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 در تامین آب شرب کرمان 
 کوتاهی شده است
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 افزایش تنش آبی در تابستان 
استان کرمان با ۲۵ شهر بعد از اصفهان و تهران در رتبه سوم خطر باالی فرونشست زمین قرار دارد.

آغاز عملیات احداث آزمایشگاه 
مرکزی شهرستان فاریاب

به گزارش روابط عمومی علوم پزشــکی کرمان،دکتر مهدی شفیعی، سخنگوی این دانشگاه 
عصر دوشنبه ۱۶ فروردین ماه با بیان اینکه طی 24 ساعت گذشته، ۵۹ بیمار جدید کرونا در 
بیمارستان های استان بستری شده اند، گفت: »4۸ نفر از آن ها از حوزه  دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
)شامل راور، رابر، بافت، بردسیر، کوهبنان، کرمان، شهربابک، زرند، ارزوئیه(،یک نفر حوزه دانشگاه 
علوم پزشکی رفسنجان ، سه نفر حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت و ۶ نفر از بستری شدگان از 

حوزه  دانشکده سیرجان هستند«.

۵۹  بستری جدید   و ۳  فوتی 
در  شبانه روز  گذشته

صبح دیروز با حضور دکتر مکارم رئیس، دکتر خیرخواه معاون بهداشتی 
و معاون غذاوداروی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، فرماندار و امام جمعه 

و جمعی از مسئوالن شهرستان فاریاب ، عملیات احداث آزمایشگاه مرکزی فاریاب آغاز شد.این 
آزمایشگاه خّیرساز توسط آقای فتوت با وسعت 2۵۱ متر مربع در محوطه درمان بستر فاریاب و با اعتبار 
۱۵ میلیارد ریال طی شش تا هشت ماه آینده احداث می شود. مدیر تعاون روستایی جنوب کرمان از 

توزیع 22 هزار تن آرد بین روستاییان هفت شهرستان جنوبی استان کرمان خبر داد.
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کم بارشی  در  زمستان  ۹۹   رکورد     زد
  تابستان سخت در انتظار کرمان

کم ترین میزان بارش در استان کرمان طی ۵۰ سال اخیر در 
زمستان ۹۹ رقم خورده. در همین حال مدیرعامل آبفای کرمان 

گفته تامین آب شرب استان در تابستان امسال با سختی روبرو است.مدیرکل هواشناسی کرمان به 
خبرگزاری فارس گفته کم ترین میزان بارش در ۵۰ سال اخیر در زمستان ۹۹ بوده.به گفته تورج جدیدی 
پیش از این زمستان ۹۶ کم  باران  ترین زمستان ۵۰ سال گذشته در کرمان بوده اما زمستان ۹۹ از سه 

سال پیش هم کم بارش تر بوده.
در همین حال محمد طاهری، مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان کرمان در جلسه دیدار نوروزی 
وزیر نیرو با مدیران زیر مجموعه این وزارت خانه در سراسر کشور که به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار 
شد، گفته این روزها در شهر کرمان تقریبا تمامی ظرفیت تأمین آب در اختیار مردم و در مدار بهره 

برداری قرار دارد.
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فراخوان تجدید مناقصه عمومي دو مرحله اي
     تأمین نیروی حفاظت فیزیکی و بازرسی واحد حراست و نیروی کادر اداری دفتر حراست نیروگاه زرند 00/61

شركت مديريت توليد برق زرند به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر داردتجدید مناقصه عمومي  با عنوان » تأمین نیروی حفاظت فیزیکی و بازرسی و نیروی کادر اداری دفتر حراست نیروگاه زرند » 
را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت 

در مناقصه  محقق سازند. تاريخ انتشار در سامانه تاريخ 1400/01/18 مي باشد.

شرکت مدیریت توليد برق زرند

1-تضمين فرآيند ارجاع كار : مبلغ 1,810,000,000 لاير )یک میلیارد و هشتصد و ده میلیون لاير( 
مي باشد كه مي بايست به صورت ضمانت نامه بانكي يا رسيد واريز نقدي به حساب جاري شماره  
0105831343009 نزد بانك ملي ايران شعبه مركزي زرند بنام شركت مديريت توليد برق زرند 

ارائه گردد. 
2-هزينه خريد اسناد : مبلغ 200,000لاير )دويست هزار لاير( است كه مي بايست به حساب جاري 
بانك ملي ايران شعبه مركزي زرند شماره  0105831343009 بنام شركت مديريت توليد برق زرند 

از طريق درگاه بانكي موجود در سامانه تداركات الكترونيكي دولت واريز گردد.
3-مهلت فروش اسناد مناقصه : از روز شنبه 1400/01/21 لغايت 1400/01/25

4-مهلت بارگذاري مدارك به صورت الكترونيكي در سامانه ستاد : آخرين مهلت تحويل اسناد 
ساعت 15 روز شنبه مورخ 14000/02/04 مي باشد .

5-آخرين مهلت تحويل پاكات الف:  ساعت 15 روزدو شنبه مورخ 1400/02/06 مي باشد.
6-تاريخ بازگشايي پاكات : ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 1400/02/07 در محل سالن جلسات 

شركت مديريت توليد برق زرند.

فراخوان تجدید مناقصه 
عمومي دو مرحله ي

انجام خدمات عمومی نیروگاه زرند 00/62
شركت مديريت توليد برق زرند به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد مناقصه عمومي  با 

عنوان " انجام خدمات عمومی نیروگاه زرند " را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار 
نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي 
 www.setadiran.ir پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت 
مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه  محقق سازند. تاريخ انتشار 

در سامانه تاريخ 1400/01/18 مي باشد.

شرايط عمومي :
-به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چك 

شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
-به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در 

فراخوان واصل مي شود، مطلقًا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
-هزينه چاپ آگهي از برنده مناقصه دريافت ميگردد.

-شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد.
-ساير اطالعات و جزييات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه 
و ارائه پاكت هاي الف : آدرس استان كرمان-شهرستان زرند- ميدان امام خميني-بعد از پل راه 
آهن- شركت مديريت توليد برق زرند-اداره تداركات و قراردادها و تلفن : 034-31425581 

مي باشد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : 

مركز ستاد : 021-41934
دفتر ثبت نام : 88969737 و 021-85193768

1-تضمين فرآيند ارجاع كار : مبلغ 810,000,000 لاير )هشتصدو ده میلیون لاير( مي باشد كه مي 
بايست به صورت ضمانت نامه بانكي يا رسيد واريز نقدي به حساب جاري شماره  0105831343009 

نزد بانك ملي ايران شعبه مركزي زرند بنام شركت مديريت توليد برق زرند ارائه گردد. 
2-هزينه خريد اسناد : مبلغ 200,000لاير )دويست هزار لاير( است كه مي بايست به حساب جاري 

بانك ملي ايران شعبه مركزي زرند شماره  0105831343009 بنام شركت مديريت توليد برق زرند از 
طريق درگاه بانكي موجود در سامانه تداركات الكترونيكي دولت واريز گردد.

3-مهلت فروش اسناد مناقصه : از روز شنبه 1400/01/21 لغايت 1400/01/25
4-مهلت بارگذاري مدارك به صورت الكترونيكي در سامانه ستاد : آخرين مهلت تحويل اسناد 

ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 1400/02/06 مي باشد .
5-آخرين مهلت تحويل پاكات الف:  ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 1400/02/06 مي باشد.

6-تاريخ بازگشايي پاكات : ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 1400/02/07 در محل سالن جلسات 
شركت مديريت توليد برق زرند.

شرکت مدیریت توليد برق زرند

فراخوان تجدیدمناقصه عمومي دو مرحله اي 
تأمین نیروی انسانی فنی و اداری نیروگاه زرند 00/60

شركت مديريت توليد برق زرند به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد مناقصه عمومي  با عنوان " تأمین نیروی انسانی فنی و اداری نیروگاه زرند " را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت 
www.setadiran. برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس
ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه  محقق سازند. تاريخ انتشار در 

سامانه تاريخ 1400/01/18 مي باشد.

شرايط عمومي :
-به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چك 

شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
-به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در 

فراخوان واصل مي شود، مطلقًا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
-هزينه چاپ آگهي از برنده مناقصه دريافت ميگردد.

-شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد.
-ساير اطالعات و جزييات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه 
و ارائه پاكت هاي الف : آدرس استان كرمان-شهرستان زرند- ميدان امام خميني-بعد از پل راه 
آهن- شركت مديريت توليد برق زرند-اداره تداركات و قراردادها و تلفن : 034-31425581 

مي باشد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : 

مركز ستاد : 021-41934
دفتر ثبت نام : 88969737 و 021-85193768

1-تضمين فرآيند ارجاع كار : مبلغ 1,170,000,000لاير )یک میلیارد و صدوهفتاد میلیون لاير( مي باشد كه 
مي بايست به صورت ضمانت نامه بانكي يا رسيد واريز نقدي به حساب جاري شماره  0105831343009 

نزد بانك ملي ايران شعبه مركزي زرند بنام شركت مديريت توليد برق زرند ارائه گردد. 
2-هزينه خريد اسناد : مبلغ 200,000لاير )دويست هزار لاير( است كه مي بايست به حساب جاري بانك 
ملي ايران شعبه مركزي زرند شماره  0105831343009 بنام شركت مديريت توليد برق زرند از طريق 

درگاه بانكي موجود در سامانه تداركات الكترونيكي دولت واريز گردد.

3-مهلت فروش اسناد مناقصه : از روز شنبه 1400/01/21 لغايت 1400/01/25
4-مهلت بارگذاري مدارك به صورت الكترونيكي در سامانه ستاد : آخرين مهلت تحويل اسناد ساعت 15 

روز دوشنبه مورخ 1400/02/06 مي باشد .
5-آخرين مهلت تحويل پاكات الف:  ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 1400/02/06 مي باشد.

6-تاريخ بازگشايي پاكات : ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 1400/02/07 در محل سالن جلسات شركت 
مديريت توليد برق زرند.

شرکت مدیریت توليد برق زرند

نوبت اول

نوبت اول

نوبت اول

شرايط عمومي :
-به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چك 

شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
-به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان 

واصل مي شود، مطلقًا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
-هزينه چاپ آگهي از برنده مناقصه دريافت ميگردد.

-شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد.
-ساير اطالعات و جزييات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 
پاكت هاي الف : آدرس استان كرمان-شهرستان زرند- ميدان امام خميني-بعد از پل راه آهن- 

شركت مديريت توليد برق زرند-اداره تداركات و قراردادها و تلفن : 31425581-034 مي باشد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : 

مركز ستاد : 021-41934
دفتر ثبت نام : 88969737 و 021-85193768

بانوان ریگانی در شرق استان کرمان که ۳0 روز فقط زحمت تولید یک زی گپتان »لباس سنتی زنان« را می کشند تا آن را وارد بازار 
تولید کنند، مدتی است مورد حمایت قرار گرفته اند و تولیدات آنها افزایش یافته است.
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کاغذ استانچهارشنبه  18 فروردین 1400

شیوع کرونا؛ تکرار پشت تکرار
وقتی از گذشته درس نمی گيریم

حمزه سلمانی -بررسی روند گســترش پیک چهارم کرونا نشان  
می دهد این پیک مشابه پیک دوم کرونا است.

با پایان تعطیالت نوروز موج چهارم کرونا در کشور رسما آغاز شد. 
موجی که از مرکز و غرب شــدت گرفت و به ســمت شرق کشور 

حرکت کرد.
مقایســه پیک چهارم کرونا به پیک های قبلی نیز همین روند را 
نشــان می دهد. به عنوان مثال در پیک دوم ابتدا شمال، مرکز و 
غرب کشور درگیر شدند و سپس موج کرونا به شرق و جنوب شرق 
کشور رسید.تحلیل روند بیماری در هفته منتهی به 2۳ خردادماه 
۹۹ که روزهای آغاز موج دوم بود نشان می دهد استان های لرستان، 
کردستان، آذربایجان شرقی، اردبیل، قزوین، مرکزی، یزد، البرز، 
همدان، مازندران، گلستان و خراسان جنوبی روند صعودی داشتند.

رفته رفته نیز خراســان رضوی، سیســتان و بلوچستان،کرمان، 
هرمزگان و فارس درگیر این پیک شدند.

موج چهارم اما همزمان با پایان تعطیالت نوروز رخ داد. این در حالی 
است که وزارت بهداشت پیش از تعطیالت به سفرهای نوروزی و 
دورهمی ها تذکر داده بود. امروز نیز وزیر بهداشــت به سفرهای 

نوروزی و گوش نکردن به هشدارهای وزارت بهداشت انتقاد کرد.
این در حالی اســت که برررسی ها نشــان می دهد اگرچه تا ۱2 
فرودین ۹۹ آمار کرونا به نســبت در مدار صعودی بود، اما بعد از 
تعطیالت نوروز با توجه به اعمال محدودیت های سراسری آمار ها 

روند کاهشی داشت.
نکته قابل تامل دیگری که می توان به آن اشاره کرد این است که 
کارشناسان می گویند موج چهارم به دالیلی از جمله جهش کرونا 

خطرناک تر و سهمگین تر خواهد بود.

