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مدیرکل کار و رفاه اجتماعی استان:

 کرونا بیش از هزار میلیارد تومان 
به اقتصاد استان ضرر زد

2

رنا
 ای

س:
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غربالگری کرونا در جنوب استان ادامه دارد

بحرانگردوغباراستانراتهدیدمیکند

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از غربالگری بیش از 6 هزار نفر از مردم جنوب کرمان در مرحله 
اول مقابله با کرونا خبر داد

معرفیسامانهثبت
شکایاتبرایتسهیالت

قرضالحسنه
بانک مرکزی بــرای پیگیری شــکایت افــراد از 
بانک هایی که اقســاط بانکی قرض الحســنه را به 

تعویق نینداخته اند سامانه ای معرفی کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان 
با بیان اینکه نرخ بیکاری استان از میانگین کشوری 

باالتر است گفت: هدف گذاری استان ایجاد ۴۰ هزار شغل جدید است.

از ابتدای اپیدمی کرونا در کشــور، تاکنون ۳۱۱ نفر 
در استان به کرونا مبتال شده اند که از این تعداد ۳۰ 

نفر از مجموعه کادر درمانی استان هستند.

افزایشتعدادمبتالیان
کادردرمانیاستانبهکرونا

به گفته مدیرکل منابع طبیعی جنوب برای مقابله با گرد و غبار حدود ۴ هزار هکتار جنگل کاری در جنوب استان انجام شده که برای 
نگهداری آن به اعتبار نیازاست

 نرخ بیکاری 
استان باالتر از 

میانگین کشوری
صفحه1را
بخوانید

صفحه2را
بخوانید

3

ادامهمطلبرادر
صفحه3بخوانید
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آیا کرمان به سمت 
اپیدمی حرکت می کند؟

خدیشی
مدیر مسوول

تبلیغ و اجرای تور مسافرتی تخلف است  
پلیسبامتخلفانبرخوردمیکند

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان خبر داد:
تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده زمستان 98 تا پایان فروردین

گروه جامعهـ  معاون گردشگری کشور 
تاکید کرد که تبلیغ و اجرای هر نوع تور 
مسافرتی در وضیعتی که ویروس کرونا 

هنوز شیوع دارد، تخلف محرز است.
به گزارش فردای کرمان به نقل از ایسنا 
سراسری، پرونده ی ویروس کرونا هنوز 
بسته نشده و هشدارها درباره منع 
سفرهای غیرضروری همچنان پابرجا 
است، با این حال تعطیالت پایان هفته، 
به برخی آژانس های مسافرتی در کشور 
انگیزه داده تا دست به کار شوند و به 
شهرهایی مثل مشهد، تور بگذارند. 
معاون گردشگری این رفتار را تخلف 
محرز دانسته و رئیس انجمن صنفی 
دفاتر خدمات مسافرتی هم تقصیر را 

گردن »آژانس نماها« انداخته است.
این تورها بیش تر با قطار و هوایپما 
اجرا می شوند که این مدت تردد آن ها 
به نسبت خودروی مسافران، کمتر 
محدود شد. اقامت مسافران تور هم در 
هتل هایی است که معلوم نیست، بعد از 
یک دوره تعطیلی کرونا، اجازه پذیرش 

مهمان را گرفته اند یا نه.
وزیر  ـ  مونسان  علی اصغر 
و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
صنایع دستی، قبال با ابالغ دستورالعمل 
جامع پیشگیری از شیوع بیماری کرونا 
تاکید کرده بود:واحدهای گردشگری 
تعطیل شده، حق بازگشایی خودسرانه 

را ندارند.

گردشگری  معاون  تیموری،  ولی 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
 ۱6 شنبه  روز  صنایع دستی،  و 
فروردین ماه، درباره ی اقدام برخی از 
آژانس های گردشگری برای تبلیغ تور 
و اجرای آن، با تاکید بر این نکته که 
شرایط »فورس ماژور« و دستورالعمل 
»ساز و کار لغو سفر« همچنان برقرار و 
معتبر است، گفت: »در دستورالعمل 
لغو سفر به همه تاسیسات گردشگری 
تاکید شده است تا »اطالع ثانوی« از 
دادن هر گونه تعهد به مسافر خودداری 
کنند؛ چرا که نمی توان تاریخی، حتی 
به صورت تقریبی برای پایان شیوع 
ویروس کرونا تعیین کرد. تا زمانی 

که این امکان وجود ندارد مقررات آن 
دستورالعمل پابرجا است و همچنان 
از آژانس های گردشگری، هتل و سایر 
فعاالن گردشگری خواهش می کنیم 
تعهد جدیدی به مسافر ندهند، چون 

عمال امکان پاسخگویی وجود ندارد«
وی ادامه داد: »بعضا مشاهده می شود 
چون آژانس توان بازگشت پول مسافر 
را ندارد، وعده می دهد با پایان تعطیالت 
نوروز، تورهای مناسبتی را هوایی و 
ریلی اجرا کند، اما وقتی شهرها رسما 
مسافر  پذیرش  از  کرده اند  اعالم 
معذورند و وضعیت عادی هنوز نشده 
است، چگونه می خواهند این تورها را 

اجرا کنند؟«.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان 
، از تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه 
مالیات بر ارزش افزوده زمستان ۱۳98 
تا پایان فروردین ماه سال جاری برای 
تمامی مودیان و همچنین تمدید زمان 
سررسید پرداخت مالیات بر ارزش 
افزوده برای برخی گروه های اقتصادی 

تا پایان اردیبهشت ماه امسال خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور 
مالیاتی استان کرمان ، محمد سلمانی 
با اشاره به شیوع بیماری کرونا در کشور 
و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن تاکید 
کرد: حمایت های پیش بینی شده دولت 
برای کاهش اثرات اقتصادی ناشی از 
شیوع این بیماری، معطوف به بخش 
های غیردولتی به ویژه بخش خصوصی 

است.
وی با اشاره به دستورالعمل صادره از 
سوی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان 
امور مالیاتی کشور، خاطرنشان کرد: 
نظر به مصادف بودن مهلت تسلیم 
اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره 
چهارم ) فصل زمستان( سال ۱۳98 با 
تعطیالت نوروز و شیوع بیماری کرونا و 
همچنین با توجه به درخواست های 
مودیان محترم مشمول نظام مالیات بر 
ارزش افزوده و به منظور فراهم نمودن 
زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، 
بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات 
مالیات بر ارزش افزوده، مهلت تسلیم 

اظهارنامه فصل زمستان ۱۳98 تا پایان 
فروردین ماه تمدید می گردد. براین 
اساس، ادارات امور مالیاتی موظفند 
در مورد مودیان مالیاتی که اظهارنامه 
مالیات بر ارزش افزوده مربوط به 
دوره چهارم مالیاتی ) فصل زمستان( 
سال ۱۳98 را تا پایان روز یکشنبه 
مورخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳99 تسلیم 
 ۱۰۰ برخورداری  امکان  نمایند، 
درصد بخشودگی جرایم عدم تسلیم 
اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره 
مزبور و همچنین جریمه تاخیر در مدت 
یاد شده را در صورت درخواست کتبی 

برای مودیان فوق الذکر فراهم نمایند.
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان 
همچنین با اشاره به برخی گروه های 
اقتصادی که از سوی کارگروه مقابله 

با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع 
ویروس کرونا، به عنوان فعالیت های 
بسیار آسیب دیده معین شده اند، گفت: 
درخصوص گروه های اقتصادی اعالم 
شده طی بخشنامه شماره2۰۰/99/2 
مورخ۱۳99/۱/6 ، سررسید پرداخت 
مالیات بر ارزش افزوده تا پایان روز 
چهارشنبه مورخ ۳۱ اردیبهشت ماه 
۱۳99می باشد. لذا تا تاریخ یاد شده، 
محاسبه و مطالبه جریمه تاخیر موضوع 
ماده 2۳ قانون مالیات برارزش افزوده 
برای گروه های یاد شده موضوعیت 

ندارد.
گفتنی است گروه های اقتصادی اعالم 

شده در بخشنامه مذکور، عبارتند از:
۱- مراکز تولید وتوزیع غذاهای آماده 
اعم از رستوران ها، بوفه ها، طباخی ها، 

تاالرهای پذیرایی، قهوه خانه ها، اغذیه 
فروشی ها ) و موارد مشابه به تشخیص 

وزارت صنعت، معدن و تجارت(
2- مراکز مربوط به گردشگری شامل 
هتل ها، هتل آپارتمان ها، مجتمع های 
جهان گردی و گردشگری، مهمان 
پذیرها، مهمانسراها، مسافرخانه ها، 
زائرسراها، مراکز بوم گردی، مراکز 
اقامتی، پذیرایی، تفریحی و خدماتی 
بین راهی ) و موارد مشابه به تشخیص 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 

