
ذکر روزشنبه: یا رب العالمین

 

شنبه 21 فروردین ماه 1400 / 27 شعبان  1442 / 10 آوریل 2021  سال دهم 
شماره 1283  تک شماره 1000 تومان

سیاسی ، اجتماعی

روزانهم

مدیرکل اطالعات کرمان: 

شعار سال ،کشور را از بیگانگان 
بی نیاز می کند

2

با حضور فرمانده سپاه استان کرمان:

 افتتاح 3۵۹ پروژه محرومیت زدایی 
و اشتغالزایی در رودبارجنوب 

2

آغاز ثبت اطالعات سکونتی 
خانوار در سامانه امالک و اسکان

3

 

 (نوبت اول ) عمومی  یک مرحله ای هآگهی مناقص 

    خدمات عمومی معاونت فرهنگی ـ دانشجوییمناقصه واگذای امور  

 0011/2/7/5شماره مناقصه:  دانشگاه علوم پزشکی کرمان دستگاه مناقصه گزار

 : دریافت اسناد خدمات عمومیامور  موضوع مناقصه
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت الف(

www.setadiran.ir 
 ب( پایگاه ملی مناقصات   

http://iets.mporg.ir    
 )صرفاً جهت مشاهده( 

  888/636/878/66 )ریال( برآورد یکساله
 863 /888/136 )ریال( تضمین شرکت در مناقصه

 68:31ساعت از تاریخ درج فراخوان لغایت  اسناددریافت 
 82/6/6811شنبه مورخ چهارروز

 پیشنهادهااسناد و  بارگزاریآخرین مهلت 
 در سامانه ستاد ایران

 6/8/6811 مورخشنبه دو روز  68:31 ساعتتا 

 7/8/6811مورخ  شنبهسه  روز 68ساعت از  بازگشایی پیشنهادها
 0030011م/الف  برگزار خواهد شد. معاونت دانشجویی محلدر 01/0/0011خ مور  شنبهدوروز  01 جلسه توجیهی در ساعت ضمناً 

 کرمان ـ ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست  :) تضمین شرکت در مناقصه(محل تسلیم فقط پاکت الف 

    درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.( )هزینه روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

 گهي  مناقصه عمومي يك مرحله اي آ
 نام دستگاه : اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كرمان

 www.setadiran.iمحل دريافت اسناد : سايت  ستاد ايران به نشاني 
 30/80/0088روز  شنبه  80تا ساعت   32/80/0088روز دوشنبه  0:88مهلت دريافت اسناد :از ساعت 

 00/83/0088 روز   شنبه 02تا ساعت  32/80/0088مهلت تحويل پيشنهادات : روز پنجشنبه  
در سامانه ستاد ايران و ارسال پاكت  ضمانت نامه شركت در فرايند ارجاع كار به دبير خانه  محل تسليم پيشنهادات : ثبت

حراست اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كرمان واقع در كرمان بلوار جمهوري اسالمي بعد از پل راه آهن 
 روبروي سالن ورزشي فجر

واقع در اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده  03/83/0088روز  يكشنبه   80:88زمان و مكان بازگشايي پيشنهادات : ساعت 
 اي استان كرمان ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد و شرايط مناقصه مندرج است.

 1131211م/لف  .قابل رويت مي باشد www.setadiran.irآگهي فوق در سايت ستاد ايران به نشاني 
 ري و حمل ونقل جاده اي استان كرمانروابط عمومي اداره كل راهدا

 
 رديف

 
 موضوع مناقصه

 
 نوع مناقصه

 
 برآورد ريالي

 
 مبناي براورد

ميزان تضمين 
شركت در 

فرآيند ارجاع 
 كار )ريال(

 
شماره 
 مناقصه

 
شماره ثبتي ستاد 

 ايران

خريد، نصب، راه  0
اندازي، پشتيباني و 

نگهداري دستگاههاي 
تردد شمار و كليه 

تجهيزات مربوطه و 
ارسال برخط اطالعات 

آنها به سرورهاي 
مورد نظر اداره كل و 

 ناظر عالي

يك مرحله 
 اي

با ارزيابي 
 كيفي

بر اساس  888/028/007/2
 قيمت ازاد

888/702/200  
0-0-3-88 

 
 

3888880۵۵0888880 

نشست بررسی پرداخت مطالبات بازنشستگان با همکاری مناطق مخابراتی در پی مصوبه هیات مدیره در این خصوص، 
امروز چهارشنبه 18 فروردین ماه با حضور مدیرعامل شرکت، معاونین و مدیران مرتبط حوزه ستادی و مدیران مناطق 

مخابراتی برگزار شد.
به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، در این جلسه که نمایندگان کانون های 
بازنشستگان استان ها نیز به همراه مدیران مرتبط حوزه مالی و منابع انسانی در مناطق مخابراتی به صورت 
ویدیوکنفرانس حضور داشتند، مهندس سلطانی با اشاره به اهمیت رسیدگی به امور تمام کارکنان و بازنشستگان اعالم 
کرد: شرایط بازنشستگان و مطالبات بعضا انباشته آنها و پرداخت آن، تکلیفی بر دوش مخابرات است که باید با همکاری 

مخابرات مناطق به صورت هماهنگ در ماه های آینده و ترجیحا هر چه سریعتر پرداخت شود.
وی با تاکید بر  نقش مناطق مخابراتی در پرداخت مطالبات گفت: از ابتدای فعالیت تیم مدیریتی جدید ، دغدغه اصلی 
گروه مدیریتی رسیدگی به مطالبات و پرداختی ها در بخش های مختلف بوده است که در همین راستا با مصوبه 
اخیر هیات مدیره، در تالش هستیم تا با بهینه سازی مباحث مالی و منابع انسانی شرکت، این مطالبات را با همکاری 

استان ها سریعا پرداخت کنیم.
وی با تشریح بیشتر این مطلب گفت: هیات مدیره شرکت راهکاری را برای حل مطالبات در نظر گرفته که باهمکاری 
تمام مناطق مخابراتی از محل وصول مطالبات مختلف شرکت مخابرات ایران ، مطالبات بازنشستگان پرداخت شود.

این درحالی ست که 50درصد مطالبات شرکت ، تمامی مطالبات بازنشستگان را شامل می شود.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران افزود: با توجه به این که این موضوع ، صرفا یک موضوع ستادی نیست، از تمام 

مدیران مناطق انتظار داریم، حامی این مصوبه بوده و حداکثر همکاری را داشته باشند.

مهندس سلطانی گفت: مناطقی که بیشترین پرداختی و همکاری را در این خصوص داشته باشند، پاداش هایی را 
دریافت خواهند کرد.

 وی در پایان افزود: مطالبات بازنشستگان به چهار گروه تقسیم می شود که مابه التفاوت رفاهیات 92 تا 96، مطالبات 
صندوق 6 درصد، مطالبات پاداش پایان خدمت و سکه های پرداختی را شامل می شود و طبق این مصوبه هر چه 

سریعتر با همکاری مناطق مخابراتی و تامین منابع مالی ، پرداخت می شود.
دکتر فرقانی معاون سرمایه انسانی شرکت نیز ضمن تاکید بر اهمیت این مصوبه در رفع دغدغه های بازنشستگان 
شرکت گفت: با این فرایند پرداخت مطالبات بازنشستگان نظام مند شده و با یک عزم ملی نهایتا در عرض چند ماه و 

حتی زودتر در کل کشور پرداخت می شود.
 وی همچنین افزود: در حوزه سرمایه انسانی، جدول مربوط به مطالبات برای تسهیل پرداخت بر طبق آیین نامه در 
چهار گروه، آماده گردیده است که مدیران مناطق و حوزه های منابع انسانی می توانند با استفاده از آن، پرداختی ها را 
به صورت نظام مند و به موازات تامین منابع از بخش های مالی استان ها به بازنشستگان گرامی شرکت انجام دهند.

دکتر زارع ، معاون مالی شرکت مخابرات ایران نیز ، به 2هزارمیلیارد تومان مطالبات شرکت مخابرات ایران از مشتریان 
خود اشاره کرد وگفت: با وصول تنها یک چهارم از این مبلغ ، می توان تمام مطالبات بازنشستگان را تسویه کرد .

وی از تمامی بازنشستگان خواست تا با مدیران منطقه مخابراتی استان خود در ارتباط باشند.  دکتر زارع همچنین 
اظهار داشت : همکارانی که در سال 94 بازنشسته شده اند منوط به اینکه چه ماهی از آن سال را بازنشسته شدند 
از حقوق و مزایای سال 94 بهره می برند ولی آن دسته از عزیزانی که در سال های بعد بازنشسته شده اند دیگر از 

مزایای سال 94 بهره مند نخواهند شد. 

دکتر زارعیان، معاون امور مشتریان نیز، از تشکیل کمیته وصول مطالبات شرکت مخابرات ایران خبرداد و گفت : 
مجموعه پیشنهاداتی که در این کمیته بررسی شد منجربه تنظیم دستورالعمل جامع در این خصوص شد که این 
دستورالعمل به تمامی مناطق مخابراتی در کشور ابالغ شد. وی از تمامی مدیران مناطق خواست که به طور مرتب 
جلسات کمیته وصول مطالبات را در منطقه خود برگزار کرده و با هم اندیشی و ارایه راهکار و نظرات و پیشنهادات 
، طرح وصول حداکثری مطالبات شرکت را هرچه سریع تر به طور صددر صد اجرا کنند تا بازنشستگان عزیز زودتر 

مطالبات خود را دریافت نمایند.

با مصوبه هیات مدیره شرکت مخابرات ایران :

 روند پرداخت مطالبات بازنشستگان  تسهیل می شود

با سفیــــر کرمــان بهتـــــر دیده شوید
سفیــــر کرمــــان راهمـــه می خوانند

مدیرکل ارشاد:

 کرمان ظرفیت 
خوبی برای 

خلق آثار هنر 
رضوی دارد
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 ۱۳۰ طرح نیمه تمام با پیشرفت باالی ۶۰ 
درصد در جنوب استان کرمان وجود دارد

 مدیر صمت جنوب استان کرمان گفت: نزدیک 130 طرح نیمه 
تمام با پیشرفت باالی 60 درصد و با اشتغال باالی 5 هزار نفر در 

جنوب استان وجود دارد.
مسلم مروجی  با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری در سال های 
گذشته محور نامگذاری شعار سال را تولید قرار دادند اظهار 
ما  و  داده  نشان  را  موضوع  این  اهمیت  مسئله  این  داشت: 
مسئوالن هم وظیفه خود می دانیم که نسبت به این مسئله 
حساسیت داشته باشیم. وی با اشاره به اینکه امسال نیز با توجه 
به شعار سال وظیفه خود می دانیم تا موانعی را که جلوی تولید را 
گرفته، برداشته داریم تا شاهد رونق تولید و شکوفایی این حوزه 
در داخل کشور باشیم افزود: بر این اساس در مجموعه سازمان 
اتفاق خوبی  استان کرمان  و تجارت جنوب  صنعت، معدن 
افتاده است. مدیر صنعت، معدن و تجارت جنوب استان کرمان 
عنوان کرد: تا کنون چیزی نزدیک به 53 مجوز صنایع معدنی 
در جنوب استان کرمان صادر شده که یکی از این مجوزات 
مربوط به کارخانه مس در منطقه محروم رمشک در یکی از 
محروم ترین مناطق کشور در شهرستان قلعه گنج پایلوت اقتصاد 

مقاومتی است که بزودی افتتاح می شود.
وی با اشاره به دیگر مجوزاتی که در جنوب استان صادر شده 
و سرمایه گذارانی که در منطقه حاضر شدند افزود: یکسری 
مشکالتی در بحث اعطای تسهیالت، روند ادارات و ... د ر انجام 
این پروژه ها وجود دارد که در این راستا کارگروه های رفع موانع 
تولید راه اندازی شده است. مروجی با بیان اینکه در سال 99 
بیشترین کارگروه رفع موانع تولید جنوب استان کرمان را در 
مرکز استان و با حضور استاندار کرمان برگزار کردیم گفت: 
26 کارگروه اصلی رفع موانع تولید، 181 کارگروه با حضور 
فرمانداران و مدیران کل و 340 کار گروه تخصصی تشکیل شد 
که برگزاری این کارگروه ها رکورد خوبی در راستای حمایت از 
تولید بوده است. وی با اشاره به اینکه 460 مصوبه برای کمک 
به حوزه تولید گرفته شده افزود: در حال حاضر حدود 5 طرح 
بسیار خوب با اشتغال نزدیک به هزار نفر در حوزه معدن، صنایع 
معدنی و صنعت در جنوب استان کرمان آماده افتتاح است. وی 
با بیان اینکه در سال جدید با توجه به شعار سال اولویت را با 
اتمام و تکمیل طرح  های نیمه تمام گذاشتیم عنوان کرد: در 
جنوب استان کرمان نزدیک به 130 طرح با پیشرفت باالی 60 
درصد داریم که اشتغال باالی 5 هزار نفر را در جنوب استان رقم 
می زند. مدیر صنعت، معدن و تجارت جنوب استان کرمان با 
ادامه داد: با تشکیل کارگروه رفع موانع تولید و حمایت مسئوالن 
کشوری و استانی امیدواریم بتوانیم شعار سال به طور کامل در 

جنوب استان کرمان محقق کنیم.