۱۵۷ پروژه توزیع برق 
در کرمان افتتاح شد

در نخســتین هفته از پویش هــر هفته الف-ب-ایران در ســال 
۱4۰۰،تعداد ۱۵۷ پروژه با ســرمایه گــذاری ۱۸ میلیارد و ۹۰۰ 
میلیون تومان به صورت ویدئو کنفرانس با حضور وزیر نیرو در حوزه 

شرکت توزیع برق جنوب کرمان به بهره برداری رسید.
مدیرعامل شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان در آیین افتتاح 
همزمان پنج طرح بزرگ توزیع نیروی برق کشور گفت: امروز به 
نمایندگی از شرکت های توزیع برق منطقه سه کشور شامل استان 
های یزد، هرمزگان، سیســتان و بلوچســتان، خراسان جنوبی و 
کرمان یک هزار و ۳۵۸ طرح با اعتبار ۳۹۵ میلیارد و 4۰۰ میلیون 
تومان افتتاح و به بهره برداری می رســد.عبدالوحید مهدوی نیا 
افزود:با افتتاح این طرح ها در حوزه منطقه سه شرکت توزیع برق 
۵2 هزار مشترک جدید به مشترکان این شرکت اضافه می شوند و 

۷۷ روستا نیز برقدار خواهند شد.
او تصریح کرد:همچنین ۸۷۰ کیلومتر شــبکه فشار متوسط، یک 
هزار و 2۳۰ شبکه فشار ضعیف،  تعداد یک هزار و ۳۰۰ پست توزیع 
به ظرفیت ۱۸۰ مگا آمپر و تعویض یک هزار و 4۱۰ کیلومتر سیم 
مسی به شــبکه کابل خودنگهدار در این پویش و در منطقه سه 

شرکت های توزیع برق کشور بهره برداری شد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان بیان کرد: طرح 
هوشمند سازی مراکز اتفاقات)هما( نیز در حوزه شرکت های توزیع 
برق منطقه سه کشور دست اجرا است که امکان ارتباط دوسویه 

با مشترکین و رصد و نظارت بر خاموشی ها را فراهم می سازد.
در این ارتباط رضا اردکانیــان وزیر نیرو با قدردانــی از اقدامات 
شرکت های توزیع برق منطقه سه کشور، گفت:طرح های افتتاحی 
در حوزه منطقه سه اقدام مثبتی در جهت رفاه و توسعه مردم این 
مناطق است.در نخستین پویش هر هفته-الف-ب-ایران در سال 
۱4۰۰،همزمان پنج طرح بزرگ شبکه توزیع نیروی برق کشور در 
قالب هشت هزار و ۱42پروژه توسعه، احداث،اصالح و بهینه سازی 
شبکه برق با مجموع سرمایه گذاری 2هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان 

در ۳۱ استان کشور به بهره برداری رسید.

فارس-بانوان ریگانی در شرق استان کرمان که ۳۰ 
روز فقط زحمت تولید یک زی گپتان »لباس سنتی 
زنان« را می کشند تا آن را وارد بازار تولید کنند، مدتی 
است مورد حمایت قرار گرفته اند و تولیدات آنها افزایش 
یافته است.نگاهی به تاریخچه لباس سنتی زنان ریگان 
در شرق استان کرمان نشان می دهد که لباس بانوان 
این خطه، زمانی برگرفته از طرح های اصیل ایرانی 
بوده است، طرح هایی که درهم می آمیختند و حس 

شاعرانه ای به این زنان زحمتکش می دادند.
بانوانی که ۳۰ روز فقط زحمت تولید یک زی گپتان 
را می کشند تا آن را وارد بازار تولید کنند، مدتی است 
مورد حمایت قرار گرفته اند و تولیدات آنها افزایش یافته 
است، در قالب پروژه بین المللی جف، اشتغال های خرد 
در روستاهای محروم شهرستان راه اندازی شده که 

یکی از آنها هنر زی گپتان بانوان ریگانی است.زهرا 
شهیکی یکی از بانوان هنرمند ریگانی در گفت وگو با 
خبرنگار فارس در ریگان ابراز کرد: مدتی است که بنده 
مشغول دوخت زی گپتان هستم و خدا را شکر درآمد 
خوبی دارد، این هنر را از مادرم فرا گرفتم و سعی دارم 
به بچه هایم آموزش دهم.سکینه نژادی دیگر بانوی 
هنرمند ریگانی می گوید: با زی گپتان بافی به هنری 
ماندگار دست یافتم که خوشحالم برای بانوان ریگانی 
می توانم کاری انجام دهم. یک زی گپتان ۳۰ تا ۳۵ روز 

طول می کشد تا به اثری ماندگار تبدیل شود.
حمایت از هنر بانوان ریگانی و رونق آن در بازار

مجید امیری زاده رئیس اداره منابع طبیعی و 
آبخیزداری ریگان در این ارتباط گفت: در قالب 
اشتغال های خرد روستایی در پروژه بین المللی 

جف، لباس سنتی ریگان در دستور کار قرار گرفت 
و تسهیالتی در قالب صندوق های خرد روستایی 
به این بانوان پرداخت شده است.او اظهار کرد: با 
راه اندازی ۱۶ صندوق خرد روستایی در شهرستان 
می تواند این هنر بانوان ریگانی را رونق خاصی پیدا 
کند و زی گپتان بافته شده توسط بانوان ریگانی از آنها 
خریداری و به فروش می رسد.رئیس اداره صنعت، 
معدن و تجارت ریگان نیز از رونق هنر زی گپتان 
بانوان ریگانی در جنوب شرق کشور خبر داد و افزود: 
در مراکز قالیبافی که در تعدادی از روستاهای 
شهرستان راه اندازی شده است این هنر نیز رونق 
دوچندان یافته است.او گفت: در مرکز شهرستان 
به دلیل قرار گرفتن ریگان در جاده ترانزیتی ریگان 
- چابهار فروش این تولید هنر دستان بانوان ریگانی 
از رونق خاصی برخوردار است و در روستاهای 
شهرستان، بانوان هنرمند نیز شناسایی و تعدادی از 
آنها بیمه شده اند.جاللی خاطرنشان کرد: زی گپتان 
هنری ماندگار است که درصدد ثبت این اثر ماندگار 

در شهرستان هستیم.

رونق هنر »زی گپتان« بانوان ریگانی
شناسایی و حمایت از تولید لباس سنتی

 در تامین آب شرب کرمان 
کوتاهی شده است

رئیس مجمع نمایندگان استان با اشاره به این که ۷۰۰ روستای 
استان با تانکر آبرسانی می شود گفت: گوشی در وزارت نیرو برای 

شنیدن بحران آب کرمان نیست.
شهباز حسن پور با بیان اینکه مجمع نمایندگان استان کرمان آماده 
است پاسخگوی مطالبات مردم باشد افزود: خوشبختانه انتقال آب 

از خلیج فارس به سیرجان و بعد از آن رفسنجان انجام شد.
حســن پور با اشــاره به اینکه در دســتور کار مجمع نمایندگان 
استان است تا این آب از مسیر رفســنجان به کرمان منتقل شود 
گفت:سهمیه آب شرب از این مسیر را نمایندگان استان پیگیری 
کردند و تخصیص پیدا کرده اما تاکنون اقدامی از ســوی وزارت 
نیرو انجام نشده و کوتاهی کاماًل شفافی از سمت وزارت نیرو انجام 

شده است.
او با بیان اینکه وزارت نیرو نه انتقال آب شرب سیرجان را تاکنون 
پیگیری کرده و نه بحث انتقال آب شرب کرمان را تاکید کرد: این 
موضوع باید هر چه سریع تر از ســوی وزارت نیرو پیگیری شده، 

انتخاب پیمانکار انجام و لوله گذاری انجام شود.
رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان با اشاره به اینکه تابستان 
امسال قطعاً در کرمان، ماهان و … دچار کمبود شدید آب هستیم 
و وزارت نیرو باید پیگیر این موضوع باشد تصریح کرد: این خواسته 
به حق مردم کرمان و استان است و وزارت نیرو باید به خود بیاید 

که بحث کمبود آب در استان کرمان، یک موضوع جدی است.
او با بیان اینکه چند ســال اســت که فریاد می زنم ۷۰۰ روستای 
استان کرمان با تانکر آبرسانی می شــوند گفت: متاسفانه گوش 
شنوایی در وزارت نیرو برای شنیدن مشکالت مردم استان کرمان 

نیست.
در چند روز آینده سیمان در بازار به تعادل می رسد

حسن پور با اشــاره به اینکه در زمینه مشکل ســیمان در استان 
کرمان، حق با مردم است افزود: به دلیل سرمای اسفندماه مشکل 
کمبود برق داشتیم که خوشبختانه این مشکل حل شده و تا چند 

روز آینده مشکل سیمان در بازار به تعادل خواهد رسید.
او با بیان اینکه مشکالت دو شهرســتان سیرجان و بردسیر جمع 
بندی شده است گفت: این دو شهرستان در حوزه راه های روستایی 
مشکالت عدیده ای دارند، کمربندی شرقی شهرستان سیرجان 
یکی از معضالت است و در شهرستان سیرجان و بردسیر بیش از 
۷۰ کیلومتر راه روستایی باید اجرا شود که بخشی از آن اجرا شده 

و بخشی باید اجرا شود.

ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب برنج، شکر، 
گوشت و روغن برای ماه مبارک رمضان امسال 

را اعالم کرد.
طبق مصوبه صد و دومین جلسه کارگروه تنظیم بازار، میزان 
۳۰ هزار تُن برنج وارداتی هندی و تایلندی به ترتیب با قیمت 
۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان و ۱2 هزار و ۵۰۰ تومان در اختیار مصرف 

کنندگان قرار می گیرد.
همچنین ۳۰ هزار تُن شکر با قیمت ۸۷۰۰ تومان برای 
بسته های یک کیلوگرمی، ۳۰۰۰ تُن گوشت قرمز منجمد 
با قیمت ۸۰ هزار تومان و حدود ۱۸۰ هزار تُن روغن با قیمت 

مصوب به عنوان سهمیه ویژه این ماه در نظر گرفته شده است.
قیمت مصوب روغن در گزارش ستاد تنظیم بازار اعالم نشده، اما 
بر اساس سامانه ۱24 قیمت مصوب هر بطری روغن مایع سرخ 
کردنی ۸۱۰ گرمی ۹۶۵۰ تومان، روغن مایع آفتابگردان ۹۹۰۰ 
تومان، روغن نیمه جامد 4.۵ کیلویی ۵۱ هزار تومان و روغن 

نباتی ۱۶ کیلویی ۱۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان است.
 خرما در ماه رمضان گران نمی شود

روز گذشته هم عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان، وعده داد که در ماه رمضان خرما 

گران نمی شود.
در این جلسه همچنین موجودی خرما ۱۳۶ هزار تُن عنوان 
و گزارشی در خصوص نحوه توزیع خرما در سراسر کشور نیز 
ارائه شده است.عالوه بر این ستاد تنظیم بازار از تصمیمات 
قرارگاه ساماندهی مرغ حمایت کرده و رئیس سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گزارش هایی در خصوص 
وضعیت بازار اقالم پرمصرف در سبد خانوار ارائه داد که بر اساس 
آن ۶۷ قلم از ۱۰۰ قلم کاالی رصد شده با کاهش و یا ثبات قیمت 
همراه بوده است.دوازدهم فروردین ماه قرارگاه ساماندهی مرغ 
کشور به ریاست وزیر جهاد کشاورزی و با حضور نمایندگانی از 
ارگان های مختلف از جمله قوه قضاییه و وزارت صمت در آخرین 
جلسه خود مسئول ساماندهی تولید گوشت مرغ شد و در اولین 
جلسه کاری خود نرخ مصوب مرغ را 4۵۰۰ تومان افزایش داد، 
بر این اساس حداکثر قیمت مصوب مرغ گرم برای مصرف کننده 

 کیلویی 24 هزارو ۹۰۰ تومان تعیین شده است.

