
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان :

کرمان ظرفیت خوبی 
 برای خلق آثار هنر رضوی دارد
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 جاده بلوک-فاریاب؛همچنان قربانی می گیرد
راه و شهرسازی جنوب پیگیر اعتبار ملی 

آمار قرارگاه پلیس راه جنوب کرمان نشان می دهد که این محور بعد از رودبار-ایرانشهر از لحاظ حوادث جاده ای در رتبه دوم قرار دارد. تنها در سال گذشته ۸۷ فقره تصادف جرحی 
 و ۱۱ فقره تصادف منجر به فوت در این محور اتفاق افتاده. نتیجه اش ۱۳خانواده ای است که اکنون داغدارند.

حسینی مدیرکل زندان های 
 استان کرمان شد

طی مراسمی سی دمجتبی حسینی به عنوان مدیرکل 
جدید زندان های اســتان کرمان منصوب و از رمضان 

امیری مدیرکل سابق تقدیر شد.نماینده ولی فقیه در استان کرمان در این مراسم 
گفت:کار در زندان یک جهاد است چرا که پرورش انسان و برگشت یک انسان 
به جامعه در گرو عملکرد متصدیان زندان است و از سوی دیگر خانواده زندانی 

نیز نباید مورد غفلت قرار گرفته و باید زیر چتر حمایت قرار بگیرند.

استاندار کرمان گفت: اگر مدیری نمی تواند محدودیت های 
کرونایی را به خوبی اجرا کند استعفا دهد و از فرمانداران 

هیچ کوتاهی در اجرای طرح شهید سلیمانی را نمی پذیرم.علی زینی وند روز گذشته 
در جلسه ستاد مقابله با کرونای استان کرمان گفت:از امروز تصمیماتی می گیریم و 
ضمانت اجرایی این تصمیمات مسئولین و فرمانداران هستند.او با تاکید بر آنکه نظارت و 
اجرای طرح شهید سلیمانی با جدیت انجام شود،تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی کم 
کاری مدیران در اجرای وظایفشان را به استاندار و فرمانداران گزارش دهد و اگر فرماندار 

یا مدیرکلی نیز وظیفه اش را به خوبی انجام نداد به بنده گزارش دهید.

اگر نمی توانید کار کنید استعفا 
 دهید، جان مردم در خطر است
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هفت ویژگی انسان 
 توسعه نیافته

رضا داوری اردکانی
یادداشت مهمان

۱۲۱۲ هزار میلیارد تومان  هزار میلیارد تومان 
سرمایه از دست رفتسرمایه از دست رفت

انسان  نیافتگی،  توسعه  زمان  در 
توسعه نیافته دارای ویژگی هایی ست 
 که به هفت مورد آن اشاره می شود:
۱ - انسان توسعه نیافته حتی اگر 
بسیار باهوش و درس خوانده باشد 
معموال از خرد انتقادی بهره کافی 
ندارد یا به کلی از آن بی بهره است 
و چون جهان توسعه یافته با این 
خرد پدید آمده و جز با آن ساخته 
آن  واجد  مردمی  تا  نمی شود، 
 نباشند به توسعه دست نمی یابند.
دلبسته  توسعه نیافته  آدم   - ۲
سیاست و محو ایدئولوژی هاست. 
اینکه او به کدام سیاست و ایدئولوژی 
قائل باشد اهمیت ندارد زیرا پیرو و 
باشد  که  سیاستی  هر  هواخواه 
و  بنیاد  هواخواهی اش  و  پیروی 
اساسی ندارد. به این جهت ممکن 
است در حرف و گفت از آزادی 
ستایش کند و در اخالق مستبد 
باشد. تندخو  و  خشن  حتی   و 
۳ - انسان توسعه نیافته ممکن است 
صاحب هوش درخشان باشد، خوب 
درس بخواند و دانشمند شود اما در 
جهان توسعه نیافته چنان که انتظار 
دارد، کاری از پیش نمی برد، زیرا در 
این جهان حساب و کتاب ها پریشان 
است. آدم توسعه نیافته اهل تجربه 
و عبرت آموزی نیست. او نسبت ها را 
نمی داند و وقت و اندازه را نمی شناسد 
و کاری که در وقت و جایگاه خود و 
 به اندازه صورت نگیرد، کار نیست.
۴ - اهل عالم توسعه نیافته به جای 
اینکه در جستجوی راه درست و رفتار 
شایسته باشند، رفتار و کردار عادی 
خود را برتر از هر رفتاری می دانند و با 
 حدت و شدت آن را توجیه می کنند.
۵ - آدم توسعه نیافته نه متجدد است 
و نه به هیچ یک از عوالم قدیم تعلق 
دارد، او مسأله ای هم ندارد که آن را 
حل کند یا اگر مسائلی دارد بیشتر 
آنها در جای دیگر و برای دیگران 
مطرح شده است و او این مسائل را 
 مسائل خود و جهان خود می داند.

۶ - آدم توسعه نیافته چون از زمان و 
تاریخ بیرون افتاده است دایره امکان ها 
و انتخاب هایش بسیار محدود است. او 
اگر امکانات را نمی شناسد به این 
جهت است که افقی در پیش روی او 
 نیست که در آن امکانات پدیدار باشد.
۷ - آدم توسعه نیافته مظلوم تاریخ 
است. می گویند و درست می گویند 
که قدرت های استعمارگر به او ظلم 
کرده اند ولی درست تر این است که 
مظلومیت جهان توسعه نیافته چیزی 
بیش از ظلم استعمار است. آیا مردم 
جهان توسعه نیافته نفرین شدگان 
زمینند و راه بیرون شدن از زندان 

توسعه نیافتگی ندارند؟

تومــان  ۵00 قیمــت              ۱۴00 فروردیــن   ۲۲ یکشــنبه         9۵۷ پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

۳۸ بستری جدید 
در شبانه روز گذشته

 "کرونای انگلیسی" در کودکان چه عالئمی دارد؟

پیگیری مشکل آب کرمان 
 در سطح وزارت نیرو

به گزارش روابط عمومی علوم پزشکی 
شفیعی،  مهدی  کرمان،دکتر 
سخنگوی این دانشگاه عصر شنبه 
۲۱ فروردین ماه با بیان اینکه طی ۲۴ 
ساعت گذشته، ۳۸ بیمار جدید کرونا 
در بیمارستان های استان بستری 
شده اند، گفت: »۲۷ نفر از آن ها از حوزه  
دانشگاه علوم پزشکی کرمان )شامل 
راور، رابر، بافت، بردسیر، کوهبنان، 
کرمان، شهربابک، زرند، ارزوئیه(،۴ نفر 
حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 
، ۵ نفر حوزه دانشگاه علوم پزشکی 
جیرفت و ۲ نفر از بستری شدگان 
از حوزه  دانشگاه علوم پزشکی بم 

هستند«.
این که حوزه  دانشکده  بیان  با  او 
نداشته  جدید  یستری  سیرجان 
است، افزود: »در حال حاضر، ۲99 
بیمار کرونا در بیمارستان های استان 

بستری هستند«.
شفیعی ادامه داد:»۱9۸ نفر از بیماران 

بستری در حوزه  علوم پزشکی کرمان، 
۳۶ نفر حوزه  علوم پزشکی رفسنجان، 
۲۸ نفر حوزه  جنوب، ۴ نفر در حوزه  
دانشگاه بم و ۳۶ 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 ۴۸0 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: »خوشبختانه در ۲۴ 
ساعت گذشته،مورد فوتی به دلیل ابتال 
به ویروس کرونا در سطح دانشگاه های 
علوم پزشکی استان کرمان گزارش 

نشده است«.  
به گفته  شفیعی، از ابتدای اپیدمی 
کرونا در استان تاکنون، ۲۶00نفر به 
دلیل ابتال به کوویدـ  ۱9 جان خود را 

از دست داده اند.

یــک فــوق تخصــص بیماریهــای 
عفونــی اطفــال، عالئــم گوارشــی 
یعترین عالمــت کرونــای  را شــا
ــوان کــرد.  انگلیســی در کــودکان عن
ــاره  ــا اش ــری ب ــاد قدی ــر کیقب دکت
نگلیســی  ا بــه شــیوع کرونــای 
نــوع  یــن  ا گفــت:  کشــور،  در 
کرونــا بــه لحــاظ عالئــم تفــاوت 
چندانــی بــا نــوع کرونــای قبلــی 
نداشــته، امــا قــدرت ســرایت آن 
ــت. ــه اس ــش یافت ــدت افزای ــه ش  ب
نــوع  طرفــی  ز  ا فــزود:  ا وی 
فتــه ویــروس کرونــا  جهــش یا
ــی  ــه راحت ــی، ب ــوع قبل ــالف ن برخ
و  کــرده  درگیــر  ا  ر کــودکان 
در  بیمــاری  شــدت  رد  مــوا

 کــودکان افزایــش یافتــه اســت.
بیمــاری  تخصــص  فــوق  یــن  ا
ــان  ــال، خاطرنش ــی اطف ــای عفون ه
کــرد: در نــوع کرونــای معمولــی 
بیمــاری  بــروز  شــاهد  کمتــر 
کثــر  ا و  بودیــم  کــودکان  در 
بتــال در کــودکان نیــز  رد ا مــوا
بــه صــورت یــک ســرماخوردگی 
ــا  ــرد، ام ــی ک ــدا م ــروز پی ــف ب خفی
ــای  ــد کرون ــوع جدی ــفانه در ن متاس
و  کــودکان  بتــالی  ا نگلیســی  ا
بدحــال شــدن آنهــا بــه میــزان 
ــت. ــت اس ــش یاف ــمگیری افزای  چش

وی در خصــوص عالئــم کرونــای 
انگلیســی در کــودکان گفــت: در 
کــودکان نیــز عالئــم بیمــاری مشــابه 

بزرگســاالن دیــده مــی شــود، بــا این 
ــد  ــم در درص ــن عالئ ــه ای ــاوت ک تف
زیــادی از کــودکان بــه شــکل عالئــم 
ــد. ــان می ده ــود را نش ــی خ  گوارش
او افزود: اســهال، دل درد، اســتفراغ و 
دل پیچــه در حــال حاضر شــایعترین 
در  نگلیســی  ا کرونــای  عالئــم 
ــه  ــن توصی ــودکان هســتند، بنابرای ک
ــوان  ــه هیــچ عن ــن ب مــی شــود والدی
ــد. ــم نگذرن ــن عالئ ــار ای ــاده از کن  س

ــن  ــایی ای ــا شناس ــت: ب ــری گف قدی
عالئــم در کــودکان والدیــن بایــد 
ضمــن رعایــت جــدی پروتــکل هــای 
ــه  ــت فاصل ــه رعای ــتی از جمل بهداش
مناســب و اســتفاده از ماســک، در 
ــودک  ــن ک ــان ممک ــریعترین زم س

 را بــرای معاینــه نــزد پزشــک ببرنــد.
ــای  ــوع کرون ــد: در ن ــادآور ش وی ی
ــم  ــودکان ه ــفانه ک ــی متاس انگلیس
بــه انــدازه بزرگســاالن در خطــر 

ــن  ــن والدی ــاری هســتند، بنابرای بیم
ــت  ــتری رعای ــت بیش ــا جدی ــد ب بای
ــکل هــا و اســتفاده از ماســک را  پروت

