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شماره 1284  تک شماره 1000 تومان

سیاسی ، اجتماعی

روزانهم

 رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان:

اختصاص 21 میلیارد تومان به 
مشارکت اقتصادی بانوان کرمانی

2

بنیادمسکن با تاکید بر خط امام و 
رهبری، همواره در کنار دولت ها است

3

شهردار کرمان تأکید کرد:

لزوم اجرای طرح مناسب گردشگری 
مذهبی در محدودۀ گلزار شهدا

4

با سفیــــر کرمــان بهتـــــر دیده شوید
سفیــــر کرمــــان راهمـــه می خوانند

آگهي استعالم عمومي شماره 400/01/س
شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد " اندازه گیري عوامل زیست محیطي در 
پساب ، فاضالب ، آب و خاك زیست محیطي تا پایان سال جاري )الزام طرح خود اظهاري در پایش 
سازمان حفاظت محیط زیست( " را از طریق برگزاري استعالم عمومي به آزمایشگاه معتمد سازمان 
حفاظت محیط زیست  واگذار نماید.لذا کلیه متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد استعالم به آدرس 
الكترونیكي WWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذکور و دستورالعمل ارزیابي کیفي و فني  را به همراه 
ـ  مناقصه و مزایده  دانلود نمایند.مهلت تحویل پاکات  فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان از قسمت 
ساعت 9 الي 14روز چهارشنبه مــورخ 1400/02/01 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا 
دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. الزم به ذکر است شرکت معدني و صنعتي گل گهر در قبول و یا 
رد هر یک یا تمام پیشنهادات واصله بدون نیاز  به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد .
کمیسیون معامالت
شرکت معدني وصنعتي گل گهر

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمان با تأکید بر اینکه بزرگترین سرمایه این شرکت اعتماد مردم است و نباید خدشه ای به آن وارد شود گفت: در موضوع کیفیت و سالمت آب با هیچ فردی از مدیر یا 
کارشناس مماشات نشود. 

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان کرمان، محمد طاهری در آیین تودیع و معارفه مسئول مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب این شرکت افزود: بزرگترین خیانت به مردم دادن آب 
ناسالم به آنهاست. 

 وی اضافه کرد: اگر اعتماد مردم را از دست دادیم هیچ چیز نداریم، بنابراین باید هم قسم و هم عهد باشیم چرا که موضوع سالمت مردم در میان است.
مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمان با بیان اینکه همه ما برای اداره کشور زیر سایه پرچم جمهوری اسالمی باید به سوگندی که خودمان و مسئوالن باالدست ما خورده اند مکلف باشیم خطاب به کارکنان مرکز پایش 

کیفیت آب اظهارداشت: وظیفه و مسئولیت خود را با تمام توان و همت انجام و طرح های نو ارائه دهید. 
وی با تأکید بر ضرورت جمع آوری اطالعات و داده های درست و متقن خاطرنشان کرد: بدترین موضوع این است که مدیر، اطالعات درست در دست نداشته باشد. 

طاهری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه عمر خدمت همه ما سپری می شود و دیگر فرصت اینچنینی برای خدمت به مردم وجود ندارد گفت: دوران کار و خدمت را به شوخی، مسخره، نارضایتی و 
بدعنقی نگذرانید چرا که این فرصت طالیی است. 

وی با اشاره به اینکه کارهای خوب، ماندگار و باقیات صالحات است خاطرنشان کرد: یقین داشته باشید کارهای نیک، خوب و خدمات ارزشمندی که در دوران کاری انجام داده اید را به عنوان توشه با خود خواهید 
برد و این امر برای شما عاقبت به خیری خلق خواهد کرد. 

این مقام مسئول تأکید کرد: نباید نگاه کارمندی و رفع تکلیفی وجود داشته باشد.  
مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمان همچنین افزود: مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب یکی از حساس ترین جایگاه های سازمانی است بنابراین برای انتخاب مدیر جدید این مرکز گزینه های متعددی 

بررسی و مشورت های زیادی انجام شد و در نهایت با نظر اکثریت، انتخاب فرد مناسب صورت گرفت.
براساس این گزارش از خدمات مینا ساالرپور مدیر سابق مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و  فاضالب شرکت آبفا استان کرمان که به افتخار بازنشستگی نائل آمده تقدیر و حمید روح االمینی به عنوان سرپرست 

این واحد معرفی شد.

طاهری مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمان: 

در موضوع کیفیت و سالمت آب استان مماشات نشود

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان گفت: به مناسبت ماه مبارک رمضان 3۱3 آشپزخانه 
در قالب طرح »اطعام مهدوی« در استان کرمان راه اندازی می شود.

به گزارش سایت خبری کمیته امداد، یحیی صادقی بابیان اینکه امسال نیز همچون 
سال های گذشته در آستانه ماه مبارک رمضان و به منظور دستگیری از نیازمندان 
برنامه های متعددی توسط کمیته امداد اجرا می شود افزود: تمام مراحل کمک به 

نیازمندان در ماه مبارک رمضان با رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی انجام می شود.
وی در ادامه افزود: با راه اندازی 3۱3 آشپزخانه در سراسر استان پیش بینی می شود 
تا پایان ماه مبارک رمضان سه میلیون پرس غذای گرم طبخ و بین نیازمندان استان 

توزیع شود.
صادقی ادامه داد: امسال نیز در تالش هستیم به همت امدادگران، نیروهای بسیجی، 
جهادی، مردمی و استفاده از ظرفیت خیران، اصناف، سازمان ها، نهادها، دانشگاه ها، 
مؤسسات خیریه و .... یک بار دیگر عزم ملی در اطعام نیازمندان را در قالب رزمایش ایران 

همدل – اطعام مهدوی اجرایی کنیم.
وی از توزیع سبد کاال بین خانواده های نیازمند و مددجویان تحت حمایت کمیته امداد 
استان کرمان در ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: پیش بینی می شود با همکاری 
مراکز نیکوکاری و خیران نیکوکار در مرحله نخست پنج هزار سبد کاال تهیه و بین 

نیازمندان سراسر استان توزیع شود.
مدیرکل کمیته امداد استان کرمان در ادامه از اجرای طرح اکرام ایتام به منظور جذب 
حامی برای ایتام تحت حمایت این نهاد در ایام ماه مبارک رمضان به ویژه در شب های 
قدر خبر داد و افزود: ۵2۰۰ یتیم فاقد حامی تحت حمایت کمیته امداد استان کرمان 
نیازمند دستان پرمهر حامیان هستند که امیدواریم با مشارکت خوب مردم نوع دوست 

استان در این طرح بتوانیم برای این ایتام حامی جذب کنیم.
وی ادامه داد: خیران و مردم نوع دوست استان هم چنین می توانند از طریق مراجعه 

با شماره های 322۶۸۷2۶-  ارتباط  از طریق  یا  و   ekram.emdad.ir به سایت
3223۷۷۰۹ حمایت ایتام تحت حمایت کمیته امداد را بر عهده بگیرند.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان به مشارکت خوب خیران و مردم مؤمن و نوع دوست 
استان در برنامه های مختلف این نهاد در ماه مبارک رمضان سال گذشته علیرغم وجود 
بیماری کرونا و ایجاد مشکالت اقتصادی اشاره کرد و افزود: خیران و مردم مؤمن و 
نوع دوست استان ماه مبارک رمضان سال گذشته با مشارکت در برنامه های مختلف این 

نهاد 32 میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به نیازمندان کمک کردند.
صادقی بیان کرد: نیکوکاران می توانند با استفاده از روش های ذیل ازجمله شماره گیری 
کد دستوری #۰34*۸۸۷۷* و یا از طریق شماره کارت ۵۸۵۹۸3۷۰۰۰۰۶4۸۷۹ 
بانک تجارت به نام کمیته امداد با مشارکت در طرح های مختلف این نهاد یاریگر 

نیازمندان در ماه مهمانی خدا باشند.

به مناسبت ماه مبارک رمضان؛

طرح »اطعام مهدوی« با برپایی 313 آشپزخانه در 
استان کرمان اجرا می شود

 کلنگ زنی 
طرح یکهزار 

و ۵00واحدی 
مسکن 

روستایی 
کرمان

صفحه 3
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 استاندار کرمان گفت: اقدام ماندگار و تاریخی انتقال آب از خلیج فارس 
به فالت مرکزی و این استان کویری در دولت تدبیر و امید صورت 
گرفت که عالوه بر تامین نیاز آبی صنعت، در ادامه آب شرب مردم 

را تامین می کند.
علی زینی وند با تشریح برخی اقدامات شاخص دولت یازدهم و دوازدهم 
در استان کرمان  افزود: با توجه به نامگذاری سال جاری به نام تولید، 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، از تسهیل و پشتیبانی از فضای کسب و 
کار و تولید حمایت و موانع را با محصول رفاه مردم رفع می کنیم لذا 

امیدواریم سال راحت تری در معیشت و مقابله با کرونا داشته باشیم.

وی با اشاره به تالش دولت ها در ارتقای شاخص های رفاهی اظهار 
داشت: دولت تدبیر و امید گرچه در دوره دوم با محدودیت های جدی 
روبرو بوده ولی اقدامات موثری در راستای توسعه سرمایه گذاری، 

کسب و کار و تولید با محصول رفاه مردم انجام داده است.
استاندار کرمان گفت: محدودیت ها، کمبود درآمدی و تحریم ها دولت 
را از اجرای پروژه های زیرساختی، کالن و راهبردی دور نکرد و در این 

راستا اقدامات اساسی در کرمان صورت گرفت.
وی با اشاره به اینکه استان کرمان به نوعی پهناورترین استان کشور 
محسوب می شود تصریح کرد: یکی از مزیت های اصلی این استان 
معادن و منابع زیرزمینی است که حول آن شرکت های بزرگ و جهانی 

همچون گل گهر، مس و شرکت های اقماری آن شکل گرفته است.
وی ادامه داد: زنجیره ای از تولید صنایع در حوزه مس و فوالد در استان 
اجرایی شده لذا کرمان را باید در سطح استان های صنعتی ببینیم که 
برای توسعه صنعت، زیرساخت هایی از جمله خطوط ریلی، بزرگراه، 
فرودگاه و آب و برق نیاز است که دولت در این حوزه ها اقدامات خوبی 
انجام داده است. زینی وند با اشاره به کشاورزی به عنوان مزیت دیگر 
استان کرمان گفت: بیش از ۹۸ درصد از مصرف ما از منابع زیرزمینی 
است که با توجه به خشکسالی های متعدد چند دهه اخیر، میزان آب 
ما افت کرده و کیفیتی پایین دارد لذا با بحران و تنش آبی در حوزه 

صنعت، شرب و کشاورزی روبرو هستیم و برای اینکه استان کرمان 
زیست پذیر شود باید در وهله نخست آب را تدبیر می کردیم.