صنایع دستی(
۳- حمل و نقل عمومی مسافر درون 
شهری و برون شهری اعم از هوایی، 
جاده ای، ریلی و دریایی ) و موارد مرتبط 

به تشخیص وزارت راه و شهرسازی(
۴- دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری 

و زیارتی
5- تولید و توزیع پوشاک

6- تولید و توزیع کیف و کفش
7- مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، 

بستنی و آبمیوه
8- مراکز، باشگاه ها و مجتمع های 

ورزشی و تفریحی
9- مراکز و مجتمع های فرهنگی، 
آموزشی، هنری و رسانه ای ) و موارد 
مرتبط به تشخیص وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی(
۱۰- مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع 

دستی
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جدول مزایده
نوبت دوم

کاربریپالک ثبتیموضوعشماره فراخوانردیف
مساحت 

عرصه )متر 
مربع(

قیمت کل 
)لاير(

مبلغ تضمین 
شرکت در فرآیند 
ارجاع کار )لاير(

شرایط 
فروش

12098003501000034

واگذاری اراضی با کاربری های 
تفریحی، گردشگری، توریستی، 
هتل داری و سایر تأسیسات 

گردشگری -شهرستان سیرجان

قسمتی از پالک فرعی 
مفروز و مجزی شده از فرعی 
ازباقیمانده پالک 5087 اصلی 
واقع در بخش 36شهرستان 

کرمان-سیرجان 

گردشگری-
پذیرایی-
اقامتی

348012,876,000,000650,000,000
نقد و 
اقساط

دریافت اسناد و تحویل 
پیشنهاد ها

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از تاریخ نشر اولین آگهی به مدت حداقل 10 روزمهلت

گشایش پیشنهاد ها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

طبق اسناد مزایدهزمان

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

 نرخ بیکاری استان باالتر از میانگین کشوری

سیل کرمان به میدان تقابل تبدیل شده بود نه تعامل!

جعفـر رودری ظهر امـروز در کارگروه 
اقتصـادی، اشـتغال و سـرمایه گذاری 
حضـور  بـا  کـه  کرمـان  اسـتان 
محمدجـواد فدائـی اسـتاندار کرمـان 
و محمدرضـا پورابراهیمـی نماینـده 
مردم کرمان و راور در مجلس شـورای 
اسـالمی برگـزار شـد اظهـار داشـت: 
این جلسـه با موضوع اشـتغال اسـتان 
برگـزار می شـود.وی بـا بیـان اینکـه 
بـرای سـاماندهی اشـتغال نیازمنـد 
یـک نـگاه جامـع و از بـاال هسـتیم 
افـزود: هدف گـذاری اسـتان بـرای 
اشـتغال در سـال 99 حـدود ۴۰ هزار 
شـغل جدیـد اسـت.رئیس سـازمان 
مدیریـت و برنامه ریزی اسـتان کرمان 
بـا عنـوان اینکه تعـداد بیـکاران فعلی 

اسـتان حـدود صـد هـزار نفر بـرآورد 
شـده اسـت گفت: سـاالنه حـدود ۳6 
هزار نفـر جویـای کار بـه اسـتان وارد 
می شـود.وی بـا بیـان اینکـه نـرخ 
بیـکاری در دنیـا هیـچ وقـت صفـر 
نمی شـود امـا اگـر تـالش کنیـم بـه 
حـدود 8 درصد برسـیم عـدد ایده آلی 
اسـت افزود: نـرخ بیـکاری اسـتان در 
حـال حاضـر ۱۱.۴ درصـد اسـت کـه 
بایـد سـعی کنیـم کاهـش پیـدا کند.
رودری بـا ابـراز اینکـه سـال گذشـته 
ایجـاد شـغل بـرای ۳8 هـزار نفـر در 
اسـتان هدف گـذاری شـده بـود کـه 
محقق شـده اسـت گفت: نرخ بیکاری 
کشـور ۱۰.6 درصد اسـت که اسـتان 
از ایـن آمـار عقـب بـوده دارای نـرخ 

بیـکاری ۱۱.۴ درصـد اسـت.وی بـا 
اشـاره بـه اینکـه سیاسـت های ایجاد 
اشـتغال سـال 99 کشـوز هنـوز بـه 
اسـتان ابـالغ نشـده اسـت افـزود: 
تعریـف ایجـاد اشـتغال در سـه چهار 
سـال گذشـته تغییری نکرده است و 
بـر همـان منـوال فعالیـت می کنیم.
یحیـی صادقـی مدیـرکل کمیتـه 
امداد اسـتان کرمـان در این جلسـه 
بـا بیـان اینکـه کمیتـه امـداد 7۳ 
میلیـارد تومـان در سـال گذشـته 
تسـهیالت پرداخـت کـرده و هـزار 
و 82۱ شـغل ایجـاد کردیـم اظهـار 
داشـت: تـوان داریـم بـا مبلـغ کـم 
شـغل بیشـتر ایجـاد کنیم.مدیـرکل 
کمیتـه امـداد اسـتان کرمـان ادامه 

داد: سـاز و کار ایجـاد شـغل پایـدار 
گـر  در اسـتان متفـاوت اسـت و ا
همـکاری شـود توانایی ایجاد شـغل 
بیشـتر در اسـتان را داریم.مهـدی 
صنعـت،  مدیـرکل  د  حسـینی نژا
معـدن و تجـارت شـمال اسـتان 
کرمـان نیـز در ایـن جلسـه بـا بیـان 
اینکـه در اسـتان کرمـان بـر اسـاس 
نـا  کرو مدیریـت  مصوبـات سـتاد 
شـیوع بیمـاری کنتـرل شـده اسـت 
اظهـار داشـت: سـتاد پسـاکرونا در 
اسـتان تشـکیل شـده کـه در حـوزه 
اقتصـادی فعالیـت دارد و تقاضا دارم 
جلسـات این سـتاد به صـورت منظم 
مشـکالت  و  تشـکیل  اسـتان  در 

بررسـی و پیگیـری شـود.

ایسنا/کرمان استاندار کرمان با انتقاد از 
برخی از رفتارها در سیل اخیر در استان 
کرمان عنوان کرد: متاسفانه در مواجهه 
با سیل اخیر یک مسابقه مصاحبه به راه 
افتاده بود و شاهد یکسری تخریب ها و 
تبلیغ هایی بودیم که در حال بر هم زدن 
وحدت و تعامل در اســتان کرمان بود. 
اینکه مرتبا از سوی برخی مطرح شود 
که در منطقه جازموریــان و زهکلوت 
دولت کجاســت؟ یا فالن گروه و فالن 
ارگان کار نمی کنند! شــهردار منطقه 
کجاست؟ و ... اتفاقات خیلی بدی بود 
که همه زحمات مسئولین را برباد داد 

این در حالی است که فرهنگ ما کمک 
به مردم است و نه راه انداختن مسابقه 
مصاحبه بر علیه هم!دکتر »محمدجواد 
فدایی« عصر ۱6 فروردین ماه در جلسه 
ســتاد مدیریــت بحران بــا محوریت 
سیل اخیر سوم اســفندماه در جنوب 
و شرق اســتان کرمان گفت: یکشنبه 
ســوم فروردین بارندگی بیش از پیش 
بینی های اداره کل هواشناســی را در 
مناطق جنوبی شرقی اســتان کرمان 
شــاهد بودیم کــه باعث بــروز برخی 
مشکالت در این مناطق شد.وی با بیان 
این مطلب که در برخی از نقاط استان 

کرمان بارندگی ها سیل آسا بود، تصریح 
کرد: در جنوب اســتان شاهد سیالبی 
شــدن رودخانه ها بودیم به طوری که 
میزان بارندگی در شهرســتان کهنوج 
به حدود ۱۴۰ میلیمتر رسید.استاندار 
کرمــان از بحران هــای پیــش پای 
مسئوالن ســخن به میان آورد و اظهار 
کرد: متاســفانه در مواجه با این بحران 
برخی از خطــوط آب، برق و همچنین 
تلفن ها قطع و حــوزه خطوط ارتباطی 
دچار مشــکل جدی شــده بود.وی با 
یادآوری سیل های چند سال اخیر در 
جنوب استان کرمان بیان کرد: سیل بند 

دشــت جیرفت )ســیل بند خرم( در 
سال 52 یا 5۳ ساخته شــد و قرار بود 
این ســیل بند تا منطقــه جازموریان 
نیز ادامــه پیدا کند که متاســفانه این 
موضوع رها شده بود که در جلسه ویدیو 
کنفرانس با رییس جمهور در ایام نوروز 
99، از دکتر روحانی درخواست اجرای 
عملیات تکمیل این سیل بند تا منطقه 
جازموریان را دادیم که خوشــبختانه 
رییــس جمهور بــا این درخواســت 
موافقت و درخواســت ما به ســازمان 
برنامه و بودجه کشــور ارجاع داده شد 
تا تسهیالت الزم برای تکمیل این پروژه 
در اختیار اســتان کرمان قرار گیرد و 
اســتان نیز به صورت جدی پیگیر این 

تخصیص اعتبار خواهد بود.