ــد. ــاد دهن ــود ی ــودکان خ ــه ک ب

ــاه  ــن م ــروز ۲۱ فروردی دکتر"محمدمهــدی زاهــدی" دی
بــا اشــاره بــه جلســه خــود بــا اســتاندار و مدیرعامــل آب 
ــه گذشــته  ــرد: هفت ــار ک ــان اظه ــه ای اســتان کرم منطق
در مجلــس دربــاره کمبــود و بحــران آب در کرمــان 
ــر  ــاق مدی ــه اتف ــه ای ب ــته جلس ــدار دادم و روز گذش هش
ــرای حــل  ــان ب ــتاندار کرم ــا اس ــتان ب ــه ای اس آب منطق
ــدار و  ــن دی ــی ای ــزود: در پ ــن مشــکل داشــتیم. وی اف ای
ــد  ــرار ش ــرو ق ــی وزارت نی ــاون پارلمان ــا مع ــاس ب در تم
ــا معاونیــن وزیــر و در صــورت  هفتــه جــاری جلســه ای ب
لزوم بــا وزیــر نیــرو داشــته باشــیم. زاهــدی تصریــح کرد: 
نشســت مــا بــا اســتاندار بــه منظــور هماهنگــی و توافقات 
ــاره آب  ــا بتوانیــم مســائل و مطالبــات درب ــود ت اســتانی ب
ــای  ــش ه ــان و بخ ــتان کرم ــژه شهرس ــه وی ــتان ب در اس

ــم. ــری کنی ــه را پیگی تابع
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دهیاری روستای کریم آباد

آگهی مزایده   
روستای کریم  دهیاری  رساند  می  اطالع  به  بدینوسیله 

آباد قصد دارد دو قطعه زمین مسکونی به مساحت هر قطعه 
۳۲۴متر مربع واقع در روستای کریم آباد  خیابان شهدا با 
سند به فروش برساند متقاضیان محترم می توانند حد اکثر 
تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ مدارک خود را در پاکت در بسته همراه با 
قیمت پیشنهادی خود تحویل دهیاری یا سوپر مارکت بعثت 

واقع در کریم آباد دهند.

  شرایط فروش
 ۱.حداقل قیمت پیشنهادی دهیاری به ازای هر قصب زمین 

۶۰.۰۰۰.۰۰۰  شصت میلیون ریال تعین شده 
۲.دوقطعه زمین تفکیک شده با کاربری مسکونی در مجاورت 

فضای سبز می باشند 
شنبه  چهار  روز  پیشنهادی  های  پاکت  کردن  باز  ۳.زمان 

۱۴۰۰/۰۲/۱۵ می باشد.
 جهت کسب اطالعات بیشتر باشماره تلفن های  ۰۹۱۳۳۹۶۳۹۱۱ 

و ۰۹۱۳۱۹۹۴۶۲۰ تماس حاصل فرمائید.

یک روز بدون فوتی

ثمره تعطیل و یا نیمه تعطیل بودن واحدهای تولیدی
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راه اندازی اتوماسیون اداری 
در ۶ هزار مدرسه کرمان 

رئیس اداره فناوری اطالعات اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان از 
راه اندازی اتوماسیون اداری در حدود ۶ هزار مدرسه این استان خبر داد.

جلیل خجسته افزود:اداره فناوری اطالعات اداره کل آموزش و پرورش 
استان کرمان در راستای توسعه دولت الکترونیک،الکترونیکی کردن 
فرایندهای ادارات آموزش و پرورش و ارتباط مســتقیم و مســتمر 
مدارس اســتان با مدیریت ها و ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها 
و مناطق،اقدام به راه اندازی اتوماســیون اداری در ۶هزار مدرســه در 
۳۲ شهرستان و منطقه کرده است.او اظهار داشت:استقرار،راه اندازی 
و آموزش اتوماسیون اداری به همت کارشناســان فناوری اطالعات 
اداره کل آموزش و پرورش و شهرســتان هــا و مناطق صورت گرفته 
و در خور تحســین اســت.رئیس اداره فناوری اطالعــات آموزش و 
پرورش استان کرمان ضمن تبیین ضرورت تحقق دولت الکترونیک 
اظهار داشت:تکریم ارباب رجوع،تسریع در پاسخگویی به نامه ها،صرفه 
جویی در وقت و هزینه،الکترونیکی کردن فرایندها،شفاف شدن مراحل 
انجام کار و افزایش سرعت پیگیری از جمله نتایج راه اندازی اتوماسیون 
مدارس است.خجسته؛همچنین به راه اندازی سامانه هوشمند معلم 
اشاره و بیان کرد:الکترونیکی کردن فرآیند ضمانت نامه و تشویق نامه 
همکاران استان،راه اندازی سامانه میز خدمت الکترونیک استان، اتصال 
۴0۲0 مدارس استان به شبکه ملی اطالعات، تجهیز ادارات آموزش 
و پرورش اســتان کرمان به شبکه پرســرعت فیبر نوری، راه اندازی 
سامانه آموزش مجازی اســتان با بارگذاری بیش از چهار هزار و ۵00 
محتوای الکترونیکی،تجهیز و به روزرسانی مرکز داده استان متناسب با 
استانداردهای روز دنیا با اعتباری بالغ بر ۲۵0 میلیون تومان و راه اندازی 
سامانه آزمون های مجازی ویژه دانش آموزان و فرهنگیان استان کرمان 
از دیگر اقدامات اداره فناوری اطالعات آموزش و پرورش استان کرمان 

در راستای رفع موانع و تحقق دولت الکترونیک است.

وابستگی 900 صنعت کوچک و 
بزرگ استان کرمان به صنعت گاز

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان گفت: از ابتدای تاسیس این شرکت 
تاکنون 900 صنعت عمده و جزء در سراسر استان پهناور کرمان گازدار 
گردیده اند.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان، مهندس 
منوچهر فالح با اعالم این خبر افزود: در سال 1399 تعداد 270 صنعت 
کوچک و بزرگ، به شبکه سراسری گاز طبیعی متصل شدند، به نحوی 
که در هر روز کاری قریب به 1000 متر مکعب در ســاعت، ظرفیت 

گازرسانی به صنایع ایجاد شد. 
مدیر عامل شرکت گاز استان کرمان ادامه داد: گازدار شدن این صنایع 
نشان دهنده وابستگی مستقیم آنها به صنعت گاز است که امیدواریم 
بتوانیم در ادامه کار صنایع باقی مانده استان را نیز از نعمت گاز طبیعی 
بهره مند سازیم. او ضمن اشاره به نقش موثر سوخت گاز طبیعی در 
کاهش آلودگی هوا،جلوگیری از قطــع درختان و همچنین کاهش 
انتشار گازهای گلخانه ای،بر ضرورت توســعه گازرسانی و تامین گاز 
مورد نیاز صنایع استان تاکید کرد. مهندس فالح در ادامه بر اهمیت 
گازرسانی به روستاها نیز اشاره کرد و گفت:گاز طبیعی، این انرژی سبز 
و نعمت الهی وقتی به روستاها می رسد،عالوه بر کاهش قطع درختان 
و حفظ منابع آبی که در حال حاضر از مهمترین مسائل کشور است، 
در توسعه روستاها و همچنین جلوگیری از مهاجرت روستاییان موثر 

واقع می شود.
او عنــوان کرد:صنعت و کشــاورزی بطور کلی به یکدیگر وابســته 
هستند،یعنی نمی توان گفت که کشاورزی ما از صنعت بی نیاز است 
یا صنعت از کشاورزی.بنابراین گازرســانی به صنایع و سایر مناطق 

روستایی به معنای پیشرفت در امر تولید و اشتغال زایی است. 
مهندس فالح بیان کرد:اولویت شرکت گاز استان کرمان همیشه خدمت 
رسانی به هم استانی های عزیز بوده و ما در تالش هستیم تا در کمترین 
زمان ممکن، سایر نقاط استان را از نعمت گاز طبیعی بهره مند سازیم 
که در این رابطه پیش بینی می شود در ســال 1400 با گازرسانی به 
باقی مانده شهرهای استان درصد خانوار شهری به 99.6%، روستایی به 

60% و کل استان به 87% نیز برسد. 

پژوهشــگر حوزه آب گفت:تمدن آبی شهربابک 
باید احیاء و صنعت گردشگری قنات رونق بگیرد و 
با توجه به ثبت جهانی میمند، این مهم)ثبت ملی 

تمدن قناتی( نیز باید دنبال شود.
محمد برشــان اظهار کرد:به پیشنهاد جمعی از 
اندیشمندان شهرستان،موضوع ثبت ملی تمدن 
قناتی شهربابک دنبال می شود و جلسه مقدماتی 

در این زمینه تشکیل و نخستین جلسه کارگروه 
با حضور مدیــران شهرســتان در روزهای اخیر 

برگزار شد.
او با اشــاره به اهمیت موضوع ثبــت ملی تمدن 
قناتی شهربابک و اطالع رسانی این مسئله افزود: 
شهرستان شهربابک 9۳۷۱ کیلومتر مربع مساحت 
دارد که مورخان زیادی از این شهرستان به عنوان 

طیف قناتی مهم یاد کرده اند.
برشان تصریح کرد: ۵۲9 رشته قنات، ۵۵0 چاه 
عمیق و نیمــه عمیق و ۳90 دهنه چشــمه در 

شهرستان شهربابک وجود دارد.
این پژوهشگر حوزه آب با اشاره به اینکه در سال 
های اخیر بسیاری از قنوات براثر خشکسالی خشک 
شده اند، بیان کرد: شهربابک مرکز آسیاب های آبی 

در منطقه بوده است.
او اظهار کــرد: مدار گــردش آب در قنات خانیه 
۱۱ روز و در قنات دانا و ســایر جاها ۱۲ روز بوده 
و نظام آبیاری در شــهربابک قبل از ورود ساعت، 
براساس روز محاســبه و طلوع و غروب خورشید 

مالک بوده است.
برشان تصریح کرد: در گذشته استخرهای بزرگی 
در شهربابک وجود داشته که هنوز آثار برخی از آنها 
باقی است و ثبت ملی تمدن قناتی این شهرستان 

می تواند قنوات را از تخریب بیشتر نجات دهد.

ثبت ملی تمدن قناتی شهربابک دنبال می شود

حسینی مدیرکل زندان های 
استان کرمان شد

طی مراسمی سی دمجتبی حسینی به عنوان مدیرکل جدید زندان های 
استان کرمان منصوب و از رمضان امیری مدیرکل سابق تقدیر شد.