وی افزود: در این زمینه دولت اقداماتی اساسی انجام داده و نخستین 
راهبرد آن مدیریت منابع آب موجود است که در این خصوص سند 

سازگاری با کم آبی را تدوین کردیم.
استاندار کرمان بیان داشت: همچنین اقدامی تاریخی برای انتقال آب 
خلیج فارس به فالت مرکزی و کویر در دولت دوازدهم صورت گرفت 
که طرح این بحث را عده ای در مقطعی رویا پردازی می دانستند اما 
امروز آب دریا به گل گهر و سرچشمه و چادرملو رسیده و بخشی از 
تامین آب شرب کرمان در خط انتقال به استان خراسان رضوی در 

برنامه قرار گرفته که از این راه تامین می شود.
وی افزود: طول خط نخست انتقال آب از خلیج فارس به صنایع معدنی 
بزرگ استان کرمان و یزد ۸2۰ کیلومتر است که از خلیج فارس تا گل 
گهر به طول 3۰۰ کیلومتر، تا مس سرچشمه ۱۵۰ کیلومتر و پس از 
آن تا چادرملو 3۷۰ کیلومتر ارزیابی می شود که با هزینه بالغ بر 23 

هزار میلیارد تومان این مگا پروژه تاریخی اجرا شده است.
وی با تاکید بر اینکه آب خلیج فارس در صنعت و شرب استان کرمان 
استفاده می شود عنوان کرد: نیازهای آب شرب شمال و شهر کرمان را 

از این آب را تامین می کنیم.

استاندار کرمان:

 انتقال آب خلیج فارس اقدامی تاریخی در دولت دوازدهم بود

 جانشین سپاه ثاراهلل استان کرمان گفت: سپاه آماده همکاری با نیروی 
انتظامی برای اعمال محدودیت های ترافیکی برای کاهش زنجیره کرونا 

است.
با حضور علی  استان کرمان  بیماری کرونا  استانی مدیریت  ستاد 
زینی وند استاندار کرمان، محمدصادق بصیری معاون سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی استاندار کرمان، حمیدرضا رشیدی نژاد و در ارتباط ویدئو 
کنفرانس همزمان با فرمانداران سراسر استان در سالن شهید مرتضوی 

استانداری کرمان برگزار شد.
محمدعلی نظری جانشین سپاه ثاراهلل استان کرمان نیز در این جلسه 
اظهار داشت: از فرمانداران استان درخواست داریم که بعد از جلسه 

ستاد استانی کرونا مصوبات این جلسه عملیاتی شود.
وی با بیان اینکه الزم است تا قرارگاه شهرستانی طرح شهید سلیمانی 
در شهرستان ها برگزار شود گفت: سپاه آماده همکاری با نیروی انتظامی 

برای اعمال محدودیت های ترافیکی برای کاهش زنجیره کرونا است.
جانشین سپاه ثاراهلل استان کرمان با اشاره به اینکه تعدادی نقاهتگاه 
پیش بینی شده که در صورت نیاز در اختیار کادر درمان برای بستری 
رعایت  استانداری  بازرسی  هست  نیاز  افزود:  بگیرد  قرار  بیماران 
پروتکل های بهداشتی در ادارات و سایر اماکن عمومی را بیشتر مورد 

توجه قرار دهد.

در این جلسه حجت االسالم غالمحسین حقانی مدیرکل تبلیغات 
اسالمی استان کرمان نیز با بیان اینکه بیش از یکسال است که در 
استان درگیر ویروس کرونا هستیم و این شرایط را تجربه کرده ایم 
اظهار داشت: جریان مذهبی دغدغه کرونا را دارند و تا کنون نشان 

دادند که پای کار هستند.
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان کرمان با بیان اینکه امنیتی کردن 
مسائل مذهبی به صالح نیست و فرمانداران باید به این نکته توجه 
داشته باشند که با اقناع سازی می توان برنامه ها را محدود کرد گفت: 
راه حل همراه کردن مردم امنیتی نیست و فرمانداران باید به این نکته 
حساسیت داشته باشند. سرهنگ علیرضا پریور رئیس پلیس پیشگیری 
فرماندهی انتظامی استان کرمان نیز در این جلسه از نبود ایست و 
بازرسی در مبادی ورودی برخی شهرها خبر داد و اظهار داشت: قرار 
بوده از روز پنجشنبه محدودیت ها اجرایی شود اما برخی شهرستان ها 
هنوز ایست و بازرسی ندارند و اگر وضعیت اینگونه ادامه داشته باشد 

وضعیت رنگ بندی کرونایی در کرمان سیاه می شود.
در این جلسه یوسف جعفری رئیس اتاق اصناف استان کرمان با بیان 
اینکه اصناف مشکالت زیادی دارند اظهار داشت: تعطیلی کرونایی 

اصناف مشکالت زیادی برای آنها به دنبال خواهد داشت.
رئیس اتاق اصناف استان کرمان با اشاره به اینکه اصناف اقساط بانکی و 

چک دارند گفت: در شرایط فعلی نیاز است بانک ها با واحدهای صنفی 
همکاری بیشتری داشته باشند.

در این جلسه محمدصادق بصیری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استاندار کرمان نیز بیان کرد: برگزاری مراسم ماه مبارک رمضان در 

شهرهای آبی به شرط رعایت پروتکل های بهداشتی منعی ندارد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان با اشاره به اینکه در 
شهرهای زرد برگزاری برنامه ها در فضای باز با حداکثر جمعیت ۵۰ نفر 
ابالغ شده است گفت: ۱۵ شهرستان استان وضعیت نارنجی و قرمز 

دارند که در این شهرستان ها مراسم تجمعی ممنوعیت دارد.

 سپاه استان کرمان آماده همکاری برای اعمال محدودیت های ترافیکی کرونا است

سالمت روان؛
 زیربناي بهداشت خانواده

وباورهای  ملی  درفرهنگ  که  است  آسمانی  نهادی  خانواده 
سالمت  دارد.  رفیع  وجایگاهی  عمیق  ای  ماریشه  مذهبی 
نیزمفهومی گسترده است که تمام ابعادوجودی انسان رادربرمی 
روانی  باابعادمتنوع جسمی، روحی،  گیرد. خانواده وسالمت 
واجتماعی تعاملی گسترده دارند. میزان تاثیرسالمت وخانواده 
بریکدیگردردوره های مختلف زندگی، شرایط متفاوت جسمی 
وروحی وتحت تاثیرعوامل مختلف اجتماعی – فرهنگی متفاوت 
است. نگرش و رفتار والدین می تواند تسهیل کننده و یا مانعی 
در جهت رشدوتکامل کودک باشد. موقعیت کودک درخانواده، 
تعداد و جنسیت فرزندان، ترتیب تولدآنها، روابط بین آنها، وجود 
ارزش هاومعیارهای صحیح اخالقی واعتقادی درخانواده، حضور 
دیگر افراد فامیل در خانه، روابط با همساالن و بچه های محل 
و عواملی مانند عوامل اقتصادی و فرهنگی در کنار استعداد 
سرشتی کودک، شخصیت او را شکل می دهند. بهداشت روانی 

خانواده
تغییرات عظیم جهان صنعتی تاثیرات عمیقی بر روابط و تغییر 
سبک زندگی انسانها داشته است. این تغییرات دردورهای کوتاه، 
باعث عدم قطعیت و ابهام در افراد شده و این خود در زمینه ی 
افزایش اضطراب، سردرگمی نقش ها وآسیب پذیری آنها نقش 
داشته است. فرد مضطرب عالوه بر به خطر انداختن سالمت 
روانی خود، در زمینه اجتماع نیزمشکل خواهد داشت و از بعد 
اقتصادی هم می تواند تاثیرات منفی برجامعه داشته باشد. عالوه 
بر این بهداشت روانی نسل های جامعه در گرو تأمین بهداشت 
روانی خانواده، به عنوان یک کانون مملو از محبت و آرامش 
برای تحول دررشد استعدادهاست، خانواده کانونی است که بذر 
هویت، فرهنگ و شخصیت هر فرد در آن پایه ریزی می شودو 
هر گونه آسیبی به آن، نسل آینده را از آثار سوء خود مصون 
نخواهد گذاشت و سازمان های اجتماعی زیادی را درگیر خود 

خواهد ساخت.
منابع: طباطبایی، محمد. ۱3۹۶ ، ترجمه تفسیر المیزان، ج ۱۶.

وعوامل  علل  بررسی   ،  ۱3۹۵ محمدجواد.  کاملی، 
موثردربروزآسیب اجتماعی طالق درجامعه ایران باتوجه به 

آمارواسناد، دانش اجتماعی.
تهران،  بهداشت روانی،چاپ ششم،   ، گنجی، حمزه. ۱3۹4 

نشرارسباران.

گردآورنده: معصومه کشاورز کارشناس 
ارشدروانشناسی

به اهتمام: مرکز مشاوره پلیس کرمان

رهپویان آرامش

با تالش آتش نشانان:
آتش سوزی گسترده در کارخانه کارتن سازی 

در کرمان  خاموش شد

 مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
کرمان از اطفای آتش سوزی در کارخانه کارتن سازی  دربزرگراه 

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی ) قائم آباد( خبر داد.
به گزارش مدیریت ارتباطات سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی "رضا میرزایی"  در خصوص حادثه آتش سوزی در 
این حادثه ۱۵ و 3۰ دقیقه  آباد  اظهار کرد:  قائم  روستای 
2۱فروردین ماه  به ستاد فرماندهی آتش نشانی کرمان گزارش 

شده است.
وی افزود: این آتش سوزی در کارخانه کارتن سازی در قسمت 

دپو چندین تن کارتن و مقوا  اتفاق افتاده است .
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 

کرمان  ادامه داد:
برای  وهفت   دو، چهار  یک،  ایستگاه های  از  نشانان   آتش 
آبرسان  پشتیبانی کمک  و خودرو  اعزام شدند  امدادرسانی 
سازمان آتش نشانی  نیز برای پشتیبانی اطفای حریق ارسال 
شد. میرزایی در ادامه بیان کرد:همجواری محل حریق، با وسائل 
نقلیه و منطقه مسکونی با توجه به وزش باد و انتقال مواد سبک 
از قبیل کارتن و مقوا مشتعل شده به اطراف، حساسیت این 

حریق را برای آتش نشانان چند برابر کرده بود.
وی با بیان اینکه عملیات اطفای حریق در ساعت ۱۹ به پایان 
رسید، افزود: پاکسازی محل این حریق زمانبر بود و به عالوه 
۵خودرو اعزام شده ۱2 سرویس آب گیری مجدد جهت اطفاء 

حریق این آتش سوزی انجام شده است.