 اخبارشهرستان های
استان کرمان

 مدیرکل اطالعات استان کرمان گفت: با توجه به اینکه مساله و اولویت 
اول کشور اقتصاد است، لذا بحث رونق تولید، پشتیبانی ها و رفع موانع 
به عنوان محور فعالیت جدید می تواند هم مشکالت معیشتی و اشتغال 
را کاهش و برطرف کند و هم بی نیازی کشور از بیگانگان و دشمنان 

را تامین کند.
جمع  در  زمان)عج(  امام  گمنام  سربازان  هفته  مناسبت  به  وی 
خبرنگاران با اشاره به نامگذاری شعار سال از سوی مقام معظم رهبری 
اظهار داشت: لذا می طلبد بخش های مختلف جامعه اعم از دولتی، 
خصوصی، رسانه ای، سازمان های مردم نهاد و اقشار مختلف مردم 

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

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

عمده ماموریت ها و وظایف محقق شده است.
وی با اشاره به عملکرد این حوزه بیان کرد: در حوزه های برخوردی 
و عملیاتی در ابعاد مختلف طی سال گذشته با پیگیری های صورت 
گرفته اقدامات متنوع و مختلفی در سطح استان انجام شده و در بعد 
اقتصادی 25 فقره اقدام علیه مفسدین و اخاللگران اقتصادی و در 
حوزه های امنیتی و خارجی بیش از 2۷0 مورد عملیات علیه باندهای 
شرارت و قاچاق کالن مواد مخدر، عوامل اصلی ناامنی مرتبطین گروه 
های معاند و تروریستی، جاسوسان و مرتبطین سرویس های اطالعاتی 
دشمن صورت گرفته که منجر به دستگیری تعدادی از مجرمین، 

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

داشته است.
وی بیان کرد: رویکرد اصلی تشکیالت اطالعاتی اشراف، پیشگیری، 
صیانت و مدیریت است اما در قبال بروز تهدیدات امنیتی فعالیت های 

اقدامی نیز به صورت جدی در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: در همین راستا اداره کل اطالعات استان کرمان در یک 
سال گذشته اقدامات مهم و برجسته ای را در حوزه های مختلف 
امنیتی، اقتصادی انجام داده که ضربه به ده ها باندش اشرار و مواد 
مخدر و قاچاق سالح و مهمات، شناسایی و دستگیری ده ها نفر از 
عوامل و مرتبطین گروه های معاند و تروریستی، شناسایی و دستگیری 
تعدادی از جاسوسان و مرتبطین سرویس های اطالعاتی، برخورد با 
مفسدین و عوامل اخاللگر در حوزه های مختلف اقتصادی)ارتشاء، 
تبانی، احتکار، قاچاق، شرکت های هرمی، حواله های ارزی، فرار 
مالیاتی، زمین خواری( در استان و دستگیری تعداد قابل توجهی از 
آنها از مهمترین این اقدامات بوده و مسئولیت پیگیری آنها با جدیت از 

سوی این اداره کل در دستور کار قرار داشته است.
رییس جامعه اطالعاتی استان کرمان در پاسخ به این سئوال که طی 
یک سال گذشته چند عملیات تروریستی در استان کرمان کشف و 
خنثی شده؟ تصریح کرد: در سال 99 برحسب رصدهای اطالعاتی 
تعدادی از سرویس های اطالعاتی متخاصم و گروه های تروریستی 
به صورت جدی با طراحی و پیشبرد اهداف تروریستی درصدد ایجاد 

ناامنی و خدشه به امنیت استان کرمان بودند که مصادیق و نمونه های 
آن ها موجود است اما با اشراف اطالعاتی مناسب اداره کل اطالعات از 
اجرایی شدن آنها جلوگیری شده است؛ به عنوان نمونه یکی از عناصر 
تکفیری وابسته به گروهک تروریستی داعش که قصد داشت در 
اجتماعات تاسوعا و عاشورای حسینی به روش جاسازی مواد منفجره 
در محل تجمع عزاداران در یکی از شهرستانها عملیات تروریستی 
انجام دهد که قبل از انجام هرگونه اقدام تروریستی توسط این اداره 
کل دستگیر شد. مدیرکل اطالعات استان کرمان در بخش دیگری از 
سخنانش اظهار کرد: در راستای مبارزه با فساد اقتصادی و اطاعت از 
اوامر مقام معظم رهبری، این اداره کل با رویکرد پیشگیری و مقابله 
با فساد تالش خود را معطوف به اقدامات صیانتی، ایجابی با تاکید بر 
ارتقاء سالمت نظام اداری و مبارزه با مصادیق مختلف فساد اقتصادی 
کرده که برخوردهای صورت گرفته با مفسدین و عوامل اخاللگر در 
حوزه های مختلف اقتصادی منجر به دستگیری و احضار تعداد زیادی 
از آنها، کشف و ضبط و جلوگیری از انتقال غیرقانونی میلیاردها تومان 
و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال شده لذا برخورد قاطع و بدون 
مالحظه با افراد سوء استفاده کننده از موقعیت و امکانات در اختیار 

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

شده و پرونده سایرین در حال رسیدگی است.
وی تصریح کرد: نکته قابل توجه این است که با توجه به بررسی های 
بدوی درباره این گونه افراد، هشدارهای صیانتی الزم به آنها داده شده 

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

وضعیت موجود تالش جدی داشته است.
وی درباره مساله حاشیه نشینی در کرمان و معضالت امنیتی و 
اجتماعی ناشی از آن اظهارداشت: در مرکز استان کرمان و تعدادی از 
شهرستان ها حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیررسمی از مهمترین 
معضالت به شمار می آید. وی ادامه داد: وجود شهرک های حاشیه 
ای غیرمجاز متعدد از مهمترین مشکالت شهری در استان کرمان 
است و نابسامانی های مختلفی از جمله ساخت و سازهای نامناسب و 
غیر مستحکم، نارسایی های اجتماعی، فرهنگی و آموزشی، وضعیت 
بهداشتی نامناسب، مخاطرات امنیتی، انشعابات غیرمجاز آب، برق و 
گاز، تصرف اراضی ملی، تضییع حقوق بیت المال در این مناطق وجود 
دارد. وی تصریح کرد: از مهمترین راهکارهای پیشنهادی برای حل این 
معضل اهتمام جدی مسئولین برای کاهش مهاجرت ها، شناسایی باند 
های کالن زمین خواری، بازپس گیری اراضی تصرف شده دولتی، 
جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز، برخورد قاطع با متخلفین 
اراضی دولتی، ایجاد تعامل و هم افزایی دستگاه های متولی، مسئولیت 
پذیری و پاسخگویی دستگاه های ذیربط، بررسی امکان ارزیابی امکانات 
و تسهیالت به اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه در دستیابی آنها 
به سرپناه است.مدیرکل اطالعات استان کرمان در بخش دیگری از 
سخنانش درباره قاچاق به ویژه قاچاق انسان و معضالتی که در استان 
ایجاد شده، گفت: با توجه به حجم باالی تقاضای ورود به ایران، بخش 
زیادی از اتباع افغانستان توسط باندهای قاچاق انسان به داخل کشور 

منتقل می شوند که این مساله امنیت استان را تحت الشعاع قرار داده 
است. یکی از مسائل مربوط به قاچاق انسان سرعت های سرسام آور 
قاچاقبران و بروز تصادفات مرگبار ناشی از آن است که موجب آزار و 
اذیت و رعب و وحشت رانندگان و افراد عبوری، ایجاد خسارت های 
جانی و مالی، ناامنی جاده ای و نارضایتی های مردمی شده و عالوه بر 
این منجر به افزایش تعداد فوتی ها و تحمیل هزینه های گزاف به مراکز 
درمانی استان شده است. وی افزود: از مهمترین راهکارهای موثر برای 
برخورد با این معضل اشراف الزم بر مبادی مرزی، سرباندها، قاچاقبران، 

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

است که این اقدامات در دستور کار دستگاه های مسئول قرار دارد.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر نقش سربازان گمنام امام زمان)عج( در 
پی شیوع ویروس کرونا و ایجاد شرایط خاص در بسیاری از بخش ها 
اظهار کرد: بحران کرونا تنها سیاست و اقتصاد را متاثر نکرد بلکه تبعات 
اجتماعی امنیتی هم در سطح جهانی و در سطح داخلی کشورها 
در پی داشت و جمهوری اسالمی نیز از این امر مستثنی نبوده و 
نیست، لذا با توجه به اهمیت فراگیری و ابعاد مساله براساس ماموریت 
های محوله اداره کل اطالعات مجموعه ای از اقدامات و برنامه ها را 
در دستور کار قرار داد که می توان به مواردی از جمله رصد فضای 
عمومی جامعه و تهیه برآوردهای الزم، شناسایی نارسایی ها، کمبودها 
و آسیب های ناشی از کرونا و اطالع رسانی و هشداردهی مستمر به 
مسئولین مربوطه، شناسایی و برخورد جدی با محتکران و سوء استفاده 
کنندگان از شرایط اشاره کرد که در این زمینه افراد متعددی شناسایی 
و به دستگاه قضایی معرفی شدند. وی افزود: رصد و شناسایی تحرکات 
و فضاسازی های کشورهای متخاصم و گروه های معاند و خنثی سازی 
آن ها، حضور فعال در ستادها و کارگروه های مرتبط با کرونا و ... از 

دیگر فعالیت های اداره کل اطالعات در ایام شیوع کرونا بوده است.
مدیرکل اطالعات استان کرمان  در بخش دیگری از سخنانش بیان 
کرد: استان کرمان با توجه به موقعیت جغرافیایی، در مسیر ترانزیت 
کاالهای قاچاق قرار گرفته و عمالً این استان را به عنوان گلوگاه و بارانداز 
تبدیل کرده و این امر عالوه بر افزایش ارتکاب اقدامات ضدامنیتی از 
جمله گروگانگیری، قتل و سرقت مسلحانه، منجر به ضرر و زیان های 

اقتصادی و تهدید فضای کارآفرینی شده است.
وی بیان کرد: با توجه به حجم زیاد قاچاق و ترانزیت مواد مخدر به 
داخل، میزان قابل توجهی از وقت، هزینه و استعداد نیروی سازمان های 
نظامی و امنیتی استان درگیر مبارزه با این معضل است؛ صرفا از سوی 
اداره کل اطالعات استان کرمان در یک سال گذشته حدود 30 تن 
انواع مواد مخدر کشف و ضبط و 140 نفر از قاچاقچیان دستگیر 
شده اند و درصد باالیی از پرونده های قضایی مربوط به مواد مخدر و 

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

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

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

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

تلفن 113 که به طور شبانه روزی فعال است، منعکس نمایند.
مدیرکل اطالعات استان کرمان درباره ارزیابی فعالیت رسانه های 
استان گفت: جامعه رسانه ای به عنوان بخشی از گروه های مرجع می 
تواند در ایجاد و تحکیم امنیت تاثیر گذار باشد. اعضای این جامعه به 
عنوان افراد مطلع، نخبه و تاثیرگذار می توانند ضمن شناسایی دقیق 
آسیب ها آن ها را به صورت هدفمند به مراجع ذیصالح منعکس کنند 
و از طریق تشکیل کارگروه های تخصصی در حوزه های مختلف جامعه، 

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

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

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

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

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

برای هیچ گونه سوء استفاده ندهند.
مدیرکل اطالعات استان کرمان تصریح کرد: مسئولیت پذیری، عدم 
فرار از پاسخگویی و حل مشکالت مردم از وظایف اصلی مدیران است 
و مدیرانی که توجه ویژه به امورات کاری و خدمت رسانی نداشته باشند 
در معرض پیگرد و برخورد قرار گرفته و مدیران خدوم نیز تقدیر 
می شود که در این مورد نیز مردم موارد مثبت و منفی را به ستاد خبر 

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

در کسوت گمنامی از هیچ تالشی فروگذار نمی کنند.

