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اعظمی نماینده جیرفت و عنبرآباد:

رفتار سیاسی رئیسی و قالیباف انتخاباتی است
عکس :ایسنا

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس در مورد حضور یا عدم
حضور رئیس قوه قضائیه و رئیس قوه مقننه گفت :رفتار سیاسی
آقایان قالیباف و رئیسی نشان میدهد که برنامه انتخاباتی دارند.

قالیباف و رئیسی دو گزینه مهم اصولگرایان هم هستند؛ دونفری
که در صورت حضور یکی از آنها باید در مراحل پایانی به نفع
دیگری کنار رود.

ما را در تلگرام دنبال کنید

@kaghazevatan
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ســال چهــارم

شــماره پیاپــی 966

«سیر» شهداد  بوی پیاز میدهد

به مناسبت روز
کتاب
جهانی 
سارا شرفیپور

یادداشت مهمان

برخورد بدون اغماض دستگاه قضا

با تخلفات انتخاباتی

دادسـتان عمومـی و انقلاب مرکـز اسـتان کرمـان گفت :دسـتگاه
قضایی در این اسـتان بـا هرگونه تخلفـات و جرایـم انتخاباتی بدون
هر گونـه چشمپوشـی برخـورد قانونـی میکنـد .دادخدا سـاالری ضمـن اعلام این خبر
افزود:بـا توجه بـه اینکه فضای مجـازی زمینه بسـیاری از جرایم شـده اسـت،کمیته رصد
فضـای مجـازی ویـژه انتخابـات ۱۴۰۰در دادسـرای کرمان تشـکیل و به صورت مسـتمر
فعال اسـت .او با اشـاره به بخشـنامه ابالغی ریاسـت معظم قوهقضائیه درخصوص تشکیل ستاد
پیشـگیری و رسـیدگی به جرایم انتخاباتی،افزود:ضـرورت دارد همه دسـتگاههای نظارتی برای
صیانـت از آرای مردم پیش بینیهـای الزم را انجـام دهند.
صفحه  4را
بخوانید

تجارتی که قرار بود سکوی پرتاب شود ،زیر پایش خالی شد .کشاورزانی که با دیدن شرایط قیمت سال گذشته امسال «سیر»
کشت اصلیشان بود .از زمین غصه درو میکنند .داستانی شبیه آنچه در «جنوب کرمان» رقم خورده است .دولت درمانده
است اما انتقاداتی به کشاورزان هم وارد است.
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هزینه۲۶میلیاردتومانیبرایتهیه
اکسیژنبیمارستانهایجنوبکرمان
اصغر مکارم با اشاره به اینکه بخشهای کرونایی بیمارستانهای جنوبکرمان
در شرایط فعلی کمبود اکسیژن ندارند اظهارداشت :اگر پیک بیماری شدیدتر
شود،ممکن است دچار کمبودهایی شویم.او با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا
در جنوب کرمان بیشتر شده است،افزود :طی یکی دو هفته آینده همچنان
درگیر پیک این بیماری هستیم.

الگوی کشت جدی گرفته نمیشود

ادامه در
صفحه4

رئیس نظام صنفی کشاورزی جنوب کرمان در پاسخ به اینکه آیا کشاورزان الگوی کشت ندارند
که مشخص شود دقیقا چقدر پیاز باید کاشته شود؟ گفت :برخی از مسئوالن به ما می گویند که
کشاورزان الگوی کشت ندارند و یا آن را رعایت نمیکنند ما به آنها گفتهایم که نمیتوان جلوی
کشاورز را گرفت که چه چیزی بکارد چه چیزی نکارد .کشاورزان کار خودشان را انجام میدهند.
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معاون راهداری ســازمان راهداری و حمل و نقل جادهای
کشور در سفر به جیرفت گفت :یکی از وظایف و فعالیتهای
مهمی که ســازمان راهداری و حمل و نقل جادهای انجام میدهد رفع نقاط حادثهخیز در
سطح کشور اســت.او افزود :در پروژههای متعددی در سطح کشور داریم یکی از پروژههای
مهم ایمن ســازی و تعریض محور جیرفت ،بلوک ،فاریاب در شهرستان جیرفت است که از
سنوات قبل شروع شده و در مقاطع مختلف کار به نتیجه رسیده و کار تمام شده و همچنین
بخشهای در حال انجام است

شماره 1400- 1

َهدر ندهیم

ادامه مطلب را در
صفحه  3بخوانید

پروژه بازسازی و مرمت حمام قدیمی شهر محی آباد
شهرداری محی آباد در نظر دارد مناقصه عمومی بازسازی و مرمت حمام

قدیمی شهر محی آباد به شماره 200093462000001را از طريق سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت و همزمان به صورت فیزیکی برگزار نماید .کلیه مراحل
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و
بازگشایی پاکت ها همزمان بصورت فیزیکی و از طریق درگاه سامانه تدارکات

دستگاه مزایده گزار :اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان
ی
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با توجه به اینکه دانشگاه علوم پزشکی بم درنظر دارد به هر

کدام از شهرهای رحمت آباد ،عباس آباد و گنبکی یک باب داروخانه
واگذار کند لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند حداکثر تا تاریخ یک

ماه بعد از تاریخ این روزنامه جهت ثبت درخواست خود به آدرس

 pharmacy.fda.gov.irمراجعه نمایند.

دکتر صوفیا پورطاهری

الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت

موضوع :اجاره سالیانه (3سال)

نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در

مناقصه محقق سازند .

-1دوباب مغازه تجاری واقع در شهرستان کهنوج بعد از میدان شهید شهسواری جنب مدرسه شبانه روزی

حضرت زینب (س)

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1400/2/2می باشد .
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :ساعت  8روز یکشنبه 1400/2/12

مهلت و نحوه دریافت اسناد مزایده  :از تاریخ درج آگهی به مدت  4روز از طریق سامانه ستاد ایران

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :ساعت  14روز چهارشنبه 1400/2/22

مهلت دریافت  ،تکمیل و تحویل اسناد مزایده :حداکثر تا ساعت  18مورخ  1400/02/5از طریق سامانه

زمان بازگشتی پاکت ها :ساعت  10روز شنبه 1400/2/25

ستاد ایران

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار :جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص

جهت دریافت اسناد مزایده وسایر اطالعات مورد نیاز به سامانه ستاد ایران به آدرس setadiran.ir

اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف  :آدرس محی آباد  -بلوار فردوس و تلفن :
 034- 33782411و 09133432670

مراجعه شود .

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مناقصه عمومی یک مرحله ای -نوبت اول

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب استان کرمان (جیرفت)

مرکز تماس  021 – 41934 :دفتر ثبت نام  88969737 :و 85193768

اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

م الف 5054

شهرداری محی آباد

مناقصه عمومی یک مرحله ای -نوبت اول

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

وزارت جهادكشاورزی

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب استان کرمان (جیرفت)

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

شـرکت خدمـات حمایتـی کشـاورزی جنوب اسـتان کرمان وابسـته بـه وزارت جهاد کشـاورزی درنظـردارد انجام امـورخدماتی -پشـتیبانی خود را
ازطریـق برگـزاری مناقصـه عمومـی یک مرحلـه ای به پیمانـکاران واجد شـرایط واگذارنمایـد .کلیه مراحل برگـزاری مناقصه ازدریافت اسـناد مناقصـه تا ارائه
پیشـنهاد و ....دربسـترسـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد )به ادرس  www.setadiran.irانجام خواهد شـد والزم اسـت مناقصه گران درصورت عدم
عضویـت قبلـی مراحـل ثبت نام درسـایت مذکـورودریافت گواهی هـای امضای الکترونیکـی (توکن )را جهت شـرکت درمناقصه محقق سـازند،