در روز گذشته ۱۳ نفر از شهروندان در 
مرکز استان و شهرستان ها به کووید۱9 
مبتال شدند.آخرین بار در 27 اسفند 
تعداد مبتالیان در 2۴ ساعت در استان 
کرمان به ۱9 نفر رسیده بود.همچنین 
۱ نفر در 2۴ ساعت گذشته فوت شده 
وبه این ترتیب جمع مبتالیان به ۳۱۱ و 
مجموع فوت شدگان به ۳6 نفر رسید.اگر 
دوران نهفتگی بیماری در بدن انسان ها 
را تا ۱۴ روز درنظر بگیریم به نظر می رسد 
این نتیجه رفتار ما در 27 و 28 اسفند ماه 
است. همان روزهایی که تصاویر سایت ها 
از خروج مسافران در ابتدای تعطیالت 
نوروز خبر می داد.رئیس پلیس کشور در 
۴ فروردین گفت: بر مبنای اعالم پلیس 
راهنمایی و رانندگی در این ایام نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته، شاهد کاهش 
6۰ درصدی سفرها و ترددها هستیم 
البته باید بگویم این آمار در روزهای 
مختلف نوسان داشته است.آمار 2۴ 
ساعت گذشته کرمان را اگر نتیجه رفتار 
2 هفته قبل شهروندان بدانیم باید در 
روزهای آینده حاصل عید دیدنی های 
خانوادگی را شاهد باشیم.در روزهای 
گذشته دکتر شفیعی سخنگوی ستاد 
کرونا به خبرنگاران گفت: ویروس در 
روزهای اخیر در میان خانواده ها در حال 
شیوع است.بررسی خبرنگاران کرمان نو 
نشان می دهد که اکثر بستری شدگان 
در بیمارستان های استان حداقل یک و 
حداکثر 6 نفر از افراد خانواده خود را مبتال 
کرده اند.به نظر می رسد با توجه به تدارک 
نقاهتگاه از سوی ستاد مبارزه با کرونا 
بیماران بایستی پس از بهبودی حتما 
۱۴ روز را در نقاهتگاه به سر ببرند تا خطر 
انتشار بیماری در بین اعضای خانواده از 
بین برود.تجربه نشان داده است که ایزوله 
سازی بیمار بهبود یافته و بیماران دارای 
عالیم در منازل به خوبی انجام نمی شود 
و سهل انگاری کار دست هم استانی های 

محترم داده است.
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سقفذخیرهبنزینکارت
سوخت؛3۶۰لیتر

مدیر برنامه ریزی شــرکت ملی پخش فرآورده هــای نفتی گفت: 
کارت های سوخت قابلیت ذخیره ۳6۰ لیتر بنزین را دارند که با این 
حساب اگر فردی از ابتدای زمان سهمیه بندی از سهمیه اش استفاده 
نکرده باشد، سهمیه اردیبهشت ماه به آن فرد تعلق نمی گیرد.شهرام 
رضایی با بیان این که سقف تعریف شده برای کارتهای سوخت ۳6۰ 
لیتر است، اظهار کرد: به طور مثال اگر شخصی از زمان شروع طرح 
سهمیه بندی بنزین تاکنون تنها ۱۰ لیتر از سهمیه خود را استفاده 
کرده باشد، در اردیبهشت ماه فقط ۱۰ لیتر برای آن فرد شارژ میشود و 
5۰ لیتر باقی سوخت خواهد شد.به گزارش ایسنا وی با تاکید بر این که 
تاکنون برای کارت سوخت چنین سیستم و مکانیزمی تعریف شده 
است، تصریح کرد: اگر قرار باشد تغییری حاصل و این ۳6۰ لیتر به 
۴2۰ لیتر افزایش یابد و سهمیه اردیبهشت ماه نیز در آن ذخیره شود، 

به مصوبه هیات دولت نیاز است.
به گفته مدیر برنامه ریزی شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، 
شرکت ملی پخش تنها مجری است و قاعدتا در این دو هفته درباره 
این مســاله بحث خواهد شــد و منفی یا مثبت بودن این مساله را 
اطالعرسانی خواهیم کرد اما تاکنون تصمیم جدیدی در این باره اتخاذ 
نشده است.بامداد روز جمعه 2۴ آبان 98 بود که بنزین سهمیه بندی 
شد. بر این اساس قیمت بنزین معمولی سهمیه ای ) ماهانه 6۰ لیتر 
برای خودروهای شخصی( از قرار هر لیتر ۱5۰۰ تومان، قیمت بنزین 
معمولی غیرسهمیه ای از قرار هر لیتر ۳۰۰۰ تومان و قیمت بنزین 

سوپر نیز از قرار هر لیتر ۳5۰۰ تومان تعیین شد.

کرمــان - در حالیکــه مــردم یک و 
ــود کرونا ــای خ ــم در خانه ه ــاه و نی م

نشســته انــد کــه ویــروس 
ــا  ــن روزه ــا ای ــد ام ــت دهن ــوس را شکس منح
انتفــاع برخــی از اصنــاف از ســالمت عمومی در 

سکوت مسئوالن سبقت گرفته است.
ــتاد  ــات س ــود مصوب ــا وج ــتان ها: ب ــروه اس گ
کرونــا در اســتان کرمــان در خصــوص فعالیــت 
ــت  ــان و ممنوعی ــه در کرم ــاف دوازده گان اصن
ــا  ــان ام فعالیــت ســایر صنــوف در اســتان کرم
از صبــح امــروز برخــی از مغازه هــای مرتبــط بــا 
صنــف کشــاورزی بــا دســت بــه دســت کــردن 
ــتقلی آن را  ــچ ارگان مس ــه هی ــک ک ــک پیام ی
تأییــد نمی کنــد و در آن درخواســت وزارت 
جهــاد کشــاورزی از معــاون اول رئیــس جمهور 
مــورد توجــه قــرار گرفتــه، واحدهــای تجــاری 

ــد. ــرده ان ــال ک را فع
ــاق  ــی ات ــا بازرس ــر ب ــگار مه ــری خبرن پیگی
اصنــاف و ۱2۴ نیــز در ایــن خصــوص تنهــا بــه 
ــور  ــک اپرات ــا ی ــی ب ــاه تلفن ــت کوت ــک صحب ی
ختــم شــد و آن اینکــه صنــوف مرتبط با ســم و 

ــد. ــت دارن ــازه فعالی ــود اج ک
امــا اینکــه ایــن اجــازه از کجا صادر شــده اســت 
مشــخص نیســت چون عمــاًل مشــاور اســتاندار 
کرمــان تاکیــد کــرد کــه از ســوی ســتاد کرونــا 
در اســتان هیچ اجــازه ای بــرای فعالیــت صنفی 
ــی صــادر نشــده  ــه قبل ــاف دوازده گان جــز اصن
اســت و دانشــگاه علوم پزشــکی نیــز بــا فعالیت 

ــد موافقــت نکرده اســت. اصنــاف جدی
تــالش خبرگــزاری مهــر بــرای گفتگــو بــا 
رئیــس اتــاق اصنــاف اســتان نیــز تــا کنــون بی 

ــت. ــوده اس ــه ب نتیج
عبــاس تقــی زاده، مشــاور اســتاندار کرمــان در 
گفتگو بــا مهــر اظهارداشــت: هــر گونــه فعالیت 
اصنــاف باید بــا موافقــت ســتاد کرونا در اســتان 
کرمــان انجام شــود و هیــچ نــوع دســتور العمل 

ــل اجرا نیســت. دیگــری قاب
ــوع  ــن موض ــالف ای ــورت خ ــت: در ص وی گف
ــورد  ــاف م ــا اصن بازرســان ۱2۴ و اســتانداری ب

ــد داد. ــام خواهن ــی انج ــورد قانون ــر برخ نظ
ایــن در حالــی اســت کــه در یــک مــورد خــاص 
ــزاری  ــاس خبرگ ــار تم ــن ب ــود چندی ــا وج ب
مهــر هیــچ اقدامــی از ســوی مراکــز بازرســی و 

نظــارت انجــام نشــده اســت.
رئیــس روابــط عمومــی دانشــگاه علوم پزشــکی 
ــی از بازگشــایی برخــی  ــراز نگران ــا اب ــان ب کرم
ــوم  ــا وجــود مخالفــت دانشــگاه عل ــاف ب از اصن
پزشــکی اظهارداشــت: ســتاد کرونــا در کرمــان 
هیــچ تصمیــم گیــری در خصــوص بازگشــایی 