 اخبار آتش نشانی
استان کرمان

 رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: 
برای  استانی  اعتبارات  از محل  بودجه  تومان  2۱ میلیارد 
ارتقا نرخ مشارکت اقتصادی بانوان این استان طی یک سال 

گذشته اختصاص یافت.
توسعه  و  برنامه ریزی   جعفر رودری در نخستین شورای 
استان کرمان در ارتباط ویدئوکنفرانس با حضور معاون رییس 
جمهور در امور زنان و خانواده افزود: طی بررسی های پاییز 
سال گذشته کشور نرخ مشارکت بانوان در استان کرمان 

۱۱.۹ درصد و 2.2 درصد از متوسط کشور پایین تر است.
وی اظهار داشت: براساس مطالعات پاییز سال ۹۹ متاسفانه 
نرخ بیکاری زنان در استان کرمان نسبت به متوسط کشوری 
2 برابر است و درصد پست های مدیریتی زنان در استان 23 
درصد است و 44 درصد کارکنان دولتی استان بانوان هستند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: 
سال گذشته حدود ۶۰ درصد از واحدهای تولیدی این استان 
تعطیل یا نیمه تعطیل بودند و بانک مرکزی بحث فرار سرمایه 
در هشت ماهه سال گذشته را احصا و اعالم کرد که در این 
بازه زمانی ۱2 هزار میلیارد تومان فرار سرمایه در کرمان 

داشته ایم.
وی با بیان اینکه سند آمایش سرزمین استان کرمان به 
تصویب رسیده است افزود: باید انطباقی بین اسناد باالدستی 

و برنامه های توسعه ای استان برقرار شود.
رودری با تاکید بر اینکه انطباق و اتصال بین برنامه سند 
آمایش و برنامه توسعه استان باید ایجاد شود عنوان کرد: در 

غیر این صورت نمی توان توسعه استان را رقم زد.
بین ظرفیت های  تعادل بخشی  و  توازن  به  اشاره  با  وی 
اقتصادی کرمان تصریح کرد: باید با گفتمان و برنامه ریزی با 
بنگاه های اقتصادی و نهادهای مربوطه توسعه کرمان متوازن 

می شود.
دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان بیان داشت: 
نزدیک به ۶۰ درصد از واحدهای تولیدی این استان در سال 
گذشته تعطیل یا نیمه تعطیل بودند و بانک مرکزی بحث فرار 
سرمایه در هشت ماهه سال گذشته را احصا و اعالم کرد که 
در این باز زمانی ۱2 هزار میلیارد تومان فرار سرمایه در استان 
کرمان داشته ایم که در گذشته این عدد حدود ۱۰ هزار 

میلیارد تومان بوده است.
وی اقتصاد دانش بنیان را یکی از پنج رویکرد اساسی در 
توسعه اعالم کرد و گفت: با ارایه لیست ظرفیت ها و فرصت 
های سرمایه گذاری استان کرمان می توانیم سرمایه گذاران 

جدیدی را جذب کنیم.

 رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان:

اختصاص 
21 میلیارد تومان به 
مشارکت اقتصادی 

بانوان کرمانی
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان 
کرمان، این نشست به صورت ویدئو کنفرانس با حضور مدیر عامل، 
معاونین، مدیران شرکت و همچنین مدیران برق شهرستان های 
حوزه عملیاتی شرکت ،بیست و دوم فروردین ماه سال جاری در سالن 

کنفرانس برگزار گردید.
عبدالوحید مهدوی نیا، مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب 
استان کرمان ضمن تشکر از همکاران برای دستاوردهای حاصل شده 
در سال گذشته، بیان نمود: شرکت توزیع برق جنوب کرمان یک 
شرکت خدماتی می باشد و مهمترین وظیفه آن ارائه هر چه بهتر 
خدمات است که در این راستا بایستی نتایج فرایندهای انجام شده را 
بررسی، نقاط ضعف و قوت شناسایی و اقدامات الزم جهت بهبود روش 
انجام فرایند، صورت بگیرد و این مهم انجام نمی شود مگر از طریق 
دستگاه های نظارتی و انجام ممیزی داخلی که به صورت ساالنه در 

شرکت ما صورت می گیرد.
وی افزود: با توجه به اهمیت این ممیزی بایستی تمامی مدیران برق 
شهرستان ها برای ارزیابی هرچه بهتر و با دقت باال، فعالیت های انجام 

شده در امور را به درستی به ممیزین ارائه نمایند. 
عبدالحمید شیرنژاد، معاون منابع انسانی شرکت نیز با اشاره به شیوع 
گسترده بیماری کرونا، گفت: با توجه به شیوع بیماری کرونا و طبق 
دستور مدیر عامل شرکت، ممیزی ارزیابی داخلی که تا قبل از آن 
بایستی به صورت حضوری صورت پذیرد هم اکنون به صورت غیر 

حضوری انجام خواهد شد.
وی افزود: بهترین مدیران افرادی هستند که بتوانند از تهدید ها به 

عنوان فرصتی برای ترقی و پیشرفت استفاده نمایند و بیماری کرونا 
تهدیدی برای انجام فعالیت های یک سازمان به صورت حضوری می 
باشد که بایستی مدیر هر امور بیشترین تالش خود را برای انجام هر 

چه بهتر این ممیزی داشته باشیم.
در ادامه این نشست فرزانه امجدی، مدیر دفتر توسعه و تحول اداری در 
ادامه این نشست بیان کرد: این ممیزی بر اساس ISO ۹۰۰۱ ویرایش 
2۰۱۵ می باشد که برای سومین سال متمادی در این شرکت، انجام 
 ۹۰۰۱ ISO خواهد شد. وی اهداف اجرای ممیزی ارزیابی داخلی
ویرایش 2۰۱۵ را برشمرد و گفت: بررسی و تحلیل عملکرد سازمان، 
حصول اطمینان از تحقق برنامه های تعیین شده در راستای دستیابی 
به اهداف و خط مشی سازمان، تعیین انطباق یا عدم انطباق فعالیتهای 
سازمانی با معیارهای استاندارد سیستم مدیریت کیفیت، شناسایی 
اقدامات بهبودی که می تواند به پیشرفت و سود آوری سازمان کمک 

کند از جمله مهمترین اهداف برگزاری این ممیزی می باشد.
وی افزود: پروژه نظام آراستگی در سال ۹3 از مدیریت برق سیرجان 
آغاز گردید و در حال حاضر ممیزی مراقبتی بر اساس پنج اصل 
ساماندهی، نظم و ترتیب،  نظافت، استاندارد سازی، انضباط فردی 
به صورت ساالنه در ۱۶ امور و ستاد انجام می گیرد و از اهداف آن 
می توان به سنجش و تعیین میزان انطباق فعالیتهای انجام شده در 
سازمان با اصول پنچ گانه نظام آراستگی و همچنین تعیین اقدامات 
اصالحی مورد نیاز برای برطرف کردن عدم انطباق های مشاهده شده 
اشاره نمود. مدیر دفتر توسعه و تحول اداری، خاطرنشان کرد: گواهی 
نامه سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE نیز در 

سال ۹۸ اخذ گردید و در سال ۹۹ اولین ممیزی مراقبتی آن توسط 
شرکت مربوطه انجام گرفت. 

وی ضمن تاکید بر اهمیت سیستم مدیریت HSE، تصریح نمود: از 
مزیت ها و اهداف این سیستم می توان به انطباق فرایندها ورویه 
های ایمنی در راستای رسیدن به اهداف HSE، بررسی تاثیر اقدامات 
کنترلی وپیشگیرانه در جهت شناسایی ورفع خطرات، شناسایی نقاط 
قوت وضعف وفرصت های بهبود، شناسایی عدم انطباق های ایمنی – 

بهداشت شغلی ومحیط زیست با توجه به الزامات قانونی و همچنین 
بررسی اقدامات صورت گرفته در خصوص رفع عدم انطباق های 

ممیزی قبلی  اشاره نمود.
وی در پایان سخنان خود شیوه اجرای این ممیزی را تشریح و الزامات 

مربوط به این اقدام را بیان نمود.
الزم بذکر است این ممیزی امسال برای اولین بار به صورت غیرحضوری 

در شرکت برگزار خواهد شد.

برگزاری مراسم افتتاحیه ممیزی ارزیابی داخلی عملکرد سال 99 در مدیریت های 
برق شهرستان های حوزه عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

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

جهانی دیار کریمان به هفت اثر رسید.
فریدون فعالی افزود: این  پنج  اثر جهانی شامل روستای دستکند میمند، بخشی از بیابان 
لوت، قنات های گوهر ریز جوپار، اکبر آباد و قاسم آباد بم هستند که در فهرست یونسکو 

قرار گرفته اند.
وی ادامه داد: تا قبل از دولت های یازدهم و دوازدهم تنها 2 اثر تاریخی جهانی باغ شاهزاده 
ماهان و ارگ بم به ثبت رسیده بود که هم اکنون  استان کرمان با هفت اثر بیشترین تعداد 

آثار ثبت شده جهانی در کشور را به خود اختصاص داده  است.
فعالی همچنین با تشریح بخش دیگری از اقدامات زیرساختی در حوزه گردشگری استان 
در دولت تدبیر و امید اظهار داشت : راه اندازی 33۵ واحد بومگردی درسراسر استان کرمان 
طی حدود هشت سال گذشته که رتبه یک کشور مربوط به کرمان است و پیش از این هیچ 

واحد بومگردی فعالیت نمی کرد
وی اضافه کرد: ایجاد این تعداد واحد بومگردی موجب خلق فرصت های جدید شغلی و رونق 
اشتغال پایدار در نقاط مختلف این استان بخصوص مناطق کم برخوردار و دورافتاده  شده 
است .به گفته فعالی ثبت سیرجان به عنوان شهر جهانی گلیم و ثبت جهانی گلیم شیرکی 
پیچ این شهرستان به عنوان نخستین اثر صنایع دستی استان کرمان در دولت یازدهم و 

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

فاصله 24۰ کیلومتری غرب مرکز استان در دست اقدام است.
برخالف آنچه تصور می شود استان کرمان صرفا کویری است بیش از یک چهارم باغات 

ایران و تعداد زیادی از قلل مرتفع کشور، آبشارها و رودخانه های فراوان در آن وجود دارد.

