
اقتصادی  کمیسیون  رئیس  جامعه:  گروه 
مجلس با اشاره به مشکالت مدارس غیردولتی 
در دوران کرونا، گفت که برای حفظ اشتغال 
همچنین  و  مجموعه  این  در  شده  ایجاد 
فضایی که برای تحصیل دانش آموزان ایجاد 
شده است، باید از مدارس غیردولتی حمایت 

اقتصادی شود.
محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به تحصیل 
مدارس  در  کرمانی  دانش آموز  هزار   50
آموزشی  سرانۀ  بودن  پایین  و  غیردولتی 
بحث  در  که  کرد  تاکید  کرمان،  شهر  در 
مانند  باید  غیردولتی  مدارس  شهرداری، 
مدارس دولتی دیده شود و مباحث آن ها باید 
مطرح  استان  پرورش  و  آموزش  شورای  در 

شود. 
قانونی  مشکالت  که  گفت  همچنین  وی 
مدارس غیردولتی را در مجلس مطرح خواهد 
کرد و به زودی با وزیر آموزش و پرورش برای 
کرمان  غیردولتی  مدارس  مشکالت  بررسی 

جلسه ای برگزار خواهد کرد.
مجمع  در  وی  استقامت،  گزارش  به 
بیان  با  ناحیه 2،  عمومی مدارس غیردولتی 
کل  در  غیردولتی  مدارس  مدیریت  این که 
کشور تحت تاثیر کرونا قرار گرفته است، اظهار 
کرد: »بخشی از مدارس غیردولتی به دالیل 
با شرایطی روبه رو شده اند که دیگر  مختلف 

امکان ادامۀ فعالیت ندارند«. 
مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده 
با اشاره به مشکالت متعدد  شورای اسالمی 
بیمه ای و هزینه ای مدارس غیردولتی گفت: 
»قانونی در سال 96 در مجلس تصویب شد 
که به مدارس غیردولتی کمک می کند، قانون 
جامعی نبود اما در حد خودش کمک کننده 
رویکردی  اساس  »بر  داد:  ادامه  وی  بود«. 
که االن در کشور وجود دارد باید بخشی از 
ظرفیتی که می تواند در کنار نظام آموزش و 
پرورش در حوزۀ دولت ایفای نقش کند را به 

بخش غیردولتی انتقال بدهیم«. 
پورابراهیمی یادآور شد: »باید از ظرفیت 
آمده  دولت  به کمک  که  غیردولتی  مدارس 
که  کنیم  رفتار  گونه ای  به  و  کنیم  استقبال 

نه  شوند  مشتاق  کار  این  تقویت  به  دیگران 
این حوزه مشغول  افرادی هم که در  این  که 
کار  کردن  رها  دنبال  به  هستند  فعالیت 

باشند «.
وی افزود: »در شرایط کنونی که وضعیت 
عادی است اگر از این مدارس حمایت نشود 
باید  که  مردمی می آید  روی دوش  هزینه ها 

شهریۀ دانش آموز را بپردازند«.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان 
این که چند مشکل را می توان در حوزۀ ملی 
دنبال کرد، گفت: »در حوزۀ اصالح قانون، در 
کمیسیون مرکز تحقیقات یک گزارش تهیه 
شده تحت عنوان طرح اصالح قانون تخصیص 
و ادارۀ مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، 
اما  شده  تصویب  مجلس  در  آن  کلیات  که 
می توان فرصتی از کمیسیون آموزشی برای 
ادامه داد: »من متن  اصالحات گرفت«. وی 
این قانون را در اختیار شما می گذارم، مراکز 
دولتی و غیردولتی آن را دنبال کنند و اگر 

اصالحاتی نیاز است پیشنهاد دهند«.
»موضوع  کرد:  خاطرنشان  پورابراهیمی 
قبلی  قانون  اجرای  ملی،  سطح  در  دیگر 
مانند مسائل مالی، بیمه و مجوزها است، باید 
مشخص شود چه مواردی رعایت نشده و چه 

باید کرد«. 
وی با بیان این که مراکز غیردولتی بخشی 
از بار مسئولیت دولتی را کم کرده اند، گفت: 
دانش آموز  هزار  کرمان حدود 50  »در شهر 

در مدارس غیردولتی تحصیل می کنند و وزیر 
آموزش و پرورش باید از این آمار مطلع شود«.

وی با اشاره به اشتغال ایجاد شده توسط 
مراکز غیردولتی، بیان کرد: »3700 مدیر و 
ناحیه 2 کرمان  غیردولتی  معلم در مدارس 
شاغل هستند، به مراکز صنفی، تسهیالت و 
و یک مجموعه ای که  ارائه می شود  امکانات 
3700 نیروی جوان و توانمند را به کار گرفته 

باید از نظر اقتصادی حمایت شود«.
»به  کرد:  خاطرنشان  پورابراهیمی 
مدیرکل  می گذارم،  وزیر  با  جلسه ای  زودی 
از  حتی  غیردولتی  مدارس  نمایندگان  و 
شهرستان ها هم به تهران بیایند تا برای کل 

