
از تولیت رضوی تا دولت کریمه

نرم افزارهای تحت وب
 ) حضور و غیاب،گردش کار و ... (

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با ۲۲۷ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده 
حاضر در جلسه کلیات الیحه نظام رتبه بندی فرهنگیان را به تصویب رساندند.

آخرین خربها

با ورود دستگاه قضا، مشکالت واحد های تولیدی لوله های پلی اتیلن در کرمان و قارچ در بردسیر و یک 
پروژه سرمایه گذاری در رابر برطرف شد.

حل مشکالت ۳ واحد
 تولیدی و سرمایه گذاری

 در کرمان

کلیات الیحه 
نظام رتبه بندی فرهنگیان 

تصویب شد

حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی درگذشت روحانی مجاهد حجت االسالم سیدعلی اکبر محتشمی پور 
را تسلیت گفتند.

رهبر انقالب در پیامی 
درگذشت حجت االسالم 

محتشمی پور را تسلیت گفتند

معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان گفت: عالقه مندان می توانند 
برای اطالع از فهرست کتاب فروشی های شرکت کننده به آدرس https//tarh.ketab.ir مراجعه کنند.

مشارکت ۲۱ کتاب فروشی 
کرمان در طرح
 بهارانه کتاب

waghe_e_ newspaper@yahoo.com                     :ایمیل روزنامه واقعه
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حجت االسالم اهلل نور کریمی تبار اظهار کرد: مسئوالن و کارگزاران باید 
در راستای خدمت به مردم گام بردارند و با زبان شیرین و تکریم، با مردم 
و ارباب رجوع برخورد کنند.وی گفت: مدیران و مسئوالن به عنوان 
کارگزاران باید تمام توان خود را به کار گیرند تا مشارکت مردم در پای 

صندوق های رای حداکثری باشد.

مشارکت حداکثری
 در انتخابات مشکالت کشور را 

مرتفع می کند

نظام گفت:  آیت اهلل موحدی کرمانی عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نامزدهایی که در مناظره انتخاباتی دروغ و تهمت زدند و توهین کردند، 
باید از مردم عذرخواهی کنند چراکه رفتارشان بزرگترین خیانت به مردم 
است. مناظره ها باید مودبانه، متین، مستدل، خالی از دروغ و اهانت و 

جسارت باشد.

نامزدهایی که
 در مناظره توهین کردند، 
از مردم عذرخواهی کنند

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در توییتر نوشت: »امروز 
لبیک به ندای رهبر فرزانه انقالب در خصوص دعوت کردن از همه مردم 
برای شرکت در انتخابات پیش رو، یک وظیفه ملی و انقالبی و مجاهدتی 
برای ساختن آینده کشور است. نظام جمهوری اسالمی از مردم و برای مردم 
است و مشارکت هرچه بیشتر، به نفع همه عالقه مندان به ایران خواهد بود.«

شرکت در انتخابات
 به نفع همه عالقه مندان به ایران 

خواهد بود

روزنامه

هر روز صبح در سراسر استان

از آستان قدس تا آسمان ایران

 صفحه های کامل 
 روزنامه را در سایت واقعه 

 مشاهده فرمایید 
waghe-e-news.ir 

صفحه 2

آستان قدس رضوی یک کشور کوچک است. 
با همه ی ابعاد مدیریتی و نهادهای متنوعی که هرکدام به منزله ی یک وزارت خانه عمل می کنند. 

از بخش اقتصادی گرفته تا عمران و ساختمان، مالی و تجاری،کشاورزی و دامپروری،صنعت و معدن، خودروسازی، 
انرژی،فناوری اطالعات،ارتباطات،آموزشی و دانشگاهی،تربیت بدنی،فرهنگی،اجتماعی،رسانه ای، کتابخانه ای و 
فیلم سازی ، موزه و سیاحتی،فضای مجازی،پژوهشی،امدادرضوی،پزشکی و دارویی،درمانی و بیمه ای،خدمات 

زیارتی وحقوقی و قضائی و... حتی دیپلماسی و ارتباط بین الملل!
در هرکدام از این حوزه ها، دهها نهاد و شرکت فعالیت می کنند که هرکدام برای خود تشکیالت کامل و 

منسجمی دارند.
فعالیت هایی که شاید بتوان ده جلد کتاب برای معرفی آنها اختصاص داد.

آستان قدس از نظر بودجه ای ساختاری بسیار سیستماتیک و مشخص دارد. حوزه برنامه و بودجه آستان 
قدس رضوی در حد وزارتخانه است و برای بودجه بندی این مجموعه شاخص هایی را در نظر می گیرد که 
بسیار با معناتر و کاربردی تر از بودجه هایی است که این سالها در کشور تدوین می شود. با تعامل و هم 

افزایی ارزشمند که هیچ نقصی در امور پدیدار نمی شود. 
با این مقدمه اشاره ای داریم به فعالیت سه ساله آیت اهلل رئیسی در آستان قدس رضوی! 

سه سال پرشکوه که به زعم هزاران خادم و خدمتگزار آستان قدس و به قضاوت مردم شریف خراسان یکی 
از درخشان ترین دوران این مجموعه ی مقدس بوده است. 

او در وهله ی اول این امکانات گسترده را به سمت استفاده مردمی برد تا هزاران خانواده بتوانند از تسهیالت 
شغلی و مسکن و مالی آستان قدس بهره مند شوند.همچنین با ساخت زائرسراها،مشکالت اسکان سفر را 
برای مشتاقان امام هشتم به کمترین حد خود رساند.همچنین با تغییر ساختارهای اداری و انتصابات جدید 

و مهمتر از همه جوانگرایی محسوس، سالم ترین بدنه اجرایی را برای آستان قدس رضوی رقم زد. 
بهر حال عملکردآقای رئیسی در این مجموعه ی شریف آن قدر گسترده و موثر است که در این نوشتار 
کوتاه هرگز نمی توان به آن پرداخت. اما ذکر یک نکته می تواند عظمت فعالیت سه ساله ی ایشان را 

متبلور کند. 
اینکه بدانیم جمعیت واقفان و ناذران و خیرین محترم آستان قدس در این مدت،چند برابر شده و به خاطر 
اعتماد افزون تری که به مجموعه ی خدماتی آستان قدس پیدا کردند سیل وقفیات خویش  را نثار آن 

حوزه مقدس نمودند. 
به تبرک یک عبا 

و به برکت صداقت یک سید پاک سرشت!
و بدانیم که فردای کشور ما،به زیبایی امروز آستان قدس رضوی است.

مدیر مسئول

فراخوان  شماره  5-1400 /پ       نوبت اول
اداره كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان كرمان در اجراي آیين نامه اجرایي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات در نظر دارد اجرای پروژه های به شرح ذیل را از طریق مناقصه عمومی فشرده 

یک مرحله ای، به پيمانکاران متقاضی دارای گواهينامه معتبر واگذار نماید. لذا از واجدین شرایط دعوت مي شود به سامانه ستاد ایران جهت دریافت اسناد و شركت در مناقصه مراجعه نمایند. روش ارزیابی ردیف 1و2 
كيفی و مابقی پروژه ها ارزیابی ساده می باشد حضور شركت هایی كه سهامداران آن دارای سهام یا عضو هيات مدیره مشترک با شركت های دیگر می باشند ممنوع است.

امور قراردادها

مبالغ – میلیون ریال و  مابقی اعتبارات سال های آینده

ف
ردی

اعتبار نقدیبرآورد اولیهپروژه
سال مالی1399

مبلغ و
تاریخ سررسید اسناد

 مبلغ ضمانت نامهشماره طرح
فرایند ارجاع کار

980591400021100تکمیل هنرستان افتخاری کرمان1
1402/8/718010270065000

1983889106090تکمیل استخر سرپوشیده منوجان2
1402/8/71801024/1121000

   16,48530501250تکمیل مدرسه فاطمه پذیرفته جیرفت3
1402/8/71801027006830

885035501250تکمیل مدرسه توکلی جور کوهبنان4
1402/8/71801027006445

1801027006170___33051600تکمیل مدرسه بی بی نفیسه کوهبنان5

975830001100تکمیل مدرسه منتظر القائم گچین صوغان6
1402/8/71801027006490

970229702030تکیل سالن ورزشی شهربابک7
1402/8/71801024/112490

   1042228001000تکمیل مدرسه اماني سیرجان8
1402/8/71801027006522

   4,56825002000تکمیل مدرسه عشایری)نسترن( کهنوج9
1402/8/71801027006230

آگهی فراخوان عمومی
 شناسایی و ارزیابی اولیه پیمانکار

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان درنظر دارد خدمات ساخت و نصب استراکچر به وزن 11۳0 تن  و کیسینگ به 
وزن ۳۵0 تن مربوط به ریفورمر پروژه احیا مگا مدول به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید.

لذا بدینوسیله از شرکتهای واجد صالحیت در بخش ساخت و نصب تجهیزات مشابه که تمایل به حضور در مناقصه دارند 
دعوت بعمل می آید تا ظرف مدت هفت روز کاری از تاریخ این آگهی، ضمن اعالم آمادگی بصورت مکتوب ، مدارک و 

مستندات مورد نیاز را به آدرس ایمیل  techinfo@canymes.com ارسال نمایند.

شرایط و مدارک مورد نیاز:
1. انطباق موضوع فعالیت شرکت و اساسنامه با موضوع مناقصه )ارسال تصویر اساسنامه(

۲. دارا بودن حداقل سه کار مشابه از نظر نوع و ظرفیت کارخانه طی پنج سال گذشته )ارایه تصویر قراردادها(
۳. ارایه رضایت نامه از کارفرمایان قبلی

۴. دارا بودن گرید )رتبه( یک در بخش ساخت و نصب استراکچر
۵. ارایه آخرین روزنامه رسمی مدیران

6. ارایه مدارک و مستنداتی که بیانگر توان مالی و فنی برای اجرای موضوع مناقصه باشد.
۷. ارایه لیست و سوابق افراد کلیدی پروژه

سایرشرایط:
1. محل کارخانه شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان واقع در شهرستان سیرجان، کیلومتر ۵0 جاده سیرجان-شیراز، 

کیلومتر ۳ جاده اختصاصی گل گهر می باشد.
۲. ارائه اسناد و اعالم آمادگی مطابق شرح باال هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و شرکت جهان فوالد در 

رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
۳. به درخواستهایی که بعد از مهلت تعیین شده واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۴. هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
لطفا در صورت نیاز و کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 09۳69۲9۲۲۵۲ تماس حاصل فرمایید.