ــداده اســت. اصنــاف جدیــد انجــام ن
بهجزاصنافدوازدهگانهسایراصناف

حقفعالیتندارند
محمــد ثمــره افــزود: مــردم یــک مــاه و نیــم در 
ــه امیــد کنتــرل بیمــاری  خانه هــا مانــده انــد ب
ــا و اگــر تصمیــم گیریهــای غیــر علمــی و  کرون
ــاف  ــی از اصن ــایی برخ ــب بازگش ــی موج اصول
ــا  ــود ب ــان ش ــتان کرم ــروس در اس ــیوع وی و ش
اپیدمــی و ســیر صعــودی مــوارد بیمــاری طــی 

روزهــای آینــده مواجــه خواهیــم شــد.
ــایی  ــاف بازگش ــه اصن ــت: در صورتیک وی گف
ــاری  ــیوع بیم ــد ش ــوج جدی ــاهد م ــوند ش ش

ــود. ــم ب ــا خواهی کرون
مــردم یــک مــاه و نیــم در خانه هــا مانــده 
ــر  ــا و اگ ــاری کرون ــرل بیم ــد کنت ــه امی ــد ب ان
ــی موجب  تصمیم گیریهــای غیر علمــی و اصول
بازگشــایی برخــی از اصنــاف و شــیوع ویــروس 
ــیر  ــی و س ــا اپیدم ــود ب ــان ش ــتان کرم در اس
صعــودی مــوارد بیمــاری طــی روزهــای آینــده 

ــد ــم ش ــه خواهی مواج
وی بــا اشــاره بــه شــیب مالیــم افزایــش مــوارد 

ــت: کادر  ــان گف ــهر کرم ــتان و ش ــا در اس کرون
درمانــی طــی دو مــاه گذشــته بــه شــدت تحت 
ــی ناشــی از  ــار روان ــم ب ــردم ه ــوده و م فشــار ب
خانــه مانــدن را تحمــل کــرده انــد کــه بتوانیــم 
وضعیــت اســتان کرمــان را کنتــرل کنیــم کــه 
ــتیم  ــی داش ــی خوب ــبختانه موفقیت های خوش
ــرانه موجــب  ــای خودس ــم گیریه ــر تصمی و اگ
بازگشــایی اصناف شــود تمــام این دســتاوردها 

ــاد مــی رود. ــه ب ب
ــاران  ــداد بیم ــی تع ــش ناگهان ــت افزای وی عل

ــت  ــوج مســافرت ها و فعالی ــز م ــان را نی در کرم
اصنــاف در هفتــه پایانــی ســال 98 بــود و حــاال 
ــاران کرونایی  ــج آن را در آمار افزایشــی بیم نتای

می بینیــم.
چرابرخیازصنوفبدونتوجهبه
مصوباتستادکرونافعالشدند

یکــی از شــهروندان کرمانــی در گفتگــو بــا مهر 
ــال  ــه فع ــه ب ــا توج ــته ب ــد: از روز گذش می گوی
ــن  ــاورزی چندی ــوف کش ــی از صن ــدن برخ ش

ــگاه  ــتانداری، دانش ــاف، اس ــاق اصن ــا ات ــار ب ب
ــای  ــماره تلفن ه ــی ش ــکی و تمام ــوم پزش عل
ــالف  ــا برخ ــه ام ام ــاس گرفت ــده تم ــالم ش اع
ــا برخــی از اصناف  آخریــن اطالعیه ســتاد کرون
ــه کار کــرده انــد و  ــا حمایــت صنــف شــروع ب ب
تــالش صــورت گرفتــه بــرای برخــورد بــا آنهــا 

ــوده اســت. ــی نتیجــه ب ــز ب نی
اصنــاف اکثــراً در مجــاورت بــا خانه هــای 
ــی از  ــردن یک ــاز ک ــا ب ــتند و ب ــکونی هس مس
مغازه هــا مــردم بــا تصــور اینکــه مشــکل تمــام 

شــده ســایر مغازه هــا را بــاز می کننــد
وی افــزود: اصنــاف اکثــراً در مجــاورت بــا 
ــاز کــردن  ــا ب خانه هــای مســکونی هســتند و ب
یکــی از مغازه هــا مردم بــا تصــور اینکه مشــکل 
ــد و  ــاز کــرده ان تمــام شــده ســایر مغازه هــا را ب
مــردم در حــال عــادی ســازی زندگــی و حضور 

در خیابان هــا هســتند.
ایــن در حالیســت کــه خبرنــگار مهــر در گفتگو 
ــا روابــط عمومــی ســازمان صمــت در اســتان  ب
کرمــان در این خصــوص اســتعالم کــرد و طبق 
ــچ  ــط عمومــی ســازمان صمــت هی اعــالم رواب
صنفــی جــز صنف هــای دوازده گانــه حــق 

ــد. شــروع فعالیــت ندارن
ــری از  ــرای جلوگی ــاف ب ــاق اصن ــه ات اطالعی
فعالیــت اصنــاف /   اســتانداری: فعالیــت صنوف 

ــت ــع اس ــه بالمان ۱2 گان
ــن شــرح  ــه ای ــه روز پنجشــنبه ب ــن اطالعی مت
اســت؛با توجــه بــه افزایــش آمــار روزانــه 
ــی  ــتاد مل ــه س ــاس مصوب ــر اس ــان و ب مبتالی
مدیریــت و مقابلــه بــا بیمــاری کرونا، بــه اطالع 
می رســاند: اجــرای طــرح فاصله گــذاری 
ــی(  ــت )تعطیل ــت فعالی ــی و محدودی اجتماع
اصنــاف و کســب و کارهــای غیرضــروری، 
ــاه،  ــن م ــتم فروردی ــا بیس ــل، ت ــق روال قب طب
ــا  ــت.اما ب ــده اس ــد ش ــور، تمدی در سراسرکش
ــه  ــوف ب ــی از صن ــوق برخ ــه ف ــود اطالعی وج
خصــوص در حــوزه کشــاورزی کار خــود را 

ــد. ــرده ان ــروع ک ش

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی 
استان کرمان گفت: پیش بینی می ادارهکار

شود در اسفند 98 و فروردین ماه 
جاری در استان کرمان ۱۰۰ هزار شغل به علت 
شیوع ویروس کرونا صدمه دیده باشند و بیش از 
یک هزار میلیارد تومان به اقتصاد استان ضرر وارد 
شده است.»رضا اسماعیلی« امروز شنبه ۱6 
فروردین ماه در اولین جلسه کارگروه اقتصادی، 
اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمان در سال 
99 اظهار کرد: در نیمه دوم سال 98 کارگروه 
اشتغال را با ترکیب جدید اداره و در طول سال ۱۰ 
جلسه برگزار کردیم که ۴6 دستور کار و 6۱ 
مصوبه داشتیم که همه مصوبات ۱۰۰ درصد اجرا 
شده است.وی افزود: براساس تقسیم بندی، گروه 
کاری اشتغال و سرمایه گذاری باید شش وظیفه 
را انجام می داد که اقدامات مختلفی در این زمینه 
صورت گرفته، از جمله اینکه در سال گذشته 
بیش از ۳7۰۰ طرح برای دریافت تسهیالت به 
بانک معرفی و بیش از 8۰۰۰ هزار شغل در حوزه 
های کمتر توسعه یافته ایجاد شده است.
اسماعیلی تصریح کرد: رفع موانع تولید مربوط به 
اشتغال، بررسی وضعیت و نظارت بر بازار کار 
استان و ارائه راه حل برای کاهش بیکاری از دیگر 
فعالیت های گروه کاری اشتغال و کارآفرینی بوده 
و در راستای تدوین سامانه جامع بازار کار استان، 
زیرساخت مهیا و منتظر اجرا است که این مرحله 
نیاز به اعتبار دارد.مدیرکل کار، تعاون و رفاه 
اجتماعی استان کرمان با اشاره به اینکه در سال 

98 تعداد ۳8 هزار شغل در استان کرمان ایجاد 
کرده ایم و ۳7 هزار و 727 شغل ایجاد شده 
راست آزمایی شده است افزود: در حوزه 
تسهیالت توسعه روستایی سهم استان کرمان 
۴9۰ میلیارد تومان بوده که تاکنون 52۰ 
میلیارد تومان مصوب بانک است و ۴7۰ میلیارد 
تومان پرداخت شده و پیش بینی است برای 
8۰۰۰ نفر در این حوزه شغل ایجاد شود.)از 
سهمیه استان هایی که جذب نکردند، ۳۰ 
میلیارد تومان بیشتر جذب کردیم(.اسماعیلی 
و  خانگی  خرد،  اشتغال  در  کرد:  اظهار 
خوداشتغالی سهم ابالغی استان 2۳8 میلیارد 
تومان بوده که 2۰۰ میلیارد تومان تاکنون ابالغ 

شده است.وی با اشاره به فعالیت کاریابی های 
استان کرمان بیان کرد: ۱7 هزار و 658 نفر 
جوینده کار در سال گذشته در کاریابی های 
استان ثبت نام کرده و ۱۳ هزار و 2۰7 فرصت 
شغلی در کاریابی های استان ثبت شده است.

