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بدینوسیله از تالش ها و خدمات شــبانه روزی جنابعالی و پرســنل خدوم و زحمتکش آن کالنتری در خصوص حفظ امنیت منطقه 
پارک مطهری ،بلوار قدس و مالک اشتر و... تقدیر و تشکر بعمل می آوریم و موفقیت و سربلندی شما را از ایزد منان خواستاریم. 

جمعی از اهالی  و کسبه منطقه پارک مطهری،بلوار قدس و مالک اشتر شمالی 

استاندار کرمان:

حساب شرکت های بزرگ اقتصادی  به کرمان  برگردد
پنجمین نمایشگاه گردشگری و چهاردهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی

نمایشگــاه صنایع دستـی  در کرمان گشایش یافت

در همایش بزرگداشت صنعت و معدن و هفته صنایع کوچک استان صورت گرفت؛

  تجلیل از گهرزمیـن، به عنـوان واحـد نمونه معدنــی
 و صنایع معدنی استان

کرمان دیاری که باید مقصد کرمان دیاری که باید مقصد 
گردشگران باشدگردشگران باشد
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با حضور  رئیس جمهور  در مراسم گرامیداشت روز ملی صادرات؛

شرکـت ملـی مس صـادر کننـده برتــر شـد
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بــا حضــور وزیــر میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع 
دســتی و جمعــی از مســئوالن اســتانی هتــل کاروانیــکا 

)کاروانسرای وکیل( کرمان افتتاح شد.
بــه گــزارش جام جــم، عــزت اهلل ضرغامــی در مراســم 
افتتاحیــه هتل کاروانیــکا )کاروانســرای وکیل( با اشــاره 
به تصمیم خوبی که در دهــه در ۷۰ در خصوص واگذاری 
ابنیه تاریخــی به بخش خصوصی در کشــور گرفته شــد، 
اظهار کــرد: کارنامــه خوبــی در این حــوزه وجــود دارد، اما 
متاســفانه شــاهد هســتیم برخی از پروژه ها، پروژه های 
موفقــی نبــوده و واگذاری هــا خوبــی صــورت نگرفتــه، 
امــا هتــل کاروانســرای وکیــل بــا ایــن کیفیفــت خــوب و 
اســتاندارد و تلفیق ســنت و مدرنیتــه یکــی از مصادیق 
ارزشــمندی اســت کــه مــا را در ادامه اجــرای ایــن قانون 

تشویق و ترغیب می کند.
وی می افزاید: انگیزه در مدیریت حرف اول می زند و این 
انگیــزه نیــز عشــق و ایمــان بــه کار می باشــد و مجموعه 

کاروانسرای وکیل با انگیزه و عشق احیا شده است.
طبق اعالم وزیر میــراث فرهنگی و گردشــگری، با همت 
مجلــس شــورای اســالمی و دولــت ســیزدهم، ســقف 
اعتبــار تبصــره ۱۸ ایــن وزارتخانــه کــه در ســال ۱۳۹۹، ۳۰۰ 
میلیارد تومان بــود، در ســال ۱۴۰۰ به ۱۲۰۰ میلیــارد تومان 
رسید و خوشبختانه این ســهم در ســال جاری تا ۱۰ هزار 
میلیارد تومان در نظر گرفته شــده و با سهم بانک ها به 

۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
محمدمهــدی فــداکار اســتاندار کرمــان گفــت: اســتان 
کرمــان بــا وجــود داشــتن پنــج فــرودگاه و ظرفیت هــای 

بسیار خوب در حوزه گردشگری از جمله هفت اثر ثبت 
جهانی متاسفانه معرفی نشده و ناشناخته باقی مانده 
اســت.به گفتــه وی، هــر چنــد کار هــای خوبــی در حــوزه 
گردشــگری در اســتان کرمــان صــورت گرفته اســت، اما 
گردشــگری این خطه در زیر ســقف معادن و کشــاورزی 
گــم شــده اســت و امیدواریــم ایــن صنعــت در اســتان 

کرمان از غربت بیرون بیاید.

با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و جمعی از مسئوالن استانی صورت گرفت: 

هتل کاروانیکای کرمان افتتاح شد
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ثار و نشر ارزش های دفاع مقدس اســتان کرمان گفت: ۷۵۰ اثر  مدیرکل حفظ آ
از ۱۵۰ هنرمند از سراســر اســتان کرمان به دبیرخانه جشــنواره تولیدات هنری 

فانوس ارسال شده است.
 وی در نشســت خبــری بــا اصحاب رســانه اســتان کرمــان در ارتبــاط بــا برگزاری 
اختتامیــه جشــنواره فانــوس و جشــنواره ملــی فعــاالن فضــای مجــازی، اظهــار 

داشت: ششمین جشــنواره تولیدات هنری فانوس در کرمان برگزار می شود.
وی با بیان این که نشــر ارزش های دفاع مقــدس با اســتفاده از ابزارهای هنری 
در دســتور کار اســت، گفت: جشــنواره فانــوس یکــی از این ظرفیت هاســت و 
دومین ســال اســت که ایــن جشــنواره در دو مرحلــه اســتانی و کشــوری برگزار 

می شود.

ثار و نشــر ارزش های دفــاع مقدس اســتان کرمان با اشــاره به  مدیرکل حفــظ آ
این که اســتان کرمان نیز در ایــن زمینه فعال بوده اســت، افــزود: هفته هنری 
فانــوس را در جشــنواره بــرای اســتان کرمــان تعریــف کردیم.این جشــنواره به 
مدت یک هفتــه در قالــب برگــزاری کارگاه های آموزشــی در حوزه هــای مختلف 

، فیلم و سرود برگزار می شود،. تئاتر

750 اثر به دبیرخانه جشنواره تولیدات هنری فانوس کرمان رسید

خبــر
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ضمیمه رایگان روزنامه در   کرمانضمیمه رایگان روزنامه در   کرمان

هنریهنری
 اجتماعی اجتماعی

مدیرکل جدید
 راه و شهرســازی استان کرمان 

منصوب شد

طــی حکمــی از ســوی وزیــر راه و شهرســازی رضا 
حافظــی بــه ســمت سرپرســت اداره کل راه و 

شهرسازی استان کرمان منصوب شد.
فــداکار  محمدمهــدی  جــم،  جــام  گــزارش  بــه 
اســتاندار کرمــان در این جلســه بــا بیــان این که 
نیــاز به مســکن بحــث همه مــردم اســت، اظهار 
داشــت: متاســفانه در ایــن شــرایط اجــاره بهــا و 

نداشتن مسکن بسیار مشکل آفرین است.
ح های اجرای مسکن  وی با اشاره به این که از طر
در اســتان کرمان حمایت می کنیم و در جلسات 
شــورای مســکن اســتان نیــز پیگیــر هســتیم، 
گفــت: روزمرگــی در ادارات قابل قبول نیســت و 
باید از بروکراســی اداری در دســتگاه های اجرایی 

کاسته شود.
علی حاجی زاده مدیرکل ســابق راه و شهرســازی 
بیــان  بــا  ایــن جلســه  نیــز در  کرمــان  اســتان 
این کــه وزارت راه و شهرســازی در اســتان ها 
ماموریت های متنوعی دارد، اظهار داشت: یکی 
از وظایف ایــن وزارتخانه ســاخت راه هــای اصلی 
و فرعــی اســت.وی بــا اشــاره بــه این کــه کرمــان 
اســتانی پهنــاور اســت و بــه واســطه موقعیــت 
راه هــا  احــداث  ضــرورت  اســتان  جغرافیایــی 
و توســعه آن بســیار اهمیــت دارد، گفــت: 560 
کیلومتــر باقیمانده شــبکه بزرگراهی در اســتان 
کرمان اســت که بــه 12 میلیارد تومــان اعتبار نیاز 
دارد.حاجــی زاده با بیــان این که در بافــت تاریخی 
ســرمایه گذاران  و  داریــم  ارتفــاع  محدودیــت 
تمایلــی بــرای حضــور در ایــن منطقــه از شــهر 
ندارنــد، گفت: حــدود 500 هکتار از شــهر کرمان، 

بافت تاریخی است که محدودیت ارتفاع دارد.
 پــس از اســتعفای علــی حاجــی زاده، مدیــرکل 
ســابق راه و شهرســازی اســتان کرمــان رضــا 
حافظی طی حکمی از سوی وزیر راه و شهرسازی 
به ســمت سرپرســت اداره کل راه و شهرســازی 

استان کرمان منصوب شد.