نماینده ولی فقیه در اســتان کرمان در این مراسم گفت:کار در 
زندان یک جهاد است چرا که پرورش انسان و برگشت یک انسان 
به جامعه در گرو عملکرد متصدیان زندان اســت و از سوی دیگر 
خانواده زندانی نیز نباید مورد غفلت قــرار گرفته و باید زیر چتر 

حمایت قرار بگیرند.
حجت االسالم والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی افزود:مدیرکل 
سابق زندان های استان کرمان خدمات صادقانه و بدون حاشیه ای در 

دوران مسئولیتش داشته است.
او با بیان اینکه اگر فرد زندانی در دوران تحمل مجازات خود در زندان 
تربیت نشود و برنامه های تربیتی در زندان ها اجرا نشود این فرد بعد از 
زندان نیز آسیب پذیر خواهد بود ادامه داد: اجرای برنامه های تربیتی در 

زندان ها بسیار اهمیت دارد.
علیدادی سلیمانی با اشاره به اینکه فرد زندانی باید در دوران تحمل زندان 
بیدار و آگاه شود و مسیر زندگی خود را تغییر دهد گفت: بحث تربیتی 

باید در زندان ها به صورت جدی مورد تاکید قرار بگیرد.
در این دیدار رمضان امیری مدیرکل سابق زندان های استان کرمان 
اظهار داشت:قرار بود جلسه تودیع و معارفه مدیرکل جدید با حضور 
رئیس سازمان زندان های کشور برگزار شود که به دلیل وضعیت قرمز 

کرونایی این جلسه لغو شد.
او با بیان اینکه شخص حجت االسالم علیدادی سلیمانی به عنوان نماینده 
ولی فقیه در استان یک ستون محکم برای استان و محور وحدت است 
گفت: مسئولیت اداره زندان ها، مسئولیت سنگینی است و بیش از ۱۱ 

هزار نفر در زندان های استان هستند.
۷۵ درصد زندانیان استان متاهل هستند

مدیرکل سابق زندان های استان کرمان با عنوان اینکه حدود ۷۵ درصد 
زندانیان استان متاهل هستند افزود: خانواده های زندانیان در سطح 
استان باید حمایت شوند تا دچار آسیب های اجتماعی بعدی قرار نگیرند.

سیدمجتبی حســینی مدیرکل جدید زندان های استان کرمان نیز 
در این جلسه با بیان اینکه خدا را شــاکرم که در دیار کریمان و زادگاه 
شهید سپهبد قاسم سلیمانی افتخار خدمت پیدا کردم اظهار داشت: 
امیدواریم با همدلی و همراهی سایر مسئولین بتوانیم به وظایف خود 

به خوبی عمل کنیم.
مدیرکل جدید زندان های استان کرمان افزود: ائمه جمعه نقش بسیار 
مهمی در برنامه های اداره کل زندان ها دارند و از ظرفیت این عزیزان 

استفاده خواهیم کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان 
گفت: این استان از پتانسیل و ظرفیت فرهنگی و 
هنری قوی برای خلق آثار هنری با محتوای رضوی 
برخوردار است که باید مورد توجه اصحاب فرهنگ و هنر قرار گیرد.

محمدرضا علیزاده در نشست مشترک با دبیر کانون های خدمت 
رضوی استان کرمان افزود:در شرایط بیماری کرونا هنرمندان 
با تولیدات فاخر و نشر آن در فضای مجازی میتوانند به نحو 
مطلوبی حال و هوای حرم مطهر را به محبین حضرت رضا )ع( 

انتقال دهند.
او با بیان اینکه هنر بهترین ابزار برای ترویج سیره رضوی است 
تاکید کرد: فعالیت های فرهنگی و هنری در استان کرمان باید عطر 

و بوی امام رضا)ع( را در جامعه منتقل کند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان با اشاره به برگزاری 
موفق بیست و شش دوره جشنواره شعر رضوی تصریح کرد:اشاعه 
و ترویج فرهنگ رضوی با استفاده از ظرفیت ادبی و هنری کشور، 
گسترش فعالیت های فرهنگی و ادبی مرتبط با سیره نبوی، کشف 

استعدادهای ادبی و غیره از مهمترین اهداف این جشنواره است.
او اظهار داشت:اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی کرمان برای 
همکاری با کانون های خدمت از تمایل و عالقه مندی هنرمندان 
استان به خدمت در حوزه ترویج فرهنگ رضوی آماده هرگونه 

همکاری است.
 دبیر کانون های خدمت رضوی استان ضمن تقدیر از همکاری و 
مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی برای تولید آثار هنری 
رضوی گفت:پویش محله های اسالمی با هدف توسعه و ترویج 
سیره و فرهنگ رضوی در جامعه توسط خادمیاران رضوی استان 
کرمان برای اولین بار در کشور به عنوان پایلوت در حال اجرا است.  
سعید کاظمی افزود:امیدواریم باتشکیل  محله های اسالمی در 
کشور و تقویت ساختار این محله ها به تمدن اسالمی و آمادگی 

برای ظهور حضرت حجت)عج(دست پیدا کنیم.
او تصریح کرد:خادمیاران رضوی  شاگردان مکتب حاج قاسم 
هستند و برای اجرا و تبیین فرامین مقام معظم رهبری در گام دوم 
انقالب و در راستای خدمت به مردم هم قسم شدند و در این راستا 
از اتحاد و همدلی در جامعه که ثمره خون هزاران شهید گلگون 

کفن است حفاظت خواهند کرد.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی 
جیرفت از چاپ ۶۲ درصد کتاب های این دانشگاه 

طی سه سال اخیر خبر داد.
فاطمه سیدی تعداد کتاب های منتشر شده دانشگاه علوم پزشکی 
جیرفت را از زمان استقالل معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه 
علوم پزشکی جیرفت تاکنون هشت عدد برشمرد و گفت: پنج 
عدد از این کتب طی سال های ۱۳9۸ تاکنون منتشر شده است.
او رشد علمی و تالیف کتب اعضای هیات علمی دانشگاه علوم 
پزشکی جیرفت را مطلوب ارزیابی کرد و از در دست بودن چاپ 

۲ کتاب دیگر توسط اعضای هیات علمی این دانشگاه خبر داد.
سیدی با بیان اینکه از زمان استقالل معاونت تحقیقات و فناوری 
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت تاکنون استعالم ۱۷ کتاب توسط 
واحد انتشارات این دانشگاه انجام شده است، اظهار داشت: بیش 
از 90 درصد کتاب های استعالم شده توسط واحد انتشارات 
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت طی سه سال اخیر انجام شده 
است.معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از 
برگزاری هفت نشست شورای انتشارات به میزبانی این معاونت 
طی ۲ سال گذشته خبر داد و هدف از برگزاری این نشست ها را 

بررسی کتب استعالم گرفته و در حال چاپ عنوان کرد.
او ادامه داد: برای تشویق و ترغیب اعضا هیات علمی، نویسندگان 
و دانشجویان تاکنون ۲ کارگاه آشنایی با فعالیت های واحد 

انتشارات و آشنایی سرقت ادبی برگزار شده است.
فاطمه سیدی هدف از راه اندازی واحد انتشارات دانشگاه علوم 
پزشکی جیرفت را انتشار آثار ارزنده در رشته های گوناگون به 

ویژه رشته های مربوط به علوم پزشکی اعالم کرد.
سیدی اظهار داشت: کتاب های چاپ شده در واحد انتشارات 
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت عالوه بر مباحث علمی پزشکی 
به مشکالت سالمت مردم منطقه جنوب کرمان مانند سرطان 
پرداخته تا کمکی به بهبود سالمت منطقه تحت پوشش دانشگاه 
علوم پزشکی جیرفت باشد.دانشگاه علوم پزشکی جیرفت یک 
سوم پهناورترین استان کشور را با هفت شهرستان و جمعیت 

یک میلیون نفر تحت پوشش دارد.

نماینده مردم پنج شهرســتان جنوبی 
استان کرمان در مجلس از استانداری، 
ارتش و سپاه خواســت برای حمل بار 
محصوالت کشــاورزی منطقه جنوب 
کرمان به مقاصد مورد نیاز کمک کنند.

منصور شــکرالهی با انتقــاد از کمبود 
کامیون حمل بار در این منطقه گفت: 
مشکالت حمل و نقل، نبود کامیون و 
افت قیمت محصوالت کشاورزی جنوب 

را به متولیان دولتی گزارش کردم.
او افــزود: امیدواریــم بــا مشــارکت 
استانداری، سپاه و ارتش مشکل کمبود 

کامیون برای حمل بار محصوالت کشاورزی منطقه جنوب کرمان برطرف شود.
این نماینده مجلس به ارتباط تلفنی با سردار معروفی فرمانده سپاه ثاراهلل کرمان اشاره کرد و گفت: در 
این تماس تلفنی درخواست شد ترابری و ماشین آالت سنگین سپاه را برای حمل تره بار به جنوب 

گسیل کنند.
او افزود: برای رفع کمبود کامیون با استاندار کرمان و ارتش نیز هماهنگ شده تا به هر نحو ممکن در 

زمینه تامین ماشین آالت سنگین اقدامات الزم را انجام دهند.
شکرالهی تصریح کرد: امسال به دلیل سرمازدگی، توفان شن و خشکسالی محصوالت جالیزی منطقه 

جنوب کرمان به یک سوم کاهش یافته است.
او ادامه داد: افت قیمت محصوالت و کمبود کامیون نیز به دیگر مشکالت کشاورزان افزوده شده لذا 

دولت باید اقدامی برای رفع این مشکل کند.

درخواست کمک از ارتش و سپاه برای 
حمل محصوالت کشاورزی جنوب

کرمان ظرفیت خوبی برای 
خلق آثار هنر رضوی دارد

انتشار ۶2 درصد کتاب های 
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 

در سه سال اخیر

خبر

خبر

خبر

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱۳ ماده  و   ۳ ماده  موضوع  اگهی 
تعیین  قانون  اول موضوع  هیات  رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۶2۰۰۰۶۳7  برابر  فاقد سند رسمی  ساختمان های 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گلباف 
تصرفات مالکانه بالمعارض خانم سکینه امیری فرزند محمد حسین بشماره شناسنامه ۳۱4 صادره از گلباف 
در یک باب خانه مشتمل بر باغ به مساحت ۱4۳۰/۶7 متر مربع پالک 2 فرعی از 82 اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک82 اصلی بخش 27 کرمان واقع در گلباف خیابان شهید رجائی خریداری از مالک رسمی مائده 
محمدی محرز  گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 4۳
تاریخ انتشار نوبت اول:۱4۰۰/۰۱/2۳ - تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱4۰۰/۰2/۰7

محمود مقصودی رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف

متن آگهی مزایده
به موجب برونده اجرائی کالسه ۹8۰۰۰4۳ ششدانگ پالک ۵۳ فرعي از ۱88 اصلی بخش 4۶ 
به  مالکیت  سند  شهریور  هفده  راه  سه  امام  خیابان  جنوب  رودبار  شهر  واقع  سه  قطعه  کرمان 
ان ذیل  مالكيت  بهمن که سند  فرزند  عزیززاده  دادعباس  آقای  بنام  مربع  مساحت ۳7.7۰متر 
ثبت 4۹4۹ صفحه 7۱ دفتر ۳۱ محلی بنام نامبرده صادر و تسلیم گردیده طبق سند رهنی شماره 4۳۹7۳ مورخ 
۱۳84/۰4/22دفترخانه 48 کهنوج در قبال مبلغ یکصد و نود و هشت میلیون ریال در رهن بانک کشاورزی قرار 
گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ پنج میلیارد ریال ارزیابی شده برابر گزارش کارشناس مساحت موجود 
ملک مقداری از مساحت مندرج در سند مالکیت بیشتر می باشد ، پالک فوق از ساعت ۹ الی ۱2 روز شنبه مورخ 
۱4۰۰/۰2/4در اداره ثبت اسناد و امالک رودبار جنوب واقع در بلوار امام - ساختمان قدیم فرمانداری رودبار جنوب 
از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از مبلغ پنج میلیارد ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا 
فروخته می شود. الزم به ذکرشرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده 
ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده می باشد همچنین پرداخت بدهی های مربوط به آب، 
برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده 
برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مسترد خواهند شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمناچنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، 

مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
علی رحمانی خالص .رئیس واحد اجرای اسناد رسمی رودبار جنوب . م الف :7۴8

دهیاری روستای لب فراوران ،بخش جازموریان 

آگهی مزایده 
فروش خودرو

به اطالع می رساند دهیاری روستای لب فراوران  به 
استناد  مجوز شماره ۱۵۱/۹۹ در نظر دارد  یک  دستگاه 
کامیونت بنز مدل 88 رااز طریق مزایده عمومی و بر 

اساس قیمت پایه کارشناسی بفروش برساند. 