شـرکت خدمات حمایتی کشـاورزی جنوب اسـتان کرمان وابسـته به وزارت جهاد کشـاورزی درنظـردارد انجام امورنگهبانـی وحفاظت فیزیکی خود
را ازطریـق برگـزاری مناقصـه عمومـی یـک مرحله ای به پیمانـکاران واجد شـرایط واگذارنماید .کلیـه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسـناد مناقصـه تا ارائه
پیشـنهاد و ....دربسـترسـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شـد والزم اسـت مناقصه گران درصورت عدم
عضویـت قبلـی مراحـل ثبت نام درسـایت مذکورودریافـت گواهی امضای الکترونیکی (توکن )را جهت شـرکت درمناقصه محقق سـازند،

-1شـماره فراخوان وتاریخ انتشـار اگهی مناقصه در سـامانه 2000001614000001 :روز

-7میزان ونوع تضمین فراینده اجرای کار مبلغ :سیصد وده میلیون ()310/000/000

-1شـماره فراخـوان وتاریخ انتشـار اگهـی مناقصـه در سـامانه 2000001614000002 :

()865/000/000ریـال کـه بـه دو صـورت ضمانتنامـه بانکـی ویـا پرداخـت نقدی

 -2نـام ونشـانی مناقصه گزار:شـرکت خدمات حمایتی کشـاورزی جنوب اسـتان

بحسـاب شـبای شـماره    IR250100004001039704005791نـزد بانـک مرکـزی

 -2نـام ونشـانی مناقصه گزار:شـرکت خدمات حمایتی کشـاورزی جنوب اسـتان

بانـک مرکـزی جمهـوری اسلامی ایـران بنـام خزانـه داری کل از طریق دسـتور

 -3هزینـه خریـد اسـناد مناقصـه :مبلـغ 500/000ریال می باشـد کـه ازدرگاه بانکی

پایـا بـا شناسـه واریـز 366039759263500650100000000006قابل ارائه می باشـد .

 -3هزینـه خریـد اسـناد مناقصـه :مبلـغ 500/000ریال می باشـد کـه ازدرگاه بانکی

قابـل ارائه می باشـد .

 -4مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـامانه :از روز شـنبه مـورخ

شـرکت در فراینده ارجاع (الف )عالوه بر بارگزاری در سـامانه می بایسـتی بصورت

 -4مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـامانه :از روز شـنبه مـورخ

تضمیـن شـرکت در فراینـده ارجـاع (الـف )علاوه بـر بارگـزاری در سـامانه مـی

 -5آخریـن مهلـت ارائـه پاکـت هـای پیشـنهادی  -بارگـزاری در سـامانه بصورت

1400/2/18بـه دبیرخانـه کمیسـیون معاملات مناقصـه گـزار در ادرس فـوق الذکـر

 -5آخرین مهلت ارائه پاکت های پیشـنهادی –بارگزاری در سـامانه بصورت -pdf

اداری روز شـنبه مورخ 1400/2/18به دبیرخانه کمیسـیون معامالت مناقصه گزار

ضمنـا جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر مـی توانید ضمـن تمـاس با شـماره تلفن

باید حداقل 45روز از تاریخ آخرین روز تسـلیم پیشـنهاد ها اعتبار داشـته باشـند

اطلاع رسـانی مناقصـات   http://iets/mporg.irنیـز مراجعه فرمائید.

-7میزان ونوع تضمین فراینده اجرای کار مبلغ :هشتصد وشصت وپنج میلیون  

شـنبه مورخ 1400/2/4

کرمـان بـه ادرس جیرفـت :خیابان موسـی صـدر  -والیت دوم

موجـود در سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت انجـام می گیرد.

1400/02/4لغایـت سـاعت 19روز چهارشـنبه مـورخ 1400/2/8

:-pdfتـا سـاعت 19روز شـنبه مـورخ *1400/2/18الزم بـه ذکر اسـت پیشـنهاد ات

ارسـالی بایـد حداقـل یـک مـاه از تاریـخ اخریـن روز تسـلیم پیشـنهاد هـا اعتبار

داشـته باشند

-6تاریخ گشایش پیشنهادها :روز یکشنبه مورخ 1400/2/19ساعت 9صبح

ریـال کـه بـه دو صـورت ضمانتنامـه بانکی ویـا پرداخت نقـدی (فیـش واریزی )

روز شـنبه مـورخ 1400/2/4

جمهـوری اسلامی ایـران بنـام خزانـه داری کل از طریق دسـتور پرداخت سـانتا یا

کرمـان بـه آدرس جیرفـت :خیابان موسـی صـدر –والیت دوم

 -8آدرس وزمان تحویل اصل تضمین شـرکت در فراینده ارجاع کار :اصل تضمین

فیزیکـی ودر پاکت در بسـته وممهـور حداکثر تا پایان وقت اداری روز شـنبه مورخ
تحویل ورسـید دریافت شـود .

034-43317881بـه آدرس اینترنتـی شـرکت  www.assc.irوآدرس پایگاه ملی

شماره تماس پشتیبانی سامانه (1456تماس با دفترثبت نام درسامانه اداره کل صنعت ،معدن وتجارت استان کرمان بشماره بشماره )034-33325261

شماره55/61/00/212 :

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب استان کرمان

نوبت اول

آب را

محورجیرفت،بلوک،فاریاب

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

آگهی مزایده عمومی
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تامیناعتباربرایبهسازی  وایمنسازی

عکس :ایرنا

 ۲۶سال پیش (سال  ۲۳ )۱۹۹۵آوریل(
سوم اردیبهشت) یونسکو(سازمان آموزشی
،علمی،فرهنگی ملل متحد) تصمیم گرفت
این روز را روز جهانی کتاب و حق مولف نام
گذاری کند .و آن را جشن بگیرد تا به این
مناسبتهمازکتابهاومولفینقدردانیشود
و هم تمام افراد جوامع ،به ویژه جوانان را برای
کشفلذتخواندنتشویقکند.یونسکوهمه
ساله از ابتدا تا بیست و سوم آوریل نقل قول ها،
شعرها و پیامهایی را در صفحات مجازیاش
بهاشتراکمیگذاردکهنمادیازقدرتکتاب
باشد و افراد را به مطالعه بیشتر تشویق کند
یکی از نقل قول هایی که به تازگی در صفحه
اینستاگرامشمنتشرکردهنقلقولیازاستفان
کینگ است که میگوید ":کتاب ها یک
جادویبینظیرقابلحملهستند".یونسکو
معتقد است در طول دوران بیماری کرونا که
انسان ها مجبور به قرنطینه و خانه نشینی اند
کتابها پنجرهای بر جهان هستند .پنجرهای
برای تنوع فرهنگها و ابزاری برای گفتگو.
با کتاب خواندن میتوان با انزوا مبارزه
کرد .کتاب ها باعث تقویت روابط بین
انسانها و گسترش افق دید آنها میشوند
و به همین دلیل هم یونسکو خوانندگان و
عالقه مندان به مطالعه و کتاب را در سراسر
جهان دعوت میکند تا ابراز عشق و عالقه
خود به کتابها و مطالعه را از طریق هشتگ
#WorldBookDayو  #StayAtHomeبا
دیگران به اشتراک بگذارند .تا با ایجاد حس
مشترک بین خوانندگان کتاب در سراسر
جهان ارتباط برقرار شود و جلوی تنهایی را
بگیرند .یونسکو هر سال در  ۲۳آوریل یکی
از شهرهای جهان را به عنوان پایتخت کتاب
جهانانتخابمیکند.
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پیامــک شــما را دربــاره این صفحه مــی خوانیم

عاملین توزیع سیمان در
استان کرمان شناسایی
شوند

الگوی کشت جدی گرفته نمیشود
رئیسنظامصنفیکشاورزیجنوبکرماندرپاسخ
بهاینکهآیاکشاورزانالگویکشتندارندکهمشخص
شوددقیقاچقدرپیازبایدکاشتهشود؟گفت:برخیاز
مسئوالنبهمامیگویندکهکشاورزانالگویکشت
ندارندویاآنرارعایتنمیکنندمابهآنهاگفتهایمکه
نمیتوانجلویکشاورزراگرفتکهچهچیزیبکارد
چهچیزینکارد.کشاورزانکارخودشانراانجام
میدهند.
بهگفتهپیراستهیککشاورزخوبالزامایکبازرگان
خوبنیست.اوفقطمیتواندمحصولبکارد.پیداکردن
بازارفروشنبایدبهعهدهخودشباشد.ازطرفدیگر
اگرموضوعالگویکشتاستپسچرادرمحصول
گوجهفرنگیکهالگویکشترعایتمیشودهمهمین
مشکالتراداریموخریدارنیست؟بهنظرمیرسدکه
کشاورزرادربیاباندستخالیرهاکردهاند.

