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آموزش پایه های 
اول و دوم ابتدایی 

حضوری است

20 بستری  و 2 فوتی 
در شبانه روز گذشته

دکتر مهدی شفیعی، سخنگوی این دانشگاه عصر جمعه 
26 دی ماه، با بیان اینکه طی 24 ساعت گذشته، 20 بیمار 
جدید کرونا در بیمارستان های استان بستری شده اند، 
گفت: »14 نفر از آن ها از حوزه ی دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان)شامل راور، رابر، بافت، بردسیر، کوهبنان، کرمان، 
شهربابک، زرند، ارزوئیه( و  یک نفر از بستری شدگان از 
حوزه ی دانشگاه جیرفت هستند« او گفت: »از مناطق 
تحت پوشش دانشگاه رفسنجان، موردی از بیماری گزارش 
نشده است، چهار نفر از بستری شدگان از حوزه ی دانشکده 

سیرجان و یک نفر از حوزه ی تحت دانشگاه بم هستند«
شفیعی با بیان این که در حال حاضر، 127 بیمار کرونا در 
بیمارستان های استان بستری هستند، ادامه داد:»86 
نفر از بیماران بستری در حوزه  علوم پزشکی کرمان هفت 
نفر حوزه  علوم  پزشکی رفسنجان، 11 نفر حوزه  جنوب، 
پنج نفر در حوزه  دانشگاه بم و 18 نفر از حوزه  دانشکده 

علوم پزشکی سیرجان بستری هستند.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان بم: یک هزار و 890 نفر در هر دو 
مرحله برای طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام بعمل آوردند .

آغاز به کار سامانه پرداخت 
تسهیالت وام قرض الحسنه 

مستمری بگیران تامین اجتماعی
صادرات صنایع دستی 

کرمان صفر است
عارف: کاندیدای عاریه ای 
توهین به اصالحات است

رئیس اتاق بازرگانی کرمان به استناد گزارشی که در کارگروه 
توسعه صادرات استان ارائه شده، گفت که رقم صادرات 

صنایع دستی استان صفر است.سیدمحمدرضا طبیب زاده، 
در مراسم گشایش رویداد هنرهای سنتی کرمان در محل 
موزه هنرهای معاصر صنعتی که تا 20 بهمن ماه ادامه دارد، 

گفت: صادرات صنایع دستی کرمان با این عظمت و تنوع 
صفر است و این صفر، خیلی معنادار است.

رئیس بنیاد امید ایرانیان گفت: برای انتخابات پیش رو 
افراد شایسته درون جریان اصالحات بسیار داریم. باید با 

استفاده از نیروهای شایسته و کارآمد، بسیاری از برنامه ها 
را برای پاسخگویی به همه مطالبات مردم انجام دهیم.

او  اظهار کرد: من حزب ندای ایرانیان را یکی از 
دستاوردهای جریان اصالحات در دهه 90  و این دهه را 

دهه جوانان این جریان می دانم.

شهردار 
رفسنجان 
انتخاب شد

مدیرکل  اسکندری نسب  احمد 
آموزش و پرورش استان کرمان در 
نشست با شورای معاونان آموزش و 
پرورش استان در تشریح مصوبه ی 
جدید ستاد ملی کرونا در خصوص 
بازگشایی مدارس، بیان کرد:»آموزش 
برای پایه های اول و دوم ابتدایی و نیز 
دروس عملی شایستگی های فنی در 
شاخه های کارودانش و فنی حرفه ای 
در مناطق زرد و آبی از ابتدای بهمنماه 
به صورت حضوری برگزار می شود و 
بازگشایی در مدارس زیر 50 نفر و 
مناطق آبی برای تمام پایه ها خواهد 
بود« وی افزود:»این مصوبه برای تمام 
مناطقی که توسط ستاد ملی مقابله با 
کرونا تعیین وضعیت شده اند، بدون 

استثنا اجرا خواهد شد«

مشکل  ارتباط 
تلفن همراه 

در جنوب حل می شود
اعظمی،  اهلل  ذبیح 
مردم  نماینده 

جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای 
اسالمی در جلسه اقتصاد مقاومتی گفت: 
پیگیری مشکل خطوط تلفن همراه انجام 
شد، تمام روستا ها مورد بررسی قرار گرفت 
و مبلغی حدود 750 میلیارد تومان برآورد 
هزینه شده است.او افزود: وزیر ارتباطات 
برای بررسی و رفع مشکالت موجود در 
حوزه ارتباطات منطقه بزودی به جنوب 
کرمان سفر می کند. نماینده مردم جیرفت 
و عنبرآباد در مجلس تصریح کرد: مشکل 
راه های روستایی و طرح های نیمه تمام 
راهداری و راه و شهرسازی باید هرچه زودتر 
تعیین تکلیف شود.اعظمی ضمن تشکر از 
بانک کشاورزی برای حمایت و همکاری با 
کشاورزان گفت: بانک کشاورزی برای باز 
پرداخت تسهیالت و بدهی بانکی کشاورزان 
مهلت و قول مساعد داده است.او با اشاره به 
مشکل سرمازدگی اخیر در جنوب کرمان 
افزود: با تایید سازمان جهاد کشاورزی، 
مبلغی بیش از 2 هزار میلیارد تومان خسارت 

ناشی از سرما زدگی اعالم شده است.
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آگهي مناقصه عمومي تجديد شده  
 )نوبت دوم( شماره 99/41/ع

شركت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد " اجرای عملیات حفاری ژئوتكنیك و آبشناسی به میزان 
22270 متر با قطر HQ" را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانكار واجد شرایط و دارای رتبه حداقل 4 در رشته 
کاوش های زمینی  از سازمان برنامه و بودجه واگذار نماید. لذا مناقصه گران می توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به 
آدرس الكترونیكی WWW.GEG.IR  مراجعه  و اسناد مذکور را از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمایند. مهلت 
تحویل پاكات ساعت 9 الی 14 روز چهارشنبه  مــورخ 99/11/15 در محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و 
یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران می باشد. ضمنًا بازدید از محل اجرای موضوع مناقصه روز یكشنبه مورخ 99/11/5 
مقرر شده است. شركت معدنی و صنعتی گل گهر در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات بدون نیاز به ذكر دلیل و بدون 

مدیریت قراردادها و معامالت جبران خسارت مختار می باشد.
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

فراخـوان مناقصهفراخـوان مناقصه
مناقصه گزار

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان نام

نشانی
کرمان –بلوار شهید صدوقی – روبه روی سه راه فارابی- کد پستی 7617899596- شناسه ملی 

1400275775

برآوردتضمین شرکت در مناقصه       مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی 

مبانی مبلغ)ریال( مبلغ )ریال(نوع مدت) روز(موضوع شماره فراخوان 

2099003501000110

)2001/21/08(محوطه سازی پروژه سه جانبه مسکن مهرآبادگران 
و مسکن مهر صنعت چاپ )اجرای محوطه و حصار پروژه سه 
جانبه مسکن مهر 60 واحدی آبادگران و محوطه مسکن مهر 

صنعت چاپ(

150

براساس آیین 

نامه تضمین 

معامالت دولتی

230/000/0004/556/396/606
براساس فهرست بهای واحد پایه 

رشته آبینیه سال 1399

دریافت 
اسناد

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از تاریخ نشر اخرین اگهی به مدت حداقل چهار روزمهلت

تحویل 
پیشنهاد ها 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از اخرین روز مهلت دریافت اسناد به مدت حداقل ده روزمهلت

گشایش
 پیشنهادها

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

طبق اسناد مناقصهزمان

نوبت اول

مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت 
معدنی و صنعتی گل گهر، عصر امروز در 
محل سازمان ایمیدرو برگزار شد.به گزارش 
روابط عمومی و امور بین الملل شرکت معدنی 
و صنعتی گل گهر، در مراسمی که عصر امروز با 
حضور مهندس جعفری معاون وزیر و رئیس 
هیئت عامل ایمیدرو، اعضا هیئت مدیره شرکت 
گل گهر و نماینده سهامداران در محل سازمان 
ایمیدرو برگزار شد، از زحمات مهندس جمشید 
مالرحمان تقدیر به عمل آمد و مهندس ایمان 
عتیقی، رسما به عنوان مدیرعامل جدید 
 شرکت معدنی و صنعتی گل گهر معرفی شد. 

مهندس ایمان عتیقی از مدیران باسابقه 
شرکت گل گهر است و چندین سال فعالیت 
در قسمت های مختلف مدیریتی این شرکت 
را در کارنامه دارد که مهم ترین آن عضویت در 
هیئت مدیره شرکت گل گهر و همچنین معاون 
 مدیرعامل و مدیر مجتمع گل گهر می باشد.

هیئت مدیره  در  عضویت  همچنین  وی 
و  گهرروش  و  فوالد  جهان  شرکت های 
هیئت مدیره باشگاه گل گهر، معاون پشتیبانی 
مجتمع گل گهر، مدیر رفاه و خدمات اجتماعی 
شرکت گل گهر و رییس نظارت تولید و فروش 

شرکت گل گهر را نیز در کارنامه دارد.

 با برگزاری مراسم تودیع و معارفه در سازمان ایمیدرو؛

  مهندس ايمان عتیقی، رسما مديرعامل گل گهر شد

استاندار کرمان سرانجام به جیرفت و عنبرآباد سفر کرد
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آموزش پایه های اول و دوم 
ابتدایی حضوری است

احمد اسکندری نسب مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان در 
نشست با شورای معاونان آموزش و پرورش استان در تشریح مصوبه ی 
جدید ستاد ملی کرونا در خصوص بازگشایی مدارس، بیان کرد:»آموزش 
برای پایه های اول و دوم ابتدایی و نیز دروس عملی شایستگی های فنی 
در شاخه های کارودانش و فنی حرفه ای در مناطق زرد و آبی از ابتدای 
بهمنماه به صورت حضوری برگزار می شود و بازگشایی در مدارس زیر 
50 نفر و مناطق آبی برای تمام پایه ها خواهد بود« وی افزود:»این مصوبه 
برای تمام مناطقی که توسط ستاد ملی مقابله با کرونا تعیین وضعیت 
شده اند، بدون استثنا اجرا خواهد شد«اسکندری نسب اظهارکرد:»در 
هیچ شرایطی نباید دانش آموزان بیش از 10 نفر در کالس حضور 
یابند و شیوه نامه ی نحوه ی گروه بندی، ورود و خروج و میزان حضور 
دانش آموزان به دلیل تفاوت در شرایط مدارس، توسط شورای مدرسه 
تدوین شده و ارسال می شود«.اودر خصوص آمادگی مدارس برای 
حضور دانش آموزان، گفت:»تمهیدات الزم در دستورالعمل ابالغی در 
نظر گرفته شده و در آن وظایف ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و 
مناطق و مدیران مدارس مشخص است؛ و رعایت مقررات و پروتکل های 
بهداشتی و نظارت بر آن ها مورد تاکید است«.  مدیرکل آموزش و پرورش 
استان کرمان با بیان این که مدرسه در شرایط فعلی کارکردهای عادی 
خود را نخواهد داشت؛ گفت:»مدارس می بایست طبق شیوه نامه های 
ارسال شده با رعایت نکات بهداشتی و در نظر گرفتن تهویه ی مناسب در 
کالس ها عمل کنند و حتی المقدور زمان حضور دانش آموزان در مدرسه 
در حد ضرورت و معطوف به آموزش باشد«او ضمن تشکر و قدردانی 
از زحمات معلمان با بیان این که بحث آموزش از تدریس جدا است، 
گفت:»مسئله ی امروز دانش آموزان پایه ی اول و دوم ما یک مسئله ی 

