
@kaghazevatan
ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1399 اســفند   23 شــنبه         947 پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

جهش قیمت 
یا ثبات اقتصادی؟

چرا به جای کارچرا به جای کار
شوآف می کنید؟شوآف می کنید؟

افزایش ۱۰۵درصدی 
سرمایه صندوق 

حمایت از توسعه منابع 
 طبیعی جنوب کرمان 

 خطیب جمعه کرمان: 

کسی وارد انتخابات 
شود که بتواند برای 
 مردم فداکاری کند

خطیب نماز جمعــه کرمان گفت: کســانی به صحنه 
مسئولیت پذیری و انتخابات وارد شوند که بتوانند ضمن 
اینکه برای مردم به معنای واقعی فداکاری می کنند در 
مقابل دشمن با تمام وجود استقامت ایستادگی کنند.

حجت االسالم احمد شــیخ بهایی در خطبه های نماز 
جمعه این هفته شهر کرمان با اشاره به مسئله انتخابات 
شوراها افزود: ثبت نام انتخابات شوراها آغاز شده است 
و کســانی که توانایی در خود می بینند و آمادگی برای 
نوکری و خدمت به مردم را دارند؛ وارد میدان شوند زیرا 
شهرها نیازها و آسیب های اجتماعی فراوانی دارند که 
باید با کمک نیروهای جهادی، حــزب اللهی، انقالبی، 

متخصص و دلسوز این مشکالت برطرف شوند. 

در روزهای گذشته  ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی از صحنه روزگار حذف شد. ارزی که از همان بدو شروع منجر به رانت  ۴ میلیارد 
دالری و فساد ۲ میلیارد و ۷۰۰میلیون دالری شده بود. سند شکست ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی همان سال ۹۷منتشر شد. 

گزارش تفریغ بودجه مهر تاییدی بود بر فسادها و رانت هایی که این ارز حمایتی ایجاد کرده بود.

 خبری از انسولین نیست

رشد ۲۵درصدی 
صادرات کرمان

کارگر  معدن هشونی 
 زیر آوار جان سپرد

داستان تلخ کمبود انسولین در کرمان ادامه دارد و بیماران 
دیابتی در کنار تهدید ابتال به کرونا در صف داروخانه ها، با 

 مشکل جدی در رویه درمان مواجه شده اند.

جعفر رودری در بیست ویکمین جلسه  ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی استان کرمان که با حضور مشاوران وزارت 

نیرو برگزار شد،اهداف کالن اقتصادی استان را با رویکرد 
اصالح ساختار اقتصادی استان با لحاظ اقتصاد مقاومتی و 

پروژه های آن،توازن منطقه ای،احتساب هسته های کلیدی 
و در نظر گرفتن پروژه های در حال انجام یا شکل گیری ۲۵ 

هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری ریالی و ۷۶۵میلیون دالر 
سرمایه گذاری ارزی در سال ۹۹اعالم کرد

در اثر ریزش بخشی از تونل معدن هشونی در کوهبنان یک 
کارگر جان سپرد.محسن سیف الهی رئیس اداره کار، تعاون و 

رفاه اجتماعی کوهبنان گفت:پنج شنبه گذشته یکی از کارگران 
معدن هشونی بخش طغرالجرد در حین انجام کار به دلیل ریزش 

معدن زغال فوت کرد.او افزود:چهار کارگر در یکی از تونل های 
معدن هشونی مشغول به کار بوده و تالش می کردند که آخرین 

ستون تونل  را نصب و خارج شوند که ریزش معدن رخ داد که 
در این حادثه متاسفانه یک کارگر جان خود را از دست داد .

 استاندار کرمان: 

دولت هرکجا بر 
صنعت سیطره 

انداخته، ابتدای 
 خرابی کار است

منابـع  مدیـرکل 
و  طبیعـی 

آبخیزداری جنوب کرمان از افزایش 105 
درصدی سـرمایه این صندوق در اسـفند 

داد. خبـر  امسـال  مـاه 
حمـزه احمـدی گفـت: سـرمایه ایـن 
صنـدوق را 10 میلیـارد ریـال اعـالم کرد 
و گفت: ایـن اعتبار بـه 20 میلیـارد 500 

میلیـون ریـال افزایـش یافـت.
او افـزود: با افزایش سـرمایه در اسـفندماه 
سـال جـاری مبلـغ 10 میلیـارد و 500 
میلیون ریال به سـرمایه صنـدوق افزوده 
شـد.احمدی ادامـه داد:از ایـن مبلـغ پنج 
میلیـارد ریـال بـا همـکاری و مسـاعدت 
شـرکت صنـدوق مـادر تخصصـی برای 
افزایش سرمایه به سـهم دولت تخصیص 
داده شـده و مبلـغ پنـج میلیـارد و 500 
میلیـون ریـال توسـط بخـش خصوصی 

تامین شـده اسـت .

صفحه۲ را 
بخوانید

لزوم مراقبت 
روانی - اجتماعی از 
کودکان و نوجوانان

  در دوران کرونا
»نازنیـن گمار« 
س  نشـنا ا و ر

کـودک و نوجـوان بـه ایرنـا گفـت: 
»آمـوزش شـیوه های درسـت فرزنـد 
از  سـازی  »فرهنـگ  و  پـروری« 
طریـق رسـانه ها« دو راهـکار مهـم 
از  ناشـی  پیامدهـای  مهـار  جهـت 
 کرونـا بـر کـودکان و نوجوانـان اسـت.
 پـس از همه گیـری کوویـد 19 در 
سراسـر دنیـا؛ خانواده هـا بـه ویـژه 
کـودکان و نوجوانـان از جنبـه ی روانی 
بسـیار آسـیب دیده اند. در یک تقسـیم 
بنـدی کلی گـروه  هـای آسـیب پذیر در 
بحران هـا عبارتنـد از زنـان، سـالمندان 
و کـودکان و نوجوانـان. در ایـن میـان 
کـودکان و نوجوانـان بـه دلیل شـرایط 
سـنی و عـدم توانایـی در ابراز مسـایل و 
مشـکالت خـود بیـش از سـایر گروه ها 

در معـرض خطـر هسـتند. 

صفحه۴ را 
بخوانید
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حفاظت چشمگیر 
مردمی از 

زیستگاه حیات 
وحش رفسنجان

آخرین شرایط بارش ها در مناطق مختلف کشور 

در جنوب شرق کشور تا ۹۲ درصد کسری بارش داشته ایم

واعظی: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی 
 باید با رئیس جمهور هماهنگ باشد 

 صلح و سازش ۲طایفه در قلعه گنج بعد از ۱۵ سال

حفاظت شـده  منطقـه  مدیرعامـل 
منصورآباد رفسـنجان با اشـاره به فعالیت 
اولیـن منطقـه حفاظت شـده مردمـی در 
کشـور از 12 سـال گذشـته گفت:گـروه 
خودجـوش مردمـی با عنـوان گـروه 
دوسـتداران طبیعـت رفسـنجان ثبـت 
شـد و اصـل کار حفاظـت از حیات وحش 

موجـود در منطقـه بـود.
حامد ابوالقاسـم افـزود:در ابتـدای کار 
حفاظت در این منطقـه در سـال ۸7 آمار 
حیات وحـش در منطقـه منصور آبـاد بـه 
ویژه آمار قوچ،میـش، کل و بز در وسـعت 
12هزار هکتـار کمتـر از 100راس بود اما 
بر اسـاس آمـار رسـمی زمسـتان امسـال  
2102 قوچ،میش، کل و بز وحشـی در این 
منطقه ثبت شـده که  نمونه ای ارزشـمند 

از مشـارکت مردم اسـت.
او اذعان کرد:منطقه منصورآبـاد از ابتدای 
کار با کمک های مـادی و غیرمـادی افراد 
مختلف به ویژه شـهروندان رفسنجانی به 
فعالیت خـود ادامه داد و افـراد داوطلبانه یا 
به صورت عضویت رسـمی در این منطقه 

فعالیـت می کنند .
منصورآبـاد  حفاظتـگاه  مدیرعامـل 
رفسـنجان درباره احیاء پوشش گیاهی،از 
نتیجـه بخـش بـودن کاشـت 700اصلـه 
درخـت در سـال گذشـته خبـر داد و 
گفت:برای احیا پوشـش گیاهی قدیمی و 
زیسـتگاه حیات وحـش منطقه،نهال های 
بومـی سـازگار منطقه از جملـه درخـت 
بنـه، پسـته وحشـی،بادام کوهی کاشـته 

د می شـو
ابوالقاسـمی گفت:مـردم سـفارش های 
خـود را به ما ارسـال می کنند و مـا نهال را 
به اسـم خودشـان می کاریم و پالک هایی 
را روی آنهـا نصب می کنیم کـه می توانند 
در آینـده بـه درخت هـا و نهال هایشـان 

سـر بزنند .
منابع طبیعـی  رئیـس  حسن شـاهی 
هـم  رفسـنجان  آبخیـزداری  و 
گفت:حفاظـت گاه مردمـی منصورآبـاد 
بخشـی از محـدوده جنگل هـای مخروبه 
شهرسـتان رفسـنجان با پوشـش گیاهی 
جنگلـی بنـه و بادام کوهـی را شـامل 
می شـود؛ بنابراین برای توسـعه پوشـش 
گیاهـی ایـن منطقه کاشـت ایـن گونه ها 
با کمـک دوسـتداران طبیعت پیشـنهاد 

شـده اسـت.
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کشور  خشکسالی  مرکز  رئیس 
اکثر  در  بارش  امسال  گفت: 
نقاط کشور بویژه جنوب شرق 
 کشور کمتر از نرمال بوده است.
احد وظیفه رئیس مرکز خشکسالی 
کشور، با اشاره به اینکه در اکثر 
از  کمتر  بارش ها  کشور  نقاط 
نرمال است، اظهار کرد: بارش در 
منطقه جنوب شرق کشور بویژه 
استان های هرمزگان، سیستان و 
بلوچستان، کرمان، جنوب فارس، 
خراسان رضوی، خراسان شمالی، 
نسبت  سمنان  و  اصفهان  یزد، 
کمبود   گذشته  هفته های  به 
است. داشته  مالحظه ای   قابل 
وی با بیان اینکه از ابتدای سال 

آبی در جنوب شرق کشور 45 تا 
92 درصد کسری بارش داشته 
ایم، افزود: از لحاظ دمایی در این 
نرمال  از  باالتر  شرایط  منطقه 
بوده است که با این وجود در بازه 
میان مدت و یکساله، خشکسالی 
حادی بویژه از لحاظ خشکسالی 
ناگواری  اثرات  و  هیدرولوژی 
بوشهر،  جنوب  استان های  در 
 هرمزگان و جنوب فارس داریم.
وظیفه ادامه داد: مدل ها نشان 
ایالم،  استان های  که  می دهد 
کرمانشاه، لرستان و خوزستان هم 
کمبود بارش داشتند، اما میزان 
 آن زیاد چشمگیر نبوده است.
امسال در حوزه  به گفته وی، 

چرخه و کارون بزرگ بارش 20 
تا 30 درصد کمتر از نرمال بوده 
که این امر موجب شده تا آبدهی 
 رودخانه ها در حد نرمال نباشد.
رئیس مرکز خشکسالی با اشاره 
به اینکه ذخایر برفی مناسبی در 
مناطق کوهستانی نداریم، بیان کرد: 
ذخایر برفی در باالدست مناطق 
کوهستانی نسبت به سال قبل و 
 دوره بلند مدت کمتر از نرمال است.
وی درباره آینده بارش در ماه های 
آتی گفت: نقشه ها نشان می دهد که 
طی ماه های باقی مانده سال آبی، 
بارش چندانی در منطقه جنوب، 
 جنوب غرب و شرق کشور نداریم.
وظیفه با بیان اینکه بارش در منطقه 
شرق کشور تا جنوب سیستان و 
بلوچستان بشدت کمتر از نرمال 
است، افزود: در منطقه جنوب 
خشکسالی  و  بارشی  کم  هم 
است. حاکم  همچنان   شدید 
این مقام مسئول در پایان با بیان 
اینکه دما در بهمن 3.5 درجه بیش 
از نرمال بوده است، تصریح کرد: 
در فصل بهار دما بیش از نرمال و 
تابستان هم گرایش به باالی نرمال 

دارد.

