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پیشنهاد خرید توافقی پیاز 

راه اندازی غرفه 
 عرضه مستقیم در تهران

ارزش آب و خاک در جنوب ارزش آب و خاک در جنوب 
کرمان چندین برابر استکرمان چندین برابر است  

نخستین فیلم بلند 
شهرداری کرمان 

اکران شد
ایـن فیلم با کمتریـن اصالحـات، مجوز فرهنگ ارشـاد 
اسـالمی را گرفته و همچنین با توجه به اینکه این فیلم 
به طور ویـژه به موضـوع تالش پاکبانـان می پـردازد، به 
بهانه  نخسـتین نمایش این فیلم، از پنج نفـر از پاکبانان 
پرتالش شهرداری، به نمایندگی از این قشر زحمتکش 
و پرتـالش، قدردانـی شـد.آیین رونمایـی و نمایـش 
نخسـتین فیلم بلند تولید شـهرداری کرمان با نام شهر 
مهتابی با حضور برخی از اعضای شـورای اسالمی شهر، 
شـهردار، مدیـرکل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان، 
شـهرداران مناطق و برخی از هنرمندان و هنردوسـتان 

برگزار شـد.

رئیس جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: با توجه به مشکالت افت قیمت 
محصول پیاز پیشنهاد شد، خرید توافقی این محصول 2 هزار و 56 تومان 

 انجام شود که در این هفته نتیجه نهایی آن اعالم می شود.

 تنها ۱۰درصد تجهیزات صنایع بزرگ 
 استان را کرمانی ها تامین می کنند

گام بلند گل گهر 
 در بومی سازی قطعات 

نمره مردودی استاندار 
 به سند آمایش استانی

رییس اتاق بازرگانی کرمان می گوید 10 درصد بازار قطعات و تجهیزات 
صنایع بزرگ استان را کرمانی ها تامین می کنند و همین میزان از نیاز 

 واحدهای بزرگ استان در خود استان کرمان تامین می شود.

با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی، مدیر مجتمع گل گهر و جمعی از معاونین و 
 مدیران شرکت گل گهر از قطعات هایتک بومی شده 
توسط شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نخستین 

نمایشگاه نهضت تولید، بومی سازی و صادرات در سال 
 جهش تولید، رونمایی گردید.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی درحالی رد شدن 
اسناد آمایش استانی از سوی مرکز پژوهش ها را پروسه 
طبیعی خوانده بود که استاندار کرمان معتقد است امید 
زیادی به اجرای سند آمایش استان نیست.5 سال قبل 
۸00 میلیون تومان بابت سندی پرداخت شد که حاال 

مرکز پژوهش های مجلس آن را غیر کارا می خواند.
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مصدق 
 سیاستمدار تنها 

عباس آخوندی 
یادداشت مهمان

برای من تنهایی مصدق از هر چیز دیگری 
با معناتر است. اوسیاست مداری بود که 
در طول نهضت ملی کم بیش تنها بود. 
هرچند جبهه ای از نیروهای ملی ایجاد 
کرده بود، لیکن در دورن جبهه کمابیش با 
مخالفت جدی روبه رو شد. در اوج مبارزه، 
او از سوی عناصر وابسته به انگلیس و 
روس و از سوی دالالن و سوداگرانی که 
نان شان در سفارت خانه های پخته می شد 
به فسادهای گوناگون متهم  شد. لیکن با 
این وجود، مقاومت نمود و تاریخ گواهی داد 
که تمام آن اتهام ها واهی بود و جز ترفند 
 خود فاسدان چیزی دیگری نبوده اند.

تقدیس  مقام  در  هیچ گاه  من  البته 
هیچ سیاست مداری نبوده و نیستم و 
اساسا تقدیس بزرگان را سرآغاز انحراف 
و فساد می دانم. ازاین رو، بر این باور بوده 
و هستم که مصدق نیز باید نقد شود. 
لیکن، در اینجا تنها می خواهم به تنهایی 
او در غوغای فضاسازی عناصر وابسته به 
شرق و غرب و عناصر وابسته به آنان توجه 
کنم. جریانی که هنوز هم ادامه دارد و به 
محض این که سیاست مداری روبه روی 
منافع عناصر وابسته و مفت خوران و دالالن 
آنها قرار گیرد، اتهامی نیست که از سوی 
اردوگاه های به ظاهر دوست و دشمن به او 
متهم نشوند. لیکن، من از مصدق آموختم 
 که باید حتی یکه و تنها ایستادگی نمود.
در تعطیالت نوروز سال 1399 از جمله 
کتاب هایی که خواندم، "خواب آشفته 
نفت، دکتر مصدق و نهضت ملی ایران" 
نوشته استاد بزرگ محمد علی موحد بود. 
او می گوید روزنامه های حزب توده؛ متحد و 
ابزار دست روسان در تمام دروه ی حکومت 
رزم آرا جبهه ملی و شخص دکتر مصدق 
را سخت می کوبیدند. روزنامه ی آینده در 
شماره 3 /7/ 1329 نوشت: "عوام فریبان 
آخرین تیر ترکش استعمارند و دکتر مصدق 
نماینده ی آن گروه است". همین روزنامه در 
21 مهر همان سال نوشت که "ملی سنگری 
است که در پس آن دشمنان عوام فریب 
خلق، دزدان، غارتگران، مزدوران فرومایه ی 
استعمار، طفیلی ها و حشرات پلید به 
توطئه چینی، تخریب و تحریک و آشوب و...
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زمان انتشار درسایت تاریخ :12/16/ 99ساعت :10صبح - مهلت دریافت اسناد مزایده تاریخ :99/12/16 ساعت :13
تاریخ بازدید :  99/12/17- آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت  تاریخ : 99/12/26 ساعت :14 

زمان بازگشایی تاریخ : 99/12/27 ساعت : 10صبح   -زمان اعالم به برنده تاریخ :99/12/27
ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد :

1-برگزاری مزایده صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت اسناد 
مزایده ) در صورت وجود هزینه مربوطه ( پرداخت تضمین شرکت در مزایده ) ودیعه ( ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی 

پاکات ، اعالم برنده ، و واریز وجه مزایده در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد. 
2-پیشنهاد می گردد قبل از ارائه پیشنهاد از موضوع مزایده بازدید به عمل آورید. 

3- عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی ) توکن ( با شماره های ذیل 
تماس حاصل نمایند :

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : 41934 – 021
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ، در سایت سامانه ) www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام / پروفایل مزایده 

گر « موجود است. 
4- هزینه نشر آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد.

5- آموزش و پرورش در رد و پذیرش پیشنهادات مختار می باشد.
 6- به پیشنهادات مبهم ، مشروط ، مخدوش ، فاقد ضمانت نامه و پیشنهاداتی که خارج از مهلت قانونی ارائه شود ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
7- ارائه تضمین معتبر مطابق با اسناد مزایده الزامی می باشد. 

8-شماره تماس اداره آموزش وپرورش شهرستان جیرفت واحد کارپردازی :03443210380
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان جیرفت

آگهی مزایده )اجاره(
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان جیرفت در نظر دارد: محصول نخیالت ومرکبات هنرستان کشاورزی 

شهید مطهری واقع در دوساری   با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت ) setadiran.ir( و با شماره مزایده: 1006) شماره سیستمی ( به صورت الکترونیکی به اجاره برساند. 

شرکت آب و فاضالب استان کرمان

نوبت اول

آگهی مناقصه
شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل به شماره آگهی : 99/ج /12 - 99م موضوع: انجام کلیه خدمات راهبری، بهره برداری 

، تعمیر و نگهداری تاسیسات آب و رفع اتفاقات شهرستان های نرماشیر، فهرج وریگان رابابرآورد: 42/588/688/332 ریال ومبلغ تضمین فرایند ارجاع کار 
2/129/435/000 ریال به شماره 141 2099005963000126  سامانه ستاد از محل اعتبارات عمرانی و با حداقل تعداد شرکت کننده گان یک شرکت را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صالحیت معتبر در رشته آب با حداقل رتبه 5 با مجوز در رشته امور بهره برداری از 
تاسیسات آب وخلوط انتقال و مخازن آب از شرکت آب و فاضالب کشور و گواهی صالحیت ایمنی معتبر از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشد دعوت می شود

کلیه مراحل برگزاری مناقصات از دریافت اسناد مناقصات ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به آدرس Www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی به مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند
 مشخصات این مناقصات در سایت شرکت مهندسی آب و فاضالب به آدرس www.abfakerman.ir موجود میباشد 

مهلت خرید اسناد مناقصه: از روز شنه مورخ : 99/12/16لغايت پنجشنبه مورخ 99/12/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه: ساعت: 19 روز پنجشنبه مورخ 1400/01/19

مهلت زمانی ارائه اصل ضمانت نامه به دبیرخانه شرکت ساعت: 13 روز پنجشنبه  مورخ 1400/01/19
زمان بازگشایی پاکت ها ساعت 9:30 صبح  روز شنبه مورخ 1400/01/21

الزم به ذکر است در زمان بازگشایی پاکات، یک نفر نماینده از هر کدام از شرکت کنندگان می تواند در جلسه حضور داشت باشد
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه آدرس: کرمان بلوار 22 بهمن شرکت آب و فاضالب استان کرمان در 

قراردادها و تلفن 034333222282
آدرس ارائه پاکت های الف: دبیرخانه شرکت کرمان - بلوار 22 بهمن - شرکت آب و فاضالب استان کرمان

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934-021 دفتر ثبت نام 88969738 و 85193768

شهرستان جیرفت شهرستان جیرفت

معاون استاندار کرمان می گوید 4 
روش برای ثبت نام داوطلبان شوراهای 
اسالمی در نظر گرفته شده که شامل؛ 
نرم افزار دسکتاپ، دفاتر پیشخوان، 
اپلکیشن موبایلی و مراجعه حضوری 

است.
جلسه  در  بصیری  محمدصادق 
ستاد انتخابات استان کرمان افزود: 
ثبت نام داوطلبان شوراهای اسالمی 
شهرها از 20 تا 26 اسفندماه جاری و 
شورای اسالمی روستایی از 16 تا 22 

فروردین ماه سال آینده است.
کرمان  استاندار  سیاسی  معاون 
ریاست  داوطلبان  ثبت نام  زمان 
جمهوری را از 21 اردیبهشت ماه تا 25 

اردیبهشت ماه عنوان کرد.

او گفت: 1۸ اسفندماه دستور اجرایی 
نتخابات به صورت سراسری  ستاد ا
از سوی وزارت کشور صادر می شود 
شوراهای  اجرایی  هیئت های  و 
اسالمی از 19 تا 25 اسفندماه و در 
اردیبهشت ماه برای ریاست جمهوری 

باید تشکیل شوند.
معاون سیاسی استاندار کرمان اضافه 
کرد: فرمانداران و بخشداران باید 30 
نفر معتمد انتخاب کنند سپس این 
افراد را به هیئت نظارت بر انتخابات 
شوراها معرفی  کنند که این هیئت 

مرکب از سه نفر است.
هیات  این  کرد:اعضای  اضافه  او 
آقایان غضنفرآبادی نماینده مردم 
شهرستان های شرقی استان در مجلس 

شورای اسالمی به عنوان رئیس این 
هیئت و آقای حسن پور و شکراللهی 
از نمایندگان مجلس شورای اسالمی 

هستند.
بصیری ادامه داد:در این دوره مقرر شد 
که داوطلبان شهرهای دارای جمعیت 

200هزار نفر به باال اگر رد صالحیت 
نند به هیئت مرکزی  شوند، می توا
مجلس شورای اسالمی اعتراض خود 
را ارائه دهند بنابراین برای روبه رو 
نشدن با مشکل تایید صالحیت ثبت 

نام امسال زودتر صورت می گیرد.