مدیرکل اطالعات کرمان: 

شعار سال ،کشور را از بیگانگان بی نیاز می کند
 سال گذشته؛

آتش نشانان شهرداری کرمان 982 نفر را 
نجات دادند

شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل 
کرمان گفت: سال گذشته آتش نشانان کرمانی 982 نفر را طی 
عملیات های مختلف امداد و نجات و حوادث مختلف، نجات 

دادند.
به گزارش مدیریت ارتباطات سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی ، رضا میرزایی با اشاره به فعالیت های سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهرداری کرمان در سال گذشته افزود: در سال 
گذشته 259 هزار و 880 تماس تلفنی با سامانۀ 125 کرمان 

گرفته شد که معادل متوسط روزانه ۷10 تماس است.
 وی ادامه داد: این تعداد تماس در سال 99 نسبت به سال 98 

با کاهش پنج درصدی مواجه بوده است.
 میرزایی بیان کرد: در سال گذشته 4120 عملیات امداد و نجات 
و اطفای حریق در شهر کرمان توسط نیروهای آتش نشانی انجام 

شده که 982  نفر طی این امدادرسانی ها نجات یافته اند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین در سال 99 در شهر کرمان 
1666 مورد آتش سوزی رخ داده که از این تعداد 2۷4 مورد 

مربوط به منازل مسکونی بوده است.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر کرمان 
گفت: در سال گذشته آتش سوزی مربوط به منازل مسکونی 

نسبت به سال 98 با کاهش 29 درصدی مواجه بود.
میرزایی افزود: در سال گذشته به 2454 مورد حادثه امدادرسانی 
شده است. وی با بیان اینکه متوسط زمان رسیدن آتش نشانان 
در داخل محدودۀ شهر در سال گذشته به کمتر از چهار دقیقه 
رسید، گفت: این در حالی است که متوسط استاندارد جهانی 

رسیدن به حادثه، بین سه تا 5 دقیقه است.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر کرمان 
همچنین از اجرای چهار پروژه عمرانی در حوزۀ آتش نشانی 
شهرداری کرمان خبر داد و  گفت: یک ایستگاه آتش نشانی 

جدید در شهرک »شهید مطهری« در نظر گرفته شده است.
میرزایی ادامه داد: همچنین دو ایستگاه شماره یک و دو نیز 

تخریب و بازسازی خواهد شد.
بحران  مدیریت  و  آتش نشانی  آموزش  مرکز  ساخت  از  وی 

شهرداری کرمان نیز خبر داد.

 اخبار آتش نشانی
استان کرمان

 فرمانده سپاه استان کرمان از تشکیل دو قرارگاه برای پشتیبانی، 
فروش و انتقال محصوالت کشاورزی جنوب استان کرمان خبر داد.

 سردار حسین معروفی فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان در جمع 
کشاروزان جنوب استان کرمان حاضر شده و پای درد دل و مشکالت 

آنها نشست.
فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان با بیان اینکه شنیدن درد و رنج 
انتقال محصوالت  و  استان کرمان در حوزه فروش  مردم جنوب 
کشاورزی آنها نگران کننده است اظهار داشت: مسئوالن در استان و 
مسئوالن در سطح وزارتخانه های مسئول باید فکر راهبری برای حل 

مشکل کشاورزان جنوب استان کرمان داشته باشند.
وی با بیان اینکه مسئوالن باید هر ساله در نحوه کشت کشاورزان و 
میزان و نوع محصول کاشته شده راهبرد داشته باشند گفت: هر ساله 
باید نیازسنجی الزم انجام شود؛ اینکه هر ساله به چه میزان از هر 

محصول نیاز داشته، چه میزان را می توان منتقل و چه میزان را صادر 
کنیم و اگر نیازسنجی دقیقی توسط مسئوالن در این حوزه انجام 

شود مشکالت کشاورزان کم خواهد شد.
سردار معروفی با اشاره به اینکه توزیع بذر دولتی و یارانه ای برای 
کشاورزان واقعی باید در برنامه باشد گفت: تا زمانی که راهبردها در 
این حوزه درست نشود نمی توان منابع آب، اقتصاد و معیشت مردم 

را اصالح کرد.
وی با بیان اینکه حوزه راهبردی نخستین حوزه ای است که در آن 
سوء مدیریت وجود دارد و باید برای آن چاره اندیشی شود افزود: چرا 
باید کشاورزی که تنها 5 هکتار زمین دارد و باید با آن معیشت خانوار 
و زندگی خود را تامین کند امروز برای محصول خود دچار مشکل 
باشد.فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان با بیان اینکه کشاورز خرده 
مالک با کشاورزی که 50 یا 100 هکتار زمین دارد متفاوت است 
ادامه داد: درخواست ما از مسئوالن متولی این حوزه است تا این 
موضوع را جدی گرفته و ما هم در مجموعه سپاه و بسیج با تمام 

وجود برای حل مشکالت در کنار مردم و مسئوالن هستیم.
وی با بیان اینکه امروز پای درددل کشاورزان و مردم نشستم و نگرانی 
مردم را دیدم ادامه داد: کشاورزان جنوب استان کرمان می گفتند 

"حتی اگر تمام محصول ما روی دستمان بماند، باز هم  دست از 
انقالب و نظام بر نمی داریم" و پشتیبانی و بصیرت مردم از نظام 

سنگین تر از هزار موشک در گلوی دشمن است.
سردار معروفی با اشاره به اینکه اولین حوزه راهبردی است و باید 
کاشت محصوالت کشاورزی در جنوب استان کرمان را مدیریت 
کرده، بازار آن دیده شده و از سوی دیگر باید برای شبکه انتقال 
محصوالت کشاورزی جنوب استان کرمان نیز چاره اندیشی شود 
گفت: سپاه و بسیج برای حل مشکل کشاورزان اعالم آمادگی می کند.

وی با بیان اینکه امروز دو قرارگاه برای حل مشکل کشاورزان جنوب 
استان کرمان تشکیل دادیم که یکی در راس سپاه استان و با حضور 
بسیج سازندگی، اصناف و کشاورزی بوده و مسئولیت آن را خودم 
به عهده گرفتم افزود: این قرارگاهی برای پشتیبانی، فروش و انتقال 

محصوالت کشاورزی مردم است.
فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان با بیان اینکه وظیفه ذاتی ما نیست 
اما در حد توان آمادگی داریم به مردم کمک کنیم گفت: یک قرارگاه 
نیز برای کمک در امر پشتیبانی، انتقال و فروش با محوریت فرماندهی 
ناحیه مقاومت بسیج شهرستان جیرفت برای هفت شهرستان جنوبی 

استان تشکیل دادیم.

وی با بیان اینکه به دنبال عقل معاش و عقل اقتصادی نبوده و به 
دنبال حل مشکالت مردم هستیم چرا که نمی توانیم نگرانی مردم را 
ببینیم افزود: در این راستا شناسایی کشاورزان واقعی و خرده مالک ، 
کسانی که اگر محصول آن بر روی زمین بماند زندگی آن دچار 

آسیب می شود در گام نخست در برنامه است.
سردار معروفی با اشاره به اینکه فروش محصوالت در سطح استان 
در برنامه است گفت: فرماندهان نواحی 23 شهرستان را پای کار 
آورده ایم تا محصول کشاورزان خریداری شده و با اولویت استان 

کرمان به فروش برسد.
وی با بیان اینکه در گام بعد بسیج سازندگی را مامور کردیم تا با 
هماهنگی با فرماندهان بسیج سازندگی استان های همجوار انتقال 
و فروش محصوالت در این استان ها را انجام دهند افزود: در گام 
بعد با هماهنگی با فرمانده بسیج مستضعفان سردار سلیمانی فروش 
محصوالت کشاورزی جنوب استان کرمان در کل کشور در برنامه 
است. فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان با بیان اینکه محصوالت 
کشاورزان جنوب استان کرمان با قیمت توافق شده از آنها خریداری 
می شود: در حوزه بلند مدت، هم میان مدت و کوتاه مدت باید برای 

حل مشکل کشاورزان جنوب استان کرمان چاره اندیشی شود.

 سپاه 2 قرارگاه برای "پشتیبانی، فروش و انتقال" محصوالت کشاورزی  کرمان تشکیل داد

با حضور فرمانده سپاه استان کرمان 359 پروژه محرومیت زدایی 
تومان در شهرستان  میلیارد  از 12  بیش  اعتبار  با  اشتغالزایی  و 

رودبارجنوب افتتاح شد.
سردار حسین معروفی در آیین افتتاح طرح های محرومیت زدایی 
رودبار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، امام شهدا و سیدالشهدای 
جبهه مقاومت اظهار داشت: خدا را شاکریم که در پایان ماه شعبان 
توفیق یافتیم برای افتتاح پروژه های محرومیت زدایی و اشتغالزایی و 

کمک مؤمنانه در شهرستان رودبار جنوب حضور پیدا کنیم.
وی با بیان اینکه امروز 359 پروژه محرومیت زدایی و اشتغالزایی 
با اعتبار 12 میلیارد و 23 میلیون تومان در این شهرستان افتتاح 
می شود گفت: این اقدامات توسط بسیج سازندگی، ناحیه مقاومت 
بسیج شهرستان، کمک خیرین و گروه های جهادی و کمیته امداد 

امام خمینی)ره( به نتیجه رسیده است.
وی با بیان اینکه از این تعداد ۷5 پروژه مسکن مددجویان و محرومان 
بوده که 25 واحد آن ساخت و 50 واحد آن مرمت و تعمیر است 
افزود: امروز افتتاح دو پروژه الیروبی قنات، هشت واحد مرمت و 
بهسازی مدرسه، 164چشمه سرویس بهداشتی، 13 طرح اشتغالزایی 

و 9۷ پروژه آبرسانی انجام شده است.
این  انجام شده در  اقدام دومی  را  وی اهدای کمک های مؤمنانه 
شهرستان عنوان کرد و گفت: امروز توزیع 6 هزار بسته معیشتی را در 
برنامه داریم و در شهرستان رودبار جنوب در حوزه کمک معیشتی، 

حرکت های انقالبی و جهادی کارهای قابل قبولی انجام شده است.
وی با بیان اینکه ارزش ریالی هر بسته 400 هزار تومان است ادامه 
داد: مجموع کمک های معیشتی 2 میلیارد و 400 میلیون تومان 

شامل برنج، روغن، رب گوجه، ماکارونی، تن ماهی و حبوبات است 
که بسته ها در اختیار خانواده های شناسایی شد و آسیب دیده از کرونا 
قرار می گیرد. وی با اشاره به اینکه امروز توزیع 25 سری جهیزیه و 
کمک جهیزیه به خانواده های نیازمند این شهرستان را نیز در برنامه 
داریم گفت: این جهیزیه ها شامل یخچال، گاز، فرش، سرویس ظرف 
و پنکه به ارزش هر سری 15 میلیون تومان و در مجموع 3۷5 

میلیون تومان است.
وی با بیان اینکه سپاه فعالیت های خود در حوزه محرومیت زدایی، 
اشتغالزایی، کمک مؤمنانه، بهداشت و ... با ریل گذاری که در سال 

گذشته داشتیم در سال 1400 با شتاب بیشتر، همت انقالبی تر و 
روحیه جهادی دنبال خواهد کرد افزود: اشتغالزایی اولویت سپاه است 
که با همکاری کمیته امداد در استان کرمان به صورت جدی تر دنبال 

می شود.
 وی با تاکید بر اینکه سپاه و بسیج در خدمت رسانی به مردم نه نگاه 
سیاسی، نه قومی و نه مذهبی دارد و نگاه ما، نگاه انقالب، امامین 
انقالب، انسانیت، کرامت و نگاه مکتب شهید سلیمانی است گفت: 
مردم ما مطمئن باشند تا زمانی که نیاز داشته باشند سپاه در هر 

عرصه ای در کنار آنها است.