لذا کلیه متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت بازدید از 
خودروی فوق و دریافت اسناد مزایده و ارائه پیشنهاد به  به 
آدرس بخش جازموریان دهیاری لب فراوان  مراجعه و حداکثر 
تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ در ساعات اداری 

به مراجعه نمایند.
پیشنهادات در روزدوشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ راس ساعت ۱۰ صبح در 
محل دهیاری قرائت خواهد شد.هزینه درج آگهی بعهده برنده 

مزایده می باشد. )اقای فقیر شاهی۰۹۱۳۲۴88۱۲۳(

جاده بلوک-فاریاب؛همچنان قربانی می گیرد

 

مشـکل تکراری مـردم این اسـتان خشکسـالی 
چنـد روز پیش نـام طاهـای ۸سـاله در لیسـت 
قربانیان بلند باالی محور بلوک فاریاب نشسـت.

جاد ه ای کـه از زمان انقـالب تغییری نکـرده و از 
دهـه 90 قـرار بـوده تـا سـرو سـامان بگیـرد .
دیگر خانواده ای نیسـت که داغدار نشـده باشد.

برخـی ۲ نفر، برخی سـه نفـر و عده ای تـا ۴ نفر 
از اعضای خانواده شـان را در این مسـیر از دست 
داده اند.نه جـاده عریض شـد و نه جـاده دوبانده 

احداث شـد.
مسـئولین راهـداری و راه و شهرسـازی مـی 
گوینـد تـا اعتبـار بیایـد مـردم بایـد سـازش 
کنند،سـازش امـا بـرای این مـردم رنـگ و بوی 

خـون مـی دهـد.
رفت و برگشت در عرض مسیر4و نیم 

متری
۶متـر فضـا بـرای تـردد رفـت و برگشـت 
۳۳۶۵وسـیله نقلیـه سـبک و سـنگین.این آمار 
ترددهای روزانه محـور جیرفت-بلوک و فاریاب 

اسـت.
جاده ای که آمـار رفت و آمـدش به انـدازه جاده 
اصلـی اسـت، امـا اسـتانداردهای یـک جـاده 
فرعـی را هـم ندارد.نـه روشـنایی اش مناسـب 

اسـت و نـه شـانه خاکـی و کنـدرو دارد.
ازعـرض همیـن مسـیر ۶متـری کـه در برخـی 
نقاط بـه ۴و نیم متر هم می رسـد موتورسـیکلت 
و افـراد پیـاده هـم عبـور می کنند. سـال پیـش 
این جاده تنهـا ۱0 قربانی از روسـتای حیدرآباد 
گرفـت و سـال جدید سـه نفـر دیگر کـه یکی از 

آن ها تنها ۸ سـال سـن داشـت.
جاده را با قربانیانش می شناسیم

اهالـی روسـتا نام هـر پیـچ را بـه نـام قربانیانش 
می شناسند.سـعید سـاالر گنجـی،از سـاکنین 
منطقه اسـت کـه تاکنون ایـن جاده جـان ۴ نفر 
از نزدیکانـش را گرفتـه اسـت. پـدر، مادر، پسـر 

بـرادر و دایی.
او مـی گویـد:» در سـال ۷۵ پدرم،سـال ۸0 
مـادرم، سـال 9۳ پسـر جوان بـرادرم ،سـال 9۲ 
پسـر دایـی ام و سـال 9۴ هـم دایـی ام را در این 

مسـیر از دسـت داده  ام.«پنـج شـنبه گذشـته 
سـبحان نرماشـیری جـوان ۲۶سـاله روسـتای 
کوگوییـه جانش را در این مسـیر از دسـت داد و 

شـب قبلـش هـم علـی جوهـری.
عید دیدنی که به مرگ 
کودک ۸ ساله ختم شد

عبـاس خواجـه حیدری،عمـوی محمـد طاهـا، 
کـودک۸ سـاله ای کـه هفتـه پیـش مراسـم 
خاکسـپاری اش بـود می گوید:»طاها بـرای عید 
دیدنی بـه خانـه پدربزرگـش آمده بود. درسـت 
در شـب میـالد امـام زمـان ما داغـدار شـدیم.«
طاهـا همراه دوسـتش بـرای خرید از ایـن جاده 
عبـور می کننـد کـه یـک ماشـین بـا سـرعت 
۱۳0 کیلومتـر بـر سـاعت بـه او می زنـد و فـرار 
می کنـد.از روسـتای حیدرآبـاد بیـش از ۱۷ 
جـوان و نوجـوان جانشـان را در ایـن جـاده از 

دسـت داده انـد.
رتبه دوم محور بلوک-فاریاب 

در حوادث جاده ای
آمـار قـرارگاه پلیـس راه جنـوب کرمـان نشـان 
می دهد که ایـن محور بعـد از رودبار-ایرانشـهر 
از لحاظ حوادث جاده ای در رتبـه دوم قرار دارد. 
تنها در سـال گذشـته ۸۷ فقره تصـادف جرحی 
و ۱۱ فقـره تصادف منجـر به فـوت در این محور 
اتفـاق افتـاده. نتیجـه اش ۱۳خانـواده ای اسـت 
که اکنون داغدارند.جانشـین قـرارگاه پلیس راه 
جنوب کرمان علت بیشـترین حـوادث ترافیکی 
جاده جیرفت -فاریـاب را کم عرضـی این محور 
می داند.محمدجـواد بهرامـی می گوید:»ایـن 
محـور جـاده اصلـی دو شهرسـتان جیرفـت و 
فاریاب اسـت امـا اسـتانداردهای جـاده اصلی 
را ندارد.«اشـاره مسـتقیم بهرامـی بـه عبـور و 
مرور مکرر پیـاده و موتورسـیکلت از عرض این 
جاده، نبود روشـنایی، اختالف سـطح آسفالت 

بـا شـانه راه اصلی و نداشـتن کندرو اسـت.
جاده ای که در مقطـع کوتاه برداشـت محصول، 
بیـش از ۴ میلیـون تـن محصـول کشـاورزی از 

طریـق  آن حمـل می شـود.
وعده های بی سرانجام راهداری 

و راه و شهرسازی
وعده بهبـود این جـاده از سـال 9۴ داده شـد. ۶ 

سـال پیش راهداری عملیـات زیرسـازی را آغاز 
کـرد تا عـرض ایـن جـاده را پهن تـر کند.

تا به امـروز قریـب بـه ۳0 کیلومتر از این مسـیر 
۷0 کیلومتری زیر سـازی شـده. عریض سـازی 
که بعد از گذشـت ۶ سـال هنـوز که هنوز اسـت 

آسـفالت نشده.
مسـعود جمیلی زاده، مدیر کل راهداری جنوب 
کرمـان مدعـی اسـت کـه اعتبـاری بـرای ایـن 

امر نـدارد.
بودجه نیست، مردم مراعات کنند

دو سـال پیـش امـا وعـده احـداث بانـد دوم را 
دادند.مسـیری که به گفته عباس ثمـره، معاون 
مهندسـی راه و شهرسـازی جنوب کرمـان تنها 

۱۴ کیلومتـر از آن پیـش رفته اسـت.
ایـن اداره البتـه امیـدش بـه ملـی شـدن ایـن 
پـروژه اسـت.ثمره در ایـن بـاره به »کرمـان نو« 
می گویـد:»راه و شهرسـازی پیگیـر این مسـئله 
اسـت که این پـروژه جـزء طرح های ملـی رود تا 
اعتبار بگیـرد ولی علـی الحال چاره ای نیسـت و 

مـردم بایـد مراعـات کنند.«
مفهـوم مراعات امـا برای ایـن مـردم قابل درک 
نیسـت.چه طـور می شـود که کـودک همسـر و 

یا مـادرت را از دسـت بدهـی و مراعـات کنی؟
جاده اصالحی تاییدیه نگرفت

سـاالرگنجی با اشـاره به وعـده چندیـن و چند 
سـاله اصـالح ایـن جـاده می گویـد:»۴۳ سـال 
اسـت کـه وضـع ایـن جـاده ایـن چنیـن اسـت 
حتی اگر سـالی یـک کیلومتـرش را هـم اصالح 

کـرده بودنـد تـا االن تمام شـده بـود.«
هـر چند کـه جـاده اصـالح شـده راهـداری نیز 
تاییـده ای از تهـران نگرفتـه اسـت.تنها اهالـی 
روسـتاهای اطراف نیسـتند که کاسـه صبرشان 

لبریز شـده.
سیاسـت های اجرا شـده از سـمت دو اداره راه و 
شهرسـازی و اداره راهداری صدای کارشناسـان 

عمـران را هم درآورده اسـت.
مهندس راه و ترابری:تا ده سال دیگر هم 

این جاده درست نمی شود
محمــد ســیدی مرغکی،فــوق لیســانس 
ــاره  ــن ب ــری در ای ــران-راه و تراب مهندســی عم
می گوید:»راهــداری از ســال 9۴بحــث تعریــض 

ــه  ــه ب ــه تیک ــا جــاده را تیک ــت ام ــش گرف را پی
ــف  ــکاران مختل ــه پیمان ــت و ب ــه گذاش مناقص
داد. حــاال ۳0 کیلومتــر جــاده زیرســازی شــده 

ــده.« ــفالت نش ــم آس ــر ه ــک مت ــی ی و حت
او معتقــد اســت کــه اگــر بــه جــای ایــن تیکــه 
کــردن تمرکزشــان را بــر روی یــک مســیر 
ــازی و  ــر را زیرس ــد و ۱0کیلومت ــته بودن گذاش
ــر  ــاده بهت ــت ج ــد وضعی ــرده بودن ــفالت ک آس

ــود. ب
از نــگاه مرغکــی بــا بودجــه و رویــه پیــش 
گرفتــه شــده حتــی تــا ده ســال دیگــر هــم این 

جــاده درســت نمی شــود.
عریض کردن جاده چاره این مسیر نیست

ــری  ــناس راه و تراب ــن کارش ــه ای ــد ک ــر چن ه
ــاده دو  ــردن و ج ــض ک ــه عری ــت ک ــد اس معتق
بانــده چنــدان هــم بــرای ایــن مســیر راهگشــا 

ــت. نیس
او در ایــن بــاره توضیــح می دهد: »مطالعــات 
ــردن  ــده ک ــا دو بان ــه الزام ــد ک ــان می ده نش
جــاده منجــر بــه کاهــش تصادفــات نمی شــود.
ــده شــدن تعــداد تصادفــات  گاهــا بعــد از دوبان

ــرده اســت.« ــدا ک ــش پی افزای
ــا  ــم تنه ــاده ه ــردن ج ــض ک ــد او تعری از دی
عبــور و مــرور را افزایــش می دهــد: »وقتــی 
جــاده تعریــض می شــود ظرفیــت شــبکه 
افزایــش پیــدا نمیکنــد بلکــه احســاس امنیــت 
بیشــتر می شــود و در پــی آن رفــت و آمــد هــم 