جمهور  رئیس  دفتر  رئیس 
رئیس  دولت،  رئیس  گفت: 
شورای عالی امنیت ملی کشور 
است و دبیرخانه این شورا باید 
باشد. هماهنگ  رئیسش   با 
سیدمحمود واعظی درباره ضرورت 
هماهنگی دبیرخانه شورای عالی 

امنیت ملی با دولت گفت: آقای 
دکتر روحانی رئیس شورای عالی 
امنیت ملی است و دبیرخانه هم 
را  خودش  گذشته  مانند  باید 
. کند  هماهنگ  شورا  رئیس   با 

رئیس دفتر رئیس جمهور خاطر نشان 
کرد: حال یک وقتی نغمه هایی زده می 

شود و مصاحبه هایی صورت می گیرد 
که به نظر می رسد در این شرایطی که 
کشور در حال جنگ اقتصادی است 
به جای اینکه فضا را آرام کند باعث 
بروز مشکالتی می شود. وی ادامه داد: 
این از مشکالتی است که ما داریم و 

باید حل شود.

با پیگیری و میانجی گری سپاه 
جمعی  و  جنوب شرق  قدس 
دادگستری،  معتمدین  از 
درگیری و نزاع بین دو طایفه 
در شهرستان قلعه گنج بعد از 15 
 سال منجر به صلح و سازش شد.

با پیگیری و میانجی گری سپاه 
قدس جنوب شرق و جمعی 
دادگستری،  معتمدین  از 
درگیری ونزاع بین دو طایفه 
»کروئی« و »کرمی هوت« در 

قلعه گنج  شهرستان  منطقه 
ظهر امروز با حضور نماینده 
پنج شهرستان جنوبی  مردم 
کرمان، فرماندار و جمعی از 
همچنین  و  محلی  مسئوالن 
جمعی از سران طوایف جنوب 
کرمان، سیستان و بلوچستان 
سال ها  از  پس  هرمزگان  و 
 به صلح و سازش منجر شد.

محسن نسب امیری فرمانده سپاه 
شهرستان قلعه گنج در این آیین 

وحدت بخش گفت: سران طوایف 
نقش برجسته ای بسیار باالی در 
برقراری امنیت و حل منازعات 
 و درگیری ها را در منطقه دارند.
فتنه هایی  کرد:  عنوان  وی 
کوچک می تواند یک جامعه 
را فلج کند از دامن زدن به 
در  بزرگ  و  کوچک  فتنه ها 
جامعه پرهیز کنیم که همین 
باعث دامن زدن  و  تعصبات 
می شوند. گناهان  نواع  ا  به 

سالنامه روزنامه »پیام ما« در سالنامه روزنامه »پیام ما« در ۱۰۰۱۰۰ صفحه منتشر شد صفحه منتشر شد

فاتحه ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی خوانده شد

وضعیت صنایع دستی در یک سال کرونا
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کارگر  معدن هشونی 
زیر آوار جان سپرد

در اثر ریزش بخشی از تونل معدن هشونی در کوهبنان یک کارگر 
جان سپرد.محســن ســیف الهی رئیس اداره کار، تعــاون و رفاه 
اجتماعی کوهبنان گفت:پنج شنبه گذشته یکی از کارگران معدن 
هشونی بخش طغرالجرد در حین انجام کار به دلیل ریزش معدن 
زغال فوت کرد.او افزود:چهار کارگر در یکــی از تونل های معدن 
هشونی مشــغول به کار بوده و تالش می کردند که آخرین ستون 
تونل  را نصب و خارج شــوند که ریزش معــدن رخ داد که در این 

حادثه متاسفانه یک کارگر جان خود را از دست داد .
سیف الهی تصریح کرد: ســه کارگر دیگر هم توسط گروه امداد و 
نجات معدن نجات پیدا کردند. او بیان کرد: پس از این حادثه بازرس 
ویژه اداره کار استان به همراه مســئولین مربوطه در محل حادثه 

حضور پیدا کردند و علت حادثه در دست بررسی است.
رئیس اداره کار،تعاون و رفاه اجتماعی کوهبنان  با ابراز ناراحتی از 
این حادثه گفت: این کارگر متولد سال 5۶ و اهل شهرستان زابل 

است که با داشتن چهار فرزند ساکن منطقه پابدانا بود.
او تاکید کرد:همواره بر ایمنی و رعایــت نکات ضروری در معادن 
زغال سنگ تاکید داشتیم که این مهم با حساسیت مدیریت شرکت 
زغال سنگ استان و مدیران مناطق به خوبی مورد توجه قرار گرفته 
است.سیف الهی ادامه داد: امسال با توجه به فراهم بودن شرایط و 
رعایت نکات ایمنی شاهد کمترین حوادث جرحی و فوتی در معادن 

زغال سنگ شهرستان کوهبنان بودیم.
معدن هشونی کوهبنان جز یکی از معادن فعال در شهرستان است 
که از ذخیره باالیی برخوردار بوده و به صورت دولتی زیر نظر شرکت 

زغال سنگ استان کرمان فعالیت دارد.

 داوطلبان شوراها ثبت نام خود 
را به روز آخر موکول نکنند

فرماندار جیرفت گفت:داوطلبان ششمین دوره شوراهای اسالمی شهر 
ثبت نام خود را به روزهای آخر موکول نکنند و هر چه سریعتر اقدام به 
نام نویسی کنند.ابوذر عطاپور وزیری اظهار داشت: داوطلبان ثبت نام 
حضوری در فرمانداری هر چه سریعتر اقدام کنند چرا که در صورت 
ازدحام در روزهای پایانی از ثبت نام آن ها در فرمانداری معذور و نامزدها 

را به دفاتر پیشخوان معرفی می کنیم.
او گفت:ثبت نام داوطلبان ششمین دوره شــوراهای اسالمی از روز 
چهارشنبه ۲۰ اسفند آغاز و تا ســاعت ۱۸ روز سه شنبه ۲۶ اسفند 
ادامه دارد. او با بیــان اینکه ثبت نام این دوره بــه صورت حضوری و 
غیرحضوری انجام می شود بر ثبت نام غیرحضوری نامزدها با توجه به 
شیوع ویروس کرونا تاکید کرد.عطاپور گفت:داوطلبان از طریق نسخه 
اپلیکیشن موبایلی،نسخه دسکتاپ رایانه، دفاتر پیشخوان و فرمانداری 
ها می توانند اقدام به ثبت نام کنند.او افزود:داوطلبان با مراجعه به وب 

سایت entekhabat.moi.ir برای ثبت نام غیر حضوری اقدام کنند. 
او تصریح کرد: داوطلبانی که از طریق اپلیکیشــن موبایلی یا نسخه 
دسکتاپ )رایانه( یا دفاتر پیشــخوان ثبت نام می کنند، باید منتظر 
دریافت پیامک با مضمون )اطالعات توسط فرمانداری تایید شد، ثبت 
نام شما قطعی است( از سرشماره ۳۰۰۰۷۷۸۷ )v.keshvar( باشند.

عطاپور ادامه داد: دریافت این پیامک به منزله نهایی شــدن ثبت نام 
داوطلبان بوده لذا نیازی به مراجعه حضــوری به فرمانداری ندارند.او 
اظهار داشت: نامزدهای ششمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر 
و روستا از هرگونه تجمع و ازدحام برای ثبت نام خودداری کنند. عطاپور 
تصریح کرد: طبق مصوبه ستاد کرونای شهرستان هر نامزد فقط حق 

یک نفر همراه را دارد.
رئیس شــورای تامین شهرســتان جیرفــت از برخــورد قانونی با 
هنجارشــکنان خبر داد و گفت: نامزدها از راه انــدازی کارناوال های 
تبلیغاتی خودداری کنند.سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، 
انتخابات میان  دوره ای مجلس شورای اسالمی، انتخابات میان  دوره ای 
مجلس خبرگان رهبری و ششمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی 

شهر و روستا، همزمان در ۲۸ خرداد سال ۱۴۰۰ برگزار می شود.

خطیب نمــاز جمعه کرمان گفت: کســانی به 
صحنه مسئولیت پذیری و انتخابات وارد شوند 
که بتوانند ضمن اینکه برای مــردم به معنای 
واقعی فداکاری می کنند در مقابل دشمن با تمام 

وجود استقامت ایستادگی کنند.
حجت االسالم احمد شیخ بهایی در خطبه های 
نماز جمعه این هفته شــهر کرمان با اشــاره به 
مسئله انتخابات شوراها افزود: ثبت نام انتخابات 
شوراها آغاز شــده است و کســانی که توانایی 
در خود می بیننــد و آمادگی بــرای نوکری و 
خدمت به مردم را دارند؛ وارد میدان شوند زیرا 
شهرها نیازها و آســیب های اجتماعی فراوانی 
دارند که باید با کمک نیروهای جهادی، حزب 
اللهی، انقالبی، متخصص و دلسوز این مشکالت 

برطرف شوند. 
او با اشــاره به در پیش بودن انتخابات ریاست 
جمهوری گفت : باید در انتخاب بهترین تالش 
را کنیم و با فکر، بررســی، مطالعه، ســوابق و 

قابلیت های افراد را ببینیم و داوطلبان اینکه چه 
تیمی دارند و چه کسانی از آنها حمایت می کنند 
نیز باید مــورد توجه قرار گیــرد و صرف تایید 

شورای نگهبان نباید باشد. 
خطیب جمعه کرمان ادامــه داد: در انتخابات 
ریاست جمهوری باید کسی به صحنه مسئولیت 
پذیری وارد شــود که بتواند ضمن اینکه برای 
مردم به معنــای واقعی فــداکاری می کند در 
مقابل دشمن با تمام استقامت ایستادگی کند. 