اسماعیلی ادامه داد: ۱۳ هزار و 68 نفر از سوی 
کاریابی ها معرفی شده و مجموع به کار گمارده 
های ما از کاریابی ۳7۳۰ مورد است.مدیرکل 
کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان کرمان در 
ادامه تصریح کرد: در ده ماهه سال 97 بیش از 

۳۱8 هزار بیمه شده اجباری در استان کرمان 
داشته ایم که در سال 98 این عدد به ۳۴۳ هزار 
و 86۳ نفر افزایش یافته یعنی 25 هزار و 6۱2 
نفر بیمه شده اجباری اضافه شده است.وی 
افزود: در بیمه های خاص در سال گذشته 
کاهش بیمه شده داشتیم که در گروه قالی بافان 
و کارگران ساختمانی این مسئله واضح است.
اسماعیلی با اشاره به اینکه پیش بینی می شود 
در اسفند 98 و فروردین ماه جاری در استان 
کرمان ۱۰۰ هزار شغل به علت شیوع ویروس 
کرونا صدمه دیده باشند و بیش از یک هزار 
میلیارد تومان به اقتصاد استان ضرر وارد شده 

است .

تناقضهایکروناییدرکرمان

فعالیت برخی از اصناف بدون اطالع ستاد کرونا

مدیرکلکارورفاهاجتماعیاستان:

کرونا بیش از هزار میلیارد تومان به اقتصاد استان ضرر زد

گزارش
مهر

چهرژیمغذاییبرایبیمارانتب
دارومبتالبهکرونامناسباست؟

کارشناس تغذیه گفت: برای مقابله با بیماری کرونا )کووید ۱9(، 
بهترین شیوه ارتقا و تقویت سیســتم ایمنی بدن با داشتن رژیم 

غذایی مناسب است.
هنگامه مهدوی نیا کارشناس تغذیه در بیمارستان شفای کرمان 
در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 
از کرمان، گفت: آنچه از بررسی متون علمی و گزارش های مراکز 
پژوهشی معتبر می توان استنباط کرد این است که برای مقابله با 
بیماری کرونا )کووید ۱9(، بهترین شــیوه ارتقا و تقویت سیستم 

ایمنی بدن است.
او افزود: در اینجا به چند نکته در خصوص رژیم غذایی بیماران تب 

دار و مبتال به کووید ۱9 اشاره می شود:
- تغذیه مناسب از جمله راه های مهم حفظ سالمت است و از این 
طریق می توان بسیاری از بیماری ها را مهار و مانع از بروز آن ها شد.

از مصرف غذا های سنگین و دیرهضم پرهیز شود.
- مصرف مایعات مانند چای کمرنگ توصیه می شود.

- یبوست فرد بیمار حتما رفع شود.
- مصرف ســبزیجات و میوه جات توصیه می شود )به شرطی که 

کامال شسته و ضد عفونی شوند(.
- مصرف مواد پروتئینی خصوصا گوشت سفید توصیه می شود.

- سوپ رقیق از مرغ و سبزیجات انتخاب مناسبی است.
- مصرف آب میوه طبیعی توصیه می شود.

- غذا های سبک مانند حریره آرد برنج )آرد برنج، آب، بادام و کمی 
شکر( مفید هستند.

- از مصرف مایعات و آب سرد پرهیز کنید.
- در صورت یبوست استفاده از خاکشیر مفید است.

- اگر بیماری که به کرونا مبتال شــده از قبل رژیم غذایی خاصی 
داشته، مانند بیمار دیابتی یا فردی که به پروتئین گندم حساسیت 

دارد، نباید رژیم غذایی خود را قطع کند.
- بهتر است بیماران از مصرف ترکیبات حاوی شکر خودداری کنند.

- اگر بیمار دارو های کورتون دار مصرف می کند، میزان ســدیم 
غذایش را کم کند.

- کال پیروی از رژیم غذایی مایع خصوصا سوپ ها توصیه می شود.
- دریافت مایعات کافی از قبیل آب میوه توصیه می شود.

- دریافت غذا های بدون ادویه توصیه می شود.
- اســتفاده از منابع غذایی حاوی ویتامیــن C مانند مرکبات در 

کاهش طول درمان مؤثر است.
- غذا ها باید کامال جویده شوند.

- در صورت بروز اسهال می توان از محصوالت پروبیوتیک موجود 
در بازار استفاده کرد. بهتر است غذا ها متنوع و در چند وعده سبک 
تهیه و استفاده شوند که اشتهای بیمار برای غذا خوردن بهتر باشد.

- خوردن وعده های حجیم بــه هیچ عنوان بــرای بیمار توصیه 
نمی شود.

او بیان داشــت: بیماران با رعایت رژیم غذایی مناسب می توانند 
سیستم ایمنی بدن خود را تقویت کنند و زود تر بهبود یابند.

فرماندار ریگان گفت: وزش توفان شدید شن در این شهرستان از شب 
گذشته موجب قطع برق ۳۰ روستای این شهرستان شد.

امین باقری روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: توفان 
شن موجب شکستن برخی تیرهای برق و خاموشی ۳۰ روستای 

ریگان شد.
وی عنوان کرد: توفان شن و گرد و غبار شدید با غلظت 6۰ برابر حد 
مجاز در ریگان موجب وارد آمدن خسارت 2۰۰ میلیون تومانی به 

فضای سبز شهری ریگان شد.
فرماندار ریگان افزود: گرد و غبار عالوه بر ایجاد مشکالت تنفسی برای 
۳۰ شهروند ریگانی راه ۴۰ روستای این شهرستان را نیز مسدود کرد 

که تالش برای برقراری راه های این مناطق ادامه دارد.
باقری از اعزام اکیپ های امدادی به منظور امدادرسانی به روستاهای 
محاصره در توفان خبر داد و بیان کرد: توفان شدید شن از شب 
گذشته تاکنون موجب تخریب 2۰ واحد مسکونی در شهرستان 

ریگان شد.
وی با اشاره به اینکه محور ترانزیتی ریگان به چابهار شب گذشته به 
مدت یک ساعت به دلیل بروز پدیده گرد و غبار مسدود بود افزود: با 
تالش نیروهای راهداری این محور بازگشایی و تردد در آن جاری شد.

فرماندار ریگان از بین رفتن پوشش گیاهی و افزایش کانون های 
بحران فرسایش بادی را دالیل بروز گرد و غبار شدید در این شهرستان 

برشمرد و خواستار تخصیص اعتبارات ملی در این زمینه شد.
باقری عنوان کرد: پروژه مالچ پاشی به مدت 2 سال در این شهرستان 
تعطیل شده که این امر بر مشکالت اهالی شهرستان ریگان افزوده 

است.
ریگان تا مرکز استان کرمان 285 کیلومتر فاصله دارد و بعد از 

خوزستان دومین نقطه کانون بحران فرسایش بادی در کشور است.

مدیر ستاد هماهنگی کانون فرهنگی هنری 
مساجد استان کرمان گفت: بیش از 5۰ هزار 
ماسک به همت این کانون در استان کرمان توزیع 
شد.حجت االسالم مصطفی گرجی، مدیر ستاد هماهنگی کانون 
فرهنگی هنری مساجد استان کرمان گفت : کانون های فرهنگی و 
هنری مساجد همگام با سایر دستگاه ها و اقشار به صورت جهادی 
در راستای کمک به کنترل ویروس کرونا فعالیت می کند.او افزود 
: کانون های فرهنگی و هنری مساجد در زمینه تولید و توزیع 
ماسک، ضد عفونی کردن معابر و توزیع بسته های غذایی فعال 
است از جمله می توان به کانون فرهنگی و هنری جامع المهدی 
مسجد حضرت ابوالفضل کرمان که هشت هزار ماسک تولید و 
در بین مردم توزیع کرده اشاره کرد.گرجی تصریح کرد: از جمله 
کانون های فعال دیگر می توان به کانون فرهنگی و هنری حضرت 
ولی عصر قاسم آباد رفسنجان اشاره کرد که با همکاری موکب 
خاتم االنبیاء و داشتن ۱5 چرخ خیاطی و ۳۰ نیروی فعال اقدام به 
تهیه و توزیع بیش از ۳۰ هزار ماسک کرده که در قالب سه کارگاه 

تولید و توزیع در مناطق روستایی به فعالیت مشغول است.
او بیان داشت : در حال حاضر بیش از 5۰ هزار ماسک توسط 
کانون های فرهنگی و هنری مساجد به صورت خودجوش و 

مردمی تهیه و توزیع کرده اند.
مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان 
کرمان اظهار داشت: از محل کمک های مردمی که در کانون های 
فرهنگی و هنری سیدالشهدا، امام حسین و والفجر مبلغ 5۱ 
میلیون و 5۰۰ هزار تومان در راستای تهیه و توزیع سبد غذایی 
برای ۴۴۰ خانواده نیازمند و آسیب دیده بیماری کرونا اختصاص 
یافته است.گرجی گفت: کانون فرهنگی هنری جواداالئمه 
شهرک صنعتی روزانه 5۰۰ لیتر محلول را تهیه کردند و اقدام 
به ضدعفونی کردن محله ها کرده همچنین این مجموعه تعداد 
شش هزار و 5۰۰ عدد قرص نان برای مناطق سیل زده خریداری 

و بسته بندی کرده است.