ملی است و بحث سواد یک نسل در میان است« 

صادرات صنایع دستی 
کرمان صفر است

رئیس اتاق بازرگانی کرمان به اســتناد گزارشــی که در کارگروه 
توســعه صادرات اســتان ارائه شــده، گفت که رقــم صادرات 
صنایع دستی استان صفر است.ســیدمحمدرضا طبیب زاده، در 
مراسم گشــایش رویداد هنرهای ســنتی کرمان در محل موزه 
هنرهای معاصر صنعتی کــه تا 20 بهمن ماه ادامــه دارد، گفت: 
صادرات صنایع دســتی کرمان با این عظمت و تنوع صفر است و 
این صفر، خیلی معنادار است.او افزود: با این شهرت جهانی و ملی، 
چرا وضعیت این گونه است در حالی که همه هم کار خود را دارند 
به خوبی انجام می دهند.طبیب زاده اضافه کرد: بررسی ما نشان داد 
که انسجام کافی در بخش های مختلف صنایع دستی وجود ندارد 
و هرکســی کار خود را پیش می برد.رئیس اتاق بازرگانی کرمان 
گفت:تشکیل انجمن صنایع دســتی که با پیشنهاد آقای رضاپور 
مطرح شد، برای ایجاد این انســجام بود اگرچه برای تاسیس آن، 
مشکالتی وجود داشت ولی عشق و عالقه در کسانی که کار را دنبال 
می کردند، وجود داشت و اتاق هم کمک کرد تا این انجمن شکل 
بگیرد.انجمن ایجاد انسجام بین هنرمندان و فعاالن صنایع دستی 

را به عهده گرفته و روز به روز هم در حال گسترده شدن است.
نخستین رویداد هنرهای ســنتی کرمان در محل موزه هنرهای 
معاصر صنعتی، روز پنجشنبه، با برگزاری آیینی رسمی آغاز به کار 
کرد.در جریان این رویداد، ۴۴7 اثر از هنرمندان صنایع دســتی 

کرمان تا 20 بهمن ماه در معرض دید عموم قرار می گیرد.
این رویداد را انجمن صنایع دســتی کرمان حدود سه ماه پس از 
تاسیس، برنامه ریزی و با مشارکت موزه صنعتی، آن را اجرایی کرده 
است.این درحالیست که مدیرکل وقت میراث فرهنگی کرمان در 
سال 97 گفته بود بخش زیادی از صادرات صنایع دستی کرمان از 
گمرکات تهران و استان های دیگر انجام می شود که به دلیل وسعت 

و پراکندگی، آمار دقیقی از این صادرات در دست نیست.
به گفته غالمرضا فرخی گلیم شیرکی پیچ، قالی، پته، شال و صنایع 
فلزی بیشترین میزان صادرات صنایع دســتی کرمان را به خود 

اختصاص داده است.

فرمانده انتظامی اســتان کرمــان گفت: یگان 
پهپادی ناجا در کشــور در اســتان کرمان در 
فرودگاه بم راه اندازی و در روزهای آینده بهره 

برداری می شود.
ســرهنگ عبدالرضا ناظری در مراســم افتتاح 
پلیس فتای شهرستان اناراظهار کرد: شهرستان 
انار بــه عنوان یکــی از مبادی مهــم ورودی و 

خروجی استان کرمان به شمار می رود.
او افزود: ماموریتی که ما در اســتان کرمان در 
قبال امنیت کشور داریم این است که به عنوان 
اولین سنگر و خط مقدم بعد از استان های مرزی 
شرق کشور باید مرزداری کرده و امنیت کشور 
در گرو فعالیت و تالش همه مســئوالنی است 
که در این حوزه مســئولیت دارند و قطعا ایجاد 
زیرساخت های مناســب برای این حوزه امری 

الزم و ضروری بود.
ناظری ادامه داد:یکی از مبادی که سبب ناامنی 
در استان و ســرایت آن به سایر نقاط کشور می 
شد کویر بود که با همت مسئولین ناجا و فرمانده 
انتظامی کشــور و عنایت ســتاد کل نیروهای 

مســلح، یگان پهپادی ناجا در کشور در استان 
کرمان در فرودگاه بم راه اندازی شد و پروازهای 
آزمایشی پهپادهای توانمند رصد و عملیاتی در 
این استان با موفقیت انجام شــد و در روزهای 

آینده بهره برداری می شود.
فرمانده انتظامی اســتان کرمان تصریح کرد: 
امروز از بندر چابهار و کنارک تــا تمامی کویر 
لوت و دشت ورامین را در تیررس دید پهپادهای 
پرافتخار ناجا داریم و تمامی این کویر به صورت 
شبانه روزی رصد می شود و تحرک تمامی گروه 
ها و کاروان های اشرار تحت رصد قرار می گیرد.
او با بیان اینکه تهدید کویــر تبدیل به فرصتی 
برای توجه نیروهای انتظامی و استفاده از فناوری 
های روز به عنوان یک ســازمان هوشمند شده 
اســت، تاکید کرد: کویر ناامن ترین مکان برای 
اشرار و امن ترین نقطه برای مسئولین و مردمی 
اســت که می خواهند در این اســتان سرمایه 
گذاری کرده و از این نعمت خدادادی بهره ببرند.
او با اشاره به لزوم راه اندازی ایست و بازرسی انار 
در مبادی ورودی و خروجی و مهمترین کانال 

ورودی و خروجی اســتان، ابراز کرد: نیاز است 
مسئولین استانی هر چه سریعتر برای ساخت 
و ساز و تجهیز این ایســتگاه برای بهره برداری 
نیروهای انتظامی برای ارتقــای نظم و امنیت 

استان استفاده کنند، همت کنند.
ناظری در ادامــه بیان کرد: شهرســتان انار به 
واسطه زیرســاخت های امنیتی خوبی که در 
آن وجود دارد در حال گســترش است،خیرین 
امنیت ساز، مردم دلسوز و مسئولین با همت واال 
کمک می کنند که شهرستان انار توانمندی قرار 
گرفتن در راس امور امنیتی و انتظامی در کشور 

را داشته باشد.
فرمانده انتظامی استان کرمان تصریح کرد: انار 
به عنوان الگوی شهرستان امن و دارای امنیت 
پایدار، نظم و انضباط اجتماعی به عنوان رتبه اول 
کشوری می تواند مطرح شود و اقدامات خوبی 

در این حوزه انجام شده است.
او با اشاره به اینکه امنیت پایدار با کمک مردم 
محقق می شود، خاطرنشان کرد: رعایت قوانین، 
نظم اجتماعی و حقوق و قوانین مدنی با فرهنگ 

باالی مردم شدنی است.
ناظری با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقالب 
در همکاری و مشــارکت مردم در امور نیروی 
انتظامی و تامین زیرســاخت های انتظامی، به 
ورود خّیرین امنیت ســاز پرداخت و گفت: در 
شهرستان انار توسط مسئولین این امر محقق 
شد و مکانی برای سایت ستاد فرماندهی انتظامی 
شهرستان اختصاص دادند و امیدوارم با کمک 
خّیرین امنیت ساز تا دهه فجر به بهره برداری 
برسد. البته هر منطقه و شهرستانی که در حوزه 
امنیت پیش قدم باشــند بیشتر نیز مورد توجه 
خواهد بود و ما به عنوان مسئول انتظامی سهم و 
وظیفه خود را در حوزه تقویت و تجهیز نیرویی و 

امکانات ادا خواهیم کرد
فرمانده انتظامی استان کرمان به افتتاح پلیس 
فتای شهرستان انار اشــاره و بیان کرد: پلیس 
فتای شهرستان انار با همت خّیرین عزیز امنیت 
ساز به بهره برداری رسید و امروز شهرستان انار 
هجدهمین شهرستان اســتان کرمان است که 

پلیس فتا در آن راه اندازی می شود.
ناظری افزود: برای نخستین بار در استان شاهد 
روند نزولی جرائم فضای مجازی هستیم و کشف 

جرائم سایبری به ۸3 درصد رسیده است.

راه اندازی يگان پهپادی ناجا در استان کرمان

حاشیه در بارز 

از بازداشت دو مدیر ارشد 
تا شایعه برکناری سرپرست

انتشار خبرهایی مبنی بر بازداشت دو تن از مدیران ارشد شرکت 
تایرسازی بارز و برکناری سرپرست، این شرکت را به صدر اخبار 
کشانده.پنج شنبه شــب علی خضریان، نماینده مجلس و عضو 
کمیسیون اصل ۹0 در اینستاگرام خود از بازادشت دو تن از مدیران 
شرکت بارز خبر داد. آنطور که خبرگزاری فارس گزارش داده، او 
نوشــته که پس از فرار یکی از مدیران بزرگترین شرکت تایرساز 
کشور ) بارز ( دو نفر از مدیران ارشد آن نیز به دستور مقام قضایی 
بازداشت شدند.  طی ماه های گذشــته بارها در خصوص تخلفات 
عدیده آن شرکت به آقایان  شریعتمدرای  و رضوانی فر  تذکر دادم 

و اقدامی نشد!   خدا قوت به وزارت اطالعات برای مبارزه با فساد.  
این خبرگزاری همچنین به نقل از یک منبع آگاه نوشت که مشرفی، 
سرپرست شرکت الستیک بارز برکنار و به جایش فکری به عنوان 

مدیر عامل الستیک سازی بارز انتخاب شده.
مشرفی تکذیب کرد

علی اکبر مشرفی که سال ها سابقه حضور در شرکت بارز را دارد اما 
روز گذشته خبر برکناری خود را تکذیب کرده. این مدیر کرمانی 
می گوید که واقعیت با آنچه که در فضای مجازی منتشر شده فاصله 
دارد، قوه قضائیه یکی از مدیران و یک کارمند شرکت را بازداشت 

کرده در حالیکه هنوز جرم آن ها اثبات نشده است.
به گفته مشرفی این مساله ارتباطی به او ندارد و وی همچنان عضو 
هیات مدیره بارز است.سرپرست گروه صنعتی بارز در گفت وگو با 
»کرمان نو« تاکید کرد که درخواست من برای آمدن به کرمان به 

علت بیماری بوده و مربوط قبل از رخ دادن اتفاقات اخیر است.
مشرفی می گوید در دو ماه گذشته مریضی سخت کرونا گرفتم که 
22 روز در icu  بودم و 10 روز در بیمارستان و دکتر اجازه پرواز به 
من ندادند.رییس پیشین شورای شهر کرمان در خصوص فردی که 
گفته شده فرار کرده است گفت که مدیر بازاریابی شرکت که مدتی 
هم سرپرست سامان بازر بود، دو ماه پیش از ما مرخصی گرفت و 

به انگلیس رفت.
او تاکید می کند که در جریان رفتن او نبوده ایم

مشرفی در خصوص بازداشت کارمند این شرکت می گوید ما یک 
مدیر فروش با سابقه داشتیم و مسائلی داشت که برکنارش کردیم و 

چند شب پیش او و یکی از همکارانشان بازداشت شدند.
به گفته او تخلــف صورت گرفته پیــش از انتصابــش به عنوان 

سرپرست گروه صنعتی بارز اتفاق افتاده است.

ذبیح اهلل اعظمی، نماینده مردم جیرفت و 
عنبرآباد در مجلس شورای اسالمی در جلسه 
اقتصاد مقاومتی گفت: پیگیری مشکل خطوط 
تلفن همراه انجام شد، تمام روستا ها مورد بررسی قرار گرفت 

و مبلغی حدود 750 میلیارد تومان برآورد هزینه شده است.
او افزود: وزیر ارتباطات برای بررسی و رفع مشکالت موجود در 
حوزه ارتباطات منطقه بزودی به جنوب کرمان سفر می کند.

 نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس تصریح کرد: 
مشکل راه های روستایی و طرح های نیمه تمام راهداری و راه 

و شهرسازی باید هرچه زودتر تعیین تکلیف شود.
اعظمی ضمن تشکر از بانک کشاورزی برای حمایت و 
همکاری با کشاورزان گفت: بانک کشاورزی برای باز پرداخت 
تسهیالت و بدهی بانکی کشاورزان مهلت و قول مساعد داده 
است.او با اشاره به مشکل سرمازدگی اخیر در جنوب کرمان 
افزود: با تایید سازمان جهاد کشاورزی، مبلغی بیش از 2 هزار 
میلیارد تومان خسارت ناشی از سرما زدگی اعالم شده است.