کشور تصمیم بگیریم«. 
وی افزود: »ما برای ایجاد یک شغل پایدار 
تمام تالش مان را می کنیم چه شغلی پایدارتر 

از معلمی است که به آن نیاز داریم«.
ادامه  اقتصادی مجلس  رئیس کمیسیون 
داد: »تبصرۀ 18 قانون بودجه این ظرفیت را 
برای مدارس غیردولتی ایجاد کرده است اما 
باید وزیر و معاون وزیر دنبال حل این موضوع 
باشند، وقتی میراث فرهنگی، سازمان صمت 
و جهاد کشاورزی در ذیل این تبصره تعریف 
حوزۀ  تقویت  برای  آن  از  می توان  شده اند 

آموزش هم استفاده کرد«. 
وی گفت: »ما در تبصرۀ 18 موضوع نظام 
تعلیم و تربیت در مراکز غیردولتی را اضافه 

خواهیم کرد«. 

شرکت های  ظرفیت  این که  بیان  با  وی 
بزرگ را برای اشتغال آوردیم و سال  گذشته 
12 هزار شغل را در کرمان با استفاده از منابع 
صندوق های قرض الحسنه ایجاد کردیم، گفت: 
»با توجه به گردش مالی شرکت های بزرگ 
که  خواسته ایم  بانک ها  از  معدنی  و  صنعتی 
کرمان  مردم  به  می شود  تعیین  که  جا  هر 
بخشی  می توانیم  بنابراین  بدهند،  سرویس 
اختیار  در  رویکرد  همان  با  را  منابع  این  از 

مدارس غیردولتی قرار دهیم«. 
پورابراهیمی همچنین با اشاره به موضوع 
ساخت وسازها و مسائل شهرداری، بیان کرد: 
»استان کرمان نسبت به متوسط کشور سرانۀ 
آموزشی پایین تری دارد و مرکز استان نسبت 
است.  پایین تر  همه  از  استان  میانگین  به 
پای کار  آموزشی  ایجاد فضای  برای  خیرین 
غیردولتی  مدارس  نام  به  تعدادی  اما  آمدند 
خودشان خواهان ساخت مدرسه هستند و ما 

باید با تمام توان از آن ها حمایت کنیم«.
مدارس  شهرداری،  بحث  »در  افزود:  وی 
دیده  دولتی  مدارس  مانند  باید  غیردولتی 
شوند و مباحث آن ها باید در شورای آموزش 
و پرورش استان با حضور استاندار و شهردار 

مطرح شود«. 
پورابراهیمی پیشنهاد داد: »کارگروهی در 
و  شود  تشکیل  استاندار  محوریت  با  استان 
موضوعات مدارس غیردولتی در استان کرمان 
را در زمینۀ ساخت وساز، بحث زمین، منابع 
و  ساخت  تسهیالت  راه وشهرسازی،  طبیعی، 

تامین اجتماعی کمک کنیم«.
مدارس  بدهی  مشکل  به  اشاره  با  وی 
»باید  گفت:  اجتماعی،  تامین  به  غیردولتی 
پرورش،  و  آموزش  وزارت  بین  تفاهم نامه ای 
اجتماعی  تامین  سازمان  و  غیردولتی  مراکز 

منعقد شود  و وزارتخانه پشتیبانی کند«.
مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده 
مدارس  نیز  استان  سطح  »در  کرد:  اظهار 
غیردولتی می توانند برنامۀ زمان بندی مرتبط 
با ایفای تعهدات را طی جدولی بیان کنند و با 
تامین اجتماعی هم توافق کنیم و در بخشش 

جریمه هم کمک می کنیم«. 

میراث فرهنگی،  مدیرکل  جامعه:  گروه 
در  کرمان  استان  گردشگری  و  صنایع دستی 
بام  استقامت دربارۀ سرنوشت هتل  به  پاسخ 
اجرایی  نقشه های  »هنوز  کرد:  اعالم  کرمان 
برای بام کرمان به میراث فرهنگی ارجاع نشده 

است«.
دیگر  پرسش  به  پاسخ  در  فعالی  فریدون 
استقامت دربارۀ اینکه مرمت عمارت شترگلو 
در ماهان فرسایشی شده است، گفت: »مرمت 
فرسایشی نشده و پروژه فعال است. مقداری 
و  داشته  تاثیر  پروژه  روند  بر  کرونا  شیوع 
برسد«.  بهره برداری  به  امسال  که  امیدواریم 
وی در پاسخ به این سوال که این پروژه در 
نیمۀ دوم تمام می شود؟  یا  اول امسال  نیمۀ 
میراث فرهنگی  حوزۀ  »در  کرد:  اظهار 

نمی توانیم زمان دقیق اعالم کنیم«.
 27 وی  استقامت،  خبرنگار  گزارش  به 
با تشریح  اردیبهشت ماه در جمع خبرنگاران 
برنامه های هفتۀ میراث فرهنگی خبر داد که 
به این مناسبت، همایش پاسداشت نیم قرن 
برگزار  استان  میراث فرهنگی  دستاوردهای 

خواهد شد.
که  کرد  اعالم  همچنین  فعالی  فریدون 
بازدید از موزه ها و سایت های تاریخی کرمان 

