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سیاسی ، اجتماعی

روزانهم

معاون استاندار کرمان:

برگزاری مراسم ماه رمضان در 
شهرهای نارنجی و قرمز ممنوع است

 مزایده عمومی فروش امالک و مستغالتآگهی 
 ار: اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانزگ دستگاه مزایده 

واقع در شهرستان  آموزش و پرورشامالک و مستغالت تحت اختیار  فروش   همزاید : موضوع
 به شرح جدول زیر:  منوجان 

 
از طریق سامانه  روز کاری  01تکمیل و تحویل اسناد مزایده: از تاریخ انتشار آگهی روزنامه به مدت  : مهلت دریافت

 ستاد ایران

سامانه ستاد ایران به آدرس  جهت دریافت اسناد مزایده وسایر اطالعات مورد نیاز  به
setadiran.ir 3453م/الف  .مراجعه شود 

 

آموزشی1400-1460935.000.000
منوجان  بخش آسمینون 
روستای نودژ در امتداد 

جاده بهشت زهرا مدرسه 
46.750.000

مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار )ریال(نشانیکاربری  ارزش کل )ریال( امتیازات پالک ثبتی شماره مزایده 

مدیر کل کمیته امداد استان کرمان گفت: در حال حاضر 
در استان ۵ هزار و ۲۰۰ یتیم تحت حمایت کمیته امداد 

وجود دارند که بدون حامی هستند.
یحیی صادقی در جمع خبرنگاران به حامیان خیر ایتام 
و نیکوکاران اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر 
۲۱ هزار و ۵۰۶ یتیم تحت حمایت کمیته امداد استان 

کرمان قرار دارند.
وی افزود: حامیان خیر و نیکوکار در سال ۹۹ بیش از 
۸۶ میلیارد و ۲۴۹ میلیون تومان در راستای کمک به 
ایتام تحت حمایت کمیته امداد به صورت نقدی و کاالیی 
کمک کرده اند. مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( 
استان کرمان گفت: هم اکنون ۵۰ هزار و ۳۴۵ حامی، 
حمایت  را  استان  امداد  کمیته  حمایت  تحت  ایتام 
می کنند که از این آمار ۱۱۸ نفر خارج از کشور هستند 
که ۵۵۵ یتیم تحت حمایت کمیته امداد استان کرمان 
را حمایت می کنند. صادقی تصریح کرد: ۳ هزار و ۴۹۰ 
حامی در استان کرمان از بین کارمندان دولت در قالب 
طرح »هر کارمند حامی یک یتیم« در سال ۹۹ وجود 
دارند ضمن اینکه در سال گذشته مجموعاً ۷ هزار و ۳۴۱ 

حامی جذب کمیته امداد استان شدند.

استان ۵ هزار و ۲۰۰   وی گفت: در حال حاضر در 
یتیم تحت حمایت کمیته امداد وجود دارند که بدون 
حامی هستند لذا از مردم خیر، نوع دوست و نیکوکاران 
ekram. سایت  به  مراجعه  با  تا  دارم  درخواست 

emdad.ir و اتصال به دفاتر کمیته امداد در سراسر 

استان و یا مشارکت در طرح هر کارمند یک حامی، با 
تماس  و ۳۲۲۶۸۷۲۶  تلفن های ۳۲۲۳۷۷۰۹  شماره 
حاصل نمایند و در طرح اکرام ایتام با کمک های مادی 
و معنوی خود مشارکت و از کمیته امداد استان حمایت 

کنند. 
مدیرکل کمیته امداد استان کرمان یادآور شد: طرح اکرام 
ایتام یکی از طرح های موفق این نهاد است زیرا در این 
طرح حس همدلی و همکاری در جامعه اسالمی تقویت 
احسان  ترویج سنت حسنه  به  اینکه  می شود ضمن 
به ایتام و نیازمندان، ایجاد زمینه مشارکت خیران و 
نیکوکاران در امور خیر، حفظ عزت نفس و کرامت انسانی 

ایتام و خانواده های آن ها کمک می کند.

مدیر کل کمیته امداد کرمان:

5 هزار و 200 یتیم بدون حامی در 
استان کرمان وجود دارند

 مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان با اشاره به مشارکت قابل توجه خیرین 
مدرسه ساز در این استان گفت: سال ۱۳۹۸، مبلغ ۹۷ میلیارد تومان، سال گذشته 
۲۳۰ میلیارد تومان و امسال ۲۵۰ میلیارد تومان جذب کمک های خیران را داشته ایم.

سید محمد واعظی نژاد در دیدار با بازرس کل استان کرمان افزود: خیرین کرمانی 
تعهد احداث ۲۲۶ پروژه با ۱۳۱۸ کالس درس را در کرمان تعهد کرده اند.

وی در زمینه رشد جذب مشارکت های خیرین نیز اظهار داشت: این رشد از تعهد 
خیرین نیکوکار از جشنواره بیست و یکم که بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان بود در جشنواره 
بیست و دوم به ۲۵۰ میلیارد تومان رسید که ۷۰۰ درصد رشد داشته است و در کشور 

رتبه اول را در این زمینه کسب کرده ایم.

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان گفت: با سرلوحه قرار دادن شعار سال ۱۴۰۰ 
تولید کالس های ایمن و استاندارد در دستور کار این نهاد قرار دارد.

وی بیان داشت: نامگذاری سال جاری که از منویات و مطالبات رهبر معظم انقالب 
اسالمی است باید سرلوحه کارمان باشد و برنامه داریم با تولید کالس های ایمن و 

استاندارد در راستای تحقق این مهم گام های موثر و بلندی را برداریم.
واعظی نژاد با اشاره به اینکه نوسازی و ساخت مدارس کانکسی، بلوکی و عشایری در 
دستور کار اداره کل نوسازی مدارس کرمان قرار دارد تصریح کرد: طراحی مدارس با 
سازه های جدید و نو با توجه به زیست محیط هایی که در منطقه وجود دارد از برنامه 

های جدی و اولویت دار نوسازی مدارس در سال جدید است. 
عضو شورای فنی استان کرمان از پاسخگویی و ارتباط با مردم از طریق سامانه 
الکترونیکی )سامد( خبر داد و گفت: طی ۲ مرحله از طریق این سامانه به درخواست 
ها و شکایات مردمی پاسخ الزم داده شد و موارد قابل پیگیری نیز در دست اقدام است.

واعظی نژاد در رابطه با اجرای پروژه های نوسازی مدارس اظهار امیدواری کرد: با 
مصوبات خوب کمیسیون تلفیق مجلس و اعتبارات خوبی که برای سازمان نوسازی 
مدارس مصوب شده به حول قوه الهی سال خوبی در حوزه ساخت و ساز مدارس 
خواهیم داشت.  بازرس کل استان کرمان نیز گفت: انجام وظیفه و خدمت به مردم 

هدف مشترک دستگاه های دولتی در حوزه های مختلف است.
احمد آبیار بر نظارت بر انجام وظایف مدیران دستگاه های دولتی در سال جدید تاکید 
کرد و افزود: ترک فعل مسئوالن موضوع اولویت دار بازرسی است که ریاست قوه 

قضاییه نیز بر آن تاکید موکد دارد.

تعهد خیران مدرسه 
ساز کرمان به 250 
میلیارد تومان رسید

۳

 5 خانه جوان در شهرستان های 
استان کرمان در حال ساخت است

۴

مدیرکل ارشاد کرمان:

جامعه فرهنگی مردم را به حضور 
حداکثری در انتخابات ترغیب کند

۴

استاندار کرمان در آیین افتتاح چهارمین سمپوزیوم مجسمه سازی شهرداری کرمان:

شهرداری 
کرمان در این 
دوره کارنامۀ 
قابل قبولی 
داشته است

صفحه ۴
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مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
کرمان خبر داد:

انفجار و آتش سوزی منزل مسکونی و نجات 
دو نفر توسط آتش نشانان

شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل 
کرمان، از وقوع دو حادثه در شهر کرمان خبر داد و گفت: در 
یکی از این حوادث، عدم رعایت نکات ایمنی و بی احتیاطی ، 

باعث انفجار و آتش سوزی منزل مسکونی در شهر کرمان شد.
به گزارش مدیریت ارتباطات سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی ، رضا میرزایی، زمان وقوع این حادثه را ساعت ۱۲:۱۲ 
دقیقه ظهر ۱۵ فروردین ماه در  خیابان »نماز« اعالم کرد و افزود: 
بالفاصله بعد از اطالع از این حادثه، آتش نشانان از ایستگاه های 
یک، دو، چهار و شش در محل حادثه حضور یافتند. وی، علت 
این حادثه را بی احتیاطی در استفاده از مواد نفتی بیان کرد و 
افزود: این انفجار باعث تخریب و آتش سوزی یک منزل مسکونی 
و منزل هم جوار آن شد و همچنین دو واحد مسکونی فوقانی آن 
دچار دودزدگی شدند که حریق با حضور به موقع آتش نشانان 

مهار شد.
شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل 
کرمان خاطرنشان کرد: این حادثه منجر به مصدومیت دو نفر 
از ساکنان منزل شد که یک نفر از آن ها توسط آتش نشانان از 

دل آتش نجات یافت.
میرزایی با اشاره به نجات جان یک نفر دیگر از شهروندان توسط 
آتش نشانان در حادثه دیگری که ساعت ۶:۳۰ دقیقه صبح ۱۵ 
فروردین ماه رخ داد، افزود: پس از اطالع از سانحه  برخورد یک 
دستگاه خودروی »وانت پیکان« با تیر برق، در خیابان »ابوذر 
جنوبی«، بالفاصله تیم اطفای حریق و امداد و نجات سازمان 

آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: با توجه به مصدومیت و محبوس بودن راننده خودرو، 
آتش نشانان بدون اتالف وقت، ضمن ایمن سازی محل حادثه و 
خروج سرنشین مصدوم از داخل خودرو، با انجام موارد ایمنی، از 

حریق احتمالی جلوگیری کردند. 
شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل 
کرمان، در پایان خطاب به شهروندان گفت: ضمن رعایت نکات 
ایمنی برای جلوگیری از بروز حوادث، از به کار بردن مواد نفتی 
جهت باز کردن چاه و از بین بردن حشرات نیز جداً خودداری 

کنید.

 اخبار آتش نشانی
استان کرمان

استاندار کرمان گفت: ثبت نام انتخابات شوراهای اسالمی روستاها از 
فردا آغاز می شود و باید جوانان مطالبه گر برای دفاع از حق مردم به 

میدان بیایند.
علی زینی وند در نشست صمیمی با سازمان های مردم نهاد جوانان 
استان کرمان که به مناسبت هفته جوان در سالن پیامبر اعظم)ص( 
استانداری برگزار شد با تبریک سال نو اظهار داشت: سال بسیار سختی 
از تحریم، کرونا و گرانی را پشت سر گذاشتیم و امیدواریم در سال 

۱۴۰۰ شرایط بسیار خوبی برای مردم اتفاق بیفتد.
وی با بیان اینکه بسیار عالقمندم با جوانان دیدار داشته باشم و تاثیرات 
این جلسات و استفاده از ظرفیت جوانان در جامعه بسیار راهگشاست 
گفت: مدیران باید نشست با جوانان را در دستور کار قرار دهند و از 

نظرات جوانان استفاده کنند.
استاندار کرمان با اشاره به اینکه ایجاد گفتمان مطالبه گری تاثیر خود را 
بر روی تصمیم مدیران خواهد گذاشت و جوانان باید این مطالبه گری 
به حق را انجام بدهند افزود: در این دولت هیچ خالیی در بها دادن 
به تشکل ها نداریم اما کشور درگیر تفسیر سالیق غیرواقعی از قوانین 

است.
وی با بیان اینکه درک مدیران از قوانین می تواند در اجرا موثر باشد 

ادامه داد: مدیری با قوانین درب اتاق خود را قفل می کند و در نهایت 
اداره و نظام را قفل کرده است و مدیری هم با استفاده از همین قوانین 

خودش را در بین مردم می رساند و مشکالت آنها را برطرف می کند.
زینی وند با اشاره به اینکه نیازمند انقالب اداری برای عبور از نظام 
اداری پیچیده مانع تراش و بعضاً فسادزا در کشور هستیم گفت: عدم 

پشتیبانی و مانع تراشی ها، سرمایه های کشور را راکد گذاشته است.
وی با بیان اینکه نامگذاری سال ها توسط مقام معظم رهبری بسیار 
دقیق بوده و امروز کشور درگیر موانع است افزود: تا زمانی که مجلس 
شورای اسالمی قوانین زائد را از پیش رو بردارد باید از مدیران با دانش 
و دارای ذهن باز استفاده کنیم و به اندازه ای که مدیران تنبل و بی انگیزه 