کم ترین میزان بارش در استان کرمان طی ۵۰ سال 
اخیر در زمستان ۹۹ رقم خورده. در همین حال 
مدیرعامل آبفای کرمان گفته تامین آب شرب استان 
در تابستان امسال با سختی روبرو است.مدیرکل هواشناسی کرمان 
به خبرگزاری فارس گفته کم ترین میزان بارش در ۵۰ سال اخیر 
در زمستان ۹۹ بوده.به گفته تورج جدیدی پیش از این زمستان ۹۶ 
کم  باران  ترین زمستان ۵۰ سال گذشته در کرمان بوده اما زمستان ۹۹ 

از سه سال پیش هم کم بارش تر بوده.
در همین حال محمد طاهری، مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان 
کرمان در جلسه دیدار نوروزی وزیر نیرو با مدیران زیر مجموعه این 
وزارت خانه در سراسر کشور که به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار 
شد، گفته این روزها در شهر کرمان تقریبا تمامی ظرفیت تأمین آب 

در اختیار مردم و در مدار بهره برداری قرار دارد.
طاهری اضافه کرد که همین امر نشان می دهد که با وجود حدود 
۱۱۰۰ لیتر کمبود آب، وضعیت این کالنشهر در تابستان چگونه 

خواهد بود و چگونه باید آن را اداره کرد.
تابستان کم آب در انتظار کرمانی ها

به گفته او تابستان سال گذشته در مناطقی از شهر کرمان مانند 
والفجر، میدان آزادی و … مخازن مجتمع ها با تانکر پر شدند؛ همین 
وضعیت در شهرهای رفسنجان، زرند و … نیز وجود داشت و حتی در 
برخی نقاط وضعیت به مراتب بدتر بود.او با طرح این پرسش که در 
برخی روستاها کمتر از یک لیتر آب وجود دارد، چگونه می شود این 
جمعیت را آب رسانی و از کدام محل آب تأمین کرد، به صراحت اعالم 

کرده که کار سنگین و سختی در پیش داریم.
کرمان جزو صدرنشینان خشکسالی کشور

بر اساس گزارشی که اخیرا سازمان هواشناسی منتشر کرده، استان 
کرمان جزو صدرنشینان خشکسالی در کشور است.در همین رابطه 
جدیدی، مدیرکل هواشناسی استان می گوید که کرمان نسبت به 
دوره مشابه سال قبل ۷۶ درصد کاهش و نسبت به آمار بلند مدت 
مشابه به میزان ۶۹ درصد کاهش در بارندگی را دارد.به گفته او با وجود 
گذشت بیش از نیمی از سال آبی، استان کرمان تاکنون 2۶ درصد 
بارش یک سال کامل آبی را دریافت کرده و تا پایان اسفند ماه حدود 
۷۳ درصد از مساحت استان تحت تاثیر خشکسالی خفیف تا بسیار 
شدید و حدود 24 درصد از مساحت استان در محدوده نرمال قرار دارد.

مســئول هماهنگ کننده اهدای عضو دانشــگاه علوم 
پزشکی رفسنجان گفت: اهدای عضو یک نوجوان در این 
شهرستان که بر اثر تصادف دچار مرگ مغزی شده بود ، 
جان سه بیمار نیازمند را نجات داد.زهرا عظیمی با بیان 
این مطلب افزود:رامین رضوانی نوجوان اهل رفسنجان 
بود که ۱4 فروردین بر اثر تصادف به بیمارستان ارجاع داده 
شد و در بخش آی سی یو 2 بستری شده بود که متاسفانه 
تالش کادر درمانی نتوانست جان او را نجات یابد و مرگ 
مغزی این فرد اعالم شد.عظیمی بیان کرد:عوامل دانشگاه 
علوم پزشکی رفسنجان از خانواده مرحوم جهت اهدای 
اعضای نوجوانشان  رضایت گرفتند و آنها برای نجات جان 
سه بیمار نیازمند و جهت خشنودی و رضایت پروردگار 
به این کار خداپسندانه رضایت  دادند.او ادامه داد:دوشنبه 
شب تیم برداشت اعضا از کرمان عازم بیمارستان علی ابن 
ابیطالب)ع(رفسنجان شد و 2 کلیه و کبد این مرحوم را 
برداشتند و جهت پیوند به بیماران نیازمند به شیراز منتقل 
کردند.او خاطرنشان کرد:این دومین عمل برداشت اعضا 
در سال جدید است که جراح کبد و کلیه برای برداشت 
اعضا از کرمان در اتاق عمل بیمارستان حضرت علی بن 
ابیطالب)ع(حاضر شد.عظیمی گفت:با توجه به اینکه در 
استان کرمان گیرنده متناسب با عضوهای این اهدا کننده 

نوجوان وجود نداشت کبد و 2 کلیه به شیراز منتقل شد.
دانشگاه علوم پزشکی رفســنجان جمعیت ۳2۰ هزار 
نفری رفسنجان و ۳۷ هزار نفری شهرستان انار را تحت 

پوشش دارد.

صبح دیروز با حضور دکتر مکارم رئیس، دکتر خیرخواه 
معاون بهداشــتی و معاون غذاوداروی دانشگاه علوم 
پزشــکی جیرفت، فرماندار و امام جمعــه و جمعی از 
مسئوالن شهرستان فاریاب ، عملیات احداث آزمایشگاه 
مرکزی فاریاب آغاز شد.این آزمایشگاه خّیرساز توسط 
آقای فتوت با وسعت 2۵۱ متر مربع در محوطه درمان 
بســتر فاریاب و با اعتبار ۱۵ میلیارد ریال طی شش تا 

هشت ماه آینده احداث می شود.
 توزیع ۲۲ هزار تن آرد در جنوب کرمان

مدیر تعاون روستایی جنوب کرمان از توزیع 22 هزار 
تن آرد بین روستاییان هفت شهرستان جنوبی استان 
کرمان خبر داد.فاطمه میرســاردو اظهار داشت:از این 
میزان ۱۸هزار و 2۶۱تن آرد خانه پز روستایی و چهار 
هزار و ۵۵ تن آرد خبازی بین نانوایان منطقه توزیع شد. 
او ادامه داد:این میزان آرد طی سال گذشته توسط شبکه 
تعاون روســتایی جنوب کرمان بین روستاییان توزیع 
شد. میرساردو هدف از توزیع آرد بین روستائیان را ارائه 

خدمات بهتر و ایجاد رضایتمندی این قشر اعالم کرد.
مدیرتعاون روستایی جنوب کرمان خدمات رسانی به 
کشاورزان و روستائیان را یکی از مهم ترین فعالیت های 

شبکه تعاونی روستایی این منطقه برشمرد.
او به نام گذاری سال جاری از سوی رهبر معظم انقالب 
اسالمی به نام تولید،پشتیبانی ها، مانع زدایی اشاره کرد و 
تحقق شعار سال رهبری را در حوزه فعالیت های تعاون 

روستایی حمایت از کشاورزان و روستاییان ذکر کرد.

به گزارش روابط عمومی علوم پزشکی کرمان،دکتر مهدی 
شفیعی، سخنگوی این دانشگاه عصر دوشنبه ۱۶ فروردین 
ماه با بیان اینکه طی 24 ساعت گذشته، ۵۹ بیمار جدید 
کرونا در بیمارستان های استان بستری شده اند، گفت: »4۸ 
نفر از آن ها از حوزه  دانشــگاه علوم پزشکی کرمان )شامل 
راور، رابر، بافت، بردسیر، کوهبنان، کرمان، شهربابک، زرند، 
ارزوئیه(،یک نفر حوزه دانشــگاه علوم پزشکی رفسنجان 
، سه نفر حوزه دانشگاه علوم پزشــکی جیرفت و ۶ نفر از 
بستری شدگان از حوزه  دانشکده سیرجان هستند«.او با بیان 
این که یک نفر از بستری شدگان از حوزه  دانشگاه بم است، 
افزود: »در حال حاضر، 2۵۳ بیمار کرونا در بیمارستان های 
استان بستری هستند«.شــفیعی ادامه داد:»۱۶۸ نفر از 
بیماران بستری در حوزه  علوم پزشکی کرمان، 2۸ نفر حوزه  
علوم پزشکی رفسنجان، ۱۳ نفر حوزه  جنوب، ۹ نفر در حوزه  
دانشگاه بم و ۳۵ نفر از حوزه  دانشکده علوم پزشکی سیرجان 
بستری هستند و خدمات بیمارستانی به آن ها ارائه می شود«.

او اظهار کرد: »از ابتدای اپیدمی تاکنون ۱۷هزار و 2۶۳ نفر 
در استان، به دلیل ابتال به کرونا بستری شده اند«.مدیر گروه 
مبارزه با بیماری های واگیردار دانشگاه علوم  پزشکی کرمان 
سپس اظهار کرد: »متاسفانه در 24 ساعت گذشته، ۳ بیمار 
کرونا نیز جان خود را از دســت دادند که یک نفر از حوزه  
دانشگاه علوم پزشکی کرمان و 2 نفر از حوزه دانشگاه علوم 
پزشکی رفسنجان است«.  به گفته  شفیعی، از ابتدای اپیدمی 
ـ ۱۹  کرونا در استان تاکنون، 2۵۸۸نفر به دلیل ابتال به کووید 

جان خود را از دست داده اند.

اهدای عضو در رفسنجان 
به سه بیمار حیات دوباره بخشید

آغاز عملیات احداث آزمایشگاه 
مرکزی شهرستان فاریاب

۵۹ بستری جدید و ۳ فوتی 
در شبانه روز گذشته

قیمت کاالهای اساسی 
در ماه رمضان اعالم شد

کم بارشی در زمستان ۹۹ رکورد زد
 تابستان سخت در انتظار کرمان

خبر

خبر

خبر

آگهی احضار
به حکایت محتویات پرونده 99099803411101062 که در این شعبه دادگاه 
تحت رسیدگی می باشد، اعالم گردیده آقای واحد رستمی فرزند حسین به 
مدت بیش از ده سال ، غایب و ناپدید شده و هیچگونه خبری از نامبرده 
در دست نیست . لذا بدین وسیله ضمن اعالم مراتب از کلیه کسانی که خبری از غایب 
یاد شده دارند دعوت می شود اطالعات خود را به نحو مقتضی در اختیار این دادگاه قرار 
دهند تا حقی از کسی تضييع نگردد. این آگهی سه نوبت متوالی هر یک به فاصله یک 
ماه در اجرای ماده 1023 قانون مدنی در امور مدنی منتشر می گردد بدیهی است چنانچه 
یک سال از تاریخ اولین اعالن )نشر آگهی( حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی 
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قاضی شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان کرمان محمد شفیعی

اگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه مسـکونی 
مشـتمل بر بـاغ مرکباتی بمسـاحت 4867 
مترمربـع تحـت پـالک93 فرعـی از 412 - اصلی مفروز 
و مجـزا از ۵0 فرعـی از 412 - اصلـی واقع در قطعه سـه 
بخـش 34 کرمـان واقـع در اراضـی موسـوم بـه زمیـن 
دیـوار بلنـد روداب جبالبـارز جنوبـی ادرس: عنبرابـاد - 

اراضـی روداب جبالبـارز جنوبـی
دادعلـي  فرزنـد  کنیزخسـروی  خانـم  تقاضـای  مـورد 
اختـالف  حـل  محتـرم  هیـات  اصالحـی  رای  باسـتناد 
1399603190910001029مورخـه  بشـماره  جیرفـت  ثبـت 
1399/0۵/27در مالکیـت نامبـرده قـرار گرفتـه و آگهـی 
وضعیـت  و  تکلیـف  تعییـن  قانـون   3 مـاده  موضـوع 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی و 
مـاده 13- آئیـن نامـه قانـون ثبـت منتشـر و در موعـد 
بـه  نیـاز  مقـرر مـورد واخواهـی قـرار نگرفتـه اسـت و 
مورخـه  درخواسـت  حسـب  لـذا  دارد.  حـدود  تحدیـد 
اگهـی  بدینوسـیله  1400/11030/31-1400/01/16مالـک، 
تحدیـد حـدود آن باسـتناد تبصره مـاده 13 قانون مزبور 
منتشـر و عمليـات تحدیـدی آن از سـاعت 8 صبـح روز 
چهـار شـنبه مـورخ 1400/02/1۵شـروع و بعمـل خواهـد 
آمـد. لذا بـه مالک یا مالکیـن امـالک مجاوررفيه مزبور 
اخطـار میگـردد کـه در موعـد مقـرر در ایـن اعـالن بـه 
محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صـورت عـدم مراجعـه 
محاوريـن عمليـات تحدیـدی بـا معرفـی مالـک انجـام 
و چنانچـه کسـی از مجاوریـن برحـدود وحقـوق ارتفاقی 
آن اعتـراض داشـته باشـد بر طبـق مـاده 20 قانون ثبت 
و مـاده 86 - اصالحـی پـس از تنظیـم صـورت مجلس 
تحدیـدی فقـط تاسـی روز مهلـت دارد تا اعتـراض خود 
از طریـق مرجـع صالحیتـدار تقديـم دارد و گواهـی  را 
دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائـه نماید و پس از گذشـت 
مهلـت یادشـدهبچگونه ادعایـی مسـموع نخواهـد بـود. 

