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 داانیی

دکتر"غالمعب��اس محمدی" گف��ت: نتیجه قطعی م��اده ژنتیکی وی��روس فردی که 
مشکوک به نمونه جهش یافته کرونای انگلیسی بود و چند روز پیش به همراه تعدادی 
نمونه دیگر به انس��یتو پاستور ایران ارسال شده بود، دریافت و تائید شد که این فرد به 
ویروس موسوم به کرونای انگلیسی مبتال شده است. وی ادامه داد: فرد مبتال آقای ۳۰ 
س��اله ای است که در قرنطینه خانگی به س��ر می برد و حال عمومی وی خوب است. 
اقدامات اولیه انجام شده، اطرافیان وی مورد رهگیری قرار گرفته و نمونه های اخذ شده 

از خانواده و اطرافیان مجددا به انس��تیتو پاستور ایران ارسال شده است.دکتر محمدی 
با تاکید بر دریافت اخبار بیماری کرونا تنها از منابع موثق و پایگاه های اطالع رس��انی 
دانشکده علوم پزشکی، اظهار کرد: رعایت دستورالعمل های بهداشتی، زدن ماسک، 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی و دوری از دورهمی ها می تواند به پیشگیری از شیوع 
بیشتر ویروس کرونا کمک کند. شهرستان سیرجان در وضعیتی قرار دارد که نیاز است 

همگان بیش از پیش به توصیه های پیشگیرانه توجه کنند.

رییس دانشکده علوم پزشکی سیرجان خبر داد:

کرونا انگلیسی به استان کرمان رسید
پیشخوان

صفحه 2

صفحه 2

صفحه 2

صفحه 3

صفحه 4

انتقاد شدید معاون عمرانی استاندار 
کرمان از توافق با سفرهای نوروزی

سیاست جز با استمرار به نتیجه نمی رسد
فرار از صحنه بزرگترین اشتباه است

صلح و سازش چهار طایفه رهاورد 
همایش سران طوایف 

شرق استان کرمان اعالم شد

شوراهای اسالمی در همه روستاها 
باید فعال شوند/ رسالت ما برگزاری 

بی طرفانه و مطمئن انتخابات است

 83 درصد اقتصاد استان کرمان 
تحت تاثیر همه گیری کرونا قرار 

گرفته است 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان 
عنوان کرد:

عرصه

گزارش تصویری به روز از اجرای پروژه های گروه 
انبوه سازان مسکن و ساختمان بهار در ارگ جدید بم

5 اسفند 1399 

ناگهان امید
گفت وگو با یکی از پرستاران بخش کرونا در بم پس از دریافت واکسن

4

دکتر بابک اسماعیلی معین بخش دهبکری و مدیرعامل معدن فرآورده های مس روی خان خاتون
  به عنوان مجری و سرمایه گذار دهکده خرما معرفی شد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان خبر داد:

مع��اون هماهنگی امور اقتصادی اس��تانداری کرمان گفت: 
دس��تگاه های اجرایی تمام توان و تالش خود را در راستای 
ارتق��ا جایگاه خرمای مضافتی بم و راه اندازی دهکده خرما 

در این شهرستان به کار گیرند.

به گزارش طلوع بم به نقل از ایرنا، حسین مهرابی شامگاه سه 
شنبه در نشس��ت کارگروه کمیته استانی تسهیالت روستایی 
افزود: مقرر ش��د برای راه اندازی هر چه بهتر و سریعتر طرح 
دهکده خرما، بابک اس��ماعیلی معین بخش دهبکری بعنوان 
مج��ری و س��رمایه گذار ط��رح دهکده خرما معرفی ش��ود. 
وی اظهار داش��ت: در این طرح توجیه��ی، ۲ واحد ۴۰ هزار 
تُنی نگهداری خرما با وجود مش��اور و اس��ماعیلی به عنوان 
 س��رمایه گذار بخ��ش خصوص��ی راه اندزی خواهد ش��د.

وی اظهار داشت: بانک عامل صندوق کارآفرینی امید اهدای 
تسهیالت این طرح را بر عهده گرفته است و با ایجاد شرکت 
تعاونی بقیه سرمایه گذاران نیز در طرح احداث دهکده خرما 

در بم فعالیت خواهند کرد.

دهک�ده خرما، قط�ب ص�ادرات این محص�ول را 
تحت پوشش قرار می دهد

فرماندار بم نیز گفت: امروزه صادرات کاال از شاخص های 
 مهم توسعه یافتگی در کشورهای پیشرفته به حساب می آید.

از  یک��ی  خرم��ا  ک��رد:  بی��ان  شهس��وارپور  ه��ادی 
محص��والت مهم کش��اورزی اس��ت که س��االنه در ش��رق 
 اس��تان کرم��ان ح��دود ۲۰۰ ه��زار ت��ن تولی��د می ش��ود.

وی خاطرنش��ان کرد: ط��رح دهکده خرما ی��ک بحث ملی 
اس��ت که از سه س��ال قبل آغاز شده و بررسی و تامین اعتبار 
 این ط��رح نیز از طری��ق وزارت خانه صورت گرفته اس��ت.

شهس��وارپور ادامه داد: کارگروه های متع��ددی در معاونت 
روس��تایی، وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی و س��ازمان 
مدیریت برگزار و مقرر ش��د اعتب��ارات این طرح به صورت 
ملی و از محل اعتبارات خارج از اس��تان در اختیار س��رمایه 

گذاران قرار گیرد. وی افزود: در بحث س��رمایه گذار ی نیز 
معین بخش گردش��گری دهبکری به عنوان سرمایه گذاری 
دهکده خرما معرفی ش��ده اس��ت. فرماندار بم تاکید کرد: با 
راه اندازی دهکده خرما، شرق استان کرمان می تواند قطب 
صادرات خرما را تحت پوش��ش قرار دهد و با توجه به اینکه 
قوانی��ن دس��ت و پا گیر، س��رمایه گذار را مأی��وس می کند 
 تقاضا داریم در فرآیند کار به س��رمایه گذاران کمک شود.

وی اف��زود: از آن ج��ا ک��ه مح��ل در نظ��ر گرفت��ه ش��ده 
برای بس��ته بن��دی و ف��رآوری خرما ب��ه محل تولی��د نهاده 
ه��ای آن نزدی��ک ب��وده و ام��کان تهی��ه نه��اده در درجه 
اول از ب��ازار منطق��ه فراه��م می ش��ود این مزی��ت موجب 
 کاه��ش چش��مگیر هزین��ه های حم��ل و نقل خواهد ش��د.

شهسوارپور گفت: به کارگیری ۱۷۹ نفر به صورت مستقیم در 
طرح پیش بینی شده که با توجه به عملیات گسترده ای که در 
زمینه تولید خرما، حمل و نقل، صنایع جانبی و غیره صورت 
 خواهد گرفت اش��تغال جانبی نسبتاً باالیی ایجاد خواهد شد.

درص�دد ایج�اد برند جهان�ی برای خرمای اس�تان 
کرمان هستیم

معین بخش دهبکری و مدیرعام��ل معدن فرآورده های مس 
روی خان خاتون نیز گفت: ب��ا وجود اینکه ایران جزو چهار 
کش��ور اول دنیا در زمینه تولید خرما اس��ت اما باید خرمای 
 ای��ران جایگاه خوب��ی در دنیا پیدا کند و دچار تحول ش��ود.

بابک اسماعیلی افزود: تنها راه حفظ جایگاه تولید و صادرات 
خرمای ایرانی، توجه به تمام حلقه های تولید، آموزش، بسته 
 بندی، ایج��اد صنایع تبدیل��ی، بازاریابی و صادرات اس��ت.

وی تاکی��د کرد: ب��ا در نظر گرفت��ن پن��ج صادرکننده برتر 
خرم��ا در جهان می توان به این نتیجه رس��ید ک��ه ایران جز 
کش��ورهای با فروش زی��اد محصول خرما ام��ا قیمت واحد 
کم آن اس��ت که می توانیم با ت��وان مارکتینگ، نیروی های 
 فعال و س��رمایه گذاری وسیع ش��ود قیمت را افزایش دهیم.

وی گفت: اعتبار کلی این طرح ۲۴۵ میلیارد تومان است که در 

ابتدا آورده خودم را که ۴۵ میلیارد تومان است وارد این کار 
می کنم و در ادامه از تسهیالت این طرح به مبلغ ۱۰۰ میلیارد 
تومان و نیز س��رمایه ثابت که همان اس��تفاده از ماشین آالت 
س��اختمان ها به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان است استفاده خواهیم 
کرد. این س��رمایه گذار بخش خصوصی اظهار داش��ت: در 
حال حاضر به علت عدم فرآوری و بسته بندی مناسب، قیمت 
خرمای صادراتی ایران کمتر از قیمت سایر کشورها است که 
 در این طرح عملیات فرآوری و بسته بندی لحاظ شده است.

به گفت��ه وی خرمای تولیدی در این طرح کامال قابل عرضه 
در کش��ورهای پیش��رفته خواهد بود و از قیمت مناس��ب نیز 

برخوردار خواهد شد.
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دکت��ر عل��ی زینی وند س��وم اس��فند ۹۹ در س��مینار 
فرمانداران و روسای کمیته های ستاد انتخابات استان 
کرمان در دانشگاه ولی عصر)عج( رفسنجان با اشاره 
به ش��رایط س��خِت کاری فرمانداران با وجود کمبود 
اعتب��ارات عنوان ک��رد: مجموعه فرمانداران اس��تان 
ترکیبی از نیروهای باتجربه، جوان و باانگیزه هستند و 
طی چند ماه حضورم در استان شاهد تالش آنها هستم.