بیشــتر می شــود.«
جای تعریض مسیر را اصالح کنند

ایــن کارشــناس معتقــد اســت در شــرایطی که 
اعتبــارات کفــاف دوبانــده کــردن ایــن مســیر را 
نمی دهــد راه حــل عاقالنــه تمرکــز بــر کاهــش 

تصادفــات از طریــق اصالح مســیر اســت.
ــراز  ــن رابطــه توضیــح می دهد:»خــط ت او در ای
ــه زمیــن مجــاور زیــاد و حتــی  جــاده نســبت ب
ــالف  ــه، اخت ــم می رس ــالف ه ــر اخت ــه دو مت ب
ــه واژگــون شــدن  ارتفاعــی کــه عمــال منجــر ب

ــه.« ــین میش ماش
ــاع و  ــالف ارتف ــن اخت ــاماندهی ای ــگاه او س از ن
حــذف برخــی از دســت اندازهــای مســیر بایــد 

ــه. ــای اول باش ــز اولیت  ه ج

مرضیه قاضی زاده

گزارش

ثمره معاون مهندسی راه و شهرسازی جنوب کرمان 
در این باره به »کرمان نو« می گوید:»راه و شهرسازی 
پیگیر این مسئله است که این پروژه جزء طرح های 
ملی رود تا اعتبار بگیرد ولی علی الحال چاره ای 
نیست و مردم باید مراعات کنند.«مفهوم مراعات 
اما برای این مردم قابل درک نیست.چه طور می شود 
که کودک همسر و یا مادرت را از دست بدهی و 
مراعات کنی؟
ساالرگنجی با اشاره به وعده چندین و چند ساله 
اصالح این جاده می گوید:»4۳ سال است که وضع 
این جاده این چنین است حتی اگر سالی یک 
کیلومترش را هم اصالح کرده بودند تا االن تمام 
شده بود.«هر چند که جاده اصالح شده راهداری 
نیز تاییده ای از تهران نگرفته است.تنها اهالی 
روستاهای اطراف نیستند که کاسه صبرشان لبریز 
شده.

یم
سن

س: ت
عک

راه و شهرسازی جنوب پیگیر اعتبار ملی
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تهران- ایرنا- معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری 
الیحه اصالح ضوابــط مربوط به اجــازه زوج در صدور 

گذرنامه زوجه را به هیات دولت ارائه کرده است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر هیات دولت، باتوجه 
به مشکالت ناشی از سوء استفاده زوج از حق قانونی خود 
درخصوص اعالم رضایت بــرای صدور گذرنامه زوجه و 
در نتیجه تهدید بنیان نهاد خانواده، معاونت امور زنان و 
خانواده رییس جمهوری الیحه اصالح بند )۳( ماده )۱۸( 
قانون گذرنامه و الحاق پنج تبصره به مواد )۱۸ و ۱9( آن را 
درخصوص اصالح ضوابط مربوط به اجازه زوج در صدور 

گذرنامه زوجه به هیات دولت ارائه کرده است.
نهاد خانواده ابتدایی ترین، اساسی ترین و بنیادی ترین واحد 
جامعه محسوب می شود، واحدی که فرد سیر اجتماعی 
شــدن را در آن می پیماید، بایدها، نبایدها، هنجارها، 
مفاهیم و اصول ارزشی خاص اجتماع، فرهنگ و مذهب 

خود را در بطن آن می شــنود و می بیند، می آموزد و در 
وجودش نهادینه می شود.

بنابراین باتوجه به اهمیت این موضــوع، نهاد خانواده و 
روابط زوجین و دیگر اعضای خانواده باید بر مبنای رفق و 
مدارا بنیان گذارده شود موضوعی که در تعیین و تعریف 
سیاست ها، قوانین و مقررات مرتبط با حوزه حقوق خانواده 

باید مورد توجه قرار بگیرد.
لذا نظر به اهمیت این موضوع اســت که قانون اساسی 
در اصل دهــم تصریح می دارد همــه قوانین و مقررات 
و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آســان کردن 
تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط 

خانوادگی باشد.
ولی با این وجود، گاهی مشاهده می کنیم که زوج با نوع و 
نحوه استیفاء حقوقی که قانون برای وی به عنوان شوهر 
پیش بینی کرده است محدودیت های غیرموجه را متوجه 

همسر )زوجه( می کند، رفتاری که می تواند روابط دوستانه 
و برپایه وفق و مدارا و به تناوب آن، انسجام و قداست روابط 

خانوادگی و استواری آن را در معرض تهدید قرار دهد.
براســاس بند )۳( ماده )۱۸( قانون گذرنامه، صدور 
گذرنامه برای زنان شوهردار منوط به موافقت کتبی 
شوهر است، موضوعی که موجب می شود گاهی مردان 
از آن به عنوان ابزاری برای فشــار بر زوجه اســتفاده 
کنند تا وی را در ازای موافقت یا عدم موافقت با خروج 
وی از کشــور، ملزم به انجام یا عدم انجام کاری کند 
یا از این حق قانونی با عنــوان اهرمی برای ایذاء و آزار 
زوجه استفاده کنند، مسئله ای که مغایر با هدف کالن 
قانونگذار در تکریم و حمایــت از جایگاه زن به عنوان 

همسر و جایگاه زن به عنوان مادر است.
ضمن آنکه بر مبنای ماده )۱9( قانون گذرنامه، شوهر این 
اختیار قانونی را دارد تا بعد از اعالم رضایت به خروج زن 

از کشور و بعد از صدور و یا تمدید گذرنامه، از اجازه خود 
عدول کرده و مانع خروج زن از کشور شود و به اینصورت 
و با سوء اســتفاده از حق قانونی خود، زن را در دور باطل 

گرفتار کند.
بنابراین و نظر به ضرورت انسداد هرنوع امکان سوء استفاده 
از این حق قانونی زوج، استیفای حقوق شرعی و قانونی 
زنان و تحکیم بنیان خانواده و استواری روابط خانوادگی، 
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به منظور 
برون رفت از مشکالت قانونی پیش روی زنان متاهل در 
صدور گذرنامه و خروج از کشور، الیحه اصالح بند )۳( 
ماده )۱۸( قانون گذرنامه و الحاق )۵( تبصره به مواد )۱۸ 
و ۱9( آن را درخصوص اصالح ضوابط مربوط به اجازه زوج 

در صدور گذرنامه زوجه به هیات دولت ارائه کرده است.
برهمین اساس، این پیش نویس قانونی مراحل بررسی 

خود را در کمیسیون لوایح هیات دولت طی می کند.

الیحه اصالح ضوابط مربوط به اجازه زوج در صدور گذرنامه زوجه روی میز دولت

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان جنوب کرمان گفت: مجوز حمل دریایی محصوالت 
کشاورزی منطقه جنوب کرمان با کشتی به کشورهای روسیه و قزاقستان برای اولین بار اخذ شد.

»مســعود جمیلی« با اعالم خبر اخذ و صدور مجوز حمل محصوالت کشــاورزی جنوب کرمان 
توسط کشتی از مبدا بندر  امیر آباد به بنادر آکتایو در کشور روسیه و کوریک در کشور قزاقستان ،از 

صادرکنندگان منطقه خواست جهت استفاده از ظرفیت ایجاد شده، اقدام کنند.
وی افزود: راه برون رفت از مشکالت ناشی از کاهش قیمت محصوالت کشاورزی که به دلیل عدم 
پرداخت کرایه حمل ناوگان، این صنعت را هم دچار چالش میکند، افزایش صادرات اســت که با 
زیرساخت های ایجاد شده توسط این اداره کل امیدواریم در روزها و سال های پیش رو با تشکیل 

تیم های تخصصی صادراتی شاهد این تحول عظیم در منطقه باشیم.
جمیلی ضمن اعالم آمادگی برای همکاری با فعالین این بخش بیان کرد: بیش از 9۵ درصد ناوگان 
ورودی به منطقه غیربومی است که در ماه های فروردین و اردیبهشت رتبه اول کشور را با جذب 

بیش از ۴0 درصد از ناوگان کل کشور که قابلیت حمل تره بار را دارد، به خود اختصاص می دهد.

مجوز حمل دریایی محصوالت 
کشاورزی جنوب کرمان اخذ شد

نحوه فعالیت واحدهای ستادی و ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور در دوران پیک چهارم کرونا 
اعالم شد.

به گزارش ایسنا، در پی شروع پیک چهارم شیوع ویروس کرونا در کشور و تشدید تعداد ابتال و فوتی ها، 
از امروز سراسر کشور به مدت ۱0 روز تعطیل خواهد بود.

در این زمینه، پیگیری ها از سازمان امور مالیاتی درباره نحوه فعالیت واحدهای ستادی و ادارات کل امور 
مالیاتی سراسر کشور بیانگر این است که طبق مصوبات ستاد کرونا، ادارات امور مالیاتی که در شهرهای 

با وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند با ۵0 درصد کارکنان فعالیت خواهند داشت.
همچنین، اداراتی که وضعیت کرونا در آنها زرد یا نارنجی اســت، به ترتیب با ۱00 درصد و دو سوم 

پرسنل فعالیت می کنند.
عالوه براین، معاونان سازمان و سایر اعضای شــورای معاونان به منظور انجام هماهنگی های الزم و 
راهبری امور سازمان به طور مستمر در محل کار خود حضور خواهند داشت و چگونگی حضور کارکنان 
کلیه واحدهای ستادی و ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور برعهده معاونان و رئیس مربوطه است. 

نحوه فعالیت ادارات مالیاتی 
در پیک چهارم کرونا

مدیر اجرایی ائتالف جهانی واکسن )موسوم به اتحاد گاوی( روز جمعه گفت برنامه کوواکس در نظر دارد 
تا اواسط سال جاری میالدی یک سوم از یک میلیارد دوزواکسن کووید-19 را ارائه دهد.

به گزارش ایرنا، خبرگزاری رویترز نوشت: ائتالف گاوی روز پنجشنبه در بیانیه ای گفته بود این برنامه 
شش هفته بعد از آغاز عرضه، تقریبا 38.8 میلیون دوز واکسن کووید را به 102 کشور از 6 قاره جهان 
تحویل داده است.انگوزی اکنجو– ایوه آال مدیرکل سازمان جهانی تجارت در گردهمایی بانک جهانی 
گفت کشورهای در حال توسعه  که کاالهای خود را صادر می کنند با کاهش قیمت ها و گردشگری به 
دلیل همه گیری مواجه هستند و جهان به یک چارچوب مالی برای مقابله با وضعیت اضطراری مواجه 

است و باید زنجیره عرضه را برای حفاظت از نظام اقتصادی جهانی باز بگذاریم.
همزمان سازمان جهانی بهداشت از شکاف هولناک در توزیع واکسن انتقاد کرده است.

سازمان جهانی بهداشت تاکنون از فقدان توازن در توزیع واکسن کرونا بین کشورهای ثروتمند و فقیر 
انتقاد کرده است.رئیس این سازمان گفته که هدف تعیین شده در مورد اجرای واکسیناسیون در تمام 

کشورها عملی نشده است.

