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رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان:

بزرگترین پروژۀ سرمایهگذاری عمان در کرمان متوقف شده است

رئیــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و عمــان گفــت:
«عمــان در ســه نقط ـهی کرمــان ســرمایهگذاری کــرده کــه
در یکــی از ایــن پروژههــا  ۵۳میلیــارد دالر ارز وارد کشــور
شــده اســت و بزرگتریــن پــروژهی ســرمایهگذاری خارجــی
در کشــور اســت امــا متاســفانه ایــن پــروژه متوقــف شــده
اســت».
بــه گــزارش تســنیم ،محســن ضرابــی در همایــش معرفــی
فرصتهــای تجــاری و ســرمایهگذاری و راهکارهــای ورود
بــه بــازار عمــان کــه بــا حضــور مدیــرکل توســعه کسـبوکار
منطقـهی آزاد صاللــه عمــان در محــل اتــاق بازرگانــی کرمــان
برگــزار شــد بــا بیــان اینکــه روابــط اقتصــادی مــا در
ســالهای  ۱۳۸۲تــا  ۱۳۹۲خــوب نبــود و مبــادالت بســیار
کمــی در ایــن ســالها انجــام شــد ،اظهــار کــرد« :ســال ۹۲
اتــاق مشــترک بازرگانــی بیــن دو کشــور ایجــاد و نقشــهی
راه ترســیم شــد» .وی بــا بیــان اینکــه تــا قبــل از ایــن

ســال اخــذ ویــزا و اقامــت بســیار ســخت و راههــای ارتباطــی
میــان دو کشــور محــدود بــود گفــت« :بــا وجــود تحریمهــای
ظالمانـهی آمریــکا ،حجــم معامــات مــا در ســال  ۹۷نســبت
بــه ســال  ۹۲شــش برابــر شــده اســت».
رئیــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و عمــان بــا اشــاره
بــه اینکــه در حــال تــاش بــرای ایجــاد خــط کشــتیرانی
میــان بنــدر چابهــار و بنــدر صاللــه عمــان هســتیم کــه
میتوانــد در روابــط تجــاری دو کشــور بســیار تأثیرگــذار
باشــد بیــان کــرد« :در حــال فراهــم کــردن امکانــات و تســریع
امــور بازرگانــی از جملــه افتتــاح حســاب و شــرکت در مناطــق
آزاد هســتیم» .وی بــا بیــان اینکــه عمــان از در حــوزهی
صــادرات ،بــرای ایــران اهمیــت بســیاری دارد گفــت« :عمــان
کشــور کوچکــی اســت امــا حجــم معامالتــش بســیار زیــاد
اســت و برگــزاری هشــت نمایشــگاه مشــترک میــان ایــران
و عمــان بــرای تجــار و مصرفکننــدگان در برنامــه اســت».
ضرابــی بــا اشــاره بــه اینکــه چنــد کشــور در منطقــه
بازارهــای بســیار خوبــی دارنــد امــا بهدلیــل روابــط سیاســی
امــکان همــکاری بــا آنهــا وجــود نــدارد بیــان کــرد« :عمــان
راه بســیار خوبــی اســت کــه کاالهــای کشــورمان را در بــازار

ایــن کشــورها ارائــه کنیــم».
وی بــا بیــان اینکــه تنهــا دو کشــور بحریــن و عمــان
هســتند کــه میتواننــد تجــارت آزاد انجــام دهنــد کــه
دولتمــردان بحریــن در ایــن ســمت و ســو حرکتــی نکردنــد
افــزود« :از طریــق عمــان میتــوان کاالهــا خــود را بــه
کشــورهای زیــادی صــادر کنیــم».
رئیــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و عمــان بــا اشــاره
بــه اینکــه در تیرمــاه ســال گذشــته توافقنامــهای میــان
ســرمایهگذاران ایــران و عمــان امضــا شــد گفــت« :بهدلیــل
اینکــه بانکهــای عمــان خصوصــی بودنــد و از تحریمهــای
آمریــکا میترســیدند از طریــق صنــدوق توســعه ملــی وارد
شــدیم» .وی بــا بیــان اینکــه عمــان در ســه نقطــهی
کرمــان ســرمایهگذاری کــرده اســت یــادآور شــد« :در یکــی
از ایــن پروژههــا  ۵۳میلیــارد دالر ارز وارد کشــور شــده و
بزرگتریــن پــروژهی ســرمایهگذاری خارجــی در کشــور
اســت امــا متاســفانه ایــن پــروژه متوقــف شــده و ایــن مســئله
ســرمایهگذار عمانــی را دچــار نگرانــی کــرده اســت کــه
امیدواریــم مســئوالن اســتانی در رفــع مشــکالت ایــن پــروژه
همــت کــرده و تکلیــف آن را روشــن کننــد».