) صرفا در ساعات اداری(



ادامه ممنوعیت ورود خودروهای غیربومی از استان های شرقی به کرمان
جانشین استاندار کرمان در ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا ویروس از ادامه ممنوعیت ورود خودروهای غیربومی از سمت استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان به استان تا روز جمعه ۲۱ خردادماه خبر داد. محمدصادق بصیری معاون سیاسی، 

امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان وضعیت نگران کننده شیوع بیماری در استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان را یادآور شد. 
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بهسازی فضای سبز بلوار 
»جمهوری اسالمی«

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری 
بلوار  سبز  فضای  بهسازی  از  کرمان،  شهرداری 
آبیاری  سیستم  بهینه سازی  و  »جمهوری اسالمی« 
این بلوار خبر داد.آقای یداهلل علیزاده افزود: درجهت 
بهبود آبیاری فضای سبز بلوار »جمهوری اسالمی«، 
شده  تعویض  متر   ۱۲۰۰ طول  به  فرسوده  لوله های 
سبز  فضای  بهسازی  اول  فاز  کرد:  بیان  است.وی 
بلوار »جمهوری اسالمی« به طول ۸۰۰ متر از سه راهی 
بلوار »هوانیروز« تا روبه روی اداره کل ورزش و جوانان 
لوله گذاری  و  آماده سازی  تسطیح،  در حال  استان، 
جهت کاشت است.مدیرعامل سازمان سیما، منظر و 
فضای سبز شهری شهرداری، از جمع آوری حدود ۱.5 
متر عمق خاک بی کیفیت و ریشه درختان آفت زده 
به منظور بهسازی فضای سبز بلوار »جمهوری اسالمی« 
خبر داد و خاطرنشان کرد: پس از جمع آوری خاک 
براساس  و  خاک ریزی  محل  در  مجدد  بی کیفیت، 
آزمایشات مرکز تحقیقات کشاورزی، خاک باکیفیت 
و مورد تأیید کارشناسان، جایگزین خاک قبلی شده 
آبیاری فضای سبز  برای  اقدامات  به  است.علیزاده، 
رفوژ بلوار »جمهوری اسالمی« و تقاطع »امیرکبیر« 
برای بهبود انتقال آب در محل اشاره کرد و گفت: 
و  حذف  آزبست  فرسودۀ  لوله های  حاضر،  حال  در 
متر  طول ۱۲۰۰  به  سایز ۲5۰  پلی اتیلن  لوله های  با 

جایگزین شده است.
آتش سوزی منزل مسکونی یک 

مصدوم بر جا گذاشت
ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل 
شهرداری کرمان، از وقوع حادثه  حریق در یک منزل 

مسکونی و مصدوم شدن یک نفر خبر داد.
عدم  و  بی احتیاطی   گفت:  میرزایی  رضا  آقای 
ایمنی موجب آتش سوزی یک منزل  رعایت نکات 
این  وقوع  کرمان شد.وی، محل  مسکونی در شهر 
حادثه را در خیابان »شهدای دارلک« اعالم کرد و 
افزود: آتش نشانان ایستگاه های شماره یک و شش 
بالفاصله بعد از اطالع از این حادثه، در محل حضور 
خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  یافتند.مدیرعامل 
ایمنی شهرداری کرمان با اشاره به اینکه علت این 
گاز  سیلندر  از  استفاده  در   بی احتیاطی  حادثه، 
پیک نیک بوده است، خاطرنشان کرد: آتش سوزی 
بود که  به سایر قسمت های منزل  در حال سرایت 
حریق  گسترش  از  آتش نشانان،  به موقع  حضور  با 
نفر مصدوم  بیان کرد: یک  جلوگیری شد.میرزایی 
علت  به  که  است  ساله ای   ۶۰ مرد  حادثه،  این 
معلولیت و عدم توانایی خروج از محل حادثه، قبل 
از ورود آتش نشانان بر اثر شعله های آتش و دود دچار 
مصدومیت جدی شده و توسط عوامل اورژانس به 

بیمارستان منتقل شد.

در شهر

مشارکت حداکثری در انتخابات
 سبب توانمندی و قدرت دولت 

منتخب می شود
حجت االسالم حسین جاللی نماینده مردم رفسنجان 
برگزاری  گفت:   اسالمی  شورای  مجلس  در  انار  و 
جمهوری  نظام  اصل  برای  رفراندوم  یک  انتخابات 
اسالمی است بنابراین مشارکت هرچه بیشتر مردم در 

انتخابات، تأییدی برای اصل نظام اسالمی است.
وی بیان کرد: زمانی که ۷5 درصد مردم در انتخابات 
به  درصد   ۷5 که  معناست   آن  به  می کنند  شرکت 
نظام مقدس جمهوری اسالمی رأی آری داده اند پس 

انتخابات تأییدی برای رفراندوم اصل نظام است.
حجت االسالم جاللی تصریح کرد: رییس جمهوری که 
با رای باال و مشارکت باالی مردم انتخاب شود، قوی 
خواهد بود و می تواند تمام مسائل کشور را با انتخاب 
تیم قوی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و 
 ... ساماندهی کند و به سمت تعالی  و پیشبرد اهداف 
نظام  جمهوری اسالمی و  رفاه حال عموم حرکت دهد.

با  رییس جمهوری  اگر  که  حالی  در  داد:  ادامه  وی 
هم  هرچقدر  شود،  انتخاب  مردم  پایین  مشارکت 
کارآمد باشد اما چون با رای پایین و مشارکت ضعیف 
مردم انتخاب شده، ضعیف است و نمی تواند با انگیزه 

باال کارها و اهداف خود را درپیش ببرد.
انار در مجلس بیان کرد:  نماینده مردم رفسنجان و 
جمهوری  اصل  تأیید  بر  عالوه   حداکثری  مشارکت 
اسالمی سبب کارآمدی، توانمندی و قدرت باالی دولت 

منتخب خواهد بود.
و  شهر  شوراهای  انتخابات  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
روستا اظهار کرد: شهر یک بحث تخصصی بوده و جای 
سیاسی بازی احزاب، گروه ها و جناح های سیاسی 
نیست چراکه سیاست بازی و سیاسی کاری در شورای 

شهر، آفت است و باید از آفت پرهیز کرد.
زیباسازی،  بحث  داد:  ادامه  جاللی  االسالم  حجت 
جمله  از  شهردار  انتخاب  و  شهر  به  رسانی  خدمات 
مباحث تخصصی شورای شهر است، بنابراین معیار و 
مالک برای شورای شهر تخصص است و افراد متخصص 
در حوزه عمران، سازه، شهرسازی، فضای سبز و ...باید 
به شورا ورود کنند.نماینده رفسنجان و انار در مجلس 
سوی  از  مرکزساالری  دیدگاه  متأسفانه  کرد:  بیان 
شوراها همواره وجود داشته و از حاشیه شهرها غفلت 
شده است، مرکز شهرها آباد، اما اطراف شهر از کمترین 
امکانات از جمله آسفالت و طرح جامع خدمات شهری 
بی بهره اند، لذا باید توسعه عادالنه در شهر محقق شود 

و از تبعیض و بی عدالتی پرهیز شود.

سیاست
به عنوان یک بالک باستر بزرگ؛
»سریع و خشمگین ۹« 
به جشنواره کن می رود

فیلم »سریع و خشمگین ۹« که جدیدترین قسمت 
از مجموعه »سریع و خشمگین« است به عنوان یک 
فیلم بالک باستری راهی جشنواره فیلم کن امسال 

می شود.
 فیلم نهم »سریع و خشمگین« با بازی وین دیزل، 
جان سینا و میشل رودریگز که تاکنون ۲5۰ میلیون 
دالر در سراسر جهان فروش کرد و از این میان ۲۰۳ 
کرده  در چین کسب  فروش  از  را  میلیون دالرش 
است، از فیلم هایی خواهد بود که امسال در جشنواره 

فیلم کن به نمایش درمی آید.
این فیلم که از ۲5 جوالی در آمریکا اکرانش را شروع 
می کند اولین اکرانش در فرانسه را در جشنواره فیلم 
کن تجربه می کند. انتظار می رود بازیگران فیلم نیز 

در جشنواره حضور یابند.

پویش »رای من- سرنوشت من« 
روی موج رادیو آوا و پیام

راه انداری  از  پیام  و  آوا  رادیویی  شبکه های  مدیر 
پویش »رای من- سرنوشت من« خبر داد.

شهرام مالزاده مدیر شبکه رادیویی پیام و رادیو آوا با 
اشاره به راه اندازی یک پویش انتخاباتی به خبرنگار 
مهر گفت: انتخابات یک حماسه سیاسی عظیم است 
که با حضور پرشور و انتخاب درست هموطنان اقتدار 

ملی را به ارمغان می آورد.
مالزاده افزود: دشمنان نظام و انقالب اسالمی همواره 
تالش دارند تا انتخابات با کمترین میزان مشارکت 
با  همیشه  انقالبی  و  فهیم  مردم  ولی  شود  برگزار 
حضور پرشور خود توطئه های دشمنان را نقش برآب 
می کنند. مردم فهیم و انقالبی ایران روز ۲۸ خرداد 
باحضور پرشور در پای صندوق های رای و انتخاب 
درست حماسه دیگری خلق خواهند کرد و مشت 

محکمی بر دهان یاوه گویان خواهند زد.
پیام  رادیویی  کرد: شبکه  عنوان  پیام  رادیو  مدیر 
کنار  ملی در  مناسبت های  آوا همیشه در  رادیو  و 
نیز  عظیم  حماسه  این  در  و  بوده  عزیز  هموطنان 
توان  تمام  با  متنوع  برنامه های  پخش  و  تولید  با 
هموطنان را در این عرصه همراهی خواهند کرد. در 
این راستا شبکه رادیویی پیام و رادیو آوا برای ایجاد 
هموطنان  مشارکت  و  تعامل  جهت  مناسب  بستر 
تعیین  پرشور در  برای حضور  اعالم همبستگی  و 
سرنوشت کشور پویش ملی »رای من- سرنوشت 

من« را راه اندازی کرده است.
مشارکت  نحوه  خصوص  در  ادامه  در  مالزاده 
هموطنان در این پویش ملی توضیح داد: هموطنان 
عزیز برای شرکت در این پویش می توانند با عنایت 
به موضوع پویش، تصاویر خود را اعم از »عکس با 
پرچم ایران«، »عکس با شناسنامه« و یا جمله »من 
رای می دهم برای....« را تکمیل کرده و از آن عکس 
بگیرند و به همراه عکس خودشان با معرفی شهر و 
 دیارشان از طریق درگاه پیام رسان سروش به نشانی

 pr.radio payam@ ارسال کنند.
تمام آثار ارسالی از رادیو نمای رادیو پیام و آوا با نام 
و تصویر هموطنان پخش می شود و به ۱۳ اثر برتر 
جایزه نقدی از سوی شبکه رادیویی پیام اهدا خواهد 

شد.
هموطنان در سراسر کشور می توانند برای شرکت 
در این پویش تا روز جمعه ۲۸ خردادماه آثار خود 
را ارسال کنند اسامی برگزیدگان پویش نیز روز ۳۰ 
خرداد از طریق رادیو تصویری پیام و آوا، سایت و 

کانال پیام رسان سروش رادیو پیام اعالم می شود.

فرهنگ و هنر

پرهیز از انجام معامالت با دست نوشته 
یاقولنامه عادی

* سرویس حقوقی واقعه:
اولین نکات حقوقی مهم که باید بدانید در رابطه با 
دست نوشته ها هستند. اسناد و دست نوشته های 
انجام  برای  لذا  هستند؛  تردید  و  قابل انکار  عادی 
اصالت،  اثبات  مرحله  در  سند،  تنظیم  و  معامالت 
بسیارخطاپذیرند. با توجه به اینکه موارد بسیاری از 
اینگونه نوشته ها، جعل می شود، اثبات اصالت نوشته 
عادی توسط کارشناسان بسیار مشکل است. الزم 
است افراد از دست نوشته اجتناب کنند و جایی که 
دسترسی به دفاتر اسناد رسمی نباشد، در تنظیم 

سند عادی حتما دونفر شاهد بگیرند.
عدم اثبات اصالت سند عادی، در حکم 

جعل است
وقتی دست نوشته یا سند عادی به دادگاه ارائه شود، 
دادگاه آن را به کارشناس ارجاع می دهد تا اصالت 
نوشته  دست  اصالت  احراز  اگر  شود  بررسی  آن 
صورت نگیرد، سند جعلی محسوب می شود و در 
صورت شکایت فرد ذینفع، پرونده جزایی دیگری 
با عنوان »جعل« و »استفاده از سند مجعول« قابل 
طرح خواهد بود که مجازات هرکدام از آنها حداقل 
شش ماه حبس است. با این مالحظات نه تنها حقوق 
مالی موجود به واسطه دست نوشته تامین نمی شود 
بلکه جنبه کیفری دیگری نیز متوجه فرد ارائه کننده 
می شود. تنظیم رسمی سند می تواند از این مشکالت 
جلوگیری کند. یکی از موارد شایع، بذل و بخشش 
مهریه با دست نوشته عادی بین زن و شوهر است که 

معموال نتایج فوق را درپی دارد.