کوواکس یک سوم از یک میلیارد
 دوز واکسن کرونا را ارائه می دهد

خبرخبر

سازمان نظام روان شناسی و مشاوره پیشنهاد 
افزایش ۳0 درصدی تعرفه های خدمات 
روانشناسی و مشاوره در سال ۱۴00 را به 
هیات دولت ارائه کرده است.به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی دفتر هیات دولت، بر اساس بند 
)۴( ماده )۳( فصل دوم وظایف و اختیارات 
قانون تشکیل سازمان نظام روان شناسی و 
مشاوره، یکی از وظایف شورای مرکزی این 
سازمان، پیشنهاد تعیین یا تجدیدنظر در 
تعرفه های روان شناسی و مشاوره است.

در همین راستا شورای مرکزی سازمان 
نظام روان شناسی و مشاوره در اسفند ماه 
۱۳99 با افزایش ۳0 درصدی تعرفه های 
خدمات روانشناسی و مشاوره در سال ۱۴00 
موافقت کرد.در همین راستا سازمان نظام 
روان شناسی و مشاوره، متن پیشنهادی 
مربوط برای بررسی فوری به هیئت دولت 
ارائه نموده است.پیشنهاد مربوط مراحل 
بررسی خود را در کمیسیون امور اجتماعی 
و دولت الکترونیک هیات دولت طی می کند.

نماینده مردم کهنوج  در مجلس گفت: 
مشکالت حمل و نقل و نبود کامیون افت 
قیمت محصوالت کشاورزی جنوب را در  

پی داشت.
منصور شکرالهی در تشریح وضعیت تولیدات 
کشاورزان جنوب کرمان،گفت:مشکالت 
حمل و نقل و نبود کامیون افت قیمت 
محصوالت کشاورزی جنوب را به گوش تمام 

متولیان دولتی از صدر تا ذیل رساندم.
و  منوجان  و  کهنوج  مردم   نماینده   
رودبارجنوب و قلعه گنج و فاریاب در مجلس 
شورای اسالمی تصریح کرد:امسال به واسطه 
ی سرمازدگی و طوفان شن و خشکسالی 
محصوالت جالیزی منطقه به یک سوم 
کاهش یافته اما چرا با این وجود هم افت 
قیمت محصوالت وجود دارد و هم کامیون 

برای حمل و نقل محصوالت نیست؟
 وی در پایان یادآورشد :با استاندار و ارتش 
نیز هماهنگ شده تا به هر نحو ممکن بحث 
تامین ماشین آالت سنگین در دستور کار 

قرار گیرد.

جعفر رودری در جلسه شورای برنامه 
ریزی و توسعه استان کرمان که در ارتباط 
ویدئوکنفرانس با حضور معاون رییس 
جمهور در امور زنان و خانواده برگزار شد، 
گفت: سند آمایش سرزمین استان کرمان 
به تصویب رسیده است. او با اشاره به 
اینکه باید انطباقی بین اسناد باالدستی و 
برنامه های توسعه ای استان برقرار کنیم، 
ادامه داد: انطباق و اتصال بین برنامه سند 
آمایش و برنامه توسعه استان باید ایجاد 
شود و در غیر این صورت نمی توانیم 
توسعه استان را رقم بزنیم.رییس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان 
توازن و تعادل بخشی بین ظرفیت های 
اقتصادی در استان را مورد توجه قرار 
داد و اظهار کرد: باید با گفتمان و برنامه 
ریزی با بنگاه های اقتصادی و نهادهای 
مربوطه توسعه استان را متوازن کنیم.

رودری اقتصاد دانش بنیان را یکی از ۵ 
رویکرد اساسی در توسعه دانست و عنوان 
کرد: با ارائه لیست ظرفیت ها و فرصت 
های سرمایه گذاری استان کرمان می 
توانیم سرمایه گذاران جدیدی را جذب 

کنیم.
نرخ مشارکتی بانوان در استان 

کرمان ۱۱.9 درصد است 
رودری با اشاره به بررسی هایی که در 
پاییز سال گذشته در کشور صورت 
گرفته عنوان کرد: در این مطالعات نرخ 
مشارکتی بانوان در استان کرمان ۱۱.9 
درصد است که ما حدود ۲.۲ درصد از 
متوسط کشور پایین تر هستیم. وی 
اضافه کرد: براساس مطالعات پاییز سال 
99 متاسفانه نرخ بیکاری زنان در استان 
کرمان نسبت به متوسط کشوری ۲ برابر 
است و درصد پست های مدیریتی زنان 
در استان ۲۳ درصد است و ۴۴ درصد 
کارکنان دولتی استان بانوان هستند. 
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان کرمان ادامه داد: از محل اعتبارات 
استانی در حوزه زنان ۲۱ میلیارد تومان 

بودجه اختصاص یافته است.

بررسی قیمت اقالم خوراکی در اسفندماه بیانگر این است که در اسفند 
99 قیمت برنج ۴۷.۵ درصد، گوشت گوسفندی ۳۷.۷ درصد و گوشت 
گاو ۴۲.۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن افزایش داشته 
است.به گزارش روز شنبه ایرنا، مرکز آمار قیمت اقالم خوراکی مناطق 
شهری در اسفند 99 را منتشر کرد. در این دوره زمانی ۱۴ قلم خوراکی 
کمتر از ۵0 درصد و ۳9 قلم کاالی منتخب بیش از ۵0 درصد رشد 
قیمت داشته اند.این مرکز در پایان هر ماه قیمت اقالم خوراکی منتخب 
را منتشر می کند. در تازه ترین گزارش این مرکز از ۵۳ قلم خوراکی 
منتخب، تعداد ۳9 قلم، درصد تغییر ساالنه باالتر از نرخ تورم نقطه ای 

کل کشور )۴۸.۷ درصد( داشته اند.
قیمت هر کیلوگرم پیاز در اسفندماه 99 معادل پنج هزار و ۱۱۵ تومان 
و موز با بهای ۴9 هزار و ۵00 تومان، رشد قیمت ۱9۸.۴ درصدی نسبت 
به اسفند سال گذشته داشته است. قیمت موز در اسفند 9۸ معادل ۱۶ 

هزار و ۶۲0 تومان بود.
بررسی قیمت اقالم خوراکی در شهرها نشان می دهد که در فاصله 
زمانی اسفند 9۸ تا اسفند 99 بهای یک کیلوگرم گوشت گوسفندی 
۳۷.۷ درصد، گوشت گاو و گوساله ۴۲.۴ درصد، مرغ ۱00 درصد و تخم 

مرغ ۱0۶.۱ درصد افزایش داشت.

افزایش قیمت برنج و گوشت قرمز 
در اسفندماه چقدر بود؟

پیشنهاد افزایش ۳0 
درصدی تعرفه خدمات 
روان شناسی و مشاوره

افت قیمت تولیدات 
ریشه در مشکالت 

حمل و نقلی دارد

ثمره تعطیل و یا نیمه تعطیل 
بودن واحدهای تولیدی

 ۱۲ هزار میلیارد تومان 
سرمایه از دست رفت

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در یکی از شبکه های اجتماعی 
نوشت: تراکنش های بدون کد ملی شخص حقوقی و شناسه ملی شخص 

حقوقی در »پایا« از ششم اردیبهشت ماه برگشت می خورد.
به گزارش روز شنبه ایرنا از بانک مرکزی، »مهران محرمیان« روز گذشته 
در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: این اقدام تاثیری بر فعالیت 
مشتریانی که اطالعات هویتی ایشان نزد بانک ها موجود است، نخواهد 
داشت. محرمیان گفت: بانک ها برای ثبت کد شهاب و ثبت حساب ها در 
بانک مرکزی اقدام کنند.به گزارش ایرنا، معاون فناوری های نوین بانک 
مرکزی دی ماه پارسال با اشاره به اینکه از پنجم بهمن ماه )99( همه 
تراکنش های بدون کد شهاب در »ساتنا« برگشت می خورند، گفت: 
برای اشخاص حقیقی »کد ملی« و برای اشخاص حقوقی »شناسه 

ملی« یا همان »کد شهاب« عنوان می شود.

وزیر بهداشت در نامه هایی جداگانه خطاب به رییس سازمان غذا و دارو 
و مدیران عامل سازمان های بیمه سالمت و تامین اجتماعی با اشاره 
بر ضرورت افزایش دسترسی راحت تر مبتالیان به کرونا به داروهای 
فاویپیراویر و رمدیسیور، گفت: پوشش بیمه ای این داروها مورد توجه قرار 
گیرد.دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه ای 
خطاب به دکتر شانه ساز رییس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: مصرف 
داروهای ضدویروس فاویپیراویر و رمدیسیور جهت جلوگیری از جهش و 
مقاومت ویروس باید منطبق با پروتکل ها بوده و نسخه نویسی نیز توسط 
پزشکان متخصص عفونی و ریه و یا پزشکان عمومی آشنا به پروتکل ها و 
مورد تائید معاونین درمان و بهداشت دانشگاه ها صورت گیرد. در متن نامه 
وزیر بهداشت خطاب به دکتر شانه ساز - رییس سازمان غذا و دارو آمده 
است: »پیرو مکاتبات و مذاکرات قبلی در مورد افزایش دسترسی راحت 
تر بیماران مبتال به 19COVID-  به داروهای ضدویروس فاویپیراویر و 
رمدسیویر باتوجه به اینکه خوشبختانه با همت شرکت های تولیدکننده 

داخلی به مقدار کافی تولید شده است ترتیبی اتخاذ فرمائید:
1-باتوجه به مصرف این داروها در بیماران سرپایی و بستری موقت 
مبتنی بر پروتکل های ابالغی معاون محترم درمان به منظور کاهش بار 
بیمارستان ها به خصوص با موج جدید ویروس موتاسیون یافته ترتیبی 
اتخاذ فرمایید تا در داروخانه های منتخب به اندازه کافی در دسترس باشد.

داروخانه های منتخب در تعداد حداکثر و لیست آنها به مراکز 16 ساعته و 
مراکز خصوصی و خیریه کلیه شهرستان ها ارسال و جهت اطالع بیماران 
و جلوگیری از سرگردانی آنها نصب گردد. به عالوه در سایت های مختلف 

جهت اطالع عموم اعالم شود.
2- مصرف این داروها جهت جلوگیری از جهش و مقاومت ویروس باید 
منطبق با پروتکل ها بوده و نسخه نویسی نیز توسط پزشکان متخصص 
عفونی و ریه و یا پزشکان عمومی آشنا به پروتکل ها و مورد تائید معاونین 

درمان و بهداشت دانشگاه ها صورت گیرد.
3-جهت جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و یا قاچاق فرآورده های 
مذکور داروخانه های منتخب مکلف به ثبت موارد با ذکر تعداد دارو، نام بیمار 

و پزشک معالج در سامانه TTAC می باشند.«
پوشش بیمه ای داروهای »فاویپیراویر« و »رمدسیویر« مورد توجه قرار 
گیرد. همچنین وزیر بهداشت در نامه ای دیگر خطاب به دکتر ناصحی 
- عضو هیات مدیره و مدیرعامل سازمان بیمه سالمت و دکتر ساالری - 
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بر ضرورت توجه به پوشش بیمه ای 
داروهای »فاویپیراویر« و »رمدسیویر« در درمان سرپایی مبتالیان به 

کرونا تاکید کرد.
در متن نامه نمکی آمده است: »پیرو تصمیمات قبلی در مورد پوشش 
داروهای ضد ویروس فاویپیراویر و رمدسیویر برای بیماران سرپایی مبتال به  
COVID-19، هنوز شکوائیه هایی از بعضی از استانها مبنی بر عدم پوشش 

بیمه ای این داروها در درمان سرپایی واصل می شود.

