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شماره 1287  تک شماره 1000 تومان

سیاسی ، اجتماعی

روزانهم

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان خبر داد:

ابالغ دستورالعمل بخشودگی
 جرایم مالیاتی

2

کشت سیر در استان کرمان یکی 
از برنامه های الگوی کشت است

4

مدیرکل ارشاد کرمان: 

نمایشگاه قرآن کریم مجازی برگزار 
می شود

4

روزنامه سفیرکرمان با گستره استانی و با بیش از پانصد مشترک خصوصی و عمومی در سطح استان و بعضا  استانهای همجوار همراه  با شماست.
» با سفیر کرمان بهتر دیده شوید سفیر کرمان را همه می خوانند«

 

جانشین معاونت بهره برداری و توسعه فاضالب شرکت آبفا استان کرمان گفت: تا پایان سال گذشته 301 کیلومتر 
شبکه اصلی و فرعی فاضالب توسط سرمایه گذار در شهر کرمان اجرا شد. 

به گزارش روابط شرکت آب و فاضالب استان کرمان، رامین ابوترابی افزود: از ابتدای آغاز این پروژه تاکنون 781 
کیلومتر خطوط اصلی و فرعی اجرا شده است. 

وی خاطرنشان کرد: پیشرفت فیزیکی پروژه براساس تعهدات سرمایه گذار حدود 26 درصد برآورد می شود. 
ابوترابی با اشاره به پیشرفت 14 درصدی تصفیه خانه فاضالب، ارزش ریالی تأسیسات ایجاد شده در این پروژه 600 

میلیارد تومان ذکر کرد. 
جانشین معاونت بهره برداری و توسعه فاضالب شرکت آبفا استان کرمان با اشاره به اینکه در طول اجرای این پروژه 
برای 1030 نفر به صورت مستقیم و 200 نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال زایی شده بیان کرد: بهره برداری از این 

پروژه نیز برای 300 نفر ایجاد شغل مستقیم و دائم خواهد کرد.
پیشرفت 16.5 درصدی سرمایه گذار در فاضالب زرند

ابوترابی در ادامه درخصوص پروژه فاضالب زرندبا اشاره به پیشرفت 16.5 درصدی سرمایه گذار اظهارداشت: تا پایان 

سال گذشته 118 کیلومتر شبکه اصلی و فرعی در این پروژه اجرا شده است. 
وی یادآور شد: ارزش ریالی شبکه ای که تاکنون در پروژه فاضالب زرند ایجاد شده نیز 115 میلیارد تومان برآورد 

می شود.   
این مقام مسئول یادآور شد: در مدت اجرای این پروژه برای 344 نفر به صورت مستقیم و 51 نفر به صورت 

غیرمستقیم اشتغالزایی شده است که این عدد پس از بهره برداری به 100 نفر به صورت دائم می رسد.
وی در ادامه درخصوص پروژه فاضالب سیرجان نیز اظهارداشت: پیشرفت فیزیکی کل این پروژه نزدیک به 49 درصد 

و ارزش ریالی تأسیسات ایجاد شده در آن 430 میلیارد تومان است. 
جانشین معاونت بهره برداری و توسعه فاضالب شرکت آب و فاضالب استان کرمان افزود: تا پایان سال گذشته در 
این پروژه 208 کیلومتر شبکه اصلی و فرعی ایجاد شده؛ ضمن اینکه تصفیه خانه فاضالب نیز 58 درصد پیشرفت 

فیزیکی داشته است. 
ابوترابی یادآور شد: براساس تعهد سرمایه گذار و برنامه زمان بندی ارائه شده در شش ماه نخست امسال پروژه فاضالب 

سیرجان افتتاح و تصفیه خانه فاضالب وارد بهره برداری می شود.

301 کیلومتر شبکه فاضالب در کرمان اجرا شد

مدیر امور آب و فاضالب شهرستان کرمان از توسعه، اصالح و بازسازی بیش از 71 کیلومتر از شبکه آبرسانی شهری و روستایی شهرستان کرمان در سال 99 خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان کرمان، حمید صمدانی در این باره گفت: در سال گذشته در 20  روستا و تمامی شهرهای شهرستان کرمان عملیات توسعه و بازسازی شبکه های آبرسانی آب شرب انجام شد. 

وی بیان کرد: در این مدت بیش از 11 هزار و 364 متر بازسازی و یکهزار و 230 متر توسعه شبکه های توزیع و خطوط انتقال آبرسانی روستایی انجام شد.  مدیر امور آب و فاضالب شهرستان کرمان افزود: همچنین 44 هزار و 517 متر توسعه شبکه و 14 هزار و 123 متر 
بازسازی شبکه های توزیع و خطوط انتقال آبرسانی آب شرب در بخش شهری شهرستان کرمان صورت گرفت. 

صمدانی خاطرنشان کرد: عالوه بر آن، به منظور بهینه سازی مصرف آب بین مشترکین، طبق یک برنامه زمان بندی شده در سال گذشته تعداد 4537 فقره کنتور خراب در سطح شهرستان کرمان تعویض شد که این اقدام تأثیر محسوسی در کاهش مصرف و هدررفت 
آب دارد.

توسعه و بازسازی بیش از 71 کیلومتر از شبکه آبرسانی کرمان 

در سفر یکروزه مهندس کرمپور کارشناس شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور که به 
درخواست نماینده مردم بافت، رابر و ارزوئیه و نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای 
اسالمی انجام شد پروژه های نیمه تمام شهرستان های مذکور مورد بازدید قرار گرفت. 
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان کرمان، در قالب این سفر که 
عباس سلطانی نژاد معاون بهره برداری و توسعه آب و مهدی عتیقی مدیر دفتر نظارت 
و مجری پروژه های آبرسانی روستایی نماینده شرکت آبفا کشور را همراهی می کردند، 
ابتدا از روستای سیه بنویه که در حال حاضر به دلیل خشکسالی آب در آن جیره بندی 
شده و همچنین منابع تأمین آب و پروژه های روستا گنجان، روستای قنات ملک و 

روستای کبیر بازدید شد. 
در ادامه این سفر تأسیسات آبرسانی شهر هنزا مورد بازدید قرار گرفت و با دهیاران و امام 
جمعه این شهر پیرامون مشکالت روستاهای این منطقه گفت و گو و تبادل نظر شد. 

پس از آن کرمپور با فرماندار رابر دیدار کرد که در جریان این دیدار کرامت امیرحیدری 
فرماندار شهرستان ضمن تشکر از اقدامات خوب آبفا استان کرمان طی یکسال گذشته 

خواستار آبرسانی به روستاهای شهرستان در تابستان با تانکر سیار شد. 

امیرحیدری اجرای عملیات ساخت تصفیه خانه رابر و فاضالب شهر رابر به عنوان یکی 
از نیازهای شهروندان را از دیگر خواسته های مردم رابر برشمرد. 

  کرمپور همچنین در سفر به شهرستان بافت از روستاهای فاقد آب حومه شهر و 
همچنین مجتمع در حال اجرا شادیان بازدید کرد که در جریان این بازدید مقرر شد 

این پروژه ها در سال 1400 مورد توجه بیشتری قرار گیرند. 
در ادامه مجتمع های نیمه تمام تحت خواجه، جلیل آباد و ایجاد تأسیسات فاضالب 

چیل آباد ارزوئیه نیز مورد بازدید قرار گرفت. 
نماینده شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور سپس در شرکت آب و فاضالب سیرجان 

حضور یافت و با مجید میرشاهی مدیرعامل این شرکت دیدار و گفت و گو کرد. 
میرشاهی در این دیدار خواستار توجه شرکت آب و فاضالب کشور بر پروژه های نیمه 
تمام از جمله پروژه تأمین آب اضطراری چاه های تصفیه خانه سیرجان، فاضالب 

سیرجان و پاریز و همچنین مجتمع های سیرجان شد.

در سفر نماینده شرکت مهندسی آبفا کشور؛ 

مشکالت شهرستان های 
بافت، رابر و سیرجان 

بررسی شد

 فرمانده قرارگاه جنوب شرق ارتش:

 ارتش هرگونه 
تهدید را در 
کسری از 

زمان سرنگون 
می کند
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عوامل موثر بر سالمت روان
محرومیت های جسمانی

1 - تغذیه بد: نداشتن درآمد کافی و رژیم غذایی ناسالم یکی 
از عواملی است که در نگهداری و مراقبت جسمانی اثر سوء 
می گذارد و با ایجاداختالالتی همچون ضعف عمومی، سردرد، 
سرگیجه و غیره از توانایی انسان برای احاطه شدن بر مشکالت 

و تفکر صحیح می کاهد.
2 محرومیت از خواب و خستگی روانی: نداشتن خواب کافی و 
راحت که می تواند از شرایط بد محیطی یا مشکالت فردی ناشی 
شده باشد عامل مهمی در داشتن روحیه شاداب و توانایی مقابله 

با مشکالت محسوب می شود.
3 - فرآیندهای عاطفی آسیب زا: منظور از این فرآیندها نوع 
و شیوه تعامل فرد با نیازهای خود و شرایط اجتماعی حاکم بر 
محیط زندگی است که چگونگی سازگاری فرد را تعیین می کند.

عوامل روانی-اجتماعی
1- محرومیت ذهنی: یکی از عوامل رشد و تحول روانشناختی 
سالم برای انسان لزوم برخورداری انسان از محیطی آرام، طبیعی 
و نشاط انگیز است تا با مواجهه با محرک های سالم و متنوع، 

بتواند عواطف و احساسات مثبت خود را بپروراند.
2- محرومیت در خانه: مکان های مسکونی بسته و نبودن 
امکانات رفاهی و سرگرمی سالم در محیط خانه، از عوامل روانی 

– اجتماعی محل سالمت روان محسوب می شود. 
الگوهای بد خانوادگی

فقدان رابطه صمیمانه و توأم با تعامل مثبت اعضای خانواده، عدم 
تعادل در حمایت گری و محرومیت های عاطفی در والدین، 
خودمختاری بیش از حد فرزندان، خواسته های غیر واقعی والدین 
و کمبود نشاط، ارتباط، انضباط و سازگاری در بین اعضا، می تواند 

تاثیرات عمیقی بر سالمت روان دارد.
گردآورنده: معصومه کشاورز کارشناس ارشدروانشناسی

به اهتمام: مرکز مشاوره پلیس کرمان

رهپویان آرامش

نماینده ولی فقیه در استان و استاندار کرمان در پیامی ضمن تبریک 
29 فروردین به عنوان روز ارتش جمهوری اسالمی آورده اند، ارتش 

مظهر اقتدار ملی و مایه آرامش ملت است.
 حجت االسالم و المسلمین حسن علیدادی سلیمانی و علی زینی 
وند در پیامی به مناسبت 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسالمی از 

اقدامات و خدمات نیروهای دالور ارتش تقدیر کردند.
در این پیام آمده است، 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسالمی، 
مظهر تجلیل از غیورمردانی است که در دفاع از استقالل و تمامیت 
ارضی کشور، شجاعانه جان خود را در طبق اخالص نهادند و عزت و 

افتخار را برای میهن عزیز اسالمی ایران به ارمغان آوردند. 
امام جمعه و استاندار کرمان می افزایند، ارتش قهرمان با خودباوری، 
خوداتکایی و نوآوری، پشتوانه ای امین و مقتدر برای حفظ و حراست از 
کیان نظام مقدس جمهوری اسالمی و مظهر اقتدار ملی و مایه آرامش 

ملت ایران و ملت های منطقه است.