اعظمی گفت: این موضوع را در مجلس و هیات دولت و از 
طریق وزرا پیگیری می کنیم برای کشاورزانی که در این 
موضوع صدمه دیده اند سرمایه در گسترش در اختیارشان 

قرار می گیرد تا بتوانند کشت دوم را انجام دهند.
او افزود: سرمایه در گردش در اختیار همه کشاورزان منطقه 
جنوب کرمان قرار می گیرد. اعظمی با اشاره به معیار های 
یونسکو بیان کرد:سد های صفا رود و سد بافت هیچ کدام 
مجوز های زیست محیطی ندارند و برای انتقال آب باید تمام 

راه ها بررسی شود.
او افزود: مسائل زیست محیطی با جزئیات کارشناسی شود 
تا نقل و انتقال بین حوزه ای باعث ایجاد مشکالت اجتماعی 
نشود.اعظمی با بیان مورد دیگری از یونسکو در رابطه با نقل 
و انتقال آب بین حوزه ای گفت: یکی دیگر از موارد این است 
که آب حوزه مبدا هیچ مشکلی را برای مقصد ایجاد نکند، در 
صورتی که پروژه انتقال آب هلیل رود باعث نابودی کشاورزی 

جنوب کرمان می شود.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: با انتقال آب هلیل رود به شمال استان کرمان 

معیشت یک میلیون نفر انسان به خطر می افتد.

رئیس انجمن خون و سرطان کودکان ایران و عضو 
هیات مدیره مرکز کنترل سرطان ایرانیان با بیان 
اینکه این مرکز در راستای انجام اقدامات حمایتی 
و تسکینی برای بیماران سرطانی اقدامات مهمی انجام داده است 
گفت: ۸00 هزار بیمار مبتال به سرطان در کشور وجود دارد.حسن 
ابوالقاسمی در حاشیه انعقاد تفاهم نامه راه اندازی ششمین مرکز 
کنترل سرطان ایرانیان بین مجموعه خیریه راهبری آال و موسسه 
خیریه بیماران خاص ثامن الحجج )ع( در کرمان افزود: موسسه 
مکسا )مرکز کنترل سرطان ایرانیان( مراکزی را به منظور ارائه 
خدمات حمایتی تسکینی و پیشگیری از سرطان در کشور افتتاح 
می کند.او تاکید کرد: ساالنه 120 هزار بیمار سرطانی به جمعیت 
این بیماران اضافه می شود و طب حمایتی تسکینی اقدام مهمی 

است که بیماران سرطانی به آن نیاز دارند.
رئیس انجمن خون و سرطان کودکان ایران با بیان اینکه موسسه 
مکسا اقدامات به زمین مانده و مغفول شده در زمینه مدیریت 
کنترل سرطان را در کشور بر عهده دارد و این مرکز هم اکنون در 
تهران، اصفهان  قم، کاشان و مشهد راه اندازی شده است.او با اشاره 
به راه اندازی ششمین مرکز کنترل سرطان ایرانیان در موسسه 
خیریه بیماران خاص استان کرمان افزود: در راستای راه اندازی 
این مرکز خیرین کرمانی دعوت شده اند و محل استقرار این مرکز 
مورد بازدید قرار گرفته و قرار است بزودی امکانات و تجهیزات 
مورد نیاز آن تامین شود.ابوالقاسمی گفت: موسسه خیریه مکسا 
اقدامات حمایتی و تسکینی مانند تامین نیاز بیماران سرطانی به 
مسکن های قوی، سوندگذاری، آموزش کلستومی تامین ویلچر و 
خدمات روانشناسی را بر عهده دارد تا بیماران به زحمت نیفتند و 

زندگیشان از کیفیت بهتری برخوردار باشد.
او شیوع سرطان خون را در کودکان، سرطان پستان را در بانوان 
و سرطان دستگاه گوارش را در آقایان از جمله شایع ترین انواع 
سرطان در کشور عنوان کرد.تفاهم نامه راه اندازی ششمین مرکز 
کنترل سرطان ایرانیان پنجشنبه گذشته بین مجموعه خیریه 
راهبری آال و موسسه خیریه بیماران خاص ثامن الحجج )ع( در 
کرمان منعقد شد.قرار است ظرف یک ماه آینده ساختمان این 
مرکز در کرمان تجهیز شود و این بخش تا پایان سال جاری به 

صورت عملیاتی آغاز به کار کند. 

دکتر مهدی شــفیعی، ســخنگوی این دانشــگاه عصــر جمعه 26 
دی ماه، با بیان اینکه طی 24 ســاعت گذشته، 20 بیمار جدید کرونا 
در بیمارستان های استان بستری شــده اند، گفت: »14 نفر از آن ها 
از حوزه ی دانشــگاه علوم پزشــکی کرمان)شــامل راور، رابر، بافت، 
بردســیر، کوهبنان، کرمان، شــهربابک، زرند، ارزوئیه( و  یک نفر از 

بستری شدگان از حوزه ی دانشگاه جیرفت هستند«
 او گفت: »از مناطق تحت پوشــش دانشگاه رفســنجان، موردی از 
بیماری گزارش نشده اســت، چهار نفر از بستری شدگان از حوزه ی 

دانشکده سیرجان و یک نفر از حوزه ی تحت دانشگاه بم هستند«
شــفیعی با بیان این کــه در حــال حاضــر، 127 بیمــار کرونا در 
بیمارستان های استان بستری هستند، ادامه داد:»86 نفر از بیماران 
بستری در حوزه  علوم پزشــکی کرمان هفت نفر حوزه  علوم  پزشکی 
رفسنجان، 11 نفر حوزه  جنوب، پنج نفر در حوزه  دانشگاه بم و 18 نفر 
از حوزه  دانشکده علوم پزشکی سیرجان بســتری هستند و خدمات 

بیمارستانی به آن ها ارائه می شود«
وی اظهار کــرد: »از ابتدای اپیدمی تاکنون 15 هــزار و 833 نفر در 

استان، به دلیل ابتال به کرونا بستری شده اند«
مدیر گروه مبارزه با بیماری های واگیردار دانشــگاه علوم  پزشــکی 
کرمان سپس اظهار کرد: »متاسفانه در 24 ساعت گذشته، دو بیمار 
کرونا نیز جان خود را از دســت دادند که هــر دو نفر از مناطق تحت 

پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمان هستند«
به گفته ی شفیعی، از ابتدای اپیدمی کرونا در استان تاکنون، 23۹۹ 

نفر به دلیل ابتال به کوویدـ  1۹ جان خود را از دست داده اند. 

20 بستری و 2 فوتی 
در شبانه روز گذشته

مشکل ارتباط تلفن همراه 
در جنوب حل می شود

 800 هزار بیمار سرطانی 
در کشور وجود دارند

خبر

خبر

خبر

روابط عمومی شهرداری کوهبنان

آگهی مناقصه شهرداری کوهبنان
شـهرداری کوهبنان در نظر دارد عملیات زیرسـازی و آسـفالت خیابان اصلی مسـکن مهر را از 

محل اعتبارات تملک دارایی های سـرمایه ای از طریق انتشـار اسـناد خزانه به مبلغ 4.1۳7.000.000 
ریـال و مبلـغ ۶.207.000.000 ریـال بـه صـورت نقـد از طریـق مناقصـه عمومی یک مرحلـه ای به 
پیمانـکاران واجـد شـرایط واگـذار نماید، لـذا از کلیه اشـخاص حقوقی کـه در ایـن زمینه فعالیت 
دارنـد دعـوت بعمـل می آید از تاریـخ درج آگهی به مـدت 10 روز ضمن واریز مبلـغ 1.000.000 ریال 
به شـماره حسـاب 217۸۸00055707 نزد بانک سـپه شـعبه کوهبنان بنام شـهرداری نسـبت به 
دریافـت اسـناد مناقصه به شـهرداری مراجعه و قیمت پیشـنهادی خـود را در پاکت هـای الک و 

مهر شـده حداکثـر تا تاریخ99/11/4 روز شـنبه بـه دبیرخانه شـهرداری تحویل نمایند.

در ضمن بازگشایی پاکت های مذکور ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ99/11/5 می باشد.
1. ارائه ضمانتنامه بانکی به مبلغ 500.000.000 ریال.

2. در صورت انصراف نفرات اول تا سوم سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
۳. به پیشنهادات فاقد ضمانتنامه، مشروط، مخدوش و اسنادی که پس از تاریخ مذکور 

ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4. شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

آدرس  به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  در  مناقصه  آگهی  ضمنا 
گردیده  ثبت   2099092۳۳۶000002 فراخوان  شماره  به  و   www.Setadiran.ir

است.
 شماره تلفن های 0۳4۳۳492۶44 - 0۳4۳۳4925۶۶ دورنگار 0۳4۳۳492515

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
مساحت  به  کرمان   8 بخش  اصلی   460 از  فرعی   11 پالک  باغچه  و  یکبابخانه  ششدانگ  چون 
1487/06مترمربع واقع در کوهپایه ده شیب روحی اباد مورد تقاضای خانم فاطمه سلطانی راد نیاز به 
تحدید حدود دارد و اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمی باشد لذا حسب درخواست 
وارده بشماره 1101/19642-99/10/23مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن منتشر و عملیات تحدیدی آن از ساعت 
8 صبح روز 99/11/20در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا به مالک )مالکین امالک مجاور( رقبه مزبور اخطار میگردد 
که در موعد مقرر در این اعالن در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی 
مالک انجام و چنانچه کسی بر حدود وحقوق ارتقاقی آن اعتراضی داشته باشد بر طبق ماده 20 قانون حداکثر ظرف مدت 
30 روز پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم نمایند و ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
اعالم اعتراض مهلت دارند تا به دادگاه صالحه مراجعه و اقدام به تقدیم دادخواست نموده و رسید تقدیم دادخواست را از 
دادگاه اخذ و به این اداره تسلیم نمایند بدیهی است پس از گذشت مهلت یاد شده و ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست 
از سوی معترض توسط متقاضی ثبت عملیات ثبتی بنام وی ادامه خواهد یافت و هیچگونه ادعائی مسموع نخواهد بود.

. تاریخ انتشار :: شنبه 99/10/27
عیدی حافظی فر - رییس ثبت منطق یک / از طرف مصیب افشارمنش - م الف 1۳5۸

اگهی حصر وراثت 
ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان رودبار جنوب با سالم احتراما مقتضی است  با 
توجه به دادخواست آقای قاسم دستور ده فرزند غالمحسین به خواسته حصر ورثه مرحوم غالمحسین 
دستور ده فرزند عزیز ورثه اعالم شده حين الفوت مرحوم را دریک نوبت روزنامه  چاپ و نشر نمایید 
تا چناچه ورثه  ای دیگر داشته باشند یا وصیت نامه ای وجود داشته باشد ظرف مدت یک ماه از تاریخ چاپ به این 
شورا اعالم نمایند واال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد.1- مولدد ستور ده - فرزند متوفی 2- - قاسم دستورده  
فرزند متوفي ٣- محمد دستورده  فرزند متوفی4-مجید دستور ده فرزند متوفی 5 - محموددستوره  فرزند متوفی 
6- ابراهيم  دستور ده  فررند متوفي 7- كمدوست دستورده فرزند متوفي 8- زهرادستور ده  فرزند متوفي9- زهره 

دستورده فرزند متوفي 10- مهنازه دستور ده فرزند متوفي 11- روشن دستورده- فرزند متوفی
شورای حل اختالف جازموریان

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
مساحت  به  کرمان   8 بخش  اصلی   460 از  فرعی  پالک12  باغچه  و  یکبابخانه  ششدانگ  چون 
1553/77مترمربع واقع در کوهپایه ده شیب روحی اباد مورد تقاضای خانم میترا هوشمند و نیاز به 
تحدید حدود دارد و اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمی باشد لذا حسب درخواست 
وارده بشماره 1101/19643-99/10/23مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن منتشر و عملیات تحدیدی آن از ساعت 
8 صبح روز 99/11/20در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به مالک )مالکین امالک مجاور( رقبه مزبور اخطار میگردد 
که در موعد مقرر در این اعالن در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی 
مالک انجام و چنانچه کسی بر حدود وحقوق ارتقاقی آن اعتراضی داشته باشد بر طبق ماده 20 قانون حداکثر ظرف مدت 
30 روز پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم نمایند و ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
اعالم اعتراض مهلت دارند تا به دادگاه صالحه مراجعه و اقدام به تقدیم دادخواست نموده و رسید تقدیم دادخواست را از 
دادگاه اخذ و به این اداره تسلیم نمایند بدیهی است پس از گذشت مهلت یاد شده و ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست 
از سوی معترض توسط متقاضی ثبت عملیات ثبتی بنام وی ادامه خواهد یافت و هیچگونه ادعائی مسموع نخواهد بود. 

