
استاندار کرمان در بازدید از حاشیه شهر کرمان:

برای ساماندهی حاشیه کرمان 
 اراده جدی داریم
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شوتی ها جاده ها را ناامن کردند
 معاون عمرانی استاندار کرمان گفت: ۱۵ درصد تلفات ناشی از تصادفات در استان کرمان مربوط به خودرو های حامل اتباع غیرمجاز کشور افغانستان است.

مصطفی آیت الهی موسوی، معاون عمرانی استاندار کرمان:

فرآیند واکسیناسیون در کشور 
 تاکنون به ۱ درصد  نرسیده است

پیش بینی های هواشناسی سال آبی ۱۴۰۰ نشان می دهد 
کرمان به همراه ۱۰ استان دیگر در صدر جدول خشکسالی 

کشور قرار دارند.هرچند ابتدای سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ یعنی در مهرماه گذشته اعالم شد 
امسال پایانی بر یک خشکسالی ۲۵ساله است، اما شرایط برمبنای پیش بینی ها پیش نرفت. 
پیش بینی های هواشناسی برای سال آبی ۱۴۰۰ نشان می دهد که در ماه های پیش رو همچنان 
کم بارشی موجود جبران نخواهد شد و باید منتظر تمدید خشکسالی در سال جدید باشیم. 
امسال سراسر کشور درگیر خشکسالی می شود و براساس آخرین نمودار به روز شده از وضعیت 
بارشی کشور استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، خراسان ها، سمنان، گلستان، 

فارس و کرمانشاه در صدر جدول خشکسالی کشور در سال ۱۴۰۰ قرار می گیرند. 

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران به نقل از محسن هاشمی 
گفت: تأخیر فرآیند واکسیناسیون در کشور که تاکنون به ۱درصد هم 

نرسیده است نسبت به بسیاری از کشورهای توسعه یافته و حتی درحال توسعه برای افکار 
عمومی قابل پذیرش نیست.به گزارش خبرنگار ایمنا، امیرعلی سهراب پور در صفحه توییتر 
خود نوشت:" محسن هاشمی: تأخیر فرآیند واکسیناسیون در کشور که تاکنون به ۱درصد 
هم نرسیده است نسبت به بسیاری از کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه برای افکار 
عمومی قابل پذیرش نیست و این تأخیر، خسارات بسیار بیشتری از هزینه واکسیناسیون به 

نظام سالمت، اقتصاد، آموزش و فضای عمومی جامعه وارد می کند. "

کرمان  و ۱۰   استان    دیگر در 
 صدر جدول خشکسالی کشور
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ادامه مطلب را در همین 
صفحه بخوانید 

تومــان  ۵۰۰ قیمــت              ۱۴۰۰ فروردیــن   ۱6 دوشــنبه         ۹۵۳ پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

تغییر مدیرعامل معدن تغییر مدیرعامل معدن 
آسمینون با تعطیلی معدنآسمینون با تعطیلی معدن

مراحل آماده سازی تولید 
چدن در کارخانه فوالد 
زرند ایرانیان وارد فاز 

اجرایی شد
فرماندار زرند از آغـاز مراحل آماده سـازی تولید 

چدن در کارخانه فـوالد زرند ایرانیـان خبر داد.
 به گـزارش روابط عمومـی فرمانـداری زرند، در 
اولیـن ایـام کاری و گام اجرایی سـال جدید، که 
بـا تدابیـر، رهنمودهـا و تاکیـدات عالمانـه مقام 
معظـم رهبـری )مدظلـه العالـی( بـه نـام سـال 
"تولید، پشـتیبانی ها، مانع زدایی ها" نامگذاری 
گردیـده، علـی صـادق زاده فرمانـدار بـه اتفـاق 
علیرضا ابراهیمی رئیـس اداره تعـاون، کار و رفاه 
اجتماعـی، مهـدی باصـره رئیـس اداره صنعت، 
معـدن و تجـارت و اکبـر قلیـزاده مدیـر تامیـن 
اجتماعی شهرسـتان، از کارخانه در حال احداث 
فـوالد زرنـد ایرانیـان بازدیـد و ضمـن دیـدار و 
گفتگـو بـا ماشـاالله سـهراب نـژاد مدیرعامـل 
زیسـکو و جمعی دیگر از مدیـران و کارگران این 
مجموعه، مسـائل و مشـکالت این واحـد بزرگ 
تولیـدی صنعـت فـوالد کشـور را مـورد بحـث، 

تبادل نظـر و بررسـی قـرار داد.
 فرمانـدار زرنـد در ایـن بازدیـد بـا اشـاره بـه 
نامگـذاری و تاکیـدات چندسـاله معظـم لـه بـا 
محوریـت، رونـق و جهش تولیـد و اهمیـت این 
موضوع در راسـتای کاهـش وابسـتگی حداقلی 
بـه واردات و کاالهای خارجـی و توسـعه و رونق 
اقتصـاد و تولیـدات داخلـی بـا حمایـت ویـژه از 
کاالی ایرانـی، گفـت: انشـاءالله با یـاری خداوند 
متعـال و بدسـت متخصصـان و کارگـران جوان 
داخلی و بومـی زرندی، بـا آغاز عملیـات اجرایی 
مراحـل آمـاده سـازی تولیـد شـمش چـدن، 
در آینـده بسـیار نزدیـک شـاهد افتتـاح و بهـره 
برداری کامـل از کارخانه یک میلیـون و هفتصد 
هزارتنـی فـوالد زرنـد ایرانیـان بـا حضـور عالی 

تریـن مقامـات اجرایی کشـور باشـیم.
 علـی صـادق زاده با بیـان اینکه بـا تمام تـوان از 
جهادگـران عرصـه اقتصادی و سـرمایه گـذاران 
حمایت ویژه مـی کنیم، افـزود: با تولید شـمش 
فوالدی در این مجموعـه گامی بـزرگ و بلند در 
راسـتای شـعار و اهداف سـال جدید و توسـعه و 
شـکوفایی اقتصـاد داخلـی، ضمن فراهـم کردن 
زمینه اشتغالزایی وسیع و گسـترده برای جوانان 

زرندی، برداشـته خواهد شـد.
 مهنـدس ماشـاءالله سـهراب نـژاد مدیرعامـل 
فوالد زرنـد ایرانیان نیز بـا بیان اینکـه همراهی، 
همدلی و همکاری مسـئولین اجرایی شهرستان 
در اولیـن روز کاری سـال جدیـد بـا حضـور در 
مجموعه فـوالد سـتودنی، قابل تحسـین و مایه 
دلگرمـی اسـت، ابـراز داشـت: در حـال حاضـر 
پروسـه و مراحل آمـاده سـازی آزمایشـی تولید 
چدن بـا موفقیت آغـاز شـده اسـت و امیدواریم 
بـزودی به بهـره بـرداری کامـل و تولید شـمش 

فـوالدی برسـیم.
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مهندس نوذری معاون فنی و عمرانی شهرداری : 

تعویض19 کیلومتر از جداول معابر شهر زرند  
در سه ماهه اول سال 1400

کرمان و 10 استان دیگر 
 در صدر جدول خشکسالی کشور

ذخایر مس از ۸ میلیارد تن عبور کرد

 چگونه بفهمیم صادرکننده چک چند چک برگشتی دارد؟

احســان نــوذری معــاون فنــی و عمرانــی 
ــد از اجــرای فعالیتهــای عمرانی  شــهرداری زرن
شــهرداری در دو بــازه زمانــی ســه ماهــه 
ــداف  ــی از اه ــه یک ــالم اینک ــا اع ــر داد و ب خب
شــهرداری در ســال جدیــد برنامــه ریــزی 
ــی  ــی م ــای عمران ــرای فعالیته ــر ب ــی ت اصول
ــای  ــزی ه ــه ری ــر اســاس برنام ــت: ب باشــد گف
انجــام شــده در بودجــه ســال ۱400 مهمتریــن 
اولویــت شــهرداری زرنــد اجــرای پــروژه هــای 
ــه ســمت  جدیــد و حرکــت مدیریــت شــهری ب
احــداث، تکمیــل و بهــره بــرداری ازایــن پــروژه 

ــت. ــا اس ه
معــاون فنــی و عمرانــی شــهرداری زرنــد از طرح 
تعویــض جــداول فرســوده ســطح شــهر گفــت و 
تصریــح کــرد: جدول  گــذاری معابــر و خیابان هــا 
ــی  ــای ارتباط ــر فض ــذاری ب ــاظ تأثیرگ ــه لح ب

ــد  ــه و تأکی ــورد توج ــواره م ــم و هم ــهر مه ش
ــت و  ــوده اس ــهری ب ــت ش ــه ی مدیری مجموع
تــالش داریــم در ســال جــاری کار بــا کیفیــت و 
مناســب و مانــدگار بــه شــهروندان ارائــه نمائیم.

وی بــا تاکیــد بــر ایــن مطلــب کــه در ســه 
ماهــه اول امســال بیــش از ۱9کیلومتــر از 
جــداول فرســوده معابــر شــهر تعویــض خواهند 
ــر  ــغ ب ــرح بال ــن ط ــرای ای ــدگفت:برای اج ش
30میلیــارد تومــان هزینــه در نظــر گرفتــه 

شــده اســت .
ــان  ــداول خیاب ــض ج ــوذری از تعوی ــان ن احس
هــای کارگــر در شــهرک والیت۱،اقاقیــا و 
ــالمی و  ــوری اس ــهرک زیتون،جمه ــه در ش الل
جــدول گــذاری ادامــه بعثــت خبــر دادو اظهــار 
امیــدواری کــرد بتوانیــم تــا خــرداد مــاه امســال 

ــانیم . ــان برس ــه پای ــرح را ب ــن ط ای

ســال  هواشناســی  پیش بینی هــای 
کرمــان  می دهــد  نشــان   ۱400 آبــی 
بــه همــراه ۱0 اســتان دیگــر در صــدر 
 جــدول خشکســالی کشــور قــرار دارنــد.
هرچنــد ابتــدای ســال آبــی ۱399-۱400 
ــال  ــد امس ــالم ش ــته اع ــاه گذش ــی در مهرم یعن
پایانــی بــر یــک خشکســالی ۲۵ســاله اســت، امــا 
ــت.  ــش نرف ــا پی ــای پیش بینی ه ــرایط برمبن ش
پیش بینی هــای هواشناســی بــرای ســال 
آبــی ۱400 نشــان می دهــد کــه در ماه هــای 
ــران  ــود جب ــی موج ــان کم بارش ــش رو همچن پی

نخواهــد شــد و بایــد منتظــر تمدید خشکســالی 
در ســال جدیــد باشــیم. امســال سراســر کشــور 
درگیــر خشکســالی می شــود و براســاس آخریــن 
ــه روز شــده از وضعیــت بارشــی کشــور  نمــودار ب
ــزگان،  اســتان های سیســتان و بلوچســتان، هرم
کرمــان، خراســان ها، ســمنان، گلســتان، فــارس 
و کرمانشــاه در صــدر جــدول خشکســالی کشــور 
در ســال ۱400 قــرار می گیرنــد. براســاس همین 
ــال  ــور س ــالی در کش ــت خشکس ــودار وضعی نم
ــالی  ــران خشکس ــه و بح ــداوم یافت ــز ت ۱400 نی

ــود. ــد ب ــه دار خواه ادام

اردشیر سعدمحمدی در نشستی خبری اظهار 
داشت: در سال گذشته ۱0۱ هزار متر حفاری 
عمقی انجام شد که نتیجه این اکتشافات یک 
میلیارد تن ذخیره جدید با عیار نیم درصد بود. 
به این ترتیب ذخیره مس در سال گذشته از ۸ 
میلیارد تن عبور کرد و بیش از 3۵ هزار میلیارد 
تومان به ارزش برجای ذخیره اکتشاف شده 

اضافه شد.
وی افزود: در حال حاضر ما از لحاظ ذخایر مس 

در دنیا رتبه هفتم را داریم که طبق برنامه ریزی ها 
باید به رتبه ششم برسیم.

وی با بیان اینکه ظرفیت فعلی کارخانه های 
کنسانتره یک میلیون و ۲۵0 هزار تن است، افزود: 
قرار است ظرف 4 سال آینده ظرفیت تولید را به 
دو میلیون و 300 هزار تن برسانیم. همچنین 
مقرر شده ظرفیت تولید کاتد را نیز به ۶00 هزار 
تن افزایش دهیم. طبق برنامه ریزی ها ارزش 

درآمد شرکت نیز باید به 4.۵ میلیارد دالر برسد.

