
چهار صفحه    1000 تومان سه شنبه 21 اردیبهشت ماه 28/1400 رمضان 1442/ 11 می 2021/سال بیست و ششم شماره 3432

قرارگاه نهضت آبرسانی »مرد میدان«

 در استان تشکیل شد

مشاور وزیر آموزش و پرورش در سنجش و ارزشیابی خبر داد:

حذف 3۰درصد 

مطالب کتب درسی برای آزمون  ها

2

2

4

3

2

2

شهردار کرمان:

احداث مسکن

 در »گوراب بلداالمین«، شهر 

کرمان را با چالش روبه رو می کند

وقتی کرونا معادالت جمعیتی 
را  بر هم می زند؛

ابر چالش رشد منفی

 جمعیت ایران از سال ۱۴۱۰

متن در صفحه دوم

رییس اتاق بازرگانی کرمان مطرح کرد:

همکاری استان کرمان با اتحادیه 

محصوالت گلخانه ای مجارستان

3

از برداشت غیرمجاز آنغوزه

 در راور جلوگیری شد

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 
رییس کل دادگستری استان:

پیچیدگی و پیشرفت سریع 

علوم، لزوم حضور کارشناسان 

در کنار قضات را نشان می دهد 

www.teetr.ir

میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

کرمان؛ کرمانی درباره وضعیت نامناسب آسفالت خیابان ها و معابر شهر  گالیه های شهروندان  روایت »کرمان امروز« از 

جدال نابرابر روان مردم و آسفالت کوچه های کرمان

متن کامل در صفحه سوم

   درست است که در چند سال اخیر در اخبار منتشر شده از سوی شهرداری کرمان بسیار به گوش می رسد که معابر اصلی شهر کرمان مفروش به آسفالت جدید شده است و این 
خبرها البته درست است و در بسیاری از خیابان های اصلی شهر این نونوار شدن به چشم می آید. اما نکته ای که متاسفانه هنوز همچون چند دهه گذشته بدچشمی می کند، آسفالت 
کوچه های شهر کرمان است. آسفالتی که در برخی کوچه ها مربوط به 40 سال پیش می باشد و هر سال با وصله ای نازیبا رفو می شود و بالی جان خودروها و آزار روح و روان مردم 

شده است و....

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان:

مهلت پرداخت مالیات 

خرید سکه تا پایان خرداد ماه 

امسال است

کشف بیش از 

500 کیلوگرم حشیش 

از  بار  بادمجان در سیرجان

 صفحه  دوم

متن در صفحه چهارم صفحه  دوم

 روایت »کرمان امروز« از اطمینان
کسن کرونای  برخی مسئوالن  به وا
 تولید داخل و سخنان دکتر بصیری
 معاون استاندار کرمان در این باره؛

با توجه به سوابق داروسازی در ایران 

واکسن کرونای
تولید داخل 

قابل اعتماد است

کثر مسئوالن کرمانی  ا

کسن  در فاز سوم  تست وا

کوبایی-ایرانی به صورت 

داوطلب شرکت کردند

2

آگهی دعوت سهامداران شرکت شوفاژگستر کرمان )سهامی خاص( به شماره ثبت 
2539 شناسه ملی 10630107121 جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده 

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق 
العاده که در ساعت 00: 9 مورخ دوشنبه 1400/3/3 در آدرس کرمان بلوارجمهوری 
اسالمی خ نخعی پ 14 کدپستی 7618616888 تشکیل می گردد حضور بهمراه 

رسانند.
دستور جلسه: اصالح ماده 13 اساسنامه - تغییر مکان شرکت 

هیات مدیره شرکت 

آگهی دعوت سهامداران شرکت شوفاژگستر کرمان )سهامی خاص( به شماره ثبت 2539 
شناسه ملی 10630107121 جهت تشکیل مجمع عمومی عادی به طور  فوق العاده 

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی  عادی بطور 
فوق العاده که در ساعت 00: 10 مورخ دوشنبه 1400/3/3 در آدرس کرمان بلوارجمهوری 
اسالمی خ نخعی پ 14 کدپستی 7618616888 تشکیل می گردد حضور بهمراه رسانند.

دستور جلسه: 
انتخاب اعضای هیات مدیره و انتخاب بازرسین و انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

هیات مدیره شرکت 

آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت شوفاژگستر کرمان )سهامی خاص(

 به شماره ثبت 2539 شناسه ملی ۱۰63۰۱۰7۱2۱

آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی عادی 

بطور فوق العاده شرکت شوفاژگستر کرمان )سهامی خاص(
 به شماره ثبت 2539 شناسه ملی ۱۰63۰۱۰7۱2۱

دهیاری های بخش الله زار شهرستان بردسیر در نظر دارند اجرای پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجدالشرایط راهسازی دارای 
رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه کشور واگذار نمایند و از کلیه شرکت های دارای صالحیت دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به 
دهیاری باغابر مراجعه نمایند. دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. سایر اطالعات و جزییات مربوط به قرارداد در اسناد مربوطه می باشد. سپرده 
شرکت در مناقصه بایستی به صورت واریز به حساب های ذیل نزد پست بانک به نام دهیاری های مربوطه و یا به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر می باشد. 
در صورتیکه برندگان اول تا سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند تضمین شرکت در مناقصه آنها به ترتیب به نفع دهیاری ضبط خواهد شد. هزینه 

چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. شرکت در مناقصه هر دهیاری به صورت مجزا می باشد.

 شماره حساب برای مدت پروژه

 واریز مبلغ ضمانت

 نامه

 مبلغ تضمین

 )ریال( شرکت در

 مناقصه

مبلغ برآورد )ریال( بر اساس 
فهرست بها تجمعی راه و 
باند  و ابنیه سال 1400 )به 

صورت مقطوع(

ردیف شماره آگهی عنوان پروژه و محل اجرا

90 روز 1000148998425 150/000/000 3/000/000/000  اجرای 3000 مترمربع اسفالت معابر

 روستای ده نذری

00-1-2-1 1

90 روز 1000140560755 100/000/000 2/000/000/000  اجرای 2000 مترمربع اسفالت معابر

 روستای جعفرآباد

00-1-2-2 2

90 روز 1000141637222 100/000/000 2/000/000/000  اجرای 2000 مترمربع اسفالت معابر

روستای هویج

00-1-2-3 3

90 روز 1000140566554 100/000/000 2/000/000/000  اجرای 2000 مترمربع اسفالت معابر

 روستای کنتوئیه

00-1-2-4 4

90 روز 1000140567917 100/000/000 2/000/000/000  اجرای 2000 مترمربع اسفالت معابر

روستای جوجنگ

00-1-2-5 5

90 روز 54822513519851/02 100/000/000 2/000/000/000  اجرای 2000 مترمربع اسفالت معابر

روستای جغدری

00-1-2-6 6

90 روز 1000141621731 150/000/000 3/000/000/000  اجرای 3000 مترمربع اسفالت معابر

روستای قلعه عسکر

00-1-2-7 7

آگهی مناقصه دهیاری های بخش الله زار شهرستان بردسیر)نوبت اول(

دهیاری باغابر  دریافت اسناد محل

تا پایان وقت اداری مورخ 1400/03/05  مهلت

دهیاری باغابر  تحویل پیشنهادات محل

 مهلت مورخ 1400/03/08 ساعت 10 صبح

دهیاری باغابر  بازگشایی  پیشنهادها محل

مورخ 1400/03/08 ساعت 12 ظهر  زمان

03433551289                                                                         دهیاری های بخش الله زار شهرستان بردسیر                                



دو سه شنبه 21 اردیبهشت ماه 28/1400 رمضان 1442/ 11 می 2021/سال بیست و ششم شماره 3432
اخبار استان

استان  اسالمی شمال  ارشاد  و  فرهنگ  مدیر کل 
نمایشگاه مجازی قرآن  از تمدید نخستین  کرمان 

کریم خبر داد.
علیزاده  رضا  محمد  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
گفت: نمایشگاه مجازی قرآن کریم تا چهارشنبه، 
۲۹ رمضان برپا است و سامانه تا ۲۲ اردیبهشت ماه 

فعال خواهد بود.
قرآن  نمایشگاه  اصلی  بخش  دو  افزود:  علیزاده 

بخش فروش و بخش محتوایی است.
استان  شمال  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر 
هزار   ۱۵ از  بیش  فروش،  بخش  در  گفت:  کرمان 

عنوان کتاب عرضه شده و مردم می توانند متناسب 
آثار مکتوب را دریافت کنند.  با عالقه مندی خود، 
نظر  در  را  محور   ۱۴ نیز  محتوایی  بخش  در 
گرفته ایم که یکی از آن ها فروشگاه هایی هستند که 
از کتاب  آثار و محصوالت قرآنی غیر  عرضه کننده 

هستند.
وی گفت: همچین به غیر از این دو بخش، بخش 
اساس  بر  نوجوان،  و  کودک  حوزه  به  مربوط 
گزارش ها تا کنون بیشتر مورد استقبال قرار گرفته 
است. پیش از این، فعالیت سامانه نمایشگاه قرآن تا 

۲۰ اردیبهشت ماه اعالم شده بود

رییس کل دادگستری استان گفت: پیچیدگی علوم 
و توسعه روز افزون فناوری های نوین اهمیت حضور 

کارشناسان در کنار قضات را افزایش می دهد.
  یداهلل موحد،رییس کل دادگستری استان کرمان در 
رسمی  کارشناسان  کانون  کارشناسان  تحلیف  آئین 
قوه قضاییه گفت: روز به روز روابط اجتماعی و علوم 
و فنونی که در اختیار رشد و توسعه جامعه بشری 
قرار می گیرد، پیچیده تر و فنی تر می شود و از این رو 

کارشناسان  دانش  و  تخصص  از  گیری  بهره  به  نیاز 
افزایش می یابد.