این پیام می افزاید، ارتش عالوه بر ایفای رسالت بزرگ و ارزشمند 
خود، در مواقع حساس و ضروری، بویژه در حوادث طبیعی در خدمت 
و کنار مردم بوده و در کمک رسانی به آسیب دیدگان و جلب رضایت 

پروردگار، با همتی مضاعف وارد عرصه می شود.
حجت االسالم و المسلمین علیدادی سلیمانی و زینی وند در ادامه این 

پیام آورده اند، رویکرد مردمی، اجتماعی و بنیه تاکتیکی و حرفه ای 
ارتش از افتخارات نظام جمهوری اسالمی محسوب می شود.

این پیام می افزاید، ارتش با نیروها و  ساختار، دانش و تجهیزات حرفه 
ای پشتیبان محکمی برای نظام بوده و رویکرد مردمی و اجتماعی 

ارتش در بحران های مختلف مشهود است.
امام جمعه و استاندار کرمان در ادامه آ.رده اند، اینجانبان از خدمات 
فرماندهان و نیروهای ارتش در تامین امنیت این استان، کمک به مقابله 
با ویروس کرونا، الیروبی رودخانه ها، کمک های مومنانه و رویکردهای 
اجتماعی قدردانی می کنیم و  29 فروردین ماه را به خانواده معزز شهدا 
و جانبازان عزیز و حماسه آفرینان ارتش بویژه نیروهای ارتشی مستقر 
در استان کرمان تبریک می گوییم و توفیق تمام مدافعان حریم امن 
جمهوری اسالمی ایران را در سایه توجهات حضرت ولی عصر )عج( و 
تحت زعامت رهبر معظم انقالب حضرت آیت اهلل خامنه ای )مدظله 

العالی(  از درگاه خداوند متعال خواستاریم.

امام جمعه و استاندار کرمان:

ارتش مظهر اقتدار ملی و مایه آرامش ملت است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان گفت: وضعیت 
شهرهای قرمز استان در حال تشدید است که بر نابسامانی رعایت 

شیوه نامه های بهداشتی داللت دارد.
 محمدصادق بصیری در حاشیه هفتاد و یکمین جلسه ستاد پیگیری 
و مقابله با کرونا در استان کرمان در جمع خبرنگاران به وضعیت قرمز 
هشت شهرستان کرمان، بافت، بردسیر، رفسنجان، زرند، سیرجان، 
شهربابک و کوهبنان در آخرین رنگ بندی وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی اشاره داشت و عنوان کرد: 6 شهرستان انار، بم، 
جیرفت، رودبار جنوب، منوجان و نرماشیر در وضعیت نارنجی و 9 

شهرستان دیگر استان در وضعیت زرد قرار دارند.
وی با تکذیب خبر فوق قرمز و سیاه شدن برخی شهرستان های استان 
گفت: وضعیت شهرهای قرمز استان نیز در حال تشدید است که بر 

نابسامانی رعایت شیوه نامه های بهداشتی داللت دارد.
جانشین استاندار در ستاد استانی مقابله با کرونا ادامه داد: طبق بررسی 
های صورت گرفته میانگین رعایت پروتکلها 80 درصد است که با 
توجه به حاد بودن شرایط باید بیش از 90 درصد در حوزه ادارات، 

اصناف و غیره باشد.
بصیری تاکید کرد: مدیران ادارات عالوه بر اینکه باید بر رعایت پروتکلها 
در مجموعه خود نظارت داشته باشند، ضوابط و مصوبات ستاد استانی 

از جمله دورکاری را باید اعمال کنند.
وی همچنین به مصوبه ستاد استانی مقابله با کرونا جهت هماهنگی 
با پلیس راهور مبنی عدم درج جریمه ممنوعیت تردد شبانه برای 
مراجعان ساعات پایانی شب جهت اهدای خون اشاره کرد و گفت: 
پالک این افراد و همچنین کارکنان انتقال خون در ساعات منع تردد 

شبانه در محل کار خود به پلیس راهور داده می شود تا از جریمه برای 
آنها پرهیز شود.

به  اشاره  با  کرمان  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
تاکید استاندار به فرمانداران برای تصمیمات اقتضایی برای تشدید 
محدودیت ها ابراز داشت: تسهیالتی برای گروه های شغلی که در 
این ایام تعطیل هستند در ستاد ملی مطرح شده که به محض ابالغ 

دستورالعمل از طریق کمیته اقتصادی اجرایی خواهد شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان:

وضعیت شهرهای قرمز استان در حال تشدید است

توزیع بیش از ۱۵۰۰ بسته بهداشتی بین افراد 
دارای معلولیت استان کرمان 

به همت  استان کرمان  بهزیستی  روابط عمومی  به گزارش 
انجمن آوات و با حمایت بهزیستی استان کرمان بیش از 1500 
بسته بهداشتی بین افراد دارای معلولیت استان کرمان توزیع شد

مدیر روابط عمومی بهزیستی استان کرمان در همین رابطه 
اظهار داشت :  در فروردین ماه 1400 و همزمان با همه گیری 
کرونا توسط انجمن آوات و با حمایت بهزیستی استان کرمان 
و همراهی گروه های جهادی همراهان آوات بیش از 1500 
بسته ی بهداشتی شامل ماسک و مایع ضدعفونی و ... تهیه و 
بسته بندی و درب منازل تعدادی ازافراد دارای معلولیت تحویل 

داده شد.
وی افزود : در ماه های اخیر و با همیاری شرکای اجتماعی 
بهزیستی در شهرستانهای مختلف استان کرمان ده ها هزار پک 
بهداشتی به ارزش یک میلیارد ریال بین جامعه هدف بهزیستی 

توزیع شده است
عبدالکریمی همچنین با اشاره به وضعیت اقتصادی جامعه از 
خیرین و بخش خصوصی خواست تا با تقدیم پک های بهداشتی 
به کلیه ادارات بهزیستی ، این اقالم را به وسیله مددکاران این 

سازمان به نیازمندان واقعی اهدا نمایند

محموله اهدایی بهزیستی استان کرمان به 
مردم زلزله زده شهرستانهای سی سخت و دنا

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان محموله اقالم 
اهدایی اداره کل بهزیستی استان کرمان با همکاری موسسه 
خیریه کمک ، جهت توزیع در بین زلزله زدگان شهرستانهای 
سی سخت و دنا ، به استان کهکیلویه و بویر احمر ارسال گردید.

محمد علی محمدی معاون مشارکتهای بهزیستی استان کرمان  
با اعالم این خبر گفت : در پی وقوع زلزله در این مناطق ونیاز 
هموطنان به برخی اقالم با پیگیری به عمل آمده از سوی 
بهزیستی وهمکاری ارزشمند خیرین وموسسات خیریه به ویژه 
همراهی ارزشمند و موثر خیریه کمک، اقالم اهدایی شامل انواع 
البسه ، مواد بهداشتی و شوینده، اقالم خوراکی و کنسروجات و 
سایر اقالم ضروری مورد نیاز در مجموع به ارزش یک میلیارد 
و نهصد و هفتادوسه میلبون و چهارصد و شصت و چهار هزار 
و هشتصد ریال  تامین و پس ازبسته بندی وبارگیری  جهت 
توزیع در بین زلزله زدگان به استان کهکیلویه و بویر احمد ارسال 

گردید.

مشارکت 7۰۰میلیون ریالی بانک توسعه 
وتعاون استان به مددجویان بهزیستی عنبراباد 
به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان 
، تعداد 15عدد ویلچر و تشک طبی مواج به ارزش 700میلیون 
ریال ،  اهدایی امور شعب  بانک توسعه و تعاون استان جهت 
استفاده معلولین ضایعه نخاعی تحت حمایت اداره بهزیستی 
شهرستان عنبراباد به اداره کل بهزیستی استان  تحویل گردید .

علی رضا احمدی پور معاون توانبخشی بهزیستی استان با اعالم 
این خبر افزود :  از سال گذشته پویشی با موضوع تامین وسایل 
کمک توانبخشی در استان راه اندازی شد که در نتیجه این 
پویش و تبلیغات و تعامالت صورت پذیرفته از سوی همکاران ما 
در شهرستانها ، توانستیم تا حدودی نیازمندیهای جامعه هدف 
تحت حمایت خود را مرتفع نماییم ولی هنوز در بسیاری از 
شهرستانها جهت تامین اقالم مصرفی مورد اشاره این طیف از 
معلولین با مشکل مواجه هستیم. وی با بیان اینکه سهم دولت 
در تامین  وسایل کمک توانبخشی 18درصد می باشد گفت : 
مابقی 82 درصد این مبالغ توسط مشارکت خیرین و بخش 

خصوصی تامین می گردد . 
الزم بذکر است ضمن تعامل موثر خیرین و معین های اقتصادی 
، از جمله صنایع مس میدوک شهربابک ، بنیاد علوی و امور 
شعب بانک  توسعه و تعاون استان ،  مددجوی پشت نوبت 
دریافت اقالم کمک توانبخشی در این شهرستانها صفر می باشد.

جانشین سپاه ثاراهلل استان کرمان گفت: در گام چهارم 
مقابله با کرونا )طرح شهید سلیمانی( در استان کرمان 
271 هزار و 423 مورد خدمات حمایتی بهداشتی و 
توزیع بیش از 93 هزار بسته معیشتی ویژه افراد آسیب 

دیده از کرونا صورت گرفت.
سرهنگ پاسدار محمدعلی نظری با اشاره به گام پنجم 
مقابله با کروناویروس و طرح شهید سلیمانی اظهار کرد: 
گام پنجم مقابله با کرونا از ابتدای فروردین ماه جاری 
آغاز شد و ادامه طرح شهید سلیمانی است که از ابتدای 

آذر سال قبل به اجرا در آمده است.
از اسفند سال 98 چند گام در راستای  افزود:  وی 

مقابله با کرونا به صورت پدافندی برداشته شده بود 
و از ابتدای آذرماه 99 طبق تفاهمنامه سازمان بسیج و 
وزارت بهداشت قرار شد به صورت آفندی عمل کنیم و 
قطع زنجیره کرونا را از محالت و منازل تا نقاط پرتجمع 

دنبال کنیم.
نظری تصریح کرد: در این راستا تیم هایی تشکیل شد 
که وظیفه سرکشی به خانواده ها و شناسائی، درمان و 
رهگیری افراد بیمار را انجام داد که کار خوبی بود و با 
همکاری تمام اقشار بسیج و نهادهای مختلف دنبال 

شد.
وی بیان کرد: در طرح شهید سلیمانی قرار بود طی 
مدت سه ماه آمار موارد بستری و فوت ناشی از کرونا را 
80 تا 90 درصد کاهش بدهیم که با محدودیت های 
اعمال شده و با همکاری مردم خوشخبتانه طی 45 روز 

به اهداف تعیین شده رسیدیم.

