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تا کنون هفت اثر از کرمان 

به ثبت جهانی رسیده است

وزیر بهداشت:  

منتظر سنگین ترین خیز کرونا در کشور هستیم

استاندار کرمان از مجموعه امور مالیاتی استان تقدیر کرد
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شهردارکرمان تاکید کرد: 

لزوم اجرای طرح مناسب

 گردشگری مذهبی

 در گلزار شهدای کرمان

در ایام روزه داری 

برای پیشگیری

 از تشنگی 

چه کنیم؟

متن در صفحه دوم

فرماندار کرمان :

صالحیت ۲۸ نفر
 در شهر کرمان 

تایید نشد

رییس کل دادگستری استان :

گلریزان های حضوری در ماه مبارک 

رمضان به صورت محدود برگزار شود

2

کارگر در استان؛ روایت »کرمان امروز« از اهمیت شعار امسال؛ »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« و خبرتلخ تعطیلی یک معدن با 1200 

تعطیلی معدن آسمینون برخالف شعار سال

متن کامل در صفحه سوم

     در حالیکه عزم همه نهادها و دستگاه های اجرایی استان برای تحقق شعار سال سمت و سو پیدا کرده است، تعطیلی یک معدن در استان در نیمه دوم فروردین ماه، خبر تلخی بود. گرچه تالش هایی تا امروز 
برای رفع موانع تولید در استان کرمان انجام شده، اما آمارها حرف دیگری می زنند. براساس آمارهای ارائه شده از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان تنها نیمی از مصوبات کارگروه ستاد 

تسهیل و رفع موانع تولید استان در سال 99 اجرایی شده و نیمی دیگر بر زمین مانده و خبر تعطیلی یک معدن با 1200 کارگر کامال برخالف شعار سال است و...

متن در صفحه چهارم

بین چهار نهاد اجرایی استان؛

 تفاهم نامه ۱۰۰ میلیارد 

تومانی برای ایجاد اشتغال

کرمان  در 

 امضا شد

سروده ای به قلم استاد 

سید محمدعلی استاد گالب زاده: 

بهار کرونایی

 صفحه  دوم

 صفحه  سوم

ک و اسکان«  ح »ثبت اطالعات ملکی در سامانه  امال روایت »کرمان امروز« از جزییات طر

ح ارزشمند وجود دارد: که در این طر و ابهامات و تنبیهاتی 

محرومیت از یارانه،گواهینامه
انشعابات و افتتاح حساب بانکی

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 

آب )ساختمان(

کرمان- خیابان احمدی غربی 
 نبش کوچه 27

32263134
09307186654

مهندس ارساالن 
دیوان بیگی زند

به اطالع همشهریان گرامی می رساند شرکت شکوفا صنعت پویا در راستای تکمیل کادر نیروی فنی خود از افراد متخصص با شرایط ذیل
 دعوت به همکاری می نماید. متقاضیان می توانند تا تاریخ 1400/02/02 به شرکت شکوفا صنعت پویا مراجعه فرمایند.

شرایط احراز:
1-دارا بودن مدرک مرتبط از سازمان فنی حرفه ای  2-بومی استان کرمان 3-داشتن کارت پایان خدمت 4- بهره مندی از سالمت جسمانی

عالقه مندانی که دارای مدرک فنی و حرفه ای نمی باشند میتوانند جهت نام نویسی و گذراندن  دوره ی فنی حرفه ای  -
 به شرکت شکوفا صنعت پویا، واحد منابع انسانی مراجعه فرمایند.

شماره تماس :  03431286500 داخلی 672    شماره همراه :  09905096653 
آدرس: کیلومتر 14 جاده تهران- ابتدای کنارگذر غربی امام رضا)ع(- شرکت شکوفا صنعت پویا )ساعت مراجعه: 9:00 الی 15:00(                                          

 آگهی جذب نیرو
 

 ردیف عنوان شغلی تعداد

 CO2 1جوشکار  نفر 80
 CNC 2اپراتور  نفر 10
 3 مونتاژکار نفر 20
 4 کمک مونتاژکار نفر 10
 5 تمیزکار نفر 40

 

 احراز: شرایط

 فنی حرفه ای مرتبط از سازمان مدرک  دارا بودن-1

 بومی استان کرمان-2

 پایان خدمتکارت داشتن -3

 بهره مندی از سالمت جسمانی -4

 گذراندن نام نویسی و میتوانند جهت  دارای مدرک فنی و حرفه ای نمی باشندکه  عالقه مندانی -
 مراجعه فرمایند. منابع انسانیواحد  دوره ی فنی حرفه ای به شرکت شکوفا صنعت پویا،

 

 672داخلی  03431286500  شماره تماس :

  09905096653شماره همراه :  

الی  9:00شرکت شکوفا صنعت پویا )ساعت مراجعه:  -)ع(کنارگذر غربی امام رضاابتدای  -جاده تهران 14کیلومتر آدرس: 
15:00) 
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اخبار استان

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت:جشن های 
گلریزان درتمامی شهرستان های استان در ماه مبارک 
غیرحضوری  و  محدود  حضوری  صورت  به  رمضان 

برگزار می شوند.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
کل  موحد،رییس  یداهلل  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
امنای  هیات  نشست  در  کرمان  استان  دادگستری 
ستاد دیه استان کرمان گفت: یکی از مصادیق کمک 
به محرومان ونیازمندان در کمک به آزادی زندانیان 
با  باید  این راستا  جرایم غیرعمد و مالی است و در 
اقدامات  مختلف  مجموعه های  ظرفیت  کارگیری  به 

اثرگذاری را به انجام رساند.
اوبا اشاره به برنامه ریزی های انجام شده برای برگزاری 
استان  شهرستان های  درتمامی  گلریزان  جشن های 

در ماه مبارک رمضان به صورت حضوری محدود و 
غیرحضوری و با توجه به دستورالعمل های بهداشتی، 
جرایم  مددجویان  تعداد  با  متناسب  کرد:  عنوان 
غیرعمد هر شهرستان و کمک های جمع آوری شده 
در سال گذشته، تالش می شود که با تعیین سهم هر 
یک از شهرستان ها زمینه آزادی مددجویان بیشتری 

طی امسال فراهم شود.
اظهارکرد:  کرمان  استان  دادگستری  کل  رییس 
استفاده از ظرفیت مجموعه های مختلف از جمله اتاق 
بازرگانی که همواره همراهی خوبی با ستاد دیه استان 

کرمان داشته اند نیز طی امسال دنبال می شود.
موحد به آمادگی و همراهی مجموعه اجرایی استان 
ایجاد  و  گلریزان  جشن های  برگزاری  برای  کرمان 
زمینه جلب کمک شرکت های بزرگ اقتصادی برای 

کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد اشاره و بیان 
کرد: همانگونه که با ورود مجموعه سپاه و اجرای طرح 
آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و مالی در مکتب حاج 
امر  این  برای  خیران  کمک های  درصد  تا ۸۰  قاسم 
افزایش یافته است با بهره گیری از کمک ائمه جمعه 
فضای مجازی  و  رسانه ای  و ظرفیت های  و جماعات 
جذب  حوزه  این  در  را  بیشتری  کمک های  می توان 

کرد.
ادامه  نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان در 
بر ساختارسازی خیران برای کمک به آزادی زندانیان 
نیازمند و آبرومند در ذیل ستاد دیه تاکید کرد و ادامه 
داد: این اقدام باید در قالب یک طرح منسجم و مدون 
دنبال شود و استان کرمان ظرفیت اجرای این طرح 
به عنوان یک الگوی قابل ارائه در سطح کشور را دارد.

رییس کل دادگستری استان :
گلریزان های حضوری در ماه مبارک رمضان به صورت محدود برگزار شود

روز   ۲۹ پس از  گفت:  کرمان  فرماندار  بابایی،  علی 
شورا های  در  عضویت  داوطلبان  صالحیت  بررسی 
مربوط  اطالعات  اجرایی،  هیات  در  شهری  اسالمی 
به ۴۰۹ داوطلب شورا های اسالمی شهری شهرستان 
ارسال  شورا ها  انتخابات  بر  نظارت  هیات  به  کرمان 

شد تا روند احراز صالحیت ایشان ادامه پیدا کند.
کرمان  شهرستان  انتخابات  اجرایی  هیات  رئیس 
 ۱۳ در  عضویت  داوطلب   ۴۲۹ مجموع  از  افزود: 
شورای اسالمی شهری شهرستان کرمان ۲۰ نفر با 
در  حضور  از  را  خود  انصراف  فرمانداری  در  حضور 
رقابت انتخابات شورای اسالمی اعالم نموده اند و از 
۴۰۹ نفر باقیمانده صالحیت ۲۸ نفرشان در هیأت 

اجرایی شهرستان کرمان تأیید نشد.
او بیان کرد: لذا براساس زمان بندی انتخابات صورت 
جلسه رسیدگی به صالحیت داوطلبان برای بررسی 
انتخابات شورا های  بر  به هیات نظارت  اعالم نظر  و 

اسالمی ارجاع شد.
بابایی گفت: هیات های نظارت دوهفته فرصت دارند 
هیأت  به  را  نتایج  و  بررسی  را  داوطلبان  صالحیت 

اجرایی فرمانداری و بخشداری ها اعالم نماید.
هشتم  روز  صالحیت ها  بررسی  نتیجه  افزود:  او 
و  شد  خواهد  اعالم  داوطلبان  به  ماه  اردیبهشت 
پس از آن هر داوطلبی که به نتیجه احراز صالحیت 
برای  را  خود  اعتراض  می تواند  باشد  معترض  خود 

شورا های  انتخابات  بر  نظارت  هیأت  به  رسیدگی 
اسالمی استان تحویل نماید.

