیل 
کارگروه های تخصصی در حوزه های مختلف جامعه، مسئولین 

امر را یاری نمایند.
وی افزود: قطعاً نهادهای رسانه ای با توجه به توان و ظرفیت 
کشف ابعاد معضالت و مفاسد می توانند نقش مهمی در سالم 
سازی محیط ها و پاسخگویی و مسئولیت پذیری مدیران ایفا 
کنند و این امر ظرفیت مناسبی برای پیگیری های اطالعاتی 

است.
رسانه ها در راستای امیدآفرینی و آرامش مردم 

تالش کنند
کوثری اظهار کرد: رصد و پایش محتوای رسانه ها از فعالیت 
های مستمر به شمار می آید و درخواست می شود اصحاب 
رسانه در صورت دستیابی به اخبار و اطالعات ارزیابی نشده 
در خصوص مفاسد و معضالت برای حفظ آبرو و حیثیت افراد 
و دستگاه ها اطالعات خود را از طریق ستاد خبری یا روابط 
عمومی اداره کل منعکس کنند و ضروری است جامعه رسانه ای 
استان در انتشار اخبار دقت الزم را داشته باشد و ضمن پرهیز 
از سیاه نمایی در خصوص رویداد های استان در راستای تزریق 

امید و ایجاد آرامش روانی مردم تالش کنند.
قابل  موارد  رسانه ای،  تعامالت  خصوص  در  کرد:  بیان  وی 
رسانه ها  اختیار  در  کل  اداره  عمومی  روابط  طریق  از  انتشار 
قرار می گیرد؛ اگرچه اصل بر گمنامی و انتشار حداقل اطالعات 
است و با توجه به ماهیت کار اطالعاتی و امنیتی بسیاری از 
این فعالیت ها و اقدامات امکان انتشار و رسانه ای شدن ندارد و 
در صورت مطالبه و نیاز ارباب جراید و رسانه ها امکان افزایش 

تعامالت و ارتباطات میسر است.
مدیرکل اطالعات استان کرمان در بخش پایانی سخنانش 
گفت: ما وسط میدان جنگ اطالعاتی با دشمنان هستیم و 
بهره  اسالمی  نظام  به  زدن  برای ضربه  امکانات  همه  از  آنها 
می برند، بنابراین تنها پشتوانه ما مردم استان هستند و تقاضا 
داریم با همکاری موثر و درک شرایط زمانی، بیشتر از قبل به 

دستگاه های اطالعاتی با ارائه گزارشات امنیتی کمک کنند.
وی افزود: منافع ملی در حوزه های مختلف اعم از اقتصادی، 
سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ... بر منافع منطقه ای تقدم دارد 
و الزم است مردم و مسئولین حمایت همه جانبه را به عمل 
استفاده  سوء  گونه  هیچ  برای  معاندین  به  ای  بهانه  و  آورده 

ندهند.
کوثری تصریح کرد: مسئولیت پذیری، عدم فرار از پاسخگویی 
و حل مشکالت مردم از وظایف اصلی مدیران است و مدیرانی 
که توجه ویژه به امورات کاری و خدمت رسانی نداشته باشند 
نیز  در معرض پیگرد و برخورد قرار گرفته و مدیران خدوم 
تقدیر می شود که در این مورد نیز مردم موارد مثبت و منفی 

را به ستاد خبر و حراست ادارات منعکس کنند.
وی بیان کرد: مساله نفوذ دشمنان و بیگانگان در ابعاد مختلف 
به ویژه در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی 
بسیار مهم و حیاتی است و انتظار داریم که آحاد مردم استان 
کرمان با حساسیت به آن توجه کرده و با ارائه موارد مشکوک 
و مظنون خادمان اطالعاتی خود را کمک کنند. ضمن اینکه 
دستگاه های اطالعاتی و سربازان گمنام امام زمان)عج( تا پای 
جان در راستای برقراری امنیت پایدار در استان در کسوت 

گمنامی از هیچ تالشی فروگذار نمی کنند.