به گزارش جام جم کرمان  /حکمت قاسم خانی
از کرمان گفتن و نوشــتن کار سختی اســت؛ از استانی 
که شاید بیشتر مردم فقط آن را به ارگ بم و پسته اش 
می شناســند امــا بــه معنــای واقعــی، جهانــی اســت 
فشرده شده در نیمه جنوب شرقی و نیمه کویری ایران. 
برای این ادعای مان ســند هم داریم و آن این که در هر 
بخش که سراغ ظرفیت های این اســتان بروید، حرف 
اول یــا دوم را می زنــد. اســتان کرمان ۱۱درصد وســعت 
ایران را بــه خــود اختصــاص داده و از نظر مســاحت در 
صدر استان های کشور نشسته اســت. در این پهنه 
وسیع کویری، بهشت های متعددی خوابیده است؛ 
از بهشــت معــادن رنگارنــگ و متنــوع و غنــی گرفته تا 
ع  بهشــت جاذبه های تاریخی و طبیعی تا بهشت مزار
و باغاتی که استان را به قطب کشاورزی و تولیدکننده 
برتر محصوالت کشاورزی و باغی در کشور تبدیل کرده 
اســت. کرمــان بیشــترین اثــر ثبت جهانــی  و ثبت ملی 
شــده ایــران را بــه خــود اختصــاص داده اســت. تنــوع 
تاریخی، طبیعی و فرهنگی بی نظیری دارد. آثار و نشانه 
تمدن های ۱۰هزار ســاله در برخی مناطق آن به ویژه در 
حوزه هلیل رود و جیرفت یافت شــده اســت و همین 
باعث شده به بهشت باستان شناسان و قاچاقچیان 
اشیای عتیقه هم تبدیل شود. پسته اش پرآوازه است. 
قاووت و کلمپه اش کام بسیاری را شیرین کرده است. 
قالی اش شهره آفاق است. ارگ بم و باغ شاهزاده اش 
در شــعر شــاعران نشســته و کویــر جهانی لــوت آن با 
کلوت های افســونگرش بهشــت کویرگردان ایرانی و 
خارجی شده است. کویری که از سال۹۸ تاکنون محل 
تولد جدیدترین دریاچه زیبای ایران شده است. اینها 
که گفتیم باز خالصه و  عصاره ای اســت از داشته های 

بسیار ارزشمند و متنوع  استان کرمان در بخش های 
مختلف که متاسفانه نه من و شما که حتی مسووالن 
استانی و کشــوری هم گویا تاکنون پی به این ظرفیت 
واال نبــرده و از آن در جهــت توســعه ایــن خطــه بهــره 

نبرده اند.
استان کرمان در فالت ایران از قدیمی ترین کانون های 
شهرنشــینی اســت و بــا داشــتن هفت اثــر تاریخــی 
ثبت شده در فهرست آثار جهانی یونسکو به نام های 
باغ شاهزاده ماهان، ارگ تاریخی بم، روستای صخره ای 
میمند شــهر بابک، بخشــی از بیابان لوت، قنات های 
، اکبرآباد و قاســم آباد بم، رتبه نخست  گوهر ریز جوپار
 کشــور را در آثار جهانی به خود اختصاص داده اســت.

کرمان به لحــاظ جاذبه های گردشــگری )اعم از تاریخی 
و طبیعی( به قدری غنی است که می توان بارها به این 
استان سفر و هربار شگفتی تازه ای را کشف کرد. تاریخ 
کرمان بســیار غنی و در عرصه های باستان شناســی و 
تاریخی فوق العاده قوی است؛ به تعبیری استان کرمان 
بهشت باستان شناسی ایران به شمار می رود و فقط 
در جنوب اســتان در حوزه هلیــل رود ۴۰۰کیلومترمربع 

محوطه باستان شناسی وجود دارد. 
کرمــان در حــوزه صنایع دســتی نیــز جــزو اســتان های 
شــاخص اســت و هنرمنــدان زیــادی در ایــن بخــش 
تولیــدات باکیفیت، متنــوع و منحصر به فــردی مانند 
فرش، پته و گلیم شیرکی پیچ سیرجان را تولید و روانه 

بازار می کنند.
این اســتان امــا باوجــود چنیــن ظرفیت بی نظیــری در 
داشــته های تاریخی و طبیعی و هنری هنوز نتوانسته 
از این ظرفیت برای توســعه و رونق گردشــگری خود و 
همچنیــن اشــتغال زایی و درآمدزایی اســتفاده کند و 

به عنوان یک مقصد اصلی گردشگری شناخته شود.
یکــی از دالیــل ایــن امر نبودســرمایه گذاری کافــی در 
صنعت گردشگری این استان و نبود زیرساخت های 
الزم در مناطق نمونه گردشگری است.درحال حاضر با 
توجه به پهناوربودن اســتان و پراکندگی آثار تاریخی و 
جاذبه های طبیعی، مســیر برخی از جاده های ارتباطی 
به مناطق نمونه گردشگری نامناسب و اماکن اقامتی 

و پذیرایی استاندارد در نقاط مختلف وجود ندارد. 
در نهایــت این کــه متاســفانه ایــن اســتان نه تنهــا 
)به نســبت  نتوانســته در بخــش جــذب گردشــگر
جاذبه های ممتاز و متنوعش( و اشتغال و درآمدزایی 
حرفی برای گفتن داشــته باشــد، بلکــه در زمینه حفظ 
میراث تاریخی خود نیز دچار مشــکالت زیادی اســت، 
به گونــه ای کــه هربــار خبــری از تخریــب یــا تهدیــد یک 
بنای تاریخی مهم)به ویژه در شــهر کرمان( به واســطه 
توسعه های ناهمگون شهری یا نبودمحافظت درست 
و اصولــی می شــنویم کــه بــه مهم تریــن دغدغــه ایــن 
روزهای میراث دوستان کرمانی هم تبدیل شده است.

خاکی که پر از فلزات و سنگ های 
گرانبهاست

کرمان از دیرباز به بهشت معادن ایران شهرت داشته 
است. اســتانی با وســعت فراوان که بخشــی از ذخایر 
معدنی غنی آن در گستره وســیعی در شمال، جنوب، 
شرق و غرب آن قرار دارد. استانی که ذخایر غنی معدنی 
همچون مس در شهربابک و رفسنجان، سنگ آهن 
در سیرجان و زرند و زغال سنگ در کوهبنان، زرند و راور 
و کرومیت و تیتانیوم در جیرفت و کهنوج از مهم ترین 
قابلیت های اقتصادی آن است. اســتانی که طی چند 
ســال گذشــته با برنامه ریزی های صورت گرفتــه ده ها 
هــزار میلیــارد تومــان در بخــش صنعــت و معــدن آن 
سرمایه گذاری شده تا قطار توسعه و پیشرفت کرمان 
 با ریل گذاری صورت گرفته از مســیر معادن عبور کند.
پهناورترین استان کشور بودن در کنار ذخایر معدنی 
فراوان باعث شده کرمان تنها استان کشور باشد که 
دارای دو سازمان جداگانه صنعت، معدن و تجارت در 
شمال و جنوب استان است. سازمان هایی که هرکدام 
به صورت جداگانه و مجزا مدیریت صنعت و معدن را 
در شهرستان های تحت پوشش خود بر عهده دارند.

اداری و مالــی دانشــکده دندانپزشــکی  معــاون 
کرمــان از افتتــاح کلینیــک تخصصــی دندانپزشــکی 

بعثت ۶ شهر کرمان در این دانشکده خبر داد.

بــه گــزارش جــام جــم، دکتــر ایمــان محمــدزاده بــا 
اعــالم ایــن خبــر اظهــار کــرد: درمانــگاه تخصصــی 
دندانپزشــکی بعثت ۶ بــا حضور اســاتید متخصص 

و اعضــای هیــات علمــی دانشــکده دندانپزشــکی 
دانشــگاه علوم پزشــکی کرمان بــا تعرفــه دولتی به 

مردم خدمت رسانی می کند.
اداری دانشــکده دندانپزشــکی  معــاون مالــی و 
تخصص هــای  کلیــه  این کــه  بیــان  بــا  کرمــان، 
، ترمیمــی،  بیماری هــای دهــان، اورتودنســی، پروتــز
درمــان ریشــه، جراحــی لثــه، جراحــی فک، صــورت و 
اطفــال در این درمانــگاه انجام می شــود افزود: این 
کلینیــک تخصصــی در راســتای برنامــه تحــول نظام 

سالمت راه اندازی شده است.

وی بــا بیــان این کــه اســتاندارد تجهیزات، اســتریل 
و ضــد عفونــی کــردن وســایل دندانپزشــکی در این 
کلینیک در حد اســتاندارد بیمارســتان است اظهار 
کــرد: همشــهریان کرمانــی می توانند هــم به صورت 
حضــوری و هم به صــورت آنالیــن و از طریــق آدرس 
nobat.kmu.ac.ir بــه صــورت حضــوری اقــدام بــه 

نوبت گیری کنند. 
در   ،۶ بعثــت  دندانپزشــکی  تخصصــی  درمانــگاه 
انتهــای خیابــان شــفا جنــب اورژانــس بیمارســتان 

شفا واقع است.