من را عصبانی می کنند از هیچ چیز عصبانی نمی شوم.
استاندار کرمان با اشاره به اینکه سال ۱۴۰۰ سال بسیار مهمی است 
و در دومین سال بیانیه گام دوم انقالب اسالمی قرار داریم گفت: 
کلید واژه هایی که رهبر معظم انقالب می دهند محصول ساعت ها کار 

کارشناسی بوده و یک راهبرد دقیق هستند.
وی با بیان اینکه بودجه پژوهشی ادارات بسیار اهمیت دارد که فقط 
باید در راستای پژوهش جدید هزینه شود افزود: انتخابات را در پیشرو 
داریم، کشور در یک فراز و فرود قرار دارد و باید از دانش گذشتگان 

استفاده شده و آن را در عبور از گردنه ها مورد استفاده قرار دهیم.
زینی وند با اشاره به اینکه دستاورد اصلی نظام در کنار تمام پیشرفت های 
آن برگزاری انتخابات و رای مردم است گفت: برای افزایش مشارکت 
مردم در انتخابات تالش کنید و اجازه ندهید کشورهایی که دیکتاتوری 

اداره می شوند به ما نیشخند بزنند.
وی با بیان اینکه کشور درگیر تحریم شدید ظالمانه است اما به سختی 
اداره شده افزود: ثبت نام انتخابات شوراهای اسالمی روستاها نیز از فردا 
آغاز می شود و باید جوانان مطالبه گر برای دفاع از حق مردم به میدان 

بیایند.
استاندار کرمان با اشاره به اینکه اهمیت انتخابات را برای مردم تبیین 
کنید و برای تعیین سرنوشت کشور به میدان بیایید گفت: جوانان 
تجربه جنگ تحمیلی و دفاع مقدس را بخوانند که چگونه جوانان این 

کشور برای این مرز و بوم و دفاع از ناموس کشور به جبهه ها آمدند.
وی با بیان اینکه از جوانان در کارگروه های تخصصی استان به عنوان 
عضو ناظر استفاده می شود و از این به بعد باید در جلسات از وجود آنها 
استفاده کنند ادامه داد: بچه های پاک و دلسوزی در گروه های جهادی 

فعالیت می کنند و هر جا نیاز باشد کمک خواهیم کرد.
زینی وند با اشاره به اینکه مدیران استان توجه داشته باشند در برون 
سپاری کارهای اداری، اولویت با جوانان و سمن های جوان است گفت: 
به جوانان توصیه می کنم هیچ وقت دنبال شغل اداری و دولتی نباشید 
و سمن های جوان باید فرهنگسازی کنند که اشتغال فقط اشتغال 

دولتی نیست.
وی با بیان اینکه یکی از چالش های مهم استان توسعه نامتوازن است 
افزود: استان کرمان ظرفیت های بزرگ گردشگری دارد و ثروتی که از 
استان خارج می شود به نسبت پولی که در استان هزینه می شود ارزشی 

ندارد و به شدت شاهد توسعه نامتوازن در استان هستیم.

 استاندار کرمان: 

جوانان مطالبه گر برای دفاع از حق مردم در انتخابات 
شوراهای اسالمی روستاها به میدان بیایند

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان در اولین نشست مجازی 
اعضای شورای معاونان اداره کل با اعضای شورای معاونان آموزش و 
پرورش شهرستان ها و مناطق استان در سال ۱۴۰۰ گفت: تقویت 
پیوندهای شبکه ای میان همه سطوح در آموزش و پرورش، منجر به 

نتایج درخشانی در نظام تعلیم و تربیت می شود.
به گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان 
کرمان، احمد اسکندری نسب با بیان اهمیت جدیت در کار و تالش 
گفت: امیدوارم با همدلی و عزم راسخ همه ما بتوانیم سبب سربلندی 

بیشتر آموزش و پرورش شویم.
وی با قدردانی از مسئوالن و کارشناسان در حوزه مالی و پشتیبانی اداره 
کل که برای پرداخت معوقات پیگیری کردند، گفت: تالش بی وقفه 
همکاران مان در حوزه مالی و پشتیبانی سبب شد، ۲ فروردین ۱۴۰۰ 
پرداخت مطالبات انجام شود که مابقی هم قبل از ۲۰ فروردین پرداخت 

می شود تا دیگر مطالبه ای از سال قبل نمانده باشد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: با و جود همه مشکالت 
و تنگناها در سال ۹۹ افزایش و جذب نیروی انسانی خوبی داشتیم که 
باعث شد کمبودی در این خصوص نداشته باشیم، نیروهایی که جذب 

شدند، بخش عمده ای از نیاز آموزش و پرورش را تامین می کند.
اسکندری نسب افزود: در حوزه جذب کمک خیران بالغ بر ۲۵۰ 
میلیارد تومان جلب مشارکت داشتیم، پروژه های زیادی انجام شد و 

فضاهای نیمه تمام بسیاری هم تکمیل شد.

وی بیان کرد: در خصوص تحقق عدالت آموزشی و ارتقای کیفی 
آموزش دانش آموزان هم اقدامات ارزشمندی انجام شده و امیدواریم 
تا پایان سال تحصیلی جاری همه دانش آموزان به آموزش کیفی 
دسترسی داشته باشند، نباید دانش آموزی باشد که از وضعیت آموزش 

وی بی خبر باشیم.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان اظهار داشت: معاونان در سال 
تحصیلی گذشته بیشتر مناطق و شهرستان ها را نظارت و بررسی 
کردند و رصد وضعیت آموزشی دانش آموزان در دستور کار همه آن ها 

قرار گرفت و حضورشان در شهرستان ها و مناطق پررنگ بود.
اسکندری نسب با بیان این که در بهار باید انگیزه ما هم چند برابر 
شود، گفت: مهمترین ویژگی ما این است که مدیر هستیم و مسئولیتی 
پذیرفته ایم، باید بدانیم نقش و فعالیت ما به کجا ختم می شود؟ همه 
باید از یک مدیریت کارا و اثربخش برخوردار باشیم، مجموعه ای که به 
ما محول شده یک ماموریت خاص دارد که مهمترین وظیفه یک مدیر 

حرکت در مسیر ماموریت است.
وی خاطرنشان کرد: برخی خطاهای مدیریت سبب ضعف در کار 
مدیران می شود، از جمله عدم درک روشن از هدف ها، عدم شناخت 
کافی از اهداف، بی توجهی به مشکالت و عدم توانایی رتبه بندی 
مشکالتی که در مجموعه وجود دارد، عدم معرفی و اشتراک اهداف، 

عدم توانایی حل مساله و ...
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با انتقاد از مدیران و روسایی 
که فقط مشکالت را فهرست می کنند، گفت: نقش مدیریتی ما این 
نیست که فقط مشکالت را بازگو کنیم، مهم این است که مشکالتی را 

که حل کرده ایم فهرست و بازگو کنیم.
اسکندری نسب تصریح کرد: اگر توانایی حل مساله را نداشته باشیم 

به اهداف، دست نیافته ایم، مدیران اثربخش آن هایی هستند که برای 
تحقق اهداف، همه افراد زیرمجموعه خود را در یک مسیر قرار می 
دهند و هم سو می کنند و از همه ظرفیت های درون و برون سازمانی 

بهره می گیرند.
وی اظهار داشت: امروز همه ما مسئول تحقق اهداف و مسئولیت های 
خود هستیم، برای تحقق این ماموریت و مسئولیت نیاز به پشتکار 
و جدیت است، رویکردهای ما باید بلند مدت و آینده نگر باشد، در 
آموزش و پرورش تبدیل به احسن کردن امالک، اقدامی ماندگار است 

که درآمد پایداری هم ایجاد کرده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: اجرای سند تحول 
بنیادین از مهمترین برنامه های در دستور کار است که باید به طور 
جدی دنبال شود و از همه ظرفیت ها برای تحقق آن استفاده کنیم، 
سند تحول بنیادین مورد تاکید رهبری است که همه زیرنظام ها و 
ساحت های مطرح شده در آن به ارتقای وضعیت آموزش و پرورش 

کمک می کند.
اسکندری نسب با بیان این که بهبود و ارتقای صالحیت های حرفه 
ای معلمان در طول تابستان باید دنبال شود، گفت: تحول در مدرسه و 
تبدیل مدرسه به کانون اصلی فرهنگی - تربیتی محله و یک سازمان 

یادگیرنده باید مورد توجه باشد.
وی همچنین بر پیگیری اجرای ۲۵ بسته تحولی، ورود معلم به نظام 
تعلیم و تربیت فقط از طریق دانشگاه فرهنگیان، اجرای زیرنظام های 
سند تحول بنیادین، ارتقای نظام آموزشی در شرایط بیماری کرونا، 
افزایش شایستگی های آموزش در فضای آموزشی و تقویت پیوندهای 
شبکه ای میان همه سطوح در آموزش و پرورش، تثبیت مالکیت و 

صدور سند تک برگ برای امالک آموزش و پرورش تاکید کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان:

تقویت پیوندهای میان همه سطوح در آموزش و پرورش 
منجر به نتایج درخشانی در نظام تعلیم و تربیت می شود

معاون عملیات فرماندهي انتظامي با اشاره به گذشت ۳ سال 
از اجراي طرح تجمیع خطوط ۱۱۰ در مرکز استان گفت: با 
اجراي این طرح با تماس هر فرد از هر نقطه از استان با ۱۱۰، 
زنگ این واحد در مرکز استان به صدا در مي آید و بالفاصله 
آدرس و نوع حادثه به واحد انتظامي آن شهرستان، منعکس 

مي شود. 
 سرهنگ"بدیع اهلل سلیماني"با تاکید بر تالش مضاعف تیم 
هاي گشت انتظامي براي رسیدگي سریعتر به نیازهاي پلیسي 
امدادخواهان گفت: در همین رابطه از اواسط سال ۱۳۹۷ 
تماس هاي۱۱۰ تمام شهرستان ها به مرکز استان منتقل 
شده و طی تماس هر فرد از هر نقطه از استان با پلیس، زنگ 
این واحد در مرکز استان به صدا در مي آید و بالفاصله موارد به 

واحد انتظامي شهرستان مربوطه، منعکس مي شود.
از  برخي  میان،  این  در  داشت:  بیان  سلیماني  سرهنگ   
شهروندان در پي تماس با ۱۱۰، تصور مي کنند با اپراتور 
مستقر در شهرستان خود در تماس هستند و به همین سبب 
در ذکر آدرس دچار مشکل مي شوند از اینرو از شهروندان 
مي خواهیم هنگام تماس با ۱۱۰، نام شهرستان، شهر و یا 
روستاي تابعه و آدرس دقیق محل وقوع جرم را به کاربران 
این سامانه، اعالم کنند. وي همچنین یادآور شد: مواردي 
نزاع و درگیري ها، تصادفات، سرقت  همچون وقوع قتل، 
مسلحانه یا زورگیري، مرگ مشکوک، شرارت، ایجاد مزاحمت، 
شرب خمر، مشاهده افراد ولگرد یا متهمین تحت تعقیب و 
به طور کل آن دسته مواردي که حضور ضربتي پلیس در 
محل وقوع جرم در دستگیري مجرمان اثر بخش خواهد بود 
از وقایع فوریتي، محسوب مي شوند. معاون عملیات پلیس 
استان مواردي همچون سرقت هاي مربوط به زمان گذشته، 
جرائم مالي مانند خیانت در امانت، جعل اسناد، اخبار مربوط به 
مراکز فساد و فحشا یا عرضه مشروبات و اساسا مواردي که نیاز 
به بررسي و تحقیقات بیشتر یا هماهنگي قضائي دارند را نیز از 
وقایع غیر فوریتي ذکر و بیان کرد: در اینگونه موارد تیم هاي 
گشت انتظامي به سبب ارجحیت سایر وقایع، با زمان بیشتري 
به محل می رسند یا اساسا نیازي به حضور پلیس در محل 
گزارش برخي وقایع غیرفوریتي، نمی باشد. سرهنگ سلیماني 
اضافه کرد: به طور کلي عواملي همچون ترافیک، نحوه آدرس 
دهي و برخي مسائل دیگر بر سرعت حضور ماموران در صحنه 
اثرگذار بوده اما به هر شکل، تمامي واحدهاي انتظامي تالش 
مي کنند در کمترین زمان ممکن به امداد خواهان و تماس 
گیرندگان امدادرساني کنند که جهت پاسخگویي بهتر به 
مردم، تماس هاي ۱۱۰ سراسر استان در مرکز استان، پاسخ 

داده مي شوند.