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان:

جشنواره موسیقی نواحی  ۱۶تا  ۱۹آبان برگزار میشود
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان کرمــان گفــت:
«ســایت اطالعرســانی جشــنواره دوازدهــم موســیقی
نواحــی بــه طــور رســمی از ابتــدای شــهریور آغــاز ب ـهکار
کــرده اســت تــا عالقهمنــدان از اخبــار و رویدادهــای ایــن
برنامــه اطــاع پیــدا کننــد».
بــه گــزارش فــردای کرمــان ،محمدرضــا علیــزاده بــا بیــان
اینکــه تمــام حوزههــای مرتبــط بــا موســیقی اســتان
کرمــان در حــال برنامهریــزی بــرای برگــزاری دوازدهمیــن
جشــنواره موســیقی نواحــی هســتند و مقدمــات برگــزاری
ایــن رویــداد باشــکوه فراهــم شــده اســت ،اظهــار کــرد:
«یکــی از تفاوتهــای جشــنواره موســیقی نواحــی
بــا دورههــای گذشــته آن ،تشــکیل ســتاد و شــورای
سیاس ـتگذاری جشــنواره بــا حضــور جمعــی از مســئوالن
ارشــد دولتــی ،هنرمنــدان و مدیــران مرتبــط بــود کــه در
کیفیتبخشــی ایــن رویــداد بــزرگ فرهنگــی بســیار موثــر
محســوب میشــود».
وی بیــان کــرد« :دوازدهمیــن دورهی جشــنواره موســیقی

نواحــی بــرای چهارمیــن ســال پیاپــی در آســتانهی هفتـهی
وحــدت و از  ۱۶تــا  ۱۹آبانمــاه در اســتان کرمــان برگــزار
میشــود».
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان کرمــان افــزود:
«نخســتین دورهی جشــنواره موســیقی نواحــی در کرمــان
برگــزار شــده و بایــد از ایــن ظرفیــت اســتفاده الزم را ببریــم
و جشــنواره را از خودمــان بدانیــم».
وی بــا بیــان اینکــه جشــنواره موســیقی نواحــی
ظرفیتهــای بــزرگ فرهنگــی ،هنــری و گردشــگری
فراوانــی دارد ،ادامــه داد« :اجراهــای جشــنواره اغلــب در
ســالنهای روبــاز و عمومــی و در مناطــق تاریخــی کرمــان
از جملــه بــازار و حمــام گنجعلیخــان برگــزار میشــود تــا در
کنــار ایــن جشــنواره جاذبههــای تاریخــی اســتان معرفــی
شــود».
علیــزاده اضافــه کــرد« :ســایت اطالعرســانی جشــنواره
دوازدهــم موســیقی نواحــی بــه طــور رســمی از ابتــدای
شــهریور آغــاز بـهکار کــرده اســت تــا عالقهمنــدان از اخبــار

مدیرکل خدمات عمومی سازمان بیمه سالمت ایران خبر داد :