تاریخ انتشار :شنبه 99/10/27
عیدی حافظی فر - رییس ثبت منطق یک / از طرف مصیب افشارمنش - م الف 1۳59

مسکن و داشتن سرپناه یکی از مهم ترین و از نیازهای 
اولیه بشر است که با گذشت زمان و پیشرفت در حوزه 
ساخت و ساز رونق بیشتری پیدا کرده است. دولت 
بعد از شکست  در طرح مسکن مهر سال گذشته 
اقدام به راه اندازی طرح دیگری به نام طرح ملی 
مسکن کرد.در این طرح برخالف مسکن مهر خبری 
از انبوه سازی نیست و دیگر ساختمان های بلند مرتبه 
ساخته نمی شود همچنین متقاضی خود عملیات 
ساخت و ساز را برعهده دارد.در این باره رئیس اداره راه 
و شهرسازی شهرستان بم می گوید:طرح اقدام ملی 
مسکن از مهرماه سال گذشته در شهرستان بم آغاز 
شد که با استقبال خوب مردم بم روبرو شد و در مرحله 
اول حدود 100 نفر ثبت نام کردند.حقیقی بیان کرد: 
مرحله بعدی این طرح در اسفندماه سال گذشته بود 
که جمعا یک هزار و 8۹0 نفر در هر دو مرحله ثبت نام 
بعمل آوردند و بعد از پاالیش انجام شده از این تعداد 
120 نفر از متقاضیانی که واجد شرایط بودند جهت 

انعقاد قرارداد معرفی شدند.
چه کسانی می توانستند در این طرح ثبت نام کنند؟

به گفته او متقاضیان این طرح باید از شرایط زیر 
برخوردار باشند: متاهل باشند، سابقه 5 سال سکونت 
در شهر مورد تقاضا را داشته و از سال 84 به بعد سند 
مالکیت به نام آن ها نبوده و تاکنون از امکانات و 
تسهیالت دولتی برای خرید مسکن استفاده نکرده 
باشند و شرایط طرح مسکن ملی برای دریافت 
تسهیالت اعم از اعتبارسنجی و غیره را نیز داشته 
باشند.حقیقی بیان کرد خانم های مجرد 35 سال 
به باال یا خود سرپرست نیز می توانستند در این طرح 

ثبت نام کنند.رئیس اداره راه و شهرسازی بم ادامه داد: 
با توجه به اینکه با نبود زمین در شهرستان بم مواجه 
شده بودیم طی بررسی های بعمل آمده زمین هایی 
که از جهت مسائل شهرسازی قابل تغییر کاربری 
بودند را تغییر کاربری دادیم.حقیقی افزود: این زمین 
ها را در سه قالب اجاره ۹۹ ساله ، فروش نقدی و 
اقساطی می توانستیم در اختیار متقاضیان قرار دهیم 
که طی کارشناسی های بعمل آمده در شهرستان بم 
زمین ها به صورت اجاره ۹۹ ساله به متقاضیان واگذار 
شد و متقاضی هر سال مبلغی حدود 20 هزار تومان 
پرداخت می کند.او در خصوص تعداد واگذاری این 
طرح گفت: تا کنون با 120 نفر از متقاضیان قرارداد 
بسته شده و با همکاری فرماندار و شهردار بم تعدادی 
زمین هم برای تغییر کاربری در دست اقدام داریم.
مازاد زمین هایی که در طرح تفضیلی افزوده خواهد 
شد را از طریق همین طرح در اختیار متقاضیان قرار 

خواهیم داد.
هدف طرح ملی مسکن چیست؟

هدف طرح مسکن ملی، خانه دار کردن 6 دهک 
جامعه است که این روزها در حال عملیاتی کردن 
است. تخصیص مسکن برای دهک های یک و دو 
توسط نهادهایی مانند کمیته امداد و بهزیستی 

صورت می گیرد . 
او از انعقاد تفاهم نامه با آموزش پرورش و نیروی 
انتظامی خبر داد و اظهارداشت: این ارگان ها زمین 
در اختیار راه و شهرسازی قرار می دهند و بعد از تغییر 
کاربری توسط راه و شهرسازی در قالب همین طرح 

در اختیار متقاضیان قرار می دهیم .
مسکن مهر تجربه ای برای دولت

حقیقی گفت: از تجربیات طرح مسکن مهر 

درس گرفتیم و یکی از موارد ورود به ساخت 
و سازها بوده که ما در طرح ملی به این مبحث 
ورود نکردیم و برای ساخت و ساز متقاضی کار را 
شروع کرده و پیشرفت فیزیکی کار تحت نظارت 
راه و شهرسازی انجام می گیرد.به گفته حقیقی 
اگر متقاضی بخواهد کارش را به دست پیمانکار 
بدهد باید تاییدیه راه و شهرسازی را دریافت 
کند.رئیس راه و شهرسازی بم تاکید کرد: بنیاد 
مسکن به عنوان کارگزار این طرح انتخاب شده 
است و  به دلیل وجود تورم به دنبال تسهیالت 
متمم نیز هستیم زیرا در شهرستان بم زمین 
هایی در اختیار متقاضیان قرار گرفته در حوزه 
بافت ناکارآمد شهری قرار دارند. از لحاظ قانون 
برای زمین های بافت ناکارآمد بین 150 تا 240 
میلیون تومان تسهیالت در اختیار متقاضی قرار 
می گیرد که امیدواریم بتوانیم از این تسهیالت 

استفاده کنیم .
او می گوید اگر موفق شویم پروژه طرح ملی بم را در 
قالب بازآفرینی شهری ببریم از تسهیالت بهتری 
استفاده خواهیم کرد.حقیقی می گوید: به گفته 
مدیرکل بنیاد مسکن بهترین زمین ها را شهرستان 
بم در اختیار مردم قرار داده است . برخی شهرستان ها 
در مکان هایی زمین به مردم واگذار کرده اند که دولت 
باید هزینه های سنگینی برای زیرساخت های آب و 

برق آن مناطق پرداخت نماید.
تفاوت طرح ملی مسکن با مسکن مهر؟

یکی از تفاوت های طرح ملی مسکن و طرح مسکن 
مهر از نظر ظاهری است زیرا در مسکن مهر انبوه 
سازی بود و مردم دخالت نداشتند اما در طرح مسکن 
ملی مردم درگیر ساخت و سازند . در مسکن مهر 

مردم فقط باید پول واریز می کردند ولی در طرح ملی 
قرارداد با مردم بسته می شود و متن قرارداد نیز بهتر 
است همچنین در مسکن مهر سند به متقاضی داده 
نمی شد اما در طرح ملی مسکن سند به طرف قرارداد 
داده می شود و قابل خرید و فروش است .در طرح 
مسکن مهر چون برخی از متقاضیان پول نداشتند 
که واریز کنند باعث شد طرح عقب بماند اما در این 
طرح متقاضی که زمین دریافت می کند باید سهم 
اولیه که به مبلغ 40 میلیون تومان است را واریز نماید 
تا بتواند ثبت نام کند و زمانی که قرارداد بسته شد نامه 
به بانک زده می شود و این مبلغ 40 درصد را متقاضی 

دریافت می کند.
بحث معارض بوجود آمده چه بود؟

رئیس اداره راه و شهرسازی بم درباره مشکل ایجاد 
شده در زمین های واگذاری گفت: برای این زمین ها 
بحث معارض ایجاد شده بود بدین صورت که حدود 
25 سال قبل دولت روی این زمین ها سند گرفته بود 
اما در سال های گذشته ورثه مالک زمین مجاور با 
توجه به اینکه می دانستند این زمین ها ملی هستند 

اما آن را می فروشند.
او می گوید:این افراد که حدود 20 نفر می شدند با 
وجود آگاهی از بحث معارض در طول این سالیان 
برای دریافت سند اقدامی نکرده بودند و بعد از مراجعه 
به مراجع قانونی، دادگاه رد دادخواست این افراد را  
صادر کرد . بدلیل اینکه اجحافی در حق این افراد 
نشود برخوردی با این افراد نکردیم و در طرح جدید 
ثبت نام شدند.او همچنین درباره مشکل ایجاد شده 
برای متقاضیانی که درب ساختمان بودند گفت: طبق 
قانون شهرسازی براساس طرح تفضیلی باید ساخت 
و ساز در شمال غرب قطعه باشد که  طی برگزاری 
جلسه با بنی اسدی شهردار بم  از آنجا که طرح ملی 
بود شهردار قبول کردند بدون پرداخت هزینه ای 
قطعاتی درب به ساختمان می شدند به گونه ای 

طراحی شوند که درب به حیاط شوند.
حقیقی ادامه داد: این طرح برای قشر متوسط جامعه 
برنامه ریزی شده  مقدار وام اعطا شده از سوی بانک 
به شرایط زیادی بستگی دارد. خواسته متقاضی و 
همچنین متراژ واحد از جمله این عوامل هستند. 
ولی به طور کلی مبلغ برابر با 100 میلیون تومان وام 
با نرخ سود 18 درصد برای این طرح در نظر گرفته 

شده است.
رئیس راه و شهرسازی تاکید کرد: قشر ضعیف جامعه 
نیز در این طرح دیده شده اند بدین صورت که طی 
رایزنی با اداره کمیته امداد بم و بروات مقرر شد تمام 
متقاضیان واجد شرایط این ارگان ثبت نام کرده و این 

افراد مجزا وارد این طرح شوند.
حقیقی در پایان گفت: از آن جا که ثبت نام برای شهر 
بروات هنوز امکان پذیر است بنابراین از شهروندان بم 
و بروات می خواهیم جهت ثبت نام هر چه سریعتر 

اقدام نمایند .

استقبال مردم بم از طرح ملی مسکن

سها خدیشی
گزارش

رئیس اداره راه و شهرسازی بم درباره 
مشکل ایجاد شده در زمین های واگذاری 
گفت:برای این زمین ها بحث معارض ایجاد 
شده بود بدین صورت که حدود 25 سال 
قبل دولت روی این زمین ها سند گرفته 
بود اما در سال های گذشته ورثه مالک 
زمین مجاور با توجه به اینکه می دانستند 
این زمین ها ملی هستند اما آن را می 
فروشند.
او می گوید:این افراد که حدود 20 نفر می 
شدند با وجود آگاهی از بحث معارض در 
طول این سالیان برای دریافت سند اقدامی 
نکرده بودند و بعد از مراجعه به مراجع 
قانونی، دادگاه رد دادخواست این افراد را  
صادر کرد . بدلیل اینکه اجحافی در حق این 
افراد نشود برخوردی با این افراد نکردیم و 
در طرح جدید ثبت نام شدند. 

ان
برب

 خ
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عک
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شنبه  27 دی 1399 کاغذ ایران

مدیر کل امور مالی صندوق بازنشستگی کشــوری از پرداخت تسهیالت “طرح حمپاد” برای 
5۴09 نفر از واجدین شرایط در روز شنبه 27 دی ماه خبرداد.

علی خدامی با اعالم این خبر گفت: با مشخص شدن مشموالن مرحله نخست طرح »حمپاد« یا 
طرح حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای فرزندان بازنشستگان این صندوق، 
تسهیالت 3 و 5 میلیون تومانی برای 5 هزار و ۴09 نفر از واجدین شرایط روز شنبه 27 دی ماه 

1399 به حساب بازنشستگان واریز می شود.
وی با بیان اینکه این تسهیالت 3۶ ماهه و با کارمزد ساالنه ۴ درصد خواهد بود گفت: طبق اعالم 
قبلی در این طرح برای پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد 3 میلیون تومان و برای پایان نامه 

های مقطع دکترای فرزندان بازنشستگان مبلغ 5 میلیون تومان پرداخت خواهد شد.
براســاس گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، وی  
افزود: در این مرحله تعداد 25۴0 نفر در مقطع دکترا و 2۸۶9 نفر در مقطع کارشناسی ارشد 

واجد شرایط دریافت تسهیالت طرح »حمپاد« شده اند.