در روز 28 اردیبهشت ماه رایگان است.
خود،  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
برای  معدنی  اعتبارات  جذب  به  اشاره  با 
که  کرد  اظهار  استان  در  میراثی  آثار  مرمت 
از  پروژه هایی  برای  اعتبارات سال گذشته  از 
باغ  فرش،  شرکت  ساختمان  مرمت  جمله 
شازده ماهان، خانه اُشیدری، باغ موزه هرندی 

و روستای میمند هزینه می شود.
مدیرکل میراث فرهنگی همچنین از افتتاح 
عنوان  با  وکیل  کاروانسرای  ستارۀ  پنج  هتل 
هتل کارمانیا در دهۀ اول خردادماه خبر داد و 
گفت که به اذعان کارشناسان، استان کرمان تا 
پنج سال آینده به عنوان یکی از مقاصد جدی 

گردشگری معرفی خواهد شد.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود بیان 
کرد: »بارها گفته ام کرمان دارای ظرفیت هایی 
حوزۀ  در  غنی  استان های  از  و  خوب  بسیار 

تاریخی  آثار  بیش ترین  است.  گردشگری 
ملی  آثار  بیش ترین  یونسکو،  جهانی  ثبت 
و  میراث فرهنگی  ظرفیت های  بیش ترین  و 
گردشگری و صنایع دستی را دارد و همین که 
در یک جلسه، پنج شهر همزمان ثبت ملی 

می شود نشان از توان باالی استان دارد«.
هفتۀ  برنامه های  دربارۀ  ادامه،  در  وی 
اظهار  کرمان  استان  در  میراث فرهنگی 
کرد:»28 اردیبهشت ماه تا سوم خردادماه هفتۀ 
میراث فرهنگی است که شعار میراث فرهنگی، 
قدرت ملی و دولت مردمی برای این مناسبت 
که  دارد  عناوینی  روز  هر  و  شده  انتخاب 
متناسب با آن، 36 برنامۀ متنوع را در استان 

اجرا خواهیم کرد«
فعالی با بیان اینکه این برنامه ها با مشارکت 
بخش خصوصی و سمن ها و بخش دولتی و 
 28« افزود:  است،  اجرایی  دستگاه های 
سایت های  و  موزه ها  از  بازدید  اردیبهشت ماه 

تاریخی استان رایگان است«.
وی گفت: »موزۀ سیم و زر را پیش از این 
کردیم  افتتاح  میراث فرهنگی  وزیر  حضور  با 
که به دلیل کرونا فعال نشد و روز پنجشنبه 
بازگشایی این موزه را داریم. این موزه آن قدر 
جذاب است که هرکسی، ضمن بازدید از بازار 

کرمان از آن نیز بازدید خواهد داشت«.
کرمان  استان  میراث فرهنگی  مدیرکل 
ادامه داد: »روز دوم یا سوم خردادماه براساس 
باشند،  داشته  محترم  استاندار  که  زمانی 
دستاوردهای  قرن  نیم  پاسداشت  همایش 
میراث فرهنگی استان را با محوریت مشارکت 

خواهیم داشت«.
و  علمی  »نشست های  کرد:  بیان  وی 
گروه ها  با  میراث فرهنگی  در حوزۀ  تخصصی 
تفاهم نامه  انعقاد  هدف  با  و  مختلف  اقشار  و 
برای  مشخصی  مسیر  تا  داشت  خواهیم 

برنامه های ساالنه تعریف کنیم«.
حوزۀ  اعتبارات  دربارۀ  ادامه،  در  فعالی 
میراث فرهنگی توضیح داد: »در سال گذشته، 
در کل استان از منابع ملی و استانی دولتی 
اعتبار  تومان  میلیون   879 و  میلیارد   32
هزینه  باید  پروژه   39 قالب  در  که  داشتیم 
می شد. از این میزان، هشت میلیارد و 749 

میلیون استانی و مابقی ملی بوده است«.
وی اظهار کرد: »اعتبارات دولتی ما کفاف 
این همه آثاری که در استان داریم؛ به واسطۀ 
جغرافیای گسترده و ماهیتی که آثار دارد را 
گلی  و  خشت  کرمان  استان  آثار  نمی دهد. 
است و نیاز به رسیدگی بیش تر دارد و منابع 

محدود دولت پاسخگو نیست«.
در  که  خوبی  »اتفاق  کرد:  اضافه  وی 
پروژه های  اینکه  داد،  رخ  گذشته  سال 
منابع  حمایت  ردیف  در  میراث فرهنگی 

اعتباری معادن قرار گرفت«.
فعالی گفت: »تا االن 15 میلیارد و 800 
میلیون تومان از اعتبارات سال گذشته برای 
عمارت  است.  یافته  اختصاص  پروژه  پنج 
خانه  ماهان،  شازده  باغ  فرش،  شرکت 
اشیدری، باغ موزه هرندی و میمند از جمله 

