
معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور :

سقف معافیت مالیاتی 
 در سال جاری ۴۸ میلیون تومان است
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نگرانی از خشکسالی تا بورس 
 رئیس اتاق بازرگانی ایران می گوید دولت باید در ماه های باقی مانده به شفاف سازی عملکرد اقتصادی خود در حوزه های مختلف از جمله بازار سرمایه بپردازد.

گزارش رییس اتاق بازرگانی ایران به رییس جمهور

آغاز واکسیناسیون علیه کرونا، 
ویژه افراد باالی ۸۰ سال در کرمان

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: کل کتاب 
های درسی سال تحصیلی جدید به استان کرمان رسیده و در انبار موجود است.

به گزارش کرمان نو، عباس ضیا در خصوص مراحل ثبت نام کتاب های درســی 
اظهار کرد: ثبت نام به شکل گروهی )توسط مدرسه( و انفرادی )توسط والدین( 

انجام می شود.

کتاب های درسی سال تحصیلی 
جدید به کرمان رسید

صافـی زاده گفت:واکسیناسـیون افـراد بـاالی ۸۰ سـال از 
روز گذشـته در دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان، همزمـان با 

سراسـر کشـور آغاز شـده اسـت.
حسـین صافـی زاده، معـاون بهداشـتی دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمان گفـت: با 
آغـاز گام دوم واکسیناسـیون علیه بیمـاری کوویـد ۱۹ در کشور،واکسیناسـیون 
افراد باالی ۸۰ سـال سـن از روز سه شـنبه ۷ اردیبهشـت ماه در سراسـر کشور و 

به تبـع آن در دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان شـروع شـد.
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افزایش ۳۰۶ درصدی صادرات 
 کرمان در ماه نخست سال جاری

مدیـرکل گمـرکات اسـتان کرمـان گفت:صـادرات اسـتان 
کرمان در فروردین ماه امسـال نسـبت به مدت مشـابه سال 

قبـل ۳۰۶ درصـد افزایـش داشـته اسـت.محمدرضا قـادر افـزود: میـزان صـادرات گمرکات 
اسـتان کرمان،در ماه نخسـت امسـال ۲۷هزار و ۳۲۸تـن بـه ارزش بیـش از ۵۷ میلیون دالر 
بوده که ایـن مقدار به لحـاظ ارزشـی ۳۰۶درصـد و از نظر وزنـی ۶۵۰درصد نسـبت به مدت 
مشابه سـال قبل رشـد داشـته اسـت.او از کشـورهای چین ،هند،آلمان ،عراق ،ترکیه،امارات 
متحـده عربی،ایتالیـا و روسـیه به عنـوان کشـورهای هدف صـادرات اسـتان کرمان نـام برد 
و گفت:ترکیـب ارزش کاالی صادراتـی ایـن اسـتان در فروردین مـاه امسال،شـامل پسـته و 
مغز پسـته بـه ارزش۳۴میلیـون و ۳۹هـزار دالر، مصنوعـات مسـی بـه ارزش ۱۸میلیـون و 
۷۰۸هـزار دالر،مشـتقات نفتی بـه ارزش ۲میلیـون و۲۹۸ هـزار دالر،فرومولیبـدن به ارزش 

۷۸۷هـزاردالر و گرانول بـه ارزش ۴۸۰هـزار دالر بوده اسـت.

ادامه مطلب را در 
صفحه 2 بخوانید 

صفحه 1 را 
بخوانید
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تومــان  ۵۰۰ قیمــت          ۱۴۰۰ اردیبهشــت   ۸ چهارشــنبه         ۹۷۰ پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

۱۶۱۶ میلیون  میلیون 
کولر آبی از آب کولر آبی از آب 
شرب می خورندشرب می خورند
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ما را در تلگرام دنبال کنید

۷۸بستری جدید و ۴فوتی در شبانه روز گذشته
ــکی  ــی علوم پزش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
شــفیعی،  مهــدی  دکتــر  کرمان،
ــنبه  ــر دوش ــگاه عص ــن دانش ــخنگوی ای س
ــی ۲۴  ــه ط ــان اینک ــا بی ــت ماه ب ۶اردیبهش
ســاعت گذشــته، ۷۸بیمــار جدیــد کرونــا در 
ــده اند،  ــتری ش ــتان بس ــتان های اس بیمارس
گفــت: »۴۱نفــر از آن هــا از حــوزه  دانشــگاه 
علوم پزشــکی کرمــان )شــامل راور، رابــر، 
فــت، بردســیر، کوهبنــان، کرمــان،  با
ــوزه  ــر ح ــه(،۵ نف ــد، ارزوئی ــهربابک، زرن ش
ــر  ــنجان ،۹نف ــکی رفس ــوم پزش ــگاه عل دانش
حــوزه دانشــگاه علــوم پزشــکی جیرفــت و ۲ 
نفــر از بستری شــدگان از حــوزه  دانشــگاه 

ــتند«. ــم هس ــکی ب ــوم پزش عل

ز حــوزه   ین کــه ۲۱نفــر ا و بــا بیــان ا ا
ســیرجان  پزشــکی  علــوم  نشــکده  دا
بســتری جدیــد گــزارش شــده اســت، 
فــزود: »در حــال حاضــر، ۴۹۰ بیمــار  ا
ــتری  ــتان بس ــتان های اس ــا در بیمارس کرون

. » هســتند
ــاران  ــر از بیم ــه داد:»۲۷۲نف ــفیعی ادام ش
بســتری در حــوزه  علوم پزشــکی کرمــان، 
۴۲نفــر حــوزه  علوم پزشــکی رفســنجان، 
۵۸نفــر حــوزه  جنــوب، ۷نفــر در حــوزه  
ــر از  ــم و ۱۱۱ نف ــکی ب ــوم پزش ــگاه عل دانش
حــوزه  دانشــکده علوم پزشــکی ســیرجان 
بســتری هســتند و خدمــات بیمارســتانی 

ــود«. ــه می ش ــا ارائ ــه آن ه ب

پیدمــی  ی ا بتــدا ز ا : »ا ر کــرد ظهــا و ا ا
تاکنــون ۱۸هــزار و ۷۲۴ نفــر در اســتان، 
بســتری  نــا  کرو بــه  بتــا  ا به دلیــل 

. » ند ه ا شــد
مدیــر گــروه مبــارزه بــا بیماری هــای 
واگیــردار دانشــگاه علوم  پزشــکی کرمــان 
ســپس اظهــار کــرد: »متاســفانه در ۲۴ 
ــل  ــه دلی ــی ب ــورد فوت ــته، ۴م ــاعت گذش س
ابتــا بــه ویــروس کرونــا گــزارش شــده کــه 
هــر ۴ نفــر از حــوزه دانشــگاه علــوم پزشــکی 
کرمــان اســت«.  بــه گفتــه  شــفیعی، از 
ــا در اســتان تاکنــون،  ابتــدای اپیدمــی کرون
ــه کوویــدـ  ۱۹  ــه دلیــل ابتــا ب ۲۷۰۲نفــر ب

ــد. ــت داده ان ــود را از دس ــان خ ج

صافـی زاده گفت:واکسیناسـیون افـراد 
ز روز گذشـته در  ا ۸۰ سـال  بـاالی 
دانشـگاه علوم پزشـکی کرمـان، همزمان 

بـا سراسـر کشـور آغـاز شـده اسـت.
حسـین صافـی زاده، معـاون بهداشـتی 
دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان گفـت: 
واکسیناسـیون  دوم  گام  ز  آغـا بـا 
در   ۱۹ کوویـد  بیمـاری  علیـه 
کشور،واکسیناسـیون افـراد بـاالی ۸۰ 
سال سن از روز سـه شـنبه ۷ اردیبهشت 
مـاه در سراسـر کشـور و بـه تبـع آن در 
دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان شـروع 

. شـد
او در تشـریح ایـن خبـر افـزود:در گام 
دوم واکسیناسـیون کرونـا، سـالمندان 
مورد هدف هسـتند و در اولویت نخسـت 
مدنظـر  سـال   ۸۰ بـاالی  لمندان  سـا
قـرار دارند.صافـی زاده بیـان کرد:بـرای 
جلوگیـری از ازدحام،ایـن افـراد بـرای 
انجـام واکسیناسـیون از طریـق مراقبـان 

سـامت فراخـوان می شـوند.
او تصریـح کـرد: پیـش بینـی می شـود 
در ایـن مرحلـه بیـش از ۱۹ هـزار نفـر از 
جمعیـت سـالمند ۸۰ سـال بـه بـاال در 
سـطح دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان 
واکسـینه   ۱۹ بیمـاری کوویـد  علیـه 
شـوند.معاون بهداشـتی دانشـگاه علـوم 
پزشـکی کرمـان بیـان کـرد: امیدواریم با 
همـکاری مردم و بـا برنامـه ریـزی انجام 
شـده بتوانیم افراد باالی ۸۰ سـال سـن، 
تحـت پوشـش واکسیناسـیون قـرار داده 

شـوند.
یـن گـروه  یـان ا د: بـا پا مـه دا دا و ا ا
سـنی،گروه سـنی ۷۵ تـا ۷۹ سـال وارد 
هنـد  ر خوا مرحلـه واکسیناسـیون قـرا
گرفـت و بـه تدریـج گروه های بعـدی نیز 

مـد نظـر هسـتند.
صافـی زاده تاکیـد کـرد:در حـال حاضـر 
سـامانه ای بـرای ثبـت نـام وجود نـدارد؛ 
بلکـه از طریـق مراقبـان سـامت در هـر 
ه بهداشـتی بـه جمعیـت تحـت  یـگا پا
پوشـش اطـاع رسـانی می شـود و افـراد 
باالی ۸۰ سـال سـن برای واکسیناسیون 

فراخـوان می شـوند.

کرمان  آبخیزداری جنوب  و  منابع طبیعی  مدیرکل 
از ممنوعیت صدور مجوز برداشت گیاهان دارویی، 
صنعتی و خوراکی مرتعی از مراتع جنوب کرمان خبر 
نزوالت  کاهش  دلیل  به  گفت:  احمدی  داد.حمزه 
آسمانی طی سال گذشته و نبود بارندگی در چند هفته 
اخیر و عدم رشد کافی گیاهان در صورت برداشت 
دچار آسیب جدی می شوند، اجازه برداشت گونه های 
 گیاهان دارویی از مراتع جنوب کرمان داده نخواهد شد.

کرمان  آبخیزداری جنوب  و  منابع طبیعی  مدیرکل 
خاطرنشان کرد: تنوع اقلیمی در این منطقه موجب شده 
است جنوب کرمان محلی برای رویش صدها گونه گیاهی 
 باشد که نقش مهمی در کمک به معیشت مردم منطقه دارد.

 دکتر احمدی با تاکید بر اینکه بر اساس نظرات فنی و 
کارشناسی هرگونه برداشت با شرایط موجود موجب عدم زاد 
آوری در گیاه می شود افزود: پس از بررسی وضعیت رویش 
گیاهان و شرایط اکولوژیکی آنها و به منظور حفظ و تقویت 
پوشش گیاهی سطح مراتع مقرر شد از هرگونه برداشت تحت 

 عنوان یاد شده از سطح مراتع جنوب کرمان جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی 
جنوب کرمان بصورت شبانه روزی در حال گشت زنی در عرصه 
های ملی بوده و در صورت مشاهده برداشت غیر مجاز گیاهان 
 دارویی و خوراکی با افراد متخلف برخورد قانونی خواهد کرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان ضمن 
اشاره به اینکه دامداران، عشایر و حاشیه نشینان جنگل 
ذینفعان اصلی از مراتع و جنگل ها هستند خواستار 
همکاری الزم آنها با مجموعه اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری جنوب کرمان شد و گفت: مردم هر گونه برداشت 
غیرقانونی و تصرف اراضی ملی را به شماره ۱۳۹ و ۱۵۰۴ 
کد امداد جنگل و مرتع اعام کنند تا ضمن برخورد قاطع 
و قانونی با متخلفین، از ورود خسارت های جبران ناپذیر 
 به عرصه های جنگلی و مرتعی منطقه جلوگیری شود.

وی همچنین در پایان تأکید کرد: این ممنوعیت برداشت در 
سطح مراتع است و برداشت محصوالت فرعی جنگلی منجمله 

بنه و  بادام کوهی تابع ضوابط خاص خود خواهد بود.

کشور  در  اکنون  آبی  کولر  میلیون   ۱۶ حدود 
حدود  متوسط  به طور  و  است  استفاده  درحال 
 ۵۰۰ هزار دستگاه جدید به این تعداد افزوده می شود.

آبفای  بهره برداری  بر  نظارت  و  راهبری  معاون 
کشور گفت: سال آبی جاری )مهرماه ۱۳۹۹ تا آخر 
شیوع  و  بارش ها  کاهش  دلیل  به  شهریور۱۴۰۰( 
تامین  برای  سختی  سال  کرونا  بیماری  گسترده 
 آب است که صرفه جویی در مصرف را الزامی می کند.

»حمیدرضا کشفی« در نشست خبری با موضوع تنش آبی 
و بررسی شرایط تامین آب در تابستان ۱۴۰۰ افزود: امسال 
به طورمتوسط از ابتدای سال آبی جاری تاکنون حدود 
۴۰درصد بارش ها در هم سنجی با پارسال با کاهش همراه 
 بوده که در برخی نقاط وضعیت بارش ها وخیم تر بوده است.