تجمیع خطوط 110 پلیس 
در مرکز استان زمینه ساز 

خدمات رساني بهتر به 
شهروندان 

رییس اداره پیش بینی هواشناسی استان کرمان درباره میزان 
بارندگی های سال زراعی جاری در استان کرمان عنوان کرد: 
حدود ۷۱ درصد کاهش بارندگی در سال زراعی جاری تاکنون 

نسبت به دوره بلندمدت داشتیم.
حمیده جبیبی درباره وضعیت جوی استان کرمان اظهار کرد: 
امروز هم وزش باد نسبتا شدید به همراه گرد و خاک را به ویژه 
در مناطق شرق استان داریم و فردا برای جنوبشرق استان این 

شرایط ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه از امشب روند کاهشی دما را در استان کرمان 
داریم، افزود: برای مناطق شمالی و غرب استان کاهش دما 
به ویژه دمای کمینه پیش بینی می شود و احتمال خسارت 
و سرمازدگی به محصوالت باغی و زراعی در صبح روزهای 

دوشنبه و سه شنبه وجود دارد.
حبیبی با اشاره به اینکه دمای هوای شهر کرمان صبح امروز 
۱۶ درجه سانتیگراد بود و حداکثر به ۲۶ درجه می رسد و برای 
فردا حداقل دمای شش درجه پیش بینی می شود، تصریح 
کرد: صبح امروز الله زار با دمای شش درجه سردترین و فهرج 

روز گذشته با دمای ۴۱ درجه گرم ترین نقاط استان بودند.
رییس اداره پیش بینی هواشناسی استان کرمان در ادامه درباره 
میزان بارندگی های سال زراعی جاری در استان کرمان عنوان 
کرد: حدود ۷۱ درصد کاهش بارندگی در سال زراعی جاری 

تاکنون نسبت به دوره بلندمدت داشتیم.
وی با اشاره به اینکه استان های کرمان، هرمزگان و سیستان 
و بلوچستان جزو کم بارش ترین استان ها در سال زراعی 
جاری بوده اند، گفت: نقشه های هواشناسی نشان می دهد 

فعال بارندگی در استان نخواهیم داشت.
حبیبی با اشاره به وضعیت بد منابع آبی اظهار کرد: در سال 
زراعی جاری کل کشورمان با کمبود بارش مواجه بوده و همه 
مناطق کمتر از حد نرمال بارش داشتند اما کرمان، سیستان 
و بلوچستان و هرمزگان بیشترین درصد کاهش بارندگی را 

داشته اند.

رییس اداره پیش بینی هواشناسی کرمان اعالم کرد

کاهش 71 درصدی بارش 
ها در سال زراعی جاری

گروه جهادی سفیر جنوب که مدیریت آن بر عهده یکی از طالب بومی جازموریان است 
امسال با توجه به مدنظر بودن ایجاد یک باغ موقوفه روستایی، از جوانان روستای هدف 
استفاده کرد و تیم فرهنگی نهاد آبادانی و پیشرفت جازموریان نیز در کنار جوانان بومی 

حضور داشت.
به گزارش خبرگزاری فارس از جنوب کرمان، تعطیالت نوروزی فرصتی بود برای گروه های 
جهادی در مناطق محروم در جنوب استان کرمان تا با خدمات رسانی به مردم و با کمک اهالی 
منطقه، بخشی از کمبودها و کاستی ها را برطرف کنند، یکی از این گروه های جهادی، گروه 
سفیر جنوب بود که اقدامات مختلفی را در روستاهای محروم جازموریان به سرانجام رساند.

مهدی بهرامی دبیر نهاد آبادانی و پیشرفت جازموریان در گفت وگو با خبرنگار فارس در 
جنوب کرمان اظهار داشت: سابقه همکاری ما با گروه های جهادی به سال ۸۷ برمی گردد 
که به فراخور موقعیت و نیروی انسانی حوزه های مختلفی را شامل می شده است اما در سال 
جدید اقدام به فعالسازی گروه جهادی سفیر جنوب کردیم که مدیریت آن بر عهده یکی از 

طالب بومی جازموریان است.
وی عنوان کرد: امسال با توجه به مدنظر بودن ایجاد یک باغ موقوفه در روستای برخوردار 
فرهنگی، از جوانان روستای هدف استفاده شد و تیم فرهنگی نهاد آبادانی و پیشرفت 

جازموریان نیز در کنار جوانان بومی حضور داشتند.
بهرامی ضمن تاکید بر این موضوع که عمده فعالیت های جهادی معطوف به منطقه رودبار 
جنوب بوده ادامه داد: سال گذشته با توجه به اتفاق ناگوار سیل فروردین ماه عمده فعالیت ها 

شامل ایجاد سیل بند، الیروبی رودخانه، توزیع بسته های بهداشتی، تعمیر مدارس و اقدامات 
از این قبیل شد.

دبیر نهاد آبادانی و پیشرفت جازموریان ضمن تاکید بر تاثیرات غیرقابل انکار اردوهای جهادی 
عنوان کرد: از این نکته نباید غافل بود که اردوی جهادی می تواند مثمر ثمر باشد که محرک 

جوامع محلی باشد نه افراد بومی را نسبت به مشکالت و موانع محلی خود بی خیال کند.
وی از مردم و نیروهای جهادی به عنوان مکمل هم نام برد به گونه ای که بخشی از کار حتما 
توسط مردم محلی انجام شود اقدامی که زمینه ساز ماندگاری آن می شود و به یکی از مهم ها 

که تقویت جوامع محلی است، جامه عمل می پوشاند.
بهرامی خاطرنشان کرد: مجموع آقایان حاضر در اردو ۱۵ نفر بودند که شامل بخش سالمت، 
عمران، فرهنگی و اشتغال بوده که نقش راهبری و آموزشی را برعهده دارند اما عمده فعالیت ها 

با تکیه بر اعضای بومی روستا پیش برده می شود.
11500 درخت مثمر، سهم جازموریان از پویش درخت یاری

بحث  در  کرد:  اظهار  جنوب  سفیر  جهادی  گروه  اشتغال  کارشناس  شکوهی  ادریس 
درخت یاری، بنیاد مستضعفان به منظور فرهنگسازی کاشت درختان مثمر و بومی منطقه 
و حذف درختان مضر اقدام به راه اندازی پویش درخت یاری کرده است که تاکنون قریب به 
۹۰۰ هزار درخت مثمر در کشور کاشت شده که ۱۱,۵۰۰ درخت مثمر شامل خرما، پرتقال، 

نارنگی ، لیموترش ، انگور ، انار و توت برای منطقه جازموریان در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه در بحث درختکاری سه اولویت تعیین شده است، افزود: اولویت اول ما 
زیباسازی شهر شامل کاشت درختان در معابر، مساجد، ادارات و اولویت دوم نیز زمین های 
وقفی درنظر گرفته شده توسط واحد فرهنگی و مردم منطقه بوده است به گونه ای که بعد 
از وقف زمین و آب موردنیاز توسط افراد بومی منطقه، نهال کافی جهت کاشت توسط این 
نهاد تامین و در اختیار این بزرگواران قرار گرفت که موقوفه روستای رحمت آباد یکی از این 

موارد است.
شکوهی ادامه داد: اولویت سوم بحث اشتغال شخصی ویژه مناطق کوهستانی جازموریان 
بوده که بالغ بر ۳ هزار درخت مثمر در این منطقه جهت اشتغال شخصی کاشته شده است.

وی با اشاره به فرصت حضور جوانان جهادی در منطقه بیان کرد: کاشت نهال در باغات 

وقفی برخی روستاها توسط مردم همان روستا انجام شده و  یا درحال انجام است اما روستای 
رحمت آباد به عنوان الگو و با همکاری افراد بومی انجام گرفت که ۲۲۰ درخت خرما و ۱۷۰ 
مرکبات کاشت شده و فضای اجتماعات و دو آالچیق نیز برای استفاده اهالی روستا در نظر 

گرفته شده است.
شکوهی خاطرنشان کرد: احداث موقوفات زمینه ای برای فرهنگسازی در زمینه اهتمام بیشتر 
به وقف بوده است و با توجه به رسالت بنیاد مستضعفان مبنی بر توانمندسازی جوامع بومی 
الزم است منابع مالی پایدار در اختیار کانون های مردمی و مساجد قرار گیرد که با احداث این 

موقوفات می توان این موضوع را پوشش داد.
وقف زمین و آب با همکاری 60 طلبه بومی در روستاهای جازموریان

حجت االسالم حسین فقیرشاهی مسئول گروه جهادی سفیر جنوب عنوان کرد: اردوی 
جهادی این گروه از هفتم فروردین ماه شروع شد و تا دوازدهم فروردین ادامه داشت.

وی در ادامه عنوان کرد: ابتدا جلسه  ای با نخبگان فرهنگی پیرامون بررسی چالش های 
فرهنگی و ظرفیت های فرهنگی انجام گرفت که در همین جلسه نسبت به برگزاری ازدواج 
آسان برای دو زوج  جوان درخواست هایی مطرح شد که به لطف خداوند و همکاری خیرین، 

طی مراسمی راهی خانه بخت شدند.
مسئول گروه جهادی سفیر جنوب برپایی ایستگاه صلواتی در نیمه شعبان، جشن میالد امام 

زمان )عج( را از دیگر اقداماتی برشمرد که طی این اردو جهادی صورت گرفت.
وی با اشاره به احداث باغ موقوفه صلوات عنوان کرد : در واحد فرهنگی نهاد آبادانی و 
پیشرفت ۶۰ طلبه بومی در روستاهای منطقه جازموریان مستقر شده است که با همکاری 
این روحانیون افراد بومی اقدام به وقف زمین و آب مورد نیاز جهت احداث ۲۰ هکتار موقوفات 

کردند.
فقیرشاهی همچنین با اشاره به استعداد کودکان و نوجوانان در روستای رحمت آباد در زمینه 

قرآن کریم عنوان کرد: در بحث حفظ قرآن کریم استعدادهایی شناسایی شد.
وی ادامه داد: در حوزه سالمت نیز تیم سالمت اقدام به آموزش  بهداشت فردی و طب سنتی 
کردند و بیماران خاص و موردی نیز برای حمایت توسط نهاد آبادانی و پیشرفت شناسایی 

شدند.

خیز جهادی طالب بومی برای پیشرفت و آبادانی جازموریان

مدیرکل میراث  فرهنگی استان کرمان گفت: از ۲۸ اسفندماه سال گذشته 
تا ۱۳ فروردین ماه امسال، ۲۳ هزار گردشگر در مراکز اقامتی تحت پوشش 

این اداره  کل اقامت داشتند.
فریدون فعالی در جمع خبرنگاران با اشاره به شعار نوروز ۱۴۰۰ مبنی بر سفر 
مسئوالنه و ایمن اظهار کرد: گردشگران ورودی به استان کرمان با رعایت 
پروتکل های بهداشتی و دستورالعمل های ابالغی در مراکز اقامتی استان 
کرمان اعم از هتل، مهمانپذیر، پانسیون، خانه مسافر و اقامتگاه های بوم گردی 
اسکان داشتند. مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
کرمان افزود: در ایام نوروز امسال اقامت مسافران نوروزی استان کرمان تنها 
در مراکز اقامتی و تاسیسات گردشگری دارای پروانه بهره برداری از سوی این 
اداره کل فراهم شد و سایر اماکن اقامتی از جمله مدارس، مهمانسرای ادارات 

و دستگاه های اجرایی اجازه هیچ گونه اقامتی را نداشتند.
وی به بازدید ۸۵ هزار گردشگر از موزه ها و اماکن تاریخی و ۲۷۹ هزار 
گردشگر از جاذبه های طبیعی این استان اشاره و عنوان کرد: این استان 
دارای بیش از ۲۰ موزه مشارکتی و غیر مشارکتی، هفت اثر ثبت جهانی، 
۷۰۰ اثر ملی و ۷ هزار اثر شناخته شده است که در سال های گذشته میزبان 

تعدادی زیادی از گردشگران ایرانی و خارجی بود. 
فعالی خاطرنشان کرد: با توجه به تداوم کرونا در ایام نوروز برای حفظ 
بیشتر سالمت گردشگران و همچنین جامعه میزبان، هیچ توصیه و دعوتی 
برای حضور گردشگر در استان نداشتیم اما تاسیسات گردشگری با رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی به مسافرانی که به این استان سفر کردند، 

خدمات مورد نیاز را ارائه کردند.