در راســتای اجــرای قانــون جدیــد چک 
ــع دســته  ــد و توزی ــاز ســال جدی ــا آغ ب
ــی،  ــبکه بانک ــد در ش ــای جدی چک ه
ثبــت و نقــل و انتقــال چک هــای بنفش 
ــد  ــاری ش ــاد اجب ــامانه صی ــگ در س رن
ــزام صــدور چک هــای  ــه ال ــا توجــه ب و ب
ــکان  ــته، ام ــای گذش ــادی در روز ه صی
استعالم ســوابق اعتباری صادرکنندگان 

چــک بــرای عمــوم مــردم فراهــم شــده 
اســت، بنابرایــن ذینفعــان نبایــد بــدون 
اســتعالم، چک هــای جدیــد صیــادی را 
از صاحبــان آن دریافــت کننــد. در ایــن 
ــدگان چک هــای  ــت کنن ــه، دریاف زمین
جدیــد بنفــش رنــگ می تواننــد بــا 
ــی  ــتعالم ۱۶ رقم ــه اس ــال شناس ارس
منــدرج در چک هــای صیــادی از 

طریــق برنامک هــای موبایلــی، وب 
ــامانه  ــا س ــزی و ی ــک مرک ــایت بان س
اســتعالم پیامکــی ۷0۱۷0۱، از وضعیت 
اعتبــاری صــادر کننــده چــک بــه 
ــع  لحــاظ ســابقه چــک برگشــتی مطل
شــوند. بــا مراجعــه بــه وب ســایت 
ــی  ــای موبایل ــک مرکــزی، برنامک ه بان
ــی ۷0۱۷0۱  ــتعالم پیامک ــامانه اس و س
بــرای اطــالع از وضعیــت اعتبــاری 
صادرکننــده چک، دریافــت کننده چک 
ــگ و وضعیــت متفــاوت مواجه  با پنج رن
می شــود کــه در ادامــه جزئیات هــر پنج 
وضعیــت اعتبــاری صادرکننــده چک با 
ــت. ــده اس ــر آورده ش ــورد نظ ــگ م  رن

وضعیت سفید:
ــت  ــن معناس ــه ای ــفید ب ــت س وضعی
ــه  کــه صادرکننــده چــک فاقــد هرگون
ــا در  ــوده ی ــتی ب ــک برگش ــابقه چ س
صــورت وجــود ســابقه، تمامــی 
ــت. ــده اس ــر ش ــوء اث ــع س ــوارد رف  م

وضعیت زرد:
وضعیــت زرد بــه معنــای داشــتن 
یــک فقــره چــک برگشــتی یــا 

میلیــون  پنــج  مبلــغ  حداکثــر 
 تومــان تعهــد برگشــتی اســت.

وضعیت نارنجی:
وضعیــت نارنجــی نشــان می دهــد 
کــه صادرکننــده چــک دارای دو 
الــی چهــار فقــره چــک برگشــتی 
یــا حداکثــر مبلــغ ۲0 میلیــون 
 تومــان تعهــد برگشــتی اســت.

وضعیت قهوه ای:
وضعیــت قهــوه ای از ایــن حکایــت 
دارد کــه صادرکننــده چــک دارای 
پنــج تــا ۱0 فقــره چــک برگشــتی 
یــا حداکثــر مبلــغ ۵0 میلیــون 
 تومــان تعهــد برگشــتی اســت.

وضعیت قرمز:
وضعیــت قرمــز نیــز حاکــی از ایــن اســت 
ــش از  ــک دارای بی ــده چ ــه صادرکنن ک
ــش از  ــا بی ــتی ی ــک برگش ــره چ ۱0 فق
مبلــغ ۵0 میلیــون تومان تعهد برگشــتی 
اســت.با ایــن حســاب، اســتعالم وضعیت 
صادرکننــده چــک می توانــد باعــث 
ممانعــت ذینفعــان از دریافت چــک افراد 
بــد حســاب شــده و رونــد چک هــای 
برگشــتی در نظــام بانکــی را تــا حــد 

ــد. ــود بخش ــادی بهب زی

رنا
: ای

س
عک

پیش بینی نرخ تورم 
در سال ۱۴۰۰

بایــد توجه داشــت 
اقتصاد ایران به اندازه 

کافی کوچک شده و امکان کوچک شدن بیش از 
این میزان را ندارد بنابراین رشــد اقتصادی مثبت 
را خواهیم داشــت البته شاهد رکود در بخش های 
واقعی اقتصاد ایران هستیم، زیرا به دلیل مسائل و 
چالش هایی که از گذشته وجود داشته و همچنان 

ادامه دارد.

 معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد 
کشاورزی از تشکیل قرارگاه ساماندهی 
گوشت مرغ خبر داد و گفت: این قرارگاه 
با هدف آرامش بخشی در زمینه تولید، 
توزیع و نظارت بر قیمت مرغ تشکیل 

 شده است.

اردشیر سعدمحمدی در نشستی خبری 
اظهار داشت: در سال گذشته ۱۰۱ هزار 
متر حفاری عمقی انجام شد که نتیجه 
این اکتشافات یک میلیارد تن ذخیره 

جدید با عیار نیم درصد بود. 

با تعطیلی معدن آسمینون منوجان هزار و 2۰۰ کارگر به صف بیکاران این شهرستان اضافه شدند
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عملیات گیاهپزشکی در بیش 
از ۱2 هزار هکتار از عرصه های 

منابع طبیعی جنوب کرمان
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب 
کرمان از اجرای عملیات گیاهپزشکی در سطح بیش از ۱۲ هزار هکتار از 

عرصه های منابع طبیعی خبر داد.
مهندس قاسم رحیمی نیا معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان اظهار داشت: عملیات اجرایی پروژه 
های گیاهپزشکی این اداره کل در سطح بیش از ۱۲ هزار هکتار از عرصه 
های جنگلی اعم از طبیعی و دست کاشت این منطقه در حال اجرا است.

مهندس رحیمی نیا ضمن بازدید از پروژه گیاهپزشکی مقابله با آفت 
موش در جنگل های دست کاشــت شهرســتان رودبار جنوب افزود: 
پروژه های گیاهپزشکی عموماً شامل مبارزه با بیماری هایی همچون 
گیاه نیمه انگلی لورانتوس و دیگر آفات خسارت زا مانند تشی،موش، 

خرگوش، سوسک و سایر عوامل چوب خوار است.
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب 
کرمان با بیان این نکته که تمامی اقدامات بر اساس دستورالعمل های 
فنی و قانونی می باشد خاطر نشان کرد: در خصوص آفات خسارت زا 
اولویت اصلی انجام یکسری اقدامات مکانیکی به منظور جلوگیری از 
دسترسی جانور به درختان و یا دور کردن آن ها از نهال ها می باشد تا 
کمترین خسارت ممکن به عرصه های جنگلی و دست کاشت وارد شود.

مهندس رحیمی نیا در پایان با اشاره به اینکه در سطح بیش از ۳ هزار 
هکتار از جنگل های دست کاشت جنوب کرمان اقدامات گیاهپزشکی 
در حال اجراست افزود:متاسفانه به دلیل کاهش نزوالت آسمانی،گرمای 
شدید هوا و خشکسالی های حادث شده توان و مقاومت درختان جنگلی 
بویژه نهال های کشت شده در جنگل های دست کاشت به شدت کم 
می شود که این امر موجب آسیب پذیری بســیار زیاد آن ها در برابر 
هرگونه تنش محیطی بویژه هجوم آفات و بیماری ها می گردد لذا در 
این خصوص کوددهی و آبیاری مستمر جنگل های دست کاشت می 
تواند در افزایش مقاومت گیاه در برابر عوامل گفته شده بسیار موثر باشد.

به نقـل از روابـط عمومی علوم پزشـکی کرمان، 
دکتر مهدی شـفیعی، سـخنگوی این دانشگاه 
عصـر یکشـنبه ۱۵ فروردین مـاه با بیـان اینکه 
طـی ۲۴ سـاعت گذشـته، ۳۰ بیمـار جدیـد 
کرونـا در بیمارسـتان های اسـتان بسـتری 
شـده اند، گفـت: »۱۹ نفـر از آن هـا از حـوزه  
دانشگاه علوم پزشکی کرمان )شـامل راور، رابر، 
بافت، بردسـیر، کوهبنـان، کرمان، شـهربابک، 
زرنـد، ارزوئیـه(،۷ نفـر از بستری شـدگان از 
حوزه  دانشـکده سـیرجان، ۲ نفرشـان از حوزه  

دانشـگاه رفسـنجان و ۲ نفـر آن هـا از حـوزه 
جنـوب هسـتند«.

مهـدی شـفیعی بـا بیـان این کـه از  حـوزه  
دانشـگاه علـوم پزشـکی بم مـورد جدیـدی از 
بسـتری گزارش نشـده اسـت، افزود: »در حال 
حاضـر، ۱66 بیمـار کرونـا در بیمارسـتان های 

اسـتان بسـتری هسـتند«.
او اظهار کـرد: »از ابتـدای اپیدمـی تاکنون ۱۷ 
هـزار و ۱۵۷ نفـر در اسـتان، به دلیـل ابتـال بـه 

کرونـا بسـتری شـده اند«.

مدیر گروه مبـارزه بـا بیماری هـای واگیردار 
دانشـگاه علوم  پزشـکی کرمان سـپس اظهار 
کـرد: »متاسـفانه در ۲۴ سـاعت گذشـته،۴ 
بیمار کرونـا نیز جان خـود را از دسـت دادند 
کـه سـه نفرشـان از حـوزه  دانشـگاه کرمـان 
و یـک نفـر آن هـا از حـوزه علـوم پزشـکی 

سـیرجان اسـت«.  
به گفته ی شـفیعی، از ابتـدای اپیدمی کرونا 
در اسـتان تاکنـون، ۲۵8۴ نفر بـه دلیل ابتال 
به کوویـدـ  ۱۹ جان خود را از دسـت داده اند.

۱۲ کشـته و ۴۲ مصدوم که ۱۴ نفرشان آسیب 
جـدی دیدنـد. ایـن حاصـل تـردد خودروهای 
حامـل افاغنه یا همـان »افغانی ِکـش« در 6 روز 

گذشـته در جاده های اسـتان کرمان اسـت.
آخریـن حادثـه ای کـه تـا لحظـه تنظیـم ایـن 
خبـر رخ داده، مربـوط بـه واژگونـی خـودروی 
حامـل افاغنـه در محـور بـم- ایرانشـهر اسـت 
که پیش از ظهـر یکشـنبه ۱۵ فروردیـن اتفاق 
افتـاد.در ایـن حادثه دو نفر کشـته شـدند و ۱۲ 
نفر مصـدوم. همچنیـن حال سـه مصـدوم نیز 

وخیـم گـزارش شـده.
در همیـن حـال روز ۱۱ فروردیـن در دو حادثه 
جداگانـه در محـور بم-ایرانشـهر و محـور 
رفسـنجان- بم، 6 نفر کشـته و ۱۰ نفـر مصدوم 

شـدند.
یـک روز پیـش از این هـم در حوالی شـهربابک 
در تصادفـی که یـک پـای آن خـودروی حامل 
افاغنه بود، چهـار نفر کشـته و ۱۰ نفـر مصدوم 

. ند شد
سهم ۱۵ درصدی از تلفات جاده ای

مصطفـی آیت الهـی موسـوی، معـاون عمرانی 
اسـتاندار کرمـان بـه »کرمـان نـو« می گویـد 

۱۵ درصـد تلفات ناشـی از تصادفات در اسـتان 
کرمـان مربـوط بـه خودروهـای حمـل افاغنه 

اسـت.
این در شـرایطی اسـت که بـر اسـاس اطالعات 
موجـود در سـایت پزشـکی قانونـی کشـور، در 
۱۰ ماهـه نخسـت سـال گذشـته، ۷8۱ نفـر بر 
اثر سـوانح جاده ای در اسـتان کرمان جان خود 
را از دسـت دادنـد و با توجه بـه آمار اعالم شـده 
از سـوی موسـوی، نزدیک بـه ۱۰۰نفـر از جان 
باختگان در سـوانح جان خود را از دسـت  دادند 
کـه خودروهـای حمـل افاغنـه یـک پـای آن 

تصـادف بوده انـد.
چه باید کرد؟

اگرچه تـردد خودروهای حمـل افاغنـه بارها از 
سوی مسئوالن اسـتان کرمان به عنوان یکی از 
معضالت جدی در حوزه تلفات ناشـی از سوانح 
جاده ای عنوان شـده اما تاکنـون راهکارهای به 
کار گرفته شـده در این خصوص موثـر نبودند.