این پروژه هاست«.
میلیارد  دادند 10  قول  اینکه  بیان  با  وی 

به  اعتبارات سال گذشته  از  تومان دیگر هم 
ما بدهند، ادامه داد: »اعتبارات استانی هشت 
با  االن  و  بود  تومان  میلیون  و 700  میلیارد 
حمایت بخش معدن، اعتبارات ملی و استانی 

توازنی پیدا کرده است«.
کرمان  استان  میراث فرهنگی  مدیرکل 
افزود: »سال های گذشته هم رقم های اعتباری 
شهرداری  حساب  به  مثال  پول  اما  داشتیم 
از جمله در پروژۀ قلعه منوجان  می رفت که 

به این شکل عمل شد«.
 500 و  میلیارد  »هفت  کرد:  بیان  وی 
میلیون تومان بابت چهار پروژه از جمله خانه 
صادقی و قلعه منوجان از این طریق اختصاص 

یافته است«.
وی اعالم کرد: »کل اعتبارات سال گذشته، 
56 میلیارد و 179 میلیون تومان بوده که در 
قالب 45 پروژۀ میراث فرهنگی در حوزۀ مرمت 

در حال انجام است«.
وی خاطرنشان کرد: »با 50، 100 میلیون 
تومان دیگر نمی توان کار کرد اما با اعتبارات 
میلیاردی کارهایی رخ می دهد که قابل رویت 

است«.
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  فعالی 
و  است  فرابخشی  ما  سازمان  اینکه  بیان  با 
کل  نمی توانیم  داریم  که  محدودیت هایی  با 
نیازها را تامین کنیم، ادامه داد: »برای همین، 
یک سری از آثار تاریخی ما به بخش خصوصی 
احیای  و  مرمت  جمله  از  می شود  واگذار 
اول خردادماه  کاروانسرای وکیل که در دهۀ 
و  شد  خواهد  افتتاح  کارمانیا  هتل  عنوان  با 
یک هتل پنج ستاره در بافت تاریخی خواهیم 

داشت«.
که  کارشناسانی  اذعان  »به  گفت:  وی 
توسعۀ   به  توجه  با  کرمان  کرده اند،  بازدید 
به  آینده  سال  پنج  تا  گردشگری،  تاسیسات 
عنوان یکی از مقاصد جدی گردشگری تعریف 

خواهد شد«.
فعالی افزود: »در حال حاضر، 136 میلیارد 
با  پروژه  قالب 13  در  تومان  میلیون  و 790 
انجام  حال  در  خصوصی  بخش  مشارکت 

است«. 

گروه جامعه: استاندار کرمان با بیان این که 
قاچاق مواد مخدر هزینه های اجتماعی زیادی 
گفت:  است،  کرده  تحمیل  کرمان  استان  به 
»ضربه ای که استان کرمان در مبارزه با مواد 
مخدر و قاچاقچیان خورده در استان های دیگر 

نیست«.
افزود: »کرمان هزینۀ  محمدمهدی فداکار 
اجتماعی مبارزه با مواد مخدر را می دهد و به 
دنبال آن گرفتاری ها و مشکالت دیگری دارد 
و نگاه ستاد مبارزه با موادمخدر به استان باید 

تغییر کند تا شاهد اتفاقات موثر باشیم«.
استانداری  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
کرمان، وی 21 اردیبهشت ماه در دیداِر سردار 
امور  و  عرضه  با  مقابله  معاون  اصالنی  ناصر 

بین الملل ستاد مبارزه با موادمخدر کشور بیان 
کرد: »کرمان گلوگاه مبارزه با مواد مخدر است 
و این موضوع هزینه های اجتماعی زیادی به 

استان تحمیل کرده است«.
استاندار کرمان بر توجه، تکمیل و ارتقای 
در  موادمخدر  با  مبارزه  ستاد  زیرساخت های 
تنها  نه  »کرمان  افزود:  و  کرد  تاکید  استان 
بلکه  می دهد،  راه  این  در  زیادی  شهدای 
بدنامی  و  است  میان  در  هم  استان  آبروی 
می شود،  ایجاد  استان  برای  ناخواسته  که 
تاثیر  تحت  هم  را  ما  سرمایه گذاری  مسائل 
قرار می دهد«. فداکار یادآور شد: »آسیب های 
را  کرمان  استان  مواد مخدر،  اجتماعی حوزۀ 

گرفتار کرده و این شایسته نیست«.

کشور  موادمخدر  با  مبارزه  ستاد  معاون 
با  کرمان  »متاسفانه  گفت:  دیدار  این  در  نیز 
مخدر  مواد  حوزۀ  در  معضالتی  و  مشکالت 
مواجه است که استان های مرزی با آن روبه رو 

نیستند«.

تن   1800 گذشته  »سال  افزود:  اصالنی 
کشفیات مواد مخدر کشور بوده که 86 درصد 
آن در استان های شرقی و حاشیه شرق کشور 
که  است  سیاست گذاری  لذا  و  شده  کشف 
اعتبارات مقابله ای با اولویت این مناطق باشد«.

