
استاندار کرمان: تعطیلی همه اصناف استان به جز دوازده صنف ضروری ادامه داشته و با متخلفان 
برخورد قضایی می شود

۲ هتل در کرمان به مرکز قرنطینه 
بیماران کرونا تبدیل شد

 تعداد مبتالیان به کرونا در استان 
در آستانه سه رقمی شدن

اصناف کرمان همچنان 
تعطیل می مانند

محصوالت کشاورزی جنوب شناسنامه دار می شوند
رییس جهاد کشاورزی جنوب استان : از کشاورزانی که تمایل دارند محصوالتشان 

گواهی عدم آالیندگی دریافت کند، ثبت نام به عمل می آید    

رییس اتاق اصناف کرمان:

اصناف در کرمان تعطیل نباشند
پلمب می شوند 
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معادن استان در معرض 
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ما را در تلگرام دنبال کنید
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استعاره سربازان 
سفیدپوش خطرناک است

علیرضا ناصری
یادداشت مهمان

ایـن روزهـا اسـتعاره های خطرناکی چون »سـربازان 
سـپیدپوش« ، »جنـگ علیـه کرونـا« ، »مـا کرونـا را 
شکست می دهیم« ، »سربازان سپیدپوش در جنگ 

بـا ویـروس«  و… خیلی بـه گوشـمان می خورد.
ایـن اسـتعاره ها : سلحشـورانه، هیجـان آور، گاه زیبـا، 

اغلـب مـوذی و همیشـه خطرنـاک هسـتند. چرا؟
استعاره در ذات خود، قدرت عجیبی دارد.

از عبدالقاهـر جرجانی در قرن پنجم تا نیچه و لیکاف 
در این بـاره حرف زده اند.

سر جمع نظر همٔه آن ها این است :
استعاره توان بدیهی سازی دارد.

اسـتعاره در ذات خـودش روایـت و داسـتانی دارد 
کـه در برخـورد اول چنـان درسـت و بدیهـی بـه نظـر 
می رسـد کـه به دشـواری می شـود بـه آن شـک کرد.
زبـان مـا پر از اسـتعاره هایی اسـت که فهم مـا از دنیا 

و در نتیجه سرنوشـت ما را شـکل داده اند.
اسـت!  سـپیدپوش«خطرناک  »سـربازان  اسـتعارٔه 

؟ چرا
 چـون روایتی جنگی از بحران بیمـاری ارائه می دهد. 

در این روایت، بیماری »دشـمن« است.
باید با آن جنگید. جنگ نیاز به سرباز دارد.

سـربازی کـه باختن سـر )طبـق نامش( سرنوشـت 
از پیـش تعیین شـدٔه اوسـت. وظیفه اش فـداکاری 

است.
در جنـگ در مقابـل دشـمن بایـد جـان فدا کـرد این 

بدیهی اسـت.
)کـدام جنـگ را بی شـهید و قربانـی دیده ایـد؟( باز 
بدیهـی اسـت در جنـگ آن کـه فـدا می شـود سـرباز 

است.
ایـن روایـت نـه تنهـا بـا اسـتعاره ها بـرای مـا بدیهی 
سـازی می شـود بلکـه فرهنـگ مـا کـه فـداکاری و 
شـهادت و رنج را به شـکل سـنتی ارج می گذارد هم 

بـا آن هماهنـگ اسـت و آن را تقویـت می کنـد.
ایـن روایـت ، کرونا را دشـمنی می بیند که سـربازان 
بایـد بـه جنگـش برونـد و بـا از جـان گذشـتگی 
شکسـتش دهنـد و از مردمشـان در برابـر او دفـاع 

. کنند
حـاال اگـر روایـت را تغییـر دهیـم و کرونـا را بحـران 

بدانیـم داسـتان از اسـاس عـوض می شـود:
بحران را باید مدیریت کرد.

قـرار نیسـت کسـی در بحـران از خـود گذشـتگی کند 
)زیـرا موقعیـت مدیریت شـده نیـازی به فـداکاری، 
بیـش از فـداکاری حرفـه ای، نـدارد. مدیریـت یعنی 
و  گـزاف  هزینه هـای  بـدون  و  عاقالنـه  رفتـاری 

سلحشـوری(
در ایـن روایـت، کرونـا یـک موقعیـت خطـر اسـت و 
بار مسـئولیت بر دوش مدیران اسـت و نه سـربازان.
در ایـن روایـت مـردم پشـت جبهه، منفعـل و منتظر 

نجات از شـر دشـمن ننشسـته اند.
وظایفـی دارنـد که باید طبـق مقررات شـرایط بحران 
بـه آن عمـل کننـد و اگـر کسـی بـه سـبب بحـران 
آسـیب دید یا جانش را از دسـت داد نه کشـته ای به 
دسـت دشـمن )اتفاقی ناگزیر در جنـگ( که قربانی 

مدیریـت ناکارآمد اسـت.
اشـتباهی نابخشـودنی که مدیران باید پاسـخگویش 

باشند.
مراقـب اسـتعاره ها باشـیم. آن هـا ذهن، روایـت و در 

نتیجه سرنوشـت مـا را تغییـر می دهند.
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۱۰ هکتار از اراضی ملی درمنوجان رفع تصرف شدباید و نبایدهای خرید گوشت قرمز و مرغ در شرایط شیوع کرونا

دکتـر حسـین رشـیدی در گفتگـو بـا خبرنـگار مهـر در 
ارتبـاط بـا نگرانـی مـردم بـرای خریـد گوشـت قرمـز و 
سـفید در شرایط شـیوع کرونا بیان داشت: خوشبختانه 
در حـال حاضـر نگرانی از اینکه میکـروب کرونا از طریق 
گوشـت بـه انسـان منتقـل شـود، نداریـم و در واقـع 

حیوانـات بـه عنـوان ناقـل بیمـاری مطرح نیسـتند.
وی افـزود: امـا آنچـه کـه در ایـن شـرایط مهـم اسـت 
مراقبت هـای بهداشـتی اسـت، زیـرا بسـیاری از مـواد 
غذایـی از جملـه گوشـت می تواننـد در تمـاس بـا فـرد 
آلـوده، دچـار آلودگـی شـوند بنابـر این توصیه می شـود 
شـهروندان گوشـت مورد نیاز خود را حتمًا از مراکز تحت 
نظـارت دامپزشـکی تهیـه کنند.مدیـر کل دامپزشـکی 
اسـتان کرمـان گفـت: قصابی هایی که گوشـت های آنان 
دارای مهـر و لیبـل دامپزشـکی اسـت نیـز مـورد تأییـد 
هسـتند ضمـن اینکـه همـکاران ما بـر فرآینـد تولید تا 

عرضـه گوشـت نظـارت بهداشـتی کامـل دارند.
کشتارهای غیر مجاز در حاشیه شهرها را به هیچ وجه 

تضمین نمی کنیم
رشـیدی تصریـح کرد: افـرادی که در ارتبـاط با فرآیند 

تولیـد تـا عرضه گوشـت هسـتند از نظـر مراقبت های 
سـالمت و بهداشـت رصـد می شـوند همچنیـن ایـن 
افـراد بایـد به صـورت مرتب شستشـوی دسـت ها را 
انجـام دهند و از وسـایل حفاظت شـخصی اسـتفاده 
تهیـه  شـکل  ایـن  بـه  مـوادی کـه  بنابرایـن  کننـد 

می شـود بهداشـتی و سـالم اسـت.
شـرایط  در  شـهروندان  می کنـم  تاکیـد  وی گفـت: 
فعلـی توجه داشـته باشـند کشـتارهای غیـر مجاز در 
حاشـیه شـهرها را بـه هیـچ وجه تضمیـن نمی کنیم.

مدیـر کل دامپزشـکی اسـتان کرمـان اظهـار داشـت: 
الشـه های گوشـتی کـه بـه شـکل غیـر مجـاز تحویل 
کشـتار  آلـوده  محیطـی  در  اوالً  می شـود؛  مـردم 
می شـوند و در ثانـی بـه هیچ وجه از سـالمتی فردی 
کـه کشـتار را انجـام می دهـد اطمینـان نداریـم زیـرا 
ممکـن اسـت فـرد آلـوده باشـد و گوشـت را حیـن 

عملیـات آلـوده کنـد.
رشـیدی ابـراز کـرد: در کشـتارگاه های اسـتان کرمان 
گوشـت بعد از کشـتار وارد پیش سـرد کن می شـود 
و یـک دوره جمـود نعشـی را می گذرانـد کـه پاییـن 
آمدن PH الشـه و افزایش اسـیدیته باعث می شـود 
اگـر میکروبی هم وجود داشـته باشـد، از بیـن برود.

امکان انتقال آلودگی از طریق کشتار دام در محیط 
خارج از کشتارگاه

از  خـارج  کـه  کشـتارهایی  در  داد:  ادامـه  وی 
اتفـاق  فرآینـد  ایـن  می شـود،  انجـام  کشـتارگاه ها 
نمی افتـد بنابراین اکیـدًا توصیه می کنیم شـهروندان 
بـه هیـچ وجـه در ایـن شـرایط از گوشـتی کـه خارج 
از کشـتارگاه ها عرضـه می شـود، اسـتفاده نکننـد زیرا 

امـکان آلـوده بـودن را دارد.
مدیـر کل دامپزشـکی اسـتان کرمـان گفـت: از موارد 
دیگـری که شـهروندان باید رعایت کننـد، پخت کامل 
گوشـت اسـت زیرا گوشـت پس از کشتارگاه در حمل 
و نقـل و جابجایـی با دسـت انسـان در ارتباط اسـت؛ 
همچنیـن بـا توجـه بـه وجـود برخـی بیماری هـای 

مشـترک بیـن انسـان و دام از جملـه انـگل بهتـر 
اسـت از مصـرف گوشـت بـه صـورت خـام یـا نیم پز 

شـود. خودداری 
وی یـادآور شـد: نکته دیگری کـه در ارتباط با مصرف 
گوشـت باید بـه آن توجه شـود آلودگی متواتر اسـت 
کـه ممکـن اسـت در آشـپزخانه رخ دهـد، زیـرا بـا 
وجـود وسـواس خانم هـا در پخت گوشـت بـه صورت 
اتفـاق روی همـان  بـر حسـب  امـکان دارد  کامـل، 
تختـه ای کـه گوشـت خـرد شـده و بـا همـان چاقـو 
بـدون اینکـه شسـت و شـو و ضد عفونی شـوند مواد 
دیگـری از جملـه سـاالد را خـرد کنند.رشـیدی افزود: 
سـبزیجات خرد شـده در تمـاس با چاقـو و تخته ای 
کـه با آنها گوشـت خرد شـده اسـت، آلوده می شـوند 
و چـون حـرارت نمی بیننـد موجـب بیمـاری خواهنـد 
شـد بنابرایـن بهتـر اسـت چاقـو و تختـه ای کـه برای 
خـرد کـردن گوشـت اسـتفاده می شـود جـدا از چاقو 
و وسـایل خـرد کـردن مـواد غذایـی دیگـر باشـد تـا 

آلودگـی متواتـر ایجاد نشـود.
مدیـر کل دامپزشـکی اسـتان کرمـان در ارتبـاط بـا 
اینکـه آیـا نیـاز اسـت گوشـت را 24 سـاعت قبـل از 
اسـتفاده در یخچـال نگهـداری کنیـم؟ گفـت: همـه 
کشـتارگاه ها مجهـز بـه پیـش سـرد کـن هسـتند و 
گوشـتی کـه در حـال حاضـر در کشـتارگاه ها تهیـه 
می شـود بـا توجـه بـه شـرایط و پیگیری هـای الزم 
قبـل از انتشـار در پیـش سـرد کـن قـرار می گیرنـد و 
الزم نیسـت قبـل از مصـرف 24 سـاعت در یخچـال 

. ند بما
از  خـارج  کشـتار  می شـود  توصیـه  افـزود:  وی 
گوشـتی کـه  از  اگـر  امـا  نشـود  انجـام  کشـتارگاه 
خریـداری کرده ایـد مطمئـن نبودیـد کـه ایـن دوره را 
طـی کـرده یـا نـه بهتـر اسـت داخـل یک پالسـتیک 
در دمـای بیـن صفـر تـا 4 درجـه جـدا از سـایر مـواد 
غذایی به مدت 24 سـاعت نگهداری شـود و پس از 

آن اقـدام بـه خـرد کـردن گوشـت کنیـد.