اقامت 23 هزار گردشگر نوروزی در مراکز اقامتی کرمان

رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در نامه 
ای به ادارات کل منابع طبیعی استان ها خواستار استفاده از 
ظرفیت همیاران طبیعت در امر حفاظت، پیشگیری و اطفای 
حریق در عرصه های منابع طبیعی بویژه در جنگل ها و مراتع 
شد. مسعود منصور در این نامه یادآور شد: تاکنون بیش از 

۸۰ هزار همیار طبیعت در سامانه مربوطه ثبت نام کرده و 
آمادگی خود را در امر حفاظت و ارتقای پوشش حفاظتی عرصه 
های منابع طبیعی اعالم کرده اند که این نیروها در حال حاضر 

نیازمند ساماندهی و آموزش هستند.
رییس سازمان جنگل ها همچنین بر برنامه ریزی برای اعمال 
مدیریت بهینه جهت پیشگیری از حریق در عرصه های منابع 
پایین بودن میزان  به  با توجه  افزود:  تاکید کرد و  طبیعی 
بارندگی احتمال اینکه در فصل بهار و تابستان شاهد آتش 
سوزی در جنگل ها و مراتع کشور باشیم وجود دارد. منصور 
در ادامه خاطر نشان کرد: نیروهای داوطلب مردمی از ظرفیت 
باالیی برخوردارند و این نیروها می توانند با دیدن آموزش های 
الزم و مجهز شدن به امکانات انفرادی نقش تاثیر گذاری در 
پیشگیری و اطفای حریق احتمالی عرصه های منابع طبیعی 

داشته باشند

استفاده از ظرفیت 
همیاران طبیعت در 

پیشگیری از حریق جنگل 
ها و مراتع
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رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: دستگاه های اجرایی باید 
به وظایف خود برای ساماندهی حاشیه شهر و کنترل حاشیه نشینی 
عمل کنند و هرگونه کوتاهی و قصور مدیران در این حوزه تحت 

عنوان "ترک فعل" مورد برخورد قاطع قانونی قرار خواهد گرفت.
یداهلل موحد در جریان بازدید از سکونتگاه های غیررسمی در محله 
حاشیه نشین صیاد شیرازی با همراهی استاندار، معاونین استانداری، 
فرماندار، شهردار و جمعی از مسئوالن استانی افزود: الزم است که 
براساس یک برنامه میان مدت و یا عنداللزوم بلند مدت، با هرگونه 
تصرفات غیرقانونی اراضی در مناطق حاشیه نشین به سرعت برخورد 
شود و در رابطه با سکونتگاه های غیر رسمی موجود در این مناطق بر 

اساس قانون تعیین تکلیف صورت گیرد.
وی همکاری مردم برای ساماندهی حاشیه شهر کرمان و کنترل 
حاشیه نشینی را مورد تاکید قرار داد و اظهارداشت: دستگاه های 
شهرسازی،  و  راه  جمله  از  نشینی  حاشیه  ساماندهی  با  مرتبط 
شهرداری، نیروی انتظامی و ... باید نسبت به اجرای وظایف قانونی 
خود اقدام کنند و به یقین دستگاه قضایی نیز حمایت و پشتیبانی 

الزم و کامل از این اقدامات را در اولویت کاری خود قرار داده است.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان، ضمن تاکید بر اینکه 
اراضی ملی واقع در  نقاط حاشیه نشین باید به سرعت تعیین تکلیف 
شده و از زمین خواری در این حوزه جلوگیری شود، عنوان کرد: با 
متعرضان به اموال عمومی و زمین خواران با قاطعیت برخورد خواهد 
شد زیرا این افراد با سوء استفاده از کم توجهی افراد، ضمن فروش این 

اراضی به افراد کم بضاعت و بی بضاعت، گرفتاری های زیادی را برای 
مجموعه های اجرایی و قضایی ایجاد می کنند.

موحد به ورود نهادهای اطالعاتی و امنیتی به موضوع شناسایی زمین 
خواران و متعرضان به اراضی ملی اشاره و خاطرنشان کرد: در برخی 
از نقاط حاشیه نشین کرمان، متجاوزین به اراضی ملی شناسایی شده 
و ضمن برخورد قضایی الزم و قاطع با آنها، اراضی متصرفی به بیت 

المال اعاده شده است.
وی با تاکید بر لزوم همکاری مردم برای ساماندهی حاشیه نشینی، 
تاکید کرد: هر فرد برای خرید زمین و ساخت و ساز ملک باید با 
ها،  دهیاری  و  ها  از جمله شهرداری  مربوطه  مراجع  به  مراجعه 
مجوزهای الزم را دریافت کرده و به صورت قانونی اقدام به ساخت و 
ساز کند  تا در آینده با مشکل مواجه نشود و در غیر اینصورت باید 

پاسخگوی اقدامات غیرقانونی خود در این زمینه باشد.
رییس کل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: کمیسیون های 
قانونی مربوطه فعال هستند و افراد با مراجعه به این کمیسیون ها می 
توانند نسبت به دریافت مجوزهای الزم برای ساخت و ساز اقدام کنند.

موحد با اشاره به اینکه در سنوات گذشته بالغ بر یک هزار و ۵۰۰ 
هکتار از اراضی ملی در استان کرمان به بیت المال اعاده و با ایجاد 
کمربند سبز شهری، برای کنترل حاشیه نشینی در برخی نقاط اقدام 
شده است، گفت: باندهای خرید و فروش اراضی و ساخت و سازهای 
غیرمجاز نیز شناسایی شده و برخورد قانونی سنگینی با آنها انجام 

شده است.

استاندار کرمان نیز در جریان این بازدید با اشاره به این مطلب که 
یافته است، گفت:  استان کاهش  این  سرعت حاشیه نشینی در 
تالش می شود که حاشیه نشینی در این استان را به صورت کامل 
مهار کنیم. علی زینی وند ساماندهی حاشیه نشینی را نیازمند عزم 
فرابخشی دانست و تاکید کرد: دستگاه قضایی استان کرمان بخش 
عمده ای از کار ساماندهی حاشیه نشینی را پیش می برد و در این 
رابطه باید توجه داشت که ساماندهی حاشیه نشینی کار ساده ای 
نیست. وی با اشاره به اینکه جمعیت قابل توجهی در حاشیه شهر 
کرمان ساکن هستند، خاطرنشان کرد: در راستای مبارزه با حاشیه 
نشینی هدف اصلی موضوع ساماندهی حاشیه شهر است و در این 
حوزه بنایی برای بر هم زدن زندگی مردم ساکن در این مناطق نداریم 
و از این رو الزم است که مردم نیز در راستای اجرای طرح های 
ساماندهی حاشیه شهر همکاری الزم با نهادهای مربوطه داشته باشند

رییس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد:

دستگاه قضایی حامی اقدامات اجرایی برای ساماندهی حاشیه نشینی است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان با اشاره به نزدیکی 
ماه مبارک رمضان گفت: مراسم ماه رمضان در شهرهای با وضعیت 
آبی و زرد کرونائی با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی ترجیحا 

در فضای باز برگزار خواهد شد و در شهرهای با وضعیت نارنجی و 
قرمز مراسم ایام ماه مبارک رمضان برپا نمی شود.

دکتر محمدصادق بصیری در شصت و نهمین جلسه مقابله با کرونای 
استان کرمان با اشاره به تعطیالت نوروز گفت: متاسفانه نشانه های 
خیز چهارم کرونا در کشور وجود دارد و آمار مبتالیان روند افزایشی 
پیدا کرده است.وی روند تغییر رنگ وضعیت کرونایی شهرهای استان 
کرمان  را یک زنگ هشدار و اعالم خطر دانست و اظهار کرد: براساس 
میزان مبتالیان الزم است اقدامات پیشگیرانه به صورت جدی صورت 
گیرد. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان یادآوری 
کرد: در هفته آخر اسفند و اول فروردین در استان کرمان ۱۱ شهر 
در وضعیت زرد و مابقی در وضعیت آبی کرونایی قرار داشتند و شهر 
نارنجی و قرمز نداشتیم اما در هفته دوم فروردین تعداد مبتالیان 

افزایش پیدا کرده و تعداد شهرهای با وضعیت زرد ۱۶ مورد است، 
شش شهر در وضعیت آبی و شهرستان رفسنجان در وضعیت نارنجی 

کرونایی قرار گرفت.
وی با ابراز تاسف از قرار گرفتن شهرستان های رفسنجان و شهربابک 
در وضعیت نارنجی اظهار کرد: در حال حاضر چهار شهرستان استان 
در وضعیت آبی کرونایی و ۱۷ شهرستان دیگر استان در وضعیت زرد 
کرونایی قرار دارند. بصیری با اشاره به نزدیکی ماه مبارک رمضان 
گفت: مراسم ماه رمضان در شهرهای با وضعیت آبی و زرد با رعایت 
کامل شیوه نامه های بهداشتی ترجیحا در فضای باز برگزار خواهد 
شد و در شهرهای با وضعیت نارنجی و قرمز مراسم ایام ماه مبارک 
رمضان برپا نمی شود اما دستورالعمل جداگانه ای برای شب های قدر 

به زودی ابالغ می شود.

معاون استاندار کرمان:

برگزاری مراسم ماه رمضان در شهرهای نارنجی و قرمز ممنوع است

جلسه ستاد انتخابات شهرستان کرمان با حضور علی یار اسکندری 
سرپرست دفتر سیاسي، انتخابات و تقسیمات کشوري استانداری، 
معاونین فرمانداری و بخشداران شهرستان به ریاست علی بابایی 

فرماندار کرمان برگزار گردید.
در این جلسه فرماندارکرمان با بیان این که مجوز انتخابات الکترونیک 
شهر کرمان با پیگیری های زیاد استانداری و فرمانداری به ثمر نشست 
گفت: با تائید وزارت کشور بناست انتخابات شهر کرمان به صورت 

الکترونیک برگزار شود.
وی گفت: انتخابات الکترونیکی سبب باال رفتن دقت و سرعت شمارش 
آرا خواهد شد. بابایی با اشاره به این که برخی از روستاها درحال حاضر 
فاقد سکنه هستند ولی به دلیل اینکه در زمان سرشماری افرادی 
انتخابات  به دنبال برگزاری  به آن جا آوردند حاال  نقاط  از سایر  را 
شورای روستا و رسمیت بخشیدن به آنجا هستند درحالی که حتی 
اراضی برخی از این مناطق، دولتی محسوب می شوند و تعدادی از 
این ساخت وساز نیز با رای دادگاه قلع وقمع شده است که این سبب 
افزایش حاشیه نشینی در شهرها خواهد بود و قطعا جلوی این کار 

گرفته خواهد شد. 

فرماندار کرمان با بیان این که با توجه به برگزاری انتخابات الکترونیک 
در شهر کرمان نیروی فناوری زیادی مورد نیاز است گفت: بخشداران 

از هم اکنون باید به دنبال تامین نیروی فنی مورد نیاز باشند.
تقسیمات  و  انتخابات  سیاسي،  دفتر  سرپرست  اسکندری  علیار 
کشوري استانداری نیز با بیان این که از مرحله ثبت نام کاندیداهای 
از  ثبت نام  مرحله  در  گفت:  گذشتیم  شهرها  اسالمی  شورای 
کاندیداهای شوراهای اسالمی روستایی هستیم و تاکید استاندار بر 

این است که هیچ روستایی بدون شورا اداره نشود.
وی گفت:  در بحث بررسی صالحیت ها، اخذ استعالم ها تنها از طریق 
مراجع چهارگانه صورت خواهد پذیرفت و مرجع پنجمی وجود ندارد.

سرپرست دفتر سیاسي، انتخابات و تقسیمات کشوري استانداری 
اضافه کرد: دادگستری، نیروی انتظامی، ثبت احوال و اداره اطالعات 
تنها مراجعی هستند که نظرات تخصصی و کارشناسانه خود را به 
هیأت های اجرایی اعالم می کنند و هیچ گونه شائبه سیاسی بودن 

نظرات وجود ندارد.
وی افزود: براساس استعالماتی که از مراجع چهارگانه اعالم  می شود 

هیات اجرایی تصمیم گرفته و نظرات خود را اعالم خواهد کرد.

اسکندری گفت: با توجه به الکترونیکی بودن انتخابات شورای اسالمی 
شهر کرمان ۱۰۵۰ صندوق الکترونیکی برای ۳۵۰ شعبه اخذ رأی در 
شهر کرمان برای برگزاری انتخابات الکترونیکی شورای شهر کرمان 

در نظر گرفته شده است.
مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری کرمان ادامه داد: با توجه به 
بیماری کرونا بخشداران توجه داشته باشند پروتکل های بهداشتی 
رعایت شود. همچنین تمام امکاناتی که برای برگزاری انتخابات در 
بخشها نیاز است اعم از نیرو، خودرو و تجهیزات را از دستگاه های 

اجرایی بگیرند. دستگاه ها نیز ملزم هستند همکاری کنند.