وی با بیان اینکه کرمان قربانی ورود مواد 
ادامه  باید حمایت شود،  قطعا  و  است  مخدر 
داد: »استان کرمان اقدامات بزرگی در راستای 

مقابله با مواد مخدر انجام داده است«.
انتصاب  این دیدار حکم  گفتنی است، در 
شورای  ریاست  به  فداکار  محمدمهدی 
کرمان  استان  موادمخدر  با  مبارزه  هماهنگی 
موادمخدر  با  مبارزه  ستاد  دبیرکل  سوی  از 

اهدا شد. 

جابه جایی در قوه قضاییه؛
حجت االسالم حمیدی رئیس کل 

دادگستری کرمان شد
با حکم رئیس قوه قضاییه، 
والمسلمین  حجت االسالم 
حمیدی به سمت ریاست کل 
و  کرمان  استان  دادگستری 
به عنوان مدیرکل  یداهلل موحد 
سازمان های  و  استان ها  امور 
قوه  اول  معاونت  در  تابعه 
دیوان  معاون  عضو  و  قضاییه 

عالی کشور منصوب شدند
کرمان،  استان  دادگستری  عمومی  روابط  به گزارش    
حجت االسالم والمسلمین حمیدی پیش از این ریاست کل 
دادگستری استان خراسان جنوبی را بر عهده داشته است. 
می کند  ترک  را  ریاست  کرسی  حالی  در  موحد  همچنین 
که سمت های مختلف قضایی از جمله دادیاری و بازپرسی 
سیرجان، ریاست دادگستری بافت، دادرس محاکم عمومی 
قم، دادستان بم، معاونت آموزش دادگستری استان کرمان، 
کلی  رئیس  و  استان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان 

دادگستری استان را در کارنامۀ کاری خود دارد.
کلی  ریاست  سمت  در  خود  فعالیت   93 سال  از  وی 
دادگستری استان کرمان را آغاز کرده و پیش از آن نیز بالغ 

بر 8 سال دادستان مرکز استان کرمان بوده است.

دادستان کرمان مطرح کرد
روش مبارزه با مواد مخدر

بازنگری شود
گروه جامعه: دادستان کرمان با اشاره به این که موضوع 
بنیان های  به  زدن  ضربه  مخدر،  مواد  با  مبارزه  در  اصلی 
گفت:  است،  مخدر  مواد  با  مبارزه  باندهای  اقتصادی 
»سیاست گذاری ها در حوزۀ مبارزه با مواد مخدر باید مورد 

بازنگری قرار گرفته و مبتنی بر آینده نگری تدوین شود«.
مواد  با  مبارزه  کنونی  »روش  افزود:  ساالری  دادخدا 
حاضر  حال  در  زیرا  دارد  جدی  بازنگری  به  نیاز  مخدر 
وضعیت دسترسی به مواد مخدر از ساعت به دقیقه رسیده 

است«. 
استان  دادگستری  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
کرمان، وی در دیدار معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل 
ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور و مشاور حقوقی دبیرکل 
این که  به  اشاره  با  کشور  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد 
موادمحوری در حوزۀ مبارزه با مواد مخدر صحیح نیست، 
بیان کرد: »به جای آنکه بنا بر میزان مواد کشف شده باشد، 
باید مبتنی بر برخورد با باندها و ضربه زدن به بنیان های 

اقتصادی قاچاقچیان باشد«.
دادستان کرمان با بیان این که معتادان متجاهر حاصل 
داد:  ادامه  است،  مخدر  مواد  موضوع  با  کردن  برخورد  بد 
به  امکانات،  توزیع  در  باید  مخدر  مواد  با  مبارزه  »ستاد 

جایگاه و وسعت کارهای مبارزه ای توجه کند«.
ساالری با طرح این سوال که آیا زمان آن نرسیده که 
باشیم،  بازنگری داشته  با مواد مخدر  در شیوه های مبارزه 
افزود: »استان کرمان به دلیل موقعیت خاص خود نیاز به 
حمایت های ویژه ای از سوی نهادهای کشوری دارد زیرا کار 

مبارزه ای گسترده ای در این استان در حال انجام است«. 

بازرس کل استان کرمان:
فساد سازمان یافته در دستگاه اداری 

کرمان نداریم
گروه جامعه: بازرس کل استان کرمان با اشاره به این که 
اقدامات سازمان بازرسی در راستای مبارزه با فساد اداری، 
مالی و اقتصادی در استان کرمان در سطح کشور کم نظیر 
بوده است؛ او گفت: طی دو سال گذشته بالغ بر 200 نفر از 
افرادی که مرتکب اختالس، ارتشاء، تحصیل مال نامشروع 
سارق  حقیقت  در  و  شده اند  دولتی  معامالت  در  تبانی  و 
مراجع  به  و  شده  شناسایی  بوده اند،  مردم  عمومی  اموال 
قضایی معرفی شدند«. احمد آبیار همچنین با بیان این که 
کرد:  اظهار  نداریم،  اداری  دستگاه  در  سازمان یافته  فساد 
بین مدیر، معاونان و کارکنان  از فساد شبکه ای  »مواردی 
یک سازمان در یک دستگاه را داشته ایم که مورد برخورد 