استاندار کرمان به شرایط کشور و نظام بین الملل اشاره 
داشت و گفت: مشارکت در انتخابات مهمترین عامل 
اقتدار کشور در سطح ملی و معادالت بین المللی است.

زینی وند، افزایش مش��ارکت مردم در انتخابات را با 
استفاده از توان، امیدآفرینی و انگیزه مورد تاکید قرار 

داد و افزود: فرمانداران نباید جانبدارانه صحبت کنند، 
همه باید احس��اس تکلیف ب��رای اعتالی جمهوری 

اسالمی و ارتقای مشارکت مردم داشته باشیم.  
استاندار کرمان از جوانان و اقشار تحصیل کرده برای 
داوطلبی در انتخابات ش��ورای ش��هر و روستا دعوت 
کرد و گفت: شوراهای اسالمی در همه روستاها باید 
فعال شوند و با حضور جوانان و تحصیل کرده ها منشا 

تحوالت سازنده در جوامع محلی باشند.
دکتر زینی وند خطاب به فرمانداران تصریح کرد: در 
تش��کیل هیات های اجرایی نباید جناحی رفتار شود، 
افراد بی طرف باید در این هیات ها باشند و در حقیقت 
هیات های اجرایی ویترینی از معتمدان ش��هر و روستا 
هس��تند که باید جوانان، خانم ها، روحانیت، کسبه و 

حقوقدان ها و همه اقشار در آن باشند.
اس��تاندار کرمان تاکید کرد "رس��الت م��ا برگزاری 
بی طرفان��ه و مطمئن انتخابات اس��ت" و افزود: اینکه 
چه فردی در این انتخابات حداکثر رای را به دس��ت 
می آورد به ما ارتباطی ندارد و ما باید وظیفه خودمان 

را در برگزاری صحیح انتخابات اجرا کنیم.
زینی وند، تعامل با هیات های نظ��ارت در چارچوب 
وظای��ف آنها و حفظ فضای تعاملی اس��تان را از اهم 
مسائل در برگزاری انتخابات برشمرد و ادامه داد: حتی 
اگر مس��ئول رس��می بخواهد این تعامل را خدشه دار 
کند، فرمانداران و بخش��داران نباید از آن دنباله روی 

کنند، تعاملی که اکنون در استان برقرار است با موضع 
عزت و اقتدار اجرایی فرماندار باید حفظ شود.

اس��تاندار کرمان، مستندس��ازی، آم��وزش، فناوری 
اطالعات را در برگزاری انتخابات الزم دانست.

از  را  امنی��ت  و  معیش��ت  کرون��ا،  انتخاب��ات،  وی 
اولویت های کاری برش��مرد که مدی��ران باید به آن 
توجه کنند و بیان کرد: تا پایان مدتی که در مس��ئول 
هستید، وظایف قانونی خود را با دست پاکی و محکم 
در چارچوب نظام جمهوری اس��المی و سیاست های 

دولت انجام دهید که عین مردانگی است.
اس��تاندار کرمان، توجه ج��دی و مدیریت در اجرای 
طرح شهید سلیمانی در راستای مقابله با بیماری کرونا 

را مورد تاکید قرار داد.
زینی وند ابراز داشت: در بحث معیشت مردم و اشتغال 
کمک کنید، ظرفیت شهرس��تان ها را فعال کرده و از 

وام های مشاغل روستایی بهره  ببرید.
وی همچنی��ن پیگیری ت��ا حصول نتیج��ه نهایی در 
مصوبات جلسات را از فرمانداران و مدیران خواست 
و گفت: هیچ مصوب��ه ای را فراموش نمی کنیم و باید 

اجرا شوند.
استاندار کرمان تعامل با نمایندگان را مورد اشاره قرار 
داد و بیان داشت: تاریخ خواهد گفت که دولت تدبیر 
و امید در چه شرایطی چه کارهای بزرگی انجام داد و 

ما باید از این خدمات دفاع کنیم.

وی از کمک های حوزه پش��تیبانی ب��ه فرمانداری ها 
گفت و اجرای الیروبی رودخانه های استان را با تدبیر 
انجام شده توسط معاونت عمرانی و مدیریت بحران با 

استفاده از امکانات استان مثبت برشمرد.
دکتر زینی وند اظهار داش��ت: به عنوان استاندار هیچ 
چالشی در این اس��تان نداریم و تمام اعضای شورای 
تامین برادرانه درکن��ار هم کار می کنند و هماهنگی 

مثال زدنی میان آنها وجود دارد.
اس��تاندار کرم��ان به تح��والت مدیریتی در س��طح 
استانداری نیز اشاره داشت و گفت: همه این تغییرات 
و تحوالت با ه��دف کارآمدی افراد و قرارگیری در 
جایگاه خودشان صورت گرفته و هیچ انگیزه دیگری 

پشت آن نیست.  

ب��ه گ��زارش طل��وع ارگ ب��ه نق��ل از گفت��ار نو، 
سیدحسین مرعشی روز جمعه در چهارمین کنگره 
جمعیت توس��عه و آزادی اس��تان کرمان با اشاره به 
اینکه ای��ن جمعیت در یکی از دوره های س��خت 
تاریخ ایران تش��کیل شده اس��ت افزود: این روزها 
در فضای سیاسی ایران مسائل مختلفی مطرح است.

وی با بیان اینکه شرایط سیاسی برای تیم و گروه ما 
در س��طح کشور فضای خیلی روانی نیست و تحت 
تاثیر عوامل مختلف با مشکالتی در عرصه سیاسی 
روبرو هستیم گفت: یکی از مشکالت این است که 
مردم مخاطب، ولی نعمت و صاحبان نظام جمهوری 
اس��المی ایران هستند به تاثیرپذیری رای شان دچار 
تردید ش��دند و فکر می کند با رای دادن مشکلی از 

آن ها در گذشته حل نشده است.
سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی بیان داشت: 
در پیدا ی��ش این روحیه چن��د عامل دخیل بوده که 
عوامل خارجی یکی از آن عوامل بوده که در دوره 
دوم ریاس��ت جمهوری آقای روحانی به دلیل کار 
بس��یار غیرمعمول و غیرمتعارفی ک��ه ترامپ انجام 
داد و ضعف مفرطی که آس��یا و اروپا در مقابل این 
بدعهدی بروز دادند و هیچ کس فکر نمی کرد در 
جهان چند صدایی ام��روز یک دولت به نام دولت 
آمریکا تصمیم بگیرد یک کشوری را در حدی در 
فش��ار قرار دهد که این حد از فشار از تحریم های 
مصوب ش��ورای امنیت س��ازمان ملل هم سخت تر 

با شد.
مرعش��ی ادامه داد: به لحاظ سیاس��ی اروپا، چین و 
روسیه محکم در مقابل ترامپ ایستادند و نمونه آن 
۲تا رای گیری که در ماه های آخر ریاست جمهوری 
ترام��پ و ش��ورای امنیت انجام ش��د و آمریکا جز 
خودش و جمه��وری دومینیکن هی��چ کس به آن 
قطعنام��ه رأی نداد که یکی از موضوعات آن ادامه 
تحریم تس��لیحاتی ایران، دومین موضوع استفاده از 
ابزار ماش��ه برای برگرداند قطعنامه ش��ورای امنیت 

و آمریکا در هر دو شکس��ت خ��ورد اما آمریکا در 
عرصه اقتصادی موفق شد فشار سنگینی را به اقتصاد 
ایران بیاورد اما خوش��بختانه مقاوم��ت بیش از حد 
تصور مردم درمقابل مش��کالت اقتصادی، اقدامات 
ب��ه موقع دولت و کنترل دولت ب��ر اقتصاد و وجود 
سرمایه گذاری هایی که در دولت هاشمی و خاتمی 

انجام شده بود توانستیم ایستادگی کنیم.
عضو ارش��د جبهه اصالح طلبان ایران با بیان اینکه 
ریش��ه بخش��ی از نارضایتی های فعل��ی و ناامیدی 
مردم فش��ارهای اقتصادی اس��ت که منش��ا آن در 
خارج از کشور اس��ت گفت: بخش دیگر ناامیدی 
مردم این است که جمعیتی اصرار دارند نشان دهند 
ک��ه می تواند انتخاب مردم را باط��ل کنند و تالش 
می کنن��د تا رأی مردم را تزئینی و تش��ریفاتی تلقی 
کنن��د و این خیانت به آرمان ام��ام راحل و افکار و 

اندیشه های رهبری است.
مرعش��ی بخش دیگر ناامیدی مردم را ضعف های 
تش��کیالتی کار خود اصالح طلب��ان عنوان کرد و 
گفت: ما عادت کردیم در شرایط خیلی آرام و رو 
به جلو و ش��رایط پیروزی حرکت و سیاست ورزی 
کنیم و وقتی کار س��خت می شود هر کسی به یک 
گوش��ه ای فرار می کند و بعد ف��رار از صحنه را یه 

سری حرف های روشنفکرانه تئوریزه می کنیم.
وی با بیان اینکه سیاس��ت جزو با اس��تمرار به نتیجه 
نمی رسد و فرار از صحنه بزرگترین اشتباه است که 
یک گروه سیاس��ی و یا شخصیت های سیاسی می 
توانن��د انجام دهند گفت: ما باید آموزش بیش��تری 
را برای کادرهای سیاس��ی انجام م��ی دادیم و باید 
اصالح طلبان در س��طح ملی انسجام بیشتری داشته 

باشند.
س��خنگوی حزب کارگ��زاران س��ازندگی با بیان 
اینکه روش��نفکران با سیاست مداران فرق می کنند 
و ما نباید این دو مجموع��ه را مخلوط کنیم افزود: 
روشنفکر کسی اس��ت که ایده پردازی می کند اما 