انتخابات شورای اسالمی شهر کرمان الکترونیکی برگزار می شود

وضعیت برخی داروها در استان کرمان خوب نیست 
و کمبود دارو باعث شده برخی بیماران برای یافتن 

داروی خود راهی دیگر شهرها و استان ها شوند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان ، این روزها 
وضعیت برخی داروها در استان کرمان خوب نیست 
و کمبود دارو در این روزهای سخت کرونایی درد و 
رنج بیماران را مضاعف کرده است، آن هم بیمارانی 

با شرایط خاص و صعب العالج.
داروهایی مهم و اساسی که در برخی موارد با جان 
و سالمتی بیماران ارتباط تنگاتنگی دارد؛ داروهایی 
که خیلی وقت ها گیر نمی آید و بیماران مجبورند 
برای پیدا کردن داروی مورد نیاز خود داروخانه های 
زیادی را جست وجو کنند و گاهی نیز مجبورند 

راهی دیگر شهرها و حتی دیگر استان ها شوند.
مقابل داروخانه های سطح شهر کرمان که بروی 
به  بدست  نسخه  که  می بینی  را  زیادی  افراد 
دنبال داروهایی که می گردند که در داروخانه ها 
یافت نمی شود؛ وقتی پای درد دل این بیماران 
و مشکالت آنها بنشینی از کمبود برخی داروها 
می گویند، از داروهایی خاص که به شدت کمیاب و 
حتی نایاب شده اند و برای پیدا کردن برخی داروها 

ماه  ها سرگردان هستند.
پای درد دل بیماران و خانواده های آنها که بنشینی 
از مشکل کمبود داروهایی می گویند که با شیوع 
کرونا پررنگ تر از گذشته خودنمایی می کند و در 
این روزها به یکی از دغدغه های جدی مردم تبدیل 
شده است. گاهی مراجعه به داروخانه برای خریدن 
برخی از داروها بی فایده است و بیماران مجبورند یا 
در بازار سیاه به دنبال دارو بگردند آن هم با چند 
برابر قیمت یا برای تهیه دارو راهی دیگر شهرها و 

استان ها شوند.
البته کمبود دارو را مقطعی و عمدتاً  مسئوالن 
مربوط به داروهای خارجی می  دانند  که آن هم به 
دلیل تحریم ها است و اصرار به استفاده از داروهای 

مشابه داخلی دارند.
این روزها همه مشکالت کشور به نوعی به تحریم ها 
مرتبط می  شو د و این تحریم ها تاثیرات متعددی 

در حوزه های مختلف داشته، اما تحریم دارویی 
سالمت و جان انسان ها را نشانه گرفته و باعث 
شده که برخی داروهای خاص به شدت کمیاب 
و حتی نایاب شوند و چه راه چاره ای می توان پیش 
روی بیمارانی گذاشت که سالمت و در شرایطی 
زندگیشان وابسته به دریافت به موقع یک داروی 

خاص است.
علی اسدی پور معاون غذا و داروی دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان با بیان اینکه کمبودهای دارویی را 
نمی توان به طور کامل مرتفع کرد اظهار داشت: 
سازمان غذا و داروی سامانه ای تحت عنوان سامانه 
ttac  را طراحی کره که به سواالت دارویی بیماران 

پاسخ می دهد.
وی با اشاره به اینکه بیماران می توانند این سامانه 
از طریق آن  را روی گوشی خود نصب کرده و 
داروهای کمیاب را جست وجو کنند و این سامانه 
آخرین و نزدیکترین داروخانه هایی را که این دارو را 
فروخته اند به آنها معرفی می کند گفت: بسیاری از 
کمبودهای دارویی از این طریق بر طرف می شود 
چرا که خیلی از این کمبودها، کمبود مقطعی و 
مکانی است و ممکن است در شهرهای نزدیک این 

دارو وجود داشته باشد.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
واسطه  به  دارو  کمبود  مشکالت  اینکه  بیان  با 
تحریم ها ایجاد شده و تالش ما بر این است که 
این فاصله ها در توزیع داروها را به حداقل برسانیم 
افزود: خوشبختانه این کمبودها بسیار مقطعی 
است و مسئوالن حوزه غذا و دارو سعی می کنند تا 
کمبودها را مدیریت و جبران کرده تا مردم کمترین 
آسیب را ببینند.وی بیان کرد: سازمان غذا و دارو 
فهرستی با عنوان فهرست داروهای ایران را تهیه 
کرده و داروهایی که خارج از این لیست باشند در 
کشور ما وجود ندارند و اگر وجود داشته باشند 
داروهایی هستند  که از مبادی رسمی و قانونی 
وارد نشده، داروهای قاچاق هستند و سالمت آنها 

را تایید نمی کنیم.
اسدی پور با اشاره به اینکه الزم است تا پزشکان 

در هنگام نسخه نویسی فهرست داروهای ایران را 
مدنظر داشته باشند و خارج از این فهرست دارویی 
را نسخه نکنند گفت: این مسئله کمک می کند تا 
نسخه ای خارج از فهرست نوشته نشده و بیماران 

کمتر با مشکل مواجه شوند.
در  است  ممکن  گاهی  البته  اینکه  بیان  با  وی 
برخی از داروهای ایرانی هم با کمبودهایی مواجه 
باشیم چرا که مواد اولیه برخی داروهای ایرانی هم 
وارداتی است ادامه داد: بعید  است که بازه زمانی این 

کمبود ها زیاد باشد.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با 
تاکید بر اینکه اگر اطالعات بیماران در این سامانه 
کامل شود بخش اعظمی از ناهماهنگی ها برطرف 
می شود گفت: براساس این سامانه اطالعات بیماران 
هر منطقه ثبت شده و می توانند داروهای مورد نیاز 
بیماران هر منطقه را براساس سامانه جمع بندی و 

توزیع کنیم.
محمد حسیبی مدیر داروی معاونت غذا و دارو 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز با بیان اینکه در 
نظام توزیع دارو در کشور میزان دارویی که در 
میزان جمعیت هر  به  دارد  قرار  دسترس مردم 
منطقه است اظهار داشت: بر این اساس ممکن 
است در یک شهرستان به تناسب بیمارانی که 
وجود دارد دارویی خاص کمتر یا بیشتر نیاز منطقه 
باشد. وی با اشاره به اینکه گاهی نیز ممکن است 
کمبود مقطعی در یک دارو ایجاد شود افزود: در 
مجموع با توجه به شرایط فعلی دارو به وفوری که 

قبالً در داروخانه ها بوده، نیست.
علوم  دانشگاه  دارو  و  غذا  معاونت  داروی  مدیر 
پزشکی کرمان با بیان اینکه گاهی به دلیل عدم 
تامین مواد اولیه و مشکالت واردات دارو، مسائل 
و تحریم ها ممکن است  ارز  گمرکی، تخصیص 
برخی داروها به وفور در دسترس بیماران نباشد 
گفت: در این شرایط پزشکان می توانند از داروهای 

دیگر جایگزین این داروها کنند.
وی در ارتباط با کمبود انسولینی که در استان 
وجود دارد گفت: کمبودی که در استان وجود 

دارد در انسولین نوع قلمی است که وارداتی بوده و 
مشکالتی برای ورود آن به کشور وجود دارد.

داروی  که سهمیه  بالفاصله  داد:  ادامه  حسیبی 
به استان وارد شود توزیع دارو بر اساس جمعیت 
مناطق مختلف استان و با مدیریت دانشگاه های 
علوم پزشکی در استان انجام می شود و انسولینی 
در  روزه  یک  را  شده  داده  تخصیص  ما  به  که 

داروخانه ها توزیع می کنیم.
وی با عنوان اینکه از ابتدای اسفند ماه تا کنون 
۱۱۱ هزار و ۲۰۹ قلم انسولین در داروخانه های 
استان توزیع شده افزود: از ابتدای امسال با توجه 
به تعطیالت نوروزی ۹هزار و ۷۱۵ قلم توزیع شده 
است. مدیر داروی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم 
انسولین  بر  اینکه عالوه  بیان  با  پزشکی کرمان 
قلمی وارداتی، دو نوع انسولین دیگر نیز داریم که 
می توانند جایگزین همین نوع انسولین شوند گفت: 
در انسولین قلمی تولید داخل محدودیت زیادی 
ندارد و انسولین های تزریقی توسط سرنگ نیز در 
همه داروخانه ها وجود دارد و بیماران نمی تواند 

بگویند که انسولین پیدا نمی شود.
وی با اشاره به اینکه اگر کمبودی در انسولین وجود 
دارد در نوع وارداتی آن است ادامه داد: انسولین 
قلمی خارجی در ۱۵ داروخانه منتخب در شهر 
کرمان و در شهرستان ها به تناسب جمعیت آنها 

در یک یا دو داروخانه توزیع می شود.
حسیبی با بیان اینکه کمبود دارو همیشه بوده اما 
اقالم جایگزین وجود دارد بیان کرد: خوشبختانه 
از ابتدای اسفند ماه در ارتباط با بیماران خاص، 
در  خاصی  دارویی  کمبود  دیالیزی  و  تاالسمی 

استان نداشتیم.

بیمارانی که مجبورند برای تهیه دارو راهی دیگر شهرها و استان ها شوند

اتمام سفرهای  از  ادامه شیوع کرونا در استان کرمان پس   
نوروزی، این استان را با موج جدیدی از بیماران کرونایی مواجه 

کرده و شهر کرمان امروز در وضعیت نارنجی قرار گرفت.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از اوج گیری ویروس 
کرونا در استان کرمان خبر داد و از مردم خواست بیش از 

گذشته پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند.
مهدی شفیعی تصریح کرد: هم اکنون موارد قطعی بستری در 
کرمان به ۱۶۶ مورد رسیده است و متأسفانه روند شیوع کرونای 

انگلیسی در کرمان صعودی است.
وی افزود: ۱۷ هزار و ۱۵۷ نفر تا امروز در استان کرمان از ابتدای 
اپیدمی به این بیماری مبتال شده اند و اگر رعایت پروتکل ها 

جدی گرفته نشود وضعیت بدتر خواهد شد.
شفیعی بیان کرد: در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان شاهد 
بیشترین بیماران هستیم و ۱۱۴ نفر هم اکنون بستری هستند.

شفیعی گفت: ۳۰ نفر طی ۲۴ ساعت گذشته در استان بستری 
شده اند و این وضعیت سیر صعودی بسیار شدید دارد.

وی اظهارداشت: ۴ نفر نیز طی ۲۴ ساعت گذشته در استان 
جان خود را از دست داده اند.

طبق آخرین به روز رسانی ماسک وضعیت شهرهای کرمان، 
رفسنجان، شهربابک و سیرجان نارنجی اعالم شده است.