فرمانـده یـگان حفاظـت اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری 
جنـوب کرمـان گفـت: 10 هکتـار از اراضـی ملـی شهرسـتان 
منوجان از دسـت متصرفان خارج شـد. امیرافضلی فرماندهی 
یـگان حفاظـت اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب 
حقـوق  از  حراسـت  و  صیانـت  راسـتای  در  کرمـان گفـت: 
بیت المـال بیـش از 10 هکتار از اراضی ملی روسـتای سـرراس 
شهرسـتان منوجـان کـه چنـدی پیـش توسـط افراد سـودجو 
مـورد تصـرف قـرار گرفتـه بـود از دسـت سـودجویان خـارج 
از منابـع طبیعـی و  افـزود: پاسـگاه ویـژه حفاظـت  شـد.او 
آبخیـزداری شهرسـتان منوجان با همکاری نیـروی انتظامی و 
دسـتگاه قضایـی این شهرسـتان ایـن اراضی ملی را از دسـت 
متصرفیـن خـارج و به دولت بـاز گرداندند.امیرافضلی با تأکید 

بـر برخـورد قاطـع بـا هرگونـه زمین خـواری و تخریـب منابـع 
طبیعـی ادامـه داد: هرگونـه زمین خواری بر اسـاس مـواد ۶90 
تا ۶93 قانون مجازات اسـالمی جرم محسـوب شـده و عالوه 
بـر رفـع تصـرف، فـرد متجاوز بـه حبـس و پرداخت خسـارت 
محکـوم خواهـد شـد.اودر پایـان اضافـه کـرد: مـردم طبیعـت 
دوسـت می تواننـد در تماس با "شـماره 1504 کـد امداد جنگل 
و مرتـع اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب کرمـان 
گزارش هـا و اخبـار خـود را در زمینـه آتش سـوزی عرصه هـای 
منابـع طبیعـی، تخریب و تصـرف اراضی ملی، قاچـاق گیاهان 
دارویـی، حفـر چاه غیر مجـاز در اراضی ملی و ... اطالع رسـانی 
کننـد تـا از ورود خسـارت های جبران ناپذیـر بـه عرصه هـای 

مرتعـی و جنگلـی جلوگیری شـود.
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آگهی فروش
تعــداد ۴۰ عــدد گوســفند بــه صــورت یکجــا 

ــد. ــروش می رس ــه ف ــت ب در جیرف
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اصغـر مـکارم گفـت: 9 کارگاه خیاطی با 70 خیـاط در جیرفت 
لـوازم حفاظـت فردی تولیـد می کنند.

بـه گـزارش خبرنـگار خبرگـزاری شبسـتان از کرمـان جنـوب، 
اصغـر مـکارم گفت: برای مقابله و پیشـگیری از بیماری کرونا 
9 کارگاه خیاطـی بـا فعالیـت 70 خیـاط در جیرفـت در حـال 
تولیـد لـوازم حفاظـت فـردی از قبیـل ماسـک، دسـتکش و 

لباس هسـتند.
رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت ضمن تشـکر از این 
همـت واالی مـردم، اظهـار کـرد: افـرادی کـه مـی خواهند در 
ایـن حرکـت جهادی شـرکت کرده و فعالیت داشـته باشـند، 
مـی تواننـد بـا مراجعـه به سـازمان صمـت و مرکز بهداشـت 
شهرسـتان جیرفت نسـبت به تایید مکان و نظارت بر مراحل 

تولید لـوازم اقـدام کنند.
وی بیـان کـرد: در ایـن امـر خیـر، بسـیج سـپاه پاسـداران، 
سـازمان صمـت جنـوب کرمان، شـورای اصنـاف، حـوزه های 
علمیـه، مجمـع صنـف خیاطـان مـرد و زن، بیمارسـتان هـا، 
مجمـع خیریـن دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت، معاونـت 
دانشـجویی فرهنگـی، روابط عمومـی و تعـدادی از خیرین و 

موسسـات خیریـه همـکاری دارند.

اســتاندار کرمــان: دیــروز در ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونا شــرکت 
کــردم و مصــوب شــد کــه

1. خروجــی 13 اســتان کشــور از امــروز کنتــرل می شــود. مــا باید 
ورودی را هــم کنتــرل کنیــم تــا اگــر فــرد مشــکوکی بــه صــورت 
اتفاقــی از خروجــی یــک اســتان خــارج شــد، وارد اســتان مــا 
ــر در  ــت و اگ ــرا اس ــتانی الزم االج ــتاد اس ــود.تصمیمات س نش
کســی ورودی هــا را کنتــرل نکنــد، برخــورد قضایــی خواهــد شــد.
2. فضــای مجــازی بایــد کنتــرل و البتــه از آن بــرای روشــنگری 
ــای  ــر فض ــارت ب ــرای نظ ــی ب ــود. کارگروه ــتفاده ش ــردم اس م
مجــازی تشــکیل شــده و بــا متخلفــان برخــورد قضایــی 

می شــود.
3.قــرار شــد آمــوزش و پــرورش برنامه ریــزی کنــد تــا تعطیلی ها 
در تابســتان بــه گونــه ای جبــران شــود تــا ســال بعد هم مــدارس 

از مهــر آغــاز بــه کار کننــد. کنکــور هــم بــه تعویــق بیفتد.
4. بنگاه هــای اقتصــادی و بازاریانــی کــه بــه دلیــل تعطیلی هــای 
اخیــر متضــرر می شــوند، از طریــق مباحــث مربــوط بــه پرداخــت 

مالیــات و بیمــه، تــا حــدودی ضررهــا جبران شــود.
 تعطیلی اصناف در کرمان ادامه دارد

ــان  ــتان کرم ــاف در اس ــی اصن ــت: تعطیل ــان گف ــتاندار کرم اس
کمــاکان ادامــه دارد. بــه جــز همــان 12 صنــف ضــروری کــه اعالم 
شــد، بــا همــکاری خــود اصنــاف، صنــف دیگــری قــرار نیســت 
فعالیــت کند.بــرای جبــران ضــرر اصنــاف، فــروش اینترنتــی از 

طریــق پیــک موتــوری و پســت گســترش پیــدا کنــد.
رییس جمهور مصوبات ستاد استانی را لغو نکرد

اســتاندار کرمــان در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه دیــروز 
رییس جمهــور اعــالم کــرد کــه ســتادهای اســتانی نبایــد بــرای 

ــد: ــی کســب وکارها تصمیــم بگیرن تعطیل
آقــای رییــس جمهــور در خصــوص وضعیــت اقتصــادی اصنــاف 

نگــران بودنــد.
بــا نظــر علــوم پزشــکی کرمــان کــه فــروش فیزیکــی بهتر اســت 
تعطیــل شــود، اصنــاف هــم بــا ایــن موضــوع موافقــت کردنــد. 

قــرار اســت فــروش آنالیــن جایگزیــن شــود.
اگــر مــردم از فــروش آنالیــن اســتقبال کننــد، مطمئن باشــید که 

زیرســاخت ها وجــود دارد.

معـاون امـور جوانـان جمعیـت هـالل احمـر اسـتان کرمـان 
گفت:برنـا مـه ویژه عید ما با موضـوع در خانه بمانید و صد ها 
جایـزه بگیرید.در خانـه بمانید و صد ها جایـزه بگیریدابراهیم 
بابایـی معـاون امـور جوانـان جمعیـت هـالل احمـر اسـتان 
کرمـان در گفتگـو بـا خبرنـگار  گـروه اسـتان هـای باشـگاه 
خبرنـگاران جـوان از کرمـان، بـا اعالم اینکه بـا فرمایش مقام 
معظـم رهبـری بـرای همـکاری همه دسـتگاه ها بـرای مبارزه 
بـا بیمـاری کرونـا امـور جوانـان جمعیـت هـالل احمر کشـور 
طـرح ملی خدمات بشـر دوسـتانه را در روز های پایانی سـال 
و عیـد نـوروز اجـرا می کنـد گفت:این طرح با هدف سـرگرمی 
و نشـاط خانـواده را در خانـه خـود تجربـه کنیـد و در راسـتای 
مسـئولیت های اجتمایـی امـور جوانـان جمعیت هـالل احمر 
برگـزار می شـود.او افـزود:در ایـن راسـتا 7 برنامـه بـا صد هـا 
جایـزه بـرای مـردم عزیـز کـه درخانـه هایشـان مانـدن اجـرا 
می شـود.بابایی بـا اشـاره بـه اینکـه برنامـه اول پویـش ملی 
لبخنـد در کنار خانواده اسـت اظهار کرد:افـرادی که می خواهند 
در ایـن پویـش شـرکت کننـد یـک ربـات در تلگـرام در نظـر 
گرفتـه شـده اسـت عکس های شـادی خـود در کنـار خانواده 
پوسـتر کنند و در سـایت ما ارسـال کنند و به قید قرعه به 200 
نفـر جایـزه می دهند.او بیـان کرد:دومین برنامـه پویش هالل 
آمـاده اسـت می تواننـد از اعضـای مـا کـه خدمـات بـه مردم 
می دهنـد عکـس سـلفی بگیرنـد و بـه سـایت امـور جوانـان 
جمعیـت هـالل احمر ارسـال کنند به 100 نفر جایـزه می دهند.
بابایـی بـا اعالم اینکه سـومین طـرح ما فیلم و عکس بشـر 
دوسـتانه اسـت گفت:مـی تواننـد تصاویر از قرنطینـه خانگی 
و کمک هـای بـه اعضـای خانـواده و آداب و رسـوم عیـد در 
خانـواده را بـه شـماره 02188201132 تماس بگیرند و ارسـال 
کنند.معـاون امـور جوانـان جمعیت هالل احمر اسـتان کرمان 
افزود:چهارمین برنامه جشـنواره نقاشـی با موضوعات دنیایی 
رنگی من، آسـمان آبی، زمین سـبز، زندگی وسـالمت کشورم 
ایـران بـه این شـماره 09021۶85178 راهنمایی تماس بگیرند 

و راهنمایـی کنند در تلگرام ارسـال شـود.
او اظهـار کرد:پنجمیـن برنامـه مـن جشـنواره خاطره نویسـی 
مـاه و قلـم بـا موضوعـات در کنـار خانـواده، کنـار پـدر و مادر، 
خانـه تکانـی و دور همی بـه شـماره 09021۶85178 در تلگرام 
ارسـال شـود.بابایی بـا اعـالم اینکـه ششـمین برنامـه قصـه 
گویـی تلفنـی مهر گویان اسـت اسـت بیان کرد: بـا تماس به 
شـماره 21۶427 بصـورت رایـگان و بـه شـما قصه های جالب 
برایتـان تعریف می کننـد.او افزود:هفتمیـن برنامه طرح های 
خـود امـور جوانان جمعیت هـالل احمر اسـتان و تیم های ما 

کـه به مـردم کمـک می کنند.

مدیـر گروه مبـارزه با بیماری های واگیردار دانشـگاه علوم 
پزشـکی کرمان گفت: 18 درصد از نمونه های ارسـال شـده 

جدید مشـکوک به کرونا مثبت شـدند.
تعداد مبتالیان  در استان به 97 نفر رسید .

به گفته شـفیعی، سـخنگوی علوم پزشـکی کرمـان از 13 
مبتـالی جدیـدی کـه در 24 سـاعت گذشـته در اسـتان 
کرمان شناسـایی شـدند، هشـت نفـر مرد و پنـج نفر زن 

بودند.
-یـک مـورد ارزوییـه، یـک مـورد زرنـد، 9 مـورد کرمان و 
دو مورد زیرمجموعه علوم پزشـکی بم شناسـایی شـدند.
-یـک مـورد از مبتالیـان در اوج آلودگی، یعنـی هفته اول 
اسـفند بـه یکـی از اسـتان های با شـیوع باال سـفر کرده.

- یـک نفـر هـم از اطرافیان یـک نفر دیگر کـه قبال مبتال 
شـده بود، است.