به گفتـه یـداهلل موحد،رئیس کل دادگسـتری 
اسـتان کرمـان روزانـه ۱۵۰۰ افغـان غیرمجاز 
از پهنـای اسـتان عبـور و یـا در اسـتان رسـوب 

. می کننـد

این میـزان در کنـار رقمی کـه معـاون عمرانی 
اسـتاندار کرمـان از سـهم خودروهـای حامـل 
افاغنه در تلفات جاده ای عنـوان کرده، به خوبی 
بحرانی بـودن این موضـوع را عیـان می کند.اما 

چـه بایـد کرد؟
آیت  الهـی موسـوی در ایـن خصـوص می گوید 
کـه بایـد قوانیـن اصالح شـوند. بـه گفتـه او در 
حـال حاضـر خودروهای حمـل افاغنـه، قبل از 
پاسـگاه های پلیـس راه سرنشـینان را پیـاده و 
بعـد از آن سـوار می کنند و دسـت پلیـس برای 

برخـورد با ایـن خودروها بسـته اسـت.
او اضافه کـرد از آنجا که این خودروها با سـرعت 
بسـیار باال حرکـت می کنند و یا پالک هایشـان 
را تغییـر می دهند، ایـن اختیار به پلیـس راهور 
داده نشـده کـه بتواننـد بـرای ایـن خودروهـا 
کمین کننـد و یا آن هـا را تعقیب کننـد. در این 
زمینه نیازمند اصالح قانون هسـتیم و پیشنهاد 
هـم داده ایم تا اصالحـات مورد  نظر انجام شـود.
معـاون اسـتاندار کرمـان تاکیـد می کنـد کـه 
اصالح قوانین در این حـوزه می تواند در کاهش 
تلفات جاده ای ناشـی از تردد خودروهای حامل 

افاغنه موثر باشـد.

۳0 بستری و 4 فوتی در شبانه روز گذشته

با تعطیلی معدن آسمینون منوجان هزار و 2۰۰ کارگر 
به صف بیکاران این شهرستان اضافه شدند 

تغییر مدیرعامل معدن آسمینون 
با تعطیلی معدن

مرضیه قاضی زاده/ مسلم مروجی، رئیس سازمان صمت جنوب: تعطیلی 
معدن ربطی به سیمان ندارد/ تامین سیمان شرکت از کرمان مقرون به 
صرفه نیست. تعطیلی معدن کرومیت منوجان چراغ خاموش پیش رفت. 
آن طور که مسلم مروجی، رئیس سازمان صنعت، معدن جنوب کرمان 
می گوید نه کارگران و نه حتی مجموعه سازمان صمت از این تعطیلی 

زودهنگام خبری نداشتند.
هزار و 2۰۰ کارگر، در آستانه بیکاری

مجموعا هزار و  ۲۰۰کارگر در دو بخش معدن و فراوری از کار بیکار شدند. 
 کارگرانی که هنوز عیدی آن ها پرداخت نشده و تا دو ماه نیز معوقه دارند.

هنوز دلیل واضحی از تعطیلی یکباره این شرکت اعالم نشده اما نوبخت، 
مدیر عامل شرکت معادن کرومیت از سمتش استعفا داده است.

رئیس هیات مدیره ایران نیست
یک منبع آگاه به »کاغذ وطن« می گوید که علی محمدی، رئیس هیات 
مدیره این شرکت نیز در خارج از ایران است. شنیده های خبرنگار کرمان 
نو حاکی از این امر است که تا چند روز دیگر فردی که هم فامیل  با رئیس 
 هیات مدیره این شرکت است به عنوان مدیر عامل جدید منصوب می شود.

اختالفات و مشکالت مدیریتی، فرضیه  ای است که  بیش از هر 
دلیل دیگری در باره علت تعطیلی این شرکت مطرح شده است. 
حال آنکه مریم آبشاهی،معاونت پشتیبانی و منابع انسانی اداره کل 
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان کرمان نیز در گفت و گو با »کاغذ 
بود. دانسته  تعطیلی  این  عامل  را  مدیریتی  مشکالت   وطن« 

به طور کلی در رابطه با علت تعطیلی این شرکت چند عامل ذکر 
شده است. عواملی  که ریشه در خام فروشی این شرکت و نحوه 
تامین مواد اولیه دارد. در ارتباط تلفنی که صبح امروز مدیر صمت 
جنوب استان و فرماندار منوجان با رئیس هیات مدیره این شرکت 
داشته چند عامل افزایش بهره مالکانه، تعرفه گمرکی، عدم تخصیص 
 سهمیه سیمان به عنوان علت تعطیلی این شرکت ذکر شده است.

دالیلی که در جلسه ۲8 اسفند ماه نیز مطرح شده  و از دید رئیس سازمان 
صمت پیگیری و برطرف شده بود.

تامین سیمان شرکت از کرمان، مقرون به صرفه نیست
پیش از این  برخی رسانه ها کمبود سیمان و نداشتن سهمیه از سیمان 
کرمان را عامل تعطیلی این شرکت دانسته بودند. در این گزارش  به این 
موضوع اشاره شده بود که شرکت معدن کرومیت هیچ سهمی از سیمان 
کرمان ندارد و مجبور به خرید سیمان از هرمزگان است. رئیس سازمان 
 صمت جنوب کرمان  اما تامین سیمان از کرمان را غیر اقتصادی می داند.

مروجی به »کاغذ وطن« می گوید:»فاصله این مجموعه تا کرمان بیش 
از ۵۰۰ کیلومتر است، درصورتیکه فاصله اش با هرمزگان حدود ۷۰ 
کیلومتر است.« به گفته اوتامین سیمان از کرمان تنها هزینه حمل و 
نقل بیشتری را بر دوش این شرکت سوار می کند. او البته منکر مشکالت 
تامین سیمان نیست. آن طور که مشخص است بعد از افزایش قیمت 
سیمان در کشور،استان هرمزگان مانع خروج سیمان از این استان شده 
 و همین مسئله ارسال بار به این شرکت را با مشکل مواجه کرده است.

او در این باره می گوید: » استاندارکرمان در نامه ای به وزیر کشور غیر قانونی 
بودن این اقدام را اعالم کرده و با مسئولین سازمان صمت هرمزگان صحبت 

شده تا سهمیه ای برای این شرکت در نظر گرفته شود.«
هیچ افزایشی در حقوق دولتی نداشتیم

از دیگر عواملی که در لیست علت تعطیلی این شرکت آمده است، 
افزایش حقوق دولتی از ۱۲ درصد به ۲۵ درصد است. مروجی 
افزایش حقوق دولتی، می گوید:»  از  اطالعی  بی  ابراز  ضمن 
ما هم نمی دانیم که مدیران این شرکت از کجا شنیده اند ویا 
 بر چه اساس می گویند که حقوق دولتی افزایش داشته است.«
کرمان  استان  جنوب  صمت  سازمان  رئیس  گفته  به 
هیچ  و  است  درصد   ۱۲ همان  دولتی  حقوق  میزان 
است. نگرفته  صورت  خصوص  این  در   افزایشی 

مشکالت معدن آسمینون منوجان از سال پیش بروز کرده بود. 
چنانچه همان اوایل سال چند کارگر در اثر ریزش تونل ها جان 
باختند. اتفاقی که در نهایت موجب اعتراض و تجمع کارگران شده 
 بود. تجمعی که با وعده افزایش حقوق و افزایش ایمنی برطرف شد.

چند ماه بعد اما نه تنها افزایشی در حقوق کارگران اتفاق نیفتاد، 
بلکه تمدید قراردادها نیز با مشکل مواجه شد. افرادی که بیش از 
۱۰سال سابقه کار داشتند و قراردادهایشان یک ماهه تمدید می شد. 
همین موضوع بود که منجر به تجمع اعتراضی دیگر در دی ماه شد. 
 حاال اما کار به جایی رسیده که کارگران با بیکاری تهدید می شوند.
اگر چه سازمان صمت و فرمانداری این شهرستان از پیگیری ها برای راه 
اندازی دوباره این شرکت خبر داده اند و وعده دادند که تا چند صباحی 
دیگر این شرکت دوباره فعالیتش را آغاز کند. اما در اظهار نظری که اخیرا 
علی محمدی، رییس هیات مدیره این شرکت داشته تمام کارگران به کار 
بر نمی گردند و تنها قرارداد کاری با عده ای از این کارگران بسته می شود.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان از جذب 
سه هزار و 490 حامی از بین کارمندان دولت 
در این استان در قالب طرح "هر کارمند حامی 
یک یتیم" طی سال 99 خبر داد و گفت: ولی 
هنوز پنج هزار و ۲00 یتیم بدون حامی تحت حمایت کمیته 

امداد این استان نیازمند حامی هستند.
یحیی صادقی در تشریح این خبر به رسانه ها با اشاره به اینکه 
۲۱ هزار و ۵0۶ یتیم تحت حمایت کمیته امداد استان کرمان 
قرار دارند، افزود: حامیان نیکوکار طی سال 99 بیش از ۸۶ 
میلیارد و ۲49 میلیون تومان به صورت نقدی و کاالیی به ایتام 

تحت حمایت کمیته امداد استان کمک کرده اند.
او با اشاره به اینکه ۵0هزار و 3۵4 حامی،حمایت ایتام تحت 
حمایت کمیته امداد استان را برعهده  دارند، اظهار داشت: 
۱۱۸ نفر از این حامیان خارج از کشور هستند که حمایت 

۵۵۵ یتیم تحت حمایت این نهاد را بر عهده  دارند.
مدیرکل کمیته امداد استان کرمان از جذب سه هزار و 490 
حامی از بین کارمندان دولت در این استان کرمان در قالب 
طرح "هر کارمند حامی یک یتیم" در سال 99 خبر داد 
و گفت: در مجموع طی سال گذشته ۷34۱ حامی جذب 

کمیته امداد شده اند.
صادقی با بیان اینکه هم  اکنون پنج هزار و ۲00 یتیم تحت 
حمایت کمیته امداد استان کرمان بدون حامی هستند از 
مردم خیر، نوع دوست و نیکوکاران خواست با مراجعه به 
سایت ekram.emdad.ir، مراجعه به دفاتر کمیته امداد 
در سراسر استان، مشارکت در طرح هر کارمند یک حامی، 
تماس با شماره تلفن های 3۲۲3۷۷09 و 3۲۲۶۸۷۲۶ در 
طرح اکرام ایتام مشارکت و با کمک های مادی و معنوی خود 

از ایتام تحت حمایت این نهاد حمایت کنند.
او در پایان طرح اکرام ایتام را یکی از طرح های موفق این نهاد 
دانست و افزود: تقویت حس همدلی و همکاری در جامعه 
اسالمی، ترویج سنت حسنه احسان به ایتام و نیازمندان، 
ایجاد زمینه مشارکت خیران و نیکوکاران در امور خیر، حفظ 
عزت نفس و کرامت انسانی ایتام و خانواده های آن ها از جمله 

اهداف اجرای طرح اکرام ایتام است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان از صدور احکام 
قطعی پرونده فساد اداری شرکت غله استان کرمان 
خبرداد و گفت:این احکام در مرحله اجرایی قرار دارد.

یداهلل موحد با بیان اینکه حکم قطعی برای متهمان این پرونده صادر 
شده است گفت: این حکم در دادگاه تجدیدنظر نهایی و قطعی 

شده است.
او با اشاره به اینکه برای حدود ۱۰ نفر از متهمان این پرونده حکم صادر 
شده و در مرحله اجرای احکام هستیم افزود: اطالعات تکمیلی پرونده 

و احکام صادره اطالع رسانی می شود.
 دهم خرداد ماه سال گذشته خبر دستگیری مدیرکل غله استان 
کرمان و معاون این اداره به اتهام فساد اداری و اخذ رشوه رسانه ای شد.
دادخدا ساالری دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان با اشاره 
به جزئیات بیشتر این پرونده گفت: پس از ارزیابی و صحت گزارشات 
و رصد اطالعاتی با هماهنگی و دستور قضایی بازپرس ویژه و تکمیل 
تحقیقات مدیرکل مذکور به همراهی معاون این اداره دستگیر شدند.