قرار گرفته اند«.
استان  دادگستری  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
کرمان، وی در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: »در 
دستگاه  و  بازرسی  سازمان  برخورد  مورد  که  افرادی  بین 
هم  پرادعایی  و  شاخص  اشخاص  گرفته اند  قرار  قضایی 
بوده اند اما سازمان بازرسی با قاطعیت و با حمایت دستگاه 
قضایی با تمامی آن ها برخورد کرده و تعداد زیادی از آن ها 
به حبس طویل المدت محکوم شده اند و وجوه بسیار زیادی 

و هکتارها زمین به بیت المال اعاده گردیده است«.
»گروه های  کرد:  اظهار  کرمان  استان  کل  بازرس 
بر  نظارت ها  و  گرفته  شکل  بازرسی  سازمان  در  تخصصی 
این اساس به صورت حرفه ای و تخصصی انجام می شود. از 
این رو سازمان بازرسی در مسیر اصالح و مبارزه با فساد در 

کنار دولت ایستاده و با افراد مفسد برخورد خواهد کرد«.
با تماس به شماره 136  این که مردم  بر  تاکید  با  آبیار 
گفت:  کنند،  اعالم  بازرسی  سازمان  به  را  موارد  می توانند 
»برخی از گزارش ها نیز از سوی حراست ها مطرح شده و 

مورد رسیدگی قرار می گیرد«.

نخستین انتصابات استاندار جدید؛ 
فرمانداران شهربابک و ارزوئیه 

منصوب شدند
سه  اخیر،  روزهای  طی  کرمان  استاندار  جامعه:  گروه 
به عنوان  براین اساس، »نویدی«  انجام داده است.  انتصاب 
به عنوان  فرمانداری شهربابک و »اسماعیل کاخ«  سرپرست 

سرپرست فرمانداری ارزوئیه منصوب شدند.
»مهدی طبرسی« نیز به عنوان سرپرست دفتر استاندار 
استانداری کرمان،  روابط عمومی  به گزارش  منصوب شد. 
فداکار،  محمدمهدی  سوی  از  جداگانه ای  احکام  طی 
سرپرست  سمت  به  نویدی«  »غالمرضا  کرمان،  استاندار 
سمت  به  اسماعیل کاخ«  »رضا  و  شهربابک  فرمانداری 

سرپرست فرمانداری ارزوئیه منصوب شدند.
استاندار کرمان، مهدی  از سوی  همچنین طی حکمی 

طبرسی به عنوان سرپرست دفتر استاندار منصوب شد.
پیام نور  دانشگاه  دانشجویی  و  فرهنگی  امور  مدیریت 
استان کرمان و رئیس بسیج کارکنان از جمله مسئولیت های 

قبلی طبرسی است.

خبر
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معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمان خبر داد
تشکیل قرارگاه تامین و نظارت بازار در کرمان
 خروج هر نوع کاالی اساسی از استان ممنوع است

دبیر کمیته علمی کشوری کووید ۱۹:
احتمال اوج گیری کرونا وجود دارد

 کودکان ۵ تا ۱۱ ساله واکسن بزنند

 پرخطرها دوز چهارم را تزریق کنند

 تصور نشود که کرونا پایان یافته است!

هشدار پلیس:
مراقب پیامک های جعلی »یارانه  « باشید

استاندار کرمان:

قاچاق مواد مخدر هزینۀ اجتماعی زیادی 
گروه جامعه: معاون سیاسی استاندار به کرمان تحمیل می کند

کرمان از تشکیل قرارگاه تامین و نظارت 
بازار در استان کرمان در راستای اجرای 
بهتر طرح اصالح ساختار اقتصادی خبر 

داد و گفت:
دو  این که  بیان  با  جاللی  رحمان 
یا چند نرخی بودن یک کاال در  نرخی 
سطح بازار به هیچ عنوان پذیرفته نیست 
افزود:  نظارت شود،  آن  بر  باید  و حتماً 
»خروج هر نوع کاالی اساسی از استان 
انجام  نظارت  باید  و حتماً  است  ممنوع 
شود تا این کاالها در بازار وجود داشته 

و عرضه شود«.
افزایش  به  اشاره  با  همچنین  وی 
جرایم اصناف در استان، خواستار رصد 

هر روزۀ بازار توسط فرمانداران شد.
 24 وی  کرمان،  تسنیم  گزارش  به 
مشترک  اقدام  کارگروه  در  اردیبهشت 
به  اشاره  با  کرمان  استان  بازار  تنظیم 
اقتصادی  ساختار  اصالح  طرح  اجرای 
گزارش  باید  »فرمانداران  کرد:  اظهار 
دقیق از بازار هر شهرستان را ارائه کرده 

و حتماً بر بازار نظارت داشته باشند«.
مردم  همراهی  از  اینکه  بیان  با  وی 
ساختار  اصالح  طرح  اجرای  در  استان 
»در  گفت:  می کنم،  تشکر  اقتصادی 
این زمینه قرارگاه تامین و نظارت بازار 
مردم  تا  تشکیل شده  کرمان  استان  در 
کمترین آسیب را از این شرایط ببینند«.