با حضور فرمانده سپاه استان کرمان:

 افتتاح 3۵۹ پروژه محرومیت زدایی و اشتغالزایی 
در رودبارجنوب 
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به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان کرمان، دکتر 
حسین رشیدی، مدیر کل دامپزشکی استان کرمان ضمن آرزوی 
سالی سرشار از شادکامی و سالمتی برای همه هم استانی های عزیز 
و امید به پایان پاندمی بیماری کرونا، گفت: دامپزشکی یکی از دستگاه 

های اصلی در تامین بهداشت عمومی جامعه می باشد.
وی با اشاره به نامگذاری روز ۷ آوریل مصادف با 18 فروردین تحت 
عنوان روز سالمتی یا روز جهانی بهداشت، اعالم کرد: هفتم آوریل، روز 
جهانی بهداشت و سالگرد تاسیس سازمان جهانی بهداشت می باشد 

که همه ساله در کشور های مختلف جهان گرامی داشته می شود.
وی بیان کرد: هر فردی اگر بخواهد زندگی با کیفیتی داشته باشد 
ناگزیر باید به سالمت فردی و اجتماعی خود توجه داشته باشد و این 
موضوع آنقدر با اهمیت است که سازمان بهداشت جهانی هر سال یک 

هفته را به عنوان هفته سالمت در نظر می گیرد.
بهداشت جامعه  دکتر رشیدی در خصوص نقش دامپزشکی در 
گفت: علم و هنر پیشگیری از بیماریها، طوالنی کردن عمر و باال 
بردن سالمتی را بهداشت می گویند و از انجا که سالمت انسان، 
حیوان و محیط زیست به طور جدایی ناپذیری با هم در ارتباط است، 
دامپزشکی با تامین سالمت دام و تولیدات دامی، عالوع بر به ارمغان 
آوردن امنیت غذایی جامعه،کنترل و پیشگیري بیماري های مشترک 
بین انسان ودام انجام می دهد. وی در این رابطه افزود: در واقع 
مدیریت چالش های بهداشت عمومی به دامپزشکی وابسته می باشد.

این مقام مسئول اعالم کرد: از جمله اهداف بهداشتی در هر کشور می 
توان به کنترل بیماری های واگیر، آموزش بهداشت عمومی، ایجاد 

خدمات مناسب برای تشخیص و درمان بیماری ها و ... اشاره نمود.
وی عملکرد دامپزشکی را در بر گیرنده نیازهای اجتماعی و چالش 
های معاصر در حوزه سالمت حیوانات، انسان ها و محیط زیست 

اعالم کرد و  افزود: در شرایط حساس کنونی و ضرورت دقت جدی 
در تامین شرایط بهداشتی؛ تمامی همکاران و مسئولین این اداره کل، 
با حساسیت تمام با انجام وظایف محوله در تامین سالمت و بهداشت 

جامعه گام بر می دارند. 
دکتر رشیدی با اعالم اینکه رسالت این روز چیزی جز ارتقای آگاهی 
عموم مردم، درباره موضوعات خاص بهداشتی نمی باشد، بیان کرد: 
اکنون بیش از یک سال از شیوع همه گیری ویروس کرونا می گذرد، 
رعایت، ترویج و آموزش صحیح مسائل بهداشتی و دستورالعمل های 
صادره توسط مسئولین ستاد ملی و استانی پیش گیری از بیماری 
کرونا در اولویت کاری همکاران این اداره کل در سطح استان ها و 

شهرستان ها بوده است.
وی اعالم کرد: تمامی نیروهای این مجموعه با آمادگی کامل و صد 
درصد برای مشارکت فعال در انجام وظایف محوله ازسوی مدیریت 
استان فعالیت می نمایند و در خصوص این بیماری نیز با نظارت 
بر اجرای فاصله گذاری اجتماعی هوشمند و تشدید نظارت های 
بهداشتی در خصوص اجرای پروتکل های بهداشتی در مراکز تهیه 
و توزیع، حمل و نقل و فروش مواد خوردنی و . .. و نیز بر مراکز 
بهداشتی و درمانی دامپزشکی سبب پیش گیری از شیوع این ویروس 

می گردند. 
دکتر رشیدی افزود: نیروهای این اداره کل، پوشش مایه کوبی و 
عملیات مبارزه با بیماریهای دام، طیور و آبزیان طبق برنامه های زمان 
 )HOT SPOT(بندی با الویت مناطق و دامداری های با خطر باال
مورد توجه قرار داده و اقدامات پیشگیرانه موثر برای جلوگیری از 
شیوع بیماری های مهم قابل انتقال به انسان مثل آنفلوانزای پرندگان، 
تب کریمه کنگو، تب مالت، هاری و... را با حساسیت مضاعف دنبال 

می کنند.

دکتر رشیدی با بیان اجرای طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی بر 
تولید، توزیع و عرضه فراورده های خام دامی در ایام عید نوروز، اظهار 
کرد: از آنجا که یکی از اهداف این اداره کل، سالمت و عدم آلودگی 
ثانوی فراورده های دامی) کاهش بیماری های ناشی از فراورده های 
خام دامی( مورد نیاز مردم می باشد، نظارت های بهداشتی کامل بر 
زنجیره تولید تا عرضه کلیه مواد خام دامی طبق دستورالعمل های 

بهداشتی با الویت پیش گیری از بیماری کرونا اجرا شده است.
مدیر کل دامپزشکی استان کرمان در این رابطه، افزود:  برنامه های 
کشیک بخش دولتی و خصوصی برای ارائه خدمات درمانی، نظارتی) 
نظارت کشتارگاهی و ...(، مدون و مشخص بوده و انجام وظایف به 

صورت دقیق نظارت می گردد.
این مقام مسوول در پایان بار دیگر با تاکید اعالم کرد: دامپزشکی در 
سیاست گذاری، تحقیقات، نظارت، برنامه های کنترل و پیشگیری 
بیماری ها و حفاظت از محیط زیست  و ... نقش بسزایی دارد و 
امیدواریم که با تالش این مجموعه و نیر حمایت بیش از پیش 

مسئوالن استانی شاهد ارتقاي سطح سالمت جامعه باشیم.

مدیر کل دامپزشکی استان کرمان  اعالم کرد:

دامپزشکی یکی از دستگاه های اصلی در تامین بهداشت عمومی جامعه می باشد

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: 
سه هزار و 622 نوآموز این استان زیر پوشش بسته تحولی "کالس 

پویا" قرار گرفتند.
 عباس ضیا در نشست معاونان آموزش ابتدایی و متوسطه آموزش 
و پرورش شهرستان ها و مناطق استان کرمان ضمن تبیین بسته 
تحولی "کالس گویا" افزود: این بسته تقویت مهارت های گوش 
دادن، گفتن و آمادگی برای خواندن و نوشتن در دوره پیش دبستانی 
با تاکید ویژه بر تفکر و نهادینه کردن مهارت های ادب و جرات ورزی 
مبتنی بر خودشناسی و خودپنداره مثبت به عنوان رکنی از مهارت 

های زندگی اسالمی را دنبال می کند.
وی اظهار داشت: نخستین نشست آموزشی 154 مربی مجری طرح 
بسته تحولی کالس گویا در بستر شبکه شاد به مدت چهار ساعت 
برگزار شده، در این راستا تولید محتوای الکترونیکی برای نوآموزان، 
بر اساس اهداف بسته تحولی توسط کارگروه تولید محتوای استان 
تهیه و از طریق بستر شاد در اختیار نوآموزان تحت پوشش این بسته 

تحولی قرار گرفته است.
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان کرمان گفت: داگالس 
مورس اقتصاددان و برنده جایزه نوبل اقتصاد می گوید: "اگر می 
خواهید بدانید کشوری توسعه می یابد یا نه، اصال الزم نیست دنبال 
فناوری ها و ابزارهایی که در کارخانه های آن کشور استفاده می شود 
بروید، زیرا همه آن فناوری ها و ابزارها را می توان خرید، کپی کرد 
یا دزدید. برای ارزیابی توسعه و پیشرفت آینده یک کشور به پیش 
دبستانی ها و دبستان های آن بروید و ببینید کودکانشان را چگونه 
آموزش می دهند، پیش از آنکه ببینید چه چیز را آموزش می دهند، 
این مهم است که این آموزش چگونه انجام می شود، اگر دیدید که 
کودکانی پرسشگر، خالق، صبور، نظم پذیر، خطر پذیر، اهل گفتگو، 
تعامل، روحیه مشارکت جمعی و همکاری بار می آورند، می توان 

امیدوار بود همین نسل در آینده کشورشان را توسعه دهند."
ضیا خاطرنشان کرد: تالش همه ما این است که به سمت ارتقای 
کیفیت بخشی برویم، قبل از سال گروهی بازرس از وزارتخانه در 

30 شهرستان و منطقه استان کرمان ورود و شاخص های آموزشی 
را بررسی کردند که نتایج رضایت بخش بود، مرحله دوم بازدیدهای 
وزارتی در ماه مبارک رمضان است که به سرعت شاخص های کیفی 

باید آماده شود.
وی گفت: اولویت بر آموزش حضوری است که هیچگونه آموزشی 
جایگزین آن نمی شود لذا هر جا فرصت و شرایطی بود برای کالس 
های جبرانی برنامه ریزی شود و در زمینه دورکاری کادر اداری 
مدارس نیز هنوز دستورالعملی صادر نشده فعال به روال قبل باید 
مجموعه اجرایی در مدرسه حضور داشته باشند، ضمن اینکه سال 
تحصیلی، اردیبهشت تمام نمی شود، بلکه پایان خرداد است هرچند 

که تا پایان شهریور هم می تواند ادامه داشته باشد.
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان کرمان همچنین 
در زمینه مواردی از جمله طرح چند معلمی در دوره دوم ابتدایی، 
ساماندهی فضای آموزشی، نرخ تکرار پایه، آموزش نیروهای خرید 

خدمات و ظرفیت راهبران آموزشی توضیحاتی ارائه کرد.

سه هزار و ۶22 نوآموز کرمانی زیر پوشش بسته تحولی"کالس گویا" قرار گرفتند

با حضور نماینده ولی فقیه در استان کرمان سیدمجتبی حسینی 
به عنوان مدیرکل جدید زندان های استان کرمان معرفی شد.