دادستان کرمان با عنوان اینکه پس از بازرسی از منزل نامبرده ۳۷ 
قطعه سکه طال تمام بهار آزادی که از طریق نامشروع و ارتشا کسب 
شده بود کشف شد، افزود: این سکه ها در داخل یک اسباب بازی 

داخل منزل وی جاسازی شده بودند.
او با اشاره به اینکه ۲۵ میلیون تومان کارت هدیه نیز که رشوه گرفته 
شده بود در محل خانه متهم توقیف شد گفت: یک باب منزل مسکونی 

که در پنج طبقه بنا احداث شده نیز توقیف شده است.
ساالری در آن زمان ارزش ریالی این ساختمان را ۵۰ میلیارد ریال 
عنوان کرد و افزود: این ساختمان نیز از طریق رشا و ارتشا تهیه و 

ساخته شده و بخشی از اموال نیز در حال شناسایی هستند.
او با بیان اینکه این فرد تاکنون ۲8۷ قطعه سکه تمام بهار آزادی 
دریافت کرده است،گفت: تاکنون تعداد افرادی که در ارتباط با این 
پرونده تحت تعقیب قرار گرفتند چهار نفر هستند و احتمال دارد 

تعداد افراد بیشتری هم تحت تعقیب قرار گیرند.
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان با اشاره به اینکه 
تحقیقات در ارتباط با این پرونده ادامه دارد افزود: کلیه اموال توقیفی 
در صورتی که اثبات شود از طریق نامشروع تحصیل شده اند، به نفع 

دولت ضبط می شود.

سوانح پی درپی؛ 
تردد »افغان ِکش ها« در کرمان ادامه دارد

بیش از پنج هزار یتیم در کرمان 
نیازمند حامی هستند

 احکام قطعی پرونده فساد 
اداری شرکت غله صادر شد

خبر

خبر

خبر

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان های 
فاقـد سـند رسـمی-اگهی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئین نامـه قانون تعیین 

تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
برابـر رای شـماره  ۱۳9960۳۱900500082۱ مـورخ ۱۳99/۱۱/۱7 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی 
حـوزه ثبت ملک شـهداد تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضی خانم فرحنـاز رمضانزاده فرزند 
محمود بشـماره شناسـنامه ۱۱5 صادره از شـهداد در ششـدانگ یکبابخانه به مساحت7۳8/05 
متـر مربـع پـالک 2 فرعی از ۱288-اصلی واقع در بخش 2۳ کرمان به آدرس شـهداد-خیابان 
تمـدن کوچـه عبـاس ابـن علـی خریـداری از مالک رسـمی خـود متقاضی )مشـاعی( محرز 
گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله ۱5روز آگهی می شـود 
در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول 

اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/الف۱6
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱400/۱/۱6- تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱400/۱/۳0 

ابراهیم سیدی  رییس اداره ثبت اسناد و امالک

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 240مترمربــع  
دارای پــالک2229- فرعــی از ۳- اصلــی واقــع درمیــدان 
مادرشــهر کهنــوج قطعــه یک بخــش 46 کرمــان مــورد تقاضای 
ــه  ــاز ب ــی ۳۱602۳520۳نی ــماره مل ــه  ش ــد منصورب ــری فرزن نســرین وزی
تحدیــد حــدود دارد .لــذا حســب درخواســت کتبــی مالــک  مــورخ 
99/۱2/26آگهــی تحدیدحدوداختصاصــی پــالک فــوق  منتشــر وعملیــات 
ــح روزچهارشــنبه مورخــه ۱400/02/08در محــل  ــد آن از ســاعت 8صب تحدی
ــه  ــن مجــاور رقب ــک ومالکی ــه مال ــذا ب ــد، ل ــد آم ــه عمــل خواه شــروع وب
ــور اخطــار میشــود کــه در موعــد مقــرر در ایــن آگهــی درمحــل وقــوع  مذب
ملــک حاضــر و چنانچــه کســی بــر حــدود وحقــوق ارتفاقــی آن واخواهــی 
داشــته باشــد میتوانــد از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی لغایــت 
۳0روز واخواهــی خــود را بــه اداره ثبــت اســناد وامــالک کهنــوج تســلیم تــا 
ــس از انقضــای  ــن صــورت پ ــر ای ــه دادگاه صالحــه ارســال شــود ،در غی ب
مهلــت مذکــور هرگونــه ادعایــی مســموع نیســت / .تاریــخ انتشــار :دوشــنبه 

۱400/0۱/۱6
 اصغر نارویی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج . م الف :3751

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
رسمی سند 

آگهـی موضـوع ماده۳ قانون و مـاده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره۱۳9960۳۱909۱00۳۳۱5-99/۱۱/27هیات 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک شـهر عنبر آباد تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی 
خانم سـمیه جهان فرزند مهدی بشـماره شناسـنامه ۱5۳0صادره ازجیرفت درششـدانگ یک 
بـاب خانـه به مسـاحت 4۳7متـر مربع پالک - فرعـی از49- اصلی مفروز و مجزی شـده از 
پـالک - فرعـی از 49- اصلـی قطعـه یک بخـش 45کرمان  واقـع درعنبرآباد محمـد اباد بی 
بـی شـهری خیابـان امـام کوچه بانـک ملت روبـروی اداره ابیـاری  خریداری از مالک رسـمی 
خانـم فرخنـده امیـری  محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب دردو نوبت به 
فاصله ۱5روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد .  تاریخ 

انتشـار نوبـت اول:۱400/0۱/۱6 – تاریخ انتشـارنوبت دوم :۱400/0۱/۳0
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی حصر وراثت
آقـای جـواد رئیسـی منوجـان  فرزندمحمـود دارای شناسـنامه 
6080۱05284بشـرح دادخواسـت شـماره 990998۳89۱200665 
رئیسـی  محمـود  شـادروان  داده  توضیـح   ۱۳99/۱2/4 مـورخ 
منوجان فرزند گل محمد بشناسـنامه  ۱7 در تاریخ۱۳99/۱۱/۱6در شـهرمنوجان 

فـوت شـده و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد/ عبارتسـت از: 
۱-جواد رئیسی منوجان  فرزند محمود ت ت ۱۳74/8/۱ش م 6080۱05284 

م  ت۱۳70/6/28ش  ت  محمـود  فرزنـد  منوجـان   رئیسـی  2-فهیمـه  
60800۱0666

م  ت۱۳77/6/۱8ش  ت  محمـود  فرزنـد  منوجـان   رئیسـی  ۳-فاطمـه 
6080۱22650

م  ت۱۳82/7/۱4ش  ت  محمـود  فرزنـد  منوجـان   رئیسـی  4-فائـزه 
6080242265

م  ت۱۳85/7/۱7ش  ت  محمـود  فرزنـد  منوجـان   رئیسـی  5-زهـرا 
متوفـی( 608024227۳)فرزنـدان 

م  ۱۳48/6/29ش  ت  ۱046ت  ش  ش  علـی  فرزنـد  روشـناس  فریـده 
60895۳۳548)همسـر متوفـی( لـذا مراتـب یک نوبـت در روزنامه های کثیر 
االنتشـار محلی آگهی می شـود چنانچه کسـی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای 
از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یک ماه از نشـر آگهی به شـورای 
حـل اختـالف تقدیـم دارد و اال گواهـی صادر خواهد شـد و وصیـت نامه ای جز 
رسـمی و سـری کـه بعـد از ایـن موعد ابـراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت. 
دفتر شورای حل  اختالف شماره دوم شهرستان منوجان . م الف :1

بیمارانی که مجبورند برای تهیه دارو راهی دیگر شهرها و استان ها شوند

پای درد دل بیماران و خانواده های آنها که بنشـینی 
از مشـکل کمبود داروهایـی می گویند که با شـیوع 
کرونـا پررنگ تـر از گذشـته خودنمایـی می کنـد و 
در ایـن روزهـا بـه یکـی از دغدغه های جـدی مردم 

تبدیل شـده است.
گاهـی مراجعـه بـه داروخانه بـرای خریـدن برخی 
از داروهـا بی فایده اسـت و بیمـاران مجبورنـد یا در 
بـازار سـیاه بـه دنبـال دارو بگردنـد آن هم بـا چند 
برابر قیمـت یا بـرای تهیـه دارو راهی دیگر شـهرها 

و اسـتان ها شـوند.
مسـئوالن البتـه کمبـود دارو را مقطعـی و عمدتـًا 
مربوط به داروهـای خارجی می  دانند  کـه آن هم به 
دلیل تحریم ها اسـت و اصرار به اسـتفاده از داروهای 

مشـابه داخلی دارند.
ایـن روزهـا همـه مشـکالت کشـور بـه نوعـی بـه 
تحریم ها مرتبط می  شـو د و این تحریم هـا تاثیرات 
متعـددی در حوزه هـای مختلف داشـته، اما تحریم 
دارویی سـالمت و جـان انسـان ها را نشـانه گرفته و 
باعـث شـده کـه برخـی داروهای خـاص به شـدت 
کمیـاب و حتـی نایـاب شـوند و چـه راه چـاره ای 
می توان پیش روی بیمارانی گذاشـت که سـالمت و 
در شرایطی زندگیشـان وابسـته به دریافت به موقع 

یـک داروی خاص اسـت.
علی اسـدی پور معـاون غـذا و داروی دانشـگاه علوم 
پزشـکی کرمان با بیان اینکه کمبودهـای دارویی را 
نمی تـوان به طـور کامل مرتفع کـرد اظهار داشـت: 
سازمان غذا و داروی سـامانه ای تحت عنوان سامانه 
ttac  را طراحـی کـرده کـه بـه سـواالت دارویـی 

بیمـاران پاسـخ می دهد.
او با اشـاره به اینکـه بیمـاران می توانند این سـامانه 
را روی گوشـی خـود نصـب کـرده و از طریـق آن 
داروهای کمیاب را جسـت وجو کنند و این سـامانه 
آخرین و نزدیکتریـن داروخانه هایی را کـه این دارو 
را فروخته اند به آنها معرفی می کند گفت: بسـیاری 
از کمبودهای دارویی از این طریق برطرف می شـود 
چرا کـه خیلـی از این کمبودهـا، کمبـود مقطعی و 
مکانی اسـت و ممکـن اسـت در شـهرهای نزدیک 

این دارو وجود داشـته باشـد.
معاون غـذا و داروی دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان 
بـا بیـان اینکـه مشـکالت کمبـود دارو بـه واسـطه 
تحریم هـا ایجاد شـده و تـالش ما بـر این اسـت که 
این فاصله ها در توزیـع داروها را به حداقل برسـانیم 
افـزود: خوشـبختانه ایـن کمبودها بسـیار مقطعی 
اسـت و مسـئوالن حوزه غـذا و دارو سـعی می کنند 
تـا کمبودهـا را مدیریـت و جبـران کـرده تـا مردم 

کمتریـن آسـیب را ببینند.
او بیان کرد: سـازمان غذا و دارو فهرسـتی بـا عنوان 
فهرسـت داروهای ایـران تهیه کـرده و داروهایی که 
خارج از این لیسـت باشند در کشـور ما وجود ندارند 
و اگـر وجود داشـته باشـند داروهایی هسـتند  که از 
مبادی رسمی و قانونی وارد نشـده، داروهای قاچاق 

هسـتند و سـالمت آنها را تایید نمی کنیم.
اسـدی پور با اشـاره به اینکه الزم اسـت تا پزشـکان 
در هنگام نسخه نویسـی فهرسـت داروهای ایران را 
مدنظر داشته باشـند و خارج از این فهرست دارویی 
را نسـخه نکنند گفت:این مسـئله کمک می کند تا 
نسـخه ای خارج از فهرسـت نوشته نشـده و بیماران 

کمتر با مشـکل مواجه شـوند.
او می گویـد البتـه گاهی ممکـن اسـت در برخی از 

داروهـای ایرانی هـم بـا کمبودهایی مواجه باشـیم 
چـرا کـه مـواد اولیـه برخـی داروهـای ایرانـی هـم 
وارداتـی اسـت و بعیـد  اسـت کـه بـازه زمانـی ایـن 

کمبود هـا زیـاد باشـد.
معاون غذا و داروی دانشـگاه علوم پزشکی کرمان با 
تاکید بر اینکه اگـر اطالعات بیماران در این سـامانه 
کامل شـود بخش اعظمـی از ناهماهنگی ها برطرف 
می شـود گفـت: براسـاس ایـن سـامانه اطالعـات 
بیماران هر منطقه ثبت شـده و می تواننـد داروهای 
مورد نیـاز بیمـاران هـر منطقه را براسـاس سـامانه 

جمع بنـدی و توزیـع کنیم.
محمـد حسـیبی مدیـر داروی معاونـت غـذا و دارو 
دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان نیز بـا بیـان اینکه 
در نظـام توزیـع دارو در کشـور میـزان دارویـی کـه 
در دسـترس مردم قـرار دارد به میـزان جمعیت هر 
منطقـه اسـت اظهار داشـت: بـر این اسـاس ممکن 
اسـت در یـک شهرسـتان بـه تناسـب بیمارانی که 
وجـود دارد دارویـی خـاص کمتـر یـا بیشـتر نیـاز 

منطقه باشـد.
او با اشـاره بـه اینکه گاهـی نیز ممکن اسـت کمبود 
مقطعی در یـک دارو ایجاد شـود افـزود: در مجموع 
با توجه به شـرایط فعلـی دارو به وفوری کـه قباًل در 

داروخانه هـا بوده، نیسـت.
مدیـر داروی معاونـت غـذا و دارو دانشـگاه علـوم 
پزشـکی کرمان با بیـان اینکـه گاهی بـه دلیل عدم 
تامین مـواد اولیـه و مشـکالت واردات دارو،مسـائل 
گمرکـی، تخصیـص ارز و تحریم هـا ممکـن اسـت 
برخـی داروها بـه وفور در دسـترس بیماران نباشـد 
گفت: در این شرایط پزشـکان می توانند از داروهای 

دیگـر جایگزین ایـن داروهـا کنند.
او در ارتبـاط بـا کمبـود انسـولینی کـه در اسـتان 

وجـود دارد گفـت: کمبـودی کـه در اسـتان وجود 
دارد در انسـولین نوع قلمی اسـت کـه وارداتی بوده 
و مشـکالتی بـرای ورود آن بـه کشـور وجـود دارد.