ایسنا
گزارش

ماههـا در سـرما و گرما بـر روی زمیـن کار می
کنیـم و زحمت مـی کشـیم .با افزایـش قیمت
کـود ،سـم و بـذر و مشـکالت دیگـر کنـار می
آییـم به امیـدی که دسـت آخـر محصوالتمان
را بفروشـیم و سـودی عایدمـان شـود و از آن
طریـق معیشـت خـود و خانـواده هایمـان را
تامیـن کنیـم ،ولـی در نهایـت بـا تصمیمـات
نادرسـت از جملـه پایین بـودن قیمـت خرید
تضمینـی متحمـل ضرر و زیـان می شـویم؛ به
طوری کـه برخی کشـاورزان یا محصوالتشـان
را از روی زمیـن برداشـت نمـی کننـد چـون
صرفه اقتصـادی ندارد اینها بخشـی از صحبت
هـای پیـازکاران جنـوب کرمان اسـت.
براسـاس قانـون خریـد تضمینـی محصـوالت
کشـاورزی مصـوب سـال  ۱۳۶۸دولـت مکلف
اسـت به منظـور حمایـت از تولیـد محصوالت
اساسـی کشـاورزی و ایجـاد تعـادل در نظـام
تولید و جلوگیـری از ضایعات ایـن محصوالت
و ضـرر و زیـان کشـاورزان همهسـاله خریـد
محصوالت اساسـی کشـاورزی را تضمین کند.
براسـاس یکی از تبصرههای این قانـون وزارت
کشـاورزی موظـف اسـت همهسـاله قیمـت
خریـد تضمینـی محصوالت فـوق را بـا رعایت
هزینههـای واقعـی تولیـد تعییـن و حداکثر تا
آخر تیـر مـاه بـه هیـأت دولـت تقدیـم کند و
دولت نیـز موظف اسـت قیمتهـای مصوب را
قبـل از آغاز هر سـال زراعی(آخر شـهریورماه)
اعالم کنـد .در مهرمـاه سـال  ۱۳۹۹نیز قیمت

خبر

مشارکت ۳۰هزار ناوگان برای حمل
محصوالت کشاورزی جنوب کرمان

عکس :میزان

استاندا رکرمان گفت:سازما نهای صمت
خبر
شمال و جنوب همه عاملین اصلی توزیع
سیمان در استان را ظرف یک هفته احراز
هویت کنند و سامانه کارخانه سیمان
بهروزرسانی شود.
علی زینیوند در جلسه ستاد تنظیم بازار استان کرمان
گفت:چگونه است که سه کارخانه سیمان در استان باشد
و با کمبود سیمان روبرو باشیم لذا شفاف گزار شدهید و
اگر تکلیف این موضوعات روشن نشود دست بردار نیستم
و باید عامالن توزیع مشخص شوند.
او با تاکید برآنکه در شبکه توزیع فسا د وجو د
دارد،اظهارکرد:باید گزارش نحوه اجرای مصوبات را ارائه
دهید و نباید مصوبات خودشان عامل فساد شوند.
استاندا رکرمان بیا نکر د:کارخانهجات سیمان نباید
خارج از سیستم(سامانه)سیمان را توزیع کنند و روزانه
گزارش آنها گرفته شود و با احتکارکنندگان به شدت
برخورد شود.
او با تشریح میزان تولید سیمان و مرغ ادامهداد:متاسفانه
یکسری دالل با ایجاد اخالل در بازار دارند به ریش همه ما
میخندند و صفهای طوالنی باعث شرمندگی است این
د رحالی است ما کمبودی در میزان تولید سیمان و مرغ
نداریم بنابراین دستگاه قضا به هیچ کس از مدیر گرفته
تا پایینترین رده،رحم نکند و راهی جز برخورد نداریم.
زینیوند با اشاره به بازدیدش از واحدهای عرضه مرغ
در شهر کرمان عنوا نکرد:صفهای مرغ هنوز سرجایش
است باوجود آنکه دیگر در تولید مرغ مشکلی وجود ندارد
به گونهای که در برخی از این واحدها مرغ قطعه شده به
وفور وجود داشت و هر بسته بیش از ۶ ۰هزار تومان به
فروش میرسد.
او خطاب به مردم گفت:همه شما بازرس ما شوید و
تخلفات را گزارش کنید و سازما نهای صنعت ،معدن و
تجارت استان نیز به گزارشات رسیدگی کنند.
استاندا رکرمان با تاکید برآنکه سیمان را فقط به عاملین
توزیع داده شود،تصریحکرد:میزان تولید و توزیع سیمان
سه کارخانه روی سامانه سیمان بیاید تا هر لحظه امکان
بررسی وجود داشته باشد.
او با بیان این مطلب که نیرو یانتظامی مرغ و
سیمان بدون مجوز قانونی هر کجا دیدند،ضبط
کنند،اظهارکرد:اولویت میزان مصرف استان است و مازاد
مصرف را میتوانید صادر کنید.
زینیوند از دستگا هقضا درخواست برخور دجدی با
اخال لگران بازا رکرد و افزود:همه فرمانداران عاملین
توزیع شهرستا نهای خود را شناسایی کنند.
استاندا رکرمان بر لزوم رصد سیمان و مرغ از تولید تا
مصرف تاکیدکرد و افزود :تا زمان تعادل در بازار سیمان
اگر یک پاکت سیمان هم از کارخانه خارج شود باید
بدانیم کجا میرود و با هر روش قانونی تا زمان تعادل
بازار موافقیم.

کاغذ استان

خریـد تضمینـی محصـوالت باغـی و زراعـی
سـال  ۱۴۰۰-۱۳۹۹توسـط شـورای اقتصـاد
مصوب شـد کـه البتـه بعضـی از ایـن نرخهای
مصوب مـورد انتقاد بسـیاری از تولیدکنندگان
و کشـاورزان قرار گرفت و در نهایت باعث شـد
کـه شـورای تخصصـی قیمـت گـذاری برخی
از قیمتهـا را مجـددا بررسـی ،اصلاح و در
نهایت ابلاغ کنـد ولی قیمـت برخـی دیگر از
محصـوالت مانند پیـاز همچنـان ثابـت ماند.
تعییـن قیمـت  ۵۹۶تومـان بـرای خریـد
تضمینـی هـر کیلـو پیـاز بنابـر گفتـه فعاالن
کشـاورزی ،پیـازکاران را بـا چالـش هـای
بسـیاری همـراه کـرده اسـت و حتـی برخی از
آنهـا تمایلـی بـه برداشـت پیـاز از روی زمیـن
ندارنـد.در ایـن راسـتا محمدعلـی پیراسـته
رئیس نظـام صنفی کشـاورزی جنـوب کرمان
با بیـان اینکـه منطقـه جنـوب اسـتان کرمان
حـدود  ۱۵هـزار و  ۷۵۰هکتـار سـطح زیـر
کشـت و معادل  ۸۵۰هـزار تُن پیاز اسـتمرار و
نوبـت دوم دارد ،گفـت :در حال حاضـر قیمت
خریـد تضمینـی پیـاز  ۵۹۶تومـان اسـت،
گفت:چنـدی پیـش در خواسـت کردیـم و
برخـی از مقامـات از جملـه وزیـر جهـاد
کشـاورزی و برخـی از اعضـای کمیسـیون
کشـاورزی مجلـس و رئیـس سـازمان تعـاون
روسـتایی بـه جیرفـت آمدنـد و طبق بررسـی
هایی که انجـام دادنـد اعالم کردنـد که قیمت
خریـد تضمینی پیـاز بایسـتی در رنـج ۲۱۰۰
تـا  ۲۲۰۰تومـان باشـد.قیمتی کـه کشـاورز
نه سـود مـی کنـد نـه ضـرر .ایـن موضـوع در