پنجمیــن نمایشــگاه گردشــگری و چهاردهمیــن 
نمایشــگاه سراســری صنایــع دســتی در محــل 

نمایشــگاه های دائمی کرمان گشایش یافت.
به گــزارش جام جــم،  اســتاندار کرمان در مراســم 
افتتاح ایــن نمایشــگاه با اشــاره بــه ظرفیت های 
گردشــگری اســتان گفــت: کرمــان در ســه حــوزه 
میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی 
ع اقلیمــی و  حــرف بــرای گفتــن دارد و دارای تنــو
یبــا اســت.محمدمهدی فــداکار  چهــار فصــل ز
وســتا های اســتان  ود: در تمــام شــهر ها و ر افــز
کرمــان جاذبه هــای و ظرفیت هــای گردشــگری 
را می بینیــم، امــا ظرفیت هــای گردشــگری ایــن 
استان معرفی و دیده نشده است.وی تاکید کرد: 
اتصال کرمان به مثلث گردشــگری یزد، اصفهان 
و فارس جــزو مطالبات مردم این اســتان اســت.

بگفتــه اســتاندار کرمــان در کنــار ظرفیت هــای 
میــراث فرهنگــی و گردشــگری تســهیالت خوبــی 
در قالب تبصره ۱۸ پیش بینی شــده و از ســرمایه 
گــذاری در این حــوزه حمایــت می شــود.مدیرکل 
میــراث فرهنگــی، گردشــگری وصنایــع دســتی 
استان کرمان هم گفت: در این نمایشگاه ضمن 
معرفی ظرفیت های گردشگری استان ۱۶ شرکت 
گردشگری و ۷۵ نفر از جامعه حرفه ای تورگردانان 
کشــور حضور دارند.فریــدون فعالی؛ گردشــگری 

گردشــگری  و  مقاومــت  گردشــگری  ســالمت، 
طبیعی با نگاه ویژه به کویر لوت و شــهداد را سه 

رویداد مهم در کنار این نمایشــگاه اعالم کرد.
وی با اشــاره به افتتــاح هتل کاروانســرای تاریخی 
وکیــل شــهر کرمــان، گفــت: ایــن نمایشــگاه بــا 
فرهنگــی،  میــراث  یــر  وز ضرغامــی  حضــور 

صنایع دستی و گردشــگری افتتاح می شود.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، گردشــگری وصنایــع 
دســتی اســتان کرمــان از حضــور ۲۷ اســتان در 
بخش صنایع دســتی در این نمایشــگاه خبر داد 
و افزود: ۱۰۱ رشــته صنایع دستی در استان وجود 
دارد و برای معرفی صنایع دســتی اســتان و ســایر 

اســتان ها ۲ هــزار مترمربــع بــه فعاالن ایــن حوزه 
در این نمایشــگاه اختصاص داده شده است.

رئیــس اتــاق بازرگانــی اســتان کرمــان نیــز گفــت: 
حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
می توانــد جایگزیــن فعالیت هایــی شــود کــه بــا 

منابع تجدید ناپذیــر فعالیت می کنند.
از  حمایــت  ود:  افــز زاده  طبیــب  مهــدی  ســید 
گردشــگری در کرمــان فقــط در حد حرف اســت و 
محدودیت هــای اعتبــاری و شناســایی نشــدن 
ظرفیت هــا باعث شــده تا این اســتان بــه عنوان 

مقصد اصلی گردشــگری تلقی نشود.
پنجمیــن نمایشــگاه گردشــگری و چهاردهمیــن 
نمایشــگاه سراســری صنایــع دســتی کارمانیــا 
، کرمــان ســرزمین شــگفتی های پنهــان  بــا شــعار
کار خــود را در مســاحتی بــه وســعت ۳ هــزار متــر 
مربع آغاز کرد. پنجمین نمایشــگاه گردشــگری و 
چهاردهمین نمایشگاه سراســری صنایع دستی 
اســتان کرمــان بــا ۱۸۰ غرفــه صنایــع دســتی و ۱۵ 
غرفــه گردشــگری تــا نهــم آبــان از ســاعت ۱۶ تا ۲۱ 

پذیرای عالقه مندان است.

نمایشگــاه صنایع دستـی
 در کرمان گشایش یافت

یمــه 10 میلیــون تومانی عدم  جر
ج قیمت در انتظار واحدهای  در

صنفی متخلف

مدیرکل تعزیــرات حکومتی اســتان کرمــان گفت: 
واحدهــای صنفی تــا چهــارم آبان ماه فرصــت دارند 
خ نامه اقــدام کننــد در غیر این  نســبت به نصب نر
صورت تا ســقف ۱۰ میلیون تومان جریمه در انتظار 

متخلفان است. 
بــه گــزارش جام جــم، ارســالن میــری در حاشــیه 
کارگروه اقدام مشــترک تنظیــم بازار ملی و اســتانی 
در جمــع خبرنــگاران با اشــاره به مصوبــات کارگروه 
اقدام مشــترک تنظیــم بــازار ملــی و اســتانی، اظهار 
داشــت: در ایــن کارگــروه تاکیــد شــد کــه کلیــه 
خ نامه هــا، شــامل کاال و خدمات باید در ســامانه  نر

ج شده باشد. ۱۲۴ در
وی بــا بیــان این کــه اتحادیه هــا ملــزم بــه نظــارت بر 
عملکــرد اعضــای خــود هســتند، گفــت: در کنــار 
و  کشــاورزی  جهــاد  ســازمان های  اتحادیه هــا، 
صنعت، معدن و تجارت هم ملزم هســتند نظارت 

و بازرسی الزم را انجام دهند.
مدیــرکل تعزیــرات حکومتی اســتان کرمــان تاکید 
خ نامه هایــی که در  کــرد: اگــر واحدهــای صنفــی از نر
 
ً
ج شــده تخطی داشته باشند، قطعا سامانه ۱۲۴ در

برابــر موازیــن قانونی بــا متخلفــان برخــورد خواهد 
شد.

وی بــا بیــان این کــه همــه روســای اتحادیه هــای 
خ نامــه در واحدهــای صنفی  صنفــی بایــد نصــب نر
عضــو اتحادیه هــای خــود را جــدی بگیرنــد، ادامــه 
داد: تمامــی واحدهــای صنفــی تــا چهــارم آبان مــاه 
خ نامــه کاال و خدمات و در  باید نســبت به نصــب نر

واحدهای صنفی خود اقدام کنند.

کرمان دیاری که باید مقصد 
گردشگران باشد

معاون دانشکده دندانپزشکی کرمان خبر داد:

افتتاح کلینیک تخصصی دندانپزشکی
 بعثت6 کرمان

به گــزارش آســتان نیــوز از کرمــان؛ در این دیــدا عزت اهلل عبدلی نســب سرپرســت 
انتظامــی شهرســتان اظهار داشــت: حضــور خادمیاران رضــوی حامل پرچــم بارگاه 
منور حضــرت ثامن الحجج باعث دلگرمی پرســنل نیــروی انتظامی شــد و حافظان 
امنیت ضمن توسل به امام رضا)ع( و تبرک جســتن از پرچم سبز رضوی، در مسیر 
خدمت به مردم و دفاع از میهن اسالمی از آن حضرت اســتعانت و مدد می طلبند.

در ادامه حجت االسالم یوســف امیری رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی 
جیرفت به جایــگاه والیت در کالم امــام رضا)ع( اشــاره کرد و افزود:  در ســایه والیت 
فقیــه کشــورمان اقتــدار و تــداوم فعالیت هــای خــود را دارد، امــروز بــا وجــود رهبــر 
معظم انقــالب توانســتیم از ارزش هــای انقالب اســالمی محافظت  کنیــم و همین 
موجب شــده اســت دشــمن در هر زمینه ای که تالش کند به نتیجه نرسد.کرامت 

پیرنیــا مســئول کانون هــای خدمت رضــوی شهرســتان جیرفــت نیز ضمــن تقدیر 
از دالوری ها و جان فشــانی های ســبز جامگان نیــروی انتظامی برای برقــراری نظم و 
امنیت نظــام مقدس جمهوری اســالمی ایــران یاد و خاطره شــهدای عرصــه تامین 
را گرامی داشــت و بیــان کرد: هــدف از ایــن دیــدار قدردانــی از زحمــات و تالش های 
مجدانــه پرســنل خــدوم نیــروی انتظامــی در برقــراری نظــم و امنیــت در ســطح 

شهرستان است.

دیدار صمیمــی خادمیــاران با فرمانــده نیروی 
انتظامی جیرفت

مدیرعامل ســازمان مشاغل شهری شــهرداری گفت: 
نظــم و انظبــاط بــازار بــه شــدت به هم ریختــه اســت و 

همکاری نهاد ها را برای ساماندهی می طلبد. 
به گــزارش جام جم، امیر هاشــمی  با اشــاره بــه اهمیت 
ایجــاد انســجام، اتحــاد و هم افزایــی در بیــن نیرو هــای 
ســازمان در جهــت پیشــبرد امــور و وظایــف ســازمانی، 
گفــت: بــا هــدف بهــره وری بیشــتر در ایــن ســازمان و 
بــا در نظــر گرفتــن فعالیــت وســیع ایــن مجموعــه و 

حســاس بودن حوزه وظایــف ســازمانی، اقداماتــی را در 
اولویت قرار داده ایم.

