
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  امور  وزیر  اقتصاد:  گروه 
گفت: »به زودی سامانۀ سازمان هدفمندی یارانه ها کار 
خود را دوباره شروع می کند و همه به هر دلیلی که یارانه 

نمی گیرند می توانند در این سامانه ثبت نام کنند«.
حجت اهلل عبدالملکی افزود: »بعضا ممکن است افراد، 
متمول و از دهک دهم باشند که وضع مالی شان خوب 
ولی  کرد  نخواهند  دریافت  مثبت  جواب  آن ها  است، 
کارگران اگر یارانه بگیر نیستند، یارانه شان برقرار خواهد 

شد«. به گزارش تسنیم سراسری، وی 20 اردیبهشت ماه 
حقوق  افزایش  اعمال  از  خبر  شبکه  با  گفت وگو  در 
بازنشستگان در فیش حقوقی اردیبهشت ماه خبر داد و 
بیان کرد: »اگر هم به هر دلیل به اردیبهشت نرسد، قطعا 
معوقات از ابتدای فروردین پرداخت خواهد شد و حتما 

در حقوق خرداد لحاظ خواهد شد«.
تامین  قانون   96 مادۀ  »براساس  گفت:  عبدالملکی 
همان  یا  مستمری  باید  یکبار  سالی  حداقل  اجتماعی 

تامین  سازمان  مدیره  هیات  توسط  بازنشستگی  حقوق 
به  نهایی  تصمیم گیری  برای  و  شود  تصویب  اجتماعی 

هیات دولت یا هیات وزیران ارسال شود«.
نیز  بازنشستگان  قرض الحسنه  وام  دربارۀ  وی 
قرض الحسنه  وام  درصد  گذشته 40  »سال  شد:  یادآور 
بازنشستگان را افزایش دادیم و در بازنشستگی کشوری 
وام های ازدواج فرزندان این افراد متجمع شده بود همه را 
یکجا پرداخت کردیم و تصویب کردیم و امسال هم حتما 
ثبت نام هایی که شده است تالش می کنیم در اسرع وقت 
افزود: »در سایر حوزه های رفاهی  پرداخت کنیم«. وی 
مثل خرید اقساطی از مراکز فروشگاهی دیگر هم، یک 
سامانه هایی شکل گرفته که بخشی از آن کار می کند و 

بخشی نیز در آیندۀ نزدیک، کار خودش را شروع خواهد 
کرد«. عبدالملکی دربارۀ مسکن کارگری نیز گفت: »در 
حوزۀ مسکن کارگری یکی از مصوبات شورای عالی کار 
بشود  مطرح  هم  دولت  هیات  جلسۀ  در  باید  البته  که 
کارگران  مسکن  حق  تومانی  هزار   200 تقریبا  افزایش 
است و مسالۀ تفاهم نامه ای که با وزارت راه و شهرسازی 
پنج شش ماه قبل برای ساخت 400 هزار واحد مسکونی 
کارگری امضا کردیم«. وی افزود: »تقریبا 400 هزار نفر 
تولید مسکن  از جامعۀ کارگری در سامانۀ نهضت ملی 
از  بخشی  و  شدند  شناسایی  عمدتا  که  کردند  ثبت نام 
کار  و  است  یافته  اختصاص  و  شده  شناسایی  زمین ها 
بعضی شروع شده و بقیه هم به مرور شروع خواهد شد. 

این مرحلۀ اول کار از ساالنه یک میلیون واحد مسکونی 
است که در مرحلۀ اول توانستیم 400 هزار واحد را برای 

کارگران در نظر بگیریم«.
وزیر امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه 
داریم که  کار  قرارداد  از 35 مدل  بیش  در حال حاضر 
بخشی از آن قرارداد ها سفیدامضاء هستند، گفت: »این 
رئیس جمهور  و  است  کارگری  از مشکالت جامعۀ  یکی 
هم دستور ویژه برای این قضیه دادند و امروز هم رهبری 
بسیار  و  موقتی  قرارداد های   ِ این موضوع  تاکید کردند، 
کوتاه مدت یا قرارداد های سفیدامضاء باید رسیدگی ویژه 

شود«.
افزود:  امنیت شغلی کارگران  تامین  بر  تاکید  با  وی 

»در این خصوص کمیته ای با حضور نمایندگان کارگری 
اصل سه جانبه  رعایت  با  تا  دادیم  تشکیل  کارفرمایی  و 
بسیار کوتاه مدت  و  قرارداد های موقتی  گرایی، موضوع 
یا قرارداد های سفیدامضاء رسیدگی ویژه شود، به نحوی 
خیلی  را  کارفرما  یعنی  نریزد،  بهم  انضباط  و  نظم  که 
ایجاد  برای کارگر  امنیت شغلی هم  نگذارد،  در مضیقه 
راهکار  به  دادیم که  آن ها فرصت  به  ماه هم  و دو  کند 
عملیاتی برسند«. عبدالملکی با اشاره به غیرقانونی بودن 
قرارداد های  این  »همۀ  گفت:  سفیدامضاء  قرادادهای 
عملیاتی  راهکار  پی  در  است،  ممنوع  قانونا  سفیدامضاء 
هستیم که این چیزی که قانون روی آن صحه گذاشته را 

بتوانیم با ضمانت اجرایی عملیاتی کنیم«.