وی ادامه داد: وضعیت بارش ها در حوضه آبریز شرق 
کشور نسبت به دوره درازمدت ۵۲ ساله حدود ۸۰درصد 
کاهش نشان می دهد، در حوضه آبریز فات مرکزی 
که ۱۷ استان کشور را متاثر می سازد، این کاهش 
۵۰ درصد و در حوضه خلیج فارس و دریای عمان ۴۱ 
درصد کاهش روی داده و کاهش بارش ها حتی حوضه 
آبریز دریای خزر را نیز شامل شده، به گونه ای که در 
 این حوضه ۱۸درصد کاهش بارش اتفاق افتاده است.
معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری آبفای کشور 
خاطرنشان کرد: کاهش بارش ها اثر خود را بر روی ورودی 
آب مخازن سدها گذاشته و سبب کاهش حجم موجودی 
آب مخازن سدهای کشور شده است به گونه ای که ۵۰درصد 
ورودی به سدها نسبت به پارسال کاهش یافته است؛ 
به این معنی که ورودی آب به سدها پارسال ۸۰ درصد 
 بود که این میزان به ۵۰درصد کاهش پیدا کرده است.
کشفی ادامه داد: شرایط کاهش بارشی و کاهش حجم 
آب ورودی به سدها در شرایطی است که هنوز به فصل 
و  ایم  نرسیده  بیشتر مصرف  افزایش  و  گرمتر سال 

دارد. شیوع  کشور  در  همچنان  کرونا  بیماری   نیز 
وابستگی  کشور  شهر   ۴۷۰ حدود  گفت:  وی 
سطحی  های  آب  به  ۱۰۰درصدی  تا   ۳۰
روبه رو  ها  بارش  کاهش  آثار  با  همگی  که  دارند 
نشوند. آبی  تنش  دچار  است  ممکن  اما   هستند، 

معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری آبفای کشور افزود: 
کاهش بارش ها اثر منفی بر روی تعدادی از چاه های تامین 
آب داشته، به گونه ای که سبب آلوده شدن و کاهش 
کیفیت آنها شده و به این ترتیب از مدار تامین آب خارج 
 شده اند که خود این امر کار تامین آب را دشوارتر می کند.

کشفی، با بیان اینکه امسال سال سختی در تامین آب است 
 بر رعایت صرفه جویی ۱۵ درصدی در مصرف آب تاکید کرد.
آب کننده  مصرف  عمده ترین  آبی   کولرهای 

گفت:  آبی،  کولرهای  در  آب  مصرف  درباره  وی 
کشور  در  اکنون  آبی  کولر  میلیون   ۱۶ حدود 
حدود  متوسط  به طور  و  است  استفاده  درحال 
 ۵۰۰ هزار دستگاه جدید به این تعداد افزوده می شود.
معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری آبفای کشور 
ادامه داد: در شهر یزد ۲۶۰ هزار کولر آبی در حال 
استفاده است و این عدد در کل استان ۴۰۰ هزار دستگاه 
است،براساس برآوردی که انجام شده در شهر یزد فقط به 
طور متوسط در هر کولر آبی حدود ۴۰ مترمکعب از زمان 
 شروع استفاده از کولر تا پایان آن آب مصرف می شود.

با  یزد  استان  در  ترتیب  این  به  افزود:  کشفی 
میلیون   ۱۶ حدود  فعال،  کولر  هزار   ۴۰۰ وجود 
در  امر  این  که  می شود  تبخیر  آب  مترمکعب 
۱۶۰ روز پیک مصرف شرب و بهداشت است و این 
داد. تعمیم  کشور  کل  در  توان  می  را   موضوع 

وی بر ضرورت بهینه سازی مصرف آب در کولرهای آبی 
تاکید کرد و از تاش برای واداشتن سازندگان این نوع 

کولرها برای بهینه سازی آنها خبر داد.

آغاز واکسیناسیون 
علیه کرونا، ویژه 

افراد باالی ۸۰ سال 
در کرمان

برداشت گیاهان دارویی و خوراکی 
 از مراتع جنوب کرمان ممنوع شد

1۶ میلیون کولر آبی از آب شرب می خورند

حدود 1۶ میلیون کولر آبی اکنون در کشور درحال استفاده است 
 و به طور متوسط حدود ۵۰۰ هزار دستگاه جدید به این تعداد افزوده می شود.
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کشف انبار احتکار روغن موتور 
خودروهای سبک و سنگین در زرند

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان زرند از کشف انبار 
احتکار روغن موتور خودروهای سبک و سنگین در زرند خبر داد.

مهدی باصره در این خصوص گفت: بــا دریافت گزارش مردمی و 
رصد اطاعاتی و با همکاری اماکن ناجا و اتاق اصناف انبار احتکار 
روغن موتور خودروهای سبک و سنگین در زرند، با ارزش بیش از 
یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال، کشف و به ظن احتکار ضبط 

شد و فرم تخلف تهیه و به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
او اظهار داشــت: در راســتای وظیفه ذاتی این اداره و به منظور 
جامه عمل پوشاندن به منویات رهبر معظم انقاب در برخورد با 
تضییع کنندگان حقوق عامه مردم، زنگ هشدار برای محتکرین و 
سودجویان اقتصادی در شرایط امروز اقتصادی جامعه که تشبیه به 
جنگ اقتصادی با مستکبرین دنیا و گروگان گرفتن اقتصاد مردم 

توسط عده ای سودجو به صدا درآمده است.
به گفته باصره، اجناس احتکار شده در سامانه جامع انبارهای اداره 
صمت ثبت نشــده بودند بیش از ۶ هزار و ۸۰۰ لیتر روغن موتور 
ایرانی به ارزش بیش از یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال، است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان زرند ضمن تقدیر از 
همکاری اماکن نیروی انتظامی، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف، از 
صاحبان کسب و کار و واحدها خواست تا هر چه سریع تر نسبت به 
ثبت انبارهای کاال در سامانه جامع انبارها اقدام نمایند و همچنین 
از مردم شهرستان زرند درخواست کرد که هرگونه انبار مشکوک 
و یا اجناس احتکاری مورد رویت خود را به شــماره ۱۲۴ ســتاد 
خبری اداره صمت اطاع دهند تا بــا هماهنگی با متولیان قانونی 

برخوردهای الزم با سودجویان انجام شود.

ثبت نام ۹31 محله و مسجد 
کرمان در مهرواره محله همدلی

مسئول مهرواره محله همدلی در کرمان گفت: از ابتدای ماه رمضان 
تاکنون، ۹۳۱ محله و مسجد اســتان کرمان در پویش سراسری 

مهرواره محله همدل ثبت نام کرده اند.
حجت االســام مصطفی اژدری، مســئول طرح مهرواره محله 
همدلی در کرمان گفت: با توجه به شیوع کرونا به همت همه فعاالن 
فرهنگی، هیئتی ها و مجموعه های جهادی در ماه رمضان تصمیم 
گرفتیم، گره ای از کار و مشــکات مردم باز کنیــم و دنبال حل 
مشکات مردم باشیم؛ بنابراین مهرواره ای به نام محله همدل ایجاد 
شد.او با اشــاره به اینکه از ابتدای ماه رمضان، تاکنون ۹۳۱ محله 
و مسجد اســتان کرمان در این مهرواره ثبت نام کرده اند، افزود: 
امیدواریم بتوانیم با همکاری مردم، مشــکات محات و مساجد 
اطراف را حل کنیم و قطعا این موضوع، باعث امیدبخشی به جامعه 
خواهد شد.حجت االسام اژدری بیان کرد: ثبت مسائل و مشکات 
تا ۱۰ روز دیگر ادامه خواهد داشت و بعد از این زمان، در دهه سوم 
ماه مبارک رمضان تا آخر خرداد ماه، حل مسائل پیگیری می شود.

او با بیان اینکه تاکنون اســتان کرمان در این زمینه رتبه دوم در 
سطح کشور را کسب کرده است، افزود: استان کرمان، بعد از استان 
فارس، بیشترین ثبت نام را داشته و این باعث خوشحالی است که 

مردم دغدغه مند بوده و به دنبال حل مشکات همدیگر هستند.
مسئول طرح مهرواره همدلی در کرمان بیان داشت: بعد از پیگیری 
و حل مســائل محات، به بهترین های شهرستان هدایایی تقدیم 

می شود.
او افــزود: همچنین بهترین محله ای که در ســطح ملی رتبه اول 
تا سوم را کســب کند، ۲۰۰ میلیون تومان جایزه نقدی دریافت 

خواهد کرد.
حجت االسام اژدری ابراز امیدواری کرد: با یاری یکدیگر شهر و 

استان خودمان را آباد کنیم.
او تصریح کرد: هر شخصی در هر گوشه از استان می تواند با مراجعه 
به سایت مهرواره به نشــانی محله همدل، مشکات محله خود را 

ثبت کند.

برخورد جدی در انتظار هنجارشکنان 
مصوبات ستاد کرونا است

فرماندار جیرفت با اشاره به روند افزایشی مبتایان به ویروس کرونا از 
برخورد قانونی با هنجارشکنان مصوبات ستاد کرونا خبر داد.

ابوذر عطاپور وزیری بر رعایت مصوبات ستاد کرونا تاکید کرد و گفت: 
این مصوبات تا اطاع ثانوی باید توسط مردم، اصناف و کارکنان دستگاه 

های مختلف اجرا شوند.
او وضعیت شهرستان جیرفت را قرمز اعام کرد و خواستار مشارکت 

بیشتر مردم و اصناف در زمینه عمل به مصوبات ستاد کرونا شد.
عطاپور وزیری تغییر وضعیت قرمز شهرستان را مشروط به مشارکت 
مردم در رعایت مصوبات ســتاد کرونا دانســت و گفــت: با رعایت 
دستورالعمل های بهداشــتی شــاهد کاهش چرخه ویروس کرونا 

خواهیم بود.
فرماندار جیرفت ارائــه خدمات غیرحضوری، حضــور ۵۰ درصدی 
کارکنان، تعطیلی مشاغل گروه ۲،سه و چهار، تعطیلی تاالرها، اماکن 
ورزشی، ممنوعیت برگزاری مراسمات عزا و عروسی را از مصوبات ستاد 

کرونای شهرستان اعام کرد.
او اظهار داشت: کارکنان اداراتی که تست کرونای آن ها مثبت شده از 
حضور در اداره خودداری و تا ۲ هفته از مرخصی استعاجی استفاده 
کنند.فرماندار جیرفت به تعطیل نکردن برخی صنوف با وجود مصوبات 
ستاد کرونا اشاره کرد و گفت: اتاق اصناف با همکاری سازمان صنعت 
، معدن و تجارت شهرستان ظرف ۲۴ ساعت آینده نسبت به تعطیلی 

مشاغل گروه ۲، سه و چهار اقدام کند.
او ادامه داد: در صورت اجرا نکردن مصوبات ستاد کرونا با هر فردی در هر 

جایگاهی طبق قانون برخورد قانونی می شود.
عطاپور از تشکیل تیمی متشکل از معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
فرمانداری جیرفت، سازمان صنعت، معدن و تجارت، مرکز بهداشت 
و اماکن نیروی انتظامی برای بازدید از بازار در زمینه اجرای مصوبات 

ستاد کرونا خبر داد.
او مقابله با کرونا را نیازمند مشارکت مردم دانست و گفت: پیشگیری 
مقدم تر از درمــان بوده از این رو مردم از حضــور در اماکن عمومی و 

پرازدحام خودداری کنند.
فرماندار جیرفت بر اســتفاده مداوم از ماســک، حفظ رعایت فاصله 

اجتماعی، شست و شوی مداوم دست ها تاکید کرد.
او به برگزاری مراسمات شــب قدر در جیرفت اشاره کرد و گفت: این 

مراسم در فضای باز و حداکثر به مدت ۲ ساعت باید انجام شود.
او ادامه داد: در شب های قدر منع تردد شبانه در سطح شهر برداشته 
می شــود و اقامه نماز عید فطر هم با رعایت پروتکل ها در فضای باز 

بامانع است.

رئیس دادگستری شهرستان بردسیر از حل مشکل 
بازنشستگی ۴۸ نفر از کارگران کارخانه قند بردسیر 
با ورود و حمایت دستگاه قضایی خبر داد.حسین 
رمضانی زاده افزود: با توجه به توقف فعالیت تولیدی 
کارخانه قند بردسیر از سال ۸۶و عدم پرداخت بدهی های این واحد 
تولیدی طی سالیان متمادی،مشکات متعددی برای کارگران این 
کارخانه ایجاد شده بود.او اظهار کرد: تعداد قابل توجهی از کارگران 
که دارای شرایط بازنشستگی بودند به علت عدم پرداخت مابه التفاوت 
حقوق با مشکل مواجه بودند که با ورود دستگاه قضایی،ترتیبی اتخاذ 
شد تا مابه التفاوت قانونی توسط کارگران به سازمان تأمین اجتماعی 
پرداخت و امکان بازنشستگی فراهم شود و سپس با طرح دادخواست 
در دادگستری،مبلغ پرداختی از کارفرما که قانوناً مکلف به پرداخت 

مبلغ بوده وصول شود.