سیاستمدار کسی است که قدرت مدیریت و کسب 
کنند و روشنفکران به دنبال اصالحات جامعه محور 

هستند.
مرعش��ی بیان دا ش��ت: ثروت، قدرت و علم نعمت 
های ۲ گانه ای هس��تند که می توانند منفی و مثبت 
باش��ند و در جای��ی ثروت تبدیل تکب��ر و در جای 
دیگر در خدمت مردم گرفته ش��ود و علم نیز بسیار 
فضیلت دارد اما علمی که منجربه ساختن بمب اتم 
ش��ود و میلیون ها آدم را با یک فش��ار ماشه بکشد، 
علم نیس��ت و همچنی��ن قدرت را نیز م��ی توان در 
راستای مطلوب به منظور خدمت و پیشبرد اهداف 
کشور و حل مش��کالت مردم استفاده کرد بنابراین 
دلیلی ندارد؛ عرصه سیاس��ت که عرصه مدیریت و 
قدرت اس��ت تحت تاثیر عرصه روش��نفکری قرار 

بگیرد و غیرقابل اهمیت بدانیم.
عضو ارش��د جبهه اصالح طلبان ایران با بیان اینکه 
سیاس��تمدار حق ندارد ؛ صحنه سیاسی را خالی کند 

بلکه باید در بدترین شرایط از کوچک ترین روزنه 
ها به س��مت امید اس��تفاده کرد تصریح کرد: هیچ 
فرصتی را سیاس��تمدار نباید از دس��ت دهد و همه 
مردمی ک��ه در انتخابات مجلس یازدهم ش��رکت 
نکردند در تشکیل مش��کالت این مجلس شریک 
هس��تند، همه کس��انی که رأی نداند رأی به رقیب 
دادند و ترک صحنه سیاست کمک کردن به رقیب 

است.
وی با بی��ان اینکه باید برای عمق کار تش��کیالتی، 
آموزش بیش��تر و سیاس��ت ورزی حرف��ه ای آماده 
ش��ویم گف��ت: هی��چ گاه انق��الب ب��ا حرف های 
روش��نفکری حرکت نک��رده بلکه انق��الب نتیجه 
ایستادگی مبارزین و امام راحل است و امروز برای 
درست شدن کشور هیچ راهی به غیر از اصالح امور 

نیست و باید در مقابل مشکالت ایستادگی کنیم.

شوراهای اسالمی در همه روستاها باید فعال شوند/ رسالت ما 
برگزاری بی طرفانه و مطمئن انتخابات است

سیاست جز با استمرار به نتیجه نمی رسد
فرار از صحنه بزرگترین اشتباه است

خبر

انتقاد شدید معاون 
عمرانی استاندار کرمان 

از توافق با سفرهای 
نوروزی

معاون امور عمرانی اس��تاندار کرمان سفرهای 
نوروزی را نگرانی اصلی خود دانس��ت و انتقاد 
کرد: اکنون که کرونای انگلیس��ی در کش��ور 
درحال گردش است، نمی دانم در این وضعیت 
ستاد سفرهای نورزی چرا این تصمیم را گرفته 

است و اجازه تردد به خودروها را داده است.
"مصطفی آیت الهی موسوی" چهارم اسفندماه 
در س��ی و چهارمین جلسه کمیسیون مدیریت 
اجرای��ی ایم��ن حمل و نق��ل اس��تان کرمان با 
حض��ور رییس پلیس راه کش��ور گف��ت: در 
گذشته استان کرمان جزی استان های پرتصادف 
بود که در چند س��ال اخی��ر تالش های زیادی 
صورت گرفت و اکنون کاهش چشمگیری در 

تصادفات پیدا کرده ایم.
وی ب��ا بیان اینکه آمار تلفات اس��تان در س��ال 
جاری کاهش��ی بوده اس��ت و در ادامه مشکل 
استان کرمان را افغانی کش ها و قاچاق سوخت 
دانس��ت و بیان ک��رد: قانون بای��د در این زمینه 
اصالح ش��ود تا برخورد مناسب انجام دهیم و 
متاس��فانه افغانی کش ها قبل از پاسگاه افاغنه را 
پیاده و بعد از پاس��گاه سوار ماشین و با سرعت 

بسیار زیادی در جاده ها حرکت می کنند.
معاون امور عمرانی اس��تاندار کرمان ادامه داد: 
پیشنهاد داریم که آمار افاغنه و قاچاق سوخت 
از آمار تلفات اس��تان حذف ش��ود زی��را ما به 
جزی این موارد کاهش چش��مگیری در تعداد 

تصادفات و فوتی های داریم.
وی با بیان این مطلب که اگر ماشین ها تصادف 
نکنن��د بیمه ه��ا س��ود می برند، تصری��ح کرد: 
متاسفانه خودروهای ما از ایمنی الزم برخوردار 
نیستند و اگر قانون بیمه ها را مکلف به همکاری 
کند تا برخی از هشداردهنده ها روی خودروها 
نصب کنند، حوادث ترافیک��ی ما بیش از این 
کاهش خواهد یاف��ت لذا اصالح قانون در این 

زمینه نیاز است.
موسوی با اش��اره به آنکه در استان پایگاه های 
امداد هوایی را تجهیز کرده ایم و در س��یرجان 
این پایگاه امسال افتتاح ش��د، عنوان کرد: باید 
پاس��گاه ها و راهدارخانه ه��ا را تجهی��ز کنیم و 
همچنین همه دوربین های جاده ای به سیس��تم 
پلیس وصل نشده است که باید این مشکل رفع 

شود.
وی س��فرهای نوروزی را نگ��ران اصلی خود 
دانست و انتقاد کرد: اکنون که کرونای انگلیسی 
در کشور درحال گردش است، نمی دانم در این 
وضعیت ستاد سفرهای نورزی چرا این تصمیم 
را گرفته است و اجازه تردد به خودروها را داده 

است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان 
پیشنهاد کرد: ترانزیت افاغنه اگر به استان داده 
ش��ود از تصادفات اس��تان کاهش زیادی پیدا 
می کند و اینگونه دس��ت افغانی کش ها کوتاه 

می شود.

حسین مرعشی در کنگره جمعیت توسعه و آزادی استان کرمان عنوان کرد:
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مسئولیت های بزرگ
مرتضی مکارم: آری مس��ئولیتهای ب��زرگ آدم های 
بزرگ و با افکاری بلند می طلبد و الساعه که انتخابات 
ریاس��ت جمهوری و شورای ش��هر و روستا نزدیک 
اس��ت فکری بخاطرم رس��ید که آینده مملکت باید 
با نیت اداره ش��ود و خدای ناکرده یک جا می رس��د 
اختالف��ات کار خود را می کنند. بل��ی بیایید از همین 
لحظه تمام اغراض ش��خصی را کن��ار بگذرانیم فقط 
یکدل و یکصدا با هم ش��ویم در فکر و اندیش��ه این 
باش��یم فردی مس��لمان و خداترس و در خط رهبری 
انتخاب نماییم. البته کار س��ختی است اما می شود این 
راه را رفت. گروهها هر کدامش��ان شخصی ممتاز و با 
ی��ک تیم اقتصادی و فرهنگی انتخاب نمایند و از بین 
این گروهها که تیم انتخاب کرده اند به بهترین وجه با 
تشخص رای بدهند و از بهترینها باشند تا این مملکت 
را از راه س��ردرگمی نجات بدهند و امید اس��ت رشد 
فکری و توسعه اندیشه اتفاق بی افتد. افرادی بیایند که 
دارای شخصیتی ممتاز و خداترس و در جهت پیروی 
از فرامین رهبری حرکت کند و با تیم توانمندش بتواند 
برای این کش��ور ب��دون غرض و م��رض خوب کار 
کند. امروز این شهر و مملکت به اشخاص توانمندی 
احتیاج دارد که از همه چیز خود گذشته باشند و فقط 
هدف خدمت باش��د و در برنامه ریزی های متعدد که 
می بندد با کس��ی تعارف نداشته باش��د و در خدمت 
مردم و شجاع باش��د و غیرتی کار کند و این حدیث 
همیشه سرلوحه کارش قرار دهد »کلکم راِع و کلکم 

مس��ئول ٍعن رعیته« و این را باید این شخصیت ممتاز 
در جامعه بوجود بیاورد و قدرت شجاعت و جسارت 
آن را داشته باشد هرکس در هر مقامی خطایی انجام 
داد با او تعارف نداش��ته باشد و یا اگر خطایی و سهل 
انگاری خودش انجام دهد با مردم شفاف حرف بزند 
و عذرخواهی نماید و یا اگر کسی را از خود بهتر دید 
نگوید به من تکلیف ش��ده بماند یا استعفا و جایش را 
به کس دیگری که از خودش بهتر اس��ت  بدهد یا او 
را به عنوان مشاور انتخاب نمایید تا اشتباهات گذشته 
خورد را ترمیم نماید و بگوید همه در مقابل همدیگر 
مسئولیم.  ما که پیروی امام علی )ع( هستیم و در بازار 
کوفه خلخال از پای زن یهودی بیرون کش��یدند وقتی 
که این خبر با امام علی )ع( رسید گفت اگر فرمانروایی 
در حکومتش اینطور وقایعی اتفاق بیافتد اگر بمیرد آن 