حقوقی و قضایی

آقای زینی وند با اشاره به پیشرفت ۸۰ درصدی خط انتقال آب از 
سد نساء به شهر بم گفت: طی دو یا سه ماه آینده آب به صورت 

خام به شهر بم و بروات می رسد.
آقای زینی وند استاندار کرمان در سفر به بم از پروژه خط انتقال 

آب آشامیدنی از سد نساء به شهر های بم و بروات بازدید کرد.
آقای زینی وند در سفر به بم گفت: پروژه انتقال آب از سد نساء به 
شهر های بم و بروات در حال انجام است و در فاز بعدی این پروژه 
انتقال آب به شهرستان های فهرج ،ریگان و نرماشیر انجام می 

شود.
استاندار کرمان افزود: پیشرفت این پروژه خوب است طول این 
خط انتقال 55 کیلومتر با تصفیه خانه و ایستگاه پمپاژ همزمان 

در حال اجرا است.
وی تصریح کرد: آب سد نساء از آب های پایدار و با کیفیت کشور 
است و برای انتقال آب این پروژه تا کنون 5۰۰ میلیارد تومان هزینه 
شده است و برای تکمیل و مراحل پایانی این پروژه ۲۰۰ میلیارد 
بینی  نیاز است که در بودجه امسال پیش  اعتبار  تومان دیگر 
شده است.آقای زینی وند با اشاره به این که این پروژه ۸۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد و ۴ کیلومتر از لوله گذاری طول انتقال خط 
باقی مانده است اظهار امیدواری کرد: طی دو یا سه ماه آینده آب 

به صورت خام به شهر بم و بروات برسد.
شهرستان   سه  و  کرمان  استان  افزود:شرق  کرمان  استاندار 

نرماشیر، فهرج و ریگان هم در بودجه امسال تامین اعتبار شده اند 
و از همین خط لوله در فاز بعدی انتقال آب به این سه شهرستان 

انجام می شود.وی در خصوص افزایش قیمت کارتن خرما و نزدیک 
شدن به برداشت این محصول گفت: در بحث کشاورزی متاسفانه 
در همه زمینه های کشاورزی بر اثر تحریم ها افزایش قیمت داشته 
ایم، دولت خرما را به عنوان یک کاالی مهم و صادراتی در نظر 
گرفته است و معیشت مردم این منطقه وابسته به خرما است و 

با دادن یارانه به کشاورزان سعی می کنیم از آنها حمایت کنیم.
 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان  نیزتکمیل خط انتقال آب 
به شهرستان های شرقی استان کرمان را در گرو تأمین ۲۰۰ میلیارد 

تومان اعتبار دانست.
مهندس علی رشیدی اظهار کرد: عملیات احداث این پروژه از 

سال ۹۰ کلید خورده است.
شرقی  شهرستان های  به  آب  انتقال  خط  پروژه  داد:  ادامه  وی 
استان کرمان شامل 55 کیلومتر خط انتقال از سد نساء تا شهر بم، 

ایستگاه پمپاژ، تصفیه خانه و ۴۰ کیلومتر خط برق است.
رشیدی از پیشرفت ۸۰ درصدی این پروژه خبر داد و بیان کرد: 

تاکنون 5۰۰ میلیارد تومان برای این پروژه صرف شده است.
وی تکمیل خط انتقال آب به شهرستان های شرقی استان کرمان 
را در گرو تأمین ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار دانست و افزود: در فاز 

دوم آب سد نساء به فهرج، ریگان و نرماشیر انتقال می یابد.

استاندار کرمان خبرداد:

آب سد نساء تا سه ماه آینده به بم می رسد

آگهی فقدان سندمالکیت
آقای سید عبدالرضا نژاد قادری احد از ورثه مرحومه سکینه بیگم هاشمی خبیصی فرزند سیدمحمدرضا مالک بیست وهفت سهم و سه هفتم سهم 
مشاع از نود و شش سهم ششدانگ پالک ۱ فرعی از ۳۱۰ اصلی واقع در بخش ۱ کرمان که سندمالکیت آن بشماره ۳۳۸۱۲۱ دفتر ۷۱ صفحه ۲۳۳ 
صادر و تسلیم گردید و بموجب اسناد ۱۱۰۴۳۲ مورخ ۲5 / ۸ / ۱۳۷۴ دفترخانه ۴۱ کرمان بنفع بانک کشاورزی و ۱۳۷۷۳۲ مورخ ۲۷ / ۸ / ۱۳۸5 
دفترخانه ۴ کرمان بنفع بانک کشاورزی در رهن می باشد و ضمن تسلیم دو برگ استشهاد محلی تصدیق امضا شده مدعی است سندمالکیت 
پالک مزبور بعلت نامعلوم مفقود / از بین رفته و درخواست سندمالکیت المثنی نموده لذا باستناد ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت 
در تاریخ مندرج در ذیل آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر با وجود سندمالکیت نزد خود می باشد ظرف 
مدت ده روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت شهرستان کرمان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سندمالکیت یا سندمعامله تسلیم نمایند 

واالپس از مدت مذکور نسبت به صدور سندمالکیت المثنی اقدام خواهد شد.م/الف ۲55
تاریخ انتشار: ۱۹ / ۳ / ۱۴۰۰

عیسی حافظی فر
 رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه ۱ کرمان

آگهی فقدان سندمالکیت
طبق درخواست شماره 5۶۸۳ - ۱۳ / ۳ / ۱۴۰۰ خانم فرح ناز/ پورهاشمی فرزند مهدی شماره شناسنامه ۳5۹۳ تاریخ تولد ۲5 / ۸ / ۱۳۴۹ صادره 
از شهداد دارای شماره ملی ۳۱۹۹۷۰۴۹5۶ مالک ششدانگ پالک ۲۱۰۷ فرعی از ۳۹۶۸ اصلی بخش ۲ کرمان موضوع سند مالکیت اصلی بشماره 
چاپی ۶۳۹۲۴۹ سری ب سال ۹۶ با شماره دفتر الکترونیکی ۱۳۹۸۲۰۳۱۹۰۷۸۰۰۴۹۸۷ صادر و تسلیم گردیده  ضمن تسلیم دو برگ  استشهاد 
محلی تصدیق امضا شده مدعی است سندمالکیت پالک مزبور بعلت جابجایی مفقود  و درخواست سندمالکیت المثنی نموده لذا باستناد اصالح 
تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک فوق الذکر با وجود سندمالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت شهرستان کرمان مراجعه 
و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سندمالکیت یا سندمعامله تسلیم نمایند درغیر این صورت پس از مدت مذکور نسبت به صدور سندمالکیت 

المثنی اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار: ۱۹ / ۳ / ۱۴۰۰

محمود مهدی زاده -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ۲ کرمان

فرمانده انتظامی استان کرمان از درگیری ماموران یگان تکاوری 
۱۱۴ شهرستان بم با کاروان موتوری اشرار در دشت سمسور 
شهرستان فهرج خبر داد و گفت: طی این درگیری۲ شرور 

مسلح کشته و ۲ قبضه سالح کالش کشف شد.
سردار عبدالرضا ناظری اظهار داشت:  ماموران یگان تکاوری 
دشت  محدوده  صعب العبور  نقاط  در  زنی  گشت  هنگام  بم 
سمسور شهرستان فهرج با کاروان موتوری اشرار رو به رو و با 
آنان درگیر شدند.وی افزود: طی این درگیری کاروان موتوری 

اشرار که توان رویارویی با تکاوران پلیس را در خود نمی دیدند 
با استفاده از نقاط کویری اقدام به فرار کردندکه پلیس به تعقیب 
آنان پرداخت و در این عملیات یک دستگاه موتورسیکلت آنان 
حامل ۲ شرور در منطقه زمین گیر شد و هر ۲ شرور که مسلح 
به ۲ قبضه سالح کالش بودند طی درگیری با ماموران به هالکت 
رسیدند.گفتنی است این عملیات که با کشف مقادیری مواد 
مخدر نیز همراه بوده و هم اکنون با پاکسازی محل و ردزنی 

مسیر تردد اشرار ادامه دارد.

فرمانده انتظامی ارزوئیه گفت: عامالن حمله به پایگاه اورژانس 
روستای دولت آباد این شهرستان کمتر از ۷۲ ساعت دستگیر 

شدند.
 سرهنگ علی اسفندیاری، فرمانده انتظامی شهرستان ارزوئیه 
گفت: با دریافت گزارشی مبنی بروقوع یک مورد حمله به پایگاه 
اورژانس ۱۱5 روستای دولت آباد و ضرب وجرح کارکنان این 
پایگاه، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی 
قرار گرفت.وی افزود: ماموران پس از بررسی و اخذ اظهارات 

شاکیان پرونده، با تحقیقات فنی و انجام اقدامات اطالعاتی، 
کمتر از ۷۲ ساعت، ۲ نفر از متهمان را شناسایی و با هماهنگی 

مقام قضایی آنان را در مخفیگاهشان دستگیرکردند.
فرمانده انتظامی شهرستان ارزوئیه با اشاره به معرفی متهمان 
به مرجع قضایی تصریح کرد: امنیت و آرامش شهروندان خط 
امنیت و آرامش  با کسانی که بخواهند  و  قرمز پلیس است 
شهروندان را خدشه دارکنند، مقتدارانه و برابر قانون برخورد 

خواهیم کرد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان گفت:مردم 
جامعه شهدا را دوست دارند و به شهدا ایمان و اعتقاد راسخ دارند 
و ما باید افتخار کنیم که به این انسان های عزیز و بزرگوار خدمت 

می کنیم.
آقای احمد گروئی ساردو به همراه اعضای شورای معاونان بنیاد 
شهید و امور ایثارگران استان کرمان با حضور در بنیاد شهرستان 
جامعه  به  خواجویی«  »مجید  تالش های  و  زحمات  از  کرمان 
ایثارگری در طول ۴چهار سال قدردانی و »مجتبی گوهرریز« را 
به عنوان سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان کرمان 

منصوب کرد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان در این مراسم 

با اشاره به این موضوع که ما در هر مقام و پستی که باشیم باید 
در بنیاد کارکنیم و برای حقوق فرزندان عزیز شهدا و ایثارگران 
مطالبه گری داشته باشیم، افزود: مردم جامعه شهدا را دوست 
دارند و به شهدا ایمان و اعتقاد راسخ دارند و ما باید افتخار کنیم 

که به این انسان های عزیز و بزرگوار خدمت می کنیم.
آقای گروئی ساردو گفت: با توجه به شناخت خوبی که از دکتر 
و  کنارهم  در  است  امید  ایشان  باالیی  تجربه  و  دارم  گوهرریز 
پشتکار ایشان بتوانیم شبانه روز به جامعه ایثارگری خدمت کنیم 
چراکه بنیاد با جامعه ای سروکار دارد که این نظام یعنی جمهوری 
اسالمی مدیون این قشر است، دلیرمردانی که با گرفتن جان خود 

در کف دست از این مرزوبوم جانانه دفاع کردند.

دبیر ستاد انتخابات استان کرمان گفت: تایید صالحیت نامزدهای 
به  نهایی  لیست  و  رسیده  اتمام  به  شهرها  اسالمی  شوراهای 

فرمانداری ها و بخشداری ها ابالغ شده است.
در  مشکلی  اینکه  به  اشاره  با   ، اسکندری نسب  علیار  آقای 
زیرساخت ها و امکانات مورد نیاز در برگزاری انتخابات ۲۸ خرداد 
ماه ۱۴۰۰ در استان کرمان نداریم اظهار داشت: انتخابات پیش رو، 
انتخاباتی مهم در تاریخ جمهوری اسالمی است و مطمئناً مردم ما 
بار دیگر با حضور پر شور خود در پای صندوق های رای حماسه ای 

دیگر را خلق را خواهند کرد.

وی با اشاره به آخرین وضعیت تایید صالحیت داوطلبان شوراهای 
نامزدها به  از  اسالمی شهرها و روستاها اظهار داشت: تعدادی 
در  آنها  اعتراض  که  داشتند  اعتراض  تایید صالحیت ها  نتیجه 

تهران بررسی و به اعتراضات رسیدگی شده است.
دبیر ستاد انتخابات استان کرمان ادامه داد: در حال حاضر نتیجه 
اتمام  به  شهرها  اسالمی  شوراهای  نامزدهای  صالحیت  تایید 
به  اسالمی شهرها  کاندیداهای شورای  نهایی  لیست  و  رسیده 

فرمانداری ها و بخشداری ها ابالغ شده است.
تبلیغات  اینکه  بیان  با  کرمان  استان  انتخابات  ستاد  دبیر 

کاندیداهای شورای اسالمی شهرها و روستاها همزمان با سراسر 
تا  تبلیغات  این  بیستم خردادماه آغاز می شود گفت:  از  کشور 

ساعت ۸ روز ۲۷ خردادماه ادامه دارد.
وی با بیان اینکه تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نیز همزمان 
آغاز  وزارت کشور  ابالغ رسمی  و  کاندیداها  احراز صالحیت  با 
شده افزود: در حال حاضر تمامی ستادهای کاندیداهای ریاست 
تبلیغات  و  هستند  فعال  کرمان  استان  سراسر  در  جمهوری 
کاندیداهای ریاست جمهوری نیز تا ساعت ۸ روز ۲۷ خرداد ماه 
مجاز است.آقای اسکندری نسب با اشاره به اینکه به دلیل شیوع 

ویروس کرونا و در راستای حفظ سالمت هم استانی ها تعداد شعب 
اخذ رای در استان نسبت به ادوار گذشته افزایش داشته است 
عنوان کرد: در حال حاضر ۲ هزار و ۸۳۹ شعبه اخذ رای در سراسر 
شورا های  و  جمهوری  ریاست  انتخابات  برگزاری  برای  استان 

اسالمی شهر و روستا پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه از این تعداد هزار و ۲۳۳ شعبه اخذ رای شهری 
و هزار و ۶۰۶ شعبه اخذ رای روستایی هستند افزود: هزار و ۶۳۸ 
شعبه اخذ رای استان ثابت و هزار و ۲۰۱ شعبه اخذ رای سیار در 

نظر گرفته شده است.