از ابتدای اپیدمی کرونا تاکنون ۳۱۱ نفر در استان 
کرمان بر اساس نتایج آزمایشگاهی به این بیماری 
مبتال شده اند وتعداد مبتالیان به کرونا از میان کادر 
درمان در استان کرمان باز هم افزایش یافت.بر اساس اعالم علوم 
پزشکی کرمان در 2۴ ساعت گذشته چهار نفر دیگر از کادر درمان 

استان کرمان به کرونا مبتال شده اند.
بدین ترتیب جمع مبتالیان کادر درمان استان به ۳۰ رسیده تا 
بیش از 9.5 درصد کل مبتالیان به کرونا در کرمان از میان کادر 
درمان باشند.این عدد اگرچه به خودی خود چندان نگران کننده 
به نظر نمی رسد اما در مقایسه با دیگر کشورها، زنگ خطر را در 
کرمان به صدا در می آورد.بر اساس ترجمه گزارشی که امروز مرکز 
بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری با عنوان »نتایج 
تحلیل بیماران مبتال به کروناویروس در چین« منتشر کرده، 
نتایج بررسی وضعیت ۱۰99 بیمار از 522 بیمارستان واقع در 
۳۱ شهر در چین نشان می دهد تنها 2.۰9 درصد بیماران قطعی از 
میان کادر درمان بودند.در همین حال بر اساس اعالم رسمی دولت 
چین، در مجموع از میان 8۱55۴ مبتال در این کشور مجموعا 
۱7۱6 نفر از کادر درمان بودند که نشان می دهد 2.۱۰ درصد 
بیماران قطعی جزو کادر درمان بودند.الجزیره هم اخیرا به نقل از 
مجله انجمن پزشکی آمریکا گزارش داده ۳.8 درصد از مبتالیان 
به کرونا در چین، جزو کادر درمان بودند که در حدود سه هزار نفر 
می شود. )از آنجایی که دولت چین در ارائه آمارهایی که چندان به 
نفعش نیست، سابقه خوبی ندارد، آماری که مجله انجمن پزشکی 

آمریکا ارائه داده، بیشتر می تواند به واقعیت نزدیک باشد.(
کمبود امکانات و کمبود نیرو )باعث خستگی و تضعیف سیستم 
ایمنی بدن کادر درمان می شود( از دالیل اصلی افزایش ابتال در 

میان کادر درمان است.

نقاهتــگاه ۱2۰ تختخوابی پیش بینی شــده برای 
بســتری بیمــاران کرونایی بــه همت قــرارگاه 
منطقه ای جنوب شــرق ارتش جمهوری اســالمی 
ایران در شهر کرمان افتتاح شــد. نقاهتگاه ۱2۰ 
تختخوابی پیش بینی شــده برای بستری بیماران 

کرونایی با حضور حجت االســالم والمســلمین »حســن علیدادی سلیمانی« 
نماینده ولی فقیه در استان و جمعی از مسئوالن استان در شهر کرمان افتتاح 
شــد. فرمانده قرارگاه جنوب شــرق ارتش در کرمان گفت: ارتش در کرمان از 
همان لحظات ابتدایی شــیوع ویروس کرونا در کشور پای کار آمده و رزمایش 
بزرگ لبیک یا امام خامنه ای را از 25 اسفندماه سال گذشته آغاز کرد و بیش 
از ۴65 تخت استراحتگاهی در 2 اســتان کرمان و سیستان و بلوچستان برای 

شرایط خاص تجهیز شده تا در صورت نیاز بتوان از آن استفاده کرد.

نقاهتگاه12۰تختخوابیبیمارانکرونایی
ارتشدرکرمانافتتاحشد

به گزارش خبرگزاری فارس از جیرفت، علی اصغر خیرخواه درباره آخرین 
وضعیت اجرای طرح غربالگری و مقابله با ویروس کرونا در حوزه دانشگاه 
اظهار داشــت: روند غربالگری ویروس کرونا در هفت شهرســتان جنوب 
کرمان و تمام مراکز غربالگری با حضور کارشناسان حوزه بهداشت ادامه 

دارد و تاکنون بیش از 67۳ هزار نفر در این طرح غربالگری شده اند.
معاون بهداشـت دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفت افـزود: تمام همشـهریان عزیز از دو مسـیر سـامانه 
تلفنی ۴۰۳۰ و سـامانه اینترنتی salamat.gov.ir در این غربالگری شـرکت کرده اند.خیرخواه با اشاره 
بـه طـرح فاصله گـذاری اجتماعی گفـت: مردم بـا رعایـت کـردن فاصله گـذاری اجتماعـی می توانند 
ضمن کمک به همـکاران ما در حوزه بهداشـت در مسـیر غلبه بر بیمـاری کووید ۱9 نیز موثر باشـند.
وی افزود: کماکان توصیه ما عدم سفر و در خانه ماندن مردم است چرا که رعایت این نکات، قطعا زنجیره 

انتقال این بیماری را در جنوب کرمان قطع خواهد کرد.

غربالگریکرونادرجنوباستان
ادامهدارد

فرماندار عنبرآباد گفت: بارندگی های اخیر به ۱7 مدرسه 
در سطح این شهرستان خسارت وارد کرده است.محمود 
رییسی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: طبق 
برآورد کارشناسان، خســارت وارده به مدارس شهرستان 
سه میلیارد ریال برآورد شده است.وی تصریح کرد: نشت 

آب از سقف و آســیب به گچ دیوارها و بدنه داخلی مدارس، ریزش چاه فاضالب برخی 
از مدارس، آب گرفتگی سالن و کالس ها از جمله خسارات بارش های اخیر است. وی 
بیشترین میزان خسارت را به آموزشــگاه آیت اهلل صدر روستای سعدآباد اعالم کرد و 
گفت: باتوجه به فرســوده بودن این مدرسه، ســقف و بدنه دچار ترک خوردگی شده 
که نیازمند تخریب و بازسازی کامل است.وی اظهار داشــت: برآورد هزینه تخریب و 
بازسازی مدرسه آیت اهلل صدر، نیازمند نظر کارشناسان سازمان نوسازی مدارس است.

بارشهایاخیربه1۷مدرسهعنبرآباد
خسارتواردکرد

پنجمیــن دوره مســابقات آنالیــن شــطرنج شهرســتان 
جیرفــت بــا معرفــی نفــرات برتــر بــه کار خــود پایــان 
داد.عمــار انجــم روز، رئیس هئیت شــطرنج شهرســتان 
ــتان  ــروه اس ــگار گ ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــت در گف جیرف
ــت:  ــان، گف ــوان از کرم ــگاران ج ــگاه خبرن ــای باش ه

مســابقات آنالیــن شــطرنج شهرســتان جیرفــت از 25 اســفندماه 98 بــا همــکاری 
ــه مــدت ۱۴ روز ادامــه دارد. ــه محــب نیــک آغــاز شــده اســت و ب خیری

ــزود:  ــرد و اف ــاره ک ــن اش ــابقات آنالی ــن مس ــن دوره ای ــزاری پنجمی ــه برگ او ب
ــه  ــنبه، س ــب های یکش ــت ش ــتان جیرف ــطرنج شهرس ــن ش ــای آنالی رقابت ه
 Lichess شــنبه و پنــج شــنبه راس ســاعت 2۱ در ســایت جهانــی و اپلیکیشــن

برگــزار می شــود.