کارهای  گفت:  کرمان  استان  ثاراهلل  سپاه  جانشین 
مختلفی در این طرح انجام و از تردد بیش از حد 
مردم در سطح شهر و مراکز درمانی جلوگیری شد 
و موارد کمی در قرنطینه و نقاهتگاه های محلی برای 

جلوگیری از تماس نزدیک با دیگران، صورت گرفت.
وی با اشاره به کاهش موارد فوتی با اجرای گام چهارم 
و طرح شهید سلیمانی افزود: هدف ما از طرح شهید 
سلیمانی ایجاد هماهنگی در ارائه خدمات بود که با 
هماهنگی و وحدت فرماندهی و رعایت زمان بندی در 

ارائه خدمات دنبال شد.
نظری با اشاره به اینکه هدف دیگر طرح، توالی مناسب 
اقدامات تشخیصی و درمانی بود، تصریح کرد: توسط 
تیم های مراقبتی در منازل، پایگاه های سالمت و خانه 
های بهداشت کارها انجام و موجب کاهش مراجعات به 

بیمارستان ها شد.

وی بیان کرد: در گام چهارم مقابله با کرونا )طرح شهید 
سلیمانی( در استان کرمان 271 هزار و 423 مورد 
خدمات حمایتی بهداشتی، توزیع بیش از 93 هزار 
بسته معیشتی ویژه افراد آسیب دیده از کرونا، ارجاع 
به قرنطینه خانگی 5800 نفر و جلوگیری از تردد آنها 

انجام شد.
جانشین سپاه اراهلل استان کرمان گفت: افراد ارجاع 
شده به بیمارستان بیش از 270 نفر بوده و بیش از 54 
هزار نفر دارای بیماری زمینه ای در استان شناسائی 

شد.
وی افزود: بیش از 614 پایگاه فعال سالمت داشتیم و 
در مدت سه ماهه طرح شهید سلیمانی در سال 99 
تعداد 61 هزار و 25 تست انجام، شناسائی بهتر افراد و 
آغاز درمان سرپایی و جلوگیری از تردد به بیمارستان 

ها عملیاتی شد.

نظری با اشاره به اینکه بیش از 400 نفر از پزشکان 
به صورت داوطلب و موظفی در طرح شهید سلیمانی 
همکاری کردند، گفت: 120 تیم مراقبتی و 890 تیم 
ها، هیئت های  با همکاری همه دستگاه  حمایتی 

مذهبی، سمن ها و ... در این طرح خدمت کردند.
وی با اشاره به اینکه در گام پنجم بیماریابی فعال، 
درمان سرپایی، رهگیری و ... دنبال می شود، تصریح 
کرد: 60 تا 70 درصد موفقیت طرح منوط به همکاری 
مردم  همه  از  و  است  ها  دستگاه  و  اصناف  مردم، 
رعایت  را  بهداشتی  های  پروتکل  داریم  درخواست 
کنند. جانشین سپاه ثاراهلل استان کرمان با تاکید بر 
لزوم رعایت پروتکل ها گفت: در دوره قبل هر زمان 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی در بین مردم و 
اصناف باال بود، آمار ابتالء به کرونا، بستری و فوتی ها 

پایین تر بود.

جانشین سپاه ثاراهلل کرمان اعالم کرد

ارائه بیش از 271 هزار خدمت حمایتی بهداشتی در طرح شهید سلیمانی در استان کرمان

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان از ابالغ دستورالعمل بخشودگی جرایم مالیاتی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان، محمد سلمانی اظهار داشت : در 
راستای حمایت از تولید و تکریم فعاالن اقتصادی در سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها و با 
عنایت به اثرات ویروس کرونا بر فضای کسب و کار، دستورالعمل بخشودگی جرایم مالیاتی تا 

پایان اردیبهشت ماه اعالم شد.
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان با اشاره به بند الف این دستورالعمل بیان کرد: طبق این بند 
پرداخت مانده بدهی )طبق برگ قطعی ابالغ شده تا پایان خرداد ماه 1399( حداکثر تا تاریخ 

31 فروردین 1400 برای تمامی فعاالن اقتصادی تا 72 درصد است.
وی افزود: در بند ب این دستورالعمل نیز پرداخت مانده بدهی )طبق برگ قطعی ابالغ شده از 
تاریخ 1 تیرماه 1400( حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابالغ برگ قطعی تا صددرصد است.

سلمانی با اشاره به تبصره بند ب عنوان کرد: در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده پس از 
مهلت های تعیین شده به شرح بندهای فوق به ازای هر ماه 2 درصد از بخشودگی موضوع این 
بندکسر می شود. مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان تصریح کرد: در اجرای بند )ز( تبصره )8( 
قانون بودجه سال 1398 و بند )م( تبصره )6( قانون بودجه سال 1399، محاسبه و اخذ جریمه 
دیرکرد بابت آن بخش از مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده که به واسطه مطالبات 
از دستگاه های اجرایی موضوع ماده )5( قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه 
ششم توسعه توسط کارفرما به پیمانکار پرداخت نشده است، برای دوره های یادشده و تا زمان 

پرداخت مالیات و عوارض توسط دستگاه های یادشده موضوعیت ندارد.
وی گفت: میزان بخشودگی جرائم آن دسته از مؤدیانی که بدهی خود )اعم از مالیات و عوارض 
و جرائم غیرقابل بخشش و جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است( را پرداخت یا تسویه 
کرده اند اما پرداختی یا تسویه مؤدی توسط اداره امور مالیاتی ذی ربط بابت دوره یا عملکرد 
مربوطه یا ردیف درآمدی مربوطه منظور نشده است ضمن تاکید بر اصالح اشتباهات انجام شده 

و دقت در موارد آتی، تابع شرایط مقرر در زمان پرداخت مانده بدهی خواهد بود.
سلمانی بیان کرد: مودیان موظفند درخواست بخشودگی جرائم را به اداره امور مالیاتی ذی ربط 
تسلیم کنند و طبق تبصره، محدودیت زمانی در ارائه درخواست برای اعمال بخشودگی وجود 
ندارد و در هر صورت تابع شرایط بخشودگی تعیین شده در دستورالعمل های حاکم بر زمان 
پرداخت خواهد بود. مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان تصریح کرد: اعمال بخشودگی جرائم 
برای هر یک از سنوات یا دوره ها در هر منبع با پرداخت بدهی قطعی آن سال یا دوره امکان پذیر 
است و در صورتی که مؤدیان مالیاتی مشمول خسارت تاخیر موضوع ماده )242( قانون 

مالیات های مستقیم و تبصره )6( ماده )17( قانون مالیات بر ارزش افزوده باشند، ابتدا باید مبالغ 
مذکور بدون در نظر گرفتن دوره، سال، منبع مربوط از جرائم مالیاتی کسر و سپس نسبت به 
بخشودگی جرائم اقدام شود. وی افزود: مؤدیانی که مشمول پرداخت مالیات نبوده و یا طبق 
مقررات مشمول معافیت بودند اما مشمول جرائم عدم انجام تکالیف قانونی شده اند )به استثنای 
جرائم موضوع بند 9 این دستورالعمل(، حسب مورد از بخشودگی تا صد در صد جرائم برخوردار 
خواهند شد و همچنین مالک تاریخ تعیین قطعیت بدهی برای مودیان در خصوص بدهی 
ابرازی، تاریخ سررسید پرداخت مقرر در قوانین موضوعه است. سلمانی گفت: شرط برخورداری 
از بخشودگی صددرصدی جرائم موضوع ماده )169( مکرر قانون مالیات های مستقیم برای 
عملکرد سال های 1391 لغایت 1394، پرداخت بدهی مالیاتی عملکرد آن سال فارغ از زمان 
پرداخت است اما برای سال 1395 به بعد شرط برخورداری از بخشودگی جرائم موضوع ماده 
)169( قانون مالیات های مستقیم عالوه بر پرداخت بدهی آن سال، ارسال فهرست معامالت هر 

یک از سال های مذکور است.
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان عنوان کرد: همچنین مفاد این دستورالعمل مانع از اعمال 
بخشودگی جرائم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده ظرف 
مهلت های اعالمی به موجب بخشنامه های صادره توسط سازمان نخواهد بود و جرائم تسلیم 
اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض در مهلت های اعالم شده مشمول بخشودگی صددرصد 

خواهد بود.
وی گفت: سامانه تلفنی 1526 نیز آماده پاسخگویی به هرگونه ابهام و یا سوال در این زمینه 

خواهد بود.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان خبر داد:

ابالغ دستورالعمل بخشودگی جرایم مالیاتی

اگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی پالک 

112 فرعی از 3986 ـ اصلی واقع در بخش 2 کرمان به مساحت 
199/96 مترمربع به آدرس کرمان خیابان فرهنگ حدفاصل کوچه 2 و 
4 مورد تقاضای آقای حسین محمدی قنات غستانی می باشد تاکنون 
تحدید حدود نشده و نیاز به تحدید حدود دارد  و اعمال تبصره ذیل ماده 
15 قانون ثبت هم میسر نمی باشد لذا حسب درخواست مالک به شماره 
1612 ـ 1400/01/29 بدین وسیله اگهی تحدید حدود اختصاصی 
منتشر و عملیات تحدیدی از ساعت 8 صبح روز 1400/02/21 در 
محل شروع و بعمل خواهد امد لذا به مالک یا مالکین امالک مجاور 
رقبه مزبور اخطار می گردد که در موعد مقرر در این اعالن در محل 
وقوع ملک حاضر و درصورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی 
با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی نسبت به حدود و حقوق ارتقاقی 
آن اعتراضی داشته باشد طبق ماده 20 قانون ثبت حداکثر ظرف مدت 
30 روز پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به 
این اداره اعالم نماید و ظرف مدت یکماه از تاریخ اعالم اعتراض مهلت 
دارند تا به دادگاه صالحه مراجعه و اقدام به تقدیم دادخواست نموده و 
رسید تقدیم دادخواست را از دادگاه اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. 
بدیهی است پس از مضی مهلت یاد شده و ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواست توسط متقاضی ثبت عملیات ثبتی بنام وی ادامه خواهد 

یافت و هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.م/الف 84
تاریخ انتشار:  1400/01/30

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

اگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یک باب مغازه پالک 16515 فرعی از 3968 

اصلی واقع در بخش 2 کرمان به مساحت 62/5 مترمربع به آدرس 
کرمان خیابان سرباز، نبش کوچه 62 مورد تقاضای آقای سامان زنگی 
آبادی می باشد تاکنون تحدید حدود نشده و نیاز به تحدید حدود 
دارد  و اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمی باشد لذا 
حسب درخواست مالک به شماره 1102/1600 ـ 00/01/29 بدین 
وسیله اگهی تحدید حدود اختصاصی منتشر و عملیات تحدیدی از 
ساعت 8 صبح روز 00/02/21 در محل شروع و بعمل خواهد امد لذا 
به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار می گردد که در 
موعد مقرر در این اعالن در محل وقوع ملک حاضر و درصورت عدم 
مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه 
کسی نسبت به حدود و حقوق ارتقاقی آن اعتراضی داشته باشد 
طبق ماده 20 قانون ثبت حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم نماید 
و ظرف مدت یکماه از تاریخ اعالم اعتراض مهلت دارند تا به دادگاه 
صالحه مراجعه و اقدام به تقدیم دادخواست نموده و رسید تقدیم 
دادخواست را از دادگاه اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. بدیهی است 
پس از مضی مهلت یاد شده و ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست 
توسط متقاضی ثبت عملیات ثبتی بنام وی ادامه خواهد یافت و 

هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود. م/الف 84
تاریخ انتشار:  00/01/30

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

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان: مهندس حسینی نژاد رئیس 
سازمان صمت استان کرمان گفت: فعالیت سامانه مربوط به درج فرآیند ثبت اطالعات، گردش کار 
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، کارگروه ها و نظارت الزم در این خصوص توسط مجموعه وزارت از 
ابتدای اردیبهشت به مرحله اجرا می رسد.مهندس حسینی نژاد افزود: تمامی درخواست های فعاالن 
اقتصادی مرتبط با کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید باید از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری از 

راه سامانه پذیرش شود. وی اظهار داشت: 
همچنین بررسی درخواست ها توسط دستگاه های اجرایی نیز از راه فرایند کاری تعریف شده در 
www.hamahang.stsm. سامانه مدیریت فرایند وزارت صنعت، معدن و تجارت به آدرس

ir صورت می گیرد.
دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان با اشاره به لینک ثبت نام متقاضیان در سامانه 
https://tashil.stsm.ir گفت: فعاالن اقتصادی از این روش امکان آشنایی با سامانه یاد شده 

را دارند.
وی با بیان اینکه فعاالن اقتصادی همچنین امکان ثبت درخواست خود برای طرح در کارگروه های 
این مجموعه استان کرمان را می یابند ادامه داد: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید از ابتدای فعالیت 

خود در سال جاری تمرکز خود را بر تحقق شعار سال گذاشته تا در راستای عمل به فرمایشات مقام 
معظم رهبری، دولت و استان، اتفاق ویژه ای در حوزه تولید رقم بزنیم.

مهندس حسینی نژاد افزود: از ابتدای اردیبهشت دریافت درخواست متقاضیان برای طرح در کارگروه 
های استانی فقط از طریق سامانه الکترونیکی خواهد بود تا ضمن تسهیل در ارائه خدمات به فعالین 
اقتصادی، امکان نظارت بر اجرای مصوبات توسط دستگاه های اجرایی فراهم شود. وی تاکید کرد: 
در این راستا ضرورت اطالع رسانی گسترده توسط رسانه ها، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

کرمان و سایر بخش های مرتبط وجود دارد

سامانه تسهیل و رفع موانع 
تولید کرمان از اردیبهشت ماه 

1400 فعال می شود
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سرهنگ منصور رحمانی فرماندهی مرکز آموزشی 05 » شهید 
علیرضا اشرف گنجویی « به مناسبت 29 فروردین روز ارتش و 
بزرگداشت حماسه آفرینی های نیروی زمینی گفت: 29 فروردین 
یادآور پیام تاریخی بنیان گذار کبیر انقالب اسالمی ایران حضرت 
امام)ره( در 29 فروردین سال 1358 است که علی رغم همه ی 
توطئه ها و کارشکنی هایی که برای انحالل ارتش توسط منافقین 
انجام شد با آینده نگری و بصیرت" حضرت امام )ره( این روز را به نام 
روز ارتش و بزرگداشت حماسه آفرینی های نیروی زمینی قهرمان نام 
نهاد . امروز ما این افتخار رو داریم که ارتش جمهوری اسالمی ایران 
در حد توان و مرحله ایی از آمادگی رزمی و دفاعی است که در کسری 
از زمان به هر نوع تهدید جواب قاطع و کامل بدهیم. نیروهای مسلح 
به عنوان بازوان والیت با اتحاد و انسجام در کنار مردم و با مردم جهت 

ایجاد امنیت، آسایش و آرامش از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

پیام فرماندهی مرکز 
05 کرمان به مناسبت 

روز ارتش

فرمانده قرارگاه جنوب شرق ارتش گفت: ارتش ایران یک ارتش 
معنویت محور است و هرگونه تهدید علیه نظام را در کسری از زمان 

سرنگون می کند.
سرتیپ دوم ستاد امیر غالمعلیان در مراسم بزرگداشت روز ملی 
ارتش در کرمان که با حضور زینی وند استاندار کرمان، سردار معروفی 

فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان، سردار ناظری فرمانده انتظامی 
استان، موحد رئیس کل دادگستری استان، ساالری دادستان مرکز 
استان و اعضای شورای تامین استان کرمان در پادگان آموزشی 05 
کرمان برگزار شد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تبریک روز 
ارتش جمهوری اسالمی ایران اظهار داشت: 29 فروردین ماه یادآور 
پیام تاریخی حضرت امام خمینی )ره( است که با توجه به توطئه 
انحالل ارتش صادر شد و چشم دشمنان را کور کرد. وی با بیان اینکه 
دشمن، ارتش را مانعی برای رسیدن به اهداف شوم خود می داند 
گفت: امروز به شکرانه اقتدار حماسی ارتش در تمام عرصه های انقالب 

اسالمی خدمات ارتش ماندگار است.
فرمانده قرارگاه جنوب شرق ارتش با اشاره به اینکه ارتش ایران یک 

ارتش معنویت محور است ادامه داد: بعد اول ارتش که انضباط است 
به عنوان شاکله و قوام یک سازمان نظامی مورد تقدیر قرار گرفته 
است. وی با بیان اینکه ارتش از توان علمی باالیی برخوردار است و در 
ساخت تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری نظامی به همت نیروهای 
جوان ارتشی اقدامات بزرگی را انجام داده است افزود: ارتش در بعد 
آمادگی رزمی در مرحله ای از آمادگی برخوردار است که در صورت هر 
گونه تهدید در کسری از زمان به نقطه تهدید وارد شده و آن تهدید 

را سرنگون خواهد کرد.
امیر غالمعلیان با اشاره به اینکه هیچ کاری در بدنه ارتش انجام 
نمی شود مگر آنکه خواسته والیت و رهبری باشد گفت: ارتش ما 
یک ارتش والیتمدار است و در مسیر مقتدای خود نائب امام زمان 

)عج( خدمت می کند. وی با بیان اینکه بصیرت محوری ویژگی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران است ادامه داد: سراسر مرزهای ایران مورد 
رصد ارتش است و اجازه هیچ اقدامی علیه کشور را نخواهیم داد.

فرمانده قرارگاه جنوب شرق ارتش با اشاره به اینکه این افتخار را 
داریم که فرهنگ عاشورایی در تمام آموزش های ارتش ارائه می شود 
و فرهنگ عاشورا را در صحنه عمل مورد اجرا می گذاریم گفت: ارتش 

آیینه به تمام معنای "أَِشّداُء َعلَی الُکّفارِ ُرَحماُء بَیَنُهم" است.
وی با بیان اینکه ارتش در هر بحرانی کنار مردم است و در اولین 
ساعات بحران های سیل و زلزله خودمان را به مردم می رسانیم افزود: 
نیروهای مسلح بازوان رهبری هستند و ارتش جمهوری اسالمی ایران 

زیر سایه رهبری آماده جانفشانی است.

 فرمانده قرارگاه جنوب شرق ارتش:

 ارتش هرگونه تهدید را در کسری از زمان سرنگون می کند

 فرمانده هوانیروز کرمان گفت: هوانیروز نخستین یگانی 
است که در بحران  ها حاضر می شود و پایگاه اورژانس 
هوایی ما 150 کیلومتر جاد ه ای استان را تحت پوشش 

د ارد .
امیر سرتیپ دوم خلبان عباس اعتمادزاده فرمانده 
پایگاه سوم رزمی هوانیروز کرمان با بیان اینکه 29 
فروردین روز ارتش جمهوری اسالمی ایران نامگذاری 
شده و با تبریک این روز به همه نیروهای مسلح اظهار 
داشت: یگان هوانیروز یگان بسیار قدرتمند بالگردی 
است که پشتیبانی هوایی از نبردهای نیروی زمینی 

را به عهده دارد .وی با اشاره به دستاوردهای هوانیروز 
ارتش جمهوری اسالمی گفت: تخصص ما خلبانی، 
پروازی و فنی است در این حوزه ارتقای توان رزمی ما 
بی سابقه بوده است.فرمانده پایگاه سوم رزمی هوانیروز 
کرمان به اشاره به اینکه تمامی بالگردهای ما به سامانه 
دوربین های دید در شب مجهز شدند افزود: در زمینه 
سامانه های موشکی برد بلند نیز به بومی سازی کامل 

دست پیدا کردیم.
وی به تبدیل موشک زمین پایه به هواپایه اشاره کرد 
اند  از بهترین موشک های فایر  افزود: برخورداری  و 

فورگت نیز از دستاوردهای هوانیروز ارتش جمهوری 
اسالمی ایران است.

امیر اعتمادزاده با بیان اینکه در نهضت قطعه سازی 
فرایند بسیار بزرگی که در هوانیروز ارتش انجام شده 
ادامه داد: یک بالگرد بیش از هزاران هزار قطعه دارد و 
خوشبختانه ما در نهضت قطعه سازی نیز به خودکفایی 
کامل رسیدیم. وی با اشاره به اینکه هوانیروز یکسری 
شرح وظایف سازمانی دارد و این وظایف ماموریت هایی 
است که برای هوانیروز تعریف شده گفت: حراست از 

مرزها و درگیری با دشمن از جمله این وظایف است.

فرمانده پایگاه سوم رزمی هوانیروز کرمان با بیان اینکه 
هوانیروز عالوه بر مأموریت های سازمانی مأموریت های 
تمامی  در  هوانیروز  افزود:  دارد  هم  را  فراسازمانی 
لحظه ها پشتیبان انقالب و مردم بوده و در بحران هایی 
مانند زلزله نخستین یگانی که در کنار یگان نیروهای 
زمینی ارتش و سایر نیروهای مسلح در منطقه حضور 
پیدا می کنند بالگردهای هوانیروز هستند که صدای 
به  خوبی  روحیه  آسمان  در  بالگردها  این  چرخش 
مردم می دهد. وی با بیان اینکه در کنار این اقدامات، 
عملیات های مردم یاری را نیز انجام می دهیم عنوان 

کرد: در پایگاه هوانیروز کرمان، شهر زاهدان و سیرجان 
کیلومتر   150 و  داریم  هوایی  اورژانس  پایگاه  سه 
جاده ای را تحت پوشش هوایی خود قرار داده ایم و به 
گفته مسئوالن اورژانس کرمان تا کنون بیش از صدها 

نفر را به یاری خداوند از مرگ حتمی نجات داده ایم.

 پایگاه اورژانس هوایی ارتش 150 کیلومتر جاد ه ای استان کرمان را تحت پوشش د ارد 

 فرمانده انتظامی استان ارتش و سایر رده ها در نیروهای مسلح را پشتوانه مقتدر پلیس در 
زمینه تحقق امنیت پایدار برشمرد.