تهیه بستههای آموزشی برای تیم سالمت و بیمهشدگان روستایی

مدیــرکل خدمــات عمومــی ســازمان بیمــه
ســامت ایــران بــر اهمیــت آمــوزش و
خودمراقبتــی بــه بیمهشــدگان اشــاره
کــرد و گفــت :ایــن دفتــر بــرای کنتــرل
بیماریهــای غیــر واگیــر و آمــوزش
خودمراقبتــی برنامهریزیهایــی را انجــام
داده اســت کــه از جملــه ایــن اقدامــات،
بســته آموزشــی شــامل  ۱۱کتــاب بــرای تیــم
ســامت و بیمهشــدگان روســتایی اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،مدیــرکل خدمــات
عمومــی ســازمان بیمــه ســامت ایــران
افــزود :خودمراقبتــی موضــوع حائــز
اهمیتــی اســت کــه تمــام افــراد جامعــه
بایــد نســبت بــه آن آگاه باشــند تــا بــه
گونــه ای رفتــار و زندگــی کننــد کــه
دچــار بیمــاری نشــوند و یــا از تشــدید
بیمــاری خــود جلوگیــری کننــد.
وی در ادامــه بــه اقدامــات گــروه
پیشــگیری و ارتقــای ســامت
دفترخدمــات عمومــی پرداخــت و
گفــت :آمــوزش موازیــن بهداشــتی بــه
بیمهشــدگان در ســطح یــک و تیــم
ســامت شــامل پزشــک و مامــا در
مراکــز روســتایی از اقداماتــی اســت کــه
برنامههــای مختلفــی بــرای آن تدویــن

شــده اســت.
بنابــر اعــام روابــط عمومــی ســازمان
بیمــه ســامت ،میرزایــی بــا اشــاره
بــه اینکــه بایــد اصــول خودمراقبتــی
براســاس شــرایط ســنی ،وضعیــت
ســامتی ،ســطح ســواد ،امکانــات
موجــود و  ...بــه افــراد ارائــه شــود تــا
تاثیرگــذار باشــد ،گفــت :دفتــر ســامت
عمومــی بــرای کنتــرل بیماریهــای
غیــر واگیــر و آمــوزش خــود مراقبتــی،
برنامهریزیهایــی را انجــام داده
اســت کــه از جملــه ایــن اقدامــات
بســته آموزشــی شــامل  ۱۱کتــاب
بــرای تیــم ســامت و بیمهشــدگان
روســتایی اســت .مدیــرکل خدمــات
عمومــی ســازمان بیمــه ســامت
ایــران همچنیــن از برنامهریــزی بــرای
آمــوزش مجــازی پزشــکان و بیمــه
شــدگان خبــر داد و گفــت :امــروزه بــا
اســتفاده از اپلیکیشــنها و فضاهــای
مجــازی میتــوان نســبت بــه آمــوزش
در حوزههــای مختلــف از جملــه خــود
مراقبتــی اقــدام کــرد کــه اقداماتــی در
دســت بررســی و در مرحلــه نهایــی قــرار
دارد.

و رویدادهــای ایــن برنامــه اطــاع پیــدا کننــد».
وی یــادآور شــد« :موســیقی نواحــی یکــی از بزرگتریــن و
بهتریــن رویدادهــای بــزرگ فرهنگــی کشــور محســوب
میشــود و مــردم ارتبــاط خوبــی بــه دلیــل اصالــت ایــن
نــوع موســیقی بــا آن برقــرار کــرده و اســتقبال بســیار خوبــی
را در ســالهای گذشــته شــاهد بودیــم».
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان کرمــان با اشــاره
بــه غیــر رقابتــی بــودن ایــن دوره از جشــنواره موســیقی
نواحــی افــزود« :موضــوع بخــش اصلــی دوازدهمیــن
جشــنواره موســیقی نواحــی تکیــه بــر اجــرای آثــار بــا
کالم مبتنــی بــر منظومههــای تغزلــی از شــاعران کهــن
ایــران زمیــن و همچنیــن شــاعران بومــی بــا گویشهــا و
زبانهــای محلــی اســت».