گروه جامعه: حمام ابراهیم خان ظهیرالدوله 
در مجموعۀ بازار تاریخی شهر کرمان که توسط 
میراث فرهنگی  دوست دار  ودیعتی،  حسین 
شده،  مرمت  خصوصی  بخش  سرمایه گذار  و 
با کاربری حمام  بود که  قبل  حدود دو سال 
ـ موزۀ سیم و زر کرمان افتتاح شد، اما پس 
دستورالعمل های  مطابق  و  کرونا  شیوع  از 

بهداشتی، درهای حمام بسته شد.
 اکنون و در آستانۀ هفتۀ میراث فرهنگی، 
ودیعتی به فردای کرمان خبر می دهد که این 
حمامـ  موزه بازگشایی می شود؛ به این منظور، 
مراسمی روز چهارشنبه 28 اردیبهشت ماه در 

محل این موزه برگزار خواهد شد.
ودیعتی که پیش از این، با مرمت قیصریۀ 
این  در  همکارانش  مشارکت  با  ابراهیم خان 
راسته بازار، خدمت بزرگی به تاریخ و فرهنگ 

سرمایه گذاری  با  آن که  از  پس  کرده،  شهر 
کرد،  مرمت  را  ابراهیم خان  حمام  شخصی، 
غنی  پیشینۀ  یادآوری  برای  گرفت  تصمیم 
کرمان در صنعت زرگری، حمام را به موزه ای 

زنده تبدیل کند. 
در این حمام ـ موزه حدود 1.5 کیلوگرم 
طال و 7000 مثقال نقره ساخت استادکاران 
است.  گذاشته شده  به نمایش  کرمان  قدیمی 
در  مجسمه هایی  او،  ابتکار  با  این،  بر  عالوه 
مراحل  که  شده  نصب  حمام  گوشه گوشۀ 
ساخت طال و نقره  از 200 سال قبل به نمایش 

گذاشته شده است. 
زمینۀ  در  کرمان  اینکه  بیان  با  ودیعتی 
گرفتن  برای  حرف  نقره  و  طال  ساخت 
آثار  نمایش  با  دارم  دوست  می گوید:  دارد، 
به همگان  را  این  استادکاران قدیمی کرمان، 

یادآوری کنم که کرمان در این زمینه حرفی 
برای گفتن داشته که متاسفانه فراموش شده، 
اما ظرفیت باالیی در کرمان داریم که می توان 

این صنعت را دوباره احیا و بازسازی کرد.
او  فردای کرمان،  خبرنگار  گزارش  به 
موزۀ  ـ  حمام   مدیر  و  بازار  این  کسبه ی  از 
ابراهیم خان است و آن طور که می گوید؛ زمانی 
که ابراهیم خان ظهیرالدوله حاکم کرمان شده 
را  خود  جّد  تلخ  خاطرات  این که  برای  است، 
راستای  در  کند،  پاک  کرمان  مردم  ذهن  از 
آبادانی این شهر گام برداشته و این مجموعه را 
که شامل بازار، مدرسه، آب انبار و حمام است 
او شناخته  نام خود  به  امروز  که  بنا کرده  را 
حمام  سراغ  ودیعتی  آنکه  از  پیش  می شود. 
آستانۀ  در  تاریخی  ارزشمند  بنای  این  بیاید، 
بازارِی  این  تالش  و  دلسوزی  با  بود.  تخریب 

و  شده  حفظ  بنا  هم  اکنون  فرهنگ دوست 
هم موزه ای که به عنوان یکی از گنجینه های 
می آید،  به حساب  استان  هنری  گرانبهای 
اینکه  اضافه شده و هم  استان  به داشته های 
پیشینۀ صنعت باسابقۀ طال و نقرۀ کرمان به 

نمایش گذاشته شده است. 
که  گفته  را  موضوع  این  بارها  ودیعتی 
متاسفانه ما کرمانی ها کوتاهی کردیم و بخش 
زیادی از این هنر و صنعت اصیل فراموش، و 

این صنعت در کرمان بی فروغ شد.
به  بتواند  موزه  این  که  است  امیدوار  او 
معرفی و احیای این صنعت قدیمی در کرمان 
کمک کند. به گفتۀ ودیعتی، تاکنون اساتید 
آثار قلمزنی و طال  از  و کارشناسان متعددی 
بر  همگان  و  کرده  بازدید  حمام  این  نقرۀ  و 

ارزش های آن ُمهر تایید زده اند. 

شهردار کرمان:
مردم تمایلی به دفن اموات 
در آرامستان جدید ندارند

گروه جامعه: شهردار کرمان 
در  قبور  ممیزی  به  اشاره  با 
گفت:  کرمان  قدیم  آرامستان 
قبور  ممیزی  تکمیل  حال  »در 
در  هستیم،  قدیم  آرامستان 
برخی  ممیزی،  تکمیل  صورت 
خرید  درخصوص  فسادها  از 
منطقه  این  در  قبور  فروش  و 
شد  خواهد  مشخص  و  روشن 
که درآمد احتمالی این کشف فساد، برای تکمیل بخشی از 

گلبرگ های آرامستان »بهشت کریمان« هزینه می شود«.
جایابی  به  »باتوجه  داد:  توضیح  َشعرباف تبریزی  سعید 
نامناسب آرامستان جدید »بهشت کریمان« و به دلیل فاصلۀ 
زیاد از شهر و نبود زیرساخت های الزم، تمایل مردم همچنان 

به دفن اموات در آرامستان صاحب الزمان)عج( است«.
وی افزود: »طبق مصوبۀ شورای تأمین به جز مواردی که 
برای برخی نهادها و مردم حق مکتسبه ایجاد شده است از 
جمله پیش فروش قبرها در سال های گذشته، قبور خانوادگِی 
این دست؛  از  مواردی  و  جانبازاِن شهید  و  خصوصی، شهدا 
دفن اموات در این آرامستان ممنوع است و نباید تدفین انجام 

گیرد«.
به گزارش کرمان آنالین، وی 16 اردیبهشت ماه اظهار کرد: 
»همچنین تدفین در برخی از نقاط آرامستان قدیم به ویژه در 
محدودۀ گلزار شهدا و مهدیه صاحب الزمان)عج(، بر مبنای نظر 
صاحبان موقوفه و بنیاد شهید و امور ایثارگران انقالب اسالمی 

استان انجام می گیرد«. 