پایاندورپنجممسابقاتآنالینشطرنج
درجیرفت

آمارهــا نشــان می دهنــد کــه تاکنــون، ســه 
میلیــارد و 9۰۰ میلیــون نفــر یعنــی بیــش از نیمــی 
از جمعیــت جهــان بابــت کرونــا در قرنطینــه 
هســتند. تــا عصــر جمعــه، شــمار مبتالیــان از 
ــک  ــت و نزدی ــه اس ــر رفت ــر فرات ــون نف ــک میلی ی

ــا  ــاری کرون ــه بیم ــال ب ــل ابت ــه دلی ــان ب ــر جه ــر در سراس ــزار نف ــه 5۴ ه ب
ــه  ــه گــزارش ایســنا ، تاکنــون 9۰ کشــور جهــان در قرنطین جــان باخته اند.ب
ــت،  ــه رف ــه قرنطین ــه ب ــه از روز جمع ــوری ک ــن کش ــد و آخری ــرار گرفته ان ق
تایلنــد اســت. 5۰ درصــد از مبتالیــان در قــاره اروپــا هســتند، قــاره ای کــه از 
ــاره جهــان اســت.همچنین 7۰ درصــد از  ــن ق لحــاظ میانگیــن ســنی پیرتری
ــگان  ــد. تعــداد جان باحت ــا تشــکیل می دهن ــز شــهروندان اروپ ــان را نی قربانی

ــی دارد. ــزار قربان ــا ۱۴ ه ــزار و ایتالی ــپانیا از ۱۰ ه در اس

تاکنوننیمیازمردمجهانبهدلیلکرونا
قرنطینهشدهاند

ســید محمد مهدی تهامــی، امیرمهدی رشــیدی و 
ابوالفضل نگاری زاده در مســابقات کشــوری لیوان 
چینی به ترتیب عناوین اول تا ســوم رقابت ها را از آن 

خود کردند.
به گــزارش خبرنگار گــروه اســتان های باشــگاه 

خبرنگاران جوان از کرمان، نخســتین دوره مســابقات مجازی لیــوان چینی با 
مشارکت گسترده لیوان چین ها در 5 رده ســنی در دو گروه دختر و پسر برگزار 
شد.این مسابقات با مشــارکت بیش از 25۰ نفر از ۱۰ استان به صورت مجازی در 
منزل انجام شد. ورزشکاران زرندی در این رقابت ها با کسب سه مقام اول، دوم و 

سومی خوش درخشیدند.
در پایان، در رده ی سنی ۱۱ تا ۱۳ سال، ســید محمد مهدی تهامی نیا بر سکوی 

نخست ایستاد و امیرمهدی رشیدی به مقام دوم دست یافت.

درخششزرندیهادرمسابقاتکشوری
لیوانچینی

توزیع۵۰هزارماسک
درکرمان

افزایشتعدادمبتالیانکادر
درمانیاستانبهکرونا

کانون
مساجد

کرونا

توفان برق ۳۰ روستای ریگان 
را قطع کرد

اسماعیلیاظهارکرد:دراشتغالخرد،خانگیوخوداشتغالیسهمابالغیاستان23۸میلیاردتومانبودهکه
2۰۰میلیاردتومانتاکنونابالغشدهاست.ویبااشارهبهفعالیتکاریابیهایاستانکرمانبیانکرد:1۷هزار
و۶۵۸نفرجویندهکاردرسالگذشتهدرکاریابیهایاستانثبتنامکردهو13هزارو2۰۷فرصتشغلیدر
کاریابیهایاستانثبتشدهاست.اسماعیلیادامهداد:13هزارو۶۸نفرازسویکاریابیهامعرفیشدهو
مجموعبهکارگماردههایماازکاریابی3۷3۰مورداست.مدیرکلکار،تعاونورفاهاجتماعیاستانکرماندر
ادامهتصریحکرد:دردهماههسال۹۷بیشاز31۸هزاربیمهشدهاجباریدراستانکرمانداشتهایمکهدرسال
۹۸اینعددبه3۴3هزارو۸۶3نفرافزایشیافتهیعنی2۵هزارو۶12نفربیمهشدهاجباریاضافهشدهاست.

بهعلتشیوعکرونابیشازیکهزارمیلیاردتومانبهاقتصاداستانضررواردشدهاست.

خبرخبرخبر

بانک مرکزی برای پیگیری شـکایت افراد 
از بانـک هایـی کـه اقسـاط بانکـی قـرض 
الحسـنه را به تعویق نینداخته اند سـامانه 
ای معرفـی کـرد.در پـی شـیوع ویـروس 
کرونا در کشـور بسـیاری از مشـاغل خرد 
با مشـکل بازپرداخت اقسـاط تسـهیالت 
بانکـی خـود روبـرو شـدند.از سـوی دیگر 
بـا کاهـش درآمـد خانوارهـا، مـردم نیـز 
بـا مشـکل بازپرداخـت اقسـاط وام هـای 
خـود روبرو شـدند.از ایـن رو شـورای پول 
و اعتبـار ۱۳ اسـفند 98 بازپرداخت برخی 
تسـهیالت را بـه تعویـق انداخت.بـه گفته 
رئیـس بانـک مرکزی ایـن مصوبه شـامل 
صاحبـان کسـب و کار و مشـاغل خـرد و 
همچنین اقساط تسـهیالت قرض  الحسنه 
خواهـد شـد کـه طـی آن پرداخـت 
اقساط  شـان ۳ مـاه بـه تأخیـر خواهـد 
افتاد.ایـن درحالـی اسـت کـه بسـیاری از 
بانـک هـا ایـن مصوبـه را نادیـده گرفتـه 
و اقسـاط تسـهیالت قرض  الحسـنه را از 
حساب مشتریان برداشـت کردند. حال در 
راسـتای حمایت بانـک مرکزی از کسـب 
و کارهـای زیـان دیـده از شـیوع ویـروس 
کرونـا و تعویـق پرداخـت تسـهیالت آنها 
و همچنیـن تعویـق پرداخـت تسـهیالت 
وام هـای قرض الحسـنه در اسـفند 98 
و فروردیـن و اردیبهشـت 99، روابـط 
عمومـی بانـک مرکـزی در پـی ابـالغ 
بخشـنامه های مربوطـه بـه شـبکه بانکی 
بـه اطـالع می رسـاند چنانچـه ازحسـاب 
کسـانی کـه اقسـاط قرض الحسـنه دارند 
یـا از حسـاب ضامنیـن آنهـا در شـعب 
بانک هـا و موسسـات اعتباری، برداشـتی 
بابت اقسـاط انجام شـد، هموطنـان عزیز 
می تواننـد موضـوع را در سـامانه مربوطـه 
از طریـق سـایت بانـک مرکـزی یـا لینک 
https://www.cbi.ir/.ذیـل درج کننـد
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در ایـن اطالعیـه آمـده اسـت کـه قطعـا 
پیگیری الزم از طرف بانـک مرکزی انجام 

خواهـد شـد.

راهاندازیقرارگاه
خدماتاجتماعی

سپاهبرایخدمتبه
سیلزدگانجنوب

مسئول بسیج سازندگی سپاه استان 
کرمان با اشاره به جزئیات اقدامات 
گفت:  سیل زده  مناطق  در  سپاه 
برای  اجتماعی  خدمات  قرارگاه 
راه اندازی  سیل زدگان  به  خدمت 
شده است.سرهنگ پاسدار حجت اهلل 
پاداش در گفت وگو با خبرنگار تسنیم 
در رودبارجنوب، با بیان اینکه از اول 
فروردین امسال قرارگاه استانی سپاه 
در بحث سیل با حضور فرماندهی سپاه 
ثاراهلل استان تشکیل و پیش بینی های 
الزم انجام شده بود اظهار داشت:با تدبیر 
فرماندهی سپاه ثاراهلل استان چهار 
قرارگاه در بحث سیل در سراسر استان 
و در شهرستان های مختلف تشکیل 
شد.وی ادامه داد: این چهار قرارگاه در 
شمال با محوریت سپاه کرمان، جنوب 
با محوریت سپاه جیرفت، در شرق با 
محوریت سپاه بم و در غرب استان نیز با 
محوریت سپاه سیرجان و پشتیبانی سایر 
سپاه های شهرستانی راه اندازی شدند.

مسئول بسیج سازندگی سپاه ثاراهلل 
استان کرمان با بیان اینکه متاسفانه در 
جنوب استان کرمان شاهد وقوع سیل 
بودیم و از آنجا که پیش بینی های الزم 
شده بود بالفاصله به منطقه سیل زده 
اعزام شدیم افزود: فرماندهی سپاه ثاراهلل 
استان کرمان نیز شخصا در منطقه 
نزدیک  از  مشکالت  و  یافته  حضور 
بررسی شد.وی با عنوان اینکه شهر 
زهکلوت در رودبارجنوب بیشترین 
آسیب و خسارت را در سیل دیده بود 
به چهار قسمت تقسیم شد افزود: ورود 
نیروهای جهادی و امدادی غیربومی با 
توجه به امکان شیوع بیماری کرونا به 
منطقه ممنوع اعالم شد.پاداش با اشاره 
به اینکه قرارگاه خدمات اجتماعی برای 
خدمت به سیل زدگان نیز در جنوب 
راه اندازی شد گفت: تمام خیرین و 
نهادها کمک های خود را از این طریق 
ارسال کردند.وی با بیان اینکه نخستین 
اقدام خروج آب از منازل مردم و در 
مرحله دوم الیروبی و تمیز کردن خانه ها 
بود افزود: در مرحله سوم ضدعفونی 
منازل و شست وشوی فرش های مردم 
در دستور کار قرار گرفت که با ۱5 
کارواش در سطح منطقه هماهنگی 
شد و اقدام به شست وشوی فرش های 

مردم کردیم.