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی 
بـا توجـه بـه  جنـوب کرمـان گفت:
مشـکالت افـت قیمـت محصـول پیاز 
پیشـنهاد شـد، خریـد توافقـی ایـن 
محصـول 2 هـزار و 56 تومـان انجـام 
شـود که در ایـن هفتـه نتیجـه نهایی 

آن اعـالم می شـود.
افزود:به منظـور  برخـوری  سـعید 
بررسـی وضعیـت پیـاز و همچنیـن 
جبران خسـارات سـرمازدگی و سـایر 
مشکالت کشـاورزی منطقه، نشستی 
بـا حضـور وزیـر جهـاد کشـاورزی، 
اسـتاندار کرمـان، نماینـدگان مـردم 
جنـوب کرمـان در مجلـس شـورای 
اسـالمی و مدیرعامـل و هیـأت مدیره 
بانک کشـاورزی در محل وزارت جهاد 
کشـاورزی وزارت جهـاد کشـاورزی 

برگـزار شـد.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی 
تمدیـد  افـزود:  کرمـان  جنـوب 
افزایـش  سـرمازدگی،  تسـهیالت 
تسـهیالت کشـاورز کارت و اعطـای 
تسـهیالت بـرای صادرکننـدگان پیاز 
از جملـه موضوعـات مهم این جلسـه 

بود که مـورد بحـث و تبادل نظـر قرار 
. فـت گر

بـا توجـه بـه  بر خـوری تصریح کرد:
مشـکالت افـت قیمـت محصـول پیاز 
پیشـنهاد شـد، خریـد توافقـی ایـن 
محصـول 2 هـزار و 56 تومـان انجـام 
شـود کـه در هفته آتـی نتیجـه نهایی 

آن اعـالم می شـود.
او خاطرنشـان کرد:به دسـتور وزیـر 
جهاد کشـاورزی منطقه جنوب کرمان 
بـرای اولیـن بـار در کشـور بـه عنوان 
پایلـوت کشـاورزی قـراردادی معرفی 
شـد و سـال آینـده کشـت برخـی از 
محصـوالت بـر اسـاس قـرارداد انجام 

خواهـد شـد.
برخوری اضافه کرد:جلسـه مشـترکی 
نیز بـا بسـیج وزارت جهاد کشـاورزی 
برگـزار و مقرر شـد با همکاری بسـیج 
و میادیـن میـوه و تره بار غرفـه عرضه 
مسـتقیم، محصـوالت جنـوب کرمان 
از جملـه پیـاز در تهـران راه انـدازی 
شـود تا از ایـن طریق با حـذف دالالن 
سـود بیشـتری بـرای تولیدکنندگان 

داشـته باشد.

عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
دکتـر  کرمـان،  علوم پزشـکی 
مهـدی شـفیعی، سـخنگوی ایـن 
دانشـگاه عصـر جمعه 15 اسـفند  ماه 
بـا بیـان اینکـه طـی 24 سـاعت 
گذشـته، 11 بیمـار جدیـد کرونا در 
بیمارسـتان های اسـتان بسـتری 
شـده اند، گفت: »شـش نفر از آن ها از 
حوزه  دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان 
)شـامل راور، رابـر، بافـت، بردسـیر، 
کوهبنان، کرمـان، شـهربابک، زرند، 
ارزوئیـه(، دو نفـر از بیمـاران جدیـد 
بسـتری از حـوزه  دانشـگاه جیرفت و 
یـک نفـر از بستری شـدگان از حوزه  
دانشـکده سـیرجان و دو نفرشـان از 

حـوزه  دانشـگاه بـم هسـتند«.
 او با بیـان این که از حوزه ی دانشـگاه  
رفسـنجان مورد جدیدی از بسـتری 
گـزارش نشـده اسـت، افـزود: »در 
حـال حاضـر، 97 بیمـار کرونـا در 
بیمارسـتان های اسـتان بسـتری 

هسـتند«.
نفـر  داد:»44  ادامـه  شـفیعی 
حـوزه   در  بسـتری  بیمـاران  از 

نفـر   14 کرمـان،  علوم پزشـکی 
رفسـنجان،  علوم پزشـکی  حـوزه  
10 نفـر حـوزه  جنـوب، سـه نفـر 
در حـوزه  دانشـگاه بـم و 26 نفـر از 
علوم پزشـکی  دانشـکده  حـوزه  
و  هسـتند  بسـتری  سـیرجان 
خدمـات بیمارسـتانی به آن هـا ارائه 

. » د می شـو
او اظهـار کـرد: »از ابتـدای اپیدمـی 
تا کنـون 16 هـزار و 727 نفـر در 
اسـتان، به دلیـل ابتـال بـه کرونـا 

شـده اند«. بسـتری 
مدیـر گـروه مبـارزه بـا بیماری های 
واگیـردار دانشـگاه علوم  پزشـکی 
کرمان سـپس اظهار کرد: »متاسفانه 
در 24 سـاعت گذشـته، چهـار بیمار 
کرونـا نیـز جـان خـود را از دسـت 
دادنـد دو نفرشـان از حوزه  دانشـگاه 
کرمـان و دو نفـر از حـوزه  دانشـکده  

سـیرجان هسـتند«.
به گفته  شـفیعی، از ابتـدای اپیدمی 
کرونا در اسـتان تاکنـون، 2525 نفر 
بـه دلیـل ابتـال بـه کوویـد ـ 19 جان 

خـود را از دسـت داده اند.

پیشنهاد خرید توافقی پیاز چهار روش برای ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراها اعالم شد
راه اندازی غرفه عرضه مستقیم در تهران

11 بستری و 4 فوتی 
در شبانه روز گذشته

ادامه در صفحه 4

دکتر حمزه احمدی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان:

در ادامه فعالیت های فرهنگی 
شهرداری کرمان



1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4   
پیامــک شــما را دربــاره این صفحه مــی خوانیم  سال چهارم | شماره پیاپی 2942

کاغذ استانشنبه  16 اسفند 1399

تولید ساالنه ۸۰۰ هزار اصله 
نهال غیر مثمر در جنوب کرمان 

مدیرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری جنــوب کرمــان در آئین 
ــکاری  ــفند روز درخت ــبت 1۵ اس ــه مناس ــه ب ــال ک ــت نه کاش
برگــزار گردیــد گفت:1۵اســفند مــاه در تقویــم جمهــوری 
اســالمی ایــران تحــت عنــوان روز درختــکاری نامگــذاری شــده 
ــورت  ــه ص ــردم ب ــف م ــرهای مختل ــور و قش ــئوالن کش و مس
نمادیــن و داوطلبانــه در مراســم های درختــکاری کــه در 
عرصه هــای منابــع طبیعــی برگــزار می شــود، اقــدام بــه 

کاشــت نهــال می کننــد.
ــه منظــور  ــتا و ب ــن راس ــزود:در همی ــزه احمــدی اف ــر حم دکت
توســعه فضــای ســبز، همزمــان بــا آغــاز هفتــه منابع طبیعــی و 
ــواع نهــال غیر مثمــر  روز درختــکاری چندیــن اصلــه نهــال از ان
از جملــه اکالیپتــوس، ناتــرک، شــب خشــب و شیشــه شــور در 
7 شهرســتان جنوبــی بــا حضــور مســئوالن و طبیعت دوســتان 

غــرس شــد.
او بــا تاکیــد بــر اشــاعه و ترویــج فرهنــگ درختــکاری از تولیــد 
ــال غیر مثمــر در 3  ــواع نه ــه ان ــزار اصل ســاالنه بیــش از ۸۰۰ ه

نهالســتان در جنــوب کرمــان خبــر داد.
مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری جنــوب کرمــان، 
در ادامــه ســطح عرصــه هــای جنگلــی جنــوب کرمــان را 
ــبز  ــعه فضای س ــور توس ــه منظ ــر و اظهار کرد:ب ــار ذک ۴۸3هکت
و جنــگل، حفــظ عرصه هــای طبیعــی و نیــز احیــای جنگل هــا، 
ــرداران  ــان و بهره ب ــن متقاضی ــگان بی ــال رای ــه  نه ــزار اصل 21ه

ــی شــود. ــع م ــه توزی ــن هفت در طــول ای
احمدی مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری جنــوب کرمان 
اظهــار امیــدواری کــرد: بــا همــکاری مــردم و نهادهــای دولتــی 
و بــا توجــه بــه  شــعار هفتــه منابــع طبیعی"همــه بــا هــم، جهاد 
بــرای حفاظــت از منابــع طبیعــی" بتوانیــم در ایــن عــزم ملــی 
و منطقــه ای بــرای توســعه فضــای ســبز کــه بــه حیــات انســان 

مرتبــط اســت شــرکت کنیــم.

مدیرعامل موسسه خیریه ثامن الحجج بیماران 
خاص استان کرمان گفت: تمرکز این خیریه و 
دارالشفای امام رضا )ع( بر پیشگیری از بیماری 

ها و تقدم این مهم بر درمان است.
علی شمسی نیا در آیین بازدید معاون مرکز 
امور مشارکت های اجتماعی سازمان اجتماعی 
وزارت کشور از دارالشفای امام رضا )ع( افزود: 
طرح پیشگیری از بیماری ها با حضور اساتید 
و پزشکان برجسته داخل و خارج از کشور در 
این موسسه و دارالشفای امام رضا )ع( کرمان در 

حال اجرا است.
او با بیان اینکه پیشگیری از بیماری ها مانع 
هزینه های هنگفت و البته دردهای ناشی از 
بیماری های مختلف می شود اظهار داشت: 
اجرای طرح های پیشگیری از بیماری ها یکی از 
اقدامات مهم این موسسه خیریه است.شمسی 
نیا با اشاره به اهمیت لزوم اجرای طرح پیشگیری 
از بیماری ها افزود: پیشگیری مقدم بر درمان 
است و از هزینه های بیشتر پیشگیری می کند.

مدیرعامل موسسه خیریه ثامن الحجج بیماران 

خاص استان کرمان اظهار داشت: موسسه 
بیماران خاص اجرای طرح پیشگیری از بیماری 
ها را در ادارات و نهادها دنبال می کند.مدیرعامل 
موسسه خیریه ثامن الحجج بیماران خاص استان 
کرمان ادامه داد: اگر دستگاه های اجرایی به جای 
صرف هزینه های غیرضروری به امر پیشگیری 
و غربالگری کارکنانشان در زمینه بیماری ها 

بپردازند قطعا مفید خواهد بود.
او به کمک های بانک رسالت در اجرای طرح 

غربالگری در استان کرمان اشاره کرد.
شمسی نیا با بیان اینکه طبق فرمایش رهبر 
معظم انقالب اسالمی مبنی بر اینکه باید کاری 
کرد که بیمار جز درد بیماری درد دیگری نداشته 
باشد گفت: موسسه خیریه بیماران خاص کرمان 
تا جایی که ممکن بوده به این فرمایش معظم له 

جامه عمل پوشانده است .
او بیان کرد: استان کرمان علیرغم وجود صنایع 

و معادن فراوان، خانواده های فقیر زیادی دارد.
مدیرعامل موسسه خیریه ثامن الحجج بیماران 
خاص استان کرمان تصریح کرد: سه هزار متر 

مربع فضا در دارالشفا امام رضا )ع( کرمان به 
منظور اجرای طرح پیشگیری از بیماری ها 
اختصاص داده و بر این اساس برنامه ریزی 

شده است.
او به وجود آزمایشگاه پیشرفته ژنتیک و اجرای 
طرح غربالگری پیشگیری از سرطان با کمک 
استاندارد کرمان، نهادهای حمایتی و مردم در 
موسسه خیریه ثامن الحجج )ع( اشاره و از اعالم 
آمادگی خیرین در داخل و خارج از کشور برای 
کمک به توسعه و پیشبرد اهداف این موسسه به 
عنوان اقدامی مهم نام برد.شمسی نیا افزود:بیش 
از سه هزار بیمار همودیالیز و پیوند کلیه در 
استان کرمان وجود دارد که در شرایط فعلی 

نیازمند حمایت جدی هستند.
مدیرعامل موسسه خیریه ثامن الحجج بیماران 
خاص استان کرمان بیان کرد: هزار و 200 بیمار 

تاالسمی استان کرمان وجود دارد.
او با بیان اینکه هزار و 600 بیمار ام اس و چهار 
هزار بیمار خاص و سخت درمان در استان کرمان 
تحت پوشش قرار دارند گفت: سال 1370 بنای 

اولیه این موسسه در کرمان گذاشته شد و آن 
زمان حتی در کشور نیز چنین موسسه ای 

وجود نداشت.
مدیرعامل موسسه بیماری های خاص استان 
کرمان با تاکید بر اینکه بیماران همانند فرزندان 
خودم هستند تاکید کرد: با خدا عهد کرده ام 
آنچه در توان خود و خانواده ام باشد در طبق 
اخالص بگذارم تا نیازهای این افراد تامین شود.
او همچنین اظهار داشت؛ خدمات جدیدی که 
در موسسه خیریه بیماران خاص توسط خیریه 
مکسا و آال به بیماران سرطانی به صورت کامال 
رایگان ارائه می شود با همت خیر بزرگ نامدار 
آقای دیانی انجام شده که با حمایت های همه 
جانبه وی و با مشارکت دارالشفا امام رضا )ع( 
امیدواریم جایگاه ویژه ای در زمینه خدمت 

رسانی صورت گیرد.
او از خیرین کرمانی که در شکوفایی موسسه 
خیریه ثامن الحجج و دارالشفای امام رضا 
)ع( نقش بی بدیلی به نیکی یاد کرد و گفت: 
امیدواریم به زودی شاهد شکوفایی خیرخواهانه 
بیشتری در این امر خیر و ماندگار باشیم. به 
گفته شمسی نیا خیرین نگاه ویژه ای به این 

موسسه دارند.