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر 
کرمان مطرح کرد

انتقاد از رواج قلیان کشی در کرمان
گروه جامعه: رئیس کمیسیون خدمات شهری، بهداشت 
و محیط زیست شورای شهر کرمان با اشاره به اینکه طبق 
قانون مصرف دخانیات در فضای عمومی ممنوع است، گفت: 
»حتی در ماه رمضان شاهد مصرف قلیان در پارک ها و جنگل 
قائم بودیم. می بینیم که گروه های مختلف از جمله بچه های 
کم سن و سال در پیاده رو و خیابان و پارک ها دارند قلیان 
نیست  شهرداری  وظیفۀ  موضوع  این  با  برخورد  می کشند. 
فرهنگی معضالت  کار  و  بنر  نصب  با  اما شهرداری می تواند 

قلیان کشی را اطالع رسانی کند«. 
اصناف،  اتاق  در  مقطعی  »در  افزود:  مویدی  فتح اهلل 
قلیان سراها را بستم. آن زمان، عده ای من را تهدید به ُکشتن 
کردند. دکتر صباحی مدیر وقت دانشگاه علوم پزشکی اما به 
بنده بابت این کار، لوح تقدیر دادند. ما طبق قانون این کار 

را کرده بودیم«.
وی ادامه داد: »در حال حاضر، متاسفانه بهداشت خیلی 
خود را درگیر موضوع نمی کند و خیلی وضعیت ناجور شده 
است«. وی در نشست عمومی شورای شهر در روز دوشنبه 18 
اردیبهشت ماه این اظهارات را مطرح کرد و گفت: »نیاز است 
در این خصوص کار فرهنگی و برخورد همزمان انجام شود«. 

سخنگوی صنعت برق مطرح کرد
امسال دورۀ اوج مصرف برق 

طوالنی تر است
گروه جامعه: سخنگوی صنعت برق ایران گفت: »احتمال 
افزایش دما از اواخر اردیبهشت ماه وجود دارد و این، به معنای 
آمادگی  حفظ  ضرورت  و  برق  مصرف  پیک  طوالنی  دورۀ 

شرکت ها برای مدیریت این دوره است«.
مصطفی رجبی مشهدی همچنین اظهار کرد: »از حدود 
30 میلیون مشترک بخش خانگی، حدود 650 هزار مشترک 
بیش از دو برابر الگو، مصرف برق دارند که جزو افراد پرمصرف 
هستند و تا زمان اوج مصرف برق در تابستان امسال، این 

مشترکان به کنتورهای هوشمند مجهز می شوند«.
او دربارۀ قیمت هر دستگاه کنتور برق هوشمند بخش 
کنتور  دستگاه  یک  قیمت  حاضر  حال  »در  گفت:  خانگی 

هوشمند بین 600 هزار تومان تا یک میلیون تومان است«.
اردیبهشت ماه   19 وی  سراسری،  ایسنا  گزارش  به 
بیان کرد: برای گذر از پیک سال 1401، تمرکز  بر بحث 
انعقاد  پذیری،  کنترل  قابلیت  و  مشترکان  هوشمندسازی 
به کارگیری  کشاورزی،  و  صنعتی  مشترکان  با  تفاهم نامه 
حداکثری مشترکان خود تامین، دیزل ژنراتورها و همچنین 
تمام  برای  صرفه جویی  و  مصرف  مدیریت  فرهنگ سازی 

مشترکان قرار دارد«.
بر  عالوه  کنتورها  با هوشمند شدن  اینکه  بیان  با  وی   
برق  مشترکان  مصرف،  میزان  بر  برق  شرکت های  نظارت 
از میزان مصرف و هزینه های برق خود آگاه  نیز در لحظه 
می شوند، افزود: »این موضوع می تواند در کاهش مصرف برق 

تاثیرگذار بسیاری داشته باشد«.
وی با بیان اینکه 300 هزار  کنتور هوشمند در بخش 
خانگی و تجاری نصب شده است، ادامه داد: »تمام بخش های 
 30 مصرف  با  کشور  کشاورزی  و  عمومی  صنعتی،  اداری، 
برآورد  کنتور  هزار   700 حدود  که  باال  به  آمپر  کیلوولت 
و  مجهز  برق،  هوشمند  کنتورهای  به  هم اکنون  می شود 

رویت پذیر شده اند«.
اظهار کرد: »این بخش ها حدود  برق  سخنگوی صنعت 
50 درصد مصرف برق کشور را به خود اختصاص می دهند. 
بیش از 30 میلیون دستگاه کنتور برق نیز در بخش خانگی و 
تجاری کشور داریم که 60 درصد آن ها کنتورهای دیجیتال و 
مابقی مکانیکی هستند و در مجموع حدود 300 هزار کنتور 

هوشمند در بخش خانگی و تجاری نصب شده  است«.
و  خانگی  بخش  احتساب  با  مشهدی  رجبی  گفتۀ  به 
تجاری هم اکنون یک میلیون دستگاه کنتور برق هوشمند 

در کشور نصب شده است. 