کمیسـیون کشـاورزی مجلـس مطـرح و بـا
آن موافقـت شـد امـا شـورای اقتصـاد و رئیس
جمهـوری بـا آن موافقـت نکردنـد.
رئیس نظـام صنفی کشـاورزی جنـوب کرمان
اضافه کرد:علت عـدم موافقت رئیس جمهوری
و شـورای اقتصـاد این بـود کـه آنهـا معتقدند
بودنـد اگر افزایش قیمت داشـته باشـیم سـال
بعد سـطح زیـر کشـت پیـاز نیـز افزایـش می
یابـد .در حالـی که باید پرسـید افزایش سـطح
زیرکشـت مدیریت شـده چه ایـرادی دارد؟
بـه گفتـه او وقتـی در سـال ۱۳۹۹کود،سـم و
بذر به دلیـل افزایش نـرخ ارز افزایـش  ۵۰۰تا
 ۷۰۰درصـدی داشـته اند،آیـا نبایـد قیمت ها
تغییـر کند؟
او تصریـح کرد:عمـده کشـاورزان کـه بـاالی
۱۰۰هکتـار زمیـن زیرکشـت داشـتند
پیازهایشـان را برداشـت نکردنـد و در زمیـن
شـخم زدنـد یـا اینکـه اگـر پیازهای برداشـت
شـده بـر روی دستشـان مانـده اسـت .خـرده
مالکان و کسـانی کـه در آمـد خوبی نداشـتند
به دلیـل بـاال بـودن دسـتمزد کارگر بـا کمک
همسـایگان پیازهایشـان را برداشـت کردند و
مجبـور شـدند بـا همـان قیمـت  ۵۹۶تومـان
بفروشـند کـه ضـرر بسـیاری کـرده انـد.
پیازهای کشت دوم در راه است
بـه گفتـه او هنـوز ایـن پیازهـای کشـت قبل
برداشـت نشـده و به فروش نرفته کـه پیازهای
کشـت دوم در راه است و بر اسـاس محاسباتی
کـه انجـام دادیـم حـدود  ۳۰۰هـزار تُـن
برداشـت از کشـت دوم پیاز به دسـت می آید.

البته این داسـتان برای سـیب زمینـی ،گوجه
و هندوانـه نیـز تکـرار می شـود.
کشـاورز خـوب الزامـا بـازرگان خـوب
نیسـت
رئیـس نظـام صنفی کشـاورزی جنـوب کرمان
در پاسـخ به اینکه آیا کشـاورزان الگوی کشـت
ندارند که مشـخص شـود دقیقا چقدر پیاز باید
کاشـته شـود؟ گفت:برخـی از مسـئوالن بـه ما
می گوینـد که کشـاورزان الگوی کشـت ندارند
و یا آن را رعایت نمـی کنند ما به آنهـا گفته ایم
کـه نمیتوان جلـوی کشـاورز را گرفـت که چه
چیزی بـکارد چه چیزی نـکارد .کشـاورزان کار
خودشـان را انجام مـی دهند.
بـه گفتـه پیراسـته یـک کشـاورز خـوب الزاما
یـک بـازرگان خوب نیسـت.
او فقـط میتواند محصول بـکارد .پیـدا کردن
بـازار فـروش نباید بـه عهده خـودش باشـد.از
طـرف دیگـر اگـر موضوع الگوی کشـت اسـت
پس چرا در محصـول گوجه فرنگـی که الگوی
کشـت رعایت می شـود هـم همین مشـکالت
را داریـم و خریـدار نیسـت؟به نظـر می رسـد
کـه کشـاورز را در بیابـان دسـت خالـی رهـا
کـرده اند.
پیراسـته بـا بیـان اینکـه هیچکـس بـه داد
کشـاورز نمـی رسـد و کشـاورز نمیدانـد
دردش را بـه چه کسـی بگوید ،گفت :بایسـتی
بازارهـای صادراتـی فعـال تـر شـود و قیمـت
عادالنـهای بـرای خریـد تضمینی پیـاز در نظر
گرفته شـود تـا کشـاورز بتواند با خیـال راحت
بـه تولیـدات خـود بپـردازد.

معـاون حملونقـل اداره کل راهـداری و حملونقـل جـادهای
جنـوب کرمـان گفـت:از ابتـدای فصـل برداشـت محصـوالت
کشـاورزی جنـوب کرمـان تاکنـون بیـش از ۳۰هـزار نـاوگان
حمل و نقـل بـه منظور حمـل بار دسـترنج کشـاورزان بـه این
منطقـه ورود پیـدا کرده اسـت.
مجتبـی محمـودی افزود:جنـوب کرمـان رتبه نخسـت ناوگان
ورودی حمـل و نقـل را به خـود اختصاص داده اسـت.
او ادامـه داد:از ابتـدای فصـل برداشـت محصـوالت کشـاورزی
جنـوب کرمـان تاکنـون ۵۰درصـد ناوگانی کـه قابلیـت حمل
ترهبـار را در کشـور دارد،در منطقـه جنوبکرمان حضـور پیدا
کرده اسـت.
معاون اداره کل راهداری جنوب کرمـان از افزایش ۴۰درصدی
جذب نـاوگان نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته خبـر داد
و گفت:نـاوگان حملونقـل بـه انـدازه کافـی در ایـن منطقـه
موجود اسـت .او تصریح کرد۱۰۶:شـرکت حمل و نقـل وظیفه
خدمترسـانی بـرای حمل بـار محصـوالت کشـاورزی جنوب
کرمـان را برعهـده دارند.
محمودی بـه هزینـه پرداخت حمل بـار محصوالت کشـاورزی
اشـاره کرد و مبنـای تعیین هزینه بـار محصوالت کشـاورزی را
توافـق صاحب محصـول با راننده دانسـت.
معـاون اداره کل راهـداری جنـوب کرمـان اظها رداشـت:به
منظـور رفـاه حـال کشـاورزان نرخ نامـهای بـه عنـوان قیمت
پاییـن در نظـر گرفتـه شـده و بـه شـرکتهای حمـل و نقـل
ابالغ شـده اسـت.
او ادامهداد:اگـر صاحب کاالیـی در رابطه با تعییـن نرخی باالتر
از نرخهـای ابالغ شـده با راننـده به توافق برسـد،از نظـر قانونی
بالمانع اسـت.
محمـودی گفت:کشـاورزان جنوبکرمـان قبـل از برداشـت
محصوالتکشـاورزی بـرای حمل،بـا شـرکتهای حملونقـل
هماهنـگ کننـد.
او افزود:بـا توجـه بـه ابلاغ نـرخ حمـل بـه شـرکتهای
حملونقـل قبل از بارگیری نسـبت بـه رویت نرخنامـه و توافق
بـرای پرداخـت کرایـه حمـل بـا راننـده اقـدام کننـد.
محمـودی بـا بیـان اینکـه بیـش از ۹۵درصـد نـاوگان
ورودی حملونقـل کشـاورزی جنـوب کرمـان غیربومـی
اسـت،بیانکرد :صاحبـان محصـوالت کشـاورزی بـا پرداخت
به موقـع هزینه حمـل بار سـبب اعتمادسـازی بیشـتر ناوگان
غیربومـی شـود.
او از بازدیـد هفـت اکیـپ راهـداری در زمینـه نظـارت بـر
شـرکتهای حملونقـل خبـرداد و گفـت :ایـن نظارتهـا تـا
پایـان فصـل برداشـت محصـوالت کشـاورزی ادامـه دارد.
معـاون اداره کل راهـداری جنـوب کرمـان بـا بیـان اینکـه از
ابتـدای فصـل برداشـت محصـوالت کشـاورزی تاکنـون هفت
شـرکت متخلـف اعمـال قانـون شدند،افزود:کشـاورزان در
صورت بـروز تخلف بالفاصلـه موضـوع را بـه اداره کل راهداری
اطال عرسـانی کننـد.