حجت االسالم شیخ بهایی با بیان اینکه دشمنی، 
دشمن برای ما روشن شــده است تصریح کرد: 
کافری که دشمنی می کند و برای نابودی اسالم 
تالش می کند با او در جنگ هستیم در این شعار 
تکبیر گفته می شــود مرگ بر منافقین و کفار 
نیز باید اصالح شود و مرگ بر منافقین فتنه گر 
بگوییم زیرا فتنه گر و منافق دشمن اسالم است. 
خطیب جمعه کرمان با تاکید بر اینکه دشــمن 
،دشمن است و باید دشمنی و چنگ و دندانی را 

که نشان می دهد را ببینم گفت: فضای مجازی 
تبدیل به بمباران فکری دشمن بر علیه نیروهای 
خودی شده است و برخی از افراد هر آنچه که در 
این فضا می بینند بازنشر می دهند در حالی که 
فضای مجازی  اغلب بنایش بر دروغ است مگر 
چیزی که ثابت شود درست باشد زیرا این فضا 
مرکزی اســت که دشــمن بر روی آن سرمایه 

گذاری کرده است. 
حجت االسالم شــیخ بهایی گفت: خوشبختانه 
نوروز امسال با جشن های شعبانیه همراه است 
و شادی و نشاط با اسالم آمیخته است اما نباید 
با گناه آلوده شود البته نوروز امسال نیز همانند 
سال گذشته با کرونا روبرو هستیم و هر چه ستاد 

ملی کرونا مصوب کند را باید اجرایی کنیم.
او با بیان اینکه ســلول اجتماع خانواده اســت 
تاکید کرد: خداوند انســان را با خانواده تکریم 
کرده و تشــکیل خانواده و فرزندآوری به شدت 
مورد تاکید جامعه اسالمی است اما هم اکنون با 

فاجعه کاهش جمعیت روبرو هستیم و جوانان 
باید برای ازدواج اقدام کنند و خانواده ها کمک 
کنند آداب و رسوم را کنار بگذارند و به سادگی 
مراســم ازدواج فرزندان خود را برگزار کنند و 

نگذارند سن ازدواج باال برود.
خطیب جمعه کرمان گفت: کمک های مومنانه 
فقط با غذا نیست بلکه خیرین می توانند به امر 
ازدواج، شغل، مســکن، جهیزیه و غیره جوانان 

کمک کنند. 
او با بیان اینکه در سال جهش تولید دولت و قوه 
قضائیه نســبت به راه اندازی کارخانجات موفق 
بودند اما باید بیشتر از اینها کار کرد گفت: در هر 
کجا که بر اساس دستورات اسالم عمل کردیم 
موفق بودیم و اگر در ناحیه ای اشــکال داریم 
به این دلیل است که طبق دستورات خداوند و 

منویات مقام معظم رهبری عمل نکردیم. 
حجت االسالم شــیخ بهایی با اشاره به بهترین 
راه خودســازی ، آشــنایی و خواندن خاطرات 
شهدا است و خاطرات شهدا از درون آدم را بیدار 
می کند و با قدردانی از مدافعان سالمت و یاد و 
خاطره شهدای مدافع سالمت بیان داشت: مردم 
برای کنترل و پیشگیری ویروس کرونا پروتکل 

های بهداشتی را رعایت کنند.

خطیب جمعه کرمان:

کسی وارد انتخابات شود که بتواند برای مردم فداکاری کند

رشد ۲۵درصدی صادرات کرمان
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت که بر اساس 
آخرین آمار،صادرات استان کرمان طی 11 ماه گذشته 25 درصد رشد 

داشته است.
به گزارش روابــط عمومی ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان 
کرمان،جعفر رودری در بیســت ویکمین جلســه  ســتاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی استان کرمان که با حضور مشاوران وزارت نیرو برگزار 
شد،اهداف کالن اقتصادی استان را با رویکرد اصالح ساختار اقتصادی 
استان با لحاظ اقتصاد مقاومتی و پروژه های آن،توازن منطقه ای،احتساب 
هســته های کلیدی و در نظر گرفتــن پروژه های در حــال انجام یا 
شکل گیری 25 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری ریالی و 7۶5میلیون 
دالر ســرمایه گذاری ارزی در ســال 99اعالم کــرد و افزود:»رشــد 
اقتصادی چهار  درصدی برای سال جاری از طریق افزایش بهره وری و 
ســرمایه گذاری جدید و همچنین ایجاد 42هزار فرصت شغلی جدید 

هدف گذاری شده است«.
دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اســتان کرمان با اشاره به نقش 
پروژه های اقتصاد مقاومتی در تحقق هدف گذاری سرمایه گذاری، اشتغال 
و رشد اقتصادی گفت:»۶74 پروژه ی اقتصاد مقاومتی با حجم مبلغ بیش 
از 12هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری ریالی و همچنین 7۶5میلیون 
دالر سرمایه گذاری ارزی، 17هزار فرصت شغلی جدید را تا پایان سال 
در استان ایجاد خواهند کرد که با اجرای این پروژه ها قریب به 50 درصد 
سرمایه گذاری ریالی و همچنین 40 درصد اشتغال هدف گذاری شده ی 

استان محقق خواهد شد«.
او خاطرنشــان کرد:»24 پروژه از ۶74پروژه  اقتصاد مقاومتی اســتان 
پروژه های جهش تولید، 2۸ پروژه نیپاو، 1۸7 پروژه توسط معین های 
توسعه  استان، 219 پروژه توسط دستگاه های اجرایی و 225 پروژه توسط 
شهرستان های استان پیشنهاد شدند و پیش بینی می شود 47 هزار و ۸4 

فرصت شغلی جدید را در استان ایجاد کنند«.
رودری همچنین با اشاره به نامگذاری ســال 99 از سوی مقام معظم 
رهبری به نام جهش تولید گفت:»در این راستا پروژه های اقتصاد مقاومتی 
در قالب 9برنامــه  تامین مالی بــرای افزایش ســرمایه گذاری کالن 
استان،توســعه  اقتصاد دانش بنیان برنامه  اجرایی زنجیره  تولید،بهبود 
فضای کسب و کار،پیاده سازی و اجرای پنجره  واحد الکترونیکی،احصاء 
قوانین و دستورالعمل های زائد و مانع سرمایه گذاری و تولید در استان 
برای ارائه در سطح ملی، تقویت و ارتقای بهره وری، نهادسازی اقتصادی 
برای حمایت از بازاریابی و فروش محصوالت و توسعه  صادرات و بازاریابی  

با 33 محور در استان برای تحقق شعار سال هدف گذاری شده است«.
او افزود:»در برنامه  اجرایی توسعه  صادرات و بازاریابی،افزایش 20 درصدی 
صادرات استان پیش بینی شده بود که بر اساس آخرین آمار و اطالعات 

طی 11ماه سال، این رقم 25 درصد افزایش داشته است«. 

استاندار کرمان می گوید هرجا دولت سیطره بر 
صنعتی می اندازد و آنجا ابتدای خرابی کار است 
زیرا دولت باید کار حاکمیتی و نظارتی خود را انجام 
دهد.علی زینی وند در آیین افتتاح کارخانه کرمان باتری ارگ با 
بیان اینکه فعالیت تولیدی دولت در برخی نقاط موجب رانت و 
فساد می شود گفت:در هر جای کشور که اجازه نفس کشیدن به 
بخش خصوصی دادیم، آن بخش رشد کرده و با دنیا رقابت کرده 
است.او تاکید کرد:وظیفه دولت کار حمایتی و فراهم کردن فضا و 
تسهیلگری است و داشتن این دیدگاه که مورد توجه و تاکید مقام 
معظم رهبری و دولت نیز قرار دارد، زمینه رشد و توسعه کشور 

را فراهم می کند.
او افزود: در ایران اگر مقررات زائد و پیچیده دولتی مانع کار مردم 

نشود، کشور تصاعدی تغییر مثبت می کند.
استاندار کرمان گفت: 35درصد صنایع این استان داخلی سازی 
شده و آمار یاد شده در خودرو سازی های کرمان 45 درصد است 
که این آمار طبق هدف گذاری تا سال آینده 70 درصد می شود لذا 

بخش خصوصی توانمند دولت را به توسعه می رساند.
زینی وند افزود: بخشی از لوازم و تجهیزات کارخانه کرمان باتری 
بومی سازی شده و بخش مهم کار در اینگونه صنایع دانش و 

فناوری و مهندسی معکوس است.
ایرانی ها توان تولید قطعه و خودرو را دارند

او اظهارداشت: کشورهای پیشرفته نیز تاکید بر فراگیری دانش 
و فناوری دارند و صنعت خودروسازی ایران به حدی رسیده که 
ایرانی ها توان تولید قطعه و خودرو را دارند اما در برخی مواقع نقل 
و انتقال کاال و دانش راحت شده و ممکن است واردات بخشی از 

صنایع از نظر اقتصادی مزیت داشته باشد.
کارخانه کرمان باتری ارگ به عنوان نخستین تولید کننده باتری 
در مرزهای استان کرمان ظرفیت تولید ساالنه 250 تا 300 هزار 

باتری را دارد.
این پروژه با اعتبار 35 میلیارد تومان برای ۶0نفر اشتغال زایی کرده 
که با حضور استاندار کرمان، مدیرکل جذب و سرمایه گذاری و 
حوزه استاندار،رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان و 
رئیس خودروسازی کرمان و سایر مسئوالن استانی در شهرک 

صنعتی به بهره برداری رسید.

رئیس کمیته امداد کشور از هدف گذاری برای ایجاد 
300 هزار شغل طی سال 1400 خبر داد و گفت: 10 
هزار میلیارد تومان تسهیالت اشتغال برای این نهاد 

در نظر گرفته شده است.
سید مرتضی بختیاری در جشن توانمندسازی اقتصادی 5 هزار و 
500 خانواده تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی )ره( استان 
کرمان گفت: نعمت ها و ظرفیت های فراوانی در کشور وجود دارد که 

باید از آنها استفاده ای بهینه داشته باشیم.
او گفت: با وجود تحریم ها و شرایط سخت اقتصادی ایران توانست 
جایگاه خود را در دنیا نشان دهد،آمریکا حتی در زمینه مقابله با کرونا 
هم ایران را تحریم کرد اما ما در این زمینه هم موفق شدیم و حاال 

به صادرکننده بسیاری از ملزومات مبارزه با کرونا تبدیل شده ایم.
بختیاری با اشاره به اینکه کمیته امداد همواره در زمینه اشتغال زایی 
از تعهداتش جلوتر بوده است،افزود:این نهاد در سال 9۶ تعداد 170 
هزار شغل، در سال 97 تعداد 14۸ هزار شغل و در سال 9۸ تعداد 

175 هزار و 900 شغل ایجاد کرده است.
او میزان اشتغالی که طی امسال تاکنون توسط این نهاد ایجاد شده 
را 227 هزار مورد ذکر کرد و گفت: این میزان اشتغال زایی با 5 هزار و 

51۶ میلیارد تومان تسهیالت ایجاد شده است.
بختیاری از مزیت سنجی شهرستان های کشور خبر داد و بیان 
کرد:خودکفایی مددجویان یکی از رسالت هایی است که به جد دنبال 
می کنیم و در این راستا از سال 73 تا 97 تعداد 750 هزار خانوار با 
رسیدن به مرحله خودکفایی از حمایت کمیته امداد خارج شده اند.

او مشاغل خانگی را یکی از راهبردهای کمیته امداد دانست و گفت: 
سرپرست ۶3درصد خانواده های تحت پوشش کمیته امداد را بانوان 
تشکیل می دهند و اشتغال خانگی باعث می شود که مادر بودن این 

افراد تحت الشعاع قرار نگیرد.
رئیس کمیته امداد کشور سهم استان کرمان در زمینه اشتغال را 
9هزار و 453 نفر ذکر کرد و افزود: 10 هزار و 33۶ شغل در استان 

ایجاد شده است.
او کمک های مردم و خیران استان کرمان طی 11 ماهه امسال را 339 
میلیارد تومان ذکر کرد و یادآور شد: مددجویان کمیته امداد یکی از 
خوش حساب ترین مشتریان بانک ها هستند و اجازه نمی دهند 

قسط وام  آن ها عقب بیفتد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمـان از افزایش 105 درصدی 
سرمایه این صندوق در اسفند ماه امسـال خبر داد.

حمزه احمدی گفت: سـرمایه این صنـدوق را 10 میلیارد ریال اعـالم کرد و 
گفت: این اعتبـار به 20 میلیـارد 500 میلیون ریـال افزایش یافت.

او افزود: با افزایش سرمایه در اسفندماه سـال جاری مبلغ 10 میلیارد و 500 
میلیون ریال به سـرمایه صندوق افزوده شـد.