اقدام جدید بانک مرکزی 
برای شفافیت تراکنش های بانکی

درخواست وزیر بهداشت برای پوشش 
بیمه ای دو داروی پرمصرف کرونا

هر
س: م

عک

از روز ۱9 فروردین ماه درج اطالعات سکونتی تمامی 
سرپرستان خانوار اعم از صاحب خانه و مستاجر در 
سامانه امالک و اسکان شروع شده و در این گزارش، 
نحوه ثبت نام و پاسخ به مواردی نظیر اینکه قرار 
است کدام خانه ها مشمول مالیات شوند ارائه شده 
است. با درج این اطالعات هیچ نوع مالیاتی به خانه 
اول و دوم شما در شهری دیگر و همچنین خانه های 
واقع در شهرهای کوچک و روستاها تعلق نمی گیرد 
اما باید ثبت نام کنید. ضمنا در آینده ارایه خدمات 
دولتی شامل یارانه، گواهینامه، انشعابات، افتتاح 
حساب بانکی و بسیاری دیگر از خدمات مشروط به 
ثبت اطالعات سکونتی در سامانه امالک و اسکان و 
دریافت کد یکتا خواهد بود.

 

ثبت اطالعات ملکی و سکونتی خانوارها در سامانه امالک 
و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir از روز پنجشنبه 
19 فروردین آغاز شده است. کلیه سرپرستان خانوار 
اعم از شهری و روستایی،   مالک و مستاجر و تمامی 
مالکین واحدهای مسکونی مکلف هستند که اطالعات 
محل سکونت )اقامتگاه( و امالک تحت مالکیت خود )با 
مالکیت های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی( را 
ظرف مدت دو ماه از تاریخ 19 فروردین 1400 در سامانه 

امالک و اسکان درج کنند.
در مرحله اول زمان بندی مراجعه به سامانه ملی امالک 
و اسکان بر اساس آخرین رقم کد ملی سرپرست خانوار 
است اما از 10 اردیبهشت تا 19 خرداد تمامی کدهای ملی 
قابلیت ثبت نام دارد. از روز 19 فروردین تا 9 اردیبهشت 
افرادی که آخرین رقم کد ملی آنها به ترتیب 9، 8، 7، 6، 
۵، 4، 3، 2، 1 و صفر است به ترتیب هرکدام دو روز فرصت 
نام نویسی دارند. سپس همانطور که گفته شد از روز 10 
اردیبهشت تا 19 خردادماه تمامی افراد می توانند اطالعات 

ملکی خود را ثبت کنند.
برای چگونگی درج اطالعات در سامانه امالک و اسکان 
ممکن است سواالت متداولی در ذهن هموطنان ایجاد 

شود که در این گزارش سعی شده به آنها پاسخ داده شود:
- برای خوداظهاری اطالعات مالکیت و سکونت به 

چه سامانه ای مراجعه کنم؟
amlak. پاسخ: سامانه ملی امالک و اسکان کشور با آدرس

mrud.ir جهت دریافت خوداظهاری اطالعات مالکیت 
و سکونت توسط وزارت راه و شهرسازی طراحی شده و 

دارای اعتبار است.
- دفعه اول است که وارد سامانه می شوم. پیغام می 
دهد کد ملی با شماره همراه سازگار نیست. چه کار 

باید بکنم؟
پاسخ: برای ورود به سامانه الزم است با یک شماره همراه 
که مالکیت آن برای کدملی شما ثبت شده باشد وارد 

سامانه شوید.

- برای ثبت واگذاری ملک خود در سامانه چه کاری 
باید انجام دهم؟

پاسخ: لطفا در کنار اطالعات ملک خود در لیست امالک 
تحت مالکیت، گزینه ثبت واگذاری ملک را انتخاب نمایید.

-خانه به نام من است، اما مستاجر در آن سکونت 
دارد. چگونه این مورد را ثبت کنم؟

پاسخ: در قسمت افزودن ملک بعد از ورود اطالعات ملک، 
در قسمت اطالعات سکونت، گزینه "شخص دیگری 
ساکن است. " را انتخاب کرده و اطالعات مستاجر خود را 

در آن وارد نمایید.
- در سامانه نشان می دهد خانه من خالیست، اما 

خالی نیست. چکار کنم؟
پاسخ: لطفا وضعیت اقامت ملک خود را با انتخاب گزینه 

ثبت یا تغییر ساکن مشخص نمایید.
- ملک را فروخته ام یا ساکن دیگری در ملک من 
سکونت دارد، اما کد رهگیری ندارم. برای ثبت آن 

چه کنم؟
پاسخ: وارد نمودن کد رهگیری برای ثبت فروش یا سکونت 

ملک الزامی نیست.
- در ثبت ملکم اشتباها اطالعات نادرستی وارد 
کرده ام و ثبت نهایی هم کرده ام. برای ویرایش آن 

چه کنم؟
پاسخ: امکان ویرایش اطالعات بعد از ثبت نهایی وجود 
ندارد. الزم است در وارد نمودن اطالعات خود دقت الزم 

را به عمل آورید.
- منظور از اقامتگاه اصلی و فرعی چیست؟

پاسخ: اقامتگاه اصلی اقامتگاهی است که در آن زندگی می 
کنید و اقامتگاه فرعی اقامتگاه دوم خانواده شماست.

- اولین بار است که می خواهم وارد سامانه شوم )یا 
رمز عبور خود را فراموش کرده ام(. در صفحه سماوا 
میخواهم کد ملی خود را وارد نمایم، اما کد ملی وارد 

نمی شود. در این باره چکار باید کرد؟
پاسخ: لطفا اطمینان حاصل کنید از مرورگرهای به روز 
Google Chrome یا Mozilla Firefox استفاده می 

کنید.

- چگونه مشخصات ملکم 
را در سامانه اضافه کنم؟

پاسخ: لطفا در قسمت امالک تحت مالکیت روی گزینه 
افزودن ملک کلیک کرده و مشخصات آن را ثبت نمایید.

- وضعیت سکونت ملکم تغییر کرده است. برای 
ثبت آن چه کار کنم؟

پاسخ: لطفا در قسمت امالک تحت مالکیت در کنار ردیف 
ملک خود روی گزینه ثبت یا تغییر ساکن کلیک کرده و 

وضعیت جدید سکونت ملک خود را ثبت نمایید.
- اقامتگاه خود را در سامانه نمی بینم. 

چه کار کنم؟
پاسخ: لطفا در قسمت اقامتگاه ها روی گزینه افزودن 

اقامتگاه کلیک کرده و مشخصات آن را ثبت نمایید.
- می خواهم اقامتگاه خود را تغییر دهم. چگونه 

اقامتگاه قبلی خود را حذف کنم؟
پاسخ: لطفا در قسمت اقامتگاه ها در کنار ردیف اقامتگاه 
قبلی خود روی گزینه اتمام سکونت کلیک کرده و تاریخ 
پایان سکونت در آن را درج کنید. سپس مشخصات اقامتگاه 

جدید خود را ثبت نمایید.
- آیا واحد مسکونی بایستی ۱۲۰ روز به صورت 
متوالی خالی باشد یا اینکه خالی بودن به صورت 

غیرمتوالی نیز مشمول مالیات خواهد بود؟
پاسخ: در صورتیکه ملک به مدت 120 روز غیر متوالی در 
طول سال مالیاتی خالی باشد، باز هم مشمول مالیات بر 

خانه خالی خواهد شد.
- در خصوص افرادی که بیش از ۵ واحد مسکونی 
خالی دارند، آیا بایستی تمامی امالک در یک شهر 

واقع باشند؟
پاسخ: مهم نیست که واحدهای مسکونی در یک شهر 
باشد یا در شهرهای مختلف، به هر حال در صورتیکه مالک 
بیش از ۵ واحد مسکونی خالی باشد، مشمول مالیات دو 

برابری می شود.
- اگر ملکی در طول سال، ۱۲۰ روز خالی بماند، اما 
مالک آن را فروخته باشد، به طوریکه بخشی از ۱۲۰ 
روز زمان خالی ماندن، در اختیار مالک اول و مابقی 

در اختیار مالک دوم باشد، در این صورت آیا مشمول 
مالیات می گردد؟ اگر بله چه کسی بایستی مالیات 

را پرداخت کند؟
پاسخ: اگر 120 روز از زمان خالی بودن در اختیار یک مالک 

باشد، مشمول مالیات می گردد.
- چنانچه ملکی به دلیل فرسودگی قابلیت اجاره 
دادن نداشته باشد، آیا مشمول مالیات خانه خالی 

می گردد؟
پاسخ: فرسودگی، مالک عدم شمولیت در مالیات نیست 

و به هر حال ملک مشمول مالیات خانه خالی می گردد.
- پس از اینکه، مالک اخطار مربوط به مشمول 
مالیات خانه خالی بودن را دریافت کرد، چه کاری 

باید انجام دهد؟
پاسخ: به سامانه جهت خوداظهاری مراجعه کند.

- دو واحد مسکونی که دارای سند مجزا هستند و 
تجمیع شده و توسط یک خانوار استفاده می  شوند، 
آیا بایستی به صورت مجزا در سامانه ثبت شوند و 

خانه خالی تلقی می گردند؟
پاسخ: بله بایستی به صورت مجزا ثبت شوند و اگر یکی 
از امالک اقامتگاه دوم تلقی نشود، مشمول مالیات خانه 

خالی می گردد.
- حکم ملکی که خریداری شده اما هنوز به مالک 
جدید تحویل نشده و در فاصله زمان بین خرید تا 

تحویل نهایی خالی بوده، چیست؟
پاسخ: اگر به میزان 120 روز خالی باشد و در اختیار یک 

مالک باشد، مشمول مالیات خانه خالی می گردد.
- برای معافیت واحدهای وقفی که مشمول مالیات 

نمی باشند، چه مدارکی موردنیاز است؟
پاسخ: مالک استعالم از سازمان اوقاف و امور خیریه است.

- آیا واحدهای مسکونی در شهرهای زیر یکصد 
هزار نفر جمعیت مشمول مالیات خانه خالی می 

گردند؟
پاسخ: خیر، مشمول مالیات نمی گردند اما چنانچه 
اطالعات آنها در سامانه اظهار نشوند، مشمول جریمه 

خواهند شد.