چهار طرح بخش چترود از توابع شهرستان 
آسفالت  قطره ای،  آبیاری  جمله  از  کرمان 
روستاهای قوام آباد، رحیم آباد، سرآسیاب6 
گلخانه  و  کاظم آباد  عالم  خانه  تیکدر،  و 
هیدروپونیک با حضور استاندار در این بخش به 

بهره برداری رسید.
استاندار کرمان و هیات همراه روز گذشته ابتدا 
طرح آبیاری قطره ای تحت فشار زمین های 
میرزایی را در مجموع با اعتبار 10 میلیارد ریال 
در محل موتور پمپ شاه مران چترود افتتاح کرد.
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
کرمان گفت: این طرح با اعتبار ۸30میلیون 
تومان دولتی و 170 میلیون تومان شخصی 

سرمایه گذاری شده است.
عباس سعیدی افزود:در آبیاری غرقابی 100گرم 
پسته در هر مترمکعب تولید می شود و در حالی 
که این آمار در آبیاری قطره ای تا سه برابر افزایش 
می یابد.او تاکید کرد:از ابتدای ورود سیستم 
آبیاری تحت فشار در استان کرمان 43هزار هکتار 
و از سال 93تاکنون میزان 52 هزار هکتار از 
این طرح ها اجرا شده و اکنون 95 هزار هکتار 
از اراضی استان به این سیستم آبیاری تجهیز 

شده اند.
سعیدی گفت:این استان طی دولت های یازدهم 

و دوازدهم جزو سه استان برتر و سال گذشته 
در رتبه دوم کشور بود.او بیان داشت:وزارت نیرو 
جلوی پمپاژ مجدد آب را در طرح های سیستم 
آبیاری تحت فشار گرفته که این چالش رتبه استان 
را تنزل می دهد.پس از آن 32هزار و 600مترمربع 
آسفالت روستاهای قوام آباد، رحیم آباد، تیکدر 
و سرآسیاب6 چترود افتتاح شد.در این زمینه 
می توان به آسفالت معابر روستایی سرآسیاب 6 به 
متراژ هشت هزار متر مربع و اعتبار 9میلیارد ریال 
از محل اعتبارات دهیاری و بنیاد مسکن،آسفالت 
معابر روستایی قوام آباد با متراژ 11هزار و 
600مترمربع و اعتبار 11میلیارد و 600میلیون 
ریال با مشارکت بنیاد مسکن و دهیاری قوام آباد و 
همچنین افتتاح پروژه بوستان شهدای روستای 
تیکدر با مساحت سه هزار مترمربع و اعتبار 
2میلیارد ریال با اعتبارات داخلی دهیاری 
اشاره کرد که این طرح از سال 9۸ آغاز و اکنون به 

بهره برداری رسید.
به گفته سعیدی طرح گلخانه هیدروپونیک 
دشت  در  واقع  خواجویی  مهدی  رزلند 
زحمتکشان چترود با ظرفیت سه هزار مترمربع 
و ظرفیت تولید ساالنه 450 هزار شاخه،با اعتبار 
12میلیارد ریال و اشتغال زایی پنج نفر به 

بهره برداری رسید.

تمرکز خیریه ثامن الحجج کرمان بر پیشگیری از بیماری ها است

 تنها ۱۰درصد تجهیزات صنایع بزرگ 
استان را کرمانی ها تامین می کنند

رییس اتــاق بازرگانی کرمان می گوید 10 درصــد بازار قطعات و 
تجهیزات صنایع بزرگ اســتان را کرمانی هــا تامین می کنند و 
همین میزان از نیاز واحدهای بزرگ استان در خود استان کرمان 

تامین می شود.
ســید مهدی طبیــب زاده در پنجاه و نهمین نشســت شــورای 
گفت و گــوی دولت و بخــش خصوصی اســتان کرمــان اظهار 
کرد:دستور کارما بررسی موضوع اجرای نظام مبادالت پیمانکاری 

فرعی در استان است.
او افزود:صنایع خرد و کوچک علی رغم سهم خوبی که در اشتغال 
دارند،به دلیل محدودیت بازار نمی توانند سهم موثری در اقتصاد 
ایفا کرده و در مقابل شــوک های اقتصادی تاب و تحمل نداشته 

باشند.
طبیب زاده تصریح کرد: نظــام اس پی ایکس آمــده ارتباط بین 
واحدهای بزرگ و کوچک را برقرار کند و اگــر این به طور کامل 
اجرایی و بومی شــود،می تواند کمک بزرگی به صنایع کوچک و 

متوسط و توسعه بازار با رویکرد دانش بنیان بنماید.
رییس اتاق بازرگانی استان کرمان بیان کرد:فرصت خوبی است و 
ظرفیت بزرگی که از قِبل منابع طبیعی خدادادی در استان کرمان 
ایجاد شده، باید نقش خود را در توسعه صنایع کوچک در استان 
ایفا کنند.او افزود:حلقه مفقوده بین صنایع بزرگ و صنایع کوچک 
و متوسط داریم و بنیه صنعتی استان کرمان قوی و متکی بر صنایع 
کوچک و متوسط که می تواند همیشــه پایدار باشد، نیست و باید 

این گپ را پر کنیم.
طبیب زاده تصریح کرد:اتاق بازرگانی با پایش محیط کسب و کار، 
عارضه یابی وغیره سعی می کند طرح موضوع نموده و با پرداختن 

به آنها، به توسعه استان کرمان کمک کند.
او بیان کرد:باید پویش بومی سازی قطعات،تجهیزات و خدمات را 
در استان کرمان راه اندازی کنیم و همه دلسوزان استان باید به این 

پویش کمک کنند.
رییس اتاق بازرگانی استان کرمان گفت:برآوردها نشان می دهد 
10 تا 30 درصد بازار قطعات و تجهیزات صنایع بزرگ اســتان را 
کرمانی ها تامین می کنند که به نظر بنده عدد 10درصد صحیح تر 
است و همین میزان از نیاز واحدهای بزرگ استان در خود استان 

کرمان تامین می شود.
او افزود:ما قصد حمایت غیراصولی نداریم و باید صنایع کوچک در 
بازار رقابتی نقش خود را ایفا کنند و در این صورت می توانیم شاهد 
رشد و توسعه بازار،وســعت کار و در تعدد شرکت ها تحولی ایجاد 
کنیم و توسعه صنایع کوچک و متوســط یکی از راه های توسعه 

پایدار و متوازن استان کرمان است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: به نظر 
می رسد مقاومت هایی در شرکت های بزرگ در 
بحث ارتباط واحدهای کوچک و بزرگ در استان 

کرمان وجود دارد.
محمدرضا پورابراهیمی در پنجاه و نهمین نشست شورای 
گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان یکی از 
راهکارهای حل این مشکل را  ارائه گزارش از عملکرد توسط 

شرکت های بزرگ و پیمانکاران اصلی اعالم کرد.
او ادامه داد:یکی از محورهای پیشنهادی در خصوص اس پی 
ایکس، قانون است و بخشی از احکام برنامه ششم در این زمینه 
وجود دارد. بخش عمده ای از موضوعات در این زمینه در دنیا 
وجود دارد اما در استان کرمان این فعالیت به صورت ساختارمند 

و تعریف شده وجود ندارد.
پورابراهیمی گفت:پیشنهاد ما تشکیل کارگروهی برای تدوین 
پیش نویس گزارش اولیه برای ایجاد قانون مشخص در خصوص 

اس پی ایکس است تا به حل مشکالت در این حوزه کمک کند.
 رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: الزم است 
مجموعه خدمات و کاالهایی که شرکت های بزرگ در سه سال 
اخیر دریافت کرده اند ارائه شود که با چه روشی، از چه مجموعه و 
با چه شرایط و قیمتی تامین شده و وجود بانک اطالعاتی بر اساس 
فعالیت ها الزم است تا در خصوص موضوعات تصمیم گیری 
کنیم.پورابراهیمی تصریح کرد:درخواست داریم استقالل پارک 
علم و فناوری در استان کرمان به جد پیگیری شود. نباید سیاست 
های پارک را یک دانشگاه بنویسد و باید پارک علم و فناوری به 
کل مجموعه استان تعلق داشته و به حوزه تصمیم گیری ها نیز 

کمک کند.
او با اشاره به اینکه گزارشی درباره ارتباط شرکت های بزرگ با 
شرکت های دانش بنیان در استان کرمان نداریم، افزود: ظرفیت 
توان تخصصی دانش بنیان ما در استان از متوسط کشور باالتر 
است و ظرفیت بسیار قدرتمندی برای پاسخگویی به شرکت های 

بزرگ را دارند و نیاز به حمایت دارند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:شرکت شهرک های 
صنعتی استان کرمان نیز گزارشی ارائه دهد که چه تعداد از 
واحدهای نیمه تعطیل و تعطیل به دلیل عدم ارتباط با مجموعه 

های بزرگ به این روز افتاده اند.

رئیس دانشگاه آزاد استان کرمان با بیان اینکه این 
دانشگاه شرکت های صنعتی متقاضی همکاری 
دانش بنیان را با آغوش باز می پذیرد گفت: عالوه 
بر مرکز تحقیق و توسعه، میلیاردها تومان امکانات کارگاهی و 
آزمایشگاهی را در اختیار صنعت قرار می دهیم.علیرضا منظری 
توکلی  در آیین گشایش نمایشگاه نهضت تولید، بومی سازی و 
صادرات افزود: دانشگاه آزاد اسالمی با خلق ایده های فناورانه برای 
رفع مشکالت صنایع و معادن این استان اعالم آمادگی می کند.او 
اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسالمی واحد زرند،رفسنجان بردسیر 
و شهربابک برای خدمت گذاری صنعتگران آماده می شوند و باید 
خودمان را باور کنیم و ارتباط دانشگاه آزاد سیرجان و دانشکده 
فنی تهران با پیش قدمی  دانشگاه تهران موجب انعقاد یک فقره 
تفاهم نامه در خصوص سنگ آهن و فوالد شد که افتخاری برای 
کشور است.رئیس دانشگاه آزاداسالمی استان کرمان عنوان کرد: 
مقام معظم رهبری بر نقش دانشگاه های کشور برای حل مسائل 
تاکید کردند و در هنگام فعالیت جندی شاپور و دانشگاه های قرن 

حاضر رسالت انتقال دانش داشتند که موفق هم بودند.
او گفت:نسل دوم دانشگاه ها وظیفه تولید دانش از طریق پژوهش، 
نسل سوم تولید ثروت با استفاده از فناوری نوین و دانش بنیان 
و نسل چهارم وظیفه اصلی دانشگاه ها حل مسائل اجتماعی بود 

و همچنین نسل پنجم در مسیر بومی سازی حرکت می کنند.
منظری توکلی با طرح این سوال که چه مساله ای مهمتر از تحریم 
ها است؟ افزود: رسالت دانشگاه آزاد اسالمی است که وظایف و 
اهداف خود را با مهندسی معکوس و بومی سازی قطعات حوزه 
صنعت و معدن دنبال کند.رئیس دانشگاه آزاد استان کرمان ادامه 
 داد: با تقویت ارتباطات با حوزه صنعت به دنبال کاهش واردات و 
قرارگیری در کنار صنعتگران هستیم که این امر به اشتغالزایی، 
صرفه جویی ارزی، تاب آوری اقتصاد کشور و تقویت توان رقابت در 

بازار جهانی و تقویت بنیه مدیریتی استان می انجامد.
منظری توکلی تاکید کرد: دانشگاه آزاد اسالمی استان کرمان با 
11 واحد و 2 مرکز و نیروی انسانی توانمند و فعالیت های دانش 
بنیان آمادگی خود را برای طرح های پژوهشی مورد نیاز صنایع و 
معادن اعالم می کند و همچنین دانشگاه در مشارکت در تولید و 

توسعه این طرح ها همکاری می کند.