وام برای پایان نامه های 
فرزندان بازنشستگان

اعضای هیات رئیسه کنگره حزب ندای ایرانیان انتخاب شدند.در ششمین کنگره حزب ندای ایرانیان  
سامان بختیاری به عنوان رییس و مجتبی حسین خانی به عنوان نایب رییس و عصمت پناهی به عنوان 
دبیر حزب ندای ایرانیان انتخاب شدند.علی )سامان( بختیاری، مصیب دوانی، باقر عین اهلل زاده و هادی 
لشکربلوکی نامزدهای جایگاه ریاست بودند و میالد اکبری، سعید استوار، مجتبی حسین خانی، کوثر 
فرهادی بابادی، حسین نوری منش و نرگس یونســی  نیز برای کرسی نایب رئیسی نامزد شده بودند.
همچنین بهزاد برجی، سید علی اکبر حسنی، سجاد عباســی، هیمن عبدی، ایوب غیاثوند و عصمت 
پناهی برای دبیری اعالم آمادگی کرده اند.پیش از این رئیس روابط عمومی و اطالع رسانی ستاد برگزاری 
ششــمین مجمع عمومی حزب ندای ایرانیان از تعویق در برگزاری کنگره ساالنه این حزب خبر داده 
بود.مهدی شاه میرزا گفته بود: قبال روز برگزاری این مراسم  دوازدهم دی ماه تعیین و به اطالع اعضاء 
و عموم رسیده بود ،به دلیل برخی پیشنهادات جدید و تکمیلی اعضای شورای مرکزی به منظور غنی 
تر شدن محتوای مراسم و دعوت بیشتر از شخصیت های برجسته داخلی و خارجی از مورخه مزبور به 

بیست و ششم دی ماه موکول شد.

انتخاب هیات رئیسه 
کنگره حزب ندای ایرانیان 

سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعالم 
کرد که محمدجــواد ظریف در تاریخ 
2۶ ژانویه ) 7 بهمن( برای گفت وگو در 
خصوص برجام به مسکو سفر خواهد 

کرد.
به گزارش پایــگاه خبری آپــا، ماریا 
زاخارووا، ســخنگوی وزارت خارجه 
روســیه با اشاره به ســفر محمدجواد 

ظریف به روســیه در تاریخ 2۶ ژانویه اعالم کرد که وزیر خارجه ایران و سرگئی 
الوروف، همتای روسی وی در دیدارشان درخصوص شماری از مسائل بین المللی 
از جمله برنامه جامع اقدام مشترک بر سر مسئله هسته ای ایرانو شرایط کنونی در 
ناگورنو- قره باغ، افغانستان، سوریه و خلیج فارس به گفت وگو خواهند پرداخت.

زاخارووا: ظریف ۷ بهمن
 به مسکو سفر می کند

خبرخبر

مطالعه ای که توسط کارشناسان سازمان 
بهداشت عمومی انگلیس انجام شده نشان 
می دهد، بیشتر افرادی که کرونا گرفته اند 
حداقل برای مدت پنج ماه از ابتالی مجدد 
به آن در امان هستند.به گزارش ایسنا، 
کارشناسان دریافتند افرادی که قبال کرونا 
گرفته اند ۸3 درصد کمتر از اشخاصی که 
هرگز کرونا نداشته اند در خطر ابتالی مجدد 
هستند.با این حال کارشناسان هشدار 
می دهند که برخی از افراد می توانند دوباره 

کرونا بگیرند و دیگران را هم مبتال کنند.
مسئوالن تاکید می کنند که مردم باید 
همچنان قوانین فاصله اجتماعی و قرنطینه 
را رعایت کنند - چه ویروس داشته باشند 
یا نداشته باشند.پروفسور سوزان هاپکینز 
که سرپرستی این مطالعه را بر عهده داشته، 
گفت: نتایج دلگرم کننده است و نشان می دهد 
که ایمنی بیش از آنچه برخی از افراد تصور 
می کردند دوام آورده است، اما این مصونیت 
به هیچ وجه مطلق نیست.او گفت: سطح 
عفونت در برخی افراد که قبال هم کرونا گرفته 
بودند بسیار باال بود حتی بدون آنکه عالئمی 
داشته باشند و در نتیجه در معرض خطر 
انتقال آن به دیگران بودند.وی افزود: این 
بدان معناست که حتی اگر اعتقاد دارید که 
قبال به این بیماری مبتال بوده اید و از آن 
در امان هستید، می توانید اطمینان داشته 
باشید که دوباره به نوع شدید این بیماری 
مبتال نخواهید شد اما هنوز خطر ابتال به آن 
و انتقال این ویروس به دیگران وجود دارد.از 
ژوئن تا نوامبر سال 2020 تقریبا 21 هزار نفر 
از کارکنان بهداشتی در سراسر بریتانیا به طور 
منظم مورد آزمایش قرار گرفتند تا مشخص 
شود آیا در حال حاضر ویروس کرونا دارند یا 
اینکه قبال داشته اند.متخصصان همچنین از 
نزدیک موارد جدید را که دارای گونه جهش 
یافته ویروس کرونا هستند، نظارت می کنند و 
همچنین مصونیت کسانی که واکسن دریافت 
کرده اند را تحت نظر می گیرند.دکتر جولیان 
تانگ، متخصص ویروس در دانشگاه لستر 
گفت که نتایج برای کارکنان مراقبتهای 
بهداشتی امیدبخش است.او گفت: امیدوارم 
که نتایج حاصل از این مقاله اضطراب بسیاری 
از همکاران در بخشهای بهداشتی را که نگران 

گرفتن دوباره کرونا هستند، کاهش دهد.

کارشناسان سازمان جهانی بهداشت نگران 
این هستند که دومین سال شیوع کرونا از 
سال اول سخت تر باشد.به گزارش ایسنا، به 
دلیل شیوع نوع جهش یافته ویروس کرونا 
که به طور محسوسی مسری تر از نوع قبلی 
این ویروس است، سازمان جهانی بهداشت 
نشست کمیته اضطراری اش را دو هفته جلو 
انداخت. اعضای این کمیته درباره وضعیت 
جدید پاندمی رایزنی می کنند.دو نوع 
جهش یافته ویروس کرونا در هفته های اخیر 
در بریتانیا و آفریقای جنوبی مشاهده شده که 
قدرت سرایت آنها مشخصا از نوع قبلی بیشتر 
است. ویروس های جهش یافته در حدود 50 
کشور در سراسر جهان گسترش یافته اند.
همچنین ژاپن روز یکشنبه گذشته از کشف 
یک ویروس جهش یافته دیگر خبر داد که 
ظاهرا از منطقه آمازون در برزیل منشأ گرفته 
است. این نوع جدید ویروس کرونا در حال 
حاضر تحت بررسی و آزمایش است.معاون 
دبیرکل سازمان جهانی بهداشت گفته است 
به رغم تولید اولین واکسن ها هنوز راه درازی 

تا غلبه بر پاندمی کرونا در پیش است.
مایک رایان تصریح کرد: با توجه به جنبه های 
مختلف شیوع ویروس، سال دوم پاندمی 
ممکن است از سال اول سخت تر باشد.این 
ویروس شناس در سازمان جهانی بهداشت 
هماهنگ کننده مبارزه با پاندمی کرونا است 
که مشخصا بر نیم کره شمالی متمرکز است 
چرا که تا کنون در این منطقه، نوع جهش یافته 

و مسری تر ویروس بیشتر شایع شده است.
ماریا فن کرکهوف، ویروس شناس دیگر 
سازمان جهانی بهداشت نیز با اشاره به 
تعطیالت اخیر کریسمس و سال نوی میالدی 
گفت: بعد از این تعطیالت در برخی کشورها 
وضعیت به جای اینکه بهتر شود بدتر شده 

است.
ورود کارشناسان سازمان جهانی 

بهداشت به ووهان
همچنین بعد از چندین روز تأخیر باالخره 
ماموریت سازمان جهانی بهداشت برای 
تحقیق درباره منشأ ویروس کرونا در چین 
آغاز شده است.تیم 10 نفره کارشناسان این 
نهاد بین المللی روز پنج شنبه وارد کالن شهر 
ووهان شدند؛ جایی که در سال 2019 اولین 
موارد ابتال به ویروس کرونا مشاهده شده بود.

این تحقیقات قرار بود هفته گذشته آغاز شود 
اما تاخیر در صدور مجوز از طرف دولت چین 

آن را به تعویق انداخت.
به گزارش دویچه وله، کارشناسان سازمان 
جهانی بهداشت به دلیل مقررات سختگیرانه 

دولت چین باید دو هفته در قرنطینه بمانند.

رئیس بنیاد امید ایرانیان گفت: برای انتخابات 
پیش رو افراد شایسته درون جریان اصالحات 
بسیار داریم. باید با استفاده از نیروهای 
شایسته و کارآمد، بسیاری از برنامه ها را برای 
پاسخگویی به همه مطالبات مردم انجام 

دهیم.
به گزارش ایسنا، محمدرضا عارف در ششمین 
کنگره ساالنه حزب ندای ایرانیان، طی 
سخنرانی اظهار کرد: من حزب ندای ایرانیان 
را یکی از دستاوردهای جریان اصالحات در 
دهه 90  و این دهه را دهه جوانان این جریان 
می دانم. بعد از حوادث سال ۸۸ و عدم حضور 
جریان اصالحات در انتخابات سال 90 که 
نشان از یاس و ناامیدی در این جریان بود و 
این شرایط توسط دو لبه قیچی براندازان و 
تندروهای داخلی ایجاد شد، معتقدم دهه 
نود عصر به میدان آمدن جوانان با همراهی 
و هدایت بزرگان جریان اصالحات بود که 
زمینه ساز پیروزی در انتخابات های 92، 9۴ 

و 9۶ شد.
او با اشاره به دستاوردهای جریان اصالحات 
طی سازوکارهای ائتالفی این جریان گفت: 
از همکاری و مشارکت همه احزاب تشکر 
می کنم، اما باید توجه داشته باشیم که در 
صورت عدم کادر پروری صحیح و حمایت 
از نیروهای تشکیالتی جریان اصالحات، 
متاسفانه تعهد حزبی مسئولیت پذیری از روز 
بعد از انتخابات معنا پیدا نمی کند. ما در جبهه 
اصالحات راهی جز رسیدن به یک یا چند 
حزب فراگیر نداریم و پیشنهاد می کنم که در 
دهه آینده این راهبرد و رویکرد را دنبال کنیم.