،سردار"عبدالرضا ناظری" به مناسبت روز ارتش با فرمانده قرارگاه منطقه ای جنوب شرق 
ارتش دیدار و بیان کرد: ایامی که از سالروز شهادت شهید سپهبد صیاد شیرازی تا سوم 
اردیبهشت ماه به دهه ارتش نامگذاری شده است به واقع نیز یادآور رشادت ها و اقتدار این 

نیروی پر توان در دفاع از کیان میهن اسالمی است.
وی با اشاره به تقارن این مناسبت با ایام ماه نزول قرآن ادامه داد: ارتش با افتخار، رزمایشات 
ارزشمندی را در بهترین زمان های ممکن اجرا کرد و در حوزه طرح های مواسات و مردم 

یاری نیز که مورد تاکید مقام معظم رهبری هستند بسیار عالی عمل کرد.  
فرمانده انتظامی استان بیان داشت: در همین رابطه به واقع ارتش پشتوانه مقتدر پلیس در 
تحقق امنیت پایدار است و قطعا طی سال جدید در طرح ها و رزمایشات مختلف در کنار این 
نیروی مقتدر برای خدمت روزافزون به امنیت و همینطور سالمت شهروندان تالش خواهیم 
کرد. در ادامه فرمانده قرارگاه منطقه ای جنوب شرق ارتش نیز گفت: اقدامات جهادی در 
همه ابعاد در مجموعه انتظامی دیده می شود و این نهاد به همراه ارتش و سپاه سه رکن مهم 

صالبت و اقتدار نظام هستند که فقط در رنگ لباس تفاوت دارند.
امیر"غالمعلیان" با اشاره به وسعت حوزه استحفاظی قرارگاه جنوب شرق ارتش در سطح 
کشور بیان داشت: در کنار حوزه وسیع آبی و خشکی و حجم زیاد ماموریت ها، از ابتدای 
شیوع ویروس کرونا با راه اندازی 28 ایستگاه پایش و غربالگری در سراسر استان و همچنین 
اجرای 16 طرح کمک های مومنانه به ایفای نقش در حوزه سالمت هموطنانمان پرداختیم 
که بخش زیادی از ماموریت های این حوزه نیز در استان سیستان و بلوچستان انجام شدند 

و هم اکنون نیز تداوم دارند.
امیر"غالمعلیان" همچنین با اشاره به تالش چشمگیر پلیس استان در حوزه ارتقائ امنیت 
کویر استان یادآور شد: در این حوزه نیز به منظور مشارکت موثر با همکارانمان در مجموعه 
انتظامی استان در نظر داریم یک گروه پهپادی را در مناطق کویری استان مستقر کنیم که 
این رویکرد با طرح در شورای تامین در حال انجام است تا با ارتقائ امنیت حوزه کویر استان 

پهناور کرمان در کنار مجموعه انتظامی خادم شهروندان عزیزمان باشیم. 

ارتش پشتوانه مقتدر پلیس در تحقق امنیت پایدار است

رئیس اتاق کرمان گفت: مسیر توسعه متوازن و پایدار استان کرمان در 
همه ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... از صادرات به عنوان محور 

اقتصاد می گذرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
کرمان، سیدمهدی طبیب زاده، در شصتمین نشست شورای گفت و 
گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان افزود: باید مدل مفهومی 
برای توسعه صادرات استان در نظر گرفت زیرا صادرات تنها راه نجات 

تولید و تولید تنها ناجی استان و کشور است.
وی اظهار کرد: صادرات به معنای رقابت، بهره وری، روابط، تکنولوژی 
و... است و الزمه شکل گیری جامعه توسعه یافته از محل صادرات 
تامین می شود. رئیس اتاق کرمان، با تاکید بر اینکه همه قوای نظام 
باید برای تحقق شعار امسال تالش کنند، ادامه داد: تولید، پشتیبانی ها، 
مانع زدایی ها، موضوعات جدی مورد بررسی در نشست های شورای 
گفت و گو در سال جاری خواهد بود تا بتوان با استفاده از این ظرفیت 
فضای کسب و کار و شاخص های اقتصاد کالن را بهبود بخشید. 
طبیب زاده، اظهار کرد: بزرگترین مانع برای تولید در ذهن هاست و 
باید ذهن ها به سمت مانع زدایی فیزیکی در مسیر تولید هدایت شوند.

استاندار کرمان نیز در ادامه این نشست از اتاق کرمان به دلیل برگزاری 
نشست های عملیاتی و منظم شورای گفت و گو، فعالیت های موثر 
در زمینه های راهبردی، شناسایی نیازهای استان و تالش برای توسعه 
متوازن قدردانی کرد و گفت: در حال حاضر مهمترین مشکل جدی 
کشور مسائل اقتصادی است که باید با بسیج امکانات، تمرکز تصمیم 
گیری ها و هدایت منابع کشور به سمت تحقق شعار سال حرکت کرد.

علی زینی وند، با اشاره به اینکه برای تحقق تولید، پشتیبانی ها، مانع 
زدایی ها باید ابتدا موانع فرهنگی را برطرف کرد، افزود: هنوز بزرگترین 
مانع توسعه برخی قوانین و مقررات مزاحم است که باید در مجلس و 
یا دولت اصالح شوند. وی با بیان اینکه در سال جاری چند موضوع 

اساسی محورهای راهبردی شورا قرار گیرد، ادامه داد: کارگروه تقویت 
زیرساخت ها باید با قدرت کار خود را ادامه دهد و قوانین دست و 
پاگیر در حوزه آب کشاورزی با حفظ میزان تولید و درآمد حاصل از 

محصوالت کشاورزی استان، با همت مجلس اصالح شود.
زینی وند، خاطرنشان کرد: توسعه خطوط ریلی استان به ویژه خط 
ایرانشهر- ریگان- کرمان- رفسنجان و نی ریز و همچنین خط بم- 
جیرفت- جاسک در دستور کار برنامه های توسعه ای استان است. 
استاندار کرمان با تاکید بر اینکه محور تصمیم گیری ها باید شرکت 
های دانش بنیان باشند، اظهار کرد: در این رابطه مدیریت مستقل 
پارک علم و فناوری استان، راه اندازی پردیس های سیرجان، رفسنجان 
اندازی  راه  و  نوآوری  کارخانه  راه اندازی  تکلیف  تعیین  کرمان،  و 
پژوهشگاه ها و اندیشکده ها در صنایع بزرگ ضروری است. وی ادامه 
داد: باید به توسعه تجارت خارجی توجه و از ظرفیت شرق و سواحل 
مکران برای افزایش مبادالت تجاری و همچنین راهکارهای تامین مالی 

از طریق بازار سرمایه توجه داشت.
در ادامه نیز رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی از 
اقدامات ارزشمند شورای گفت و گوی استان در مقایسه با سایر استان 
های کشور تقدیر کرد و گفت: نظم و انضباط برگزاری جلسات با دستور 
کار پیگیری مصوبات و نگاه علمی و تخصصی به موضوعات در شورای 

گفت و گوی استان کرمان نمونه است.
محمدرضا پورابراهیمی، افزود: اتاق ایران و شورای گفت و گوی کشور 
از پیشنهادات کارشناسی شده اتاق کرمان استقبال می کند و خروجی 

های بسیاری از شورای کرمان در سطح ملی منجر به نتیجه شده است. 
وی با تاکید بر اینکه تاثیر اقدامات استانی بسیار بیشتر از اقدامات ملی 
است، ادامه داد: بسیاری از شاخص های استان مطلوب نیست که باید 
برای بهبود این شاخص ها برنامه ریزی و تالش کرد. پورابراهیمی، با 
اشاره به اینکه می توان به بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی کمک 
کرد، خاطرنشان کرد: خنثی سازی تحریم ها با توانمندشدن داخل 
ممکن می شود. دبیر اجرایی شورای گفت و گوی دولت و بخش 
خصوصی استان کرمان نیز در ادامه این نشست گزارشی از عملکرد 
نشست های شورا در سال 99 ارائه داد و گفت: در سال گذشته10 
نشست شورای گفت و گو با 23 مصوبه ملی و 37 مصوبه استانی برگزار 
شده که در مجموع 4 مصوبه ملی و 20 مصوبه استانی اجرایی شده و 

سایر مصوبات در دست پیگیری است.
فاطمه مهرابی، به دستاوردهای شورا در سال گذشته اشاره کرد و افزود: 
کارگروه بانکی ذیل شورای گفت و گو و دبیرخانه مربوطه فعالیت خود 
را از نیمه دوم اردیبهشت ماه سال 1393 آغاز و در این راستا تا پایان 
نیمه اول سال گذشته 213 جلسه برگزار و تعداد هزار و 157 پرونده 
در این جلسات رسیدگی شده است که از این تعداد 767 پرونده نیز 
تا حصول نتیجه پیگیری و از این تعداد نیز مشکالت 320 پرونده حل 
شده  و همچنین 311 پرونده به دلیل عدم همکاری بانک ها و 136 

پرونده هم به دلیل عدم همکاری متقاضیان معوق مانده است.
وی ادامه داد: از سایر مصوبات اجرا شده شورا می توان به جلوگیری 
از شیوع کرونا در زمان فصل برداشت خرما با رعایت پروتکل های 

بهداشتی در زمینه برداشت و بسته بندی سنتی محصول خرما،  
تقویت فرهنگ کار و ثروت آفرینی، برنامه راهبردی- فرهنگی بهبود 
فضای کسب و کار استان، استفاده از پتانسیل خدمات فنی و مهندسی 
و توسعه بازار آن در راستای جهش تولید، پیگیری مشکالت ارزی و 

تولید بذور هیبرید سبزی و صیفی در استان کرمان اشاره کرد.
مهرابی، ادامه داد: همچنین پیشنهادات بهبود محیط کسب و کار به 
تفکیک دستگاه های اجرایی مالیات، کار و تامین اجتماعی در جلسه 
57 شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مصوب و به دستگاه 
های مربوطه ابالغ شد که نتیجه آن را می توان در نتایج پایش محیط 
کسب و کار پاییز 99 مشاهده کرد به طوری که محیط کسب و کار 
استان کرمان در پاییز 99، با 4 درصد بهبود نسبت به تابستان 99، در 

جایگاه 27 کشور )4 پله بهبود( قرار گرفته است.
وی بیان کرد: در ارزیابی 6 ماهه نخست سال 1399 که توسط وزارت 
کشور و شورای گفت و گوی ملی انجام شد، شورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی استان کرمان با کسب امتیاز 75/88 رتبه دوم را در 

بین شوراهای استانی کسب کرد.
گفتنی است در این نشست از مدیران دستگاه های مختلف استان به 

عنوان اعضای شورای گفت و گو تجلیل و قدردانی شد.

رئیس اتاق کرمان:

 توسعه متوازن استان از محور صادرات می گذرد

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: در گام چهارم 
مبارزه با کرونا تست های رپید حدود 7 درصد مثبت بود و اکنون به 
14 درصد رسیده و تست های PCR مثبت در دوره قبل کمتر از 25 

درصد بود و اکنون تا 35 درصد مثبت می شود.
دکتر حسین صافی زاده با اشاره به عملکرد طرح شهید سلیمانی در 
راستای مقابله با کرونا در استان کرمان اظهار کرد: هدف طرح شهید 
سلیمانی این بود شناسائی بیماران مبتال به کرونا و افراد در تماز نزدیک 
با آنها در اسرع وقت انجام و بحث ایزوله و قرنطینه آنها صورت بگیرد تا 
بیماری در بستر خانواده محدود شود و در سطح جامعه منتشر نشود.