از 5۰۰  بیش  امسال  کرمان گفت:  استان  امداد  کمیته  مدیرکل 
میلیارد تومان تسهیالت اشتغال به کمیته امداد کرمان اختصاص 

یافته است.
آقای یحیی صادقی در گردهمایی فصلی مدیران و رؤسای کمیته 
امداد استان کرمان با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام 
جمعه کرمان به شرایط کاری در کمیته امداد اشاره کرد و اظهار 

داشت: شرایط کاری در این نهاد قابل قیاس با هیچ جا نیست.
امداد  کمیته  داد:  ادامه  کرمان  استان  امداد  کمیته  مدیرکل 
به عنوان یک دستگاه پیشتاز در خدمت رسانی به محرومان و امور 

نیازمندان قدم های موثری برداشته است.
آقای صادقی به حجم باالی کاری در کمیته امداد اشاره کرد و 

افزود: باتوجه به حجم کاری که بر دوش امداد است متاسفانه با 
کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم.

وی به دیدگاه اعتقادی حاکم بر مجموعه کمیته امداد اشاره کرد 
و گفت: توقیقات حاصل شده در این نهاد نیز نتیجه همین نگاه 

اعتقادی و عشق به خدمت گزاری است.
آقای صادقی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه کمیته امداد یکی 
از مجموعه های تاثیرگذار در حوزه اشتغال است همچنین با توجه 
به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر مانع زدایی ها، هدفگذاری های 
خوبی درحوزه اشتغال محرومان در سال جاری توسط این نهاد 

انجام شده است.
 وی عنوان کرد: سال گذشته باالی ۱۰۰ درصد جذب منابع اشتغال 
در استان داشتیم که پیش بینی می کنیم با تالش جهادی امسال 
نیز بتوانیم با جذب باالی تسهیالت اشتغال قدم های موثری در 

توانمندسازی محرومان برداریم.
تومان  میلیارد   ۲۱۸ گذشته  سال  اینکه  بیان  با  صادقی  آقای 
اعتبارات اشتغال دولتی و تبصره ۱۶ به کمیته امداد استان کرمان 
اختصاص داده شد، ادامه داد: امسال نیز بیش از 5۰۰ میلیارد تومان 
تسهیالت اشتغال دولتی و تبصره ۱۶ به این نهاد اختصاص یافته 
که این تکلیف ما را سنگین تر کرده است و همکاران باید با کار و 
تالش مضاعف در جهت  جذب این اعتبارات و اشتغال مددجویان 

و محرومان تالش کنند.
مدیرکل کمیته امداد استان کرمان متذکر شد: سال گذشته بیش 
از ۱۳ هزار فرصت شغلی توسط کمیته امداد استان کرمان ایجاد 

شده است.

سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان کرمان منصوب شد

دبیر ستاد انتخابات استان کرمان خبرداد:

ابالغ لیست نهایی کاندیداهای شورای اسالمی شهرهای استان کرمان به فرمانداری ها

دستگیری عامالن حمله به پایگاه اورژانس دولت آبادکاروان موتوری اشرار مسلح توسط پلیس کرمان زمین گیر شد

آگهی مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم

اتحادیه تعاونی های مسکن کارمندان استان کرمان
 به شماره ثبت ۷۲۳۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰5۷۰۸۰۸

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای محترم اتحادیه تعاونی های مسکن کارمندان استان کرمان می رساند جلسه مجمع 
عمومی فوق العاده نوبت سوم این اتحادیه راس ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۷ / ۴ / ۱۴۰۰ درمحل دفتر اتحادیه 
واقع در بلوار جمهوری اسالمی - جمهوری ۱5 تشکیل می گردد. از کلیه اعضا محترم دعوت می شود راس ساعت 

مذکور با در دست داشتن نامه نمایندگی از تعاونی ممهور به مهر شرکت مربوطه درجلسه مذکور حضور بهم رسانید.
هیئت مدیره اتحادیه تعاونی های مسکن کارمندان استان کرمان 

دستورجلسه:   ۱ - بازنگری و اصالح مفاد اساسنامه
الف -  اصالح ماده ۳۱ شرایط اختصاصی کارمند ارگان ها، ادارات دولتی،سازمان و دستگاه های زیر مجموعه دولت و 

بازنشستگان آنها
ب -  اصالح ماده ۳ بند ۸ درمورد داوری

 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان
تکمیل خط انتقال آب به شرق کرمان نیازمند ۲۰۰ میلیارد تومان است

اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیالت اشتغال کمیته امداد کرمان در سال جاری

رهاسازی ۲۹ اتباع افغانستانی از حفره چاه در منوجان
رضا فالح مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان با اشاره به سقوط ۲۹ اتباع افغانی در حفره چاه در محور فرعی منوجان به 
بندرعباس گفت:  با اطالع از این حادثه بالفاصله امدادگران پایگاه امداد و نجات هالل احمر منوجان به محل اعزام شدند.وی با اشاره 
به اینکه عملیات امدادرسانی به مدت سه ساعت به طول انجامید؛ افزود: امدادگران جمعیت هالل احمر ۲۷ مصدوم را از  حفره چاه 
رهاسازی کرده و نجات دادند و یک مصدوم نیز به بیمارستان امام حسین )علیه السالم( منوجان انتقال دادند. در این حادثه دو نفر 

از اتباع خارجی جان خود را از دست دادند.



وزیر نیرو علت قطعی برق را بگوید
آیت اهلل رئیسی رئیس قوه قضاییه با اشاره به عذرخواهی وزیر نیرو از مردم به خاطر قطعی های مکرر برق در هفته های اخیر، تأکید کرد: مسئوالن باید با مردم حرف بزنند و بگویند علت بروز مشکالت چیست و ظرف چه مدت برطرف می شود رئیسی افزود: 

در خرداد ماه نباید نیروگاه ها را خاموش کنیم که مردم اینقدر با مشکل قطعی برق مواجه شوند؛ گرچه آقایان سعی کردند نیروگاهی که از مدار خارج شده بود دوباره وارد مدار شود و نگرانی ها کم شده ولی مسئوالن باید در این باره با مردم حرف بزنند..
3 چهار شنبه  19   خرداد  ماه 1400 
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  به  زودی  کسی   که   خدا  ترس   است  پند خواهد گرفت 
االعلی  -  10

قرآن در صحنه

صاف و درد
غنچه ای گفت به پژمرده گلی

که ز ایام، دلت زود آزرد
آب، افزون و بزرگست فضا

ز چه رو، کاستی و گشتی خرد
زینهمه سبزه و گل، جز تو کسی
نه فتاد و نه شکست و نه فسرد
گفت، زنگی که در آئینه ماست

نه چنانست که دانند سترد
دی، می هستی ما صافی بود

صاف خوردیم و رسیدیم به درد
خیره نگرفت جهان، رونق من

بگرفتش ز من و بر تو سپرد
تا کند جای برای تو فراخ

باغبان فلکم سخت فشرد
چه توان گفت به یغماگر دهر
چه توان کرد، چو میباید مرد

تو بباغ آمدی و ما رفتیم
آنکه آورد ترا، ما را برد

اندرین دفتر پیروزه، سپهر
آنچه را ما نشمردیم، شمرد

غنچه، تا آب و هوا دید شکفت
چه خبر داشت که خواهد پژمرد

ساقی میکده دهر، قضاست
همه کس، باده ازین ساغر خورد

پروین اعتصامی 

***

من مسلمانم
من مسلمانم.

قبله ام یک گل سرخ.
جانمازم چشمه، مهرم نور.

دشت سجاده من.
من وضو با تپش پنجره ها می گیرم.

در نمازم جریان دارد ماه ، جریان دارد طیف.
سنگ از پشت نمازم پیداست:

همه ذرات نمازم متبلور شده است.
من نمازم را وقتی می خوانم

که اذانش را باد ، گفته باد سر گلدسته سرو.
من نمازم را پی “تکبیره االحرام” علف می خوانم،

پی “قد قامت” موج...
سهراب سپهری 

شعر و ادب فارسی

بخشی از وصیت نامه شهید علی طباطبایی:
 ای مردم در صحنه باشید و افرادی را انتخاب کنید که 
ثمره خون شهیدان را پایمال نکنند که در این صورت شما 

مسئول خواهید بود.

در وادی سرخ شهادت

پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله:
بنده مادام که منتظر نماز است در حال نماز است.

)نهج الفصاحه، ص ,۵۲۷ حدیث ۲۵۳۸(

به سوی نماز

س. آیا شرکت در انتخابات جمهوری اسالمی ایران واجب 
عینی است یا کفایی؟
ج. واجب عینی است.

استفتائات حضرت آیت اهلل خامنه ای

* رحلت فقیه بزرگوار آیتاهلل »سید محمدحسن الهی 
طباطبایی« )1۳۴۷ ش(

* شهادت سردار سید یونس فاطمی )1۳۶۷ ش(

در این روز چه گذشت

دانشگاه خواجه نصیر اعالم کرد؛

ثبت نام ترم تابستان از 1۹ تیر
* کالسها از ۲ مرداد آغاز می شود*

مصوب  تقویم  طوسی  نصیرالدین  خواجه  دانشگاه 
آموزشی این دانشگاه را برای ترم تابستان 1۴00 اعالم 

کرد.
بر همین اساس ثبت نام دانشجویان برای ترم تابستان از 
تاریخ 1۹ تیرماه سال جاری آغاز شده و تا دوشنبه ۲۸ 
تیر ماه ادامه خواهد داشت. کالس ها نیز از روز شنبه 
۲ مردادماه آغاز می شود و تا روز چهارشنبه ۳ شهریور 

ادامه دارد.
تا 1۷ شهریور  زمانی ۶ شهریور  بازه  در  نیز  امتحانات 
برگزار می شود؛ ثبت نمرات نیز از ۶ شهریور شروع می 

شود و تا 1۷ شهریور به طول می انجامد.

اخبار دانشگاهی

امام علی )علیه السالم(
بپرهیزید از عقب انداختن کارها و کنارگذاردن خوبی ها؛ 

چرا که در آن، پشیمانی است .
وقعة صّفین : ص 10۸

مذهب و جامعه

نظر مساعد اروپا
 درباره داروی ایرانی کنترل کرونا

 مدیرعامل شرکت دانش بنیان تولید کننده سالیراویرا 
به عنوان کنترل کننده بیماری کرونا گفت: نمونه هایی 
از این دارو به اتحادیه اروپا ارسال و نظر مساعد آنها 

درباره آن گرفته شده است.
گیاهی  داروی  از  رونمایی  مراسم  در  رمضانی  رضا 
فناوری  و  معاونت علمی  در محل  که  »سالیراویرا« 
با  دارو  این  گفت:  شد  برگزار  جمهوری  ریاست 
تکنولوژی بیولوژی تولید شده و اکنون آماده ورود 

به بازار است.
مدیر عامل شرکت دانش بنیان تولید کننده داروی 
کنترل کننده کرونا مستقر در پارک فناوری پردیس 
بیان کرد: برای تولید این دارو از ۳ علم دنیا از قبیل 
داروسازی، بی و و شیمی برای مقابله با ویروس کرونا 

بهره بردیم.
به گفته وی، این دارو دارای فرمولی است که از راه های 
مختلف تجویزی اسپری دهان و بینی، قرص و بخور 

قابل استفاده است.
ایجاد  ژنتیکی  سمیت  دارو  این  اینکه  بیان  با  وی 
نمی کند و بر روی ژنتیک مغز استخوان نیز اثری ندارد، 
سالیراویرا  داروی  اخالق  کد  حاضر  حال  در  گفت: 
به عنوان کنترل کرونا پیش از واکسیناسیون را از 
سازمان غذا و دارو اخذ کردیم تا به زودی وارد بازار 

شود.
تمام مراحل  افزود:  بنیان  مدیرعامل شرکت دانش 
بار  سنجش  و  ژنتیک  شیمی،  فیزیک،  مطالعات 
انجام دادیم؛ حتی  را در شرکت  این دارو  ویروسی 
نمونه هایی از این دارو به اتحادیه اروپا ارسال و نظر 

مساعد آنها گرفته شده است.
وی افزود: بنا داریم برای دریافت مجوز استاندارد در 

اروپا اقدام کنیم که به زودی محقق می شود.
رمضانی ادامه داد: در مجموع اعضای هیأت علمی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی 
ایران و تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 
دانشگاه تربیت مدرس و… برای ساخت این دارو با 

شرکت ما همکاری کردند.