انتشـار:1400/01/18 تاریـخ 
روز انتشار:چهارشنبه 

مصیب جیدریان .رئیس اداره ثبت اسناد وامالک 
عنبراباد .م الف 2763

گواهی انحصار وراثت
خانم محبوبه شـمس الدینی کوهبنانی بشماره شناسـنامه ۵3۵001770۵ 
باسـتناد شـهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسـنامه ورثه درخواسـتی 
بشـماره 22۵/4/99  تقدیـم ایـن دادگاه نمـوده چنیـن اشـعار داشـته  
اسـت کـه شـادروان مرحـوم  محمدحسـین امیـری خامکانـی بـه شـماره شناسـنامه  
۵3۵002076۵ در تاریـخ 99/12/8 در اقامتـگاه دائمـی خـود درگذشـته و ورثـه حیـن 

الفـوت وی عبارتنـد از:
1. آقـای ماشـاا... امیـری خامکانی فرزند علی به شـماره شناسـنامه 31 صـادره از زرند 

متوفی. پدر 
2. خانم سـکینه محسـن بیگی فرزند علیرضا بشـماره شناسـنامه 4 محل صدور زرند 

متوفی. مادر 
بشناسـنامه شـماره  فرزنـد حسـن  الدینـی کوهبنانـی  3. خانـم محبوبـه شـمس 

متوفـی.  همسـر  کوهبنـان  صـدور  محـل   ۵3۵001770۵
پـس از تشـریفات قانونـی و مالحظـه گواهینامـه مالیات بر ارث بشـماره پرونـده 22۵ 
مورخـه 99/12/24در وقـت فـوق العـاده شـعبه 4 شـورای حـل اختـالف کیانشـهر و 
طغرالجـرد بـه تصـدی امضـا کننـدگان زیـر تشـکیل و پـس از مالحظـه پرونـده کار و 
باسـتناد ،ماده 907_ 946 و 94۵ قانون آیین دادرسـی مدنی گواهی می نماید که ورثه 
درگذشـته منحصـر به اشـخاص یاد شـده در باال بـوده و وارث دیگری نـدارد و دارایی ان 
شـادروان پـس از پرداخـت و انجـام حقـوق و دیونیکـه بر ترکـه تعلق می گیـرد. از کل 
ماتـرک امـوال منقـول و قیمـت امـوال غیرمنقول متوفی یک سـوم سـهم مـادر و یک 

چهـارم سـهم همسـر و مابقـی به پـدر تعلق مـی گیرد. 
این گواهینامه برای مبلغ بیشتر از پانصد میلیون ریال دارای ارزش قانونی است.

م الف 2
یاسین کاربخش راوری
قاضی دادگاه عمومی/ شورای حل اختالف کیانشهر و طغرالجرد

چرایی تاکيد بر آگاه سازی ُاتيسم
 عالئم این اختالل چيست؟

 

مدیرکل بهزیستی استان کرمان درباره عالئم 
اختالل اُتیسم گفت:در این اختالل ارتباط اجتماعی 
کودکان کم و با دیگران قطع است. یکی دیگر 
از عالئم این است که کودک گفتار طوطی وار 
دارد و گاهی یک کلمه را زیاد تکرار می کند؛ بعضا 

رفتارهای یک مرتبه ای نشان می دهد.
دکتر عباس صادق زاده اظهارکرد:در تعریف اُتیسم، 
اصطالح اختالل طیف اوتیسم درست است نه اینکه 
بعضا در جامعه عنوان می شود معلولیت یا بیماری 

اُتیسم در حالی که اینگونه نیست.
او ادامه داد: اختالل طیف اُتیسم یا "اِی اس پی" 
مطرح است که گروه اختالالت عصبی - رشدی 
هستند که رشد و تحول صحیح مغز یا دستگاه 
عصبی مرکزی مختل می شود؛ با توجه به این 
شرایط، در دستگاه عصبی مرکزی و عملکرد مغز 
اختالل ایجاد می شود که با رشد فرد بر هیجان و 

توانایی یادگیری و حافظه او تاثیر منفی می گذارد.
صادق زاده با اشاره به اینکه روز جهانی اُتیسم به 
عنوان روز آگاه سازی اختالل طیف اُتیسم نامگذاری 
شده که هر سال تکرار می شود زیرا اختالالت طیف 
اُتیسم رو به رشد است، تصریح کرد: سازمان جهانی 
بهداشت در ابتدا اعالم کرد از هر ۱۰۰ تولد یک مورد 
دچار اختالل اُتیسم است که آمارهای غیررسمی و 
در واقع می توان گفت آمار صحیح در سال 2۰۱۶ 
اعالم کرد از هر ۶۵ تولد یک مورد دچار اختالل است 

و در 2۰2۰ و اکنون می گویند از هر 4۰ تولد یک 
مورد دچار اختالل اُتیسم است.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان بیان کرد:علت 
اصلی اختالل اُتیسم، ژنتیک است و ممکن است در 
آزمایشات ژنتیک این اختالل به دلیل پیچیدگی که 
دارد، تشخیص داده نشود؛ لذا عمده علت، ژنی است 
و عوامل محیطی نیز بی تاثیر نیست و تحقیقات 
مشخص کرده عوامل محیطی می تواند تاثیر بگذارد 

و شدت و ضعف دارد.
او با اشاره به اینکه یکی از دالیلی که بر آگاه سازی 
اختالل اُتیسم تاکید می شود،این است که خانواده 
ها دیر متوجه می شوند، گفت: این اختالل قبل از 
دو سالگی قابل تشخیص نیست. اما اگر مادران با 
دقت روی رفتار بچه ها نگاه کنند ممکن است قبل 
از 24 ماهگی متوجه شوند زیرا مادر قطعی ارتباط 

اجتماعی کودک را می تواند تشخیص دهد.
صادق زاده تصریح کرد: اُتیسم بین دو تا سه 
سالگی)24 تا ۳۶ ماهگی( قابل تشخیص است و در 
بدترین شرایط تا شش سالگی؛ اما بهترین زمان در 

دو تا سه سالگی است.
او بیان کرد: به دلیل نرخ باالی اختالل اُتیسم، دنیا 
بر آگاه سازی برای خانواده ها تاکید دارد تا بتوان 
زودهنگام بچه ها را شناسایی کرد تا مداخالت 
انجام شود و جامعه نیز آن ها را بشناسد تا سرویس 

و آموزش بدهد.
مدیرکل بهزیستی استان کرمان با اشاره به اینکه در 
استان هفت مرکز اُتیسم داریم که سه مورد در شهر 
کرمان و مراکز دیگر در زرند، جیرفت، رفسنجان و 

سیرجان است، گفت: در مجموع سه استان در کشور 
مرکز نگهداری موقت)شبانه روزی( اُتیسم دارند که 

نخستین مورد در کرمان فعال شد.
او اظهار کرد:یکی از ضرورت ها در شناسائی بچه های 
دارای اختالل اُتیسم، مداخالت به هنگام است و اگر 
دیرهنگام بشود عمال وقت را از دست داده ایم و بچه 
ای که به سن ۱2 سالگی برسد تشخیص اختالل 
اُتیسم خیلی سخت است و اغلب تشخیص معلولیت 
ذهنی بر ان می گذارند و بعد از این سن آموزش این 
افراد خیلی سخت است.صادق زاده با اشاره به اینکه 
حدود ۳۰۰ نفر دارای اختالل اُتیسم را در استان 
کرمان شناسائی کرده ایم، افزود: حدود 24 نفر از 
بچه های اختالل اُتیسم که در مراکز بودند، اکنون 
در مدارس عادی در حال تحصیل هستند و این تاثیر 

آموزش و مداخالت به هنگام است.
او بیان کرد: دلیل دیگر نامگذاری روز جهانی اُتیسم 
این است خانواده و جامعه از این موضوع باید آگاهی 
پیدا کنند. متاسفانه خیلی از مشکالت این طیف را 
حتی خانواده نمی داند و ممکن است مدت ها با آنها 
رفتار کرده و تشخیص خود و دیگران بر معلولیت 
باشد و بچه را در مسیر معلولیت و نابودی او ببرد 
در حالی که اگر در وقت طالیی شناسائی شود، می 

توانند آموزش ببینند.
مدیرکل بهزیستی استان کرمان گفت:حدود ۱۵۰ 
نفر افراد دارای اختالل اُتیسم در مراکز استان 
آموزش می بینند و در سال های اخیر تست "هیوا" را 
در تمام مهدهای کودک اجرا کردیم و در سن طالیی 
دو تا سه سالگی بررسی و بسیاری از بچه های دارای 

اختالل شناسایی شدند.
او درباره تفاوت آمار کودکان شناسائی شده و آنها 
که در مراکز آموزش می بینند، اظهار کرد: ممکن 
است خانواده هنوز آگاهی الزم را نداشته باشد، در 
حالی که دریافت خدمت در مراکز بسیار بهتر است 
و همچنین ممکن است این افراد به مراکز دسترسی 

نداشته باشند.
صادق زاده با اشاره به اینکه بچه های آموزش دیده به 
مراتب وضعیتشان متفاوت تر از بچه هایی است که 
در خانه می مانند،بیان کرد:مربی های مهدکودک 
با تعداد زیادی از بچه ها سروکار دارند و نمی توان 
توقع داشت در شناسایی کودکان دارای اختالل 
اُتیسم کمک کنند اما اگر آگاهی از رفتار و شناسائی 
اُتیسم داشته باشند، می توانند کمک کنند و سعی 
می کنیم دوره آموزشی برای مربیان مهدکودک 
بگذاریم که اگر با این نوع رفتار کودکی مواجه شوند، 

آن ها را معرفی کنند.
او درباره عالئم اختالل اُتیسم بیان کرد:در این 
اختالل ارتباط اجتماعی کودکان کم و با دیگران 
قطع است و ممکن است والدین از آن به ناسازگاری 

تعبیر کنند.
مدیرکل بهزیستی استان کرمان گفت:یکی دیگر از 
عالئم این است که کودک گفتار طوطی وار دارد و 
گاهی یک کلمه را زیاد تکرار می کند؛بعضا رفتارهای 
یک مرتبه ای نشان می دهد یعنی یکدفعه از جایش 
بلند می شود و یا می نشیند بدون اینکه با کسی 
ارتباط داشته باشد اما بیشترین نشانه اختالل اُتیسم 

این است ارتباطات اجتماعی را مختل می کند.

فارس

گزارش

صادق زاده با اشاره به اینکه بچه های آموزش دیده 
به مراتب وضعیتشان متفاوت تر از بچه هایی است 
که در خانه می مانند،بیان کرد:مربی های مهدکودک 
با تعداد زیادی از بچه ها سروکار دارند و نمی توان 
توقع داشت در شناسایی کودکان دارای اختالل 
اُتیسم کمک کنند اما اگر آگاهی از رفتار و شناسائی 
اُتیسم داشته باشند، می توانند کمک کنند و سعی 
می کنیم دوره آموزشی برای مربیان مهدکودک 
بگذاریم که اگر با این نوع رفتار کودکی مواجه شوند، 
آن ها را معرفی کنند.او درباره عالئم اختالل اُتیسم 
بیان کرد:در این اختالل ارتباط اجتماعی کودکان 
کم و با دیگران قطع است و ممکن است والدین از آن 
به ناسازگاری تعبیر کنند.

رنا
: ای

س
عک

مجید امیری زاده رئیس اداره منابع طبیعی 
و آبخیزداری ریگان در این ارتباط گفت:در 
قالب اشتغال های خرد روستایی در پروژه 

بین المللی جف، لباس سنتی ریگان در 
دستور کار قرار گرفت و تسهیالتی در قالب 

صندوق های خرد روستایی به این بانوان 
پرداخت شده است.

او اظهار کرد: با راه اندازی 16 صندوق خرد 
روستایی در شهرستان می تواند این هنر 
بانوان ریگانی را رونق خاصی پیدا کند و 

زی گپتان بافته شده توسط بانوان ریگانی از 
آنها خریداری و به فروش می رسد.
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نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس حذف سربازی اجباری  را امکان پذیر دانست و با بیان اینکه 
2۵ هزار میلیارد تومان برای جبران خالء واقعی حذف سربازی مورد نیاز است، گفت که مجلس به 
دنبال تحقق این موضوع است.به گزارش ایسنا، حجت االسالم حسن شجاعی در صفحه شخصی 
خود در توییتر نوشت: »امکان حذف سربازی اجباری  وجود دارد و مجلس انقالبی    براساس اصول 

۷۱، ۷۶، ۸4، ۸۶ و... قانون اساسی به دنبال تحقق آن است.
پیوند زدن امنیت کشور به سربازی اجباری و حتی اغراق در آن به نحوی که یک روز کاستن از سربازی 
ضربه به امنیت باشد، نادرست، غیرواقعی  و خالف مصالح نظام است. اگر چنین است، غیبت صدها 
هزار مشمول باید امنیت کشور را به کلی از بین برده باشد. سربازی اجباری پدیده ای صرفا نظامی 

نیست که فقط متخصصین نظامی حق اظهارنظر داشته باشند.
آنچه منطقا نیروهای مسلح می توانند بیان و مطالبه کنند این است که با حذف سربازی اجباری 
به چه میزان بودجه برای جبران خالء واقعی حذف سربازی مورد نیاز است تا دولت و مجلس آن را 

تامین کنند. براساس برخی برآوردها 2۵ هزار میلیارد تومان مورد نیاز است که عدد بزرگی نیست.