افتتاح چهار پروژه  در چترود 

مقاومت شرکت های بزرگ 
برای ارتباط با واحدهای کوچک 

در استان 

امکانات دانشگاه در اختیار 
صنعت قرار می گیرد

خبر

خبر

خبر

اگهی مزایده –نوبت دوم 
بـه موجـب اجرائیـه کالسـه 970028بابـت نیابـت از اجـرای 
احـکام حقوقـی دادگسـتری کهنـوج محکـوم له اقـای مراد 
صبـوری ومحکـوم علیـه ورثه مرحـوم محمد صبـوری مبنی 
بـر فـروش متعلقـات وتجهیـزات چـاه بـه ادرس رودبـار روسـتای میری 
صبـوری کـه توسـط محکوم له معرفی وتوسـط کارشـناس دادگسـتری به 

شـرح ذیـل ارزیابـی وتوقیف گردیده اسـت 
مـورد بازدیـد :متعلقـات مـورد فروش به شـرح ذیل می باشـد الف :خط 

نیرورسـانی به طول حدود 630متـر 1/260/000/000ریال 
ب:پسـت هوایی با متعلقات ان )ترانس .تابلو وغیره (580/000/000ریال

ج :پسـت زمینـی بـا متعلقات ان )کلید سـتاره مثلـث .تابلو.خازن وغیره 
(400/000/000ریال 

د:منصوبـات چـاه شـامل شـافت وغـالت وتوربیـن ولولـه ابکـش وغیـره 
.360/000/000ریـال 

بنابرایـن بـا توجـه بـه زمـان اجـرای پـروژه بـرق رسـانی چـاه مذکـور 
کـه حـدود 15سـال تخمیـن زده مـی شـود بـه جـز خـط نیـرو رسـانی 
تجهیـزات  سـایر  اسـتهالک  مـدت  25درصـد  ضریـب  اسـتهالک  بـا 
برمبنـای  چـاه  ومتعلقـات  62.5درصـد  ضریـب  بـا  40سـال  برمبنـای 
30سـال بـا ضریـب 50درصـد محاسـبه مـی گـردد لـذا کل هزینـه هـای 
باشـد کـه  مـی  2/600/000/000ریـال  چـاه  ومتعلقـات  کـردن  دار  بـرق 
پـس از کسـر اسـتعالک مربوطـه بـه مبلـغ 862/500/000ریـال الباقـی 
1/737/500/000ریـال مـی باشـد بنابرایـن ارزش نهایـی تجهیـزات چـاه 
مذکـور بـا توجـه بـه عـدم ثبـات نـرخ بـازار در حـال حاظـر پس از کسـر 
گردیـد  مقـرر  اسـت  ارزیابـی گردیـده  1/737/500/000ریـال  اسـتهالک 
متعلقـات موصـوف در روز شـنبه مـورخ 1400/01/14از سـاعت 9تا 11صبح 
از طریـق مزایـده در دفتـر اجـرای احـکام مدنی دادگسـتری رودبـار واقع 
در بلـوار پردیـس دادگسـتری جدیـد بـه فـروش برسـد قیمـت پایـه از 
بهـای ارزیابـی شـدن شـروع وبه کسـانی کـه باالتریـن قیمت را پیشـنهاد 
نمایـد فروختـه خواهـد شـد 10درصـد مبلـغ پیشـنهادی فـی المجلـس 
ازبرنـده دریافـت ونامبـرده مکلـف اسـت حداکثـر تـا یـک مـاه نسـبت 
بـه پرداخـت باقیمانـده ثمـن معاملـه اقـدام نمایـد در غیـر ایـن صـورت 
10درصـد اولیـه بنفـع صنـدوق دولت ضبط ومزایـده تجدید میگـردد ضمنا 
پرداخـت کلیـه هزینـه هـای حمـل ونقـل متعلقـات چاه بـه عهـده برنده 
مزایـده اسـت .متقاضیـان در صـورت تمایـل مـی تواننـد پنـج روزقبـل از 
موعـد مزایـده بـه ایـن اجـرا مراجعـه تـا ترتیـب بازدیـد انـان از امـالک 

موثـر مزایـده داده شـود.
دادورزاجرای احکام شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی(شهرستان رودبار جنوب 
–اسحق اخالقی فر

آگهی موضوع ماده 3 قانون و 
ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر آرا صادره هیات حل اختالف موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های 
بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  زرند  شهرستان 
مشخصات  است.لذا  گردیده  محرز  متقاضیان 
به  زیر  بشرح  تقاضا  مورد  امالک  و  متقاضیان 
 15 فاصله  به  نوبت  دو  در  عموم  اطالع  منظور 
نسبت  اشخاص  صورتیکه  در  شود  می  روزآگهی 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند 
به  را  خود  دادخواست  اعتراض  ماه  دو  بمدت 

مرجع قضایی تقدیم تقدیم نماید.
امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

آقای هادی حبیب پور زرندی فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 60 صادره از زرند در سه دانگ مشاع از 
از  مترمربع   178.24 مساحت  به  خانه  ششدانگ 
پالک 5428 اصلی واقع در زرند خیابان اسدآبادی 
خریداری از مالک رسمی وراث درویش و علی حبیب 

پور زرندی.
درویش  فرزند  زرندی  پور  حبیب  مریم  خانم 
سه  در  زرند  از  صادره   63 شناسنامه  بشماره 
مساحت  به  خانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ 
واقع  اصلی   5428 پالک  از  مترمربع   178.24
مالک  از  خریداری  اسدآبادی  خیابان  زرند  در 
زرندی.  پور  و علی حبیب  وراث درویش  رسمی 
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و 
ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی 
قانون  موضوع  اختالف  حل  هیات  صادره  آرا  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان زرند 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است.لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا 
بشرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
15 روزآگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه 
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم 

تقدیم نماید.
امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

بشماره  فرزند غالمرضا  زرندی  میرزالی  آقای جواد 
به  باب خانه  زرند در یک  از  شناسنامه 114 صادره 
مساحت 367.43 مترمربع مفروز و مجزی از پالک 
12 فرعی از 2368 اصلی واقع در زرند خیابان شهید 
رجایی 4 خریداری از مالک رسمی آقای محمدعلی 

سرآسیابی.
فرزند غالمحسین  زاده چاکینی  آقای حمید عرب 
بشماره شناسنامه 1 صادره از زرند در یک باب مغازه به 
مساحت 23.13 مترمربع از پالک 5759 اصلی واقع 
در زرند خیابان سردار جنگل خریداری از مالک رسمی 

آقای حسینجان بهادری
فرزند  تنگلی  باب  پورعلیزاده  سادات  فاطمه  خانم 
از  صادره   6494 شناسنامه   بشماره  سیدحسین 
زرند در یک باب مغازه به مساحت 84.75 مترمربع 
اقبال  از پالک  5825 اصلی واقع در زرند خیابان 
الهوری خریداری از مالک رسمی ورثه فاطمه آیت 

هللا نجفی زرندی.
بشماره  محمد  فرزند  زرندی  کارگر  عباس  آقای   
شناسنامه 4505 صادره از زرند در یک باب خانه به 
مساحت 182.70 مترمربع از پالک 7565 اصلی واقع 

در زرند خیابان صیاد شیرازی کوچه 1
خریداری از مالک رسمی ورثه سیداحمد عمرانی. م 
الف 192-تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/12/2-تاریخ 

انتشار نوبت دوم: 1399/12/16
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زرند

دکتر ابراهیم محمدی ریس هیات بدوی رسیدگی 
به تخلفات اداری کارکنان دانشگاه

آقای دکتر فرشید خواجه پور فرزند جهانگیر دارای شماره شناسنامه 
2 صادره از شهرستان بردسیر تاریخ تولد 1348/1/1 پست سازمانی 
پزشک عمومی نظر به اینکه پرونده شما به اتهام در این هیات مطرح 
می باشد و با توجه به تجویز ماده 73 آئین دادرسی مدنی بدین 
وسیله یک نوبت در روز نامه های کثیر االنتشار کشوری آگهی می 
شود تا ظرف مدت ده روز از تاریخ نشر آخرین آگهی به نشانی جیرفت 
میدان شاهد دانشگاه علوم پزشکی دفتر هیات بدوی رسیدگی به 
تخلفات اداری مراجعه و در مقام پاسخگویی  خود برآیند در غیر 
اینصورت هیات در اجرای ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری 
مصوب 72/9/7 مجلس محترم شورای اسالمی غیابا به اتهام شما 

رسیدگی و تصمیم مقتضی  اتخاذ خواهد نمود .

آگهی ابالغ 
اتهام هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری 

کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

ارزش آب و خاک در جنوب کرمان چندین برابر است 

منابع طبیعی، به مواد و منابعی گفته می شود که 
به طور طبیعی به وجود می آید، انسان در پیدایش 
آنها نقشی ندارد و کشور ما در حوزه منابع طبیعی از 

جایگاه خاصی برخوردار است.
اهمیت منابع طبیعی در بخش جنگل ها، مراتع 
و آبخیزداری، امروز بیش از گذشته آشکار شده و 
می توان عالوه بر اهمیت اقتصادی به کارکردهای 
زیست محیطی، گردشگری و تولید گیاهان دارویی، 
صنعتی و معطر، حفظ خاک و ذخایر ژنتیکی آن 
اشاره کرد.1۵ تا 22 اسفندماه در کشور ما با عنوان 
"هفته منابع طبیعی" نام گذاری شده و شعار امسال 
هفته منابع طبیعی "همه با هم، جهاد برای حفاظت 
از منابع طبیعی" و نخستین روز این هفته، روز 

درختکاری است.
شعار نخستین روز این هفته "منابع طبیعی، 
درختکاری و توسعه پوشش گیاهی"، شنبه "منابع 
طبیعی و آبخیزداری و آبخوان داری"، یکشنبه 
"منابع طبیعی و فرهنگ و رسانه"، دوشنبه "منابع 
طبیعی و حفاظت و قانون"، سه شنبه "منابع طبیعی 
و آموزه های دینی"، چهارشنبه "منابع طبیعی و 
آموزش و پژوهش"، پنجشنبه "منابع طبیعی و 
خانواده و مسئولیت اجتماعی و آخرین روز این 
هفته روز "شهدا، منابع طبیعی و ایثار و شهادت" 

نامگذاری شده است.
و  منابع طبیعی  مهدی رجبی زاده مدیرکل 
آبخیزداری شمال استان کرمان با بیان اینکه هفته 
منابع طبیعی متعلق به تمام اقشار مردمی و آحاد 

جامعه است اظهار داشت: بدون یک محیط زیست 
پایدار امکان زندگی کردن در کره خاکی را نخواهیم 

داشت.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری شمال استان 
کرمان بیان کرد: هفته منابع طبیعی به ما یادآور 
می شود که آب خاک و هوا نعمات و سرمایه هایی 
هستند که خداوند به ما داده تا از آنها استفاده 

صحیح کرده و باید از آنها مراقبت کنیم.
او با بیان اینکه استان کرمان،استان کم بارشی 
است گفت: در سه سال اخیر 1۸۰ میلیارد تومان 
در عرصه های استان صرف آبخیزداری کردیم و 
در حال حاضر بیش از 9 هزار سازه آبخیزداری در 
استان داریم.رجبی زاده با عنوان اینکه عرصه های 
منابع طبیعی در شمال استان 13.۵ میلیون هکتار 
است افزود: وجود بیابان یک فرصت عالی در استان 

و یک نعمت بزرگ است.
او با بیان اینکه مراتع شمال استان کرمان 6.2 
میلیون هکتار است که ساالنه هزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومان ارزش علوفه تولیدی این مراتع است گفت: 
6۰ درصد دام هایی که گوشت قرمز تولیدی استان 
از آنها تأمین می شود از علوفه این مراتع تغذیه 

می کنند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری شمال استان 
کرمان با اشاره به اینکه در مراتع استان کرمان 
گیاهان دارویی سرشاری داریم گفت: 1۰ درصد 
از جنگل های کشور که عمومًا حفاظتی هستند در 

استان کرمان وجود دارد.
او با بیان اینکه از یک میلیون هکتار عرصه های 
جنگلی در استان چیزی در حدود ۵۰۰ هزار هکتار 

آن آلوده به آفات هستند افزود: در حال حاضر حدود 
1۵۰ هکتار آن مقابله با آفات انجام شده است.