کاغذ ایران

معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور در سفر به
جیرفت از تامین اعتبار برای بهسازی و ایمن سازی محور جیرفت ،بلوک،
فاریاب خبر داد.
رضا اکبری معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور
در سفر به جیرفت گفت :یکی از وظایف و فعالیتهای مهمی که سازمان
راهداریوحملونقلجادهایانجاممیدهدرفعنقاطحادثهخیزدرسطح
کشور است.او افزود :در پروژههای متعددی در سطح کشور داریم یکی از
پروژههای مهم ایمن سازی و تعریض محور جیرفت ،بلوک ،فاریاب در
شهرستانجیرفتاستکهازسنواتقبلشروعشدهودرمقاطعمختلف
کار به نتیجه رسیده و کار تمام شده و همچنین بخشهای در حال انجام
است.اکبری تصریح کرد :سنوات قبل بازدیدی از این محور داشتم که
مشاهدات میدانی حکایت از این دارد که کارهای بسیار خوبی انجام شده
بهطوریکهایمنیمسیرنسبتبهقبلافزایشپیداکردهاست.
معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور افزود:
پیمانکارانی که داخل مسیر بودند اقدامات خوبی در حوزه راهداری انجام
میدادند به ویژه ایجاد نرده پلها و خط کشی مسیر به همت گروه هایی
انجاممیشدکهکمکقابلتوجهیبهایمنیاینمحورخواهدکرد.

اعظمی نماینده جیرفت و عنبرآباد:

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس در مورد حضور یا عدم حضور
رئیسقوهقضائیهورئیسقوهمقننهگفت:رفتارسیاسیآقایانقالیبافو
رئیسینشانمیدهدکهبرنامهانتخاباتیدارند.هیچکدامازایندونفرتابه
حالرسمااعالمحضورنکردهاندامارفتارشاندرجامعهوبینسیاسیونبه
گونهاستکهدرانتخاباتحضورخواهندیافت.قالیبافورئیسیدوگزینه
مهماصولگرایانهمهستند؛دونفریکهدرصورتحضوریکیازآنهاباید
در مراحل پایانی به نفع دیگری کنار رود.
یخودازمشارکت
ذبیحاهللاعظمیدرگفتوگوباایسنادرموردپیشبین 
مردم و آرایش نیروهای سیاسی در انتخابات ۱۴۰۰اظهار کرد :متأسفانه
چهرههاییکهمیخواهندبهمیدانبیایند،دقیقامشخصنیستند.البته
تکلیفکسانیمثلدکترپزشکیانیاسیدحسنخمینیمشخصشده
است .حضور پزشکیان قطعی است و حضور سید حسن خمینی منتفی
شد.نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس یازدهم در مورد حضور
چهرههایی مثل محمدجواد ظریف و آیت اهلل رئیسی گفت :بسیاری از
چهرههاییکهمردممنتظرآنهاهستند،بهنوعیعدمحضورخودرااعالم
کردهاند.مثالمحمدجوادظریف،اسحاقجهانگیریازیکطرفوآیتاهلل
رئیسیازطرفدیگرعدمحضورخوددرانتخاباترااعالمکردهانداماهنوز
انگارهای قطعی در مورد حضور یا عدم حضور این افراد وجود ندارد.
اعظمیدرپایاندرموردپیشبینیاشازحضوررئیسقوهقضائیهورئیس
قوهمقننهاظهارکرد:رفتارسیاسیآقایانقالیبافورئیسینشانمیدهد
که برنامه انتخاباتی دارند .هیچ کدام از این دو نفر تا به حال رسما اعالم
حضورنکردندامارفتارشاندرجامعهوبینسیاسیونبهگونهاستکهدر
انتخاباتحضورخواهندیافت.

تجارتــی کــه قــرار بــود ســکوی پرتــاب شــود ،زیــر پایــش خالــی شــد .کشــاورزانی کــه بــا دیــدن شــرایط قیمــت ســال
گذشــته امســال «ســیر» کشــت اصلیشــان بــود .از زمیــن غصــه درو میکننــد .داســتانی شــبیه آنچــه در «جنــوب
کرمــان» رقــم خــورده اســت .دولــت درمانــده اســت امــا انتقاداتــی بــه کشــاورزان هــم وارد اســت.
محسندهقانی،مسئولمرکزجهادکشاورزیشهداداما
ایدهساختسردخانهراغیراقتصادیمیداند.
اوبه««کاغذوطن»»میگوید«:این«سیر»رابهطورسبز
برایکشورهایچونروسیهوعمانصادرمیکنندبرای
همینهمنگهداریآندرسردخانهفایدهاینداردوهر
سردخانهداریراورشکستهمیکند».
اومعتقداستکهحتیدرشرایطیهمکهراهصادرات
بستهباشدمردمتمایلیبهنگهداری«سیر»درسردخانه
ندارند«:درتمامگروههاگذاشتهایمکهمردمسیرشانرا
درسردخانههایاندوهجردکه 30کیلومترتااندوهجرد
فاصلهدارد،ذخیرهکننداماکسیاقدامیبرایاینموضوع
نکردهاست».
ازنگاهاینمسئولجهادکشاورزی،مردمفقطدرمواقعی
کهبهبحرانمیخورندیادنهادهایدولتیمیافتندو
سرتاسرسالگوششانبدهکارهیچتوصیهاینیست.

مرضیه قاضیزاده| کاغذ وطن

گزارش

تمام شهداد بوی «سیر» میدهد .از پارسال که به
واسطه کرونا قیمت «سیر» تا  15هزار تومان باال
رفت ،همه رفتند سراغ کشت «سیر» .محمد همت
آبادی ،عضو شورای شهر همت آباد گفته بود که
هرچه گاو و گوسفند دارید بفروشید و بذر «سیر»
بخرید .خودش هم همین کار را کرده بود ،دار و
ندارش را فروخته بود و بذر «سیر» خریده بود .به
خیال خودش گوسفند و گاو و مرغ را بعدا با سود
«سیر» میخرد .حاال اما او مانده و 3هکتار سیری که
دیگر کسی حتی نگاهش هم نمیکند.
سال قبل اما شهداد شرایط استثنایی داشت.
انگار مردم به جای «سیر» ،گنج از زمین برداشت
میکردند 300.تا  350میلیون تومان سود خالص
برای هر هکتار برداشت «سیر».
همین شد که هر که رفته بو د به روستا برگشت.
کشاورزان می گویند که حتی از کرمان هم برای
کاشت «سیر» آمده بودند .محصولی که حاال از
رونق افتاده ،برخی می گویند راه صادرات بسته
است و عدهای دیگر هم معتقدند که دیگر کسی به
پیشگیری کرونا با «سیر» باور ندارد.
حاال اما گوشه گوشه شهر پر شده از سیرهایی که
دیگر ساقههایشان هم خشکیده« .سیر» شهداد اما
تنها با ساقهاش است که ارزش صادرات دارد .ملک
پور به ««کاغذوطن»» میگوید« :دالالن می بیند