احمـدی ادامـه داد:از این مبلـغ پنج میلیـارد ریال بـا همکاری و مسـاعدت 
شـرکت صنـدوق مـادر تخصصـی بـرای افزایـش سـرمایه بـه سـهم دولت 
تخصیص داده شـده و مبلغ پنج میلیـارد و 500 میلیون ریال توسـط بخش 

خصوصـی تامین شـده اسـت .
او بـا بیان اینکه صنـدوق حمایت از توسـعه منابع طبیعی جنـوب کرمان در 
سـال 139۶ با 15 تشـکل شـروع به کار کـرد، اظهارداشـت: این تشـکل در 

اسـفند ماه امسـال به 32 تشکل رسـیده است.
مدیرکل منابع طبیعـی و آبخیزداری جنوب کرمان توانمند سـازی تشـکل 
هـا و جوامـع محلـی و اسـتفاده از ظرفیت هـای صندوق هـای حمایـت از 
توسـعه منابـع طبیعـی را از اقدامـات مناسـب و ضـروری و از اولویت هـای 

دولت برشـمرد.
حمزه احمدی راهکار مناسـب برای توسـعه پایدار مراتع و اشتغال برای بهره 
برداران را شـامل توانمندسـازی جوامـع محلـی و بهره برداران، شناسـایی و 
به کارگیری دانش بومـی بهره بـردار، کمک ها و حمایـت صندوق های منابع 
طبیعـی در حفاظت، احیا ، توسـعه و بهره بـرداری اصولـی از منابع طبیعی و 
سـرمایه گذاری در صندوق هـای حمایت از توسـعه منابع طبیعی برشـمرد.

به گزارش روابط عمومی علوم پزشــکی کرمان، دکتر مهدی شــفیعی، 
سخنگوی این دانشگاه عصر جمعه 22 اســفند ماه با بیان اینکه طی 24 
ساعت گذشــته، 14 بیمار جدید کرونا در بیمارستان های استان بستری 
شده اند، گفت:»هشــت نفر از آن ها از حوزه  دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
)شــامل راور، رابر، بافت، بردســیر، کوهبنان، کرمان، شــهربابک، زرند، 
ارزوئیه( و چهار نفر از بستری شدگان از حوزه  دانشکده سیرجان هستند«.
او با بیان این که از حوزه  دانشــگاه  بم مورد جدیدی از بســتری گزارش 
نشده است، افزود:»یک نفر از بستری شدگان جدید نیز از حوزه  دانشگاه 
رفسنجان و دیگری از حوزه  جنوب استان است«.او اضافه کرد: »در حال 

حاضر، 10۶ بیمار کرونا در بیمارستان های استان بستری هستند«.
شفیعی ادامه داد:»50 نفر از بیماران بستری در حوزه  علوم پزشکی کرمان، 
17 نفر حوزه  علوم پزشکی رفسنجان، 10 نفر حوزه  جنوب، دو نفر در حوزه  
دانشــگاه بم و 27 نفر از حوزه  دانشکده علوم پزشــکی سیرجان بستری 
هستند و خدمات بیمارستانی به آن ها ارائه می شــود«.او اظهار کرد: »از 
ابتدای اپیدمی تاکنون 1۶ هزار و ۸19 نفر در استان، به دلیل ابتال به کرونا 

بستری شده اند«.
مدیر گروه مبارزه با بیماری های واگیردار دانشــگاه علوم  پزشکی کرمان 
سپس اظهار کرد:»متاسفانه در 24 ساعت گذشته، پنج بیمار کرونا نیز جان 
خود را از دست دادند که سه نفرشان از حوزه  دانشگاه کرمان، یک نفر حوزه  
دانشگاه رفسنجان و دیگری از جنوب اســتان است«.  به گفته  شفیعی،از 
ابتدای اپیدمی کرونا در استان تاکنون، 2544 نفر به دلیل ابتال به کوویدـ  

19 جان خود را از دست داده اند.

افزایش ۱۰۵درصدی سرمایه صندوق 
حمایت از توسعه منابع طبیعی جنوب کرمان 

۱۴ بستری و ۵ فوتی 
در شبانه روز گذشته

دولت هرکجا بر صنعت سیطره 
انداخته، ابتدای خرابی کار است

ایجاد 3۰۰ هزار شغل طی سال ۱۴۰۰ 
برای مددجویان کمیته امداد

خبر

خبر

خبر

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی- اگهـی موضـوع مـاده 
ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه  آئیـن   ۱۳ مـاده  و   ۳
شـماره  رای  برابـر  رسـمی  سـند  فاقـد  هـای  سـاختمان  و  اراضـی  و 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  دوم   هیـات   ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۵۸۶
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض 
متقاضـی آقـای حسـن اسـالمی علـی آبـادی بـه شـماره شناسـنامه ۱ 
کدملـی ۳۰۹۰۴۵۱۷۹۴ صـادره از زرند فرزند غالمحسـین در ششـدانگ 
اعیانـی خانـه بـه مسـاحت ۳۰۹.۶۲ مترمربـع مفـروز و مجـزی از پالک 
۶۵ فرعـی از ۲۳۶۸ اصلـی کـه عرصـه آن بموجـب سـند اجـاره شـماره 

۹۹/۷۵۲۰۳۹ _ ۹۹/۸/۱۲ متعلـق بـه موقوفـه مریـم خانـم بـا تولیـت 
حسـین متصـدی زاده واقـع در زرنـد خیابـان عالمـه کوچـه ۲ خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای حسـین متصـدی زاده متولـی موقوفـه مریـم 
خانـم محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق 

مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م/الـف ۲۱۲
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/۱۲/۹-  تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۹۹/۱۲/۲۳
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آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختـالف موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحـد ثبتـی شهرسـتان زرنـد تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضیان 
محرز گردیده اسـت.لذا مشـخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشـرح 
زیـر بـه منظـور اطـالع عمـوم در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ روزآگهی می شـود 
در صورتیکـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضیـان اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بمـدت دو مـاه 

اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضایـی تقدیـم تقدیـم نماید.
امالک واقع در بخش ۱۳ کرمان شهرستان زرند

خانـم فهیمـه نخعی تذرجی بشـماره شناسـنامه ۳۹ کدملـی ۳۰۹۱۲۷۲۸۱۸ 
صـادره از زرنـد فرزنـد محمـد در سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ خانـه بـه 
مسـاحت ۱۷۶.۷۱ مترمربـع مفـروز و مجـزی از پـالک شـماره ۱۴۷ فرعی از 
۲۳۶۸ اصلـی واقـع در کرمـان بخش ۱۳ واقع در زرند خیابان پزشـک کوچه 

۲ خریـداری از مالـک رسـمی صاحبجان میرزایـی زرندی.
آقـای علـی زمانی بابگهری بشـماره شناسـنامه ۴۳۵ کدملـی ۳۰۹۰۱۸۳۹۱۹ 
صـادره از زرنـد فرزنـد عبـاس در سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ خانـه بـه 
مسـاحت ۱۷۶.۷۱ مترمربـع مفـروز و مجـزی از پـالک شـماره ۱۴۷ فرعی از 
۲۳۶۸ اصلـی واقـع در کرمـان بخـش ۱۳ واقـع در خیابـان پزشـک کوچه ۲ 

خریـداری از مالـک رسـمی صاحبجـان میرزایـی زرنـدی. م الف ۲۱۳
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/۱۲/۹- تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۹/۱۲/۲۳
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
و  فرعـی مفـروز  پـالک ۲۵۶۷  یکبـاب خانـه  چـون ششـدانگ 
مجـزی از پـالک ۲۳۹ فرعـی از ۲۳۶۸ اصلـی واقـع در اراضـی 
حسـین آبـاد حومه بنشـانی زرنـد خیابان مـدرس بخش ۱۳ کرمان بمسـاحت 
رضاآبـاد  زاده  ناظـری  معصومـه  خانـم  تقاضـای  مـورد  مترمربـع   ۲۴۸.۲۲
بشناسـنامه شـماره ۶۲۹ صادره از رفسـنجان فرزند علی به اسـتناد رای شـماره 
۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۱۸۶۴ هیـات حـل اختـالف ثبت شهرسـتان زرنـد در مالکیت 
نامبـرده قـرار گرفتـه و آگهی موضوع مـاده ۳ قانون و مـاده ۱۳ آیین نامه قانون 
تعییـن تکلیـف منتشـر و در موعـد مقـرر مـورد واخواهـی قـرار نگرفته اسـت و 
نیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد لذا حسـب درخواسـت مورخـه ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ مالک 
بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حـدود آن باسـتناد تبصـره ۵ قانـون مزبور منتشـر و 
عملیـات تحدیـد حـدود از سـاعت ۸ صبـح روز  یکشـنبه مورخـه ۱۴۰۰/۱/۲۲در 
محـل شـروع و بعمـل خواهـد امد لذا بدینوسـیله بـه مالک یا مالکیـن امالک 
مجـاور رقبـه مذکـور اخطار مـی گردد در موعد مقـرر در این آگهـی در محل وقوع 
ملـک حاضـر و در صـورت عدم مراجعـه مجاورین عملیات تحدیـدی با معرفی 
مالـک انجـام و چنانچه کس یا کسـانی بر حـدود و حقوق ارتفاقـی آن اعتراض 
داشـته باشـند طبـق مـاده ۲۰ قانـون ثبـت حداکثر ظـرف مـدت ۳۰ روز پس از 
تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی اعتـراض خود را کتبـا به این اداره تسـلیم تا به 
دادگاه صالحـه ارسـال گـردد ضمنـا معترض بایسـتی به اسـتناد مـاده۸۶ ایین 
نامـه ثبـت حداکثـر ظـرف مـدت یکمـاه پس از تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبت 
دادخواسـت الزم جهـت طـرح دعـوی به دادگسـتری ارائـه نمایند بدیهی اسـت 
پـس از مضـی مهلت یاد شـده هیچگونه ادعایی مسـموع نخواهد بـود.  م الف 

۲۱۸-تاریخ انتشـار: شـنبه مورخـه ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
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استاندار کرمان: 

 جهش قیمت یا ثبات اقتصادی؟

 

۴میلیارد دالر در حساب و کتاب گم شد
بر اساس این گزارش،۱۵.۳درصد ارز تامین شده 
در آن سال بالتکلیف است.در جداول آماری 
دیوان محاسبات آمده است که تکلیف۶/ ۲۴ 
درصد ارز در حوزه واردات کاالی غیر اساسی 
و نیز ۱/ ۱۲ درصد ارز در حوزه واردات کاالی 

اساسی در سال ۹۷ مشخص نیست.
به عبارت دیگر از مبلغ ۳۱میلیارد و ۴۱۶میلیون 
و ۱۴۱هزار و ۱۳۳دالر ارز تامین شده برای 
واردات به نرخ دولتی، میزان ۴میلیارد و 
۸۲۰میلیون و ۷۴۴هزار و ۷۴۰ دالر ارز دولتی 
برای واردات کاالیی اختصاص یافته که عمال 

وارد نشده است.

 به جای کاالی اساسی غذای سگ 
خریدند

تنها ارزهای گمشده نیست.این گزارش از اسناد 
دیگری هم پرده بر می دارد. بر طبق اسناد 
منتشر شده، به واردات کاالی اساسی بیش 

از ۲۳ میلیارد دالر ارز دولتی تخصیص داده 
شده که از این میزان، دو میلیارد و ۷۰۶میلیون 
دالرش اصال کاالهای اساسی نبوده اند.به عبارت 
بهتر در همان سالی که کشور با کمبود دارو 
دست به گریبان بوده؛ عده ای با ارز ۴ هزار و 
۲۰۰تومانی،غذای سگ و گربه، المپ، عروسک 
و اسباب بازی و  لوازم آشپزخانه و بدنسازی به 

کشور وارد کرده اند.