رییس امور قرآنی اداره کل اوقاف کرمان:

 ۱۱کرمانی در مرحلۀ کشوری مسابقات قرآنکریم شرکت میکنند

رییــس امــور قرآنــی اداره کل اوقــاف و
امــور خیریــه اســتان کرمــان از برگــزاری
چهلودومیــن دورهی مســابقات سراســری
قــرآن کریــم کشــور بــا حضــور ۱۱
شــرکتکنندهی کرمانــی در اصفهــان
خبــر داد .بــه گــزارش روابــط عمومــی
اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان
کرمــان ،حجتاالســام مختــار یعقوبــی
گفــت« :چهلودومیــن دورهی مســابقات
ملــی قــرآن کریــم در دو بخــش بــرادران
و خواهــران از ششــم تــا نوزدهــم مهرمــاه
بــه میزبانــی اســتان اصفهــان برگــزار
میشــود».
وی افــزود « :امســال مســابقات سراســری
قــرآن کریــم بــه صــورت دو مرحلــهی
مقدماتــی و نهایــی برگــزار میشــود
کــه مرحلــهی مقدماتــی ایــن مســابقات
مردادمــاه امســال در اســتان قــم برگــزار
شــد و از اســتان کرمــان  ۲۵نماینــده در
ایــن مســابقات حضــور داشــتند».
یعقوبــی بــا اشــاره بــه رقابتهــای
مرحلــهی نهایــی ایــن مســابقات در
اصفهــان بیــان کــرد« :در مســابقات بخــش
آوایــی برادران،علــی صدقــی در رشــتهی
دعاخوانــی ،هــادی رضایــی در رشــتهی

حفــظ  ۱۰جــزء قــرآن و ســعید شــاهرخی
در رشــتهی حفــظ کل قــرآن بــه
عنــوان نماینــدگان اســتان بــرای کســب
عنــوان مقــام بــه ایــن مســابقات اعــزام
میشــوند» .وی گفــت« :در مســابقات
بخــش خواهــران از اســتان کرمــان هفــت
نماینــده در رشــتههای ترتیــل ،حفــظ ۱۰
جــزء ،حفــظ  ۲۰جــزء و حفــظ کل قــرآن
کریــم و قرائــت در ایــن مســابقات شــرکت
دارنــد».
یعقوبــی یــادآور شــد « :مرحلـهی اســتانی
چهلودومیــن دورهی مســابقات قــرآن
کریــم اســتان کرمــان مردادمــاه امســال بــا
حضــور  ۳۵۵نفــر در بخــش آوایــی و ۷۰
نفــر در بخــش معارفــی برگزارشــد ».
رییــس امــور قرآنــی اوقــاف اســتان
اضافــه کــرد« :ســازمان اوقــاف تنهــا
مرجــع رســمی برگزارکننــدهی مســابقات
قــرآن کریــم در کشــور اســت کــه
هــر ســاله مســابقات قــرآن کریــم در
مراحــل شهرســتانی ،اســتانی و کشــوری
را برگــزار میکنــد و در نهایــت بــا
برگــزاری مســابقات بینالمللــی ،ترویــج
فعالیتهــای قرآنــی را در دســتور
برنامههــای قرآنــی خــود دارد».
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نماینده سیرجان در تذکر شفاهی مطرح کرد؛

دولت ارادهای برای استفاده از نیروهای
بومی در مناطق ندارد

نماینــده مــردم ســیرجان
و بردســیر در مجلــس
شــورای اســامی گفــت:
«براســاس قانــون بایــد از
ظرفیــت منطق ـهای ،صنعتی
و معدنــی بــه درســتی
بهرهبــرداری شــود و در ایــن امــر از نیروهــای بومــی اســتفاده
شــود ،حــال آنکــه دولــت ارادهای بــرای اســتفاده از ظرفیــت
نیروهــای بومــی نــدارد».
بــه گــزارش فــردای کرمــان بــه نقــل از خبرگــزاری خانــه
ملــت ،شــهباز حس ـنپور در نشســت علنــی مجلــس شــورای
اســامی در تذکــری شــفاهی اظهــار کــرد« :براســاس مــادهی
 ۴۷برنامــهی ششــم توســعه ،بایــد از ظرفیــت منطقــهای،
صنعتــی و معدنــی بــه درســتی بهرهبــرداری شــود و در ایــن
امــر از نیروهــای بومــی اســتفاده شــود ،حــال آنکــه دولــت
ارادهای بــرای اســتفاده از ظرفیــت نیروهــای بومــی نــدارد».
رئیــس فراکســیون اصنــاف مجلــس افــزود« :در حــال حاضــر
شــاهد حضــور مدیــران غیربومــی در منطقــه هســتیم کــه این
امــر توهینــی بــه ســرمایههای فرهیخت ـهی اســتان کرمــان،
شهرســتانهای ســیرجان و بردســیر اســت» .وی اظهــار کــرد:
«از هیــات رئیس ـهی محتــرم میخواهــم کــه دولــت را ملــزم
بــه اجــرای قوانینــی کــه نیــاز بــه اعتبــار نــدارد ،کنــد».
حسـنپور خطــاب بــه رئیــس جمهــور گفــت« :آیــا نیروهــای
تحــت امــر شــما از وضعیــت اشــتغال و معیشــت اســفناک
مــردم خبــر دارنــد؟ و اخبــار را بــه شــما منعکــس میکننــد؟
اشــتغال ،معیشــت و تهیــهی مســکن در رأس مســائل و
دغدغههــای مــردم اســت».