رییس هیات اجرایی انتخابات شهرستان کرمان در 
نیز  روستایی  اسالمی  شورا های  انتخابات  خصوص 
گفت: ۲۲ فروردین آخرین مهلت ثبت نام داوطلبان 
در  که  بود  روستایی  اسالمی  در شورا های  عضویت 
شش بخش شهرستان کرمان در مجموع۱۲۴۱ نفر 

ثبت نام کردند.
در  خانوار   ۲۰ باالی  روستای   ۱۵۲ افزود:  او 
اسالمی  شورای  داشتن  شرایط  کرمان  شهرستان 
روستایی را دارند و در مجموع ۴۸۶ نفر با رأی مردم 

عضو شورا های اسالمی روستایی خواهد شد.

فرماندار کرمان :

صالحیت ۲۸ نفر در شهر کرمان تایید نشد

خبر
بین چهار نهاد اجرایی استان؛

 تفاهم نامه ۱۰۰ میلیارد تومانی 

برای ایجاد اشتغال در کرمان امضا شد

 تفاهم نامه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان برای اجرای ۲ هزار و ۵۰۰ 
طرح اشتغالزا در استان کرمان بین استانداری، سازمان مدیریت 
برنامه ریزی، بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و 

سازمان جهاد کشاورزی منعقد شد.
به گزارش ایرنا، تفاهمنامه های طرح های اشتغالزایی بنیاد برکت 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( در استان کرمان به مبلغ 

۱۵۰ میلیارد تومان به امضای استاندار کرمان رسید.
استانداری  بین صنعت مس سرچشمه،  ای  تفاهمنامه  همچنین 
کرمان، بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و بانک 
ایران به مبلغ ۵۰ میلیارد تومان برای اجرای  قرض الحسنه مهر 

هزار و ۲۵۰ طرح اشتغالزایی به امضای استاندار کرمان رسید.
استاندار کرمان در این دیدار عنوان کرد: بنیاد برکت ستاد اجرایی 
اجرای طرح های  تجربه های موفقی در  )ره(  امام  فرمان حضرت 
اشتغالزا دارد که نمونه هایی از آن را در استان نیز شاهد هستیم.

با اشاره به حضور بنیاد برکت در شهرستان های  علی زینی وند 
راور، زرند، عنبرآباد و رودبار جنوب و اجرای طرح های اشتغالزایی 
دغدغه های  از  اجتماع محور  و  پایدار  اشتغال های  ایجاد  گفت: 
اساسی است که به حفظ جمعیت مناطق و جلوگیری از مهاجرت 

و کاهش آسیب های اجتماعی کمک موثری می کند.
مدیر کمیته تحقیق و توسعه و نظارت بر پروژه های اشتغالزایی 
با  دیدار  در  )ره(  امام  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  برکت  بنیاد 
طرح های  تفاهمنامه های  انعقاد  منظور  به  کرمان  استاندار 
اشتغالزایی، عنوان کرد: با پیگیری های  استاندار کرمان بیش از 
۶ هزار طرح اشتغالزایی اجتماع محور برای سال ۱۴۰۰ در استان 

کرمان توسط بنیاد برکت اجرا می  شود.
تسهیلگر  و  مجری   ۵۰ حدود  تاکنون  افزود:  کالوندی  محسن 
برای  )ره(  امام  فرمان حضرت  اجرایی  ستاد  برکت  بنیاد  توسط 

اجرای طرح های اشتغالزایی در استان کرمان جذب شده است.
وی گفت: تا فروردین ماه سال ۱۴۰۰ بیش از ۲ هزار و ۶۱۰ طرح 
اشتغالزایی در استان کرمان محقق شده که زمینه اشتغال بیش از 
هفت هزار و ۸۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در استان 

کرمان را فراهم کرده است.  
این تفاهمنامه ها را در  امور زنان و خانواده استانداری،  مدیرکل 
راستای طرح جهش حرکت ویژه اشتغال زنان خانوار در مناطق 

روستایی عنوان کرد.
فاطمه السادات حسینی افزود: تفاهم نامه هایی دیگری نیز در حوزه 
اشتغالزایی مناطق روستایی با رویکرد خانواده  محور ویژه مناطق 
قرار  استانداری  خانواده  و  زنان  کل  اداره  کار  دستور  در  محروم 

دارد.

استاندار کرمان از مجموعه 

امور مالیاتی استان تقدیر کرد
  

و  استان  مالیاتی  امور  از مدیرکل  تقدیر  لوح  اهدای  با  استاندار کرمان 
همچنین کارکنان پرتالش این مجموعه به دلیل تحقق درآمدهای 
مالیاتی و نقش این درآمدها در اجرای طرح های توسعه ای استان 

تقدیر و تشکر کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان  در 
به  خطاب  کرمان  ونداستاندار  زینی  علی  دکتر  تقدیر  لوح  متن 
مالیات  است:  آمده  استان  مالیاتی  امور  مدیرکل  سلمانی  محمد 
اجرای  برای  جامعه  عمومی  هزینه های  از  بخشی  تأمین کننده 
طرح های توسعه ای، بهداشتی، آموزشی و رفاهی شهروندان، است 
و در یک نظام کارآمد، مالیات عالوه بر این کارکرد، باعث ارتقای 
سطح مطالبه گری عمومی و افزایش نظارت ملت بر عملکرد دولت 
خواهد بود و رضایت مندی شهروندان عزیز را نیز به دنبال خواهد 

داشت.
اینجانب از شما و دیگر تالش گران و فعالین عرصه امور مالیاتی 
مالیات  تأثیر  به  خود  باورمندی  با  که  خوش حسابی  مودیان  و 
نموده،  قدردانی  و  تشکر  زده اند،  تأیید  مهر  آبادانی،  و  عمران  در 
امیدوارم زمینه های الزم برای تعمیق فرهنگ مالیاتی و برقراری 
عدالت اجتماعی و توسعه کشور همراه با رضایت مندی شهروندان 

بیش از پیش فراهم شود.

بیش از 7۰  راس دام قاچاق 

در سیرجان کشف شد
یک  توقیف  قاچاق،  دام  راس   ۷۸ کشف  از  سیرجان  انتظامی  فرمانده 
پلیس  ماموران  عملیات  در  متهم   ۲ دستگیری  و  کامیون  دستگاه 

آگاهی شهرستان سیرجان خبر داد.
از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
کرمان ، سرهنگ محمد رضا ایران نژاد، فرمانده انتظامی سیرجان 
از  »سیرجان«  آگاهی  پلیس  کاال  قاچاق  با  مبارزه  مأموران  گفت: 
و  این شهرستان مطلع  احشام در سطح  قاچاقچی  تعدادی  فعالیت 

موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.
او افزود: ماموران با انجام اقدامات اطالعاتی در این حوزه ۲ قاچاقچی 
را شناسایی و در عملیاتی منسجم آنان را دستگیر و ۷۸ راس دام 

قاچاق کشف و یک دستگاه کامیون مورد استفاده را توقیف کردند.
این  ارزش  کارشناسان  اینکه  بیان  با  سیرجان  انتظامی  فرمانده 
دام های قاچاق را ۳ میلیارد ریال برآورد کرده اند، گفت: با تشکیل 
مرجع  به  قانونی  مراحل  سیر  برای  متهمان  رابطه  این  در  پرونده 

قضایی معرفی شدند.