دانش بنیان ها برای بیمه مسئولیت 
کاال تخفیف ویژه می گیرند

معاونت علمی و فناوری اعالم کرد ۵0 درصد از مبلغ 
تا  را  بنیان  بیمه مسئولیت کاالی شرکتهای دانش 

سقف مشخصی پرداخت می کند.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، یک خدمت 
مجزا طراحی کرده است که بهتر از تمام این راهکارها، 

مشکل اعتمادسازی را تا حد زیادی برطرف می کند.
مشمول  دانش بنیان  محصوالت  خدمت،  این  در 
دریافت بیمه مسئولیت کاال می شوند. معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری نیز ۵0 درصد از حق بیمه 

را تا سقف مشخصی پرداخت خواهد کرد.
یک  اگر  مثالً  که  است  معنی  این  به  بیمه نامه  این 
عدم  صورت  در  شد،  فروخته  دانش بنیان  دستگاه 
رضایت مشتری از کارکرد و کارایی معیوب و زیان ده 
آن در خط تولید، به راحتی خسارت مشتری از طریق 

بیمه مسئولیت کاال پرداخت می شود.

دانش و فناوری

رونقاقتصادیوجهشتولیدباکاربدونرودربایستیپیشمیرود
معرفی کتاب

توسط نشر صاد؛

اثر برگزیده جشنواره شعر و داستان 
انقالب به چاپ دوم رسید

داستان تاریخی-عارفانه »چهل ویکم« به قلم حمید 
بابایی که به همت نشر صاد در سال 1۳۹۹ منتشر شده 

بود، به چاپ دوم رسید.

کتاب »چهل ویکم« به قلم حمید بابایی که در سال 
اول  است در سال  توانسته  بود،  منتشر شده   1۳۹۹
انتشار، در فهرست کتاب های پرفروش نشر صاد قرار 
بگیرد و رتبه دوم رمان بزرگسال در جشنواره شعر و 

داستان انقالب را نیز کسب کند.
به نام  نظمیه  سرباز  یک  درباره   چهل ویکم  داستان 
ادریس است که پس از شرکت در حمله نظامی ها به 
مردم در مسجد گوهرشاد دچار سرگردانی و پشیمانی 
تصمیم  او،  در  احساسات  این  بروز  از  پس  می شود. 
می گیرد که تن و روحش را از این آلودگی پاک کند. در 
این مسیر با میرعماِد کاتب آشنا می شود و داستان با 

روایت زندگی این دو شخصیت پیش می رود.
چهل ویکم در نسخه های متفاوت منتشر شده است. 
هزار  قیمت ۳0  با  می توانید  را  کتاب  کاغذی  نسخه  
 Saadpub.ir به نشانی  صاد  نشر  سایت  از  تومان 
تهیه کنید و نسخه  الکترونیکی اثر را نیز می توانید 
در طاقچه، کتابراه، فراکتاب و کتابچین با قیمت 1۵ 
هزار تومان بخوانید. نسخه  صوتی چهل ویکم با صدای 
میرطاهر مظلومی نیز قابل دریافت از طاقچه، نوار و 

کتابراه است.

انتخابات  دوره  سیزدهمین  نامزد  رئیسی  ابراهیم  سید  آیت اهلل 
ریاست جمهوری در گفت وگو با نخبگان در شبکه چهار سیما درباره 
رمز قدرتمندی ملت ایران گفت: تولید یکی از جلوه های مهم برای 
قدرتمندی کشور است و اگر از مولفه ها  درست بهره برداری کنیم 

تبدیل به قدرت ملی می شود.
وی افزود: ما باید مسئله مسکن و اشتغال را برای جوانان حل کنیم. 
این  در  فرزندانمان کاهش دهیم،  برای  را  ازدواج  باید هزینه های 
شرایط ازدواج افزایش پیدا می کند. دولت هم می تواند در جاهایی 

مثل انبوه سازی مسکن مساعدت کند.
رئیسی ضمن تاکید بر اینکه دولت می تواند با ارائه زمین و تسهیالت 
مشکل بخش مسکن را حل کند، گفت: صدها واحد تولیدی خالی در 

کشور وجود دارد که بانک ها به آنها قفل زده اند.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری ضمن بیان اینکه اقتصاد مقاومتی 
یعنی اینکه تکانه ها آن را تکان ندهد، تصریح کرد: ممکن است در 
کشور ما یک روز تحریم، یک روز سیل و یک روز کرونا باشد. کشور 
باید اقتصاد بی مقاومت و بی تکانه داشته باشد البته این را همه 

می گویند اما باید آن را اقدام و اجرا کرد.
رئیسی در پاسخ به سوالی در خصوص فرار مالیاتی نیز گفت: استقرار 
سامانه هوشمند در نظام مالیاتی می تواند به دولت اشراف الزم را 
بدهد. من در ۲ سالی که در قوه قضائیه بودم، ۳۵ سامانه را فعال 
کردم و تا پایان 1۴00، چهل سامانه دیگر فعال می شود. بسیاری از 
گردش امور در قوه قضاییه قابل دستیابی شده و نگاهمان در قوه 
گرفتار  ما  کشور  امروز  اینکه  بیان  با  است.وی  هوشمند  قضاییه 
رفیق بازی و جناح بازی است، تصریح کرد: مهمترین موانع کشور 
رودربایستی است و کشورداری با رودربایستی نمی سازد، مدیریت 
با رودربایستی نمی سازد و نان و آب مردم، رونق اقتصادی و جهش 
تولید با کار بدون رودربایستی پیش می رود.نامزد انتخابات ریاست 
جمهوری در پاسخ به سوالی در خصوص برنامه شما برای رسیدگی 
به قشر مستضعف جامعه گفت: با حمایت از کمیته امداد، بهزیستی 
ببریم.  بین  از  را  مطلق  فقر  می توانیم  نهاد  مردم  سازمان های  و 
برای اشتغال این قشر می توانیم فضای ایجاد کنیم که محرومین 
اینکه ما امروز در پتروشیمی در  با بیان  آماده کار شوند.رئیسی 
حال خام فروشی هستیم، گفت: ارزش افزوده ای که می توانیم در 
پتروشیمی ایجاد کنیم بسیار باالست و بی توجهی در این موضوع 
اصالً قابل قبول نیست.وی افزود: تا وقتی که سفره مردم را بند 
کردیم به ارز و نهاده های دامی که از خارج کشور به ما نمی دهند 
و موجب گرفتاری ما می شود، نمی توان سفره مردم را مدیریت کرد.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری ضمن تاکید براینکه باید برای کشور 
قدرت بیافرینیم ، اظهار داشت: قدرت آفرینی در حوزه اقتصاد یعنی 
کشاورزی خودکفا. ما نباید سفره مردم را به بیگانه وابسته کنیم و 
باید بتوانیم در همین کشور با همین اراضی که وجود دارد و با یک 
برنامه ریزی دقیق و افزایش بهره وری، سفره مردم را مدیریت کنیم.

رئیسی افزود: دولت الکترونیک که شعارش داده می شد، چند درصد 
تشکیل شده؟ متاسفانه به علت مقاومت برخی دستگاه ها و عدم 
جدیت دولت عملی نشده است.نامزد سیزدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری با بیان اینکه کشوری که تولید دارد، قدرتمند 
است، گفت: در هر کشوری جایگاه ژئوپلتیک آن مشخص است و 
در کشور ما نیز جایگاه مشخصی داردوی افزود: دسترسی کشور 
به دریاها، همسایه ها و 1۵ همسایه ایران در منطقه معلوم است و 
اگر ما از منابع موجود در کشور به درستی بهره ببریم تبدیل به 
قدرت می شود، اما واهلل خالف این موضوع صورت می گیرد.نامزد 

سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری افزود: ما در کشورمان 
مغزهایی داریم که می توانیم در فضای مجازی از آن ها استفاده کنیم 
و در زمینه فضای مجازی فعالیت کنیم، در واقع کشور هندوستان 
در زمینه نرم افزاری وفضای مجازی توانسته به درآمدزایی باالیی 
برسد و اگر برنامه نویسان ما در این فضا فعال نشوند ما در این زمینه 
قدرتمند نیستیم چرا که فضای مجازی دنیای امروز است و پیر و 
جوان و مردم شهر و روستا با آن در ارتباط هستند.رئیسی گفت: 
کشوری که تولید دارد، قدرتمند است وکشوری که تولید نداشته 
باشد قدرت ندارد و تا زمانی که سفره مردم را با واردات وابسته 
بدانیم در زمینه قدرت نمی توانیم حرفی بزنیم و اگر مدیریت و برنامه 
ریزی در این رابطه نداشته باشیم قدرتی نداریم.وی تصریح کرد: در 
زمینه تولید ما باید یک مدیریتی داشته باشیم چرا که نمی توانیم 
یک زمین زراعی را زیر کشت نهاده های روغنی یا محصول دیگری 
ببریم و برای مازاد آن برنامه نداشته باشیم و در واقع مدیریت در 
تولید می تواند ما را به قدرت برساند.نامزد سیزدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری گفت: در برنامه اقتصادی ما افزایش درآمد و کاهش 

هزینه های مردم در نظر است که همه بر افزایش تولید مبتنی است.
رئیسی تصریح کرد: اینکه می بینیم نقدینگی در جامعه به شدت 
افزایش یافته است، اما به دست تولید کننده نمی رسد، موضوع 
و چالش مهمی است که پیگیری آن جزو برنامه های دولت است.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به سوالی در خصوص 
مقاوم سازی اقتصاد کشور پاسخ داد: در کشور ما یک روز مسئله 
تحریم هست، یک روز مسئله کروناست، ممکن است مسئله سیل 
و زلزله و حوادث طبیعی یا دشمنی ها باشد؛ باید اقتصاد ما مقاومتی 
داشته باشد که تکانه ها به آن آسیبی نزند.رئیسی افزود: البته یک 
سری حرف هایی می گویند و می آیند با یک سری توضیحات غیر 
قابل قبول از نظر کارشناسان و مردم مشکالت اقتصادی را توجیه 
با  که  حالی  در  تحریم  به  می دهند  نسبت  را  این ها  یا  می کنند، 
مدیریت دقیق می توان این ها را مدیریت کرد که کار به این مرحله 
کشیده نشود.وی در پاسخ به سوال دیگر مجری برنامه که درباره 
راهکارهای جلوگیری از فرار مالیاتی بود، توضیح داد: استقرار نظام 
هوشمند در سامانه مالیاتی می تواند به طور کامل به دولت نسبت 

به وضعیت دریافت مالیات اشراف بدهد. کار پیچیده ای نیست؛ در 
قوه قضاییه ما در این مدت دو سال ۳۵ سامانه را فعال کردیم.نامزد 
انتخابات ریاست جمهوری افزود: تا آخر 1۴00 هم ۴0 سامانه فعال 
می شود؛ کار به جایی رسیده است که گردش امور در قوه قضاییه 
که امری محال به نظر می رسید کامالً قابل دستیابی شده است.
رئیسی اضافه کرد: االن دولت الکترونیک که آنقدر شعارش داده 
انجام شد؟ سامانه های مختلف چقدر به هم  می شد چند درصد 
پیوند خوردند؟ متاسفانه نشده است یعنی مقاومت بعضی دستگاه ها 
و عدم قاطعیت دولت باعث شد این کار شکل نگیرد.وی در ادامه 
افزود: کاری که می توانیم درباره کاهش هزینه در خانواده داشته 
باشیم، این است که به مشکل خانواده توجه کنیم که بخشی از 
سبد هزینه او مسکن است و باید نگرانی مسکن خانواده را حل 
کرد که راهکار دارد.نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: راهکار 
حل مشکل مسکن این است که سهم ۵0 درصدی را در سبد هزینه 
خانواده حداقل به ۳0 درصد برسانیم که امکان آن نیز وجود دارد و 

برنامه ریزی شده است.