طرف حقش هست. آری مسئول بودن این است. 
در خیابان کوی و برزن می رویم هزاران نفر مش��کل 
اقتصادی دارند و بقول بعضی ها به نان شبش��ان محتاج 
اند و خیلی از مسئولین حتی یک آه هم نمی کشند که 
خودشان را مالمت کنند و در محضر خداوند شرمسار 
باشند. بیایید بخاطر خدا حال که نزدیک به انتخابات 
۱۴۰۰ است دست در دست یکدیگر بگذارند و برای 
یافتن افراد نخب��ه و با تیمی نخبه از هر گروه جداگانه 
انتخ��اب و از بی��ن این چند گروه یک گ��روه از بین 
چند گروه یک نفر برای ریاست جمهوری و شوراها 
انتخاب کنند و برای جمهوری اسالمی که بهای خون 
هزاران ش��هید اس��ت آس��تینها را باال بزنند و مشغول 
خدمت ش��وند. این افراد بای��د در کار فقط خدا را در 
نظر داشته با هیچکس رودربایس��تی نداشته باشد. در 

مملکتی زندگی می کنیم که از نظر کشاورزی چهار 
فصل دارد. باید کاری کند که ما در چهار فصل بتوانیم 
صادر کننده باش��یم. بقول آن کش��اورز به فرزندانش 
می گفت بکارید گفتند بابا آب نیس��ت گفت بکارید 
ک��ه خداوند ب��اران رحمت را خواهد فرس��تاد اینکه 
می گویند از ت��و حرکت از خدا برک��ت توقع دارید 
بدون حرکت خداوند به شما رزق و روزی عطاء کند. 
بلی آن ساعت اس��ت که همه خود را مسئول میدانند 
که بکارند آن س��اعت است که نعمت فراوان میشود 
دیگر کسی خود را محتاج برنج بودار هندی نمیداند 
و یا کان��ادا ما را تحریم کند و ع��دس ندهد و ما آن 
ساعت آنان را لطف خداوند تحریم می نماییم در همه 
زمینه ها صنعت دفاعی. آن س��اعت اس��ت که اقتصاد 
روبه رشد اس��ت و دیگر دولتها به جمهوری اسالمی 
احترام می گذارند و دیگران از ما عبرت و پند آموزی 
خواهند کرد. حال مس��ئولی را انتخاب کنیم خود را 
متکی خدا و رهبری بداند و هر کاری می کند خود را 
در مقابل خداوند می بینند. برو نگو با من همفکر نیست 
یاری اش کن و کمک کن که موفق شود پس اینطور 
کسی هم توانمند است و فقط رضایت خدا و خلق را 
در نظر می گیرد. به فکر فقرا و گرسنگان است. سعی 
دارد همه را به کار وادارد جامعه اگر اینطور کار کرد 
برای خودش شخصیت قائل می شود و معضل بزرگ 
جامعه مس��ئله مواد مخدر است که وقتی همه مشغول 
فعالیت باشند دیگر فرصت نمی کنند که دنبال این ماده 
افیونی بروند و جامعه سالم می ماند. به امید آن روز که 
جامعه از تنگ نظری به درک باالیی برسد و بتواند با 

درایت و فهمی باال مشکالت را حل کند.

ظرفیت ه��ای گردش��گری، می��راث فرهنگ��ی و 
صنایع دستی استان کرمان قابلیت جذب میلیون ها 
گردش��گر داخلی و خارجی را دارد. تنوع اقلیمی 
و چهار فصل بودن، امکان حضور گردش��گران را 
برای فصول مختلف س��ال در استان کرمان فراهم 
کرده اس��ت. همجواری کویر و کوهستان، مزارع 
و باغ ها، نخلس��تان ها، نقش س��تارگان بر پهنه بلند 
آس��مان، ارگ های تاریخی، آبشارها و خانه های 
تاریخی، منظرهای بکر فرهنگی، میراثی و تاریخی 

در گستره استان کرمان خلق کرده است.
هم��ه این ظرفیت ها و قابلیت ه��ا و اهمیت صنعت 
گردش��گری در رونق اقتصادی و ایجاد اش��تغال ، 
تالش دکت��ر علی زینی وند اس��تاندار کرمان را بر 
آن داش��ت تا ساماندهی و رونق گردشگری استان 
کرمان را در اولوی��ت برنامه های کاری خود قرار 
دهد و بر شکل گیری مربع گردشگری )اصفهان، 

یزد، شیراز و کرمان( کشور تاکید کند.
خواس��ته دکت��ر زینی وند بر قرارگی��ری کرمان به 
عنوان ضلع چهارم مناطق توریستی و گردشگری 
کش��ور در کنار استان های یزد، ش��یراز و اصفهان 
اس��ت و این مسئله را نیز در جلسات متعدد به اداره 
کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری 
استان و دستگاه هایی ذیربط تاکید و از کارآفرینان، 
تشکل ها و س��ازمان های مردم نهاد برای همراهی 

دعوت کرده است.
در سفرهای درون استانی استاندار کرمان نیز، بازدید 
از ظرفیت های گردشگری در اولویت برنامه ها قرار 
دارد و هم��واره نیز ایجاد زنجیره اش��تغال پایدار به 
واسطه صنایع دس��تی را با توجه به تاثیرگذاری در 

اقتصاد پساکرونا مطرح کرده است.  
در همین راس��تا با دعوت دکتر زینی وند استاندار 
کرم��ان و به منظور فراهم س��ازی زمینه های تحقق 
مربع گردش��گری، دکتر مونس��ان وزی��ر میراث 
فرهنگی، گردش��گری و صنایع دستی با همراهی 
وزیر گردشگری کشور ونزوئال، چهارشنبه 6 بهمن 
ماه به استان کرمان سفر می کنند و زمینه های توسعه 
گردشگری استان مورد بازدید، تبادل نظر و گفتگو 

قرار خواهد گرفت.
افتت��اح م��وزه ط��ال و جواه��رات و بازدی��د از 
کاروانس��رای تاریخی گنجعلیخان، باغ ش��اهزاده 
ماهان و خانه هنرمند، س��فر به ش��هداد و بازدید از 
کلوت ها و س��ایت گردشگری ش��هداد از جمله 

برنامه های این سفر کاری خواهد بود. 

محمدصادق بصیری پنجم اس��فند ماه در نشست 
ش��ورای اطالع رس��انی اس��تان کرمان که معاون 
شرکت آب و فاضالب گزارشی از وضعیت آبی 
اس��تان ارائه داد، عنوان کرد: مردم باید به صورت 
ش��فاف در جری��ان اوضاع و احوال و مش��کالت 

موجود قرار گیرند.
وی با اش��اره ب��ه کاهش بارندگی ه��ا و منابع آبی 
گفت: در چنین ش��رایط، کارهایی را مس��ئوالن و 
کار های��ی را مردم باید انجام دهند که در این میان 
باید آموزش ه��ا، مصلحت م��ردم و حقوق مردم 
و دول��ت به صورت ش��فاف بیان و مش��کالت و 

گرفتاری ها هم گفته شود.
معاون سیاس��ی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان 
اظهار داش��ت: برای گذر از مش��کل کم آبی باید 
آموزش ها و آگاهی بخشی ها انجام شود، ترساندن 
مردم از بحران آب مش��کالت زی��ادی را به دنبال 

خود می آورد.
بصیری افزود: طرح انتق��ال آب از خلیج فارس با 
جدی��ت دنبال می ش��ود و امیدواریم ب��ا این اتفاق 
خوب بخشی از مشکالت رفع شود و با بارندگی ها 

و تقویت سفره های زیرزمینی شرایط بهتر شود.
رئیس شورای اطالع رسانی استان کرمان در بخش 
دیگری از این جلسه به شرایط بیماری کووید -۱۹ 
در استان نیز اشاره داشت و گفت: استان کرمان در 
رعایت پروتکل های بهداشتی جزو استان های برتر 

کشور است.
وی در خصوص ش��ایعه تعطیل��ی اصناف گفت: 
تاکن��ون هی��چ موضوع��ی از تعطیل��ی اصن��اف 
و محدودی��ت ت��ردد ج��اده ای مط��رح نیس��ت و 
محدودیت ها طب��ق طرح جامع هوش��مند اعمال 

می شود.
به گ��زارش روابط عموم��ی اس��تانداری کرمان، 
محمدرض��ا علی��زاده مدیرکل فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی اس��تان کرمان نیز  در این جلس��ه گفت: 
بحث تعامل و هماهنگی بین دس��تگاه های اجرایی 
و رس��انه های استان کرمان در راس��تای اهداف و 
وظایف و شفاف سازی و تبیین نقش دستگاه ها در 

شورای اطالع رسانی مطرح است.
وی ادامه داد: هرچه بیشتر و شفاف تر مسائل و نقاط 
قوت را بیان کنیم، ش��اهد اعتماد بیش��تر مردم در 

جامعه خواهیم بود.
علیزاده ابراز داش��ت: با توجه به کمبود بارندگی و 
خشکسالی بحث بحران آب در دستور کار شورای 
اطالع رس��انی اس��تان کرمان قرار گرفت��ه که باید 

رسانه ها به آن بپردازند. 