استاندار  امنیتی  سیاسی،  معاون 
کرمان با اشاره به اینکه تک نرخی بسیار 
یا  نرخی  »دو  کرد:  بیان  دارد،  اهمیت 
چند نرخی بودن یک کاال در سطح بازار 
حتماً  و  نیست  پذیرفته  عنوان  هیچ  به 
بیان  با  وی  شود«.  نظارت  آن  بر  باید 
این که جرایم تخلفات اقتصادی بازار در 

حوزۀ اصناف افزایش یافته است، تاکید 
در  باید  روزانه  استان  »فرمانداران  کرد: 
از  را  موارد  و  باشند  داشته  بازار حضور 
نزدیک پیگیری کنند«. جاللی با اشاره 
به اینکه خروج هر نوع کاالی اساسی از 
باید نظارت  استان ممنوع است و حتماً 
بازار وجود  این کاالها در  تا  انجام شود 
»این طرح  و عرضه شود، گفت:  داشته 
یک جراحی اقتصادی است و حتما باید 

همه به اجرای آن کمک کنند«.
تجارت  و  معدن  صنعت،  مدیرکل 
اظهار  جلسه  این  در  نیز  کرمان  استان 
اصالح  طرح  اجرای  راستای  »در  کرد: 
ساختار اقتصادی قرارگاه تامین و نظارت 

در استان کرمان تشکیل شده است«.
اینکه در  بیان  با  مهدی حسینی نژاد 
این قرارگاه تامین کاالها بر عهده جهاد 
کشاورزی بوده و نظارت بر بازار بر عهده 
اداره صنعت، معدن و تجارت است، ادامه 
داد: »9 کمیته برای پایش و نظارت بر 

بازار در استان تشکیل شده است«.
  550 حدود  اینکه  به  اشاره  با  وی 
افزود:  دارند،  همکاری  ما  با  بازرس  نفر 
تخلف  پروندۀ  هزار  از  بیش  »تاکنون 
تشکیل  استان  در  صنفی  واحدهای 
شده ارسال  حکومتی  تعزیرات  به   و 

است«. 

کمیته  دبیر  جامعه:  گروه   - استقامت 
اینکه  بیان  با  کرونا،  کشوری  علمی 
کشورها  برخی  در  جدید  سویه های 
به  توجه  »با  گفت:  است،  نگران کننده 
گزارشاتی از بعضی کشورهای آفریقایی و 
 1.1.7.B آمریکا برای بروز سویه های جدید
دوبارۀ  بروز  احتمال   ۱۹-COVID از 
در  اومیکرون  و  دلتا  ترکیبی  سویه های 

برخی کشورهای خاورمیانه وجود دارد«.
»توصیۀ  افزود:  جماعتی  حمیدرضا 
مانند  پرخطر  گروه های  که  است  این  ما 
سیستم  که  بیمارانی  یا  افراد  سالمندان، 
داروهای  یا  و  دارند  ضعیف  ایمنی 
مصرف  ایمنی  سیستم  سرکوب کنندۀ 
واکسن  چهارم  دوز  است  الزم  می کنند، 

کرونا را تزریق کنند«.
وی ادامه داد: »کودکان 5 تا 11 ساله 
برایشان  کرونا  واکسیناسیون  انجام  که 
واکسیناسیون  حتماً  رسیده،  تصویب  به 
چنانچه  کودکان  زیرا  دهند،  انجام  را 
بروز  با  ندهند،  انجام  را  واکسیناسیون 
سویه های جدید می توانند باعث انتقال و 
چرخش بیماری و بروز موج های جدید و 

تشدید بیماری در کشور شوند«.
 25 وی  سراسری،  مهر  گزارش  به 
جلسۀ  برگزاری  حاشیۀ  در  اردیبهشت ماه 
اظهار   ،19 کووید  کشوری  علمی  کمیتۀ 
از  استفاده  بحث  امروز،  جلسۀ  »در  کرد: 
آنتی بیوتیک ها در دورۀ کووید 19 مطرح 
شد که یکی از اساتید نتایج مطالعات خود 
در این زمینه را توضیح داد. براساس این 
بیمارستان   10 در  شد  مشخص  مطالعه، 
دانشگاهی و 43 هزار بیماری که در این 
10 بیمارستان بستری شدند، 100 درصد 
 50 و  آنتی بیوتیک  یک  حداقل  بیماران 
درصد آن ها حداقل 3 آنتی بیوتیک مصرف 
محسوب  بی رویه  میزان،  این  که  کردند 
مصرف  آنتی بیوتیک  بیشترین  می شود. 
آزیترومایسین  عادی،  بخش های  در  شده 
شده  مصرف  آنتی بیوتیک  بیشترین  و 
است.  بوده  ِمُروپنم  ویژه،  بخش های  در 
هزینه ای هم که در این مدت برای استفاده 
شده،  صرف  بی رویه  آنتی بیوتیک های  از 
دالر  میلیون  دهم   2 و   2 حدود  چیزی 

بوده است«.
مطالعه  این  »در  افزود:  جماعتی 
همچنین مشخص شد در بیمارستان هایی 
بوده،  بیشتر  آنتی بیوتیک  مصرف  که 