کرونادر بزرگترین استان کشور اوج گرفت؛

کرمان نارنجی شد 

معاون حقوقی و امور مجلس اتاق ایران با اشاره به توان باالی 
پژوهشی و تحقیقاتی اتاق کرمان، گفت: هر زمان که در اتاق 
ایران نیاز به کار کارشناسی دقیق داریم فعالیت ها را به اتاق 

کرمان واگذار می کنیم.
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  رئیس  با  نشست  در  زمانی،  سیدجواد  کرمان،  کشاورزی 
دبیر هیات رئیسه اتاق و رئیس و کارشناسان مرکز مطالعات 
و پژوهش های اقتصادی اتاق کرمان افزود: اتاق کرمان بسیار 
فعال است و نسبت به برخی اتاق ها با درآمد و مشاوران بسیار، 

پیشروتر عمل می کند و موفق است. 
وی با اشاره به اینکه اتاق کرمان در طول ریاست "محسن جالل 
پور" قوی بود و ترس از ضعیف شدن این اتاق با استعفای رئیس 
سابق وجود داشت، اظهار کرد: پس از جالل پور، نه تنها که اتاق 
کرمان ضعیف نشد بلکه خوب پیش رفته و در انجام مسئولیت 
های کارشناسی یکی از گزینه های مناسب است. زمانی، تصریح 
کرد: از آنجا که اتاق نه در قدرت و نه وابسته به قدرت است، اگر 
فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی خود را به خوبی انجام دهد 

می تواند بسیار تاثیرگذار باشد.
در ادامه این نشست رئیس اتاق کرمان با تاکید بر اینکه این 
مجموعه باید در موقعیت تاثیرگذار قرار داشته باشد، افزود: اتاق 
کرمان همواره سعی داشته در تصمیمات استان تاثیرگذار باشد 

که شواهد نشان از این تاثیرگذاری دارد.
 سیدمهدی طبیب زاده، با اشاره به اینکه استاندار کرمان به 
مشورت سازمان های دولتی با اتاق کرمان برای تصمیم گیری 
ها و انجام فعالیت ها تاکید کرده است، ادامه داد: برای استمرار 
این جایگاه همواره باید نظرات کارشناسی و مبنی بر دانش ارائه 
داد و از تشکیل مثلث دانشگاه، دولت و بخش خصوصی غافل 
نبود. در ادامه این نشست رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران، 
گفت: در این مرکز قرار نیست پژوهش های گذشته یا شبیه به 
آن را انجام دهیم بلکه در صددیم به مرکزی هماهنگ کننده 

بین اتاق های کشور تبدیل شود.
 محمد قاسمی، اظهار کرد: اتاق های استان ها مخزن های 
ارزشمند بهره برداری نشده هستند و امیدواریم با کمک همه 
اتاق ها بتوان دانش ضمنی را با دانش دانشگاهی تلفیق و به سند 

سیاستگذاری تبدیل کنیم.
وی خاطرنشان کرد: باید پژوهش ها و تغییرات در زمینه افزایش 
عضویت ها در اتاق صورت گیرد تا هر فردی با هر میزان نیاز 
به فعالیت های اتاق بتواند پاسخ خود را از این مجموعه دریافت 
کند. قاسمی افزود: نظام آمار و اطالعات بخش خصوصی را 
تا یک سال آینده راه اندازی خواهیم کرد تا حداقل از داده 
های اعضای خود به صورت برخط آگاه باشیم. رئیس مرکز 
پژوهش های اتاق ایران ادامه داد: برای سال جاری باید برنامه 
ها را بر اساس خروجی مدنظر برنامه هفتم توسعه در نظر داشته 
باشیم و فرصت های سرمایه گذاری می تواند از اولویت ها باشد.

در ادامه این نشست رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های 
اقتصادی اتاق کرمان به بیان برخی فعالیت های این مرکز 
پرداخت و گفت: راه اندازی شورای پژوهشی متشکل از ۱۰ 
نفر خبره و کارشناس، پایش محیط کسب و کار و عارضه یابی 
واحدهای تولیدی، اقدامات مربوط به راه اندازی پنجره واحد 
سرمایه گذاری، ایجاد ساز و کار قوی و موثر برای صادرات، 
اجرای نظام پیمانکاری فرعی و مهارت افزایی از جمله این 
یافت.  ادامه خواهد  نیز  در سال جاری  که  بوده  ها  فعالیت 
محمدجواد رستمی تصریح کرد: در سال جاری قصد داریم 
سامانه فرصت را برای تعامل بیشتر صنعت و دانشگاه و همچنین 
اندیشکده نوآوری را راه اندازی کنیم، فعالیت های استارت آپی 
را نیز باید متناسب با نیاز صنایع و واحدهای تولیدی توسعه 
داد. گفتنی است در این نشست گزارش های مرکز مطالعات 
اتاق کرمان در حوزه های شورای  اقتصادی  پژوهش های  و 
پژوهشی، راهکارهای بهبود مولفه اجرای قراردادها در شاخص 
DB، اندیشکده انرژی، اندیشکده تدبیر آب ایران، پایش محیط 
کسب و کار، نشر، توسعه کسب و کارهای نوین و پنجره واحد 

سرمایه گذاری ارائه شد

معاون اتاق ایران: 

کارشناسی های دقیق 
را به اتاق کرمان 
واگذار می کنیم

 دبیر ستاد انتخابات استان کرمان گفت: در بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ 
روستای استان کرمان باید انتخابات شورای اسالمی روستایی 
برگزار شود. علیار اسکندری نسب  در نشست خبری با اصحاب 
رسانه استان کرمان با بیان اینکه در جریان برگزاری انتخابات 
ششمین دوره شوراهای اسالمی شهر و روستا هستیم اظهار 
داشت: این انتخابات از ۱۸ اسفندماه سال گذشته آغاز شده است.

وی با بیان اینکه بررسی صالحیت داوطلبین شوراهای اسالمی 
شهرها در هیئت های اجرایی در حال انجام است و تا ۲۱ فروردین 
باید نتیجه آن به هیئت نظارت تحویل داده شود گفت: ثبت نام 
داوطلبین کاندیداتوری در شوراهای اسالمی روستاها و عشایری از 

امروز صبح آغاز شده است.
دبیر ستاد انتخابات استان کرمان با اشاره به اینکه سامانه جامع 
ثبت نام فعال بوده و ثبت نام از داوطلبان انتخابات شورای اسالمی 
روستایی و عشایری استان به صورت حضوری و غیرحضوری انجام 
می شود عنوان کرد: مهلت ثبت نام از داوطلبین به مدت ۷ روز 

است و بخشداران باید از عشایر ثبت نام کنند.
وی با بیان اینکه اخذ گواهی سوءپیشینه الزامی است و اگر افرادی 
تاکنون اقدام به اخذ این گواهی نکردند با هماهنگی با نیروی 
انتظامی می توانند در زمان ثبت نام به مراکز مراجعه و گواهی 
سوءپیشینه دریافت کنند ادامه داد: انتخابات شهر کرمان به صورت 
الکترونیکی انجام می شود و صندوق های مورد نیاز فراهم شده 
است. اسکندری نسب با اشاره به اینکه تعداد روستاهایی که در 
استان کرمان باید در آنها انتخابات برگزار شود بیش از ۲ هزار و 
۵۰۰ روستا است گفت: در بعضی روستاها شورای سه نفره و در 

بعضی روستاها شورای پنج نفره تشکیل می شود.
وی با بیان اینکه در روستاهای زیر هزار و ۵۰۰ نفر شورای اسالمی 
روستا، سه نفره تشکیل می شود و در شوراهای روستایی فقط 
افراد مظنون از طریق مراجع چهارگانه استعالم می شوند ادامه 
داد: داشتن سواد الزم برای داوطلبین الزام بوده و قانون مشخص 

کرده است.
کمیته  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استان  انتخابات  ستاد  دبیر 
پیشگیری از تخلفات انتخاباتی در استان به ریاست رئیس کل 
دادگستری استان کرمان تشکیل شده است افزود: هیئت های 
اجرایی در سراسر استان و در مناطق مختلف تشکیل شده و 
استان کرمان آماده برگزاری انتخابات است. وی با بیان اینکه از 
داوطلبین درخواست داریم با توجه به تجربه ای که از انتخابات 
ادوار گذشته وجود دارد ثبت نام خود را به روزهای آخر موکول 
نکنند گفت: در زمانی انتخابات برگزار می شود که شرایط کرونا را 
دادیم و از ازدحام جمعیت در زمان ثبت نام باید جلوگیری شود و 
ثبت نام زودهنگام این امکان را ایجاد می کند که مراجع چهارگانه 

نیز به موقع پاسخ استعالمات را بدهند.

 شورای اسالمی 
روستایی در بیش 
از 2500 روستای 

استان کرمان تشکیل 
می شود

اگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یک باب کارگاه پالک ۴۴۳ فرعی از ۶۳ اصلی 
واقع در بخش ۶ کرمان به مساحت ۶۲۵ مترمربع به آدرس 
کرمان، قائم آباد ، خیابان پردیس مورد تقاضای آقای گودرز 
قادری پور می باشد تاکنون تحدید حدود نشده و نیاز به تحدید 
حدود دارد  و اعمال تبصره ذیل ماده ۱۵ قانون ثبت هم میسر 
نمی باشد لذا حسب درخواست مالک به شماره ۱۱۰۲/۳۱۴ـ  
۰۰/۰۱/۱۵ بدین وسیله اگهی تحدید حدود اختصاصی منتشر 
و عملیات تحدیدی از ساعت ۸ صبح روز ۰۰/۰۲/۰۶ در محل 
شروع و بعمل خواهد امد لذا به مالک یا مالکین امالک مجاور 
رقبه مزبور اخطار می گردد که در موعد مقرر در این اعالن 
در محل وقوع ملک حاضر و درصورت عدم مراجعه مجاورین 
عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی نسبت 
به حدود و حقوق ارتقاقی آن اعتراضی داشته باشد طبق ماده 
۲۰ قانون ثبت حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز پس از تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم 
نماید و ظرف مدت یکماه از تاریخ اعالم اعتراض مهلت دارند تا 
به دادگاه صالحه مراجعه و اقدام به تقدیم دادخواست نموده و 
رسید تقدیم دادخواست را از دادگاه اخذ و به این اداره تسلیم 
نمایند. بدیهی است پس از مضی مهلت یاد شده و ارائه گواهی 
عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی ثبت عملیات ثبتی بنام 
وی ادامه خواهد یافت و هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود. 

م/الف ۲۲
تاریخ انتشار:  ۰۰/۰۱/۱۶

ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  محمود مهدی زاده 
منطقه 2 کرمان
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استاندار کرمان گفت: شهرداری کرمان در دورۀ مدیریت مهندس 
عالم زاده، کارنامۀ قابل قبولی داشته است.

علی زینی وند در آیین افتتاح »چهارمین سمپوزیوم ملی مجسمه سازی 
شهرداری کرمان«، که با رییس و اعضای شورای اسالمی شهر کرمان، 

شهردار کرمان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان، جمعی 
از مدیران شهری و تعدادی از هنرمندان مطرح کشوری و استانی، در 
سالن سادات شهرداری کرمان برگزار شد، ضمن تشکر از شهرداری، 
هنرمندان شرکت کننده در سمپوزیوم و سایر برگزارکنندگان این 
رویداد مهم، گفت: در مدت حضورم در کرمان، موضوعات و مسایل 
شهر کرمان را پیگیری کرده ام و شاهد تغییرات مثبت و اقدامات 

تأثیرگذار شهرداری و شورای اسالمی شهر کرمان بوده ام.
وی اقدامات شهرداری به خصوص توجه به تنوع فعالیت ها در حوزۀ 
ساخت وسازهای شهری، فضای سبز، اجرای تقاطع های غیرهم سطح، 

زیباسازی و حوزۀ فرهنگ، هنر و ورزش را قابل تحسین ذکر کرد.
استاندار کرمان با تأکید بر اینکه شهرداری ها در اغلب کشورهای 
دنیا، مأموریت های چندوجهی و نقشی محوری دارند، گفت: در 
شهرهای مهم جهان، اهمیت شهرداری ها در حوزۀ اقتصاد شهری، 
از تعامالت بین المللِی  انجام بخشی  روابط فرهنگی و سیاسی و 
غیررسمی، قابل مشاهده است.زینی وند، مراکز استان ها را در تقویت 
هویت، گفتمان سازی، اقتصاد شهری و اجرای سبک معماری بر حوزۀ 
پیرامون خود تأثیرگذار دانست و افزود: شهر کرمان این ظرفیت را 

دارد که مرکز حوزۀ فرهنگ، معماری و هنر در استان باشد.

وی با بیان اینکه کرمان امروز باید نسبت به چهارسال گذشته شاهد 
تغییرات محسوسی باشیم، گفت: در کنار این اقدامات باید ذهنیت 
عامه و تلقی مردم از شهرداری را ارتقا داد؛ زیرا شهرداری ها می توانند 
برپاکنندۀ رویدادهای اجتماعی، فرهنگی و هنری باشند و نقش 
متنوع تری ایفا کنند. استاندار کرمان با اشاره به وجود مرقد مطهر 
شهید واالمقام، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و شخصیت فراملی 
ایشان، توجه به گردشگری اسالمی در کرمان را مورد تأکید قرار 
داد و گفت: امیدورایم مسئوالن کرمانی در هویت بخشی و تقویت 

زیرساخت های گردشگری اسالمی در کرمان موفق عمل کنند.

در ادامه، رییس شورای اسالمی شهر کرمان به نمایندگی از اعضای 
شورا، از انجام وظایف شهرداری در عرصۀ زیباسازی، فرهنگی و 
هنری تشکر کرد و گفت: شهرداری در عرصه های مختلف فرهنگی 
و اجتماعی، اقدامات مطلوبی ازجمله راه اندازی خانه های فرهنگ 
مشارکتی و فرهنگ سراها و تشکیل شوراهای اجتماعی محله را انجام 
داده است. محمد فرشاد نصب المان های سردار شهید دل ها در سطح 
شهر را ازجمله اقدامات تحسین برانگیز شهرداری در حوزۀ زیباسازی 
و مورد تأیید سپاه پاسداران دانست و تأکید کرد: شورای اسالمی 
شهر نیز سعی کرد با در نظر گرفتن اعتبارات الزم، نظارت و اقدامات 

کارشناسی، بستر و راه را برای اقدامات شهرداری هموار سازد.
گفت:  شهری،  مدیران  و  کارکنان  همراهی  از  تشکر  ضمن  وی 
امیدورایم در دورۀ بعدی شورای اسالمی شهر و مدیریت شهری، 

اقداماتی که شروع شده، به نتیجۀ مطلوب برسد.