دیدار  در  علیدادی سلیمانی  حسن  والمسلمین  حجت االسالم 
تعدادی از مدیران زندان های استان کرمان با وی با بیان اینکه 
خدمت در زندان بسیار اهمیت دارد اظهار داشت: باید آنچه که در 

تراز نظام اسالمی است در زندان ها عمل شود.
وی با بیان اینکه مدیرکل سابق زندان های استان کرمان خدمات 

صادقانه و بدون حاشیه ای در دوران مسئولیتش داشته است گفت: 
استان کرمان، استانی پهناور بوده و در هر منطقه ویژگی هایی وجود 

دارد که آن را از سایر نقاط متمایز می کند.
نماینده ولی فقیه در استان کرمان با اشاره به اینکه دوران مسئولیت 
محدود است و باید در این دوران از توفیق خدمتگزاری استفاده 
شود افزود: مجازات و تربیت دو محور مهم در زندان ها است که 

محور تربیت بسیار اهمیت دارد.
وی با بیان اینکه اگر فرد زندانی در دوران تحمل مجازات خود 
در زندان تربیت نشود و برنامه های تربیتی در زندان ها اجرا نشود 
این فرد بعد از زندان نیز آسیب پذیر خواهد بود ادامه داد: اجرای 

برنامه های تربیتی در زندان ها بسیار اهمیت دارد.
علیدادی سلیمانی با اشاره به اینکه فرد زندانی باید در دوران تحمل 
زندان بیدار و آگاه شود و مسیر زندگی خود را تغییر دهد گفت: 
بحث تربیتی باید در زندان ها به صورت جدی مورد تاکید قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه ضعف ها، نواقص و کمبودهایی وجود دارد اما نباید 
این کمبودها باعث نادیده گرفتن مسائل تربیتی شود افزود: کار در 
زندان یک جهاد است چرا که پرورش انسان و برگشت یک انسان 
به جامعه در گرو عملکرد متصدیان زندان است و از سوی دیگر 
خانواده زندانی نیز نباید مورد غفلت قرار گرفته و باید زیر چتر 

حمایت قرار بگیرند.
استان  زندان های  سابق  مدیرکل  امیری  رمضان  دیدار  این  در 
کرمان اظهار داشت: قرار بود جلسه تودیع و معارفه مدیرکل جدید 
با حضور رئیس سازمان زندان های کشور برگزار شود که به دلیل 

وضعیت قرمز کرونایی این جلسه لغو شد.

وی با بیان اینکه شخص حجت االسالم علیدادی سلیمانی به عنوان 
نماینده ولی فقیه در استان یک ستون محکم برای استان و محور 
وحدت است گفت: مسئولیت اداره زندان ها، مسئولیت سنگینی 

است و بیش از 11 هزار نفر در زندان های استان هستند.
مدیرکل سابق زندان های استان کرمان با عنوان اینکه حدود ۷5 
درصد زندانیان استان متاهل هستند افزود: خانواده های زندانیان 
در سطح استان باید حمایت شوند تا دچار آسیب های اجتماعی 

بعدی قرار نگیرند.
سیدمجتبی حسینی مدیرکل جدید زندان های استان کرمان نیز 
در این جلسه با بیان اینکه خدا را شاکرم که در دیار کریمان و 
زادگاه شهید سپهبد قاسم سلیمانی افتخار خدمت پیدا کردم اظهار 
داشت: امیدواریم با همدلی و همراهی سایر مسئولین بتوانیم به 

وظایف خود به خوبی عمل کنیم.
مدیرکل جدید زندان های استان کرمان افزود: ائمه جمعه نقش 
بسیار مهمی در برنامه های اداره کل زندان ها دارند و از ظرفیت این 

عزیزان استفاده خواهیم کرد.
جدید  مدیرکل  عنوان  به  حسینی  سیدمجتبی  دیدار  این  در 
زندان های استان کرمان معرفی و رمضان امیری مدیرکل سابق 

زندان های استان کرمان بازنشسته شد.

معرفی مدیرکل جدید زندان های استان کرمان

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

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

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

باید عطر و بوی امام رضا)ع( را در جامعه منتقل کند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان با اشاره به 
برگزاری موفق  بیست و شش دوره جشنواره شعر رضوی 
از  استفاده  با  رضوی  فرهنگ  ترویج  و  اشاعه  کرد:  تصریح 
ظرفیت ادبی و هنری کشور، گسترش فعالیت های فرهنگی و 
ادبی مرتبط با سیره نبوی، کشف استعدادهای ادبی و غیره از 

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

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

در حال اجرا میباشد.  
سعید کاظمی افزود: امیدواریم باتشکیل  محله های اسالمی در 
کشور و تقویت ساختار این محله ها به تمدن اسالمی و آمادگی 

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

شهید گلگون کفن است حفاظت خواهند کرد.

مدیرکل ارشاد:

 کرمان ظرفیت خوبی 
برای خلق آثار هنر 

رضوی دارد

حمید آبساالن رئیس اداره  ارتباطات و اطالع رسانی راه و 
در  مقرر  تکلیف  گفت:براساس  کرمان  استان  شهرسازی 
اصالحیه ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 
دی ماه 1399، کلیه سرپرستان خانوارها و مالکان واحدهای 
مسکونی مکلف هستند، اطالعات محل سکونت )اقامتگاه( و 
امالک تحت مالکیت خود را ظرف مدت دو ماه از امروز 19 
فروردین  در سامانه امالک و اسکان کشور ثبت کنند. بدین 
منظور سرپرستان خانوار می توانند براساس آخرین رقم کدملی 
خود )سرپرست خانوار( مطابق با جدول زمانبندی ذیل به 
http://amlak. سامانه ملی امالک و اسکان کشور به نشانی

mrud.ir  مراجعه کنند.
زمان بندی مراجعه به سامانه ملی امالک و اسکان جهت درج 

اطالعات سکونتی و ملکی به این شرح است:
19 و 20 فروردین 1400 مختص سرپرستان خانواری است 

که آخرین رقم کد ملی آن ها 9 است.
21 و 22 فروردین 1400 مختص سرپرستان خانواری است 

که آخرین رقم کد ملی آن ها 8 است.
فروردین مختص سرپرستان خانواری است که  23 و 24 

آخرین رقم کد ملی آن ها ۷ است.
است که  فروردین مختص سرپرستان خانواری  و 26   25

آخرین رقم کد ملی آن ها 6 است.
فروردین مختص سرپرستان خانواری است که  2۷ و 28 

آخرین رقم کد ملی آن ها 5 است.
29 و 30 فروردین 1400 مختص سرپرستان خانواری است 

که آخرین رقم کد ملی آن ها 4 است.
اردیبهشت 1400 مختص سرپرستان  31 فروردین و اول 

خانواری است که آخرین رقم کد ملی آن ها 3 است.
2 و 3 اردیبهشت 1400 مختص سرپرستان خانواری است که 

آخرین رقم کد ملی آن ها 2 است.
4 و 5، 6 و ۷ اردیبهشت 1400 مختص سرپرستان خانواری 

که آخرین رقم کد ملی آن ها یک است.
8 و 9 اردیبهست 1400 مختص سرپرستان خانواری است که 

آخرین رقم کد ملی آن ها صفر است.
تصریح می شود، همه سرپرستان خانواری که موفق به ثبت نام 
در تاریخ اعالم نشوند، می توانند از تاریخ 10 اردیبهشت تا 19 
خرداد نسبت به ثبت اطالعات سکونتی خود در سامانه امالک 

و اسکان اقدام کنند.
اداره  ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی استان کرمان

حمید آبساالن رئیس اداره  ارتباطات و اطالع رسانی راه و 
شهرسازی استان کرمان:

آغاز ثبت اطالعات 
سکونتی خانوار در 

سامانه امالک و اسکان

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

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

مدیران شهرستان در روزهای اخیر برگزار شد.
وی با اشاره به اهمیت موضوع ثبت ملی تمدن قناتی شهربابک 
 93۷1 شهربابک  شهرستان  افزود:  مسئله  این  رسانی  اطالع  و 
کیلومترمربع مساحت دارد که مورخان زیادی از این شهرستان به 

عنوان طیف قناتی مهم یاد کرده اند.

برشان تصریح کرد: 529 رشته قنات، 550 چاه عمیق و نیمه عمیق 
و 390 دهنه چشمه در شهرستان شهربابکوجود دارد.

این پژوهشگر حوزه آب با اشاره به اینکه در سال های اخیر بسیاری 

از قنوات براثر خشکسالی خشک شده اند، بیان کرد: شهربابک مرکز 
آسیاب های آبی در منطقه بوده است.

وی اظهار کرد: مدار گردش آب در قنات خانیه 11 روز و در قنات 
دانا و سایر جاها 12 روز بوده و نظام آبیاری در شهربابک قبل از ورود 
ساعت، براساس روز محاسبه و طلوع و غروب خورشید مالک بوده 
است. برشان تصریح کرد: در گذشته استخرهای بزرگی در شهربابک 
وجود داشته که هنوز آثار برخی از آنها باقی است و ثبت ملی تمدن 
قناتی این شهرستان می تواند قنوات را از تخریب بیشتر نجات بدهد.

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

تمدن قناتی( نیز باید دنبال شود.

ثبت ملی تمدن قناتی شهربابک دنبال می شود

رئیس کمیته اطالع رسانی ستاد انتخابات کرمان گفت: تا صبح شنبه 
21 فروردین ثبت نام 5 هزار و 594 نفر داوطلب انتخابات ششمین 
دوره انتخابات شوراهای اسالمی روستاها در استان کرمان نهایی شده 
است.عباس تقی زاده افزود: از این تعداد 4 هزار و 628 نفر از طریق 

مراجعه حضوری به بخشداری ها ثبت نام کردند.
وی ادامه داد: 461 داوطلب از طریق دفاتر پیشخوان، 243 داوطلب 

از طریق تلفن همراه )اپ موبایل( و 262 داوطلب از طریق رایانه های 
شخصی )اپ دسکتاپ( ثبت نام کرده اند.

به گفته رئیس کمیته اطالع رسانی ستاد انتخابات استان کرمان، 
شهرستان رودبارجنوب با ثبت نام 5۷2 داوطلب در صدر لیست ثبت 
نام کنندگان انتخابات شوراهای روستا در بین 23 شهرستان قرار دارد 
و پس از آن بافت با 492، جیرفت با 416، کرمان با 39۷، سیرجان 

با 349، نرماشیر با 341، قلعه گنج با 336 داوطلب در رده های بعدی 
قرار دارند. انتخابات شوراهای اسالمی روستاها همزمان با انتخابات 
شوراهای اسالمی شهر و انتخابات ریاست جمهوری 28 خرداد 1400 

در سراسر کشور برگزار می شود.
ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراهای روستا تا 22 فروردین ادامه 

دارد و تمدید نمی شود.

رئیس کمیته اطالع رسانی ستاد انتخابات استان کرمان عنوان کرد

ثبت نام ۵۵۹4 داوطلب شوراهای اسالمی روستاها تا 21 فروردین

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اصلی ترین مشکل 
تولید، تغییرات مستمر مواد اولیه تولید در کشور است و عدم ثبات 

در قیمت مواد اولیه مشکالت عدیده ای ایجاد کرده است.
دکترمحمدرضا پورابراهیمیدرباره نامگذاری سال جدید به "تولید، 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها" اظهار کرد: شعار امسال در واقع 
استمرار حمایت از تولید و روند جهش تولید است که در سال 
قبل پشت سر گذاشتیم و بخش هایی از آن عملیاتی شد و بخشی 
باید در ایام پیش رو مورد توجه جدی مسئوالن، ارکان نظام و 

مردم قرار بگیرد.
وی افزود: هم رفع موانع تولید باید مبنای تصمیمات ارکان نظام در 
سال جدید و هم حمایت و پیشتانی که الزم است از فرآیند تولید 
در نظام اجرایی و اقتصادی کشور صورت بگیرد، باید مد نظر باشد.