وی با بیان اینکه بخش بعدی طرح، تیم های نظارتی بودند که در 
اماکن، ادارات و ... نظارت داشتند و این دو مورد در کنار هم توفیقات 
زیادی داشت، افزود: در ابتدای آذر 99 در استان کرمان 70 بیمار 
مثبت بستری در هفته داشتیم که با محدودیت ها و اجرای طرح 
در اسفندماه بستری ها به تعداد بسیار کمی رسید و مرگ و میر در 
آذرماه 180 مورد در هفته بود که در هفته آخر اسفند به 9 مورد در 
هفته رسید. صافی زاده تصریح کرد: اکنون متاسفانه با اتفاقاتی که افتاد 
بیماری افزایش یافته و با توجه به ظهور ویروس جدید که سرایت 
پذیری باالیی دارد و شدت بیماری زایی در آن بیشتر است و به دلیل 

سهل انگاری ها، شاهد افزایش بسیار زیاد موارد بیماری هستیم.
وی ادامه داد: اکنون موارد سرپایی به طور متوسط در شهر کرمان 
روزانه 600 بیمار است که به مراکز مراجعه می کنند و تعداد موارد 
بستری مثبت قطعی 458 نفر در استان است که با اضافه کردن موارد 
مشکوک، به بیش از 800 مورد می رسد و این در حالی است که 

ابتدای فروردین کل آمار 200 مورد بود.

معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: در بحث های مراقبتی یکی 
از اهداف این بود افراد به سرعت شناسائی شوند که با استفاده از تست 

های رپید انجام و براساس نتیجه راهنمایی ها ارائه می شد.
وی افزود: در گام چهارم مبارزه با کرونا تست های رپید حدود 7 درصد 
مثبت بود و اکنون به 14 درصد رسیده و تست های پی سی آر مثبت 
در دوره قبل کمتر از 25 درصد بود و اکنون تا 35 درصد مثبت می 
شود و تعداد تخت های اشغال شده نشان می دهد افراد زیای مبتال 
شده اند. صافی زاده تصریح کرد: طرح شهید سلیمانی دستاوردهای 
خیلی خوبی داشت و مراقبت و نظارت خیلی خوب بود و در بحث 
حمایت از خانواده های مبتالیان و قرنطینه، بسیج اقدامات خوبی انجام 
داد. وی بیان کرد: در گام پنجم طرح شهید سلیمانی کار شناسائی، 
مراقبت، قرنطینه و جداسازی موارد مثبت و بحث نظارتی ادامه دارد و 

امیدواریم بتوانیم جلوی شیب تند بیماری را بگیریم.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان اظهار کرد: آمار نشان 
می دهد موارد ابتالء به شدت رو به افزایش است و اگر نتوانیم کنترل 
کنیم، تبعات بدی خواهد داشت و شاید ظرفیت بیمارستانی تکمیل و 
به دنبال آن مرگ و میر افزایش پیدا کند. وی افزود: در گام قبل نظارت 
برای جلوگیری از تجمعات و راهنمایی اصناف و کسبه برای رعایت 
پروتکل ها بود و توفیقات خوبی داشتیم و در مرحله جدید عالوه بر 
نظات با تشدید فعالیت ها مواجه شدیم و با توجه به افزایش مبتالیان 

از ظرفیت های بیشتری در اجرای طرح استفاده شد.
صافی زاده تصریح کرد: در وضعیت قرمز کرونایی محدودیت هایی 
اعمال می شود و مشاغل گروه های 2، 3 و 4 باید تعطیل باشند و باید 
این گروه ها توجیه و قانع شوند و نظارت صورت بگیرد تا زنجیره انتقال 
ویروس شکسته و انتقال ویروس به حداقل برسد که همکاری ها خوب 
است اما برخی موارد شاهد هستیم همچنان بعضی افراد رعایت نمی 
کنند که ممکن است در ادارات، و .. باشد. وی بیان کرد: با گروه هایی 
از افراد مواجه هستیم که تستشان مثبت است و در ادارات، شرکت ها 
و بانک ها با هم بوده اند و نشان می دهد قدرت سرایت ویروس خیلی 
زیاد است و در بسیاری از موارد تعداد زیادی از کارمندان مبتال شدند.

معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان با تاکید بر لزوم رعایت پروتکل 
های بهداشتی، گفت: دورکاری کارمندان باید رعایت شود که متاسفانه 
در بسیاری موارد رعایت نمی شود و در صورت ابتالی کارکنان، موجب 

می شود آن شرکت کامل تعطیل شود.
وی در ادامه درباره واکسیناسیون کرونا در استان کرمان بیان کرد: 
توزیع واکسن برای گروه های در اولویت اول، طبق سند کشوری 
واکسیناسیون انجام می شود و واکسیناسیون کادر بهداشت و درمان 
در حال انجام است و برای جانبازان یک نوبت انجام شده و اخیرا 
باز سهمیه ای برای جانبازان در نظر گرفته، سالمندان نیز دریافت 
کرده اند و گروه دیگر پاکبانان بودند که با هماهنگی کار انجام و نوبت 

اول واکسن را گرفتند. صافی زاده تصریح کرد: در طول زمان تعداد 
واکسن ها رو به افزایش است و امیدواریم در روزهای پیش رو با سهمیه 
اختصاص یافته کادر بهداشت و درمان را به طور کامل واکسنیه کنیم. 
وی بیان کرد: عمال پیش بینی می شود تا اواسط اردیبهشت ماه این 
گروه تکمیل و سراغ اولویت های دوم از جمله سالمندان جامعه برویم و 
پیش بینی شده تا پایان سال کل شهروندان واکسن دریافت کنند تا در 
مقابل ویروس حفاظت شوند به شرط اینکه تعداد واکسن های توزیع 
شده جوابگو باشد. معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: ظرفیت 
های خوبی در کشور وجود دارد و تعداد خوبی واکسن خریداری شده 

و واکسن های ایرانی نیز در مراحل خوبی از پیشرفت هستند.
وی در پایان با تشکر از همراهی مردم در مقابله با کرونا اظهار کرد: 
از مردم درخواست می کنیم برای حفاظت از جان خودشان سخت 
گیری ها را در نظر بگیرند چراکه یک نفر مبتال شود، خانواده درگیر 
می شود و افراد ضعیف آسیب می بینند و امیدواریم با رعایت پروتکل 

های بهداشتی بتوانیم همه از یکدیگر حفاظت کنیم.

دکتر زینی وند استاندار کرمان و مهندس طبیب زاده رئیس اتاق 
کرمان با اهدای لوح تقدیر از مهندس حاجی زاده مدیرکل راه و 
شهرسازی استان به پاس مساعدت و تالش های ارزنده وی در 
سال 1399 به عنوان »عضو شورای گفت و گوی دولت و بخش 

خصوصی استان کرمان« تقدیر نمودند.
متن تقدیرنامه به شرح ذیل است؛

جناب آقای مهندس علی حاجی زاده مدیر کل محترم اداره راه 
و شهرسازی استان کرمان

همراهی، همدلی و مشارکت، مولفه های جاودان پیشرفت و 
موفقیت جامعه بشمارمی رود و توسعه در سایه تالش و همکاری 

برای زدودن موانع اتفاق می افتد. 
تاریخ ایران عزیز گواهی می دهد تثبیت بزرگترین و بهترین 
دستاورد مادامی رقم خورد که مسئوالن هماهنگ و یک صدا به 

پیشبرد اهداف و برنامه های کشور اتمام ورزیده اند. 
مساعدت و تالش های ارزنده جنابعالی در سال 1399 به عنوان 
»عضو شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 
کرمان« گامی موثر بر بهبود فضای کسب کار بود و رشد رتبه 
استان در این زمینه بارقه های امید را در دل فعاالن اقتصادی 

روشن نمود.
بدینوسیله کمال تشکر و قدردانی از حضرتعالی را به اهدای این 

لوح سپاس ابراز می داریم.
 امیدکه با استعانت از درگاه حضرت حق در خدمت به مردم 

چون گذشته پیروز و سربلند باشید.
ـ  استاندار کرمان      علی زینی وند 

ـ رئیس اتاق کرمان سید مهدی طبیب زاده 

تقدیر مشترک 
استاندار کرمان و 
رئیس اتاق کرمان 
از مدیرکل راه و 
شهرسازی استان

معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان اعالم کرد

35 درصد تست های PCR در استان کرمان مثبت است

 اهــدای خون ، اهـــدای زندگیست
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رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان در نشست مشترک با مدیرعامل 
جمعیت هالل احمر استان بر حساسیت خدمات امدادرسانی جمعیت هالل احمر در 

حوادث تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر استان کرمان؛ مدیرعامل جمعیت هالل 
احمر استان کرمان با رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان دیدار و 

گفتگو کرد. 
دکتر جعفر رودری رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان در این دیدار 
بر حساسیت خدمات امدادرسانی جمعیت هالل احمر تاکید کرد و گفت: ضرورت و 

مسئله امدادرسانی یک اولویت است.
وی ضمن تشکر و قدردانی از خدمات جمعیت هالل احمر افزود: سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان کرمان طبق مقررات در حیطه وظایفش با جمعیت هالل احمر 
همکاری های الزم را دارد. وی با اشاره به اینکه در سال گذشته علیرغم محدودیت های 
منابع مالی تا حد قابل قبولی تخصیص پروژه های عمرانی امدادی جمعیت هالل احمر 
مورد تایید قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: در سال جدید همکاری های سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی با جمعیت هالل احمر بیش از گذشته ادامه خواهد یافت.  
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان در این جلسه ضمن قدردانی از حمایت 
و همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزود: پروژه عمرانی ساختمان های اداری و 
امدادی جمعیت هالل احمر شهرستان های رودبارجنوب، قلعه گنج و منوجان در سال 

گذشته احداث و افتتاح شد.
رضا فالح با اشاره به احداث 7 پروژه عمرانی در سال جدید خاطرنشان کرد: با همکاری 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی تا کنون تجهیزات مورد نیاز پایگاه های امدادونجات 

جمعیت هالل احمر استان به روز و تقویت شده است.
فالح در پایان تصریح کرد: در دهه فجر 1399 استان کرمان برای اولین با در کشور 
سیستم ارتباطات بی سیمی دیجیتالی با فرمانداری های سراسر استان و مراکز جمعیت 

هالل احمر در سراسر کشور افتتاح و راه اندازی کرد.
الزم به ذکر است در این جلسه با اهدای لوح سپاس از سوی دبیرکل جمعیت هالل 
احمر جمهوری اسالمی ایران از رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کرمان توسط 

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان تجلیل به عمل آمد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان:

جمعیت هالل احمر حساس ترین مجموعه در امدادرسانی

پیشنهاد  از  کرمان  استان  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رییس 
44پروژه اولویت دار این استان )نیپا( در سال جاری و پذیرش و تایید 

70درصد آنها توسط دبیرخانه کشوری خبر داد.
جعفر رودری در دومین نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
استان کرمان در سال 1400 افزود: این مهم در حالی صورت می 
پذیرد که درصد متوسط پذیرش پروژه های اولویت دار سطح کشور 