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

جنوب شرق بوده است.
کرمان پیشینه درخشانی در سطح ملی و فراملی دارد و در حال حاضر بیش از هفت هزار اثر 

شناخته شده و قریب به ۷۰۰ اثر ثبت ملی در این استان وجود دارد.  
کویر لوت واقع درد شرق استان کرمان  زیباترین عارضه ها و شگفتی ها را در درون خود جای 
داده و ثبت جهانی شده است.  کرمان در عرصه های باستان شناسی و تاریخی فوق العاده 
قوی است و به تعبیری استان کرمان بهشت باستان شناسی ایران به شمار می رود و فقط 
در جنوب استان در حوزه هلیل رود 4۰۰ کیلومتر مربع محوطه باستان شناسی وجود دارد.

کرمان در حوزه صنایع دستی نیز جزو استان های شاخص است و هنرمندان زیادی در 
این بخش تولیدات با کیفیت، متنوع و منحصر بفردی مانند فرش، پته و گلیم شیرکی پیچ 

سیرجان را انجام می دهند.
حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان پس از دوره ای رکود در طول 
فعالیت دولت تدبیر و امید نه تنها جان تازه ای گرفت، بلکه توانست دستاوردهای جهانی و 

ملی داشته باشد و اقدامات زیربنایی خوبی در این حوزه انجام گیرد .

مدیرکل میراث فرهنگی: 

تعداد آثار ثبت جهانی کرمان به هفت اثر رسید

 باسفیر کرمان  بهتر دیده شوید،  سفیر کرمان را همه می خوانند
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حوادث غیر مرتقبه طبیعي خسارت
 شدیدي به باغات پسته شهرستان انار

 وارد کرده است
استان  اعالم روابط عمومی سازمان  جهاد کشاورزی  به  بنا 
کرمان، مهران مدیر جهاد کشاورزي شهرستان انار گفت: در 
سال محصولي ۱3۹۹ و۱4۰۰ انواع حوادث غیر مترقبه طبیعي 
از جمله گرما زدگي ، سرما زدگي و طوفان شدید روبرو بودیم که 
تا به حال باعث خسارات هاي شدیدي به باغات پسته شهرستان 

انار شده است .
وي گفت از اول فصل زمان برداشت محصول پسته سرما زدگي 
، نوسانات دمایي شدید ، عدم تامین نیاز سرمایي، گرما زدگي 
زمان گل  تلقیح گل پسته وطوفان هاي شدید در  درزمان 
وهمچنین سرما زدگي تشعشعي شدیدي که اخیرا در فرودین 
۱4۰۰در باغات پسته داشته ایم محصول پسته امسال شهرستان 

انار را با خسارت هاي خیلي شدیدي روبرو کرده است .
مهران در رابطه با خسارات وارده به ۱3۵۰۰ هکتار باغات پسته 
شهرستان انار در سال محصولي ۱3۹۹ - ۱4۰۰ گفت : ۷۵ 
درصد محصول شهرستان دچار خسارت گردیده است که از 

نظر ریالي 24 هزار میلیارد ریال برآورد شده است.
 وي افزود در باغاتي که خسارت سرمازدگي شدید اتفاق افتاده 
است ، متاسفانه دو سال فاقد محصول را پیش روي خواهند 

داشت

30 هزار هكتار از باغات شهرستان زرند در 
جریان سرمازگی فروردین 1400 دچار

 خسارت شدند
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  عمومی  روابط  اعالم  به  بنا 
کرمان،محمدی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرندگفت:3۰ 
هزار هکتار از باغات شهرستان زرند،  بطور میانگین قریب به ۶۰ 
درصد از سرمازدگی آغاز نیمه دوم فروردین ماه سال ۱4۰۰ 

خسارت دیدند.
اسالم  خانوک،  جرجافک،  شعبجره،  دهستانهای  افزود:  وی 
آباد،بهشت وحدت و محمد آباد  از این سرمازدگی خسارت 
دیده که براورد اولیه از خسارت نابودی قریب به ۱۱۰۰۰ تن 

محصول به ارزش تقریبی ۱۶۵۰ میلیارد ریال می باشد.

 اخبار جهادکشاورزی
استان کرمان

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

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

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

شهروندان بیش از پیش فراهم گردد.

تقدیر استاندار کرمان از مجموعه امور مالیاتی استان

"سربازان گمنام "، زیباترین نامی است که برای کارکنان صدیق و 
مخلص وزارت اطالعات نهاده اند و هفته منتهی به میالد خجسته 
آخرین اختر تابناک آسمان امامت و والیت، منجی عالم بشریت 
حضرت مهدی موعود )عج( را به نام هفته سربازان گمنام امام 
زمان)عج( نامگذاری کرده اند که کارکنان این نهاد انقالبی بایستی 
برخود ببالند که این نامگذاری به نام شان می باشد. گرچه که 
این نامگذاری، مسئولیت شان را نیز سنگین تر می کنند و این 
عزیزان بایستی همواره حضرت ولیعصر)عج( را حاضر و ناظر اعمال 
خود ببینند و در راستای رضایت آن حضرت گام بردارند؛ اما آنها 
ثابت کرده اند که رضایت موال، را به عنوان مهمترین دغدغه خود 
در تمامی امور قرار داده اند  و در همین راستا نیز گام برمی دارند.

این نهادحاکمیتی که در تبعیت محض مقام معظم رهبری قرار 
دارد و همواره در کنار وهمراه مردم می باشد؛ توانسته است اعتماد 
عمومی را جلب نموده و مردم به راحتی با وزارت اطالعات و ادارات 
تابعه نیز ارتباط دارند و با تلفن سه رقمی۱۱3 نیز اخبار موردنیاز را 
گزارش می کنند و این نهادنیز با اطالعات مردمی می تواند توطئه 
ها و فسادها را شناسایی و برخوردهای الزم صورت گیرد و امنیت 

را در حوزه های مختلف به ارمغان آورد.
شناخته  دنیا  مناطق  ترین  امن  از  یکی  عنوان  به  ایران  اینکه 
می شود؛ درسایه گسترده شدن چتر اطالعاتی این وزارتخانه و 
همراهی برخی نهادهای دیگر و مردم با وزارت اطالعات می باشد 
و دشمنان نیز به قدرت اطالعاتی ایران واقف می باشد و به همین 
دلیل بسیاری از نقشه هایش نقش برآب می شود. هنگامیکه 
تروریستی مانند عبدالمالک ریگی در آسمان دستگیر شد؛ دنیا از 
توان اطالعاتی ایران حیرت زده شدن و این موضوع باری دیگر 

برافتخارآفرینی این نهاد انقالبی و مردمی افزود. 
در وزارت اطالعات به قولی سربازانی جان برکف و مخلصی هستند 
که در گمنامی می جنگند و در تمامی صحنه ها حضور دارند که 
بیشترین نمود اقدامات و عملکردهای وزارت اطالعات را می توان 
در دو حوزه اصلی »تامین امنیت« برای مردم چه در عرصه داخلی 
و چه در عرصه بین المللی و »مقابله با فساد اقتصادی« مورد بررسی 

قرار داد.
شدت گرفتن ترورهای کور منافقین و انفجارهای مهیب در کشور 
بخصوص در تهران مانند انفجار دفتر نخست وزیری و به شهادت 
رسیدن شهید رجایی و باهنر و یا انفجار دفتر حزب جمهوری 
که به شهادت شهید بهشتی و ۷2 تن از یاران انقالب انجامیدو یا 
درگیریهای مسلحانه در سطح شهر، ایجاد اغتشاش و آتش زدن 
و تخریب اموال عمومی، دادن اطالعات و اسرار نظام به بیگانگان 
و دشمنان، تصمیم گیران کشور را بیش از پیش به سمت ایجاد 
تشکیالت متمرکز اطالعاتی در اوایل انقالب سوق داد.به منظور 
کسب و پرورش اطالعات امنیتی و اطالعات خارجی و حفاظت 
اطالعات و ضد جاسوسی و به دست آوردن آگاهی های الزم 
از وضعیت دشمنان داخلی و خارجی جهت پیشگیری و مقابله 
با توطئه های آنان علیه انقالب اسالمی کشور و نظام جمهوری 

اسالمی ایران این وزارتخانه تشکیل شده است.