وی ارتبــاط مســتقیم بــا مــردم در حوزه هــای مشــاغل 
را ازجملــه  خانگــی، کســبه و متخلفــان ســد معبــر 
زمینه هــای مهم و کاری این ســازمان دانســت و افزود: 
قصد داریم با هدف ســاماندهی مشــاغل و استفاده از 
اهرم های تشویقی و غیرتشــویقی، زمینه ایجاد نظم در 
معابر شهر را فراهم کنیم.مدیرعامل سازمان مشاغل 

شــهری و فراورده هــای کشــاورزی شــهرداری، بــا بیــان 
این که اگر کاستی در زمینه پیشگیری و نحوه برخورد با 
مردم وجود دارد، از نبود آموزش نشأت می گیرد، گفت: 
قصد داریم با برگزاری جلســات توجیهی، آموزش هایی 
را در زمینــه نحــوه ارتباطــات مناســب و فــن بیــان ارائه 

دهیم.
هاشــمی تصریــح کــرد: بــا مشــخص کردن حــدود و 
اختیــارات مســئوالن و مدیــران ایــن حــوزه، کار بــه طور 
کامــل واگــذار و تفویــض اختیار شــده اســت؛ بنابراین، 
قصــد داریــم در حوزه هــای کاری خــود، بــا نــگاه نــو و 
تحول گرایانه پیش برویــم.او، رویکرد اصلی شــهرداری 
در حوزه خدمت دهی به مردم را حفظ، ارتقای وضعیت 
موجــود و ایجــاد شــرایط مناســب بــرای اقــدام به موقع 
اعالم کرد و گفت: پایه کار گذاشته شده و قصد داریم با 
جلب مشارکت سایر نهاد ها و ارگان هایی که در بعضی 
از حوزه ها به صورت موازی با شــهرداری همکاری دارند، 
کار را پیش ببریم.  مدیرعامل سازمان مشاغل شهری 
و فراورده هــای کشــاورزی شــهرداری بیان داشــت: نیاز 
اســت تا نیروی انتظامی، اتاق اصناف، میــراث فرهنگی 
و بهداشت، با شــهرداری همکاری کنند و کار با تشریح 
مســاعی انجام شــود تــا نمــود بهتری در شــهر داشــته 
باشد.هاشــمی، بازار بــزرگ کرمان را یکــی از نقاط مهم و 
حساس شــهر کرمان دانســت و گفت: در حال حاضر، 
نظــم و انظبــاط بــازار بــه شــدت به هم ریختــه اســت و 
می طلبد که با زمان بندی مناسب و همکاری نهاد های 
، ســاماندهی به خوبی انجــام شــود.او با اشــاره  همــکار
بــه در پیش بــودن ســالگرد شــهادت ســپهبد شــهید 
حاج قاســم ســلیمانی و حضور زائرانی از نقــاط مختلف 

، تصریح کرد: پیش بینی می شــود بــازار کرمان از  کشــور
جمله نقاط هدف مسافران باشد؛ بنابراین، نیاز است 
با دقت نظر و ظرافت بیشــتری کاری مناســب و در خور 

شأن شهر کرمان انجام شود.
مدیرعامــل ســازمان مشــاغل شــهری و فراورده هــای 
کشــاورزی شــهرداری، در پاســخ به چگونگی برخــورد با 
حضور اتبــاع افغانســتانی و بی نظمــی در بــازار گفت: در 
دید عموم جامعه، شهرداری تنها نهاد درگیر با موضوع 
ســد معبــر دیــده می شــود؛ درحالی کــه شــهرداری تنها 
یکی از حلقه هــای زنجیر اســت و نیروی انتظامــی، اتاق 
اصنــاف، میــراث فرهنگــی، اداره بهداشــت، اداره کار و 
امــور اتبــاع بیگانــه، هرکــدام بایــد وظایف تعریف شــده 

خود را طبق قانون انجام دهند.
وی بیان کــرد: برخورد با اتبــاع بیگانه در بــازار که معلوم 
نیست مجوز حضور دارند یا خیر، کار شهرداری نیست 
و اداره امور اتبــاع و مهاجرین خارجــی و اداره تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی نیــز در این خصوص دخیل هســتند و 
میراث فرهنگی هم در حوزه حفاظت از بازار و جلوگیری 

از تخریب آن، وظایفی برعهده دارد.
مدیرعامــل ســازمان مشــاغل شــهری و فراورده هــای 
کشــاورزی شــهرداری گفت: در این خصوص شهرداری 
موظف به اخطار دادن اســت، اما ایــن اخطار ها موقتی 
اســت و تأثیرگذاری بــرای رفع مشــکل نــدارد؛ بنابراین، 
نیاز اســت ارگان های دخیل در ایــن خصوص همکاری 
کنند.هاشــمی ادامــه داد: هرچنــد برخورد با ســد معبر 
وظیفــه ذاتــی شــهرداری اســت، امــا نیاز اســت ســاِزکار 
قانونی در پیش گرفته شود و حمایت دستگاه قضایی 

نیز وجود داشته باشد.

ساماندهی بازار مستلزم همکاری 
سایر دستگاه های مرتبط است
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3  رئیس هیات فوتبال اســتان کرمان گفت: ورزشگاه شــهید باهنر شهر کرمان 
به عنوان میزبان دیدار پایانی سوپرجام فوتبال کشور معرفی شد.

به گــزارش جام جم، مهدی جهانشــاهی  افزود: دیــدار پایانی ســوپرجام فوتبال 
کشــور روز ۱۱ آبــان بین تیم های اســتقالل تهــران و نســاجی مازنــدران، قهرمان 
رقابت هــای لیــگ برتــر و جــام حذفــی فوتبــال کشــور در فصــل گذشــته برگــزار 

می شــود. وی تصریح کرد: طبق اعالم ســازمان لیگ فدراســیون فوتبال پیش 
از ایــن قــرار بــود دیــدار پایانی ســوپر جــام فوتبــال کشــور در ورزشــگاه شــهید 
ســلیمانی ســیرجان برگــزار شــود که بــه علــت مخالفــت ۲ تیــم محــل آن تغییر 
یافت.رئیــس هیــات فوتبــال اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه تمــاس مســئوالن 
سازمان لیگ فدراســیون فوتبال اظهار داشت: ورزشگاه شــهید باهنر کرمان 

میزبان دیدار پایانی سوپر جام فوتبال کشور شد.
وی ادامه داد: همچنین با تشخیص ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران ۱۰ بازیکن 
زیر ۲۲ سال به اردوی مشترک تیم ملی فوتبال بزرگســاالن دعوت شدند که در 
بین این نفــرات نام ســامان تورانیان فوتبالیســت خوش آتیــه عضو تیم مس 

کرمان هم دیده می شود. 
ضمیمه رایگان روزنامه   در استان کرمانضمیمه رایگان روزنامه   در استان کرمان

اقتصادیاقتصادی
 اجتماعی اجتماعی

کرمان میزبان سوپر جام فوتبال ایران شد 

اســتاندار کرمــان بــا بیــان این کــه از وزیــر 
یــم کــه انتقــال  اقتصــاد درخواســت دار
حســاب شــرکت های بــزرگ اقتصــادی بــه 
اســتان را پیگیری کند، گفت: این مســاله 
مطالبه عمومی مردم و مســئوالن اســتان 

کرمان است.
محمدمهــدی  جام جــم،  گــزارش  بــه 
فــداکار در شــورای هماهنگــی بانک هــای 
اســتان کرمان که با حضور ســید احســان 
خانــدوزی وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی 
برگزار شد، اظهار داشــت: بانک کشاورزی 
یــادی بــه  در اعتبــارات امســال کمــک ز
اســتان کرمان کــرده که جــای تقدیــر دارد.
وی بــا بیــان این کــه حســاب شــرکت های 

بــزرگ اقتصــادی اســتان کرمــان بایــد بــه 
داخل اســتان برگردد، گفــت: از وزیــر امور 
اقتصــادی و دارایی هم درخواســت داریم 

که این مساله را پیگیری کند.
استاندار کرمان با اشــاره به این که انتقال 
حســاب شــرکت های بــزرگ اقتصــادی بــه 
داخــل اســتان مطالبــه عمومــی مــردم و 
مســئوالن اســتان کرمــان اســت، افــزود: 
ایــن موضــوع تــا کنــون بارهــا تاکید شــده 
مدیرعامــل  زیــن  فر اســت.محمدرضا 
بانک ملی ایران نیز در این جلســه با بیان 
این که امسال سیاســت های پولی دولت 
سیاســت انقباضی اســت، اظهار داشــت: 
این سیاســت خــود بانک هــا را با مشــکل 

روبه رو کرده است.
وی بــا اشــاره بــه این کــه افزایش ســرمایه 
بانک هــای دولتــی یــک ضــرورت اســت و 
امیدواریــم وزارت اقتصــاد پیگیــری کنــد، 
گفــت: کســری نیــروی انســانی نیــز یکــی از 
مشــکالت مهــم بانک هــای دولتی اســت 
و  اســتخدام  مجــوز  ملــی  بانــک  در  کــه 
جــذب هــزار و ۷۰۰ نفــر نیــرو را گرفته ایــم.