خبر
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رئیس کل دادگستری استان کرمان:

مدیران از اجرای طرح کاداستر اراضی ملی 
پشتیبانی کنند

جانشین فرمانده انتظامی استان: 
طرح ارتقای امنیت اجتماعی در پارک های 

کرمان اجرا می شود

رئیس شورای تامین دام:
مافیای گوشت تعیین کننده نرخ آن در بازار است

وزیر کار:
ثبتنامیارانهبگیرانجدیدبهزودیآغازمیشود

سرانجام با تصویب هیات دولت، طی مراسم ویژه ای؛ 

سکانداریاستانکرمانبه»فداکار«رسید
دادگستری  کل  رئیس  جامعه:  گروه 
استان کرمان با اشاره به لزوم همکاری 
اجرای  از  مدیران  قاطع  پشتیبانی  و 
استان،  در  ملی  اراضی  کاداستر  طرح 
باید  حوزه  این  اختالفی  »اراضی  گفت: 
با همکاری مدیران مربوطه، صدور سریع 
ثبت  سازمان  پیگیری  و  قضایی  احکام 
تعیین  وقت  اسرع  در  امالک  و  اسناد 
آن ها  کاداستری  اسناد  و  شده  تکلیف 

صادر شود«.
یداهلل موحد همچنین بر لزوم تعیین 
تکلیف سریع اراضی تصرفی در زیر سد 
و  کرد  تاکید  مدیران  همت  با  جیرفت 
تعیین  برای  نظر  مورد  »اقدامات  افزود: 
و  است  مشخص  اراضی  این  تکلیف 
قضایی،  سازمان های  همگرایی  با  باید 
اقدام  راستا  این  در  نظارتی  و  انتظامی 

شود«.
اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  کرمان، وی  استان  دادگستری  کل  
استان  بیت المال  حقوق  حفظ  شورای 
کرمان بیان کرد: »مقرر شد با محوریت 
منظور  به  کمیته ای  بازرسی،  سازمان 
کاداستر  طرح  اجرای  در  ابهامات  رفع 
استانی  پیگیری های  و  شود  شناسایی 

و کشوری در این زمینه صورت گیرد«.
»سازمان های  کرد:  اضافه  موحد 
تکلیف  تعیین  موضوع  به  باید  نظارتی 
جدی  ورود  جیرفت  سد  زیر  اراضی 
اشخاص  تخلف  هرگونه  و  باشند  داشته 
کرمان  دادستانی  به  حقوقی  و  حقیقی 

اعالم شود تا مورد برخورد قرار گیرد«.

دستگاه ها  »همۀ  کرد:  تاکید  وی 
تکلیف  تعیین  برای  به همکاری  موظف 
اراضی زیر سد جیرفت هستند زیرا باید 
اجازه  و  کرده  دفاع  بیت المال  از حقوق 
نداد که حاشیۀ شهر جیرفت توسعه یابد 
و البته باید توجه داشت که سرعت عمل 

در اجرای این اقدام کار مهمی است«.
رئیس کل دادگستری استان کرمان 
با اشاره به اقدامات قاطع مدیران استان 
کرمان در گذشته به منظور جلوگیری از 
ایجاد مناطق حاشیه ای خاطرنشان کرد: 
»دستگاه های قضایی، نظارتی و اجرایی 
از  حاشیه نشینی  با  مبارزه  راستای  در 
حد  امیرآباد،  گل ها،  شهرک  در  جمله 
و  عالم  دل  اختیارآباد،  و  کرمان  فاصل 
... اقدامات بسیار خوبی داشته اند و الزم 
است که مدیران در برهۀ کنونی نیز بر 
هرگونه  برابر  در  تجربیات  این  مبنای 

سوءاستفاده در این حوزه بایستند«.
در  دل  که  کسانی  »باید  گفت:  وی 
استان  پیشرفت  و  آبادانی  عمران،  گرو 
ظرفیت ها  تمامی  کارگیری  به  با  دارند، 
از بروز حاشیه نشینی جلوگیری کنند«. 

فعالیت  ادامۀ  بر  برخی  تصور  که  حالی  در  جامعه:  گروه 
زینی وند در مقام استانداری کرمان بود، یکشنبه هفتۀ گذشته، 
هیات دولت »محمدمهدی فداکار« را به عنوان استاندار جدید 
کرمان انتخاب کرد و بدین ترتیب، دورۀ مدیریت علی زینی وند 

استاندار ایالمِی کرمان به پایان رسید.
منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون  این  از  پیش  که  فداکار   
و  اجرایی  متعدد  سوابق  دارای  بوده،  اسالمی  آزاد  دانشگاه 

فرهنگی است که از جمله مهم ترین آن ها می توان به معاونت 
دهم،  دولت  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  مالی  و  اداری 
دانشجویی  معاونت  نور،  پیام  دانشگاه  توسعه  و  معاونت طرح 
امناء  هیات  عضویت  کرمان،  پزشکی  علوم  دانشگاه  فرهنگی 
نمایشگاه های  موسسه  امناء  هیات  عضویت  دانشگاه،  چندین 
و  فارابی  بنیاد سینمایی  امناء  هیات  ایران، عضویت  فرهنگی 
بنیاد رودکی و ریاست هیات مدیره بنیاد بین المللی فرهنگی و 

هنری امام رضا )ع( اشاره کرد.
و جانبازان  رزمندگان  از  استاندار جدید کرمان 55 ساله، 
اهل شهرستان  )ع(،  ثاراهلل  لشکر 41  در  دفاع مقدس  دوران 
رفسنجان و دارای مدرک دکترای جامعه شناسی توسعه است.