کسب و جمع آوری اخبار و تولید، تجزیه، تحلیل و طبقه بندی 
اطالعات مورد نیاز در ابعاد داخلی و خارجی؛ کشف توطئه ها و 
فعالیتهای براندازی، جاسوسی، خرابکاری و اغتشاش علیه استقالل، 
امنیت و تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری اسالمی ایران؛ 
حراست از اخبار، اطالعات، اسناد، مدارک، تأسیسات و پرسنل 
وزارتخانه؛ آموزش و کمکهای الزم به ارگانها و نهادها جهت حفاظت 
از مدارک، اسناد و اشیاء مهم آنها؛ ارائه خدمات اطالعاتی ضروری 
به سازمانها و ارگانها و آگاه ساختن به موقع آنها نسبت به توطئه ها  و 

همکاری و تبادل اطالعات و تجارب اطالعاتی با کشورهایی
که حائز صالحیت الزم از جمله وظایف سربازان گمنام باشند، از 

وظایف این وزارتخانه است.
تحرکات  بر  کاملی  اشراف  اطالعات  وزارت  داخلی،  عرصه  در 
سازمانهای اطالعاتی و جاسوسی دنیا که گروهک های تروریستی 
را وارد خاک ایران می کنند، دارد که شاهد این ادعا هم دستگیری 
این جاسوسان قبل از هر نوع تحرک و انجام ماموریت توسط وزارت 

اطالعات است.
دستگیری عامالن ترورهای شخصیت های علمی و هسته ای کشور 
در کمترین زمان و کشف روابط این افراد با سرویس های اطالعاتی 
غرب و رژیم صهیونیستی، هشدارهای الزم برای پیشگیری از به 
دام افتادن در تورهای سرویس های جاسوسی، خنثی سازی توطئه 
ها و ترفندهای دشمنان و سرویس های اطالعاتی موساد و سیا، 
نفوذ و ضربه زدن به شبکه های امنیتی آنان، دستگیری جاسوسان 
سرویس های اطالعاتی سیا و موساد در کشور ازدیگر عملکردهای 

تحسین برانگیز وزارت اطالعات است.
به همان اندازه که نیروهای اطالعاتی و امنیتی در برخورد با انواع 
گروه های تروریستی داخلی ومنطقه ای کارنامه درخشان دارند، 
در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی در داخل کشور نیز موفقیت 

آمیز عمل کردند.
کشف باندهای مفاسد اقتصادی، مقابله و مبارزه با شرکت های 
هرمی و جلوگیری از فعالیت های آنان، مقابله با پولشویی، تاثیر 
گذاری در ساماندهی اقتصاد و بازار کاال و نرخ ارز از اقدامات مهم 
وزارت در این عرصه بوده است.نقش وزارت اطالعات را نمی توان در 
کشف باندهای ثروت و قدرت که با پیوند همدیگر ضربات مهلکی به 

اقتصاد ملی زدند، پرونده های ارتشاء، اختالس نادیده گرفت.
وزارت اطالعات طی دهه های گذشته در راستای حفظ امنیت و 
تامین آرامش در کشور دهها نفراز از مجاهدان گمنام و پاکباخته 

خود را تقدیم انقالب اسالمی کرده است.
با دستگاه  مردم  مرهون همکاری  توفیقات حاصله  از  بسیاری 
اطالعاتی و گزارش های مردمی در جلوگیری از توطئه ها و ناامنی 

کشور است.
وزارت اطالعات در ادوار مختلف  با ضربه به تیم های تروریستی و 

کشف دهها تُن مواد منفجره،جلیقه و کمربند انتحاری و انهدام چند 
صد باند اشرار و قاچاق سالح، نسبت به تامین امنیت شهروندان 
اهتمام جدی ورزیده و جان صد ها هزار نفر از آحاد جامعه را حفظ 

نموده است. 
حفظ سرمایه های علمی کشور از جمله دغدغه های اصلی وزارت 
اطالعات بوده و تاکنون با اقدامات موثر سربازان گمنام امام زمان 
)عج( از آسیب رسانی جدی به سرمایه های علمی کشور پیشگیری 

شده است.
وزارت اطالعات از بدو شکل گیری تا کنون با انهدام شبکه های 
جاسوسی متعدد و شناسایی صد ها نفر از افراد گرفتارشده در 
دام سازمان های اطالعاتی، از آلوده شدن افراد و خروج اطالعات 
استراتژیک و ذی قیمت و دسترسی بیگانگان به منابع حیاتی 
کشور و انجام عملیات های خرابکارانه در زیرساخت ها پیشگیری 

کرده است.
با کشف انواع مواد مخدر )سنتی، صنعتی و پیش ساز( و البراتورهای 
مواد مخدر صنعتی توسط وزارت اطالعات نیزاز آلودگی ده ها هزار 

جوان در کشور و ضربه به نظام اجتماعی، جلوگیری شده است.
در چند سال گذشته وزارت اطالعات تیم عملیاتی گروهک های 
تروریستی )نفاق، داعش و ...( که با هدف به آشوب کشیدن فضای 
امن جامعه و ایجاد رعب و وحشت در بین شهروندان وارد کشور 
شده بودند، با مجاهدت و جانفشانی سربازان گمنام امام زمان )عج( 
منهدم و از آنان سالح و مقادیر زیادی مهمات و مواد منفجره 
کشف کرده است. وزارت اطالعات در کنار مبارزه جدی با مفاسد 
اقتصادی، نسبت به تامین امنیت اقتصادی برای سرمایه گذاران 
داخلی و در راستای اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید کاالی 
ایران، اقدامات قابل توجهی انجام داده است. کشف، خنثی سازی 
و مقابله با جریان های مسموم و شبکه های ضدفرهنگی که دین و 
اخالق را پیوسته طی سال های گذشته هدف قرار داده اند، در صدر 

اولویت های وزارت اطالعات قرار دارد.
وزارت اطالعات بر پایه وظایف ذاتی خود، با شناسایی مشکالت 
با خدمت رسانی دستگاه های مختلف کشور در صدد  مرتبط 
انعکاس آن ها به مسئوالن نظام و مدیران عالی دستگاه ها می باشد.

این موارد نقش و جایگاه وزارت اطالعات را بخوبی نشان می 
دهد و جا دارد این ایام میالد سراسرنور قطب عالم امکان حضرت 
حجت ابن الحسن العسکری)ع( و روز و هفته سربازان گمنام امام 
زمان)عج( را به ارادتمندان خاندان اهل بیت عصمت و طهارت )ع( 
بخصوص کارکنان این دستگان امنیتی و مردمی و والیی تبریک 
عرض نمود و برایشان آرزوی سربلندی داشت تا با رصد اطالعاتی 
که دارند؛ ایران را از گزند دشمنان خبیث دور نگهدارند تا اینکه 
پرچم این کشور و انقالب به دست امام زمان)عج( در حکومت 

جهانی عدالت گستر هستی برسد.

هفته ای برای سربازان گمنام امام زمان)عج(

سربازان گمنام و مخلص امنیت آفرین ایران

 آگهی فقدان سند مالکیت
آقای محمد علی عرب بنی اسد طبق وکالبتنامه 2۱3۵2 
ـ ۱3۹۹/۱۰/2۱ از طرف آمنه گلرسان کرمانی احد از ورثه 
ماشااهلل گلرسان کرمانی مالک ششدانگ پالک ۰ فرعی از 
33۱2 اصلی باقیمانده واقع در بخش ۱ کرمان که سند مالکیت 
آن بشماره ۶24۸2۵ دفتر ۷ صفحه ۵۷۷ صادر و تسلیم گردید 
همچنین پالک مذکور طبق بخشنامه سازمان به پالک ۱ 
فرعی از اصلی مذکور اصالح شده و ضمن تسلیم دو برگ 
استشهاد محلی تصدیق امضا شده مدعی است سند مالکیت 
پالک مزبور بعلت نامعلوم مفقود / از بین رفته و درخواست سند 
مالکیت المثنی نموده لذا باستناد ماده ۱2۰ آئین نامه قانون 
ثبت مراتب در یک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل اگهی می 
شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق 
الذکر یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده 
روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت شهرستان کرمان مراجعه 
و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
تسلیم نمایند و اال پس از مدت مذکور نسبت به صدور سند 

مالکیت المثنی اقدام خواهد شد. م/الف 3۹
تاریخ انتشار: ۱4۰۰/۰۱/23

ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالك  عیسی حافظی فر 
منطقه 1 کرمان

آگهی  فقدان سند مالکیت 
ـ۱4۰۰/۰۱/۱۷  شماره ۶22  درخواست  طبق  احتراما 

آقای محمدعلی / توکلی مقدم فرزند علی شماره شناسنامه 
۱۱۹۹ تاریخ تولد ۱۶/۰۱/۱3۵۹  صادره از کرمان دارای شماره 
ملی 2۹۹2۶۵۷۱23 مالک سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک 
۱۶۵۸ فرعی از 3۹۶۸ اصلی بخش 2 کرمان موضوع سند 
مالکیت المثنی بشماره چاپی ۶3۹2۵۰  سری ب سال ۹۶ 
با شماره دفتر الکترونیکی ۱3۹۸2۰3۱۹۰۷۸۰۰۵۰۰۱ ثبت 
گردیده است صادر و تسلیم گردیده ضمن تسلیم دو برگ 
استشهاد محلی تصدیق امضا شده مدعی است سند مالکیت 
پالک مزبور بعلت جابجایی مفقود و درخواست سند مالکیت 
المثنی نموده لذا باستناد اصالح تبصره یک اصالحی ماده ۱2۰ 
ائین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت در تاریخ مندرج در 
ذیل آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک فوق الذکر با وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت شهرستان 
کرمان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله تسلیم نمایند در غیر اینصورت پس از مدت 
مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد. 

م/الف 4۱
تاریخ انتشار: 4۰۰/۱/23

ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالك  محمود مهدی زاده 
منطقه 2 کرمان

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان عنوان کرد: آمار 
زنان تحصیل کرده استان کرمان بیشتر از سایر استان ها است.

فاطمه السادات حسینی در اولین ماه جلسه شورای برنامه 
ریزی و توسعه استان کرمان در سال جدید که در ارتباط 
ویدئوکنفرانس با حضور معاون رییس جمهور در امور زنان و 
خانواده برگزار شد، گفت: حمایت استانداران و مدیران از حوزه 
زنان موجب شده ما در حوزه های مختلف رتبه های خوبی در 

کشور کسب کنیم.
وی افزود: سند وضعیت زنان و خانواده استان کرمان در شورای 
برنامه ریزی مصوب شده و ۵۰ طرح در استان اجرا کردیم 
که حدود ۵ میلیارد تومان برای اجرای این طرح ها اعتبار 

تخصیص یافت.
حسینی تصریح کرد: یکی از مهمترین نیازهای استان کرمان 
و حتی کشور بحث استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد 

بود که اقدامات چشمگیری در این زمینه انجام دادیم.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان طرح "کمند" 
با محوریت دانشگاه شهید باهنر، طرح یاری گران زندگی، 
اعطای تسهیالت به زنان کارآفرین روستایی، طرح جهش 
حرکت، تعامل و همکاری با بانک توسعه تعاون در راستای 
حمایت از زنان کارآفرین روستایی و ... را از جمله طرح های در 

حال اجرا یا در دستور کار در استان کرمان برشمرد.
وی از بروکراسی اداری در صدور مجوزها انتقاد کرد و افزود: 
در راستای ارتقای جایگاه زنان طرح ها و برنامه های زیادی با 
محورهای فرهنگی، اقتصادی، سالمت و ورزش، اجتماعی و ... 
در استان کرمان داریم و برای هر سال براساس چالش ها و 
آسیب ها طرح های جدیدی را تدوین یا طرح های قبلی را به 

روزرسانی می کنیم.
حسینی آمار زنان تحصیل کرده استان کرمان را بیشتر از سایر 
استان ها اعالم کرد و در ادامه با اشاره به اینکه در سال جاری 
برنامه های امور بانوان و خانواده در پنج محور و 2۰ طرح 
مهم فرهنگی تدوین شده است، عنوان کرد: یکی از طرح های 
بسیار مهم "جهش حرکت" است که در سال گذشته)جهش 
تولید( کلید خورد و هدف ما تجمیع ظرفیت های دولتی و 
خصوصی و پرهیز از موازی کاری بود که به منظور ساماندهی 

و اشتغال خانواده های روستائی، دنبال می شود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان:

آمار زنان 
تحصیل کرده 
استان کرمان 
بیشتر از سایر
 استان هاست

 نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن گفت: بیش از 2 میلیون واحد مسکن روستایی مقاوم سازی 
و ساخت ۱۰۰ هزار مسکن محرومین در کشور آغاز شده است.