سید ابراهیم رئیسی نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه تکانه ها آن را تکان ندهد

باید با یک برنامه ریزی دقیق و افزایش بهره وری، سفره مردم را مدیریت کنیم

کشوری که تولید دارد، قدرتمند است

راهکار حل مشکل مسکن این است که سهم ۵0 درصدی را در سبد هزینه خانواده 
حداقل به 30 درصد برسانیم

نامزد انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم با بیان اینکه شرایط 
کشور امروز مناسب نیست، اظهار داشت: برخی افراد مانند 
حاج قاسم سلیمانی، با مجاهدت در حوزه های مختلف همچون 
حوزه های امنیت، علم و فناوری، کارهای ماندگاری کردند که 

گره از مشکالت کشور گشود و موجب ایجاد امید شد.
با سو مدیریت، ظرفیت های کشور به ویژه در حوزه 

اقتصاد را معطل گذاشتند
وظایف  انجام  در  کوتاهی  با  هم  دیگر  برخی  افزود:  رئیسی 
مدیریت،  سو  با  و  کردند  ناامید  را  مردم  سیاسی کاری  و 
ظرفیت های کشور به ویژه در حوزه اقتصاد را معطل گذاشتند.
راه  جوانان،  و  عزیز  مردم  وجود  با  گفت:  حال  عین  در  وی 
پیشرفت کشور بسیار هموار است و با توکل به خدا و همدلی 
مردم، راه رسیدن به قله را هموار می بینم.این نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری ادامه داد: برخی می خواهند با ایجاد موانع، 

راه پیشرفت کشور را کند کنند اما برای همه روشن است که 
این مردم و جوانان و خانواده شهدا و دختر و پسر و کارگر و 
کشاورز و فعاالن عرصه های اقتصادی و اجتماعی هیچ مانعی 

را مقابل خود به رسمیت نمی شناسند.
رئیسی با بیان اینکه رنج مردم، رنج من، و درد مردم درد ماست، 
افزود: دیدن شرایط زندگی برخی مردم عزیز که تعدادشان هم 
کم نیست انسان را آزرده خاطر می کند.وی بر همین اساس 
متذکر شد آنچه بنده را به رغم داشتن مسئولیتی مهم، وارد 
عرصه انتخابات کرد، اجابت دعوت مردم و خاتمه دادن به رانت 
و فساد در سازمان اداری کشور بود.رئیسی افزود: خواست 
مردم ورامین امروز و در روز 1۵ خرداد، اجرای عدالت در همه 
سطوح جامعه و در همه شئون اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی 

و آموزشی و جنسیتی بود.
وی گفت: باید جذب نیروها، ارتقا آنها و تقسیم ظرفیت ها در 

کشور عادالنه و به نحوی باشد که مردم طعم شیرین عدالت را 
بچشند و این امر به دست توانای مردم و با انتخاب خدمتگزاران 
و مدیران الیق و کارآمد امکان پذیر است و حتماً محقق خواهد 
تغییر  به  امروز  کرد:  تأکید  ریاست جمهوری  نامزد  شد.این 
وضعیت و ساختن کشور بر اساس آموزه های امام )ره( و بیانیه 
گام دوم انقالب که رهبری به ما تعلیم دادند نیاز داریم و باید در 
جامعه، تحول ایجاد شود.رئیسی خاطرنشان کرد: همان طور که 
در دستگاه قضائی، سند تحول، تدوین و بر اساس آن اقدامات 
بزرگی انجام شد در دولت آینده هم اصالح ساختارها مبتنی 
بر سند تحول صورت می گیرد.وی ادامه داد: هنگام ورود به 
قوه قضائیه که اعالم کردم در برخورد با وابستگان به قدرت 
و ثروت، خط قرمز نداریم برخی می گفتند »مگر می شود!؟« و 
ما ثابت کردیم که در برخورد با فساد، هیچ مالحظه و اغماضی 
نکردیم و االن هم اعالم می کنم با کمک مردم وضعیت و شرایط 

فعلی را به نفع مردم تغییر می دهم.
آمده ام بی اعتمادی به دولت و مسئوالن را از جامعه 

بزدایم
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری، از مردم به ویژه جوانان 
خواست که اگر به هر دلیلی ناامید و سرخورده شده اند با یک 
دنیا امید به آینده روشن در انتخابات شرکت کنند و یقین 

داشته باشند وضعیت به نفع آنان تغییر خواهد یافت.
تعلق  من  به  ایران  مردم  رأی  اگر  که  آمده ام  گفت:  رئیسی 
گرفت، بی اعتمادی به دولت و مسئوالن را از جامعه بزدایم و 
به سرمایه ای بزرگ برای دولتمردان و پشتوانه ای برای کشور 

تبدیل کنم و ما به این اعتماد شما سخت نیازمندیم.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم، در بخشی دیگر 
از سخنانش افزود: ایران قوی با شکل گیری دولت مردمی به 
در  فساد  زمینه های  آینده  دولت  ان شاءاهلل  و  می آید  وجود 
کشور و بسترهای رانت را از نظام اقتصادی برمی چیند و روز 

به روز به اجرای عدالت نزدیک تر خواهیم شد.
وی از مردم خواست برای رسیدن به این شرایط، در انتخابات 
نیز به رأی دادن  شرکت و دیگران به خصوص رأی اولی ها را 
ترغیب کنند و تأکید کرد هر چه رأی بیشتر باشد، پشتوانه 

دولت برای انجام اصالحات و اجرای عدالت قوی تر می شود.
هزینه تبلیغات در جهت کمک به معیشت نیازمندان 

و فقرا  باشد
رئیسی در بخش پایانی سخنانش با تقدیر از مردم ورامین به 
خاطر ابراز لطف و محبت نسبت به وی، از کسانی که برای وی 
تبلیغ می کنند خواست تالش کنند که تبلیغات، به صورتی 
معقول و مناسب انجام شود و از هزینه تبلیغات در جهت کمک 

به معیشت نیازمندان و فقرا بکاهند.
وی ضمن تقدیر از لطف مردم نسبت به خود که آن را به اعتبار 
انقالب دانست، تأکید کرد: هر چه هزینه  سربازی والیت و 
تبلیغات، کمتر و به سفره فقرا افزوده شود شادمان تر خواهم 

شد.
این نامزد ریاست جمهوری گفت: همیشه خبرهای خوشایند 
برای مردم آن بوده که با یک مفسد برخورد، یا یک بستر فساد 
اصالح شده و یک فساد از نظام بانکی و پولی و اقتصادی کمتر 
شده است و اکنون هم وقتی خوشحال می شوم که لبخندی بر 
لبان خانواده ای مستمند بنشیند و گره از کار کسی گشوده و 

مشکالت، برطرف شده یا جوانی مشغول به کار شود

با یک دنیا امید به آینده روشن در انتخابات شرکت کنید
آیت اهلل رئیسی در اجتماع مردم ورامین:
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اوقات شرعی روز چهارشنبه 19 خرداد ماه 1400
اذان صبح 4:05 طلوع آفتاب: 39 :5          

  اذان ظهر: 12:41  اذان مغرب 02: 20
روز   پنجشنبه  20 خرداد ماه 1400              

 اذان صبح: 05 :4  طلوع آفتاب 39 :5  صبح
پیش بینی وضع هوای کرمان

بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی استان کرمان هوای کرمان، به  این شرح می باشد: 
صاف تاکمی ابری، گاهی افزایش ابر، وزش باد و گرد و خاک در شرق استان

صادرات واکسن چین به 40 کشور
مدیر گروه تجارت خارجی وزارت بازرگانی چین گفت: چین واکسن کووید ۱۹ را به بیش از 40 کشور صادر کرده و در حاضر۲۱ واکسن برای مقابله با همه گیری دارد. طبق داده های موجود، این کشور کمک واکسن را به ۶۶ کشور و یک سازمان بین المللی برای 

مبارزه با کوود ۱۹ ارائه داده است. این وزارتخانه برای تسریع در تأمین واکسن کووید ۱۹ به سایر کشورها با چندین دولت و تولیدکنندگان واکسن همکاری کرده و هدف آن ارائه کمک واکسن به ۸۸ کشور و چهار سازمان بین المللی است.
4 چهارشنبه  19 خرداد ماه 1400 
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لزوم بازنگری سیاست های تامین برق
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه وضع 
تولید برق در کشور مناسب نیست، بر لزوم بازنگری 

سیاست های وزرات نیرو تاکید کرد.
آقای محمد رضا پور ابراهیمی در اولین نشست شورای 
گفتگوی دولت با بخش خصوصی که با حضور وزرای 
اقتصاد و صمت برگزار شد، گفت: متاسفانه طی چند 
سال گذشته حتی یک نیروگاه هم به ظرفیت تولید 
برق در کشور اضافه نشده و این در حالی است که 
مصرف برق در بخش های مختلف از جمله بخش های 

خانگی، تجاری و صنعتی استمرار رشد دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید براینکه در 
حال حاضر نزدیک ۵0 درصد تولید و عرضه برق طریق 
بخش خصوصی انجام می شود ، گفت: گزارش ها نشان 
می دهد که وضعیت این شرکت ها بسیار نگران کننده 
است و استمرار این وضعیت، ادامه فعالیت شرکت های 

تولید برق را به مخاطره می اندازد.
وی با بیان اینکه نگرانی ها درخصوص تولید و توزیع 
برق در ماه ها و سال آینده بیشتر خواهد شد، افزود: 
با هدف حل  گفتگو  بعدی شورای  مقرر شد جلسه 
مشکالت و دغدغه های تامین برق کشور با حضور 

وزیر نیرو برگزار شود.
بورس  اندازی  راه  لزوم  بر  همچنین  ابراهیمی  پور 
برای  بازار سرمایه  از ظرفیت های  استفاده  و  انرژی 
حل مشکالت فعاالن این صنعت تاکید کرد و گفت: 
صادرکنندگان،  و  تولیدکنندگان  راه  سد  مشکالت 
تامین کسری بودجه دولت، مشکالت مالیاتی و تورم 
از دیگر موضوع های مطرح شده در نشست شورای 
گفتگو دولت با بخش خصوص بود.رئییس کمیسیون 
اقتصادی افزود: مجلس با هرگونه تامین منابع مالی و 
کسری بودجه دولت که از منابع پایه دار نباشد؛ مخالف 
است ، زیرا اینگونه اقدامات چه با روش مستقیم و چه 
غیر مستقیم آثار مخرب قتصادی و تورمی خواهد 
مرکزی  بانک  از  استقراض  همان  نوعی  به  و  داشت 

محسوب می شود که تبعات فراونی دارد.