تالش و تکاپوی کرمان برای 
اتصال به مثلث گردشگری 

کشور/سفر وزیر گردشگری به 
سرزمین اسطوره ها

کرمان جزو استان های برتر 
کشور در رعایت پروتکل های 

بهداشتی
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صلح و سازش چهار طایفه رهاورد همایش سران طوایف 
شرق استان کرمان اعالم شد

۳ درصد تلفات جاده ای استان کرمان مربوط به قاچاق 
سوخت و انسان است

کم بارشی شدید و تهدید منابع آب را در استان کرمان آزادی 20 زندانی به مناسبت روز پدر

رییس دادگستری شهرس��تان ریگان با اشاره به اثرات 
مان��دگار میثاق نامه عدال��ت و امنیت پای��دار در این 
شهرس��تان ش��رقی اس��تان کرمان، گفت: در جریان 
برگزاری چهارمین گردهمایی علماء و سران طوایف 
جنوب و ش��رق استان صلح و سازش بین چهار طایفه 

در شرق استان کرمان برقرار شد.
به گزارش ایرنا، امین سلطانی زرندی شامگاه پنجشنبه 
در تش��ریح این خبر  به رسانه ها با اشاره به این مطلب 
که صلح و سازش ایجاد بین دو طایفه پس از ۱۳ سال 
حاصل شده است، افزود: در جریان یک پرونده قتل، 
متهم ۱۳ س��ال در زندان بوده اس��ت و برغم پرداخت 
مبلغی معادل ۱۰ میلی��ارد ریال موفق به جلب رضایت 
اولیای دم نش��ده بود که در قالب میثاق نامه عدالت و 
امنیت پایدار و با همکاری ریش سفیدان و سران قبائل 
این منطقه، صلح وس��ازش بین ای��ن دو طایفه برقرار 
و مبال��غ پرداختی از س��وی خانواده قاتل نی��ز به آنها 

بازگردانده شد.
وی ادامه داد: صلح و سازش دیگر نیز در بین دو طایفه 

برقرار ش��ده که به دلیل اختالفات خانوادگی سالهای 
متمادی درگیر منازعات مختلف بوده اند.

رییس دادگس��تری شهرستان ریگان تصریح کرد: در 
راستای برگزاری چهارمین گردهمایی علماء و سران 
طوایف ش��رق اس��تان کرمان طی هفته جاری عامالن 
دو قتل دیگر نیز از سوی سران طوایف شرق استان به 

دستگاه قضایی معرفی شده اند.
سلطانی زرندی تاکید کرد: نقش سران طوایف جنوب 
و شرق استان در مراحل تحقیق، شناسایی و دستگیری 
عامالن رخدادهای امنیتی، پیشگیری از منازعات قومی 
و تحویل سالح های غیرمجاز نقشی برجسته و اثرگذار 
اس��ت که به برکت میثاق نامه عدالت و امنیت پایدار 

حاصل شده است.
میثاق نامه عدالت و امنیت پایدار به اهتمام دادگستری 
کل اس��تان کرم��ان پایه گذاری ش��ده و با همراهی و 
هم��کاری اعضای ش��ورای تامین و س��ران طوایف، 
معتمدان، متنفذین و ریش س��فیدان جنوب و ش��رق 

استان در حال اجراست.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان 
یکی از مش��کالت استان را قاچاق س��وخت و انسان 
اعالم کرد و گفت: در کل اس��تان کرمان در ۱۱ ماهه 
س��ال جاری ۴۱۸ فقره فوتی به دلیل حوادث ترافیکی 
داش��تیم که نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته شاهد 
کاهش ۱۹ درصدی هس��تیم که ح��دود ۳ درصد از 
تلفات جاده ای استان مربوط به قاچاق سوخت و انسان 
است که اگر آمار فوتی این دسته را در آمار تصادفات 
منجر به فوت اس��تان لحاظ نکنیم، امس��ال ۲۰ درصد 

کاهش فوتی داشته ایم.
"عل��ی س��یدعلیخانی" چهارم اس��فندماه در س��ی و 
چهارمین جلسه کمیسیون مدیریت اجرایی ایمن حمل 
و نقل اس��تان کرمان با حضور رییس پلیس راه کشور 
گفت: در شمال استان کرمان به دلیل شیوع کرونا در 
۱۱ ماهه امس��ال س��فرها ۱۹ درصد و تعداد مسافر ۲۱ 

درصد کاهش یافته اند.
وی اف��زود: در ۱۱ ماهه امس��ال ۲۹.۵ میلیون تن بار در 
جاده های اس��تان حمل ش��ده که در این زمینه جزی 
استان های اول کشور هستیم اما در مقایسه با بازه زمانی 

مشابه سال گذشته ۱6 درصد کاهش داشته ایم.
مدیرکل حمل و نقل جاده ای و راهداری استان کرمان 
یکی از مش��کالت استان را قاچاق س��وخت و انسان 
اعالم کرد و افزود: در کل اس��تان کرمان در ۱۱ ماهه 
س��ال جاری ۴۱۸ فقره فوتی به دلیل حوادث ترافیکی 
داش��تیم که نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته شاهد 
کاهش ۱۹ درصدی آن هستیم که حدود ۳ درصد از 
تلفات استان مربوط به قاچاق سوخت و انسان است که 
اگ��ر آمار فوتی این دس��ته را در آمار تصادفات منجر 
به فوت اس��تان لحاظ نکنیم، امسال ۲۰ درصد کاهش 

فوتی داشته ایم.

وی ب��ا بی��ان اینک��ه ۵۳ درصد س��وانح ج��اده ای در 
محورهای اصلی استان رخ داده اند، اظهار کرد: محور 
کرمان - باغین بیش��ترین تردد در استان کرمان دارد. 
محور هفت باغ علوی کرمان نیز یکی از پرترددترین 
و پرتصادف ترین محورهای اس��تان کرمان بود که با 
اقدامات ص��ورت گرفته اکنون تصادفات آن کاهش 

پیدا کرده است.
سیدعلیخانی ادامه داد: در ۱۱ ماهه امسال محور کرمان 
- ماهان - بم پرتلفات ترین محور اس��تان است و پس 
از آن س��ه راهی بهرامجرد – بافت، باغین - سیرجان، 

سیرجان - شهربابک در رتبه های بعدی قرار دارند.
وی با اشاره به میزان تلفات جاده ای در نقاط حادثه خیز 
عنوان ک��رد: ۱۲۵ نقطه پرحادثه در اس��تان در س��ال 

گذشته شناسایی شد که 6 نقطه آن پرتصادف است.

رییس کل دادگس��تری اس��تان کرمان با اش��اره به 
برگزاری جشن های گلریزان در ماه مبارک رمضان 
در تمامی شهرس��تان های اس��تان، گفت: چهارمین 
مرحله نهضت آزادس��ازی زندانیان جرایم غیرعمد 
و مالی در مکتب س��ردار سپهبد شهید حاج قاسم به 
مناس��بت والدت حضرت علی )علیه السالم( و روز 
پدر با آزادی ۲۰ مددجوی زندان های اس��تان اجرا 

خواهد شد.
"ی��داهلل موحد" در نشس��ت هیئت امنای س��تاد دیه 
اس��تان کرمان افزود: س��تاد دیه پرچم��دار و متولی 
اصلی آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد است و در 
سال جاری در قالب نهضت آزادسازی زندانیان در 
مکتب حاج قاسم موفق به جلب همکاری مجموعه 
های متعدد از جمله اقشار مختلف بسیج، سپاه، مجمع 
مداحان و س��ایر مجموعه ها ش��ده و اقدامات بسیار 
خوبی را در راس��تای اجرای ماموریت های قانونی 

خود به انجام رسانده است.
وی افزود: س��تاد دیه اس��تان کرمان تجربیات بسیار 

خوبی برای برگزاری جشن های گلریزان با رعایت 
دس��تورالعمل های بهداش��تی دارد و از این رو باید 
برنام��ه ریزی های الزم برای برگزاری جش��ن های 

گلریزان صورت گیرد.
موحد تصریح کرد: کمک های مردمی به ستاد دیه 
در قالب جش��ن های گلریزان، نش��ان دهنده پایگاه 
اجتماعی اقدامات این س��تاد و موجب برکت بسیار 
زی��ادی در اج��رای برنامه های مورد نظ��ر در زمینه 

آزادی زندانیان جرایم غیرعمد است.
همچنین مدیرعامل ستاد دیه اس��تان کرمان در این 
نشس��ت گفت: ب��ه مناس��بت والدت امیرالمومنین 
حضرت علی )علیه الس��الم( زمینه آزادی ۲۰ نفر از 
مددجویان جرایم غیرعمد استان کرمان فراهم شده 

است.
"سیدحجت اهلل موسوی قوام" افزود: مجموع بدهی 
این مددجویان ۱۵ میلیارد و ۴6۳ میلیون تومان بوده 
ک��ه ۱۴ میلیارد تومان جلب رضایت ش��کات انجام 
ش��ده و تع��دادی از مددجویان نیز ت��وان پرداخت 
بخش��ی از بدهی خود به مبل��غ ۴۲۳ میلیون تومان را 

داشته اند.
وی بیان کرد: به منظور آزادی ۲۰ نفر از مددجویان 
جرایم غیرعمد زندان های استان کرمان به مناسبت 
روز پدر، ۳۸۵ میلیون تومان تس��هیالت نیز پرداخت 
ش��ده است و تعدادی نیز با اس��تفاده از کمک های 

ویژه ستاد دیه مرکز آزاد خواهند شد.
موسوی قوام ادامه داد: در حال حاضر ۱۸۷ مددجوی 
جرایم غیرعمد در زندان های استان کرمان حضور 

دارند.