شهردار کرمان بر لزوم اجرای طرح مناسب گردشگری 
به  توجه  با  کرمان  گلزار شهدای  محدوده  در  مذهبی 

ظرفیت های این منطقه تأکید کرد.
به گزارش ایرنا، سیدمهران عالم زاده در نشست عمومی 
اقدامات  ادامه  افزود:  کرمان،  شهر  اسالمی  شورای 
به ویژه  دل ها  سردار  با  رابطه  در  کرمان  شهر  در  الزم 
مزار شهدا و مرقد مطهر این سردار بزرگ اسالم، باید 

به صورت کارشناسی و در سطح ملی دیده شود.
وی اظهار کرد: طی یک سال اخیر جلسات متعددی 
حاج قاسم  شهید  سپهبد  مکتب  بزرگداشت  ستاد  در 
سلیمانی در رابطه با انجام فعالیت های الزم برای معرفی 
مکتب و برگزاری سالگرد شهادت سردار دل ها برگزار 

شد.

وی گفت: در راستای مصوبات ستاد بزرگداشت مکتب 
جمله  از  اقداماتی  سلیمانی،  حاج قاسم  شهید  سپهبد 
شهر  فضاسازی  و  المان ها  و  تابلوها  یادمان ها،  نصب 
به خصوص مسیر میدان شورا تا موزه دفاع مقدس انجام 

شد.
شهردار کرمان همچنین به جدیت مدیران شهرداری 
مناسب سازی شهر کرمان در  و  آماده سازی  به  نسبت 
تصریح  و  اشاره  دل ها  سردار  شهادت  سالگرد  آستانه 
کرد: به مناسبت سالگرد شهادت سردار دل ها، تبلیغات 

شهری به صورت ویژه انجام شد.
عالم زاده بیان کرد: تاکنون، هر اقدامی در زمینه معرفی، 
ترویج و تبلیغ مکتب سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 
پاسداران  سپاه  و  شهرداری  برعهده  کرمان،  شهر  در 

بوده و ازسوی ارگان ها و سازمان های دیگر چندان کار 
خاصی انجام نشده است.

شهردار کرمان در پاسخ به درخواست مدیر گلزار شهدای 
ایثارگران  امور  بنیاد شهید و  کرمان و مدیرکل سابق 
استان کرمان، مبنی بر تسریع و تجمیع اقدامات مورد 
نیاز در گلزار شهدا و مرقد مطهر سردار دل ها، پیشنهاد 
داد تمام اقدامات مورد نیاز از جمله توسعه راه ها، اصالح 
شبکه معابر، تکمیل و تجهیز سرویس های بهداشتی، 
عقد  قالب  در  پارکینگ،  و  موقت  اسکان  محل  ایجاد 
قرارداد با مشاور ذی صالح، در دستور کار قرار گیرد و 

به مرور انجام شود.
اقدامات،  این  تمام  انجام  برای  اینکه  بیان  با  عالم زاده 
نیازمند اصالح بودجه هستیم، گفت: باید هرچه زودتر 

با انتخاب مشاور، اقدامات اجرایی طبق نظر و پیشنهاد 
حاج قاسم  شهید  سپهبد  مکتب  بزرگداشت  ستاد 

سلیمانی و سپاه پاسداران آغاز شود.
وی با اشاره به مجاورت گلزار شهدا با مجموعه پردیسان 
بودن ظرفیت  دارا  نظر  از  را  این مجموعه  قائم )عج(، 
است  الزم  گفت:  و  کرد  ارزیابی  مطلوب  گردشگری 
را در چارچوب  این فضا، کارها  از  بهره گیری  در کنار 

مشخص جلو ببریم و اقدامات الزم را انجام دهیم.
نیز  زائران  موقت  اسکان  برای  افزود:  کرمان  شهردار 
پیشنهاد  که  دارد  وجود  مکان هایی  حاضر  حال  در 
می شود اصالح معابر، اجرای پارکینگ و تعریض راه ها و 
مسیرهای دسترسی به گلزار شهدا و مرقد مطهر سردار 

دل ها، در اولویت قرار گیرد.

گردشگری  و  دستی  ،صنایع  فرهنگی  میراث  مدیرکل 
این  تاریخی  اثر  با قرار گرفتن پنج  استان کرمان گفت: 
استان از ابتدای دولت یازدهم تاکنون در فهرست جهانی 

، تعداد آثار ثبت جهانی دیار کریمان به هفت اثر رسید.
فریدون فعالی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این  
پنج  اثر جهانی شامل روستای دستکند میمند، بخشی از 
بیابان لوت، قنات های گوهر ریز جوپار، اکبر آباد و قاسم 

آباد بم هستند که در فهرست یونسکو قرار گرفته اند.
وی گفت: تا قبل از دولت های یازدهم و دوازدهم تنها 
به  بم  ارگ  و  ماهان  شاهزاده  باغ  جهانی  تاریخی  اثر   ۲

ثبت رسیده بود که هم اکنون  استان کرمان با هفت اثر 
بیشترین تعداد آثار ثبت شده جهانی در کشور را به خود 

اختصاص داده  است.
اقدامات  از  دیگری  بخش  تشریح  با  همچنین  فعالی 
زیرساختی در حوزه گردشگری استان در دولت تدبیر و 
امید اظهار کرد : راه اندازی ۳۳۵ واحد بومگردی درسراسر 
استان کرمان طی حدود هشت سال گذشته که رتبه یک 
این هیچ واحد  از  کشور مربوط به کرمان است و پیش 

بومگردی فعالیت نمی کرد.
وی افزود: ایجاد این تعداد واحد بومگردی موجب خلق 

فرصت های جدید شغلی و رونق اشتغال پایدار در نقاط 
و  برخوردار  کم  مناطق  بخصوص  استان  این  مختلف 

دورافتاده  شده است .
به گفته فعالی ثبت سیرجان به عنوان شهر جهانی گلیم 
و ثبت جهانی گلیم شیرکی پیچ این شهرستان به عنوان 
نخستین اثر صنایع دستی استان کرمان در دولت یازدهم 

و دوازدهم انجام شد.
 وی همچنین گفت: اجرای طرح ملی گردشگری، توسعه 
و حفاظت از پارک ملی خبر بافت، با سرمایه گذاری ۵۰۰ 
بخش  توسط  بافت  خبر  ملی  پارک  در  تومان  میلیارد 

خصوصی در فاصله ۲۴۰ کیلومتری غرب مرکز استان 
در دست اقدام است.

برخالف آنچه تصور می شود استان کرمان صرفا کویری 
است بیش از یک چهارم باغات ایران و تعداد زیادی از 
قلل مرتفع کشور، آبشارها و رودخانه های فراوان در آن 

وجود دارد.
 کرمان پهناورترین استان ایران با تمام اقلیم های شناخته 
استراتژیک  و  ژئوپلتیک  موقعیت  به  بنا  و  است  شده 
همیشه مرکز ثقل مناسبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی 

و فرهنگی جنوب شرق بوده است.

شهردارکرمان تاکید کرد: 

لزوم اجرای طرح مناسب گردشگری مذهبی در گلزار شهدای کرمان 

مدیرکل میراث فرهنگی:  

تا کنون هفت اثر از کرمان به ثبت جهانی رسیده است

شرکت بیمه دانا در نظر دارد انجام بخشی از امور خسارت درمان هر یک از استان های کرمان، خراسان رضوی، فارس و اصفهان را 
برای مدت یک سال از طریق مناقصه عمومی به شرکت / شرکت های ارزیاب خسارت درمان حقوقی واجد شرایط که صالحیت آن/ 
آنها جهت ارائه خدمات مذکور مورد تایید بیمه مرکزی ج.ا.ا بوده و در استان های مذکور دارای پروانه معتبر فعالیت ارزیابی خسارت 
درمان باشند براساس اسناد مناقصه )دستورالعمل تکمیل و ارسال اسناد مناقصه، قرارداد خام و پیوست های مربوط( واگذار نماید. از 
متقاضیان دعوت می شود برای دریافت اوراق مناقصه از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۵ لغایت روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ به 
پورتال بیمه دانا به آدرس اینترنتی https://www.dana-insurance.com مراجعه و پس از ثبت اطالعات مورد نیاز و دریافت 
شماره رهگیری و درج آن در فرم پیشنهاد قیمت اسناد مناقصه )در صفحه ۲ دستورالعمل تکمیل و ارسال اسناد مناقصه »مربوط به 
پاکت حاوی اسناد«( و همچنین بر روی پاکت ارسال اسناد مناقصه، نسبت به تکمیل و تحویل حضوری کلیه اسناد مناقصه )پاکات 
دربسته ممهور به مهر متقاضیان شرکت در مناقصه و درج شماره رهگیری مربوط( و اخذ رسید، تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ به نشانی تهران : خیابان مالصدرا، ابتدای خیابان شیخ بهایی شمالی، پالک ۶۳ و کدپستی ۱۹۹۱۷۱۳۵۳۱ اقدام 

فرمایند.
در همین راستا و به منظور پاسخگویی به هر گونه ابهام احتمالی از متقاضیان دعوت می گردد تا با در دست داشتن معرفی نامه ممهور 
به نام و نام خانوادگی و امضاء صاحبان امضاء مجاز و تعهدآور و مهر شرکت در جلسه توجیهی روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ 

ساعت ۱۰ صبح به نشانی: خیابان سعدی، نرسیده به سه راه اکباتان، کوچه کامکار، طبقه هفتم سالن جلسات حضور یابند.