پورابراهیمی تصریح کرد: با توجه به قانون فضای کسب و کار، یکی 
از موضوعات مهم و اساسی موردنظر قانونگذار، تحلیل و پایش 
فضای کسب و کار از نگاه فعاالن اقتصادی به صورت مستمر 
است و اگر بخواهیم در تحقق شعار سال برای رفع موانع تولید 
در اقتصاد کشور گام برداریم، باید مشکالت مطرح شده از سوی 

تولیدکنندگان را پیگیری و در رفع آن بکوشیم.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با اشاره به اینکه هر فصل 
یک بار فضای کسب و کار پایش می شود، بیان کرد: براساس 
پایش پاییز 99 چند عامل اساسی به عنوان موانع تولید از سوی 
فعاالن اقتصادی مطرح شده که از جمله آن می توان به تغییر 
مستمر قیمت مواد اولیه، عدم ثبات در قوانین و مقررات از سوی 

حاکمیت، تامین منابع مالی و ... اشاره کرد.
وی اظهار کرد: اصلی ترین مشکل تولید، تغییرات مستمر کاالهای 
موردنیاز واحدهای تولیدی در کشور است و عدم ثبات در قیمت 

مواد اولیه مشکالت عدیده ای ایجاد کرده است.
تغییر  گمرکی،  مقررات  در  تغییر  کرد:  تصریح  پورابراهیمی 
در مقررات ارزی و صادرات و واردات فعاالن اقتصادی را دچار 
آشفتگی می کند و این مسائل مشکالتی را هم در داخل و هم در 

ارتباط با خارج از کشور به وجود می آورد.
وی بیان کرد: انتظار است در سال 1400 متناسب با این محورها و 
دغدغه تولیدکنندگان تصمیمات الزم اتخاذ شود و دولت، دستگاه 
های مربوطه و وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و .. باید ه نحوی در 
سال جدید اقدام کنند که برای یک سال تصمیمات ثبات داشته 
باشد. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: باید دولت، مجلس 
و دستگاه قضائی)در حوزه امنیت سرمایه گذاری و حمایت قضائی( 
در مسیر آنچه به عنوان موانع تولید در حوزه اقتصادی به عنوان 

مطالبه رهبری در قالب شعار سال مطرح شده، گام بردارند.
وی با بیان اینکه در مجلس اقداماتی را در دستور کار قرار داده ایم 
و اصالح قوانین و مقررات را پیگیری می کنیم، ادامه داد: مراحل 
نهایی قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز انجام شده و به زودی ابالغ 
می شود و اصالحات قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز در حال 

نهایی شدن است.
پورابراهیمی تصریح کرد: حمایت های مردمی نیز موضوع مهمی 
است و باید روی آن برنامه ریزی شود. هیچ کشوری نمی تواند به 
توانمندی اقتصادی برسد مگر اینکه مردم در این مسیر با حاکمیت 

همراهی کنند.
وی بیان کرد: موفقیت های ما در نظام اسالمی با حضور مردم 
محقق شده و در حمایت از تولید نیز همین مسئله صادق است 
و مردم با عدم استفاده از کاالهای خارجی و قاچاق می توانند از 

تولید حمایت کنند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت: انتظار داریم مردم 
در حمایت از کاالی داخلی تالش و فرهنگسازی کنند چراکه هر 
کاالی داخلی استفاده شود، شغل جوانان تضمین و فرآیند خلق 
ثروت در کشور ایجاد و موجب افزایش نرخ رشد اقتصادی می 
شود که در پی آن میزان رفاه مردم افزایش می یابد و این موارد 

به هم گره خورده است.
وی تصریح کرد: این ظرفیت در داخل کشور وجود دارد و اگر 
تولید داخلی حمایت شود بعد از مدت کوتاهی تولیدات به کاالی 
با کیفیت تبدیل می شود و با کاالی سایر کشورها رقابت می کند.

پورابراهیمی با بیان اینکه مجلس در سال جدید برای حمایت از 
تولید گام های مهمی در دستور کار دارد، افزود: نگاه و رویکرد در 
بحث حمایت از تولید باید اصالح شود؛ نگاه دولت برای رسیدن 
به بهبود شرایط اقتصادی عمدتا ناشی از نگاهی است که از طریق 
مذاکره مشکالت داخلی کشور حل شود و رفع مشکالت را از 

طریق رفع تحریم دنبال می کند.
وی بیان کرد: رفع تحریم و در کنار خنثی سازی تحریم که مطالبه 
جدی رهبری است موضوع اساسی است و برای رفع تحریم باید 
از معبر خنثی سازی عبور و به توانمندی های درونی اقتصاد اتکاء 

کنیم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: اقتصاد دانش بنیان، 
استفاده از مزیت های نسبی و اقتصاد مقاومتی اساس و محور 
حرکت است و رفع مشکالت اقتصادی، بهبود معیشت مردم و 
افزایش اشتغال به این گره خورده که چه میزان به توانمندی 

درونی اتکا کنیم.
وی افزود: اساسا برای کشوری که می تواند خنثی سازی تحریم را 
انجام دهد، رفع تحریم خواه ناخواه انجام می شود و با تغییر دولت 
امریکا می بینیم هیچ اتفاقی در تغییر رویکرد آنها نیفتاده و آنها با 
ماهیت جمهوری اسالمی مخالف هستند لذا خنثی سازی تحریم 
ها باید اساس تصمیمات اقتصادی باشد و این بدون توجه به نیروی 

جوان و شایسته در اقتصاد دانش بنیان امکان پذیر نخواهد بود.
پورابراهیمی در پایان بیان کرد: سال 98 نرخ رشد اقتصادی کشور 
6.5 درصد منفی بود و 9 ماهه 99 بیانگر این است به جز بخش 
خدمات که به دلیل کرونا آسیب زیادی دیده و نرخ رشد آن منفی 

است، سایر بخش ها نرخ رشد مثبتی دارند.
وی افزود: نرخ رشد اقتصادی 99 میزان 2.2 درصد رشد یافته و 
این عالمتی از رویکرد جدید در حوزه اقتصادی است و در سال 
1400 این مسیر حرکت با اقتدار و با تشکیل یک دولت توانمند در 

عرصه اقتصادی می تواند به اعداد مطلوب تر نائل شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعالم کرد

همراهی مردم، مسئله ای 
مهم در تحقق شعار سال
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان بااشاره به افزایش 4 برابری مرگ ناشی از کرونا در 
مقایسه باچند ماه اخیر در استان،گفت:تاکید می کنیم مردم و مسئوالن دستورالعمل های 

بهداشتی را رعایت کنند.
حمیدرضا رشیدی نژاد در جمع خبرنگاران با اشاره به موج چهارم کرونا گفت: وضعیت 
رنگ بندی شهرستان های استان تغییر کرده و در ادامه نیز هر چند روز یک بار نیز شاهد 

تغییر رنگ بندی ها خواهیم بود.

وی با بیان این مطلب که از هفته گذشته به دنبال وقوع مسائل مختلف با شروع موج 
چهارم کرونا روبرو شدیم و مواجه با یک خیز بسیار تند هستیم، بیان داشت: در اواخر 
اسفندماه 286 بیماری بستری در استان داشتیم که 30 درصد تست آنها مثبت شده بود 
اما هم اکنون تعداد 546 بیمار بستری داریم که نزدیک به 50 درصد تست آنها مثبت 

شده است و همچنین متأسفانه تعداد مراجعین وحشتناک افزایش یافته است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به اینکه وقتی با تعداد زیاد مراجعه کنندگان 
روبرو می شویم، نشان از جدیت این موج دارد، اظهار داشت: در اواخر اسفندماه، 80 
بیماری بستری در هفته داشتیم اما االن به 125 بیماری بستری در هفته افزایش پیدا 
کرده است. از طرف دیگر این ویروس یک ویروس جهش یافته است و باالی 90 درصد 
بیماران ما مبتال به نوع ویروس جهش یافته انگلیسی هستند که قدرت سرایت آن 

وحشتناک باال است.
مرگ مبتالیان به کرونای انگلیسی ظرف یک هفته

وی گفت: ممکن است این بیماری از عالئم ساده شروع شود اما در صورت ابتالء به 

ویروس جهش یافته، فرد به سرعت بدحال می شوند به این معنا که در گذشته مدت 
زمان تقریبی فوت فرد، دو هفته بوده است اما درحال حاضر به کمتر از یک هفته طول 
تقلیل یافته است.رشیدی نژاد اظهار داشت: توصیه ها همان توصیه های همیشگی است 
و به طورکلی در صورت بروز هر بحرانی همه افراد و مسئوالن باید موضوع را جدی 
بگیرند در غیراین صورت شاهد باال رفتن تلفات خواهیم بود. تاکید می کنیم که مردم 
دستورالعمل های بهداشتی را رعایت کنند و تا جایی که امکان دارد در جمع حضور پیدا 
نکنند همچنین در مکانی که حضور دارند باید هوا رد و بدل شود و حتی المقدور از هوای 
آزاد استفاده شود. رشیدی نژاد با اشاره به اینکه در محیط عادی یک ماسک کفایت 
می کنند مگر اینکه در فضای خاصی افراد قرار داشته و مواجه با افراد بیمار باشند، از دو 
ماسک استفاده شود، اظهار کرد: فعالیت های کادر درمان بر اساس ظرفیت های موجود در 
استان و با همکاری سازمان های مربوطه بر اساس الگوی ستاد ملی انجام شد و در ادامه با 
شروع طرح شهید سلیمانی این طرح جدیت پیدا کرد به خصوص همکاری ویژه ای میان 

دانشگاه علوم پزشکی و بسیج شکل گرفت.

40 درصد تخت های بیمارستانی کرمان اشغال شده است
وی با بیان این مطلب که از مردم و مسئوالن تقاضا داریم که برنامه ها و فعالیت های 
مختلفی که برنامه ریزی کرده اند را تعطیل کنند در غیر این صورت پاسخگوی مراجعه 
تعداد زیاد بیماران نیستیم، عنوان کرد: در حال حاضر حدود 40 درصد تخت های 
بیمارستانی ما اشغال شده است در حالی که این آمار در گذشته 20 درصد بوده است لذا 
تقاضا داریم که همه اقشار مختلف جامعه واقعاً دستورالعمل های بهداشتی را رعایت کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به اینکه 23 شهرستان در استان داریم که 8 
شهرستان قرمز، ۷ شهرستان نارنجی و 8 شهرستان زرد هستند، اظهار کرد: احتمال این 

وجود دارد که شهرستان های زرد ما نارنجی و زردها قرمز شوند.
وی با بیان این مطلب که از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون 2 هزار و 59۷ نفر فوت 
کرده اند که متأسفانه امروز 6 مرگ و میر اتفاق افتاده است و در شرایط فعلی نسبت به 
چند ماه اخیر، مرگ و میر چهار برابر شده است، تصریح کرد: وقتی که رنگ بندی شهرها 
مشخص شود، براساس دستورالعمل های متناسب با رنگ بندی ها، محدودیت ها اعمال 
می شود.رشیدی نژاد بیان داشت: برخی تصمیم های مقابله با کرونا، در استان اخذ می شود 
که پشتوانه اجرایی دارد و اجرا می شود اما برخی تصمیم ها ملی است که باید تابع آن 
باشیم. در خصوص سفرهای نوروزی هر چند که موضع وزارت بهداشت مشخص بوده 

است اما در مجموع باید تابع ستاد ملی مقابله کرونا باشیم.

شهردار کرمان گفت: نهادهای مختلف باید در حد توان 
حامِی گروه های مردمِی خّیر و مؤسسات خیریه باشند.