مدیرکل گمرکات استان کرمان گفت:صادرات استان 
کرمان در فروردین ماه امسال نسبت به مدت مشابه 

سال قبل ۳۰۶ درصد افزایش داشته است.
محمدرضا قادر افزود: میزان صادرات گمرکات استان 
کرمان،در ماه نخست امسال ۲۷هزار و ۳۲۸تن به ارزش بیش از ۵۷ 
میلیون دالر بوده که این مقدار به لحاظ ارزشی ۳۰۶درصد و از نظر 
وزنی ۶۵۰درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.او از 
کشورهای چین ،هند،آلمان ،عراق ،ترکیه،امارات متحده عربی،ایتالیا 
و روسیه به عنوان کشورهای هدف صادرات استان کرمان نام برد 
و گفت:ترکیب ارزش کاالی صادراتی این استان در فروردین ماه 
امسال،شامل پسته و مغز پسته به ارزش۳۴میلیون و ۳۹هزار دالر، 
مصنوعات مسی به ارزش ۱۸میلیون و ۷۰۸هزار دالر،مشتقات 
نفتی به ارزش ۲میلیون و۲۹۸ هزار دالر،فرومولیبدن به ارزش 
۷۸۷هزاردالر و گرانول به ارزش ۴۸۰هزار دالر بوده است. مدیرکل 
گمرکات استان کرمان  به ۲۲میلیون و۶۷۴هزار دالر واردات صورت 
گرفته در ابتدای سال جاری از گمرکات استان کرمان اشاره کرد 
و گفت:عمده کاالهای وارداتی استان کرمان شامل اجزا و قطعات 
خودرو به ارزش بیش از ۷میلیون دالر،سایر اقام واردات به ارزش۶ 
میلیون و۶۱۶ هزار دالر،اجزا و قطعات مودم به ارزش سه میلیون دالر 
، لوازم صنعتی و برقی به ارزش۲میلیون و۷۰۳هزاردالر و سایر لوازم و 
ماشین آالت صنعتی به ارزش یک میلیون و۸۱۶هزار دالر بوده است 
که از کشورهای چین ،انگلستان،ایاالت متحده، ژاپن ،کره جنوبی، 

هندوستان،مالزی، آلمان،اسپانیا و ایتالیا وارد شده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت:در سال 
گذشته زمینه آزادی ۳۵۳ مددجوی واجد شرایط 
جرایم غیرعمد با پرداخت ۱۵ میلیارد و ۴۹۱ میلیون 
و ۷۳۰ هزار تومان فراهم شده است.یداهلل موحد در حاشیه برگزاری 
جشن گلریزان جهت آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و بدهکاران مالی 
استان کرمان در تهران اظهار کرد:در سال گذشته ۲۰ جشن گلریزان 
برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد به صورت حضوری با جمعیت 
محدود و به صورت غیرحضوری برگزار شد که در این جشن ها طی 
سال گذشته در مجموع ۱۰میلیارد و ۴۸۰میلیون تومان تعهد خیران 
حاصل و تاکنون هشت میلیارد و۶۰۰ میلیون تومان معادل ۸۵ درصد 
محقق شده است.او افزود:در سال گذشته زمینه آزادی ۳۵۳مددجوی 
واجد شرایط جرایم غیرعمد با پرداخت ۱۵میلیارد و ۴۹۱میلیون و 

۷۳۰ هزار تومان فراهم شده است.
موحد با اشاره به برگزاری ۲۲جلسه هیات امناء ستاد دیه استان کرمان 
در سال گذشته،تصریح کرد: طی سال گذشته ۳۳۶ نفر از مددجویان 
جرایم غیرعمد زندان های استان کرمان با پرداخت ۱۰ میلیارد و 
۶۶۸ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان از محل کمک های مردمی، خیران و 

نهادهای دولتی و غیردولتی آزاد شده اند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: همچنین در سال 
گذشته ۹ مددجوی جرایم غیرعمد با پرداخت یک میلیارد و ۲۶۵ 
میلیون تومان از محل تسهیات قرض الحسنه بانک های عامل و ۸ 
نفر با پرداخت یک میلیارد و ۲۸۵ میلیون و ۸۵۸ هزار تومان از محل 

کمک های صندوق تامین خسارت های بدنی آزاد شدند.
او به کمک ویژه یک میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومانی ستاد دیه کشور 
به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد استان کرمان اشاره و بیان کرد: 
در سال گذشته همچنین ۷۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از سوی 
بنیاد مستضعفان به آزادی مددجویان جرائم غیر عمد استان کرمان 
اختصاص یافته است.موحد با اشاره به برگزاری ۱۳۰جلسه صلح و 
سازش در استان کرمان طی سال گذشته و مذاکره با ۲۰۸ نفر از 
شاکیان، گفت: در قالب این جلسات ۲۲۰ میلیارد تومان اخذ گذشت 

و تخفیف بدهی مددجویان حاصل شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان گفت: اختاس ۱۱ میلیارد تومانی که توسط عامان معدودی 
در بیمارستان شهید باهنر شهر کرمان انجام شده بود، در سال گذشته 
کشف شد که با ارجاع پرونده به دستگاه قضائی منتظر صدور حکم 

هستیم.
مسعود مقدری درباره اختاس ۱۱ میلیاردی در یکی از بیمارستان 
های کرمان اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی از نظارت دستگاه های 
بیرونی همواره استقبال کرده و به خصوص در این موضوع خاص از 
هرگونه همکاری دریغ نداشته که خود باعث پی بردن  و کشف حقایق 

شده است.
او افزود: این اختاس که توسط عامان معدودی در بیمارستان شهید 
باهنر شهر کرمان انجام شده بود  در سال گذشته کشف شد که با ارجاع 

پرونده به دستگاه قضائی منتظر صدور حکم هستیم.
سازمان بازرسی کل کشور در خبری اعام کرد:در راستای بررسی 
عملکرد مالی دانشگاه علوم پزشکی استان و یکی از بیمارستان ها 
ماحظه شد مسئول امور مالی بیمارستان، از ابتدای سال ۱۳۹۸ با  
مشارکت پیمانکاران دارویی، طبخ و توزیع و خدمات و تنظیف اقدام به 
ثبت ۱۱۰ میلیارد ریال سند صوری در سیستم حسابداری بیمارستان 
کرده و تا زمان کشف جرم مبلغ ۸۴ میلیارد ریال از وجوه بیمارستان به 

این پیمانکاران پرداخت شده است.
با پیگیری انجام شده تاکنون جمعاً ۵۸ میلیارد ریال از وجوه اختاس 

شده توسط متهمان پرونده به بیمارستان برگشت داده شده است.

مشکل بازنشستگی ۴۸ کارگر 
کارخانه قند بردسیر حل شد

افزایش 3۰۶ درصدی صادرات 
کرمان در ماه نخست سال جاری

آزادی 3۵3 زندانی جرایم غیرعمد 
استان کرمان در سال گذشته

اختالسگران بیمارستان باهنر 
کرمان در انتظار صدور حکم

خبر

خبر

خبر

خبر برکتی به نام نان

 

بانوان روستایی و عشایر مناطق سردسیر و گرمسیر 
جیرفت نیز از گذشته تا به امروز، نان های مختلفی می پزند 
که عشق و عاقه زنان هنرمند  این منطقه  برای پخت آن، 
صحنه های بی نظیری را خلق می کند و  ثمره این تاش، 

نان هایی با طعم و شکلی دلپذیر می شود. 
 در کنار زنان روستایی و عشایری نشستن و نان سنتی 
منطقه جیرفت را از دستان آن ها داغ چشیدن نیز حکایت 
شنیدنی دارد. نان هایی که هر کدام  نحوه پخت، شکل ، 
طعم  و مزه های مختلفی دارند و هر کدام نام مختلفی را به 

خود اختصاص داده اند.
پخت انواع نان های سنتی از جمله نان تنوری، نان تابه 
ای، نان تیری، نان دوتابه ای )ُکماچی(، نان روغن جوشی، 
نان توریگی و غیره در جیرفت مرسوم است که ما با هم 
نشینی زنان هنرمند روستایی و عشایری جیرفت، کم و 

کیف پخت این نان ها را جویا شدیم. 
نان تنوری

 شاید بسیار شنیده ایم که " تا تنور گرم است نان را 
بچسبان" ضرب المثلی که در بین مردم آشنا است. 
حاال حکایت نان تنوری، یکی از نان های سنتی در 

جیرفت است. 
فاطمه سنجری یکی از زنان روستایی در جیرفت 
درباره دستور پخت این نان گفت: برای پخت نان 
تنوری، ابتدا آرد را با آب خمیر کرده و مقداری خمیر 
مایه، نمک و در صورت تمایل، مقداری رازیانه داخل 
خمیر می ریزیم. آن را باید خوب ورز داد تا به راحتی 
پشت دست زده شود یا به اصطاح محلی به ری آید تا 

نان خوبی درست شود.
 او با اشاره به اینکه خمیر باید یک ساعت استراحت کند 
تا تُرش شود،افزود: سپس خمیر را چانه کرده و ۱۵ دقیقه 
دیگر می گذاریم تا چانه خودش را بگیرد. سنجری با اشاره 
به اینکه برای پخت این نان به تنور نیاز است، بیان کرد: 
باید داخل تنور، هیزم فراوان ریخت و تا سفید شدن کامل 
دیوار آن )تنور باید داغ شود( صبر کرد و اینجاست که باید 

گفت:تا تنور گرم است نان را بچسبان.
 وسیله دیگری برای پخت نان نظرم را به خود جلب کرد 
که از خانم سنجری پرسیدم  و او با حوصله گفت: این نان 
بنه است که چانه های آماده شده را به وسیله آن به تنور 
می چسبانیم؛اگر بخواهیم روی نان را تزیین کنیم مقداری 
گل خشت، سیاه دانه و کنجد را ترکیب کرده و روی نان 
بنه می ریزیم، سپس خمیر را روی نان بنه پهن می کنیم 

و به تنور می چسبانیم. 
این زن روستایی در حین اینکه در کنار حرارت و گرمای 
تنور چانه ها را روی نان بنه پهن می کرد و به دیوار تنور می 
زد، به من نگاهی کرد و گفت:  ۱۰ دقیقه صبر کنی، نان 

تنوری آماده می شود. 
او همزمان که چانه دیگری را برای پخت آماده می کرد، 
از گذشته هم برایم سخن گفت و افزود: در قدیم که 
خمیر مایه یا خمیر تُرش وجود نداشت، زنان روستایی و 
عشایری برای تهیه  آن  یک کاسه آرد، آب، مقداری نمک 

و دوغ یا آبلیمو را باهم ترکیب می کردند و  این خمیر را 
حدود ۱۲ ساعت در دمای اتاق نگهداری می کردند تا 
آماده شود و هر زمان که می خواستند نان بپزند، مقداری 

از  این خمیر را به آردها اضافه می کردند. 
 دیگر بوی تازه  نان تنوری، فضای زیبا و  با صفای منزل 
خانم سنجری را پر کرد و نان داغ را از تنور بیرون آورد و 

به من داد.
نان تابه ای )نان ترشی(

 گاهی در بین روستاها و عشایر؛ حتی تعبیه مکانی برای 
طبخ نان نیز زیبایی خاص خود را دارد. مکانی که شاید 

نتوان مانند آن را در نانوایی های شهر دید. 
 راضیه امیری یکی از زنان روستایی در جیرفت با اشاره به 
اینکه برای پخت نان تابه ای) نان ترش( باید جایی را  آماده 
کنیم که به آن کوُدم گفته می شود، گفت: برای آماده 
کردن این مکان، سه عدد سنگ به صورت مثلث شکل 
دور ذغال ها می گذاریم که به آن سه کنج می گویند. به 

طوری که تابه به راحتی روی آن قرار گیرد. 
او ادامه داد: تابه را روی سه کنج گذاشته بعد از گرم شدن، 
مقداری خمیر روی تابه ریخته و با پشت دست، دور تا دور 
تابه، پهن می کنیم مرحله بعد تابه را برعکس می کنیم تا 

حرارت مستقیم به نان برسد.
امیری با اشاره به اینکه وقتی نان آماده شد آن را با 
وسیله ای فلزی مخصوص به نام َهُسم از تابه جدا می کنیم. 
 از خانم امیری پرسیدم، خمیر نان تابه ای، چه طور آماده 
می شود؟ او گفت: برای درست کردن نان تابه ای، آرد را 
داخل بادیه بزرگی ) قابلمه هایی که دسته ندارند(  ریخته، 
آب، نمک و مقداری خمیر مایه یا خمیر ترش  به آن 

اضافه می کنیم. 
او افزود: خمیر این نان باید شل باشد و  برای شل شدن 

خمیر، مقدار آب بیشتری به آرد اضافه می کنیم.
این زن روستایی با حوصله  گفت: باید خمیر را حدود یک 
ساعت کنار قرار داد تا به اصطاح به ری آید؛ البته زمان 
آماده شدن خمیر برای پخت، بستگی به مقدار خمیر مایه 
دارد و هر چه خمیر مایه بیشتر باشد،خمیر زودتر آماده 