او با تاکید بر این مطلب که اجرای عدالت و رسیدگی 
به امور قضایی در حوزه های تخصصی بدون مشارکت 
تشخیص  برای  کارشناس  و  متخصص  خبره،  افراد 
دقیق موضوعات امکان پذیر نیست، تاکید کرد: اگر 
وثوق  مورد  و  امین  کارشناسان  از  قضایی  سیستم 
استفاده نکند در مسیر توسعه و تعمیق عدالت موفق 

نخواهد بود.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان با اشاره به 
این مطلب که از بعد اخالق قضایی، اجرای عدالت امر 
مقدسی است، اظهار کرد: تقدس آن در این است که 
بنای خلقت بر عدالت است و حیات و بقای جامعه به 
عدالت بستگی دارد و اگر در جامعه ای عدالت باشد 
در  و  دهد  ادامه  خود  حیات  به  می تواند  جامعه  آن 
غیر اینصورت دچار اضمحالل و فروپاشی خواهد شد.
الهی  انبیاء  رسالت  از  یکی  اینکه  به  اشاره  با  موحد 
نیز اقامه قسط و عدل در جامعه بوده است، گفت: از 

این رو کار در عرصه قضاوت و اقامه قسط و عدالت 
امر بسیار مقدسی است، زیرا از طرفی نیز به حقوق 

عمومی و جامعه و حق الناس بر می گردد.
او با تاکید بر این مطلب که هدف و آرمان عدالت این 
است که حق را به صاحب حق برساند، تاکید کرد: 
امر عدالت مساله بسیار مهم و بنیادین برای جامعه 
است و به دلیل همین اهمیت است که فرد در ابتدای 
قبول مسئولیت در این حوزه باید سوگند یاد کند که 
واقع  و نظری خالف  رفتار کرده  امانت  و  با صداقت 

نداده و تمام حقیقت را بنویسد.
حفظ  لزوم  بر  کرمان  استان  دادگستری  کل  رییس 
دست  به  مردم  خصوصی  اسرار  از  داری  امانت  و 
مشاغل  همه  داد:  ادامه  و  کرد  تاکید  کارشناسان 
وکیل،  قاضی،  اینکه  و  ندارد  سوگند  ادای  به  نیاز 
به  نیاز  حساس  مشاغل  سایر  و  پزشک  کارشناس، 
دارند،  اخالقی  الزامات  به  پایبندی  و  سوگند  ادای 

نشان از اهمیت این مشاغل دارد.
ابراز  استقامت، شجاعت،  او گفت: تشخیص صحیح، 

ویژه ای  اهمیت  از  قضایی  امر  در  نظر  صادقانه 
برخودار است و از ملزومات مورد نیاز در مسیر رفع 
شمار  به  حق  صاحب  به  حق  رساندن  و  خصومت 

می رود.
رسمی  کارشناسان  مرکز  رییس  دلفاردی،  عباس 
دادگستری استان کرمان نیز گفت: ۳۵۰ کارشناس 
در ۴۲ رشته در این مرکز و در کنار همکاران خود در 
کانون کارشناسان دادگستری در راه خدمت رسانی 

به جامعه و سیستم قضایی تالش می کنند.
مرکز  رییس  کارشناسان  اینکه  بر  تاکید  با  او 
جزء  کرمان  استان  دادگستری  رسمی  کارشناسان 
کمترین  و  هستند  کشور  کارشناسان  سالمترین 
انجام  قشر  این  از  انتظامی  شکایت های  میزان 
می شود، اظهارداشت: رعایت شئونات کار کارشناسی، 
حفظ احترام قضات و دستگاه قضایی، رعایت احترام 
و  پیشکسوتان  تجربیات  از  استفاده  پیشکسوتان، 
از مواردی است که  امور کارشناسی  به موقع  انجام 

همواره باید مورد توجه کارشناسان باشد.

رییس کل دادگستری استان:

پیچیدگی و پیشرفت سریع علوم، لزوم حضور کارشناسان در کنار قضات را نشان می دهد

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی شمال استان کرمان:

 نمایشگاه مجازی قرآن تا ۲۹ رمضان فعال است

خبر
کارشناس هواشناسی اعالم کرد:

تا پایان هفته بارندگی در 
ارتفاعات استان ادامه دارد

کارشناس مرکز هواشناسی استان کرمان با اشاره به سامانه بارشی که در چند روز 
اخیر در استان فعال است، اظهار کرد: عمدتا در ارتفاعات استان مخصوصا ارتفاعات 

جنوب سامانه بارشی تا پایان هفته جاری فعال است.
تغییرات  هوا  دمای  اینکه  بیان  با  کرمان  استان  هواشناسی  مرکز  کارشناس 
محسوسی ندارد، افزود: شدت بارش ها به میزانی نیست که باعث طغیان رودخانه 

ها بشود اما آبگرفتگی معابر دور از انتظار نیست.

فرمانده انتظامی استان خبر داد:

کشف بیش از 500 کیلوگرم حشیش 
از بار بادمجان در سیرجان 

 
فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: با پشتیبانی اطالعاتی پلیس استان فارس 
۵6۴ کیلو و 8۰۰ گرم حشیش از بار بادمجان یک دستگاه وانت نیسان کشف شد.

سردار عبدالرضا ناظری  درباره جزئیات این خبر اظهار کرد: ماموران پلیس مبارزه 
با مواد مخدر شهرستان سیرجان با همکاری اطالعاتی پلیس استان فارس از قصد 
قاچاقچیان برای انتقال یک محموله مواد مخدر با استفاده از یک دستگاه خودروی 

وانت نیسان مطلع و موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: تیم های عملیاتی پلیس پس از رصد تحرکات قاچاقچیان، محور بافت - 
سیرجان را تحت کنترل خود قرار دادند و به محض مشاهده خودروی نیسان حامل 
مواد، طی عملیاتی منسجم آن را متوقف کردند. ناظری گفت: ماموران در بازرسی 
از بار بادمجان این خودرو ۵6۴ کیلو و 8۰۰ گرم حشیش را کشف و دو قاچاقچی 
را دستگیر کردند. وی با اشاره به تشکیل پرونده و معرفی متهمان به مرجع قضائی 
خاطر نشان کرد: پلیس با  بهره گیری از توان اطالعاتی خود و رصد مداوم باندهای 
قاچاق مواد مخدر هرگز اجازه نخواهد داد سوداگران مرگ برای رسیدن به اهداف 

شوم خود امنیت اجتماعی مردم را خدشه دار کنند.

از برداشت غیرمجاز آنغوزه
 در راور جلوگیری شد

فرمانده پاسگاه ویژه منابع طبیعی راور گفت: ماموران حین گشت زنی در رویشگاه 
های گیاه آنغوزه موفق به شناسایی بهره برداران غیر مجاز شدند.

راور گفت:  آبخیزداری شهرستان  و  منابع طبیعی  ویژه  پاسگاه  فرمانده  نخعی، 
ماموران پاسگاه ویژه منابع طبیعی شهرستان حین گشت و مراقبت در عرصه های 
منابع طبیعی و مناطق رویشی گیاه مرتعی آنغوزه در مراتع بخش کوهساران موفق 
به شناسای بهره برداران غیر مجاز حاضر درمنطقه شدند باهدف برداشت شیره 

گیاه مرتعی آنغوزه در مناطق رویشگاه این گیاه مستقر شده بودند.
او بیان کرد:متخلفان فوق درقالب ۳ گروه ۳ نفره در نقاط مختلف آماده برداشت 
شیره آنغوزه بودند که با تالش ماموران پاسگاه ویژه منابع طبیعی شهرستان و 

همکاری اهالی منطقه شناسایی و از شروع فعالیت آن ها جلوگیری شد.
نخعی با اشاره به سطح وسیع منابع طبیعی شهرستان و با توجه به کاهش شدید 
از مردم  بر طبیعت  نزوالت آسمانی و شرایط حساس و شکننده حاکم  بارش 
درخواست کرد برای حفظ منابع طبیعی، این ثروت خدادادی با ارائه گزارشات 
خود درخصوص تخریب و تصرف اراضی ملی، آتش سوزی، چرای غیرمجاز، قاچاق 
چوب و محصوالت جنگلی و مرتعی از طریق تلفن های رایگان امداد جنگل و مرتع 

۱۵۰۴ و ۱۳۹ ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری را یاری کنند.

قرارگاه نهضت آبرسانی »مرد میدان« 
در استان تشکیل شد

 
فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان دقت، سرعت، کاهش هزینه و مشارکت جدی 
مردم را از ویژگی های اقدامات جهادی دانست و بیان کرد: آبرسانی به روستاها 
اولویت اول سپاه ثاراهلل در استان کرمان است و قرارگاه آب تحت عنوان قرارگاه 
نهضت آبرسانی »مرد میدان« تشکیل دادیم و اولین حرکت فراگیر ما در حوزه 
آبرسانی در سوم خرداد انجام خواهد شد. سردار »حسین معروفی« در حاشیه 
افتتاح طرح های آبرسانی، محرومیت زدایی و اشتغال زایی در فاریاب گفت: 
بیست و یک سال از تاسیس بسیج سازندگی می گذرد این نهاد با حرکت های 
جهادی منشاء خیر و برکت زیادی برای مردم به ویژه محرومین در عرصه های 
کمک های مومنانه، خدمات اجتماعی، عمرانی، فرهنگی، اشتغال و ... شده است.