حسـیبی ادامـه داد: بالفاصلـه کـه سـهمیه داروی 
به اسـتان وارد شـود توزیـع دارو بر اسـاس جمعیت 
مناطق مختلف اسـتان و بـا مدیریت دانشـگاه های 
علوم پزشکی در اسـتان انجام می شـود و انسولینی 
کـه بـه مـا تخصیـص داده شـده را یـک روزه در 

داروخانه هـا توزیـع می کنیـم.
به گفتـه او از ابتدای اسـفند مـاه تا کنـون ۱۱۱ هزار 
و ۲09 قلم انسـولین در داروخانه های اسـتان توزیع 
شـده افـزود: از ابتدای امسـال با توجه بـه تعطیالت 

نـوروزی 9هزار و ۷۱۵ قلم توزیع شـده اسـت.
مدیـر داروی معاونـت غـذا و دارو دانشـگاه علـوم 
پزشـکی کرمـان بـا بیـان اینکه عـالوه بر انسـولین 
قلمـی وارداتـی، دو نـوع انسـولین دیگر نیـز داریم 
که می توانند جایگزین همین نوع انسـولین شـوند 
گفت: در انسـولین قلمـی تولید داخـل محدودیت 
زیادی ندارد و انسـولین های تزریقی توسـط سرنگ 
نیـز در همـه داروخانه هـا وجـود دارد و بیمـاران 

نمی توانـد بگوینـد کـه انسـولین پیدا نمی شـود.
او با اشـاره به اینکه اگر کمبودی در انسـولین وجود 
دارد در نـوع وارداتـی آن اسـت ادامـه داد: انسـولین 
قلمـی خارجـی در ۱۵ داروخانـه منتخب در شـهر 
کرمـان و در شهرسـتان ها به تناسـب جمعیت آنها 

در یـک یـا دو داروخانـه توزیع می شـود.
حسـیبی بـا بیـان اینکـه کمبـود دارو همیشـه 
بوده امـا اقـالم جایگزیـن وجـود دارد بیـان کرد: 
خوشـبختانه از ابتـدای اسـفند مـاه در ارتبـاط با 
بیمـاران خـاص، تاالسـمی و دیالیـزی کمبـود 

دارویـی خاصـی در اسـتان نداشـتیم.

تسنیم

گزارش

داروهای مهم و اساسی که در برخی موارد با جان و 
سالمتی بیماران ارتباط تنگاتنگی دارد؛ داروهایی 
که خیلی وقت ها گیر نمی آید و بیماران مجبورند 
برای پیدا کردن داروی مورد نیاز خود داروخانه های 
زیادی را جست وجو کنند و گاهی نیز مجبورند راهی 
دیگر شهرها و حتی دیگر استان ها شوند.
مقابل داروخانه های سطح شهر کرمان  افراد زیادی 
را می بینی که نسخه بدست به دنبال داروهایی 
می گردند که در داروخانه ها یافت نمی شود؛ وقتی 
پای درد دل این بیماران و مشکالت آنها بنشینی از 
کمبود برخی داروها می گویند، از داروهایی خاص 
که به شدت کمیاب و حتی نایاب شده اند و برای پیدا 
کردن برخی داروها ماه  ها سرگردان هستند.
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روایتی از کمبود دارو در استان کرمان

این روزها وضعیت برخی داروها در استان کرمان خوب نیست و کمبود دارو در این روزهای سخت کرونایی درد و رنج بیماران 
را مضاعف کرده است، آن هم بیمارانی با شرایط خاص و صعب العالج و باعث شده برخی بیماران برای یافتن داروی خود راهی 

دیگر شهرها و استان ها شوند.
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رئیـس اداره منابـع طبیعـی فاریاب گفـت: دو بچه آهـوی تنهـا و دور مانده از مـادر خود 
تحویـل نماینـده اداره حفاظت محیط زیسـت شهرسـتان کهنوج شـد.

کریمـی، رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان فاریـاب گفـت: پـس از 
تمـاس مردم محلـی منطقـه مهروئیه شهرسـتان فاریـاب مبنی بـر وجـود دو  بچه آهوی 
دور مانـده از مـادر در ایـن منطقه و بـا حضور بـه موقـع نیرو هـای اداره منابـع طبیعی و 
آبخیـزداری شهرسـتان فاریـاب ایـن بچـه آهو هـا پـس از انتقـال بـه شهرسـتان فاریاب 
در سـالمت کامل بـه نماینـده اداره حفاظـت محیط زیسـت شهرسـتان کهنـوج تحویل 

داده شـدند.
او افـزود: رفتـه رفتـه فرهنـگ حفـظ و حراسـت از حیـات وحـش در میـان مـردم ایـن 
منطقـه نهادینه تـر می شـود و این افـراد بـا چنیـن کار تحسـین برانگیـزی نشـان دادند 
که دوسـتدار محیط زیسـت و گونه هـای مختلـف جانوری موجـود در آن هسـتند و همه 

بایـد از ایـن کار ارزشـمند پیـروی کنند.

حفاظت از بچه آهو های
 گمشده در فاریاب 

وزیر بهداشت در نامه ای خواسته مرزهای هوایی و زمینی ترکیه بسته شود. مدیرکل امور مرزی 
وزارت کشور و سخنگوی ســازمان هواپیمایی اما اجرای این موضوع را به بررسی های بیشتر و 
تصمیم ستاد ملی مدیریت کرونا منوط دانسته اند. با این حال رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات 

مسافرتی نظر دیگری درباره مسدود شدن مسیر ترکیه دارد.
حرمت اهلل رفیعی به ایسنا می گوید: به نظر می رسد وزارت بهداشت نمی تواند شرایط را کنترل و 
مدیریت کند و توپ را به زمین دیگری می اندازد و سفر را به عنوان گزک دست گرفته است. اگر 
این وزارتخانه نگران انتقال بیشتر بیماری از خارج کشور است، چرا به پروازهای شلوغ داخلی 

توجه نمی کند؛ تعداد پروازها و مسافران کیش به هیچ وجه با ترکیه قابل مقایسه نیست.
او با اشاره به کاهش سفر و پروازهای ترکیه، اظهار می کند: در حالت عادی بین ایران و ترکیه 
هفتگی ۲۰۰ فروند هواپیما مجوز پرواز دارند که در تعطیالت نوروز امسال، برخالف سال های 
گذشته نه تنها مجوز اضافه ای برای پروازهای این مسیر صادر نشد که تعداد پروازهای بین ایران 
و ترکیه از حدود ۲8 به ۵ پرواز در روز رســید. چطور فکر می کنند حجم سفر در مسیر ترکیه 

زیاد شده است!؟

تکلیف مسافران  ترکیه چه می شود؟

نتایج یک مطالعه جهانی نشان می دهد: بلژیک و ایاالت متحده از جمله کشورهایی در جهان هستند 
که باالترین میزان خستگی پدر و مادرها ناشی از مسئولیت های فرزندپروری را دارند.

به گزارش ایسنا، وظایف و مسئولیتهای فرزندپروری آسان نیست اما بسته به شرایط زندگی برای 
برخی از افراد این وظیفه سخت تر است.در سال های اخیر کارشناسان، شناسایی "فرسودگی والدین 
ناشی از مسئولیت های فرزندپروری" را شروع کرده اند- وضعیتی که در آن والدین فرسوده تحت 
تاثیر نقش خود به عنوان مراقبان اصلِی کودک قرار می گیرند که به طور بالقوه این فرسودگی منجر 
به فاصله عاطفی از فرزندان، بی اثر بودن والدین، بی توجهی و در برخی موارد وضعیت بدتر می شود.
تیمی از محققان بلژیکی برای بررسی این موضوع که آیا ممکن است عوامل فرهنگی در فرسودگی 
والدین ناشی از مسئولیت های فرزندپروری نقش داشته باشد به مطالعه روی بیش از ۱۷ هزار والدین 

ساکن در 4۲ کشور پرداختند.
آمار بررسی شده مربوط به سالهای ۲0۱۸ و مارس ۲0۲0 بوده که شرایط فرزندپروری پیش از اعمال 

محدودیتهای کرونایی به نسبت طبیعی بوده است.

پدر و مادرهای بلژیکی و آمریکایی 
جزو خسته ترین والدیِن جهان

خبرخبر

رییس اداره پیش بینی هواشناســی استان 
کرمان درباره میزان بارندگی های سال زراعی 
جاری در استان کرمان عنوان کرد: حدود ۷۱ 
درصد کاهش بارندگی در سال زراعی جاری 

تاکنون نسبت به دوره بلندمدت داشتیم.
"حمیده جبیبی" در گفت و گو با خبرنگار 
ایســنا درباره وضعیت جوی استان کرمان 
اظهار کرد: امروز هم وزش باد نسبتا شدید به 
همراه گرد و خاک را به ویژه در مناطق شرق 
استان داریم و فردا برای جنوبشرق استان این 

شرایط ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه از امشب روند کاهشی دما 
را در استان کرمان داریم، افزود: برای مناطق 
شمالی و غرب استان کاهش دما به ویژه دمای 
کمینه پیش بینی می شود و احتمال خسارت 
و سرمازدگی به محصوالت باغی و زراعی در 
صبح روزهای دوشنبه و سه شنبه وجود دارد.

حبیبی با اشــاره به اینکه دمای هوای شهر 
کرمان صبح امروز ۱۶ درجه سانتیگراد بود 
و حداکثر به ۲۶ درجه می رسد و برای فردا 
حداقل دمای شــش درجه پیش بینی می 
شود، تصریح کرد: صبح امروز الله زار با دمای 
شش درجه سردترین و فهرج روز گذشته با 
دمای 4۱ درجه گرمترین نقاط استان بودند.