آگهی مناقصه عمومی )نوبت اول(

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت یا نمایندگان قانونی آنها دعوت 
می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در روز 

یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ساعت ۹ صبح در آدرس رفسنجان، شهر 
مس سرچشمه، خیابان یاس ۶ پالک ۱۱ تشکیل می گردد، حضور به هم 

رسانند.
دستور جلسه:

هیئت مدیره شرکت۱- انتخاب هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 

شرکت فنی مهندسی و خدماتی همگامان مس 

)سهامی خاص( 

شماره ثبت ۱95۱ و شناسه ملی ۱۰86۰546۱۰9

قلیان؛
نقطه شروع اعتیاد !
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بهار کرونایی

در چنبره درد و غم خویش چنانیم
که اندر خم این کوچه ره خانه ندانیم

هر روز یکی میرود از جمع عزیزان
بر تربتشان مویه کنان ،مرثیه خوانیم

مارا چه گناهست که از نحسی این قرن
در حسرت یک لحظه دیدار بمانیم

زان روز که این جغد بد اختر ز درآمد
در سوگ پرستوی بهاری به فغانیم

نوروز هم امسال پیام آور مرگ است
بنگر که در این دایره انگشت نشانیم

کوآنکه در میکده را باز ، گشاید
تا خویشتن از رخنه غم ها برهانی

دیگر نه گلی ماند و نه عطری به »گالب«است
چون باغ پریشیده ز بیداد خزانیم

به قلم 
استاد سید 
محمدعلی 
          گالب زاده  

وزیر بهداشت:  
منتظر سنگین ترین

خیز کرونا 
در کشور هستیم

 
بیماری  وضعیت  آخرین  توضیح  در  بهداشت  وزیر   
کووید-۱۹ در کشور گفت: عرض کرده بودیم اگر توجه 
را  سختی  بسیار  بهار  و  فروردین  نکنیم  دقت  و  نشود 

خواهیم داشتیم.
دکتر سعید نمکی در اولین گزارش وضعیت کووید -۱۹ 
در کشور در سال ۱۴۰۰ و از رصدخانه وزارت بهداشت، 
گفت:  نو  سال  تبریک  ضمن  پزشکی  آموزش  و  درمان 
ما  همه  ذائقه   ۱۹ کووید  جدید  موج  کامی  تلخ  گرچه 
روزها  این  از  بهتر  سالی  امیدوارم  اما  کرده،  گرفتار  را 

داشته باشیم.
وی گفت: قبل از پایان سال ۹۹ با شکل های مختلف 
خدمت مردم عزیز و مسئوالن محترم پیش بینی هایی 
با  آن  عواقب  و  عملکردها  و  مختلف  های  شیوه  از  را 
با  گاهی  تهدید،  با  گاهی  کردم؛  بیان  مختلف  زبانهای 
این که مردم  به  دادن  با قسم  و گاهی  التماس  و  تمنا 
برای کشور  نروند و گرفتاری جدید  رعایت کنند، سفر 

ایجاد نکنند.
وزیر بهداشت افزود: ما با تالش بی وقفه همکاران مان 
توانستیم موج سوم کووید را با لطف خدا در کشور مهار 
کنیم. با اینکه بیش از یک ماه ویروس موتاسیون یافته 
لطف  با  اما  بود،  کرده  گرفتار  در خوزستان  را  ما  کرونا 
روز  تا ۶۰ مرگ در  را حدود ۵۰  توانستیم مرگها  خدا 

نگه داریم.
دقت  و  نشود  توجه  اگر  بودیم  کرده  عرض  گفت:  وی 
نکنیم فروردین و بهار بسیار سختی را خواهیم داشتیم؛ 

این خصیصه نگاه کارشناسی است.
نیز  کارشناسی  نگاه  همین  اساس  بر  کرد:  تصریح  وی 
بود  این  برآوردمان  را می کردیم.  ایام  این  ما پیش بینی 
که اگر بتوانیم با اجرای طرح تشدید بیماریابی در قالب 
طرح شهید سلیمانی از ۲۵ اسفند ماه تا ۱۸ فروردین 
بگردیم،  به خانه دنبال موارد مبتال  عمل کنیم و خانه 
آن ها  پیوستن  از  کنیم،  خاموش  را  کوچک  شعله های 
شدیدی  آتش  در  را  کشور  و  کنیم  جلوگیری  هم  به 
بهار  که  شویم  مطمئن  می توانیم  نبینیم،  بیماری  از 
را  کار  این  اگر  که  حالی  در  داشت.  خواهیم  آرام تری 
جمعیت  بلکه  باشیم،  نداشته  ساکن  جمعیت  و  نکنیم 
سیال و جابجا شونده داشته که قابل دسترسی نباشند 
و بتوانند بیماری را از نقاط گرفتار به نقاط غیرگرفتار یا 
کمتر گرفتار، آن هم با مولفه تاثیرگذاری مانند ویروس 
و  سخت  بسیار  بهاری  کنند،  منتقل  یافته  موتاسیون 

شاید تابستانی متعاقب آن سخت تر را داشته باشیم.
خیز شتابنده بیماران سرپایی کرونا

توجه  مورد  ما  عرایض  مختلف  دالیل  به  گفت:  نمکی 
قرار نگرفت. کالبدشکافی این بی توجهی مشکلی را از 
این روزهای سخت  را در  نمی کند و دردی  کشور حل 
درمان نمی کند. منحنی را می بینیند که در کل کشور 
متاسفانه آمار بستری ها رو به فزونی است و در بسیاری 
آنها در  با  روز  دانشگاه ها که شبانه  از شهرها مسئوالن 
تماسم، احساس سخت و سنگینی از بار بیماری و کمبود 
در  دارند.  نباشند،  پاسخگو  است  ممکن  که  امکاناتی 
زمینه بیماران سرپایی یک خیز شتابنده عمودی داریم.

صف مرغ، دورهمی و سفر؛ علت افزایش کرونا در 
کشور

وزیر بهداشت گفت: آنچه امروز در زمینه بیماران بستری 
خرید  برای  مردم  طوالنی  صف های  از  ناشی  می بینیم 
مرغ و...در شب عید است و بعد از آن دورهمی ها و شروع 
آثار سفرها و جایجایی است و هنوز هفته آینده منتظر 

یک خیز سنگین تر از موارد بستری در کشور هستیم.
برای کادر بهداشت و درمان روزهای سختی است

وزیر بهداشت گفت: متاسفانه هنوز جا دارد تا این شیب 
را تندتر ببینیم. تقریبا همه استان های ما متاسفانه در 
یک خیز شتابنده بی وقفه دارند جلو می روند و برای 
همکاران من که ۱۴ ماه است که شبانه روز تالش کردند 
و خیزهای مختلفی را مهار کرند، بسیار روزهای سختی 
است. من پیش از عید اعالم کردم که تاب آوری مردم 
مهم است، اما تاب آوری کادر بهداشت و درمان کشور که 
یک روز خوش در طول ۱۴ ماه نداشتند، بسیار بسیار 

مهم تر است.
خیز  منتظر  آینده  هفته  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزیر 
سنگین تر موارد بستری بیماری در کشور هستیم، گفت: 
هفته جاری و هفته آتی نقشه کشور به مراتب قرمزتر و 

حتی به سمت سیاهی خواهد رفت.

پرونده کشدار مردی که چشمش به خاطر فروش سبزی گندیده کور شد
شرق نوشت: پسر جوانی که متهم است به  خاطر سبزی 
او  کوری چشم  باعث  و  درگیر  مرد سبزی فروش  با  گندیده 

شده است، محاکمه شد.
او  شد.  تشکیل  قربانی  شکایت  با  متهم  این  علیه  پرونده 
او پرتاب  از دور چیزی به چشم  نام پیمان  گفت: جوانی به 
اولین  در  شاکی  مرد  است.  شده  او  کوری  باعث  و  کرده 
در  من  داد:  توضیح  بیمارستان  تخت  روی  خود  شکایت 
میدان میوه وتره بار سبزی فروش هستم. روز حادثه با یکی از 
مشتریان درگیر شدم و درگیری تمام شد، چند ساعت بعد 
کوری ام  باعث  که  کرد  برخورد  چشمم  به  چیزی  یک دفعه 
را حفظ  بینایی ام  بتوانم  بسیار خرج کردم که  اینکه  با  شد. 