نشست عمومی شورای اسالمی شهر کرمان، با حضور رییس و سایر 
اعضای شورا و شهردار کرمان، در سالن سادات شهرداری کرمان 

برگزار شد.
شهردار کرمان، در این نشست با بیان اینکه آرامستان جدید مشکلی 
برای دفن اموات ندارد و قبور پیش ساخته آماده هستند، گفت: 

آسفالت مسیر هم کامل شده است. 
تأمین  آرامستان جدید،  تنها مشکل  افزود:  عالم زاده  سیدمهران 
روشنایی و برق آن است که باید مناقصه برگزار و پیمانکار انتخاب 

شود.
وی با بیان اینکه روند انتخاب پیمانکار جهت تأمین برق آرامستان 
جدید ازطریق مناقصه زمان بر است، خاطرنشان کرد: از اعضای شورا 

درخواست داریم در این زمینه مشخص کند که چطور اقدام کنیم.
شهردار کرمان تأکید کرد: باید مردم را مجاب کنیم که دیگر امکان 
دفن در آرامستان قدیم وجود ندارد و اذهان عمومی هرچه سریع تر 

برای این موضوع آماده شود.
رییس شورای اسالمی شهر کرمان نیز در این نشست، ضمن تبریک 
و گرامی داشت اعیاد شعبانیه و روز جمهوری اسالمی و آرزوی سالی 
سرشار از موفقیت و سالمتی برای همۀ شهروندان، بیان کرد: شهر 
کرمان در ایام نوروز بسیار تمیز و آراسته بود، سفره های هفت سین و 
اِلمان های نوروزی به خوبی در شهر جانمایی و اجرا شده بود که جا 
دارد از تالش های شهردار محترم، شهرداران مناطق و همۀ نیروهای 

زحمتکش شهرداری قدردانی کنیم.
محمد فرشاد افزود: از همکاری رسانه ها در انعکاس اخبار شورا و 
شهرداری و انتقال صحیح عملکرد آن ها به شهروندان تشکر می کنیم.

وی درخصوص موضوع عوارض ارزش افزوده، بر لزوم اطالع رسانی به 
شهروندان به نحو مقتضی تأکید کرد.

سپس، رییس کمیسیون برنامه و بودجه و ایجاد منابع پایدار شورا، با 
اشاره به احتمال تشدید محدودیت های کرونایی در ایام ماه مبارک 
رمضان، بیان کرد: شهرداری می تواند با رعایت پروتکل های بهداشتی، 
اقداماتی را برای ایجاد فضای معنوی و فرهنگی در ماه رمضان در 
سطح شهر انجام دهد؛ بنابراین، باید در این خصوص برنامه ریزی 

ویژه ای صورت گیرد.
حسین چناریان افزود: از مجموعۀ شهرداری که با وجود وزش باد 
و طوفان های شدید در ایام نوروز، نهایت تالش خود را برای حفظ 

نظافت و تمیزی چهرۀ شهر انجام دادند، تشکر می کنیم.
وی با اشاره به درخواست انجمن صنفی مؤسسات و شرکت های 
درخواست  شهر  شورای  از  نامه ای  طی  که  کرمان  مسافربری 
بخشودگی بخشی از بدهی خود از محل پنج درصد سهم شهرداری 
را با توجه به خسارات ناشی از کرونا داشتند، بیان کرد: این درخواست 
در کمیسیون مطرح شد و با بخشودگی ۵۰ درصد از بدهی ۲۴۶ 

میلیون تومانی این شرکت ها به شهرداری موافقت شد. 
در ادامه، رییس کمیسیون اجتماعی، ورزش و جوانان شورا، گزارشی 

از اقدامات انجام شده در زمینۀ ورزش شهروندی محله ها توسط 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارائه کرد و گفت: این 
اقدامات با هدف شناسایی و تقویت ظرفیت های ورزش شهروندی در 
محله های شهر کرمان انجام شده که تالش ها و توجه ویژۀ شهردار و 
رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری به این مقوله 

قابل تقدیر است.
احمد حسن زاده افزود: المپیاد ورزش شهروندی محله های شهر 
کرمان در ۱۲ رشتۀ ورزشی مردان و زنان برگزار شد و خوشبختانه 
از  دارد  قرار گرفت که جا  توجه شهروندان  قابل  استقبال  مورد 

همکاری و تالش هیأت های ورزشی شهر کرمان نیز تشکر کنیم.
وی خاطرنشان کرد: ۴۰ درصد از شرکت کنندگان المپیاد المپیاد 
ورزش شهروندی محله های شهر کرمان، خانم ها و ۶۰ درصد آقایان 
لری،  زهرا  و  احمد حسن زاده  این جلسه،  در  بوده اند. همچنین 
به عنوان دو عضو شورا جهت نظارت بر ورزش شهروندی محله های 
شهر کرمان انتخاب شدند. در ادامه، علی خدادادی، رییس کمیسیون 
خدمات شهری و محیط زیست شورا، با اشاره به اینکه آرامستان 
فعلی، دیگر گنجایش دفن اموات را ندارد و نهایتاً تا آخر فروردین ماه 
امکان خاک سپاری در این مکان وجود دارد، افزود: از شهرداری تقاضا 
داریم همان طور که تمام امکانات و نیروهای خود را برای تکمیل 
پروژۀ تقاطع غیرهم سطح سربازان گمنام امام زمان)عج( بسیج کرد، 
برای آماده سازی آرامستان جدید جهت دفن اموات نیز اقدام کند تا 

از ابتدای اردیبهشت ماه، تدفین در این مکان آغاز شود.
فرشاد، رییس شورا هم در این مورد بیان کرد: توسعۀ قبرستان فعلی 
به صالح نیست و فقط کسانی که از قبل، اقدام به خریداری قبر در 

این مکان کرده اند، می توانند نسبت به دفن اموات اقدام کنند.
رییس شورای اسالمی شهر کرمان همچنین تأکید کرد: از اعضای 
شورا تقاضا دارم جلسات شورا تا پایان این دوره، طبق روال گذشته و 
با نظم و جدیت تشکیل شود تا همچنان با همدلی و جدیت در کنار 

شهرداری، امور شهر و شهروندان را به پیش ببریم. 
فرشاد خاطرنشان کرد: برای دورۀ بعد در شورا ثبت نام نکردم؛ زیرا 

معتقدم باید عرصه را به جوان ها واگذار کنیم.
وی افزود: با توجه به اینکه به انتخابات شورا نزدیک می شویم و از 
اعضای شورای فعلی که برای انتخابات آینده ثبت نام کرده اند، تقاضا 
دارم در چندماه باقی مانده از این دوره، از اقداماتی که شائبۀ تبلیغ را 

برای اعضای فعلی ایجاد کند، اجتناب کنند.
رییس شورای اسالمی شهر کرمان با بیان اینکه اعضای فعلی شورای 
شهر، عملکرد خوبی داشتند و در شهر کرمان شناخته شده هستند، 
گفت: امیدواریم در انتخابات پیِش رو آنچه خیر و صالح شهر و 

جامعه است، رقم بخورد.
رییس کمیسیون فرهنگی، هنری و بانوان شورا نیز با ابراز امیدواری از 
اینکه در سال جدید، موانع تولید و اشتغال برداشته شود، خاطرنشان 
کرد: تجلیل از کادر درمان را از ماه ها پیش در برنامه داشتیم که 

در هفتۀ سالمت انجام خواهد شد؛ همچنین هرساله از رتبه های 
برتر کنکور شهر کرمان تقدیر می شد که امسال هم این برنامه را 
خواهیم داشت. زهرا لری با بیان اینکه از معلمان نمونه نیز هم زمان 
با روز معلم تجلیل خواهد شد، گفت: از ۱۲ معلم نمونه خانم و آقا 
در سه مقطع تحصیلی در نواحی یک و دو آموزش و پرورش کرمان، 

تجلیل می شود. 
وی بیان کرد: با توجه به اینکه در خردادماه، رویداد پایتخت کتاب 
ایران برای دومین بار به میزبانی شیراز برگزار می شود، از شهرداری 
می خواهیم برنامه های ویژه و ارزشمندی برای این رویداد در نظر 
بگیرد تا بتوانیم میزبانی سال آیندۀ این رویداد را برای شهر کرمان 
رقم بزنیم. در ادامه، رییس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورا با 
تأکید بر لزوم اصالح طرح ورودی اختصاصی برای دانشکدۀ فنی، 
خاطرنشان کرد: کاری که انجام شد، مطابق مصوبۀ شورای ترافیک 
بوده، اما ایراداتی به آن وارد شده که طبق گفتۀ معاون حمل ونقل و 
امور زیربنایی شهردار، اصالحاتی برای آن در شورای ترافیک مطرح 

شده تا ایمنی دانشجویان تأمین شود و مشکلی پیش نیاید.
محمدجواد کامیاب افزود: میدان »بیرم آباد« چندین مشکل ترافیکی 
داشته که طرحی برای اصالح آن آماده شده و باید اجرا شود؛ نباید 
معطل طرح بهسازی میدان توسط سرمایه گذار بمانیم؛ بلکه باید 

اصالحات الزم انجام شود. 
وی همچنین بر لزوم کلنگ زنی سریع تر پروژۀ تقاطع غیرهم سطح 

»شرف آباد« تأکید کرد.
فرشاد، رییس شورا نیز در این رابطه خاطرنشان کرد: پروژۀ تقاطع 
غیرهم سطح »شرف آباد« کارشناسی شده و مصوبۀ شورای شهر و 

شورای ترافیک را دارد؛ بنابراین، به زودی اجرا می شود.

در نشست عمومی شورا بیان شد:

جانمایی و اجرای مطلوب سفره های هفت سین و اِلمان های نوروزی در شهر کرمان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان گفت: نخبگان فرهنگی، علمی و هنری 
جامعه همواره الگو هستند و می توانند مردم را به حضور حداکثری در انتخابات ۱۴۰۰ 

ترغیب کنند.
محمد رضا علیزاده فزود: رفتار جامعه نخبگانی ما الگوی جامعه ایرانی و اسالمی است و 

مردم به آن تاسی می کنند و حضور شخصیت های شاخص فرهنگی و هنری باعث می 
شود تا مردم با شور و اقبال بیشتری در پای صندوق های رای حاضر شوند.

وی تصریح کرد: جامعه فرهنگی و هنری همیشه حضور پر رنگی در تمام عرصه ها و 
رویدادهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و غیره داشتند و قطعا در انتخابات  ۲۸ خرداد 
۱۴۰۰ نیز حضور پرشوری دارند. مدیرکل فرهنک و ارشاد اسالمی استان کرمان اظهار 
داشت: انتخابات در کشور ما در سالهای بعد از انقالب جایگاه ویژه ای در تصمیم گیری 
در نظام سیاسی کشور داشته است و در برهه های مختلف و حساس شاهد مشارکت 

گسترده مردم در تعیین سرنوشت کشور و جامعه بوده ایم.
وی تاکید کرد: در نظام جمهوری اسالمی حتی نسبت به بسیاری از کشورهایی که ادعای 
دموکراتیک بودن دارند، تعداد انتخابات بیشتری برگزار کرده ایم و مردم در همه عرصه 

های مختلف ملی بویژه در انتخابات ها حضور پر رنگی داشته اند.

علیزاده با بیان اینکه شاید مردم نقدهایی به عملکرد مدیران و مسئوالن جامعه و گالیه 
هایی نسبت به مشکالت معیشتی و اقتصادی  داشته باشند تصریح کرد: اما مردم همیشه 
در خصوص اصول اساسی نظام و جایی که پای حیثیت و آبروی نظام درمیان است همه 
متحد در کنار هم قرار دارند. وی ادامه داد: شاهد هستیم که در بدترین شرایط اقتصادی 
مردم حضور فعالی در عرصه های اجتماعی مانند راهپیمایی ها دارند و آنچه دشمنان 
ما را در شرایط فعلی جنگ اقتصادی و تحریم ها مایوس می کند، حضور و مشارکت 
مردم در انتخابات است. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان تاکید کرد: هر 
جا دشمنان ورود کرده و مردم احساس کرده اند که این دشمنان و ایادی آنها قصد ضربه 
زدن به نظام دارند، مشارکت خوب و فعال و پرشوری در میدان های مختلف داشته و 

باعث یاس و نا امیدی آنها شدند.
وی گفت: تحلیل و بررسی حضور همه اقشار جامعه در انتخابات های مختلف در ۴۲ سال 

گذشته نظام جمهوری اسالمی نشان می دهد که مردم همیشه درست تشخیص دادند 
و در جهت ایرانی آبادتر و مستقل تر گام برداشته اند.