رییس اداره پیش بینی هواشناســی استان 
کرمان در ادامه درباره میزان بارندگی های 
سال زراعی جاری در اســتان کرمان عنوان 
کرد: حدود ۷۱ درصــد کاهش بارندگی در 
ســال زراعی جاری تاکنون نسبت به دوره 

بلندمدت داشتیم.
وی با اشــاره به اینکه اســتان های کرمان، 
هرمزگان و سیســتان و بلوچستان جزو کم 
بارش ترین اســتان ها در سال زراعی جاری 
بوده اند، گفت: نقشه های هواشناسی نشان 
می دهد فعال بارندگی در اســتان نخواهیم 

داشت.
حبیبی با اشاره به وضعیت بد منابع آبی اظهار 
کرد: در ســال زراعی جاری کل کشورمان 
با کمبود بارش مواجه بــوده و همه مناطق 
کمتر از حد نرمال بارش داشتند اما کرمان، 
سیستان و بلوچستان و هرمزگان بیشترین 

درصد کاهش بارندگی را داشته اند.|ایسنا

شوتی ها جاده ها 
را ناامن کرده اند

معـاون عمرانـی اسـتاندار کرمـان 
گفـت: ۱۵ درصـد تلفـات ناشـی از 
تصادفـات در اسـتان کرمـان مربـوط 
به خودرو هـای حامـل اتبـاع غیرمجاز 

کشـور افغانسـتان اسـت.
موسـوی،  آیت الهـی  مصطفـی 
معـاون عمرانـی اسـتاندار کرمـان بـا 
اشـاره بـه ایـن کـه ۱۵ درصـد تلفـات 
ناشـی از تصادفـات در اسـتان کرمـان 
مربـوط بـه خودرو هـای حامـل اتبـاع 
غیرمجـاز کشـور افغانستان)شـوتی 
هـا( اسـت، گفـت: در حـال حاضـر 
خودرو هـای حامـل اتبـاع غیرمجـاز 
کشـور افغانسـتان قبل از پاسـگاه های 
پلیـس راه سرنشـینان را پیـاده و بعـد 
از آن سـوار می کننـد و دسـت پلیـس 
بـرای برخورد بـا ایـن خودرو ها بسـته 
اسـت.آیت الهی موسـوی تاکیـد کرد : 
بایـد قوانیـن اصـالح شـوند تـا پلیس 
بتوانـد بـا ایـن افـراد برخـورد کنـد 
قبـل از آن که بـه حادثـه ای دلخراش 

تبدیـل شـود.
او اضافـه کـرد: از آنجـا کـه ایـن 
بـاال  بـا سـرعت بسـیار  خودرو هـا 
حرکت می کننـد و یا پالک هایشـان را 
تغییر می دهنـد، این اختیـار به پلیس 
راهور داده نشـده که بتواننـد برای این 
خودرو هـا کمیـن کننـد و یـا آن هـا را 
تعقیب کننـد، در ایـن زمینـه نیازمند 
اصالح قانـون هسـتیم و پیشـنهاد هم 
داده ایـم تا اصالحـات مورد نظـر انجام 

شـود.
معـاون اسـتاندار کرمـان تاکیـد کـرد: 
اصـالح قوانیـن در این حـوزه می تواند 
در کاهـش تلفـات جـاده ای ناشـی از 
تـردد خودرو هـای حامـل افغانسـتانی 

هـای غیرمجـاز  موثر باشـد.
در چنـد روز گذشـته در جـاده هـای 
کرمـان چند مـورد واژگونـی و تصادف 
خودروهـای حامـل افغانسـتانی هـای 
غیرمجـاز یـا همـان شـوتی هـا کـه با 
سـرعت هـای بـاال در جاده هـا حرکت 
مـی کنند رخ داده اسـت که متاسـفانه 
عالوه بـر به خطـر افتـادن جـان اتباع 
ایـن کشـور کـه بـه صـورت قاچـاق 
وارد کشـور مـا می شـوند جـان مردم 
کشـورمان کـه در جـاده هـا در حـال 
تـردد هسـتند نیـز بـه خطـر انداخته 

مـی شـود.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران به نقل از محسن 
هاشمی گفت: تأخیر فرآیند واکسیناسیون در کشور که تاکنون به 
۱% هم نرسیده است نسبت به بسیاری از کشورهای توسعه یافته 

و حتی درحال توسعه برای افکار عمومی قابل پذیرش نیست.
به گزارش خبرنگار ایمنا، امیرعلی سهراب پور در صفحه توییتر 

خود نوشت:
" محسن هاشمی: تأخیر فرآیند واکسیناسیون در کشور که تاکنون 
به ۱% هم نرسیده است نسبت به بسیاری از کشورهای توسعه یافته 
و حتی در حال توسعه برای افکار عمومی قابل پذیرش نیست و این 
تأخیر، خسارات بسیار بیشتری از هزینه واکسیناسیون به نظام 

سالمت، اقتصاد، آموزش و فضای عمومی جامعه وارد می کند. "

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از تشکیل قرارگاه 
ساماندهی گوشت مرغ خبر داد و گفت: این قرارگاه با هدف آرامش 
بخشی در زمینه تولید، توزیع و نظارت بر قیمت مرغ تشکیل شده 
است.مرتضی رضایی با بیان اینکه قیمت مرغ در درب مغازه ها 
۲4 هزار و 900 تومان است، افزود: مردم همکاری کنند و هر کجا 
گرانفروشی مشاهده کردند به بازرسان اطالع دهند تا با متخلفان 
برخورد شود.وی با بیان اینکه افزایش قیمت مرغ در ۵ ماه گذشته 
به دلیل افزایش قیمت ذرت، کنجاله و دارو های وارداتی بوده است، 
گفت: نهاده مورد نیاز واحد های طیور شامل ذرت و سویا از آبان 
پارسال تاکنون تامین شده است و فقط شاهد تغییرات قیمتی 

هستیم که بزودی این مشکل هم برطرف می شود.

فرآیند واکسیناسیون در کشور 
تاکنون به ۱ درصد  نرسیده  است

وعده کاهش قیمت مرغ 
در ماه رمضان

کاهش 7۱ درصدی 
بارش ها در سال 

زراعی جاری

فرماندار ریگان گفت: به علت گرد و غبار شدید و غلظت سه برابری 
ریزگردها در ریگان، ادارات این شهرستان تعطیل شد.

امین باقری با بیان اینکه غلظت سه برابر حد مجاز ذرات گرد و غبار 
در ریگان شرایط این شهرستان را خطرناک کرده است، او اظهار 
داشت: این گرد و غبار شدید که هر لحظه بر غلظت آن افزوده 
می شود باعث کاهش دید در محور ترانزیتی ریگان - چابهار شده 
است.فرماندار ریگان با اشاره به اینکه گرد و غبار شدید راه ارتباطی 
۱۷روستا را مسدود کرده است، از اعزام نیروهای امدادی، پلیس 
راه و مراکز بهداشتی درمانی به روستاهای گرفتار در طوفان شن 

خبر داد.| فارس

حاج سـید علیخانی گفت: دسـتگاه های تردد شـمار در ورودی 
و خروجـی اسـتان کرمـان طـی ایـام نـوروز به طـور متوسـط، 

روزانـه بیـش از ۹۹ هـزار تـردد را ثبت مـی کردند.
سـید علی حـاج سـید علیخانـی، مدیـرکل راهـداری و حمل و 
نقل جاده ای اسـتان کرمـان گفـت: میزان تـردد وسـایل نقلیه 
در محور هـای مواصالتـی اسـتان کرمان از ۲۰ اسـفند پارسـال 
تـا پایـان ۱۳ فروردین امسـال حـدود ۱۰ میلیـون و ۱۰۷ هزار 
دسـتگاه بوده که نسـبت بـه مـدت مشـابه پارسـال، 68 درصد 

افزایش داشـته اسـت.
او افـزود: طی ایـن مـدت، محور هـای شـهربابکـ  رفسـنجان، 
شـهربابکـ  سـیرجان و جوپارـ  کرمان به ترتیـب با ۹6۰، ۳6۵ 
و ۲۵۰ درصـد افزایـش، بیشـترین میـزان افزایـش تـردد را به 

خـود اختصـاص داده اند.
حاج سـید علیخانـی با اشـاره به سـهم شهرسـتان های اسـتان 
کرمـان در تردد وسـایل نقلیـه گفت: شهرسـتان کرمـان با ۴۲ 
درصـد در رتبـه اول، شهرسـتان سـیرجان بـا ۱۴ درصـد رتبه 
دوم و شهرسـتان شـهربابک و شهرسـتان انـار بـا ۷ درصـد در 

رتبـه سـوم قـرار دارند.
او بیـان داشـت: در ایـام طـرح نـوروز ۱۴۰۰ بـه طور متوسـط، 
روزانـه بیـش از ۹۹ هـزار تـردد وسـیله نقلیـه در ورودی و 
خروجـی اسـتان بـا کمـک دسـتگاه های تردد شـمار جـاده ای 

ثبـت شـد.
مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای اسـتان کرمـان 
تصریـح کـرد: در ۲۰ اسـفند پارسـال حـدود ۹۹ هـزار و ۵۵۰ 
تـردد و در 8 فروردیـن امسـال حـدود ۹۷ هـزار تـردد وسـیله 

نقلیـه سـبک و سـنگین بـه ثبـت رسـیده اسـت.
او بیان کـرد: تعـداد تردد ثبـت شـده در محور هـای مواصالتی 
اسـتان در روز هـای ۱۲ فروردیـن و ۱۳ فروردین، حـدود ۷۹۴ 
هـزار وسـیله نقلیـه اعـالم شـد کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه 

پارسـال ۳۹ و ۲ دهـم درصـد افزایش داشـته اسـت.
حـاج سـیدعلیخانی افـزود: محور های ماهـانـ  کرمـان )هفت 
باغ علـوی(، محور باغیـنـ  کرمان و محور بردسـیرـ  سـیرجان 
دارای بیشـترین میـزان تـردد در روز هـای ۱۲ و ۱۳ فروردیـن 

ماه سـال نـو بـوده اند.
او بیـان داشـت: در ایـن ایـام، محـور مهریـزـ  انـار بـا ۳۰/۲۳ 
درصـد افزایـش، محـور کرمـانـ  کوهپایـه بـا ۱۷/۹۲ درصـد 
افزایـش و محـور جوپـارـ  کرمـان بـا ۰6/۱6 درصـد افزایـش، 

بیشـترین افزایـش تـردد را بـه خـود اختصـاص داده انـد.

توفان شن راه ارتباطی ۱7 روستای 
ریگان را مسدود کرد

تردد روزانه بیش از ۹۹ هزار وسایل 
نقلیه در ورودی و خروجی کرمان 

کاغذ جنوب

محققـان دریافتنـد کـه زمـان تغییـر جهـت از 
»امنیـت غذایی« بـه »امنیـت تغذیه« بـرای افزایش 
سـالمتی و تندرسـتی فـرا رسـیده اسـت.به نقـل از 
مدیکال اکسـپرس، تغذیـه بـرای زندگـی و کرامـت 
انسـانی ضـروری اسـت. روزانـه شـاهد گرسـنگی 
هسـتیم، اما این گرسـنگی تنها بـرای دریافت کالری 
نیسـت، بلکه بـرای تغذیه وعده هـای غذایـی مغذی 
اسـت. خوزه آنـدرس، بنیان گـذار آشـپزخانه جهانی 
جهان عنـوان کرد: با تمرکـز جدید بر امنیـت تغذیه، 
به جـای اینکه افـراد را با غـذا سـیر کنیم، امـا از نظر 
تغذیه بـا مـواد غذایی مغـذی گرسـنه نگه داریـم، از 

راهـکاری بـرای تغذیـه آنـان اسـتفاده می کنیـم.
نتایـج بررسـی های جدیـد نشـان می دهـد کـه 
چالش های امـروز بهداشـت و عدالـت، ایاالت متحده 

را بـه تغییر جهـت از ناامنی غذایـی به ناامنـی تغذیه 
سـوق می دهـد تـا تمرکـز مناسـب و سیاسـت های 
دسترسـی، نـه تنهـا بـرای غـذا بلکه غـذای سـالم و 

مغـذی مناسـب را فراهـم کنـد.
در دهـه ۱9۶0 و پـس از جنـگ جهانـی دوم، توجـه 
ملی به گرسـنگی برای رسیدگی به مشـکالت عمده 
سـوء تغذیه ضـروری بـود. در دهـه ۱990، ملـت از 
گرسنگی به سـمت »ناامنی غذایی« سـوق پیدا کرد 
تـا چالش هـای دسترسـی بـه غـذا و مقرون به صرفـه 

بـودن را بهتـر درک کند.
این بررسـی از داریـوش مظفریـان، دانشـمند ایرانی 
و رئیـس دانشـکده علوم غذایـی و سیاسـت فریدمن 
دانشـگاه تافتـس در بوسـتون ایالـت ماساچوسـت و 
شـیال فلیشـهاکر از مرکـز حقوقـی دانشـگاه جـورج 

تـاون و خـوزه آنـدرس در مجلـه JAMA بـه صورت 
آنالیـن منتشرشـده اسـت.