-سه مورد از پرسنل درمانی هستند.
-بسـتری ۶7 نفر مشـکوک بـه کرونا در بیمارسـتان های 

کرمـان از دیروز
شـفیعی ادامـه داد:  از دیـروز 7۶ نفـر بـه دلیـل بیمـاری 

تنفسـی در بیمارسـتان های کرمـان بسـتری شـدند.
-از این تعداد، ۶7 نفر مشکوک به کرونا هستند.

-فوتـی جدید نداشـتیم و کمـاکان تعداد قربانیـان کرونا 
در اسـتان کرمـان 10 نفر اسـت.
 کاهش ساعات کاری بانک ها

به گفته سـخنگوی دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان سـتاد 
ملـی مقابلـه با کرونا مصوب کرده اسـت که سـاعت کاری 
بانک هـا از فـردا سه شـنبه 27 اسـفند 98 تا اطـالع ثانوی 

از 8:30 صبـح تا 12 اسـت.

۹ کارگاه خیاطی در 
جیرفت لوازم حفاظت 

فردی تولید می کنند

 اصناف کرمان همچنان 
تعطیل می مانند

در خانه بمانید و صد ها 
جایزه بگیرید

تعداد مبتالیان به  کرونا 
در استان در آستانه 

سه رقمی شدن

خبر

خبر

امحاء سموم کلره و فسفره منسوخ 
شده پس از ۵۰سال در جنوب کرمان

آموزش بیش از سه هزار دانش آموز 
کرمانی در فضای مجازی

ثبت نام مرحله دوم طرح ملی 
مسکن در ۹ استان آغاز شد

اصناف در کرمان تعطیل نباشند 
پلمب می شوند

۲ هتل در کرمان به مرکز قرنطینه 
بیماران کرونا تبدیل شد

سـعید برخوری گفت: سموم از نوع 
کلره و فسـفره و منسوخ شـده و از 
رده خـارج مـی باشـند کـه از حدود 
50 سـال قبل در انباری در سـازمان 
دپـو شـده بودند.بـه گـزارش خبرنـگار خبرگـزاری 
شبسـتان از کرمـان جنـوب، »سـعید برخـوری« 
گفـت : قریـب 5/5 تن سـم کشـاورزی منسـوخ 
شـده از نوع فسـفره و کلره در جنوب کرمان امحاء 
جنـوب  جهـاد کشـاورزی  سـازمان  شـد.رئیس 
کرمـان افـزود: ایـن سـموم از نـوع کلره و فسـفره 
و منسـوخ شـده و از رده خـارج مـی باشـند که از 
حـدود 50 سـال قبـل در انبـاری در سـازمان دپـو 
شـده بودنـد. وی بیـان کـرد: پرونـده این سـموم 
پـس از حـدود 50سـال بـا حمایـت اسـتاندار ی 
و دسـتگاههای امنیتـی و پیگیـری جـدی ایـن 
سـازمان سـرانجام بسـته شـد وایـن سـموم از 
منطقـه حمـل و امحـاء شـد.در ادامـه »محسـن 

افـروز« ابـراز کـرد: مصـرف سـموم کلره بـه دلیل 
محصـوالت  و  خـاک  در  آنهـا  بـاالی  مانـدگاری 
کشـاورزی، سـرطان زا بـودن و مسـائل زیسـت 
محیطـی و بهداشـت محیـط، بیـش از چنـد دهه 
اسـت کـه ممنـوع اعالم شـده و این سـموم جزء 
پسـماند ویژه و خطرناک محسـوب شده که برای 
امحـاء بایـد مجوزهـای الزم از مراجـع ذیصـالح 
اخـذ و بـا درنظـر گرفتـن شـرایط خـاص امحـاء 
شد.مسـئول دفتـر محیط زیسـت و سـالمت غذا 
سـازمان جهادکشـاورزی اضافـه کرد: این سـموم 
کـه تا چند سـال قبل میبایسـت جهـت امحاء به 
یکـی از کشـور هـای اروپایـی حمل شـوند ، پس 
از ورود تکنولـوژی آن بـه ایـران بـه یـک شـرکت 
داخلـی کـه مـورد تایید سـازمان حفاظـت محیط 
زیسـت کشـور مـی باشـد پس از بسـته بنـدی و 
پلمـپ محمولـه، تحویـل ایـن شـرکت گردیـد و 
عملیـات امحـاء توسـط ایـن شـرکت انجام شـد .

و  آمـوزش  اداره  رئیـس   - ایرنـا 
پرورش اسـتثنایی اسـتان کرمان از 
پوشـش بیـش از سـه هـزار و 240 
دانش آمـوز بـا نیازهـای ویـژه ایـن 
اسـتان از طریـق آمـوزش در فضای مجـازی خبر 
داد .مهـران باهـری روز دوشـنبه در گفـت و گـو با 
خبرنـگار ایرنـا افـزود: بـه همت معلمـان مدارس 
اسـتثنایی کرمان حـدود یکهـزار و 100 دانش آموز 
کـه بـه فضای مجـازی دسترسـی نداشـته اند نیز 
از طریـق تهیـه درسـنامه و تحویـل بسـته های 

آموزشـی بـه آنهـا در منـزل آمـوزش مـی بینند.
وی اضافـه کـرد : افـزون بـر هـزار و 700 محتـوای 
آموزشـی ویـژه دانـش آمـوزان بـا مشـکالت ویژه 
یادگیـری توسـط مراکـز مشـکالت ویـژه اسـتان 
کرمـان تهیـه و توزیـع شـده اسـت.باهری  ادامـه 
داد: محتـوای آموزشـی ویـژه دانـش آمـوزان بـا 
مشـکالت ویـژه یادگیری بـه مدارس عـادی دوره 

ابتدایـی ارسـال شـده و مـورد اسـتقبال والدیـن 
نیـز قـرار گرفتـه اسـت.وی با اشـاره بـه ایثارگری 
معلمـان مـدارس اسـتثنایی اسـتان کرمـان در 
شـرایط تعطیلـی شـیوع ویـروس کرونـا اظهـار 
داشـت: معلمـان مـدارس اسـتثنایی در فضـای 
مجـازی بـا خالقیـت و نـوآوری مثـال زدنـی بـه 
پردازند.باهـری  مـی  آمـوزان  دانـش  آمـوزش 
عشـق و  ایثارگـری معلمـان مـدارس اسـتثنایی 
را نسـبت بـه آمـوزش دانـش آمـوزان اسـتثنایی 
در راسـتای زندگـی بخشـی مثـال زدنـی دانسـت 
و گفـت: معلمـان در مدارس اسـتثنایی عـالوه بر 
تهیـه محتواهـای آموزشـی، پرورشـی، بهداشـتی 
و تـوان بخشـی بـا جدیـت و حساسـیت خـاص 
وضعیـت سـالمتی دانش آموزان بـا نیازهای ویژه 
را نیـز پیگیـری می کننـد و نکات مهم بهداشـتی 
مناسـب سـازی شـده را در گروه های مختلف یا 

بـه صـورت تلفنـی بـه اولیـا گوشـزد مـی کنند.

از سـاعت 10 صبح دوشنبه 2۶ اسفند 
ثبـت نام فـاز دوم طـرح اقـدام ملی 
مسـکن در 43 شـهر از 9 استان آغاز 
شـد و تا سـاعت 24 فردا سـه شـنبه 
27 اسـفند ادامـه می یابد.بنـا بـر اعـالم معاونـت 
مسـکن و سـاختمان وزارت راه و شهرسـازی، ایـن 
43 شـهر در 9 اسـتاِن یزد، آذربایجان غربی، زنجان، 
و  خوزسـتان  فـارس،  قزویـن، کرمـان،  گلسـتان، 
خراسـان رضـوی قـرار دارند.بر اسـاس ایـن گزارش، 
متقاضیـان گـروه پنجم ثبـت نام مرحلـه دوم طرح 
اقـدام ملـی در شـهرهای دارای ظرفیـت ثبـت نـام 
در اسـتان های آذربایجـان غربـی، زنجان، گلسـتان، 
قزویـن، کرمـان، یزد، فارس، خوزسـتان و خراسـان 
رضـوی می تواننـد نسـبت به ثبت نـام در ایـن طرح 
اقـدام کنند.ایـن معاونـت اعـالم کـرده بـا توجـه به 
تمهیـدات اندیشـیده شـده بـرای ثبت نـام از طریق 
پیامـک، ضرورتـی بـه حضـور در کافی نت هـا بـرای 
بـرای  متقاضیـان  ندارد.بنابرایـن  وجـود  ثبت نـام 

صرفـًا  مسـکن،  ملـی  اقـدام  طـرح  در  ثبت نـام 
می تواننـد بـه دو روِش ثبت نـام از طریـق سـامانه 
Tem.mrud. طـرح اقدام ملی مسـکن بـه نشـانی

ir و یـا سـامانه پیامکی بـه سرشـماره 300073۶40 
اقدام کنند.معاونت مسـکن و سـاختمان وزارت راه و 
شهرسـازی تصریح کرده اسـت: جهت رعایت اصول 
بهداشـتی و جلوگیری از گسترش بیماری کرونا، آن 
دسـته از متقاضیـان اسـتان های اعـالم شـده که به 
هر دلیل امکان اسـتفاده از رایانه شـخصی در منزل 
را ندارنـد می تواننـد از سـاعت 10 صبـح روز دوشـنبه 
2۶ اسـفند تـا سـاعت 24 روز سه شـنبه مـورخ 27 
اسـفند از طریـق تلفـن همـراه شـخصی خـود و بـا 
ارسـال پیامـک کد ملـی سرپرسـت خانـوار را بدون 
هیـچ حـرف یـا کلمـه اضافـه بـه شـماره پیامکـی 
300073۶40، نسـبت بـه ثبت نـام اولیـه در طـرح، 
اقـدام کنند.تاکیـد می شـود که به پیامـک هائی که 
بـه جـز کد ملی سرپرسـت خانـوار، حـاوی حرف یا 
کلمـه دیگـری باشـند، ترتیب اثـر داده نخواهند شـد.

اطالعیـه مهـم اتاق اصنـاف کرمان در 
خصـوص تعطیلـی کلیـه واحدهـای 
صنفـی اسـتان کرمان به جـز صنوف 
خدمـات  و  اقـالم  کننـده  تامیـن 

شـهروندان ضـروری 
متن این اطالعیه به شرح زیر است:

به نام خدا
بـا توجـه به سـخنان ریاسـت محترم جمهـوری در 
خصـوص نحوه تصمیم گیری برای تعطیلی اصناف، 
بدیـن وسـیله بـه اطـالع کلیـه صاحبـان صنـوف و 
شـهروندان محترم اسـتان کرمان می رساند موضوع 
تعطیلـی واحدهـای صنفـی اسـتان کرمـان، بجـز 
صنـوف ضروری، مورد موافقت سـتاد ملی مدیریت 
مقابلـه بـا کرونـا قـرار گرفتـه و در جلسـه اسـتانی 
این سـتاد کـه ظهر امـروز 2۶/12/98 در اسـتانداری 
کرمـان برگـزار شـد، مقـرر گردیـد، تعطیلـی اصناف 
طبق برنامه ای که قبال اعالم شـده انجام شـود. این 
تصمیـم، قانونـی بـوده و بجز صنوف ضـروری، برای 

سـایر اصنـاف، الزم االجرا می باشـد.
بـا عنایـت بـه سـیر صعـودی آمـار ابتـال در سـطح 
اسـتان کرمـان، در صورت بی توجهـی و عدم رعایت 
تعطیلـی، متصـدی واحـد صنفی متخلـف از طریق 
دادسـتانی مـورد پیگـرد قـرار گرفتـه و واحدهـای 
متخلـف توسـط اداره اماکن نیـروی انتظامی پلمب 

خواهند شـد.
صنوفی که مجاز به فعالیت هستند، عبارتند از:

1( آپاراتـی- 2( بنکـداران و عمده فروشـان مـواد 
و  لـوازم   )4 فروشـان-  خواربـار   )3 غذایـی- 
تجهیـزات پزشـکی- 5( قصابی هـا- ۶( لبنیـات و 

مـواد غذایـی-7( لـوازم شـوینده و بهداشـتی
 8( مرغ و ماهی فروشان- 9( میوه فروشان

10( نانوایـان- 11( میادیـن میـوه و تره بـار- 12( 
کارواش و  تعویض روغـن 

فقـط  نیـز  زنحیـره ای  و  بـزرگ  فروشـگاه های  در 
غرفه هـای عرضـه مـواد غذایی و بهداشـتی مجاز به 

ادامـه فعالیت هسـتند.