دبیر شــورای هماهنگی بانک های استان 
کرمــان با بیــان این که رشــد مطالبــات غیر 
جــاری سیســتم بانکــی اســتان کرمــان در 
شــهریورماه امســال نســبت بــه مــدت 
مشــابه ســال قبــل حــدود ۴۰ درصد رشــد 
داشــته اســت، ادامــه داد: بالــغ بــر ۲۱ هزار 

میلیــارد تومان تســهیالت قرض الحســنه 
ازدواج در اســتان کرمــان توســط بانک هــا 
پرداخــت شــده اســت.وی بــا اشــاره بــه 
این که ۱۳ هــزار میلیارد تومان تســهیالت 
فرزنــدآوری پرداخــت شــده و در مجمــوع 
در  قرض الحســنه  تســهیالت  پرداخــت 
اســتان کرمان نســبت به ســال قبل رشد 
داشته است، بیان کرد: درخواست داریم 
خط اعتباری ویژه از صندوق توســعه ملی 

برای کشاورزی استان دیده شود.
زان  کشــاور این کــه  بیــان  بــا  محمــدی 
اســتان کرمــان به شــدت دچــار خســارت 
گرمازدگــی  و  خشکســالی  ســرمازدگی، 
شــدند کــه نیــاز اســت بــه انــواع مختلــف 

حمایــت شــوند، گفــت: بــرای راه انــدازی 
شــعب جدید با کســری نیروی انســانی در 

بانک ها روبه رو هستیم. 
ناصــر عســکری مدیــرکل کمیتــه امــداد 
اظهــار  جلســه  ایــن  در  کرمــان  اســتان 
تومــان  میلیــارد   ۲۵۰ و  هــزار  داشــت: 
تســهیالت تبصــره ۱۶ بــرای اشــتغالزایی 

یــم امــا نگرانــی  مددجویــان ســهمیه دار
داریــم کــه بانک هــا همــکاری نکننــد. وی 
بــا اشــاره بــه این کــه پرداخــت وام هــا بــه 
مددجویــان کمیتــه امــداد بایــد تســریع 
شود، گفت: دســت تمام مدیران بانک ها 
در اســتان را می بوســم تــا بــه یــاری خــدا 

مشکل اشتغال مددجویان حل شود.

 مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینی )ره( اســتان 
اعتبــار  تومــان  میلیــارد   ۵۶۶ گفــت:  کرمــان 
اشــتغالزایی طــی ســال جــاری بــه جنــوب ایــن 
اســتان اختصاص داده شــده که ۴۵ درصــد از کل 
اعتبــارات اختصاص یافتــه به این نهاد را در ســال 

جاری شامل می شود.
در  نــژاد  عســکری  ناصــر  جام جــم،  گــزارش  بــه 
نشست شــورای اشــتغال و کارآفرینی شهرستان 
منوجــان افــزود: ۷۵ میلیارد تومــان از ایــن میزان 
تســهیالت بــه شهرســتان منوجــان اختصــاص 
یافته که ۱۳ درصــد از کل اعتبارات جنوب کرمان را 
شــامل می شــود و تاکنون حدود ۳۷ درصد از این 

اعتبارات جذب شده است.
وی اظهار داشــت: مشــکل عمده مــا در پرداخت 
تسهیالت بســته بودن اعتبارت بانک ها است که 
طی جلســه ای که چند روز گذشــته با وزیر اقتصاد 
و دارایــی داشــتیم، قــرار شــد مشــکل بانک هــا در 
پرداخــت تســهیالت اشــتغال بــه مددجویــان و 

اقشار نیازمند برطرف شود.
مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( اســتان 
کرمــان ضمــن تقدیــر از همکاری هــای مســئوالن 
و بانک هــا بــا ایــن نهــاد ادامــه داد: امیدواریــم بــا 
همــکاری خــوب بانک های ایــن اســتان بتوانیم تا 

پایان سال جاری تســهیالت اشــتغالزایی را جذب 
و زمینــه توانمنــدی خانواده هــا نیازمنــد را فراهــم 

کنیم.
وی بــا اشــاره بــه این کــه ۱۲۰ هــزار خانــوار تحــت 
حمایــت کمیتــه امــداد اســتان کرمــان قــرار دارند 
اضافــه کــرد: ۵۲ هــزار و ۷۴۶ خانــوار کــه ۴۴ درصد 
خانواده هــای تحت حمایت این اســتان را شــامل 
می شــود مربــوط بــه جنــوب کرمــان اســت کــه بــا 
توجه بــه ظرفیت هــا آمــار بــاالی مددجــو زیبنده و 

سازگار جنوب کرمان نیست.
مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( اســتان 
از  بــودن  مــردم  بیــن  در  شــد:  یــادآور  کرمــان 
شــعارهای مهم این دولت اســت و ما به بودن در 

بین مردم افتخار می کنیم.
عســکری نــژاد گفــت: کمیتــه امــداد امــام خمینــی 
)ره( سیاســت های کاری متفــاوت و حوزه هــای 
مختلفــی دارد اما ۲ موضــوع خاص که توســط این 
نهــاد بــه صــورت ویــژه در حــال پیگیــری و انجــام 
اســت که یکی ارائــه خدمــات حمایتی و معیشــتی 
و قســمت دیگــر کار خدمــات مربــوط بــه حــوزه 

توانمندسازی است.
وی ادامــه داد: ایــن مهــم موجــب شــده خدمــات 
ارائه شــده را ســطح بندی کنیم و بــرای این که این 

خدمات به نحو مطلــوب ارائه شــود برنامه ما این 
اســت کــه مددجویــان را نیــز ســطح بنــدی کنیم و 

متناسب با هر سطح به آنها خدمات ارائه دهیم.
مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( اســتان 
کرمــان تاکیــد کــرد: رویکــرد اصلی مــا طی ســالیان 
گذشــته بویژه دهه اخیــر ایجاد اشــتغال پایــدار با 
درآمــد ثابــت بــرای مددجویــان و توانمندســازی 

خانواده های تحت حمایت است.
۳۶ میلیــارد تومــان کاال میــان نیازمنــدان جنــوب 

کرمان توزیع شد
مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( اســتان 
کرمان در مراســم توزیع بســته های لــوازم التحریر 
در بیــن دانش آمــوزان نیازمنــد که در شهرســتان 
ارتقــا  راســتای  در  گفــت:  برگــزار شــد  منوجــان 
شــاخص های فرهنگــی، حمایــت از مددجویــان و 
ایجاد اشــتغال پایــدار در بیــن خانواده های تحت 
حمایــت امــروز توفیــق داشــتیم رزمایــش توزیــع 
۴۰ دســتگاه تراکتــور بــه ارزش ۱۶ میلیــارد تومــان، 
پنــج هــزار بســته فرهنگــی و تحصیلــی بــه ارزش ۲ 
میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون تومــان و همچنیــن ۸۰۰ 
ســری جهیزیه بــه ارزش ۱۷ میلیــارد و ۵۰۰ میلیون 
تومــان بیــن خانواده هــا و دانــش آمــوزان تحــت 
حمایــت کمیته جنــوب کرمــان را با حضــور جمعی 

از مســئوالن اســتانی و محلــی برگــزار کنیــم.وی 
ارزش کل کاالهــای توزیــع شــده را در مجمــوع ۳۶ 
میلیــارد تومــان اعــالم کــرد و افــزود: این اقــدام در 
راســتای خدمــات کمیتــه امــداد و منویــات مقــام 
معظــم رهبری در جهــاد تبییــن انجام شــد تا همه 
بداننــد که ایــن نظام و این نهــاد چــه خدماتی را به 
مردم محــروم مناطــق جنوب اســتان کرمــان ارائه 

کرده است.
درصــد   ۹۲ از  بیــش  می دهــد،  نشــان  آمارهــا 
تســهیالت اشــتغال زایی کمیتــه امــداد بــه هــدف 
رســیده اســت. به عبارت دیگر ســرمایه گــذاری در 
اشــتغال مددجویــان کمتریــن انحــراف را داشــته 
و اشــتغال در کمیتــه امداد واقعــی، موثــر و دارای 

اصابت به هدف است.