محققـان اظهـار کردنـد: مفهـوم امنیت غذایـی بـر 
دسترسـی و مـواد غذایـی مقرون به صرفـه، مغـذی 
و مطابـق بـا ترجیحـات شـخصی متمرکز اسـت. در 
واقع، بخـش مقوی بیشـتر در سیاسـت ها و راهکارها 
در نظـر گرفتـه نمی شـود و یـا از بیـن رفتـه و تاکید 
بـر مقـدار و نـه کیفیـت اسـت.آنان امنیـت تغذیه را 
دسـتیابی مـداوم بـه مـواد غذایـی و نوشـیدنی هایی 
تعریـف می کننـد کـه نـه تنهـا نیـاز افـراد را برطرف 
می کنـد، بلکـه از بیماری هـا پیشـگیری و در صورت 
لـزوم درمـان خواهـد کـرد. امنیـت تغذیـه دیـدگاه 
جامع تـری را فراهـم می کنـد و تشـخیص می دهـد 
غذاها بایـد همه افـراد را تغذیـه کنند.امنیـت تغذیه 

شـامل تمـام اهـداف امنیت غذایی اسـت اما بیشـتر 
بر نیـاز بـه غذاهـای مفیـد و سـالم بـرای همـه افراد 
تاکیـد دارد. بیمـاری همه گیـر کوویـد- ۱9 نشـان 
داده اسـت، آمریکایی هایـی کـه گرسـنه هسـتند، 
بیشـتر در معـرض ابتـال بـه بیماری هـای مرتبـط با 
رژیم غذایـی از جملـه چاقـی، دیابـت، بیماری هـای 
قلبـی و بسـیاری از سـرطان ها هسـتند.داریوش 
مظفریـان گفـت: تمرکـز جدید بـر امنیـت تغذیه ای 
بـرای همـه آمریکایی هـا بـه شـکل دادن و تسـریع 
راه حل هـای واقعـی تاکید دارد کـه نه تنها غـذا، بلکه 

رفـاه را بـرای همـه فراهـم می کنـد.
محققـان افزودنـد: رویکـرد فعلـی کافـی نیسـت 
اقلیـت حاشیه نشـین و همچنیـن  و گروه هـای 
افـرادی کـه در روسـتاها و مناطق کم درآمـد زندگی 
می کنند، بـه احتمال زیـاد در کیفیت تغذیـه، ناامنی 
غذایـی و بیماری هـای مرتبط بـا رژیم غذایـی نابرابر 

. هسـتند

کدام مهمتر است، امنیت غذایی یا امنیت تغذیه؟

 پیش بینی نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ 

باید توجه داشت اقتصاد ایران به اندازه کافی 
کوچک شده و امکان کوچک شدن بیش از 
این میزان را ندارد بنابراین رشد اقتصادی 
مثبت را خواهیم داشت البته شاهد رکود در 
بخش های واقعی اقتصاد ایران هستیم، زیرا 
به دلیل مسائل و چالش هایی که از گذشته 
وجود داشته و همچنان ادامه دارد.

شقاقی شهری درباره میزان تورم سال ۱۴۰۰ 
گفت: تورم تا حدودی کاهش می یابد، در سال 
۹۹ تورم حدود 3۶درصد بود و در سال ۱۴۰۰ 
میزان تورم به 22درصد و همان تورم هدف 
گذاری شده از سوی بانک مرکزی دست 
می یابیم. به واسطه کاهش انتظارات تورمی و 
نااطمینانی ها، تعمیق رکود و کاهش تقاضای 
مصرفی در اقتصاد ایجاد خواهد شد.

 

 

دهــه 90 در حالــی بــه پایــان رســید کــه تحریم هــای 
ــرار داد و  ــعاع ق ــت الش ــور را تح ــاد کش ــکا اقتص آمری
ــدید  ــرد. تش ــه رو ک ــیاری روب ــواری های بس ــا دش ب
تحریم هــای آمریــکا علیــه ایــران در ســال های پایانی 
ــارف  ــی نامتع ــا وضعیت ــران را ب ــود اقتصــاد ای ــه ن ده
مواجــه کــرد بــه طــوری کــه بــه گفتــه وحید شــقاقی 
شــهری اقتصــاد ایــران در دو ســال پایانــی ایــن دهــه 
۱۲ درصــد کوچکتــر شــد و ایــن موضــوع در زندگــی 
بســیاری از ایرانیــان قابــل لمــس بود.این دهه بــا تمام 
فــراز و فرودهایــش بــه پایــان رســید، امــا چالش های 
اقتصــادی آن همچنــان بــر قــوت خــود باقی مانــده و 
ــه ســال  ــی کــه ب ــد؛ چالش های ــه اتمــام نرســیده ان ب
۱400 منتقل می شــوند و انتظــار مــی رود دولتمردان 
ــالش بیشــتری از خــود  ــرای حــل و فصــل آن هــا ت ب
ــناس  ــهری، کارش ــقاقی ش ــد ش ــد. وحی ــان دهن نش
اقتصــادی توضیحاتــی دربــاره چالش هــای مهــم 
اقتصــاد ایــران در ســال ۱399 و همچنیــن وضعیــت 
ســال ۱400 توضیحاتــی ارائه کــرد. وی معتقد اســت 
دهه نــود یکــی از ســخت ترین مقاطــع تاریخــی برای 

اقتصــاد ایــران بــود. 
چالش های اقتصاد ایران

ایــن کارشــناس اقتصــادی دربــاره چالش هــای 
اقتصــاد ایــران در ســال 99 گفــت: ســال 99، 
ــی خــود را نشــان  ــران در حال چالش هــای اقتصــاد ای
ــرار  ــز ق ــا نی ــر کرون ــران تحت تاثی ــاد ای ــه اقتص داد ک

ــد  ــبب ش ــین س ــای پیش ــداوم چالش ه ــت و ت داش
اقتصــاد ایــران بــه واســطه تحریــم، بحران هــای 
ســنتی اقتصــاد و کرونــا درگیــر فضایــی بســیار 

نامتعــادل شــود.
ــاد  ــفانه اقتص ــزود: متاس ــهری اف ــقاقی ش ــد ش وحی
ایــران دارای انباشــتی از چالش هــای ســاختاری 
اســت کــه حــل نشــده و چالــش نوظهــور کرونــا نیــز 
ــل  ــال های قب ــت. در س ــده اس ــزوده ش ــا اف ــر آن ه ب
ــتگی،  ــای بازنشس ــر صندوق ه ــی نظی ــا چالش های ب
ــم. ــی مواجــه بودی ــع مال ــن مناب نظــام بانکــی و تامی

وی بیــان کــرد: یکــی از مهمتریــن چالش هــای ســال 
ــش وضعیــت  ــدا کــرد؛ چال 99 کــه بیشــتر نمــود پی
بــازار ســرمایه بــود؛ بایــد توجــه داشــت کــه این بــازار 
ــود از  ــران ب ــاد ای ــرای اقتص ــری ب ــی نظی ــت ب فرص
مــرداد 99 ایــن فرصــت تبدیــل بــه چالــش و تهدیــد 
بــرای اقتصــاد ایــران شــد. شــاید ملموس تریــن 
مســاله ای کــه در ســال 99 بــا آن مواجه بودیــم، بحث 
شــرایط بازار ســرمایه بــود؛ بــازاری کــه از آذر9۸ رونق 

پیــدا کــرد و رشــد قابــل توجهــی داشــت.
ایــن کارشــناس اقتصــادی اظهــار کــرد: مــردم بــرای 
ــی  ــد، ول ــازار هجــوم بردن ــه ایــن ب ســرمایه گــذاری ب
ضعــف نهــادی و مدیریتــی موجــب شــد از مــرداد 99 
ــی مواجــه شــود و بخــش  ــزش باالی ــا ری ــازار ب ــن ب ای
ــوند. وی  ــرر ش ــرد متض ــهامداران خ ــده ای از س عم
ــه  ــا هــم ادام ــش کرون ــار آن، چال ــرد: در کن ــد ک تاکی
یافــت و هنــوز بــه صــورت کامــل رفــع نشــده اســت.

فرصت سوزی اقتصادی در دهه ۹۰
ــه  ــاد در ده ــت اقتص ــاره وضعی ــهری درب ــقاقی ش ش

90 و ســال 99 توضیــح داد: در دهــه 90 در اصــل 
ــد  ــود. رش ــران ب ــاد ای ــوزی در اقتص ــه فرصت س ده
اقتصــادی در ایــن دهــه صفــر بــود و میانگیــن تــورم 

ــود. ــد ب ۲4 درص
وی افــزود: در ۱0 ســال گذشــته، رشــد انباشــت 
تشــکیل ســرمایه ثابــت ناخالــص، منفــی ۵.۲ درصــد 
بــود. ایــن اقتصــاددان تصریــح کــرد: شــکاف طبقاتی 
در دهــه 90 گســترش یافــت و شــاخص ضریــب 
جینــی از 3۶.۵ بــه 4۲ رســید. وی خاطرنشــان کــرد: 
ــا پدیــده ناگــواری مواجــه شــدیم  در ۲ ســال اخیــر ب
بــه طــوری کــه رشــد هزینه هــای جبــران اصطــالک 
از رشــد ســرمایه گــذاری پیشــی گرفــت بــه عبــارت 
ــاد  ــاخت های اقتص ــته زیرس ــال گذش ــر در ۲ س دیگ

ــد. ــتهلک تر ش ــران مس ای
وی اضافــه کــرد: پــس از اعمــال تحریم هــا و در ۲ 
ــد  ــش از دوازده درص ــران بی ــاد ای ــر، اقتص ــال اخی س
کوچــک شــد. وی گفــت: ایــن مــوارد در اصــل تصویر 
ناگــواری از دهــه 90 اســت بــه طــوری کــه آن را بایــد 
ــه  ــرا ک ــد چ ــار نامی ــام عی ــوزی تم ــت س ــه فرص ده
ــم  ــا دو بحــران فراگیــر ناشــی از تحری در ایــن دهــه ب

ــم. ــرو بودی ــی روب پیاپ
کسری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی تراز عملیاتی

ایــن اقتصــاددان تاکیــد کــرد: بــه دلیــل ضعــف نظام 
ــال  ــی، در س ــای مال ــی انضباط ه ــزی و ب ــه ری بودج
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــش از 400 ه ــل بی ۱400 حداق
کســری تــراز عملیاتــی را خواهیــم داشــت. وی ادامــه 
ــاال  ــال ۱400 ب ــی در س ــد نقدینگ ــان رش داد: همچن
خواهــد بــود و دسترســی ایــران بــه منابع بلوکه شــده 

فراهــم نشــده و پدیــده انتظــار و بالتکلیفــی بــا حضور 
بایــدن تشــدید شــده اســت. شــقاقی افــزود: از ســوی 
ــتهلک تر  ــران مس ــاد ای ــاخت های اقتص ــر زیرس دیگ
شــده انــد. در ســال ۱400 احتمــاال همچنــان شــاهد 
تشــدید رکــود در بخش هــای کلیــدی اقتصــاد ایــران 

ــود. خواهیــم ب
کاهش چشمگیر تورم در ۱۴۰۰

ــادی  ــد اقتص ــال ۱400 رش ــرد: در س ــد ک وی تاکی
ــران  ــت ای ــادرات نف ــرا ص ــود، زی ــد ب ــت خواه مثب
ــکه  ــون بش ــک میلی ــه ی ــه روزان ــه و ب ــش یافت افزای
ــادی  ــد اقتص ــل رش ــن دلی ــه همی ــت ب ــیده اس رس

ــرد. ــم ک ــه خواهی ــت را تجرب مثب
وی خاطرنشــان کــرد: بایــد توجــه داشــت اقتصــاد 
ــکان  ــده و ام ــک ش ــی کوچ ــدازه کاف ــه ان ــران ب ای
کوچــک شــدن بیــش از ایــن میــزان را نــدارد 
بنابرایــن رشــد اقتصــادی مثبــت را خواهیــم 
ــود در بخش هــای واقعــی  ــه شــاهد رک داشــت البت
ــائل  ــل مس ــه دلی ــرا ب ــتیم، زی ــران هس ــاد ای اقتص
و چالش هایــی کــه از گذشــته وجــود داشــته و 

همچنــان ادامــه دارد.
ــال ۱400  ــورم س ــزان ت ــاره می ــهری درب ــقاقی ش ش
گفــت: تــورم تــا حــدودی کاهــش می یابــد، در 
ــال  ــود و در س ــد ب ــدود 3۶درص ــورم ح ــال 99 ت س
ــورم  ــان ت ــد و هم ــه ۲۲درص ــورم ب ــزان ت ۱400 می
هــدف گــذاری شــده از ســوی بانــک مرکــزی دســت 
ــی و  ــارات تورم ــش انتظ ــطه کاه ــه واس ــم. ب می یابی
ــود و کاهــش تقاضــای  ــق رک ــا، تعمی ــی ه نااطمینان

ــد. ــد ش ــاد خواه ــاد ایج ــی در اقتص مصرف

 تورم 10 درصد کمتر از پارسال

خبرآنالین
گزارش

مصطفی آیت الهی موسوی، معاون 
عمرانی استاندار کرمان:



روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی استان کرمان
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

نشانی کرمان: خیابان شهید بهشتی، کوچه شماره ۱0، نبش شرقی 2
نشانی جیرفت: خیابان مسجد جامع کوچه بن بست نرسیده بیمه مرکزی ایران

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

جیرفت: 09۱۳۱488684     4۳2۱۳684-85- 0۳4
تلفنخانه کرمان: 0۳4-۳2487477

ایمیل تحریریه: 
kaghazevatan@gmail.com

ایمیل سازمان آگهی ها: 
kaghazevatan.adv@gmail.com 

مدیر اجرایی: حمید باقری 
مدیر داخلی: سمیه خدیشی

گرافیک: فاطمه خواجویی
صفحه آرایی: ندا صفاریان 

خبر: محمد ساردویی

عکس: یاسر خدیشی
 روابط عمومی: شیوا کرمی

توزیع: اصغر صانعی
حسابدار: فاطمه سلیمانی 

نماینده روزنامه در عنبرآباد: ارشاد پگاه

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست . 