می شود؛ گرچه بهتر است مقدار خمیر مایه کم باشد.
نان تیری، همسفر کوچ عشایر

نان تیری،همسفر سفرهای طوالنی مردمان در گذشته 
بود و امروز نیز بعضا عشایر در زمان کوچ از  آن استفاده 

می کنند.
بهجت امیری، یکی از زنان عشایر میجان که پخت نان 
گرم برای فرزندان خود را همیشه در راس کارهای خود 

قرار می دهد، از نان تیری برایم سخن گفت. 
او گفت:نان تیری بسیار نازک و خوشمزه هست و اصوال 
پخت این نان، بین عشایر مرسوم است و آن ها هنگام 

کوچ، این نان را درست کرده و با خود می برند.
امیری با اشاره به اینکه به دلیل نداشتن خمیرمایه، زمان 
نگهداری این نان، بسیار طوالنی است، ادامه داد: در قدیم 
که مسافرت ها طوالنی بود، مردم نان تیری خشک شده 

همراه خود می بردند. 
او درباره طریقه درست کردن خمیر نان تیری گفت: 
خمیر این نوع نان، کمی از خمیر نان تنوری سفت تر است 
و تفاوت این نوع خمیر با خمیر های دیگر در این است که 

به مایه خمیر نیاز ندارد، به همین دلیل نیاز نیست خمیر 
را استراحت دهیم و به محض درست شدن، خمیر برای 

پخت آماده است.
 این زن عشایری که با سلیقه تمام خمیر را به صورت 
چانه های بسیار کوچک روی سفره سنتی که از پشم 
گوسفند درست می شود، می گذاشت، گفت: دخترم؛ اگر 

این سفره را نداشتی چانه  ها را روی سینی بگذار. 
 حاال او بلند شد و در حالی که مقدمات پخت نان  را آماده 
می کرد، برای من این گونه توضیح داد: برای پختن این 
نوع نان، مثل نان تابه ای باید ۳ عدد سنگ که به آن سه 
کنج می گویند، دور آتش قرار دهیم، کمی خاکستر را با 
آب ترکیب کرده داخل تابه می ریزیم تا نسوزد، حاال تابه را 
برعکس کرده و روی آتش قرار داده بعد یکی یکی چانه ها 
را روی تخته گذاشته و به وسیله چوب بسیار نازک و صافی 
پهن می کنیم.  این چوب، مخصوِص درست کردن نان 

تیری است که به آن تیر نان پز گفته می شود. 
 امیری ادامه داد: در این مرحله، خمیر بسیار نازک می شود 
و  باید به صورت ماهرانه آن را روی تیرنان پز قرار داد و یکی 
پس از دیگری پشت تابه می گذاریم. چانه اول که پشت 
تابه قرار گرفت، چانه دوم را پهن کرده و روی نان اولی قرار 
می دهیم حاال خمیر هایی که پشت تابه قرار گرفته را به 

وسیله تیر نان پز برعکس کرده تا نان بعدی بپزد. 
او گفت:این مرحله را تا حدود ۲۰ عدد نان همین طور 
ادامه می دهیم؛اگر بیشتر باشند، سنگین می شوند؛ چون 
نان ها را باید مرحله به مرحله برعکس کنیم، نان های آماده 
شده را از پشت تابه برداشته و چانه های بعدی را به همین 

شیوه می پزیم.
این زن عشایری بیان کرد: اکنون به دلیل وجود امکانات 
اجاق مخصوص تیری پزی وجود دارد و بانوان دامدار 
و عشایر جیرفتی برای درست کردن نان تیری از اجاق 
گاز نیز استفاده می کنند و این، کار را کمی راحت تر از 

قبل کرده است. 
نان دو تابه ای )نان کماچی(

نان دو تابه ای، همان طور که از نامش پیداست برای پخت 
آن از دو تابه استفاده می شود.

 با خانم سنجری یکی دیگر از بانوان روستایی همراه شدم 
تا  کمی از نان دو تابه ای یا نان کماچی برایم بگوید.

او گفت: خمیر نان دو تابه ای کمی از نان تنوری شل تر 
است؛ یعنی باید مقدار بیشتری آب به خمیر اضافه و حدود 

یک ساعت صبر کرد تا خمیر آماده شود. 
خانم سنجری همان طور که آتش را روشن می کرد، 
توضیح داد: کمی زغال زیر تابه می ریزیم و سپس تابه را 
به صورت برعکس روی زغال ها قرار می دهیم، هیزم ها 
را روی تابه ریخته سپس تابه دوم را روی آتش می گذاریم 
تا داغ شود داخل تابه دوم را کمی چرب می کنیم تا نان 
به راحتی از آن جدا شود؛ البته برخی به جای تابه از سر 
قابلمه ای که لبه دار باشد و در اصاح محلی به آن سر َقلیف 

یا َغلیف  می گویند، استفاده می کنند. 
 او ادامه داد: بعد از داغ شدن، خمیر را داخل تابه یا سر 
قابلمه )قلیف( گذاشته و پهن کرده سپس زیر تابه اول 
قرار می دهیم، هر چند دقیقه یک بار نان را نگاه کرده  و 
هیزم ها را روی تابه کاما پهن می کنیم تا حرارت یک 

دست به تمام قسمت های نان برسد.
نان روغن جوشی

در بین مردمان جیرفت، پخت چند نوع دیگر نان نیز 
مرسوم است از جمله: پخت نان روغن جوشی که همچون 
سایر نقاط استان کرمان، بیشتر برای مراسم ختم و فاتحه 
خوانی مرسوم است؛ اما خوشمزگی و خاصیت  آن، افراد را 
ترغیب می کند تا این نان را در هر زمانی جزو برنامه های  

غذایی خود قرار بدهند. 
برای پخت این نان، ابتدا آرد را خمیر کرده و مقداری 
زردچوبه، نمک، خمیر مایه، زعفران و گشنیز به آن اضافه 
می کنیم؛ البته در صورت تمایل به جای آب، می توان از 
شیر نیز استفاده کرد و ۲۰  تا ۳۰ دقیقه صبر می کنیم تا 

خمیر آماده پخت شود. 
 ماهیتابه را روی آتش یا اجاق گاز گذاشته و روغن محلی 
که از شیر گوسفند و گاو درست می شود را داخل آن 
می ریزیم و صبر می کنیم تا روغن داغ شود، بعد خمیر را 
به اندازه های کوچک روی یک سینی پهن کرده؛ سپس 

داخل روغن می گذاریم تا سرخ شوند. 
نان تو ریگی

در قدیم نان های دیگری از جمله نان تو ریگی در بین مردم 
جیرفت پخته می شد؛ البته پخت این نوع نان در شب سده 

مرسوم بوده و آن را بیشتر چوپانان درست می کردند.
نحوه درست کردن نان تو ریگی، بسیار متفاوت بوده و 
خمیر آن بسیار سفت است؛ یعنی مقدار آب کمتری 
در آرد می ریزیم و سپس به آن نمک و خمیر مایه اضافه 
می کنیم و حدود یک ساعت صبر می کنیم تا خمیر 

تُرش شود.
 برای پخت آن، باید مقداری شن آماده کرد و روی آن ها 
آتش روشن می کنیم، اینقدر هیزم می ریزیم تا زغال 
فراوانی درست شود و شن ها بسیار داغ شوند، حال زغال ها 
را کنار زده، خمیر را پهن می کنیم قطر و ضخامت خمیر 
باید خیلی زیاد باشد و خمیر را بدون تابه و یا هر وسیله 
دیگری، وسط شن های داغ قرار می دهیم و  زیر و روی 
خمیر، شن داغ می گذاریم. خمیر به وسیله حرارت 
شن ها می پزد. زمان پخت این نان، حدود ۲  تا ۳ ساعت 

طول می کشد تا نان آماده شود.
 استشمام بوی خوش نان های سنتی عشایر و 

روستاها در شهرها 
یکی از گنجینه های ارزشمندی که در روستا ها و در 
بین عشایر کشورمان وجود دارد،  پخت نان است که به 
عنوان یک سنت، نسل به نسل در حال انتقال است و 
همه مشتاق استشمام بوی خوش نان تازه و سنتی آن 
هستند و کم تر کسی پیدا می شود که با پخت نان های 
سنتی در روستاها و در بین عشایر، خاطره ای نداشته 
باشد؛ چرا که بوی نان روستا ها و عشایر، هرگز از یادها 
نمی رود، عاوه بر این ها نمی توان از خاصیت بی نظیر 

نان های سنتی غافل بود.
خاصیتی که می تواند افراد را برای تهیه این نان ها ترغیب 
کند؛ پس جای اقدامات کارشناسی وجود دارد تا این 
ظرفیت، زمینه ای برای درآمدزایی و اشتغال روستائیان و 
عشایر فراهم کند و این نان ها با سفر خود به نقاط مختلف، 

بوی خوش روستاها را به شهرها منتقل کنند. 

باشگاه خربنگاران جوان

گزارش

نان، محصولی که هر زمان نام آن برده می شود، برکت 
را با خود به همراه می آورد. خوراکی که بی شک، 
همه روزه در سبد غذایی همه خانواده ها جای دارد و 
این کاالی پر طرفدار، پاسخگوی تمام سالیق است، 
عده ای تافتون را می پسندند و عده ای سنگک را؛ 
گاهی هم عده ای به نان نازک رضایت می دهند و نان 
لواش را برای خرید انتخاب می کنند و گاهی افرادی 
نان فانتزی را می پسندند؛ اما به هر حال این محصول 
پربرکت، طرفداران زیادی دارد.
طریقه پخت نان در گوشه گوشه  سرزمین کهن 
ایران، زیبا و شنیدنی است. زنان هنرمند این دیار 
در برخی از  مناطق ایران با دستان پرتوان خود و با 
تاسی به شیوه گذشتگان، نان هایی می پزند که بوی 
مطبوع آن هر کسی را مشتاق چشیدن طعم بی 
نظیر آن می کند. 

ران
نگا

خبر
اه 

شگ
: با

س
عک

در جیرفت نه تنها نام نان متفاوت است؛ بلکه تنوع در مکان و وسایل پخت و طعم و شکل 
این محصول پربرکت نیز بی نظیر و قابل توجه است.

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های 
فاقد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی 
و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۳۳۷ هیـات دوم  
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبت ملـک زرند تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضـی آقای روح 
الـه همتـی سـراپرده فرزنـد محمد به شـماره شناسـنامه ۱۲۱۹ صـادره از زرند در یـک باب خانه 
بـه مسـاحت  ۲۳۸ مترمربـع از پـالک ۷۵۶۱ اصلـی واقـع در زرنـد ۲۰ متـری محـرم خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای غالمعبـاس نظریـان محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت 

صـادر خواهـد شـد. م/الف ۶
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۱/۲۵

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۲/۸
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اگهی حصر وراثت 
احترامـا در خصوص دادخواسـت تقدیمی خواهان 
حصروراثـت  خواسـته  بـه  دسـتخوان   صفیـه 
توضیـح داده شـادروان چـراغ دسـتخوان فرزنـد 
دادعلـی  بـه ش ش ۵۳۶۹۷۷۸۷۲۸  در تاریخ ۱۳۸۹/۷/۲ در 

رودبارجنـوب فـوت نمـوده ووارث حیـن فـوق عبارتنـد از :
۱- غالم عباس دستخوان فرزند چراغ 

۲-کاظم  دستخوان فرزند چراغ                    
۳-منصور دستخوان فرزند چراغ   )فرزندان پسر متوفی(                 

۴-زهرا دستخوان فرزند چراغ                    
۵-فاطمه دستخوان فرزند چراغ                    
۶- امنه دستخوان فرزند چراغ                    

۷-مریم دستخوان فرزند چراغ )فرزندان دختر متوفی(                   
۸- صفیـه دسـتخوان فرزنـد مونس)همسـر دائمـی متوفـی( 
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیر االنتشـار محلـی آگهی 
میشـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیت نامـه ازمتوفی 
نـزد اشـخاص باشـد یـک مـاه از نشـر آگهـی بـه دادگاه تقدیم 

دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد.
 رئیس شوراحل اختالف شماره دو .بهروز عربی .م الف :749