وی با اشاره به فعالیت بسیج سازندگی در زمینه کنترل و پیشگیری ویروس 
کرونا، اظهار کرد: امروز در سراسر استان کرمان ۴۱۴ پروژه با اعتبار ۱6 میلیارد 
و ۹۰۰ میلیون افتتاح می شود که ۱۴۹ پروژه آن به مبلغ 8 میلیارد و ۱۳۲ 

میلیون تومان در شهرستان فاریاب افتتاح می شود.
این ۴۱۴ پروژه شامل؛ 8۹ تعمیر و  ثاراهلل استان کرمان گفت:  فرمانده سپاه 
پروژه  زایی، ۳8  اشتغال  پروژه  امداد، ۱۱۰  تکمیل مسکن مددجویان کمیته 
احداث ۱۷۲ چشمه  روستایی،  آبرسانی  پروژه   ۳ مدارس،  بازسازی  و  تکمیل 
سرویس بهداشتی در سراسر استان افتتاح می شود و همچنین ساخت خانه 
عالم، ساخت مسجد و ... از جمله پروژه هایی هستند که در شهرستان فاریاب 

افتتاح می شود.

کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
انرژی  آب،  ذخیره  کشاورزی،  گفت:  کرمان  استان 
خالق،  صنایع  بازیافت،  صنایع  پذیر،  تجدید  های 
اقتصاد  پایه  بر  آنها  همه  که  ای  گلخانه  محصوالت 
دانش بنیان خواهد بود، می تواند زمینه همکاری های 

اقتصادی این استان با مجارستان باشد.
به گزارش ایرنا، سیدمهدی طبیب زاده  در نشست 
و  کرمان  مشترک  های  همکاری  بررسی  مجازی 
مجارستان افزود: با بررسی ظرفیت های مجارستان و 
وجود توانمندی های بسیار کرمان، امکان تبادل کاال 
و تکنولوژی در سطح گسترده بین دو طرف وجود 

دارد.
قلم  دو  فقط  حاضر  حال  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کاال شامل پسته و خرما و در حجم کم از کرمان به 
مجارستان صادر می شود، افزود: نباید به این میزان 
صادرات بسنده کنیم بلکه باید فعالیت های بسیاری 

را برای افزایش تبادالت تجاری برنامه ریزی کرد.
استان  اقتصاد  غالب  وجه  کرد:  تصریح  زاده  طبیب 
کرمان کشاورزی است و عالقمندی به اداره کشاورزی 
آبیاری  در  نوآوری  همچنین  و  جدید  تکنولوژی  با 
کشاورزی و بهره وری در مصرف آب وجود دارد که 
امیدواریم بتوان در ارتباط با مجارستان آن را محقق 

اینکه  به  اشاره  با  کرمان  بازرگانی  اتاق  رئیس  کرد. 
دو طرف  عالقه  مورد  تجدیدپذیر  های  انرژی  حوزه 
توانایی  و  پتانسیل  نظر  از  استان  کرد:  اظهار  است، 
نیروی انسانی به شدت غنی است که این موضوع نیز 

می تواند یکی از زمینه های همکاری باشد.
به دلیل محدودیت  وی خاطرنشان کرد: در کرمان 
وجود  شیالت  در  ای  گسترده  فعالیت  آبی  منابع 
ندارد اما می توان از استخرهای موجود برای شیالت 
استفاده کرد که اجرای این طرح نیاز به کار مطالعاتی 

دارد.
محصوالت  اتحادیه  با  همکاری  افزود:  زاده،  طبیب 

بودن و  توانمند  به دلیل  نیز  ای مجارستان  گلخانه 
عالقمندی کرمان در این حوزه، می تواند بسیار مفید 

و تاثیرگذار باشد.
رئیس اتاق کرمان، گفت: استان کرمان دارای قدمت 
معدنی است اما شیب آن به سمت صنایع با مزیت 

نسبی و مزیت های رقابتی قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: موضوع دیگر ارتباطات مجارستان 
های  تعرفه  نامه  تفاهم  امضای  و  کشورها  سایر  با 
ترجیحی با آنهاست که کرمان می تواند با استفاده 
از این فرصت از مجارستان به عنوان دروازه ورود به 

سایر کشورها کمک بگیرد.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان گفت: اشخاص 
حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی که در سال ۹۹ 
نسبت به دریافت تا ۱۰۵ قطعه سکه اقدام کرده اند، 

مشمول مالیات مقطوع می شوند.
»محمد سلمانی« در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 
و  اسناد  نگهداری  از  سکه  خریداران  از  گروه  این 

معاف هستند،  مالیاتی  نامه  اظهار  تسلیم  و  مدارک 
دستور  این  موضوع  مالیات  پرداخت  مهلت  افزود: 

العمل حداکثر تا پایان خرداد ماه امسال است.
به  مراجعه  با  مکلفند  سکه  گفت:خریداران  سلمانی 
سازمان  مالیاتی  مودیان  الکترونیک  عملیات  سامانه 
مالیات خود  پرداخت  به  نسبت  مالیاتی کشور  امور 

اقدام کنند.
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان تاکید کرد: برای 
مالیات  پرداخت  امکان  که  مودیانی  از  دسته  آن 
پایان خرداد ماه سال  تا  را به صورت کامل  مقطوع 
جاری ندارند، مالیات مقطوع حداکثر تا چهار ماه به 

صورت مساوی تقسیط می شود.

از  بیش  خرید  به  نسبت  که  مودیانی  درمورد  وی 
۱۰۵ سکه از بانک مرکزی اقدام نموده و همچنین 
اشتغال  سکه  فروش  و  خرید  شغل  به  که  مشاغلی 
دستور  این  مشمول  ازافراد  دسته  این  گفت:  دارند، 
العمل نبوده و تنها مکلف به تسلیم اظهار نامه مالیاتی 

و پرداخت مالیات تا پایان خرداد ۱۴۰۰ هستند.

رییس اتاق بازرگانی کرمان مطرح کرد:

همکاری استان کرمان با اتحادیه محصوالت گلخانه ای مجارستان

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان:

مهلت پرداخت مالیات خرید سکه تا پایان خرداد ماه امسال است

تعاونی ابنیه سازان راه آینده صنعت و معدن سیرجان شهرستان سیرجان استان کرمان به  شماره ثبت ۵۰۱۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۹۵۴۴۷۰۷ به اطالع کلیه اعضای محترم شرکت 
تعاونی می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه  نوبت اول این تعاونی  در ساعت  ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ در محل دفتر شرکت به آدرس چهار راه دانشگاه 

آزاد  تشکیل می گردد. از سهامداران دعوت می گردد که رأس ساعت مذکور در جلسه حضور بهم رسانند.
ضمناً  ۱-اعضائی که مایلند حق حضور و رأی دادن در مجمع را به نماینده تام االختیار واگذار نمایند تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰  به اتفاق نماینده خود جهت تأییدوصدور برگ 
نمایندگی به محل  دفتر شرکت تعاونی به آدرس محل دفتر شرکت-چهار راه دانشگاه آزاد مراجعه نمایند.)حضور توام عضو و نماینده وی در مجمع ممنوع است.( ضمنا ساعت ۰8:۰۰ 
وکالتنامه توسط اشخاص مسؤل در محل برگزاری مجمع بررسی می گردد. ۲- افرادی که متقاضی کاندیداتوری سمت های بازرسان می باشند حداکثر از تاریخ انتشار به مدت یک هفته 

جهت ثبت نام به محل دفتر شرکت به آدرس محل دفتر شرکت-چهار راه دانشگاه آزاد مراجعه نمایند.
تذکر:این جلسه با حضور نصف اعضاء +۱ )یا وکالی آنها ( رسمیت می یابد و تصمیمات در جلسه برای کلیه اعضاء حاضر ، غایب، نافذ و معتبر خواهد بود.

دستور جلسه: ۱- استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرس  درخصوص سال مالی ۱۳۹۹   ۲- انتخاب بازرس  اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی
۳- تصویب صورتهای مالی  سال  ۱۳۹۹  ۴-تصویب آیین نامه اداری و استخدامی،آیین نامه تنخواه گردان، دستورالعمل پاداش هیئت مدیره، حقوق و وظایف و اختیارات 

مدیر عامل-تصویب آیین نامه نحوه  تشکیل مجامع عمومی۵-تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه و پذیرش عضو جدید  از طریق عرضه سهام جدید 
آدرس ملک : هیأت مدیره شرکت تعاونی                                                                                                                            

کرمان- شهرک شهید ایرانمنش- 
-کوچه  قرآن  حافظان  خیابان 

شماره ۲ - پالک ۳۱

به  موجود  وضعیت  با  ملک 
از  بازدید  و  رسد  می  فروش 
ملک الزامی بوده و کلیه هزینه 
ها و کسورات قانونی از جمله 
عوارض و مالیات های مترتب 
بر مزایده و نقل و انتقال، حق 
هزینه   ، کارشناس  الزحمه 
های  هزینه   ، کاربری  تغییر 
ثبتی بدون مطالبه از فروشنده 

بر عهده خریدار می باشد..