میـراث  مدیـرکل   - ایرنـا   
فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع 
از  کرمـان  اسـتان  دسـتی 
اختصـاص 2 هتـل ایـن اسـتان 
بیمـاران  نقاهـت  دوران  گذرانـدن  منظـور  بـه 
کرونـا خبـر داد و گفـت: ایـن مسـئله سـبب 
و  بیمارسـتان ها  در  بیمـاران  حجـم  کاهـش 
مراکـز درمانـی و ارتقـای کیفیـت مراقبت ها و 
ادامـه قرنطینـه افـراد مبتـال بـه کرونـا می شـود.
فریـدون فعالـی روز دوشـنبه در گفـت و گو با 
خبرنـگار ایرنـا بـا بیـان اینکـه در حـال حاضر 
تخـت   88 ظرفیـت  بـا  آبـی  آسـمان  هتـل 
آمـاده  تخـت  بـا ظرفیـت 83  هتلکرمـان  و 
پذیـرش بیمـاران بهبـود یافتـه کرونـا اسـت 
افـزود: ایـن هتل ها به پیشـنهاد مالـکان آنها 
در اختیـار دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان قرار 

اسـت. گرفته 

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع 
دسـتی اسـتان کرمان از بسـیج تمام امکانات 
بـرای  اسـتان  ایـن  گردشـگری  تاسیسـات 
مقابلـه بـا ویـروس کرونـا خبـر داد و عنـوان 
کـرد: تعامـل و همکاری مطلوبـی بین مدیران 
صنعـت  خصوصـی  و  دولتـی  هـای  بخـش 
گردشـگری اسـتان کرمان برای پیشـگیری از 

شـیوع ایـن ویـروس وجـود دارد.
فعالـی بـا تاکیـد بـر اینکـه در حـال حاضـر 
اماکـن مـوزه ای، اقامتـگاه هـای بومگـردی، 
ادارات  مهمانسـراهای  مسـافر،  هـای  خانـه 
دولتـی و مراکز تفریحی و گردشـگری اسـتان 
کرمـان تعطیل هسـتند، خاطرنشـان کـرد: در 
شـرایط فعلی این اسـتان شـرایط میزبانی از 
گردشـگران را نـدارد و بـه هـم وطنـان توصیه 
مـی شـود سـفر به دیـار کریمـان را بـه زمانی 

دیگـر موکـول کنند.

کارگـران معـادن خصوصـی در اسـتان کرمـان 
همچنـان پـای کار هسـتند و خطـر ابتـال بـه 

ویـروس کرونـا آنهـا را تهدیـد مـی کنـد.
دیـروز در سـتاد مبـارزه بـا کرونـا مصـوب شـد 
معـادن زغـال سـنگ اسـتان کرمـان تـا پایـان 

نـوروز تعطیـل شـوند.
محمدجـواد فدایـی اسـتاندار کرمـان در اینبـاره 
گفـت: بعـد از نـوروز هـم اگـر الزم باشـد ایـن 
معـادن تعطیـل  مـی ماننـد.وی افـزود: در این 
مـدت کارگـران ایـن معـدن مـی تواننـد از بیمه 
بیـکاری اسـتفاده کنند.ایـن تصمیـم بخـش 
بزرگـی از دغدغـه ی خانـواده هایـی کـه نگـران 
جـان عزیزانشـان هسـتند، کـم کرد.اما اسـتان 
بـزرگ  معدنـی  هـای  شـرکت  دارای  کرمـان 
دیگـری اسـت که افـراد زیادی در آنها مشـغول 
به کار هسـتند.بعد از اعالم خبر تعطیلی معادن 
مخاطبـان  از  بسـیاری  سـنگ کرمـان  زغـال 
»کرمـان نـو« در خصـوص اینکـه چـرا بقیـه 
معـادن هـم تعطیـل اعالم نشـدند، پرسـیدند.
تقـی زاده روابـط عمومـی اسـتانداری کرمان در 
رابطـه با ایـن موضوع به ما گفت: شـرکت های 
معدنـی از جملـه گل گهـر و … در اسـتان بـه 
صـورت خصوصی اداره می شـوند و سـتاد ملی 
بایـد بـرای تعطیلـی آنهـا تصمیـم گیـری کند.

توصیه های بهداشتی الزم به معادن شده است
تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  سـازمان  رییـس 
اسـتان کرمـان نیـز در مـورد چرایـی تعطیـل 
نشـدن تمامـی معـادن بـه »کرمان نـو« گفت: 
ایـن موضـوع در جلسـه سـتاد مطرح شـد و با 
رای همـگان تنهـا تصمیـم بـه تعطیلـی معادن 

زغـال سـنگ گرفتـه شـد.
حسـینی نـژاد ادامـه داد: مـا بـه همـه معـادن 

توصیـه هـای بهداشـتی را ابـالغ کـرده ایـم.
وی عنوان کرد: دسـتور داده شـده معادن تعداد 
شـیفت هـا و سـاعت کاری کارگـران را کاهـش 

دهند.
افـزود:  کرمـان  صمـت  سـازمان  رییـس 
درخصـوص سـالن هـای غذاخـوری کـه تجمع 
کارگـران اتفـاق مـی افتـد توصیـه شـده کـه 
شـرکت هـا سـاعت تغذیـه کارکنـان را طـوری 

تنظیـم کننـد کـه تعـداد زیـاد نشـود.
ایـن در حالـی اسـت کـه یکـی از مخاطبـان 
»کرمـان نـو« بـه مـا گفتـه اسـت: در معـدن 
پنـج گل گهـر همـه کارگـران کنـار هم، در سـالن 
غذاخـوری غذا می خورند و  تجمع زیاد اسـت.
وی افـزود: کارگـران ایـن معـادن هـر روز صبح 
بـا سـرویس هایـی کـه تعـداد زیـادی را جا به 
جـا مـی کنند به محـل کار می رونـد و دوباره به 

خانـه بر مـی گردند.
او ادامـه داد: همـه مـا نگران خانـواده ها و بچه 
های این قشـر هسـتیم، کسانی که به دلیل کار 
در معدن مشـکالت تنفسـی و ریوی زیادی هم 
دارند.ایـن دلواپسـی در شـرایط کنونـی بر هیچ 
انسـانی پوشـیده نیسـت و قطعا همه ما نگران 

عزیزانمان هستیم.
در اینبـاره بـا روابـط عمومـی شـرکت گل گهـر 
تمـاس گرفتیـم کـه بـه مـا گفـت: عصـر امروز 
تصمیـم نهایـی در کانـال رسـمی ایـن شـرکت 

قـرار مـی گیرد.
البتـه این شـرکت پیـش از این هـم بیانیه ای 

در خصـوص آموزش و رعایت نکات بهداشـتی، 
کاهـش سـاعت کاری و شـیفت بنـدی کارکنان 

مجموعـه های خود منتشـر کرده اسـت.
بیماری های شغلِی کارگران معدن

کار در معدن همواره یکی از مشـاغل سـخت در 
تمام جهان شـناخته می شـود.

کار سـنگین، ایجاد آسـیب های شـغلی، حقوق 
مهم تریـن  جملـه  از  و…  ناکافـی  مزایـای  و 
مشـکالتی اسـت که کارگران معدن با آن دست  

و پنجـه نـرم می کننـد.
در ایـن بین نیز نمی تـوان از بـروز بیماری هایی 
کـه به واسـطه این شـغل بـروز می کننـد، غافل 
بود.حـاال هـم که ویـروس کرونا و شـیوع آن در 
بیـن مـردم بحـران جدید بـرای آنها محسـوب 
وزارت  گـزارش  بـه  کـه  شود.ویروسـی  مـی 
بهداشـت در 38 درصـد مـوارد افـراد را دچـار 

دیسـترس تنفسـی مـی کند.
در گـزارش دیگـر ایـن وزارت هـم امـده نزدیک 

بـه 3 درصـد افـراد فـوت شـده بـر اثـر کرونا به 
بیمـاری زمینـه ای آسـم دچار بـوده اند.

همانطـور کـه رییـس گـروه عوامـل شـیمیایی 
و سـموم مرکـز سـالمت محیـط و کار وزارت 
بهداشـت گفته اسـت: آسـم شـغلی نیز یکی از 

مشـکالت معـدن کاران اسـت.
وی افـزوده کـه: انفجـار گرد و غبار زغال سـنگ 
بـه  هنـوز  زیرزمینـی  معـادن  در  متـان  و گاز 
عنـوان یـک مشـکل جدی کـه نیاز بـه پایش و 

مدیریـت جامعـه دارد، باقـی مانـده اسـت.
فاطمـه صادقـی ادامـه داد: همچنیـن در برخی 
از عملیـات معـدن کاری طـال، هنـوز از جیـوه 
بـرای جداسـازی طـال اسـتفاده می شـود کـه 
مسـمومیت ناشـی از تنفس بخـارات جیوه نیز 
تهدیـدی بـرای سـالمتی کارگران معدن اسـت.
ایـن یعنی معدن کاران جز گروه های حسـاس 
جامعه هسـتند و باید فکری اساسـی برای آنها 

کرد تا شـاهد آینده ای بدتر نباشـیم.

ایسـنا-آمار مبتالیان به کروناویروس همچنان باال می 
رود و هـر روز شـماری از بیمـاران در دنیـا جـان خود را 
از دسـت مـی دهنـد. ایران هم از این قضیه مسـتثنی 
نیسـت و جامعـه بـزرگ ایـران در آسـتانه سـال نـوی 
خورشـیدی و عیـد باسـتانی نـوروز در سـوگی همگانی 
فـرو رفتـه اسـت اما ملت ایـران همچنان کـه در تاریخ 
پـر فـراز و نشـیب خود ثابـت کرده، رنج هـا و مصیبت 
هـا را بـه عرصه ای برای عـزت و غرور ملی تبدیل کرده 
و مـی کنـد.-در روزهـای اخیـر همچنـان کـه بیمـاری 
کرونـا مثـل مهمانـی ناخوانـده همـه ایرانیـان را درگیر 
خـود سـاخته، جامعـه ایرانـی و بـه ویـژه مـردم دیـار 
کریمان در اقشـار مختلف، با شـعار "کرونا را شکسـت 
مـی دهیـم"، شـاهد نوعی همدلـی بی مانندی اسـت 
کـه تحمـل عـوارض ایـن بـالی همگانـی را آسـان تـر 
کـرده اسـت.-این روزهـا خبرهـای بسـیاری از شـیوع 
بیمـاری کرونـا در ایـران می شـنویم و تـرس از ایـن 
بیمـاری را می توانیـم در چهره هـای مـردم ببینیـم بـه 
طـوری کـه بسـیاری از مـردم کوچـه و بـازار ایـن روزها 
بـا انـواع ماسـک و دسـتکش و اسـتفاده از انـواع ژل 
هـا و مایـع هـای ضـد عفونـی کننـده خـود را در برابـر 

ایـن بیمـاری مصـون و ایمن نگـه می دارند امـا در این 
رهگـذر آن نکتـه ای کـه قابـل توجـه و نمایـان اسـت، 
تـالش همـه جانبـه علمـی و عملـی برای پیشـگیری 
و مقابلـه بـا ویـروس کرونا در اسـتان کرمان اسـت که 
نتیجـه آن نیز تاکنون آمار پایین مبتالیـان به ویروس 
کرونـا در اسـتان پهنـاور کرمـان کـه در مسـیر ترانزیت 
شـرق بـه غـرب قـرار دارد، اسـت و ایـن موضـوع نیـز 
نتیجـه همراهـی و همدلـی مردم و مسـئولین به ویژه 
سپیدپوشـان خـط مقـدم درمـان ایـن ویـروس بـوده 
کـه نویـد آن را مـی دهـد مـی توانیـم بـا افزایش تاب 
آوری بـه زودی کرونـا را شکسـت دهیم.-اسـتانداری، 
دانشـگاه های علـوم پزشـکی، سـپاه ثـارهللا، بسـیج، 
جهاددانشـگاهی، سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت، 
کمیتـه امـداد امـام خمینـی)ره(، شـهرداری، دفاتـر 
تسـهیلگری و توسـعه محلی و سـازمانهای مردم نهاد 
و ... همـه پـای کار آمـده انـد تـا حضـور ایـن مهمـان 
ناخوانـده در اسـتان پهنـاور کرمـان را زمیـن گیـر کنند.