 خانه ملت 

فروش فوق العاده ۳ محصول 
ایران خودرو

فروش  طرح  هفدهمین  ایران خودرو  صنعتی  گروه 
عرضه سه محصول  با  را  فوق العاده محصوالت خود 
و  شیشه ای  سقف  اتوماتیک   ۲0۷ پژو  سال،  پارس 
ثبت نام  و  کرده  آغاز  اتوماتیک  توربوشارژ  دناپالس 
روال  طبق  ازفروش  مرحله  این  در  شرکت  برای 
اکثریت طرح های پیشین، سه روز )تا پایان پنجشنبه 
فروش  مرحله  شانزدهمین  دارد.  ادامه  خرداد(   ۲0
اعالم  از  پس  خودروساز  این  محصوالت  فوق العاده 
)مصوب  خودروسازان  محصوالت  جدید  قیمت های 
پارس  محصول  چهار  عرضه  با  رقابت(    شورای 
TU۵، سورن پالس، راناپالس و دناپالس توربوشارژ 
اتوماتیک در روزهای ابتدایی ماه جاری اجرا شد.اکنون 
هفدهمین مرحله این طرح ها ازسه شنبه ۱۸ خردادماه 
آغاز و تا روز پنج شنبه )۲0 خردادماه( اجرا می شود. 
پس از گذشت حداکثر سه روز از پایان مهلت ثبت نام، 
در  نهایی  مشتریان  تعیین  برای  قرعه کشی  مراسم 
حضور نمایندگان نهادهای نظارتی برگزار خواهد شد. 
اسامی  از طریق درج  منتخبان  اسامی  اعالم  از  پس 
شرکت این  محصوالت  فروش  رسمی  سایت   در 
پیامک،  ارسال  و   )https://esale.ikco.ir(  
تا وجه  مشتریان ظرف مدت پنج روز فرصت دارند 

خودرو را واریز کنند. 
ایران خودرو در این مرحله از فروش محصوالت خود، 
سه محصول پژو پارس سال، پژو ۲۰۷i اتوماتیک با 
سقف شیشه ای و دناپالس توربواتوماتیک را با قیمت 
قطعی و موعد تحویل ۹0 روزه عرضه کرده است.الزم 
به یادآوری است که پیش از اعالم اسامی منتخبان، 
مشتری هیچ گونه وجهی واریز نخواهد کرد و شرایط 
اخذ چک برای خرید محصوالت شرکت ایران خودرو 
حذف شده است و کماکان این امکان برای منتخبان 
واریز وجه  به  موفق  که  ایران خودرو  قبلی  طرح های 
نشدند، وجود دارد که دوباره بتوانند در این مرحله از 

فروش ایران خودرو، اقدام به ثبت نام کنند.

اقتصادی

گام بلند فوتبال مس شهربابک
 برای صعود

تیم فوتبال مس شهربابک با غلبه بر تیم نیروی زمینی 
فوتبال  یک  لیگ  به  صعود  برای  بلندی  گام  تهران 

کشور برداشت.
در چارچوب رقابت های لیگ دسته دو فوتبال کشور 
در  تیم مس شهربابک  مسابقات،  این  گروه ب  از  و 
قاسم  حاج  شهید  )سردار  مس  شهدای  ورزشگاه 
سلیمانی( شهربابک پذیرای تیم فوتبال نیروی زمینی 
تهران بود.شهربابکی ها با تک گل علیرضا قاسمی 
میهمان خود را با شکست یک بر صفر بدرقه کردند 
و انگیزه زیادی برای صعود به لیگ دسته یک فوتبال 
کشور کسب کردند.شاگردان وحید رضایی با این برد 
4۹ امتیازی شدند و با هشت اختالف امتیاز نسبت به 
تیم نفت امیدیه همچنان صدرنشین گروه ب لیگ 

دسته دو فوتبال کشور هستند.
این  آینده  هفته  در  شهربابک  نارنجی  های  الله 

مسابقات ممیهمان تیم اترک بجنورد خواهند بود.

آغاز مسابقات سخت تیم ملی والیبال
تیم ملی والیبال ایران در نخستین بازی هفته سوم 
آمریکا  مقابل  والیبال،  ملت های  لیگ  رقابت های 
رقابت های  مقدماتی  کرد.مرحله  خواهد  صف آرایی 
حال  در  ایتالیا  میزبانی  به  والیبال  ملت های  لیگ 
برگزاری است. هفته سوم مسابقات از امروز چهارشنبه 
پیگیری خواهد شد و تیم ملی کشورمان با تیم های 
کرد. خواهد  رقابت  آلمان  و  صربستان  آمریکا، 
ملی پوشان ایران در هفته دوم مسابقات سه پیروزی 
ارزشمند مقابل تیم های کانادا، ایتالیا و بلغارستان به 
دست آوردند تا با کسب چهار پیروزی و ۱۲ امتیاز در 
پایان هفته دوم باالتر از آمریکا، صربستان و آلمان قرار 
بگیرند.ایران در هر بازی با ترکیب متفاوتی در زمین 
حاضر شد و رقابت سنگین ملی پوشان با رقبا از هفته 

سوم و بازی مقابل آمریکا شروع خواهد شد.

حضور ۲ نماینده از استان کرمان در 
اردوی تیم ملی دوومیدانی معلولین

سعید افروز ورزشکار جیرفتی و مهدی شاهرخی مربی 
وی در اردوی آمادگی تیم ملی دوومیدانی جانبازان و 

معلولین کشور حضور دارند.
نهمین اردوی آمادگی تیم ملی دوومیدانی جانبازان 
به مدت یک ماه  تیر  تا ۱۸  از ۱۸ خرداد  و معلولین 
برگزار  در هتل شهرزاد الهیجان  گیالن  میزبانی  به 

می شود.
مهدی  همراه  به  جیرفتی  ورزشکار  افروز  سعید 
کرمان  استان  از  نمایندگی  به  وی  مربی  شاهرخی 
برای  را  خود  دارند.اردونشینان  حضور  اردو  این  در 

مسابقات پارالمپیک توکیو آماده می کنند.

ورزشی 

چه کسانی نباید ُدز دوم واکسن کرونا 
را تزریق کنند؟

* سرویس  سالمت  واقعه:
واکسیناسیون علیه کرونا برای با اولویت گروه های 
در معرض خطر از بهمن سال گذشته در کشورمان 
آغاز شده و توصیه می شود که افرادی که نوبت شان 
اما چه  را تزریق کنند،  این واکسن  می شود، حتما 
را تزریق  نباید واکسن کرونا  نظر علمی  از  کسانی 
دارند،  حساسیت  مرغ  تخم  به  که  کننند؟.کسانی 
حتما قبل از تزریق واکسن کرونا از پزشک آن مرکز 
سوال کنند که آیا می توانند واکسن کرونا را تزریق 
کنند یا خیر. در عین حال کسانی که سابقه هر نوع 
آلرژی جدی دارند، حتما بعد از تزریق واکسن یک 
ربع تا نیم ساعت در مرکز واکسیناسیون تحت نظر 
بمانند.همچنین اگر کسی بعد از تزریق واکسن، شوک 
آلرژیک شدید نشان داد، با دارو قابل درمان بوده و 
اصال جای نگرانی نیست، اما کسانی که بعد از تزریق 
دوز اول واکسن کرونا واکنش آلرژیک شدید نشان 

دادند، نباید دوز دوم واکسن را دریافت کنند.
باید توجه کرد که حداکثر ایمنی واکسن کرونا چهار 
هفته بعد از تزریق دوز دوم واکسن کروناست و ایمنی 
اولیه نیز چهار هفته بعد از تزریق دوز اول واکسن 
کرونا حاصل می شود، اما این ایمنی کامل نیست و 

باید حتما تمام پروتکل های بهداشتی را رعایت کرد.

بیماران خاص برای تزریق واکسن 
کرونا به کجا مراجعه کنند؟

سرطان  پیوند،  اداره  رئیس  شعبانی  حسن  محمد 
تهران  دانشگاه علوم پزشکی  بیماری های خاص  و 
گفت: بیماران هموفیلی، تاالسمی، دیالیزی، سرطانی، 
پیوندی، افرادی که بیماری های صعب العالج دارند، 
در  را  کرونا  واکسن  بهداشت  وزارت  هماهنگی  با 
بیمارستان ها و مراکز درمانی که مراجعه می کنند، 
واکسیناسیون  این  نیز  اکنون  و  شود  می  تزریق 
ادامه دارد.وی اظهار داشت:  برای آنها آغاز شده و 
واکسیناسیون بیماران خاص، پیوندی و سرطانی بر 
اساس دستورالعمل وزارت بهداشت انجام می شود 
و برای بیماران مبتال به ام اس نیز با انجمن ام اس 
به  آنها  اسامی  تا  انجام شده  هماهنگی الزم  ایران 
اعالم شود. کرونا  واکسن  تزریق  برای  بیمارستانها 
تسهیل  منظور  به  همچنین  کرد:  تصریح  شعبانی 
خدمت رسانی به این بیماران در امر واکسیناسیون 
به  مبتال  بیماران  اینکه  مانند  اقداماتی  کرونا  علیه 
بیمارستان دانشگاهی تحت درمان  سرطان در هر 
هستند  برای تزریق واکسن به همانجا  مراجعه کنند 
و بیماران نیز با معرفی نامه پزشک می توانند به مراکز 

درمانی خصوصی و دانشگاهی مراجعه کنند.
وی افزود: بیماران دیالیزی در همان مرکزی که دیالیز 
می شوند، بیماران پیوند نیز در همان مرکزی که پیوند 

انجام دادند باید واکسینه شوند.

 بهداشت و درمان 

دکتر سعید محمد در جمع باشکوه هواداران سید ابراهیم رئیسی 
با عنوان »یاران سلیمانی ؛ حامیان رئیسی« در ورزشگاه شهید 
سلیمی کیا کرمان؛ اظهار داشت: چهاردهم و پانزدهم خرداد ماه 
ایامی که ما را با امام خمینی عجین کرده روزهایی که برای ایجاد 
حکمرانی اسالمی رقم خورد و مردم به سمت انقالب ناب پشت 

سر امام حرکت کردند 
وی با بیان اینکه مردم شیفته امام؛ گفته های امام و شیفته اخالق 
امام و اسالم شدند؛ تصریح کرد: امام با تکیه بر مردم قیام کرد و 

جنگ را با مردم پیروز شد. 
فرمانده سابق قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا با تاکید بر اینکه امام 
سفارش هایی برای انقالب و کوخ نشینان داشت و خدا را شکر 
که این علم بدست امام خامنه ای افتاد؛ بیان کرد: مردم دوستی؛ 

مردم محوری و عدالت محوری؛ همان شعارهای امام ادامه یافت.
محمد عنوان کرد: یک واقعیت تلخ کتمان ناشدنی هم وجود دارد؛ 
ما دو نوع حکمرانی داریم نوع اول با عدالت حرکت می کند و نفی 
تبعیض و فساد را به همراه دارد که مدل آن را در شهید رجایی 

دیدیم.
وی ادامه داد: اما یک حکمرانی غربی؛ لیبرال و مبتنی بر رانت 
پدیده  و  ثروت  ناعادالنه  توضیع  است؛  عدالتی  بی  و  خواری 
اقازادگی و ژن های خوب که حتی آموزش و سالمت هم کاال 

محسوب می شود.
این نخبه انقالبی اضافه کرد: این نوع حکمرانی در عدم ارتباط 
و گفت و گو با مردم و نظارت از داخل ماشین؛ است که مردم را 

نادیده می گیرد.
وی با تاکید بر اینکه بنده و ایت اهلل رئیسی فراجناحی هستیم؛ 
خاطرنشان کرد: ما این دوقطبی را برای کشور مضر می دانیم؛ 
کشور ما یک دسته بندی دارد که مبتنی بر والیت فقیه است؛ 
رهبر انقالب گفتند ما دو نوع مدیر داریم؛ انقالبی و غیر انقالبی؛ در 

انتخاب مدیر دقت کنید.
محمد با بیان اینکه کسی که هیچ نگاهی به مردم کف جامعه 
نداشته باشد و دیدش به زندگی خود و گرین کارت خود و خانواده 
اش باشد؛ انقالبی نیست؛ بیان داشت: می خواهم امروز در جمع 
شما بگویم مدیران ما یا خادم ملت هستند؛ یا خائن مردم؛ مراقب 
باشید و بصیر باشید تا عاشقان آمریکا بر این کشور حاکم نشوند.

وی با توصیه ای خطاب به مردم گفت: به سوابق کاندیدها نگاه 
کنید؛ بد عملی ها و سو مدیریت ها را ببینید

محمد اضافه کرد: مردم گالیه مند هستند؛ نه از انقالب؛ بلکه از 
مدیران ناکارآمد؛ مردم زیاده خواه نیستند و حداقل ها را جست 

و جو می کنند.
فرمانده سابق قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا با تاکید بر اینکه نظام 
ناکارآمد نیست و این ناشی از یک دیدگاه غرب زده است و با روی 
کار آمدن سلیمانی ها؛ باکری ها؛ کاظمی آشتیانی ها و همت ها 
درست می شود؛ گفت: مذاکرات گره از کار مردم باز نمی کنند؛ 

نباید به کسانی که گره به کار مردم می زنند پشت میز نشست.
حامی آیت اهلل رئیسی ادامه داد: ما مخالف مذاکره نیستیم اما باید 

عزت و اقتدار خود را حفظ کنیم.

در جنگ  متعدد  فرهنگی  ابزارهای  با  ما  ملت  کرد:  اضافه  وی 
هستند و کسی به فکر نیست.