وزیر  با حضور  اردیبهشت ماه، طی مراسمی  شنبۀ هفدهم 
کشور و جمعی از مقامات استانی، »فداکار« رسماً سکانداری 

مدیریت استان کرمان را به دست گرفت.

جانشین  جامعه:  گروه   – استقامت 
گفت:  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
پارک ها  اجتماعی  امنیت  ارتقاء  »طرح 
هدف  با  کرمان  شهر  تفرجگاه های  و 
پیشگیری از جرایم و برقراری نظم و امنیت 

برای شهروندان اجرا می شود«.
سرهنگ عبدالعلی روانبخش افزود: »در 
پی مطالبات شهروندان مبنی بر پاکسازی 
پارک ها و تفرجگاه ها، پاکسازی محیط  های 
تفریحی از وجود معتادان متجاهر، برخورد 
به  با خرده فروشان موادمخدر و مزاحمان 
نوامیس از اولویت های طرح ارتقای امنیت 
با  ضربتی  صورت  به  که  است  اجتماعی 
خواهد  اجرا  تخصصی  پلیس های  حضور 
شد«. به گزارش پایگاه خبری پلیس، وی 
در حاشیۀ بازدید از پارک های شهر کرمان 
پلیس های  روسای  و  معاونین  جمع  در 
مراکز  و  »پارک ها  کرد:  اظهار  تخصصی 
تفریحی از جمله اماکنی است که مردم در 
فصول مختلف از آن استفاده می کنند بر 
همین اساس برقراری طرح امنیت پارک ها 

و مراکز تفریحی از ضروریات جامعه است 
و پلیس وظیفه دارد که امنیت اجتماعی 
کند،  تامین  مکان ها  این گونه  در  را  مردم 
و  پارک ها  در  خانواده ها  حضور  چراکه 
مراکز تفریحی برای گذران اوقات فراغت و 
استفاده از طبیعت، زمانی افزایش می یابد 

که امنیت و آسایش آنان فراهم شود«.
جانشین فرمانده انتظامی استان کرمان 
و  پارک ها  پاک سازی  طرح  اینکه  بیان  با 
یادآور  دارد،  گسترده ای  ابعاد  تفرجگاه ها 
همواره  این طرح  اجرای  در  »پلیس  شد: 
در  موجود  بی نظمی های  که  می کوشد 
کاهش  را  کرمان  شهر  سطح  پارک های 
کمک  با  و  درآورد  تعلیق  حد  به  و  دهد 
سازمان های مرتبط و دستگاه قضایی این 

بی نظمی ها را برطرف کند«.
روانبخش با اشاره به افزایش گشت های 
تفرجگاه ها،  در  نامحسوس  و  محسوس 
می تواند  پارک  در  پلیس  »استقرار  گفت: 
و  خانواده ها  برای  را  بیشتری  امنیت 

شهروندان ایجاد کند«. 

گروه اقتصاد: رئیس شورای تامین دام 
دام  اصلی  خوراک  نان،  »ضایعات  گفت: 
نهاده  آنجایی که  از  و  نمی شود  محسوب 
پر  برای  دامداران  است  شده  کم  و  گران 
می کنند  استفاده  آن  از  دام  شکم  کردن 
ضریب  افزایش  در  تاثیری  نان  چراکه 

گوشت گوسفندان ندارد.
منصور پوریان با اشاره به تکرار پدیدۀ 
افزود: »در سال جاری مراتع  خشکسالی، 
به  فشار  مسئله  این  و  نداریم  خوبی 
دامداران را دوچندان کرده است از سوی 
دیگر دولت توان تامین نهادۀ دامداران را 
ندارد و نمی تواند این حوزه را مدیریت کند. 
به  برای کاهش فشار  این رو الزم است  از 
دامداران ممنوعیت صادرات را حذف کند 
و  افزایش  دامداران  نقدینگی  این گونه،  تا 

امکان ادامۀ حیات آن ها فراهم شود«.
باعث  خشکسالی  اینکه  بیان  با  وی 
است،  شده  بی کیفیت  الشه های  تولید 
آینده  هفتۀ   2 در  آب  »کمبود  گفت: 
فشار به دامداران را مضاعف خواهد کرد؛ 
است  زیاد  آبی  تنش  که  استان    13 در 
دام ها ضعیف شده اند و وقتی دام ضعیف 
بتوان آن ها را تقویت  اینکه  شود احتمال 
کرد ضعیف می شود؛ تنش های آبی برای 
ایالم،  خوزستان،  استان   5 در  دامداران 

کرمانشاه، فارس و اصفهان بیشتر است«.

اظهار  وی  سراسری،  ایلنا  گزارش  به 
کرد: »علوفه های خشبی و علوفه های سبز 
می دهند.  تشکیل  را  دام  اصلی  خوراک 
علوفه  و  کاه  شامل  خشبی  علوفه های 
خشک است و دامداران برای پرورش دام از 

این نهاده ها استفاده می کنند؛ ضایعات نان 
استفاده  سبک  دام  خوراک  برای  چندان 
گوساله  تعلیف  برای  بیشتر  و  نمی شود 

استفاده می شود«.
درصد  نیم  تا   1« داد:  ادامه  پوریان 
خوراک دام با ضایعات نان تامین می شود«.