کارش��ناس پیش بینی اداره کل هواشناس��ی استان 
کرمان با اشاره به اینکه در هفته آینده بارش پراکنده 
و در ماه های اس��فند و فروردی��ن ۱۴۰۰ بارش در 
استان خواهیم داشت اما جبران کمبودها نمی شود، 
گفت: کم بارشی ش��دید در استان و تهدید منابع 

آب را شاهد هستیم.
"مریم س��الجقه" در گفت و گو با ایس��نا درباره 
میزان بارندگی در اس��تان کرمان در س��ال جاری 
اظهار کرد: میزان بارش ها از ابتدای س��ال زراعی 
جاری)ابتدای مهرماه( تا ۲۳ بهمن ماه جاری ۲۵.۷ 

میلیمتر بوده است.
وی با اشاره به اینکه میزان بارش بلندمدت در استان 
6۹.۵ میلیمتر بوده، افزود: در س��ال زراعی گذشته 
تا ۲۳ بهمن ماه ۱۰۷.۵میلیمتر بارندگی در اس��تان 
کرمان داش��ته ایم و میزان بارش ها در سال جاری 

نسبت به بلندمدت 6۳ درصد کاهش داشته است.
س��الجقه تصریح ک��رد: میزان بارش ها در س��ال 
زراعی جاری در استان کرمان نسبت به سال گذشته 
۷6 درصد کاهش داش��ته و از نظر تامین سال آبی، 

۱۹ درصد امسال تامین شده است.
کارشناس پیش بینی هواشناسی استان کرمان بیان 
کرد: پیش بینی می شود یکی دو بارش تا پایان سال 
زراعی جاری در استان داشته باشیم اما کمبود بارش 

ها را جبران نمی کند.
وی با اش��اره به اینکه در هفته آینده بارش پراکنده 
و در ماه های اس��فند و فروردی��ن ۱۴۰۰ بارش در 
استان خواهیم داشت اما جبران کمبودها نمی شود، 
گفت: کم بارشی ش��دید در استان و تهدید منابع 

آب را شاهد هستیم.
سالجقه در ادامه درباره تغییر اقلیم اظهار کرد: تغییر 
اقلی��م اتفاق افتاده و اثرات تغییر اقلیم یا بارش های 
خیلی شدید)سیل ها و بارش های سنگین در گوشه 
و کن��ار دنیا( و یا وقوع دماهای خطرناک حداکثر 

زیاد و خیلی کم است.
وی با اشاره به اثرات دورپیوندها بر روی یکدیگر 
در هواشناسی گفت: دورپیوندی پدیده هایی است 
ک��ه روی هم اثر م��ی گذارند مثل ال نین��و و ... و 
تغیی��رات در هر کدام از این پدیده ها، روی بارش 

در کشور ما نیز اثر می گذارد.
سالجقه با بیان اینکه چاره ای جز سازگاری با تغییر 
اقلیم نداریم و با اشاره به راهکارهایی در این زمینه، 
اظهار کرد: باید متناسب با اقلیم، نوع کشت را تغییر 
دهیم ت��ا ضررهای کمتری ببینیم؛ باید س��اختمان 
س��ازی ها تغییر کند و آالینده های صنعتی کنترل 

شود.

رییس دادگستری ریگان خبر داد:

مدیرکل راهداری استان کرمان:

کارشناس پیش بینی هواشناسی کرمان:رییس کل دادگستری استان کرمان:

اخبار شرق استان

نمایندگی اداره آموزش وپرورش 
عشایری ریگان افتتاح شد

ایستگاه راه آهن فهرج افتتاح شد

با حضور امام جمعه، معاون آموزش��ی نمایندگی 
آم��وزش وپ��رورش عش��ایری اس��تان ومعاونان 
فرمان��دار، نمایندگ��ی اداره آم��وزش وپ��رورش 

عشایری ریگان افتتاح شد.
ه��ادی ابراهیمی، مع��اون آموزش��ی نمایندگی، 
آموزش وپرورش عشایری اس��تان کرمان گفت: 
شهرستان ریگان بیشترین دانش آموز عشایر را در 

استان کرمان دارد.
هادی ابراهیمی تصریح کرد :در شهرستان ریگان 
۵۳واحد آموزشی در حوزه عشایری ریگان وجود 
دارد ک��ه ۱۹۷۰دان��ش آم��وز در ای��ن واحد های 

آموزشی مشغول به تحصیل هستند.
او عنوان کرد: با تالش های صورت گرفته امکانات 
الزم به عشایر شهرستان اختصاص خواهد یافت و 
ایجاد نمایندگی اداره آموزش وپرورش عشایری 

شهرستان ریگان از ضروریات  بود.
ابراهیمی فاصله بین مدارس عش��ایری شرق استان 
را ۳۷۰کیلومتر برش��مرد و گفت:در ش��رق استان 

۱۰۰واحد آموزشی وجود دارد.
امام جمعه ریگان در این مراس��م گفت:نمایندگی 
آموزش وپرورش استان توجه ویژه ای به شهرستان 

ریگان داشته باشد.
حجت االس��الم حبیب رضا زاده خواستار احداث 
واحد آموزش��ی ویژه دختران در مناطق عشایری 
ریگان شد و گفت:اس��تعداد های خوبی در دانش 
آموزان عشایر وجود دارد که توجه ویژه مسئوالن 

را می طلبد.
ش��عبان بلوریان، معاون سیاسی اجتماعی فرماندار 
ریگان هم با اش��اره به ش��رایط شهرستان خواستار 
افزای��ش امکانات آموزش��ی در حوزه عش��ایری 
ریگان ش��دو اف��زود: طراحی نم��ودار نمایندگی 
آموزش وپرورش عش��ایری ریگان  از ضروریات 

است.
در این مراس��م محمد سلطان آبادی به عنوان مدیر 
نمایندگی اداره آموزش وپرورش عشایری ریگان 

معرفی شد.

به گزارش ایرنا، ایستگاه راه آهن شهرستان فهرج با 
اعتباری بالغ بر هشت میلیارد تومان به وسعت یک 
هزار و ۵۵۰ متر مربع احداث شده که با تامین اعتبار 
چهار میلیارد تومان دیگر، بخش محوطه سازی این 

ایستگاه نیز در آینده عملیاتی می شود.
 همچنین در س��فر زینی وند به شهرس��تان فهرج، 
گلخانه ۱.۲ هکتاری این شهرستان با چهار میلیارد 
تومان سرمایه گذاری که سه میلیارد تومان در قالب 
تسهیالت و یک میلیارد تومان آورده سرمایه گذار 

با ۱۵ نفر اشتغال زایی افتتاح شد.
استاندار کرمان در ادامه سفر خود به شرق کرمان، 
با حضور در روستای محمودآباد چاهدگال از توابع 
شهرس��تان فهرج در انتهای مرزهای ش��رقی استان 
کرمان، با امام جمعه اهل سنت و تعدادی از اهالی 
این منطق��ه دیدار و گفت وگو ک��رد و در جریان 

مسائل و مشکالت مردم این منطقه قرار گرفت.
مرکز بهداشتی درمانی روستای علی آباد چاهدگال 
فهرج با ۳6۷ متر مربع زیربنا و هفت خانه پزش��ک 
با س��ه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار توس��ط 
استاندار کرمان و با حضور مسئوالن محلی و مردم 

این منطقه افتتاح شد.
 اینترنت پرسرعت علی آباد چاهدگال نیز با دستور 
اس��تاندار پس از ۲ ماه با نصب تجهیزات و هزینه ۲ 

میلیارد تومان به بهره برداری رسید.
مول��وی ش��هیکی امام جمع��ه اهل س��نت منطقه 
محمدآباد نیز در آخرین نقطه مرز ش��رقی اس��تان 
کرمان با تقدیر از س��فر استاندار، تکمیل جاده این 
روس��تا را خواستار شد که استاندار دستورات الزم 

در این راستا صادر کرد.
زینی وند همچنی��ن از افزایش و تقویت اعتبارات 

شهرستان فهرج در بودجه ۱۴۰۰ خبر داد.
 استاندار کرمان با حضور در محل شهادت سروان 
هادی رئیسی در چاهدگال فهرج، یاد و خاطره این 
شهید واالمقام و ش��هدای امنیت را گرامی داشت 
و خون مطهر ش��هدا را تضمین کننده امنیت ایران 

اسالمی دانست.
زین��ی وند در ابتدای س��فر به شهرس��تان فهرج با 
حضور در گلزار ش��هدا نسبت به مقام واالی شهدا 

ادای احترام کرد.
استاندار کرمان امروز در چهارمین حضور خود در 
شرق استان کرمان به شهرستان های ریگان، فهرج 

و نرماشیر سفر کرده است.

سخن دل

چشمی به درگاه و نگاهی روی در مانده
فصلی پر از بغض و زنی تنها و درمانده

بختی سیاه و چشم هایی غرق ماتم
سهم تمام دختران بی پدر مانده

یک جانماز و چفیه و یک جفت پوتین
ارث سیاه مادران چشم تر مانده

از قصه های درد، راه بی سرانجام
همسنگری زخمی اسیری پشت سر مانده

صد بال زخمی، کاروانی کوچ کرده 
سهم پرستوهای الل از سفر مانده 

در خاکریز استخوانش جنگ باقیست
مردی فلج با ترکشی که در کمر مانده

از برگ برگ دفتر او می چکد خون 
اشک خشاب خالی و فریاد فرمانده

کابوس گاز خردل و خمپاره و خون  
فرمانده تشنه، سپاه بی نفر مانده 

میدان مین و خاکریز تشنه خون
دست قلم با خاطرات در خطر مانده

از قصه ی پرواز مرغان مهاجر
مرغی نحیف و الغر و یک مشت پر مانده

شاعر: سید رضا موسوی

ورزشی

تیم وچان کردستان در ادامه رقابت های فوتبال لیگ 
برتر بانوان کشور، امروز میزبان قهرمان فصل قبل، تیم 
شهرداری بم بود که در پایان به نتیجه ای بهتر از تساوی 

دست پیدا نکرد. 