مجلس به دنبال حذف 
سربازی  اجباری 

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی گفت: هزینه بیمه شدگان در مراکز درمانی طرف 
قرارداد، در بخش بستری ۱۰ درصد و در بخش سرپایی برابر با ۳۰ درصد خواهد بود.شهرام غفاری در 
خصوص هزینه های درمان بیمه شدگان تأمین اجتماعی، اظهار کرد: درمان بیمه شدگان تأمین اجتماعی 
در مراکز درمانی طرف قرارداد سازمان رایگان است، اما این مراجعه در بیمارستان های دولتی و دانشگاهی 
با دریافت مبلغی تحت عنوان فرانشیز همراه است.وی ادامه داد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده سازمان اما 
این هزینه )فرانشیز بستری( برای بیمه شدگان باالی ۶۵ سال در شهرهای بدون بیمارستان های ملکی هم 
رایگان شده است.مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی افزود: برای بیماران صعب العالج 
نیز امتیازاتی در نظر گرفته شده که در دست تکمیل بوده و اجرا خواهد شد.امیرعباس منوچهری، معاون 
درمان سازمان تأمین اجتماعی نیز پیش از این گفته بود: هزینه معالجه و درمان بیمه شدگان اجباری و 
بازنشستگان تأمین اجتماعی و همچنین افراد تبعی آنان در بیمارستان ها و مراکز درمانی طرف قرارداد 
رایگان است.هزینه درمان غیربیمه شدگان نیز بر اساس تعرفه های مصوب هیأت وزیران در بخش عمومی 

غیردولتی و قرارداد با مراکز درمانی ملکی و سازمان های بیمه گر دریافت می شود.

هزینه درمان بیمه شدگان 
تأمین اجتماعی چگونه دریافت می شود؟

سخنگوی سازمان اورژانس کشور گفت: در اجرای طرح سالمت ۱4۰۰ این سازمان از 2۵ اسفند ۹۹ تا 
شانزدهم فروردین ۱4۰۰، ۱۱۰ مورد زایمان اضطراری درون آمبوالنس های اورژانس ۱۱۵ انجام شد.

مجتبی خالدی، اظهار کرد: در مدت یاد شــده نیروهای اعزامی اورژانــس ۱۱۵ با قید فوریت های 
امدادرسانی به مادر و کودک این اقدامات را همزمان با زایمان و داخل آمبوالنس های اعزامی با موفقیت 
انجام داده اند.وی ادامه داد: در اغلب موارد و پس از تماس با اورژانس ۱۱۵، تکنسین های اورژانس پیش 
بیمارستانی به سرعت در محل حضور یافته و با مراقبت از مادر مراحل زایمان را با حفظ اقدامات الزم 
برای سالمتی کودک انجام داده اند.سخنگوی سازمان اورژانس کشــور تصریح کرد: سرم درمانی، 
مدیریت صحیح راه هوایی نوزاد، کالمپ کردن و بریدن بند ناف، تخلیه ترشحات دهان نوزاد و سایر 
فعالیت های مربوط به انجام زایمان های اضطراری از جمله اقدامات مؤثر نیروهای اعزامی اورژانس در 

انجام زایمان های یادشده در داخل آمبوالنس بوده است.
خالدی افزود: امدادگران اورژانس پس از انجام مراحل درمانی الزم، مادر و نوزاد را نجات داده و برای 

دریافت خدمات بیشتر بهداشتی به بیمارستان منتقل می کنند.

انجام 110 زایمان اضطراری 
درون آمبوالنس های اورژانس

خبرخبر

یـک کارشـناس بـازار سـرمایه بـا اشـاره 
بـه عوامل مهم ریزشـی بـازار سـرمایه در 
نیمه دوم سـال گذشـته عنوان کرد: ورود 
مسـتقیم و بـه  دور از تحلیـل بخـش قابل 
 توجهـی از سـرمایه  گـذاران جدیـد و بی 
 تجربـه در اوج بـازار باعـث شـد اصـالح و 
روند ریزشـی قیمت سـهام ادامه  دار شده 
و بـه بی اعتمـادی و ترس سـرمایه گذاران 
دامـن بزنـد امـا بـا ایـن حـال نباید بـازار 
بدهـی را در ریـزش قیمـت سـهام متهم 

کـرد.
مهـدی اسـالمی بیدگلـی در گفـت و 
گـو بـا ایسـنا، خـروج نقدینگـی و تـرس 
هیجانـی سـرمایه گذاران خـرد را عامـل 
مهم روند ریزشـی بازار در نیمه دوم سـال 
دانسـت و اظهار کـرد: جنس سـرمایه ها و 
نقدینگی های بـازار بدهی کامـاًل متفاوت 
از بـازار سـهام اسـت و نمی توان ایـن بازار 

را عامـل افـت قیمت سـهام دانسـت.
وی بـازار بدهـی را ابـزار کارآمـدی بـرای 
کنترل ریسـک سـرمایه گذاران دانست و 
افـزود: این بـازار در کنـار بازار سـهام قرار 
دارد و سـرمایه  گـذاران بـا تکیه  بـر دانش 
می تواننـد بـا تشـکیل پرتفویی متنـوع از 
سـهام و اوراق بدهـی، ریسـک های خـود 
را مدیریـت کننـد. از ویژگی هـای مهـم 
ایـن بـازار البتـه بـرای سـرمایه گذاران 
حقیقـی دور بـودن از هیجان هاسـت بـه 
همیـن دلیـل در شـرایط  خـاص، بـازار 
جذابـی اسـت کـه سـودی باالتـر از نـرخ 
سـپرده های ثابت بانکی را به همـراه دارد.

ایـن کارشـناس بـازار سـرمایه در پاسـخ 
بـه این سـوال کـه آیـا بـازار بدهـی عامل 
ریـزش بازار سـهام اسـت یـا خیـر، گفت: 
ایـن بازارها هرکـدام مزیت هـای مختص 
خودشـان را دارنـد و ماهیتشـان کامـاًل 
متفـاوت اسـت، ایـن در حالـی اسـت که 
قـرار گرفتن آن هـا در کنـار هـم می تواند 
پتانسـیل  های خوبـی بـرای کلیت بـازار 

سـرمایه بـه همراه داشـته باشـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بـازار بدهـی بـا 
وجـود جوان بـودن و عمـر کوتاهش، طی 
سـال های اخیـر توسـعه خوبـی داشـته 
اسـت، تصریـح کـرد: ایـن بـازار همچنان 
ظرفیت هـای باالیـی بـرای رشـد دارد اما 
مهم  تریـن نقطـه  ضعـف و خـالء موجود 
در ایـن بـازار نیـاز بـه فرهنـگ  سـازی و 

آمـوزش اسـت.

رییـس هیئت جـودو اسـتان کرمـان از 
دعـوت ۱۱جـودوکار کرمانی بـه اردوی 
تیـم ملـی جوانـان و نوجوانان خبـر داد.

بـه گفتـه امیـر محمـدی رییـس هیات 
جـودو اسـتان کرمـان در رده نوجوانان 
 -۵۰ فـرزاد محمودآبـادی در وزن 
کیلوگرم، محمد جـواد محمودآبادی در 
وزن ۵۵- کیلوگـرم، امیـن بیدویی نژاد 
در وزن ۶۰- کیلوگرم، پویا خسـروی در 
وزن ۶۶- کیلوگرم،ابوالفضـل صداقتـی 
در وزن ۸۱- کیلوگرم، مهدی غالمی در 
وزن ۹۰- کیلوگـرم و امیرپویـا نوحی در 
وزن ۹۰+ بـه اردوی تیم ملـی نوجوانان 
دعوت شـده انـد و بایـد از یکم تـا پنجم 
اردیبهشـت مـاه در اردوی تیـم ملی در 

تهـران حضـور یابند.
رییـس هیـات جـودو اسـتان کرمـان 
ادامـه داد: در رده جوانـان نیـز حسـین 
علـی نـژاد در وزن ۶۶ کیلوگـرم، عباس 
محمودآبـادی در وزن ۷۳ کیلوگـرم، 
امیرحسـین نیـک نفـس در وزن ۹۰- و 
امیر پویا نوحـی در وزن ۱۰۰+ به اردوی 
تیم ملـی دعـوت و بایـد از ششـم تا ۱۰ 
اردیبهشـت مـاه در تهران حضـور یابند.

او گفـت: بنـا را بـر تقویـت تیـم هـای 
پایه گذاشـته ایـم و امـروز خوشـحالیم 
کـه بـا درخشـش جـودوکاران نوجوان 
و جوانـان در مسـابقات انتخابـی منطقه 
ای، شـاهد دعوت ۱۱ نفـر از این عزیزان 
بـه اردوی تیمهـای ملـی هسـتیم کـه 
رکـوردی بی سـابقه برای جـودوی دیار 
کریمـان محسـوب مـی شـود و نشـان 
دهنده ی تحـرک ورزش المپیکی جودو 

در اسـتان اسـت.
محمـدی در ادامـه افـزود: ایـن مهـم را 
مدیـون تالش هـای بـی دریـغ مربیـان 
عزیزمان، جامعه معظم جودوی اسـتان 
و همینطور عملکرد مثبـت همه اعضای 
هیـات، بخصوص جنـاب آقای روناسـی 
دبیـر هیات و اسـتاد غفـاری مربـی تیم 
ملـی نوجوانان و مسـئول کمیتـه فنی و 
راهبردی هیات هسـتیم که الزم میدانم 
از یکایـک عزیـزان قدردانـی نمـوده و 
انشـااهلل کـه بـا خـرد جمعـی حاکـم بر 
جامعـه جـودوی اسـتان، قطعـا شـاهد 
روزهـای خـوب بـرای جـودوی دیـار 

کریمـان خواهیـم بود.

مدیر جهاد کشاورزی سیرجان گفت: سرمای دو شب گذشته موجب 
سرمازدگی ۱۰۰ درصد باغات پسته سیرجان شد.اکبر محمود آبادی 
در گفت وگو با خبرنگار فارس در سیرجان با بیان اینکه سرمازدگی 
طی دو شب گذشته به دمای منفی ۵ درجه در این شهرستان رسید، 
اظهار داشت: بر اثر این سرمازدگی، 4۳ هزار هکتار باغات پسته بین 
2۵ تا ۹۰ درصد خسارت دیدند.مدیر جهاد کشاورزی سیرجان عنوان 
کرد: در برآورد کارشناسان کشاورزی جمع خسارات به ۱۹ هزار و ۵۰۰ 
میلیارد ریال است که شدت سرما به گونه ای بود که در محصول سال 
آینده را نیز تحت تاثیر قرار داده است و گزارش ها حاکی از شوک بزرگ 
در بخش کشاورزی و خسارات سنگین دارد.رضا پورابراهیمی مسئول 
بیمه کشاورزی سیرجان هم در این رابطه گفت: 2۰ هزار هکتار باغات 
پسته سیرجان تحت پوشش بیمه هستند که می توانند بر اساس قانون 
و پس طی مراحل الزم خسارت خود را دریافت کنند.وی از کشاورزان 
و دامداران خواست نسبت به بیمه مزارع و باغات کشاورزی و دام های 
خود اقدام کنند تا در هنگام بروز چنین حوادثی کمتر متضرر شوند.

پورابراهیمی افزود: تیم کارشناسی برآورد خسارات برای کمک به 
کشاورزان همین هفته از وزارت جهاد کشاورزی به سیرجان اعزام 
می شوند و کشاورزانی که محصوالت خود را بیمه کردند بر اساس تایید 
نهایی این کارشناسان میزان خسارت اعالم شده را دریافت خواهند کرد.

کشاورزان پسته کار نیز اظهار کردند: خطر سرمازدگی یک باره همه چیز 
را از بین برد و اقتصاد و معیشت ما به بخش کشاورزی بستگی دارد که از 

مسئولین تقاضای کمک و پرداخت خسارت داریم.