افزود:  دام  تامین  شورای  رئیس 
وارد  گوشت  تن   100 از  بیش  »روزانه 
شرکت های  تولیدات  و  می شود  کشور 
وارد  آینده  روز   20 ظرف  فراسرزمینی 
بازار خواهند شد در نتیجه کشور با کمبود 
گوشت مواجه نخواهد شد و می توان مجوز 

صادرات دام زنده را ابالغ کرد«.
و  تولید  علیه  بازار  اینکه  بیان  با  وی 
با  زنده  »دام  کرد:  اضافه  است،  مصرف 
نرخ  با  و  می رسد  فروش  به  پایین  قیمت 
می رسد.  مصرف کنندگان  دست  به  باال 
قیمت بره نر پرواری در میادین عرضۀ دام 
کیلویی 68 هزار تومان و قیمت برۀ مادۀ 
پرواری، بز و بزغاله کیلویی 65 هزار تومان 

به پایین است«.
ریز  الشۀ  »قیمت  داد:  ادامه  پوریان 
درجه یک کیلویی 150 هزار تومان، الشۀ 
و الشۀ  تومان  هزار  کیلویی 140  درشت 
بی کیفیت کیلویی 135 هزار تومان است 
این در حالی ست که گوشت در بازار باالی 
عرضه  تومان  هزار   180 تا   170 کیلویی 

می شود«.
واقعی  را  بازار  در  گوشت  قیمت  وی 
نظارتی  »دولت  کرد:  تصریح  و  ندانست 
گوشت  مافیای  و  ندارد  گوشت  بازار  بر 

تعیین کنندۀ نرخ آن در بازار هستند«. 

خبر

ودیعتی، سرمایه گذار فرهنگ دوست و مدیر حمام موزۀ ابراهیم خان:

حمام  موزۀ سیم و زر کرمان چهارشنبۀ آینده بازگشایی می شود

استاندار سابق کرمان در مراسم تودیع:

کرماناستانیثروتمندبافقرباورنکردنیاست
استاندار جدید کرمان در مراسم معارفه:

هیجاعتقادیبهانتقالآبدرونحوضهندارم

استاندار سابق  استقامت - گروه جامعه: 
اینکه پیگیرترین شخص برای  با بیان  کرمان 
تغییر خود بنده بودم، گفت: »نه دولت اراده ای 
بر استثنا کردن یک استاندار در کشور داشت 
و نه من آدمی بودم که به دنبال ِسمت باشم 
افراد  کرمانی ها  ولی  می دانند.  همه  را  این  و 
بزرگی در سطح کشور دارند و انتخاب استاندار 
کرمان در همۀ ادوار پیچیده بوده است«. علی 
زینی وند افزود: »طوالنی شدن فرایند انتخاب 
استاندار، نه تقصیر من و نه تقصیر دولت بود. 
بلکه تقصیر عدم اجماع در خود کرمانی ها بود. 

این را بروید حل کنید«.
مراسم  در  اردیبهشت ماه   17 زینی وند 
در  »بنده  کرد:  اظهار  جدید  استاندار  معرفی 
شرایطی آمدم که دولت زمینه را فراهم نکرده 
بود و به خود من واگذار کرد و من در مراسم 
عشایری  و  روستایی  بچه  که  گفتم  معارفه 
بدون پشتوانه هستم و این فرصتی است که 
جمهوری اسالمی به من داده و نهادهای امین 
کردند«.  ارزیابی  را  کارنامه ام  خوبی  به  نظام 
وی سپس توضیح داد: »در ابتدا، گفتم چند 
دیدم  دهم؛  انجام  کرمان  برای  راهبردی  کار 
توسعه  راستای  در  بزرگی  گام های  کرمان 
برداشته ولی به زیرساخت ها فکر نکرده و به 
عنوان مثال، در مصرف برق تراز منفی است 
برق  مگاوات  هزار  به 6  آینده  سال  در 10  و 
وی  بود«.  نشده  فکر  آن  برای  که  است  نیاز 
اتصاالت ریلی در  اثرات چشمگیر  به  با اشاره 
استان،  داد: »در  ادامه  استان  مناطق مختلف 
که  امروز  و  دادیم  تشکیل  زیرساخت  کمیته 
استان را تحویل می دهم سندی وجود دارد که 
چشم انداز نیاز استان به گاز و آب و برق و ... را  

نشان می دهد«.
تولید  »برای  گفت:  کرمان  سابق  استاندار 
اعالم  خورشیدی  انرژی  مگاوات  هزار  شش 
که  مگاواتی  هزار  دو  برای  و  کردیم  آمادگی 
وزارت نیرو تعیین کرد، اعالم آمادگی کردیم 

که 600 مگاوات آن به استان داده شد«.
وی با بیان اینکه خالء دیگر استان توسعۀ 
استانی  »کرمان  کرد:  اظهار  بود،  متوازن 