با این محصول خو گرفتند».
شهدا د  37روستا دارد .این عدد صرفا شامل
روستاهایدارایدهیاری است .رضا اعتماد ،بخشدار
شهداد در این باره به ««کاغذوطن»» میگوید:
«جمعیت شهداد  24هزار نفر است که عمده شان هم
معیشتشان از طریق کشت «سیر» تامین میشود».
او معتقد است کشت «سیر» تنها راه معیشت
این ساکنان است .اما عباس کدخدا فتح آبادی از
روحانیونی که در الگوهای جهادی شهداد ،قلعه گنج
و رودبار جنوب مشارکت داشته معتقد است که
مسئولین این شهرستان کم کاری کرده اند.
فتح آبادی به ««کاغذوطن»» میگوید «:این
منطقه نه الگوی کشت دارد و نه حتی یک سردخانه.
سالهاست که این مردم به غیر از «سیر» چیزدیگری
نکاشتند در حالی که این منطقه هم برای زعفران
مناسب است و هم برای گل خشت و پسته».
اعتماد ،اما نظردیگریدارد و معتقد است که به جای
کشت جایگزین باید کشت «سیر»در شهداد سه برابر
شود .او میگوید«:اینکه کنار «سیر» محصولدیگری
بکاریم خوب است اما «سیر» محصول پایه این
مردمان است و امکان جایگزینی آن وجود ندارد».
او در پاسخ به این پرسش که چرا بعد از گذشت 8
سال این منطقه یک سردخانه ندارد ،می گوید که
متقاضی برای احداث سردخانه نبوده است.
محسن دهقانی ،مسئول مرکز جهاد کشاورزی
شهداد اما ایده ساخت سردخانه را غیر اقتصادی
میداند.
او به ««کاغذوطن»» میگوید « :این «سیر» را به
طور سبز برای کشورهای چون روسیه و عمان صادر
میکنند برای همین هم نگهداری آن در سردخانه
فایده ای ندارد و هر سردخانه داری را ورشکسته
می کند».
او معتقد است که حتی در شرایطی هم که راه
صادرات بسته باشد مردم تمایلی به نگهداری «سیر»
در سردخانه ندارند«:در تمام گروه ها گذاشته ایم که
مردم سیرشان را در سردخانه های اندوهجرد که 30
کیلومتر تا اندوهجرد فاصله دارد ،ذخیره کنند اما
کسی اقدامی برای این موضوع نکرده است».
از نگاه این مسئول جهاد کشاورزی ،مردم فقط در
مواقعی که به بحران میخورند یاد نهادهای دولتی
میافتند و سرتاسر سال گوششان بدهکار هیچ
توصیه ای نیست.
اودرباره سیاست الگوی کشت به««کاغذوطن»» می
گوید«:سال پیش از هر هکتار  300تا  350میلیون
تومان سو د بر دند ،فکر میکنید اگر ما میگفتیم
اینقدر «سیر» نکارید کسی گوش میکرد؟»
دهقانی در ادامه میگوید«:بارها بار به کشاورزان
گفتهایم که سیستم آبیاری را اصالح کنند ،حتی
جهاد کشاورزی تسهیالت بالعوض  17میلیون تومانی
برایشان گذاشته است اما هیچ کس مراجعه نمی کند.
درست همانند کال سهایی که در مسجد برایشان
برگزار کردیم و حتی  5نفر هم حاضر نشدند».

عکس :تسنیم
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وضع ما آشفته است اما صبر کردند نا ساقهها بخشکد،
اینقدر نخریدند تا قیمت پایین آمد و چیزی برای
صادرات نماند».
عمده خریدار منطقه تاجران ترک زبا ناند .او
میگوید«:خودشان نمیتوانند محصول را بخرند
چرا که آشناییدر منطقه ندارند ،ایندالالن هستند
که «سیر» را به هر قیمتی که دلشان میخواهد
میخرند و به آن ها تحویل میدهند».
گوشه به گوشه شهر بار «سیر» است .حتی هوا هم
عطر «سیر» مانده گرفته .محمد یکی از ساکنین
شهداد است که مدتهاست از خانه بیرون نیامده،
دقیقا از همان وقتی که فصل برداشت شد و قیمت 2
تا سه هزار تومانی رادید .زهرا ،همسرش معتقد است
که جنون گرفته و تاب بیرون رفتن ندارد.
اهالی تا جایی که میتوانستند محصولشان را در
زمین نگهداشتند ،شاید تا قیمت باال رود .امیدشان
که خشکید ،رو آوردند به ذخیره محصول در خانه
هایشان و فراروی محصول .با این حال بخش قابل
مالحظه ای از محصول در زمین مانده .علی نجف
آبادی به««کاغذوطن»»میگوید«:اتاق ،پشت
بام ،حیاط ،هر جای خانه را پر کردیم از «سیر» تا
خشکشان کنیم اما هنوز قریب به هزار کیلو «سیر»
در زمین مانده».
زهرا تکابی از فعاالن اجتماعی و ساکنین شهداد

میگوید«:بخشی از محصول را سیر ترشی کردیم،
بخشی را پودر سیر اما تمامی ندارد».
او و شوهرش سالهاست که به دنبال راه اندازی
کارگاه فرآوری «سیر» هستند .اید های که بعد از
سه سال هنوزدر حد حرف مانده .تکابی چرایی این
موضوع را این گونه تشریح میکند «:زمین خانه
بهداشت را برای راه اندازی کارخانهدر نظرداشتیم.
متروکه بود و حتی کسی نگاهش هم نمیکرد ،اما
بعد گفتند که مالک شخصی دارد و به ما نمیدهند
 ،بعد هم که هزینه سرسام آور تجهیزات را دیدیم
عقب نشستیم».
تکابی میگوید که همه انتظار «سیر» 10هزارتومانی
را داشتند «:تمام برنامه هایمان بهم ریخت ،هیچ
کس حتی فکرش را هم نمی کرد که «سیر» به زیر 7
هزار تومان برسد».
این اولین بار نیست که کشاورزان چوب کشت
«سیر» را میخورند .تکابی میگوید به غیر از پارسال
همه سال این تجارت سود چندانی برای کشاورزان
نداشته است.
علت این اصرار برای کاشت «سیر» چیست؟ تکابی
میگوید«:من بارها از خودم پرسیدم که چرا این
مردمان با وجود زیانهایی که این محصول برایشان
داشته باز هم «سیر» کاشتند اما واقعیت این است که
راهدیگری برای امرار معاش بلد نیستند و حاالدیگر
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تابستان امسال سخت
نيست ،بسيار سخت است

غالمعلــی رخشــانی مهــر معــاون
هماهنگی توزیع توانیر با اشاره به اين
كه تابستان امســال سخت نيست بلكه
بسيار ســخت است ،در پاســخ به اين
پرســش كه آيا با توجه به اين شرايط
ســخت ،در تابســتان دچار خاموشي
خواهيم شــد يا خير؟ گفت :از آنجا كه
 24هــزار مگاوات از مصــرف 60هزار
مگاواتي برق كشور در اوج تابستان به
سيستمهاي سرمايشي اختصاص دارد،
در صورتي كه مشــتركان تنها دو نكته
تنظيم درجه كولرهاي گازي روي عدد
 24و استفاده از دور كند كولرهاي آبي
را در نظر داشته باشــند و به آن عمل
كنند،دچار خاموشي نخواهيم نشد..
معاون هماهنگي توزيــع توانير اذعان
كرد كه ما در انتظار تابســتان سختي
نيستيم بلكه مي دانيم تابستان بسيار
ســختي پيش رو داريم چرا كه شاهد
افت شــديد ذخاير ســدهاي كشور به
دليل كاهش بارندگي ها هستيم .
رخشانيمهر تصريح كرد :امسال شاهد
كاهش  30تا  35درصــدي بارش ها
هســتيم كه همين موضوع باعث شده
تا به همين مقدار نيز از ظرفيت توليد
برق نيروگاه هاي برق آبي كاهش يابد.
معــاون هماهنگــي توزيــع توانير در
پاســخ به اينكه آيا تابســتان سختي
را پيــش بيني مي كنيــد ،تاكيد كرد:
تابســتان امســال ســخت نيســت،
بسيار ســخت اســت چرا كه عالوه بر
كاهش بارندگيها و محدودتر شــدن
استفاده از پتانســيل نيروگاههاي برق
آبي،شاهد افزايش دما ،شرايط كرونايي
كشور،اســتفاده غيرمجاز از برق براي
استخراج رمز ارز و ...هستيم كه همگي
باعث شــده تا تراز توليد و مصرف بهم
خورده و منفي باشد.
غالمعلي رخشانيمهر در ادامه با بيان
اينكه از هــم اكنون در حــال آماده
شــدن براي گذر از تابســتان سخت
امسال هســتيم ،گفت:برنامهريز يها
به اين منظور از ســال گذشــته انجام
و پيشبينيهــا براســاس ســنجش
شاخصها صورت گرفته است.