بحـث پیشـگیری و مبـارزه جدی بـا ویـروس کرونا در 
اسـتان بـه صـورت جـدی دنبال می شـود

دکتـر "محمدجـواد فدایـی" اسـتاندار کرمـان دربـاره 

اقدامـات اسـتان کرمان در راسـتای مقابله بـا ویروس 
کرونـا گفـت: بحـث پیشـگیری و مبـارزه جـدی بـا 
ویـروس کرونـا در اسـتان بـه صورت جـدی دنبال می 
شـود کـه در ایـن راسـتا بـه صـورت یـک روز در میـان 
جلسـات سـتاد اسـتانی مقابله با کرونا در اسـتانداری 
کرمـان برگـزار مـی شـود که ایـن جلسـات گاها بیش 
از سـه سـاعت نیز به طـول می انجامد ضمـن آنکه در 
مـوارد ضروری نیز این جلسـات به صـورت فوق العاده 

برگـزار می شـود.
وی بـا اشـاره بـه مصوبـات سـتاد اسـتانی مقابلـه بـا 
کروناویـروس اظهار کرد: از ابتدای شـیوع این ویروس 
در اسـتان کرمان مقرر شـد کلیه مبادی ورودی اسـتان 
کرمـان بـه شـدت کنتـرل و از ورود و خـروج کاروان 
های زیارتی جلوگیری شـود ضمن آنکـه در 15 ورودی 
اسـتان نیز بـا همکاری دانشـگاه علوم پزشـکی، هالل 
احمـر و نیـروی انتظامی کنترل ورود و خروج وسـایل 
نقلیـه صـورت مـی گیرد.فدایـی درخصـوص وضعیت 
فعالیـت معـادن اسـتان کرمان نیـز اظهار کـرد: معادن 
زیرزمینـی هماننـد معـادن زغالسـنگ نیـز تـا بعـد از 
تعطیـالت نـوروز و در صـورت لـزوم تـا اطـالع ثانـوی 
تعطیـل خواهند بود و مقرر شـد در ایـن مدت کارکنان 

ایـن معـادن از بیمه بیـکاری اسـتفاده کنند.
اسـتاندار کرمان با اشـاره به تعطیلی مدارس، دانشـگاه 
هـا و مراکـز آموزشـی اسـتان کرمـان از ابتدای شـیوع 
ایـن بیماری ادامه داد: همچنین طبق مصوبه اسـتانی 
سـتاد مقابلـه بـا ویـروس کرونـا، مقـرر شـد بـه جزء 
12 صنـف ضـروری اسـتان )آپارتـی، بنکـداران و عمده 
و  لـوازم  خواربارفروشـان،  غذایـی،  مـواد  فروشـان 
تجهیـزات پزشـکی، قصابی ها، لبنیات و مـواد غذایی، 
لـوازم آرایشـی و بهداشـتی، مـرغ و ماهـی فروشـان، 
میـوه فروشـان، نانوایـان، میادیـن میـوه و تـره بـار، 
تعویـض روغـن و کارواش(، همـه اصنـاف تـا اطـالع 
ثانـوی تعطیـل باشـند همچنیـن دفاتـر پیشـخوان و 
پایانه هـای مسـافربری کرمـان نیـز تـا اطـالع ثانـوی 

تعطیـل خواهنـد بود.
وی بـا اشـاره بـه تولید لـوازم مورد نیاز اقالم بهداشـتی 
اقدامـات صـورت گرفتـه  بـا  نیـز گفـت:  در اسـتان، 
ظرفیـت تولیـد ماسـک در اسـتان کرمـان بـه 90 هزار 
ماسـک رسـیده اسـت ضمـن آنکـه بـا توجه بـه اینکه 
نیـاز اسـتان کرمـان روزانـه به 200 هزار ماسـک اسـت، 
مقـرر شـد بـا واردات یـا افزایـش ظرفیت تولیـد، این 

نیـاز روزانـه در اسـتان را تامیـن کنیم.
عالـی تریـن مقـام اجرایـی دولـت در اسـتان کرمـان 
دربـاره تامیـن الـکل، ماسـک و دسـتکش در سـطح 
اسـتان کرمـان اظهـار کـرد: در اسـتان کرمان بـه روزانه 
۶000 لیتـر الـکل نیـاز داریم کـه 3000 لیتـر در روز الکل 
در داخـل اسـتان تولیـد و 3000 لیتر نیز به اسـتان وارد 
خواهد شـد که در این راسـتا هماهنگی های الزم برای 

صـدور مجوزات صـورت گرفته اسـت.
نگاه ویژه به محالت حاشیه ای شهر کرمان

"زهـرا موسـی پـور" مدیـرکل دفتـر امـور اجتماعـی و 
فرهنگی اسـتانداری کرمان نیـز درباره نظارت بر مناطق 
حاشـیه شـهر کرمـان برای پیشـگیری و جلوگیـری از 
شـیوع کرونـا اظهـار کـرد: مسـائل حاشـیه های شـهر 
کرمـان، فراوانـی زیـادی دارنـد کـه در مـورد موضـوع 
آب این مناطق، بخشـی دارای آب غیرمجاز و بخشـی 
نیـز بـدون آب هسـتند که طبق مصوبه سـتاد اسـتانی 
مقابله با کرونا و با همکاری اداره آب شهرسـتان، مقرر 

شـد آبرسـانی سـیار در ایـن مناطق تقویت شـود.
وی دربـاره توزیـع اقـالم بهداشـتی در ایـن مناطق نیز 
گفـت: اقـالم آموزشـی و بهداشـتی در اختیـار دفاتـر 
تسـهیلگری قـرار گرفته اسـت که این اقـالم در مناطق 
حاشـیه شـهر کرمان از جمله شـهرک صنعتـی، محله 
سرآسـیاب، هللا آبـاد، محلـه صیـاد شـیرازی، قلعـه 

محمـود و ... در بیـن مـردم پخـش شـده اسـت.
مدیـرکل دفتـر اموراجتماعـی و فرهنگـی اسـتانداری 
کرمـان بـا اشـاره بـه برخـی از اقدامـات صـورت گرفته 
در مناطـق حاشـیه شـهر کرمـان تحت پوشـش دفاتر 

تسـهیلگری گفـت: نصـب بنرهـای آموزشـی، تهیـه و 
توزیـع اقـالم بهداشـتی و ضدعفونـی در بیـن تعدادی 
از خانـواده هـا بـا بیماریهـای خـاص سـاکن در ایـن 
محـالت از طریـق سـازمانهای مـردم نهاد، آبرسـانی با 
تانکـر برای مناطق غیررسـمی شـهر خـارج از محدوده 
و  رسـانی  اطـالع  فاضـالب،  و  آب  شـرکت  توسـط 
آگاهـی سـازی الزم توسـط دفاتر تسـهیلگری با توجه 
بـه حساسـیت پاییـن مردم حاشـیه شـهر نسـبت به 
بیمـاری کرونـا، توزیـع بسـته هـای لـوازم بهداشـتی 
)حولـه، ماسـک و ...( بـه منظـور پیشـگیری از ابتـال 
بـه بیمـاری کرونـا در محـالت پامنـار، قـالع دختـر و 
اردشـیر و ... در بیـن گروههای هـدف پرخطر، برگزاری 
کارگاه های آموزشـی اصول اولیه پیشـگیری از بیماری 
کرونـا در ایـن محـالت و ... از جملـه اقدامـات صورت 
گرفتـه در مناطق حاشـیه ای شـهر کرمان بوده اسـت.

بیمارستان های استان در آمادگی کامل
رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان نیـز دربـاره 
اقدامـات صـورت گرفتـه توسـط دانشـگاه در راسـتای 
مقابلـه بـا ویروس کرونا اظهار کرد: اسـتان کرمان جزء 
اسـتان هایـی اسـت در کشـور کـه هـم اکنـون فرآیند 
صفـر تا 100 آزمایشـات اولیه تشـخیص کرونا ویروس 
را انجـام مـی دهـد و آزمایشـات مربوط به تشـخیص 
اولیـه ایـن بیماری در آزمایشـگاه جواداالئمـه به عنوان 
آزمایشـگاه مرجـع تشـخیص این بیمـاری در اسـتان 
کرمـان کـه دارای پرسـنل متخصص و زبده ای اسـت، 
انجـام می شـود.دکتر "حمیـد رشـیدی نـژاد" با اشـاره 
بـه تعـداد تخت های بیمارسـتانی مختص بـه بیماران 
کرونایـی نیز گفـت: حـدود 3 هزار تخت بیمارسـتانی 
در اسـتان کرمـان وجـود دارد کـه از ایـن تعـداد، 90 
تخـت در بیمارسـتان افضلی پـور و یـک بخـش دیگـر 
در بیمارسـتان افضلـی  پـور بـا 80 تخـت بـرای ایـن 
آنکـه  موضـوع اختصـاص داده شـده اسـت ضمـن 
بیمارسـتان های متعلق به سـپاه و نیروی انتظامی نیز 
اعـالم آمادگی کرده اند که بیمارسـتان خـود را در اختیار 

دانشـگاه علـوم پزشـکی قـرار دهند.
رییـس دانشـگاه علوم پزشـکی کرمـان دربـاره نظارت 
بـر نانوایـی هـا نیز عنوان کـرد: با هماهنگی با سـازمان 
غلـه بـر نحـوه عرضـه نـان در نانواهایـی نظـارت جدی 
خواهیـم داشـت ضمـن آنکـه توصیـه می شـود مردم 
از خریـدن نـان از نانواهایـی که متصـدی دریافت وجه 
نقـد و تحویـل نـان یکی اسـت، جـدا خـودداری کنند.

معادن استان در معرض 
خطر اپیدمی کرونا

همه استان کرمان برای یک هدف؛ 
»کرونا_را_شکست_میدهیم«
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جنـوب کرمـان بـا تولید سـاالنه بیـش از چهار و نیـم میلیون 
تـن انـواع محصوالت کشـاورزی که شـامل 85 گونه محصول 
زراعـی و باغـی اسـت هـم در داخـل کشـور و هـم در خـارج 
کشـور به عنوان یکتولید کننده محصوالت کشـاورزی معروف 
شـناخته شـده اسـت. این منطقه با هفت شهرستان و سطح 
زیرکشـتی حدود 242 هزار هکتار، 29 درصد سـطح زیرکشت 
و حـدود ۶7 درصـد از مجمـوع تولید محصوالت کشـاورزی و 
دامـی اسـتان و حـدود چهـار درصـد از تولید کشـور را به خود 
اختصـاص داده و بـه تنهایـی در 10 محصـول کشـاورزی رتبه 
اول تا سـوم تولید و سـطح زیرکشت کشـور را دارد.هم اکنون 
طرحـی بـه عنوان شناسـنامه دار کردن محصوالت کشـاورزی 
جنـوب مطرح شـده است.ازسـعید برخوری رییس سـازمان 
جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمـان در مورد طرح شناسـنامه دار 
کردن محصوالت کشـاورزی به کاغـذ وطن گفت:این طرح در 
جنوب اسـتان شـروع شـده اسـت و  ما در جهاد کشـاورزی 
گواهـی عـدم آالیندگـی را بـرای محصـوالت کشـاورزی صادر 
مـی کنیـم و ایـن فراینـد بـه ایـن شـکل اسـت کـه کشـاورز 
متقاضـی ثبـت نام کـرده و تعدادی ناظـر فنی متخصص هم 
مشـخص شـده اسـت که به کشـاورز معرفی شـده و ناظر از 
محصـوالت نمونـه بـرداری مـی کنـد و در آزمایشـگاه مرجـع 
مورد بررسـی قرار می گیرد و بر اسـاس اسـتاندارد های بازار 
اگـر در بحـث آالیندگی نداشـته باشـد، گواهی عـدم آالیندگی  
بـرای ایـن محصـوالت صـادر مـی شـود.اکنون ایـن کار برای 