حجت االسالم والمسلمین حسین روحانی نژاد نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی در دیدار با زینی وند استاندار کرمان با تبریک پیشاپیش ماه رمضان اظهار داشت: 42 
سال از تاسیس حساب ۱۰۰ حضرت امام )ره( می گذرد و برنامه هایی برای این ایام در نظر 
گرفته شده بود که تحت تاثیر اعمال محدودیت های کرونایی قرار گرفت. وی با بیان اینکه 
از بدو تاسیس بنیاد مسکن اقدامات بسیار خوبی برای ساخت مسکن محرومین در کشور 

شده است گفت: اکثر روستاهای باالی 2۰ خانوار در کشور طرح هادی دارند و در خیلی از 
آنها طرح هادی اجرایی شده است. نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقالب اسالمی با اشاره 
به اینکه تاکنون بیش از دو میلیون واحد مسکن روستایی در کشور مقاوم سازی شده است 
افزود: ایجاد پل ها و دیواره ها برای پیشگیری از سیل در روستاها از دیگر اقدامات بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی است. وی با عنوان اینکه بالغ بر ۷۰۰ هزار واحد مسکن در شهرها نیز توسط 
بنیاد مسکن مقاوم سازی شده است بیان کرد: اگر بتوانیم سالی 2۰۰ هزار مسکن در روستاها 

بازسازی کنیم ظرف ۱۰ سال آینده تمام روستاها مقاوم سازی می شوند.

روحانی نژاد با بیان اینکه بنیاد مسکن انقالب اسالمی به حاشیه شهرها و سکونتگاه های 
غیرمسکونی وارد شده گفت: این توان را داریم تا مشکالت حاشیه شهرها را برطرف کنیم.

وی با اشاره به اینکه در استان کرمان فعالیت های بسیار خوبی توسط بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی انجام شده و در شهرهای استان کرمان پروژه هایی در دست اقدام دارد افزود: در این 

دولت چند اتفاق مثبت افتاد و حمایت خوبی از بازسازی در روستاها شد.
نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقالب اسالمی با اشاره به اینکه ساخت ۱۰۰ هزار مسکن 
محرومین در کشور آغاز شد که سهم استان کرمان ۱۰ هزار مسکن بوده که در حال ساخت 
است افزود: وسعت کار بنیاد مسکن بسیار زیاد است و نیازمند همکاری همه نهادها از جمله 
استانداری هستیم تا در ساخت مسکن برای محرومین موفق باشیم.وی با بیان اینکه طرح 
منظومه های روستایی یکی از طرح هایی است که به اقتصاد روستایی توجه می کند گفت: 

صدور سند امالک روستایی بسیار اهمیت دارد که بنیاد مسکن پیگیری می کند.

پروژه ۱۷۷ واحدی مسکن روستایی شهرستان کرمان در قالب طرح یکهزار و ۵۰۰ واحدی 
این استان دیروز )یکشنبه( به صورت نمادین در شهرک سعیدی کلنگ زنی شد. 

این پروژه همزمان با سالروز تاریخی فرمان حضرت امام خمینی)ره( مبنی بر تشکیل بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی و با حضور نماینده ولی فقیه در این نهاد، مدیرکل بنیاد مسکن استان 

و سایر مسئوالن در روستای سعیدی کرمان برگزار شد. 
مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمان در حاشیه این آیین در جمع خبرنگاران گفت: واحدهای 
۱۰۰ متری با تسهیالت قرض الحسنه مناسب در اختیار متقاضیان قرار می گیرد و زمان 

بندی این طرح یک ساله تعریف شده است.
علی اکبر سلطانی نژاد افزود: در روستاها برای ساخت مسکن به صورت عمده با مشارکت مردم 
فعالیت می کنیم و همچنین یک نقش ترویجی در حوزه فنی سازی و ایمن سازی داریم و در 

نقاطی با وجود زمین مناسب و امکانات الزم، پروژه تعریف می کنیم.

وی تصریح کرد: جامعه هدف را مطالعه و متناسب با بُعد خانوار و توان متقاضی فعالیت 
می کنیم و تمام تالشمان این است که این طرح ها با قیمت تمام شده به دست مصرف 

کننده برسد.
مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمان گفت: این بنیاد متولی روستاها در فضای کالبدی است 
که در این حوزه طرح های هادی روستایی، اشتغال و توسعه پایدار را با هدف ارتقای سطح 
زندگی مردم اجرایی می کنین و هدف ما اثرگذاری بر کیفیت زندگی مردم این مناطق 
تلقی می شود. وی اضافه کرد: بنیاد مسکن انقالب اسالمی با دادن سند به اماکن مسکونی، 
ساماندهی فضای کالبدی، بهسازی محیط روستا، آسفالت و جدول گذاری، هدایت روان 

آب ها، تحویل زمین، به عنوان نهاده های تولید مسکن، رسالت اصلی خود را اجرا می کند. 
سلطانی نژاد افزود: در کشور متوسط مقاوم سازی روستایی 42 درصد و در استان کرمان باالی 
آینده تمامی مسکن های روستایی ما مقاوم سازی شوند.۶۰ درصد ارزیابی شده که ارتقای این حوزه را با تمام قوا پیش می بریم تا ظرف چند سال 

 کلنگ زنی طرح یکهزار و ۵00واحدی مسکن روستایی کرمان

استاندارکرمان گفت:بنیادمسکن انقالب اسالمی، خط رهبری و امام را طی این سال ها طی کرده وباتغییر دولت ها در خط و مشی آن تغییری ایجاد نشده وهمواره 
کنار دولت ها بوده است.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری کرمان،دکترعلی زینی وند 22 فروردین ماه در دیدارِنماینده مقام معظم رهبری دربنیادمسکن انقالب اسالمی، این 
مجموعه رانهادی قوی، تاثیرگذاروشناخته شده و مورد توجه اقشارمحروم دانست وافزود:بنیادمسکن عالوه بر توجه به مقاوم سازی، ساخت و ساز و طرح های هادی 

در وقایع طبیعی نیز دوشادوش نهادهایی چون هالل  احمر، کنار مردم بوده است.
وی ابراز داشت: بنیاد مسکن نهادی انقالبی با بدنه فنی و تجربه در کشور است که خط رهبری و امام را طی این سال ها طی کرده و با تغییر دولت ها در خط و 

مشی آن تغییری ایجاد نشده و کنار دولت ها بوده است.
استاندار کرمان، اقدامات بنیاد مسکن انقالب اسالمی در استان را قابل توجه دانست و گفت: ۶ هزار واحد مسکن روستایی محرومان در استان به کمک بنیاد 

مسکن انقالب اسالمی ایجاد شده است.

بنیادمسکن با تاکید بر خط امام و رهبری، همواره در کنار 
دولت ها است

 نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن: 

بیش از 2 میلیون واحد مسکن روستایی در کشور مقاوم سازی شد
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حسن پور اظهار داشت:پیشاپیش فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را به 
مسلمانان جهان و هم استانی های شریف، خصوصاً ولی نعمتان خودم 
در سیرجان و بردسیر تبریک می گویم و برای همگان آرزوی صحت 
و سالمتی، رفع بیماری منحوس کرونا و شکست تحریم های ظالمانه 

آمریکا را دارم.
وی افزود: در سال »تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« باید با افتخار 
تمام اعالم کنیم که شهرستان سیرجان، به قطبی مهم برای کارآفرینان 

و سرمایه گذاران  تبدیل شده است.
وی گفت: باید اعالم کنیم عزیزانمان در »گهرزمین« با دستان پرتوان و 

با هنر شگرفشان توانستند موفقیت بزرگی را رقم بزنند.
رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان تصریح کرد: مشاورین، کارگران 
فعال، پیمانکاران، رانندگان عزیز و سختکوش، در کنار هیات مدیره ای 
همراه و هماهنگ توانستند رکوردهای بی سابقه ای را در دو سال اخیر 

در این معدن به وجود آورند.
با اعتقاد به منویات مقام معظم رهبری که معادن را بهترین و موثرترین 
جایگزین نفت دانستند. با اعتقاد به برنامه ششم توسعه که معادن را 
پیشران اقتصاد دانسته است.و با اعتقاد به مصوبات مجلس که یکی از 
بخش های تاثیرگذار در کشور را معادن و منابع طبیعی خدادادی، 

معرفی کرده است.