رجبی زاده با اشاره به اینکه در حوزه های آبخیز 
با مدیریت روان آب ها را داریم که از آن به عنوان 
معجزه آبخیزداری یاد می شود ادامه داد: 1۰.۵ 
میلیون هکتار مساحت حوزه های آبخیزداری 
استان است.او با بیان اینکه تاکنون یک میلیون 
و 3۰۰ هزار هکتار آبخیزداری استان مدیریت 
شده است و ۴7۰ میلیون مترمکعب روان آب در 
استان مدیریت شده است گفت: 17۵ میلیون 
مترمکعب آب در سفره های آب زیرزمینی استان 

ریخته می  شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری شمال 
استان کرمان با اشاره به اینکه در 13 شهرستان 
از 16 شهرستان شمال استان کرمان فعالیت های 
بیابان زدایی در دست اقدام است افزود: مساحت 
کانون های بحرانی حساس به فرسایش بادی در 

استان یک  میلیون و 3۰۰ هزار هکتار است.
او با عنوان اینکه ساالنه ۴ میلیارد متر مکعب روان 
آب در استان کرمان داریم، بیان کرد: اگر در 7۸ 
درصد باقیمانده آبخیزداری استان انجام شود 
بین 7۰۰ تا ۸۰۰ متر مکعب روان آب را می توان 

مدیریت کرد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری شمال استان 
کرمان با اشاره به اینکه طرح زراعت چوب نیز 
در استان کرمان اجرایی می شود افزود: حدود 
3۵۰ هکتار از اراضی استان به طرح زراعت چوب 

اختصاص یافته است.
حمزه احمدی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 

جنوب استان کرمان نیز با اشاره به اینکه 1۵ تا 
22 اسفند ماه هر سال به نام هفته منابع طبیعی 
و آبخیزداری نام گذاری شده است اظهار داشت: 
رسالت و وظیفه اصلی ما حفاظت از عرصه های 
منابع طبیعی به عنوان یک سرمایه عظیم خدادادی 

است.
او با بیان اینکه جنوب استان کرمان بیش از سه 
میلیون و ۸۵۰ هزار هکتار عرصه منابع طبیعی دارد 
که ۴۸۰ هزار هکتار آن جنگلی است گفت: جنوب 
کرمان قطب کشاورزی کشور است و ارزش آب و 

خاک برای ما بسیار اهمیت دارد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب استان 
کرمان با اشاره به اینکه تمام اقداماتی که در راستای 
حفاظت از آب و خاک انجام می شود جنبه حفاظتی 
و حمایتی دارد افزود:امسال بیش از سه هزار هکتار 
از اراضی مرتعی در جنوب استان کرمان که گیاهان 
دارویی در این مناطق رشد می کرد احیا شده است.

او با بیان اینکه زراعت چوب یک ظرفیت بزرگ برای 
کار اقتصادی توسط کشاورزان و سرمایه گذاران 
است ادامه داد: نهال رایگان در اختیار این افراد قرار 
داده می شود و تسهیالت کم بهره نیز پرداخت 

خواهد شد.
حمزه احمدی با اشاره به اینکه در هفته منابعی 
امسال ۵7 طرح منابع طبیعی با اعتبار 9۰  میلیارد 
و 917 میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در جنوب کرمان 
افتتاح یا کلنگ زنی می شود گفت: از این تعداد ۴۰ 
طرح به بهره برداری رسیده و 17 طرح عملیات 
اجرایی آن در هفت شهرستان جنوبی استان کرمان 

آغاز می شود.

تسنیم

گزارش

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری شمال 
استان کرمان با اشاره به اینکه در ۱3 
شهرستان از ۱6 شهرستان شمال استان کرمان 
فعالیت های بیابان زدایی در دست اقدام است 
افزود: مساحت کانون های بحرانی حساس به 
فرسایش بادی در استان یک  میلیون و 3۰۰ 
هزار هکتار است.
او با عنوان اینکه ساالنه 4 میلیارد متر مکعب 
روان آب در استان کرمان داریم، بیان کرد: 
اگر در 7۸ درصد باقیمانده آبخیزداری استان 
انجام شود بین 7۰۰ تا ۸۰۰ متر مکعب روان آب 
را می توان مدیریت کرد.

یم
سن

س: ت
عک

استان کرمان بزرگترین استان کشور با منابع طبیعی فراوان است که برای حفظ این منابع تاکنون اقداماتی چون آبخیزداری و بیابان زدایی انجام شده است.

دکتر حمزه احمدی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان:
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با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، مدیر مجتمع گل گهر و جمعی از 
معاونین و  مدیران شرکت گل گهر از قطعات هایتک بومی شده توسط شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر در نخستین نمایشگاه نهضت تولید، بومی سازی و صادرات در سال جهش تولید، رونمایی 
گردید.این قطعات شامل؛ درایو کنترل دور موتورهای الکتریکی، مجموعه هیدرولیکی شامل 
بلوک و کاتریج سیستم ترمز ماشین  آالت سنگین )دامپتراک(، سیستم کنترلی مشعل کوره های 
کارخانه گندله سازی، رک سنسور دامپتراک کوماتسو، رطوبت سنج برخط خطوط کنسانتره، 

دیتاالگر گندله سازی و بخش الکترونیک سیستم توزین Shenck می باشند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اســالمی در این آیین و در بازدید از غرفه شرکت 
معدنی و صنعتی گل گهر با اشاره به اقدامات شرکت گل گهر در حوزه بومی سازی قطعات گفت: 
اقدامات این شرکت در حوزه بومی سازی و مهندسی معکوس قطعات، قابل تقدیر است و طبق 
گزارشی که مدیران ارشد شــرکت ارائه دادند 2۰۰ میلیون صرفه جویی ارزی در تولید داخل 

صورت گرفته است و این کار بسیار ارزشمندی است.

گام بلند گل گهر 
در بومی سازی قطعات 

فرمانده انتظامی شهرستان عنبرآباد گفت: فردی که در جریان یک قتل مسلحانه متواری شده بود 
کمتر از 4۸ ساعت به همت ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی شناسایی و دستگیر شد.

رضا فیروزبخت در گفت وگو با خبرنگار فارس در عنبرآباد با بیان اینکه در پی اعالم وقوع یک فقره 
قتل مسلحانه بالفاصله تیمی از ماموران انتظامی و پلیس آگاهی به محل اعزام شدند، اظهار داشت: 
با حضور ماموران در محل و بررسی اولیه صحنه مشخص شد یک نفر در جریان یک تیراندازی بر اثر 

شلیک گلوله  به قتل رسیده و ضارب هم پس از ارتکاب جرم از محل فرار کرده است.
فرمانده انتظامی شهرستان عنبرآباد تصریح کرد: ماموران با بررسی میدانی و بر اساس شواهد موجود 
هویت قاتل را شناسایی و طی یک سری اقدامات اطالعاتی این فرد را کمتر از 4۸ ساعت از زمان وقوع 

قتل در یک عملیات ضربتی دستگیر کردند.
او گفت: این فرد پس از انتقال به مقر پلیس آگاهی به جرم ارتکابی خود به انگیزه اختالف قبلی با 
مقتول بیان کرد و نیز به بزه انتصابی معترف شد در این راستا نیز یک قبضه سالح کلت کمری نیز 

کشف و ضبط شد.

دستگیری قاتل فراری 
در 4۸ ساعت 

حجت االسالم والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی ظهر دیروز در خطبه های نماز جمعه شهر 
کرمان که در مصلی بزرگ امام علی)ع( برگزار شد با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی 
اظهار داشت: در هر شرایطی نباید نیازمندان جامعه فراموش شود و کمک و خدمت به نیازمندان 

در اسالم سفارش جدی شده است.
او با تبریک ایام بعثت پیامبر بزرگوار اسالم )ص( گفت: همه کشورهای اسالمی به ویژه جبهه 

مقاومت باید با جدیت بیشتر تالش کنند تا جنایتکاران آمریکایی را از منطقه اخراج کنند.
او با اشاره به اینکه اخراج آمریکایی ها مشکالت منطقه را برطرف خواهد کرد گفت: مواضع دولت 
جدید آمریکا واضح و روشن است؛ به صراحت بیانیه دادند و فکر و اندیشه خود را مطرح کردند.
علیدادی سلیمانی با بیان اینکه تنها راه کشور در بحث برجام اطاعت از دستورات مقام معظم 

رهبری است افزود: مسئوالن هیچ سستی به خود راه ندهند و به مذاکره مجدد نیندیشند.
او با تأکید بر اینکه مسئوالن باید مستحکم بایســتند و مقاومت کنند چرا که از دشمنان هیچ 
سودی به ما نمی رسد بیان کرد: آمریکا نه ارزش مذاکره دارد و نه مذاکره با آمریکا سودی دارد.

امام جمعه کرمان: اطاعت از دستورات 
رهبر انقالب تنها راه کشور در برجام است

خبرخبر

کرمان - معاون شهرداری کرمان از راه اندازی 
فرهنگســرا و خانه ورزش معلوالن در شهر 
کرمان در آینــده نزدیک خبــر داد.محمد 
جهانشاهی در حاشیه مراســم قدردانی از 
ورزشکاران دارای معلولیت، یکی از رویکردهای 
اصلی مدیریت شهری در این دوره را توازن و 
عدالت محوری دانست و گفت: در این چارچوب 
در تالش هستیم تا همه اقشــار جامعه را در 
برنامه های ورزشی و فرهنگی مورد توجه قرار 
دهیم.وی با اشاره به اینکه برای جامعه معلوالن 
به عنوان جامعه هدف در سال 99 برنامه هایی 
در نظر داشتیم که به دلیل شرایط همه گیری 
کرونا، برگزاری تعدادی از آن ها میسر نشد، 
گفت: یکی از اهداف مان توجه به ظرفیت های 
افراد دارای معلولیت و همچنین بسترسازی 
برای افزایش توانمندی و نقش آفرینی آن ها 
در شهر بوده است.جهانشاهی با بیان اینکه 
در تالش هستیم زیرســاخت ها را برای این 
گروه فراهم کنیم، از راه اندازی کارگاه آموزش 
قالی بافی ویژه نابینایان در فرهنگ سرای کوثر 
و اولین فرهنگ سرای افراد دارای معلولیت 
خبر داد.معاون شــهردار کرمان ادامه داد: در 
حال حاضر، در حال آماده سازی فرهنگ سرای 
افراد دارای معلولیت و همچنین راه اندازی خانه 
ورزش افراد دارای معلولیت در فرهنگ سرای 
ورزش شهرداری هستیم.جهانشاهی عالوه بر 
فراهم آوردن امکانات و زیرساخت های الزم، به 
تدارک دیدن برنامه ها و رویدادهای فرهنگی و 
ورزشی برای معلوالن اشاره کرد و گفت: این 
برنامه یا با مشارکت مؤسسه ها و یا به صورت 

مستقیم توسط شهرداری برگزار می شود.
وی افزود: در این راســتا با همکاری یکی از 
مؤسسه های ورزشی، برنامه ای را تدارک دیدیم 
که افراد دارای معلولیت بتوانند توانمندی های 
ورزشی خود را به نمایش بگذارند که در این 
برنامه 30 نفر از افراد دارای معلولیت شرکت 
کردند.رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری همچنین از برگزاری اولین 
دوره المپیاد ورزش شهروندی محله های شهر 
کرمان )جام شهر( خبر داد و افزود: بخشی از 
این برنامه به افراد دارای معلولیت اختصاص 
دارد؛ ضمن اینکه در ایــن المپیاد خانم ها و 

آقایان می توانند شرکت کنند.
جهانشاهی افزود: قصد داریم با فراهم آوردن 
مشارکت افراد دارای معلولیت در برنامه های 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، شرایط همراهی 
و مشارکت بیشتر این عزیزان را در شهر فراهم 

کنیم.