41 درصد است.
وی اظهار داشت: شعار امسال با نگاه عمیق کارشناسی و استمرار 
مباحث اقتصادی و با تاکید بر مباحثی از جمله جهش تولید، حل 
مشکالت معیشت مردم، رفع موانع تولید، واردات نکردن کاالهای 
مشابه داخلی، قاچاق کاال، حمایت از تولید، تقویت تولید، بهبود فضای 
کسب و کار، تشویق سرمایه گذاری، ارزش پول ملی و نگاه بلندمدت 

تبیین شده است.
وی با بیان اینکه باید نقشه راه برنامه ریزی های استان باشد اظهار 
داشت: نقشه راه بلندمدت کشور برای نخستین بار به ویژه پس از 
انقالب شکوهمند اسالمی در افق 25 ساله تدوین و به عنوان سند ملی 
آمایش سرزمین در اسفندماه سال گذشته در شورای عالی آمایش به 

تصویب رسید.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با بیان اینکه  سند 
ملی آمایش این استان در شورای عالی آمایش سرزمین تصویب شد 
گفت: این سند نقشه راه تمام برنامه های کوتاه مدت سال 1400، 
میان مدت افق 1405 و بلندمدت افق 1414 بر اساس مدل مفهومی 

توسعه استان کرمان است. 
وی افزود: تمامی فعالیت های تعریف شده در بخش های مختلف این 
سند به گونه ای است که مجموع نیازها و مصارف آبی محدود به سقف 

آب قابل برنامه ریزی است.
رودری اصالح ساختار اقتصادی استان کرمان و منطقی کردن سهم 
بخش  های اقتصادی از طریق افزایش سهم ارزش افزوده بخش  های 
خدمات و صنعت و معدن و کاهش سهم بخش کشاورزی اعالم کرد و 
گفت: ارتقای رقابت  پذیری اقتصادی این استان از طریق افزایش بهره-

 وری در بخش کشاورزی و دانش محوری توسعه در بخش صنعت 
و معدن و خدمات و تبدیل استان به مهم ترین قطب معدنی کشور 
از طریق استفاده بهینه از قابلیت  های معدنی استان از دیگر اهداف 
این استان است. وی با اشاره به تقویت قطب کشاورزی استان کرمان 
باالخص جنوب از طریق توسعه و تکمیل زنجیره ارزش محصوالت 
اصلی با تاکید بر ارتقا بهره  وری عوامل تولید گفت: مدیریت پایدار منابع 
و مصارف آب کرمان افزایش بهره  وری آب با تاکید منطقی  سازی سهم 
بخش  های اقتصادی استان، توسعه و گسترش ظرفیت  های گردشگری 
و صنایع دستی با هدف افزایش ارزش افزوده این بخش در اقتصاد 
کرمان و بهینه سازی و افزایش بهره  وری تولید و مصرف انرژی در 

سال جاری دنبال می شود.
وی همچنین به ضرورت هایی از جمله تقویت و ارتقای خدمات برتر 
در سطح منطقه با توجه به مرکزیت استان در منطقه، توانمند سازی و 
توزیع متوازن و متعادل جمعیت و سکونتگاه  ها، کاهش عدم تعادل  ها و 
دوگانگی اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیکی و جغرافیایی شمال و جنوب 
استان، نظام متوازن خدمات و توسعه شبکه  های زیر بنایی درون و 
برون استانی جهت پشتیبانی از پسکرانه  های مکران و توسعه خدمات 
نوین بازرگانی و تقویت زیرساخت  ها و فعالیت  های بازرگانی با توجه به 

قابلیت  های توسعه مبادالت ملی و فراملی اشاره کرد.
دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان تصریح کرد: 
حفاظت فعال از منابع طبیعی و ذخائر زیست  محیطی و مدیریت جامع 
پسماند و کاهش آالینده  های زیست محیطی، ارتقای سطح امنیت این 
استان از طریق به کارگیری الزامات دفاعی، امنیتی، پدافند غیرعامل و 

مدیریت بحران در برنامه های توسعه  ای استان را از مهمترین اهداف 
بنیادین سند آمایش استان دانست.

وی با اشاره به برنامه میان مدت )1405( استان کرمان گفت: حدود 
50 درصد از اقتصاد استان مستقیم و غیر مستقیم متاثر از کشاورزی و 
شرایط خشکسالی است که تداوم شرایط ، ساختار فعلی را در آینده با 
دچار مشکل  خواهد کرد لذا  الزم است  با متعادل سازی سهم بخش 
های اقتصادی منطبق با قابلیت ها و تنگناها و منطقی سازی سهم 
بخش کشاورزی با توجه به اینکه علیرغم حدود یک دوم بارندگی در 

استان ، سهم بخش کشاورزی استان 2 برابر کشور است.
افزایش سهم بخش صنعت باالخص صنایع کوچک و متوسط 

) SME ها(
رودری اضافه کرد: افزایش سهم بخش خدمات با توجه اینکه سهم 

خدمات استان نسبت به ملی 18 واحد درصد پایین تر است.
وی ادامه داد: همچنین کاهش مصرف آب به میزان 1036.7 میلیون 
متر مکعب بر مبنای آب قابل برنامه ریزی به منظور تحقق توسعه پایدار 
استان و جبران بیالن منفی آب با توجه به منابع آب تجدید پذیر با 
افزایش مکانیزاسیون، احداث گلخانه، آبیاری نوین، اصالح الگوی کشت  
و ارتقای کشاورزی سنتی و معیشتی به کشاورزی مدرن، نسبت به 

اصالح ساختار اقتصادی استان گام برداریم.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان از هدف گذاری 
اقتصاد کالن استان در سال 1400 با افزایش 69 هزار میلیارد تومانی 
در تولید ناخالص داخلی استان و رشد اقتصادی چهار درصدی خبر 

داد.
وی افزود: سهم بخش کشاورزی 11 هزار میلیارد تومان 16 درصد، 
بخش صنعت و معدن 28 هزار میلیارد تومان چهار درصد و بخش 
خدمات 30 هزار میلیارد تومان 43 درصد، 40 هزار میلیارد تومان 
سرمایه گذاری جدید )بخش کشاورزی هفت هزار میلیارد تومان 19 
درصد، بخش صنعت و معدن 16 هزار میلیارد تومان 40 درصد و 

بخش خدمات 17 هزار میلیارد تومان چهار درصد است.
وی از ایجاد 45 هزار فرصت شغلی جدید همچون بخش کشاورزی 6 
هزار و 750 فرصت شغلی جدید 15درصد، بخش صنعت و معدن 18 

هزار فرصت شغلی جدید 40 درصد و بخش خدمات 20 هزار و 250 
فرصت شغلی جدید 45 درصد خبر داد.

رودری افزود: الگوی تامین مالی سال جاری 14 درصد بودجه دولت 
36 درصد بانک ها و موسسات موسسات اعتباری غیر بانکی چهار 
درصد بازار سرمایه 21 درصد شرکت ها و موسسات و نهادهای عمومی 
منابع  درصد  و 15  خارجی  درصد سرمایه گذاری  دولتی 10  غیر 

صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است .
از  استان کرمان همچنین  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  دبیر ستاد 
برگزاری 21 جلسه ستاد )پنج نشست شهرستانی و 16 جلسه استانی( 
در سال گذشته خبر داد و ادامه داد: از تعداد 159 مصوبه ستاد 113 

مصوبه اجرا شده و 44 مصوب نیز در مرحله اجرا قرار گرفته است.
وی با تشریح عملکرد 674 پروژه این استان و اینکه دوره برنامه ریزی 
شده برای اتمام پروژه ها به طور عمده دو ساله بوده )1399-1400( 
افزود: 17 هزار و 362فرصت شغلی جدید از محل اجرای این پروژه ها 

پیش بینی شده بود که قریب به 70 درصد آن محقق شده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان خاطرنشان کرد: 
پنج پروژه از 24 پروژه جهش تولید استان در سال 99 به اتمام رسیده 
و اجرای 19 پروژه دیگر از راه پیگیری تکمیل سه پروژه عمرانی بخش 
دولتی، پرداخت تسهیالت سرمایه ثابت و سرمایه در گردش به 14 
پروژه بخش خصوصی با سه درصد یارانه سود، سرمایه گذاری بخش 
خصوصی شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی در 2 پروژه 

در دست اقدام است.
وی همچنین چارچوب کلی پروژه های پیشنهادی دستگاه ها در سال 
1400 را انطباق حداکثری پروژه ها با اسناد باالدستی کشور و استان 
اعالم کرد گفت: از این دست می توان به سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی، برنامه ششم کشور و استان، نظریه پایه توسعه و سند آمایش 

استان، اولویت ها و جهت گیری های بودجه سال 1400 اشاره کرد.
رودری افزود: محورها و اولویت های مهم در تعریف پروژه از جمله 
تحقق شعار سال )تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها(، تکمیل پروژه 
های نیمه تمام و اولویت دار، افزایش ظرفیت تولید داخلی با تاکید بر 
ارتقای بهره وری عوامل تولید و استفاده از ظرفیت های بدون استفاده، 
حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال مولد، بهبود معیشت اقشار آسیب 
پذیر، بهبود محیط کسب و کار در بخش های اقتصادی استان و 

افزایش ظرفیت صادرات غیرنفتی از این استان هستند.   
وی گفت: از دیگر این موارد به ارتقای میزان جذب سرمایه گذاری 
در استان کرمان، مقابله و خنثی سازی اثر تحریم ها و تبدیل آنها به 
فرصت، بهره گیری از ظرفیت ها و تقویت مشارکت بخش خصوصی در 
فعالیت های اقتصادی استان، ساماندهی پروژه های عمرانی استانی با 
تأکید بر واگذاری آنها و استفاده از رویکرد مشارکت عمومی خصوصی 
برای اجرا و تکمیل آنها، مقابله با بحران های زیست محیطی، افزایش 
نفوذ فناوری های نوین در بخش های مختلف اقتصادی استان خواهند 
بود. دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان از 6 برنامه 
اجرایی پیشنهادی از جمله تکمیل و توسعه زنجیره تولید، توسعه 
اقتصاد دانش بنیان، بهبود فضای کسب و کار و تکمیل پنجره واحد، 
احصای قوانین و دستورالعمل ها زائد و موانع سرمایه گذاری و تولید، 
برنامه کاهش فقر و اقتصاد کرونا، تامین مالی و شناسایی فرصتهای 
نیازمند سرمایه گذاری به عنوان برنامه ها و بسته های سیاستی در 

راستای پشتیبانی ها و مانع زدایی ها خبر داد.
وی افزود: ضرورت دارد دبیران هر برنامه پس از هماهنگی الزم با 
مسئوالن مربوطه تا پایان اردیبهشت ماه محورها، فعالیت ها و اقدامات 
متناسب ، اهداف کمی، دستگاه های همکار و برنامه زمانبندی هر 

برنامه را به دبیرخانه ستاد ارسال کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان گفت: نمایشگاه قرآن کریم به مناسبت 
ماه مبارک رمضان از 11 تا 20 اردیبهشت به صورت مجازی برگزار می شود.