کشـاورزان داوطلبانه اسـت ولی سـعی ما در جهاد کشـاورزی 
ایـن اسـت که کال همـه محصوالت کشـاورزی جنـوب  تایید 
و بارکد بخورند در همین راسـتا با  دانشـگاه علوم پزشـکی و 
اسـتاندار هـم جلسـه هایـی را برگـزار کرده ایـم  و وقتی همه 
محصـوالت تاییـد شـوند از فـروش محصـوالت بـدون بارکد  

در فروشـگاه هـا خـودداری مـی شـود. برخـوری یادآور شـد 
در صورتـی کـه محصـوالت بارکـد دریافـت کنند، محـل تولید 
و نـوع تولیدشـان مشـخص اسـت و میـزان آالیندگـی هـای 

داخل  محصوالت هم مشـخص شـده و اسـتاندارد هسـتند. 
اکنون در جنوب اسـتان این کار برای  چند  محصول شـروع  
شـده اسـت و هرکشـاورز تولید کننده ای که داوطلب باشـد، 
کار تاییـد بـرای محصوالتـش انجـام شـده و گواهـی تحویل 
مـی گیـرد  و تـا کنون بـرای 10 محصـول کشـاورزی صادراتی 
جنـوب ایـن آزمایـش هـا انجـام شـده اسـت. ایـن کار بایـد 
فرهنگ سـازی و بین کشـاورزان عمومی شـود و بعد از اجرا 
نتایـج مثبـت این طـرح نصیب خود کشـاورز هم می شـود. 
رییـس جهـاد کشـاورزی جنـوب تاکید کـرد: ما در جلسـاتی 
کـه برگـزار کردیـم یادآور شـدیم کـه باید محصوالتـی که این 
بارکدهـای عـدم آالیندگـی و مشـخصات را دریافت کـرده اند 
بـه قیمـت باالتـری در مراکـز فـروش، عرضـه شـوند و ایـن 
افزایـش قیمـت فـروش، انگیـزه ای برای کشـاورز می شـود 
تـا اقـدام به دریافـت بارکد کند.برخوری با یـادآوری این نکته 
کـه این کار مدتی اسـت که در شـمال اسـتان هـم انجام می 
شـود، گفـت: این تسـت آالیندگی بـا توجه به اسـتانداردهای 
موجـود و در مـورد همـه آالینـده ها مثـل نیتـرات ،باقیمانده 
هـای سـموم و حتـی فلـزات سـنگین انجـام مـی شـود 
و در همـه دنیـا ایـن کار انجـام مـی شـود  و بـه طـور کلـی 
آالیندگـی هایـی کـه علـوم پزشـکی نظـر مـی دهـد کـه باید 
کنتـرل شـوند بـا حساسـیت بیشـتری مـورد توجه قـرار می 
گیرند.مروجی گفت: پیشـنهاد ما حتی ایجاد یک فروشـگاه 
هـای مجـزا اسـت کـه محصـوالت بارکـد دار و تایید شـده را 
بفروشـد و بالطبـع بر قیمـت محصوالت هم تاثیـر می گذارد.

افزایش ممنوعیت ورود محصوالت کشاورزی 
به عراق

رییـس جهـاد کشـاورزی جنـوب اسـتان خاطـر نشـان کـرد 
کـه شـیوع ویروس کرونـا بر صـادرات محصوالت کشـاورزی 
جنـوب هـم تاثیـر گذاشـته اسـت. او گفـت: بـه طـور مثـال 
ماشـینی کـه محصـوالت صـادر شـده را به روسـیه مـی برد، 
نزدیـک بـه سـه روز معطـل مـی شـود تـا ضـد عفونی شـود 
و تسـت از راننـده گرفتـه مـی شـود، ایـن موضـوع  باعـث 
مـی شـود کرایـه هـا باالتـر رود در نتیجه بر قیمـت محصول 
صادراتـی تاثیـر مـی گـذارد و حتـی احتمـال خـراب شـدن 
محصـول در ایـن مـدت وجـود دارد. بـه گفته برخوری کشـور 
عـراق ممنوعیـت محصوالت کشـاورزی را به سـی و یک نوع 
افزایـش داده اسـت که اکثـر این محصوالت هـم از تولیدات 
جنـوب اسـتان بـوده انـد.  برخـوری در پایـان ابـراز امیدواری 

کـرد کـه راه انـدازی پایانـه صـادرات مـی تواند نقـش مثبتی 
در بسـته بنـدی و صادرات محصوالت داشـته باشـد.مروجی 
رییـس سـازمان صنعـت ، معـدن و تجـارت جنـوب اسـتان 

نیـز در ایـن بـاره بـه کاغـذ وطـن گفـت:  بـه منظـور تسـهیل 
زودی شـرکت  بـه  کـردن صـادرات محصـوالت کشـاورزی 
صـادرات محصـوالت کشـاورزی و پایانـه صـادرات در جنـوب 

فعـال شـده تا صـادرات محصـوالت کشـاورزی راحـت تر در 
بـازار هـای خارجی به فـروش بروند.ایـن پایانه بـه زودی در 
محل شـهرک صنعتی شـماره 2 جیرفت افتتاح می شـود، و 

تاخیـر در افتتـاح آن به دلیل مشـکالت تسـهیالتی بود که در 
جلسـه اخیری که در تهران و با مدیران سـازمان برگزار کردیم 
مشـکل رفع شـده اسـت و شـرکت صادرات یکی از کارهایی 

اسـت کـه در ایـن پایانـه انجـام خواهـد شـو 70 درصـد ایـن 
پایانـه تکمیـل شـده و تـا چند مـاه دیگـر افتتاح می شـود.

محصوالت کشاورزی جنوب استاندارد هستند
 مدیـر زراعت سـازمان جهاد کشـاورزی جنـوب کرمان هم  
با اشـاره بـه اجرای طرح استانداردسـازی و شناسـنامه دار 
گفـت:  اسـتان،  جنـوب  کشـاورزی   محصـوالت  کـردن 
محصـوالت ایـن منطقـه از اسـتانداردهای الزم برخـوردار 
آزمایشـگاه  راه انـدازی  افـزود:  رسـتگاری  هسـتند.فرامرز 
نشـان  گواهـی  صـدور  بـرای  آمادگـی  و  همـکار  مرجـع 
حـد مجـاز آالینده هـا از جملـه زیرسـاخت های مهـم ایـن 
طـرح بـوده کـه محقـق شـده اسـت.وی ادامـه داد: سـال 
نیتـرات محصـوالت کشـاورزی  زراعـی گذشـته شـاخص 
منطقـه جنـوب کرمـان انـدازه گیری شـد ولی هیـچ نمونه 
غیراسـتانداردی مشـاهده نکردیم.رسـتگاری بـا بیان اینکه 
بـه کشـور  فلفـل  و  محصـوالت جالیـزی همچـون خیـار 
ترکمنسـتان  کشـور  بـه  پیـاز  و  سـیب زمینی  و  روسـیه 
صـادر مـی شـود، اظهـار داشـت: تمامـی ایـن محصـوالت 
در مـرز مـورد آزمایـش قـرار می گیرنـد و تـا کنـون هیـچ 
مهـم  مزیـت  اسـت.وی  نشـده  ناسـالمی گـزارش  مـورد 
محصـوالت کشـاورزی جنـوب کرمـان را سـالم و ُارگانیـک 
بـودن  آنهـا عنـوان کرد.رسـتگاری بـه ظرفیـت کشـاورزی 
جنـوب کرمـان اشـاره کـرد و گفـت: هـم اکنون کشـاورزان 
جنـوب کرمانـی درگیـر کشـت بهـاره پیـاز، سـیب زمینـی، 
از  بیـش  افـزود:  هندوانـه و گوجـه فرنگـی هسـتند.وی 
سـه میلیـون تـن، تولیـد زیربخـش زراعت منطقـه جنوب 
کرمـان اسـت کـه 2 میلیـون و 400 تـن ایـن محصـوالت 
تـا پایـان بهـار عرضـه می شـود.با توجه بـه تاثیـر کرونا بر 
صادرات،دکتـر ذبیـح هللا اعظمـی، متخصص علوم زیسـتی 
کاربـردی کشـاورزی و مدیریـت بیماری هـای گیاهـی از 
دانشـگاه گنـت بلژیـک گفـت: ویـروس کرونا قادر نیسـت 
روی گیاهـان اسـتقرار یافتـه و بیمـاری ایجـاد کند.دکتـر 
اعظمـی افـزود: در خصـوص عـوارض و ارتبـاط بیمـاری 
ویروسـی کرونـا روی محصوالت کشـاورزی بـه عنوان یک 
متخصـص کشـاورزی – گیـاه پزشـکی )بیمـاری شناسـی 
گیاهـی( اعـالم می کنـم کـه در علـم گیـاه پزشـکی هیـچ 
انسـان  و  بیـن گیـاه  بیمـاری ویروسـی مشـترکی  گونـه 
وجـود نـدارد، پـس مـردم در ایـن زمینـه نگرانـی نداشـته 
باشـند و بـه شـایعات و مطالـب غیـر علمـی توجـه نکنند.

رییس جهاد کشاورزی جنوب استان خاطر نشان 
کرد که شیوع ویروس کرونا بر صادرات محصوالت 
کشاورزی جنوب هم تاثیر گذاشته است. او گفت: 

به طور مثال ماشینی که محصوالت صادر شده را به 
روسیه می برد، نزدیک به سه روز معطل می شود 

تا ضد عفونی شود و تست از راننده گرفته می شود، 
این موضوع  باعث می شود کرایه ها باالتر رود در 

نتیجه بر قیمت محصول صادراتی تاثیر می گذارد 
و حتی احتمال خراب شدن محصول در این مدت 
وجود دارد. به گفته برخوری کشور عراق ممنوعیت 
محصوالت کشاورزی را به سی و یک نوع افزایش 
داده است که اکثر این محصوالت هم از تولیدات 

جنوب استان بوده اند.  برخوری در پایان ابراز 
امیدواری کرد که راه اندازی پایانه صادرات می تواند 

نقش مثبتی در بسته بندی و صادرات محصوالت 
داشته باشد.مروجی رییس سازمان صنعت ، معدن 
و تجارت جنوب استان نیز در این باره به کاغذ وطن 
گفت:  به منظور تسهیل کردن صادرات محصوالت 

کشاورزی به زودی شرکت صادرات محصوالت 
کشاورزی و پایانه صادرات در جنوب فعال شده تا 

صادرات محصوالت کشاورزی راحت تر در بازار های 
خارجی به فروش بروند.