مالیات شامل کدام خانه ها می شود؟

مشرق نیوز
گزارش

چه خدماتی مشروط به درج اطالعات در سامانه امالک و اسکان هستند؟
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کتاب »آداب بی قراری« 
رمانی ایرانی و مهیج است. نویسنده داستان را طوری روایت 
می کند که گاهی مخاطب مرز بین آنچه اتفاق افتاده و 
آنچه هنوز رخ نداده را گم می کند. همین ویژگی است که 
باعث می شود مخاطب ارتباط قوی تری با کتاب برقرار کند. 
شخصیت پردازی داستان هم بسیار قوی است؛ گویی با 
تک تک شخصیت های آن در زندگی خودمان قبال آشنا 
شده ایم. فضاسازی کتاب نیز آن قدر جزئی و هنرمندانه است 
که مخاطب احساس می کند در لحظه و در آن فضا حضور 
دارد.ماجرای این رمان درباره زندگی زن و شوهری است که 
سال های اول ازدواجشان را سپری می کنند. کامران و فریبا 
به خاطر وضعیت شغلی کامران در یک منطقه پرت زندگی 
می کنند و به مرور زمان این مسئله باعث اختالف آنها می شود. 
فریبا دوست دارد به زادگاهشان اصفهان برگردند و از آن 
منطقه پرت دور شوند. کامران تمایلی به این کار ندارد، ولی 
در نهایت تصمیم غیرمنتظره ای می گیرد: او خانه را می فروشد 
و کارهای انتقالی به اصفهان را انجام می دهد. با ساک پول 
فروش خانه، سوار بر ماشین می شود و به سوی اصفهان حرکت 
می کند تا ضمن انتقال کار و منزل به آنجا، به خانه پدری فریبا 
برود و فریبا را که قهر کرده است سر خانه و زندگی برگرداند؛ 
اما این تمام ماجرا نیست. شاید شروع کتاب بهتر بتواند هیجان 
واقعی این رمان را به مخاطب نشان دهد. خیلی ساده، مهندس 
کامران خسروی در یک سانحه رانندگی کشته می شوداین 
شروع مبهم، قصه کامران و فریبا را به چالش می کشد و ما 
در طول داستان با چهره های دیگری از این دو آشنا می شویم

فارست گامپ
گاهی وقتا همون آدمایی که هیچکس فکرشم نمی کنه، کارایی می کنن که حتی کسی 

تصورشم نمی کنه

دیالوگ
پادکست ساگا/ پادکستیست که در آن افسانه ها و اسطوره های سرزمینهای دور را به زبان 
امروز می شنوید. داستانهایی که ممکن است بعضی هایشان را بشناسید و دوست دارید بیشتر 

با آنها آشنا شوید و ممکن است بعضی داستان ها را برای اولین بار بشنوید. 

پادکست
ساعت پنج عصر/ اولین ساخته ی سینمایی مهران مدیری است که داستان مهرداد 
پرهام)سیامک انصاری( ست که در تهران وکیل است و  نامزدش )آزاده صمدی( در فرانسه 

مشغول تحصیل است و او باید تا راس ساعت ۵ قسط بانکی را پرداخت کند....

فیلم

چه بی پرده می شود زبان پنجره
وقتی که جز درد

چیزی برای کشیدن بر خاک نداری.
 

 چه بی دلیل می شود آفتاب
وقتی از پس دریا برمی آید

و تو هنوز خوابی برای رفتن ندیده ای
 

 چه بی درد  می شود جهان
وقتی که برگ اتفاقی ساده می شود

تا به خاک می افتد.
 

پرده را به شکل آه می کشم.
 

از بهزاد زرین پور

عکس : محمد خضری مقدم
اگر نمی توانید کار کنید استعفا 
دهید، جان مردم در خطر است

اسـتاندار کرمان گفـت: اگـر مدیری نمـی توانـد محدودیت هـای کرونایی را بـه خوبی 
اجرا کند اسـتعفا دهـد و از فرمانـداران هیـچ کوتاهی در اجرای طرح شـهید سـلیمانی 

را نمـی پذیرم.
علـی زینی ونـد روز گذشـته در جلسـه سـتاد مقابله بـا کرونای اسـتان کرمـان گفت:از 
امروز تصمیماتـی می گیریـم و ضمانت اجرایی ایـن تصمیمات مسـئولین و فرمانداران 

. هستند
او بـا تاکید بر آنکه نظـارت و اجرای طرح شـهید سـلیمانی با جدیت انجام شـود،تصریح 
کرد: دانشـگاه علوم پزشـکی کـم کاری مدیران در اجـرای وظایفشـان را به اسـتاندار و 
فرمانداران گـزارش دهد و اگـر فرماندار یـا مدیرکلی نیز وظیفـه اش را بـه خوبی انجام 

نداد به بنـده گـزارش دهید.
اسـتاندار کرمان تاکید کرد:اگـر مدیری نمی توانـد محدودیت های کرونایـی را به خوبی 
اجرا کند اسـتعفا دهـد و از فرمانـداران هیـچ کوتاهی در اجرای طرح شـهید سـلیمانی 
را نمـی پذیرم؛تصـور نکنیـد نزدیـک انتخابـات اسـت و مـا فـردی بـرای جایگزینـی 
نداریم،بلکـه در هـر شهرسـتان در حـال حاضر سـه فرمانـدار بـرای جایگزینـی دارم و 

وزارتخانه هـا نیـز افـراد جایگزیـن بـرای مدیران کـم کارشـان دارند.
او بیان کرد: باید کنتـرل ورودی ها و خروجی شهرسـتان ها از امروز با جدیت بیشـتری 
انجام شـود و فرمانـداران از همـه ظرفیت های شهرسـتان خـود از جمله بسـیج،هالل 
احمر و ... اسـتفاده کننـد و باید ممانعـت از ورود و خـروج خودروها از امروز اجرا شـود.

زینی ونـد اظهـار کرد:وضعیت از ایـن چیزی که مـا می گوییـم خطرناک تر اسـت و اگر 
روند بسـتری ها ادامه یابد مـا در یک هفتـه آینده تختی برای بسـتری بیمـاران نداریم 

و کرمان جزو اسـتان های پرخطر کشـور اسـت.
او بـا بیان این مطلـب که شهرسـتان های در وضعیـت زرد اگـر از هم اکنون شـیوه نامه 
های بهداشـتی را رعایت نکننـد، به زودی در وضعیـت نارنجی و قرمـز کرونایی قرار می 
گیرنـد، عنـوان کرد:فرمانـداران همه ظرفیت هـای دولتـی و حکومتی شهرسـتان های 
خـود را فعـال در اختیـار اجـرای محدودیت هـای کرونایـی قـرار دهنـد و دسـتگاه ها و 

نهادهـا بـا یکدیگر تعامـل کنند.
اسـتاندار کرمـان تاکید کرد:مـردم خیلی به سـختی مـی افتند امـا چه کنیم پـای جان 
خود مردم در میان اسـت و تاکیـد داریـم محدودیت های منع تردد شـبانه را به شـدت 

اعمـال کنید.
او با انتقاد شـدید از عدم اجـرای پروتکل های بهداشـتی در بـازار و برخی از معابر شـهر 
کرمان تصریـح کرد: تیـم هایی بـرای اجـرای دقیـق گام پنجم طرح شـهید سـلیمانی 

پیـش بینـی کنید.
زینی ونـد بیـان کرد:اگـر وضعیـت شـهری بدتـر شـد حتمـا کـم کاری صـورت گرفته 
اسـت.در حـال حاضر سـخت گیری بیشـتری نسـبت به قبـل دارم زیـرا جان مـردم در 

خطر اسـت.
او بر لـزوم پیـروی همـه افـراد از شـیوه نامـه هـای بهداشـتی تاکید کـرد و ادامـه داد: 
ضمن تشـکر از همراهی و همکاری سـتادها و نهادهای مذهبی در اجـرای پروتکل های 
بهداشـتی امـا اگـر در جایـی حتـی امـام جمعـه ای کوتاهـی کـرد همچنـان کـه بـا 

فرمانـداران کـم کار برخـورد مـی شـود بـا آن ها نیـز برخـورد قانونی شـود.
اسـتاندار کرمان عنوان کرد:اگـر یک نفر کـم کاری کند همه ما خراب می شـویم.اکنون 

حدود  90درصـد فرمانداران کارشـان را به خوبی انجـام می دهند.
او خاطرنشـان کرد:امیـدوارم بـا اجرای خـوب محدودیـت ها اولین اسـتانی باشـیم که 

شـیب منحنی مبتالیـان در آن نزولی شـود.
زینـی ونـد در ادامه سـخنانش گریـزی بـه انتخابات شـوراهای اسـالمی روسـتاها زد و 
گفت:فـردا مهلت ثبـت نـام داوطلبان شـوراهای اسـالمی روسـتا بـه پایان می رسـد.

او بیـان کرد:حدود 9000 کرسـی در اسـتان کرمان برای شـوراهای روسـتا داریم که تا 
پیـش از ظهر امروز حـدود ۶000 نفـر ثبت نام کـرده اند.

اسـتاندار کرمان تعداد روسـتاهای واجد شـرایط تشـکیل شـورای اسـالمی در استان 
را ۲۸00 روسـتا اعالم کـرد و افزود: نبایـد روسـتایی بدون شـورا بماند و این مسـئله 
دردسـرهای زیادی دارد و روسـتایی داریم که در این ۴ سـال به دلیل نداشـتن شـورا 
بودجـه اش را نتوانسـته هزینـه کنـد و امیـدوارم حتـی یـک روسـتا هم بدون شـورا 

نمانـد.
او در پایـان خطاب بـه فرمانـداران گفـت:از همه ابزارهـای قانونـی برای تشـویق مردم 

بـرای داوطلب شـدن در شـوراهای روسـتاها اسـتفاده کنید.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

آبشار دلفارد 
در نزدیکی روستای کراه در جیرفت واقع شده است و 
آب و هوای بسیار دل انگیزی دارد. ییالق های دلفارد 
از مناطق زیبای طبیعت استان کرمان محسوب می 
شود که در مسیر جیرفت به ساردوییه واقع شده اند.

رودخانه دلفارد در این منطقه رودی دایمی است.

با اعالم محدودیت برخی مشاغل همزمان با آغاز موج 
چهارم کرونا در کشور، رییس جامعه هتلداران ایران 

گفت: هتل ها و سایر اقامتگاه های رسمی همچنان باز 
خواهند ماند.

همزمان با انتخاب حبیب والی نژاد به عنوان تهیه کننده 
سریال جدید مرکز سیمافیلم درباره شهید سپهبد صیاد 
شیرازی، گروه نویسندگان جلسات خود را با ستاد کل 

نیروهای مسلح و ارتش آغاز کردند.

جاذبه

خبر

خبر

کسـب رتبه ی برتر کشـوری آوزش و پرورش شهرسـتان بافت در شاخص های 
ahmad_eskandarinasab آموزشـی، پرورشی و عملکردی- از صفحه

منصورشکراللهی روز شنبه در مجلس: استانداری، ارتش و سپاه به حمل محصوالت 
Mansour_shokrollahi کشاورزی جنوب کرمان کمک کنند- از صفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

میان گوش غاصب ها زنم جار
کنم نام هلیل خویش تکرار

تمام منطقه خشک است غاصب
ز حلقوم هلیلم دست بردار

شاعر : شماله

ُ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

ُشوی که زلزله یَه در نکفتوم
ُخروجی ُخونم اصال سر نکفتوم
مون ای تِرس ُکرونا مثل ُکنگی

که موهکاموهک ای سر بر نکفتوم

شاعر : ایرج انصاری فرد

         در توییتر چه می گویند؟

پوستر یازدهمین دوره  جوایز آکادمی فیلم کوتاه ایران 
که توسط آرمین رنگانی و با نگاهی هنر مینیاتور ایرانی 

طراحی شده است، منتشر شد.

مجتبی شفیعی با اشاره به اینکه مرمت و بازسازی بنای 
تاریخی مشتاقیه نیاز به اعتبار الزم دارد، گفت: رایزنی 

برای مرمت این بنای تاریخی در حال انجام است.

مستند »پزشــکان« با پرداختن به زندگی شخصی و 
حرفه ای مفاخر پزشــکی زنده ایران در ۱۳ قسمت ۴۵ 

دقیقه ای به سفارش شبکه یک سیما کلید خورد.