سفیدپوش��ان وچان که به عنوان تی��م دوم گروه دوم 
رقابت های فوتبال لیگ برت��ر بانوان به مرحله نهایی 
صع��ود کرده اند برای قهرمانی کار س��ختی پیش رو 

دارند.
آنها در این مرحله یک باخت و یک تساوی داشته اند 
و هم اکنون در رده س��وم جدول چهار تیمی بازی ها 

قرار دارند.
وچان هفته اول این رقابت ها را با شکس��ت مقابل تیم 
سیرجان پشت سر گذاشت و این هفته هم توانست با 
تساوی صفر بر صفر در خانه خود تنها یک امتیاز بازی 

را به دست آورد.
اما حریف وچانی ها و قهرمان فصل قبل رقابت ها هم 
که چند فصل اس��ت به پیروزی های س��ریالی دست 
یافته، همچنان مدافع عنوان قهرمانی است و هفته قبل 

سپاهان را با نتیجه ۲ بر صفر شکست داد.
تقابل قبلی این ۲ تیم در فصل قبل در ورزشگاه ملک 
نیا سنندج اتفاق افتاد و وچان آن دیدار را با نتیجه ۳ بر 

۲ واگذار کرده بود.
قضاوت بازی امروز را مائده جعفری برعهده داشت و 
بهاره سیفی و نیلوفر محمدی کمک های اول و دوم و 

زهره اسکندری به عنوان داور چهارم حضور داشت.

قهرمانی برایمان سخت شد
سرمربی تیم وچان کردستان در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا اظهار داشت: امروز بازی فوق العاده ای را شاهد 
بودی��م و تنه��ا گلزنی را ک��م داش��تیم و بازیکنان ما 
نتوانستند از موقعیت های خود برای گل استفاده کنند.

فاطم��ه صادقی با بیان اینکه ۲ موقعیت مس��لم گل از 
دست بازیکنان وچان رفت، گفت:  به جرأت می توانم 
بگوی��م که بهترین عملکرد فص��ل را در بازی امروز 
داش��تیم و اگر عدالتی بود باید تیم ما برنده بازی می 

شد.
وی در پاس��خ به حساسیتهای داوری این بازی گفت: 
خطا گرفتن و جهت دهی هایی را در بازی شاهد بودیم 

ولی در صحنه های حساس اشتباه داوری اتفاق نیفتاد.
صادقی با بیان اینکه تساوی امروز قهرمانی را برایمان 
سخت کرد، افزود: ممکن است در فوتبال هر اتفاقی 
بیفتد چراکه ما تی��م ما فوق العاده عمل می کند و اگر 
می توانست تمرکز کافی روی توپ های آخر داشته 

باشد بازی بهتری داشتیم.
وی یادآور شد: با این وجود تمامی تاکتیک هایی را 

که به آنها آموزش داده بودیم در زمین پیاده کردند.

جای اشتباه نداریم
زه��را قنب��ری رک��ورددار گلزن��ی در ای��ن فصل از 
رقابت های فوتبال لیگ برتر بانوان کش��ور هم که در 
تیم وچان توپ می زند  امروز در مقابل تیم فصل قبل 

خود صف آرایی کرد.
زهرا قنبری کاپیتان وچان با ۱۹ گل زده در این رقابتها، 
این بازی را همانند بازی های قبلی دانس��ت و گفت: 
س��عی داش��تم همچنان در زمین تاثیرگذار باش��م و 

بچه های ما هم فوق العاده عمل کردند.
وی گفت: بازی بس��یار سنگینی را امروز شاهد بودیم 
و موقعیت های زی��ادی را برای گل داش��تیم و بازی 
پایاپایی را به نمایش گذاشتیم و به نظر من  عادالنه ترین 

نتیجه همین تساوی بود.

تساوی کار تیم فوتبال وچان 
کردستان را برای قهرمانی لیگ 

برتر سخت کرد
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طلوع بم - س�عید افروغ: یک س��ال از شیوع کرونا در ایران 
می گذرد و واکسیناس��یون علی��ه این بیم��اری از اواخر بهمن در 
ایران آغاز ش��ده است. در بم نیز همزمان با سراسر کشور سی نفر 
از کادر درمان داوطلب در بیمارس��تان پاس��تور اولین دوز از این 
واکس��ن را دریافت کردند. یکی از دریافت کنندگان واکسن در 
بم که ۳۲ سال سن و ۹ سال سابقه کار دارد؛ الهه نعمتی سرپرستار 
بخش ای س��ی یو کرونا است که بیش از شش ماه در این بخش 

مشغول فعالیت است.
برای انج��ام گفت وگویی کوتاه با خانم نعمتی راهی بیمارس��تان 
پاستور شدم. ورود و خروج بیمارستان با وسواس شدیدی کنترل 
می شد. بعد از هماهنگی با نگهبان  وارد شدم و به سمت ساختمان 
اداری رفت��م. در کن��ار نیروهای بهداش��تی که خ��ارج از مراکز 
درمانی در حال مبارزه با ش��یوع کرونا هستند؛ بیمارستان پاستور 
بم مرکز اصلی مبارزه و درمان بیماران کرونایی اس��ت. در طول 
مس��یر، کادر بیمارس��تان از انتظامات گرفته تا کارمندان اداری و 
خدمات تا کادر درمان را  دیدم که همچنان با انگیزه و پرشتاب و 

پرتالش به چشم می آمدند.
در اتاق نشس��ته بودم که پس از مدتی کوتاه خانم نعمتی هم آمد. 
در هم��ان برخورد اول دیدم که روحیه بس��یار باالیی دارد و بعد 
از کم��ی گفتگوی کوتاه در ب��اره وضعیت کلی بیمارس��تان، از 
علت داوطلب ش��دنش برای دریافت واکسن روسی پرسیدم که 
ب��ا کمی مکث گفت: در وهله اول باید این بیماری کنترل ش��ود 
و نمی ش��ود همیش��ه در محدودیت ماند و با توجه به اینکه من در 
بخ��ش کووید ۱۹ کار می کن��م حتی در خانه ه��م از خانواده به 

دور هس��تم و ارتباطم با دیگ��ران نیز محدود یا مختل ش��ده و با 
خودم فکر کردم که اگر واکس��ن بزنم شاید حداقل بتوانم کمی 
از اضطراب همس��ر و دخترم و خان��واده ام کم کنم. در وهله دوم 
وقتی مطلع ش��دم که مجله لنس��ت تاثیرپذیری این واکسن را ۹۱ 
درصد اعالم کرده بیش��تر برای انجام ای��ن کار داوطلبانه مطمئن 
ش��دم. اگر تاکنون واکس��ن ایرانی هم تاییدیه های الزم را گرفته 

بود من تزریق می کردم.
از تزری��ق واکس��ن کامال راض��ی به نظر می رس��ید و به جز یک 
عالئم مختصر سرماخوردگی و بدن درد خفیف عوارض دیگری 
برایش نداش��ته اس��ت. یک هفته با خانواده در خصوص واکسن 
تب��ادل نظر کرده و آنها هم کامال موافق تزریق واکس��ن بوده اند. 
دوری زی��اد از خان��واده و دغدغ��ه آنه��ا در خصوص س��المت 
فرزندشان دالیل اصلی موافقت آنها بود. از حسی که زمان تزریق 
واکس��ن هم داشت پرسیدم که گفت: این س��وال را دیگران هم 
زیاد می پرس��ند. در واقع کمی استرس داش��تم اما پس از تزریق 

خیلی زود برطرف شد.

ب��ا خانم نعمت��ی این پرس��تار جوان و ب��ا انگیزه بم��ی کمی هم 
درخصوص حال و هوای بخش کرونای پاس��تور صحبت کردم. 
امیدوارانه به حمایت همه جانبه دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان 
اش��اره کرد و گفت: ش��اید در اوایل کرونا همه می ترسیدیم اما 
بع��د از مدتی متوجه ش��دیم ک��ه فقط در صورت ع��دم رعایت 
پروتکلهای بهداشتی مبتال می شویم. درست است که ما در بخش 
کرونا کار می کنیم و احتمال ابتال به کرونا در این بخش باالست 
اما حتی در همین بخش هم در صورت رعایت می توانیم از مبتال 

ش��دنمان جلوگیری کنیم. هم خ��ودم و هم همکارانی دارم که با 
وجود اینکه در بخش کرونا کار می کنیم اما  هنوز خدا را شکر به 
کووید ۱۹ مبتال نشدیم. این نکته مهمی است که مردم باید بدانند 
که با رعایت نکات بهداش��تی هیچ خطری تهدیدش��ان نمی کند. 
وی پ��س از کمی مکث ادامه می دهد: بهرح��ال من و همکارانم 
در بیمارس��تان س��ختی این کار را پذیرفته ایم و آمده ایم تا نهایت 
تالشمان را برای نجات جان بیماران کرونایی انجام دهیم. اما چه 
خوب اس��ت مردم کاری کنند که مبتال نشوند و اصال الزم نباشد 
که راهی بیمارس��تان شوند. وقتی که در آذرماه میزان فوتی ها در 
ب��م افزایش پیدا کرد ناراحتی و جو روانی که روی ما بود بیش��تر 
ش��د. بیمارانی داش��تیم که ریه آنها نود درصد درگیر شده بود و 
عمال کاری نمی ش��د کرد و این ب��رای ما ناراحت کننده بود. این 
بحرانها باعث شد یاد بگیریم که چطور استرس خود را در شرایط 

سخت کنترل کنیم.
وقتی خواس��تم یکی از خاطراتش را بگوید چهره اش کمی بغض 
آلود ش��د و گف��ت: دو بیمار کمتر از پنجاه س��ال با درگیری ریه 
بس��یار باال داش��تیم که خیلی روحیه خوبی داشتند و خیلی تالش 
کردند ک��ه زن��ده بمانند....)کمی مکث و اش��کهایی که جاری 
می شوند( .... ولی فوت کردند. تالششان برای زنده ماندن هنوزم 