شوک بزرگ سرما 
به پسته کاران سیرجانی

دالیل ریزش بورس 
از نگاه یک کارشناس

11 جودوکار کرمانی
 به اردوی تیم ملی 

دعوت شدند

معاون رئیس جمهور، از استخدامی ۱۶ هزار فرزند شهید و جانباز ۷۰ 
درصد خبر داد و گفت: دفترچه اختصاصی آزمون استخدامی پنجشنبه 

ماه جاری منتشر می شود که سهم استان کردستان 4۰۱ نفر است.
سعید اوحدی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران 
دیروز  )۱۷فروردین ماه( در جلسه شورای ترویج و توسعه فرهنگ 
ایثار و شهادت، اظهار کرد: یکی از بسترهای نشان دادن راه رسیدن به 
خداوند شهدا و شهادت هستند.وی افزود: خداوند مقام شهدا را بسیار 
واال برشمرده و سفارش کرده که خانواده شهدا باید مورد لطف و محبت 
قرار بگیرند چرا که این افراد عزیزشان را در خدا و برای دفاع از خاک 
کشور تقدیم کرده اند.معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران، به گران بها بودن شهدا اشاره و بیان کرد: شهدای ما آنقدر از 
لحاظ ظرف معنوی ثروتمند شدند که به جزء خداوند هیچ کسی قدرت 

خرید آن ها را نداشت.

جلسه علنی مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف روز گذشته برگزار شد و 
بررسی گزارش وزیر کشاورزی درباره علل گرانی ها در دستور کار نمایندگان 

قرار گرفت.
وزیر جهاد کشاورزی با حضور در جلسه علنی دیروز مجلس در جریان بررسی 
وضعیت تامین و توزیع نهاده های دامی و کشاورزی،  ضمن عذرخواهی از مردم 
بابت تالطم در بازار تاکید کرد: کارگروه ویژه ای برای کنترل بازار در بخش مرغ 

تشکیل شده و به زودی آرامش به کل کشور باز خواهد گشت.
کاظم خاوازی بیان کرد: در باغستانها وضعیت بسیار خوبی داریم. هزینه 
های حمل و نقل، خدمات ماشینی و نیروی کار افزایش یافته و بر روی قیمت 
نهایی که کشاورز ارائه می دهد تاثیرگذار است. همچنین سیدجواد ساداتی 
نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی با اشاره به قصور و تقصیرها در مورد افزایش 
قیمت مرغ بر ضرورت بازگرداندن اختیارات وزارت جهاد کشاورزی برای 

تعدیل قیمت تأکید کرد. 
در جریان بررسی علل گرانی های اخیر،  سهراب گیالنی نماینده مردم شوشتر 
با اشاره به تامین نهاده های دامی از خارج از کشور گفت: این در حالی است 
که تولید آنها در داخل ممکن است اما چرا وزارت جهاد کشاورزی برنامه ای 
برای آن ندارد؟. همچنین تعزیرات هم می تواند برنامه ای برای این قیمتهای 
سرسام آور داشته باشند این عدم هماهنگی باعث می شود مرغ شب عید نباشد 
و چند نرخی باشد، الاقل وزارت جهاد برنامه ای برای ماه رمضان داشته باشد.

در ادامه حسین محمدصالحی دارانی نماینده مردم فریدن با بیان اینکه تاکید 
کرد: متاسفانه هیچ گونه حمایتی از طرح های دامداری و مرغداری نشده 
است و امروز مردم به دلیل ضعف عملکرد دستگاه ها برای تامین مرغ مجبور 

به ایستادن در صف های طوالنی هستند.
همچنین مهرداد ویس کرمی نماینده مردم خرم آباد خواستار برخورد قاطع 
با توزیع کنندگان متخلف مرغ شد و گفت: در گزارش کمیسیون کشاورزی، 
نقشی از ضعف نظارتی سازمان تعزیرات در نابسامانی کنونی دیده نشد، آیا 
سازمان تعزیرات به وظیفه قانونی خود عمل کرده؟ آیا با توزیع کنندگان 
متخلف برخورد قاطع صورت گرفته است؟ در جریان بررسی علل گرانی های 
اخیر محمد علیپور نماینده ماکو با بیان اینکه مشکل اساسی در مدیریت کالن 
کشور است، گفت که دام های استان آذربایجان غربی به صورت قاچاق روانه 
کشورهای حاشیه خلیج فارس می شود.نماینده بوشهر هم گفت: در سالی 
که با تدبیر رهبری مزین به نام "تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها" شده است، 
باید التزام عملی خود را جهت تحقق منویات رهبری نشان دهیم. عبدالکریم 
جمیری تاکید کرد: در کشوری که در اوج قدرت است زیبا نیست که مردم 
در شرایط کرونا در صف مرغ  و تخم مرغ بمانند.همچنین رییس کمیسیون 
اقتصادی گفت که دلیل نابسامانی ها در بازار و عدم تنظیم بازار کاالهای اساسی 
توسط دولت چند محور اساسی دارد که از جمله آن عدم اجرای قوانین مرتبط 

با تنظیم بازار است.
 محمدرضا پورابراهیمی افزود: در سه سال گذشته ۳۰۰ هزار میلیارد تومان 
رانت توزیع شده که دلیل آن عدم نظارت بر فرآیندهایی است که در سامانه 

های تخصصی حوزه اقتصاد و تجارت تعریف شده است.

استخدام 16000فرزند شهید
 و جانباز ۷0درصد در کشور

جزئیات حضور 
وزیر کشاورزی در مجلس

هر
س: م

عک

 بررسی آمار و اطالعات تولید محصوالت کشاورزی در 
ایران حاکی از آن است که در دوره های خشکسالی، 
فشار بر منابع آب فزونی یافته و عموماً نه تنها تولید 
محصول کاهش نیافته، بلکه افزایش نیز داشته است! 
یکی از مهم ترین دالیل این موضوع، فقدان بازار آب 
است. بنابراین در شرایط کنونی، ایجاد بازار آب یکی از 
روش های بسیار مؤثر در مدیریت منابع آب و کاهش 
تبعات تنش آبی است.
مدیریت آب یک موضوع بسیار پیچیده و فرابخشی 
است. حل تنش آبی در ایران تنها درصورتی امکان پذیر 
است که تمام ذی نفعان از جمله بخش خصوصی 
به عنوان بازوی کمکی وارد میدان شوند

 

رئیس کمیته تخصصی ارزیابی سیالب کمیته ملی سدهای 
بزرگ ایران گفت: افزایش تنش آبی در فصل تابستان سال 
۱4۰۰ به دلیل کاهش بارندگی های سال آبی جاری بسیار 

محتمل است.
در بند سوم تبصره دوم ماده ۱۰۶ فصل سیزدهم قانون برنامه 
سوم توسعه ایران بر تقویت بازارهای محلی آب تاکید شده 
است. این بند قانونی، همانند بسیاری از بندها، تبصره ها و مواد 
سایر قوانین برنامه های پنج ساله اول تا ششم توسعه کشور، 
معطل مانده و اجرایی نشده است. لزوم توسعه بازار آب در 
طی سال های اخیر توسط مدیران صنعت آب، کارشناسان 
اقتصادی، اجتماعی، محیط زیست و منابع آب و بسیاری از 
اساتید دانشگاه ها نیز مورد پیشنهاد و تاکید قرار گرفته است 
ولی در عمل هیچ اقدام قابل توجهی در این خصوص انجام 

نشده و مسکوت مانده است.
این در حالی است که مطابق با تجارب کشورهای برخوردار از 
بازار آب، بخش قابل توجهی از تنش آبی را می توان با توسعه و 
حمایت از بازارهای آب مهار کرد. بررسی ها نشان می دهد در 
حال حاضر با توجه به میزان آب و سرانه مصرف، ایران در گروه 
کشورهای مواجه با کمبود آب قرار دارد که ضرورت اهمیت و 
توجه بیشتر به مقوله اقتصاد آب را نشان می دهد. در همین 
راستا گفتگویی داشتیم با مصطفی فدایی فرد، رئیس کمیته 
تخصصی ارزیابی سیالب کمیته ملی سدهای بزرگ ایران که 

در ادامه می خوانید:
برای شروع ارزیابی شما از وضعیت ایران به لحاظ 

تنش آبی چیست و علت را چه می دانید؟
فدایی فرد: در رتبه بندی مؤسسه منابع جهانی)WRI(، ایران 
در جایگاه چهارم تنش آبی دنیا قرار دارد. افزایش تنش آبی در 
فصل تابستان سال ۱4۰۰ به دلیل کاهش بارندگی های سال 
آبی جاری بسیار محتمل است. پیش بینی می شود حدود 2۰۰ 
شهر ایران با این معضل روبرو شوند. البته تعداد دقیق شهرهای 
دارای تنش آبی به میزان بارندگی های ماه های باقیمانده سال 

آبی جاری بستگی دارد.
اساساً تنش آبی به چه شرایطی گفته می شود؟ آیا 

ایران در دامنه تنش آبی قرار می گیرد؟
براساس طبقه بندی فالِکن مارک، کشورهایی که سرانه 
منابع آب تجدیدشونده شان حدود ۱۷۰۰ مترمکعب و 
پایین تر از آن است، در آستانه ورود به تنش آبی هستند. 
بر همین اساس کشورهایی که حدود ۱۰۰۰ مترمکعب 
سرانه دارند، وارد تنش آبی شده اند. بر اساس آخرین 
آمار وزارت نیرو، میزان منابع آب تجدیدشونده کشور به 
کمتر از ۱۰۰ میلیارد مترمکعب رسیده است. بر اساس 
این شاخص، برای هر ایرانی در حدود ۱۱۰۰ مترمکعب 
آب وجود دارد و بر این اساس وارد تنش آبی شده ایم. 
بر اساس شاخص های دیگر که معیار آن مصرف 4۰ 
درصد آب های تجدیدشونده است نیز وضعیت ایران 
به هیچ وجه مناسب نیست. در ایران به گواه آمار، 
ساالنه حدود ۸۰ درصد از منابع تجدید پذیر را مصرف 
می کنیم!چالش آب در ایران به دلیل کمبود ریزش های 
جوی و خشکسالی نیست، بلکه نبود مدیریت تقاضا، 
سیاسی شدن موضوع آب، بهره وری آبی نامناسب و 
اقدامات فاقد مطالعه و سنجیده نشده گذشته است که 

باعث تشدید این بحران شده است.
اصلی ترین پیامد تنش آبی را چه می دانید؟

یکی از مهم ترین پیامدهای تنش آب، پدیده فرونشست 
زمین است. در پهنه ایران، فرونشست در اغلب دشت های 
آن در حال رخ دادن است. از حدود پنج دهه قبل این پدیده 
با شروع خشکسالی ها و افزایش برداشت آب های زیرسطحی 
تشدید شده و در چند سال اخیر فراوانی وقوع فرونشست ها 
شتاب بیشتری پیدا کرده است. بر اساس برخی از گزارش ها، 
فرونشست زمین در برخی از مناطق کشور به بیش از ۳۰ 
سانتی متر رسیده است.فرونشست زمین در کشور بیشتر در 

کدام نقاط دیده شده است؟

در محدوده ۱۸ استان، مناطقی با خطر باالی فرونشست 
زمین گسترش یافته است. بر اساس برهم نهش مناطق با 
خطر باالی فرونشست زمین و موقعیت شهرها، مشخص شد 
که استان اصفهان با ۳۱ شهر واقع بر پهنه های با خطر باالی 
فرونشست زمین در ردیف اول از لحاظ تعداد سکونتگاه های 
شهری است و پس از آن، استان های تهران با ۳۰ شهر، 
کرمان با 2۵ شهر و خراسان رضوی با 24 شهر در رتبه های 

بعدی هستند.
این فرونشست ها چه تبعاتی می تواند داشته باشد؟ 
سهم خشکسالی ها در ایجاد یا تشدید این پدیده را 

چه می دانید؟
چنین رخدادهایی، باعث خسارت های زیادی بر زیرساخت ها، 
مانند خطوط انتقال نفت و گاز و آب و برق می شود. آثار 
فرونشست در بخشی از دشت پهناور برخوار که روزگاری با 
آبخوان های غنی خود شناخته می شد، با بروز شکاف های 

ناشی از فرسایش تونلی خود را نمایان می کند.
خشکسالی های دهه های اخیر، اثر چشمگیر بر افت سطح آب 
زیرزمینی در دشت های ایران گذاشته است. نزوالت جوی در 
شکل برف و باران، مهم ترین عوامل تغذیه کننده آبخوان ها 
هستند و با کاهش بارندگی ها، تغذیه سفره های آب زیرزمینی 
نیز کاهش یافته و بیالن منفی آب را در آنها شاهد هستیم. 
بنابراین به عنوان عامل طبیعی، خشکسالی های ممتد در 
کشور را می توان یکی از علل اصلی کاهش سطح آب زیرزمینی 

و به تبع آن گسترش فرونشست زمین دانست.
پیش بینی می شود حدود 2۰۰ شهر ایران با این معضل روبرو 
شوند. البته تعداد دقیق شهرهای دارای تنش آبی به میزان 