 فرمانــده انتظامــی کرمــان از پلمــب ۲۸ کارگاه ضایعاتی 
ح شناســایی و برخــورد با خریــداران اموال  در اجرای طر

مسروقه در این شهرستان خبر داد.
بــه گــزارش جام جــم،  ســرهنگ مهــدی پورامینایــی در 
تشریح جزئیات این خبر افزود: در راستای برقراری نظم 

ح  شناســایی و برخورد  و امنیت و مبارزه با ســرقت، طر
بــا ســارقان و خریــداران اموال مســروقه در دســتور کار 
پلیس شهرستان کرمان قرار گرفت.وی اظهار داشت: 
مامــوران انتظامــی شهرســتان کرمان طی ماه گذشــته 
ضمــن هماهنگــی بــا مرجــع قضایــی موفق شــدند ۲۸ 
کارگاه ضایعاتــی را که در راســتای خرید و فــروش اموال 
مسروقه فعالیت می کردند شناسایی و  آن ها را  پلمب 
کننــد. پورامینایــی بــا اشــاره بــه این کــه صاحبــان ایــن 
کارگاه ها و همچنیــن افراد مرتبط با ســارقان دســتگیر 
و بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــدند، خاطرنشــان کرد: 
پلیس به صــورت شــبانه روزی در حــال برقــراری نظم و 
امنیت به منظور رفاه و آسایش شــهروندان است و از 

مردم می خواهیم ضمن خودمراقبتی بیشتر، همکاری 
الزم را با پلیس در اجرای ماموریت های محوله داشــته 
باشــند.فعالیت بی ضابطــه کارگاه هــای ضایعاتــی در 
کرمان که عموما غیرمجاز فعالیت می کنند و به محلی 
برای تامیــن و فــروش اموال مســروقه تبدیل شــده از 

جمله مشکالت کالنشهر کرمان است.
فرمانــده انتظامــی شهرســتان کرمــان پیشــتر نیز طی 
ماه هــای گذشــته از برخــی ســازمان ها کــه بــه گفته وی 
زمینــه بازگشــایی ایــن کارگاه هــای متخلــف را فراهــم 
می کننــد، انتقاد کــرده بود.بــه گفتــه وی برخــورد با این 
کارگاه هــای ضایعاتــی مالخــر تاثیــر زیــادی در ارتقــای 

امنیت اجتماعی دارد.

 مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( کرمــان 
می گویــد باوجود آن کــه ۶۵ هــزار و ۱۴۰ حامــی یتیمان 

تحــت حمایت ایــن نهــاد در اســتان وجــود دارند اما 
باتوجه به تعداد فرزنــدان ایتام و نیازهایشــان مردم 
ح هر کارمند یــک حامی نیز به  می توانند از طریق طــر

این حرکت خیرخواهانه بپیوندند.
بــه گــزارش جام جــم، ناصــر عســکری نژاد افــزود: 
حامیــان نیکــوکار ۷۳ میلیــارد تومــان طــی ۶ مــاه 
نخســت امســال به ایتام تحت حمایت خود در این 

استان کمک کرده اند.
وی با اشــاره بــه این کــه ۲۲ هــزار و ۸۷۷ یتیــم و فرزند 
محســنین تحــت حمایت کمیتــه امداد این اســتان 
ج  قرار دارند افزود: ۱۱۰ نفر از حامیان ایتام کرمانی خار
از کشــور هســتند که حمایت ۵۹۸ نفر از ایتام تحت 

حمایت کمیته امداد کرمان را بر عهده  دارند.
عســکری نژاد با بیان این که مبلغ کمک های واریزی 
به حســاب تعــدادی از ایتــام تحــت حمایــت کفــاف 

نیازهــای موجــود را نمی دهــد از مردم نوع دوســت و 
ekram. نیکــوکاران خواســت بــا مراجعه بــه ســایت
emdad.ir، مراجعه به دفاتر کمیته امداد در سراســر 
ح هر کارمند یک  استان کرمان و نیز مشارکت در طر
ح اکــرام ایتام مشــارکت و بــا کمک های  حامــی در طــر
مادی و معنوی خود از ایتــام تحت حمایت این نهاد 

حمایت کنند.
ح هــای  ح اکــرام ایتــام را یکــی از طر وی در ادامــه طــر
موفــق ایــن نهــاد دانســت و اظهــار داشــت: تقویت 
اســالمی،  جامعــه  در  همــکاری  و  همدلــی  حــس 
ترویج ســنت حســنه احســان به ایتــام و نیازمندان، 
ایجــاد زمینــه مشــارکت خیــران و نیکــوکاران در امور 
، حفــظ عزت نفــس و کرامــت انســانی ایتــام و  خیــر
ح اکرام  خانواده های آن ها از جمله اهــداف اجرای طر

ایتام است.

روابــط  و  مجــازی  فضــای  رســانه،  کمیتــه  جلســه   
عمومــی مکتــب شــهید ســلیمانی در کرمــان درحالی 
برگــزار شــده اســت کــه مســئوالن می گویند امســال 
برنامه ریــزی و تــدارکات بــرای اســکان ۴۰ هــزار زائــر از 
ج از کشــور در زمــان ســالگرد  سراســر کشــور یــا خــار

شهادت حاج قاسم انجام شده است.
 ســال گذشــته همزمــان بــا ســالگرد شــهادت حــاج 
قاســم ســلیمانی زمینه اســکان ۲۰ هزار زائر در کرمان 

مهیا شده بود.
دبیر ســتاد ترویج مکتب شهید ســلیمانی در کرمان 
با اشاره به برنامه های گرامیداشت سالگرد شهادت 
این ســردار گفت: ســال گذشــته برای اســکان ۲۰ هزار 
زائــر آمادگــی وجود داشــت امــا امســال برای اســکان 
حــدود ۴۰ هــزار زائــر در اســتان کرمــان، برنامه ریــزی 

خواهد شد.

ضرورت تولید محتوا برای مکتب حاج قاسم
فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان نیــز  در ایــن 
نشســت تاکید کــرد: تولیــد محتــوا برای مکتــب حاج 
قاســم، بزرگ ترین ضربــه را بــه دشــمن وارد می کند و 
امســال نیز بــرای ســالگرد شــهید ســلیمانی بایــد کار 

مفهومی و محتوایی بخوبی انجام شود.
بــه  نقــل از کمیتــه رســانه مکتــب ترویج حاج قاســم، 
ســردار محمدعلی نظــری با اشــاره به اغتشــاش های 
اخیر بیــان کــرد: پشــتیبان ایــن فتنه ها، آمریکاســت 
که باید در فرصت هفته مقاومت این مســائل بویژه 

برای دانشجویان و دانش آموزان روشنگری شود.
مســئول کمیتــه رســانه، فضــای مجــازی و روابــط 
در  گفــت:  نیــز  ســلیمانی  شــهید  مکتــب  عمومــی 
برخــی مراکــز اســتانی صــدا و ســیما و شــبکه های 
تــا  سراســری، هماهنگی هــای الزم صــورت گرفتــه 

اطالع رســانی ها در خصــوص برنامه هــای ســالگرد 
شهید ســلیمانی)دیماه ( از پایتخت مقاومت جهان 

اسالم به تمامی نقاط کشور به خوبی انجام شود.

ح »هر کارمند یک حامی « تدارکات اسکان ۴۰ هزار زائر سالگرد شهید سلیمانی در کرماندعوت کمیته امداد کرمان از شهروندان برای طر

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان کرمان گفت:

۵66 میلیارد تومان تسهیالت اشتغالزایی به ادارات
 کمیته امداد جنوب کرمان اختصاص یافت

استاندار کرمان:

حساب شرکت های بزرگ اقتصادی  به کرمان  برگردد
معاون هماهنگی توزیع برق 

شهرستان ها  از نفرات برتر 
ایمنی مدیریت توزیع برق 
شهرستان زرند  تقدیر کرد

در ایــن مراســم مهنــدس ســیدمحمدجواد جهــادی  
ضمن تبریک به نفــرات برگزیده در حــوزه ایمنی گفت: 
چند نکته بســیار مهم در حوزه ایمنــی در صنعت برق 
از جمله: چابک ســازی و اســتفاده بهینــه از تکنولوژی 
روز دنیا در تجهیزات ایمنی ، برگزاری دوره های آموزشی 
و فرهنگ ســازی برای  بــه حداقــل رســاندن حادثه ها، 
توانمند سازی نیروی انسانی و افزایش توان عملیاتی 
را  بایــددر دســتور کار قــرار داد. وی اضافه کرد: اســاس 
تمام فعالیت های مــا در ایمنی و مقــررات مربوط به آن 
اســت به گونه ای که همه فرایندها حول محور ایمنی 
بایــد بچرخد و قبــل از هــر اقدامی بایــد از ایمنــی خود و 
مشــترکین اطمینان حاصل کنیم.ســید محمد جواد 
جهادی اظهارداشت: جلوگیری از حادثه ای که تبعات 
منفــی بــرای شــخص، خانــواده و جامعــه دارد همانند 
زنــده کــردن دوبــاره شــخص ارزش دارد بنابراین همه 
پرسنل عملیاتی خود را مســئول ایمنی خود و همکار 
خود بدانند و در صورت مشــاهده مواردی که احتمال 
بروز حادثه وجود دارد تذکر الزم را به همکار خود یادآور 

شوند. 
در ادامــه معــاون بهــره بــرداری و دیســپاچینگ نیــز با 
اشــاره بــه مخاطــره آمیــز بــودن فعالیت هــای اجرایــی 
صنعت بــرق ، بازآمــوزی نــکات آموزشــی را از ضروریات 
پیشگیری از حوادث عنوان کرد و افزود : پرهیز از عجله 
وشتاب زدگی و نظارت بر فرآیند انجام کار از مهمترین 

عوامل کاهش حوادث می باشد.