تاریخ  ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول

آگهی مزایده عمومی )نوبت دوم(
عمومی آگهی مزایدهمزایده گزار : اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان  

 مزایده گزار : اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان

 شماره مزایده شماره مزایده سامانه موضوع مزایده
0043230000010020 فروش ملک  1/1400 

 محل سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستادایران(
 دریافت اسناد

صبح 12ساعت  25/2/1400تا   مهلت 
اسالمی حد فاصل میدان ازادی و چهارراه امام جمعهبلوار جمهوری   

 دبیرخانه اداره کل نوسازی کرمان
 محل

 تحویل تضمین
بعد از ظهر 14ساعت  25/2/1400تا   مهلت 

مدارس ، توسعه و تجهیزاداره کل نوسازی   محل 
 بازگشایی پیشنهادات

صبح8ساعت  26/2/1400تا   مهلت 

مبلغ تضمین 
 )ریال(

کارشناسیمبلغ   
 )ریال(

 متراژ عرصه
و اعیان متر 

 مربع
 ردیف شماره قطعه پالک ثبتی کاربری

550.000.000 14.310.000.000 
عرصه 304  

اصلی 73 مسکونی  
فرعی 160  

--- 1 
اعیان 150  

 31پالک  - 2کوچه شماره -ان قرآن خیابان حافظ -شهرک شهید ایرانمنش -درس ملک : کرمانآ

مترتب  یموجود به فروش می رسد و بازدید از ملک الزامی بوده و کلیه هزینه ها و کسورات قانونی از جمله عوارض و مالیات هاملک با وضعیت 
 .شد.بر مزایده و نقل و انتقال، حق الزحمه کارشناس ، هزینه تغییر کاربری ، هزینه های ثبتی بدون مطالبه از فروشنده بر عهده خریدار می با

۱۱۳۲۹۲۹

قلیان؛ نقطه شروع اعتیاد !

شرکت تعاونی اعتبار کارکنان شهرکهای صنعتی کرمان شناسه ملی 
14000204622 شهرستان کرمان استان کرمان 

به اطالع کلیه اعضای محترم اتحادیه / شرکت تعاونی می رساند که جلسه مجمع عمومی 
فوق العاده نوبت اول این تعاونی در ساعت ۱۲ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ در محل 

سالن کنفرانس شرکت شهرکهای صنعتی تشکیل می گردد.
از سهامداران دعوت می گردد که راس ساعت مذکور در جلسه مجمع حضور بهم رسانند.
ضمنا اعضایی که مایلند حق حضور و رای دادن در مجمع را به نماینده تام االختیار 
واگذار نمایند تا تاریخ ۱۴۰۰/۳/۳ با اتفاق نماینده خود جهت تایید برگ نمایندگی 

به محل دفتر شرکت تعاونی اعتبار مراجعه نمایند.
دستور جلسه: انتخابات هیات تصفیه - انتخاب ناظر تصفیه 

هیات مدیره اتحادیه / شرکت تعاونی 

فرم شماره ۱۵

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول 



سه شنبه 21 اردیبهشت ماه 28/1400 رمضان 1442/ 11 می 2021/سال بیست و ششم شماره 3432سه جامعه 

مشاور وزیر آموزش و پرورش در سنجش و 

ارزشیابی خبر داد:

حذف ۳۰درصد مطالب 
کتب درسی برای 

آزمون  ها
در  پرورش  و  آموزش  وزیر  مشاور  کریمی  غالمرضا 
دو  الوند شبکه  انتهای  برنامه  در  ارزشیابی  و  سنجش 
سیما اظهار کرد: براساس مصوره شورای عالی آموزش و 
پرورش در شرایط بیماری های همه گیر شرایط خاصی 
را برای ارزیابی و ارزشیبابی امتحانات درنظر گرفتیم که 
در 12 پایه تحصیلی آزمون ها و ارزشیابی ها به جز در 

پایه 9 و 12 غیرحضوری است.
او درباره حضوری برگزار شدن امتحانات دو پایه نهم و 
دوازدهم گفت: در پایه نهم پایان مقطع متوسطه اول 
صورت  آموزان  دانش  تحصیلی  هدایت  و  و  داریم  را 
تا  باشیم  نداشته  استاندارد  آزمون های  اگر  گیرد  می 
یافته های دانش آموزان را مبتنی بر سنجش تحصیلی 

حساب کند حق دانش اموزان ضایع می شود.
کریمی با بیان اینکه طراحی سواالت در سطح مدرسه 
تحصیلی  هدایت  در  کرد:  تصریح  نیست  معلم  توسط 
آزمون دقیق  استاندارد دقیق  براساس  موظف هستیم 
بنابراینآزمون  کنیم.  برگزار  حضوری  استاندارد  و 
غیرحضوری این امکان را ندارد که شرایط دانش آموزان 
را برای انتخاب رشته برابر کند لذا در این پایه به دلیل 

اهمیت این موضوع آموزن حضوری است.
مشاور وزیر آموزش و پرورش در سنجش و ارزشیابی 
با تاکید براینکه معدل پایه نهم در انتخاب های دانش 
آموزان مهم است افزود: یک میلیون و 120 هزار دانش 
اموز پایه نهم داریم که حوزه های امتحانی را گسترش 
دادیم و شرایط برگزاری آزمون را طوری درنظر گرفتیم 

که دانش آموزان تجمع نکنند.
او تصریح کرد: وزارت آموزش و پرورش برای طراحی 
آزمون ها 30 درصد از حجم مطالب درسی را کاهش 
داده است. اگر فردی در پایه نهم کرونا دارد می تواند 
در آزمون اواخر خرداد امتحان دهد یا در آزمون شهریور 
شرکت کنند برای پایه دوازدهم نیز می تواند در آزمون 

شهریور ماه شرکت کند.
آزمون  ابتدایی  دوره  در  کرد:  اشاره  پایان  در  کریمی 
پیشرفت تحصیلی داریم و تمام موارد برعهده مدرسه 
و معلم است وزارت آموزش و پرورش نیز سامانه سیدا 
را طراحی کرده تا نمرات از سوی معلمان وارد سامانه 
شود و اولیا با مراجعه به سامانه کارنامه را دریافت کند.

برای  نهم  پایه  برای  آزمون  برگزاری  درباره  کریمی 
هدایت تحصیلی ادامه داد: یک دانش آموز نیاید در یک 
روز چند امتحان دهد. اگر کسی کرونا داشت در اواخر 
خرداد و تیر شرکت کرد و در غیر اینصورت می تواند در 

شهریور شرکت کنند.

اتفاقات زشت پس از بازی زیبا؛

 پرسپولیس و سپاهان 
به جان هم افتادند!

 
هفته  در  که  پرسپولیس  و  سپاهان  تیم  دو  بازیکنان 
بیست و دوم لیگ برتر بازی زیبا و تماشاگر پسندی را 
به نمایش گذاشته بودند، پس از سوت داور با یکدیگر 

درگیر شدند و صحنه های زشتی را خلق کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال سپاهان 
اصفهان و پرسپولیس در ورزشگاه نقش جهان اصفهان 
برگزار شد که با تساوی یک - یک به پایان رسید. این 
بازی در شرایط با تساوی به پایان رسید که پرسپولیس 
را  تساوی  گل  اما  بود  میدان  پیروز  پایانی  دقایق  تا 
دریافت کرد. پس از سوت پایان بازی اعضای کادر فنی 
و بازیکنان دو تیم نسبت به قضاوت داور اعتراض داشتند 
و همین امر باعث ایجاد درگیری لفظی بین تعدادی از 
بازیکنان شد. در شرایطی که ابتدا درگیری لفظی بود با 
ورود بازیکنان به تونل وردی رختکن درگیری ها شدت 
بیشتری پیدا کرد و کار به زد و خورد هم کشیده شد 
اما وساطت برخی اعضای کادر فنی و نیروی انتظامی 

مانع از وخیم تر شدن شرایط شد.
با این حال درگیری بازیکنان دو تیم صحنه های زشتی 
بازیکنان  از  یکی  نیا  کامیابی  کمال  آورد.  وجود  به  را 
حاضر در این صحنه های درگیری بود و با امید نورافکن 
درگیری داشت. نورافکن هم که در طول بازی با چند 
بازیکن پرسپولیس درگیری فنی داشت در پایان بازی 

به تنش ها دامن زد.
نیز  سپاهان  باشگاه  به  مربوط  دوربین  بین  این  در 
تنش های  به  تبدیل  لفظی  درگیری های  تا  شکست 
و  انتظامی  نیروی  دخالت  با  که  اتفاقی  شود.  فیزیکی 
مربیان هر دو تیم همراه شد تا بازیکنان پرسپولیس و 

سپاهان به رختکن های خود بروند.
درگیری های فیزیکی اعضای دو تیم باعث مصدومیت 
کاروان  اعضای  از  چند  تنی  و  پرسپولیس  آنالیزور 

سپاهان شد.

وقتی کرونا معادالت جمعیتی را  بر هم می زند؛

ابر چالش رشد منفی جمعیت ایران ازسال ۱۴۱۰ 

خوردن گوجه سبز برای این سه گروه ممنوع است

با  دنیا  که  است  یکسال  از  بیش  نوشت:  آنالین  جوان 
مشکالت ناشی از شیوع کرونا دست و پنجه نرم می کند که 

یکی از آن ها کاهش رشد جمعیت است.
 در کشور ما و در سایه بی تدبیری مسئوالن، هم از لحاظ 
مرگ و میر کرونایی و هم از لحاظ کاهش باروری، جمعیت 
به  است که  این در حالی  تندتری کاهش می یابد،  با شیب 
باال  را  باروری  سن  اینکه  بر  عالوه  بارداری  انداختن  تعویق 
نیز  بارداری  فرصت  دادن  دست  از  موجب  گاهی  می برد، 

خواهد شد.
کشور  اقتصادی  شرایط  کرونا،  ویروس  شیوع  از  پیش   
و  ازدواج  به  نسبت  مردم  نگرش  تغییر  همچنین  و  تورم  و 
فرزندآوری، به مرور زمان رفتار آن ها را تغییر داد و موجب 
به تعویق انداختن فرزندآوری در میان بسیاری از خانواده ها 
شد، اما در زمان شیوع کرونا مشکالت برجسته تر از قبل شد؛ 
بیکاری بیشتر و درآمد کمتر شد، استرس باال رفت و آرامش 
احساس  کرونا،  ویروس  شیوع  شد!  کمیاب  زیادی  حد  تا 
ناخوشایندی را همه گیر کرد و رنگ امید به آینده را از بین 
برد. حاال زنگ خطر کاهش رشد جمعیت به صدا درآمده و 
کارشناسان جمعیتی درباره سرعت منفی شدن رشد جمعیت 