فیلم

دیالوگ

فیلم صورت زخمی

فیلم «هایالیت»/فیلمی با مضمونی عاشقانه به نویســندگی و کارگردانی«اصغر
نعیمی» است .داستان فیلم هایالیت با یک تصادف در جاده های شمال آغاز میشود.
زن و مردی در تصادفی سهمگین در جاده های شمالی کشور ،به کما رفته اند

تو زندگی حقایقی هست
که میشه فهمید ولی نمیشه فهموند

پادکست
«پُرز »

پادکستیســت که درآن مهدی صائبی درباره هنر ،ادبیات و بقیه چیزها صحبت
میکند ودر کل مانند یک گفت و گوی شیرین و خودمانی با مخاطب است.
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هرمزعلیپور

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

به مناسبت روز جهانی کتاب
ادامه یادداشت از صفحه 1

امسال تفلیس برای یک دوره یک ساله پایتخت کتاب جهان می شود .شهر تعیین
شده به عنوان پایتخت به تبلیغ کتاب و کتابخوانی و سازماندهی فعالیت ها در طول
یک سال و افزایش دسترسی به کتاب در سراسر جهان متعهد میشود .شعار امسال
هم "کتاب بعدی شما.....؟" ok.so your next book is"،انتخاب شده است برنامه
امسال یونسکو و پایتخت جهانی کتاب ،تمرکز بر استفاده از فناوریهای روز به عنوان
یک ابزار قدرتمند برای ترویج و ارتقای کتابخوانی بین جوانان است .این برنامه شامل
چندین فعالیت مهم دیگر مثل راه اندازی کتابخانه و جشنواره برای کودکان ،برنامه های
پیشرفته دیجیتال برای تبدیل کتاب به بازی ،و بازسازی اولین انتشارات گرجستان است.
اما اگر بخواهید از تاریخچه نا مگذاری این روز بدانید میگویند دلیل این انتخاب بر
میگردد به کاتالونیای اسپانیا که در این روز فروشندگان کتاب در کاتالونیا با فروش هر
کتاب ،گل سرخی به خریداران هدیه می دادند .این روز را اتحادیه بین المللی ناشران
و دولت اسپانیا به یونسکو پیشنهاد کرد .عنوان حق مولف را هم روسیه به این پیشنهاد
اضافه کرد  ۲۳آوریل سال مرگ نویسنده "اتللو" شکسپیر انگلیسی ،خالق دون کیشوت
سروانتس اسپانیایی و گارسیا دالوگا شاعر معروف اسپانیایی هم هست .همینطور سالروز
تولد نویسنده "لولیتا" ناباکوف روسی و جوزپ(خوزه) پال روزنامه نگار و نویسنده محبوب
اسپانیایی است.

برخورد بدون اغماض دستگاه قضا با
تخلفاتانتخاباتی

دادسـتان عمومی و انقالب مرکز اسـتان کرمـان گفت :دسـتگاه قضایی در این اسـتان با
هرگونه تخلفـات و جرایـم انتخاباتی بدون هر گونه چشمپوشـی برخـورد قانونی میکند.
دادخدا سـاالری ضمـن اعالم ایـن خبـر افزود:بـا توجه بـه اینکه فضـای مجـازی زمینه
بسـیاری از جرایـم شـده اسـت،کمیته رصـد فضـای مجـازی ویـژه انتخابـات ۱۴۰۰در
دادسـرای کرمـان تشـکیل و به صـورت مسـتمر فعال اسـت.
او با اشـاره بـه بخشـنامه ابالغـی ریاسـت معظـم قوهقضائیه درخصوص تشـکیل سـتاد
پیشـگیری و رسـیدگی به جرایم انتخاباتی،افزود:ضرورت دارد همه دستگاههای نظارتی
بـرای صیانـت از آرای مردم پیـش بینیهـای الزم را انجـام دهند.
سـاالری بخشـنامه ابالغی را پیام صریح ریاسـت قوهقضائیه بـرای متولیان امر دانسـت و
گفت:آیت اهلل رئیسـی هوشـمندانه و با درک حضور حداکثری مردم بدنه نظارتی دستگاه
را به اجـرای وظایف ذاتی خـود الزام کرده اسـت.
دادسـتان کرمان در ادامه تمامی احـزاب و گروههای سیاسـی را دعوت بـه رعایت اخالق
انتخاباتی کـرد و گفت:اگر خدایی ناکـرده بداخالقیهای انتخاباتی واجـد وصف مجرمانه
باشـد دسـتگاه قضا بدون توجه به خـط و جناح منسـوب  ،برخـورد قاطـع و بازدارنده ای
را در دسـتور کار قـرار می دهد .
سـاالری ادامـه داد:قضات ویـژه انتخابـات باید پایـش دقیقی پیرامـون جرائـم انتخاباتی
انجام دهنـد و نباید کوچکتریـن تحرکی که بـه امنیت روانـی جامعه در مقولـه انتخابات
خدشـه وارد می کنـد از نگاهشـان دور بماند.
دادسـتان عمومـی و انقلاب مرکـز اسـتان کرمـان محمدعلـی سـلیمانی معـاون
فضایمجـازی و حقـوق عامـه دادسـرای کرمـان را به عنـوان قاضـی ویژه رسـیدگی به
جرایـم انتخابـات ۱۴۰۰در مرکـز اسـتان کرمـان تعییـن کـرده اسـت .
سـیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری،ششـمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی
شـهر و روسـتا و میـان دورهای مجلـس خبـرگان رهبـری  ۲۸خردادماه سـال آینـده به
صورت همزمـان در کشـور برگزار میشـود.

افتتاح  ۱۴۹طرح محرومیت زدایی

سپاه در عنبرآباد

فرمانده سـپاه ثاراهلل اسـتان کرمان گفـت ۱۴۹ :پـروژه محرومیتزدایی عمرانـی در  ۹عرصه
با اعتباری حدود  ۶میلیـارد و  ۸۷۰میلیون تومان کـه در راس آن  ۳۹باب مسـکن مددجویان
و محرومان اسـت افتتاح شـد.
سـردار حسـینمعروفی در آییـن افتتـاح پروژههـای محرومیتزدایـی سـپاه در شهرسـتان
عنبرآباد افزود:سـاخت یک سالن ورزشـی،احداث و تکمیل سه باب مدرسـه،احداث و تکمیل
سـه مسـجد با مشـارکت مـردم ،احیـا و الیروبـی سـه رشـته قنـات ،آبرسـانی کامل به سـه
روسـتا،احداث سـه باب خانه عالم،احداث سـه پایگاه بسـیج و احداث ۹۰سـرویس بهداشتی
همه حرکتهـا کارهـای مومنانـهای اسـت که در یک سـال گذشـته انجام شـده اسـت.
فرمانده سـپاه ثـاراهلل اسـتان کرمـان اظهـار داشـت:رویکرد کارهـای مومنانه سـپاه و بسـیج
تغییـر کـرده و در کنـار رزمایـش مواسـات و کمکهـای مومنانـه اهـدای جهیزیه،کمـک به
آزادی زندانیـان جرائم غیرعمد ،سـاخت مسـکن محرومـان و حوزههای فرهنگـی اجتماعی
خدماترسـانی میکنیـم.
سـردار معروفی تصریح کرد:تا پایان ماه مبـارک رمضان پنج مرحله کمک مومنانه در سراسـر
اسـتان داریم که بـا توجه به فعال شـدن قـرارگاه خدمـات اجتماعـی امام حسـن مجتبی(ع)
تا هـر زمان نیـاز باشـد در کنـار مـردم هسـتیم و کارهایی کـه انجام میشـود دسـتور صریح
رهبری اسـت.
او بیان کرد:سپاه پاسداران انقالب اسالمی وظایف تعریف شـدهای دارد و در کنار آن یکسری
حوزههای اقتضایی دارد کـه نمونه آن کمک به قطع زنجیره کرونا اسـت،
او افزود:کارهـای مومنانـه و عمرانی،کمـک برای حل مشـکل کشـاورزان و غیره اسـت،اما در
کرمان اولویت نخسـت ،مشـکل آب اسـت و این اسـتان جـزو چهار اسـتان بحرانی در کشـور
از نظر آب اسـت.