تکرار دو ساله یک سیاست اشتباه
این گزارش به صراحت از انحرافاتی می گوید که 
از آغاز اجرای این سیاست در فروردین ماه سال 
۹۷، همواره کارشناسان و اقتصاددانان درباره 

وقوع آن هشدار می دادند.
با وجود اثبات کارا نبودن این سیاست، همچنان 
دولت تا دو سال پیاپی آن را ادامه داد. حاال اما 
در بودجه سال ۱۴۰۰زمینه حذف این ارز 

ترجیحی فراهم شده است.
۲۷بهمن ماه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس 
در صفحه توییترش نوشت:» »دولت ۷ اصالح 
مورد تأکید مجلس را در اصالحیه بودجه مدنظر 
قرار داد. رانت  ارز۴۲۰۰ حذف شد؛ کسری 

بودجه کاهش پیدا کند و دست درازی به منابع 
صندوق توسعه محدود شود.«

بر اساس مصوبه مجلس مقرر است اقداماتی 
برای حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در 

دستور کار قرار گیرد.

رئیس اتاق کرمان: مردم تاثیری از ارز ۴ 
هزار و ۲۰۰ندیدند

۴ قلم خوراک دام و روغن خام در لیست 
کاالهایی هستند که ارز حمایتی می گرفتند.
این کاالها همچنین در شمار کاالهایی بودند که 

به طور مداوم افزایش قیمت داشتند.
کارشناسان معتقدند که این اقدام اگر چه 
افزایش قیمت این کاالها را به دنبال خواهد 
داشت، اما در دراز مدت موجب ثبات بازار و مانع 

توزیع رانت و فساد خواهد شد.
رئیس اتاق کرمان درباره تاثیر حذف ارز 
۴۲۰۰بر اقتصاد، می گوید:»اگر چه در کوتاه 
مدت ما یک پله افزایش قیمت خواهیم داشت 
اما دراز مدت آثار این موضوع مثبت خواهد بود؛ 
چرا که تجربه نشان داده که کشور هیچ وقت از 
واقعی شدن نرخ ارز و اقتصاد ضرر ندیده است.«

منابع این افزایش قیمت به قشر آسیب 
پذیر تزریق شود

او معتقد است که اگر منابع حاصل از افزایش قیمت 
به طور هدفمند به قشر آسیب پذیر جامعه تزریق 
شود، حتی آثار این افزایش قیمت مقطعی نیز محدود 

خواهد بود.
رئیس اتاق کرمان که از موافقان حذف ارز ۴هزا و 
۲۰۰است،می گوید که این ارز جز رانت و فساد بهره 

دیگری نداشته.
او ادامه می دهد: »مردم در کوچه و بازار محصوالتشان 
را با نرخ آزاد می خریدند و حجم عظیمی از ارز کشور 

تبدیل به فرصت های رانتی می شد.«
کاالهای حمایتی، بیشترین رشد قیمت را داشتند

روند بازار نیز این موضوع را تایید می کند. رییس کل 
بانک مرکزی اسفندماه ۹۷ گفته بود:» در ۳ ماه آذر، 
دی و بهمن، قیمت کاالهای مشمول دالر دولتی، 
تندتر از قیمت کاالهای غیر مشمول رشد کرده 
است. «عبدالناصر همتی،بر انحراف یارانه ارزی صحه 
گذاشت و نوشت که یارانه ارزی،به جای اینکه راهی 
سفره مصرف کننده ها شود، سر از جیب واسطه ها 

درآورده است.

مرضیه قاضی زاده

گزارش

این گزارش به صراحت از انحرافاتی 
می گوید که از آغاز اجرای این سیاست در 
فروردین ماه سال ۹۷، همواره کارشناسان 
و اقتصاددانان درباره وقوع آن هشدار 
می دادند.با وجود اثبات کارا نبودن 
این سیاست، همچنان دولت تا دو سال 
پیاپی آن را ادامه داد. حاال اما در بودجه 
سال ۱۴۰۰زمینه حذف این ارز ترجیحی 
فراهم شده است.۲۷بهمن ماه محمدباقر 
قالیباف، رئیس مجلس در صفحه 
توییترش نوشت:» »دولت ۷ اصالح مورد 
تأکید مجلس را در اصالحیه بودجه مدنظر 
قرار داد. رانت  ارز۴۲۰۰ حذف شد؛ کسری 
بودجه کاهش پیدا کند و دست درازی به 
منابع صندوق توسعه محدود شود.«

رنا
: ای

س
عک

 در روزهای گذشته  ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی از صحنه روزگار حذف شد. ارزی که از همان بدو شروع منجر به رانت  ۴ میلیارد دالری و فساد ۲ میلیارد و ۷۰۰میلیون دالری شده 
بود. سند شکست ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی همان سال ۹۷منتشر شد. گزارش تفریغ بودجه مهر تاییدی بود بر فسادها و رانت هایی که این ارز حمایتی ایجاد کرده بود.

فاتحه ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی خوانده شد
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داستان تلخ کمبود انســولین در کرمان ادامه دارد و 
بیماران دیابتی در کنــار تهدید ابتال به کرونا در صف 
داروخانه ها، با مشــکل جدی در رویه درمان مواجه 

شده اند.
این روزهــا اگر از جلوی داروخانه های شــبانه روزی 
و داروخانه هالل احمر عبور کرده باشــید صف های 
طوالنــی می بینید کــه اکثــراً در آنها ســالمندان 
ایســتاده اند، از اقشــار مختلف جامعه هســتند اما 

دردشان مشترک است همگی دیابت دارند.
در حالی که بیمــاری دیابت از جملــه بیماری های 
زمینه ای است که می تواند ویروس کرونا را مرگبارتر 
کند امــا این روزهــا یکــی از مشــتری های دائمی 

داروخانه ها بیماران دیابتی هستند.
۷ روز در داروخانه های کرمان در جستجوی 

انسولین هستم
داستان کمبود انسولین در استان کرمان به خصوص 
در شهرســتان ها هر چند تلخ اما تکراری شده است، 
یکی از شهروندان کرمانی می گوید: هفت روز است در 
داروخانه های منتخبی که انسولین توزیع می کنند در 
جستجوی انسولین هستم، هر چند مسئوالن دانشگاه 
علوم پزشــکی می گویند می توانیم دارو را با انسولین 
موجود در داروخانه هــا جایگزین کنیــم اما اینگونه 
نیســت و با عوارض ناشــی از عدم مصرف انسولین 

مواجه شده ام.
چرا با وجود اینکه انســولین یکی از داروهای مهم و 
مورد نیاز بخشــی قابل توجه از مردم است مسئوالن 

برای رفع این مشکل چاره ای جدی نمی کنند
محمد افراسیابی می گوید: چرا با وجود اینکه انسولین 
یکی از داروهای مهم و مورد نیاز بخشــی قابل توجه 

از مردم است مسئوالن برای رفع این مشکل چاره ای 
جدی نمی کنند و باید همیشــه در اســترس کمبود 

دارو باشیم.
وی ادامه داد: از ســاعت 7 صبح بــه داروخانه هالل 
احمر مراجعه کرده ام و االن ســاعت 10 صبح اعالم 
کرده اند ســهمیه امروز تمام شده اســت، سوال من 
این اســت بیمار دیابتی که هر لحظــه امکان دارد با 
مشکل جدی مواجه شود در چنین شرایطی چه باید 

انجام دهد.
بازار سیاه انسولین در کرمان 

وی افزود: نکته دردناک اینکه مســئوالن می گویند 
این دارو از طریق شــبکه دولتی توزیع می شود اما در 
همین صف ها مــردم می گویند برخی افراد به صورت 

آزاد انسولین را در بازار سیاه هم توزیع می کنند.
وی می گوید: انسولین آزاد 50 هزار تومان قیمت دارد 
و یک بازنشسته با این میزان حقوق اندک و تورم سر 
به فلک کشیده چطور باید هر دو روز 50 هزار تومان 
پرداخت کند یا در صف داروخانه ها ریســک ابتالء به 

کرونا را تحمل کند.
مادرم در صف انسولین کرونا گرفت

مریم غالمــی جوانی کرمانی اســت که بــرای تهیه 
انســولین برای مادرش به داروخانــه مراجعه کرده 
می گویــد: کار روزمره مــادرش ایســتادن در صف 
داروخانه ها برای تهیه انســولین بود تا اینکه به کرونا 
مبتال شــد و به دلیل بیماری زمینه ای تا یک قدمی 
مرگ پیش رفت ایــن خطر همه بیمــاران دیابتی را 
تهدید می کند و ســوال این اســت که چرا یک نظام 
توزیع مشــخص و مؤثر برای تأمین انســولین قلمی 
ایجاد نمی شــود و چرا یک ســالمند بایــد در جایی 
ازدحام کند که به احتمال فــراوان بیماران کرونایی 

هم برای تأمین دارو به آنجا مراجعه می کنند؟

دســت های من به لــرزش افتاده و دیگــر نمی توانم 
تحمل کنــم این وضعیتی اســت که هر بــار تزریق 
انسولین با تأخیر مواجه می شــود برای من به وجود 

می آید
زهرا محســنی نیز می گوید: دست های من به لرزش 
افتاده است و دیگر نمی توانم تحمل کنم این وضعیتی 
است که هر بار تزریق انسولین با تأخیر مواجه می شود 
برای من به وجــود می آید.وی گفت: هــر بار تعداد 
محدودی انســولین به بیمار داده می شود و همیشه 
استرس تمام شدن انســولین و خرید مجدد را دارم 
در بازار آزاد هم به زحمت بــا قیمت های باال می توان 

انسولین را تهیه کرد که برای من به صرفه نیست.
چرا توزیع انسولین را به شبکه های بهداشت 

واگذار نمی کنید؟
وی گفــت: چرا ایــن انســولین ها را به شــبکه های 

بهداشــت نمی دهند تا هم نظام توزیع از داروخانه ها 
جدا شــود و هم نظم بهتری در محله ها بــا توجه به 

وجود شبکه های بهداشت ایجاد شود.
یکی از متصدیان داروخانه در کرمــان نیز می گوید: 
انسولین در تعداد محدودی داروخانه توزیع می شود 
و هر بار هم تعداد دارو بســیار محدود است به طوری 
که نهایتاً چند بیمار را پاســخگو هستیم در حالی که 

صف بیماران انسولینی گاه تا 50 نفر می شود.
وی افزود: رفع این مشکل به تصمیم گیری مسئوالن 
در وزارتخانه بســتگی دارد چون این انســولین وارد 
می شود و شاید بتوان با حمایت شــرکت های تولید 
دارو این محصــول را در داخــل کشــور تولید و از 

وابستگی به کشورهای مختلف خارج شویم.
وی ادامه داد: در حال حاضر بــه دلیل تحریم ها تهیه 

این نوع انسولین به سختی انجام می شود.

با هر گونه توزیع غیر مجاز برخورد می کنیم
مدیر اداره نظارت و ارزیابی مواد و فراورده های دارویی 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان می گوید: در کرمان 14 

داروخانه این دارو را توزیع می کنند.
محمد حســیبی افزود: 152 هزار و ۶5۶ قلم انسولین 
از ابتدای بهمن ماه توزیع شــده اما در خصوص تقاضا 

آمار دقیقی نداریم.
وی ادامه داد: آمار بیماران وجود دارد و بر اساس آمار 
دارو توزیع می شود اما ممکن است تقاضای فرد بیشتر 
باشــد.وی بر کنترل روی توزیع انســولین خبر داد و 
گفت: اجازه توزیع در شبکه های غیر مجاز را نمی دهیم 

و با هر تخلفی برخورد می کنیم.
کمبود انســولین در اســتان کرمان ادامه دارد و عدم 
توزیع مناسب این دارو مشکلی جدی در جامعه شده 

که اکثر خانواده ها را درگیر کرده است.