سیدمهران عالم زاده در دیداری که گروه مردمی پخت 
و توزیع غذا بین نیازمندان با وی در محل دفتر شهردار 
داشتند، با تبریک اعیاد گذشته و فرا رسیدن ماه مبارک 
رمضان گفت: امیدواریم هر کدام از ما بتواند از سفره ماه 
مبارک رمضان بهره  ببرد و در انجام امور خیر توفیق الهی 

داشته باشد.
وی افزود: حوزۀ اجتماعی در شهرها، حوزۀ درهم تنیده و 
پیچیده ای است و به تعداد افراد جامعه، محله ها، الیه های 
شهر و فرهنگ ها، موضوعات اجتماعی پیچیده و متنوع 

وجود دارد که کار در این حوزه را سخت می کنند.
شهردار کرمان با بیان اینکه سختی کار در این حوزه 
وقتی بیشتر می شود که شرایط اقتصادی یا سیاسی یک 
کشور و یا شهر با بحران مواجه می شود، ادامه داد: در 
کشور ما شرایط تحریم، کار کردن را مشکل تر کرده است. 
وی با اشاره به اینکه شاید در بعضی جاها سوء مدیریت 
و سوء تدبیر وجود دارد، ولی واقعیت این است که کار 
کردن در شرایط تحریم، سخت است، بیان کرد: شرایط 
نامطلوب اقتصادی روی مسایل اجتماعی نیز اثر می گذارد 
و آن ها را بیشتر می کند. عالم زاده اظهار داشت: به همین 
دلیل اینکه نهادهایی به صورت مردمی و خودجوش در 
حوزه های اجتماعی فعالیت می کنند و رابِط بین مردم 

و نهادهای حاکمیتی و غیردولتی می شوند، جای تقدیر 
دارد.

وی افزود: کار شما و دیگر خّیران که به صورت خودجوش 
و مردمی فعالیت می کنید، قابل تقدیر است و من از شما 

سپاسگزارم.
شهردار کرمان با بیان اینکه دولت و شهرداری ها وظیفه 
داریم که در مسایل اجتماعی وارد شویم و در جهت حل 
مشکالت مردم گام برداریم، گفت: همچنین باید در کنار 
مؤسسات خیریۀ متعهد قرار گیریم و در رسیدن خیریه ها 

به اهداف شان کمک کنیم.
عالم زاده افزود: اعتماد مردم به مؤسسات خیریه ها بیشتر 
می دانند؛  دلسوزتر  را  خیریه  مؤسسان  چراکه  است؛ 
بنابراین، بهتر است ما به عنوان حامی کنار مؤسسات 

خیریه و خّیران باشیم.
وی ادامه داد: همکاری در انجام کار خیر، توفیق می خواهد 
و از نظر من این توفیق نصیب همه نمی شود؛ چراکه 
بسیاری افراد علی رغم دارا بودن توان مالی و ثروت فراوان، 
نمی توانند کار خیر انجام دهند؛ درحالی که بسیاری از 
مردم عادی، توفیق خدمت به خلق خدا و انجام امور خیر 
را دارند که این افراد باید از این نظر شاکر خداوند باشند.

شهردار کرمان با بیان اینکه اگر شهرداری کرمان توفیقی 
داشته و توانسته است قدمی در راه انجام امور خیر و 
همکاری در این زمینه ها بردارد، لیاقتی بوده که به پاس 

همدلی همکاران مجموعۀ شهرداری کرمان بوده است، 
گفت: از این بابت خداوند را شاکر هستیم.

عالم زاده افزود: همه باید بدانیم فقط خداوند است که ناظر 
بر تمام اعمال ماست؛ بنابراین، اگر کسی برای خداوند 
کار کند، خداوند خودش کارگشاست. شهردار کرمان 
ضمن تقدیر از عملکرد و تالش این گروه مردمی بیان 
کرد: امیدواریم هرچه زودتر ویروس کرونا از جهان رخت 
ببندد و همۀ مردم در سایۀ همدلی و با سالمت کامل در 

انجام امور خیر تالش کنند.
نماینده گروه آشپزخانه مردمی پخت و توزیع غذا در شهر 
کرمان نیز گفت: این گروه مردمی از دوم فروردین 1399 
کار خود را شروع کرده و کار پخت و توزیع غذا برای 
کودکان کار، خانواده های بی بضاعت و بی خانمان های شهر 

کرمان را انجام می دهد.
اکبر زنگی آبادی ادامه داد: این خیریه بدون همکاری هیچ 
ارگانی با تکیه بر کمک های مردم کار کرده و در این 
مسیر تنها مهندس عالم زاده، شهردار کرمان، و مجموعه 
شهرداری کرمان به ما کمک کرده اند که جای تقدیر 

فراوان دارد.
زنگی آبادی بیان کرد: این گروه خیریه روزانه 500 تا 800 
پرس غذا بین افراد مذکور در شهر کرمان توزیع می کند.

وی با بیان اینکه برای شهردار کرمان آرزوی موفقیت دارم 
که کارهای بزرگی در این دوره برای شهر انجام داده است، 
خاطرنشان کرد: از اینکه شهردار و مجموعۀ شهرداری 
کرمان به گروه ما در آشپزخانه و در ساخت این خیریه و 

دیگر موارد کمک کرده اند، بسیار سپاسگزارم.

در  معاون خدمات شهری شهردار کرمان گفت: 
حال حاضر، کار مجسمه سازان  حرفه ای کشور در 
چهارمین سمپوزیوم ملی مجسمه سازی شهرداری 
است. داشته  پیشرفت  تقریباً 50 درصد  کرمان، 

چهارمین  برگزاری  به  اشاره  با  امیرمداح  رامین 
سمپوزیوم ملی مجسمه سازی در کرمان، کیفیت 
برگزاری این سمپوزیوم را مطلوب ارزیابی کرد و 
گفت: هنرمندان مطرحی از سراسر کشور در این 

سمپوزیوم حضور دارند.
وی با بیان اینکه سعی کردیم کرمان میزبان خوبی 
برای هنرمندان شرکت کننده در این سمپوزیوم 
باشد، گفت: درمجموع 24 نفر در این رویداد ملی 
اساتید  از  نفر  تعداد 12  این  از  که  دارند  حضور 
برجستۀ کشوری هستند. معاون خدمات شهری 
سالمت  برای  اینکه  بر  تأکید  با  کرمان  شهردار 
نظر  در  بهداشتی  پروتکل های  تمام  هنرمندان 
با محصور  رعایت می شود، گفت:  و  گرفته شده 

شدن سایت، از ازدحام جمعیت و بازدید عموم نیز 
جلوگیری شده است.

اعالم  با  سمپوزیوم  این  اینکه  بیان  با  امیرمداح 
به کار  آغاز   1400 فروردین ماه   15 از  فراخوان، 
کرده است، گفت: دوم اردیبهشت ماه آخرین مهلت 

تحویل آثار هنری اعالم شده است.

معاون خدمات شهری شهردار کرمان خبر داد:

پیشرفت ۵0 درصدی کار 
مجسمه سازان در چهارمین سمپوزیوم 

ملی مجسمه سازی شهرداری کرمان

شهردار کرمان تأکید کرد:

باید از گروه های مردمی خّیر حمایت کرد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

مرگ ناشی از کرونا در کرمان 4 برابر افزایش یافته است

اقدامات مهم صورت گرفته در سال 99 توسط معاون 
مهندسی و برنامه ریزی شرکت برق جنوب کرمان، ارائه 

گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب 
استان کرمان، بتول شیخ شعاعی، معاون مهندسی و 
برنامه ریزی این شرکت به ارائه گزارشی از فعالیت های 
مهم این شرکت در سال 99 پرداخت و گفت: با توجه 
به تغییرات محیطی که در حال حاضر شتاب بسیاری به 
خود گرفته است و پیچیده شدن تصمیمات سازمانی، 
اهمیت برنامه ریزی استراتژیک بیش از گذشته ملموس 

شده است. 
وی افزود: شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان از سال 
93 اقدام به تدوین برنامه استراتژیک خود نموده و هر 
ساله با توجه به سیاست های سازمان های باالدستی 
از جمله شرکت مادر تخصصی توانیر، آینده نگری و 
تغییرات محیطی موثر بر حوزه برق، این برنامه را بازنگری 
و به روزرسانی نموده است. طی این فرایند اهداف کالن 
و شاخص های عملکردی و برنامه ها و اقدامات الزم در 
راستای حصول اهداف با مشارکت کارکنان در ابتدای هر 

سال اولویت بندی و اجرا می شود. 
افزایش  دلیل  به  کرد:  خاطرنشان  مسئول  مقام  این 
دیگر  سوی  از  و  مشترکان  و  متقاضیان  انتظارات 
محدودیت منابع، راهبرد شرکت توزیع برق جنوب استان 
کرمان تعهد به اجرای برنامه استراتژیک و اولویت های 
تعریف شده در حوزه های مختلف از جمله توسعه شبکه 
و برق رسانی به متقاضیان، اصالح و بهسازی شبکه و 
تامین روشنایی معابر می باشد. بدیهی است در طول 
سال بعلت برخی شرایط پیش بینی نشده امکان انحراف 
از برنامه وجود دارد، اما همواره سعی نموده ایم کمترین 
انحراف از برنامه ها را داشته باشیم و بدین منظور در بازه 

های زمانی ماهانه و شش ماهه میزان حصول اهداف را 
بررسی و در صورت لزوم بازنگری های الزم را انجام می 

دهیم. 
شیخ شعاعی گفت: در سال 1399 با سرمایه گذاری بالغ 
بر 130 میلیارد تومان، ضمن اصالح و  افزایش ظرفیت 
شبکه توزیع، به  بیش از  24000 هزار متقاضی فاقد برق، 
امتیاز برق واگذار شده و  برقرسانی به52   روستای فاقد 

برق انجام شده است.  
وی  از دیگر اقدامات انجام   شده در سال 99   یادکرد 
و گفت: بمنظور اصالح شبکه و رفع افت ولتاژ در 16 
شهرستان حوزه جنوب استان کرمان اقدامات متعددی 
انجام شده که شامل افزایش سطح مقطع هادی های 
شبکه، کاهش شعاع تغذیه پست های توزیع، اصالح 
سیستم ارت شبکه، نصب تجهیزات افزاینده ولتاژ از قبیل 
اتوبوستر و ترانسفورماتورهای افزاینده می باشد. همچنین 
با پیگیری شرکت برق منطقه ای کرمان پست فوق 
توزیع زرچین )کهنوج 3( با ظرفیت 50 مگاولت آمپر در 
سال 99 وارد مدار شد که تاثیر بسزایی در رفع مشکالت 

حوزه جنوب استان داشته است. 
این مقام مسئول افزود: با توجه به افزایش قیمت مس 
و تشدید سرقت سیم های مسی که مشکالت فراوانی 
برای شبکه های توزیع را در پی دارد و مهم ترین اثر آن 
افزایش تلفات شبکه می باشد، تبدیل شبکه های سیمی 
فشار ضعیف به کابل خود نگهدار انجام شده که در نتیجه 
آن هم اکنون بیش از  40 درصد از کل شبکه فشار 

ضعیف هوایی را به کابل خودنگهدار تبدیل نموده ایم.  
وی در ادامه سخنان خود، بیان نمود: با توجه به وسعت 
استان،  استان کرمان و شرایط خاص منطقه جنوب 
شبکه های توزیع طوالنی در محدوده جغرافیایی پراکنده 
شده اند. از طرفی ساختار شعاعی شبکه توزیع، دسترس 

پذیری آن را در مقایسه با شبکه انتقال مشکل تر می 
نماید، بنابراین بمنظور عیب یابی سریع و افزایش قابلیت 
اطمینان و پایداری شبکه که یکی از اهداف اصلی شرکت 
توزیع می باشد، بایستی شبکه را پایش نموده و فرمان 
پذیری شبکه را افزایش دهیم تا خطاها و خاموشی ها را 

در کوتاه ترین زمان ممکن مدیریت کنیم. 
شیخ شعاعی افزود: در این راستا نرم افزار اسکادا خریداری 
و به بهره برداری رسیده است و هشت مرکز کنترل در 
ستاد شرکت و شهرستان های سیرجان، جیرفت، کهنوج، 
بم، ریگان و بردسیر راه اندازی شده و سایر شهرستان ها 
نیز در دست اقدام می باشد. تاکنون 6۷ کلید )شامل 28 
اتوریکلوزر و 39 سکسیونر( اتوماسیون شده اند که به 
همراه 95 سری نشانگر خطا با قابلیت ارسال پیام، کمک 
شایانی به کاهش تلفات و افزایش قابلیت اطمینان شبکه 
پراکنده و وسیع 35000 کیلومتری حوزه جنوب استان 
کرمان نموده اند.معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت 
برق جنوب استان کرمان تصریح نمود:  در حال حاضر 
میانگین خاموشی شبکه های ما به ازای هر مشترک در 
سال به کمتر از 200 دقیقه رسیده است درحالی که 
میانگین کشوری، بیش از 500 دقیقه است. همچنین 
جهت رویت پذیری رفتار مشترکان  نیز تاکنون قریب 

13000 کنتور هوشمند نصب کرده ایم. 
وی خاطر نشان کرد: با توجه به شرایط خاص استان 
اعم از بارندگی های شدید و سیالب ها و طوفان های 
موسمی، برای افزایش تاب آوری شبکه، بیش از 19 هزار 
پایه را مقاوم سازی کرده ایم که در کاهش خاموشی های 
ناشی از حوادث طبیعی کامال  نتیجه بخش بوده است. 