کشور در آینده ای نزدیک هشدار می دهند.
جهان  و  ایران  جمعیت  تحوالت  پژوهشگر  قاسمی،  صالح 
در این باره به خبرنگار »جوان« می گوید: »براساس آمارهایی 
داریم،  کشور  جمعیتی  تحول  طرح  در  حاضر  حال  در  که 
درصد   0  /۷ تا   0  /۶ حدود  کشورمان  جمعیتی  رشد  نرخ 
نرخ  است.  کاهش  حال  در  زیادی  بسیار  سرعت  با  و  است 
باروری کشورمان 1/ 0 و ۶ /0 فرزند به ازای هر زن است، در 

حالی که نرخ جانشینی 1/ 2 فرزند به ازای هر زن می باشد 
فعلی  باروری  نرخ  حاضر  حال  در  گفت  باید  متأسفانه  که 

کشورمان پایین ترین نرخ باروری دنیای اسالم است."
او درباره نرخ سالمندی در کشورمان نیز هشدار می دهد و 
می گوید: »نرخ سالمندی کشورمان از مرز 10 درصد گذشته 
و با سرعت زیادی در حال ثبت رکورد جدیدی در سالمند 

شدن در جهان هستیم."
بر کاهش رشد جمعیتی کشور  تأثیر کرونا  قاسمی درباره 
ما  پیش بینی های  آینده پژوهی  الگوی  »در  می دارد:  اظهار 
روند  و  با همین روال  اگر  بود که  این  پاندمی کرونا  منهای 
 1۴2۵ سال  تا   1۴20 سال های  حوالی  در  کند،  پیدا  ادامه 
رشد  دیگر  و  می شود  درصد  صفر  جمعیت مان،  رشد  نرخ 
که  می کردیم  پیش بینی  وقت  آن  داشت.  نخواهیم  جمعیت 

در ادامه این روند نرخ رشد کشور منفی خواهد شد و کاهش 
رشد جمعیت را رقم خواهد زد. آن موقع پیش بینی ما این 
 93 حدود  جمعیت  به   1۴2۵ تا   1۴20 سال ها  در  که  بود 
جمعیت  کاهش  شاهد  آن  از  بعد  و  می رسیم  نفر  میلیون 
که  کرونا  پاندمی  جدید  شرایط  با  اما  می شویم،  کشور  کل 
روی شاخص های جمعیتی به شدت تأثیر گذاشت که تمام 
معادالت و الگوهای آینده پژوهی را به هم ریخته و به کاهش 

رشد جمعیت سرعت بیشتری داده است."
پژوهشگر تحوالت جمعیت ایران و جهان تصریح می کند: 
»در حال حاضر بسیاری از جامعه شناسان و جمعیت شناسان 
معتقدند که تحوالت جمعیتی کشورها و همینطور جهان را 
کنیم.  تبدیل  پساکرونا  و  پیشاکرونا  مقطع  دو  به  می توانیم 
جمعیت  رشد  کاهش  در  کرونا  تأثیر  و  شرایطی  چنین  در 

پیش بینی ما این است که از سال 1۴10 نرخ رشد جمعیت 
کشورمان به صفر و بعد به منفی میل پیدا خواهد کرد."

او با اشاره به اینکه زمان پیدا کردن راه حل برای افزایش رشد 
جمعیت کوتاه شده است، می گوید: »پیش بینی آینده پژوهی 
سال  در   1۴2۵ تا   1۴20 جای  به  درصد  صفر  رشد  نرخ 
جمعیت  کاهش  بحران  یعنی  این  و  می شود  محقق   1۴10
و  بود  خواهد  بیشتر  بسیار  آن  پیامدهای  و  است  عمیق تر 
بنابراین  شد،  خواهد  بسته  زودتر  خیلی  ما  پنجره جمعیتی 
پیامدهایی که در کاهش نرخ رشد جمعیت منتظرش بودیم، 
برای کنترل بحران جمعیت  ما  بود و زمان  شدیدتر خواهد 

بسیار کوتاه تر شده است."
هم  به  را  آینده پژوهی  معادالت  کرونا  قاسمی،  گفته  به 
باعث  تأثیر گذاشته و  از یک سو روی تعداد موالید  ریخت، 
از  کنند،  صرف نظر  فرزندآوری  از  افراد  از  بسیاری  که  شده 
سوی دیگر نیز روی تعداد مرگ و میر تأثیر گذاشته که هر 
دوی این تغییرات منجر به سرعت در کاهش نرخ جمعیت 

شده است."
می کند:  تأکید  جهان  و  ایران  جمعیت  تحوالت  پژوهشگر 
»امیدوارم که مردم و مسئوالن اهمیت این مسئله را در ابعاد 
فردی و اجتماعی به خوبی درک کنند و با یک عزم ملی و 
اراده همگانی درصدد مدیریت این بحران گسترده جمعیت 
برآیند، زیرا که اگر عزمی جدی برای پیدا کردن راه نجات از 
این شرایط وجود نداشته باشد، در آینده ای نزدیک هیچ کس 
در  اهمال  هرگونه  بنابراین  آمد.  برنخواهد  آن  رفع  عهده  از 
عواقب  و  کرده  سخت تر  را  شرایط  بهبود  مسئله،  این  حل 

جبران ناپذیری را رقم خواهد زد."

  یک متخصص تغذیه گفت: گوجه سبز هم مانند دیگر میوه ها ممکن 
آن  در مصرف  باید  بنابراین  باشد،  افراد حساسیت زا  برخی  برای  است 
آلرژی  دارای  افراد  و  باردار  زنان  سال،  سه  زیر  کودکان  برای  به ویژه 

دقت کرد.
 به گزارش منیبان؛ سمیرا مرادی با اشاره به این که گوجه سبز میوه ای 
است که اکثریت مردم کوچک و بزرگ آن را دوست دارند، اظهار کرد: 
افراد  از  برخی  اما  دارد  بسیاری  خواص  آبدار  و  مزه  ترش  میوه  این 
نباید آن را استفاده کنند، چرا که در صورت خوردن گوجه سبز دچار 
مشکالتی خواهند شد. خوردن گوجه سبز حتی محدودیت سنی دارد.

به  مبتال  افراد  برای  سبز  گوجه  مصرف  این که  به  اشاره  با  مرادی 
فشارخون باال ممنوع است، بیان کرد: بیشتر افراد اغلب گوجه سبز را با 

نمک زیادی می خورند که برای سالمتی خطرناک است، مخصوصاً افراد 
مبتال به فشار خون باال و بیماران کلیوی نباید نمک زیاد مصرف کنند.

این متخصص تغذیه با بیان این که افراد مبتال به رفالکس نیز نباید از 
این میوه مصرف کنند، عنوان کرد: میزان اسید گوجه سبز باال است که 
می تواند باعث سوزش معده، معده درد و رفالکس در افرادی شود که از 

ناراحتی های معده رنج می برند.
وی تصریح کرد: افراط در خوردن گوجه سبز می تواند باعث نفخ معده 
به  همچنین  و  است  سیتریک  اسید  زیادی  مقدار  دارای  چراکه  شود، 
دلیل نارس و کال بودن و طعم ترش گوجه سبز موجب فرسایش مینای 

دندانها می شود.
مرادی ادامه داد: خانم های بارداری که به سنگ کلیه و مجاری ادرار 

مبتال هستند باید از مصرف گوجه سبز و آلو اجتناب کنند چراکه اسید 
سنگ های  تولید  هبه  منجر  می تواند  میوه ها  این  در  موجود  اگزالیک 

متبلور در بدن برخی افراد شود.
برای  سبز  گوجه  مصرف  ممنوعیت  به  اشاره  با  تغذیه  متخصص  این 
بعد  به  از سن سه سالگی  کودکان زیر سه سال، عنوان کرد: کودکان 
می توانند مقدار کمی گوجه سبز بخورند اما قبل از آن باید والدین از 

نداشتن حساسیت به گوجه سبز در کودک مطمئن شوند.
در  زیاده روی  و  است  سرد  سبز  گوجه  طبع  این که  به  اشاره  با  وی 
خوردن آن برای افراد سرد مزاج مشکالتی به وجود می آورد، بیان کرد: 
این افراد بهتر است گوجه سبز را با گلپر مصرف کنند، همچنین مصرف 
از  مزاج،  رانش  باعث  باردار  خانم های  توسط  گوجه سبز  اندازه  بیش از 

برای  مشکالت سالمتی  بروز  همچنین  و  مادر  بدن  آب  دادن  دست 
جنین می شود.

مرادی با بیان این که میوه هایی که طعم ترشی دارند مانند میوه های 
دیگر می توانند باعث بروز حساسیت شوند، ادامه داد: این حساسیت ها 
مانند خارش شدید  پوستی  به صورت حساسیت های  موارد  برخی  در 

پوست، ترک خوردن، اگزما و سرخ شدن در پوست دیده می شود.
حساسیت های  بهاری  میوه های  کرد:  عنوان  تغذیه  متخصص  این 
دیگری نیز ایجاد می کنند مانند خارش و سوزش در روی سطح زبان و 
کام و در اغلب موارد بروز آفت در دهان را نیز از عالئم حساسیت به این 
میوه ها حساب می کنند که بهترین روش درمان برای این حساسیت ها 

مصرف نکردن میوه و خوراکی های حساسیت زاست.