دسترسی آسان شهروندان کرمانی به مسئوالن قضایی؛

سامانۀ نوبتدهی اینترنتی در دادگستری
کرمان راهاندازی شد
مدیــر روابــط عمومــی دادگســتری اســتان کرمــان گفــت:
«در راســتای حفــظ عــزت و کرامــت حقــوق شــهروندی از
ابتــدای ســالجاری تــا پایــان شــهرویور مــاه تعــداد ۲۳
جلســه مالقــات مردمــی بــا مــردم اســتان کرمــان صــورت
گرفتــه اســت».
بــه گــزارش روابــط عمومــی دادگســتری اســتان کرمــان،
بصیریــان اظهــار کــرد« :بــا عنایــت بــه آموزههــای
دیــن مبیــن اســام در پاسداشــت کرامــت انســانی و
دســتیابی ســریع و آســان مــردم بــه حقــوق خــود و
بهرهمنــدی از حقــوق شــهروندی و نیــز بــا توجــه بــه
اســتقبال گســتردهی مــردم شــریف اســتان کرمــان بــرای
شــرکت در مالقاتهــای مردمــی و دیدارهــای حضــوری
و غیرحضــوری راهانــدازی شــد » .وی ادامــه داد« :ایــن
ســامانه در حوزههــای قضایــی اســتان کرمــان بــرای
تســهیل در تعییــن وقــت مالقــات و ارتبــاط بــا ریاســت
کل و ســایر مســئولین ارشــد قضایــی اســتان راهانــدازی
شــده اســت» .بصیریــان بــا اشــاره بــه اینکــه دادگســتری
اســتان کرمــان طــی چنــد ســال گذشــته همــواره در
زمینــهی اســتفاده از فناوریهــای نویــن پیشــگام بــوده
اســت،افزود« :در جهــت بهینهســازی ســرویسها،
فرآیندهــا و هدفگــذاری دســتیابی بــه رضایــت
مخاطبیــن ،ایــن ســرویس نوبتدهــی آنالیــن راه انــدازی
شــده اســت» .وی بیــان کــرد« :متقاضیــان میتواننــد بــا
مراجعــه بــه نشــانی https://dadgostari-kr.eadl.ir
نســبت بــه اخــذ نوبــت و ســپس مراجعــهی حضــوری و
غیرحضــوری اقــدام کننــد».
مدیــر روابــط عمومــی دادگســتری اســتان کرمــان یــادآور
شــد« :متقاضیــان پــس از ورود بــه درگاه مالقــات مردمــی
در ســایت دادگســتری اســتان کرمــان ،ابتــدا نــوع مالقــات
خــود را (حضــوری و یــا غیرحضــوری) انتخــاب میکننــد
و در ادامــه تاریــخ مالقــات مردمــی خــود را انتخــاب و
ســپس نــوع درخواســت خــود را مشــخص مینماینــد و
در نهایــت بــا وارد کــردن مشــخصات خــود ،ســامانه بــه
متقاضــی یــک کــد رهگیــری بــه همــراه تاریــخ و ســاعت
دقیــق مراجعــه را خواهــد داد».