علیزاده بیان کرد: هر چند انتخاب فرد اصلح مهم است اما مشارکت مردمی در درجه 
مهمتری قرار دارد و کسانی که همیشه قصد خسارت به کشور و انقالب ما دارند بر روی 
انتخابات و عرصه های اجتماعی تحلیل می کنند تا نقشه ها و رفتار خودشان را انجام 
دهند. وی با بیان اینکه مشارکت مردم در انتخابات ۱۴۰۰ باعث غلبه بر چالش های پیش 
رو می شود تصریح کرد:  امید داریم با حضور مردم در انتخابات آینده شاهد مشارکت باال 

باشیم تا نقشه های دشمنان مثل همیشه با شکست روبرو شود.
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، ششمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی 
شهر و روستا و میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری ۲۸ خردادماه سال آینده به صورت 

همزمان در کشور برگزار می شود.

مدیرکل ارشاد کرمان:

جامعه فرهنگی مردم را به حضور حداکثری در انتخابات ترغیب کند

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان گفت: پنج 
خانه جوان در شهرستان های استان کرمان در حال 
ساخت است که پیشرفت فیزیکی ۳۵ درصدی دارند.

با  کرمان  استاندار  زینی وند  علی  نشست صمیمی 
سازمان های مردم نهاد جوانان استان کرمان صبح 
امروز به مناسبت هفته جوان با حضور محمدصادق 
بصیری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
و میثم پاریزی مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان 

در سالن پیامبر اعظم)ص( استانداری برگزار شد.
در این نشست محمدصادق بصیری معاون سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان با بیان اینکه 
در سال ۹۸ و ۹۹ در استان کرمان مسائل متعددی 
و  مدیریت شد  پویای جوانان  با ذهن  که  داشتیم 
جوانان در کنار حاکمیت نظام بودند اظهار داشت: 
تالش های جوانان بسیار مفید بوده و همچنان به این 

کمک ها نیاز داریم.
وی با اشاره به اینکه در استان کرمان ۶۶۲ تشکل 

مردم نهاد داریم که از نهادهای مختلف مجوز گرفته اند 
گفت: این تشکل ها در حوزه های مختلف آسیب های 
اجتماعی، امور خیریه، دفاع مقدس، پدافند غیرعامل، 

رفاه اجتماعی و سایر موارد فعالیت می کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان 
با بیان اینکه تشکل های جوان در دوران کرونا اقدامات 
خیرخواهانه بسیار خوبی انجام دادند افزود: معیشت و 

سالمت مردم اولویت کشور و استان است.
وی بیان کرد: انتخابات را در پیش داریم و عوامل 
انتخابات موثر  امر  متعددی در مشارکت مردم در 
هستند که یکی از این عوامل نقش آفرینی جوانان 

در این حوزه است.
میثم پاریزی مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان 
نیز در این جلسه با تبریک سال جدید اظهار داشت: 
۱۵۳ سمن دارای اعتبارنامه در سطح استان کرمان 
داریم که ۱۱ شناسه ملی در سال ۹۹ اخذ شده است.

وی با بیان اینکه اولویت ما توانمندسازی سمن های 
جوانان است که با برگزاری دوره های آموزشی پیگیری 
می شود گفت: در سال ۹۹ از سامانه ملی امید زندگی 

که یک سامانه مشاوره ای است با حضور وزیر ورزش و 
جوانان رونمایی شد که دبیرخانه این سامانه در استان 
کرمان است. مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان 
با اشاره به اینکه کنگره علمی مشارکت های اجتماعی 
جوانان در کرمان برگزار شد افزود: پنج خانه جوان 
در شهرستان های استان در حال ساخت است که 

پیشرفت فیزیکی ۳۵ درصدی دارند.
کرمان سال ها  اینکه خانه جوان شهر  بیان  با  وی 
در اختیار مجموعه ورزش و جوانان استان نیست و 
امیدواریم با پیگیری استاندار به ما برگردد عنوان کرد: 
در یکسال گذشته که درگیر کرونا بودیم سمن ها ۲۱ 
هزار و ۵۰۰ بسته معیشتی در قالب رزمایش کمک 

مؤمنانه در بین آسیب دیدگان از کرونا توزیع کردند.
بسته  هزار  از ۲۵  بیش  اینکه  به  اشاره  با  پاریزی 
از  پیشگیری  برای  گذشته  سال  در  نیز  بهداشتی 
گفت:  است  شده  توزیع  استان  سطح  در  بیماری 
در  و می توانند  دارند  جوانان ظرفیت های عظیمی 
توسعه استان نقش بسیار مهمی ایفا کنند اگر از این 

ظرفیت استفاده شود.

 5 خانه جوان در شهرستان های 
استان کرمان در حال ساخت است

افزایش ۳۵  از  زیربنایی شهردار کرمان  امور  و   معاون حمل ونقل 
درصدی کرایه تاکسی در این شهر خبر داد.

 مهدی نیکویی در جلسه ای که با حضور نمایندگان خطوط تاکسیرانی 
درون شهری شهر کرمان برگزار شد، ضمن تبریک سال جدید تأکید 
کرد: الزم است رانندگان تاکسی براساس نرخ نامۀ مصوب شورای 

اسالمی شهر فعالیت کنند.
را ۳۵  نرخ جدید کرایه تاکسی در سال جدید  افزایش  میزان  وی 
درصد اعالم و بیان کرد: نرخ کرایه تاکسی در سال گذشته در سه 
نوبت درمجموع ۴۵ درصد افزایش یافت که آخرین افزایش، ۱۵ درصد 
بود.معاون حمل ونقل و امور زیربنایی شهردار کرمان همچنین ضمن 

تشکر از مدیران سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری کرمان 
به دلیل پیگیری و انجام اقدامات مؤثر برای ارتقای جایگاه این سازمان، 
فرسودگی ناوگان حمل ونقل عمومی درون شهری به خصوص تاکسی ها 
را ازجمله مشکالت پیِش رو ذکر کرد و گفت: متأسفانه اغلب تاکسی ها 
فرسوده و تعدادی از رده خارج هستند.نیکویی با اشاره به اقدامات 
در دستور کار برای نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی به خصوص 
تاکسی های درون شهری، گفت: در صورت قطعی شدن این طرح، باید 

برای تأمین منابع و دریافت تسهیالت پیگیری کرد.
وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا، رانندگان تاکسی را آسیب پذیر 
دانست و افزود: بعد از پاکبانان، فعاالن ناوگان حمل ونقل عمومی 

ازجمله رانندگان اتوبوس و تاکسی، در اولویت دریافت واکسن کرونا 
قرار دارند و این افراد با اولویت، واکسن دریافت خواهند کرد.

لزوم رعایت  بر  امور زیربنایی شهردار کرمان،  معاون حمل ونقل و 
پروتکل های بهداشتی ازسوی رانندگان تاکسی تأکید کرد.

راننده های سیستم حمل و نقل شهری واکسینه می شوند
مسافر  و  بار  حمل ونقل  سازمان  مدیرعامل  جلسه،  این  ادامۀ  در 
شهرداری کرمان، به تأثیر مستقیم شیوع ویروس کرونا بر معیشت 
رانندگان تاکسی اشاره کرد و گفت: در بعضی روزهای سال ۹۹ با 

قرنطینه و کاهش ۳۹ درصدی مسافران مواجه بودیم.
هادی خدادادی، با اشاره به افزایش نرخ بنزین در سال ۹۸ و لحاظ 

کردن آن در افزایش نرخ کرایه گفت: در سال ۹۹ نیز به دلیل شیوع 
ویروس کرونا و لزوم رعایت کردن پروتکل های بهداشتی و حذف یک 

مسافر، نرخ کرایه تاکسی ۱۵ درصد افزایش یافت.
 ۱۶ از  افزایش  درصد   ۳۵ با  تاکسی ها  جدید  نرخ نامۀ  افزود:  وی 
سازمان  می شود.مدیرعامل  اعالم  رسمی  به صورت  فروردین ماه 
حمل ونقل بار و مسافر شهرداری تأکید کرد: این نرخ نامه باید در تمام 

تاکسی ها نصب شود.
خدادادی، از طراحی جدید ایستگاه های تاکسی و جلوگیری از ورود 
خودروهای شخصی به داخل جایگاه تاکسی خبر داد و گفت: عالوه بر 

آن، فضای ایستگاه های تاکسی نیز در حال بهینه سازی است.
وی توزیع دو نوبت ماسک به رانندگان تاکسی، ضدعفونی ناوگان 
تاکسیرانی در دو شیفت صبح و عصر و توزیع بسته های معیشتی بین 
تعدادی از رانندگان نیازمند را ازجمله برخی اقدامات این سازمان ذکر 
کرد و یادآور شد: در سال گذشته برای جلوگیری از شیوع ویروس 

تحویل  تاکسی  رانندگان  به  جداکننده  پالستیک  تعدادی  کرونا، 
داده شده است.مدیرعامل سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری 
همچنین به تشکیل کارگروهی برای تأمین قطعات خودرو به قیمت 
تعاونی اشاره کرد و ادامه داد: برای رفع مشکالت رانندگان تاکسی، در 

حد توان و امکانات موجود همواره تالش خواهیم کرد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: نرخ مشارکت اقتصادی در 
بردسیر باالتر از متوسط استان کرمان است و یکی از شاخص های مثبت بازار کار این 

است که سالیانه ۵۵۰ نفر به بردسیر مهاجرت می کنند.
جعفر رودری در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید ویژه شهرستان های 
سیرجان و بردسیر در کرمان اظهار کرد: نرخ رشد جمعیت در شهرستان بردسیر نسبت 
به متوسط استان باالتر و بیانگر این است ظرفیت های اقتصادی ایجاد شده توانسته 
شرایط مهاجرپذیری در این شهرستان را فراهم کند. وی افزود: نرخ مشارکت اقتصادی 
در بردسیر باالتر از متوسط استان کرمان است و یکی از شاخص های مثبت بازار کار 
این است که سالیانه ۵۵۰ نفر به بردسیر مهاجرت می کنند. رودری تصریح کرد: در 
ساختار اقتصادی این شهرستان، غلبه با بخش کشاورزی است و بیش از۴۰ درصد 
اقتصاد شهرستان مربوط به این بخش است، ۲۶ درصد صنعت و معدن و حدود ۳۴ 

درصد اقتصاد شهرستان مربوط به بخش خدمات است. 
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: در چند سال گذشته 

بیشترین ایجاد شغل در بردسیر در بخش صنعت و معدن معادل ۶۰ درصد اتفاق 
افتاده و بعد در بخش خدمات بوده است.

وی افزود: متوسط ورود بازار کار سالیانه در بردسیر ۴۵۰ نفر است و در سال گذشته 
پیش بینی نزدیک به ۹۰۰ نفر ایجاد شغل در شهرستان را داشتیم. رودری تصریح کرد: 
پروژه های مصوب اقتصاد مقاومتی در بردسیر ۲۴ مورد با ۲۲۰ میلیارد تومان سرمایه 

گذاری و ۱۸ هزار و ۸۷۵ فرصت شغلی بوده است.
شهباز حسن پور نماینده مردم بردسیر و سیرجان در مجلس نیز در این جلسه اظهار 
کرد: ۳۰ درصد از ایجاد اشتغال استان را در سال گذشته در سیرجان و بردسیر داشتیم 

و در سیرجان ۱۰ هزار و ۴۹۲ نفر در سال ۹۹ مشغول به کار شده اند. 
وی با اشاره به بررسی مشکالت چند واحد تولیدی در این جلسه افزود: اقتصاد بردسیر 
کشاورزی است و در حال حاضر ۲۵ مترمکعب آب برای تجهیز کارگاه فروآلیاژ بردسیر 

نیاز داریم.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کرمان:

سالیانه 550 نفر به 
بردسیر مهاجرت

 می کنند

استاندار کرمان در آیین افتتاح چهارمین سمپوزیوم مجسمه سازی شهرداری کرمان:

شهرداری کرمان در این دوره کارنامۀ قابل قبولی داشته است

طی سال جاری؛

نرخ کرایه تاکسی در کرمان 35 درصد افزایش یافت