روایت »کرمان امروز« از گالیه های شهروندان کرمانی درباره وضعیت نامناسب آسفالت خیابان ها و معابر شهر کرمان؛

جدال نابرابر روان مردم و آسفالت کوچه های کرمان
گروه خبر و گزارش کرمان امروز

اشاره:
شهروندان کرمانی می گویند به رغم گزارش های مناطق 
شهرداری کرمان مبنی برآسفالت و یا بهسازی آسفالت در 
برخی از مناطق شهر، اما در بسیاری از مناطق به ویژه در 
روسازی  و  آسفالت  فاقد  معابر  اغلب  شهر  پایین  محالت 
در  عابران  نیز  و  روزمره خودروها  تردد  و  مناسب هستند 
معابر عمومی در سطح شهر با چالش هایی همراه می شود. 
در همین  باره گزارشی تهیه شده که در ادامه  قابل مطالعه 

است. 
وضعیت  زیبا،  شهر  یک  های  ویژگی  ترین  مهم  از  یکی 
آسفالت خیابان ها و معابر شهری آن است که باعث تمایز 
آن شهر می شود و تاثیر زیادی را بر منظر شهری از نگاه 

هر رهگذری دارد. 
هر  در  ها  وعده های شهرداری  و  اقدامات  ترین  مهم  از 
شهری، موضوع آسفالت خیابان ها و معابر شهری است که 
البته در سال های اخیر تا حدی این مقوله دربرخی مناطق 
شهرتوجه  باالی  در  عوام  گفته  به  و  کرمان  شهر  خاص 
به  و  شهر  جنوبی  مناطق  در  اما  است.  شده  رسیدگی  و 
از  و...هر  جنت  و  حکیم،  مدیریت،  های  خیابان  در  ویژه 
گاهی شامل کند کاری های بی مورد و بدون هماهنگی، 
درزگیری نامناسب، تردد خودروهای سنگین و حتی عدم 
استاندارد قیر و آسفالت می شوند که صدمه آن نیز برای 

شهروندان خواهد بود.
وضعیت  گویند؛  می  مناطق  این  در  ساکن  شهروندان 
آسفالت کوچه ها و محالت این خیابان ها به حدی وصله 
کاری و به صورت نامناسب مرمت شده که باید گفت چهره 

این مناطق آبله مرغانی شده است.
به گفته آنان کم توجهی به اصول اساسی در زیر سازی 
معابر و خیابان ها و به تبع آن کیفیت بد آسفالت ها، همه 
در  گذار  و  گشت  تا  اند  داده  هم  دست  در  دست  همه  و 

مسیرها و خیابان ها به حرکتی مارپیچ در مسیری ناهموار 
و پر دست انداز به سان جاده های خاکی تبدیل شود.

مجید. ت یکی از شهروندان کرمانی در این باره می گوید: 
اجرای  برای  کرمان  مناطق  بیشتر  های  خیابان  از  خیلی 
حفاری  برق،  و  مخابرات  فاضالب،  رسانی،  گاز  های  طرح 
شده که نوار حفاری یا بدون ترمیم رها شده و یا بدون زیر 

سازی به شکل غیر اصولی ترمیم شده است.

کرمان  در  تاکسی  راننده  که  است  سال   1۵ حسین.ج 
است. او می گوید: بدترین چیز برای رانندگان همین چاله 
ها و آسفالت های وصله شده کوچه خیابان هاست که به 
فراوانی می  و  وفور  به  را  آنها  و هماهنگی مسئوالن  لطف 

توان دید.
یکی دیگر از رانندگان کرمانی که در یک آژانس مسافر 
ها  محله  موجود  وضعیت  از  انتقاد  با  کند،  می  کار  بری 

و  تخریب  کار  که  گوید: ظاهرا  های شهر می  و خیابان 
بازسازی بین شرکت مخابرات و آب و برق و گاز به مسابقه 
پایان ناپذیر تبدیل شده است  به طوریکه در یک خیابان 
و یا کوچه های بزرگ پر رفت و آمد کنده کاری های این 

انشعاب نمایان است.
اینکه هر ماه بخواهیم خرج تعمیر جلوبندی  افزود:  وی 
ماشین کنیم و یا فنرها  را تعویض کنیم چیزی برای خرج 

و مخارج زندگی برایمان نمی ماند.
چرا آسفالت ها به سرعت خراب می شود

ترین  مهم  از  گویند؛یکی  می  کارشناسان  که  آنگونه 
مشکالتی که موجب ترک خوردگی و تخریب زود به زود 
آسفالت ها می شود به زیر سازی آن  باز می گردد. دیده 
زیر سازی  اینکه  بدون  اوقات  از  بسیاری  در  که  می شود 
و  ماسه  و  خاک  و  باشد  شده   رعایت  اصولی  صورت  به 
سیمان زیر آسفالت نشست خود را کرده  باشد، اقدام  به 
آسفالت ریزی می کنند که در کوتا هترین زمان آسفالت از 
جای خود حرکت می کند و با تردد چند روزه خودروها به 
صورت پستی و بلندی هایی خودنمایی می کند و به زودی 

دچار شکستگی و مستعد ایجاد  درز می شود.
موثر  آن  بقای  و  دوام  در  آسفالت هم  کیفیت  همچنین 
دارای  شده  تهیه  آسفالت  مواقع  از  بسیاری  در  است. 
استاندارد الزم نیست و از مواد مرغوب و به اندازه استفاده 
نکردن  و رعایت  قیر در آسفالت  استفاده کم  نشده است. 
اندازه مناسب شن و ماسه می تواند موجب از هم گسستگی 

آسفالت و در نتیجه تخریب آن در زمان کوتاهی شود.
کم کاری و بی توجهی به کار هم یکی از مشکالتی است 
اگر چه  آید.  می  وجود  به  نامناسب  آسفالت  مورد  در  که 
در بسیاری از مواقع به ویژه به علت بودجه های کم و باال 
بودن هزینه ها چاره ای جز کنار آمدن با همین وضعیت و 
شرایط نیست اما چه بسیار مواردی که از همین وسایل هم  
به نحو مطلوب استفاده نمی شود و یا استانداردهای کاری 
موجب  همین  خود  و  شود  نمی  رعایت  ریزی  آسفالت  و 

تخریب آسفالت می شود.

درست است که در چند سال اخیر در اخبار منتشر شده از سوی شهرداری کرمان بسیار به 
گوش می رسد که معابر اصلی شهر کرمان مفروش به آسفالت جدید شده است و این خبرها 
به چشم می آید.  نونوار شدن  این  اصلی شهر  خیابان های  از  بسیاری  و در  است  البته درست 
اما نکته ای که متاسفانه هنوز همچون چند دهه گذشته بدچشمی می کند، آسفالت کوچه های 
شهر کرمان است. آسفالتی که در برخی کوچه ها مربوط به ۴۰ سال پیش می باشد و هر سال با 

وصله ای نازیبا رفو می شود و بالی جان خودروها و آزار روح و روان مردم شده است و....
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مروری بر اخبار بیماری همه گیری کرونا در ایران و جهان؛

»چنان قحط سالی شد اندر دمشق...«

موج چهارم بیماری کرونا مرا یاد سعدی علیه الرحمه و 
حکایت مشهور وی میندازد: 

فراموش  یاران  که  دمشق  اندر  شد  سالی  قحط  »چنان 
کردند و عشق«

درست مثل اینکه شیخ اجل سعدی وضع امروز جهان را 
در رابطه با کرونا تشریح کرده است.

در تمام دنیا انسانهای امروزی از بیماران کرونایی می ترسند 
. خدا نکند پای این بیماری در خانواده ای باز شود. چرا که 
دمار از روزگار آن خانواده در می آورد و دیگر امکان رعایت 

پروتکل های بهداشتی را برای آن خانواده مشکل می کند.
متاسفانه این روزها با خانواده هایی مواجه می شویم که 
از  کار  شیرازه  خانواده  اعضای  بین  در  کرونا  شیوع  اثر  در 
دست آنها در رفته و چند عضو خانواده در اثر این بیماری 
بیمارستانها  در  بسیاری هم  و شمار  اند  در گذشته  مهلک 
بستری هستند و بقیه هم مستاصل و در مانده در این بین 

سرگردانند.
متاسفانه  آید  می  بر  کرونا  چهارم  پیک  شروع  از  آنگونه 
حداقل تا دو سه ماه آینده تعداد تلفات آن هر روز فزونی 
می یابد و این مساله مشکالت کادر درمان را که از همیشه 

خسته تر هستند چند برابر میکند.
و  باید  که  آنطور  کشور  سراسر  در  هم  روزه  ده  قرنطینه 
شاید جواب نداده است. نه مردم آن را جدی می گیرند و نه 
دولت، فقط کرونا توانسته است جرائم راهنمایی رانندگی را 

تصاعدی باال ببرد.
در شهرها تعداد رفت و آمد ها کمتر که نشده هیچ، بیشتر 
هم  را  سیاهی  از  باالتر  چهارم  پیک  در  ما  است.  هم شده 
دیدیم . این مساله باعث شده است که آقای دکتر مردانی 
به جای وضعیت  قرمز  از کلمه فوق  عضو ستاد ملی کرونا 

سیاه نام ببرد. تعداد رنگهای قرمز و نارنجی شهرها هر لحظه 
تغییر می کند و بخشنامه های شدید و غلیظ ارگان های 

مختلف کرونایی هم فزونی می یابد.
شروع شده  کرونا  اّول  موج  شیوع  ایام  همین  در  پارسال 
خیابانها  طوریکه  به  بودند  گرفته  را جدی  آن  مردم  و  بود 
خلوت و مسافرت های بیرون از شهر به حداقل رسیده بود 
و اکثر مردم در شهر و خانه های خود به دل خواه قرنطینه 