وی بیان داشت: امروز ما شاهد موفقیت سربازان خط مقدم تولید در 
معادن عظیم کارخانجات سیرجان و بردسیر هستیم، موفقیتی که 
همگان بر آن تاکید دارند و امروز، سیرجان و بردسیر را قطب تولید و 

قطب اشتغال زایی و کارآفرینی می دانند.
امیدواری نمود: همانند گذشته، که در سایه وحدت و  اظهار  وی 
هماهنگی به رکورد تولید دست یافتند، در بحث مسئولیت های 
اجتماعی خصوصا کمک به آموزش و پرورش با ایجاد دو مدرسه و 
اهدای صدها تبلت ،در همسان سازی حقوق ها و در پاسخ به مطالبات 
و شنیدن صدای کارگران زحمتکش نیز، حداکثر موفقیت را به دست 
آورند. به گونه ای که کارگر و مهندس و هیات مدیره، هیچ کدام بین 

هم تبعیضی را مشاهده نکنند.
حسن پور اطمینان داد که معدن »گهرزمین« می تواند در سال ۱4۰۰ 
لبخند رضایت و شادی را بر لبان رهبر فرزانه ی انقالب بنشاند. آن هم 
با رسیدن به تولید حداکثری، راه اندازی واحدهای جدید، ایجاد اشتغال 

برای جوانان و انجام صدها کار دیگر، خصوصاً کسب رضایت مردم.
وی ادامه داد: بنده به عنوان خادم مردم، یکبار دیگر اعالم می کنم، 
مردم با کمبودها می سازند اما با بی عدالتی هرگز! لذا تمام سعی و 

تالشمان را باید برای کسب رضایت جامعه به کار بگیریم.
وی با بیان اینکه یکی از تجلیات این رضایت عمومی، تالش هایی است 

که توسط شرکت های صنعتی و معدنی تحقق پیدا می کند افزود:با 
این منابع غنی در شهرهایی مثل سیرجان و بردسیر، ما نباید عزیزانی را 

ببینیم که همواره چشمشان به کمیته امداد و بهزیستی است.
 وی در پایان خاطر نشان کرد:امیدواریم در آستانه ی ماه پرفضیلت 
رمضان، به گونه ای برنامه ریزی کنیم که به مهمترین دستاورد ممکن، 
که بی نیازی مردم از کمک های امدادی است نائل آییم. هدفی که 
تحقیقاً شادابی و نشاط را به جامعه ارزانی خواهد داشت.بنده بار دیگر 
دست کسانی را که در جهت حل مشکالت مردم گام برمی دارند را 
می بوسم و به آنها می گویم که هنوز تا آنچه که مدنظر ماست، فاصله 

زیادی داریم.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی:

 سیرجان و بردسیر، امروز قطب تولید و اشتغال هستند، اما تا نقطه مطلوب هنوز فاصله داریم

محّمدمهدی زاهدی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس در 
نشست با استاندار کرمان از پیگیری مجّدانه برای حل مشکل 
کمبود آب شرب کرمان خبر داد. وی با اشاره به کاهش بارندگی 
های سال گذشته، از پیش بینی تنش آبی جدی در تابستان 
سال جاری خبر داد و گفت برای پیشگیری و مقابله با این بحران، 

نیازمند عزم ملی و استانی همه مسئوالن هستیم.
”پروفسور محمدمهدی زاهدی” با اشاره به جلسه با استاندار و 
مدیرعامل آب منطقه ای استان کرمان اظهار کرد: هفته گذشته 
در مجلس درباره کمبود و بحران آب در کرمان هشدار دادم و 
جلسه ای هم به اتفاق مدیر آب منطقه ای استان با استاندار 

کرمان برای حل این مشکل داشتیم.
زاهدی اعالم داشت به همین منظور برنامه ریزی شده است تا 
روز دوشنبه 23 فروردین جلسات متعددی برای پیگیری موضوع 

آب شرب کرمان برگزار شود

؛ وی از برگزاری نشست با مدیران عامل شرکت صنعتی-معدنی 
گلگهر و شرکت صنایع ملی مس ایران و همچنین نشست های 
دیگری با حضور مسئولین وزارت نیرو و دکتر نوبخت رئیس 

سازمان برنامه و بودجه خبر داد.

پروفسور زاهدی از پیگیری برای حل 
مشکل آب شرب کرمان خبر داد

شهردار کرمان بر لزوم اجرای طرح مناسب گردشگری مذهبی در محدودۀ گلزار 
شهدای کرمان تأکید کرد.

سیدمهران عالم زاده، در نشست عمومی شورای اسالمی شهر کرمان که با حضور 
رییس و سایر اعضای شورا و محمدرضا حسنی سعدی، مدیر گلزار شهدای کرمان 
برگزار شد، با بیان اینکه ادامۀ اقدامات الزم در شهر کرمان در رابطه با سردار دل ها 
به ویژه مزار شهدا و مرقد مطهر این سردار بزرگ اسالم، باید به صورت کارشناسی و در 
سطح ملی دیده شود، گفت: در یک سال اخیر جلسات متعددی در ستاد بزرگداشت 
مکتب سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در رابطه با انجام فعالیت های الزم برای 
معرفی مکتب و برگزاری سالگرد شهادت سردار دل ها برگزار شد. وی افزود: در راستای 
مصوبات ستاد بزرگداشت مکتب سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، اقداماتی ازجمله 
نصب یادمان ها، تابلوها و المان ها و فضاسازی شهر به خصوص مسیر میدان »شورا« تا 
موزه »دفاع مقدس« انجام شد. شهردار کرمان همچنین به جدیت مدیران شهرداری 
نسبت به آماده سازی و مناسب سازی شهر کرمان در آستانۀ سالگرد شهادت سردار 
دل ها اشاره و بیان کرد: به مناسبت سالگرد شهادت سردار دل ها، تبلیغات شهری 

به صورت ویژه انجام شد.

عالم زاده همچنین بیان کرد: تاکنون، هر اقدامی درخصوص معرفی، ترویج و تبلیغ 
مکتب سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در شهر کرمان، برعهدۀ شهرداری و سپاه 
پاسداران بوده و ازسوی ارگان ها و سازمان های دیگر چندان کار خاصی انجام نشده 

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

گیرد و به مرور انجام شود.
عالم زاده با بیان اینکه برای انجام تمام این اقدامات، نیازمند اصالح بودجه هستیم، 

گفت: باید هرچه زودتر با انتخاب مشاور، اقدامات اجرایی طبق نظر و پیشنهاد ستاد 
بزرگداشت مکتب سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و سپاه پاسداران شروع شود.

وی با اشاره به مجاورت گلزار شهدا با مجموعۀ پردیسان قائم)عج(، این مجموعه را از 
لحاظ دارا بودن ظرفیت گردشگری مطلوب ارزیابی کرد و گفت: الزم است در کنار 
بهره گیری از این فضا، کارها را در چارچوب مشخص جلو ببریم و اقدامات الزم را انجام 
دهیم. شهردار کرمان افزود: برای اسکان موقت زائران نیز در حال حاضر مکان هایی 
وجود دارد؛ بنابراین، پیشنهاد می شود اصالح معابر، اجرای پارکینگ و تعریض راه ها و 

مسیرهای دسترسی به گلزار شهدا و مرقد مطهر سردار دل ها، در اولویت قرار گیرد.
عالم زاده ادامه داد: برای سرعت بخشیدن به کارها باید چارچوب مشخصی وجود داشته 
باشد و در ادامه، پیاده راه سردار دل ها که از سوی مشاور ذی صالح شهرداری در حال 

پیگیری است، اجرا شود.

شهردار کرمان در عین حال تأکید کرد: انجام اقدامات الزم و برآوردن انتظارات مردم و 
مسئوالن درخصوص ایجاد امکانات و فضاسازی الزم در شهر کرمان با محوریت معرفی 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، تنها برعهدۀ شهرداری کرمان نیست؛ بلکه این مهم 

باید در سطح ملی دیده شود و کارها به صورت کارشناسی پیش برود.

در هفتۀ چهل ودوم پویش »افتتاح« شهرداری کرمان با شعار »هر هفته یک افتتاح«، 
از پنج دستگاه ماشین آالت سنگین شهرداری کرمان رونمایی و پروژۀ بهسازی میدان 

»توحید« )ارگ( و خیابان »تجلی« کلنگ زنی شد.
استاندار کرمان در این آیین که رییس و اعضای شورای اسالمی شهر، شهردار کرمان 
و برخی از مدیران شهرداری حضور داشتند، گفت: در شهر کرمان در مقایسه با دیگر 
شهرها، در بخش مدرن، زیبایی های خاص شهری ایجاد شده، اما در حوزۀ بافت 
قدیمی و ایجاد پیاده راه ها، نمود زیادی ندارد؛ هرچند کارهای خوبی آغاز شده و 

تعدادی از آثار و بافت تاریخی هم احیا شده است.
علی زینی وند با تشکر از اعضای شورای اسالمی شهر و شهردار کرمان و معاون 
هماهنگی امور عمرانی استاندار گفت: اینکه در این پروژه هیچ درختی حذف نشده، 
بسیار عالی است. وی افزود: باید این گونه پروژه ها بیشتر در شهر اجرا شود؛ ضمن اینکه 
امیدوارم پروژۀ اتصال ساختمان جدید استانداری به شهرداری به عنوان یک پروژۀ 

کم نظیر نیز طراحی و به زودی اجرا شود.
استاندار کرمان تأکید کرد: امیدوارم پروژه های پیاده راه سازی که شهرداری پیشنهاد 
داده، در همین دورۀ شورا و شهرداری تکمیل و اجرا شود و در دوره های بعدی شورا و 

شهرداری نیز، استمرار داشته باشد.
شهردار کرمان نیز در این آیین با بیان اینکه مجموعۀ میدان »توحید«)ارگ(، میدانی 
تاریخی و شروع بازار بزرگ کرمان است که در دوره های مختلف تغییراتی کرده است، 
افزود: همین طور که رویکرد همۀ شهرهای دنیا به سمت پیاده راه کردن بسیاری از 
مسیرهای سواره رو است، طراحی پیاده راه سازی میدان »توحید«)ارگ( نیز از پایان 
دورۀ قبل شورا و شهرداری، شروع شده بود و در این دوره پس از جلسه با مشاور طرح، 

کار با جدیت بیشتری آغاز و خیابان »تجلی« هم به پروژه اضافه شد.
سیدمهران عالم زاده با بیان اینکه مشاور بر روی کل محدودۀ »گلبازخان« کار کرده و 
پیشنهادات وی در کمیسیون ماده پنج نیز تأیید شده است، گفت: مسألۀ دیگر در این 
محدوده، دغدغۀ اصناف بود که اگر میدان »توحید« پیاده راه شود، چه تأثیری بر روی 

کسب وکار آن ها خواهد گذاشت؟
وی افزود: در تمام دنیا تجربه نشان داده پیاده راه سازی باعث رونق کسب وکار می شود؛ 
ضمن اینکه برای رفع نگرانی کسبه، طرح را به سه فاز تقسیم کردیم که فاز اول، داخل 