 خبری از انسولین نیست

رئیس کل بانــک مرکــزی در یادداشــتی از رشــد مثبــت اقتصاد 
ــر اســاس  کشــور در ســه ماهــه ســوم ســال جــاری خبــر داد. ب
ــد  ــزی رش ــک مرک ــادی بان ــاب های اقتص ــزارش اداره حس گ
اقتصــادی کشــور، کــه از فصــل دوم ســال جــاری مثبــت شــده 
بــود، در ســه ماهــه ســوم ســال نیــز مثبــت بــوده اســت. رشــد 

ــت شــده  ــه ســوم ســال ثب ــت در ســه ماه ــدون نف ــت و 2.9+ درصــد ب ــا نف 3.9+ درصــد ب
اســت. بنابرایــن، اقتصــاد در دو فصــل متوالــی دوم و ســوم ســال 1399 رشــد مثبت داشــت. 
امــروز بــا اطمینــان می تــوان از گــذر اقتصــاد ایــران از دوره ســخت تحریــم و رکــود ناشــی از 
آن و ورود بــه دوره رشــد مجــدد اقتصــادی خبــر داد. بــا توجــه بــه تــداوم تحریــم حداکثری 
علیــه ایــران و شــیوع کرونــا، که موجــب رکــود و رشــد منفــی شــدید در بســیاری کشــورها 
شــده اســت، رشــد حاصلــه مهــم و حاصــل اجــرای اقتصــاد مقاومتــی و نمــاد جهــش تولید 

ــم اســت. در شــرایط تحری

اقتصاد کشور 
از رکود خارج شد

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: با توجه به رفع ایرادات شورای نگهبان 
نسبت به اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری، این طرح تا پایان سال تصویب می شود.

محمد صالح جوکار با اشاره به آغاز فرآیند ثبت نام شوراهای اسالمی شهر و روستا و عدم تصویب طرح 
اصالح قانون انتخابات شوراها گفت: هدف از این طرح برخالف آنچه مطرح شده صرفا برای انتخابات 
سال 1400 نبوده بلکه به دنبال نظارت موثر بر عملکرد شوراها از طریق یک نهاد باالدستی است.       ا

وی ادامه داد: یکی از مهمترین مباحث در بحث نظارت پیشینی،احراز صالحیت داوطلبان است که 
با وجود عدم تصویب طرح اصالح قانون انتخابات شوراها اگر هیئت های نظارت استانی بر اساس 
استعالم از مراجع ذیربط مشخص شده در ماده 49 قانون انتخابات شوراها عمل کنند، مشکالت 

دوره های گذشته را دیگر نخواهیم داشت.  
وی افزود: داوطلبان انتخابات شوراها می توانند به صورت حضوری و الکترونیکی از طریق سامانه 
رسمی اعالم شده یا در مراکز معرفی شده وزارت کشور ثبت نام کنند و  این امکان برای متقاضیان 
فراهم شده تا از طریق مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیکی و موبایل مدارک خود را  بارگذاری نمایند.

احتمال تصویب اصالح قانون 
انتخابات ریاست جمهوری 

وزیر کشور گفت: براساس مصوبه ستاد کرونا مقرر شده سفر به شهرهای قرمز و نارنجی و از این شهرها 
ممنوع باشد، اما به بقیه شهرستانها و شهرها سفر آزاد است. البته توصیه می کنیم اگر کسانی فکر می 
کنند که قدرت و شرایط رعایت پروتکل ها را ندارند از سفر خودداری کنند.عبدالرضا رحمانی فضلی در 
پاسخ به سوالی در خصوص شرایط سفرهای نوروزی گفت: ستاد ملی مبارزه با کرونا در این زمینه مصوبه 
دارد و ما نیز تابع آن هستیم. وی ادامه داد: در این ستاد مقرر شده شهرهایی که  در رنگ بندی قرمز و 
نارنجی هستند، سفر کردن به آن ها و یا از آن ها ممنوع است، ولی سفر به بقیه شهرستان ها و شهرهای 
کشور آزاد است.وی در همین راستا گفت: توصیه می کنیم اگر کسانی فکر می کنند که قدرت و شرایط 
رعایت پروتکل ها را ندارند از سفر خودداری کنند، پروتکل ها را شدیدتر کرده ایم. چادر زدن در بوستان 
ها و خیابان ها و استفاده از مدارس و یا خانه های شخصی که مورد اطمینان نیستند همه اینها ممنوع 
خواهد بود. هتل ها و رستوران هایی که می روند باید از قبل با هماهنگی وزارت گردشگری به گونه ای 
تدارک ببینند که دستورالعمل ها رعایت شود. برای اتوبوس، هواپیما و قطار از قبل دستورالعمل داده 

شده است. محور سالمت و محور صحت برای مردم خود مردم هستند.

ممنوعیت چادر زدن در بوستان ها 
برای اقامت نوروزی

خبرخبر

طرح »زمســتانه کتاب« یک مــاه بعد از 
نمایشگاه مجازی کتاب برگزار شد و امکان 
تهیه کتاب را برای افرادی که عادت به خرید 
کتاب از کتاب فروشــی دارنــد، مهیا کرد. 
کتاب فروشان می گویند اگر اعتبار در نظر 
گرفته شده برای آنها بیشتر بود و در زمان 
مناســب تری برگزار می شد، نتایج بهتری 
داشت.شــانزدهمین دوره فــروش فصلی 
طرح های کتاب، در قالب طرح زمستانه از 
نهم تا شانزدهم اسفند در کتاب فروشی های 
ایران برگزار شد. این طرح حمایتی، از طرف 
موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران از پاییز 
94 آغاز شــد.ایوب دهقانــکار مدیرعامل 
موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران از خرید 
440 هزار و 27۶ نسخه کتاب به مبلغ 214 
میلیارد و 3 میلیون و 199 هزار و ۶74 ریال 
در 937 کتاب فروشی از 31 استان کشور در 

طرح زمستانه کتاب 99 خبر داد.
در ایــن دوره از کل کتاب فروشــی های 
متقاضی طرح، 714 کتابفروشی در مراکز 
استان  و  223 کتاب فروشی در شهرستان ها 
با یارانــه 25 درصدی کتاب هــا را عرضه 

کردند.  
استان تهران با 147 کتاب فروشی، خراسان 
رضوی با 111 کتاب فروشــی، اصفهان با 
9۸ کتاب فروشی، قم با 7۸ کتاب فروشی، 
آذربایجان شــرقی با 5۸ کتاب فروشــی و 
کردســتان با 52 کتاب فروشی بیشترین 
مشارکت کتاب فروشــی ها را در این دوره 
از طرح به خود اختصــاص دادند.به گفته 
مدیرعامل موسســه خانه کتاب و ادبیات 
ایران، 45۸ هزار و ۸33 نسخه کتاب به مبلغ 
19۸ میلیــارد و 137 میلیون و 591 هزار 
و 730 ریال در پاییــزه کتاب 99 فروخته  
شــد، اما در زمســتانه کتاب 99، این آمار 
به 440 هزار و 27۶ نســخه کتاب به مبلغ 
214 میلیارد و 3 میلیون و 199 هزار و ۶74 

ریال رسید.
طرح های حمایتی موسســه خانه کتاب و 
ادبیات ایران به صورت مرتب برگزار می شود 
و گاه این شائبه را ایجاد می کند که برخی 
با در نظر گرفتن زمــان این طرح ها، خرید 
از کتاب فروشی ها را در زمان های خارج از 
تخفیف محدود کنند.هومن بخشی مدیر 
داخلی کتاب فروشــی »کتاب دیدآور« در 
تهران دربــاره این زمســتانه و تاثیر آن بر 
کتاب فروشــی ها به خبرنــگار ایرناپالس 
گفت: میــزان اعتبار در نظر گرفته شــده 
برای کتاب فروشی ها بسیار کم بود و باعث 
شد اعتبار بیشتر فروشــگاه ها در روزهای 
نخست برگزاری طرح پایان یابد و نتوانیم 
آنگونه که مناسب است به مخاطبان خدمات 
ارائه کنیم. در نتیجه به اجبار، خودمان به 
مشــتریان تخفیف دادیــم و عمال متضرر 

شدیم.

تیم فوتبال پرسپولیس با برتری سه بر صفر 
برابر مس نوین کرمان به یک هشتم نهایی 

جام حذفی فوتبال ایران صعود کرد.
در جریان مرحله یک شانزدهم نهایی جام 
حذفی فوتبال ایران، تیم فوتبال مس نوین 
کرمان از ســاعت 15 دیروز جمعه میزبان 
پرســپولیس بود که این  دیدار در نهایت 
با برتری سه بر صفر پرســپولیس به پایان 
رسید. برای پرسپولیس در این دیدار کمال 
کامیابی نیا در دقیقه 3۸ و امید عالیشاه در 

دقایق 59 و ۶4 گلزنی کردند.
در 15 دقیقه نخست این دیدار، پرسپولیس 
تیم برتر میدان بود و با فشــار روی حریف 
قصد داشــت در همان دقایــق ابتدایی به 
گل برســد. در دقیقه 1۶، روی یک ارسال 
مهدی خانی دروازه مس نوین کرمان را باز 
کرد که داور این گل را آفســاید تشخیص 
داد و مردود اعالم کرد. دو دقیقه پس از این 
فرصت، مهدی خانی باز هم فرصت خوبی 
به دست آورد اما شوت او پس از برخورد با 

تیرک افقی دروازه راهی اوت شد.
در دقیقه 3۶، ارسال در عمق برای مهدی 
عبدی با واکنش خوب شهدادنژاد دروازه بان 

مس نوین مواجه شد و توپ راهی کرنر شد.
در دقیقه 3۸، مهدی ترابی از ســمت چپ 
توپ را روی دروازه مس نوین ارســال  کرد 
و در ادامه کمال کامیابی نیا با یک ضربه سر 

دروازه را باز کرد.
نیمه دوم ایــن دیدار را هم پرســپولیس 
هجومی آغاز کرد و سعی داشت بر گل های 
خود اضافه کند. در دقیقه 5۸، مهدی عبدی 
فرصت بسیار خوبی به دست آورد اما شوت او 

راهی به دروازه پیدا نکرد.
در دقیقه 59، ســعید آقایی با  حرکتی از 
سمت چپ و ارســال روی دروازه، فرصت 
بسیار خوبی برای امید عالیشاه ایجاد کرد 
او این بازیکن هم با یک ضربه سر گل دوم را 

برای تیمش به ثمر رساند.
 در دقیقه ۶4، باز هم ســعید آقایی توپ را 
از ســمت چپ روی دروازه ارســال کرد و 
امید عالشیاه گل سوم را با ضربه  سر برای 

پرسپولیس به ثمر رساند.