وی مشکالت متعدد کشور را برشمرد و عنوان داشت: عالوه بر این؛ 
از نظر اجتماعی نیز موضوعات متعددی داریم از جمله بیکاری؛ 
فقر؛ فساد؛ اعتیاد؛ فرزند آوری و پیر شدن جامعه اما مهمتر از همه 
بعد اقتصادی است؛ ما در کشوری با سرمایه خدادادی هستیم؛ اما 

مردم ما با سختی و فشار زندگی می کنند.
محمد با تاکید بر اینکه کارگزاران امروز ما فرصت سوزی کرده 
اند؛ گفت: رهبر انقالب بیانیه گام دوم را ارائه کردند؛ چه کسی 

باید آن را اجرا کند.
وی ابراز داشت: ما نیاز به تغییر در رویکرد مدیریتی داریم؛ امروز 
نقطه عطف انقالب است؛ آن پیچ تاریخی ملت ما که رهبر از آن 
نام برند؛ همین روزها است؛ این چند روز؛ شب های قدر انتخابات 

ما است.
وی با بیان اینکه جمهوری اسالمی به فرموده سردار سلیمانی حرم 
است و باید استوار بماند چرا که با از بین رفتنش؛ همه حرم ها از 
بین می رود؛ تصریح کرد: پس بنا به وصیت سردار؛ دنبال صالح 

بگردید و با بصیرت کامل انتخاب کنید. 
محمد عنوان کرد: حاج قاسم عزیز نگران نباش ... در پیشگاه 
مردم و پیشگاه یاران شما با شما عهد می بندیم همان طور که 
شما برای دفاع این کشور زحمت کشیدید؛ داعش را از بین بردی 
و خرمشهر را با کمک دوستانت فتح کردی ما نیز خرمشهرهای 

اقتصادی؛ فرهنگی و اجتماعی را فتح می کنیم.

وی با تاکید بر اینکه ما با روی کار آمدن یک دولت انقالبی؛ انتقام 
از کل منطقه بیرون  سخت شما را خواهیم گرفت و دشمن را 
خواهیم کرد؛ ابراز داشت: ما ظرفیت های سرشاری داریم و برنامه 
های خوبی تنظیم شده که آن شااهلل با رای شما به آقای رئیسی 

کارهای خوبی اتفاق خواهد افتاد.
وی از برنامه های آیت اهلل رئیسی گفت و بیان کرد: زنجیره ارزش 
سازی  خنثی  مسکن؛  بورس؛  خواهد شد  تکمیل  ما  کشور  در 
تحریم؛ استفاده از ظرفیت استان ها؛ مدیریت از کف استان ها 
خواهد بود نه از تهران؛ عملیات های محرومیت زدایی؛ جلوگیری 
از اتالف اب؛ فعالیت های معدنی؛ سیل بندها؛ استفاده از آب خلیج 
فارس و انتقال آب حوزه به حوزه؛ استفاده از انرژی خورشیدی؛ 
رسیدگی به شهرک های صنعتی؛رسیدگی به وضعیت بنگاه های 

کوچک و بزرگ از جمله آن است.
وی عنوان کرد: از شهید سلیمانی فقط دست راستش باقی ماند؛ 
پیام آن این است؛ این دست؛ همه ما را یاد ابوالفضل العباس می 

اندازد؛ عباس مطیع رهبرش بود. 
فرمانده سابق قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا ادامه داد: زمانی که 
امام حسین حج را نیمه کاره گذاشت؛ هر کسی چیزی گفت اما 

حضرت ابوالفضل گفت هر چه رهبرم صالح بداند.
وی با بیان اینکه دست سردار سلیمانی می گوید؛ برای رهبر و ولی 
فقیه عباس باشید که امروز بسیار تنها است؛ امام جامعه دنبال 
مشارکت حداکثری است و از ما خواسته فرد اصلح را انتخاب کنید 
که آن شااهلل ایت اهلل رئیسی دولت انقالبی را تشکیل خواهد داد.

مردم از مدیران ناکارآمد گالیه دارند

محمد  به  دیگرگونه  نگاهی  عشایر«  کیمیاگر   « کتاب 
تازه های  از   ، ایران  تعلیمات عشایر  بنیانگذار  بهمن بیگی 

نشر در بازار کتاب منتشر شد.
 این اثر نفیس که به قلم دکتر همایون فرهمند عضو هیات 
آراسته  طبع  زیور  به  کرمان  باهنر  دانشگاه شهید  علمی 
انتشارات  بتازگی در شمارگان هزار نسخه توسط  و  شده 

قشقایی در 4۶۵صفحه منتشر و به بازار کتاب آمده به فراز 
و نشیب های زندگی  و تاثیر اقدامات فاخر فرهنگی محمد 
بهمن بیگی در باسواد کردن عشایر ایران پرداخته است . 

طور  به  نوشتن   : است  آورده  کتاب  آغازین  در  نویسنده 
کلی سخت است و نوشتن در مورد بزرگان بسیار دشوارتر 
نوشتن  و  گیر  نفس  بسیار  ها  اسطوره  مورد  در  نوشتن   .
باید آبرویت را کف    . در مورد بهمن بیگی دیوانگی است 
این حریم شوی. شادروان  وارد  بتوانی  تا  بگذاری  دستت 
ایران،  بنیانگذار آموزش عشایری در  بیگی،  بهمن  محمد 
از ایل قشقایی در شهرستان فیروزآباد استان فارس بود. 
وی کارش را از سال ۱۳۳۱ به تنهایی آغاز کرد و در طول 
۲۸ سال مدیریت بر اداره آموزش عشایر، بیش از ۱0 هزار 
معلم تربیت کرد و موسسات مختلفی از قبیل دبیرستان 
شبانه روزی عشایری شیراز، مرکز آموزش فنی و حرفه ای 
عشایر دختران و پسران، موسسه تربیت مامای عشایر و 

مرکز تربیت روستاپزشک و دامپزشک را بنیان گذاشت.
بر  عالوه  فرهیخته   انسان  این  شاگردان  و  عالقمندان 
کشورمان  سیمای  در  که  هایی  فیلم  و  مستندها  ساخت 
پیرامون  زیادی  کتابهای  نیز  است  شده  پخش  دفعات  به 
منتشر  ایشان  فرهنگی  کار  اثرات  و  اقدامات  شخصیت، 

کرده اند.

کاریکاتورکتاب کیمیاگر عشایر منتشر شد

به عشق کشورم رای میدهم                                                                 کارتونیست: عباس گودرزی

 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در 
اشخاص  مالیاتی  اظهارنامه  ارایه  موعد  کشور،  مالیاتی  قوانین 

حقیقی )صاحبان مشاغل( تا پایان خردادماه تعیین شده است.
به گزارش سازمان امور مالیاتی ایران، آقای محمد مسیحی اظهار 
باید  قانون  مطابق  مشاغل(  )صاحبان  حقیقی  اشخاص  داشت: 
اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۹ خود را تا پایان خردادماه 
سال جاری به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی مالیات به 
را  خود  مالیات  و  ارسال    WWW.INTAMEDIA.IR آدرس 
پرداخت کنند.وی با اشاره به ماده ۱00 قانون مالیات ها، برخورداری 
ارائه  به  منوط  را  مالیاتی  معافیت های  و  تسهیالت  نوع  هر  از 
قانونی دانسته و  الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر 
افزود: فعاالن اقتصادی به منظور بهره مندی از مشوق های قانونی 
نرخ صفر و یا هرگونه تسهیالت دیگر، باید اظهارنامه مالیاتی خود را 
در مهلت مقرر قانونی ارائه کنند.معاون درآمدهای مالیاتی سازمان 
امور مالیاتی کشور در خاتمه با اشاره به شرایط ناشی از بیماری 
کرونا از مودیان خواست تا از هرگونه مراجعه غیرضروری به ادارات 
مالیاتی اجتناب کنند.بر اساس اعالم این سازمان به دلیل شیوع 
ویروس کرونا در سال ۹۹ بخشنامه ای با احکام مالیاتی جدید 
بر اساس آن  ابالغ شده است که  از مشاغل آسیب  در حمایت 

صدور، تجدید و یا تمدید پروانه کسب و کار اشخاص حقیقی و 
حقوقی، موضوع ماده )۱۸۶( قانون مالیات های مستقیم تا تاریخ 
۳۱ شهریورماه سال جاری نیاز به استعالم و ارایه گواهی پرداخت 
داشت. نخواهد  قطعی شده،  مالیاتی  بدهی  پرداخت  ترتیب  یا 
همچنین صنوف به شدت آسیب دیده از ویروس کرونا که فهرست 
آنها به تصویب کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع 
ویروس کرونا می رسد، از بخشودگی کامل جرایم مربوط به عدم 
در  حقیقی  اشخاص  افزوده  ارزش  بر  مالیات  اظهارنامه  تسلیم 
موعد مقرر قانونی برای دوره های دوم و سوم سال ۱۳۹۹ برخوردار 
می شوند. همچنین درخصوص صنوف یاد شده، اقساط معوق و 
سررسید شده مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده طی 

سال ۱۳۹۹ آنان حداکثر تا تاریخ پایان خردادماه امهال می شود.

وزیرکشور گفت: گزارش نهایی تأیید واکسن ایرانی ۲0 خرداد صادر 
می شود.

آقای رحمانی فضلی در حاشیه جلسه قرارگاه ستاد ملی کرونا 
به گزارش ارائه شده وزارت بهداشت درباره واکسن اشاره کرد و 
افزود  طبق برنامه  ریزی انجام شده مقرر شده بود واکسیناسیون 
افراد باالی ۶0 سال تا یک ماه آینده تمام شود که با پیگیری های 
انجام شده متاسفانه واردات واکسن های وارداتی دچار کندی هایی 

شده است.
وی ادامه داد : وزارت بهداشت پیگیر این موضوع است و با وارد 
شدن واکسن ها همه چیز طبق برنامه ریزی از قبل طراحی شده 

جلو می رود.
وزیر کشور گفت : در کنار واکسن  های وارداتی قرار شد بیستم 
خرداد وزارت بهداشت گزارش نهایی تاییدیه واکسن داخلی را 

ارائه دهد که امیدوارم این اتفاق در ۲0 و ۲۱ خرداد روی دهد.
وی افزود : اگر گزارش نهایی مبنی بر تایید باشد از روزهای بعد از 
آن، واکسیناسیون به صورت عمومی شروع می شود و امید ما به 
تولید داخل است که خوشبختانه ظرفیت سازی بسیار خوبی شده 
است و می توانیم ظرف چند روز گروه های پرخطر به ویژه افراد 

باالی ۶0 سال را واکسینه کنیم.

رحمانی فضلی گفت : اگر با کمک وزارت بهداشت در این کار موفق 
شویم بیش از ۷۵ درصد از فوتی های ما که در این مقطع سنی است 
حتماً کاهش می یابد و در کنار آن همه مردم باید همچنان از خود 

و دیگران مراقبت کنند.
برگزاری  برای  همه شرایط  می دهم  اطمینان  گفت:  وزیر کشور 
انتخابات سالم در امنیت کامل و کامال بهداشتی فراهم است و 

امیدوارم همه کمک کنیم تا این امر محقق شود.
آقای رحمانی فضلی در حاشیه جلسه قرارگاه ستاد ملی کرونا 
افزود: دستورالعمل ویژه ای برای انتخابات برای مردم، ناظران و 
مجریان تنظیم و ارسال کرده ایم و امروز گزارشی از وضعیت داده 
شد و همه دستگاه ها آمادگی کامل دارند تا با رعایت حداکثری 
شیوه نامه های بهداشتی در ایام تبلیغات و ایام رای گیری اجازه 
ندهند انتخابات بعنوان امر بسیار مهم و جشن سیاسی مشارکت 
بیماری کرونا  در مردم به یک محملی برای گسترش و تقویت 

تبدیل شود.
رحمانی فضلی گفت : از همه می خواهیم شیوه نامه ها را رعایت 
کنند و با اطمینان می گویم همه شرایط برای برگزاری انتخابات 
سالم در امنیت کامل و کامالً بهداشتی فراهم است و امیدوارم همه 

کمک کنیم تا این امر محقق شود.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور اعالم کرد:

۳۱ خردادماه، آخرین موعد ارایه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی
وزیرکشورخبرداد: 

گزارش نهایی تأیید واکسن ایرانی، ۲۰ خرداد صادر می شود

دکتر سعید محمد:


