
 

 

مناطق محروم كرمان 
مورد حمايت بانك 
 رفاه قرار مي گيرند

4 4 4 
 ميالدي  2020آگوست  26   1442محرم   6  1399 شهريور ماه  5چهار شنبه 

 
انتخابات رياست جمهوري 

  1400خرداد  28
 برگزار مي شود

 
هفته با ايران  3ظرف 

 !كنم توافق مي

سياسي          -تربيتي  -فرهنگي  -روزنامه اجتماعي  تومان 1000 -صفحه  4    2918شماره    

 و خاندان پاكش) ص(سالم و صلوات بر پيامبر اعظم

 روزنامه
 سال بيست و هفتم-هر بامداد در استان كرمان  

 مي زنم  _ماسك  _من #

به گزارش روابـط    :  سرويس خبر
عمومي شركت توزيع نيروي بـرق    
جنوب استان كرمان، عبـدالـوحـيـد     
مهدوي نيا مدير عامل اين شـركـت   
به مـنـاسـبـت  هـفـتـه دولـت در                 
خصوص پروژه هاي قابل افـتـتـاح      

در ايـن هـفـتـه       :  شركت، بيان نمود
 602پروژه با اعتباري بالغ بـر       464

ميليارد ريال كه شامل پـروژه هـاي     
برقرسانـي بـه روسـتـاهـاي فـاقـد              

توسعه شـبـكـه جـهـت بـرق            برق،
اصالح و بـهـيـنـه          رساني متقاضي،

سازي شبكه جهت رفع افت ولتاژ و 
افزايش قابليت اطمـيـنـان شـبـكـه،         
تعويض كنتور معيوب، تبديل سيـم  
هاي مسي به كابل خود نگه دار بـه    

 .بهره برداري خواهد رسيد
مهـدوي نـيـا از بـرق رسـانـي               

روستاي فـاقـد بـرق تـحـت           28 به
حوزه عملياتي شركت خبـر داد و      

روسـتـاي   28  برق رساني به :  گفت
فاقد برق در شهرستان هاي ارزوئيه، 
بردسير، بافت، بم، جيرفت،فارياب، 

خانوار روستايـي   388 قلعه گنج  با 
تا هفته دولـت     98از دهه فجر سال 

ــال     ــا       99س ــه       ب ــاري ب ــب ــت اع
ميليارد ريـال بـه بـهـره          114 ميزان

 .برداري خواهد رسيد
تـوسـعـه شـبـكـه در           :  وي افزود

راستـاي بـرق رسـانـي بـه بـيـش                
ــا         13000 از ــد ب ــرك جــدي مشــت

نيز  ميليارد ريال 215 اعتباري بالغ بر
ازجمله اقـدامـاتـي اسـت كـه بـه             
مناسبت هفته دولت انجام خـواهـد     

 .شد
اصـالح  :  مهدوي نيا تصريح كرد

و بهينه سازي شبكه، جـهـت رفـع        
افت ولتاژ و افزايش قابليت اطمينان 

ــه      ــكـ ــبـ ــه     148شـ ــطـ ــقـ ــا  نـ بـ
دستگاه ترانسفـورمـاتـور،     94 نصب

كيلومتر شـبـكـه فشـار       109 احداث
كيلومتر شبكـه فشـار     124متوسط ، 

 164ضعيف و همچنـيـن احـداث        
دســتــگــاه پســت تــوزيــع و               

دستگاه چراغ روشنايي معابـر   1856
مـيـلـيـارد     173با اختصاص بيش از   

 .ريال نيز در اين ايام افتتاح مي شود
اين مقام مسئول در ادامه سخنـان  

از آنـجـايـي    :  خود خاطر نشان كرد
كه يكي از رويكرد هـاي بـرنـامـه         

استراتژيك شركت، كاهش تلفـات  
مي باشد ايـن شـركـت اقـدام بـه            

كنتور مـعـيـوب بـا       13000 تعويض
 ميليارد ريال، نموده است 42اعتبار 

پروژه تـبـديـل       16وي از افتتاح 
سيم هاي مسي به كابل خـود نـگـه      

شهرستان تحت پـوشـش    16دار در 
بـه  :  شركـت خـبـر داد و گـفـت             

كـيـلـومـتـر       88مناسبت هفته دولت 
سيم مسي به كابل خـود نـگـهـدار       
تبديل شده است كه اين پروژه هـا    

ميليارد ريال انـجـام    58با اختصاص 
 .شده است

وي با اشاره به اهـمـيـت انـرژي       
 16:  هاي تجديد پذير، تصريح كرد

ــيــروگــاه خــورشــيــدي بــخــش        ن
كيلـووات   542خصوصي با ظرفيت

با سرمايه گذاري هفـت مـيـلـيـارد        
 .تومان به بهره برداري مي رسد

مهدوي نيا در پايان سخنان خود  
خدمات رساني شـركـت     : بيان كرد

توزيع نيروي برق جـنـوب اسـتـان         

كرمان محدود به ايام خاص نـبـوده   
و همكاران اين شركت به صـورت    
شبانه روزي در تالش هستند تا برق 
پايدار و مطمئن را براي مشتـركـيـن    

 .برق تامين نمايند
شايان ذكر است دوم تـا هشـتـم      

سـالـروز انـفـجـار دفـتـر            ( شهريور 
نخست وزيري به دست منافـقـان و     
شهادت شهيدان رجايي و باهنر در   

 .هفته دولت نام دارد )1360 سال

 :شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان خبر دادمدير عامل 

پروژه شركت توزيع  464در هفته دولت
 نيروي برق جنوب در استان افتتاح شد

 آگهي تجديد مناقصه عمومي دو مرحله اي 
 )  سهامي خاص(شركت معادن اسفندقه

 )چاپ  اول( 84به شماره ثبت 
 
 
 

شركت معادن اسفندقه در نظر دارد از طريق برگزاري تجديد مناقصه عمومي دو مرحله اي از ميان شركت هاي معدني واجد شرايط نسبت                         
به انتخاب پيمانكار براي انجام عمليات اكتشاف ، آماده سازي و استخراج ، حمل و بارگيري در معدن روباز زيرزميني شماره پنج آبدشت                            

 . اقدام نمايد
ريال به شماره حساب كوتاه       1/000/000لذا از پيمانكاران واجد شرايط درخواست مي گردد  با ارائه معرفينامه و رسيد واريز وجه به مبلغ                      

مربوط به شركت معادن اسفندقه نزد بانك كشاورزي شعبه آزادي در ساعات اداري به دفتر كميسيون معامالت شركت                     886729433مدت  
 -7617914585كدپستي   -شركت معادن اسفندقه     –شركت زغالسنگ كرمان     -بلوار شهيد صدوقي   –كرمان  : معادن اسفندقه به نشاني     

مراجعه و اسناد مناقصه را از واحد كميسيون معامالت دريافت نمايند و در تاريخ مقرر اسناد مناقصه را به  دبيرخانه                        03432132042تلفن    
 . مستقر در دفتر مركزي شركت تحويل نمايند 

پيشنهاد دهندگان  منوط به اخذ حد نصاب امتيازات فني و مالي             )) ج  (( مناقصه به صورت  دو مرحله اي برگزار مي شود و بازگشايي پاكت             
 . خواهد بود )) ب (( مندرج در پاكت 

 .ريال مي باشد  3/000/000/000مبلغ : ضمانتنامه  شركت در مناقصه -1
  99/06/05روز چهارشنبه مورخ : تاريخ شروع فروش اسناد  -2
  99/06/10روز دوشنبه مورخ : تاريخ پايان فروش اسناد  - 3
  99/06/26مورخ روزچهارشنبه  10:30تا پايان ساعت  تاريخ تحويل پيشنهادات -4
 .قابل دريافت مي باشد ir.emcgem://http: در سايت شركت به آدرس فايل اسناد مناقصه بصورت رايگان  -5

 .الزم به ذكر است در صورت دريافت اسناد مراتب را به صورت كتبي به شركت معادن اسفندقه اعالم نماييد 
 شركت معادن اسفندقه                                                                  . ضمناً هزينه درج آگهي از برنده مناقصه كسر مي گردد 

 انتخاب پيمانكار براي انجام عمليات اكتشاف ، آماده سازي و استخراج ، 
 حمل و بارگيري در معدن روباز زير زميني شماره پنج آبدشت

 روابط عمومي شركت سنگ آهن گهر زمين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :استاندار كرمان تشريح كرد

حجم پروژه هاي دولتي 
 قابل بهره برداري

در هفته دولت امسال  
 ، 98نسبت به سال 

 سه برابر شده است
 تدريس تضميني شيمي

 تستي و تشريحي   
 حل سواالت تستي فراوان و ياد دادن قلق هاي تستي

 
 
 

 جزوات حرفه اي و تايپ شده 
 جلسه نخست رايگان 

 درصد در كنكور  80تضمين باالي  
 مدرس آموزشگاه هاي كنكور 

 به صورت خصوصي و يا گروهي و آنالين
 اودادن تكليف به دانش آموز و پيگيري وضعيت 

 09916936065:تلفن تماس

 .كافيست يك بار امتحان كنيد
 ويژه پايه هاي دهم و يازدهم و دوازدهم 

موج دوم كرونا در 
تر  كرمان، گسترده
 از موج اول

 
امدادرساني به 

مناطق 
ديده از  خسارت

 سيالب در رابر
 

 شهريور ماه،  15
 آخرين مهلت

ارايه اظهارنامه  
 ماليات بر 
 ارزش افزوده

 
 سال ديگر انتظار 2
براي شنيده شدن  

سوت قطار 
 كرمان -سيرجان 



ريـيـس سـازمـان       :  سرويس خبر
صنعت، معدن و تـجـارت شـمـال         

ــان گــفــت        ــرم ــان ك ــت ــراي :  اس ب
جلوگيري از كمبـود مـاسـك در        
بازار هم اكنون بحث ورود ماسـك  
هاي توليد شده به استان را پيگيـري  
مي كنيم كه در اين راسـتـا امـروز        

هزار عدد ماسك وارد اسـتـان    300
كرمان شد و طي روزهاي آينده نيز 

هزار عدد ماسك ديـگـر نـيـز        100
وارد استان شده و در بازار تـوزيـع     

 .خواهد شد
مهدي حسيني نژاد در گـفـت و     
گو با ايسنا درباره اقدامات اسـتـان     
كرمان براي رفع مشـكـل كـمـبـود        

با اقدامـات  :  ماسك در استان گفت
صورت گرفته در استان كرمان هـم  

هـزار     400اكنون ظرفيت تـولـيـد      
ماسك در استان كرمان فراهم شده 
است اما بحث تامين پـارچـه بـراي      
توليد ماسك به يك چالش جـدي  

 .براي استان تبديل شده است
وي با اشاره به اقدامات صـورت    
گرفته براي واردات پارچه به استان 

تـن     30ثبت سفارش :  كرمان گفت
پارچه هم اكنون در دسـتـور كـار        
سازمان صمت استان كرمان است و 
به جد اين موضوع را دنـبـال مـي          

رييس سازمان صمت شـمـال    .كنيم
هـمـچـنـيـن      :  استان كرمان ادامه داد

براي جلوگيري از كمبود مـاسـك     

در بازار هم اكـنـون بـحـث ورود         
ماسك هاي توليد شده به استان را   
پيگيري مي كنيم كه در اين راسـتـا   

هزار عدد ماسـك وارد     300امروز 
استان كرمان شد و طـي روزهـاي       

هزار عـدد مـاسـك       100آينده نيز 
ديگر نيز وارد استان شده و در بازار 

 .توزيع خواهد شد
در كنار ايـن    :  حسيني نژاد افزود

اقدامات، مجوزي را از ستاد تنظيـم  
بازار گرفتيم تا واحدهايي كـه مـي     
توانند پارچـه خـود را خـارج از            

تهـيـه كـنـنـد،         imed.ir سامانه
براساس فاكتور خريد پارچه، قيمت 
تمام شده و سود سازمان حـمـايـت    
توزيع، ماسك هاي توليدي خود را 

 .در سطح استان عرضه كنند

 هزار عدد ماسك به استان كرمان 400واردات 
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امدادرساني به مناطق 
 ديده از سيالب در رابر خسارت

 

هـاي فصـلـي خسـارات            هاي اخير و سيـالب  بارندگي:  سرويس خبر
بيشماري به روستاهاي باب بيد عليا و سفلي در بخش هنـزاء رابـر وارد       

 .كرد
هاي اخير و نـبـود      در پي بارندگي:  سيدابولفضل حسيني اظهار داشت

هاي مناسب تمامي روستاهاي منطـقـه قـدر رودخـانـه رابـر              زيرساخت
خصوصا روستاهاي باب بيد عليا و سفلي در حوزه عمراني، كشاورزي و 

 .منازل مسكوني آسيب ديد
طي بارندگي چند روز اخيـر خسـاراتـي از        :  بخشدار هنزاء رابر افزود

هاي روستايي وكشاورزي به اين روستاها وارد شده بود كـه     تخريب راه
 .در حد توان با همكاري اداره عشايري و سپاسد امدادرساني شد

به جاري شدن سيالب در    بارندگي ديروز كه منجر:  حسيني ادامه داد
هـا، احشـام و          روستاها شده خسارات بيشماري به حوزه كشاورزي، راه

 .محل نگهداري احشام روستايي وارد كرده است
منظور بررسي خسارات بازديدي از روسـتـاهـاي         امروز به:  وي افزود

منطقه با حضور نماينده بحران فرمانداري و نماينـده سـپـاسـد صـورت          
پيگـيـري مشـكـالت        بندي خسارات به منظور  گرفت و فردا جلسه جمع

به ستاد بحران استـان ارجـاع      مردمي با حضور فرماندار برگزارخواهد و 
 .شود داده مي

منظور پيشگيري از خطر تخـريـب    همچنين به:  حسيني خاطرنشان كرد
صورت فـوري از       منازل در بارندگي روزهاي آتي به دستور فرماندار به

يك دستگاه بيل مكانيكي جهت حفـر چـاه و        اعتبارات دهياري روستا 
بازگشايي مسيرسيالب در روستا مستقر و مشغول كار شد تا پس از عبور 

 .انديشي شود ها چاره از بحران براي مرمت و بازسازي معابر و راه
 

 ديدار مديركل آموزش
فني و حرفه اي استان كرمان با  

 پدر ترويج فضانوردي ايران
مديركل آموزش فني و حرفه اي اسـتـان كـرمـان در           :  سرويس خبر

نگار علـمـي و از پـيـشـتـازان تـرويـج                  ديدار با سيروس برزو، روزنامه
 .فضانوردي در ايران بر توسعه مشاغل مرتبط با هوا فضا تاكيد كرد

به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفـه اي اسـتـان        
كرمان، در اين ديدار محمدرضا جهانگيري با اشاره به لزوم ايجاد تحول 

بـزودي  :  در مشاغل و رويكرد به آموزش هاي نوين مانند هوا فضا گفت
مركز آموزش فني و حرفه اي هوافضا با محوريت بخش خصـوصـي و       
آموزشگاه جنوبشرق در كرمان براي نخستين بار در كشور راه انـدازي      

 .خواهد شد
استاد سيروس برزو از روس شناسان برجسته كشور است كه ضـمـن      

 700برقراري ارتباط با فضانوردان و دانشمندان فضايي روسيه، بيـش از      
مقاله از او در نشريات علمي ايران همچون نجوم، دانشمنـد، اطـالعـات      

به ...  علمي، نوآور، هوا فضا، دانستني ها، آسمان شب، فناوري فضايي و 
اي    وي در ترويج دانش فضانـوردي سـهـم ارزنـده        .  چاپ رسيده است

پدر ترويج « و »  پيشتاز ترويج فضانوردي« ها به وي لقب  داشته و رسانه
وي همچنين جايزه ترويـج عـلـم در        .  را داده اند »  فضانوردي در ايران

 .ايران را دريافت كرده است
برزو با همكاري اداره كل آموزش فني و حرفه اي و آموزشگاه آزاد   
جنوبشرق در زمينه آموزش هاي فضانوردي به كودك و نـوجـوان در       

 .كرمان فعال است
 

طرح  19بهره برداري از 
كشاورزي و دامپروري شهرستان 

 كرمان در هفته دولت 
بنا به اعالم روابط عمومي سازمـان جـهـاد كشـاورزي         :  سرويس خبر

: استان كرمان، مسعودي مدير جهاد كشاورزي شهرستان كرمان گـفـت    
در هفته دولت نوزده طرح كشاورزي و دامپروري با هزينه كرد بيـش از    

ميليارد ريال آن از اعتبارات دولتي است،  48ميليارد ريال كه قريب  377
شـغـل در        74به بهره برداري مي رسد و با بهره برداري از اين طرح ها   

 .شهرستان ايجاد مي شود
اين طرح ها شامل يازده طرح آب و خاك با هزينـه  :  وي تصريح كرد

ميليارد ريال آن از    47ميليارد ريال كه بيش از  55كرد اعتبار ي بيش از 
ميليـارد   23اعتبارات دولتي است، دو طرح توليدات گياهي با هزينه كرد 

ميلـيـارد ريـال و دو طـرح              278ريال، چهار طرح صنايع با هزينه كرد 
 .ميليارد ريال مي باشد 21.5دامپروري با هزينه كرد 

به مناسبت هفته دولت يك كانال آبـرسـان     :  مسعودي خاطرنشان كرد
مـتـرمـكـعـب،         200متر، يك باب استخر ذخيره در حجم  4000به طول

هكتار بـا اعـتـبـار دولـتـي            743.2شش طرح آبياري كم فشار در سطح 
هكتار  60.6 آبياري تحت فشار در سطح ميليون ريال و سه طرح  34290

ميليون ريال در اين هفتـه افـتـتـاح مـي           9219با هزينه كرد اعتبار دولتي 
 .گردد

دو طرح توليدات گياهي شامل يك طرح پـرورش    :  وي اظهار داشت
 2300تن و گلـخـانـه       200مترمربع با توليد ساالنه  3675قارچ در سطح 

هزار پايه گل رز در اين هـفـتـه بـه بـهـره             472مترمربع با ظرفيت توليد 
شغل در منطقه ايجـاد مـي      25برداري مي رسد كه با افتتاح اين طرح ها 

در اين ايام دو طرح دامپروري شامل يك :  وي در ادامه بيان داشت .شود
تن شيـر و دو تـن          10راسي با ظرفيت توليد  100طرح گوسفند داشتي 

راسي بـا ظـرفـيـت        30گوشت در سال و يك طرح پرورش گاو شيري 
 .تن شير در سال به بهره برداري مي رسد 250توليد 

 شهريور ماه،  15 از گوشه و كنار استان
آخرين مهلت ارايه اظهارنامه 

 ماليات بر ارزش افزوده
شهـريـور    15: مديركل امور مالياتي استان كرمان گفت: سرويس خبر

ماه، آخرين مهلت ارايه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره سه ماهه 
 .است 1399بهار 

به گزارش روابط عمومي اداره كل امور مالياتـي اسـتـان كـرمـان ،            
مطابق قانون، موديان نظام ماليات بر ارزش   :  محمد سلماني اعالم داشت

روز پس از پايان هر فصل مهلت دارند اظهارنامـه   15افزوده كه حداكثر 
مالياتي خود اقدام نمايند، امسال با توجه به شرايط خاص ناشي از شيـوع  
ويروس كرونا و تاثيري كه اين معضل بر كسب و كار و مشاغل كشـور  
داشته است، براساس مصوبه ستاد ملي مـبـارزه بـا كـرونـا و شـوراي                 

شهريور ماه فرصت دارند اظهارنامـه   15هماهنگي اقتصادي سران قوا، تا 
ماليات بر ارزش افزوده خود را به صورت الكترونيكي به سازمان امـور    
مالياتي كشور ارسال و ماليات و عوارض ابرازي خود را نيز به صـورت    

موديان محـتـرم،   :  وي در خاتمه تاكيد كرد.  الكترونيكي پرداخت نمايند
ضروري است اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره سه مـاهـه بـهـار         

خود را با مراجعه به سامانه عمليات الكترونيك مالياتي به نشـانـي     1399
WWW.EVAT.IR               به صورت الكترونيكي ارايه نـمـوده و از هـر گـونـه

 . مراجعه غيرضرور به ادارات مالياتي اجتناب نمايند
گفتني است موديان مالياتي در صورت عدم ارايه اظهارنامه ماليات بر 
ارزش افزوده در موعد مقرر قانوني، عالوه بر محروميت از تسهيالت و   

  .معافيت مالياتي، مشمول جرايم مالياتي خواهند شد
 

 سال ديگر انتظار 2
براي شنيده شدن سوت قطار  

 كرمان -سيرجان 
خـط   مديركل راه آهن كرمان با اشاره به راه انـدازي    :  سرويس خبر

در تالش هستيم حداكثر تـا دو      :  اظهار كرد » سيرجان  –كرمان « ريلي 
به شبكه ريلي سـراسـري    را » كرمان -سيرجان « سال آينده، خط ريلي 

با شركت صـنـعـتـي      اين پروژه به صورت مشاركتي . كشور متصل كنيم
شـود     اجـرا مـي     آهن جمهوري اسـالمـي     گهر و شركت راه گل معدني

هاي ايـن پـروژه را شـركـت صـنـعـتـي                  درصد هزينه 65طوري كه  به
راه آهـن جـمـهـوري        درصد ديگر آن را شركت 35گهر و  گل معدني

 .اسالمي پرداخت خواهد كرد
از :  مجيد ارجوني به مناسبت هفته دولت در جمع خبرنگاران گـفـت    

هـاي     در بحـث طـرح     اعتبار ميليارد ريال 5208سال گذشته تا به امروز 
 .اي و عمراني راه آهن استان كرمان هزينه شده است سرمايه

آهـن     ها و اهداف راه وي ايمني، جابجايي بار و مسافر را از ماموريت
تريـن   آهن را ايمن برشمرد و در ادامه صنعت راه جمهوري اسالمي ايران

راه آهن كـرمـان يـكـي از         :  سيستم حمل و نقل دنيا دانست و بيان كرد
دوره تكميل شده اسـت و       4هاي كشور است كه در  آهن نادرترين راه

 6كيلومتر است كه  772طول خطوط اصلي و فرعي ريلي منطقه كرمان 
درصد سهم خطوط ريلي كشور را به خود اختصاص داده و از لـحـاظ       

 .و در خطوط فرعي رتبه ششم كشور را داريم خطوط اصلي رتبه سوم
اداره كـل راه         87در سال :  مديركل راه آهن استان كرمان بيان كرد

هزار تن بـار   67آهن استان كرمان مستقل شد به طوري كه در آن زمان 
اكنون ميزان بـارگـيـري راه       بارگيري مي شد اما هم از در اين مجموعه

تن رسيـده و     983هزار و  468آهن استان كرمان به بيش يك ميليون و 
درصد رشد داشتيم ضمن آنـكـه    204، 87در بحث تخليه نسبت به سال 

در بحث تناژ بارگيري، راه آهن كرمان رتبه هشتم كشـوري را داشـتـه        
 .درصد جابجايي بار ريلي كشور بر عهده اين منطقه است 3 و

تعداد مسافري كه توسط خطوط ريلي اسـتـان      87در سال : وي افزود
اين آمـار     97هزار نفر بود كه در سال  428كرمان جابجا مي شد حدود 

اسـتـان    97رسيده به طوري كه در سال  848هزار و  13به يك ميليون و 
درصد كل سهم كشور در بحث جابجايي مسافر را به خـود     3,6كرمان 

رشد جابـجـايـي     97در سال  اختصاص داده ضمن آنكه بايد عنوان كرد
درصـد رشـد پـيـدا            139حـدود       87مسافر اين منطقه نسبت به سـال    

هـاي ايـجـاد         ارجوني با اشاره به شيوع كرونا و محدوديت .است كرده
در سـال  :  شده در راستاي كنترل اين بيماري در سطح كشور عنوان كرد

درصـد حـركـت         50حـدود       19گذشته به دلـيـل شـيـوع كـوويـد             
 .استان كرمان كنسل شدند قطارهاي

 1350سال   :  وي درباره وضعيت خطوط ريلي استان كرمان نيز گفت
بود كه اولين بار شهرستان زرند به خطوط ريلي كشور پيوست و سـال      

 .نيز آخرين باري بود كه فهرج و شوره گز موفق به اين اتصال شدند 89
 –كرمان   « خط ريلي  مديركل راه آهن كرمان با اشاره به راه اندازي

در تالش هستيم حداكثر تا دو سال آينـده، خـط     :  اظهار كرد » سيرجان
به شبكه ريلي سراسري كشـور مـتـصـل          را » كرمان -سيرجان « ريلي 
گهـر   گل با شركت صنعتي معدني اين پروژه به صورت مشاركتي . كنيم

 65طـوري كـه          شـود بـه     اجرا مي آهن جمهوري اسالمي و شركت راه
 35گـهـر و          گل هاي اين پروژه را شركت صنعتي معدني درصد هزينه

راه آهن جمهوري اسالمي پرداخت خواهـد   درصد ديگر آن را شركت
 .كرد

قطعه اجرايي شـود كـه      4قرار است اين پروژه در :  ارجواني ادامه داد
 13حـدود     درصد و در قطـعـه چـهـارم       13تاكنون در قطعه اول حدود 

درصد پيشرفت فيزيكي داشته و به دنبال آن هستيم كه در ابتدا از سمت 
 .بردسير به كرمان اين خط ريلي را تكميل كنيم
براي ايـجـاد     :  بيان كرد وي درباره ايجاد خطوط قطار سريع السير نيز

هستيم  هاي ويژه اين خطوط خطوط قطار سريع السير نيازمند زير ساخت
كيلومتر را    46به طول  » بافق  –زرند « اكنون مسير  كه در اين راستا هم

 –زرنـد    « اولويت كاري قرار داده ايم و در ادامه نيز مسير باقيمانده    در
 .كيلومتر را تكميل خواهيم كرد 80 به طول »كرمان

اهن كرمان با اشاره به بازسازي خطـوط ريـلـي اسـتـان           مدير كل راه
كيلومتر از سمت بافق به زرنـد مـنـطـقـه           46حدود :  كرمان عنوان كرد

كه در حال اصـالح ايـن        بحراني ريلي استان كرمان محسوب مي شود
بـه     80و با اين اصالح سرعت قطارها در اين منطقـه از       خطوط هستيم

 .كيلومتر خواهد رسيد 120
هاي زيادي در راه آهـن اسـتـان       ارجواني با بيان اين مطلب كه پروژه

ميلـيـون تـومـان        700با اعتباري بالغ بر :  كرمان اجرا كرديم، اظهار كرد
از سال گذشته تا كـنـون    هاي ارتباطي خطوط ريلي استان كرمان سيستم

ميليارد ريال  14بروزرساني شده است و همچنين از سال گذشته تاكنون 
هاي بين راهي هزينه شده ضمن آنكـه بـراي      بهسازي نمازخانه به منظور

ايستگاه فهرج نيز حدود يك ميليارد تومان هزينه شده و ايستگاه منطقـه  
بم نيز كه مشكل آب روبرو بود در حال رفع آن هستيم واحتماال تا هفته 

 .آينده اين مشكل حل خواهد شد

 آگهي مناقصه عمومي 
 99/12721نوبت دوم شماره 

را بـه       1399اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان كرمان در نظر دارد يك مورد پروژه به شرح ذيل در سـال    
صورت مناقصه عمومي يك مرحله اي ، با جزئيات مندرج در اسناد مناقصه و با بهره گيري از سـامـانـه تـداركـات          

برگزار نمايد لذا كليه متقاضيان محترم مي توانند جهت اطالع از شـرايـط و مشـخـصـات              )  ستاد( الكترونيكي دولت 
مراجعه و نسبت به ارائه پيشـنـهـاد خـود        www.setadiran.irموضوع مناقصه به وبگاه سامانه ياد شده به نشاني 

 .اقدام نمايند
ـ كليه مراحل فرايند مناقصه از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تـداركـات     

الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي مراحل ثبت نام در   .  انجام خواهد شد)  ستاد( الكترونيكي دولت 
 .سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند

 021ـ  41934: مركز تماس: اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه
 .مي باشد 1399/06/04روز سه شنبه مورخ : تاريخ انتشار مناقصه در سامانه

 .هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد
 
 
 
 
 

 روابط عمومي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان كرمان

 رديف موضوع مناقصه

 1 هكتار  1000طرح پرورشي جنگل هاي دست كاشت تاغ در محدوده شرق جاده كرمان ـ جوپار به مساحت 

معـاون سـيـاسـي،       :  سرويس خبر
امنيتي و اجتماعي استاندار كـرمـان     

موج دوم اپيدمي در اسـتـان     :  گفت
كرمان از خردادماه آغاز كـه ايـن       
موج نسبت به موج اول فـراگـيـري    
بيشتري داشت به طوري كه شـاهـد   
هستيم در اين مـوج جـوانـان هـم         

 .درگير اين بيماري شده اند
دكتر محمـدجـواد بصـيـري در         
جمع خبرنگاران با اشاره به بـرنـامـه    
هاي هفته احياي امر به مـعـروف و     

هـفـتـه    :  نهي از منكر اظـهـار كـرد       
احياي امر به معروف و نهي ازمنكر 
در هفته اول محـرم اسـت ضـمـن         
آنكه تاكيد مي مي شود اين فريضه 
به يك هفته محـدود و مـنـحـصـر          

 .نخواهد شد
وي با بيان اينكه هفته احياي امـر  
به معروف و نهي از منكر فـرصـتـي    
است كه بتواني اين فريضه الهي را   

ستاد احيـاي امـر بـه        :  سنجيد افزود
معروف و نهي از منكر برنامه هـاي    
مفصلي را براي اين هفـتـه تـبـيـيـن         
نموده است كه متاسفانه امسـال بـه     
دليل كرونا تا حدودي تغيير كـرده    
به طوري كه برنامه هاي تـجـمـعـي     
حذف و بيشتر به سمت برنامه هـاي  
مجازي و تحقيقاتـي پـيـش رفـتـه          

بصيري با اشاره به اينكه بايـد   .است
مصاديق و معـروف و مـنـكـر در           
حوزه هاي اداري و اجتماعي را تـا    

حدودي بشناسيم و آنها را تبييـن و    
رعايت و عـدم     : تشريح كنيم افزود

رعايت پروتكل ها و دستورالعـمـل   
هاي بهداشتي نيز به نـوعـي بـحـث       

است و در      » منكر« و  » معروف« 
همين راستا نيز بازرسي ها خودمـان  
به منظور رعايت پـروتـكـل هـاي         
بهداشتي را در سطح استان كـرمـان   
تشديد كرده و ناظرين ما وظيفه امر 
به معروف و نهي از منكر را انـجـام   

 .مي دهند
وي در بخش ديگري از صحبت 
هاي خـود بـه عـمـلـكـرد حـوزه              
سياسـي، امـنـيـتـي و اجـتـمـاعـي                

 98استانـداري كـرمـان در سـال             
، سـال    98سـال    :  پرداخت و گفت

ملتهبي براي ايران بود و اتـفـاقـات      
پيش بيني شده و نشده را در سـال      

از سيل آغـاز سـال تـا        .  داشتيم 98
انتـخـابـات سـرنـوشـت سـاز اول              
اسفندماه و ويروس كرونا در پايـان  
سال تنها بخشي از حوادث رخ داده 
در كشور بود كه مي توانست بـراي  
ايران اسالمي خطرهايي را به همراه 

 .داشته باشد
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي 
استاندار كرمان مهمترين واقعه سال 

را شهادت سردار حـاج قـاسـم       98
شـهـادت   :  سليماني دانست و گفـت 

سليماني عـالوه بـر مـردم اسـتـان            
كرمان و ايران؛ جـهـان اسـالم را          

تكان بدهد و معتـقـديـم    
همه اين اتفاقات در سال 
گذشتـه مـي تـوانسـت         
مملكت را تحت تـاثـيـر    
قرار داهد اما خوشبختانه 
بــا كــمــك نــيــروهــاي     
اجتماعي، نظامي، امنيتي 
و قضايي در كشـور و        

استان كرمان، توانستيم كشور را در 
 .ثبات هميشگي نگه داريم

وي به موضوع انـتـخـابـات اول       
اشـاره كـرد و          98اسفندماه سال   

، يـكـي از       98انـتـخـابـات       :  گفت
مهمترين انتخابات در طـول ادوار        
انقالب اسالمي بود كه خوشبختانـه  
با مشاركت مردم و همكاري تمامي 
نيروهاي مسـئـول، كـوچـكـتـريـن          
نارسايي و نـا امـنـي را در ايـن                 
انتخابات نداشتيم و اين انتخابات بـا  
كمترين ميزان شكايـت بـه اتـمـام         

 .رسيد
ميزان مشـاركـت     :  بصيري افزود

 98مردم استان كرمان در انتخابات   
باالتر از ميانگين كشوري بـود كـه     
نشان از حضـور مسـئـوالنـه مـردم          

 .درسرنوشت خود داشته است
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي 
استاندار كرمان با بيان اينكه اغـلـب   
شاخص هاي امـنـيـتـي در اسـتـان           
كرمان در سال گـذشـتـه رضـايـت        

خوشبختانـه  :  بخش بوده است افزود

استان كرمان در سال گـذشـتـه در      
عملكرد نسبت به جرايم تـعـريـف      
شده توفيقات خـوبـي داشـت بـه           
طوري كه در سال گذشته بـيـشـتـر     
كشفيات جرم و كمترين آسيب هـا  

 .را در اين حوزه شاهد بوديم
جانشين ستاد استاني مـقـابلـه بـا         
كرونـا در كـرمـان بـه مـوضـوع               
: ويروس كرونا اشاره كرد و گفـت 

معتقديم اگر دستـورالـعـمـل هـاي        
بهداشـتـي ابـالغ شـده از سـوي              
ادارات، اصناف و مردم در سـطـح     
استان اجرايي شود، در حوزه هـاي    
اقتصادي و اجتمـاعـي و عـواقـب         
ناشي از ويروس كرونا بر اين حوزه 

 .ها، وضعيتمان بهتر است
بصيري بـا اشـاره بـه دو مـوج             
اپيدمي كرونا در اسـتـان كـرمـان           

در موج اول اين اپيدمـي در    :  گفت
استان كه از انتهاي سـال گـذشـتـه       
آغاز شد با محدوديت هاي اعمالي 
و همكاري مردم توانستيم اين مـوج  

 .را به خوبي كنترل كنيم

 :معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار كرمان تشريح كرد

 تر از موج اول موج دوم كرونا در كرمان، گسترده
 

بنا به اعالم روابـط  :  سرويس خبر
عمومي سازمان جـهـاد كشـاورزي      
استان كرمان، اكبر محمـود آبـادي     
مدير جهاد كشاورزي شـهـرسـتـان       

برداشت غـالت در    :  سيرجان گفت
 2100از ميـزان     شهرستان سيرجان 

هـكـتـار    1730گندم و  هكتارمزارع 
 . جو انجام شد مزارع 

مـيـزان مـيـانـگـيـن           :  وي گفـت 

كـيـلـوگـرم در          3400 عملـكـرد     
 3500در مزارع گـنـدم و          هكتار 

جـو   كيلوگرم در هكتار در مزارع   
در سال جاري بوده كه نسـبـت بـه      
سال قـبـل حـدود دوازده درصـد           
 .افزايش عملكرد وجود داشته است

بعـلـت كـيـفـيـت         :  وي ادامه داد
نانوايي باال هرساله ميزان زيـادي از    

برداشت شـده بـه صـورت           گندم 

خود مصرفي و پخت خـانـگـي در      
سطح شهرستان به فروش ميرسد ،بـا  

تـن     117اين حال تاكنون مـيـزان       
گندم تحويل سيلو گـرديـده و از         

هكتار مزارع تكثيـر بـذر      42سطح 
 12تن و از سطـح    144گندم ميزان 

تن بـذر   41هكتار مزارع جو بذري 
جو توسط سازمان تعاون روستـايـي   
شهرستان خريداري گرديده اسـت    

مدير جهاد كشاورزي شـهـرسـتـان       
 7تعـداد    :  سيرجان خاطر نشان كرد

اكيپ نظارتي از هـمـكـاران ايـن           
معاونت در امر كيل گيري و كنترل 

دستگاه كمباين در سطح  12ريزش 
وكـار   شهرستان فعالـيـت داشـتـه         

برداشت مـزارع اواخـر مـرداد در          
 .مناطق كوهستاني به اتمام رسيد

 هكتار از مزارع شهرستان سيرجان  3830برداشت غالت از سطح 

 آگهي فقدان سند مالكيت
آقاي ابوالفضل معرفي فرزند محـمـدكـريـم      99/6/2ـ  14240احتراما طبق درخواست شماره 

صادره از بـيـرجـنـد داراي شـمـاره مـلـي                1331/07/07تاريخ تولد  301شماره شناسنامه 
اصلـي   2788فرعي از  306سهم ششدانگ پالك  96سهم مشاع از  76مالك  0651639905

كه در  91سري ب سال  000692كرمان موضوع سند مالكيت اصلي به شماره چاپي  3بخش 
ثبت گرديده است صادر و تسليم گرديـده   1849ذيل شماره  21دفتر امالك جلد  131صفحه 

ضمن تسليم دو برگ استشهاد محلي تصديق امضا شده مدعي است سند مالـكـيـت پـالك       
مزبور به علت جابجايي مفقود و درخواست سند مالكيت المثني نموده  لذا به استناد تـبـصـره      

ائين نامه قانون ثبت مراتب در يك نوبت در تاريخ مندرج  اصالح در    120يك اصالحي ماده 
ذيل اگهي مي شود تا چنانچه كسي مدعي انجام معامله نسبت به ملك فوق الذكر بـا وجـود     

روز پس از انتشار اگهـي  بـه اداره ثـبـت              10سند مالكيت نزد خود مي باشد  ظرف مدت 
شهرستان كرمان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم 

/ م   766. نمايند واال پس از مدت مذكور نسبت به صدور سند مالكيت المثني اقدام خواهد شـد 
 الف
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 كرمان 3 
 سال بيست و هفتم  1399شهريور ماه  5چهارشنبه     

 اوقات شرعي كرمان
  12:42:                                اذان ظهر   
 19:27:                             اذان مغرب  
 00:01:                   نيمه شب شرعي   
 4:52:                        اذان صبح فردا 
 6:15:                      طلوع آفتاب فردا  

 :ذكر امروز  
 )مرتبهصد (يا حي يا قيوم 

معاون كل وزارت بهداشت 
با اشاره به رعايت مناسب 

هاي بهداشتي در  پروتكل
 : هاي عزاداري گفت مراسم

كنم  به مردم توصيه مي
روزهاي عاشورا و تاسوعا از 

 .سفر كردن پرهيز كنند
 

به گزارش خبـرنـگـار سـالمـت        
خبرگزاري فارس، ايرج حريـرچـي   
معاون كل وزارت بـهـداشـت در          
نشست خبري كه با حضور تعدادي 
از خبـرنـگـاران بـرگـزار شـد در             
خصــوص زمــان تــوقــف شــيــوع        

اين مـوضـوع     :  گفت كرونا بيماري
كامال بستگي به رفتار اجتماعي ما و 

گـذاري اجـتـمـاعـي         رعايت فاصله
توسط مردم دارد، بـعـد از مـوج            

ــا دوم ــت اصــول        كــرون ــاي ــا رع ب
اي كـه     بهداشتي توانستيم با حماسه

 45مردم آفريدند ميزان مرگ و مير 
درصـد   40درصد و ميزان بستري را 

كاهش دهيم ولي مـيـزان ابـتـال و           
در  كـرونـا   بستـري از دوران اوج       

فروردين باالتر است، طي روزهـاي  
شويم و  آتي با فصل سرد مواجه مي

هاي تنفسي افزايش خـواهـد    بيماري
يافت به دليل اينكه در فصـل سـرد     
مردم در فضاي بسـتـه قـرار دارنـد         
ممكن است بيماري بيشتر مـنـتـقـل       
شود و مثل كشورهـاي نـيـم كـره         
شمالي دچار شيوع بيشتر بـيـمـاري      

 .شويم
با استقامت مـردم در      :  وي افزود

رعايت مسائل بهداشتي اميـدواريـم   
بتوانيم بيماري را مديريت كـنـيـم،      
هرگونه عادي پـنـداري و عـادي          
سازي كه از داخـل خـانـه شـروع         

را باال  كرونا شود، احتمال انتقال مي
برد، هرگونه مسافرت ضـرور و     مي

غير ضرور عامل انـتـقـال بـيـمـاري         
است و فراموش نكنيم عامل انتـقـال   
ويروس از ووهان به ايران سفر بود، 
و عامل انتقال ويروس از شهرها بـه    

 13روستاها سفر بود، در كربال تـا      
محرم ورود هرنوع مسافر خارجي و 

 .داخلي ممنوع است
هـاي     مسـافـرت  :  وي تاكيد كـرد 

غيرضروري شهريور مـاه بـايـد بـه         
كنيم جوانان  تعويق بيفتد، توصيه مي

ها از مسافرت پرهيز كننـد   و خانواده
و طبق سنتي كه مـردم عـاشـورا و        
تاسوعا به شهرهـاي زادگـاه سـفـر         

كنيم سفـر   كردند درخواست مي مي
را به هر دليلي به حداقل برسانيـم و    
از مسافرت پرهيز كنند هرچنـد مـا     

هـا     متوجه هستيم كه برخي از استان
 .محور تورسيم است

معاون كل وزارت بهداشت ادامه 
پيشگيري از بروز مـوج سـوم       :  داد

بستگي به رفتار اجـتـمـاعـي مـردم          
دارد، كادر بهداشت و درمـان مـا         

انـد وشـش مـاه كـار              همه خستـه 
اند بايد رعـايـت      فرسوده انجام داده

 .بيشتري كنيم
گـروه در       180وي با بيان اينكه 

كشورهاي مختلف درحـال تـالش     
براي توليد واكسن هستند و بـرخـي   
كشورها ميلياردها دالر هزينه بـراي  

بـر  :  واكسن صرف كردنـد گـفـت     
اســاس اعــالم ســازمــان جــهــانــي       
بهداشت در صورت توليد واكسـن    
بايد پروتكل بهداشتي را رعـايـت       

چند مـاهـه    كرونا نسكنيم تاثير واك
تـوان بـه ايـن بـهـانـه              است و نمي

بهداشت را رعايـت نـكـرد، خـبـر          
خوب در مورد بـيـمـاري واكسـن         
آنفلوانزا اينكه شيوع اين بيماري در 
نيم كرده جنـوبـي بـه طـرز قـابـل             
توجهي كاهش پيدا كرده است كـه  
علـت آن رعـايـت بـهـداشـت و               

گذاري اجتـمـاعـي اسـت و          فاصله
دهيم شيوع بيـمـاري در      احتمال مي

كشور مـا كـم بـاشـد امـا بـراي                 
هاي خطر واكسن آنـفـلـوانـزا      گروه

 .توزيع خواهد شد
مـيـزان ابـتـالي       :  حريرچي افزود

كودكان مشابه بزرگسـاالن اسـت،     
سـال بـايـد از           5كودكان بـاالي      

ماسك استفاده كنند و براي تـهـيـه      
ماسك از پارچـه يـا از دسـتـمـال            
كاغذي زخيم براي تهـيـه مـاسـك       

ممكن است كودكـان  .  استفاده شود
هـا و پـدر        بيماري را به مادربزرگ

ها منتقل كند، سال تحصيلـي   بزرگ
هـاي بـهـداشـتـي آغـاز            با پروتكل

هاي كنكور يكـي   خواهد شد، سالن
ها بـراي حضـور        ترين مكان از امن

دانــش آمــوزان بــود، تــا امــروز          
هاي عزاداري محرم به خوبي  مراسم

كنيـم   برگزار شده است و تاكيد مي
 .ها همواره رعايت شود دستورالعمل

نقش طرح تحول سالمت *
 در مديريت كرونا

معاون وزير بهداشت در پاسخ بـه  
سوالي درباره نقش طـرح تـحـول        
: سالمت در مديريت كرونا گـفـت    

ترين جلوه طرح تحول سالمت  مهم
كه كمك بسـيـار مـهـمـي بـراي             
مديريت كرونا انجام داد، گستـرش  

هـاي     هاي بيمارستاني و تخت تخت
هـاي   مراقبت ويژه و بازسازي تخت

در مجموع و در هفـت  .  موجود بود

هـزار     36سال دولت تدبير و اميد،   
تخت جديد به ناوگان بيمارستـانـي   
اضافه شد كه نزديك به يك سـوم    

هاي بيمارستاني مـوجـود در        تخت
 .كشور است

هـاي   اگر اين تخت:  وي ادامه داد
بيمارستاني نـبـود حـتـي در ايـن              
شرايط، براي اداره بيماران كرونايي 

جايي بيمارستاني مـي   مجبور به جابه
هاي آي  اگر يك دوم تخت.  شديم

هـاي     سي يو يا يك سـوم تـخـت       
اي    بيمارستاني فعلي نبود، چه فاجعه

اين اتـفـاق در بـرخـي         .  داد رخ مي
 .كشورهاي اروپايي رخ داد

گسـتـرش   :  حريرچي بيـان كـرد    
هاي بيمارستاني در مـنـاطـق         تخت

آنچه كـمـك     .  محروم نيز موثر بود
كننـده بـود، گسـتـرش خـدمـات             

 . بهداشتي و نيروهاي بهداشتي بود
يكي از مناطق گسترش كـرونـا،     
مناطق حاشيه شـهـرهـا مـحـسـوب         

هـاي سـالمـت و           پايگـاه .  شود مي
نيروهاي بهداشت در حاشيه شهرهـا  

در ابتداي طـرح تـحـول      .  بيشتر شد
 600هـزار و         4سالمـت حـدود       

پزشك در شبكه روستايي داشـتـيـم    
كه بعد از اجراي طرح تـحـول بـه        

 .نفر رسيد 800هزار و  6نزديك 
معاون كـل وزارت بـهـداشـت           

ترميم امكانات راديولوژي و :  گفت
هـاي     سي تي اسكن در بيمارسـتـان  

دولتي كه در آن زمان به ما حـملـه     
شد هم االن نشان دهنده اهميـت   مي

بحث كمك كنـنـده   .  موضوع است
ديگر، كاهش پرداختـي از جـيـب        

هـا     مردم به خصوص در بيمارستـان 
يكي از اثرهاي طـرح تـحـول        .  بود

 .سالمت، بيمه شدن افراد بود
يكي از موارد مهم كه :  وي افزود

وزير بهداشت هم حساسـيـت دارد     
اين است كه به مردم فشـار مـالـي        

هـاي     به دليل زيرساخت.  وارد نشود
طرح تـحـول سـالمـت، از مـردم            

هرچند در   .  حمايت مالي خوبي شد
برخي خدمات سرپايي و داروها بـه  
مردم فشارهايي در بيماري كـرونـا     

 .وارد شده است
بهبود يافتـگـان كـرونـا،       *

 پالسما اهدا كنند
: حريرچي درباره نذر خون گفت

امسـال در مــاه مــحـرم يـكــي از              
هاي مهم بحث نـذر خـون      موضوع
از كسانـي كـه بـه ويـروس           .  است

انـد     كرونا مبتال شده و بهبود يافـتـه  
كنيم كه پالسما اهدا  درخواست مي

برآورد ما اين بود كه حداقـل  .  كنند
درصد اهدا كنند كـه تـاكـنـون        10

فقط دو درصد اهداي پالسما انجـام  
سازمان انتقال خون سـامـانـه      .  دادند

نوبت دهي اينترنتي بـرقـرار كـرده        
 .است
رسيدگي بـه خـانـواده        *

 شهداي سالمت
معاون وزيـر بـهـداشـت دربـاره          

شـهـداي   :  شهداي سالمت بيان كرد
سالمت چه از پزشـكـان و چـه از          

نـفـر اعـالم       164پرستاران، تاكنون 
شهداي سـالمـت حـق        .  شده است

زماني .  بزرگي بر گردن مردم دارند
هاي بـيـمـاران بـه        كه حتي خانواده

توانستنـد از     دليل احتمال انتقال نمي
بيمار مراقبـت كـنـنـد، ايـن افـراد             
فداكـاري كـرده و خـودشـان را             

 . معرض ابتال به كرونا قرار دادند
روز گذشته متوجه شـديـم كـه        
دختر هشت ساله دو نفر از اعضـاي    
هيات علمي كه متخصص قـلـب و     
متخصص زنان بودند، بـه ويـروس       
كرونا مبتال شـده و فـوت كـرده            

 .است
پزشكان و پرستاران و :  وي افزود

كادر بهداشت و درمان با فداكـاري  
كنند و وظيفه ما ايـن اسـت      كار مي

كه خدمات مناسـبـي بـه خـانـواده          
اگر در .  شهداي سالمت ارائه بدهيم

جايي كوتاهي انجام شـده بـه ايـن        
لفي ختهاي م دليل است كه در جبهه

آيد كـه     گاهي پيش مي.  جنگيم مي
فردي در يك استان مشغول به كـار  

شـود و       بوده و در جايي شهيد مـي 
خانواده او در يك اسـتـان ديـگـر         

ايـن مشـكـالت بـرطـرف          .  هستنـد 
 .خواهد شد

بيمـاران اورژانسـي در       *
روزهاي تعطيل هم پـذيـرش   

 شوند مي
حريرچي در پاسـخ بـه سـوالـي         
درباره پذيرش بيماران در روزهـاي  

هاي خصوصـي   تعطيل در بيمارستان
هـا بـايـد در           بيمارستـان :  بيان كرد

روزهاي تعطيل بيماران اورژانس را 
پذيرش كنند، امـا بـيـمـاران غـيـر           

بر اساس نـوبـت     )  الكتيو( اورژانسي 
 .شوند دهي پذيرش مي
به دلـيـل تـورم و        :  وي ادامه داد

كاهش نرخ بـرابـري ارز، قـدرت          
خريد مردم به طرز قابـل تـوجـهـي       
كاهش يافتـه و مـيـل بـه سـمـت               

هاي دولتي بيـشـتـر شـده        بيمارستان
هـاي خصـوصـي         بيمارستـان .  است

كنند و با  كمك دولتي دريافت نمي
. درآمد خودشان بايد اداره شـونـد      

درخواست ما از همه كارفرمايان از   
ها اين است كـه از هـر          همه بخش

گونه تعديل نيرو خودداري كنند تا 
 .اين شرايط اقتصادي را بگذرانيم

برگزاري مراسم عـزداري  *
 در فضاي سربسته ممنوع

در جلسه سـتـاد     : حريرچي گفت
ملي مـقـابلـه بـا كـرونـا مـوضـوع               

 . برگزاري مراسم محرم مطرح شد
مصوبه ستاد ملي مقابله با كـرونـا   

مصوبه ستـاد  .  تغيير پيدا نكرده است
ملي مقابله با كرونا مبني بر مـمـنـوع    

هـاي   بودن برگزاري مراسم در محل
بـا اقـدامـاتـي مـثـل           .  سربسته است

حضور مداحان در فضـاي بـاز و           
مدارس نشان دهنده اين هـمـراهـي      

مقام معظم رهبري هـم روز      .  است
گذشته در اين زمينه تشكر و تاكيـد  

هاي بهداشـتـي    فرمودند كه پروتكل
 .رعايت شود

روند ابتالي مـجـدد بـه      *
 كرونا

هـاي     گـزارش :  وي اظهـار كـرد    
مختلفي از كشورهاي گوناگـون از    

 30موارد نزديك به صفر درصد تا   
و چند درصد ابتالي مجدد وجـود    

دهـد     ها نشان مـي  برخي مقاله.  دارد
 14ماه گـذشـتـه حـدود            6كه در 

درصد افراد مبـتـال دوبـاره مـبـتـال           
اند كه درصد قـابـل تـوجـهـي         شده

است و در ادامه بايد ببينيم كـه آيـا     
 .كند يا خير تغيير مي

 
ميزان ابتالي باالي كـادر  *

 درمان به كرونا
معاون كل وزارت بهـداشـت در     
پاسخ به سوالي درباره ميزان ابتـالي  
باالي كادر درمان به كرونا در ايران 

ايران كشور بسيـار بـزرگـي      :  گفت
است و هفدهمين جمعيت جهان را   

بعد از چيـن، اولـيـن كشـور         .  دارد
بزرگي بوديم كه بـه طـور وسـيـع         

در .  درگير ويروس كـرونـا شـديـم      
نتيجه بسياري از اتفاقات ابـتـدا در       
كشور ما اتفاق افتاده و سـپـس در       

از .  يـابـد     كشورهاي ديگر بروز مـي 

لحاظ تعداد به ميليون نفر جمعيـت،  
چه در ابتالي جمعيت عادي و چـه    
در كادر پـزشـكـي و پـرسـتـاري             

از نـظـر     .  وضعيت متفاوتـي داريـم    
ابتالي خالص تعداد ابتال نسبـت بـه     

 .ساير كشورها قابل توجه است
الـبـتـه روش اعـالم         :  وي افـزود 

آمارها متفاوت است و اكثر مـوارد    
ابتـال در كسـانـي اسـت كـه در                

هاي غير كرونا مشغول به كار  بخش
 . كنند هستند و خدمت رساني مي

تــعــدادي از كــادر درمــان از          
 . شوند خانواده خود مبتال مي

هـاي     تعدادي از ابتالها در بخش
هـاي     كرونا، تـعـدادي در بـخـش        

غيركرونا و تعدادي از جامعه اتفـاق  
 .افتد مي

خدمات تله مديسين بايـد  *
 گسترش پيدا كند

معاون كـل وزارت بـهـداشـت           
: درباره خدمات تله مديسين گـفـت  

خدمات تله مديسين بايد گسـتـرش   
بسـيـاري از رفـت و          .  پيـدا كـنـد     

آمدهاي غيـر ضـروري بـه دلـيـل            
دريــافــت خــدمــات پــزشــكــي و        

اصـال نـيـازي      .  آزمايشگاهي اسـت 
نيست كه شخـص بـراي دريـافـت         
جواب آزمايش، مسـافـرت درون       

در اكـثـر     .  شهـري انـجـام بـدهـد         
كالنشهرها، عامل سـوم و چـهـارم        
تــردد مــردم، دريــافــت خــدمــات       

بايـد ايـن     .  بهداشتي و درماني است
رفت و آمدها را هم بـراي راحـتـي      
مردم و هم براي كاهـش احـتـمـال       

 .ابتالي مردم، كاهش پيدا كند
ــه    :  وي ادامــه داد      خــدمــات تل

كـنـد و        مديسين گسترش پيدا مـي 
اولويت اصلي با مـنـاطـق مـحـروم          

هرچند در شهـرهـايـي مـثـل        .  است
. تهران هم كـمـك خـواهـد كـرد         

تراكم بخش خصوصي در شـمـال       
شهر تهران و در مناطق مشـخـصـي      

هـاي دولـتـي       حتي بيمارستان.  است
 .هم در مركز شهر تراكم دارند

 هاي عزاداري هاي بهداشتي در مراسم رعايت مناسب پروتكل

 
 

بنا بر گزارش ها، اخيرا 
 ردپايي از كروناويروس

بر روي بسته بندي هاي  
توليدي در چين روي محموله 
هاي ميگوهاي يخ زده و بال 

مرغ يخ زده در آمريكاي 
 .جنوبي يافت شده است

 
به گزارش ايسنا و به نقل از بي بـي  

در تئوري، ممكن است كوويـد   سي،
را از مواد بسته بندي شده بگيريـم   19

اما مطالعات پايه آزمايشگاهـي نشـان     
مي دهد كه ويروس كرونا مي تـوانـد   
براي ساعت ها نـه روزهـا بـر روي            

بيشتر   –برخي از مواد بسته بندي شده 
زنـده بـاقـي        –روي مقوا و پالستيك 

 .بماند
عالوه بر اين، ويروس بـيـشـتـر در       
دماهاي پايين شرايط پايدار دارد امـا      
در مجموع برخي از دانشمنـدان ايـن     
سوال برايشان مطرح است كه به چـه    
ميزان اين نتايج مي تواند در خارج از 
محيط آزمايشگاهي همـانـنـد سـازي       

دكتر خوليان تانـگ اسـتـاديـار        .شود
علوم تنفسي در دانشگـاه لسـتـر مـي         

كه ايـن ويـروس در جـهـان           :  گويد
خارج كه موقـعـيـت هـا و شـرايـط             
محيطي سريعا تغيير پيدا كرده، نـمـي     
تواند براي مدت طوالني در مـحـيـط    

پـروفسـور      .بيرون زنده باقي بـمـانـد     
امــانــوئــل گــلــدمــن اســتــاد تــمــام         
ــوژي در دانشــگــاه        ــول ــي ــكــروب ــي  م

Rutgers  كـه در    :  نيز مي گويـد
 10آزمايشگاه ها از نمونه هـايـي تـا        

ميليون ذره ويروسي استفاده مي شـود  
اين در حالي است كه تـعـداد ذرات       
ويروسي در يك قطره ذرات معلق در 
هوا كه از عطسه يا سرفه فـرد آلـوده       
ناشي مي شود، احـتـمـاال فـقـط در            

 .ذره وجود باشد 100حدود 
به اعتـقـاد مـن،      :  او اضافه مي كند

شانس و احتمال انتـقـال ويـروس از        
طريق سطوح بي جان خيلي كم است 
و تنها در مواردي كه شخص بـيـمـار      
سرفه يا عطسه كرده و ويـروس روي    
سطوح قرار مي گيرد و اگر شـخـص     
ديگري در يك فاصله زماني خـيـلـي    

كمـتـر از     ( كم پس از سرفه يا عطسه 
آن سطح را لمـس  )  يك يا دو ساعت

مي كند، احتـمـال انـتـقـال ويـروس           
 .وجود دارد

 
ويروس كرونا چگـونـه مـي      

 تواند انتقال يابد؟
خطر انتقال ويروس كرونا در ايـن    
موارد به طوري كلي بـر ايـن فـرض        
استوار است كه كارگران در كارخانه 
هاي بسته بندي موادغذايـي مـمـكـن       
است سطح آلوده را لمس و سـپـس       

چشم، دهان و بيني خـود را لـمـس          
 .كنند

دانشمندان اكنون فكر نمي كـنـنـد    
كه اين مورد، مي تواند نقش اصـلـي     

 .داشته باشد 19در انتقال كوويد 
آژانس بهداشتي ايـاالت مـتـحـده       
آمريكا و مركز كنترل و پيشگيري از   

بـر روي وب       (CDC) بيماري هـا 
احتمـال  «سايت خود اعالم كرده اند 

دارد كه شخـصـي بـتـوانـد ويـروس           
را از تماس بـا سـطـح يـا          19كوويد 

اشيايي كه ويروس بر روي آنها قـرار    
اگـرچـه اعـالم       ». گرفته باشد، بگيرد

تصور نـمـي شـود ايـن          «شده است 
روش، اصلي تـريـن شـيـوه انـتـقـال            

در حقيـقـت عـمـده        .»ويروس باشد
انتشار ويروس به صورت مستقـيـم از     

يك شخص به شخص ديـگـر اسـت      
 :كه شامل
بين افرادي كه در فاصله كمتر   *

متر در تماس با يكـديـگـر قـرار        2از 
 دارند
از طريق قطرات تـولـيـد شـده          *

زماني كه شخص بيمار سرفه، عطـسـه   
 يا صحبت مي كند

زمــانــي كــه قــطــرات حــاوي        *
ويروس توسط دهان يا بيني افـراد بـه     

يـا در    ( داخل بدن فرو برده مي شود   
 )ريه ها استنشاق مي شوند
اثبات اينكه :  دكتر تانگ مي گويد

كسي ويروس را از طريق بسته بـنـدي   
ها دريافت كند خيلي سخت و دشوار 
خواهد بود اما در مجموع بايد از قرار 
گرفتن در معرض هـر مـنـبـعـي كـه           

 –احتمال مي رود ناقل ويروس باشد   
از جمله تماس هاي اجتماعـي بـدون     

 .خودداري شود -عالمت
چگونه مي توانـم در امـان       

 بمانيم؟
 WHO سازمان بهداشت جهاني

در حال حاضر هيچ مـورد  «مي گويد 
تاييده شده اي از انـتـقـال ويـروس           

از طريق غذا يا بسته بنـدي   19كوويد 
امـا     »هاي مواد غذايي وجود نـدارد   

سازمان بهداشت جهاني تـعـدادي از     
اقدامات احتياطي كه مي تواند بـراي    
جلوگيري از آلودگي مهم بـاشـد را       

 .ذكر مي كند
را مي توان از  19آيا كوويد 

خوردن غذاهاي تازه مـانـنـد    
 ميوه جات و سبزيجات گرفت؟

در حـال    :  سازمان بهداشت جهاني
حاضر هيچ نشانه اي وجود ندارد كـه  
افراد مي توانند از خوردن غـذاهـايـي    
شامل ميوه جات و سبزيجات ويروس 

 . كرونا را بگيرند
چگونه بايد در زمان شـيـوع   

، مـيـوه و       19بيماري كوويد   
 سبزيجات را شست؟

شـسـتـن    :  سازمان بهداشت جهانـي 
ميوه و سبزيجات در هـر شـرايـط و          
. اوضاع و احوالي روش يكساني دارد

قبل از دسـت زدن بـه مـيـوه هـا و                
سبزيجات ابتدا دست هـاي خـود را       

سپس مـيـوه و     .  آب و صابون بشوييد
سبزيجات را با آب تـمـيـز بشـويـيـد         
مخصوصا اگر مي خواهيد آنها را بـه    

 .صورت خام استفاده كنيد
آيا ويروس كرونا بـر روي      
سطوح بسـتـه بـنـدي هـاي          

 موادغذايي زنده مي ماند؟
ضدعفوني كردن بسته بندي هـاي    
موادغذايي ضروري نيست اما دسـت    
ها را بايد بعد از تماس با بسته بـنـدي     
هاي مواد غذايي و قبل از شـروع بـه       

 .خوردن، شست
آيا كرونا ويروس از طـريـق   
مواد غذايي پخته شده انتقـال  

 پيدا خواهد كرد؟
در حـال    :  سازمان بهداشت جهاني

حاضر هيچ نشانه و مدركي مبنـي بـر     
را از  19اينكه افراد مي توانند كوويد 

 . مواد غذايي بگيرند، وجود ندارد
مي تـوانـد در        19ويروس كوويد 

دماهاي مشابه با ساير ويـروس هـا و       
باكتري هاي شناخته شده موجـود در    

مواد غـذايـي   .  مواد غذايي كشته شود
مانند گوشت، مرغ و تخم مرغ هميشه 

درجه سانتي گـراد     70بايد حداقل تا 
 . پخته شوند

قبل از پخت و پز، به مـحـصـوالت    
خام حيواني بايد با احتياط دسـت زد    
تا از آلودگي متقابل به غذاهاي پختـه  

 .شد جلوگيري شود

 هاي مواد غذايي به چه ميزان است؟ خطر گرفتن كروناويروس از بسته بندي

 تحريفات عاشورا
 )به قلم استاد شهيد مرتضي مطهري(

 

نـوشـتـه شـهـيـد          »حماسه حسـ يـنـي  «اين نوشتار برگرفته از كتاب 
مطهري شامل سخنراني هاي استاد شهيد دربـاره تـحـريـفـات صـورت           

: گويـد  استاد مطهري در مقدمه اين اثر مي.  گرفته در واقعه عاشورا است
هايي كه در مـورد   متاسفانه با توجه به رشد روز افزون تحريفات و غلو«

روز عاشورا و وقايع آن ايجاد شده است؛ بررسي ايـن واقـعـه بـزرگ           
تاريخ مسلمين، الزم مي نمود، بنابراين در چـنـد مـقـالـه بـه بـررسـي                 

 ».تحريفات واقعه كربال مي پردازيم
هاي اين واقعه تاريـخـي بـه       اميد است همه ما بتوانيم با درك واقعيت

بـرده و در تـرويـج واقـعـيـات و                       پـي ...  ارزش اصلي نهضت اباعبدا
 .هاي آن تالش كنيم ارزش

يـعـنـي در      .  حادثه كربال براي ما يك حادثه بزرگ اجتماعـي اسـت    
اي اسـت كـه          حادثه.  تربيت ما، در خلق و خوي ما اين حادثه اثر دارد

خود به خود بدون اين كه هيچ قدرتي مـا را مـجـبـور كـرده بـاشـد،                
ها ساعت از وقت خودمان را براي اسـتـمـاع       ها نفر و قهرا ميليون ميليون

ها تومان در اين راه خـرج     ميليون.  كنيم قضاياي مربوط به آن صرف مي
كنيم، اين قضيه بايد همانطوري كه هست و همان طوري كـه بـوده        مي

است بدون كم و زياد بيان شود و اگر كوچكترين دخل و تصـرفـي از       
طرف ما در اين حادثه صورت بگيرد، حادثه را منحرف مي كند و بـه      

 . جاي اين كه ما از اين حادثه استفاده بكنيم قطعا ضرر خواهيم كرد
حاال بحث من اين است كه در نقل و بازگو كردن حادثه عاشورا مـا    

 !ايم هزاران تحريف وارد كرده
هاي لفظي يعني شكلي و ظاهـري كـه رد مـورد اصـل              هم تحريف

قضايا، مقدمات قضايا، راجع به متن مطلب و راجع به حواشي مـطـلـب      
با كمال تاسف اين !  ايم است و هم در تفسير اين حادثه ما تحريف كرده

هـاي مـعـنـوي        هاي لفظي و هم دچار تحريف حادثه، هم دچار تحريف
 .شده است

شود هماهنگـي بـا اصـل         هايي كه مي گاهي از اوقات الاقل تحريف
ها تحريف، كوچكترين هـمـاهـنـگـي كـه          مطلب دارد ولي گاهي وقت

ندارد هيچ، قضيه را هم نسخ مي كند، قضيه را به كلي واژگون مي كند 
با كـمـال   .  آيد آورد كه به صورت ضد خودش در مي و به شكلي در مي

هايي كه به دست ما در اين حادثـه صـورت      تاسف بايد بگويم تحريف
گرفته است همه در جهت پايين آوردن قضيه و در جهت نسـخ كـردن     
 . قضيه بوده و هم در جهت بي خاصيت و بي اثر كردن قضيه بوده است

و در اين قضيه، هم گويندگان و علماي امت و هم مـردم تـقـصـيـر          
هايي كه در لفظ ظاهر يعنـي    هايي از بعضي تحريف حال نمونه.  اند داشته

اند را ذكـر     اند و چيزهايي كه نسبت داده در شكل قضيه به وجود آورده
 .كنم مي

 جريان ليال و حضرت علي اكبر عليه السالم
ترين قضايـا   نمونه اي از تحريف در وقايع عاشورا كه يكي از معروف

است و حتي يك سند تاريخ هم به آن گواهي نمي دهـد، قصـه لـيـال،         
البته ايشان مادري به نام ليال داشـتـه انـد        .  مادر حضرت علي اكبر است

اما ببينيد كه چـقـدر   .  ولي يك مورخ نگفته كه ليال در كربال بوده است
 . ما روضه ليال و علي اكبر داريم، روضه آمدن ليال به بالين علي اكبر

بروجردي تشكيل شده ...  حتي من در قم، در مجلسي كه به نام آيت ا
بود كه البته خود ايشان در مجلس نبودند، همين روضـه را در آنـجـا            

حضرت به ليال فرمود كـه از جـدم       .  شنيدم كه علي اكبر به ميدان رفت
شنيدم كه دعاي مادر در حق فرزند مستجاب است، برو در فالن خيـمـه   
خلوت آنجا موهايت را پريشان كن، در حق فرزندت دعا كن شايد خـ   

 !داوند اين فرزند را سالم برگرداند
ثانيا اصال اين منطق، منطـق  .  اوال در كربال لياليي نبوده كه چنين كند

 . در روز عاشورا، منطق جانبازي است... منطق اباعبدا. نيست... اباعبدا
تمام مورخين نوشته اند هر كس كه آمد اجازه خواست، حضرت بـه  

بـه جـز     .  هر نحوي كه مي شد عذري برايش ذكر كند، ذكر مـي كـرد    
 . براي علي اكبر كه تا اجازه خواست گفت برو

نمونه ديگري كه در همين باره خيلي عجيب بود و در همين تـهـران،   
در منزل يكي از علماي بزرگ اين شهر در چند سال پيش از يـكـي از       
اهل منبر كه روضه ليال را مي خواند شنيدم و من در آنجا چيزي شنيـدم  

گفت وقتي كه حضرت ليال رفت در آن خيمه .  كه به عمرم نشنيده بودم
و موهايش را پريشان كرد، بعد نذر كرد كه اگر خدا، علي اكبر را سالم 
. به او برگرداند و در كربال كشته نشود از كربال تا مدينه را ريحان بكارد

اين را گـفـت و       !!!  يعني نذر كرد كه سيصد فرسخ راه را ريحان بكارد
 :يك مرتبه زد زير آواز

 نذر عليه لئن عادوا و ان رجعوا
 الزرعن طريق تفت ريحانا

ايـن  .  من نذر كردم كه اگر اينها برگردند راه تفت را ريحان بـكـارم    
شعر عربي بيشتر براي من اسباب تعجب شد كه اين شعر از كـجـا پـيـدا       
شد؛ بعد به دنبال آن رفتم و ديدم اين تفتي كه در اين شعر آمده كـربـال   

بلكه اين تفت سرزمين مربوط به داستان ليلي و مجنون مـعـروف   .  نيست
است كه ليلي در آن سرزمين سكونت مي كرده و اين شعر مال مجنـون  

خوان اين شعر را براي ليـالي مـادر      عامري است براي ليلي و آن روضه
 . علي اكبر و كربال مي خواند

تصور كنيد اگر يك مسيحي يا يك يهودي يا يـك آدم المـذهـب        
آنجا باشد و اين قضايا را بشنود آيا نخواهد گفت كه تاريخ ايـنـهـا چـه       
مزخرفاتي دارد؟ آنها نمي فهمند كه اين داسـتـان را ايـن شـخـص از              

گويند زن هاي اينها چقدر بي شـعـور    خودش جعل كرده است بلكه مي
ايـن  .  بوده اند كه نذر مي كردند از كربال تا مدينه را ريـحـان بـكـارنـد       

  ها يعني چه؟ حرف
 ...ادامه دارد 

 يك جرعه معرفت
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 حمايت بانك رفاه قرار مي گيرند

 
 
 
 
 
 
 
 

رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي با اشاره به بـا     :  سرويس خبر
توجه به جايگاه مسئوليت هاي اجتماعي بانك رفاه طي ماه هاي اخير در زمـيـنـه        

در نشـسـت مشـتـرك         :  محروميت زدايي در استان هاي مختلف كشـور گـفـت     
مسئوالن استان كرمان با مديرعامل بانك رفاه قرار بر اين شد از ظرفيت حـمـايـت    

 .ها مستقيم و غير مستقيم بانك رفاه در كرمان استفاده كنيم
دكتر محمدرضا پورابراهيمي در حاشيه بازديد از روستاهاي بخش شـهـداد و       
نشست مشترك مديرعامل بانك رفاه كشور و مسئوالن استاني و شهرستان كرمان 

از مـديـران     :  افـزود  خبرنگاران درباره دستاوردهاي اين جلسـه  در شهداد در جمع
ارشد اين بانك در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي بانك رفاه بـراي حضـور در       

 .استان كرمان دعوت شد
شهداد در شهرستان كرمان در فاز نخست به عنوان منطـقـه اي     :  وي اظهار كرد

براي انجام اقدامات محروميت زدايي توسط بانك رفاه انتخاب و امروز از مناطـق  
روستايي اين منطقه، مشكالت مردم، طرح هاي گردشگري و كشاورزي بـازديـد   

پـس از    :  نماينده مردم كرمان و راور در مجلس شوراي اسالمي تصريح كـرد .شد
مواضعي كه از سوي مسـئـوالن در بـخـش كشـاورزي،             بررسي موضوع و تبيين

در  گردشگري و موضوعات مختلف در حوزه هاي اقتصـادي مـطـرح گـرديـد،         
نهايت جمع بندي بر اين شد از ظرفيت حمايت ها مستقيم و غير مستقـيـم بـانـك       

 .رفاه در كرمان استفاده كنيم
استفاده از ظرفيت تسهيالت در بخش هاي مخـتـلـف از جـملـه          : وي ادامه داد

مسكن و كشاورزي و راه اندازي واحدهاي بازرگـانـي بـراي امـر حـمـايـت از                
صادرات محصوالت كشاورزي شهداد در زمينه توليـد سـيـر و خـرمـا كـه دو                 
محصول استراتژيك منطقه محسوب مي شود از جمله تصميمات اتخاذ شـده در      

 .نشست با مديرعامل بانك رفاه كشور بود
انجام اقدامات با رويكرد حمايتي توسط شركت هـاي  :  پورابراهيمي تاكيد كرد

وابسته به بانك رفاه در كشور كه كار را به صورت تخصصي دنبال مي كنـنـد بـا      
هدف توزيع محصوالت كشاورزي شهداد در سـطـح مـلـي و صـادرات ايـن                   

 .محصوالت يكي از مباحث اصلي نشست با مديرعامل بانك رفاه بود
استفاده از ظرفيت شركت هاي دانش بنيان بانك رفاه اقـدام بسـيـار      :  وي افزود

 .خوبي است كه انجام شده و اين امر مورد توافق قرار گرفته است
به حمايت هاي بانـك رفـاه      رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي

حـمـايـت در      : در زمينه اشتغال، توليد و بخش هاي اقتصادي اشاره و تصريح كرد
بخش هاي اجتماعي نيز توسط اين بانك مورد توافق قرار گرفت و در اين راسـتـا   

واحد مسكوني مددجويان كميته امـداد   33توافق شد بانك رفاع به منظور تكميل 
نماينده مردم كرمان و راور در مجلس شوراي اسـالمـي   .در اين منطقه كمك كند

همچنين در حوزه مسائل مربوط به بخش كشاورزي نيز قرار شد شهداد از   :  گفت
 .استان كرمان مورد حمايت قرار گيرد...طريق قرارگاه سازندگي بسيج و سپاه ثارا

اميدواريم در طول هفته هاي آينده آغـاز طـرح بـهـبـود             وي با اشاره به اينكه
بازسازي و اليه روبي قنوات كشاورزي در حوزه شهداد در سطحي مشـخـص بـا      

مجموع اقدامات انجام و برنـامـه ريـزي      :  تاكيد كرد حمايت بانك رفاه آغاز شود
شده توسط بانك رفاه به بهبود شرايط اقتصادي، اشتغال، معيـشـت و مـهـاجـرت          

 .معكوس اهالي شهدا كمك خواهد كرد

اسـتـانـدار كـرمـان         :  سرويس خـبـر  
حجم پروژه هاي دولـتـي قـابـل       :  گفت

بهره برداري در هـفـتـه دولـت امسـال          
، تقريبا سه برابـر شـده     98نسبت به سال 

 305،   97است به طوري كه در سـال        
ميليارد تومان و در      460پروژه با اعتبار 

مـيـلـيـارد        501پروژه با    481، 98سال 
تومان به بهره برداري رسيده بودند كـه    

ميليـارد   1594اين حجم پروژه امسال به 
تومان رسيده است كه نشان مـي دهـد       
دستگاه هاي اجرايي اسـتـان در سـال          
گذشته عملكرد خيلي خوبي داشته انـد    
و ركورد بسيار خوبي در ايـن زمـيـنـه         

 .ايجاد شده است
دكتر محمدجواد فـدايـي شـامـگـاه          
دوشنبه سوم شـهـريـورمـاه در جـمـع             
خبرنگاران با اشاره به هفته دولت و بـا      
ياد و خاطره شهيدان رجايي و باهـنـر و     

در :  گراميداشت شهداي دولت گـفـت    
پروژه  377سال جاري و در هفته دولت 

توسط دستگاه هاي دولـتـي اسـتـان بـا          
ميليارد تومـان بـه      1594اعتباري بالغ بر 

 .بهره برداري خواهد رسيد
وي در مقايسه حجم فعـالـيـت هـاي       
دولت در استان كرمان طـي يـكـسـال         

، اظـهـار     97و      96گذشته با سال هاي 
حجم پروژه هاي دولتي قابل بهره :  كرد

برداري در هفته دولت امسال نسبت بـه    
، تقريبا سه برابر شده اسـت بـه       98سال 

پـروژه بـا        305، 97طوري كه در سال 
، 98ميليارد تومان و در سال    460اعتبار 

ميليارد تومان به بهـره   501پروژه با  481
برداري رسيده بودند كـه ايـن حـجـم           

ميـلـيـارد تـومـان         1594پروژه امسال به 
رسيده است كه نشان مي دهد دستـگـاه   
هاي اجرايي استان در سـال گـذشـتـه           
عملكرد خيلي خـوبـي داشـتـه انـد و              
ركورد بسيار خوبي در اين زمينه ايجـاد  

 .شده است
فدايي با اشاره به اينكه ايـن ركـورد     
حجم پروژه هاي قابـل بـهـره بـرداري         
توقع را براي سـال هـاي آيـنـده بـاال              

ميليـارد تـومـان       369:  خواهد برد افزود
پروژه توسط شركت برق مـنـطـقـه اي       

 58، ) خطوط انتقال و پست هاي توزيع( 
عمـده طـرح     ( پروژه توسط بنياد مسكن 

هاي هـادي روسـتـايـي و واحـدهـاي             
 236طـرح بـا اعـتـبـار             14، ) مسكوني

 148ميليارد تومان توسط شركت گاز،   
ميليارد تومان پروژه توسط شركت آب   

در هفتـه دولـت امسـال        ...  منطقه اي و 
توسط دستگاه هاي اجرايي اسـتـان بـه        

 .بهره برداري خواهند رسيد
وي به يكي از پروژه ها قابـل بـهـره      
برداري استان كرمان در هـفـتـه دولـت       

يكي از پروژه هـاي  :  اشاره كرد و گفت
بسيار مهمي كه در هفته دولت امسال به 
بهره بـرداري خـواهـد رسـيـد پسـت               

ميلـيـارد    177جيرفت با  132/400توزيع
تومان اعتبار خـواهـد بـود كـه بـا راه              
اندازي اين پست، نـوسـانـات بـرق در         
جنوب استان كرمان كه باعث شكـايـت   

و نارضايتي هايي توسط مردم شده بود، 
حل خواهد شد ضمن آنكه بـا افـتـتـاح       
چند پست ديگر برق در اين منطقـه در    
هفته دولت، بحث كمبود بـرق و افـت       
ولتاژ در جنوب استان رفع و گام بلنـدي  
در راستاي توسعه جنوب استان برداشتـه  

 .خواهد شد
عالي ترين مقام اجرايـي دولـت در       
استان كرمان به پروژه هاي قابل افتـتـاح   
توسط بنياد مسكن انقالب اسـالمـي در     

در :  اشاره كرد و گـفـت   99هفته دولت 
هفـتـه دولـت امسـال بـهـره بـرداري                

واحد مسكوني روسـتـايـي و         6500 از 
مـيـلـيـارد      318شهري با اعتباري بالغ بر 

 .تومان را شاهد خواهيم بود
فدايي به يكي از نگراني هاي مـردم    
استان كرمان در حوزه خـطـوط ريـلـي       

: اشاره كرد و گـفـت  )  كرمان  –تهران ( 
يكي از پروژه هايي كه مـردم خـيـلـي         
نگران آن بودند، بـحـث بـازسـازي و           
تعويض خطوط راه اهـن كـرمـان در            
منطقه سيريز است كه در ايـن راسـتـا          
بخشي از ايـن پـروژه بـيـن ايسـتـگـاه              

 25بـه طـول          » سـيـريـز   « و      » مورد«
 8كيلومتر بوده كه در هـفـتـه دولـت             

 30كيلومتر بازسازي اين خط با اعتبـار    
ميليارد تومان افتتاح خواهد و مـابـقـي        
اصالح اين خط نيز تا پايان سال جـاري  

بـه  )  بخشي از اين خط در دهـه فـجـر       ( 
 .بهره برداري كامل خواهد رسيد

وي به موضوع كنـتـرل مـحـورهـاي        
مواصالتي استان كرمان نيز اشاره كـرد    

در هفته دولت امسال نصـب و    :  و گفت
راه اندازي نظارت تصويـري، دوربـيـن      
هاي پالك خوان، ترددشمار و كنـتـرل   
جاده اي را در برخي از شـريـان هـاي        
اصلي استان خواهيم داشت كـه بـا راه       
اندازي اين پروژه ها، قدم بـزرگـي در       
كاهش تصادفات جاده در استان كرمان 

 .بر خواهيم داشت
استاندار كرمان در بخشي ديگري از   
صحبت هاي خود به پروژه هايي كه در 
هفته دولـت امسـال كـلـنـگ زنـي و               
عمليات اجرايي آنها آغاز خواهـد شـد     

در هـفـتـه دولـت         :  اشاره كرد و گفت
 941پروژه با اعتباري بالغ بر    90امسال، 

ميليارد تومان تـوسـط دسـتـگـاه هـاي           
استان كلنـگ زنـي و       )  دولتي( اجرايي 

 .عمليات اجرايي آنها آغاز خواهد شد
، 98فدايي با بيان ايـنـكـه در سـال           

عـدد     120ميزان پروژ هاي كلنگ زني 
ميلـيـارد تـومـان        331با اعتباري بالغ بر 
حجم پروژه هاي قابل :  بوده است افزود

كلنگ زني در هـفـتـه دولـت امسـال            
 98برابر پروژه هاي سـال       3نزديك به 

است ضمن آنكه بايد عنوان شـود كـه       
، پروژه هـاي مـلـي اسـتـان          98در سال 
مورد بـوده كـه امسـال ايـن              9كرمان 

مورد رسيده است كه نشان  79پروژه به 
مي دهد اعتبارات مـلـي زيـادي را بـه           

وي با بـيـان     .سمت استان سوق داده ايم
ميلـيـارد تـومـان        12 ، 98اينكه در سال 

اعتبار ملي براي شـروع پـروژه هـا بـه           
استان اختصاص داده شده بود كـه ايـن     

 803به حدود  99ميزان اعتبار براي سال 
پـروژه  :  ميليارد تومان رسيده است افزود

نـودژ، گـازرسـانـي بـه             132/20پست 
صنايع شمال و جنوب استان، گازرساني 
به منطقه دهبكري، اصالح تقـاطـع بـاغ      

از جمله پروژه هاي قـابـل   ...  شاهزاده و 
كلنگ زني استان با اعتبارات دولتي در   

 .خواهد بود 99هفته دولت 
عالي ترين مقام اجرايـي دولـت در       
استان كرمان در بـخـش ديـگـري از             
صحبت هاي خود در جمع خبرنـگـاران   
به طرح هايي كه با سـرمـايـه گـذاري         
بخش خصوصي در هفته دولت امسـال    
به بهره برداري خواهنـد رسـيـد اشـاره         

پروژه با  173، 98در سال :  كرد و گفت
هزار ميليارد تومان در هفته دولت به  15

بهره برداري رسيد كه حجم اين پـروژه  
هاي قابل افتتاح بـا سـرمـايـه گـذاري            

 202بخش خصوصي در سال جاري به   
هـزار     8پروژه و با اعتباري در حـدود      

 .ميليارد تومان رسيده است
هـزار     30فدايي با بيان اينكه امسـال    

ميليارد تومـان پـروژه تـوسـط بـخـش             
خصوصي در استان كـرمـان اجـرايـي         

هـزار     30از ايـن      :  خواهد شـد افـزود    
ميليارد تومان پروژه، در ابـتـداي سـال        

هزار ميليارد تومان بـا حضـور      4جاري 
هزار مـيـلـيـارد      8رييس جمهور افتتاح، 

تومان در هفته دولت به بـهـره بـرداري      
خواهد رسيد و مابقي اين پروژه ها نـيـز   
تا پايان سال مورد بهـره بـرداري قـرار        

 .خواهد گرفت
وي در تشريح جزييات پـروژه هـاي     
قابل بهره بـرداري بـا هـزيـنـه بـخـش              
خصوصي در هفتـه دولـت در اسـتـان           

مـيـلـيـارد تـومـان            7622: كرمان گفت
نـفـر در بـخـش          3555پروژه با اشتغال 

ميـلـيـارد تـومـان         150صنعت و معدن، 
ميلـيـارد    23پروژه در بخش كشاورزي، 

تومان پروژه در بـخـش گـردشـگـري،        
مـيـلـيـارد        149خدمات و بازرگاني و     

در بخش توليد انـرژي بـه      پروژه تومان
 .بهره برداري خواهد رسيد

استاندار كرمان با انـتـقـاد از عـقـب          
ــحــث              ــان در ب ــان كــرم ــت ــودن اس ب
گردشگري، خـدمـات و بـازرگـانـي            

پروژه هاي قابل افتتاح نشان مـي    :  گفت
دهد كه براي ايجاد هر شغل در بـخـش   

مـيـلـيـارد تـومـان            2صنعت و معدن به 
سرمايه گذاري نياز بوده اين در حـالـي     
است كه در حوزه گـردشـگـري بـراي       

مـيـلـيـون        200ايجاد هر شغل به حدود 
تومان سرمايه گذاري نـيـاز اسـت كـه         
يك دهم بخش صنعت و معدن است و 
همين امر اهميت نگاه ويژه بـه بـخـش        

 .گردشگري را براي ما تبيين مي كند
وي بــا اشــاره بــه ايــنـكــه بــخــش            
گردشگري استان كرمان توانايي انـجـام   

در بـخـش     :  كار بيشتري را دارد افـزود 
گردشگري استان كرمان ظرفيت هـا و      

پتانسيل هاي فراواني وجود دارد ضمـن  
آنكه دولت نيز بسته هاي حمايتي ويـژه  
اي در اين بخش تعريف كرده است كه 
از سرمايه گذاران براي ورود بـه ايـن         

 .بخش استقبال مي كنيم
فدايي به تشريح برخي از پروژه هاي 
قابـل بـهـره بـرداري تـوسـط بـخـش                 

اشاره كـرد و     خصوصي در هفته دولت
افتتاح كارخانه هماتيـت جـديـد      :  گفت

 80سيرجان، كـارخـانـه مـس كـاتـد               
دو كارخانه مـعـدنـي     هزارتني كرمان و

در شهرهاي شهربـابـك و رفسـنـجـان          
نمونه هايي از اين پـروژه هـاي قـابـل           
افتتاح در بخش صنعت و معدن در هفته 

 .دولت در استان كرمان است
استاندار كرمان با تاكيد بر اينكه بايد 
فعاليت هاي معدني استان را از انحصـار  
چند شهر معدني خـارج و آن را بـه             
: سمت جنوب كرمان سوق دهيم افـزود 

جلسات متعددي طي ماه هاي گذشته با 
شركت هاي معدني استان از جمله گـل  
گهر و مس برگزار كرديم و از آنـهـا         
خواسته ايم در جنوب استان نيز سرمايـه  
گذاري كنند كه در اين راستا و طـبـق       
توافق با شركت صنعتي مـعـدنـي گـل         
گهر مقرر شد اكتشافات كروميت را در 
شهرستان هاي بافت و اروزئـيـه داشـتـه       
باشيم ضمن آنكه ظرف ماه هاي ايـنـده   
فعاليت هاي اين شركت هاي معدني در 
جنوب استان نيز آغاز خواهد شد و در   
سال هاي آينده شاهد افتتاح پروژه هاي 
بزرگ معدني در جنوب استان كـرمـان   

وي با اشاره بـه بـرخـي از        .خواهيم بود
پروژه هاي قابل افتتاح در حوزه انـرژي  
با سرمايه گذاري بخش خصوصي نـيـز     

چند نيروگاه كوچك و متوسـط  :  گفت
و همچنين بهره برداري از چند نيروگـاه  

كيلواتي را در ايـن   5و  100خورشيدي 
 .هفته در سطح استان خواهيم داشت

استاندار كرمان با بيان اينكه با برنامـه  
ريزي هاي صورت گرفـتـه در آيـنـده         
نزديك كرمان به عنوان قـطـب انـرژي      
خورشيدي در كشور مطرح خواهد شد 

در اين راستا بـا يـك سـرمـايـه          :  افزود
گذاري خارجي در حال مذاكره هستيم 
و پيش بيني مي كنيم افق هاي خـيـلـي      
خوبي را در اين حوزه پيش روي استان 

 .كرمان داشته باشيم
فدايي در بخش ديگري از صحـبـت   
هاي خود به حمايـت هـاي دولـت از          
بخش توليد و ايجاد اشتغال در اسـتـان       

 97در سـال    :  كرمان اشاره كرد و گفت
هزار شغل را داشتيم كـه   33تعهد ايجاد 

هزار نـفـر    41خوشبختانه توانستيم براي 
در استان اشتغال ايجاد كنيم كه اين رقم 

هزار شغل بـود   30تعهد در سال گذشته 
) درصد تحـقـق   122( هزار شغل  37كه 

 .را توانستيم فراهم كنيم
وي با بيان اينكه ايـن شـغـل هـا بـا            
تسهيالت پرداخت شـده ايـجـاد شـده         
است كه اين روال همچنان ادامه دارد و 
اميدواريم امسال نيز آمار خوبي داشـتـه     

ميـلـيـارد     156، 97در سال :  باشيم افزود
تومان تسهيالت ارزان قـيـمـت بـراي           

 11اشتغال داشتيم كه اين تسهيالت بـه    
هزار نفر اعطا شد كه در سال گـذشـتـه      

 202اين رقم پرداختي تسـهـيـالت بـه         
عالي تـريـن مـقـام         .ميليارد تومان رسيد

اجرايي دولت در اسـتـان كـرمـان بـه            
پرداخت تسهيالت دولت بـراي ايـجـاد      
اشتغال در مناطق روستايي و عشـايـري     

: هزار نفر اشاره كرد و گـفـت       10زير 
هدف از پرداخت اين تسـهـيـالت ايـن       
بوده كه روستاييان در روسـتـاهـا بـراي       
خود شغل ايجاد كنند و از مـهـاجـرت        
آنها به شهرها جلوگيري شـود كـه در       

ميليارد  490سري قبلي،  4 اين راستا طي
 6تومان تسهيالت ارزان قيمت با سـود      

درصد در استان كرمان پرداختي داشتيم 
نـفـر در        8534كه اين تسهيالت براي   

روستاها به صـورت مسـتـقـيـم ايـجـاد            
اشتغال كرده است و در اين راستا سري 
پنجم پرداخت اين نوع تسهيالت نيز بـه  
استان ها ابالغ شده است و امـيـدواريـم    
اين برنامه در حفظ اشتغال روسـتـايـيـان     

 .موثر باشد
وي با اشاره به تسهيالت پرداختي بـه  
واحدهاي توليدي استان به منظور فعـال  

در اين راسـتـا   :  شدن اشاره كرد و گفت
ميليارد تومان  1937نيز در سال گذشته، 

طرح ارائه شد كـه ايـن        539تسهيال به 
تسهيال توانست عالوه بر تثبيت اشتـغـال   

شغل جديد را نيز ايجـاد   2000موجود، 
فـدايـي بـه مـوضـوع پـرداخـت              .كنـد 

تسهيالت به واحدهاي آسيب ديـده از      
متاسفانـه در    :  كرونا اشاره كرد و گفت

استان در كرمان از تسهيالت كرونـايـي   
استقبال نشده است كه داليل مختـلـفـي    
دارد اما بخشـي از آن بـه مشـكـالت             
بانكي بر مي گردد كه در ايـن راسـتـا        
بالفاصله ورود پيدا كرديم و بـا بـانـك      

 .هاي متخلف برخورد صورت گرفت
بـراي  :  استاندار كرمان تاكـيـد كـرد     

كساني كه از تسهيالت كرونا اسـتـفـاده    
مـيـلـيـون تـومـان          16مي كنند تا سقف 

نيازي به ضامن نداشته و اين افـراد مـي     
توانند و با چك و سـفـتـه تسـهـيـالت           
كرونايي خود را دريافـت كـنـنـد كـه          
متاسفانه برخي بانكها اين بخشـنـامـه را      
اجرايي نمي كـردنـد كـه بـالفـاصـلـه              

عالي ترين مقام اجرايي .برخورد كرديم
دولت در استان كرمان در بخش پايانـي  
گفت و گوي خود به وضعيت منابـع و    
مصارف بانكهاي استان كرمان پرداخت 

بانكها اگر منابعي داشته باشند، :  و گفت

مي توانند انها را مصـارف كـنـنـد كـه          
هرچقدر ميزان اين مـنـابـع و مصـارف         
بيشتر باشد، پويايي اقتصاد نيـز بـيـشـتـر        

 .خواهد بود
وي با اشاره بـه ايـنـكـه در پـايـان               

،ميزان مـنـابـع بـانـك        96اسفندماه سال 
هزار ميلـيـارد تـومـان و          23هاي استان 

هزار ميليارد  15مصارف بانكهاي استان 
درصد منابـع   65تقريبا :  تومان بود افزود

 96بانكي استان كرمان در پايـان سـال       
مصرف شده بوده كه اصال خوب نبوده 
و يعني از منابع بانكي به خوبي استـفـاده   

، 99نشده بود اما در پايان تيرمـاه سـال       
هزار  46ميزان منابع بانك هاي استان به 

رسـيـده   )  تقريبا دو بـرابـر  ( ميليارد تومان 
است كه بخشي از اين افزايش منابع بـه    
گردش مالي پول شركت هـاي بـزرگ     
صنعتي و معدني استان به داخل استان بر 
 .مي گردد كه البته هنوز نيز كافي نيست

مصـارف  :  استاندار كرمان ادامـه داد   
بانك هاي استان نيز در پـايـان تـيـرمـاه        

هزار مـيـلـيـارد تـومـان          39سال جاري، 
است كه نشان مي دهد در بخش منـابـع   

برابري و در بـخـش مصـارف           2رشد 
برابري را نسبت به پايان سـال     2,6رشد 

داشته ايم و نسبت مصارف به منـابـع    96
 80درصد تقريـبـا بـه بـاالي            65نيز از 

درصد رسيده است و حتي به دنبال آن   
هستيم كه با مجوز بانك مـركـزي ايـن      

 .درصد نيز برسانيم 85رقم را به حدود 
عالي ترين مقام اجرايـي دولـت در       
استان كرمان به بـخـش كشـاورزي و          
مشكالت اين حوزه به ويژه در جـنـوب   
: استان كرمـان اشـاره كـرد و گـفـت             

متاسفانـه بـخـش كشـاورزي جـنـوب             
كرمان مشكالت زيادي داشته و دارد و   
بين توليد، بازار و مصرف يك تـعـادل     

 .منطقي وجود ندارد
فدايي با بيان اينكه اگر توليد منطقـي  
ايجاد نشود يا كشاورز متضرر خـواهـد     

بـراي حـل     :  شد يا مصرف كننده افزود
اين مشكل، بحث كشاورزي قـرارداري  
را بايد دنبال بكنيم كه در اين راستا قبل 
از شروع كشت بايد متقاضيان مصـرف    
با كشاورزان قرارداد بسته و پيش خريـد  

 .محصوالت شاورزان صورت گيرد
: استاندار كرمان خاطـر نشـان كـرد       

تـنـظـيـم شـده         پيش نويس اين قرارداد
است و امسال اگر بتوانيـم بـخـشـي از         
محصوالت كشـاورزي را در قـالـب            
كشاورزي قراردادي انجام دهـيـم، بـه        
حل مشكالت كشاورزي جنوب كرمان 

 .كمك شاياني خواهيم كرد

جمهور آمريـكـا    رئيس:  سرويس خبر
باري ديگر ادعـاي دسـت يـافـتـن بـه             
توافقي زودهنگام با ايران در صـورت      

اش در انتخابات آمريكـا   پيروزي دوباره
 .را تكرار كرد

به گزارش ايسـنـا، دونـالـد تـرامـپ           
وگـو بـا      جمهور آمريكا در گفت رئيس

شبكه فاكس نيوز كه ويديوي آن را در 
صفحه توييترش منتـشـر كـرده اسـت،         
باري ديگر ادعاهايي درباره انتـخـابـات    

 .آمريكا را عليه ايران مطرح مي كرد
شايد فقط ايران اسـت    : او مدعي شد

خـواهـد مـن در           كه بيشتر از چين مـي 
  .انتخابات شكست بخورم

ظرف سـه  ( او در ادامه مدعي شد كه 
پس از پيـروزي دوبـاره اش       )  هفته اول

در انتخابات آمريكا با ايران به تـوافـقـي    
دست پيدا خواهد كرد و ايران مـنـتـظـر     

 .است توافقي با آمريكا انجام دهد
رئيس جمهور آمريكا بـر ادعـايـش      

آن ها مي خواهند ببينند چه مـي    :  افزود
اما اگر جو بايدن هم در انتخابـات  .  شود

پيروز شود، مي توانند توافـقـي مـانـنـد        
توافقي را كه با جان كري انجام دادنـد،  
ــد           ــنــــ ــدهــــ ــام بــــ ــجــــ  .انــــ

ترامپ در مدت اخير چند بـار ادعـاي       
توافقي زودهنگام با ايران را در صورت 
پيروزي دوباره اش در انتخابات رياست 

آمريكا تـكـرار كـرده       2020جمهوري 
  .است

دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريكـا  
پيش از اين در جـمـع هـوادارنـش در         

ايران دوران   :  مدعي شد ايالت ويرجينيا

جـمـع كـل      .  سختي را مـي گـذرانـد         
توليدات داخلي آن ها به حدي پـايـيـن    

آن هـا    .  آمد كه نمي توانيد تصور كنيد
آن هـا احـتـمـاال         .  توافق خواهند كـرد 

پـس از    ( ظرف يك هفته يـا يـك مـاه       
توافق خواهنـد  )  پيروزي ام در انتخابات

آن ها با مـن تـمـاس خـواهـنـد             .  كرد
ده روز طـول      ( خواهند گـفـت  .  گرفت
ها منـتـظـرنـد      آن).  كرد اشتباه مي.  كشيد

اگـر  .  ببينند كه من پيروز مي شوم يا نـه   
 .ها تـوافـق مـي كـنـنـد           پيروز شوم، آن
اگر هم به دليلي پيروز :  ترامپ ادامه داد

نشوم، صبر مي كنند و يكي از بهـتـريـن    
زمان آخرين توافقي كـه     توافق ها را از

 150با آن ها انجام داديم و در آن مبلغ   
ميليارد دالر به خاطر هيچ چيز به آن هـا  

آن توافق حـتـي   .  داديم، انجام مي دهند

هـمـيـن حـاال       .  توافقي بلند مدت نـبـود  
. زمان آن تقريبا تمـام شـده اسـت          هم

انگـار  .  مانند يك توافق كوتاه مدت بود
يك مغازه را در يـك مـركـز خـريـد          

اين ها كشورهايي هسـتـنـد    .  اجاره كنيد
به مـدتـي     .  كه با آن ها سر و كار داريد

طوالني احتياج اسـت امـا آن تـوافـق             
 .كوتاه مدت بود

ترامپ همچنين در حضور جـمـعـي     
در ايالت آريزونا با تكرار اين ادعا كـه    
ايران خواستار پيروزي جو بايدن نـامـزد   
دموكرات رياست جمهوري آمـريـكـا      

) اگر من پيـروز شـوم    : ( گفته بود است،
در ماه اول يا زودتر به توافقي بـا ايـران     

: وي ادعـا كـرد      .دست خواهيم يـافـت  
ايران بسيار مشتـاق انـجـام دادن يـك           

اما من گفتم كه تا پـس از    .  توافق است
 .انتخابات صبر كنيم

آن ها هم مي خواهنـد  :  ترامپ افزود
صبر كنند، چرا كه فرصتي وجـود دارد    
كه اگر بايدن در انتخابات پيروز شـود،    

بـه     ميليارد دالر ديـگـر       150مانند قبل 
 . آنها بدهند

احـمـقـانـه تـريـن         )  توافق هسته اي  ( 
توافقي بود كه تا به حال وجود داشـتـه     

 .است
جمهور آمريكا روز دوشـنـبـه       رئيس

حضـور جـمـعـي از          در هفته قبل نـيـز    
هــوادارانــش گــفــت كــه والديــمــيــر        

جمهور روسيه، شي رئيـس   رئيس پوتين
جمهور چين، كيم جونگ اون رئـيـس     
جمهور كره شمالـي و رجـب طـيـب           
اردوغان رئيس جمهور تركيه شـطـرنـج    
بازاني در سطح جهاني هستند كه منتظـر  
پيروز شدن جو بايـدن در انـتـخـابـات          

 .هستند
ترامپ اظهار كرد كه بـايـدن قـادر        
نخواهد بود به عنوان شريكي بـرابـر بـا      

ها همكاري كند چرا كه در بهتـريـن    آن
هايش عملـكـرد خـوبـي نـداشـتـه             سال
طبق ادعاي ترامـپ، تـهـران هـم         . است

خواهان پيروزي اين نامـزد دمـوكـرات      
  .در انـتـخـابـات سـوم نـوامـبـر اسـت               

بالفاصله    اگر ما پيروز شويم:  وي گفت

به توافقي با ايران دست پيدا خـواهـيـم      
 .كرد

ترامپ هشدار داد كه بـايـدن هـيـچ       
تجربه اي در مذاكرات با پكن ندارد و   
اگر او دوباره در انتخابات پيروز نشـود،  

 .چين آمريكا را تصاحب خواهد كرد
جمعي خصوصي  ترامپ همچنين در

وعـده    از هوادارانش نيز پيـش از ايـن      
يابي بـه نـوعـي تـوافـق           انتخاباتي دست

وي در   .قريب الوقوع بـا ايـران را داد        
ويديويي كه پايگاه خـبـري جـويـيـش        
اينسايدر آن را منتشر كرد، در اين بـاره  

اگر ما در انتخابـات پـيـروز       : مدعي شد
بـا   شويم، ظرف چهار هفته بـه تـوافـق       

 .ايران دست پيدا مي كنيم
اظهارات ترامـپ در ايـن بـاره در            

شـود كـه مـقـامـات             حالي مطرح مـي 
اند پيـش از     كشورمان بارها تاكيد كرده

خروج آمـريـكـا از بـرجـام در ايـن                 
اند  چارچوب با اين كشور مذاكره كرده

و تنها در صورت بازگشت آمريكـا بـه     
برجام و پايبندي كامل به تعهداتـش بـا     
اين كشور مذاكراتي انـجـام خـواهـنـد        

مجيد تخت روانچي نماينده دائمـي  .داد
ــل در              ــل ــان م ــازم ــان در س كشــورم

وگويي درباره اين كه در صورت  گفت
برگزيده شـدن هـر يـك از رقـبـاي                
انتخـابـاتـي دو حـزب دمـوكـرات و               

جـو بـايـدن و        ( خواه آمريكـا  جمهوري
، تعامل ايران با آمريكا و ) دونالد ترامپ

ديگر شركاي بـرجـام بـر سـر تـوافـق             
اي چگونه خواهد بـود، تـوضـيـح        هسته
اول از همه اين كه ما تمـايـلـي بـه       :  داد

دخالت دادن خـودمـان در سـيـاسـت            
داخلي آمريكا نداريم، بنابراين ايـن بـر     
عهده مردم آمريكا اسـت كـه رئـيـس         
. جمهور بعدي چه كسـي بـايـد بـاشـد         

چيزي كه براي ايران و ديگر كشـورهـا   
المـلـلـي     مهم است، احترام به قوانين بين

باشد كه بايد زميـنـه اجـراي آن از           مي
مـهـم   .  طرف دولت آمريكا فراهم شـود 

نيست كه يك دولت دموكراتـيـك در     
كاخ سـفـيـد بـاشـد يـا يـك دولـت                 

خواه، تعهدات آمريكـا بـايـد       جمهوري
هاي آمـريـكـا اجـرا          توسط تمام دولت

 .شوند
بنابراين، قـطـعـنـامـه        :  روانچي افزود

المللي اسـت     بخشي از قوانين بين 2231
و دولت آمريكا تعهدي قانوني نسبت به 

 2231رعايت كردن مقررات قطعنـامـه     
 2231اگر دولت بعدي قطعنامـه       . دارد

را قبول داشته باشد و مقررات برجام را   
كـنـم      با صداقت اجرا كند، فـكـر مـي       

امكان اين وجود خـواهـد داشـت كـه         
آمريكا براي مـذاكـره دربـاره مسـائـل          
مختلف مربوط به ايران، در چـارچـوب   
كميسيون مشترك بـه ديـگـر اعضـاي         

اين چيزي است كه بايـد  .  برجام بپيوندد
منتظر باشيم و ببينيم آيا آمـريـكـا ايـن         

  .تصميم را خواهد گرفت يا نه

 :استاندار كرمان تشريح كرد

حجم پروژه هاي دولتي قابل بهره برداري در هفته 
 ، سه برابر شده است98دولت امسال نسبت به سال 

 !كنم هفته با ايران توافق مي 3ظرف : ترامپ

انتخابات رياست جمهوري 
برگزار  1400خرداد  28

 شود مي
ريـيـس سـتـاد       : سرويـس خـبـر     

: انـتـخـابـات كشـور اعـالم كـرد             
را بـراي     دو تـاريـخ   وزارت كشور

انتخابات سيزدهمين دوره ريـاسـت   
جمهوري پـيـشـنـهـاد كـرده بـود            

شوراي نگهبـان بـا بـرگـزاري          كه
خـرداد     28انتخابات در تـاريـخ         

 .موافقت كرد 1400
به گزارش ايرنا، جـمـال عـرف      
روز دوشنبه در نشـسـت خـبـري           

ــزود ــه دوم        :  اف ــرحل ــررات م ــق م
شهريورماه مجلس يازدهم مانند مرحله اوليه اعمال خواهد شـد   21انتخابات 

ارائه دهنـد و سـپـس         ماه قبل از انتخابات 6يعني افراد بايد استعفاي خود را 
 .نام كنند ثبت

تقويم انتخابات :  گفت 1400درباره انتخابات  رييس ستاد انتخابات كشور
شود كه آن هم مرحله اسـتـعـفـا بـراي           رياست جمهوري از اسفند آغاز مي

وضعيت انتخابـات   . متوليان امر است كه سه ماه قبل از شروع بايد انجام شود
شوراها و خبرگان رهبري هم به اين شكل است و فرايند انتخابـات ايـن دو       

 .هم اسفند امسال آغاز خواهد شد
 1400خـرداد       28و      21   دو تـاريـخ       وزارت كشـور    : عرف ادامه داد  

شوراي نگهبان با برگزاري انتـخـابـات در       انتخابات را پيشنهاد كرده بود كه
 .موافقت كرد 1400خرداد  28تاريخ 

دولت هيچ برنامه اي بـراي      :  تقسيمات كشوري، اظهار كرد عرف درباره
 .ايجاد استان جديد ندارد

 450اسـتـان،        31در بحث تقسيمات كشوري در مجموع   :  وي ادامه داد
 639هـزار و       2شهر و  361بخش، يك هزار و  104شهرستان، يك هزار و 

 .دهستان در كشور فعال است
مرحله دوم يازدهمين دوره انتخابات مـجـلـس شـوراي          به گزارش ايرنا،
نفـر   22نماينده از ميان  11گانه به منظور انتخاب  هاي يازده اسالمي در حوزه

انـد، بـرگـزار         از نامزدهايي كه بيش ترين آرا را در مرحله اول كسب كرده
 -اشتهارد و فرديس، دهلران  –لنجان، ميانه، سميرم، بيجار، كرج .خواهد شد
حميديه و كارون، زنجان و طـارم،    -باوي  -آبدانان و بدره، اهواز  -دره شهر

بـنـدر گـز و          -تـركـمـن     -اسالم آباد غرب و داالهو، كرمانشاه، كردكـوي 
اي است كه دومين مرحله انتخابات يـازدهـمـيـن      حوزه انتخابيه 11گميشان، 

 .دوره مجلس شوراي اسالمي در آنجا برگزار خواهد شد
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