رییس کل بانک مرکزی در یادداشتی اینستاگرامی، در خصوص تامین ارز 
واردات کشور بدون نیاز به منابع مسدودی به ارائه توضیحاتی پرداخت. به 
گزارش روابط عمومی بانک مرکزی, متن یادداشت اینستاگرامی رییس 
کل بانک مرکزی به شرح زیر است:دیروز در خبرها آمده بود که وزیر 
خارجه آمریکا گفته است تا ایران به توافق هسته ای بازنگردد، منابع ایران 
در کره را آزاد نمی کنیم. در این خصوص چند نکته قابل ذکر است: از اول 
هم مشخص بود دولت کره اراده مستقلی برای حل مشکل منابع ارزی 
ایران ندارد . درخواست مذاکره از طرف سفیر کره و توافق برای پرداخت 
منابع ایران هم توسط خود کره ای ها انجام شد و من در جلسه،از این که 
اجازه الزم را از آمریکایی ها گرفتن یا نه از ایشان سؤال کردم. بانک مرکزی 
، برنامه خود را برای تأمین نیازهای ارزی کشور، بدون توجه به منابع 
مسدود شده خود در کره جنوبی و سایر کشورها تنظیم کرده است. لذا 
تأمین ارز کاالهای اساسی،دارو و تجهیزات پزشکی توسط منابع در جریان 
بانک مرکزی وتامین ارز سایر کاالهای ضروری و نیز مواداولیه واحدهای 
تولیدی از طریق منابع صادرات غیر نفتی در سامانه نیما و نیز واردات در 
مقابل صادرات به صورت روان در جریان است.از اول سال تا کنون، بانک 
مرکزی 10 میلیارد دالر ارز ترجیحی برای کاالهای اساسی، نهاده های 
کشاورزی و دارو و تجهیزات پزشکی تأمین کرده است و 24 میلیارد دالر 
ارز صادرات ) غیر نفت خام(نیز از روشهای مختلف درخدمت واردات کشور 
قرار گرفته است. از اول بهمن ماه تا کنون 3,3 میلیارد دالر صرفاً در سامانه 
نیما تأمین ارز شده است و این عالوه بر تأمین ارز خود بانک مرکزی و رقم 
قابل توجه واردات در مقابل صادرات در این مدت بوده است.فقط در روز 
گذشته عرضه در نیما  ۶ برابر معامالت بود. میانگین نرخ معامالت دیروز 

نیز22500تومان برای هر دالر بود.

تامین ارز واردات کشور 
بدون نیاز به منابع مسدودی

»زمستانه کتاب«، بهار را 
به کتابفروشی ها آورد؟

پرسپولیس با شکست 
مس نوین راهی یک هشتم 

نهایی جام حذفی شد

مدیرکل درمان سازمان تامین اجتماعی اعالم کرد که فرایند نسخه نویسی 
در 77 بیمارستان در سطح کشور به صورت الکترونیکی صورت می گیرد.
به گفته مدیر کل درمان سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر 50 درصد 
فرایند نسخه نویسی در مراکز درمانی طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی 
در استان تهران و 77 بیمارستان در سطح کشور به صورت الکترونیکی 
صورت می گیرد و نزدیک به 70 درصد مشکالت شناسایی و رفع شده است.
پناهی زاده در خصوص تامین مالی و غیرمالی برخی از زیرساخت های الزم 
قول مساعد داد و خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از نظر 
محدوده جغرافیایی بزرگترین دانشگاه در سطح استان تهران است و ما در 
مجموعه سازمان تامین اجتماعی تمام تالش خود را برای اجرای صحیح و 
به موقع برنامه با این دانشگاه انجام خواهیم داد.میرهاشمی معاون درمان 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز با اشاره به مشکالت موجود در اجرای 
زیرساخت های فنی گفت: با شناسایی سریع مشکالت، بهره گیری مناسب از 
ظرفیت های موجود ، اقدام سریع و به موقع و استفاده از امکانات و ذخایر مالی 
باید این مشکالت را برطرف کنیم. این امر باعث ایجاد اعتمادسازی و رضایت 

در ارایه خدمات مطلوب به مردم می شود.

الکترونیکی شدن نسخه نویسی
 در ۷۷ بیمارستان کشور

این کارشناس صنایع دستی خاطرنشان کرد: در 
سال ۹۹ عمال اتفاقی ایجابی برای حل مشکالت 
صنایع دستی رخ نداد؛ این درحالی است که از همان 
ابتدا بسیاری از رسانه ها و کارشناساِن این حوزه 
بر راه اندازی یک پورتال یا سایت تاکید داشتند 
که تدوین آن اصال کار دشواری نبود؛ تا اینکه در 
زمستان از یک نمایشگاه مجازی رونمایی شد که 
بعد از آن به امان خدا رها شد و کسی خبر ندارد که 
چه اتفاقی برایش افتاد. 

داستان کمبود انسولین در استان کرمان به خصوص 
در شهرستان ها هر چند تلخ اما تکراری شده 

است، یکی از شهروندان کرمانی می گوید: هفت 
روز است در داروخانه های منتخبی که انسولین 

توزیع می کنند در جستجوی انسولین هستم، هر 
چند مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی می گویند 

می توانیم دارو را با انسولین موجود در داروخانه ها 
جایگزین کنیم اما اینگونه نیست و با عوارض ناشی 

از عدم مصرف انسولین مواجه شده ام.
چرا با وجود اینکه انسولین یکی از داروهای مهم و 

مورد نیاز بخشی قابل توجه از مردم است مسئوالن 
برای رفع این مشکل چاره ای جدی نمی کنند

یک کارشناس صنایع دستی با بیان اینکه در حوزه 
صنایع دستی تاکید، بیشتر بر شوآف است تا انجام کار، 
تصریح کرد: یکی از مشکالت اصلی این است که توجه 
نداشتیم در روزگار کرونا حامالن زنده هنرهای سنتی را 

از دست می دهیم.
حجت اله مرادخانی، پژوهشگر صنایع خالق و مدرس 
دانشگاه درباره وضعیت صنایع دستی در یک سال کرونا، 
با تاکید بر اینکه صنایع دستی یک ظرفیت فرهنگی و 
اجتماعی است، اظهار کرد: این ظرفیت می توانست و 
می تواند در ایام کرونا به توانمندی اجتماعی به خصوص در 
نواحی روستایی، کمک کند. ظرفیتی که بسیاری از کشورها 
در مواقع مواجهه با بحران با تکیه بر تولیدات بومی، به آن 
توجه می کنند؛ اما متاسفانه این ظرفیت ارزشمند، در کشور 

ما هرگز جدی گرفته نشد و اصال در اولویت قرار نگرفت.
او ادامه داد: در شرایطی که بسیاری از مشاغل در روزگار 
کرونا دچار مشکل شدند، صنایع دستی این امکان را داشت 
که بتواند عالوه بر نشان دادن ظرفیت های خود، فرصتی 

برای کشور نیز ایجاد کند؛ هم فشارها را تعدیل کند و هم 
معیشت بسیاری از خانواده ها را تقویت کند. اما به دالیل 
مختلفی ما از این توانمندی بهره ای نبردیم و اساس این 

توانمندی ها به امان خدا رها شده اند.
چرا نمایشگاه فروش مجازی صنایع دستی نداشتیم؟

این کارشناس صنایع دستی خاطرنشان کرد: در سال ۹۹ 
عمال اتفاقی ایجابی برای حل مشکالت صنایع دستی رخ 
نداد؛ این درحالی است که از همان ابتدا بسیاری از رسانه ها 
و کارشناساِن این حوزه بر راه اندازی یک پورتال یا سایت 
تاکید داشتند که تدوین آن اصال کار دشواری نبود؛ تا اینکه 
در زمستان از یک نمایشگاه مجازی رونمایی شد که بعد 
از آن به امان خدا رها شد و کسی خبر ندارد که چه اتفاقی 

برایش افتاد. 
مرادخانی افزود: به طور کلی به نظر می رسد که متولیان 
امر در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
به جای مواجهه واقع بینانه با چالش ها و تالش برای حل 
مشکالت، عمده زمان خود را به برگزاری جلسات و 
رویدادهایی که به نوعی از سر باز کردن انتقادات است، 

سپری می کنند.
قانونی که ۳ سال است خاک می خورد

او در ادامه با طرح این پرسش که چرا معاونت صنایع دستی 
برای تدوین آیین نامه های اجرایی برای حمایت از 
هنرمندان، استادکاران و فعاالن حوزه صنایع دستی 
اقدامی نکرده است، گفت: بیش از سه سال از ابالغ این 
قانون می گذرد و این در حالی است که در این قانون 
بسیاری از مسائل قانونی و مباحثی همچون ترویج و 
فرهنگ سازی، بیمه، صندوق حمایت از هنرمندان و 
پیشکسوتان و برگزاری نمایشگاه ها مورد توجه قرار گرفته 
است. در ماده ۱۵ این قانون به صراحت آمده است که وزارت 
میراث فرهنگی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف 
هستند ظرف مدت شش ماه، آیین نامه اجرایی این قانون را 
بنویسند. در این میان آیا از انجام ندادن این کار می توان به 

عنوان تخلف یاد کرد؟
مرادخانی خاطرنشان کرد: در این فرصت یک ساله حداقل 
می توانستند به این موارد قانونی توجه کنند. این قانون سه 
سال است خاک می خورد و این درحالی است که در صورت 
تصویب آن، فعاالن حوزه صنایع دستی می توانستند از این 
امکانات حقوقی استفاده کنند و حتی این قانون در مواردی 

برای خود دستگاه های اجرایی نیز راه گشا است.
شوآف به جای کار

این کارشناس صنایع دستی یادآور شد: با وجود 
رویکردهای حمایتی که در سال ۹۹ شاهد آن بودیم، 
متاسفانه به علت پیگیری نکردن دقیق بخش دولتی، 
صنایع دستی از حمایت در سطح کالن محروم شد. در 
اردیبهشت ماه، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی فهرستی 
از بیش از ۷۰ پروژه در سطح ملی را منتشر کرد که در اولویت 
اعتبار قرار گرفتند اما در هیچ کدام از این پروژه های ملی، 
صنایع دستی سهم و نقشی نداشت. غیر از این است که 
رایزنی در این راستا انجام نشد؟ این جریان فرصت مهمی 

برای صنایع دستی بود که از دست رفت. 
او با بیان اینکه در حوزه صنایع دستی تاکید بیشتر بر 
شوآف است تا انجام کار، افزود: اصرار زیاد و بیهوده ای که در 
مردادماه برای برگزاری نمایشگاه در وضعیت قرمز تهران 
داشتند از جمله این موارد است که اگر فشار رسانه ای 
نبود ممکن بود اتفاق تلخ دیگری در پیش باشد. یکی 
از مشکالت ما این است که در این مدت توجه نداشتیم 
در روزگار کرونا حامالن زنده هنرهای سنتی را از دست 
می دهیم؛ یک بافنده گلیم بعد از ۱۰ سال تالش، متبحر 
می شود و این هنرمندان به راحتی رها می شود و به سراغ 

مشاغل دیگر می روند.

وضعیت صنایع دستی در یک سال کرونا

چرا به جای کار، شوآف می کنید؟
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کتاب چراغ ها را من خاموش می کنم
رمانی نوشـته ی زویـا پیرزاد اسـت کـه اولیـن بار در 
سـال 2002 بـه چـاپ رسـید و تابحـال بیـش از ۸0 
بار تجدیـد چاپ شـده اسـت . داسـتان این رمـان در 
جنوب ایران مـی گـذرد و ماجرای مشـکالت یک زن 
خانـه دار ایرانی-ارمنـی در بـرآورده کـردن توقعـات 
خانـواده اش را روایـت می کنـد. کالریس که همسـر 
و مـادری نمونه اسـت، زندگـی بسـیار معمولـی و بی 
اتفاقـی دارد. او تمام چیزی که همیشـه می خواسـته 
را دارد: شـوهری موفـق و سـه فرزنـد کـه همگـی بـا 
هـم در محلـه ای خـوب و آرام در آبـادان زندگی می 
کننـد. کالریـس در روتیـن تسـلی بخـش نظافـت 
خانـه، آشـپزی، خیاطـی و خریـد زندگـی مـی کنـد 
و بزرگتریـن نگرانـی او، حفـظ رابطـه ی خـوب خود 
بـا مـادر سـخت گیـرش، خواهر مجـردش، شـوهر نه 
چنـدان صمیمـی اش و بچه هـای شـلوغ و بازیگوش 
خـود اسـت. امـا ایـن سـکون و آرامـش زمانـی برای 
همیشـه از بیـن مـی رود کـه یـک خانـواده ی ارمنی 
اسـرارآمیز همسـایه ی آن هـا می شـوند. پـس از این 
اتفـاق، کالریـس وارد دنیـای جدیـدی می شـود که 
سـردرگمی هـای زیـادی برایـش بـه همـراه خواهـد 

داشـت.