کنم، اما پزشکان نتوانستند کاری برایم بکنند.
با شکایت این مرد متهم به نام پیمان احضار شد. او گفت: 
آنجا  حادثه  زمان  در  اصال  چون  ندارم،  قبول  را  اتهام  من 
کجا  حادثه  زمان  در  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  او  نبودم. 
از هیچ  چیز  اصال  و  بودم  زمان خانه  بود، گفت: من در آن 

خبر ندارم.
کیفرخواست،  صدور  و  جوان  مرد  شکایت  با  بااین حال 
تهران  استان  کیفری  دادگاه  به  رسیدگی  برای  پرونده 

فرستاده شد. متهم در شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران 
ابتدای جلسه رسیدگی، کیفرخواست علیه  محاکمه شد. در 
متهم خوانده شد. سپس شاکی در جایگاه قرار گرفت و گفت: 
تنها کسی که به او ظن دارم، پیمان است چون روز حادثه 
را جدا کردند،  ما  اینکه مردم  از  بعد  و  با من درگیر شد  او 
را سر جایش می آورم. من  و حالت  برمی گردم  دوباره  گفت 
با کسی دشمنی ندارم که بخواهد چنین بالیی سرم بیاورد، 

تنها دشمن من پیمان است.
او درباره لحظه حادثه گفت: من در مغازه در حال کار بودم 
نفهمیدم  اصال  کرد،  برخورد  چشمم  به  چیزی  یک دفعه  که 
چه بود و از کجا پرتاب شد، فقط می دانم از فاصله دور چیزی 
انگار که با  به چشمم برخورد کرد. چیزی شبیه شلیک بود 
تیرکمان به من زده باشند. متهم گفت: من ندیدم پیمان به 
چشمم زده باشد اما اطمینان دارم او این کار را کرده است، 

چون من دشمن دیگری نداشتم.
حادثه  روز  گفت:  و  گرفت  قرار  جایگاه  در  پیمان  سپس 
صبح خیلی زود به تره بار رفتم و مقدار زیادی سبزی خریدم. 
تره بار  به  شدم،  عصبانی  خیلی  من  و  بود  گندیده  سبزی ها 
رفتم و با مرد سبزی فروش جروبحث کردم، وقتی او به سمت 

من آمد، با عصبانیت فحاشی کرد و بعد با هم درگیر شدیم، 
کسانی که در تره بار کار می کردند، جلو آمدند و ما را از هم 
تالفی  گفتم  و  بودم  عصبانی  لحظه  آن  در  من  کردند.  جدا 
و چند  رفتم  خانه  به  نکردم؛  را  کار  این  واقعا  ولی  می کنم، 
ساعت بعد هم با دوستانم قرار داشتم. آنها به خانه ما آمدند 
و با هم صحبت و بازی کردیم. من شاهدانی دارم که شهادت 
می دهند زمان حادثه پیش من بودند و من در آن زمان در 
آمد  به عمل  پرونده تحقیق  از شاهدان  نبودم. سپس  تره بار 
کنار  در  حادثه  وقوع  زمان  در  متهم  دادند  توضیح  آنها  و 

آنها بود.
است  ندیده  را  کسی  می گوید  شاکی  گفت:  متهم  سپس 
که به سمتش چیزی پرتاب کند، فقط به  خاطر اینکه چند 
ساعت قبل از این حادثه با او درگیر شده بودم، من را متهم 
به  و  بودم  خانه  در  که  دارم  شاهد  من  درحالی که  می کند، 
سمت کسی هم چیزی پرتاب نکردم و کامال بی گناه هستم.

در این هنگام مرد شاکی گفت: من هیچ کاری نکرده بودم 
که با کسی دشمنی داشته باشم. مرد متهم هم من را تهدید 
کرد و گفت کاری می کند از اینکه سبزی گندیده فروخته ام 
پشیمان شوم. درست است که من او را به چشم ندیدم، اما 

قسم می خورم که او این کار را کرده است و من دراین باره 
به  او هستم. ضربه ای که  اطمینان دارم و خواستار مجازات 
چون  کنند.  تخلیه  را  چشمم  شده  باعث  خورده  من  چشم 
همه اجزای چشمم از بین رفته و کامال له شده بود. چیزی 
که پرتاب شد و به چشم من برخورد کرد از فاصله دور بود 
که حتی  بود  به  حدی  داشت. شدت ضربه  زیادی  و شتاب 

بخشی از استخوان صورتم هم شکست.
موکل  گفت:  و  گرفت  قرار  جایگاه  در  متهم  وکیل  سپس 
نشان  که  دارد  وجود  هم  مدارکی  ندارد.  قبول  را  اتهام  من 
می دهد او در زمان حادثه اصال در میدان تره بار نبوده است. 
هم  تره بار  میدان  در  مأموران  تحقیقات  و  بوده  خانه  در  او 
نشان می دهد کسی او را در تره بار ندیده است. شاکی فقط 
می کند.  مطرح  را  ادعایی  چنین  براساس حدسیات خودش 
قرار  جایگاه  در  دفاع  آخرین  بیان  برای  پیمان  نهایت  در 
گرفت و گفت: من همچنان اتهام را قبول ندارم و درخواست 
سبزی  من  به  او  نکردم.  کور  را  مرد  این  من  دارم.  برائت 
کور  را  او  من  اما  کردم  اعتراض  هم  من  و  فروخت  گندیده 
نکردم.بنا بر این گزارش قضات بعد از پایان جلسه محاکمه، 

برای تصمیم گیری و صدور رأی وارد شور شدند.

در ایام روزه داری برای پیشگیری از تشنگی چه کنیم؟
تغذیه  متخصص  یک  نوشت:  جوان  خبرنگاران  باشگاه 
امری طبیعی  رمضان  ماه  در  تشنگی  درمانی گفت:  رژیم  و 
تا حدی آن  با مصرف برخی مواد غذایی می توان  اما  است، 

را کنترل کرد.
نرگس جوزانی، متخصص تغذیه و رژیم درمانی، در خصوص 
افطار  و  وعده سحر  در  رمضان  ماه  در  باید  که  غذایی  مواد 
مصرف شود، اظهار کرد: یکی از مهم ترین مسائلی که افراد در 
ماه رمضان با آن مواجه می شوند تشنگی و گرسنگی است که 
این امر کامال طبیعی خواهد بود، اما با رعایت برخی موارد و 
داشتن یک برنامه غذایی مناسب در این ایام می توان از بروز 

گرسنگی و تشنگی بیش از حد تا حدودی جلوگیری کرد.
او افزود: بسیاری از افراد در ایام روزه داری به دلیل عادت 
نداشتن به مصرف غذا در وعده سحر این وعده را حذف کرده 
بدون  نهایت  در  و  می کنند  آن  جایگزین  را  شام  وعده  یا  و 
سحری روزه می گیرند که خود این امر مهم ترین عامل برای 

افت و کاهش انرژی در طول روز خواهد بود.
ممکن  رمضان  ماه  اول  روزهای  در  کرد:  بیان  جوزدانی 
است افراد بعد از وعده سحر دچار معده درد شوند که برای 
پیشگیری از این اتفاق بهتر است قبل از شروع ماه رمضان 

وعده ای را به عنوان وعده سحری قرار دهند.
به  باید  ماه رمضان  ایام  نکته ای که در  او گفت: مهم ترین 
آن توجه داشت میزان مصرف غذا در وعده های سحر و افطار 

از  مشکالتی  وعده ها  این  از  هریک  در  پرخوری  زیرا  است، 
قبیل معده درد را به همراه داشته باشد.