95۳ پیاپــی  شــماره  چهــارم     ســال       ۱۳99 فروردیــن   ۱6 دوشــنبه   

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

نمابر: 034-32448511

ما را دنبال کنید

دهیاری بخش مرکزی زرند

آگهی دعوت به مزایده عمومی

 نو
ان

کرم
س: 

عک

کتاب کالیگوال 
اولین نمایش نامه ی نویسنده برنده جایزه نوبل ادبیات، آلبر 
کامو است که در آن به مسئله پوچی می پردازد. نمایش نامه ای 
که تمامًا متکی بر اسناد تاریخی و زندگی امپراتور روم، 
کالیگوال است. کامو این کتاب را در سال ۱93۸ نوشت و در 
آن زمان هنوز در الجزایر زندگی می کرد. بعدها آن را اصالح 

و به روی صحنه برد.
کامو سه گانه ای به نام پوچی دارد که شامل کتاب های: 
بیگانه، کالیگوال و اسطوره سیزیف می شود. در کتاب های 
بیگانه و کالیگوال، ما شاهد »تجربه احساس پوچی« به 
واسطه شخصیت های داستان هستیم. در حالی که در کتاب 
اسطوره سیزیف کامو نه به تجربه پوچی، بلکه به »مفهوم 
پوچی« می پردازد و به شکل یک پژوهش، موضوع پوچی را 
روشن می کند. بنابراین خواندن این سه کتاب در کنار هم به 
درک بهتر فلسفه آلبر کامو کمک می کند.من می دانستم که 
نومیدی هست، اما نمی دانستم یعنی چه. من هم مثل همه 
خیال می کردم که نومیدی بیماری روح است. اما نه، بدن زجر 
می کشد. پوست تنم، سینه ام، دست و پایم درد می کند. سرم 
خالی است و دلم به هم می خورد. و از همه بدتر این طمعی 
است که در دهنم است. نه خون است، نه مرگ و نه تب، اما 
همه اینها با هم. کافی است که زبانم را تکان بدهم تا دنیا سیاه 
بشود و از همه موجودات نفرت کنم. چه سخت است، چه تلخ 

است انسان بودن! )کتاب کالیگوال – صفحه 3۸(

بازی تاج و تخت
یه شیر هیچ وقت خودشو نگران عقاید گوسفندا نمیکنه.

دیالوگ
مترونوم 

پادکستی در مورد موسیقی ایرانی و داستان ساخته شدن ترانه های مشهوراست و 
در آن به روایت سیر موسیقی ایران میپردازد.

پادکست
نمایش شایعات 

 به کارگردانی رحمان ســیفی آزاد در سال ۱۳۹۲ ساخته شــده است. این فیلم 
محصول کشور ایران و در ژانر فیلم تئاتر و کمدی می باشد. 

فیلم تئاتر

به دریا که نگاه می کنی محبوبم
دریا نیز به زیبایی تو نگاه می کند

نزدیکش نشو
می ترسم

به لحظه ای دستانش را باز کند
و تو را با خود ببرد.

 

الیاس علوی

عکس : سید جواد سیدی نیاز ساماندهی حاشیه شهر 
به عزم فرابخشی

دستگاه های اجرایی 
به وظایف خود عمل کنند

ز  نیـا بـر  کرمـان  ر  ندا سـتا ا
بـه  شـهر  حاشـیه  ندهی  ما سـا
عـزم فـرا بخشـی تأکیـد کـرد و 
رئیـس کل دادگسـتری اسـتان از برخـورد قانونـی بـا هرگونـه کوتاهـی و قصـور 

د. ن “تـرک فعـل” خبـر دا یـن حـوزه تحـت عنـوا ن در ا مدیـرا
علـی زینی وند اسـتاندار کرمـان همراه رئیـس کل دادگسـتری اسـتان در بازدید 
از محدوده ی سـکونتگاه غیررسـمی شـهید صیاد شـیرازی در مجـاورت منطقه ی 
شـرف آباد کرمـان تاکیـد کـرد کـه مسـئوالن می خواهنـد بـه مردمـی کـه در 
حاشـیه ها سـاکن هسـتند کمـک کننـد و از آن هـا تقاضـا داریـم بـه فرمانداری، 

بخشـداری و یـا شـهرداری مراجعـه داشـته و مـا را در ایـن کار کمـک کنند.
علـی زینی ونـد بـا اشـاره بـه جمعیـت سـاکن در مناطـق حاشـیه ای، ادامـه داد: 
»جمعیت سـاکن در ایـن مناطق قابـل توجه هسـتند کـه باید با کمک خودشـان 

سـاماندهی شـده و از بالتکلیفـی و وضعیـت کنونـی بیـرون آیند«.
قصد رفتار بی رحمانه نداریم

او اضافـه کـرد: »قصـد مـا این نیسـت کـه خانه هـای مـردم و یـا زندگـی آن ها را 
زیـر و رو کنیـم، نمی خواهیـم بی رحمانـه رفتـار کنیم، بلکـه هدفمان سـاماندهی 

حاشـیه  های شـهر اسـت«.
زینی ونـد افـزود: »بخشـی از زمین هـای ایـن مناطـق بـه صـورت غیرقانونـی 
یـن مناطـق  یـد تعییـن تکلیـف شـوند، همچنیـن در ا تصـرف شـدند کـه با
خانه هایـی نیـز سـاخته شـده اند که هویـت آن ها باید مشـخص شـده و به روسـتا 

و یـا شـهر ملحـق شـوند«.
اسـتاندار کرمـان همچنیـن از تشـکیل کارگروه هـای ویـژه ی سـاماندهی مناطق 
حاشـیه ای شـهر کرمان خبـر داد و افزود: »سـرعت گسـترش حاشـیه های شـهر 
کرمان کاسـته شـده و به وسـیله ی کاشـت درخت و یا حفـر کانـال محدوده های 

شـهری محصور شـده اسـت«.
او سـاماندهی حاشـیه ی شـهر را نیازمنـد عـزم فرابخشـی دانسـت و بیـان کـرد: 
»ایـن مسـئله را در شـورای تامیـن مطـرح کرده ایـم و دسـتگاه قضایـی، بخـش 
عمـده ای از کار را دنبـال می کنـد و هم افزایـی و اراده ی جـدی وجـود دارد«.
با متعرضان به اموال عمومی و زمین خواران با قاطعیت برخورد می شـود

رئیـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان تاکیـد کـرد: دسـتگاه هـای اجرایـی باید 
بـه وظایف خـود بـرای سـاماندهی حاشـیه شـهر و کنتـرل حاشـیه نشـینی عمل 
کننـد و هرگونـه کوتاهـی و قصـور مدیـران در ایـن حـوزه تحـت عنـوان “تـرک 

فعـل” مـورد برخـورد قاطـع قانونـی قـرار خواهـد گرفت.
یـداهلل موحـد گفـت: »هـر فـرد بـرای خریـد زمیـن و ساخت وسـاز ملـک بایـد با 
مراجعـه به مراجـع مربوطـه از جملـه شـهرداری ها و دهیاری هـا، مجوزهای الزم 
را دریافـت کـرده و به صـورت قانونـی اقدام بـه ساخت وسـاز کنـد تـا در آینده با 
مشـکل مواجه نشـود و در غیـر این صـورت بایـد پاسـخگوی اقدامـات غیرقانونی 

خـود در ایـن زمینه باشـد«.
رییس کل دادگسـتری اسـتان کرمان از اعـاده ی بالغ بـر یک هـزار و ۵۰۰ هکتار 
از اراضـی ملـی در اسـتان کرمـان بـه بیت المال طـی سـال های گذشـته خبر داد 
و گفت: »بـا ایجـاد کمربند سـبز شـهری، بـرای کنتـرل حاشیه نشـینی در برخی 

نقاط اقدام شـده اسـت«.
موحد بیان کـرد: »باندهـای خرید و فـروش اراضـی و ساخت وسـازهای غیرمجاز 

نیز شناسـایی شـده و برخـورد قانونی سـنگینی با آن ها انجام شـده اسـت«.
قـع در نقـاط  راضـی ملـی وا رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان گفت:»ا
ری در  ز زمین خـوا یـد بـه سـرعت تعییـن تکلیـف شـده و ا حاشیه نشـین با
ایـن حـوزه جلوگیـری شـود، ضمـن آن کـه بـا متعرضـان بـه امـوال عمومـی و 

ن بـا قاطعیـت برخـورد می شـود«. ا ر ا زمین خـو

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

منطقه »الله زار« کرمان 
یکی از مناطق خوش آب و هوای گردشگری این 

استان است. این منطقه با داشتن کوههای پوشیده 
از برف و با داشتن ۲ هزار و ۷۵۵ متر تا سه هزار متر 

ارتفاع از سطح دریا بلندترین شهر ایران است .

معاون دانشکده جاده ابریشم دانشگاه زبان و فرهنگ 
پکن: از سال آینده در این دانشگاه دانشجوی زبان و 

ادبیات فارسی پذیرش خواهد شد

در سال گذشته در چنین روزی کاغذ وطن 
از خسارت میلیاردی سیل بر تن 

عشایر جنوب نوشت.

جاذبه

خبر

سالگشت

آوای محلی           

 ِگرهنه ُمودِن تالی تو بودم 
 و پاتیل چشم آبالی تو بودم

 َچمک َسر َکنگنت کردی َگنوُگم
 که یکسر ِسگده بندالی تو بودم

 ُمو نِشُتم تو کلوچ ریگ دنیا 
 نرفتم تا پری بالی تو بودم

 سروتُم سگده ای کهکول یادت
 زمین خوردم تپی دالی تو بودم

 بزن وی چنگ چشمون تو امشو
 که مو لیکوی جت گالی تو بودم

 مو ای ترس ُگرازن ُگشنی  ِده 
َشون ماراگ سیفالی تو بودم

شاعر : جهانگیرفیروزی )نوک عمو(

         در توییتر چه می گویند؟

علیرضا پاکدل هنرمند کارتونیســت ایرانی جایزه 
ویژه جشــنواره محیط زیست روســیه ۲۰۲۱ را از 

آن خود کرد.

انجمــن هنرمندان نقــاش ایران بــا حمایــت اداره کل 
هنرهای تجســمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بخش 
»سراسرنما«ی نهمین دوساالنه ملی نقاشــی ایران را در 

شهریورماه ۱۴۰۰ به مدت یک ماه برگزار می کند.

قسمت »خرچنگ قرنطینه شــده« انیمیشن محبوب 
باب اســفنجی، با موضوع آنفلوآنزای پوستی به دالیل 
محتوایی کــه احتمال تنفرافزایی ضد آســیایی در آن 

وجود دارد، از پلتفرم های پخش و فروش حذف شد.

دهیــاری بخــش مرکــزی زرنــد در نظــر دارد تعــداد ۴ دســتگاه کامیــون کمپرســی 1۹۲۴خــود را از طریــق مزایــده عمومــی 
بــه مــدت یکســال بــا شــرایط و ضوابــط زیــر بــه متقاضیــان اجــاره دهــد.

1. با توجه به عمومی بودن دستگاه ها محدودیت رفت و آمد حداکثر تا شعاع 7۰ کیلومتری از شهرستان زرند مقدور می باشد.
۲. دســتگاه هــای مذکــور فقــط جهــت حمــل مصالــح ریــز و نــرم اجــاره داده مــی شــود و بــرای مصالحــی ماننــد قلــوه ســنگ و ســنگ هــای 

درشــت معدنــی واگــذار نمــی شــود .
3. دهیاری ها اختیار کامل در رد یا قبول پیشنهادات را دارد.

۴. چهار دستگاه به صورت یکجا واگذار می شود.
5. هزینه درج آگهی در روزنامه بر عهده برنده مزایده می باشد.

از متقاضیــان دعــوت مــی گــردد حداکثــر تــا تاریــخ ۲۲ فروردیــن مــاه 1۴۰۰ قیمــت هــای پیشــنهادی خــود را بــه بخشــداری مرکــزی زرنــد 
واقــع در ســاختمان فرمانــداری تحویــل نماینــد.

حمزه سلامنی

گزارش