مدیرکل انتقال خون اســتان کرمان گفت: 
بحران کرونا، روزهای پایانی سال و سردی 
هوا سه عاملی ست که موجب کاهش مراجعه 
به پایگاه ها و به تبع آن کاهش ذخایر خونی 
در استان شــده به ویژه گروه خونی "o"که 
درخواســت داریم از تمامی هم استانی ها با 
اهدای خون خود نیاز بانک خون اســتان را 
تأمین کنند.روح الله میرزایی اظهار داشت: 
با توجه به اینکه بیش از یک ســال کشور با 
بحران کرونا روبه روســت و کاهش مراجعه 
به پایگاه های انتقال خون سراســر کشور و 
استان وجود داشته، از طرفی با توجه به اینکه 
به روزهای پایان ســال نزدیک می شویم، 
دغدغه های زیاد این روزهای هم استانی ها 
مزید بر علت شده و موجب کاهش مراجعه به 
پایگاه های سراسر استان شده است.مدیرکل 
انتقال خون استان کرمان عنوان کرد: بحران 
کرونا، روزهای پایانی سال و سردی هوا سه 
عاملی ســت که موجب کاهش مراجعه به 
پایگاه ها و به تبــع آن کاهش ذخایر خونی 
در استان شــده به ویژه گروه خونی o"" که 
درخواست داریم از تمامی هم استانی های عزیز 
و مردم نوعدوست دیار کریمان به پایگاه های 
سراسر اســتان مراجعه کند و اهدای خون 
داشته باشند که با این کار حسنه نیاز اساسی 
نیازمندان خون را برطرف کنیم.وی با بیان 
اینکه در کل اســتان پنج شهر رفسنجان، 
سیرجان، جیرفت، بم و کرمان پایگاه انتقال 
خون ثابت دارند، افزود: در شــهر کرمان دو 
پایگاه داریم؛ پایگاه مرکــزی واقع در بلوار 
22 بهمن که از هفــت صبح تا هفت عصر و 
پایگاه شهید فیروزی ابتدای بلوار جمهوری 
شیفت صبح روزهای فرد آماده ارائه خدمت 
هستند.میرزایی خاطرنشــان کرد: تمامی 
پایگاه های شهرستان ها تیم سیار هم دارند که 
در مواقع نیاز و در صورتی که شرایط ایجاب 
کند تیم های ســیار فعال و در جاهایی که 
پایگاه وجود ندارد، مستقر شده و خونگیری 
انجام می دهند.وی یادآور شد: امسال به دلیل 
بحران کرونا تیم های سیار به ویژه تیم های 
سیار پایگاه های شهرستان  فعالیت کمتری 
داشــتند که طبق پروتکل ها باید این ها را 
محدود می کردیم.میرزایــی در پایان ابراز 
کرد: تا االن مشــکل خاصی در تأمین خون 
نداشتیم اما این کاهشی که در حال حاضر در 
استان وجود دارد را امیدواریم با مراجعه مردم 
و اهداکنندگان خون به پایگاه های سراسر 

استان جبران شود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی درحالی رد شدن اسناد آمایش 
استانی از سوی مرکز پژوهش ها را پروسه طبیعی خوانده بود که استاندار 

کرمان معتقد است امید زیادی به اجرای سند آمایش استان نیست.
5 سال قبل ۸00 میلیون تومان بابت سندی پرداخت شد که حاال مرکز 

پژوهش های مجلس آن را غیر کارا می خواند.
علی زینی وند صبح امروز در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی استان کرمان گفت:  متأسفانه امید زیادی به اجرای سند 
آمایش استان نیست؛ کتابی نوشته شده اما معلوم نیست اجرایی شود. 
یک ماه پیش هم مرکز پژوهش های مجلس تمامی اسناد آمایش 

استانی را غیر کاربردی خواند.
در گزارش مرکز پژوهش ها آمده: »علیرغم تالش های صورت گرفته 
در تدوین اسناد آمایش استانی، این اسناد با کاستی ها و نواقص جدی 
مواجه هستند و قابل اتکا بودن آنها در هدایت برنامه های توسعه استانها، 

محل تردید است. «
انتقاد زینی وند به این سند در حالیست که او در این نشست به 

جلوگیری از خام فروشی و تعادل بخشی توسعه استان تاکید کرد.
استاندار کرمان که بارها به موضوع توزیع نامتوازن توسعه در استان 
اشاره کرده گفت: شرکت های بزرگ استان باید نیازهای خود را ارائه 
کنند و با ارتباط گیری با شرکت های دانش بنیان باید این نیاز در داخل 

استان تأمین شود.
زینی وند با بیان اینکه شورای برنامه ریزی و توسعه استان نیز باید در 
حوزه گردشگری، خدمات و کشاورزی مدرن برنامه خود را برای سال 
آینده ارائه کند افزود: استان کرمان در زمینه شرکت های دانش بنیان 
عقب افتاده بوده و استان نیاز به یک پارک علم و فناوری قدرتمند است.

نمره مردودی استاندار 
به سند آمایش استانی

فرهنگسرای معلوالن 
در کرمان راه اندازی 

می شود

کاهش ذخایر خون کرمان 
در روزهای پایانی سال 

سخنگوی وزارت بهداشت درباره افزایش ترددها و حضور در مراکز 
خرید در ایام پایانی سال هشدار داد و توصیه کرد که مردم در تامین 
کاال و خدمات مورد نیاز خود به صورت اینترنتی اقدام کنند. به گزارش 
ایسنا، دکتر سیما سادات الری گفت: هموطنان عزیز با توجه به نزدیک 
شدن به ایام پایانی سال و افزایش تردد و حضور در مراکز خرید، توصیه 
ما این است که به شکل اینترنتی نسبت به تأمین کاال و خدمات مورد 
نظر خود اقدام کنید.او ادامه داد: در صورت نیاز به خرید حضوری سعی 
کنید در ساعات کم تردد اقدام کنید.الری گفت: به هیچ وجه به مغازه ها 
و فروشگاه هایی که فاقد تهویه مناسب هستند مراجعه نکرده و نسبت به 

حفظ اصول فاصله گذاری و استفاده از ماسک اقدام کنید.

رهبر انقالب اسالمی پس از کاشت دو اصله نهال میوه در روز درختکاری 
تصریح کردند: گرانی و مشکل معیشتی مردم راه حل دارد در جلسات 

متعدد این را به مسئوالن تذکر دادیم.
 به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی، رهبر معظم انقالب 

اسالمی پیش از ظهر )جمعه( دو اصله نهال میوه کاشتند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای سپس در سخنانی، گیاه و فضای سبز را 
عاملی مهم در زندگی و در ساخت تمدن بشری خواندند و با اشاره 
به ریشه های معرفتی و دینی توجه به محیط زیست، گفتند: کاشتن 
درخت و نشاندن نهال از جمله ی حسناتی است که در شرع مقدس 
اسالم بر آن تأکید شده است.رهبر انقالب اسالمی به اهمیت محیط 
زیست در قانون اساسی نیز اشاره و خاطرنشان کردند: فعالیتهای محیط 
زیستی، فعالیتهای دینی و انقالبی است و نباید به آنها نگاه تجمالتی و 
تزئینی شود.ایشان تنوع زیستی و اقلیمی کشور را بستری مناسب برای 
فعال شدن آحاد مردم و جوانان در زمینه محیط زیست خواندند و با 
ابراز تأسف از تخریب جنگل ها، منابع طبیعی و سفره های زیرزمینی 
به دست افراد سودجو، تأکید کردند: تخریب محیط زیست بالی بزرگی 
است که آینده بشر را هدر می دهد، بنابراین مسئوالن و همه مردم باید 

در مقابل آن بایستند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به حوادثی مثل آتش سوزی جنگل ها و 
یا خشک شدن دریاچه ها و تاالب ها، گفتند: این حوادث قابل پیشگیری 
است و مسئوالنی که به وظایف خود عمل نمی کنند، دچار تقصیر 

هستند.
رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری از سخنانشان به مسئله کرونا 
در آستانه سال نو پرداختند و گفتند: سال گذشته در ایام عید، مردم 
عزیز به توصیه ها کاماًل عمل و بالی بزرگی را از سر کشور دور کردند اما 
امسال خطر بیشتر و فراگیرتر است بنابراین امسال هم همگان توصیه ها 
را رعایت کنند.ایشان تأکید کردند: هرچه ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم 
کرد باید عمل شود. اگر سفر را ممنوع کردند، مردم به سفر نروند، بنده 

هم قطعاً مانند سال گذشته به سفر نخواهم رفت.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به مشکالت معیشتی مردم در 
اثر کرونا، گفتند: اگر کرونا ادامه پیدا کند مشکالت معیشتی بیشتر 
خواهد شد، بنابراین باید با همکاری همه، این بیماری هر چه زودتر 

برطرف شود.
رهبر انقالب اسالمی با ابراز ناخرسندی از گرانی ها و مشکالت معیشتی، 
افزودند: این وضع در آستانه عید غصه بزرگی ایجاد کرده است. البته 
اجناس مانند میوه ها فراوان است اما قیمت ها بسیار باال است که سود این 
قیمت باال هم به جیب باغداران زحمتکش نمی رود بلکه نصیب داللها و 

واسطه های سودجو می شود و ضرر آن به مردم می رسد.
ایشان با تأکید بر اینکه مسئوالن باید مشکل معیشتی و گرانی را حل 
کنند، گفتند: این مشکالت، همه راه حل دارد و بارها در جلسات متعدد 
این نکات را تذکر داده و راه حل های مورد نظر کارشناسان را به مسئوالن 

گفته ایم.

برای خرید نوروز اینترنتی اقدام کنند

رهبر انقالب: سود قیمت میوه ها 
به جیب باغداران نمی رود

فیلم شهر مهتابی پنج شنبه گذشته به 
تهیه کنندگی سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری به عنوان نخستین فیلم بلند 
تولیدی این نهاد در کرمان رونمایی و اکران شد.

فیلم بلند شهر مهتابی نخستین فیلم بلند 
تولید شهرداری کرمان، با هدف نشان دادن 
بخشی از هویت جدید شهر کرمان در قالب 
یک داستان دو اپیزودی است که از نوروز ۱4۰۰ 
از اپلیکیشن های فیلمو، نت فیلم و یوتیوب 
به عنوان یک هدیه نوروزی در سراسر دنیا قابل 
دیدن است.

شهردار کرمان در این آیین در محل سینما 
شهرتماشای شهر کرمان، ضمن تبریک ایام 

فرخنده ماه رجب گفت: خدا را شاکریم که پویش 
افتتاح شهرداری کرمان به هفته سی وششم 

رسید و امروز طی پویش سی وششم، از فیلم بلند 
شهر مهتابی به تهیه کنندگی شهرداری کرمان و 

کارگردانی مسعود اشجعی از هنرمندان صاحب نام 
کرمان، رونمایی می کنیم.

ایـن فیلـم بـا کمتریـن اصالحـات، مجـوز فرهنگ 
ارشـاد اسـالمی را گرفتـه و همچنیـن بـا توجـه بـه 
اینکـه ایـن فیلـم به طـور ویـژه بـه موضـوع تـالش 
پاکبانـان می پردازد، بـه بهانه  نخسـتین نمایش این 
فیلـم، از پنـج نفـر از پاکبانـان پرتالش شـهرداری، 
بـه نمایندگـی از ایـن قشـر زحمتکـش و پرتالش، 

قدردانـی شـد.
آییـن رونمایـی و نمایـش نخسـتین فیلـم بلنـد 
تولیـد شـهرداری کرمـان بـا نـام شـهر مهتابـی بـا 
حضـور برخـی از اعضـای شـورای اسـالمی شـهر، 
شـهردار، مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی 
اسـتان، شـهرداران مناطـق و برخـی از هنرمنـدان 

و هنردوسـتان برگـزار شـد.
شـهردار کرمـان در ایـن آییـن در محـل سـینما 
شهرتماشـای شـهر کرمـان، ضمـن تبریـک ایـام 
فرخنده ماه رجب گفـت: خدا را شـاکریم که پویش 
افتتـاح شـهرداری کرمـان بـه هفتـه سی وششـم 
رسـید و امروز طی پویـش سی وششـم، از فیلم بلند 
شـهر مهتابی به تهیه کنندگـی شـهرداری کرمان و 
کارگردانی مسعود اشـجعی از هنرمندان صاحب نام 

کرمـان، رونمایـی می کنیـم.
سـیدمهران عالـم زاده افـزود: هنـر کـه همیشـه از 
آن به عنـوان شـیرین ترین و زیباتریـن راه انتقـال 
مفاهیـم، یـاد شـده و می شـود، می توانـد در حـوزه  
فرهنگ سـازی نقـش موثـری داشـته باشـد و در 
جهـت اصـالح رویکردهـا و آسـیب های اجتماعـی 

نیـز نقـش بسـزایی دارد.
وی بـا بیـان اینکـه مـا نمی توانیـم بـدون اینکـه از 
هنر اسـتفاده کنیـم، فرهنگ سـازی و یـا رویکردها 
را اصـالح کنیـم، ادامـه داد: به عنـوان مثـال وقتـی 
شـعر در بسـتر موسـیقی قرار می گیـرد و بـه مردم 
منتقـل می شـود، هـم آوای شـیرین تری دارد و هم 

اثرپذیـری بیشـتری خواهد داشـت.
عالـم زاده بیـان کـرد: هنـر فیلم سـازی و فیلـم 
هـم به عنـوان یکـی از شـیوه های انتقـال مفاهیـم 
فرهنگـی هنـری و محتوایـی، نقـش بسـزایی در 

اصـالح و حـل مشـکالت و آسـیب های اجتماعـی 
رد. دا

شـهردار کرمـان ادامـه داد: امـروز خوشـحالم کـه 
شـهرداری و مدیـران شـهری بـه نقطـه ای از بلـوغ 
فکـری رسـیده اند کـه بـه حـوزه  فعالیت هـای 
فرهنگـی، هنـری، اجتماعـی و ورزشـی به عنـوان 
یکـی از دسـتورالعمل های مهـم شـهرداری نـگاه و 

توجـه ویـژه ای دارنـد.
عالـم زاده گفـت: حقیقتـا یکـی از آرزوهـای مـن 
در شـهرداری کرمـان ایـن بـود کـه بـه این سـمت 
برویم کـه بتوانیـم در حوزه تولیـد محتـوا، کارهای 
ارزشـمندی را با محوریت شـهرداری کرمـان تولید 
کنیـم کـه در کشـور هـم الگوسـازی شـود؛ چراکه 
قطعـا وقتـی یـک فیلـم یـا موسـیقی ارزشـمند و 
تاثیرگـذار بـا محتـوای مدنظـر شـهرداری سـاخته 
می شـود، می توانـد در کشـور الگوسـازی کنـد و 
سـایر شـهرداری ها هم در این حـوزه قـدم بردارند.
وی افـزود: آن وقت اسـت کـه شـهرداری ها در کنار 
تولیـدات خـوب، از حـوزه فرهنـگ و هنـر هـم بـه 
شـکلی حمایـت و آن هـا را یـاری می کننـد و مردم 
نیـز به عنـوان ذی نفعـان اصلـی جامعـه، از یـک اثر 

خـوب بهـره مناسـب می برنـد.
شـهردار کرمان بیان داشـت: به همین دلیـل امروز 
یکـی از روزهایـی اسـت کـه بسـیار خوشـحالم این 
اتفـاق میمـون و مبـارک رقـم خـورد و اولیـن فیلم 

بلند توسـط شـهرداری کرمـان تهیه شـد.
عالـم زاده گفـت: قطعـا در سـال 1400 بـا تکیـه بر 
تجربه ای که شـهرداری کرمان پیدا کرده اسـت، در 
حوزه فیلم سـازی و مستندسـازی کارهای ارزشمند 
دیگـری را تهیـه کـرده و بـه جامعـه تقدیـم خواهد 

کرد تـا مورد اسـتفاده مـردم قـرار گیرد.
وی خاطرنشـان کـرد: از اعضـای شـورای اسـالمی 
شـهر کرمـان تشـکر می کنـم کـه در ایـن دوره بـا 
توجـه ویژه ای کـه بـه حـوزه  فعالیت هـای فرهنگی 
هنـری دارنـد و مصـداق آن، افزایـش چنـد برابری 
بودجـه فرهنگـی، هنـری، اجتماعـی و ورزشـی در 
ایـن دوره از مدیریت شـهری اسـت، نشـان داده اند 

کـه بـه ایـن موضـوع اهمیـت می دهند.
شـهردار کرمان افـزود: همچنین از همـه  همکارانی 
کـه در حوزه  فرهنگی هنـری کار می کننـد، ازجمله 

آقای جوشـایی کـه ابتـدا سـکان معاونـت فرهنگی 
را برعهـده گرفتنـد، تا االن کـه محمد جهانشـاهی، 
معـاون شـهردار و رییـس سـازمان فرهنگـی، 
اجتماعی و ورزشـی شـهرداری کرمان هستند و نیز 
مجموعه همکاران شـان تشـکر و قدردانـی می کنم.

عالـم زاده ادامـه داد: از کارگـردان خـوب اسـتان 
و کشـور مسـعود اشـجعی و بازیگـران و سـایر 
عوامـل فیلـم نیـز تشـکر و قدردانـی می کنیـم و 
بـه خاطـر همـه  کمبودهایـی کـه ممکـن اسـت از 
ناحیـه شـهرداری کرمـان صـورت گرفتـه باشـد، 
عذرخواهـی می کنـم و به مـردم اطمینـان می دهم 
که شـهرداری کرمـان در این حوزه در سـال 1400 

نقـش متفاوت تـری خواهـد داشـت.
مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی شـهر کرمان نیز 
در ایـن آیین با تبریـک ایام ماه مبـارک رجب گفت: 
رونمایی از این فیلم بلند، کار ارزشـمندی اسـت که 
هنرمنـد شایسـته اسـتان کرمان مسـعود اشـجعی 
بـا همراهـی دیگـر هنرمنـدان بـه  تهیه کنندگـی 

شـهرداری آن را سـاخته است.
محمدرضـا علیـزاده افـزود: بـا اینکـه در اسـتان 
ظرفیت هـای خوبـی در حـوزه  سـرمایه و ظرفیـت 
نیـروی انسـانی و فیلم سـازی داریم، زیرسـاخت ها 
و سـینماها گسـترش خوبـی داشـته اند و در حـوزه  
آمـوزش فیلم سـازی هـم اتفاقـات خوبـی افتـاده 
اسـت، اما مشـکلی که وجود دارد، نبـود تهیه کننده 

و حامـی اسـت.
وی ادامـه داد: فیلم سـازان معمـوال حامـی و 
تهیه کننـدگان همراهـی نداشـتند و اتفـاق خوبـی 
که امروز افتاده، همراهی شـهرداری کرمـان در این 
دوره اسـت کـه امیدواریـم ایـن همراهـی شـورای 
شـهر و شـهرداری کرمـان ایـن خـالء را پـر کنـد.

علیـزاده عنـوان کـرد: از ایـن حیـث جـا دارد از 
مجموعـه  شـورای اسـالمی شـهر و شـهردار کرمان 
و کلیه  کسـانی کـه نـگاه مثبتی به حـوزه هنـر و به 

خصـوص سـینما دارنـد، تشـکر کنـم.
مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی شـهر کرمـان 
افزود: در کنـار همه  اتفاقات خوبی که در شـهرداری 
کرمـان در ایـن دوره در حوزه های مختلـف عمرانی 
رقـم خـورده، افزایـش بودجـه فرهنگـی هنـری و 
مهم تر نـگاه مثبت عوامـل مختلـف و ارکان مختلف 

شـهرداری بـه مقولـه ی فرهنـگ و هنر باعث شـده 
شـاهد رویدادهـای بسـیار بزرگـی در ایـن ایـام در 
شـهر کرمـان باشـیم و ای کاش بتوانیـم ایـن کارها 

را بـه شـهرداری های دیگـر اسـتان تعمیـم دهیم.
علیـزاده بـا تاکیـد بـر اینکـه قطعـا شـهرداری ها به 
جـز فعالیت های عمرانـی، در حـوزه  فرهنگی هنری 
نیـز می توانند نقـش زیـادی داشـته باشـند، اظهار 
امیـدواری کرد ایـن حرکـت و حمایت و پشـتیبانی 
و تهیه کنندگـی شـهرداری کرمان که امروز شـاهد 

آن هسـتیم، ادامه داشـته باشـد.
وی با بیـان اینکه بـه فرمـوده مقام معظـم رهبری 
»هر چـه در قالـب هنـر نگنجـد؛ ماندنی نیسـت«؛ 
اسـتفاده از ظرفیـت و قابلیت هـای هنـری بـرای 
تبییـن و بیـان مسـائل و مشـکالت و دیدگاه هـا، 
آمـوزش و تغییـر نگرش هـای مـردم، بسـیار حائـز 
اهمیـت اسـت و از شـهرداری سپاسـگزارم کـه بـا 
ایـن نـگاه ویـژه بـه مسـائل فرهنگـی ورود پیـدا 

کردنـد
مدیـرکل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی کرمان با اشـاره 
بـه جشـنواره جهانـی نقاشـی کـودک شـهرداری 
کرمان که رویداد بسـیار بزرگ و در حال اجراسـت، 
ادامـه داد: سـازمان فرهنـگ و ارتباطات کشـور که 
خیلـی کـم بـه مسـائل فرهنگـی اسـتان ها ورود 
می کننـد؛ چـون معمـوال هماهنگ کننـده  کارهای 
فرهنگـی بـرون مـرزی هسـتند، مکاتبـه کرده انـد 
کـه بـرای همـکاری و همراهـی بـا رویـداد نقاشـی 
جهانـی کـه شـهرداری کرمـان برگـزار می کنـد، 

آمادگـی داریـم.
وی گفت: ایـن  نامه از این حیث اهمیـت دارد که در 
این سـال ها سـابقه نداشـته کـه سـازمان فرهنگ و 
ارتباطات کشـور به برنامه هـای اسـتان ها ورود کند 
و این نشـان می دهـد ایـن اقـدام و حرکت هایی که 
در شـهرداری کرمـان در حـوزه فرهنگـی و هنـری 
شـروع شـده و انجـام می شـود، فعالیت هـای قابـل 

تقدیر و قابل تحسـینی اسـت.
علیـزاده بیـان کـرد: از مجموعـه شـورای شـهر، 
شـهردار کرمـان، شـهرداران مناطـق، سـازمان 
فرهنگی، اجتماعی ورزشی شـهرداری و هنرمندانی 
کـه باعـث تولید ایـن اثـر شـدند، تشـکر و قدردانی 

مـی شـود.

 در ادامه فعالیت های فرهنگی شهرداری کرمان
 نخستین فیلم بلند شهرداری کرمان اکران شد

علیزاده مدیرکل فرهنگ و ارشاد شمال کرمان: فیلم سازان معموال حامی و تهیه کنندگان همراهی ندارند و همراهی شهرداری 
کرمان در این دوره این خالء را پر می کند.
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کتاب  از»دریا های دور«
به کوشش شهرام پارسا مطلق انتولوژی شعر ازاد استان 
کرمان است و به زودی ازانتشارات  متن برتر منتشر می شوند.

کتاب »عقربه های کارگر« 
مجموعه شعر محمدجواد شریف ابادی به زودی در انتشارات 

متن برتر به چاپ خواهد رسید.