محمد رضا علیزاده افزود: نمایشگاه قرآن کریم تا سال 98 در ماه مبارک رمضان از طرف 
معاونت قرآن و عترت به صورت حضوری برگزار می شد، اما از سال قبل به دلیل شیوع  

ویروس کرونا این نمایشگاه به صورت مجازی اجرا می شود.
وی تصریح کرد: مهلت ثبت نام ناشران و موسسات قرآنی از 23 فروردین آغاز شده 
است و تا 28 فروردین ادامه دارد و تمام ناشران و موسسات و مراکز قرآنی که مایل به 
حضور در نمایشگاه قرآن هستند، می توانند در سامانه مربوطه ثبت نام کرده و بعد از 

مرحله ثبت نام، کار ارزیابی و پاالیش آنها انجام خواهد شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان اظهار داشت: بخش های فروشگاهی 
و محتوایی در نمایشگاه قرآن کریم امسال فعالیت دارند و بستر برگزاری این نمایشگاه 
همچون نمایشگاه مجازی کتاب است که سال گذشته برای اولین بار به دلیل ویروس 

کرونا توسط خانه کتاب برگزار شد.
وی ادامه داد: بخش فروشگاهی نمایشگاه مجازی قرآن کریم به فروش کتاب های 
چاپی در حوزه دین و دفاع مقدس اختصاص دارد و  برای بیش از 40 هزار اثر مکتوب 

مجوز انتشار در نمایشگاه فراهم شده است.
علیزاده تاکید کرد: کتاب هایی که مجوز چاپ آنها مربوط به ابتدای سال 1392 تا پایان 
اسفند 99 بوده و منتشر شده اند، اجازه عرضه و فروش در نمایشگاه قرآن کریم را دارند.

وی با بیان اینکه ناشران شرکت کننده در نمایشگاه قرآن ملزم به ارائه 20 درصد 
تخفیف برای  تمام محصوالت خود هستند تصریح کرد: ناشران می توانند برای ثبت 
نام به سامانه خانه کتاب مراجعه کنند و موسسات قرآنی باید در سامانه معاونت قرآن 
و عترت ثبت نام اولیه را انجام دهند، اما سامانه نمایشگاه مجازی قرآن 11 اردیبهشت 

در دسترس خواهد بود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان با اشاره به برگزاری نوزدهمین آزمون 
سراسری قرآن و عترت در نیمه ماه مبارک رمضان افزود: این آزمون قرار بود در روزهای 
13 تا 15 اسفند برگزار شود، اما به دلیل مشکالت و فراهم نشدن زیر ساخت فنی به 

تعویق افتاد و طی روزهای هشتم تا دهم اردیبهشت مصادف با پانزدهم ماه مبارک 
رمضان سالروز میالد امام حسن مجتبی )ع(  به صورت مجازی برگزار خواهد شد. 
وی گفت:  بیش از 120 هزار نفر در سراسر کشور برای شرکت در نوزدهمین آزمون 

سراسری قرآن و عترت ثبت نام کرده اند که در 14 رشته به رقابت خواهند پرداخت.
علیزاده ادامه داد: ترجمه و مفاهیم قرآن کریم در دو رشته ترجمه سوره بقره و تفسیر 
سوره بقره، بخش معارف اهل بیت )ع( در سه رشته حفظ و مفاهیم نهج  البالغه، حفظ 
و مفاهیم صحیفه سجادیه و سبک زندگی معصومان و حفظ قرآن کریم در رشته های 
حفظ و مفاهیم جزء30، حفظ و مفاهیم جزء اول، حفظ و مفاهیم سوره بقره، حفظ 
و مفاهیم   پنج جزء اول، حفظ و مفاهیم 10 جزء اول، حفظ و مفاهیم 15 جزء اول، 
حفظ و مفاهیم 20 جزء اول، حفظ و مفاهیم 25 جزء اول و حفظ و مفاهیم کل قرآن 

کریم از رشته های آزمون قرآن و عترت محسوب می شود.
وی تاکید کرد: سنجش و ارزیابی کمی و کیفی عملکرد آموزشی مؤسسات و مراکز 
قرآنی کشور و ایجاد انگیزه در میان عموم مردم جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان برای 

فراگیری معارف قرآن و عترت، از اهداف آزمون قرآن و عترت است.

مدیرکل ارشاد کرمان: 

نمایشگاه قرآن کریم مجازی برگزار می شود

رییس سازمان مدیریت: 

70 درصد پروژه های نیپا کرمان تصویب شد

به گزارش روابط عمومی مخابرات 
منطقه کرمان ،روز یکشنبه 29 
فروردین ماه مهندس فالح مدیر 
کل ارتباطات زیر ساخت استان 
کرمان به همراه جمعی از مدیران 
با مهندس سید رهام حسینی 
کرمان   منطقه  مخابرات  مدیر 

دیدار و گفتگو کردند.
حسینی   رهام  سید  مهندس 
اعیاد  و  نو  سال  تبریک  ضمن 
نامگذاری  به  اشاره  با  شعبانیه 
امسال توسط مقام معظم رهبری 
العالی( گفت: مخابرات  )مدظله 
منطقه کرمان  همچون گذشته 
راستای  در  را  همه همت خود 
تحقق منویات رهبر فرزانه انقالب 
با برنامه  به کار خواهد بست و 
ریزی مستمر در جهت پشتیبانی 
خواهد  گام  داخلی   تولید  از 

برداشت. مدیر مخابرات منطقه کرمان با بیان اینکه کانال های ارتباطی و سیستم های مخابراتی ، یکی از نیازهای 
ضروری همه آحاد جامعه در عصر حاضر است، افزود: امروزه اهالی دورافتاده ترین روستاها نیز برای برآورده کردن 
نیازهای خود درخواست استفاده از اینترنت و خطوط مخابراتی را داشته و ما نیز در راستای مشتری مداری و رضایت 

بیش از پیش همشهریان عزیز همچون گذشته با توان هر چه بیشتر در این عرصه گام برخواهیم داشت.
در این جلسه مهندس فالح مدیر کل ارتباطات زیر ساخت  ضمن تبریک سال نو وارزوی سالی سرشار از سالمتی با 
اشاره به اهمیت نقش ارتباطات و فناوری اطالعات در توسعه و پیشرفت جامعه ، اظهار داشت: توسعه شبکه ارتباطی 
و استفاده مردم از اینترنت ، روز به روز در حال گسترش است بطوریکه این فناوری با زندگی روزانه مردم گره خورده 

است و هر روز به تعداد استفاده کنندگان از این تکنولوژی و فناوری جدید ارتباطی افزوده می شود .
گفتنی است؛ در این جلسه هم اندیشی جهت رشد روز افزون وضعیت ارتباطی استان در زمینه های تلفن ثابت،سیار 

و سرویس های باند پهن پرداختند.
همچنین  در پایان این جلسه هم اندیشی مسائل مربوط به فیبرهای پروتشن تحویلی از شرکت ارتباطات زیر ساخت 

نیز مورد بحث وبررسی قرار گرفت.

دیدار مدیر کل ارتباطات زیر ساخت استان کرمان 
با مدیر مخابرات منطقه کرمان

 معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای کرمان گفت: به دلیل کاهش بارندگی ها و نزوالت جوی، ورودی سال 
آبی جاری 1400-1399 نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 80 درصد کاهش یافته است.

حسن امیری افزود: همچنین در پی کاهش ورود آب به سدهای استان کرمان ذخیره آبی مخازن این سدها نیز از 90 
درصد ظرفیت در سال آبی قبل به 58 درصد ظرفیت در سال آبی جاری کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر چهار سد فعال در استان کرمان وجود دارد اظهار داشت: کل ورودی آب به سدهای 
استان 104 میلیون و 800 هزار مترمکعب است که این عدد در سال قبل 598 میلیون و 500 هزار متر مکعب بود 

و کاهش چشمگیری مشاهده می شود.
 معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای کرمان تصریح کرد: همچنین خروجی آب سدهای استان از 406 میلیون 

و 800 هزار مترمکعب در سال 99 به 173 میلیون و 600 هزار متر مکعب در سال جدید آبی کاهش پیدا کرده است. 
وی ادامه داد: حجم مخازن سدهای استان کرمان نیز از مجموع 522 میلیون و 300 هزار متر مکعب در سال گذشته 

به 337 میلیون و 100 هزار متر مکعب کاهش داشته است. 
امیری تاکید کرد: این موارد بیانگر وضعیت خشکسالی در سال آبی جاری در استان کرمان است و نیاز به مدیریت 
صحیح مخازن سدهای استان وجود دارد، به نحوی که امکان تامین نیازهای آبی مشترکین سدهای در ادامه سال 

ابی جاری و حتی در صورت تداوم خشکسالی میسر باشد. 
وی ادامه داد: سدهای جیرفت، تنگوئیه سیرجان، شهید سلیمانی بافت و نساء بم در استان کرمان با مجموع ظرفیت 

583 میلیون و 200 هزار متر مکعب از منابع مهم تامین آب شرب و کشاورزی استان هستند.

عباس سعیدی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: برداشت سیر از اواسط فروردین ماه سال جاری 
آغاز و هم اکنون در حال انجام است

وی گفت: سیر به دلیل کوتاهی  دوره رشد و مصرف آب مناسب الگوی کشت مناسبی برای استان کرمان می باشد.
وی گفت: امسال 700 هکتار سیر کشت شده است که عمده آن در شهداد میباشد و محصول بدست آمده دارای 

کیفیت بسیار باالیی است
وی افزود: چند سالی است برای صادرات سیر برنامه ریزی های خوبی صورت گرفته است که متاسفانه امسال به دلیل 
کرونا با محدودیت روبرو شده ایم اما خوشبختانه به دلیل اینکه حجم سیر زیاد نیست  دغدغه صادرات را نداریم. 
ایشان ادامه داد: حدود 20 درصد سیری که از نیمه دوم فرورین برداشت شده تا کنون به فروش رفته و20 درصد از 
این سیر نیاز بذری خود کشاورز می باشد که این حدود 5 هزارتن می باشد که با این وجود، 17 تا 18 هزار تن از 28 

هزار تن تا 30 هزار تن سیری که  در استان  تولید شده است در صف فروش قرار دارد.
سعیدی خاطر نشان کرد:   با سازمان تعاون روستایی هماهنگ شده است  چنانچه  محصول باقی مانده به فروش 
نرفت ورود پیدا کرده و نسبت به خرید توافقی سیر اقدام نماید که سیر روی دست کشاورز نماند.وی افزود: یکی دیگر 
از راهکارهای فروش سیر مکاتبه  با همه میادین میوه و تره بار است که خرید خود را از طریق استان کرمان انجام 
دهند رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان در خصوص گالیه کشاورزان در خصوص ارزان بودن قیمت سیر 
گفت: اوایل فصل برداشت قیمت سیر ارزان تر می باشد و با ورود خریداران به بازار سیر به قیمت واقعی خود می رسد  

البته سیر باید قیمت معقولی داشته باشد که بازار کشش داشته باشد.
 وی ادامه داد: قیمت سیر بر اساس قیمت توافقی از سوی تعاون روستایی، قیمتی که بازار کشش فروش داشته 

باشد تعیین می شود.

کشت سیر در استان کرمان یکی از برنامه های الگوی کشت است

معاون آب منطقه ای: 

ورود آب سدهای کرمان 80 درصد کاهش یافت