این متخصص تغذیه و رژیم درمانی افزود: باید وعده افطار 
را مانند وعده صبحانه دانست و معموال از مواد خوراکی سبک 
استفاده کرد. همچنین شام را یک ساعت بعد از مصرف افطار 
بروز  سبب  افطار  و  شام  همزمان  مصرف  زیرا  کرد،  میل 

بیماری های گوارشی خواهد شد.
یک  سحر  وعده  در  که  است  این  حالت  بهترین  گفت:  او 
وعده غذایی کم چرب و تا حد امکان سرخ نکردنی استفاده 
شود. منظور از مصرف غذاهای کم چرب به این نیست که 
زیرا  نکنند،  استفاده  چربی  و  روغن  از  عنوان  هیچ  به  افراد 
روغن  از  آن ها  پخت  برای  که  رژیمی  غذاهای  از  استفاده 
استفاده نمی شود در وعده سحر منجر به گرسنگی در طول 
روز خواهد شد؛ بنابراین غذاهای مصرفی باید تا حد معقولی 

روغن داشته باشند.
تشنگی  از  آن ها  مصرف  که  موادی  خصوص  در  جوزدانی 
کرد:  تصریح  می کند،  جلوگیری  روز  طول  در  حد  از  بیش 
بدن  در  آب  دارنده  نگه  عوامل  مهم ترین  از  یکی  سبزیجات 
ساالد  یا  و  شده  پخته  صورت  به  آن ها  مصرف  که  هستند 
سبزیجات در وعده سحر به شدت توصیه می شود. همچنین 
باتوجه به این که مصرف میوه در این ایام تا حد قابل توجهی 
کاهش می یابد سبزیجات جایگزین خوبی برای آن ها خواهند 

بود. استفاده از آش و سوپ در وعده افطار نیز توصیه می شود.
غالت  مصرف  گفت:  درمانی  رژیم  و  تغذیه  متخصص  این 
از  یکی  زیرا  می شود،  توصیه  روزه داری  ایام  در  دار  سبوس 
منابع غذایی هستند که می توانند فرد را تا طوالنی مدت سیر 
ویژه  به  پروتئین  دریافت  غالت  مصرف  کنار  در  دارند.  نگه 
از طریق حبوبات، گوشت و لبنیات به دلیل اینکه خاصیت 
به  منجر  و سحر  افطار  وعده های  در  دارند  کنندگی  سیری 

بازتوانی بدنی خواهد شد.
شیرینی  عنوان  به  بامیه  و  زولبیا  مصرف  خصوص  در  او 
تنها شیرینی  بامیه  و  بیان کرد: زولبیا  محبوب ماه رمضان، 
با شهد غلیظ است که هنگام مصرف آن  سرخ شده همراه 
احساس سیری نکرده و در مصرف آن ها زیاده رویی می کنید 
تغذیه ای  خاصیت  تنها  نه  شیرینی ها  این  دلیل  همین  به 

ندارند بلکه زیاده روی در مصرف آن ها بسیار مضر است.

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

روایت »کرمان امروز« از اهمیت شعار امسال؛ »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« و خبرتلخ تعطیلی یک معدن با 1200 کارگر در استان؛

تعطیلی معدن آسمینون برخالف شعار سال

اشاره:
رهبر معظم انقالب اسالمی سال ۱۴۰۰ را سال" تولید، 
کردند:  تاکید  و  نامگذاری  ها"  زدایی  مانع  ها،  پشتیبانی 
شعار انقالبی جهش تولید امسال باید با حمایت همه جانبه 

و رفع موانع کامال محقق شود.
در حالیکه عزم همه نهادها و دستگاه های اجرایی استان 
برای تحقق شعار سال سمت و سو پیدا می کند، تعطیلی 
یک معدن در استان در نیمه دوم فروردین ماه، خبر ساز 

شد.
آنگونه که از خبرها شنیده می شود ۱۲۰۰ کارگر معدن 
این  استان  منطقه  ترین  جنوبی  در  آسمینون  کرومیت 
خواستار  و  اند  شده  بیکار  معدن  تعطیلی  دلیل  به  روزها 
همین  در  هستند.  معدن  بازگشایی  و  تولید  موانع  رفع 
زمینه نوشتاری تهیه شده که در ادامه  قابل مطالعه است.

یک پرسش مهم
سال جدید و تازه نفس با عنوان سال رفع موانع تولید از 
راه رسیده؛ سالی که انتظار می رود عزم همه مدیران جزم 
این روزها  اقتصادی  تولید ملی در شرایط سخت  تا  شود 

جانی تازه گیرد.
یادمان نرفته است که  سال گذشته سال "جهش تولید" 
نام داشت و مدیران استان سعی کردند تا حداقل کارنامه 
قابل قبولی از خود بر جای بگذارند. اما پرسش مهم همه 
مردم استان و رسانه های مطالبه گر امروز این است:" چه 

خبر از رفع موانع تولید"؟
در  تولید  موانع  رفع  برای  امروز  تا  هایی  تالش  گرچه 
استان کرمان انجام شده، ده ها دستور العمل و آیین نامه 
اجرایی مقرر گشته و همه در کالم حداقل، خواسته اند تا 

آمارها چیز دیگری می  اما  بردارند؛  از میان  را  این موانع 
گوید.

صنعت،  سازمان  سوی  از  شده  ارائه  آمارهای  اساس  بر 
مصوبات  از  نیمی  تنها  کرمان  استان  تجارت  و  معدن، 

کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان در 
سال ۹۹ اجرایی شده و نیم دیگر بر روی زمین مانده است.
مصوباتی که به گفته فعاالن اقتصادی و تولید کنندگان 
اندازه یک  به  آنها حتی  از  استان، اجرای زودتر هر کدام 
تولید  از روی دوش  را  قابل توجهی  بار  توانست  روز، می 

استان بردارد.
نگاهی به تعطیلی معدن بزرگ آسمینون

کرومیت  سنگ  معادن  معدود  جزو  آسمینون  معدن 
فلز  این  استراتژیک  ذخایر  ترین  مهم  از  که  است  کشور 
در خاورمیانه محسوب می شود و نقش مهمی در صنایع 
کشور به خصوص تولید فوالد ضد زنگ دارد و این روزها 

وضعیت مناسبی ندارد.
کارگران این معدن که مدت ها بود با مشکل تاخیر در 
رفع  سال  در  حال  بودند  مواجه  بیمه  و  حقوق  پرداخت 
به روی خود بسته  را  ناگاه درهای معدن  به  تولید  موانع 
جنوب  تجارت  و  صنعت  سازمان  رییس  چه  اگر  دیدند. 
برای رفع مشکالت موجود خبر داد و  از پیگیری  کرمان 
گفته است تمام تالش خود را  به کار گرفته است تا این 
اما  شود  فعال  دوباره  ممکن  زمان  ترین  کوتاه  در  معدن 

تاکنون خبری از بازگشایی معدن نشده است.
سخن آخر

تولید استان کرمان در سال ۱۴۰۰ بیش از همیشه تشنه 
حمایت و کمک همه مدیران و دستگاه های اجرایی خواهد 
کشورمان  اقتصادی  رشد  در  را  خود  نقش  بتواند  تا  بود 

پرنگ تر سازد.
زیر  امور  و  اجتماعی  تامین  مالیاتی،  بانکی،  مشکالت 
و  لزوم  نظیر  تری  اساسی  و  مهم  مسائل  کنار  در  بنایی 
روزها  این  دشمنان،  ناجوانمردانه  های  تحریم  با  مقابله 
را در  استان کرمان  و معدنی  تولیدی، صنعتی  واحدهای 
شرایط حساسی قرار داده و کمک به آنها را اجتناب ناپذیر 

ساخته است.

  در حالیکه عزم همه نهادها و دستگاه های اجرایی استان برای تحقق شعار سال سمت و سو 
پیدا کرده است، تعطیلی یک معدن در استان در نیمه دوم فروردین ماه، خبر تلخی بود. 
اما آمارها  انجام شده،  استان کرمان  تولید در  برای رفع موانع  امروز  تا  گرچه تالش هایی 
و  معدن  صنعت،  سازمان  سوی  از  شده  ارائه  آمارهای  براساس  می زنند.  دیگری  حرف 
تجارت استان کرمان تنها نیمی از مصوبات کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان 
در سال 99 اجرایی شده و نیمی دیگر بر زمین مانده و خبر تعطیلی یک معدن با 1200 کارگر 

کامال برخالف شعار سال است و...
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به قلم 
محمد فتح نجات

روایت »کرمان امروز« از جزییات طرح »ثبت اطالعات ملکی در سامانه  امالک و اسکان« و ابهامات و تنبیهاتی که در این طرح ارزشمند وجود دارد:

محرومیت از یارانه، گواهینامه، انشعابات و افتتاح حساب بانکی

سالهاست که مجلس و دولت بر لزوم تخصیص مالیات بر 
امالک تاکید دارند و از سویی دیگر مشخص شدن تعداد 
امالک بالاستفاده و به اصطالح احتکار شده یکی از موارد 
با اهمیت جامعه امروز است. جامعه ای که متاسفانه بسیار 
در آن مشاهده می شود که شرکت های بزرگ اقتصادی یا 
افراد سرمایه دار اقدام به خرید و احتکار مسکن می کنند 
و با در دست گرفتن قیمت باعث اخالل در بازار مسکن و 
حتی ساخت و ساز می شوند. این اتفاقی نامیمون است 
که باید بسیار پیش از اینها فکری به حالش می شد، به 
هر حال خوشبختانه امروز دولت و مجلس پای کار آمده 
اند و طرحی که در اکثر کشورهای پیشرفته انجام می شود 
امروز در ایران آغاز به کار کرده است. در این طرح تمامی 
ایرانیان باید اطالعات سکونت خود را ثبت کنند و از طرفی 
هم صاحبان باید وضعیت امالک خود را شفاف سازی کنند. 
خانه های بدون سکنه یا منازلی که به اجاره داده شده است 
باید مشخص شود. به این صورت است که مالک مجبور 
می شود مالیات مربوط به درآمد خود از ملک استیجاری 
را پرداخت کند. از سویی دیگر در مراتب بعدی این طرح 
صاحبانی که تعداد زیادی خانه بدون سکنه دارند، در این 