عارف با پیشنهاد تشکیل  یک یا چند حزب 
فراگیر اظهار کرد: در چند مرحله که یک 
مرحله آن اجماعی است، باید برنامه ها و 
مواضع مشترک میان احزاب نزدیک و هم فکر 
ایجاد شود. در مرحله بعد تشکیل یک حزب 
جدید که همه در آن ادغام شوند، منتها با 
فراکسیون های درونی که نماینده نظرات همه 
باشد و سپس مرحله پایانی که یکپارچگی و 

همدلی است.
وی سپس در ارتباط با انتخابات ریاست 
جمهوری سال آینده، یادآور شد: حقیقتاً 
رویداد مهمی را در سال آینده داریم. البته 
ما همواره در زمانی که به مردم نیاز داریم 
می گوییم شرایط خاص است. اما واقعاً شرایط 
این بار بسیار سخت است. تحریم ها و مشکالت 
از یک سو و عدم مشارکت مردم در انتخابات 
مهم مجلس یازدهم در سوی دیگر بسیار 
نگران کننده است و شرایط سختی را برای 
کشور فراهم کرده است. مسأله دیگر دو مانع 
بزرگی است که ما اصالح طلبان با آن مواجه 
هستیم، نخست تهدید و تخریب همیشگی 
از سوی جریان تندروی داخلی و در کنار 
آن مخالفان نظام. یکی از بحران های ما در 
سال های اخیر است این که جریان برانداز و 
ضدانقالب اولویت اصلی خود را ناامیدی مردم 
از اصالحات قرار داده است. آن ها به این نتیجه 
رسیده اند که اگر بخواهند برای براندازی نظام 
به نتیجه برسند راهی جز نابودی اصالحات 

ندارند.
وی ادامه داد: ما باید با تابلوی اصالح طلبی 
و با رویکرد و برنامه های مشخص و با تکیه بر 

تجارب موفق دولت اصالحات، اعتماد مردم 
را دوباره جلب کنیم. واقعیت این است که 
مهمترین چالش ما یعنی هم نظام و کشور 
و هم جریان اصالحات، برگرداندن اعتماد 
مردم است. ما باید در انتخابات 1۴00 پیروز 
شویم تا از یک دست شدن نظام سیاسی 
کشور جلوگیری کنیم و جلوی روندهای 

مخرب را بگیریم.
رئیس بنیاد امید ایرانیان افزود:  ارائه 
راهکارهای درست قطعاً بر روند مدیریت 
کشور موثر خواهد بود، ما باور داریم که اگر 
در مسیر درست حرکت کنیم اعتماد مردم 
را دوباره به دست خواهیم آورد. استفاده از 
هرگونه کاندیدای عاریه ای توهین به جریان 
اصالحات است. افراد شایسته درون جریان 
اصالحات بسیار داریم. باید با استفاده 
از نیروهای شایسته و کارآمد، بسیاری از 
برنامه ها را برای پاسخگویی به همه مطالبات 

مردم انجام دهیم.

سید اسماعیل موسوی دبیر ستاد انتخابات کشور 
درباره آخرین وضعیت الکترونیکی شدن انتخابات 
ریاست جمهوری 1۴00 گفت:  همان گونه که 
مطلعید در سیاست های کلی انتخابات ابالغی مقام 
معظم رهبری، بهره گیری از فناوری های نوین در 
جهت حداکثرسازی شفافیت، سرعت و سالمت در 
اخذ و شمارش آراء و اعالم نتایج انتخابات تکلیف 

شده است.
او ادامه داد: بالفاصله بعد از پایان انتخابات مجلس 
شورای اسالمی، مقدمات بررسی و فراهم نمودن 
امکانات انتخابات الکترونیکی برای انتخابات 1۴00 
را شروع کردیم و در قالب جلسات کارشناسی و 
مدیریتی متعددی که از سال گذشته شروع شده 
بود موضوعات فنی و حقوقی انتخابات الکترونیک 
را به صورت مشترک با شورای نگهبان به عنوان 
دستگاه ناظر بر انتخابات بررسی نمودیم ولی تاکنون 
به نتیجه ای که این مهم، محقق شود دست نیافته ایم 
و البته کمی دیر شده است چونکه ما برای ساختن 
صندوق های رای الکترونیک به چند ماه وقت نیاز 
داریم، لذا اگر ۶ ماه پیش تکلیف مشخص می شد 
و توافقات انجام می شد امروز راحت تر می توانستیم 

صندوق ها را بسازیم و مقدمات را فراهم کنیم.
او با اشاره به جلسه اخیر وزارت کشور با هیات 
نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی تصریح کرد: 
در این زمینه جلساتی داشته ایم و موضوع را مطرح 
و پیشنهاد کرده ایم. ترجیح ما این است که در 
کالنشهرها، انتخابات شوراها را به صورت الکترونیک 
برگزار کنیم زیرا با توجه به تعداد بسیار زیاد نامزدها 

و تعداد زیاد شعب اخذ رای در کالنشهرها، عملیات 
اخذ رای و شمارش آراء به شیوه دستی و سنتی 
بسیار سخت و زمانبر است در حالیکه در صورت 
استفاده از فناوریهای نوین، سرعت و سالمت 

انتخابات دوچندان می شود.
موسوی ادامه داد: ما در ماه های آینده دو هدف 
اساسی داریم. اول اینکه از تاثیر کرونا بر جریان 
انتخابات بکاهیم و دوم این که تاثیر انتخابات بر کرونا 
را مهار کنیم. بدین منظور با بسیاری از افراد باتجربه 
در حوزه انتخابات و فعالین سیاسی و اجتماعی و 
دستگاههای مرتبط با انتخابات هم اندیشی های 
مفصلی داشته ایم. از سوی دیگر با وزارت بهداشت 
به عنوان وزارتخانه تخصصی نیز در ارتباطیم تا برای 
حفظ سالمت مردم و پیشگیری از خطر شیوع 
مجدد کرونا بهترین تصمیمات را بگیریم. در همین 
راستا قطعاً و بدون شک، انتخابات 1۴00 را با رعایت 
دقیق پروتکلهای بهداشتی برگزار خواهیم کرد و 
تصمیمات ستاد ملی مدیریت کرونا را اجرا خواهیم 

کرد تا آسیبی به سالمت جامعه وارد نشود.
موسوی با اشاره به طرح اصالح قانون انتخابات که در 
مجلس شورای اسالمی در دست بررسی است، نظر 
اظهار داشت: طرح اصالح قانون انتخابات ریاست 
جمهوری مدتهاست در مجلس شورای اسالمی 
در دست بررسی است ولی تاکنون به نتیجه نهایی 
نرسیده است. با فرض اینکه این طرح در مجلس 
شورای اسالمی به تصویب برسد باید به شورای 
نگهبان ارسال گردد تا تایید شود. در صورت تایید، 
برای اجرا ابالغ می گردد که هنوز به این مرحله 

نرسیده است.
او از تشکیل هیئت اجرایی مرکزی انتخابات در 
اسفندماه سال جاری خبر داد و افزود: انشاهلل و به 
لطف خداوند هیات اجرایی مرکزی در اسفندماه 
امسال تشکیل خواهد شد. رییس این هیئت وزیر 
کشور است و وزیر اطالعات و دادستان کل کشور و 
یکی از اعضای هیات رییسه مجلس شورای اسالمی 

و هفت نفر از معتمدان در آن عضویت دارند.

ثبت نام داوطلبان رياست جمهوری
 1400  الکترونیکی  است 

عارف: کانديدای عاريه ای 
توهین به اصالحات است

مدیرکل فرهنگی، اجتماعی و امور استان های سازمان تامین اجتماعی 
با اشاره به درخواست های بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان برای 
بهره برداری از سامانه ثبت نام تسهیالت قرض الحسنه،گفت: سازمان 
تامین اجتماعی در راستای گسترش خدمات الکترونیکی و در جهت 
سهولت و افزایش رضایتمندی، استفاده از این سامانه را  در دستور کار 
قرار داد.علی جهانی با بیان اینکه  مسئوالن سازمان تامین اجتماعی، 
بانک رفاه کارگران، شرکت اطالع رسانی رایتل، شرکت خدمات ماشینی 
تامین و کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر سراسر کشور، 
آماده سازی هفت وب سرویس مهم و کاربردی را طراحی و اجرا کرده 
اند، تصریح کرد: برای ارتقای خدمت رسانی مطلوب به بازنشستگان 
زمینه ارائه کلیه مراحل تسهیالت قرض الحسنه بصورت کامال آنالین 
فراهم شده است.  وی گفت: این پیگیری ها، حاصل تالش شبانه روزی و 
همکاری مجدانه مسئوالن و حوزه های دست اندرکار این امر می باشد.   
وی تصریح کرد: تمام مراحل پس از ثبت نام فرد متقاضی در سامانه، 
بررسی و تایید نهایی استحقاق  و یا عدم استحقاق دریافت تسهیالت 
مذکور، استعالم های مربوط، ارسال پیام اعالم وضعیت به گیرندگان وام 
و ... در زمان کوتاه و بدون مراجعه حضوری میسر شده است.  مدیرکل 
فرهنگی، اجتماعی و امور استان های تامین اجتماعی با اشاره به رفع 
مشکالت سیستمی گذشته و تسهیل در فرایند ارائه خدمات بصورت 
هماهنگ، برخط و آنالین میان بخش های مختلف اعم از بانک رفاه، 
رایتل، بانک مرکزی و ... بدون نیاز به مراجعه حضوری متقاضیان، یادآور 
شد: این حجم و گستردگی عملیات سیستمی و الکترونیکی برای اولین 
بار بدون نیاز به مراجعه حضوری گامی کم نظیر و ارزشمند محسوب می 
شود.  وی با تاکید بر آماده بودن سامانه مذکور و اندک فرصت باقی مانده 
تا ابتدای اسفند ماه سال جاری برای پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 
توسط بانک رفاه گفت: از کلیه مسئوالن کانون های بازنشستگی تقاضا 
می شود با توجه به آماده بودن سامانه مذکور و اندک فرصت باقی مانده 
برای پرداخت تسهیالت قرض الحسنه، اقدام نمایند.براساس گزارش 
جهانی در خصوص نام نویسی و پیش ثبت نام متقاضیان از قبل ثبت 
نام شده اظهار داشت: این عزیزان می توانند از امروز با مراجعه به سامانه 

مذکور در راستای ثبت نام نهایی اقدامات الزم را انجام دهند.

ایرنا
گزارش

آغاز به کار سامانه پرداخت 
تسهیالت وام قرض الحسنه 

مستمری بگیران تامین اجتماعی

مصونیت بهبودیافتگان 
از کرونا ممکن است 

ماه ها دوام آورد

 سال دوم پاندمی کرونا 
می تواند سخت تر باشد

سنا
: ای

س
عک

اب
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س: ان
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"محمد مختاری" به عنوان شهردار شهر رفسنجان انتخاب شد. به 
گزارش خبرنگار ایسنا، طی حکمی از سوی شورای اسالمی شهر 

"محمد مختاری " به عنوان شهردار رفسنجان انتخاب شد.
مختاری از افراد با سابقه شهرداری رفسنجان است که سرپرستی 
شهرداری و در ادوار گذشته، مدیریت بخش های مختلف شهرداری 
از جمله معاونت خدمات شهری شهرداری را در سابقه کاری خود 
دارد. پیش از این شهردار منتخب شورا از یزد آمده بود که پس از 

کش و قوس های فراوان استعفا داد و کنار رفت. 

شهردار رفسنجان انتخاب شد

علی زینی وند استاندار کرمان در نخستین سفر یک 
روزه و فشرده خود به جیرفت و عنبرآباد، بیشتِر 
مشکالت و مطالبات مردم را مورد بررسی قرار داد 
تا بتواند با یک برنامه مدون و فوریت دار باری از 
دوش اهالی این دیار کهن بردارد.علی زینی وند در 
حالی به شهرستان های جیرفت و عنبرآباد )حاشیه 
هلیل رود( سفر کرد که صدای اعتراض به انتقال آب از 
سرشاخه های هلیل در فضای مجازی و رسانه ها بلند 
شده بود.مردمی که به واسطه کشاورزی، ادامه حیات 
خود و نسل های بعدی را در این رود محبوب می دیدند، 
نگران شدند که مبادا هلیل خشک شود و فرزندانشان از 
ادامه همین شغل اجدادی شان هم بیفتند.