آگهي تحديد حدود اختصاصی  
چـون ششـدانگ یکباب خانـه پالک شـماره ۱۶۵۲۱ 
فرعـی از ۳۹۶۸ - اصلـی واقـع در بخـش ۲ کرمـان 
بـه مسـاحت ۱۵۰ مترمربع بـه ادرس کرمان خیابان 
شـهیدان ماهانـی کوچـه ۳۱ فرعـی سـوم سـمت چـپ مـورد 
تقاضـاي خانـم رضوانـه سـعیدی گراغانـی مـی باشـد تاکنـون 
تحديـد حدود نشـده و نیـاز به تحدید حـدود دارد و اعمال تبصره 
ذیـل مـاده ۱۵ قانـون ثبـت هـم میسـر نمـی باشـد لـذا حسـب 
درخواسـت مالـك بـه شـماره ۲۴۷۹- ۱۴۰۰/۰۲/۰۷  بدینوسـیله 
آگهـي تحديـد حـدود اختصاصي منتشـر و عمليـات تحديدي از 
سـاعت ۸ صبح روز ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ در محل شـروع و بعمل خواهد. 
آمـد لـذا بـه مالـك يـا مالكيـن امالك مجـاور رقبـه مزبـور اخطار 
مـی گـردد کـه در موعـد مقـرر در این اعـالن در محـل وقوع ملك 
حاضـر و در صـورت عـدم مراجعـه مجاوريـن عمليـات تحديدي 
بـا معرفـي مالـك انجـام و چنانچـه كسـي نسـبت بـه حـدود و 
حقـوق ارتقاقـي آن اعتراضي داشـته باشـد طبـق مـاده ۲۰ قانون 
ثبـت حداکثـر ظـرف مـدت ۳۰ روز پـس از تنظیـم صورتمجلس 
تحديـدي اعتـراض خـود را کتبا به ایـن اداره اعـالم نماید و ظرف 
مـدت يكمـاه از تاریـخ اعـالم اعتـراض مهلـت دارند تا بـه دادگاه 
صالحـه مراجعـه و اقـدام بـه تقدیـم دادخواسـت نموده و رسـید 
تقدیم دادخواسـت را از دادگاه اخذ و به این اداره تسـلیم نمایند. 
بديهـي اسـت پس از مضـي مهلت ياد شـده و ارائـه گواهي عدم 
تقديم دادخواسـت توسـط متقاضي ثبت عملیات ثبتي بنام وي 
ادامـه خواهـد یافت و هیچگونه ادعايي مسـموع نخواهـد بود. م 

الـف ۱۲۹- تاريـخ انتشـار ۰۲/۰۸/ ۱۴۰۰ 
محمود مهدی زاده – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 2 
کرمان – از طرف امید صاعدپ

آگهی فقدان سند مالکیت  
چون اقای حسـین درینی  مالک ششـدانگ پالک 
۱۹۰ فرعـی از ۵۷۹-اصلـی واقـع در بخش۴۵کرمان 
بـا ارائـه دو برگ شـهادت شـهود تصدیق شـده ادعا 
واعـالم نمـوده اصل سـند مالکیت پـالک اخیرالذکر کـه قبال ذیل 
ثبـت ۲۵۴۲صفحـه  ۲۱۱دفتـر۱۷ امـالک محلـی جیرفـت صادر 
وتسـلیم شـده اسـت بعلـت جابجـای مفقـود گردیـده واز ایـن 
اداره تقاضـای صدورسـند مالکیـت المثنـی پـالک فـوق را نموده 
لـذا بنـا به درخواسـت نامبرده وبرحسـب دسـتورتبصره یک ماده 
۱۲۰آییـن نامـه – قانون ثبـت مراتب در یک نوبـت آگهی میگردد 
تا چنانچه شـخص یا اشـخاصی مدعی انجام معامله نسـبت به 
ملـک مرقـوم ویـا وجود اصل سـند مالکیت مـورد ادعا نـزد خود 
می باشـند از تاریخ انتشـار آگهی )یک نوبت اسـت (ظرف مدت 
۱۰روز مراتب را با ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله کتبا به 
اداره ثبت اسـناد وامالک شهرسـتان جیرفت اعالم نمایند بدیهی 
اسـت پـس از انقضـای مهلـت مقـرر در آگهـی )۱۰روز(هیچگونه 
ادعایـی از هیچکس مسـموع نخواهد بود وایـن اداره وفق ضوابط 
و مقـررات نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی بنـام مالک 

اقـدام خواهـد نمود .
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت.م الف 87

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک رودبارجنوب

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئین نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی و 
ساختمانهای فاقدسند رسـمی برابررای شـماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۷۹۰۰۰۴۱۸-۹۹/۸/۶هیات اول موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر رودبـار جنـوب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقـای ناصر 
دسـت موسـی فرزند کمال بشـماره شناسـنامه ۲۴۹۵صادره ازرودبارجنوب درششدانگ یک قطعه 
زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ۱۹۹۴۵۵.۶۸متـر مربـع پـالک ۳۵فرعـی از۲۵۶- اصلـی مفـروز و 
مجـزی شـده از پـالک ۲۵۶اصلـی قطعـه سـه واقـع در رودبـار جنوب –روسـتای چـاه علی کپری 
خریداری از مالک رسـمی آقای کمال دسـت موسـی محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصله ۱۵روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الف:۷۵۰

 تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰۱/۲۵ 
 تاریخ انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۲/۸

 علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

اگهی حصر وراثت 
احترامـا در خصوص دادخواسـت تقدیمـی خواهان 
بـه خواسـته حصروراثـت  عبـاس سـاالری  غـالم 
توضیـح داده شـادروان دادعلـی دسـتخوان فرزنـد 
حسـن  ش ش ۱۳۲۳ در تاریـخ ۱۳۷۵/۵/۱ در  رودبـار جنـوب 

فـوت نمـوده ووارث حیـن فـوق عبارتنـد از :
۱-  گلزاردستخوان فرزند دادعلی     

۲-مختاردستخوان فرزند دادعلی                    
۳-رستم دستخوان فرزند دادعلی                    

۴- چراغ دستخوان فرزند دادعلی )فرزندان پسر متوفی(                   
۵- نبات دستخوان فرزند دادعلی                    

۶- حیات دستخوان فرزند دادعلی                    
۷- مه روزدستخوان فرزند دادعلی                    

۸- بلقیس دستخوان فرزند دادعلی )فرزندان دختر متوفی(                   
۹- کنیزغالشاهی رودباری فرزند فرج )همسر دائمی متوفی (        
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیـر االنتشـار محلـی آگهـی 
میشـود چنانچه کسـی اعتراض دارد یا وصیت نامـه ازمتوفی نزد 
اشـخاص باشـد یک ماه از نشـر آگهی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال 

گواهی صـادر خواهد شـد .
رئیس شوراحل اختالف شماره دو.بهروز عربی.م الف :104

اگهی حصر وراثت  
احتراما خواهشـمند اسـت بـا توجه به دادخواسـت 
فاطمه چتر سـیما  فرزند عیسـی به خواسته حصر 
وراثـت ورثـه مرحوم سـعیدی سـابقی فرزند مهدی 
در یـک نوبـت روزنامـه چاپ شـود تـا چنانچـه ورثـه ای دیگری 
داشـته باشـد یـا وصیـت نامه ای در دسـت کسـی باشـد به این 
مرجـع  مراجعـه نمائیـد در غیـر اینصـورت گواهـی حصـر وراثـت 
صـادر خواهد شـد .ورثه : شـکرهللا سـابقی فرزند مرحـوم - بهزاد 
سـابقی فرزنـد مرحـوم - اصغـر سـابقی فرزنـد مرحـوم - کمال 
سـابقی فرزنـد مرحـوم - روزخاتـون سـابقی فرزنـد مرحـوم - 
سهیالسـابقی فرزنـد مرحـوم - شـیما سـابقی فرزنـد مرحوم – 

فاطمـه چتر سـیما همسـر مرحوم.
شورای حل اختالف جازموریان .فقیر شاهی .م الف :105

آگهی فقدان سند مالکیت 
فرزنـد  دری  صدیقـه  خانـم  اینکـه  بـه  نظـر 
ملـی  ۱وکـد  شناسـنامه  شـماره  بـه  درویـش 
۳۱۶۱۱۰۴۵۰۱صـادره از کهنـوج مالـک ششـدانگ 
یـک بـاب خانه دارای پـالک ۳۷۷۵فرعـی از ۲-اصلـی واقع 
در کهنـوج بخـش ۴۶کرمـان کـه سـند مالکیـت آن ذیل ثبت 
۲۵۰۵۳صفحـه ۱۰۹دفتـر محلی ۱۲۷به شـماره چاپی ۹۳۰۰۲۰ 
سـال ۸۹سـری الـف صـادر وتسـلیم گردیـده ،ضمن تسـلیم 
دو بـرگ استشـهادیه محلی تصدیق امضاءشـده اعالم نموده 
که سـند مالکیت پالک فوق مفقود شـده ودر خواسـت سـند 
المثنـی نمـوده اسـت ،لـذا بـا اسـتناد تبصـره یـک اصالحـی 
مـاده ۱۲۰آییـن نامـه قانـون ثبـت مراتـب یـک نوبـت آگهـی 
میشـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت به 
ملـک فـوق الذکـر یـا وجود سـند مالکیت نـزد خود میباشـد 
ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار آگهـی بـه اداره ثبـت 
شهرسـتان کهنـوج مراجعه واعتراض خود را ضمـن ارائه اصل 
سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم نمایـد واال پـس از 
مـدت مذکـور نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت المثنـی اقدام 

خواهـد گردیـد .
اصغر نارویی - رئیس ثبت اسناد وامالک کهنوج .م الف :56



1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4   
3پیامــک شــما را دربــاره این صفحه مــی خوانیم سال چهارم | شماره پیاپی 970 

چهارشنبه  8 اردیبهشت 1400 کاغذ ایران

سکه یادبود طا و نقره سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در کرمان رونمایی شد.
روز گذشته طی مراسمی در بیت الزهرای کرمان و با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 
کرمان و سردار معروفی فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان، از سکه یادبود طا و نقره سپهبد شهید 

حاج قاسم سلیمانی رونمایی شد.
سردار حسین معروفی فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان در این آیین بنیانگذار بیت الزهراء را مرد میدان 
واقعی دفاع از اسام و تصویرگر حقیقت انقاب اسامی دانســت و اظهار داشت: تاش های سردار 

سلیمانی فتنه استکبار را در نطفه خفه و از تفرقه در جهان اسام جلوگیری کرد.
وی حاج قاسم را الگوی عملی اطاعت محض از والیت دانست و عنوان کرد: هر کس می خواهد در طراز 
انقاب اسامی در همه عرصه ها از جمله والیت محوری و  مردم داری باشد، شهید حاج قاسم سلیمانی 

را الگوی خود قرار دهد.
سردار معروفی با اشاره به اینکه بیت الزهرا » موقوفه شهید سلیمانی در کرمان« مرکزی برای ترویج 

مکتب حاج قاسم خواهد شد، افزود: معامله شهید سلیمانی با خدا و ائمه اطهار )ع( بود.

رونمایی از سکه یادبود طال و نقره
 سردار دل ها در کرمان

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: کل کتاب های درسی سال 
تحصیلی جدید به استان کرمان رسیده و در انبار موجود است.

به گزارش کرمان نو، عباس ضیا در خصوص مراحل ثبت نام کتاب های درسی اظهار کرد: ثبت نام به 
شکل گروهی )توسط مدرسه( و انفرادی )توسط والدین( انجام می شود.

www.irtextbook. وی توضیح داد: در نوع انفرادی اولیای دانش آموزان می توانند با ورود به سامانه
ir ثبت نام کنند. به مدیران مدارس تاکید شده است حتی االمکان این کار توسط مدارس انجام شود 

اما امکان ثبت نام به صورت انفرادی توسط والدین هم وجود دارد.
ضیا گفت: کتب درسی در مدرسه ای که دانش آموز ثبت نام کرده است به او تحویل داده خواهد 
شد. قیمت کتاب حداقل در دوره ابتدایی پایه اول از ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان و حداکثر در پایه ششم 

۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان است.
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان ادامه داد: کل کتب درسی به استان 

رسیده و انبار موجود است. از روز ۱۵ شهریور کتاب ها به دست دانش آموزان خواهد رسید.

کتاب های درسی سال تحصیلی 
جدید به کرمان رسید

دومین جشنواره مجازی روز قدس، میراث ماندگار ویژه دانش آموزان در ۳ بخش در کرمان برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسامی استان کرمان، فراخوان دومین جشنواره 
مجازی روز قدس، میراث ماندگار ویژه دانش آموزان در بخش های: لب زنی) دابسمش(، پرسش مقاومت 

و کتابخوانی اعام شد. 
زمان شرکت در جشنواره از ۶ تا ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ مصادف با روز قدس است. 