باره باید پاسخگو باشند.
در ابتدا که این طرح به صورت عمومی بیان شد، بسیاری 

نام  ثبت  با  توانند  می  که  بودند  عقیده  این  بر  افراد  از 
اما  نکردن در این سامانه مشمول هزینه های آن نشوند. 
تنبیهات  اعالم شد که  این طرح  بعدی  اطالعیه های  در 
که  نحوی  به  است.  افرادی  چنین  انتظار  در  بسیاری 
اطالعات  معتقدند  افراد  »برخی  شد؛  اعالم  پیش  چندی 
ملکی آنها نیازی به ثبت کردن ندارد اما مشکل اینجاست 
ثبت  ناقص  را  اطالعات خود  یا  که خالف اظهاری  افرادی 
یارانه،  دریافت  مانند  دولتی  خدمات  دریافت  از  کنند 
گواهینامه، انشعابات، افتتاح حساب بانکی و مواردی از این 
تمامی  این محدودیت ها که در  قبیل محروم می شوند« 
کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه وجود دارد، نوعی 
تضمین اجرایی برای اجرای طرح مربوطه به شمار می آید. 
بنابراین شهروندان عزیز باید هرچه سریع تر به این سامانه 
مراجعه کرده و اطالعات خود را به صورت شفاف ارائه کنند.
ثبت اطالعات ملکی و سکونتی خانوارها در سامانه امالک 
است.  درج  قابل   amlak.mrud.ir نشانی  به  اسکان  و 
الزم به ذکر است که کلیه سرپرستان خانوار اعم از شهری 
واحدهای  مالکین  تمامی  و  و مستاجر  مالک  روستایی،  و 
سکونت  محل  اطالعات  که  هستند  مکلف  مسکونی 
مالکیت های  -با  خود  مالکیت  تحت  امالک  و  )اقامتگاه( 
رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی- را ظرف مدت 
و  سامانه امالک  در   ۱۴۰۰ فروردین   ۱۹ تاریخ  از  ماه  دو 

اسکان ثبت کنند.
برای  که  دارد  دقت  به  نیاز  نکته  این  مذکور  طرح  در 
ثبت نام در سامانه امالک و اسکان خط تلفن همراه بایدبه 
کاربر  به  بعدی  مرحله  به  ورود  اجازه  تا  باشد  مالک  نام 
داده شود. در بند ۷ از تبصره ۸ اصالحیه ماده ۵۴ مکرر 
 ۱۳۹۹ آذرماه  پنجم  مصوب  مستقیم  مالیات های  قانون 

مجلس، موضوع مهمی وجود دارد که هموطنان الزم است 
به آن توجه کنند. و آن این است که طبق این بند پس 
از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره )۱( این ماده، 
دستگاه های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح 
حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال 
تعویض  کمک معیشتی،  و  حمایتی،یارانه ای  سیاست های 
پالک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، 
ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، 
مدارک خودرو، اخطاریه، ابالغیه، ثبت نام مدارس در منطقه 
محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال 
آن را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح 
در  آنان  اصلی  اقامتگاه  به  مربوط  یکتای درج شده  نشانی 
سامانه امالک و اسکان کشور ارائه کنند. همچنین حداکثر 
ظرف مدت شش ماه پس از الزم االجرا شدن این تبصره، 
همه ارائه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضالب، 
برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را براساس اطالعات 
مندرج در سامانه امالک و اسکان کشور، مطابق با کد پستی 

یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره بردار صادر کنند.
بخش  در  است  مستاجر  تصرف  در  خانه  اگر  بنابراین 
افزودن ملک پس از ورود اطالعات واحد مسکونی گزینه 
انتخاب شود و اطالعات  باید  شخص دیگری ساکن است 
قرار  مسکونی  واحد  اگر  برسد.همچنین  ثبت  به  مستاجر 
است واگذار شود انتخاب گزینه واگذاری ملک الزامی است. 
افرادی که اجاره نامه دستنویس و بدون کد رهگیری دارند 
بنگاه  یک  از  حتما  باید  و  ندارند  را  اطالعات  ثبت  امکان 
اطالعات  فردی  کنند.اگر  دریافت  رهگیری  کد  معامالتی 
ملکی خود را ثبت کند و اشتباهی صورت بگیرد و ثبت 
نهایی شده باشد دیگر امکان تغییر اطالعات وجود ندارد که 

البته بسیاری از مردم از این موضوع گالیه دارند و در خور 
است که مسئوالن این معضل را مرتفع سازند.حتما در زمان 
مرورگرهایGoogle Chromeیا از  اطالعات  ثبت 

Mozilla Firefox استفاده کنید. همچنین توجه داشته 
باشید به وی پی ان متصل نباشید و در زمان ثبت اطالعات 
آن را خاموش کنید. اگر موقعیت سکونتی تغییر کرد وارد 
بخش امالک تحت مالکیت در کنار ردیف ملک خود روی 
گزینه ثبت یا تغییر ساکن کلیک کنید و وضعیت جدید 
سکونتگاه را به ثبت برسانید.در صورتی که ملک به مدت 
۱۲۰ روز غیر متوالی در طول سال مالیاتی خالی باشد، باز 
قانون  در  شد.  خواهد  خالی  خانه  بر  مالیات  مشمول  هم 

مشمول  هم  سکونت  غیرقابل  و  متروکه  خانه های  جدید 
مالیات می شود و افرادی که دارای چنین ملک هایی هستند 
باید سریعا نسبت به تعیین وضعیت ملکی خود اقدام کنند.

بار دیگر باید به این موضوع اشاره کنم که پرداخت مالیات 
بخشی از آبادانی کشور است و کلید توسعه و رشد اقتصادی 
است. اینکه عده ای سودجو بیش از ۱۰۰۰ باب مسکن را 
در شهر کرمان احتکار کرده اند و به کسی نمی فروشند و 
اینگونه در حال باال بردن قیمت هستند، نشان می دهد که 
این طرح چقدر در جامعه بیمار اقتصادی ما الزم است. پس 
هر شهروند ایرانی باید برای آبادانی کشورش چنین طرحی 

را با آغوش باز بپذیرد.

یاد ایام؛ قبل و بعد از کرونا

مرور  را  و خاطرات گذشته خود  ایام  یاد  اینکه  از  قبل 
از   پس  کروناویروس  شیوع  بر  مختصری  مرور  به  کنیم 
۱۴ ماه که سایه شوم خود را بر این جهان انداخته است، 

می پردازیم.
نفر  هزار   ۷۰ بر  افزون  حداقل  کنون  تا  بیماری  این 
سه  و  برزیل  در  را  نفر  هزار   ۳۰۰ باالی  و  ایران  در  را 
میلیون نفر را در جهان روانه گورستانها کرده است و تا 
امروز در جهان بیش از ۷۰۰ میلیون دوز واکسن توزیع 
درمان  کادر  واکسیناسیون  فقط  ایران  در  و  است  شده 
تا  و  اند  Sputink-V شروع کرده  واکسن روسی  با  را 
واکسینه  از کادر درمان  نفر  به ۲۰۰ هزار  نزدیک  کنون 
مهر  در  هم  سراسری  عمومی  واکسیناسیون  و  اند  شده 
های  واکسن  بودن  موفق  در صورت  ماه ۱۴۰۰ شمسی 
تولیدی ایران به امید خداوند شروع خواهد شد. متاسفانه 
تا کنون جهش ژنتیکی این ویروس به طور وحشتناکی 

تلفات را در بین کودکان باال برده است.
به طوریکه تا امروز در آمریکا ۲6۷ کودک در اثر کرونا 
اند و در اهواز هم ۱۹ کودک در بیمارستان  در گذشته 
کودکان اهواز جان خود را از دست داده اند و در شهرهای 
ده  تا  یک  از  تفاوت  به  کودک  تعدادی  هم  ایران  دیگر 
کودک در اثر بیماری کووید ۱۹ جان خود را از دست داده 
اند. بطوریکه شرکت های داروئی بزرگ که در کار ساخت 