بارندگی های ماه های باقیمانده سال آبی جاری بستگی دارد
تأثیر شکل گیری بازار آب بر کند شدن یا متوقف 

شدن فرونشست دشت ها چیست؟
مهم ترین عامل غیر طبیعی در این خصوص، فقدان بازار آب 
و ارزانی این ماده حیاتی و در نتیجه مصرف و برداشت بی رویه 
است.حفاری چاه های مجوزدار و فاقد مجوز و استحصال 
بی رویه آب های زیرزمینی عالوه بر خشکسالی های ممتد، 
مهم ترین عامل انسانی وقوع فرونشست زمین است و از میان 
چاه های آب، باید تاکید ویژه بر چاه های تأمین آب کشاورزی 
و زراعی کرد که مؤثرترین عوامل افت سطح آب زیرزمینی و 
در نتیجه وقوع فرونشست زمین هستند. بی توجهی به این 
موضوع منجر به نابودی مخازن زیرزمینی برای ذخیره سازی 
آب می شود و تداوم این وضعیت منجر به کاهش هر چه بیشتر 
آب تجدید پذیر کشور و افزایش فراوانی وقوع سیالب ها است. 
حمایت از بازار آب در ایران می تواند عالوه بر افزایش بهره وری 
آب، منجر به کاهش افت سطح آب زیرزمینی و جلوگیری از 

وقوع فرونشست زمین نیز بشود.
وضعیت مصرف آب در ایران را چطور توصیف 

می کنید؟
با توجه به اینکه در سال های پرآبی، بخشی از نیاز آبی 
گیاه بطور مستقیم در اثر بارندگی ها و افزایش رطوبت 
خاک و هوا تأمین می شود، به آب کمتری نیاز است ولی در 
سال های خشک، بارندگی ها کاهش یافته و موجب افزایش 
دما و تبخیر و تعرق و نهایتاً افزایش نیاز آبی می شود، پس 
در سال های خشک، آب بیشتری نیاز است. بر این اساس، 
در کشورهایی با اقلیم خشک و نیمه خشک مانند ایران، 
مدیریت منابع آب به خصوص پس از وقوع خشکسالی های 
فراگیر و طوالنی مدت، بسیار مهم و تأثیرگذار است. بررسی 
آمار و اطالعات طوالنی مدت بارندگی و رواناب در کشور 
نشان می دهد که عموماً یا در دوره های خشکسالی طوالنی 
قرار داشته ایم یا با سیالب های بزرگ و فراگیر مواجه 
بوده ایم.از طرفی بررسی آمار و اطالعات تولید محصوالت 
کشاورزی در ایران حاکی از آن است که در دوره های 
خشکسالی، فشار بر منابع آب فزونی یافته و عموماً نه تنها 
تولید محصول کاهش نیافته، بلکه افزایش نیز داشته است! 
یکی از مهم ترین دالیل این موضوع، فقدان بازار آب است. 
بنابراین در شرایط کنونی، ایجاد بازار آب یکی از روش های 
بسیار مؤثر در مدیریت منابع آب و کاهش تبعات تنش 

آبی است.

مدیریت آب یک موضوع بسیار پیچیده و فرابخشی است. حل 
تنش آبی در ایران تنها درصورتی امکان پذیر است که تمام 
ذی نفعان از جمله بخش خصوصی به عنوان بازوی کمکی 

وارد میدان شوند
سایر کشورها با شرایط مشابه ایران، چه راهکاری را 

برای حل این مسئله در پیش گرفته اند؟
بسیاری از کشورها برای مدیریت منابع آب محدود خود، 
به ایجاد بازار آب روی آورده اند. کشور استرالیا برای یکی از 
حوضه های بزرگ خود به نام حوضه آبریز موری دارلینگ 
)MDB( که با مشکل چالش آب مواجه شده بود، دست به 
اصالحاتی زده اند که یکی از مهم ترین آن اقدامات، ایجاد بازار 
آب است.یک بررسی دقیق از بازارهای آب در MDB با تمرکز 
بر قوانین شارژ آب و معامالت، محدودیت های تجاری، سود 
حاصل از تجارت، اطالعات بازار آب، پاسخ قیمت های بین 
بازار و مزایای زیست محیطی تجارت انجام شده است. دوازده 
درس از توسعه بازارهای آب در MDB برای کمک به تصمیم 
گیرندگان عالقه مند به ایجاد یا بهبود بازارهای آب در استرالیا 

و فراتر از آن ارائه شده است.
عملکرد این بازار آب به چه شکل بوده است و ثمره 

آنچه بود؟
آب موجود در MDB را می توان به طور دائم یا موقت خریداری 
کرده یا فروخت. این آب در بازارها، در حوضه های آبریز، بین 
حوضه های آبریز )در صورت امکان( یا در امتداد سیستم های 
رودخانه ای معامله می شود. این شکل از تجارت به کاربران آب 
امکان می دهد تا در پاسخ به نیازهای شخصی خود اقدام به 
خرید و فروش آب کنند. تجارت آب برای بسیاری از آبیاران به 

ابزاری حیاتی برای تجارت تبدیل شده است.
تجارت آب به کشاورزان MDB کمک می کند تا از آب بهره 
وری بیشتری داشته و به مدیریت پایدار آب کمک کنند. 
کشاورزی در حوضه مذکور حدود ۶۰ درصد آب را مصرف 
می کند )میزان مصرف آب کشاورزی در ایران بیش از ۸۰ 
درصد است(. بازارهای آب انگیزه هایی را برای انتقال آب 
به مصارف با ارزش باالتر ایجاد می کنند. در طول سال و 
با توجه به عواملی مانند میزان بارندگی و میزان ذخیره 
موجود، آب توزیع می شود )یا تخصیص داده می شود(. 
هنگامی که آب به یک دارنده حق اختصاص می یابد، آنها 
می توانند در صورت لزوم از آن استفاده کنند، این تصمیم 
تجاری آنها است. بیش از ۱۵۰ نوع طبقه بندی حق آب در 
حوضه وجود دارد. تجارت آب در حوضه، ساالنه حدود 2 
میلیارد دالر ارزش دارد. بازارهای آب، منجر به استفاده 
کارآمدتر از آب در سراسر MDB شده است، زیرا طیف 
وسیعی از حق و تخصیص آب را می توان در این بازارها 

خریداری کرده یا فروخت.
هم برای فروشندگان و هم برای خریداران، تجارت آب می تواند 
باعث افزایش بهره وری، امکان انتخاب و انعطاف پذیری در 
تصمیم گیری در تجارت شود و ریسک های سرمایه گذاری 
را کاهش دهد. دولت های نیو ساوت ولز، کوئینزلند، استرالیای 
جنوبی و ویکتوریا مسئولیت اصلی مدیریت بازارهای آب را 
بر عهده دارند و هر ایالت روند و قوانین خاص خود را برای 
تخصیص آب دارد. اپراتورهای زیرساخت های آبیاری، قوانین 

تجارت را در شبکه های خود ایجاد و حفظ می کنند.
آیا می توان محدودیتی را برای بازار آب توصیف کرد؟

تجارت آب به دارندگان آب این امکان را می دهد تا در مورد 
نیاز به خرید یا فروش آب در یک زمان خاص تصمیم بگیرند. 
بر این اساس تجارت آب دو نوع دائمی و موقت است. هر کسی 
که از حق آب برخوردار است، می تواند آزادانه تجارت کند، 
مگر در مواردی که محدودیت های فیزیکی )مانند جغرافیا یا 
متصل نبودن به سیستم( یا مالحظات مربوط به تأمین آب آن 
را محدود کند. قیمت آب تابعی از عوامل تأمین و تقاضا است. 
در مناطق مختلف و نوع حق آب و همچنین در زمان های 
متفاوت، قیمت آب متغیر و قابل تغییر است. دولت های 
ایالتی حوضه قوانین معامالت را در ایالت های مربوطه خود 
تنظیم می کنند. این قوانین باید با برنامه های کالن حوضه 
سازگار باشد و با مجوزهای تجارت بین مکان های مختلف نیز 
هم خوانی داشته باشد. چگونگی معامالت تجاری نیز باید در 

داخل ایالت انجام شود.
ایجاد بازار آب در ایران چقدر می تواند کمک کننده 

باشد؟
قرار گرفتن سرزمین ایران در منطقه ای خشک و نیمه خشک، 
محدودیت منابع آب های زیرزمینی و سطحی را به دنبال 
داشته است. ایرانیان قدیم، این منابع محدود و ارزشمند را 
مدیریت می کردند. در این راستا تالش بهره برداران و کسب 
تجربیات ارزشمند در بستر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی 
و طبیعی منجر به شکل گیری نظام بهره برداری پایدار 
منابع آب در کشور شده بود. در کلیه این موارد، نقش مؤثر 
تشکل های مردم بومی و محلی در مدیریت، سرمایه گذاری 
و بهره برداری آب در حقیقت از مهم ترین نقاط قوت مدیریت 
پایدار کشاورزی و حکومت محلی در تاریخ ایران زمین بوده 
است ولی در چند دهه اخیر به موضوع مدیریت فرابخشی آب 

بی توجهی شده است.
بازار آب را می توان ابزاری برای مدیریت حوضه آب به 

طور کلی دانست؟
مدیریت آب یک موضوع بسیار پیچیده و فرابخشی است. حل 
تنش آبی در ایران تنها در صورتی امکان پذیر است که تمام 
ذی نفعان از جمله بخش خصوصی به عنوان بازوی کمکی 
وارد میدان شوند. برای پیروزی در این نبرد و فراهم کردن 
تعامل مورد نیاز، تنها راه »تشکیل بازار آب« آن هم با مشارکت 
صاحبان تخصیص آب است. بازار آب باید با مشارکت صاحبان 
تخصیص آب عملیاتی شود و دولت فقط به نظارت در این 

حوزه بپردازد.
چطور می توان چالش آبی کشور را مدیریت کرد و آثار 

منفی آن را به حداقل رساند؟
یکی از ضرورت های اصالح سیاست های کالن آبی کشور، 
تغییر پارادایم مدیریت آبی است تا بر اساس آن از رویکرد 
سیاسی به آب پرهیز شود و نگاه اقتصادی بر مدیریت آب 
حاکم شود. به منظور دستیابی به اصالح ساختار اقتصادی 
آب باید مواردی مانند لحاظ کردن ارزش اقتصادی آب در 
بازتخصیص منابع آب، به روز رسانی طرح جامع و کالن آب و 
آمایش سرزمین، بیشینه سازی ارزش افزوده حاصل از مصارف 
آب، استقرار نظام قیمت گذاری آب بر اساس هزینه تمام شده 
کامل آب با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و 
محیط زیستی هر منطقه برای کلیه بخش های مصرف در 
دستور کار قرار گیرد تا بتوان موضوع چالش آب در کشور را به 

سرانجام مطلوب رساند.
به این ترتیب تعریف آب به یک کاال شباهت دارد که 

در بازار معامله می شود؟
بله؛ آب در فرآیند توسعه پایدار، به ویژه برای ایران که با رشد 
شدید تقاضا )رشد جمعیت و توسعه بخش کشاورزی( همزمان 
با کاهش منابع روبه روست، نقش مهمی دارد. آب برای مصارف 
آشامیدنی، کشاورزی و صنعتی یک کاال تلقی می شود که با 
مصرف آن به نسبت های متناسب، ارزش ایجاد می شود. هر 
کاالی با ارزش و کمیاب، دارای قیمتی است که به میزان عرضه 
و تقاضای آن بستگی دارد. آب نیز کاالیی اقتصادی است که 
می توان برای آن قیمت بازاری تعیین کرد. قیمت آب می تواند 
با توجه به ارزش آب و بدون دخالت های مستقیم دولت و با 

تقویت نیروهای بازار تعیین شود.
سازوکار اجرایی بازار آب و بازیگرهای آن را چطور 

می توان در این بستر تعریف کرد؟
با تشکیل نهاد بازار آب، شرکت های توزیع کننده آب می توانند 
به طور رسمی و با ثبت در دفاتر قانونی، اقدام به خرید آب 
از حقابه داران کنند. در این فضا بخش خصوصی می تواند 
با سرمایه گذاری و استحصال آب وارد بازار شود و محصول 
خود را با قیمت بازاری مناسب بفروشد. بنابراین الزم است با 
سرمایه گذاری، موضوع آب را اقتصادی کنیم. در صورت تحقق 
چنین اتفاقی است که مشارکت بخش خصوصی هم عملی 
می شود.منابع آب زیرزمینی، جریان های سطحی، پساب های 
تصفیه شده، جریان های فاضالب، آب های زهکشی شده و 
سایر منابع آب با کیفیت های متفاوت می توانند جایگزین 
هم باشند و تفاوت قیمت هرکدام از این منابع با تشکیل بازار و 

نهادینه شدن آن مشخص می شود.