شرایط شرکت در هر کدام از بخش های مسابقه به شرح زیر است: 
ـ  مسابقه لب زنی )دابسمش(

سرود های موضوع مسابقه: آهنگ می کشیم با صدای حامد زمانی،  یه مسجد وسط ۲ تا مثلث اسیره با 
صدای  امیر تاجیک،  قاسم هنوز زنده است با صدای رضا صنعتگر. جوایز: نفر اول: لوح تقدیر و جایزه نقدی 
به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان،  نفر دوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ ۴۰۰ هزار تومان،  نفر سوم: لوح تقدیر و 
جایزه نقدی به مبلغ ۳۰۰ هزار تومان و  نفرات چهارم تا هفتم: لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ ۲۰۰ هزار 

تومان. ارسال آثار در پیام رسان های  ایتا و واتساپ به شماره: ۰۹۳۷۰۲۹۷۰۸۶

فراخوان جشنواره روز قدس 
میراث ماندگار در کرمان 

خبرخبر

تهران- ایرنا- معــاون حقوقی و فنی مالیاتی 
ســازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه ای 
اعام کرد: ســقف معافیت مالیاتی در سال 
۱۴۰۰ ســالیانه ۴۸ میلیون تومان و ماهانه 
چهار میلیون تومان است.به گزارش سازمان 
امور مالیاتی ایران، در بخشنامه ای که »محمود 
علیزاده« به ادارات کل  امور مالیاتی سراســر 
کشور اباغ کرده، آمده است: با توجه به مقررات 
جزء )۴( بند )الف( تبصــره ۱۲ قانون بودجه 
سال ۱۴۰۰ کل کشور سقف معافیت مالیاتی 
موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم، 
در سال ۱۴۰۰ سالیانه مبلغ ۴۸۰ میلیون ریال 

تعیین می شود.
برپایه بخشنامه اعامی از سوی علیزاده، نرخ 
مالیات بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی 
اعم از حقــوق و مزایا )به اســتثنای قضات و 
مشموالن تبصره های )۱( و )۲(  ماده ۸۷  - 
باتوجه به اینکه ماده ۸۷ فاقد تبصره های ۱ و ۲ 
است- به نظر می رسد که مراد قانونگذار ماده 
۸۶ بوده است( قانون مالیات های مستقیم و با 
رعایت ماده )۵( قانون اصاح پاره ای از مقررات 
مربوط به پایه حقوق اعضای رســمی هیات 
علمی )آموزشی و پژوهشی( شاغل و بازنشسته 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب 
۱۶ اســفندماه ۱۳۶۸ با اصاحات و الحاقات 
بعدی و کارانه به شرح ذیل است:- نسبت به 
مازاد ۴۸۰ میلیون ریال تا ۹۶۰ میلیون ریال 
۱۰ درصد، نسبت به مازاد ۹۶۰ میلیون ریال 

تا یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون ریال ۱۵ درصد.
- نسبت به مازاد یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون 
ریال تا ۲ میلیارد و ۱۶۰ میلیــون ریال،  ۲۰ 

درصد
- نسبت به مازاد ۲ میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال 

تا ۲ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال، ۲۵ درصد
- نسبت به مازاد ۲ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال 

تا سه میلیارد و ۸۴۰ میلیون ریال، ۳۰ درصد
- نســبت به مازاد ســه میلیــارد و ۸۴۰ 
میلیــون ریــال، ۳۵ درصــد .بر اســاس 
بخشــنامه اعامی، حقوق اعضای رسمی 
هیات علمی دانشــگاه ها با رعایت ماده ۵ 
قانون اصاح پاره ای از مقــررات مربوط به 
پایه حقــوق اعضای رســمی هیأت علمی 
)آموزشی و پژوهشی( شــاغل و بازنشسته 
دانشــگاه ها و موسســات آمــوزش عالی 
مصوب ۱۶ اســفندماه ۱۳۶۸ با اصاحات 
و الحاقــات بعدی، با رعایــت معافیت های 
مقرر در قانون مالیات های مستقیم، در سال 
۱۴۰۰ مشــمول مالیات به نرخ ۱۰ درصد 

)۱۰درصد( خواهد بود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می گوید 
در صورت بازگشــت آمریکا به برجام و لغو یا 
کاهش تحریم ها، مدیریت شرایط اقتصادی 

کشور اهمیت فراوانی دارد.
، محمد الهوتی در جریان نشســت فعاالن 
بخش خصوصی با رئیس جمهور به ارائه برخی 
از دغدغه هــای صادرکننــدگان در ماه های 
پایانی دولت پرداخت و از پیش بینی افزایش 
صادرات در ســال۱۴۰۰ در صورت برطرف 

کردن برخی نگرانی ها سخن گفت.
عضو اتاق بازرگانی تهران درباره صحبت های 
مطرح شده در نشست با روحانی، بیان کرد: 
بخش نخســت صحبت هایم به پیش بینی ها 
از رونــد صادرات اختصاص داشــت. یکی از 
موضوعات تاثیرگذار بر روند صادرات در سال 
جاری، اصاح اباغیه ۱۷۷ است که سرانجام 
پس از تاش سه ساله اتاق ایران و مجموعه 
فعاالن اقتصــادی انجام پذیرفــت و بر این 
اساس، پیش بینی می شــود که صادرات در 
سال ۱۴۰۰ روندی متفاوت از آنچه در سال 
۱۳۹۹ به وقوع پیوســت را طی کند و انتظار 

رشد صادرات وجود دارد.
او سپس به یکی از دغدغه صادرکنندگان که 
در این نشست مطرح شده است، اشاره کرد و 
گفت: صادرکنندگان نگران آن هســتند که 
در صورت بازگشــت آمریکا بــه برجام، رفع 
تحریم ها و آزاد شــدن منابــع، دولت برای 
تقویت پول ملی اقدام به ارزپاشــی کند. در 
حالی که اگــر این اقدام بدون بررســی های 
کارشناســی و با تعیین نرخ های دســتوری 
صورت گیرد، قطعــا پیش بینی هایی که در 
مورد رشد صادرات در سال ۱۴۰۰ وجود دارد، 
محقق نخواهد شد. در واقع، عاوه بر کاهش 
صادرات، افزایش قاچاق نیز محتمل خواهد 
بود. از این رو، این درخواست را مطرح کردم 

که دولت از چنین اقدامی پرهیز کند.
 الهوتی گفت: درخواســت دیگــری که در 
این جلسه بیان کردم آن بود که در ۱۰۰ روز 
باقیمانده از دوره فعالیت دولت، حتی المقدور 
از صدور بخشــنامه یا دســتورالعمل جدید 
از سوی دســتگاه های دولتی جلوگیری به 
عمل  آید. چــرا که اگر بخشــنامه ای در این 
مدت تصویب و اباغ شود و فعاالن اقتصادی 
را با مشــکل مواجه کند، با توجــه به تغییر 
دولت حداقل شش ماه زمان  می برد که این 

بخشنامه اصاح شود.

دویست و بیست و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در ادامه 
مباحث جلسات قبلی این ستاد به بحث و بررسی وضعیت بازار سرمایه 
اختصاص داشت و پیشنهادهای مطرح شده برای ابزارهای حمایتی از 
سهامداران خرد بررسی و تصمیمات مهمی به منظور حمایت از بازار سرمایه و 
توسعه بسترهای سرمایه گذاری در بورس و پشتیبانی از تامین مالی طرح های 

توسعه ای و سرمایه گذاری در بنگاه های اقتصادی کشور اتخاذ شد.
به گزارش ایسنا، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در جلسه روز سه شنبه خود 
تصمیمات مهمی اتخاذ کرد که موارد مربوطه جهت تصویب به شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه خواهد شد.بر اساس تصمیم اتخاذ شده در 
این جلسه، به خریداران صندوق قابل معامله پاالیش یکم که واحدهای این 
صندوق را از دولت خریداری کرده و بعدا به دلیل نوسانات متحمل زیان شده 
اند، از واحدهای سرمایه گذاری همین صندوق یا سایر موارد سهام تشویقی 
داده خواهد شد.بر اساس مصوبات در راستای مصوبه تخصیص یک درصد 
منابع خاق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار، مقرر شد منابع ریالی معادل 
۲۰۰ میلیون دالر از مصوبه مذکور توسط بانک مرکزی کارسازی و  در وجه 
صندوق تثبیت پرداخت شود.در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
همچنین تصویب شد که ممنوعیت اعطای تسهیات بانکی به شرکت های 
سرمایه گذاری، هلدینگ های سرمایه گذاری و کارگزاری برای حمایت از بازار 
و توسعه سرمایه گذاری آنها در سهام لغو، شود.بر اساس تصمیم این ستاد به 
منظور تشویق سرمایه گذاری، به سرمایه گذاران خارجی که طبق ضوابط،۲۵۰ 
هزار دالر در بازار بورس سرمایه گذاری کنند، اقامت ۵ ساله جمهوری اسامی 
ایران اعطا می شود.واریز ۸۰ درصد درآمد ناشی از مالیات نقل و انتقال سهام در 
سال ۱۴۰۰ به عنوان آورده دولت به حساب صندوق تثبیت بازار برای حمایت 
از بازار سهام و تشویق سرمایه گذاری در این حوزه، صفر شدن مالیات آن بخش 
از سود انباشته شرکت های بورسی که به حساب افزایش سرمایه منظور شود با 
هدف ترغیب شرکت های بورسی به افزایش سرمایه گذاری و توسعه شرکت 
ها، امهال مالیاتی ۵۰ درصد مبلغ خرید شرکت هایی که نسبت به خرید سهام 
خودشان یا زیر مجموعه شان با هدف حمایت از بازار و مبتنی بر ضوابط شورای 
عالی بورس اقدام می کنند به مدت یکسال از جمله تصمیمات مهم اتخاذ شده 
در این جلسه بود که بعد از تصویب در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا 
اجرایی خواهد شد.معافیت بانک ها و موسسات اعتباری که در راستای حمایت 
از بازار سرمایه سهام خریداری کنند یا اموال و دارایی های مازاد خود را به سهام 
تبدیل کنند از شمول ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید و جرائم ناشی از آن، 
فراهم شدن امکان سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه به عنوان 
اصاح اساسنامه این صندوق، که در صورت تصویب نقش مهمی در حفظ 
ارزش دارایی های این صندوق برای نسل های آینده خواهد داشت و اجازه به 
صندوق تثبیت و صندوق توسعه بازار برای اینکه تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان 
اوراق بدهی با ضمانت دولت منتشر و در راستای ایجاد پایداری و توسعه بازار به 

کار گرفته شود، از دیگر تصمیمات این جلسه بود.

سقف معافیت مالیاتی سیگنال دولت به بورس
در سال جاری ۴۸ 

میلیون تومان است

یک نگرانی ارزی 
در صورت بازگشت 

آمریکا به برجام

معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن شنیدن 
درخواست ها و مطالبات فرزندان شهدا، در پاسخ به سوال ایشان درباره تمدید 
مهلت ثبت نام در این آزمون استخدامی، عنوان کرد: براساس درخواست 
فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد، مهلت تکمیل دفترچه و ثبت نام 
در این آزمون استخدامی ۲ هفته تمدید شد و تا ۱۲ اردیبهشت ماه ادامه دارد.
رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران اضافه کرد: براساس درخواست جامعه 
ایثارگری، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و درخواست مادران 
ایشان که چند روز پیش در جلسه با بنده هم پیگیر این موضوع بودند، نامه ای 
با حدود ۱۴۰ امضا برای آقای واعظی، رییس دفتر محترم رییس  جمهوری 
ارسال و درخواست شد، ۶ هزار شغل محل دیگر در سامانه سازمان سنجش 

بارگذاری شود.
درخواست ۶ هزار شغل جدید

وی افزود: درخواست دیگر جامعه ایثارگری از سازمان امور استخدامی کشور 
این است که این ۶ هزار شغل جدید هم تا مهلت مقرر به مجموعه شغل 
محل های آزمون اضافه شوند.اوحدی با اشاره به شغل محل های پیش بینی 
شده در چهار مجموعه ذیل وزارت نفت برای آزمون استخدامی فرزندان 
شهدا و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد، عنوان کرد: تعداد زیادی از فرزندان عزیز 
شهدا و جانبازان از نخبگان هستند. تعدادی از این عزیزان که با خود بنده 
هم جلسه داشتند و به طرق مختلف با هم در ارتباط هستیم دارای مدرک 
دکترای نفت، اکتشاف و... و از رتبه های برتر دانشگاه هستند. مطالبه و حق 
ایشان یک شغل مرتبط با رشته دانشگاهی  و توانایی آن ها است. البته ۵۵۰ 
شغل در چهار مجموعه ذیل وزارت نفت پیش بینی شده است که تاکنون در 
سامانه سازمان سنجش بارگذاری نشده است؛ خواسته جدی فرزندان شهدا 
و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد این است که وزارت نفت هم هرچه زودتر این 

شغل ها را بارگذاری کند.
برگزاری آزمون به دلیل شرایط خاص کرونا در کشور وابسته به 

اعالم نظر ستاد ملی کرونا است
معاون رییس جمهور با اعام اینکه تاریخ برگزاری آزمون به دلیل شرایط خاص 
کرونا در کشور وابسته به اعام نظر ستاد ملی کرونا است، اضافه کرد: تاکنون 
تاریخی برای برگزاری آزمون اعام نشده است اما همه تاش ما این است که قبل 
از انتخابات و قبل از پایان دولت یازدهم برگزار شود که البته این موضوع مشروط 
به اجازه و هماهنگی ستاد ملی کرونا است.رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران 
ضمن تشکر از دولت و مجلس برای همکاری در برگزاری این آزمون، گفت: 
در جلسه ای که صبح امروز با رییس مجلس شورای اسامی برگزار شد، دکتر 
قالیباف پیگیر موضوع استخدام فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد بود 
و ضمن قدردانی از این اقدام بسیار مهم که برای اولین بار انجام شده است، تاکید 
کرد مراجعات زیادی در مورد سهمیه وزارت نفت در این آزمون به مجلس شده 
است و باید خواسته این عزیزان پیگیری و حل شود.اوحدی با بیان اینکه آزمون 
اختصاصی برای استخدام فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد برای 
اولین بار در کشور اتفاق می افتد، تاکید کرد: به صورت طبیعی این آزمون یک 
تجربه بسیار بزرگ برای بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان سنجش و سازمان 
امور اداری و استخدامی کشور است که حتما پس از برگزاری، آسیب شناسی 
و ارزیابی خواهد شد و بافاصله بعد از این آزمون مقدمات برگزاری آزمون های 
دیگر فراهم خواهد شد.  درواقع این آزمون یک نقطه شروع است و با برگزاری 

آزمون های دیگر ادامه خواهد داشت.