میدان »توحید« است که امروز کلنگ اجرای آن زده شد.
شهردار کرمان ادامه داد: فاز دوم، در خیابان »تجلی« اجرا خواهد شد و فاز سوم نیز 

رینگ پیرامونی میدان »توحید« است.
عالم زاده با بیان اینکه مجموع این پروژه 2۷ هزار مترمربع است، گفت: در اجرای این 
پروژه، تمام درختان داخل میدان »توحید« حفظ خواهد شد. وی افزود: در این طرح، 
میدان »توحید« پیاده راه خواهد شد؛ ضمن اینکه محلی برای برگزاری فعالیت های 

نمایشی نیز در آن در نظر گرفته شده است.
شهردار کرمان خاطرنشان کرد: به تدریج با فعالیت میدان و رویکرد فرهنگی اجتماعی 
که برای آن پیش بینی شده، تعدادی از مشاغل اطراف میدان که مناسب نیستند، 
و  دستی  صنایع  حوزۀ  کسبۀ  و  فعالیت ها، حذف،  نوع  و  مردم  به واسطه حضور 

گردشگری، جایگزین آن ها خواهند شد 
عالم زاده افزود: بهسازی ایستگاه های اتوبوس، تاکسی و ساخت پارکینگ نیز در این 
منطقه پیش بینی شده است؛ ضمن اینکه همزمان با این پروژه، پارکینگ های پروژۀ 

»صاروج« هم آماده می شود تا در این محدوده با کمبود پارکینگ مواجه نباشیم.

وی ادامه داد: قرارداد این طرح ۱2 میلیارد تومان برآورده شده بود، اما با اعتباری حدود 
2۰ میلیارد تومان اجرا می شود.

شهردار کرمان با بیان اینکه این پروژه، طی ۱۰ ماه اجرا خواهد شد، گفت: البته پیمانکار 
قول داده فاز اول طی چهارماه به پایان برسد. 

عالم زاده اظهار امیدواری کرد تا پایان این دوره از شورا و مدیریت شهری، فاز نخست 
این پروژه به پایان برسد و گفت: امیدواریم این پروژه، آغاز پروژه های پیاده راه سازی در 

شهر کرمان باشد.
وی به پروژۀ پیاده راه میدان »شورا« هم اشاره کرد و گفت: طرح این پروژه وجود دارد 
و آماده اجرای آن هستیم. شهردار کرمان افزود: پروژۀ میدان »کوثر« نیز توسط مشاور 

در حال مطالعه است.
رونمایی از پنج دستگاه ماشین آالت سنگین شهرداری کرمان 

شهردار کرمان درخصوص رونمایی از پنج دستگاه ماشین آالت سنگین خریداری شده 
توسط شهرداری کرمان نیز گفت: این پنج خودرو که امروز به ناوگان شهرداری کرمان 
اضافه می شود، با اعتبار ۶ میلیارد تومان خریداری شده  که اگر در حال حاضر خریداری 

می شدند، باید بیش از  ۸ میلیارد تومان هزینه می کردیم.
عالم زاده ادامه داد: البته در حال حاضر مصوبه جدیدی از شورا داریم که تعداد دیگری 

ماشین آالت سنگین خریداری و به ناوگان شهرداری کرمان اضافه کنیم.
وی با بیان اینکه در سه سال گذشته ناوگان سبک شهرداری تقریباً نوسازی شد، 
گفت: همچنین ناوگان اتوبوسرانی شهرداری نوسازی و بهسازی شد؛ ضمن اینکه 2۰ 
دستگاه اتوبوس جدید نیز خریداری کردیم. شهردار کرمان افزود: ماشین آالت سنگین 
شهرداری دچار مشکل بود که با روندی که آغاز شده، تا پایان این دوره، این مشکل 

هم برطرف و تمام ماشین آالت سنگین شهرداری نوسازی و تعدادی هم خریداری 
می شود.

در هفتۀ چهل ودوم پویش »افتتاح« شهرداری کرمان؛ 

پروژۀ بهسازی میدان »توحید« و خیابان »تجلی« کلنگ زنی و از پنج دستگاه ماشین آالت سنگین شهرداری کرمان رونمایی شد 

تقدیر نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی و معاون امور تعاون وزارت 
تعاون کار و رفاه اجتماعی از مدیرکل بهزیستی استان

تعامل مجمع نمایندگان مجلس و بهزیستی موجب تصویب قوانین کارآمد درحوزه 
اجتماعی شده است

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان در نخستین جلسه شورای هماهنگی 
دستگاههای تابعه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان که با حضور دکتر 
پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی برگزار شد از مدیر کل 

بهزیستی استان تقدیر به عمل  امد.
محمدرضا پور ابراهیمی در این جلسه با تقدیر از تالشهای ارزنده و ماندگار مجموعه 
دستگاههای عضو شورای رفاه استان تالش برای ارتقاء سطح سالمت و رفاه اجتماعی 
را ارزشمندترین خدمت به جامعه اسالمی دانست و افزود : در این بین فعالیت در حوزه 
مسائل اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که مسائل اجتماعی همه برنامه 
ها و اقدامات و زیر بنایی اقتصادی ، عمرانی و... را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد وی 
افزود: طرحها و برنامه های اجتماع محور بهزیستی کرمان در سالهای اخیر سرمنشاء 

خدمات ارزنده ای در سطح کشور بوده است.
دکتر پورابراهیمی از آغاز تحوالت اقتصادی بعد از تشکیل دولت سیزدهم خبر داد و 

گفت: درصورتی که نگاه به درون و استفاده از ظرفیت ها فراهم شود اطمینان داریم 
اقتصاد ایران مسیر خود را طی خواهد کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: موانع موجود در کشور 
در دو بخش نرم افزاری و سخت افزاری است که موانع نرم افزاری نگاه و نگرش به نحوه 
فعالیت های اقتصادی در کشور است و نگاهی که رفع مشکالت را در بیرون جستجو 

می کند بزرگترین مانع در رشد و اعتالی اقتصاد کشور است.
 دکتر پورابراهیمی در پایان با اشاره به پایان کار دولت دوازدهم افزود؛ نگاه ما به مدیران 
سیاسی نیست و مدیرانی که توانمندی و عملکرد خوبی داشته اند خارج از نگاه سیاسی 
دولت ها می توانند فعالیت خود را ادامه دهند  لذا مدیران تا آخرین روزهای پایان دولت 

با جدیت فعالیت های خودشان را ادامه بدهند .
دکتر عباس صادق زاده مدبرکل بهزیستی استان کرمان با اشاره به همکاری های مجمع 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی کرمان وبهزیستی اظهار داشت : همکاری تعامل و 
تبادل اطالعات بین بهزیستی و مجمع نمایندگان میتواند باعث تصویب قوانین خوب 

وکارامد در حوزه اجتماعی شده و در نهایت به کنترل آسیبهای اجتماعی بیانجامد

وی با اشاره به اینکه باید برای نجات جامعه از وضعیت کنونی نسخه های زیربنایی 
پیچید ،اذعان داشت : بهترین راهی که ما باید در پیش بگیریم استفاده از متخصصین 

،آموزش فراگیر و روی آوردن به سمت مردم است
مدیرکل بهزیستی استان همچنین با بیان اینکه باید به سمت اصالح قوانین گذشته 
برویم ،گفت : در حال تهیه سند راهبردی اجتماعی برای کل استان هستیم که به عنوان 
یک نقشه راه فراروی فرمانداران ، بخشداران ، مدیران و روسای استانی و شهرستانی 

قرار گیرد
درانتهای این مراسم از مدیران دستگاههای تابعه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از 

جمله دکترعباس صادق زاده  با اهدای لوح سپاس قدردانی شد
گفتنی است در متن لوح تقدیر فوق با ارزشمند خوانده شدن فرصت خدمت به جامعه 
و کسب رضایت پروردگار در دوران تصدی مسئولیت در نظام مقدس جمهوری اسالمی 
از تالشهای ارزشمند و صادقانه مدیرکل بهزیستی در راستای تحقق برنامه های استان 
در حوزه تعاون کار و رفاه اجتماعی در سال جهش تولید تشکر و قدردانی به عمل 

آمده است.

تقدیر نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی و معاون امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از مدیرکل بهزیستی استان کرمان

شهردار کرمان تأکید کرد:

لزوم اجرای طرح مناسب گردشگری مذهبی در محدودۀ گلزار شهدا

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان گفت: حدود ۷ هزار و ۵4۵ هکتار از محصوالت مزارع و 2۰3 هزار هکتار از محصوالت باغی در سطح استان دچار سرمازدگی شده اند که براساس ارزیابی انجام شده ارزش ریالی آن ۸ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
 مجید سعیدی با اشاره به خسارت سرمازدگی محصوالت کشاورزی استان در فروردین ماه جاری عنوان کرد: روزهای ۱۵ تا ۱۸ فروردین ماه بر اثر نفوذ هوای سرد جریانات شمالی و کاهش محسوس دما تا ۱۰ درجه، خسارت وسیعی به محصوالت زراعی و باغی استان 

وارد شد.
وی ادامه داد: حدود ۷ هزار و ۵4۵ هکتار از محصوالت مزارع و 2۰3 هزار هکتار از محصوالت باغی در سطح استان دچار سرمازدگی شده اند که براساس ارزیابی انجام شده ارزش ریالی آن ۸ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان تصریح کرد: عمده خسارت هم مربوط به محصوالت پسته و گردو است که مراتب از سوی وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی و صندوق بیمه محصوالت کشاورزی در حال پیگیری است تا در کمترین زمان ممکن برای جبران 
خسارت ها اقدام صورت گیرد.سعیدی با اشاره به سفر رئیس صندوق بیمه کشاورزی به استان و بازدید از خسارت های وارده گفت: در مرحله اول ارزیابی برآورد توسط کارشناسان شهرستانی و فرمانداری ها انجام می گیرد تا بعد از جمع بندی استان، به سازمان مدیریت بحران 

و سپس سازمان برنامه و بودجه و هیات وزیران ارسال گردد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان:

سرمازدگی بیش از 8 هزار میلیارد تومان به کشاورزان استان کرمان خسارت زد