 در راســتای ایجــاد ارتبــاط بــا دانشــگاه ها و مراکــز 
پژوهشــی، احمد کریمی افشــار مدیر دفتر تحقیقات 
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق جنــوب اســتان کرمــان در 
نشســتی در دانشــگاه جیرفــت، بــا حســین شــکفته 

رئیس این دانشگاه به بحث و تبادل نظر پرداخت.
در ایــن نشســت کــه باحضــور معــاون پژوهشــی، 
مدیر دفتــر ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه، رئیــس مرکز 
رشــد، رئیــس دانشــکده فنــی و جمعــی از اســاتید و 
اعضــای گــروه مهندســی بــرق دانشــگاه برگــزار شــد، 
دکتــر شــکفته خواســتار افزایــش ارتبــاط بــا شــرکت 
توزیــع نیــروی بــرق جنــوب اســتان کرمــان در رابطه با 
مســائل پژوهشــی شــد.در ادامــه معــاون پژوهشــی 

دانشــگاه دکتــر اســماعیلی بــه تشــریح ظرفیت های 
علمی دانشــگاه پرداخــت و تاکید نمود که دانشــگاه 
جیرفــت می توانــد در زمینــه همــکاری در راســتای 
رفع مشــکالت منطقــه موثــر باشــد.مهندس کریمی 
افشار مدیر دفتر تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق 
جنوب استان کرمان نیز ضمن تشــریح عملکرد این 
دفتر طی سال های گذشــته، به بیان اهم موضوعات 
مــورد نیــاز در راســتای افزایــش ارتبــاط بــا دانشــگاه 
جیرفــت پرداخــت.در پایــان ایــن نشســت از مدیــر 
دفتر تحقیقات، به عنــوان عضو افتخاری کارگروه برق 
دانشــگاه جیرفت در راســتای همکاری های مشترک 

و حضور در جلسات دانشگاه دعوت به عمل آمد.

استفاده از کارت  سوخت آزاد 
ین ها در جنوب و  پمپ بنز

شرق کرمان زمان دار شد
فرمانــدار جیرفــت اعــالم کــرد کــه براســاس 
تصمیــم اســتانی اســتفاده از کارت هــای آزاد 
ســوخت در جایگاه هــا در ایــن شهرســتان، 
ســایر مناطــق جنــوب و شــرق اســتان فقــط از 
ســاعت ۲۲ شــب تــا ۶ صبــح ممنــوع اســت.با 
توجــه بــه قاچــاق ســوخت در جنــوب و شــرق 
اســتان کرمــان ایــن تصمیــم عملیاتــی شــده 

است.
احمد بلندنظر ضمن تشریح مصوبات جلسه 
شــورای تامیــن و نیــز نشســت هماهنگــی و 
ساماندهی عرضه ســوخت در این شهرستان 
بــا حضــور مســئوالن اســتانی اظهارداشــت: 
نیــروی انتظامی هــم موظف شــده خودروهای 
ســنگین بــا باک هــای غیرمجــاز یــا بــا ظرفیــت 
غیراســتاندارد بــاک را شناســایی و متوقــف 
کند.فرمانــدار جیرفــت اضافــه کــرد: یکــی از 
راهکارهــای دیگــر موظــف کــردن خودروهــای 
از  کــه  ســنگین داخــل شهرســتان جیرفــت 
بارنامه بهره نمی برند برای ثبت نام در ســامانه 
مدنظــر و نصــب جــی پــی اس بــر روی ایــن 
خودروهاســت کــه بــر اســاس پیمــاش آنهــا 
ســوخت تعلق گیرد.وی افــزود: نصب دوربین 
در هر جایگاه عرضه ســوخت کــه ارتباط با مرکز 
نظارتــی داشــته باشــد نیــز بــرای جلوگیــری از 
ســوختگیری چنــد بــاره یــک خــودرو از دیگــر 
پیشنهادهای مصوب شــده در شورای تامین 

شهرستان بود.

فرمانده انتظامی کرمان:

 ۲۸ کارگاه ضایعاتی در کرمان پلمب شد
یع نیروی برق برگزاری نشست هم اندیشی شرکت توز

 جنوب کرمان و دانشگاه جیرفت
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تو همچو صبحی و من شمع خلوت سحرم
تبسمی کن و جان بین که چون همی سپرم

چنین که در دل من داغ زلف سرکش تست
حافظبنفشه زار شود تربتم چو درگذرم

خصــوص  در  مــس  شــرکت  ســهام  مدیرامــور 
اخبــار منتشــر شــده مبنــی بــر انتقــال نقدینگی از 
اســتان ها بــه تهــران جهت شــفاف ســازی اذهان 
عمومی تأکیــد کرد: این شــرکت به دلیــل ماهیت 
بورســی که دارد ملزم به رعایت قوانیــن و مقررات 
ســازمان بــورس و انجــام تکالیــف قانونــی خود در 

موعد مقرر است.

شــرکت ملی مس ملزم بــه رعایــت قوانین و 
مقررات سازمان بورس است

به گــزارش جام جــم، عبدالرضــا برهانی نــژاد ادامه 
داد: در ســال جــاری بــر اســاس الزامــات ســازمان 
بــورس مقــرر گردیــد کلیــه ســود ســهامداران از 
طریــق ســجام و در یــک نوبــت الــی دو نوبــت بــه 
ســهامداران اعــم از حقیقــی و حقوقــی پرداخــت 
گــردد؛ این الــزام بــورس و مصوبه مجمــع عمومی 
خ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ باعث شده تا به  عادی سالیانه مور
میزان ۲۸ هزار میلیــارد تومان از وجه نقد شــرکت 
جهت پرداخت ســود ســهامداران از حساب های 

ج شود. شرکت خار
برهانــی نــژاد بــا بیان ایــن کــه تاکیــد میکنیــم این 
پــول دارایــی ســهامداران بــوده و شــرکت موظف 
اســت بر اســاس قانون تجارت در مهلــت قانونی 
بــه ســهامداران پرداخــت نمایــد افــزود: بنابراین 
شــرکت مجبــور گردیــد مبالــغ مــورد نیــاز بــرای 
پرداخــت ســود ســهامداران را از بانک هایــی کــه 
شــرکت مــس در اســتان های تهران،کرمــان و 
آذربایجــان شــرقی به صــورت اوراق و ســپرده های 
ج نمایــد و به حســاب شــرکت  بانکــی داشــته خــار
ســپرده گذاری مرکــزی بــرای انتقــال بــه حســاب 

سجامی سهامداران واریز نماید.
مدیرامور ســهام شــرکت ملی مس ایــران تصریح 
کرد:  بــر اســاس برنامــه زمانبندی پرداخت ســود 
ســهام اعــالم شــده توســط شــرکت ملــی صنایــع 
مــس ایــران در ســامانه کــدال، پرداخــت ســود 
بــه ســهامداران حقیقــی در تاریــخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ و 
 ۱۴۰۱ /۰۸ بــه ســهامداران حقوقــی در تاریــخ ۰۴/

برنامه ریزی شده بود.
ضمــن  شــرکت  راســتا  همیــن  در  ود:  افــز وی 
پرداخت به موقع ســود ســهامداران حقیقی برای 

تامیــن نقدینگــی جهــت پرداخــت ســود ســهام 
ســهامداران حقوقــی بــه مبلــغ بیــش از ۲۵ هــزار 
میلیــارد تومــان نســبت بــه آزاد ســازی اوراق و 
ســپرده های بانکــی اقــدام نمــوده کــه دقیقــا در 
راســتای انجــام تکالیــف قانونــی شــرکت بــوده 

است.

برهانی نژاد گفت: شــرکت ملی صنایع مس ایران 
برای توســعه پایدار و حضور در فضای رقابتی بین 
المللی نیــاز به مبــرم به انجــام پروژه های توســعه 

محور در راستای افزایش سطح تولید دارد.
وی با بیان ایــن که در همین راســتا در ســال های 

اخیــر در چنــد مرحلــه نســبت بــه افزایــش حجــم 
ســرمایه گذاری از محــل افزایش ســرمایه با توجه 
بــه محدودیت هــای تامیــن مالــی اقــدام نمــوده 
است، اظهار کرد: در ۵ ســال اخیر سرمایه شرکت 
از ۶ هزار میلیــارد تومان به ۴۰ هــزار میلیارد تومان 

افزایش پیدا کرده است. 
مدیرامور ســهام شــرکت ملی مس ایــران در این 
رابطه توضیح داد: شــرکت بــه این نتیجه رســیده 
بهترین روش تامین مالی اســتفاده  ابزار افزایش 
ســرمایه از محل ســود انباشته می باشــد که مانع 
خــروج نقدینگــی شــرکت می باشــد؛ بنابرایــن بــا 
تصمیم مجمــع و توزیع ســود در ســال ۱۴۰۱ منابع 
نقدی که در شــرکت نزذ بانکها ســپرده شــده بود 
به جای ســرمایه گذاری در شرکت به ســهامداران 

پرداخت خواهد شد .
برهانی نــژاد اظهــار کرد: در ســال های قبــل الزامی 
برای پرداخت ســود ســهامداران حقوقی از طریق 

سایت سجام نبود.
بنابرایــن لــذا شــرکت بــا برنامه ریــزی و مدیریــت 
نقدینگــی ســود ســهامداران عمــده را در چنــد 
قســط پرداخــت کــرده اســت لیکن بــه دالیلــی که 
توضیــح داده شــد شــرکت مجبــور بــه پرداخــت 

یکباره سود سهامداران گردید.