وی، افزایش خدمات غیرحضوری شرکت را از اهداف 
شرکت برشمرد و گفت: در راستای نیاز متقاضیان و 
مشترکان به خدمات غیر حضوری این شرکت تمام 

تالش خود را دارد که هر فرد در هر مکان و در هر 
ساعت از شبانه روز در صورت دسترسی به اینترنت بتواند 

درخواست خود را ارائه و خدمات ما را دریافت نماید. 
در  بازنگری  ضمن  هدف،  این  راستای  در  افزود:  وی 
فرآیندها و حذف بروکراسی اداری، تعداد 36 خدمت غیر 
حضوری را در اپلیکیشن "برق من" که در اختیار همه 
مردم قرار گرفته است، ارائه نموده ایم. همچنین بیش 
از 80  خدمت غیر حضوری را نیز در پورتال شرکت 
)میز خدمت الکترونیک( راه اندازی کرده ایم که در بیش 
از 90 درصد موارد، مشترکان را از مراجعه حضوری به 

شرکت و ادارات برق شهرستان بی نیاز نموده است.  
شیخ شعاعی افزود: در راستای پیشبرد اهداف دولت 
قبض  حذف  پیشگامان  جزو  ما  شرکت  الکترونیک، 
کاغذی بود که از تیرماه 98 آغاز و با همکاری خوب 
این طرح  پیامدهای مثبت  از  اجرایی شد.  مشترکان 
حذف رفت و امدها و کاهش مصرف سوخت، حفظ 
محیط زیست، پیشگیری از قطع درختان و صرفه جویی 
ارزی در زمینه کاغذ می باشد. همچنین  با توجه به 
جایگزین شدن قبض کاغذی با پیامک و اپلیکیشن های 
مختلف، امکان اطالع رسانی سریع به مشترکان و تبادل 
اطالعات انالین فراهم شده است.  شایان ذکر است از 
ابتدای اجرای طرح تاکنون حدود پنج میلیارد تومان در 

هزینه های شرکت صرفه جویی نموده ایم. 
این مقام مسئول به مصرف باالی انرژی در کشور ایران 
اشاره نمود و گفت: بر اساس آمار جهانی، شدت مصرف 
انرژی الکتریکی در ایران حدود سه برابر متوسط مصرف 
در دنیا است. شدت مصرف برق به ویژه در بخش خانگی 
ایجاب می کند که در زمینه آموزش و فرهنگ سازی 
کارهای وسیعی انجام شود. بدین منظور، دامنه هدف را 
دانش آموزان انتخاب کردیم و با طرح جشنواره سینرژی 

)پروژه های دانش آموزی با محوریت مدیریت مصرف 
برق( از دانش آموزان دعوت نمودیم که طرح ها و ایده 
های خود را در جهت مدیریت بهینه مصرف بیان کنند. 
این جشنواره در چهار محور ابداعات و اختراعات، استارت 
اپ و کارآفرینی، ترجمه و تالیف کتاب و تولید محتوای 
دیجیتال برای دانش آموزان دوره های دوم دبستان و 

دوره اول و دوم دبیرستان در حال برگزاری است. 
همکاری  جذب  طریق  از  همچنین  کرد:  تاکید  وی 
دانشگاه شهید باهنر کرمان بطور مداوم در حال تولید 
محتوا برای مدیریت مصرف برق و سایر نیازهای شرکت 
هستیم تا با توجه به ایجاد فضای رسانه ای جدید و 
توسعه روز افزون استفاده از شبکه های مجازی، بتوانیم 
آموزش و تبلیغات اثربخشی در این زمینه داشته باشیم. 
از دیگر موارد همکاری این شرکت با دانشگاه ها، در زمینه 
پژوهش و نوآوری می باشد که در این راستا تفاهم نامه 
همکاری و قراردادهای حمایت از پروژه های دانشجویی 
در مقاطع مختلف و تحصیالت تکمیلی با دانشگاه شهید 
باهنر و دانشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته منعقد نموده 
ایم تا حمایت مالی الزم از پروژه های کاربردی در صنعت 

توزیع برق صورت پذیرد.
وی با اشاره به طرح برق امید که در  سال 1399 از طرف 
وزارت نیرو در راستای تشویق مشترکان برای کاهش 
مصرف برق انجام شد، بیان نمود: در این طرح،  مشترکان 
خانگی که در ماه های گرم سال کمتر از الگوی مصرف 
معین شده مصرف کنند، مشمول تخفیف 100 درصدی 
درصدی   10 جریمه  مشمول  پرمصرف  مشترکان  و 
خواهند شد. الگوی مصرف تعریف شده در مناطق عادی 
100 کیلووات ساعت و در مناطق گرمسیر 1و 2 که 11 
شهرستان جنوب  کرمان را نیز  شامل می شود،  400 و 

200 کیلووات ساعت در ماه می باشد. 
این مقام مسئول تصریح نمود: با توجه به ظرفیت خوب 
استان در زمینه انرژی های نو تاکنون 33 روستا شامل 
4۷5 خانوار با استفاده از سامانه های خورشیدی منفصل 

از شبکه برقدار شده اند و در این زمینه شرکت ما دارای 
رتبه اول کشوري می باشد.  همچنین تاکنون بیش 
از 660 نیروگاه خورشیدی با ظرفیت بیش از 9200 

کیلووات به بهره برداری رسیده است. 
برای برخورداری عشایر از نعمت برق در زمان کوچ های 
متداول ایشان، خرید 450 سامانه خورشیدی سبک و 
قابل حمل برای تحویل به عشایر کوچ رو جنوب استان 
کرمان در دست اقدام است.  این سامانه ها با قابلیت 
تولید 100 وات، نیاز روشنایی و شارژ تلفن همراه عشایر 
را تامین خواهند نمود. ده درصد قیمت تمام شده سامانه 
توسط عشایر پرداخت خواهد شد و مابقی آن توسط 

شرکت توزیع تأمین می شود.
وی با تاکید بر اهمیت استفاده از انرژی های تجدید پذیر، 
گفت: یکی از ارزان ترین و سهل الوصول ترین انرژی 
های تجدیدپذیر، انرژی باد است که کشور ما و به ویژه در 
استان کرمان پتانسیل بسیاری برای بهره برداری از انرژی 
باد دارد. در این خصوص با نصب دکل های بادسنجی 
در مناطق مختلف جنوب استان، استفاده از انرژی باد را 
مطالعه و امکان سنجی نموده ایم. برخی مناطق از جمله 
ریگان، نرماشیر، سیرجان، بردسیر و قلعه گنج از پتانسیل 
خوبی در زمینه انرژی باد برخوردارند که در صورت تمایل 
سرمایه گذاران بخش خصوصی، آماده همکاری در راه 

اندازی نیروگاه های بادی هستیم.

کارنامه پربار شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در سال ۹۹

مدیر عامل شرکت گاز استان کرمان گفت: از ابتدای تاسیس 
این شرکت تاکنون 900 صنعت عمده و جزء در سراسر استان 

پهناور کرمان گازدار گردیده اند.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان، مهندس 
منوچهر فالح با اعالم این خبر افزود: در سال 1399 تعداد 
2۷0 صنعت کوچک و بزرگ، به شبکه سراسری گاز طبیعی 
متصل شدند، به نحوی که در هر روز کاری قریب به 1000 
متر مکعب در ساعت، ظرفیت گازرسانی به صنایع ایجاد شد.

مدیر عامل شرکت گاز استان کرمان ادامه داد: گازدار شدن 
این صنایع نشان دهنده وابستگی مستقیم آنها به صنعت 
گاز است که امیدواریم بتوانیم در ادامه کار صنایع باقی مانده 

استان را نیز از نعمت گاز طبیعی بهره مند سازیم.
وی ضمن اشاره به نقش موثر سوخت گاز طبیعی در کاهش 
آلودگی هوا، جلوگیری از قطع درختان و همچنین کاهش 

انتشار گازهای گلخانه ای، بر ضرورت توسعه گازرسانی و تامین 
گاز مورد نیاز صنایع استان تاکید کرد. مهندس فالح در ادامه 
بر اهمیت گازرسانی به روستاها نیز اشاره کرد و گفت: گاز 
طبیعی، این انرژی سبز و نعمت الهی وقتی به روستا ها می 
رسد، عالوه بر کاهش قطع درختان و  حفظ منابع آبی که 
در حال حاضر از مهمترین مسائل کشور است، در توسعه 
روستاها و همچنین جلوگیری از مهاجرت روستاییان موثر 
واقع می شود. وی عنوان کرد: صنعت و کشاورزی بطور کلی 
به یکدیگر وابسته هستند،  یعنی نمی توان گفت که کشاورزی 
ما از صنعت بی نیاز است یا صنعت از کشاورزی. بنابراین گاز 
رسانی به صنایع و سایر مناطق روستایی به معنای پیشرفت 

در امر تولید و اشتغال زایی است.
مهندس فالح بیان کرد: اولویت شرکت گاز استان کرمان 
همیشه خدمت رسانی به هم استانی های عزیز بوده و ما در 

تالش هستیم تا در کمترین زمان ممکن، سایر نقاط استان 
را از نعمت گاز طبیعی بهره مند سازیم که در این رابطه 
پیش بینی می شود در سال 1400 با گازرسانی به باقیمانده 
شهرهای استان درصد خانوار شهری به 99.6%، روستایی به 

60% و کل استان به 8۷%  نیز برسد.

وابستگی  ۹00 صنعت کوچک و بزرگ استان کرمان به صنعت گاز
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت: به منظور حل مشکل آب در 
استان و در تماس با معاون پارلمانی وزارت نیرو قرار شد هفته جاری جلسه ای 

با معاونین وزیر و در صورت لزوم با وزیر نیرو داشته باشیم.
دکترمحمدمهدی زاهدی با اشاره به جلسه روز گذشته خود با استاندار و 
مدیرعامل آب منطقه ای استان کرمان اظهار کرد: بنده هفته گذشته در مجلس 
درباره کمبود و بحران آب در کرمان هشدار دادم و روز گذشته جلسه ای به 
اتفاق مدیر آب منطقه ای استان با استاندار کرمان برای حل این مشکل داشتیم.

وی افزود: در پی این دیدار و در تماس با معاون پارلمانی وزارت نیرو قرار شد 
هفته جاری جلسه ای با معاونین وزیر و در صورت لزوم با وزیر نیرو داشته باشیم. 
زاهدی تصریح کرد: نشست ما با استاندار به منظور هماهنگی و توافقات استانی 
بود تا بتوانیم مسائل و مطالبات درباره آب در استان به ویژه شهرستان کرمان و 

بخش های تابعه را پیگیری کنیم.

زاهدی اعالم کرد

پیگیری مشکل آب کرمان در سطح وزارت نیرو