اعالم جزئیات آزمون استخدامی 
فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد 

گزارش رییس اتاق بازرگانی ایران به رییس جمهور

مریم فدایی- موضوع بازیافت و ارزش یافتن کاالهای 
بازیافتی باعث شکل گیری پدیده ای شده است که موازی 
با شهرداری بلکه جلوتر از آن، زباله ها را ساعت ۹ شب، 
از درب منازل و یا مخازن زباله می ربایند! چرخ دستی 
زباله گردها و چهره ی نُشسته ی آن ها، نشان از وقوع رخداد 
آسیبی اجتماعی اقتصادی دارد که قربانیان آن هم شاید 

چندان متوجه ی آن نباشند.
کیسه زباله های پاره شده، عبور چرخ دستی های حمل 

زباله از کوچه ها، جمع آوری و نگه داری زباله ها برای 
مدت ها در حیاط منازل نیمه مخروبه ی بافت های فرسوده 
و یا حاشیه ی شهر، زنگ خطری است برای بهداشت، 
اجتماع و حقوق شهروندی شهروندان و البته نظام شهری 
ناکارآمد که باعث شده بخشی از جامعه ی آن، به چنین 
راه ارتزاقی روی بیاورد.شهرداری ها در کشورهای جهان 
سوم تنها قادر به جمع آوری ۵۰ تا ۸۰ درصد از زباله های 
تولید شده هستند. مابقی این زباله ها توسط باندهای 

زباله و به وسیله ی زباله گردها از سطح شهر جمع می شود.
پدیده ی »زباله گردی« معلول مسائل بسیاری در 
حوزه های اقتصادی – اجتماعی و حتی زیست محیطی 
است  که نتیجه ی آن، ظهور قشری از شهرنشین ها است 
که به دلیل نداشتن مهارت های الزم و جذب نشدن در 
چرخه ی بازار کار و در جامعه ی شهروندی  و نظام رسمی 
اجتماعی،  به ناچار به شبکه ی غیر رسمی ارتزاق وارد شده 
و به دنبال کسب درآمد برای رفع نیازهای ضروری، در 

بخش غیر رسمی اقتصاد شهری فعال می شوند.
زباله گردها در محیط های اجتماعی متخاصم، اسفبار 
و بدون دسترسی به شرایط اولیه سکونت در شهرها  و 
یا حاشیه ی شهرها زندگی می کنند و همواره از جانب 
مسئوالن شهری به مثابه ی افرادی مزاحم، مخل و حتی 
در بدترین شکل، مجرم، مورد سرزنش قرار می گیرند. به 
عالوه، این افراد، مورد برچسب های فراوانی از سوی دیگر 
افراد جامعه نیز هستند. ضمن اینکه زباله گردها، در معرض 
بسیاری از آسیب های اجتماعی و بهداشتی و سوءاستفاده 

و بهره کشی افراد واسط نیز هستند.
به نظر می رسد این افراد در شبکه های سازماندهی شده با 
سرتیم هایی، در ساعت های مشخص و مناطق اختیار شده 
به زباله گردی مشغول می شوند و همه چیز تحت کنترل 
است.سود کالن به صاحبان متمول و مزد اندک به زباله 
گردهایی می رسد که  متاسفانه بخش قابل توجهی از این 

نیروی کار کودک هم هستند.
نگاه سنتی به پدیده ی »زباله جمع کنی« به این معنا که 
عده ای از سر نیاز اقتصادی و سیر کردن شکم موادی را در 
بین زباله ها پیدا کنند گذشته است و  امروزه با پدیده ی 

شبکه ای و مافیایی »زباله گردی« مواجه هستیم.
شبکه »زباله گردی« در جامعه بسیار زیرپوستی، پررنگ 
و کریه المنظر است؛ اگرچه این پدیده ارتباط مستقیم 
با مهاجرت، افزایش فقر و بیکاری در سطح جامعه 
دارد اما بیش از آن، به بی برنامگی شهری و فراشهری 
وابسته است و اینکه ما نتوانستیم برای زباله، چاره ای 

بیاندیشیم. جمع آوری زباله از وظایف شهرداری است 
و همواره این وظیفه برای شهرداری، دردسرساز، 
پرهزینه و پر زحمت است.اما همین زباله برای تاجران 
طالی کثیف و آن ها که واسط هستند و حتی برخی از 
زباله گردها سود زیادی دارد.نظری وجود دارد مبنی 
بر اینکه عامل تسهیل زباله گردی، در دسترس بودن 
زباله است و مخازنی که این افراد برای جمع آوری زباله 
به آن ها رجوع می کنند. بنابراین شاید راه حل، حذف 
این مخازن باشد. وقتی مخازن به صورت چندگانه در 
مکان های عمومی دربسته قرار داده شود و یا مخازن 
مربوط به منازل مسکونی مانند برخی  کشورها، داخل 
ساختمان ها قرار گیرد و پسماندهای خشک یا از طریق 
اپلیکیشن ها و یا از طریق غرفه های بازیافت جمع شود 
و دیگر پسماند خشک و مخزنی وجود نداشته باشد که 
زباله گردها برای جمع آوری زباله و پسماند به آن مراجعه 
کنند، آمار زباله گردی کم می شود. اکنون چون هیچ 
فردی مسئول مخازن جمع آوری زباله نیست، هر کسی 
در هر ساعتی هر چیزی را در این مخازن قرار می دهد و 

یا از آن بر می دارد.
از همین رو به نظر می رسد راهکار اصلی که شهرداری  و 
به طور خاص سازمان مدیریت پسماند می تواند برای حل 
معضل زباله گردی اتخاذ کند، تغییر شیوه ی جمع آوری 
پسماند است. برخوردهای قهری و یا قانونی عمال 
نمی تواند برای رفع این مشکل راه گشا باشد، ضمن اینکه 
تا بازار تجارت زباله به ریل دیگری از مشاغل این چنینی، 
تغییر نکند مسائل دیگری را به وجود خواهد آورد. تجارت 
در حوزه ی زباله چون سودآور است و قابل انکار نخواهد 
بود و اگر نادیده گرفته شود به شیوه ای دیگر خودنمایی 
می کند. بنابراین، الزم است که نهادهای اجتماعی و 
دولتی در هدایت زباله گردها به چرخ های متعارف بازار 

کار همت کنند.
همچنین شهروندان و شهرداری باید در کنترل و هدایت 
زباله به مسیری که بتواند ضمن حفظ بهداشت فضای 
شهری و حذف پدیده ی زباله گردی، عمل بازیافت زباله را 
به روشی اصولی و قانونی و سودآور تبدیل کند با یکدیگر 

همکاری فعال داشته باشند.

سرگردانی زباله ها در شهرهای بی سامان
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میزان کاهش بارندگی در بسیاری از 
استان های کشور بسیار زیاد است. 
به عنوان مثال در استان خراسان رضوی 
۵۸ درصد، استان فارس ۵۰ درصد، استان 
کرمان ۷۰ درصد، کرمانشاه ۴۷ درصد و 
هرمزگان ۹۰ درصد کاهش بارندگی داشته 
است. حتی در استان گلستان ۴2 درصد 
و گیالن و مازندران 2۰ درصد کاهش 
بارندگی داشته است. براساس پیش بینی ها 
سال زراعی 13۹۹-1۴۰۰ را می توان 
خشک ترین سال در چهل سال اخیر نامید. 
در چنین شرایطی دسترسی و تأمین آب 
و فعالیت های اقتصادی با مشکالتی جدی 
روبروست و فعاالن اقتصادی وضعیت 
سختی پیش رو دارند که در صورت عدم 
تدبیر، شرایط سخت تر هم خواهد شد.

 

رئیس اتاق بازرگانی ایران می گوید دولت باید در ماه های 
باقی مانده به شفاف سازی عملکرد اقتصادی خود در 

حوزه های مختلف از جمله بازار سرمایه بپردازد.
جمعی از فعاالن اقتصادی با حسن روحانی – رئیس 
جمهوری- دیدار کردند. در این دیدار غالمحسین شافعی 
– رئیس اتاق بازرگانی ایران – به عنوان یکی از نماینده های 
بخش خصوصی صحبت هایی را مطرح و دیدگاه های این 
بخش نسبت به وضعیت اقتصادی امروز ایران را تشریح کرد.

بر اساس اطالعات ارائه شده از سوی اتاق بازرگانی ایران، 
بخش مهمی از صحبت های رئیس این اتاق به دو موضوع 
خشکسالی در ایران و وضعیت بازار سرمایه اختصاص 

داشته است.
 غالمحسین شافعی اولین بخش از صحبت های خود با 
رئیس جمهور را به پدیده خشکسالی اختصاص داد. او گفت: 
اولین نکته وضعیت کشور به لحاظ خشکسالی در سال 
جاری و مخاطرات جدی پیش روی آن است؛ میزان بارندگی 
تا اول اردیبهشت ماه سال جاری تنها ۱۱۳ میلی متر بوده که 
نسبت به میانگین ۱۹۹ میلی متری سال گذشته، ۴۳ درصد 
کاهش داشته است؛ از طرفی هیچ استانی تا این تاریخ بیشتر 

از میانگین، بارندگی نداشته است.

شافعی افزود: میزان کاهش بارندگی در بسیاری از 
استان های کشور بسیار زیاد است. به عنوان مثال در استان 
خراسان رضوی ۵۸ درصد، استان فارس ۵۰ درصد، 
استان کرمان ۷۰ درصد، کرمانشاه ۴۷ درصد و هرمزگان 
۹۰ درصد کاهش بارندگی داشته است. حتی در استان 
گلستان ۴۲ درصد و گیالن و مازندران ۲۰ درصد کاهش 
بارندگی داشته است. براساس پیش بینی ها سال زراعی 
۱۳۹۹-۱۴۰۰ را می توان خشک ترین سال در چهل سال 
اخیر نامید. در چنین شرایطی دسترسی و تأمین آب و 
فعالیت های اقتصادی با مشکالتی جدی روبروست و فعاالن 
اقتصادی وضعیت سختی پیش رو دارند که در صورت عدم 

تدبیر، شرایط سخت تر هم خواهد شد.
شافعی تبعات این کاهش بارندگی را به شرح زیر دسته بندی 

کرد:
- تولید محصوالت دیم مانند گندم، جو و حبوبات در مناطق 
با بارندگی کمتر از ۲۲۰-۲۵۰ میلی متر با خسارت جدی 
مواجه خواهد شد و بعضاً در مناطقی نظیر خراسان رضوی، 
خراسان شمالی، زنجان، قزوین، مرکزی، بوشهر، آذربایجان 
شرقی، اردبیل، گلستان و فارس در کل یا قسمت های اعظم 

قابل برداشت نخواهد بود.
- وقوع سرمای ناگهانی در بسیاری مناطق، موجب خسارات 

به مزارع و باغات شده است.

-کاهش شدید بارندگی، موجب عدم رشد کافی گیاهان 
مرتعی و تولید علوفه برای اغلب دام های کشور به استثنای 
دام های اصیل و دورگه شده است و این امر موجب فشار به 
دامداران و تهدیدی برای چرای مزارع گندم و جو خواهد بود.

-کمبود علوفه موجب افزایش غیرقابل پیش بینی قیمت 
مواد علوفه ای موجود شده؛ به عنوان مثال قیمت جو در 
ابتدای سال جاری در برخی از مناطق به کیلویی بیش از 
۶۰۰۰ تومان رسیده و یا قیمت کاه در مواردی به بیش از 

۴۰۰۰ تومان رسیده است.
-با افزایش شدت خشکی، در عرصه های طبیعی، پدیده های 
آتش سوزی جنگل ها، تشدید پدیده ریزگردها و طغیان 

آفات و بیماری ها به وقوع می پیوندند.
- کمبود بارندگی قطعًا بر میزان آب ذخیره مخازن سدها 
اثر چشمگیری گذاشته و با توجه به ضرورت اولویت تأمین 
آب شرب و صنعت، کشت محصوالت تابستانه با تهدیدهای 
جدی مواجه است. کاهش آب تابستانه باعث مخاطراتی 

برای کسب وکارها می شود.
بخش دوم صحبت های رئیس اتاق بازرگانی به وضعیت 
بازار سرمایه اختصاص داشت. این بازار که پس از 
رکوردشکنی های ابتدایی سال گذشته خود، در ماه های 
اخیر با افت جدی شاخص مواجه بوده، برای عبور از شرایط 

کنونی از نظر شافعی به یک پیش نیاز مهم نیاز دارد.