ثروتمند است با فقرهای باورنکردنی«.
وی تصریح کرد: »بنده اهل استان محروم 
استان سیستان وبلوچستان  در  و  ایالم هستم 
اما  کرمان  استان  فقر  داشتم؛  مسئولیت  هم 
بیان  سپس  زینی وند  نیست«.  پذیرفته  اصال 
سلول های  تولید  کارخانۀ  »بزرگترین  کرد: 
 15 سرمایه گذاری  با  خاورمیانه  خورشیدی 
هزار میلیارد تومان و تولید الستیک های فوق 
سنگین  آمادۀ بهره برداری است«. وی اضافه 
کرد: »از شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی 
گردشگری  و  انرژی  هلدینگ های  خواستیم 
و  گهرزمین  که  کنند  راه اندازی  کشاورزی  و 
گل گهر اقداماتی انجام دادند«. زینی وند گفت: 
»حجم عظیمی از کارخانجات در جنوب استان 
مس  کارخانۀ  رمشک  در  است.  شده  تعریف 
دارد کار می کند. در درون کارخانه ها نشستیم 

و مشکالت را حل کردیم«.
غرب  در  استان  سراسر  اینکه  بیان  با  وی 
دارد،  وجود  محروم  مناطق  شرق  و  جنوب  و 

برنامه های  قو ی ترین  از  »یکی  داد:  ادامه 
نوشته اند.  همکارانم  را  استان  توسعه ای 
جدی ترین ساختار شرکت های دانش بنیان را 
نیز  فناوری  و  علم  دوم  پارک  دادیم.  تشکیل 
استاندار سابق کرمان  راه اندازی است«.  آمادۀ 
اقدام  و  برنامه ریزی  افزود: »در حوزۀ آب هم 
شده است؛  مصرف آب در استان فاجعه است 
و حدود شش میلیارد مترمکعب از زمین بیرون 
می آید و 5.4 میلیارد مترمکعب فقط در حوزۀ 
کشاورزی به صورت ناکارآمد مصرف می شود«. 
در  کرمان  استان  »متاسفانه  داد:  ادامه  وی 
حوزۀ فرونشست زمین رتبۀ اول کشور را دارد. 
به لحاظ  باز کنم و مردم  را  می ترسم مسئله 

روانی وحشت زده می شوند«.
از  یکی  فرونشست  اینکه  به  اشاره  با  وی 
زیرزمینی  منابع  از  بی رویه  برداشت  تبعات 
آب است، اظهار کرد: »روی سند سازگاری با 
در  آب  برداشت  اگر  ایستادیم.  محکم  کم آبی 
ادامه  فعلی  شیوۀ  همین  به  کشاورزی  بخش 

یابد، استان غیرقابل سکونت می  شود«.
باید  استان  در  »آب  کرد:  تاکید  زینی وند 
آب  انتقال  »برای  گفت:  وی  شود«.  مدیریت 
آماده  و  شده  تمام  کار  تقریبا  خلیج فارس 
ولی  اجرایی کلنگ زنی شود  تا عملیات  است 
من این کار را نکردم و گقتم استاندار جدید 
در  اینکه  بر  تاکید  با  وی  دهد«.  انجام  را  آن 
اجرای پروژۀ آب خلیج فارس نباید تردید ایجاد 
شود، افزود: »دولت باید برای مردم آب تامین 
کند و باید تهاتر کند و سوبسید بدهد. تابستان 
کرمان  برای  اضطراری  آب  گذشته،  سال 
لیتر  هزار  هنوز  شهر  این  ولی  کردیم  تامین 
کمبود دارد«. زینی وند تاکید کرد: »حتما آب 

خلیج فارس باید به شهر کرمان برسد«.
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
بی اختیار هستند  گفت: »استانداران حاکمان 
و تا ابزار حکمرانی محلی اقتضایی داده نشود 
استانداران  می یابد.  همه جانبه  توسعۀ  استان 
باید با شاخص های سختگیرانه انتخاب شوند 
آن ها  به  اقتضایی  تصمیم گیری  ابزارهای  و 
تالش  هرچه  »بنده  کرد:  اضافه  وی  بدهیم«. 
صنعت  به  کشاورزی  از  آب  لیتر   100 کردم 
محلی  حکمرانی  ابزار  نتوانستم.  کنم  جابه جا 
کشور  وزارت  و  ندارد  وجود  استانداران  برای 

باید کاری بکند«.
زینی وند سپس با اشاره به اینکه پیگیرترین 
همۀ  از  بودم،  بنده  خود  تغییر  برای  شخص 
کسانی که او را در انجام وظایف استانداری به 

او کمک کردند، قدردانی کرد. 
وی همچنین گفت: »از هیچ یک از منتقدانم 

گالیه و شکایتی ندارم«.

استقامت - گروه جامعه: استاندار جدید 
با بیان اینکه ساماندهی سریع تیم  کرمان 
مدیریتی استان را انجام خواهم داد، گفت: 
نمایندۀ  هستم،  جایگاه  این  در  که  »بنده 
نیستم  هیچ فرد و گروه و جریان سیاسی 
و سعی می کنم نمایندۀ دولت و نوکر مردم 
را حفظ  استقاللم  اعمالم  همۀ  در  و  باشم 
کنم؛ ولی حتما از مشورت های خیرخواهانه 

بهره مند خواهم شد«.
»در  کرد:  اظهار  فداکار  محمدمهدی 
و  برسم  شرعی  حجت  به  باید  تصمیماتم 

غیر از این نمی توانم عمل کنم«.
وی همچنین، با بیان اینکه گردشگری 
معدن  و  به خاطر حوزۀ صنعت  استان  در 
مورد غفلت واقع شده است، گفت: »کم آبی 
براساس  است.  استان  چالش  مهم ترین 
تجربه ام در استان های دیگر می گویم هیچ 
ندارم  درون حوضه  آب  انتقال  به  اعتقادی 
دریا  از  انتقال  برای  باید  حتما  استان  و 
سرمایه گذاری کند و همه پای کار بیایند«.