شغلپدر

کتاب «شغل پدر» داستانیست به ظاهر ساده ،اما با
داستان زندگى امیل
پیچیدگىهاى ژرف روانشناسانه،
ِ
شوالن است ،پسرى که در سرتاسر داستان ،به اعتبار نام
پدرششناختهمىشود،امانهازآنروکهپدرشجاهومقامى
دارد بلکه او مرد فرانسوى گمنامى بیش نیست و همین
گمنامى او ،مایه عذاب و دردسر این خانواده کوچک است..
پدر امیل مردى همهکاره و در واقع هیچکاره است ،او ادعا
مىکند کشیش ،چترباز ،مامور مخفى و دروازهبان و ...است
اما تا صفحه پایانى کتاب و پیش از آخرین غافلگیرى هم
مشخص نمىشود که هویت واقعى او چیست .از لحاظ
روانشناسى او مردى مبتال به پارانویا است ،مردى که حتى
نمىتواند به خانوادهاش اعتماد کند ،خود را درگیر جریانات
آنارشیستى مىکند و تنها فکرش کشتن ژنرال دوگل است.
از سویى امیل که در رویاهاى کودکى خود غوطهور است،
خود را مواجه با پدرى مبتال به پارانویا و هیسترى ،درگیر
اختالالت شدید هذیانى و به شدت سختگیر مىیابد .آنچه
پدر امیل به دنیاى کوچک و معصوم او وارد مىکند تجاوزى
بىرحمانه به ساحت مقدس کودکى است؛ چرا که کودک
امیال سیاسى خود مىکند.
ده ساله را اجی ِر ارزوها و
ِ

عكس  :یاسر خدیشی

اتفاق
مراسم اختتامیه چهارمین ســمپوزیوم ملی مجسمه
سازی کرمان با حضور استاندار کرمان ،شهردار ،اعضای
شورای شهر ،مدیرکل ارشــاد و جمعی از هنرمندان و
مسئوالن برگزار شد.

هشــتاد و یکمین ســالگرد رادیو در ایران با حضور مجازی
پیشکسوتانودوستدارانرادیوجشنگرفتهخواهدشد«.جشن
ارمغاناردیبهشت»روزشنبه،چهارماردیبهشتماهازساعت۲۱
درصفحهیاینستاگرامسرزمینهنربرگزارمیشود.

در توییتر چه میگویند؟

آوای محلی

نتفلیکس از ســرمایه گذاری  17میلیارد دالری برای
تولید محتواهای ســینمایی و تلویزیونی در سال مالی
 2021خبر داد.

جاذبه

ِ
نزل مریم
اَزی ِر
ساگ پوهیلی -ب ِگیزی َم ِ
دل مریم
َگمون ُم بُرشِ نه واخ َو -ن َهنگالی ِ
ب ِ َرین ای را ِه َچهریگون  ،بیاری یَه ُمالیی تا
که شاید مِهر بُر ب َویا که شاید ُمشکل مریم

آرامگاه امیر حیدر در دولت آباد اسفندقه

به دوره صفویه تعلق دارد .داخل بنا مطالب زیادی با
خطوط خوش نستعلیق و نسخ عالی درج شده است
که تجلیل مقام معنوی صاحب مزار را نشان می دهد.
این بنا از تزیینات گچبری و نقوش هندی اسلیمی و
شاخ و برگ با نقش شاه عباسی برخوردار است

حرایی دَرده
ِگ َریزویی ب ِگردونی دِلی َص
ِ
ب ِگیزی دَر کتابی تا  ،که پیدا ب َو ب ِِل مریم
بیاری یَه ُگ ُلم یاوی ِچلیمی چاخ َکن رو ُدم
ِل مریم
ِدلُم واشِ ن بِن ُ
ِندم یَه د َِم ُگهری ک ِ
ن َوادا َگپ دِهه ن َهلی  -زُبون بَندی َکنی تا َشو
حاصل مریم
َصباح َمعلوم اَبو دایَه که ِچ اَبو
ِ

خبر

ن َ ِهش شون َگپ دِهه تا َشو َ ،صباح ای َخو که پا بودِن
زَنی ُمردَر گِریوادِن که دَر َرو کات ِِل مریم
آش َ
هَوا َ
شوی َغم -تَ َره ِ
ْک ُدش ُمنی پ َیچی
نگ
ِ
خدایا بُرشِ نِه واخ َو ن َهنگالی د ِِل مریم

نخستین جشنواره  100ثانیه ای آب و انرژی توسط
وزارت نیرو با همکاری سازمان یونسکو برگزار می شود.
عباسپور مدیر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای
استان کرمان گفت :عالقه مندان می توانند آثار خود
را در سه بخش مستند ،داستانی و انیمیشن تا تاریخ
 17اردیبهشت ماه جاری از طریق سایت جشنواره
ارسال نمایند

سعید-سالمی

هزینه ۲۶میلیارد تومانی برای تهیه

اکسیژن بیمارستانهای جنوب کرمان

رئیس دانشگاه علومپزشکی
جیرفت از نصب تانکرهای ۲۵تنی
اکسیژن با اعتبار۲۶میلیارد تومان
در بیمارستانهای امام جیرفت و
۱۲فروردین کهنوج خبر داد.
اصغر مکارم با اشاره به اینکه
بخشهای کرونایی بیمارستانهای
جنوبکرمان در شرایط فعلی کمبود
اکسیژن ندارند اظهارداشت :اگر پیک
بیماری شدیدتر شود،ممکن است
دچار کمبودهایی شویم.او با بیان
اینکه شیوع ویروس کرونا در جنوب
کرمان بیشتر شده است،افزود :طی
یکی دو هفته آینده همچنان درگیر

پیک این بیماری هستیم.
رئیس دانشگاه علومپزشکی
جیرفت بیانکرد:بیش از ۵۰درصد
بیماران بستری در بیمارستانهای
جنوبکرمان مبتالیان به کرونا
هستند که متاسفانه تعدادی
هم در بخشهای آی سی یو
بستری هستند.او به رنگبندی
شهرستانهای جنوبی استان
کرمان اشاره کرد و گفت:در حال
حاضر  ۲شهرستان قرمز و سه
شهرستان نارنجی داریم.مکارم با
اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از
بیماری به دلیل چرخش ویروس و

در اینستاگرام چه خبر

بخشی هم به دلیل رعایت نکردن
دستورالعملها توسط مردم است
افزود:اگر اصناف مدیریت شود،طی
یکی دو هفته آینده به آرامش نسبی
میرسیم.
مکارم بر حساسیتزایی و افزایش
نظارتها تاکیدکرد و خواستار

مشارکت بیشتر مردم در زمینه
مقابله با ویروس کرونا شد.مکارم به
تزریق واکسن در جنوبکرمان اشاره
کرد و گفت :بیش از سه هزار و ۶۰۰
دوز واکسن طی آخرین مرحله
دریافت کردیم که واکسیناسیون در
حال انجام است.

جهاد کشاورزی جنوب کرمان رتبه ی سوم اجرای سامانه های نوین آبیاری در کشور
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