رییس جهاد کشاورزی جنوب استان : از کشاورزانی که تمایل دارند محصوالتشان گواهی عدم آالیندگی دریافت کند، ثبت نام 
به عمل می آید    

محصوالت کشاورزی جنوب شناسنامه دار می شوند

جنـوب کرمـان بـا تولید سـاالنه بیش از چهـار و نیم میلیون تن انـواع محصوالت کشـاورزی که شـامل ۸۵ گونه محصول 
زراعـی و باغـی اسـت هـم در داخل کشـور و هـم در خارج کشـور به عنـوان یکتولید کننـده محصوالت کشـاورزی معروف 
شـناخته شـده اسـت. این منطقه با هفت شهرسـتان و سـطح زیرکشـتی حدود ۲۴۲ هزار هکتار، ۲۹ درصد سطح زیرکشت 
و حـدود ۶۷ درصـد از مجمـوع تولیـد محصوالت کشـاورزی و دامی اسـتان و حدود چهـار درصد از تولید کشـور را به خود 
اختصـاص داده و بـه تنهایـی در 1۰ محصول کشـاورزی رتبه اول تا سـوم تولید و سـطح زیرکشـت کشـور را دارد.هم اکنون 
طرحـی بـه عنـوان شناسـنامه دار کردن محصوالت کشـاورزی جنوب مطرح شـده است.ازسـعید برخوری رییس سـازمان 
جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمـان در مـورد طرح شناسـنامه دار کردن محصوالت کشـاورزی بـه کاغذ وطـن گفت:این طرح 
در جنـوب اسـتان شـروع شـده اسـت و  ما در جهاد کشـاورزی گواهی عـدم آالیندگی را بـرای محصوالت کشـاورزی صادر 
مـی کنیـم و ایـن فراینـد به این شـکل اسـت کـه کشـاورز متقاضـی ثبت نـام کـرده و تعـدادی ناظر فنـی متخصص هم 
مشـخص شـده اسـت که به کشـاورز معرفی شـده و ناظر از محصوالت نمونـه برداری می کنـد و در آزمایشـگاه مرجع مورد 

بررسـی قرار مـی گیرد 

مدیر زراعت سـازمان جهاد کشـاورزی جنوب کرمان 
هـم  بـا اشـاره بـه اجـرای طـرح استانداردسـازی 
کشـاورزی   محصـوالت  کـردن  شناسـنامه دار  و 
جنـوب اسـتان، گفـت: محصـوالت ایـن منطقـه از 
اسـتانداردهای الزم برخوردار هستند.فرامرز رستگاری 
افـزود: راه اندازی آزمایشـگاه مرجع همـکار و آمادگی 
بـرای صـدور گواهی نشـان حـد مجـاز آالینده هـا از 
جملـه زیرسـاخت های مهـم ایـن طـرح بـوده کـه 
محقـق شـده اسـت.وی ادامـه داد: سـال زراعـی 
نیتـرات محصـوالت کشـاورزی  گذشـته شـاخص 
منطقـه جنـوب کرمان انـدازه گیـری شـد ولی هیچ 
نمونه غیراسـتانداردی مشـاهده نکردیم.رستگاری با 
بیـان اینکـه محصـوالت جالیـزی همچـون خیـار و 
فلفل به کشـور روسـیه و سـیب زمینی و پیاز به کشور 
ترکمنسـتان صـادر می شـود، اظهار داشـت: تمامی 
ایـن محصـوالت در مرز مورد آزمایـش قرار می گیرند 
و تا کنون هیچ مورد ناسـالمی گزارش نشـده اسـت.

نجمه سعیدی
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن

رنا
 ای

س:
عک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای 
شـماره 1398۶0319012003307هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی حـوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی خانم 
مهشـید قرائـی زاده سـیرجانی باوالیـت پـدر فرزند مجید بشـماره شناسـنامه 
30۶07۶4379صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت 
24/135متـر مربـع پـالک 5فرعـی از 123اصلـی واقـع در بخـش 3۶کرمـان 
بـه ادرس سـیرجان خیابـان امـام زاده احمد)ع(جنـب امـام زاده ضلـع غربـی 
کوچه باغ خریداری از مالک رسـمی اقای محمدحسـین قرائی زاده سـیرجانی 
محـرز گردیـده اسـت. لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله 
15روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید 
ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/ الـف ۶۶۶

تاریخ انتشار نوبت اول:1398/12/12-تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/12/27
محمد ارمان پور-رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابـر آرا صـادره هیـات حل اختـالف موضوع قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی شهرسـتان زرند تصرفـات مالکانه و بالمعارض متقاضیـان محرز گردیده 
اسـت.لذا مشـخصات متقاضیـان و امـالک مـورد تقاضا بشـرح زیـر به منظور 
اطـالع عمـوم در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتیکـه 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهـی بمدت دو مـاه اعتراض دادخواسـت 

خـود را بـه مرجـع قضائی تقدیـم نمایند.
امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

خانم مهدیه خلیلی بابهویزی فرزند غالمرضا بشـماره شناسـنامه 1549 صادره 
از زرنـد در یـک بـاب خانه به مسـاحت 140/70 مترمربع از پـالک 228۶ اصلی 
واقـع در زرنـد شـهرک امـام سـجاد ع خریـداری از مالک رسـمی آقای محمد 

نیک نفـس زرندی.
آقـای رامیـن حسـینی نسـب علـی آبـادی فرزنـد عباس بشـماره شناسـنامه 
308005۶345 صادره از زرند در یک باب خانه به مسـاحت 373/28مترمربع 
مفـروز و مجـزی شـده از پالک 14 فرعـی از 50۶8 اصلی واقع در زرند شـهرک 
امام سـجاد ع کوچه 5 فرعی 2 خریداری از مالک رسـمی خانم لیلی حسـن 

زاده.
م الف 2۶4

تاریخ انتشار نوبت اول: 98/12/13-تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/12/27
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

طرح بیماریابی کرونا برای ۶۰  هزار خانوار 
در رفسنجان و انار در حال اجرا است

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان کرمان منصوب شد

ایرنـا - معـاون بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی 
رفسـنجان از اجـرای طرح بیماریابـی  خانه به خانه 
بـرای ۶0 هـزار خانوار در شهرسـتان های رفسـنجان 
و انـار به منظور پیشـگیری از شـیوع بیمـاری کرونا 
خبر داد.به گزارش ایرنا، احمد جمالی زاده شـبانگاه 
یکشـنبه در جمـع خبرنـگاران افـزود: اجـرای طرح 
بیماریابی خانه به خانه از 10 روز قبل در شهرسـتان 
هـای رفسـنجان و انـار با هـدف شناسـایی بیماران 
مبتـال به کرونـا آغاز شـد و همچنان ادامـه دارد.وی 
اظهـار داشـت: پرسـنل، عوامـل مراکـز بهداشـتی و 
خانه های بهداشـت در روسـتاها و شـهرهای این 2 
شهرسـتان بـه منظور پایش سـالمت افـراد تاکنون 

بـا ۶0 هـزار خانـوار تماس تلفنـی برقرار کـرده اند.
جمالـی زاده ادامـه داد: در ایـن تمـاس هـا ضمـن 
دریافـت اطالعـات سـالمت اعضـای خانـواده بـه 
منظـور شناسـایی بیماران مبتال به کرونـا در خانواده 
هـا، آمـوزش هـای الزم برای پیشـگیری از شـیوع 

ایـن بیمـاری ارائـه می شـود.
بهداشـتی  مراکـز  نیروهـای  کـرد:  تصریـح  وی 
انـار از سرپرسـت  شهرسـتان هـای رفسـنجان و 
خانوار شـرح حال سـالمت اعضای خانواده را مانند 
عالئـم تـب و لرز، تنگی نفس، بیمـاری های زمینه 
ای کلیـوی، قلبـی و ریـوی، بیماری هـای زمینه ای 
قلبـی ریـوی، تنفسـی و کلیـوی جویـا می شـوند.

جمالـی زاده ادامـه داد: همچنیـن در ارتبـاط تلفنی 
پرنسـل بهداشـتی بـا خانوارهای روسـتایی توصیه 
ها و آموزش هایی شـامل رعایت نکات بهداشـتی، 
نحـوه ضدعفونـی  نـان،  و مصـرف  نحـوه خریـد 
خریدهـای منـزل، ضدعفونی و گندزدایـی منزل به 
سرپرسـت خانـوار داده می شـود تا سـطح آگاهی 

مـردم از چگونگـی انتشـار ویـروس کرونـا افزایش 
یابـد و بتواننـد بـا این ویـروس مقابلـه کنند.

وی تصریـح کـرد: برای شسـت و شـو و ضدعفونی 
کـردن اماکـن پرتردد و عمومی رفسـنجان نیز مواد 
گندزدایـی به همت  شـهرداری و معاونت بهداشـتی 
دانشگاه علوم پزشکی این منطقه تهیه و در اختیار 
خادمیـن موکب های اهل بیـت )ع( قرار گرفته که 
در سـه نوبـت 14 پمـپ بنزیـن، پنج جایـگاه پمپ 
گاز در شـهر رفسـنجان با نظـارت نیروهای معاونت 

بهداشـتی دانشگاه علوم پزشـکی ضدعفونی شد.
جمالـی زاده بـا اشـاره بـه اینکـه بـا رعایـت نـکات 
سـاده ایـن بیمـاری را شکسـت خواهیـم داد اظهار 
داشـت: همچنیـن طـی ایـن مـدت در سـه نوبـت 
دسـتگاه های خودپرداز  در سـطح شـهر رفسنجان 
شسـت و شـو و ضدعفونی شـدند که این فعالیت 
هـا ادامـه دارد.وی با اشـاره به اینکه بـرای متولیان 
77 مسـجد شهرسـتان رفسـنجان آمـوزش هـای 
گندزدایـی ارائـه و این مسـاجد گندزدایی شـده اند 
تصریح کرد: همچنین مراکز پرتردد، مراکز تاکسـی 
هـای بیـن شـهری، پـارک هـا، معابر اصلی شـهر، 
فرودگاه، بوسـتان ها، وسـایل ورزشـی، امامزاده ها 
و سـرویس های بهداشـتی بین جاده ای، ایستگاه 
هـای اتوبـوس، ترمینـال مسـافربری، اتوبـوس ها 
و خـط واحدهـای درون شـهری از جملـه مراکـزی 
بـود کـه برای جلوگیری از شـیوع کرونـا گندزدایی و 

ضدعفونی شـده اسـت.
هـای  شهرسـتان   جمعیـت  از  نفـر  هـزار   340
رفسـنجان و انـار تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم 
پزشـکی رفسـنجان قرار دارند و خدمات بهداشـتی 

و درمانـی بـه ایـن جمعیـت ارائـه مـی شـود.

ــه ســمت مدیرعامــل شــرکت  محمــد طاهــری ب
ــان منصــوب شــد آب و فاضــالب اســتان کرم

حمیدرضــا جانبــاز مدیرعامــل شــرکت مهندســی 
آب و فاضــالب کشــور در حکمــی محمــد طاهــری  
ــوان مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب  ــه عن را ب

اســتان کرمــان منصــوب کــرد.
در راســتای یکپارچــه ســازی شــرکت هــای آب و 
فاضــالب شــهری و روســتایی در سراســر کشــور 
ــالغ  ــا اب ــه ب ــز آئیــن معارف در اســتان کرمــان نی
حکــم مدیرعامــل ایــن شــرکت طــی مراســمی 
بــه صــورت ویدیــو کنفرانــس برگــزار شــد و طــی 
ــوان  ــه عن آن حکــم انتصــاب محمــد طاهــری ب
اســتان  فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
کرمــان قرائــت و در ایــن پســت بــرای 2 ســال 

منصــوب شــد.

در ایــن حکــم آمــده اســت: نظــر بــه شایســتگی 
و ســوابق مفیــد جنابعالــی بــه موجــب ایــن حکم 
ــل آب و  ــوان مدیرعام ــه عن ــال ب ــدت 2 س ــه م ب
ــی شــوید.  ــان منصــوب م فاضــالب اســتان کرم
ــات و  ــری از امکان ــره گی ــا به ــت ب ــته اس شایس
ــا  ــی ب ــص و هماهنگ ــد و متخص ــان متعه کارکن
واحدهــای ســتادی شــرکت مادرتخصصــی آب و 

ــردد. ــول گ ــات الزم معم فاضــالب کشــور اقدام
ــا اتــکال بــه نیــروی الیــزال الهــی  امیــد اســت ب
و نصــب العیــن قــرار دادن تقــوا و درایــت کامــل 
نســبت بــه مســئولیت خطیــری کــه برعهــده 
جنابعالــی واگــذار مــی گــردد، در تحقــق اهــداف 
ــردم  ــه م ــت ب ــرکت و خدم ــای ش ــه ه و برنام
ــام  ــری مق ــت رهب ــان تح ــتان کرم ــریف اس ش

ــید. ــور باش ــق و منص ــت موف ــای والی عظم

رنا
 ای

س:
عک

تجدید آگهی مناقصه
به اسـتناد مجوز شـورای اسـالمی شهر به شـماره صورتجلسـه 11 مورخ ۹۸/۵/۵ شـهرداری ماهان در نظر دارد 

فـاز یـک عملیـات عمرانـی اجرای سـاماندهی پـارک تیگـران را از طریق مناقصـه عمومی انجـام دهد لـذا از کلیه 
اشـخاص حقیقـی و حقوقـی دارای تاییـد صالحیت و رتبـه بندی معتبر با رعایـت ظرفیت خالی )مجـاز( از مراجع 

ذیصـالح بـا در نظـر گرفتن شـریط ذیل جهـت شـرکت در مناقصه دعوت مـی گردد.