اگر به جیرفت و جنوب کرمان سفر کرده باشید حتما 
می دانید که اقتصاد بیش از ۸0 درصد اهالی این دیار مبتنی بر 
کشاورزی و زراعت است، شغلی که ماده اولیه اش، آبی است 
که در رودخانه ای به نام هلیل جریان دارد و اگر این آب نباشد، 
مسلما قطب کشاورزی کشور به قطب خاک و زغال و ریزگرد 
تبدیل خواهد شد. البته این منطقه از منابع معدنی زیادی 
هم برخوردار است اما تا زمانی که اقتصاد این خطه بخواهد 
از کشاورزی به معدن و صنعت تغییر وضعیت دهد سال ها 

طول خواهد کشید.
با تمامی این تفاسیر که شرح آن را شاید بارها و بارها در جراید 
و خبرگزاری های مختلف مرور کرده باشید، اما استاندار کرمان 
با سفر به جیرفت و عنبرآباد ثابت کرد که اهالی این دیار جزو 
سرمایه های با ارزش نظام به شمار می روند و می طلبد با اقدامی 
جهادگونه برای حل مشکالتشان گام هایی در خور شان شان 
برداشت.استاندار کرمان در آغاز صحبت های خود در سالن 
ابرار جیرفت اظهار داشت: خدمات بسیار زیادی در مناطقی 
همچون جیرفت و جنوب کرمان انجام شده است اما هنوز باید 

خدمات بیشتری انجام شود.
علی زینی وند تصریح کرد: وقتی فضای کشور را که نگاه 
می کنیم، دانش و شرکت های دانش بنیان، کشاورزی توسعه 
یافته  همراه با دانش را که نگاه می کنیم، توسعه گلخانه های 
پیشرفته و صنایعی که اتفاق می افتد را نگاه می کنیم، می بینیم 
آینده این منطقه مانند آینده ایران درخشان و پر رونق خودش 

را نشان می دهد.

او با بیان اینکه جنوب کرمان آینده خوبی دارد گفت: جیرفت، 
عنبرآباد و پنج شهرستان جنوبی کرمان که به قطب کشاورزی 
در کشور معروف هستند نیاز به تحول دارد، به توسعه همراه 
با دانش و مکانیزاسیون نیاز دارد. صنایع تبدیلی باید به شدت 
در این خطه گسترش پیدا کند و ارزش افزوده محصوالت 
کشاورزی را باال ببریم.زینی وند بیان داشت: به وسیله گلخانه ها 
و مکانیزه کردن کشاورزی و آوردن صنایع تبدیلی در کنار 
مزارع، ارزش افزوده این محصوالت چند برابر می شود و سود 
بیشتری به جیب کشاورزان می رود.استاندار کرمان همچنین 
تصریح کرد: در کنار توجه به بخش کشاورزی، باید بگوییم این 
منطقه ظرفیت تبدیل شدن به یک قطب صنعتی جدید در 
کشور را هم دارد.او با بیان اینکه معادن ارزشمند غنی در این 
منطقه وجود دارد اظهار داشت: امروز بخش بسیار اندکی از 
آن ها اکتشاف و به بهره برداری می رسد و مقدار ناچیزی هم 
فرآوری می شود. این ها می توانند با هم گره بخورند و توسعه 
پیدا کنند و این منطقه را به یک منطقه مهاجرپذیر تبدیل 

کنند و این واقعاً دور از دسترس نیست.
زینی وند اظهار داشت: در کنار این ظرفیت ها باید تالش کنیم 
که جوان ها و انسان های فرهیخته که استعدادهای الزم را دارند 
را توانمند کنیم، یعنی راه تولید ثروت و خلق ثروت از همه 
این داشته های طبیعِی بی نظیر را به این ها آموزش بدهیم و 
اجرای این طرح جالب )آموزش( بر دوش مدیران و معین های 

اقتصادی است.
 استاندار کرمان با بیان اینکه در این استان زحمات زیادی 
کشیده شده است گفت: در مناطق مختلف اتفاقات زیادی در 
حوزه معین های اقتصادی رخ داده است و همین اتاق بازرگانی 
کارهای پایه ای خوبی در این حوزه طرح ریزی می کند که من 

مطمئنم در آینده تاثیر خود را خواهد گذاشت اما این منطقه 
آن قدر وسعت و ظرفیت دارد که نیاز به تقویت و آوردن 

معین های جدید را داریم.
استاندار کرمان اضافه کرد: هدف ما از آوردن معین های 
اقتصادی جدید در این مناطق ایجاد کمک های معیشتی 
و زیرساخت های معمولی نیست چون این ها بخش های 
خصوصی هستند و چنین توانی را هم ندارند، هدف از اینکه 
یک شخص را به عنوان معین اقتصادی در منطقه بیاوریم، 

توانمند ساختن انسان ها برای تولید ثروت است.
او به سفر خود به شهرستان های جیرفت و عنبرآباد اشاره کرد 
و گفت: چند طرح خوب اشتغال زا را در این مناطق افتتاح و 
طرح هایی را کلنگ زنی و همچنین از طرح های مختلفی 
بازدید کردیم. او ادامه داد: اما در سفر به جیرفت و عنبرآباد یک 
منظره بسیار ناراحت کننده هم دیدیم و آن اینکه سرمازدگی 
مزارع مردم را نابود کرده است. دیدِن مزارع سیب زمینی و پیاز 
خیلی ناراحت کننده بود و واقعا آسیب های شدیدی به این  

کشاورزان وارد شده است.
زینی وند با بیان اینکه نمی توانیم همه این خسارات را جبران 
کنیم اظهار داشت: ولی در حد توان باید برویم به سمت جبران 
خسارات آنها و حتماً حوزه بحران ما بخشی از آن را جبران 

خواهد کرد.
او افزود: دستور دادم سازمان جهاد کشاورزی و فرمانداران 
برآورد واقعی از این خسارت را تدوین و مستندسازی کنند 
و ما باید تصاویر این مزارع نابود شده بر اثر سرما را منعکس 
کنیم و از همه ظرفیت ها برای کمک به کشاورزان جنوب 

کرمان استفاده کنیم.
استاندار کرمان بیان داشت: باید همه توان و تالش خود را در 

کنار نمایندگان مجلس به کار بگیریم که بتوانیم اندکی از این 
خسارت های عجیب و غریب و فراوانی که به کشاورزان وارد 

شده است را جبران کنیم.
زینی وند با بیان اینکه مردم این منطقه در حوزه سوخت با 
مشکالتی مواجه هستند گفت: مردم جنوب کرمان در حوزه 
سوخت مایع و کپسول گاز با مشکالتی مواجه هستند و باید 

سریعا به مشکالت آن ها رسیدگی شود.
زینی وند تصریح کرد: البته با بررسی هایی که کردم و 
حساسیت هایی که دارم، کوتاهی و کم کاری از طرف مسئوالن 
ندیدم یعنی در کنار مردم بودند اما مردم مشکل دارند و سرما 
هم خیلی شدید است.وی بیان داشت: طبق آماری که دارم، 
در بازه زمانی سال 9۸ حدود 15 میلیون لیتر نفت سفید در 
این منطقه مصرف کردیم و االن 1۸ میلیون لیتر مصرف 
کرده ایم. یعنی حدود سه میلیون لیتر بیشتر، یا در حوزه گاز 
مایع حدود 2۴ و نیم درصد سیلندر گاز اضافه به این منطقه 

حمل و توزیع شده است.
زینی وند ادامه داد: این سهمیه، ماهانه 2 هزار و 700 تُن 
بوده  ولی االن به سه هزار و ۴00 تن در ماه افزایش پیدا کرده 
است. البته مردم مشکل دارند و من با فرمانداران در این رابطه 

صحبت و تاکید کردم این مشکل باید حتماً مدیریت شود.
او تصریح کرد: بخشی از این کار بر عهده و در اختیار ما است 
و بخشی در اختیار مبداء حمل کپسول گاز است که در آنجا 

)خارج از استان( با مشکالتی مواجه هستیم.
استاندار تاکید کرد: اگر متوجه بشوم که مسئولی در رابطه با 
محصوالت استراتژیک و حیاتی مردم در این سرمای سوزان، 
کوتاهی کرده باشد حتماً با آن  برخورد خواهم کرد. تا این لحظه 
از مسئوالن کم کاری ندیدم و حتماً در این فصل باقی مانده که 
ممکن است سرمای بیشتری در پیش داشته باشیم موضوع را 
با جدیت پیگیری می کنم.او افزود: فکر نمی کنم در هیچ جای 
کشور، سرمازدگی محصوالت کشاورزی به این گستردگی 
باشد و تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است. این موضوع باید 
به صورت ویژه در کشور برجسته شده و از طریق ستاد بحران 
و دولت پیگیری شود. زینی وند که خوب می دانست مردم 
جنوب کرمان می خواهند موضعش را در مورد طرح انتقال آب 
هلیل بدانند اظهار داشت: همه مردم و حتی خود من شخصا 
در بحث انتقال آب و محیط زیست باید تابع قانون و نظرات 
کارشناسی باشیم و من این قول را به مردم جنوب کرمان 
می دهم که اگر بنا باشد خدشه ای به کشاورزی و حیات مردم 

وارد شود، هیچ وقت چنین اتفاقی رقم نخواهد خورد.
او ادامه داد: از آنجا که مطالعات طرح انتقال آب هلیل از 
سال های قبل انجام شده است اعتقاد داریم باید مجددا 
مطالعات در مورد این طرح انجام شود و اگر نتیجه این شود که 
با طرح انتقال آب به اکوسیستم منطقه خدشه وارد می شود 

حتما باید تصمیم جدیدی گرفته شود.

استاندار کرمان سرانجام به جیرفت و عنبرآباد سفر کرد

وعده استاندار برای کارشناسی مجدد طرح انتقال  آب 
زینی وند: اگر بنا باشد خدشه ای به کشاورزی و حیات مردم جنوب کرمان وارد شود، هیچ وقت چنین اتفاقی رقم نخواهد خورد.
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کتاب  من مالله هستم 
در مورد زندگی و خاطرات مالله یوسف زی می باشد که 
در دره ای در پاکستان به نام سوات زندگی می کند. مالله 
از لحظه تولد، زندگی خود را شرح می دهد. از لحظه ای 
که به دنیا آمدنش با شادی و خوشحالی خانواده و فامیل 

همراه نبوده است.
کتاب شامل 5 بخش می باشد که بیشتر آن در مورد 
فضای تاسف بار پاکستان می باشد. در این کتاب به شکل 

کوتاهی تاریخ پاکستان نیز آورده شده است.
مالله ماجرای زندگی خود را در دره زیبای سوات گرفته 
تا بیمارستان بیرمنگام را شرح می دهد و از خاطره ها و 
آرزوهایش در این کتاب می گوید. از عالقه اش به مدرسه 
و تحصیل حرف می زند و از ترسی که در زندگی تجربه 
کرده است می گوید. از فضای سیاسی در پاکستان و 
طالبان می گوید و از اینکه چقدر زندگی در انگلستان 

متفاوت است می گوید.
در این کتاب ماجرای شلیک به مالله را نیز می خوانیم. و 
اینکه چگونه او مراحل مختلف درمانی را طی کرده است 
و سرانجام سر از بیمارستان ملکه الیزابت در آورده است.

کتاب من مالله هستم کتاب شجاعت یک دختر 
پاکستانی است.

در انتهای کتاب نیز عکس هایی از زمان کودکی مالله تا 
به امروز را می توانید ببینید.

به دنیا  هر کسی چون ُحر نمیشــه /  جهان خالی ز آدم خور نمیشه / نگاهی بر 
گشادی تونل کن/  که با شش تا هلیلم پر نمیشه ...   

شماله

طنازی
مستند شهر گل ها 

گزارشی از تولید گالب و جاذبه های گردشگری بخش الله زار شهرستان بردسیر 
استان کرمان است.