شده بودند.
کم کم تبلیغات بورس و فروش سهام کارخانجات شروع 
شد و مردم را وسوسه کرد که در بازار بورس سرمایه گذاری 
نداشتند  خود  خرج  بر  اضافه  پول  مردم  که  آنجا  از  کنند. 
آنها که داشتند طالها و امالک خود را فروختند و به امید 
آینده ای واهی به خیال خودشان در بورس سرمایه گذاری 
کردند این مساله با شروع موج دوم کرونا قرین شد و بعد از 
چند روزی که مردم خوشحال از فزونی سرمایه های خود 
در بورس بودند ناگهان سقوط بورس سهام شروع شد و عده 
زیادی از کسانی که سواری بلد نبودند و در توهمات زندگی 
می کردند و دنبال تبلیغات موج سواری رفته بودند سرمایه 
بعد  به  روز  آن  از  و  دادند  از دست  را یک شبه  های خود 
هر روز اجتماعات آنان را در تاالر بورس می بینیم که این 
سقوط بورس مصادف با موج سوم کرونا شد و کام عده ای 

از موج سواران ناشی را تلخ کرد.
اکنون هم که بعد از تعطیالت عید موج چهارم کرونا شروع 
شده سیر صعودی تلفات آن متاسفانه روزها و ماه ها ادامه 

خواهد داشت . 
این روزها در کرمان حداقل روزانه 85 نفر به بیماری کرونا 
مبتال می شوند که احتیاج به بستری شدن دارند و تا کنون 
باالی 18 هزار نفر در کرمان به این بیماری مبتال شده اند 
و در حال حاضر هم بیش از 50 نفر در بیمارستانهای استان 
بستری هستند و متأسفانه روزانه هم باالی چهار نفر در اثر 

این بیماری از دست می روند. 
مبتالیان  افزایش  مورد  در  پور  قاسم  آقای  کرج  فرمانده 
به کرونا گفته است اگر این وضع ادامه پیدا کند در استان 

سپاه  و  کنند  احداث  صحرایی  بیمارستان  مجبورند  البرز 
به  احتیاج  استانی  هر  که  است  کرده  اعالم  هم  پاسداران 
بیمارستان صحرایی داشت سپاه آماده است در کوتاه ترین 

زمان بیمارستان صحرایی احداث نماید.
ملّی  ستاد  از  رئیسی  علیرضا   دکتر  آقای  مورد  این  در 
در  شهرستان   63 حداقل  متأسفانه  که  است  گفته  کرونا 
ماه  اردیبهشت  از  و  دارند  قرار  قرمز کرونایی  فوق  وضعیت 
هم شرکت های خصوصی در وارد کردن واکسن فعال می 
شوند و تحت نظر وزارت بهداشت در قبال اخذ هزینه شروع 

به واکسیناسیون خواهند کرد.
شرکت داروسازی برکت و واکسن و سرم سازی پاستور هم 
قول داده اند که اگر تمام امکانات آنها مساعد باشد از اواخر 
خرداد ماه بتوانند واکسن های تولیدی خود را جهت عرضه 

به بازار آماده کند.
تا این تاریخ متأسفانه

63 شهرستان به رنگ سیاه
85 شهرستان فوق قرمز

176 شهرستان قرمز
78 شهرستان نارنجی

39 شهرستان زرد
7 شهرستان آبی است

در جهان هم تعداد تلفات کرونا از 3 میلیون نفر گذشته 
است. در برزیل که وخیم ترین حالت کرونایی را در جهان 
از 3462  دارد متاسفانه تعداد تلفات آن در یک روز بیش 

نفر شده است.
متاسفانه جهش های ژنتیکی در این کشور خطرات باالیی 
را دارد و تمام کشورهای همسایه مرز خود را با برزیل بسته 

اند تا از شیوع این جهش ها به دنیا جلوگیری کنند.
یافته  جهش  ویروس  از  ایران  در  کنون  تا  خوشبختانه 
برزیلی خبری نیست و امید است که هم چنان این حالت 
در تمام کشور باقی بماند و برزیل هم موفق شود جلو شیوع 

این بیماری را در کشور خود بگیرد.
تلفات کرونا در سایر کشورها

-1 در ترکیه در یک روز 61 هزار نفر به کرونا مبتال شده 
اند.

-2 در آلمان تا کنون باالی 405 هزار نفر در اثر کرونا جان 
خود را از دست داده اند.

جان  کرونا  اثر  در  نفر    380 روز  یک  در  ایتالیا  در   3-
است که  موفق شده  ایتالیا  و خوشبختانه کشور  اند  باخته 
به  رو  آن  تلفات  تعداد  و  بگیرد  را  بیماری  این  شیوع  جلو 

کاهش است
نفر  هزار  یکصد  از  هم  فرانسه  های  فوتی  کل  تعداد   4-

گذشته است
-5 در هندوستان در یک روز 217 هزار نفر به کرونا مبتال 
شده اند بطوریکه پزشکان مجبور شده اند در این کشور 5/1 
میلیاردی جمعیت به علت کمبود تخت دو بیمار کرونایی را 

در یک تخت بخوابانند.
اما تعداد تلفات در ایران تا کنون به این شرح است:

-1 دوشنبه 23 فروردین 274 نفر در گذشته اند
-2 سه شنبه 24 فروردین 291 نفر در گذشته اند
-3 چهارشنبه 25 فرودین 304 نفر در گذشته اند
-4 پنجشنبه 26 فروردین 314 نفر در گذشته اند

-5 جمعه 27 فروردین 328 نفر در گذشته اند
-6 شنبه 28 فروردین 319 نفر در گذشته اند

-7 یکشنبه 29  فروردین 405 نفر در گذشته اند
-8 دوشنبه 30 فروردین 398 نفر در گذشته اند
-9 سه شنبه 31 فرودین 395 نفر در گذشته اند

-10 چهارشنبه اول اردیبهشت 388 نفر در گذشته اند
-11 پنجشنبه دوم اردیبهشت 453 نفر در گذشته اند

-12 جمعه سوم اردیبهشت 380 نفر در گذشته اند
اکنون به چند خبر غیر کرونایی در این موج چهارم می 

پردازم
1 - رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور اعالم کرده است. 
ماه  اردیبهشت   21 از  جمهوری  ریاست  انتخابات  نام  ثبت 

1400 شروع می شود و تا 5 روز ادامه دارد.
 2 - بعد از امضای قرارداد 25 ساله با چین چشممان به 

سند اقدام مشترک 5 ساله بین ایران و عراق و 12 کشور 
همسایه شمالی ایران روشن شده است.

3 - برای چندمین بار پایگاه عین االسد امریکایی ها در 
استان االنبار عراق مورد حمله گروه های مسلح عراقی قرار 

گرفته است.
با توجه به کاهش  4 - وزارت نیرو هم اعالم کرده است 
شدید نزوالت جوی و کاهش میزان برق آبی و خالی بودن 
سد ها، وزارت نیرو از مشترکان خواسته است در تابستان در 

مصرف برق صرفه جوئی کنند تا شاهد  قطع برق نباشیم.
5 - سید عباس عراق چی معاون وزارت خارجه و سرپرست 
این  ادامه  از  برجام  کنفرانس  در  ایرانی  کنندگان  مذاکره 
با  اند  گفته  و  است  کرده  تأسف  و  یأس  اظهار  کنفرانس 
وجود اینکه سه ماه از ریاست جمهوری جو بایدن می گذرد 
کوچکترین گشایشی در این مذاکرات پیش نیامده است هم 
چنین گفته اند ماجرای انفجار در نیروگاه هسته ای نطنز بر 
جو مذاکرات خیلی تاثیر گذاشته است و مذاکرات به کندی 
پیش می رود و هر دو گروه 1 + 4 اروپایی و ایران در مورد 

مذاکرات در وضع فعلی خوش بین نیستند.
سکونتی  و  ملکی  اطالعات  ثبت  ستاد  سخنگوی    -  6
خانوارها در سامانه امالک و اسکان گفته است : عدم ثبت 
خدمات  نوع   15 از  محرومیت  باعث  سامانه  این  در  نام 
از  اینکه هر دم  اجتماعی ساکنان امالک خواهد شد. مثل 

این باغ بری می رسد تازه تر از تازه تری می رسد.
ترکیه  در  خارجی  های  خانه  خریداران  بزرگترین   -  7
ایرانی ها هستند و خرید خانه نسبت به پارسال همین موقع 
داشته  افزایش  ایرانیان  توسط  ترکیه  در  خانه  درصد   2/3
است و تعداد خانه هایی که ایرانیان در ترکیه خریده اند به 
9887 خانه رسیده است. این هجوم ایرانیان مرفه به ترکیه 
باعث شده است ترکیه که در اثر تحریم آمریکا لیر آن شروع 
به اُفت کرده بود جلو کاهش لیر ترکیه به این وسیله گرفته 
شده و الحمداهلل ایرانی های مرفه باعث گشایشی در ترکیه 
مرحله  در  ها  روس  و  ها  عراقی  ها  ایرانی  از  بعد  اند  شده 

بعدی خرید خانه در ترکیه قرار دارند. 