واکسینه  راستای  در  را  خود  تحقیقات  هستند  واکسن 
کردن کودکان شروع کرده اند . در ضمن وزیر بهداشت 
ایران درباره خطیر بودن موقعیت کنونی کرونا در ایران به 
تمام بیمارستان های ایران دستور داده است برای مقابله 
را  خود  اورژانسی  غیر  های  عمل  تمام  کرونا  بیماری  با 
و ۱۲۹  قرمز  وضعیت ۲۵۷ شهر  ایران  در  کنند.  کنسل 

شهر تا کنون نارنجی است.
تعداد مرگ و میرهای این بیماری در جهان تا کنون با 
تلفات جنگ جهانی برابری می کند و هنوز که هنوز است 
قصد ترک این دنیا را ندارد و روز به روز لجام گسیخته 
تر و وحشی تر می شود. تعداد تلفات روزانه نه تنها در 
این مدت ۱۴ ماه کمتر نشده بلکه در برخی از کشورها 
تمام  در  تازگی  به  ایران  در  است.  شده  هم  برابر  چند 
شهرهای ایران پیک سوم تمام نشده، پیک چهارم آن در 
اثر تعطیلی دو دوره ای ایام عید نوروز و نیمه شعبان با 

شدت هر چه بیشتر شروع شده است.
زیادی  تعداد  متاسفانه  عراق  مرز  شدن  بسته  وجود  با 
از ایرانیان با گروه های گردشگری غیر مجاز مخفیانه به 
کشور  آن  در  سیاحت  و  سیر  مشغول  و  اند  رفته  عراق 
هستند. متاسفانه دیگر این بیماری به پیر و جوان رحمی 
و  برد  می  بین  از  دلخواه  به  را  گروه  دو  هر  و  کند  نمی 
بر  مزید  هم  امور  اولیای  نقیض  و  ضد  های  بخشنامه 
علت شده است. واکسیناسیون همگانی مرحله اّول نصف 
جمعیت تعدادی از کشورهای مرفه به پایان رسیده است 
اتباع خود  به  پاسپورتهای سبز هم  این کشورها  و حتی 
داده اند و تعداد تلفات آنها هم روز به روز کمتر می شود. 
نفر  نفر جمعیت یک  از هر چهار  ثروتمند  در کشورهای 

واکسن زده اند و در کشورهای فقیر از هر پانصد نفر یک 
نفر واکسن زده است.

شروع  جهان  کشورهای  از  خیلی  در  متاسفانه  ولی 
این  و  رود  می  پیش  ُکندی  به  عمومی  واکسیناسیون 
به خطر می  را  امنیت عمومی و سالمت همگانی  مساله 
اندازد. متخصصین علوم ویروس شناسی می گویند ممکن 
است سالها جهان درگیر این بیماری باشد. به همین خاطر 
تعدادی از کشورهای ثروتمند سعی کرده اند که مقداری 
از واکسن های اضافی خود را در اختیار کشورهای فقیر 
کن  ریشه  از سه طریق  بیماری  این  کلی  بطور  بگذارند. 

می شود:
اجباری  و  کامل  قرنطینه  بیماری  این  شروع  در   ۱-
خیلی  متاسفانه  ولی  بود.  بیماری  این  با  مبارزه  راه  تنها 
از کشورها این فرصت طالیی را از دست دادند. تنها کشور 
چین با قرنطینه کامل ایالت )ووهان WOHAN( با ۱۱ 
میلیون جمعیت آن موفق شد در کمتر از ۳ ماه با حداقل 
تلفات برای همیشه از شر این بیماری در امان باشد و رشد 
صنعتی خود را با ۱/۵ میلیارد جمعیت به باالترین رشد 

صنعتی در بین تمام کشورهای جهان برساند.
تعداد  شدن  مبتال  اثر  در  که  جمعی  ایمنی   ۲-
طور  به  مردم  بقیه  فقیر  کشورهای  جمعیت  از  زیادی 
ها  دولت  دوش  از  باری  و  شوند  می  واکسینه  طبیعی 
برداشته می شود و تا به ایمنی گله ای یا جمعی برسند. 
کنون ۳۰  تا  است  گفته  کرونا  ملی  ایران عضو ستاد  در 

میلیون نفر به کرونا مبتال شده اند.
تزریق واکسن  که مسئوالن کشورهای مترقی   ۳-
و پیشرفته سعی می کنند زمان را از دست ندهند و در 

کامل  ریزی  برنامه  با  اّول  روز  از  که  معلوم  زمان  مدت 
است کل  تعیین شده مشخص شده  پیش  از  و  دقیق  و 
جمعیت را به رایگان واکسینه کنند و از صدمات مهلک 
این بیماری در آینده در امان باشند. به تازگی مشخص 
شده است در انگلستان از هر ۷ نفری که به بیماری جهش 
یافته انگلیسی یا آفریقایی دچار شده و بهبود یافته اند یک 
نفر از نشانه های دراز مدت این بیماری رنج می برد. و این 
مساله هشداری است برای کشورهایی که واکسیناسیون 
این  در  بیماری  این  اند. چرا که هر چه  نکرده  را شروع 
خطرناکتر  آن  ژنتیکی  های  بکشد جهش  طول  کشورها 
می شود و عوارض آن طوالنی تر و به همان مرحله ای 
بیماری مرگ و میر به  باالی  تلفات  اثر  می رسد که در 
طرز وحشتناکی سیر صعودی پیدا می کنند و دیگر کمتر 
کسی پیدا می شود که بتواند از عوارض این بیماری در 
زدن  واکسن  از  قبل  دنیا  در  که  کشورهایی  باشد.  امان 
تلفات آنها باالی هزار نفر بود اکنون در اثر تزریق واکسن 

تلفات روزانه آنها به زیر ۱۰ نفر رسیده است.
بیماری کرونا هیچکس در  با  رابطه  به قول معروف در 
امان نخواهد بود مگر اینکه همه در امان باشند که آنهم 

در اثر واکسیناسیون همگانی میسر خواهد شد. 
باعث  ایران  شهرهای  بیشتر  در  کرونا  تلفات  متأسفانه 
شده که گورستانها پذیرش اجساد جدید را نداشته باشند. 
از جمله سخنگوی شورای شهر تهران گفته است که در 
در  و  هستند  آرامستان  برای  جدیدی  محل  جستجوی 
کرمان هم سالهاست که گورهای آرامستان جدید را پیش 
فروش کرده اند و به زودی انباشت متوفیات در این استان 
باعث خواهد شد که هر چه زودتر آرامستان جدید را با 

همه نواقص آن افتتاح کنند. به تازگی بزرگترین شرکت 
داروئی هندوستان به علت مشکالت فراوان در کشورش 
صادرات واکسن را متوقف کرده است و به همین خاطر 
دادستان هندوستان دستور داده است صدور تعداد ۷۳۵ 
ایران صادر شود  هزار دوز واکسن که قرار بوده است به 
متوقف شود. به همین خاطر اتحادیه اروپا هم برای مقابله 
با این مورد جلو صادرات واکسن آستروزنکا را گرفته است.

خیلی  دیگر  کشورهای  برای  واکسن  تهیه  نتیجه  در 
مشکل شده است و به همین خاطر در کشور ما رئیس 
جمهوری بخشنامه ای صادر کرده است که ارز نیمایی در 
اختیار شرکتها و افراد صاحب صالحیت قرار بگیرد که از 
هر طریقی که صالح می دانند واکسن را خریداری کنند 
ادارات در  و تحت نظر وزارت بهداشت در کارخانه ها و 

قبال وجه آن در اختیار عموم قرار دهند. 
در ضمن تلفات کرونا بعد از تعطیالت عید رو به صعودی 
نفر،   ۱۱۳ فروردین   ۱۳ جمعه  است:  قرار  این  به  و  است 
شنبه ۱۴ فروردین ۱۲۳ نفر و یکشنبه ۱۵ فروردین ۱6۱ 
نفر دوشنبه ۱6 فروردین ۱۷۲ نفر و سه شنبه ۱۷ فرودین 
۱۷۴ نفر و چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۹۳ نفر و پنجشنبه ۱۹ 
فروردین ۱۸۵ نفر و جمعه ۲۰ فرودین ۱۵۵ نفر و شنبه ۲۱ 
فروردین ۱۹۳ نفر در اثر کرونا درگذشته اند و بنا به گفته 
وزارت بهداشت این اعداد رو به افزایش است و همانطور که 
در پیش گفته شد واکسیناسیون همگانی قرار شده است که 
به امید خداوند اگر مشکلی پیش نیاید در مهر ماه ۱۴۰۰ 
هنگام  دیر  چه  اگر  شود.  شروع  کشور  سراسر  در  شمسی 

است ولی به قول معروف کاچی بهتر از هیچی...
ادامه دارد...

به قلم
 محمد تقی راهپیما

بخش اول