مستند
ناهید 

فیلمی به کارگردانی آیدا پناهنده و نویســندگی مشــترک با ارسالن امیری به 
تهیه کنندگی بیژن امکانیان ساخته سال 1393 است

فیلم

بی گمان کویر
همان دریای عاشقیست که می گویند

چشم به راه معشوق
به اندازه همه قطرات آب هایش
و به وسعت پهنای بی انتهایش

گریسته است

عکس : سمیه شجاعی
 نماینده ولی فقیه در استان کرمان : 

کاهش آمار کرونا سبب رعايت 
نکردن دستورات بهداشتی نشود

امـام جمعه کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه تقـوای الهی توشـه ای اسـت کـه شـما را به 
مقصـد مـی رسـاند، گفـت: در روز هـای سـختی، ایـن زاد و توشـه اسـت کـه شـما را 
ماننـد پناهگاهـی از هجمـه هـای زیـاد و موقعیت های سـخت حفظ می کنـد. حجت 
االسـالم و المسـلمین حسـن علیـدادی سـلیمانی، نماینـده ولی فقیـه و امـام جمعه 
کرمـان در خطبـه هـای اول نمـاز جمعـه ایـن هفتـه شـهر کرمـان در مصـالی امـام 
علـی )ع( گفـت: تقـوای الهی توشـه ای  اسـت که شـما را بـه مقصـد می رسـاند و در 
روز های سـختی، این زاد و توشـه اسـت کـه شـما را ماننـد پناهگاهـی از هجمه های 
 زیـاد و موقعیت هـای سـخت حفـظ می کنـد  و آدمی را بـه بهشـت رهنمـود می کند.
 او  افـزود: خداونـد در خصـوص وعـده ای  کـه بـه اهالـی بهشـت داده اسـت، 
مـی فرمایـد:  آن هـا در ایـن دنیـا جهـاد کـرده، سـختی ها را تحمـل کردنـد و 
در دو راهـی، رضایـت خداونـد را جلـب کردنـد و تمـام وجودشـان را در طبـق 
ز  هسـتند. فرا یـن در قیامـت و در آن دنیـا سـرا برا  اخـالص گذاشـتند؛ بنا
لمسـلمین علیـدادی سـلیمانی بیـان داشـت: کسـانی کـه  حجـت االسـالم و ا
ایـن دو ویژگـی را دارنـد وارد بهشـت می شـود، کسـانی کـه اهـل بازگشـتند و 
ز آن بـاز مـی گردنـد و بـه خـدای تبـارک  زمانـی کـه متوجـه گنـاه شـدند، ا
ز خـدا می شـود،  ملـی کـه باعـث دوری ا ز عوا و تعالـی روی مـی آورنـد و ا
 اجتنـاب مـی کننـد؛ بنابرایـن آن هـا هـم اهـل برگشـت و هـم حفیـظ هسـتند. 
رنـده عهـد  ر، حافـظ و نگهدا ینکـه حفیـظ، یعنـی نگهـدا و بـا اشـاره بـه ا ا
را  خـدا  دسـتورات  د،  فـرا ا یـن  ا کـرد:  تصریـح  ونـد،  خدا پیمان هـای  و 
می خواهنـد  کـه  کسـانی  بـرای  پیمـان  و  عهـد  نقـض  و  می کنـد  حفـظ 
می کننـد. حفـظ  را  لهـی  ا حـدود  هـا  آن  و   اسـت  بعیـد  شـوند،   بهشـتی 
 امـام جمعـه کرمـان در خطبـه هـای دوم نمـاز جمعـه ایـن هفتـه بـا تسـلیت 
در  زهـرا)س(  حضـرت  زندگـی  گفـت:  س(  فاطمـه)  حضـرت  شـهادت 
وجـود  مطالبـی  سیاسـی  بعـد  در  اسـت.  بررسـی  قابـل  مختلـف  بعـاد  ا
اخالقـی حضـرت  بعـد  در  دهیـم،  تشـخیص  راهـه  بـی  ز  ا را  ه  را تـا  رد  دا
لگـو  هسـتند.  ا نیـز  ایشـان در جامعـه    زهـرا )س( اسـوه اسـت و حضـور 
 او بـا بیان اینکـه فرمایشـات حضرت زهـرا )س( مـا را راهنمایـی می کند، افـزود: اگر 
به دسـتورات ایشـان عمـل کنیم، شـیعه واقعـی هسـتیم؛ بنابرایـن در کنـار روضه ها 
و اشـک هایی کـه در این روز هـا در سـوگ بانـوی دو عالـم میریزیـم، بایـد ببینیم که 
 این بزرگـوار ما را از چـه چیزهایی نهـی کردند و چـه دسـتوراتی را باید انجـام دهیم.
 نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان کرمـان در بخـش دیگـری از سـخنان خود به شـیوع 
ویـروس کرونـا در جامعـه پرداخـت و تصریـح کـرد: نبایـد شـرایط موجـود را عادی 
گرفـت و در شـرایط کرونایـی جامعه بـا افرادی کـه در خط مقـدم هسـتند، همکاری 
 کنید و دسـتورات را جـدی بگیریـد تا خـدای نکرده شـرایط سـخت به وجـود نیاید. 
 او بـا اشـاره بـه اینکـه اولیـن سـالگرد شـهادت شـهید سـردار سـلیمانی، سـردار 
پورجعفـری و ابومهـدی المهنـدس و دیگـر شـهدا را پشـت سـر گذاشـتیم، بیـان 
داشـت: در دنیـای امـروز، جریـان لیبـرال دموکراسـی غربـی کـه دارای ادعـای 
دروغیـن بودنـد، بـر همـگان برمـال شـد و امـروز کشـتی دروغیـن آن هـا بـه گل 
 نشسـته اسـت و پرونـده سـیاه ایـن تفکـر در معـرض دیـد مـردم قـرار گرفته اسـت.
حجـت االسـالم علیـدادی سـلیمانی افـزود: حضـور لیبـرال دموکراسـی غربـی در 
مناطقـی کـه بـدون رضایـت مـردم اسـت، قتـل عـام و آدم کشـی و تـرور چهره های 
پـاک و مطهـر انسـان های امـروز و در راس آن هـا تـرور شـهید سـلیمانی و قتـل 
عـام رنگیـن پوسـتان، پـای بنـد نبـودن بـه آرای مـردم و کشـاندن هـزار نظامـی 
بـه مرکـز لیبـرال غـرب، تخلیـه مسـتاجران کاخ ریاسـت جمهـوری در آمریـکا 
فـرادی  و حملـه بـه کنگـره و فتـح آن کـه بـه کشـته شـدن و زخمـی شـدن ا
انجامیـد کـه امـروز شـاهد آن هسـتیم، روی کار آمـدن فـرد قماربـاز و قاتـل و 
دوبـاره اسـتیضاح شـدن در دوره چهـار سـاله ریاسـت جمهـوری ایـن فـرد کـه 
 غیـر عـرف اسـت بخشـی از پرونـده سـیاه لیبـرال و دموکراسـی غـرب اسـت.
 او بیان کـرد: زمان درس و عبرت رسـیده اسـت؛ امـا برخی افـراد هنوز گاهـی اوقات 
در ایـن کشـوری کـه کشـور شـهیدان و مـردان پـاک و مطهـر اسـت، دم از مذاکره و 
برجـام می زنند؛ امـا تجربـه نشـان داده اسـت؛ اگر پـای میـز مذاکـره بنشـینیم باید 
امتیـاز بدهیم و همـان طوری کـه رهبـر فرهیختـه نظـام )مدظلـه العالـی(  گفتند و 
حجت را بر مـا تمـام کردند: مـا باید بـا همدلـی و همراهی، پرچـم مقاومت اسـتکبار 
جهانـی را برافراشـته نگـه داریم تا بـه یـاری خداونـد از گردونـه تحریم عبـور کنیم .

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

آوای محلی

" جاز " باریده عطش دور و برش، بسم الله
 آتش اّفتاده به چشمان ترش ، بسم الله

 ُاشتری تشنه و با هروله می رفت ، ولی 
 نگران، تشنه نُبرند سرش بسم الله

 ِکرته و مور و گز آماده ی باراِن نماز
دشِت ُسمسیل شد آتش ثمرش  بسم الله

 با تِن خسته بلوچ آمد و افسوس درید
 باد,پیراهن شام و سحر ش  بسم الله

مجلس روضه به پا گشته در این قحطی آب
سهره ای سوخته تا بال و پرش ، بسم الله

 مگر اینجا ز خدا و ز جزا پروا نیست؟
 تاکنم شکوه به درگاه و درش ، بسم الله

آی ، دستان دعا خواِن خدا کاری کن
 مرگ این تشنه نیاید خبرش بسم الله

شاعر : محمود کردستانی

فیلم کوتاه »لبخند ماســک« به همراه فیلم سینمایی 
»سگ ها دیشب نخوابیدند« از سینمای ایران راهی دو 

جشنواره در هند شدند.

کتاب »بهترین داســتان های جالل آل احمد« توسط 
عبد الصبور خان به زبان بنگالی ترجمه و منتشر شد

محمود کیانوش، شاعر، نویسنده، منتقد ادبی و مترجم 
در بیمارستانی در شمال لندن درگذشت.

بسیجیان حوزه مقاومت بسیج باقرالعلوم )علیه 
السالم( در منطقه غرب شهرستان زرند با حضور 
موثر در طرح سردار شهید حاج »قاسم سلیمانی« با 
الگوگیری از روحیه جهادی این شهید واالمقام وارد 
کارزاربا کرونا شدند و موفقیت های چشمگیری را 

بدست آوردند.
به گزارش خبرنگار ما؛ همزمان با شیوع ویروس 
منحوس کرونا در کشور، بسیجیان حوزه مقاومت 
باقرالعلوم )علیه السالم( در منطقه غرب شهرستان 
زرند با حضور موثر در طرح سردار شهید حاج 
»قاسم سلیمانی« با الگوگیری از روحیه جهادی 
این شهید واالمقام وارد کارزاربا کرونا شدند و با 
پشتیبانی و حمایت همه جانبه از کادر درمان و 

مراقبت از بیماران مبتال در خط مقدم به مقابله 
با این ویروس منحوس پرداختند و موفقیت های 

چشمگیری را بدست آوردند.
ستوان یکم پاسدار سجاد زعیم باشی فرمانده حوزه 
مقاومت بسیج باقرالعلوم )علیه السالم( زرند در 
تشریح اقدامات موفقیت آمیز طرح شهید سلیمانی 
افزود : بسیجیان جان برکف این حوزه در حرکتی 
انسان دوستانه به صورت خودجوش لباس رزم بر 
تن کردند و بدون هیچ چشم داشتی در کنار سایر 
نیروهای امدادی ومردمی بار تحمیل شده به 
جامعه را بر دوش گرفته اند و ثابت کرده اند که با 
روحیه جهادی و فرهنگ بسیجی می توان برخیلی 

از مشکالت جامعه فائق آمد .

وی با بیان اینکه بسیج برخاسته از دل ملت، در 
خط مقدم مبارزه با کرونا است اظهار داشت: سپاه 
و بسیج خود را خادم مردم می داند و امروزتشکیل 
و راه اندازی گروه های جهادی، سالمت و محله 
محور شهید سلیمانی یادآورد دوران طالئی دفاع 
مقدس و شور و اشتیاق رزمندگان برای حضور در 
جبهه های نبرد حق علیه باطل است و نیروهای 
بسیجی داوطلب برای حضور در این طرح نیز با 
الگوگیری از رزمندگان اسالم و شهدا در این جبهه 

حاضر شده اند.  
فرمانده حوزه مقاومت بسیج باقرالعلوم )علیه 
السالم( زرنددرادامه افزود: براساس آمارهای 
موجود حضور بسجیان اقشار مختلف در این 
طرح گام بلندی در راستای مقابله با این ویروس 
از کلیه  منحوس بوده والزم است دراینجا 
فرماندهان پایگاه های تابعه و بسیجیان عزیز که 
دلسوزانه اجرای این برنامه را برای مبارزه و مقابله 

همه جانبه با کرونا تشکیل دادند بصورت ویژه 
تقدیر و تشکر کنم .

وی اجرای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی را 
صحنه وفاق و همدلی برای رسیدن به اهداف 
سالمت در شهرستان و منطقه معرفی کردو افزود: 
همکاری اصحاب رسانه در اطالع رسانی خدمات 
بسیجیان و فداکاری بخش بهداشت و درمان و 
انعکاس هشدارهای پزشکی جهت رعایت اصول 

بهداشتی را ازضروریات برشمرد.
شایان ذکر است حوزه مقاومت بسیج بافرالعلوم 
)علیه السالم( در منطقه غرب شهرستان زرند از 
روستای روح آباد تا منتهی الیه روستای چاهکین 
منطقه ای به وسعت سی هزار کلومتر مربع را 
تحت پوشش کارزار مقابله با ویروس کورنا قرار 
داده وبا همکاری بسیجیان ومراکز بهداشت و 
سایر نیروهای مردمی موفق به مهار این اپیدمی 

منحوس شده است.

درخشش طرح شهید سلیمانی درکارزار با کرونا 
توسط بسیجیان حوزه مقاومت باقرالعلوم )ع(شهرستان زرند