در خاطرم باقی مانده است.
لحظاتی صبر کردم تا کمی آرام شود و خودش ادامه دهد. نفس 
عمیقی کش��ید و گف��ت: از مردم عاجزان��ه می خواهم هم مراقب 
خود و خانواده شان باشند و هم به خاطر دیگر افراد جامعه رعایت 
کنند. کادر بهداش��ت و درمان و خانواده آنها را نیز دریابند. یک 
سال اس��ت که کار و زندگی برای ما مشکل تر شده است. کسبه 
خیل��ی مراقبت کنند تا در آخر س��ال دچار محدودیتهای ش��دید 
نش��ویم. بازارها شلوغ تر شده اند و میزان رعایت پروتکلها کاهش 
پیدا کرده است. حتما ماسک بزنیم و فاصله فیزیکی را به بهترین 
شکل ممکن رعایت کنیم. با آغاز واکسیناسیون در کشور امیدی 
در دل مردم ش��کل گرفته اس��ت. کاری نکنیم ک��ه درگیر پیک 
چهارم شویم. بهرحال چیزی که مهمتر است رعایت پروتکلهای 
بهداش��تی در جامعه است نه صرفا واکسیناسیون. به گفته مقامات 
وزارت بهداشت حداقل یک سال دیگر زمان می خواهیم تا اکثر 

جمعیت کشور واکسن بزنند.
خانم نعمتی در پایان صحبتهایش از دکتر اویس��ی رییس دانشگاه 
و دکتر قدم زاده رییس بیمارس��تان پاستور و همچنین خانم حسنی 
مترون بیمارس��تان قدردانی کرد و گفت: درست است که در هر 
اداره و سازمانی کاستیهایی وجود دارد اما آنها واقعا ما را حمایت 
کردن��د و پا به پای ما اینجا کار می کنند. من آرزو می کنم هر چه 

سریعتر کرونا تمام شود.

رئیس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی اس��تان 
کرمان با بیان اینکه ۸۳ درصد اقتصاد استان تحت 
تاثیر همه گیری کرونا قرار گرفته است، گفت: 
»بخش های امالک و مس��تغالت، حمل و نقل، 
آموزش، ساختمان، خدمات مرتبط با هتلداری 
و رس��توران ها، عمده فروش��ی و خرده فروشی، 
بخش کشاورزی و تولید محصوالت غذایی و 
آشامیدنی در استان ۹۰ درصد تحت تاثیر منفی 

کرونا قرار گرفتند«.
به گفته ی وی، ۱۳ درصد اقتصاد اس��تان از این 
همه گی��ری بی تاثیر بوده  ی��ا تاثیر همه گیری بر 
آن ها خیلی کم بوده است، از طرفی همه گیری 
کووید ۱۹ بر بعضی فعالیت ها ازجمله تولید دارو 
و فرآورده های شیمیایی و بهداشتی تاثیر مثبت 

داشته است.
ب��ه گزارش ف��ردای کرم��ان به نق��ل از روابط 
عمومی س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
کرم��ان، جعفر رودری با بی��ان این که جمعیت 
شاغل استان بیش از ۸۷۳ هزار نفر است، گفت: 
»تعداد بیکاران در استان کرمان بالغ بر ۱۲۰ هزار 

نفر برآورد می شود«.
وی خاطرنشان کرد: »کرمان به دلیل ویژگی های 
خاص اقتصادی دارای س��هم باالیی در اشتغال 
بخش کشاورزی اس��ت به طوری که قریب به 
۳۷ درصد اشتغال استان در این بخش قرار دارد 
و بی��ش از ۲۰ درصد اقتصاد اس��تان در اختیار 

بخش کشاورزی است«.
وی ب��ا بیان این که ۱6 درصد اقتصاد اس��تان در 
اختیار بخش معادن اس��ت، گف��ت: »قریب ۴۵ 
درصد ارزش افزوده ی استان کرمان مستقیم در 

این دو بخش متمرکز شده است«.
رئیس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی اس��تان 
کرمان افزود: »علی رغم این که در بخش معدن، 
حدود ۴۰ درصد ارزش افزوده ی معادن غیرنفتی 
کش��ور در استان کرمان است س��هم کرمان از 
تولی��د محصوالت فلزی س��اخته ش��ده به جز 
ماشین آالت و تجهیزات پایین بوده و نتوانستیم 
متناسب با سهم و جایگاه معادن غیرنفتی کشور 
صنایع فرآوری پایین دستی و تکمیل زنجیره های 

تولید را برقرار کنیم«.
وی یکی از چالش های بخش صنعت را تمرکز 
رشته ی فعالیت ها و بنگاه ها همچنین جغرافیای 
فعالیت آن ها دانست و گفت: »این صنایع مربوط 
ب��ه تولید فلزات اساس��ی و چن��د واحد بزرگ 
مونتاژ خودرو، الس��تیک و سیمان است که در 
چند شهرستان مشغول به فعالیت بوده و چالش 
مهمی که وجود دارد این اس��ت صنایع، ارتباط 
ضعیف��ی با دیگر بخش ه��ای صنعتی اقتصادی 
اس��تان باالخص در صنایع کوچک و متوس��ط 
ایجاد کرده اند و اکثراً به صورت کامل توس��ط 

بخش خصوصی ایجاد نشده اند«.
رودری تاکید کرد: »عدم شکل گیری بنگاه های 
کوچک و متوسط به عنوان یک شکاف جدی 
در فرآیند رش��د و توسعه و تعامالت زنجیره ای 

فعالیت های صنعتی استان است«.
وی در ادامه با اشاره به بررسی های انجام شده در 
خصوص تاثیر همه گیری کرونا بر تولید استان 

گفت: »۸۳ درص��د اقتصاد اس��تان تحت تاثیر 
همه گیری کرونا قرار گرفته و تقریبا ۱۳ درصد 
اقتصاد اس��تان از این همه گیری بی تاثیر بوده  یا 
تاثیر همه گیری بر آن ها خیلی کم بوده است، از 
طرفی همه گیری کووید ۱۹ بر بعضی فعالیت ها 
ازجمله تولید دارو و فرآورده های ش��یمیایی و 

بهداشتی تاثیر مثبت داشته است«.
رئیس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی اس��تان 
کرمان خاطرنش��ان کرد: »در مقایسه با متوسط 
کشور، استان کرمان یک واحد درصد، کمتر از 
همه گیری کرونا تاثیر پذیرفته و دلیل اصلی آن 

ساختار ویژه ی اقتصادی استان است«.
وی اف��زود: »بخش های امالک و مس��تغالت، 
حم��ل و نقل، آم��وزش، س��اختمان، خدمات 
مرتبط با هتلداری و رس��توران ها، عمده فروشی 
و خرده فروش��ی، بخ��ش کش��اورزی و تولید 
محصوالت غذایی و آش��امیدنی در اس��تان ۹۰ 

درصد تحت تاثیر منفی کرونا قرار گرفتند«.

رودری ادام��ه داد: »همه گی��ری کرونا قریب به 
شش درصد در بخش کش��اورزی، ۲۴ درصد 
در بخش صنعت و بیش از ۷۰ درصد در بخش 

خدمات تاثیرگذار بوده است«.
وی باالترین تاثیر همه گیری کرونا را بر اشتغال 
اس��تان قریب به ۷.۵ درصد و بالغ بر 6۵ هزار و 
۵۰۰ فرصت ش��غلی در بخش های س��اختمان، 
حم��ل و نق��ل، کش��اورزی، عمده فروش��ی و 
خرده فروش��ی، معادن، فعالیت های فرهنگی - 
ورزشی و سایر فعالیت های خدماتی بیان کرد و 
گفت: »بر اساس آخرین گزارش، تاثیر اولیه ی 
همه گی��ری کرونا بر کاهش ن��رخ فعالیت های 
اقتصادی اس��تان به گونه ای بود که از زمس��تان 
س��ال ۱۳۹۸ نرخ فعالیت اقتصادی ۴۰.۸ درصد 
اعالم ش��ده بود در بهار ۹۹ که ش��رایط حاکم 
بر فعالیت های اقتصادی استان در شرایط بسیار 
بدتری به لح��اظ محدودیت ه��ای همه گیری 
کرون��ا حاکم بود ب��ه ۳۹.۱ درصد کاهش پیدا 
ک��رد که طی آن ۳۹ هزار و 6۲۴ نفر از جمعیت 
نیروی کار خارج و به جمعیت غیرفعال اس��تان 

پیوستند«.
رئیس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با 
اشاره به نسبت اشتغال که میزان جمعیت شاغل 
را در جمع کل جمعیت در سن کار استان نشان 
می دهد، بی��ان کرد: »ای��ن نس��بت از ۳6.۴ در 
زمس��تان ۱۳۹۸ به ۳۵.۱ درص��د در بهار ۱۳۹۹ 
کاهش پیدا کرد که به واس��طه ی آن حدود ۳۰ 
هزار و ۵۰۰ نفر کار خود را از دست دادند اما با 
بهبود نسبی شرایط در پاییز ۹۹ به ۳۵.۵ درصد و 
کاهش اشتغال نیز به ۲۱ هزار و ۱۲۳ نفر رسید«.

وی ادامه داد: »با توج��ه به کاهش نرخ فعالیت 
نرخ تکفل شغلی که بیانگر میزان بار مربوط به 
افراد غیرش��اغل بر دوش هر فرد ش��اغل است، 
افزای��ش پیدا ک��رده و در ش��رایطی که قدرت 
خرید به واسطه ی تورم کاهش پیدا کرده است، 
افزایش بار تکفل شغلی به منزله ی افزایش سطح 
فقر مطلق و مش��کالت معیش��تی ب��رای بخش 

بیشتری از جامعه است«.

گفت وگو با یکی از پرستاران بخش کرونا در بم پس از دریافت واکسن

ناگهان امید
 8۳ درصد اقتصاد استان کرمان تحت تاثیر 

همه گیری کرونا قرار گرفته است 