مبلغ برآورد اعتبار ۷/۷۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )که از محل فروش زمین تامین می گردد(
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 3۸۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

تاریخ دریافت اسناد مناقصه از روز یکشنبه مورخ ۹۸/1۲/۲۵ لغایت دوشنبه ۹۹/1/11 در ساعت اداری با ارائه درخواست کتبی
تاریخ تحویل پیشنهادات : روز شنبه ۹۹/1/1۶ تا پایان وقت اداری

محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات واحد امور مالی شهرداری ماهان
تشکیل کمیسیون بازگشایی پیشنهادات در محل شهرداری ماهان روز یک شنبه مورخ ۹۹/1/1۷

برندگان اول و دوم مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرار داد نشوند سپرده انان به ترتیب ضبط می گردد
سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج گردیده است

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است
عبدالمهدی رنجبر- شهرداری ماهانهزینه درج اگهی بعهده برنده مناقصه می باشد

نوبت دوم
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704 پیاپــی  شــماره  ســوم     ســال       1398 اســفند   27 سه شــنبه   
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سامانه ی پیامکی: 1000343211۷834  نمابر:021-8۹۷۷18۶۶

آوای محلی           

ِوُلم ِکرده به َوالّله کار و باُرم
به مثِل شیره ای َهنطو ُخماُرم
مو ای َدسِت کُروناِی َپَچلَتک
ُسَچک ِنشُتم َعزیُزم تو َدواُرم

شاعر :  اسماعیل جالئی

ِدِل ُپر واَیه تون کهنو َنیاری
َوَحتی ساَیه تون کهنو َنیاری
َمریضی َلگاک و َنحِس چینی
به جاِن داَیه تون کهنو َنیاری

شاعر :  اسماعیل جالئی

فیلم انگل
-می دونی کدوم نقشه هیچ وقت شکست 
نمی خوره؟ نقشه ای که هیچ وقت کشیده 

نشده باشه...

بدل چینی،سفالینه که بر روی آن لعابی از 
شیشه کنند. کبود آن را فیروزه ای و زرد آن را 
ذرتی گویند.  نام عمومی هر نوع ظرف سفالی 

که از گل رس معمولی ساخته شده و بر آن لعابی از اکسید قلع داده 
باشند هم است.

صنایعدیالوگ

عکس نوشت

عشق حقیقی نمیتواند در میان جمعیت زمین شیوع 

پیدا کند

چرا که به ندرت رخ میدهد.

بگذار آنان که عشق حقیقی را نیافته اند بگویند هرگز 

چنین چیزی وجود ندارد

چنین باوری

مرگ و زندگی را برای شان آسوده تر خواهد کرد

عکس: 
پگاه قدیری

کتاب

زن در ریگ روان 

جاذبه 
باغ شاهزاده ماهان

زن در ریـگ روان یکی از پر آوازه ترین رمان های معاصر ژاپنی 

است. این رمان به نحو چشمگیری عناصر داستان دلهره آور را با 

اصول رمان های اگزیستانسیالیستی معاصر در هم می آمیزد.

بـاغ شـاهزاده ماهـان یا باغ شـازده ماهان یکـی از باغ های 
تاریخـی ایـران بـه شـمار مـی رود. ایـن بـاغ در حـدود 2 
کیلومتـری شـهر ماهـان و در نزدیکـی شـهر کرمـان و در 
دامنـه کوه هـای تیگـران جـای گرفتـه و مربـوط بـه پایـان 

دوره قاجاریـه اسـت.

معرفی 

معرفی  تاثیر کرونا بر اقتصاد ایران؛ محیط اقتصاد کالن
افزایش تورم و تشدید رکود

کرونــا ویــروس همانقــدر کــه ســالمت مــردم 
را نشــانه گرفتــه، بــرای اقتصــاد کشــورها هــم 
ــه خصــوص کشــورهایی کــه از  ــاک اســت. ب خطرن
ــرم  ــت وپنجه ن ــادی دس ــکالت اقتص ــا مش ــل ب قب

نــد. می کرد
در آخریــن روز بهمــن امســال، ورود کرونــا بــه 
ــون 13938  ــد شــد. از آن روز تاکن کشــورمان تایی
ــر  ــدند و 724 نف ــال ش ــاری مبت ــن بیم ــه ای ــر ب نف

ــد. ــان باختن ــم ج ه
اگرچــه دولــت حســن روحانــی تــا امــروز در مقابــل 
تعطیلــی اجبــاری شــهرها و کســب وکارها مقاومــت 
ــا باعــث  کــرده امــا تــرس مــردم از ابتــال بــه کرون
شــده در اســفند امســال بــر خــالف ســال های 

ــد. ــق بیفتن ــا از رون پیــش، بازاره
در شــرایطی کــه مشــخص نیســت تــا چــه زمانــی 
تاخــت و تــاز کرونــا در کشــورمان ادامــه دارد، 
پیــش  آینــده ای  چــه  ایــران  نحیــف  اقتصــاد 
روی خــود می بینــد؟ اقتصــادی کــه بــه دلیــل 
ــی  ــه مشــکالت مدیریت ــکا و البت ــای آمری تحریم ه
بــا  افتــاده،  بــه شــماره  داخلــی، نفس هایــش 

ــت؟ ــد رف ــو خواه ــدام س ــه ک ــا، ب ورود کرون

ورود  از  پیــش  تــا  ایــران  اقتصــاد 
کرونــا

مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای اســالمی 
ــا  ــر کرون ــرا در خصــوص تاثی ــه اخی در گزارشــی ک
بــر اقتصــاد ایــران منتشــر کــرده، تــا حــدودی بــه 
ایــن ســواالت پاســخ داده. امــا قبــل از اینکــه بــه 
ــاید  ــم، ش ــران بپردازی ــاد ای ــده اقتص ــی آین بررس
بهتــر باشــد بدانیــم تــا پیــش از ورود کرونــا، 
ــته. ــی داش ــال و احوال ــه ح ــاد کشــورمان چ اقتص
ــرخ  ــران، ن ــن گــزارش مرکــز آمــار ای ــه آخری ــا ب بن
اعــالم شــد.  تــورم در بهمــن مــاه 37 درصــد 
ایــن بدیــن معنــی اســت کــه ایرانی هــا در 12 
مــاه منتهــی بــه بهمــن 98 نســبت بــه مــدت 
ــات  ــرای خدم ــته، ب ــال گذش ــابه در س ــان مش زم
و یــا کاالی یکســان 37 درصــد بیشــتر هزینــه 
مرکــز  گــزارش  در  حــال  همیــن  کرده انــد.در 
پژوهش هــای مجلــس آمــده کــه رشــد اقتصــادی 
9 ماهــه ابتــدای امســال منفــی 7.۶ درصــد بــوده. 
همچنیــن رشــد اقتصــادی بــدون نفــت هــم صفــر 
ــه  ــم ک ــب می بینی ــن ترتی ــالم شــده اســت. بدی اع
تــا پیــش از ورود کرونــا، متغیرهــای اقتصــاد کالن 
وضعیــت مناســبی را نمی دادنــد. حــاال بــا ورود 

کرونــا، چــه می شــود؟

تورم باالتر، رشــد اقتصادی پایین تر
کــه  نوشــته اند  پژوهش هــا  مرکــز  کارشناســان 

چــون دولــت از لحــاظ تامیــن منابــع در تنگنــا 
قــرار دارد و کســری بودجــه یکــی از معضــالت 
اســت،   99 ســال  بــرای  ایــران  اقتصــاد  مهــم 
ــی  ــر اپیدم ــده در اث ــل ش ــای تحمی ــس هزینه ه پ
ــی از آن،  ــد ناش ــش تولی ــن کاه ــا و همچنی کرون
و  باالتــر  تورم هــای  بــا  را  اقتصــاد  می توانــد 
ســازد. مواجــه  پایین تــر  اقتصــادی  رشــدهای 

ــن  ــن رفت ــزارش، از بی ــندگان گ ــاد نویس ــه اعتق ب
برخــی از مشــاغل و یــا کاهــش شــدید درآمــد در 
برخــی از بخش هــا باعــث کاهــش رشــد اقتصــادی 
می شــود و از طــرف دیگــر، برخــی مشــاغل دیگــر 
ماننــد تولیــدات مــواد بهداشــتی و… در ایــن بــازه 

ــد داشــت. ــی رشــد باالیــی خواهن زمان

تقاضا شوک عرضه و 
ــا بــر اقتصــاد کالن کشــور، شــوکی  اثــر دیگــر کرون
ــر تقاضــا وارد  ــم ب ــر عرضــه و ه ــم ب ــه ه اســت ک
می شــود. از یــک طــرف نیــروی کار کــم می شــود 
و از طــرف دیگــر در تامیــن مــواد اولیــه مشــکالتی 
ایجــاد خواهــد شــد. )شــوک عرضــه( شــوک 

ــال دارد. ــه دنب عرضــه هــم شــوک تقاضــا را ب
تعدیــل  بــه  منجــر  کســب وکارها،  تعطیلــی 
نیــروی کار می شــود و کاهــش درآمــد خانــوار، 
کاهــش تقاضــا را بــه همــراه دارد. از طــرف دیگــر 
اطمینــان نداشــتن نســبت بــه آینــده، خانــوار را بــه 
ــد  ــن خری ــق انداخت ــه تعوی ــتر و ب ــداز بیش پس ان
همیــن  می کنــد.  ترغیــب  غیرضــروری  اقــالم 
امــر کاهــش تقاضــای کل بیشــتری را موجــب 

. د می شــو

رکود تشدید 
رکــود  کــرده  پیش بینــی  پژوهش هــا  مرکــز 
ــا ایجــاد  ــه از شــوک ارزی و تحریم ه اقتصــادی ک
ــدید  ــا تش ــه و تقاض ــوک عرض ــا ش ــود، ب ــده ب ش

ــد  ــنهاد داده ان ــز پیش ــن مرک ــان ای ــود. کارشناس ش
افزایــش  سیاســت های  اســاس  ایــن  بــر  کــه 
کاهــش  از  جلوگیــری  طریــق  از  کل  تقاضــای 
ــرار  ــت ق ــد در اولوی ــوار بای ــد خان ــتغال و درآم اش

گیرنــد.
بخش هــای بعــدی گــزارش »تاثیــر کرونــا بــر 
اقتصــاد ایــران« بــه بررســی حــوزه بازرگانــی، 
ارز، بــازار ســرمایه، کســب وکارهای خــرد و اثــر 
ــن  ــادی و همچنی ــای اقتص ــر بخش ه ــتقیم ب مس
راهکارهــای مرکــز پژوهش هــای مجلــس بــرای 
ــه  ــه ب ــاص دارد ک ــی اختص ــت فعل ــذر از وضعی گ

ــد. ــد ش ــر خواه ــرور منتش م

گزارش
کرمان نو

س
فار

س: 
عک

ــته اند  ــا نوش ــز پژوهش ه ــان مرک کارشناس
کــه چــون دولــت از لحــاظ تامیــن منابــع در 
ــرار دارد و کســری بودجــه یکــی از  ــا ق تنگن
معضــالت مهــم اقتصــاد ایــران بــرای ســال 
۹۹ اســت، پــس هزینه هــای تحمیــل شــده 
در اثــر اپیدمــی کرونــا و همچنیــن کاهــش 
تولیــد ناشــی از آن، می توانــد اقتصــاد را 
ــا تورم هــای باالتــر و رشــدهای اقتصــادی  ب

ــازد. ــه س ــر مواج پایین ت
ــن  ــزارش، از بی ــندگان گ ــاد نویس ــه اعتق ب
رفتــن برخــی از مشــاغل و یــا کاهش شــدید 
درآمــد در برخــی از بخش هــا باعــث کاهــش 
رشــد اقتصــادی می شــود و از طــرف دیگــر، 
برخــی مشــاغل دیگــر ماننــد تولیــدات مواد 
ــد  ــی رش ــازه زمان ــن ب ــتی و… در ای بهداش

باالیــی خواهنــد داشــت.

         در توییتر چه می گویند؟

مـردم ایتالیـا بـرای روزهای قرنطینه قرار گذاشـته اند هر روز سـاعت شـش غـروب بیایند 

tabnakدر تـراس هایشـان و آواز بخواننـد. از صفحه

نمودار شیوع کرونا در استان کرمان صعودی است.

kermane_noاز صفحه
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