The Shawshank Redemption /رستگاری در شاوشنگ
امید چیز خطرناکیه، امید میتونه انسان رو دیوانه کنه !!!

دیالوگ
زندگی نارنجی/ در این پادکســت به دور از باورهای اشتباهی که در جامعه رایج 
است، به دید درست و متفاوت از بیماری ام اس میرسیم. سمیرا رستگار پناه در این 

پادکست تالش دارد دید جامعه و افراد مبتال به این بیماری را تغیر دهد.

پادکست
طال و مس/ داستان طلبه ایست که باهمسرش برای شرکت در کالس های اخالق 
استادی که تعریفش را زیاد شنیده است به تهران می ایند اما همسرش با بیماری 

ام اسی که در حال پیشرفت است از کار افتاده می شود و ....

فیلم

تا هوا روشن است 
باید از این ظلمت بیهوده بگذریم 

دارد دیر میشود
 من خواب دیده ام 

تعلل 
سرآغاز تاریکی مطلق است

عکس : محمودرضا نورایی لزوم مراقبت روانی - اجتماعی 
 از کودکان و نوجوانان در دوران کرونا

شیوه های  »آموزش  گفت:  ایرنا  به  نوجوان  و  کودک  روانشناس  گمار«  »نازنین 
راهکار  دو  رسانه ها«  طریق  از  سازی  »فرهنگ  و  پروری«  فرزند  درست 
است. نوجوانان  و  کودکان  بر  کرونا  از  ناشی  پیامدهای  مهار  جهت   مهم 

 پس از همه گیری کووید 19 در سراسر دنیا؛ خانواده ها به ویژه کودکان و نوجوانان از جنبه ی 
روانی بسیار آسیب دیده اند. در یک تقسیم بندی کلی گروه  های آسیب پذیر در بحران ها عبارتند 
از زنان، سالمندان و کودکان و نوجوانان. در این میان کودکان و نوجوانان به دلیل شرایط سنی و 
عدم توانایی در ابراز مسایل و مشکالت خود بیش از سایر گروه ها در معرض خطر هستند. در دوران 
کنونی نیز کرونا و تغییرات وتحوالت ناشی از آن از قبیل تعطیلی مدارس، قرنطینگی، رعایت 
پروتکل های بهداشتی، رفت و آمدهای کمتر،تعطیلی مراکز تفریحی و مسایلی از این دست؛ سبب 
شده کودکان و نوجوانان بیش از پیش با چالش هایی از قبیل فقدان حمایت اجتماعی و برقراری 
روابط عاطفی با همساالن خود مواجه شوند. مسایل و چالش هایی که خود را بیش از هر چیز در 
رفتارهایی مثل استرس و خشونت بروز می دهد. اهمیت پرداختن به این نکات و راه  هایی برای 

برون رفت از این وضعیت سبب گردید.
توجه به سالمت اجتماعی و روانی کودکان

نازنین گمار در خصوص سالمت اجتماعی و روانی کودکان در دوران کرونا گفت: تغییر 
در سبک زندگی در نتیجه شیوع جهانی بیماری کووید 19، کودکان را تحت شعاع قرار 
داده و پیامدهای روان شناختی به دنبال داشته است. ارزیابی حاصل از مقاالت مورد 
به  مربوط  مشکالت  وسواس،  رفتاری،  مشکالت  افزایش  داده  نشان  بررسی 
خودتنظیمی، اضطراب و ترس، مشکالت مربوط به سازگاری و راهبردهای مقابله ای، 
تجربه بدرفتاری، افزایش شدت اختالل های روانی و افسردگی و استرس پس از آسیب، 
 از پیامدهای روان شناختی شیوع بیماری کووید 19 برای کودکان بشمار می رود.
وی افزود: همچنین تحقیقات نشان داده که کودکان و نوجوانان از نظر روانی تحت تاثیر 
این اپیدمی قرار گرفته اند. اما، آسیب های ناشی از این همه گیری توزیع برابر نخواهد 
داشت و انتظار می رود که برای کودکان فقیرترین کشورها، فقیرترین محالت و برای 
آن هایی که پیش از این هم در محرومیت و شرایط آسیب پذیری قرار داشته اند، مخرب ترین 
اثرات را داشته باشد. بطوری که کودکان خانواده های کم درآمد و فقیر، به دلیل کمبود 
 امکانات و منابع مالی، آسیب بیشتری نسبت به کودکان در خانواده های مرفه دیده اند.
این روانشناس اضافه کرد: تغییر وضعیت اقتصادی خانواده ها به دلیل افت درآمد، سبب کاهش 
امکانات برای خانواده ها و آسیب بیشتر به کودکان شده و تعطیلی مدارس و استفاده از آموزش 
مجازی برای آنها در این خانواده ها نیز سبب آسیب مضاعفی شده است، چرا که خدمات و امکانات 

اینترنتی در اختیار ندارند و برای دسترسی به این امکانات، خانواده نیازمند منابع مالی است.
ترس و انزوای اجتماعی کودکان و نوجوانان

 گمار در خصوص تجربه ترس و انزوای اجتماعی کودکان و نوجوانان در دوران کرونا گفت:کودکان 
و نوجوانان ممکن است تحت تأثیر تغییراتی قرار گیرند که درک آنها برایشان مشکل باشد. 
بنابراین ابراز خشم و  عصبانیت می کنند. آنها انواع ترس و انزوای اجتماعی را تجربه می 
کنند. طبق تحقیقات و بررسی هایی که انجام شده دیده شده که شایع ترین مشکالت 
روانی و رفتاری در بین کودکان و نوجوانان پرحرفی، حواسپرتی، تحریک پذیری و ترس 
از پرسش درباره این اپیدمی بوده است. کودکان کوچکتر ) 3 تا ۶ سال( بیشتر از کودکان 
 بزرگتر احتمال بروز عالئم بیماری مثل خشونت و ترس از ابتالی اعضای خانواده را دارند.

 وی تاکید کرد: از آنجایی که رسانه ها و مکالمات اجتماعی تحت تاثیر خبرهای شیوع کرونا 
هستند، خواه ناخواه بچه ها هم در معرض مقادیر زیادی اطالعات هستند و نگرانی و اضطراب و 
ترس را تجربه می کنند. حتی ممکن است تقاضاهای بیشتری از والدین داشته باشند. در نتیجه 
والدین تحت فشار بیش از حد قرار می گیرند. کودکان و نوجوانان وقتی مدارس تعطیل باشد 
انگیزه و فرصت کمتری برای بودن با دوستان و کسب حمایت های اجتماعی دارند. در صورت 
نبودن خانه امن شاهد خشونت بین فردی و حتی تجربه کودک آزاری باشند که بسیار ناراحت و 
نگران کننده است. همین طور کمتر فعال بودن آنها، مشاهده طوالنی مدت تلویزیون و استفاده 
از فضاهای مجازی،الگوهای خواب نامنظم و رژیم های غذایی نامناسب که باعث افزایش وزن 
می شود، کمبود فضای شخصی در خانه یا حتی مشکالت مالی خانواده، می تواند تاثیرات منفی 

پایداری بر کودکان و نوجوانان داشته باشد.
اقداماتی برای کاهش استرس ها و نگرانی ها در کودکان و نوجوانان

گمار پیرامون این سوال که چه اقداماتی برای کاهش استرس ها و نگرانی های کودکان و 
نوجوانان می توان انجم داد گفت: تغییر سبک های زندگی استرس روانی و اجتماعی ناشی 
از حبس خانگی و قرنطینه می تواند تاثیرات روانی و اجتماعی بسیار زیادی بر کودکان 
و نوجوانان داشته باشد. برای کاهش این پیامدها دولت، سازمان ها، جامعه، مدرسه  
 و والدین باید قبل از هر چیز با این پیامدها آشنا باشند و حتما به آنها رسیدگی کنند.

این روانشناس گفت: همچنین راهکارهای ساده مثل ابراز عشق و توجه به کودکان برای رفع ترس  
هایشان و صادق بودن با آنها و در صورت لزوم توضیح موارد به اندازه فهم و درک آنها، گذشت، 
توجه زیاد نداشتن روی مسایل مختلف  می تواند در این زمینه موثر باشد. کمک به کودکان برای 
پیدا کردن راه هایی برای بیان خود از طریق ایجاد فعالیت های خالقانه و ساختاریافته می تواند 

بسیار کمک کننده باشد.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

فصلنامه تخصصی آینده سازان پس از مدتی وقفه 
با رویکردی جدید به مسائل و موضوعات مرتبط با 

نوجوانان دوباره منتشر شد.

حسن نقاشی، یکی از دوستان نزدیک هوشنگ میرزایی 
با ابراز تاسف بسیار از درگذشت این هنرمند در اثر 

کرونا می گوید: در چنین شرایطی کسی مانند هوشنگ 
میرزایی به ناچار باید سفر دور ودرازی به چندین شهر 

مختلف انجام می داد.

آتشکده آذربغ در جاده انار/ شهربابک و 
در روستای خالی از سکنه »کهتو کرها« قرار دارد. گزیده 

ای کوتاه از تفسیر نام پرستشگاه )آذربغ( از گذشته تا 
امروز به نام گنبد میر قطب الدین حیدر، که به لهجه 

توده مردم کنگ و ندیک به گنبد سیدحیدرمشهور است.

خبر

خبر

جاذبه

مهلت ارسال اثار به جشنواره ی ملی داستان کوتاه تمدید شد
ershad.j..k  از صفحه

نشست دکتر اعظمی از با معاون امالک و زمین وزارت راه و شهر سازی در خصوص حل 
doctorazami مساله ی اراضی کارکنان  شهرداری، شهرک گاز،فرمانداری و ...از صفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

 به  زیر  دولون و  تاگت  بنندم 
 و  تو  بحر  چش  یاگت  بنندم 
 لوار داغ عشقت بی منی سوح

بیا  تا  یک دمی  ساگت  بنندم 

شاعر : پرویز خسروی 

 عزیز اشک ای چش مستت نیهته
 پلفتی ور سر شستت نیهته

 هنوزا مشت گو الکیت نخورده
بهم خاطر حساب دستت نیهته

شاعر : جهانگیر فیروزی

 ُمونی رنُجونت ُو بیماری که ُو رو
 ذلیُلوم کردی ُو خاری که ُو رو

 اَدونستی که حاال ورشکسُتوم 
سکالُوم دادی ُو باری که ُو رو 

شاعر : عزتاهلل بادپیما شورا

         در توییتر چه می گویند؟

یک کارشناس مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی می گوید 
یکی از کشتی های باقی مانده  از هشت سال جنگ تحمیلی که در 
اروند صغیر پهلو گرفته و یکی از مهم ترین جاذبه های گردشگری 

مینوشهر محسوب می شود، در حال اوراق شدن است

شهاب عباسی کارگردان مجموعه نوروزی »دست انداز« 
از محدودیت ها در مجموعه های طنز سخن گفت و بیان 

کرد که این محدودیت ها نگران کننده است.

برگزیدگان دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم های ورزشی ایران 
شامگاه پنجشنبه 21 اسفند 99 در سالن راگادید مجموعه فرهنگی 
ورزشی انقالب معرفی شدند که.بهترین برنامه ورزشی تلویزیون 

»فوتبال 120« به تهیه کنندگی عادل فردوسی پور انتخاب شد.