وی 17 اردیبهشت ماه در مراسم معرفی 
رسمی خود به عنوان استاندار کرمان اظهار 
کرد: »ظاهرا مخالفی در جلسۀ هیات دولت 
از  من  و  است  نبوده  بنده  انتخاب  برای 

اعتمادی که شده، تشکر می کنم«.
»کرمان  کرد:  اظهار  سپس  وی 
برای  را  کار  که  دارد  خاصی  پراکندگی 

مدیران و خدمات رسانی سخت می کند«.
وی با بیان اینکه شرایط استان در حوزۀ 
شمال و جنوب کامال متفاوت است، افزود: 
شمال  در  و  کشاورزی  جنوب  حوزۀ  »در 
در  کشاورزی  و  داریم  معدن  و  صنعت 
شمال و جنوب کامال با هم متفاوت است. 
مختلف  مناطق  در  هم  فرهنگی  اقتضائات 

استان متفاوت است«.
فداکار گفت: »در حکم بنده تاکید شده 
اما  توجه شود  به طور خاص  به جنوب  که 
چه در شرق و چه در هر نقطۀ دیگر استان 
عقب افتادگی وجود دارد. باید ضمن اینکه 
ایجاد  فعلی  توسعه ای  روندهای  در  خللی 
صورت  توجه  نیز  مناطق  این  به  نشود، 

گیرد«. 
درصد   82 از  »بیش  داد:  ادامه  وی 
است  استان  شمال  در  سرمایه گذاری ها 
اما باید توسعۀ متوازن ایجاد شود. به هیچ 
وجه مانعی برای توسعۀ شتابان نباشد ولی 
برای رفع عقب ماندگی هم باید اقدام کنیم 

و حتما این اتفاق می افتد«.

بزرگ  »شرکت های  کرد:  بیان  وی 
صنعتی و معدنی، نه تحت عنوان مسئولیت 
حتما  باید  می شود؛  هزینه  که  اجتماعی 
پای کار توسعۀ استان بیایند و چاره ای جز 
حتی  شرکت ها  این  اگر  ندارد.  وجود  این 
بخش کمی از منابع بانکی خود را به استان 

بیاورند معجزه خواهد شد«.
اینکه  بیان  با  کرمان  جدید  استاندار 
گردشگری در استان به خاطر حوزۀ صنعت 
حالی  در  شده؛  واقع  غفلت  مورد  معدن  و 
که استان آثار ثبت شدۀ جهانی و ملی دارد، 
هم  اقلیمی  تنوع  و  استان  »کویر  گفت: 
مذهبی  گردشگری  است.  خاصی  ظرفیت 
باید  سلیمانی  سردار  مزار  واسطۀ  به  نیز 

مورد توجه قرار گیرد«.
نیز  را  »صنایع دستی  کرد:  اظهار  وی 

به طور خاص پیگیری می کنیم«.
وی ادامه داد: »کرمان استانی ترانزیتی 
است و همین ظرفیتی خاص برای ما ایجاد 
ویژۀ  منطقه  دو  اینکه  ضمن  است.  کرده 

اقتصادی نیز داریم«.
ورزشی  ظرفیت های  به  اشاره  با  وی 
استان گفت: »چهار تیم ورزشی در شمال 
استان داریم ولی در شرق و جنوب نداریم«.

همچنین،  »کرمان  کرد:  اظهار  فداکار 
اعتمادی  قابل  و  نجیب  خصوصی  بخش 
دارد و تالش می کنم خادم بخش خصوصی 

باشم«.
استاندار کرمان با بیان اینکه در استان 
سلیمانی  شهید  مدیریتی  الگوی  به  باید 
از  سلیمانی  »شهید  افزود:  باشیم،  وفادار 
اگر  و  می کردند  استفاده  ظرفیت ها  همۀ 
کسی یک درصد ظرفیت داشت، همان را 
می دیدند. سعی می کنیم همین نگاه را در 

استان داشته باشیم«.
و  مردم داری  »ایشان  کرد:  بیان  وی 
کارهای  از  و  داشتند  اخالص  و  تواضع 
نمایشی دوری می کردند که ما هم باید در 

رفتار و عمل آن را ببینیم«.
وابستگی  هیچ  »ایشان  افزود:  فداکار 
جناحی  و  حزب  هیچ  به  خاصی  وتعلق 
فکر  سیاسی  جناح های  همۀ  و  نداشت 
بودند  ایشان  صمیمی  دوست  می کردند 
دنبال  استان  در  را  رویکرد  این  حتما  که 
استفاده  ظرفیت ها  همۀ  از  و  می کنیم 

می کنیم«.
استاندار کرمان اظهار کرد: »شرکت های 
مشکل  و  حمایت  حتما  نیز  دانش بنیان 

پارک علم و فناوری باید حل شود«.
با  خوبی  ارتباط  اینکه  بیان  با  فداکار 
رسانه ها خواهیم داشت، گفت: »ساماندهی 
داد  خواهم  انجام  را  مدیریتی  تیم  سریع 
پرکاری  و  پاکدستی  مدیران  انتخاب  در  و 
خواهیم  مدنظر  حتما  را  فسادستیزی  و 
داشت، جوان سازی مدیریتی را در حد توان 
انجام می دهیم و اعتالی جایگاه بانوان نیز 

مدنظر است«. 
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