میزان مرگ ومیر باالتری نیز گزارش شده 
عوارض  جمله  از  مختلفی  علل  که  است 
آنتی بیوتیک ها و تداخالت دارویی در این 
است  الزم  بنابراین  است،  دخیل  زمینه 
افزایش  زمینه  این  در  پزشکان  آگاهی 
یابد، زیرا استفادۀ بی رویه از آنتی بیوتیک ها 
از کرونا  ناشی  نمی تواند میزان مرگ ومیر 
را کاهش دهد و شاید به دلیل عوارض و 
تداخالت دارویی اثرات عکس نیز بگذارد. 
از سوی دیگر بار زیادی را به هزینۀ اقتصاد 
کشور تحمیل می کند. بنابراین الزم است 
از مصرف بی رویۀ آنتی بیوتیک ها در درمان 

بیماران مبتال به کرونا، جلوگیری شود«.
کرونا  کشوری  علمی  کمیته  دبیر 
شد  مقرر  جلسه  این  »در  داد:  ادامه 
در  که  درمان  اقتصاد  کمیته های  که 
معاونت  و  دانشگاه ها  و  بیمارستان ها 
درمان تشکیل شده بود، دوباره احیا شود. 
که  شیپ  استوارد  کمیته های  همچنین 
اقدامات  آنتی بیوتیک ها  مصرف  مورد  در 
مناسبی انجام داده بودند و از قبل از شیوع 
کرونا آغاز به کار کرده بودند،، دوباره احیا 
معاونت  در  نیز  پروتکل هایشان  و  شود 
درمان ریوایز شده و به بیمارستان ها ابالغ 
شود تا از مصرف بی رویۀ آنتی بیوتیک ها در 
بیمارستان ها و هزینه هایی که به بیمار و 
اقتصاد کشور وارد می کند، تا حدود زیادی 

جلوگیری کند«.
در  کرونا  پاندمی  اینکه  بیان  با   وی 
وارد  و  نرسیده  پایان  به  ایران  و  دنیا 
مرحلۀ اندمیک نشده ایم، گفت: »در حال 
دچار  مردم  که  می کنیم  مشاهده  حاضر 
که  تصور  این  با  و  شده اند  عادی انگاری 
کرونا  پایان  به  و  یافته  کاهش  کرونا  آمار 
فضاهای  عمومی،  اماکن  در  رسیده ایم، 
سربسته، وسایل نقلیه عمومی، همایش ها، 
کنسرت ها، خیابان ها و … ماسک های خود 
را برداشته اند، با جدیت تاکید می کنم که 
رعایت  همچنان  بهداشتی  شیوه نامه های 
شود و به هیچ عنوان تصور نشود که کرونا 

پایان یافته است«.
تاکید کرد: »افرادی که دوز سوم  وی 
را هنوز تزریق نکرده اند نیز حتماً مراجعه 
کنند و روند واکسیناسیون را تکمیل کنند، 
در  است  ممکن  شرایط،  به  توجه  با  زیرا 
آینده ای نزدیک، با فرارسیدن فصول سرد 
پیک های  و  سویه ها  با  زمستان،  و  پاییز 

جدید روبه رو شویم«.

تشخیص  مرکز  رئیس  جامعه:  گروه 
پلیس  سایبری  جرایم  از  پیشگیری  و 
کالهبرداری  خصوص  در  انتظامی   فتا 
جاماندگان  »ثبت نام  ترفند  با  سایبری 
گفت: »کالهبرداران  و  داد  یارانه« هشدار 
انبوه  ارسال  با  ثنا  جعلی  پیامک  همانند 
شهروندان  به  لینک  حاوی  جعلی  پیامک 
یارانه  واریز  یارانه،  ثبت نام  عنوان  تحت 
خانوار  سرپرستان  اطالعات  ویرایش  یا 
بانکی  به درگاه های  افراد  به هدایت  اقدام 
جعلی و یا نصب بدافزارهای موبایلی کرده 
و سپس حساب آن ها را خالی می کنند«. 
این که  بیان  با  سرهنگ علی محمد رجبی 

یارانه ها  پیگیری  برای  تنها سامانۀ رسمی 
سایتhemayat.mcls.gov.ir  است به 
اپلیکیشن های  که  کرد  توصیه  شهروندان 
یارانۀ  جعلی  پیامک های  در  شده  معرفی 
فارس  گزارش  به  نکنند.  نصب  را  نقدی 
به هیچ  افراد  اینکه  بیان  با  سراسری، وی 
در  مندرج  لینک های  روی  بر  عنوان 
پیامک های دریافتی از منابع ناشناس کلیک 
پیگیری  برای  »افراد  کرد:  اظهار  نکنید، 
از طریق سامانه هایی که  یارانۀ قطع شده 
در رسانۀ ملی معرفی می شود اقدام کنند«. 
»اطالعات  کرد:  توصیه  شهروندان  به  وی 
شخصی خود را به افراد ناشناس ندهند«. 

خبر

پورابراهیمی:

کارگروهی برای حل مسائل مدارس غیردولتی تشکیل شود

مدیرکل میراث فرهنگی استان خبر داد

نقشه های هتل بام کرمان را در اختیار نداریم! 