شافعی گفت: اکنون بحث من این نیست که اوج گرفتن 
شاخص بورس در کشور در دوره ای که کشور با رکود 
عمیقی دست وپنجه نرم می کرد، روند تشکیل سرمایه ثابت 
ناخالص طی یک دوره ۱۰ ساله نزولی بود و حجم فروش اکثر 
شرکت ها و صادرات شان به دلیل اپیدمی کرونا کاهشی بود، 
نمی توانست ناشی از بهبود عملکرد بخش واقعی اقتصاد و 
بنگاه های کشور باشد. به نظر ما آنچه اکنون مهم است اعتبار 
نهاد دولت و حاکمیت در ایران و بازسازی اعتماد ازدست رفته 

مردم به بورس و به عنوان یک نهاد تأمین مالی سالم است.
وی ادامه داد: چه بخواهیم و چه نخواهیم اکنون 
این تحلیل وجود دارد که دولت برای تأمین کسری 
بودجه خود یا هر انگیزه دیگری به دارایی های مردم 
دست درازی کرده است و یا به عبارت دقیق تر خود 
می دانسته که چه اتفاقی خواهد افتاد و مسامحه کرده 
است. پیشنهاد می کنم دولت در فرصت باقیمانده با 
ارائه گزارش هایی مستند این شائبه را از بین ببرد. 
این گزارش حتمًا برندگان و بازندگان را مشخص کند 
و میزان تأمین مالی دولت را هم در برداشته باشد تا 

بتوانند اعتماد مردم را جلب کنند.
شافعی در پایان صحبت های خود، بسته پیشنهادی بخش 
خصوصی به دولت برای مبارزه با خشکسالی را نیز مطرح و 

سرفصل های اصلی آن را تشریح کرد.

نگرانی از خشکسالی تا بورس

ایرنا
 گزارش
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»امضای مرموز« 
اثر ژرژ سیمنون، یکی دیگر از مجموعه داستان های 
کارآگاه ژول مگره است. این کتاب مانند تمام سیمنون 
پر از شخصیت پردازی های قدرتمند است و آثار 
روان شناختی حاالت انسان ها در رفتار آن ها در نظر 
گرفته شده است.  داستان امضای مرموز هم که داستان 
قتل یک زن غیب گوست پر از پیچ وخم هایی است که 
حدس پایان آن را مشکل می کند و از سویی دیگر باعث 
شده است کتاب به قدری جذاب باشد که حتی امروزه 
که سال های زیادی از انتشار آن گذشته و رمان های 
پلیسی در بازار بسیار جذاب و متنوع اند نیز یکی از آثار 

قابل توجه باشد. 
داستان در پاریس اتفاق می افتد. مردی به پلیس مراجعه 
می کند و می گوید زمانی که در کافه ای قصد داشته 
نامه ای بنویسد متوجه می شود اثر نامه ی قبلی روی 
کاغذی که در دست دارد افتاده است. اثر نامه می گوید: 
در ساعت ۵، زن غیب گو کشته خواهد شد. پلیس پیگیر 
ماجرا می شود و واقعاً در ساعت۵ جنازه ی زنی غیب گو 
در خانه اش پیدا می شود، این داستانی است که این بار 

مگره با آن روبه رو است.

سیمپسون ها
مو : ینی میخوای بگی ما مثل موش تو تله افتادیم؟راس کارگیل : نه موشا اینقد 

راحت تو تله نمیافتن. شما یه جورایی مث هویج تو تله افتادین

دیالوگ
گذر لوطی هاشم 

روایتی عاشقانه است که در اوایل دوره پهلوی اول و داستان عشق لیا را روایت می کند. لیا 
۱۰ سال چشم انتطار پسرعمویش »نادر« از فرنگ است .....

فیلم تئاتر
»پل خواب«

 فیلمی به کارگردانی و نویسندگی اکتای براهنی و تهیه کنندگی جهانگیر کوثری 
است. این فیلم با اقتباسی از رمان معروف جنایت و مکافات ساخته شده. 

فیلم

تو را در کوهستان به خاطر می آورم
به هنگام در به درِی باد

وقتی پلی را از جا می کند
در اتاقی کوچک،  به اندازه ی کف دست
و پرچمی که پاییز را دشوار کرده است.

...
تو را در مه

وقتی که به رود نزدیک می شود
چون پیغامی خونین به خاطر می آورم

و سنگ ها
سعی می کنند خونت را پنهان کنند.

رضا بروسان 

عکس : حجت حمیدی
 فرماندار کرمان:

تابستانی گرم و کم آب 
پیش رو داریم

فرمانـدار کرمـان با اشـاره به کم آبـی  و خشکسـالی های اخیر گفـت: میـزان بارندگی 
طی سـال گذشـته در این شهرسـتان بسـیار پایین بوده و با توجـه به در پیـش بودن 

تابسـتان و گرمی هوا بـرای تامیـن آب کرمان دچار مشـکل خواهیم شـد.
علی بابایی در نشسـت منابع امور آب شهرسـتان کرمـان با حضور مدیرعامل شـرکت 
آب و فاضاب اسـتان افزود: شـرایط آبـی در تابسـتاِن پیـش رو سـخت تر خواهد بود 
لذا لـزوم مدیریـت مصـرف و صرفه جویـی در اسـتفاده از آب امری ضروری اسـت که 

بایـد مد نظـر همگان باشـد.
او بـا بیان اینکـه میـزان بارندگی امسـال قابـل پیش بینی نبود و نسـبت به سـال های 
گذشـته بسـیار پایین تر بوده اسـت تصریح کرد: امید اسـت برای تامین آب شهرستان 

کرمان تمـام دسـتگاه های مربوط یـاری کنند.
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضاب اسـتان کرمان نیـز با بیان اینکـه بیشـتِر منابع آبی 
این اسـتان توسـط چاه ها تأمین می شـود گفت:تعـداد زیـادی از منابع آبی اسـتان ها 
عاوه بـر منابـع زیرزمینـی از آب های سـطحی تامین می شـود در حالی کـه کرمان از 
ایـن منابع محروم اسـت و همیـن موجب تشـدید بحران آب در این اسـتان می شـود.
محمد طاهـری افزود:امسـال بارش ها بسـیار کم بـوده  ضمـن اینکه پیش بینـی ها از 

تابسـتانی گرم در اسـتان کرمان خبـر می دهد.
مدیر آب فاضـاب شهرسـتان کرمان با بیـان این که با وجـود تمـام تاش ها،وضعیت 
بارش پیش بینی های مـا را برهم زد گفـت: تاکنون ۱۶حلقـه چاه ایجاد و یـا جابجایی 
در شـهر کرمـان داشـتیم و در تابسـتان گذشـته بـه ۲۶منطقـه در شـهر کرمـان 
آب رسـانی سـیار با اسـتفاده از تانکرهـای سـیار داشـتیم و در مجمـوع ۷۳ تانکر آب 

توزیع شـد.
حمیـد صمدانی ضمـن تشـریح وضعیـت موجود تاسیسـات آب شـهر کرمـان گفت: 

شـهر کرمـان دارای ۱۰۷ حلقه چاه،سـه قنـات و تعداد ۲۷۵ هزار انشـعاب اسـت.
او وضعیـت تنش آبی شـهر کرمـان را تشـریح کرد و گفـت: نیاز آبی شـهر کرمان سـه 
هزار و ۷۹ لیتر بر ثانیه اسـت ولـی توان تولیـد هـزار و ۹۳۴لیتر بر ثانیه اسـت لذا هزار 
و ۱۴۵لیتر بـر ثانیه کمبـود تولید آب داریم همچنین در سـایر شـهرهای شهرسـتان 

نیز ۲۷۲لیتـر در ثانیه کمبـود آب وجود دارد.
این مسـئول افـزود: بـرای جبـران کسـری آب، طـرح اضطـراری تامیـن آب از محل 
دشـت شـهید سـلیمانی در حال انجام اسـت که تاکنون هفت حلقه چاه، ۱۱ کیلومتر 
خط انتقـال و ۲۸ کیلومتر خـط انتقال برق بـرای آن انجام شـده و پیشـرفت فیزیکی 
پـروژه ۳۰درصـد اسـت کـه بـرای تکمیـل آن ۴۰۰میلیـارد ریـال اعتبار الزم اسـت 
همچنیـن طرح اضطـراری تامیـن آب از دشـت های جوپار و حسـین آباد نیـز تاکنون 

۶۰درصد پیشـرفت فیزیکی داشـته  اسـت.
صمدانی،سیمای کلی روستاهای شهرستان کرمان را شـرح داد و گفت: ۴۶۲روستای 
بـاالی ۲۰خانـوار در شهرسـتان کرمـان وجـود دارد کـه ۱۲۴روسـتا دارای شـبکه 
آبرسـانی هستند و ۲۸روسـتا فاقد شـبکه هسـتند و در روسـتاهای زیر ۲۰خانوار ۴۳ 

روسـتا دارای شـبکه آب رسـانی هسـتند و ۲۵۵ روسـتا فاقد آب هستند.
او تصریح کرد: از مجموِع ۱۶۷ روسـتایی که تحت پوشـش شـبکه آبرسـانی هسـتند 

۱۲ روسـتا به صـورت خودگردان و ۵۵ روسـتا نیز آب رسـانی سـیار دارند.
مدیـر آب فاضـاب شهرسـتان کرمـان بزرگ تریـن چالش شهرسـتان را پیـدا کردن 
منابع آبی دانست و گفت:شهرها و روسـتاهای تابعه شهرسـتان کرمان آب آشامیدنی 
خـود را از ۷۷ حلقه چاه و ۲۶ چشـمه و قنـات تامین مـی کنند و در مجمـوع ۵۸ هزار 

۱۵۶ فقره انشـعاب دارند.
او با بیـان کمبود آب در شـهرها و روسـتاهای شهرسـتان کرمـان ابراز داشـت:بخش 
شـهداد و روسـتاهای اطراف آن ۵۴لیتر بر ثانیه کمبـود آب دارنـد و ۹۵میلیارد ریال 
و بـرای جبـران کمبـود آب و حفـر چـاه و غیـره نیاز اسـت بخش رایـن و روسـتاهای 
اطـراف ۱۶ لیتـر کمبـود آب و ۴۵ میلیـارد ریـال نیاز اسـت بخـش چتـرود ۵۲ لیتر 
بر ثانیـه کمبـود و ۱۱۸ میلیـارد نیـاز دارد بخـش گلبـاف ۲۸لیتـر بـر ثانیـه کمبود و 
۷۹میلیـارد ریال، بخش ماهـان ۴۵لیتر آب بر ثانیـه کمبود و ۵۷میلیـارد ریال،بخش 
مرکزی۷۶لیتـر بر ثانیه و۹۶میلیارد ریال نیاز اسـت. همچنین برای آب رسـانی سـیار 
در بخش شـهری شهرسـتان کرمان ۱۳ تانکر و در بخش روسـتایی ۴ تانکـر مورد نیاز 

اسـت و مبلغ ۱۸میلیـارد ریال بـرای آن نیاز اسـت.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

منطقه حفاظت شده مارز 
واقع در شهرستان قلعه گنج کرمان است و درفصل 

پاییز و زمستان از جمله داالن های مهاجرتی هوبره ها 
می باشد و درختچه های گرمسیری مثل گز، زیتون 

وحشی، کهور، انجیر وحشی و... دیده می شود.

مقام های قبرس اعام کردند به زودی مرزهای این 
کشور را به روی گردشگران واکسینه شده ده ها کشور 
باز خواهند کرد.مقام های قبرس اعام کردند مرزهای 
این کشور را از دهم ماه »می« به روی گردشگران واکسینه شده ۶۵ کشور 

بازگشایی خواهند کرد تا مسافران بتوانند بدون نیاز به ارائه نتیجه منفی 
آزمایش کرونا و یا سپری کردن قرنطینه از این کشور بازدید کنند.

 در سال گذشته در چنین روزی کاغذ وطن 
از پایین بودن سهمیه بذر پیاز 

یارانه ای جنوب استان از مقدار مورد نیاز 
کشاورزان نوشت.

جاذبه

خبر

سالگشت

آوای محلی           

باید که ز داغم خبری داشته باشد ،

هر مرد که با خود جگری داشته باشد

 

حالم چو دلیری ست که از بخت بد خویش

در لشکر دشمن پسری داشته باشد !

 

حالم چو درختی است که یک شاخه نا اهل

بازیچه ی دست تبری داشته باشد

 

سخت است پیمبر شده باشی و ببینی

فرزند تو دین دگری داشته باشد !

 

آویخته از گردن من شاه کلیدی

این کاخ کهن بی که دری داشته باشد

 

سردرگمی ام داد گره در گره اندوه

خوشبخت کالفی که سری داشته باشد !

شاعر : حسین جنتی

         در توییتر چه می گویند؟

فیلم سینمایی گورکن به کارگردانی کاظم  مایی و تهیه 
کنندگی سینا سعیدیان در جدیدترین حضور جهانی 
خود، نامزد دریافت جایزه  بهترین فیلم ســینمایی در 

نوزدهمین جشنواره بین المللی ریورساید آمریکا شد.

با توجه به نزدیک شدن ایام انتخابات ریاست جمهوری، سید 
نظام الدین موسوی دبیرکل انجمن روزنامه نگاران مسلمان 
همراه با پرسشگران و منتقدان برنامه به بحث  و گفت و گو و 

رفع چالش های مربوط به انتخابات می پردازند. 

بنیاد رودکی برای اجرای آثار آهنگسازان جوان توسط ارکستر 
سمفونیک تهران فراخوان داد .فراخوان ارکستر سمفونیک 
تهران برای اجرای آثار آهنگسازان جوان تهیه و از طریق پایگاه 
اینترنتی بنیاد به نشانی www.bonyadroudaki.com در 

اختیار عموم عالقه مندان قرار گرفته است. 