War/ جنگ
تنها چیزی که توی تغییر قیافه یک نفر عوض نمیشه چشم هاشه ...

دیالوگ
»رادیو راه«

 نام پادکستی ست که توسط دکتر مجتبی شکوری، مهمان محبوب برنامه های کتاب باز، 
در زمینه ی روانشناسی و در جهت رشد و توسعه ی فردی، منتشر می شود.

پادکست
»گناهکاران« 

ساخته فرامرز قریبیان است که داستانش حول قتل دختر جوانی می گردد و فرامرز 
قریبیان و رامبد جوان در پی حل این معما هستند.

فیلم

مادر که کسی به فکر فردایش نیست
یک ذره امید توی رویایش نیست...

هر روز نگاه می کنم جز زیلو
یک تکه بهشت زیر پاهایش نیست

جلیل صفربیگی

عکس : رکن الدین حجازی

عکس نوشت کافه کتاب

کافه کتاب

اتفاق

روستای »میمند« 
در شهرستان شهربابک کرمان، به دلیل داشتن 

معماری صخره ای دستکند و اسرارآمیز، از جاذبه های 
گردشگری بکر کرمان محسوب میشود.

 هیأت داوران جایزه مهرگان علم از میان نامزدهای 
نهایی دریافت جایزه دکتر علی یخکشی را به اتفاق 
آرا به عنوان شخصیت برگزیده دوره های چهاردهم 
و پانزدهم انتخاب و شایسته دریافت تندیس و لوح 

تقدیر برای »یک عمر تالش در عرصه محیط زیست« 
اعالم کرد.

به دلیل شرایط حاد کرونایی در استان خوزستان، بازی 
پرسپولیس با صنعت نفت در لیگ برتر فوتبال بدون 

حضور خبرنگاران برگزار خواهد شد.

جاذبه

خبر

خبر

راهیابی نوابغ تیراندازی ایران در سهمیه المپیک توکیو
@hamshahrinewspaper1 از صفحه

تئاتر »اتهام به خود« به زودی در خانه ی هنر کرمان به روی صحنه می رود.
@kerman.theater از صفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

ُغرصه ی نون بِِپتاره ِچِکَدر باید َمرد؟

تا کجاتی بَِکشه روی بَجی َکبضه ی درد؟

بُُمشه کاُهِن ته منده ی خرمنِد خوشی

یا بننده بُُکچارن چشونی اشکوِن سرد

فکِر نامردِی دنیا َجِگری ِچر بدهه

بَِبِرن َسهمی و َحّکی)حق(بُخورن بَردابَرد

و نتاهه بَِبره داِد خودی پیش خدا

َکر کنن گوِش خدا بعد بِگیِزندی لَرد

ُمَردوِک َگِپ ناحق بزنن ُمحِک دلی

بُِپتوسه ِچُشونی تا که ببو رنگی زرد

بشنوی َحک به ِگریُپُنِن نامرد زمین

تُحِم )تخم(دنیا ُور اگیِزن بخدا اشُکوِن َمرد

شاعر :  میثم دستخوان

         در توییتر چه می گویند؟

همزمان با افتتاح مجموعه فرهنگی هنری »عمارت خط 
سوم« از تازه ترین اثر ایران دّرودی رونمایی می شود.

کولبرف« اولیــن فیلم بلند میالد منصــوری، باحضور 
مرحوم علی انصاریان به مرحله ی تدوین رسید.

شماره سوم دوفصلنامه »روزنامه نگاری جدید« مجله 
تخصصی حوزه رسانه با موضوع شهروندخبرنگاری روی 
پیشخان دکه های مطبوعات و کتابفروشی ها قرار گرفت.

اجرای ناقص طرح حذف 
دفترچه های تأمین اجتماعی

 مصدق سیاستمدار تنها 

ادامه یادداشت -از صفحه 1

 توهیم به مبارزان راه آزادی ادامه می دهند. ملی با استعمار مخالف است، ولی درفش استعمار 
را بر دوش می کشد. با بیگانه دشمن است ولی، از بیگانه دستور می گیرد". روزنامه چلنگر در 
شماره 1۸ آذر 133۰ مصدق را "پیر کفتار خون آشام" خواند و روزنامه آخرین نبرد در شماره 
17 آذر حکومت مصدق را "رژیم ترور، آدم کشی، غارت و دزدی اوباش و اراذل خواند". طرفه 
آن که مخالفان مصدق در مجلس عده ای از اراذل را در 23آذرماه133۰ به قسمت تماشاچیان 
دعوت کرده بوند تا به هنگام ورود مصدق شعار مرگ بر مصدق سردهند و جلسه را به آشوب 
کشاند. نطق عبدالقدیر آزاد؛ مدیر روزنامه آزاد و طرفه آن که از موسان جبهه ملی که مدعی 
رهبری گروهی به نام حزب استقالل را برعهده داشت در جلسه 2۴ آذرماه 133۰ خواندنی 
است: "دکتر مصدقی که در حمایت انگلیس هاست چرا تظاهر و عوام فریبی کرده می گوید 
من با انگلیس ها مبارزه می کنم. باید با کمال تلخی اعتراف کنید که خودتان و دستگاهی 
که دارید عامل مستقیم و مخفی انگلیس ها هستید". شوشتری یکی دیگر از نمایندگان 
در همین جلسه مجلس مصدق را به بی دینی و رعایت نکردن فرایض مذهبی و فراتر جعل 
اسناد و سوء استفاده ملی متهم کرد و گفت: "مگر شما همان کس نیستید که با وکیل الملک 
پدرم مرحوم علی اکبر دبیر سهرابی همدست شدید و با شیخ محمد رزاز نوکر مرحوم سید 
علی اکبر مجتهد تفرشی انساد و فرامین قراء قوچان را ...جعل نمودید"؟ داستان خرید برخی 
سیاست مداران و نفوذ در جبهه ی اصول گرایان و اصالح طلبان و تکفیر و متهم ساختن 
سیاست مداران ملی به واسطه ی ایشان هم چنان ادامه دارد. لیکن، من آموختم اگر 
 سیاست مدار ملی در ایران تنهاست، باید این تنهایی را بپذیرد و از این فضاسازی ها نهراسد.

گفتن  یارای  حتی  که  بود  تنها  این قدر  او  پدر  مصدق،  غالمحسین  به گفته 
برخی مطالب را به نزدیک ترین اشخاص خود نداشت. البته که این وضعیت برای 
او هزینه داشت. ولی، این هزینه ای است که سیاست مدار وطن خواه باید بپردازد. 
هرچند، شبکه های اجتماعی فرصتی هستند که بتوان بی واسطه با مردم سخن 
گفت. البته، ذی نفوذان نیز با پول و پروپاگاندا از همین شبکه ها با راه انداختن 
 جنگ روانی حداکثر بهره برداری را به سود هدف های فاسد خود می نمانید.
چنانچه فرصت یابم و خدای توفیق دهد برخی از فسادهای دالالن ظاهرالصالح چه به نام 
اصول گرا و یا اصالح طلب که با هزار ترفند در صدد ورود به معامالت بودند را بازگو خواهم کرد. 
و خواهم گفت که وقتی آنان راه را بسته دیدند چگونه اقدام به متهم ساختن دیگران نمودند. از 

این که راه را بر آنان بستم بسیار خشنودم و احساس رضایت وجدانی دارم.

اجرای طرح حذف دفترچه های کاغذی هرچند طرح بزرگی از سوی سازمان تأمین اجتماعی است 
اما آماده نبودن زیرساخت الزم باعث دوباره کاری و سردرگمی بیمه شدگان شده است.

طرح نسخه نویسی الکترونیک و خداحافظی با دفترچه های کاغذی که سازمان تأمین اجتماعی از 
اول اسفند ماه آن را اجرا کرد گام مؤثری در روزهای کرونایی و از سویی کاهش میزان مصرف کاغذ 
و حتی مدت زمان پذیرش بیماران به شمار می رود.اما انگار آماده نبودن صد درصد زیرساخت ها 
باعث شده این طرح هنوز آن طور که باید و شاید اجرایی نشود و همچنان کاغذ بازی در مطب ها 
ادامه داشته باشد.آن طور که مشخص است در مراکز دولتی متصل به دانشگاه علوم پزشکی تا حد 
زیادی حذف دفترچه و صدور نسخه الکترونیک اجرایی می شود اما مشکل اصلی در آزمایشگاه ها و 
مطب های خصوصی است.موضوعی که یکی از مخاطبان کرمان نو نیز از آن گالیه دارد: »در مراجعه 
به یک مطب خصوصی به دلیل عدم امکان صدور نسخه الکترونیکی بعد از معالجه برای تهیه دارو 
پزشک روی سربرگ خود 3 نسخه با تمامی اطالعات هویتی بیمار نوشت که یکی برای خود پزشک 
یکی برای بیمار و یکی برای مدیریت درمان است«. آن طور که این مخاطب می گوید حذف دفترچه 

نه تنها اثر مثبت نداشته بلکه باعث تولید کاغذ اضافی هم شده است.
اما سوال اینجاست آیا همه اقدامات الزم قبل اجرای این طرح انجام شده است؟

دکتر حمیدرضا متولی زاده رئیس دفتر اسناد پزشکی کرمان می گوید در اجرای این طرح باید دقت 
بیشتری می شد: »معتقدیم این طرح شاید باید با تامل و احتیاط بیشتری انجام می شد اما سر جمع 
کشور به این نتیجه رسید که باید اجرایی شود«.او ادامه داد: »مراکز دانشگاهی در چند ماه اخیر وارد 
کار شده اند اما هنوز تا حدودی بدنه اجرایی وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی در این قصه به 

طور کامل آگاهی پیدا نکرده است«.
او از احتمال وجود مشکل و ناهماهنگی در برخی نقاط مثل روستاها و بعضی مراکز وابسته با دانشگاه 

علوم پزشکی یاد کرد و گفت که تالش ما این است که از راه های مختلف مشکالت را حل کنیم.
راهکاری که رئیس دفتر اسناد پزشکی کرمان از آن یاد می کند همان کاری است که در حال حاضر 
انجام می شود و مورد انتقاد است: »راهکار موقتی که در حال حاضر در نظر گرفته شده این است که 
اگر جایی هنوز شرایط الزم برای تولید نسخه الکترونیک را ندارد، اگر بیمه شده دفترچه نداشت 
روی سر برگ خود پزشک اطالعات بیمار نوشته شود و بیمار برگشت داده نشود. اگر پزشک قرارداد 
داشته باشد که با همان نسخه ویزیت را دریافت می کند و بیمار نیز می تواند با همان نسخه داروی 

خود را دریافت کند.«
کاغذ بازی ادامه دارد

او ابراز امیدواری کرد تا اوایل اردیبهشت سال آینده نیاز به همین نسخه کاغذی هم نباشد اما تا 
زمانی که به طور کامل موانع رفع نشود و زیرساخت مهیا نباشد این روش ادامه دارد.رئیس دفتر 
اسناد پزشکی کرمان می گوید: »زیرساخت سازمان تامین اجتماعی برای نسخه الکترونیک یک 
زیرساخت کشوری بوده و به دست استان نیست و در کرمان از چند سال قبل این کار آغاز شده 
است«.اما موضوع دیگری که برخی آزمایشگاه ها و داروخانه ها به مراجعه کنندگان می گویند متصل 
نبودن به سامانه نسخه الکترونیک است. رئیس دفتر اسناد پزشکی کرمان می گوید کسی نمی تواند 
مدعی متصل نبودن به سامانه شود: »این سامانه مبتنی بر وب بوده و افراد با یک ثبت نام می توانند 
از آن استفاده کند؛ که داروخانه و آزمایشگاه ها همه دسترسی دارند«.او گفت که دانشگاه علوم 
پزشکی نیز به همه ابالغ کرده و به دنبال این هستیم که هیچ بیمه شده ای در هیچ کجای استان از 
نبود بیمه مشکل نداشته باشد.بحث الکترونیک شدن حوزه سالمت طبق قانون در برنامه پنجم 
و ششم سالمت بر عهده دولت قرار داده شده است. این موضوع در دولت قبل عملیاتی نشد تا این 

دولت که به تدریج به نقطه فعلی رسید.