همایش بزرگداشت روز صنعت و معدن و هفته 
... در ســالن اجتماعات  صنایــع کوچــک صبــح روز

دانشگاه فرهنگیان کرمان برگزار شد.
بــه گــزارش جام جــم، در ایــن همایــش کــه بــا 
حضــور ســید عبدالوهــاب ســهل آبــادی رئیــس 
خانــه صنعت، معــدن و تجارت ایــران، محمدرضا 
محمــد  ایــران،  معــدن  خانــه  رئیــس  بهرامــن 

محمدرضــا  کرمــان،  اســتاندار  فــداکار  مهــدی 
اقتصــادی  کمیســیون  رئیــس  ابراهیمــی  پــور 
مجلــس، محمدمهــدی بــرادران معــاون صنایــع 
عمومــی وزارت صمــت، فرهاد طهماســبی رئیس 
فراکســیون معــدن مجلــس و برخــی نماینــدگان 
اســتان برگــزار شــد از شــرکت گهرزمیــن بعنــوان 
واحــد نمونــه معدنــی و صنایــع معدنــی اســتان 

کرمــان تجلیــل بعمــل آمد.گفتنی اســت شــرکت 
گهرزمیــن دارای بزرگتریــن معــدن ســنگ آهــن 
روبــاز خاورمیانه می باشــد که تاکنــون فعالیت ها 
و اقدامات مهمی در حوزه هــای مختلف از جمله: 
تولیــد، اشــتغالزایی، بومــی ســازی، توســعه و 
مســئولیت های اجتماعــی را در کارنامــه خــود بــه 

ثبت رسانده است.

مدیر امور سهام و مجامع شرکت ملی مس:

شرکت ملی مس ملزم به رعایت قوانین و مقررات
 سازمان بورس است

در همایش بزرگداشت روز صنعت و معدن و هفته صنایع کوچک استان صورت گرفت؛

  تجلیل از گهرزمیـن، بعنـوان واحـد نمونه معدنــی
 و صنایع معدنی استان

با حضور آیت اهلل رئیســی در مراســم روز ملی صادرات 
از شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران بــه عنــوان صــادر 

کننده نمونه ملی سال 1401 تقدیر شد.
مراســم بیســت و ششــمین روز ملــی صــادرات  بــا 
حضــور آیــت اهلل رئیســی رئیس جمهــور ، ســیدرضا 
فاطمــی امیــن وزیــر صمــت، علیرضــا پیمــان پــاک 
معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت، 
 ، محســن رضایــی معــاون اقتصــادی رئیس جمهــور
صادرکننــدگان برتر 1401 و ســایر مســئوالن در ســالن 
اجالس ســران برگزار شــد. رئیس جمهور در  بیســت 
وششمین مراسم روز ملی صادرات به 5 صادرکننده 

برترکشوری لوح  تقدیر اهدا کردند.

یمــی  صادرکننــدگان افســران و ســربازان جنــگ تحر
علیه کشور هستند

رئیس جمهور  در این مراســم از همه دست اندرکاران 
به ویژه صادرکنندگان که در عرصه صادرات افتخارات 
بزرگــی بــرای کشــور آفریدنــد و بــا وجــود تحریم هــا و 
تهدیدها باعث رشد صادرات کشور شــدند، قدردانی 
کرد و گفت: رشد ۴۰ درصدی صادرات در سال گذشته 
و رشــد ۱۳ درصــدی صــادرات غیرنفتــی در ســال جاری 

نشان از عزم صادرکنندگان و فعاالن اقتصادی است.
وی بــا تاکیــد بــر این کــه ملــت ایــران همانگونه کــه در 
جنگ تحمیلی ســرافراز شــد، در جنگ تحریمــی نیز با 
میدان داری فعــاالن اقتصــادی و تولیدکنندگان پیروز 
و ســرافراز خواهــد شــد، تصریــح کــرد: افســران جنگ 
تحریمی تولیدکننــدگان و صادرکنندگان هســتند که 

باید برای پیروزی در این نبرد تالش کنند.
رئیس جمهور  با اشــاره به نامگذاری امســال از سوی 
رهبر معظم انقالب تصریح کرد: امسال تمام تالش ما 
باید در جهت رشــد تولید، به ویژه تولید دانش بنیان 
و فناوری پایــه باشــد. دانشــگاه بایــد در کنــار صنعت، 

معدن، کشاورزی و سایر عرصه های تولید قرار گیرد. 
، اقتصــاد و تولید مــا دانش پایــه و فناوری پایه  اگر بــازار
شــد، شــاهد رشــد ارزش افزوده، افزایش تولید، رشد 
اشــتغال و رفــع بیــکاری و تولیــد کاالهــای نــام آور در 
منطقــه و جهان خواهیم بــوددر بخش دیگــری از این 
مراســم ملی »ســیدرضا فاطمــی امین«  وزیــر صنعت، 
معدن و تجــارت با اشــاره به رونــد رو به رشــد صادرات 
در مقابــل واردات و کاهــش اختــالف ایــن دو، گفــت: 
بــا ادامــه رونــد فعلــی ســال آینــده تــراز تجــاری کشــور 

مثبت می شود.وی با اشــاره به این که حضور شخص 
رئیس جمهــور  نشــان دهنــده اولویت صــادرات برای 
کشــور اســت گفــت: صــادرات بــرای مثبت شــدن تراز 
تجاری کشــور بســیار اهمیت دارد.وزیــر صمت تاکید 
کــرد: واردات ســال گذشــته ۵۲ میلیــارد و صــادرات 
غیرنفتــی ۴۷ میلیــارد دالر بــود و امســال در ۶ مــاه 
ابتدایی این اختــالف به ۲ میلیارد دالر رســید و بزودی 
ج  برای ســال آینده این اختالف از وضعیــت منفی خار
و مثبــت خواهــد شــد.در ادامــه این مراســم شــرکت 
ملی صنایع مس ایــران به عنوان صــادر کننده نمونه 
ملی ســال ۱۴۰۱ معرفی و موفق به دریافت لوح  و مدال 
گردید.شرکت ملی صنایع مس ایران تاکنون توانسته 
بــا توجــه بــه اقدامــات و عملکــرد ارزشــمند و اثرگــذار 
در حــوزه صــادرات و در راســتای تحقق شــعار امســال 
تولید، دانش بنیان و اشــتغال آفرین و منویات مقام 
معظــم رهبــری مبنــی بــر توســعه تولیــد، صــادرات و 
حمایت از دانــش بنیــان برای پنجمیــن بار بــه عنوان 
صــادر کننده نمونــه کشــوری معرفی گردد.بر اســاس 
ایــن گــزارش، رقــم صادراتــی شــرکت ملــی مــس طبق 
پروانه هــای صادراتــی گمــرک ۱ میلیــارد و ۵۵۰ میلیون   
دالر به ثبت رسیده است.امســال از میان ۶۱۲ شرکت 
که در ۷۶ گــروه کاال و خدمات به رقابــت پرداختند، ۵۷ 

صادرکننده برتــر انتخاب و در این مراســم مورد تقدیر 
قرار گرفتند.

در روند انتخــاب صادرکننده نمونه ۱۴۰۱شــاخص های 
مختلفــی از جمله »ســنجش تولیــد و ســرمایه گذاری 
مشــترک با طرف های خارجی«، »عمق دانش بنیانی«، 
»فعالیــت در مناطــق محــروم و کــم برخوردار«،»میزان 
اشتغالزایی«، »میزان نفوذ در بازارهای هدف«، »سطح 
پیچیدگــی محصــول و ارزش افــزوده«، »عضویــت 
در تشــکل های تخصصــی صادراتــی«، »ثبــت برنــد 
بین المللــی«، اســتفاده از نیــروی انســانی، مصالــح و 
ج  از کشــور« مــد  تجهیــزات داخلــی در پروژه هــای خــار
نظر قرارگرفته اســت.در این مراســم حســین تقدسی 
معــاون مالــی و اقتصــادی بــه نمایندگــی از دکتــر علی 
رســتمی مدیرعامــل شــرکت مــس، لــوح تقدیــر را 
دریافــت نمودنــد. همچنیــن ایــوب باباســاالری مدیر 
فــروش و دیگــر مدیــران شــرکت ملــی مــس در ایــن 
مراسم حضور داشتند.شایان ذکر است، شرکت ملی 
مس در ســال ۱۳۸۴ بــه عنوان صــادر کننده فعــال، در 
سال ۱۳۹۲ به عنوان صادر کننده برتر کشور همچنین 
در ســال های ۱۳۷۷،۱۳۸۱،۱۳۸۶،۱۳۸۹ نیــز بــه عنــوان 
صادرکننده نمونه انتخــاب و مورد تجلیل قــرار گرفته 

است.

با حضور  رئیس جمهور  در مراسم گرامیداشت روز ملی صادرات؛

شرکـت ملـی مس
 صـادر کننـده برتــر شـد

در 5 سال اخیر سرمایه 
شرکت از 6 هزار میلیارد 

تومان به 40 هزار 
میلیارد تومان افزایش

 پیدا کرده است