افزایش تنش آبی در تابستان

عرفانه تاجیکی
گفت وگو

استان کرمان با ۲۵ شهر بعد از اصفهان و تهران در رتبه سوم خطر باالی فرونشست زمین قرار دارد.
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کتاب تصرف عدوانی – 
داستانی درباره ی عشق – نوشته لنا آندرشون است که 

نشر مرکز آن را به چاپ رسانده است.
پشت جلد کتاب تصرف عدوانی قسمتی از متن کتاب 

آمده است:
وقتی آدم عاشق است و عشقش پذیرفته شده، تنش 
احساس راحتی می کند. برعکس، وقتی عشق بی پاسخ 
می ماند، تن احساس می کند وزنش سه برابر شده است. 
عشق نوپا روی لبه باریکی می رقصد. ممکن است آدم 
دوباره وزن واقعیش را احساس نکند، که این خود می 
تواند در آدم های مضطرب، با تجربه و آینده نگر، یا در آن  
هایی که مثل استر این قدر امیدوار و خوش باور نیستند، 
میزانی از تردید پدید آورد.داستان کتاب تصرف عدوانی 
راجع به یک زن موفق و با جایگاه اجتماعی خوب و رابطه 
معقول و منطقی به نام استر نیلسون است که در طی 
انجام یک پروژه تحقیقاتی، با هنرمندی معروف به نام 
هوگو راسک آشنا میشود و شیفته شخصیت و نگاه او به 
زندگی  می شود.بعد از مدتی استر متوجه می شود که 
این احساس دو طرفه است و با تمام وجود درگیر رابطه 

شده و کم کم خود را فراموش میکند.
رابطه ای که استر را از فضای امنی که برای خود ساخته 
خارج میکند و او را به عشقی مبتال میکند که تا به امروز 

تجربه نکرده است و…

جوکر
وقتی کار ها طبق نقشه پـیش بره

هیچ کس وحشت زده نمیشه، حتی اگه اون نقشه، وحشتناک باشه. 

دیالوگ
پادکست های رادیو ورق 

توسط تعدادی نوجوان تهیه می شــود که در آن به نوجوانان دیگر کتاب معرفی 
می کنند.

پادکست
فیلم ایرانی سرخ پوست/  سرگرد جاهد، رئیس زندان، با بازی نوید محمد زاده 
به همراه مأمورانش در حال انتقال زندانیان هستند و قرار است این انتقال تا عصر 

انجام شود؛ اما با فرار یکی از زندانی ها همه برنامه ها به هم می ریزد.

فیلم

از این به بعد
تکلیِف بوسه و باران با ماست،

تولِد بی سواِل ترانه های تو با ماست،
ما به جای تو از عطِر عشــق و عبوِر نور 

خواهیم سرود،
و تو با ما از اسامِی روشِن آسمان خواهی 

گفت،
و ما دوباره ترا

به دوره ی دوِر همــان واژه های مکرِر 
خودت بازخواهیم برد.

باور اگر نمی کنی
این دست خِط آشنای خداوند است.

عکس : مهدی میرزایی سردار معروفی فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان: 

سپاه سپروبالی مستحکم ملت، 
انقالب و والیت است

اکبرابراهیمی زرندی- نشست صمیمی وابستگان جهاد وشهادت سپاه شهرستان زرند با حضور سردار 
حسین معروفی فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان،دکتر علی عربپور مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه 
در سپاه ثاراهلل استان کرمان ،جمعی از وابستگان جهاد وشهادت سپاه شهرستان زرند در حسینیه 
ثاراهلل سپاه زرند برگزار گردید.به گزارش خبرنگارما : سردار معروفی فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان 
دراین  نشست با گرامی داشت یادوخاطره شهدای بزرگوار ،خصوصا سردارسلیمانی گفت: شهرستان 
زرند درطول چهل دوسال پیروزی انقالب اسالمی خصوصا در هشت سال دفاع مقدس حماسه ای 
به یادماندنی از خود به یادگار گذاشته است وشهدایی همچون سردار تهامی ،قربانزاده،رشیدی ،زکی 
زاده را تقدیم این نظام وانقالب کرده وروح این شهداء در مجلس حاضر وناظر است . وی افزود :همه ما 
پاسدار انقالب اسالمی هستیم وپاسداری از انقالب ونظام به لباس نیست ،اندیشه اگر زیبا شد عمل 
زیبا می شود ،همه کسانی که دغدغه انقالب ونظام وانقالب را دارند پاسدار انقالب اسالمی هستند 
،وامامین انقالب سفارش کردند نگذارید این انقالب به دست نااهالن ونامحرمان بیافتد واین مفهومش 
این است که شما سهامدار این انقالب هستید و در زمان تنهایی دین خدا واهل بیت  )علیهم السالم( 
ایستادید واین انقالب ونظام را نگه داشتید وجان خود را فدا کردید ، سردار معروفی گفت :شما فرمان 
امامین انقالب را لبیک وباشناخت این راه را ادامه دادید  ،همانطورکه امام حسین  )علیه السالم( با 
حرکتش کربال وعاشورا را خلق نمود ،وامام امت قیام کرد وحکومت اسالمی تشکیل داد امروز امام 
خامنه ای  )مدظله العالی ( و شما هم ادامه دهندگان همین مکتب وحافظ ونگهبان انقالب اسالمی 
ودین خدا .وبستر سازی برای حکومت الهی برای دردنیا برای حکومت جهانی حضرت مهدی  )عجل 
اهلل تعالی فرجه الشریف (هستیدوبایستی پایه گذاری وتثبیت شود وامام امد از میان این انقالب سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی را پایه گذاری کرد که وظیفه اش حفظ ونگهبانی از  ارزشها ودستاوردهای 
انقالب اسالمی است  که بقای این انقالب به دست شماست.فرمانده سپاه ثاراهلل استان یادآور 
شد:امروز سپاه پاسداران جزئی از انقالب اسالمی در جهان وباعث عزت واقتداراست است که حزب 
اهلل لبنان،انصاراهلل یمن،حشدالشعبی عراق و.. از ان می دانیم وبه دنبال هدفی واالتر وباالتر است واز 
همه مهمتر سپاه پاسدران انقالب اسالمی سپر وبالی انقالب وملت ایران وارزشهای انقالب اسالمی 
و والیت است ودوره آزمون وخطا گذشته انقالب زنده است وبه دنبال پیش برندگی  است ومسیرما 
با نگاه به حسین بن علی  )علیه السالم( وعاشورا باشد ،همانطوری که سردار عزیز ما حاج قاسم این 
مکتب وارمان را بنا نهاد ،وعمارگونه،عباس گونه ومیثم گونه ایستادگی کرد ودر تشیع جنازه اشت 
2۵میلیون نفر شرکت کردند ،همه  ما مدیون حاج قاسم هستیم و ما در مقابل او تعظیم می کنیم. 
سردار معروفی با اشاره به اینکه اصول انقالب ملت بزرگ ایران است افزود:در بعد مسائل سیاسی 
سپاه هزینه  هیچکس نخواهد شد و نمی شود  واز اصول وارزشهای انقالب کوتاه نخواهیم واصول ما 
چیز دیگری است وآن هم حفظ ونگهبانی از انقالب اسالمی است ونگاه ما به امامین انقالب است ،نه 
نگاه سیاسی،قومی حزبی واصل انقالب ،نظام و والیت برای ما مهم است وگوش به فرمان ولی فقیه 
حرکت می کند. وی در خاتمه سخنان خود بااشاره به راه اندازی لشکر حاج قاسم سلیمانی متشکل 
از وابستگان جهادوشهادت گفت:لشکر حاج قاسم برای کل کشور راه اندازی شده است وفعالیت این 
لشکر با حضور وابستگان جهادوشهادت در حوزه های اعتقادی،دفاعی،نظامی،سیاسی،جهادی در 
حال فعالیت است وتاکنون ثمرات وبرکات زیادی از جمله آزادی ۳۰۰زندانی جرایم غیر عمددر استان 
کرمان ،توزیع جهازیه ؛بسته های معیشتی وبرپایی اردوهای جهادی از جمله اقدامات این لشکر بوده 
است.شایان ذکر است سردار معروفی فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان به همراه جمعی از اعضای 
شورای فرماندهی سپاه زرند با سردار تهامی از وبستگان جهادوشهادت شهرستان که دربستر بیماری 
بود عیادت نمود ودر ادامه ضمن دیداربا حجت االسالم انصاریان استادیار صالحین ناحیه زرند از پایگاه 
های مقاومت کریمه اهل بیت  )سالم اهلل علیها( وحربن ریاحی بازدید واز زحمات وخدمات بسیجیان 

این دو پایگاه مقاومت  تجلیل نمود.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

عمارت موسی خانی
یکی از زیباترین خانه های تاریخی ایران است. تزیینات 

در این بنای زیبای موسی خانی به صورت گچبری 
و سیم در بخش های مختلف نمای ساختمان اجرا 

شده اند. مصالح به کار رفته در بنا خشت خام و گل 
رس، کاه، آهک، گچ، سنگ، چوب و شیشه است.

آلبوم موسیقی »هشت رود« با هنرمندی 
»راویان سنتور« مشتمل بر هشت آهنگ بی 

کالم از دو نوازی سنتور، سازهای کوبه ای و تک نوازی 
پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

هرچند موج چهارم کرونا بسیاری از مدیران را غافلگیر 
کرد ولی دبیر جشنواره تئاتر دانشگاهی می گوید: ما این 

وضعیت را پیش بینی می کردیم و به همین دلیل بازبینی 
مرحله دوم جشنواره را در اردیبهشت ماه برگزار می کنیم. 

جاذبه

خبر

خبر

پیگیری مصوبات سفر کمیسیون کشاورزی به جنوب کرمان  در محل کمیسیون کشاورزی 
MANSOUR_SHOKROLLAHI  مجلس شورای اسالمی - از صفحه

جـذب اعتبـار طراحـی مجتمـع فرهنگی و هنری شهرسـتان جیرفـت از محل 
JIROFT.THEATER اعتبـارات اسـتانی - از صفحـه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

 نَه َوی تیبا نه َوی َهشَبک نیایی 
 نََهم ُرم ُرم نََهم تَک تَک نَیایی

 یه عیدی ِدل نََببدی سوَن کهنو
 زه و َسهالور و کوتَک نَیایی

 شاعر:اسماعیل جالئی

 ُم روِی اُرِت غم منُدم پسینی
 بزن سگده تو پَیَرنُدم پسینی
 به داِدِ دل بَِرس ندِرت گنوُگم

 زدي دردی به َهشبنُدم پسینی

 شاعر: جهانگیر_فیروزي )نوک عمو(

 ُدعاداُرم مو َور اَحوال َمرُدم
 که نو بوده  دوباَره ساِل َمرُدم
 ُکرونا َوی َغم و ُغرصه نَدیدن
سالمت  بو َهمیشه حاِل مرُدم

شاعر : اسماعیل جالئی

         در توییتر چه می گویند؟

جدیدتریــن قســمت از برنامه تلویزیونــی »به اضافه 
مستند« با روایتی صریح از کودکان کار و معضالت ناشی 
از این آسیب اجتماعی روی آنتن شبکه مستند می رود.

در دیدار وابسته فرهنگی کشــورمان در بمبئی با یکی از 
مترجمان از زبان فارسی به اردو مطرح شد: همکاری های 
فرهنگی ایران و هند در زمینه ترجمه و نشر گسترش می یابد

همایش علمی– فرهنگی دو ســاالنه شیخ فریدالدین 
عطار نیشابوری 2۰ فرورودین ۱4۰۰ به صورت مجازی 

برگزار خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از بررسی و اصالح برخی از مواد الیحه درآمد 
پایدار شهرداری ها و دهیاری ها در جلسه امروز این کمیسیون به منظور تامین نظر شورای 
نگهبان خبر داد.علی حدادی در گفت وگو با ایسنا، در تشریح جلسه امروز کمیسیون امور داخلی 
کشور و شوراها؛ بیان کرد: در جلسه امروز کمیسیون الیحه درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری 
ها که از سوی شورای نگهبان به مجلس اعاده شده بود، مورد بررسی قرار گرفت و به منظور تامین 

نظر شورای نگهبان اصالحاتی در آن انجام شد و برخی از مواد این الیحه حذف شد.
وی در ادامه اظهار کرد: بر اساس این الیحه شهرداری ها و دهیاری ها می توانند در چارچوب 
قوانین و مقررات از انواع ابزارهای تامین منابع مالی و روش های اجرایی به منظور اجرای طرح 

های مصوب شهری و روستایی با پیش بینی تضامین الزم استفاده کنند.

اصالح الیحه درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها 