روایت »کرمان امروز« از اطمینان برخی مسئوالن به واکسن کرونای تولید داخل و سخنان دکتر بصیری، معاون استاندار کرمان در این باره؛

شهردار کرمان:

با توجه به سوابق داروسازی در ایران 

کرونای تولید داخل قابل اعتماد است کسن  وا
اکثر مسئوالن کرمانی در فاز سوم تست واکسن کوبایی-ایرانی به صورت داوطلب شرکت کردند

احداث مسکن در »گوراب بلداالمین«، شهر کرمان را با چالش روبه رو می کند

سرویس خبری کرمان امروز

چندین ماه است که صحبت هایی درباره واکسن تولید 
داخل بسیار به گوش می رسد و مسئوالن به نکاتی اشاره 
می کنند و رسانه های معاند و غربی تا می توانند بر خالف 
آن در بوق های خود می دمند. در این میان البته هستند 
می  بد  ها  واکسن  این  از  کشور  داخل  در  که  پزشکانی 
گویند و به نوعی دیکته نانوشته را مردود می دانند. البته 
بسیاری از مردم نیز با مثال زدن دیگر تولیدات داخلی این 
واکسن ها را ناکارآمد می دانند. غافل از اینکه کشور ایران 
سابقه  واکسن  تولید  به خصوص  و  سازی  دارو  زمینه  در 
از  بسیاری  مانند  به  زمینه  این  در  و  دارد  ارزشمندی  ی 
مواردی که کشور ایران در آن قابل اعتماد است، می توان 
همین  در  کرد.  استفاده  نیز  محصول  این  از  اطمینان  با 

از اجرای  باره دکتر"محمدصادق بصیری" در دومین روز 
کوبا  و  ایران  مشترک  واکسن  بالینی  کارآزمایی  سوم  فاز 
در کرمان پس از دریافت این واکسن اظهار کرد: رعایت 
دستورالعمل ها و مقررات بهداشتی در کنترل بیماری کرونا 
بسیار موثر است، اما عالج واقعی بیماری زمانی است که 
فعالیت های  واکسیناسیون همگانی صورت گیرد. سوابق 
انستیتو پاستور ایران و انستیتو فینالی کوبا اینقدر خوب 
و  علمی  موسسات  کمک  با  امیدواریم  که  است  مثبت  و 
بیماری  بر  تر  سریع  چه  هر  مردم  همراهی  و  دانشگاهی 

کرونا فائق آییم.
کرونای  با  مقابله  ستاد  در  کرمان  استاندار  جانشین 
در  کوبا  و  ایران  مشترک  محصول  گفت:  کرمان  استان 
تولید واکسن کووید19 فازهای کارآزمایی اول و دوم را با 
موفقیت پشت سر گذاشته و قطعا ما به دانش پزشکان مان 
اعتماد داریم که می توانند واکسن موثر و نجات بخش برای 
جامعه تولید کنند .وی از دانشگاه علوم پزشکی کرمان به 

جهت فراهم آوردن امکانات مناسب برای کارآزمایی این 
واکسن در استان قدردانی کرد و گفت: مشارکت عمومی 
مردم در این فاز موجب می شود که طرح به نتیجه برسد 

و بیماری  ریشه کن شود.
برای  پزشکان  و  شهروندان  اقبال  کرد:  عنوان  بصیری 
نتیجه بخش  و  دقیق  کار  که  دارد  داللت  واکسن  تزریق 
ایجاد  با همه ظرفیت  با کمک خداوند  امیدواریم  است و 
شده به زودی شاهد ریشه کنی بیماری در جامعه باشیم. 
باید  و مطمئنا  است  واکسن مشخص  این  تهیه  چگونگی 
شاهد  شهروندان  همراهی  با  و  کند  طی  را  الزم  مراحل 
بالینی  کارآزمایی  فاز سوم  بود.  آن خواهیم  نتیجه بخشی 
فینالی  انستیتو   – ایران  پاستور  کرونا)انستیتو  واکسن 
شده  آغاز  کرمان  در  جاری  ماه  اردیبهشت   18 از  کوبا( 
و هشت دانشگاه علوم پزشکی در سطح کشور در این فاز 
مشارکت دارند و 24 هزار نفر واکسن آزمایشی را دریافت 

خواهند کرد.

نشست  در  اردیبهشت ماه   19 عالم زاده«  »سیدمهران 
عمومی شورای شهر کرمان درخصوص تأکید شورا بر تدوین 
آیین نامه ای که ضوابط سیما و منظر شهری را در زمان صدور 
باشد،  داشته  نظارت  آن  اجرای  بر  و  اعالم  ساختمان  پروانۀ 
گفت: از ابتدا دغدغۀ این موضوع را داشتم و پیگیر آن بودم، 
قرار  درنهایت  گرفت  که صورت  بررسی هایی  از  منتهی پس 
بود این موضوع در کارگروه سیما و منظر، کارشناسی شده و 
تصمیم گرفته شود اما با گذشت بیش از یک سال هنوز نظر 

کارگروه اعالم نشده که تقاضا داریم سریع تر رسیدگی شود.
این  اجرایی  ساختار  کردن  فراهم  برای  کرد:  اظهار  وی 
هماهنگ  هم  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  با  موضوع 

کردیم تا از لحاظ فنی نیز بررسی شود.
عالم زاده پس از طرح درخواست اداره کل راه و شهرسازی 
مبنی بر کمک شهرداری ها و تخفیف 50 درصدی مبلغ صدور 
مسکن  ملی  اقدام  پروژۀ  به  مربوط  ساختمانی  پروانه های 
مشکالتی  به  اشاره  با  امام)ره(  فرمان  اجرایی  ستاد  ازطریق 
که درخصوص مالکیت »گورآب بلداالمین«، ایجاد شده، بیان 
کرد: ستاد اجرایی فرمان امام)ره( روی این زمین که سال ها 

از آن برای هدایت آب های سطحی شهر استفاده  شهرداری 
می کرده و بدون صاحب بوده، سند گرفته است.

شهردار کرمان افزود: زمینی که سال ها در اختیار شهر بوده 
در صورت فروش توسط ستاد فرمان اجرایی حضرت امام )ره( 
از  بنابراین  بارندگی دچار چالش می کند؛  را در هنگام  شهر 
این مسیر به شهر  تمام دستگاه های مربوط تقاضا داریم در 

کمک کنند.
وی افزود: این یک چالش جدی برای شهرداری است و نیاز 
در  هم  ما  و  دارد  امام)ره(  فرمان  اجرایی  ستاد  همکاری  به 
مقابل در صدور پروانه های ساختمانی اراضی طرح اقدام ملی 

مسکن تخفیف خواهیم داد.
فضای  در  طرح شده  ایرادات  با  رابطه  در  کرمان  شهردار 
مجازی درخصوص مجموعۀ ورزش های ساحلی »قلعه دختر« 
در پارک »انقالب«، بیان کرد: در هیچ دوره ای از شهرداری 
کرمان به اندازۀ دورۀ فعلی به بافت تاریخی توجه نشده است؛ 
ما در این دوره طرح های متعددی را در بافت تاریخی تعریف 

و اجرا کردیم.
تاریخی  بافت  در  دوره  این  شهردارِی  که  را  اقداماتی  وی 

همواره  عده ای  کرد:  تصریح  و  دانست  کم نظیر  داده،  انجام 
انتقاد می کنند که چرا به بافت تاریخی شهر کرمان مثل شهر 
یزد رسیدگی نمی شود اما به محض اینکه کاری برای بافت 
تاریخی در راستای باززنده سازی آن انجام می شود، شروع به 

اشکال تراشی می کنند.
بر  عالوه  اخیر  دورۀ  در  کرمان  شهرداری  افزود:  عالم زاده 
راه اندازی شهرداری بافت تاریخی، اقدامات زیادی را در بافت 
تاریخی انجام داده است اما این نوع نگاه ها و مانع تراشی ها، 
بافت  را دلزده می کند و موجب می شود شهرداران،  مدیران 

تاریخی را رها کنند.
می توانیم  درست  الگوبرداری  با  افزود:  کرمان  شهردار 
زمینه  این  در  که  برداریم  حوزه  این  در  مؤثرتری  قدم های 
بافت  و  تا شهر کرمان  باید کمک کنند  نیز  سایر دستگاه ها 

تاریخی این شهر در خور مردم آن باززنده سازی شود.
عالم زاده بیان کرد: پروژۀ ساخت پارک ساحلی، سه ماه در 
حال اجرا بود اگر ایراد و منعی وجود داشت، یگان حفاظت 

میراث فرهنگی در حین انجام عملیات اجرایی تذکر می داد.
مناطق  برخی  در  که  پیاده روها  بازسازی  درخصوص  وی 

از  بخشی  کرد:  خاطرنشان  است،  انجام  حال  در  شهری 
کسبۀ  بین  مشارکتی  به صورت  پیاده روها  اصالح  پروژه های 
شهرداری  و  می شود  انجام  مناطق  شهرداری های  و  محل 
منطقه نیز برای اینکه مشارکت شهروندان را از دست ندهد، 
به تذکر  با توجه  اما  قرار می دهد  اولویت  را در  آن محدوده 
شورا، مناطقی که نیاز جدی تر به اصالح دارند در اولویت قرار 

خواهد گرفت.
تفکیک  از  شهرداری  قدرالسهم  مورد  در  کرمان  شهردار 
است  نیاز  اینکه  بر  تأکید  با  مترمربع   500 زیر  زمین های 
اعضای محترم شورای اسالمی این موضوع را جدی تر بررسی 
کنند، خاطرنشان کرد: در این رابطه نیاز به یک دستورالعمل 
منسجم داریم که در مناطق مختلف به صورت واحد و خارج 
از تفسیر به رأی اقدام شود و برای ما نظر شورا مقدم است 
عمل  مالک  شود،  تصویب  محترم  شورای  توسط  هرچه  و 

شهرداری قرار خواهد گرفت.
ماشین آالت  و  تجهیزات  از  رونمایی  از  پایان  در  عالم زاده 
جدید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان 
ایستگاه  بازسازی  اجرایی  عملیات  کلنگ زنی  همچنین  و 

پویش  از  هفته  چهل وپنجمین  در  آتش نشانی  یک  شماره 
»افتتاح« شهرداری کرمان خبر داد.
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