گـرد و غبـار و یکـی از مخاطـرات 
طبیعـی اسـت کـه  همیشـه گلـوی گزارش

اسـتان کرمـان را مـی فشـارد، بالیی 
کـه  زندگی را بـرای بسـیاری از هـم اسـتانی ها به 
خصـوص در شـرق اسـتان غیـر قابل تحمـل کرده 
اسـت، ایـن پدیـده مـوردی جدیـد نیسـت، سـال 
گذشـته نیز گرد و غبار آنقدر در اسـتان شـدید بود 
که  اهالـی ریـگان را به تخلیـه منازل مجبـور کرد، 
وقتی هوایی نیسـت چگونه بماننـد و زندگی کنند 
توفان های شـنی که در بسـیاری مواقـع آن چنان 
شـدید هسـتند که راه هـای ارتباطـی را غیـر قابل 
اسـتفاده مـی کننـد و بـرای مقابلـه بـا آن هـم 
تمهیداتی اندیشـیده شـده  که انگار این تمهیدات 
بـه انـدازه کافی ثمـر بخـش نبوده اسـت، یکـی از 
ایـن تمهیدات،  تشـکیل کار گـروه مقابله بـا گرد و 
غبار دراستان اسـت و همچنین تشـکیل دبیرخانه 
مقابله با  بـا گرد وغبـار، مرجـان شـاکری در مورد 
این  کارگـروه بـه کاغذ وطن گفته اسـت: در سـال 
گذشـته در این دبیـر خانه، اعتبـاری بـرای مقابله 
با گـرد و غبـار بـه  دو اداره منابع طبیعـی جنوب و 
شـمال اختصـاص داده شـده اسـت و ایـن اعتبـار 
بـرای جنـوب حـدود 28 میلیـارد و بـرای شـمال 

نزدیک به ۳۰ میلیارد بوده است.
تهدیدآالیندگیبیشاز۷۰برابرحدمجاز

مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان در 
گفـت و گویـی که بـا خبرنـگار ایرنـا داشـته، نیز 
گفتـه اسـت:اهالی شـرق ایـن اسـتان نیمـی از 
سـال گرفتـار گـرد و غبـار و توفان شـن هسـتند 
و ایـن  گـرد و غبار نفـس اهالـی شـرق کرمان را 
به شـماره انداختـه اسـت.و در چند روز گذشـته  
غلظت گـرد و غبار در شهرسـتان فهـرج و ریگان 
بـه بیـش از 7۰ برابـر حـد مجـاز رسـیده اسـت.
شـاکری تاکیـد کرد: مشـکل پدیـده گـرد و غبار 
و تامیـن سـالمت مـردم شـرق اسـتان بایـد در 
سـال جـاری به طـور ویـژه مـد نظـر قـرار گیرد. 
مدیـرکل حفاظـت محیط زیسـت اسـتان کرمان 
از مسـئوالن خواسـت، مشـکل مهار گـرد و غبار 
ایـن اسـتان را طـی سـال جـاری بـا توجـه بـه 

محرومیـت بسـیاری از مناطـق کرمـان و البتـه 
شـرایط حاکم به طـور ویژه بررسـی و رسـیدگی 
کننـد.از بیـن رفتـن پوشـش گیاهـی بـه دلیـل 
خشکسـالی هـای پیاپـی و وقـوع توفان شـن در 
ایـن شهرسـتان در بسـیاری از ایام سـال موجب 
بـروز ریزگردهـا و مختـل شـدن زندگـی اهالـی 

ایـن منطقـه می شـود.
قلعهگنجورودبارکانونهایبحرانی

فرسایشبادیدرجنوب
احمـدی مدیـر کل منابـع طبیعـی جنوب اسـتان 
ضمـن بیـان ایـن نکته کـه منابـع طبیعـی جنوب 
عضـو در دبیرخانـه کارگـروه مقابلـه با گـرد و غبار 
اسـت به کاغذ وطـن گفـت:  مـا در منابـع طبیعی 
جنـوب پـروژه هـای متنوعـی بـرای مقابله بـا این 
پدیده را دنبـال می کنیم  و بر اسـاس پـروژه هایی 
که بـرای منابـع طبیعی تعریف شـده، بیـش از 7۰ 
درصـد از اعتبـاری  را کـه برای مـا اختصـاص می 
دهنـد در  بحـث نهـال کاری در بیابـان هـا مصرف 
می شـود که عمـدا هـم در شهرسـتان هـای قلعه 
گنج و رودبـار جنـوب انجام می شـود زیـرا در این 
دو شهرسـتان، بیشـتری کانون بحرانی فرسـایش 
بـادی را داریـم. احمـدی یادآور شـد: که بسـیاری 
پـروژه هـای منابـع طبیعـی تعریـف شـده  بـرای 
مقابلـه با گـرد و غبـار، پیشـرفت فیزیکـی بیش از 
9۰ درصدی دارنـد اما فقط  5۰  درصـد از اعتباری 
که بـرای منابـع طبیعـی جنوب در سـال گذشـته  
در نظـر گرفته شـده اسـت به ایـن اداره داده شـده 
اسـت  و عـدم تخصیـص کامـل اعتبـار مشـخص 
شـده، نگران کننده اسـت و این نگرانـی کلی ومهم 
اسـت زیرا حدود ۴ هزار هکتار در سـال گذشته در 
جنوب، جنگل کاری انجام شـده  و بیـش از 2 هزار 
هکتار هـم در شـمال انجام شـده اسـت کـه جمعا 
حدود 6 هزار هکتار در اسـتان کرمان جنگل کاری 
انجـام شـده کـه  بـه دلیـل مقابلـه بـا ریز گـرد ها  
بوده اسـت و اگر این اعتبار امسـال  و یا سـال های 
آینده تامین نشـود  به طـور جدی با بحـران مواجه 
مـی شـویم. بـه گفتـه مدیـر کل منابـع طبیعـی 
جنـوب28 میلیـارد و 7۰۰ میلیـون تومـان اعتبار 
برای مقابلـه به گـرد وغبـار در کارگـروه مقابله، به 
جنـوب اسـتان تخصیـص یافتـه اسـت. وی تاکید 
کرد:  تمـام نگرانـی ما در بحـث  آبیاری ایـن پروژه 

های جنگل کاری اسـت  که به جز امسـال، ۳ سال 
دیگر نیـاز به آبیـاری و مراقبـت دارنـد و گرنه همه 
خشـک شـده و از بیـن مـی رود. پیـش از ایـن  نیز 
فدایـی اسـتاندار کرمـان نیـز مجموعـه اقدامـات 
منابـع طبیعـی اسـتان در زمینـه بیابـان زدایی را 
بسـیار خـوب ارزیابـی کـرد و گفـت : بـا توجـه به 
وسـعت اسـتان و پدیـده گردوغبـار ایـن اعتبارات 
کافی نیسـت و پیگیـر اعتبارات بیشـتر هسـتیم .
افزایشآالیندگیوبهخطرافتادنسالمتی

شـاخص آالیندگـی ناشـی از ذرات معلـق در هوا 
بین صفـر تـا 5۰ هـوای پـاک، 5۰ تـا ۱۰۰ هوای 
سـالم، بیـن ۱۰۰ تـا ۱5۰ هـوای ناسـالم بـرای 
گروه هـای حسـاس، ۱5۰ تـا 2۰۰ هوای ناسـالم 
برای تمـام افـراد و از 2۰۰ به باال خطرناک اسـت.
ذرات معلـق هـوا )PM( اصطالحی اسـت که برای 
توصیـف ذرات جامـد و مایع پراکنده شـده در هوا 
اسـتفاده می شـود.ذرات معلـق هـم از نظر جنس 
و هـم از نظـر سـایز بسـیار متنـوع اسـت ولـی بـا 
توجـه بـه انـدازه آنهـا به سـه نـوع ذرات درشـت 
 fine( ذرات ریـز PM۱۰ یـا )coarse particles(

 ultra fine( و ذرات بسیار ریز PM۲.۵ یا )particles

particles( یـا PM۰.۱ تقسـیم می شود.سـازمان 

بهداشـت جهانی برآورد کـرده که سـالیانه حدود 
پانصد هزار نفـر براثـر مواجهه بـا ذرات معلق هوا، 
دچـار مـرگ زودرس می شـوند.عمده ذرات معلق 
در گردوغبـار انـدازه ای بیـن ۰.۱ تـا ۱۰ میکرون 
دارنـد.ذرات بـا انـدازه کمتـر از ۰.25 میکرون در 
سیسـتم تنفسـی برای مدت نسـبتاً طوالنی باقی 
می ماننـد.در گـزارش مرکز پژوهش هـای مجلس 
کـه دی سـال گذشـته منتشـر شـد، آمـده که در 
زمـان وقـوع گردوغبـار، هر فـرد به طور متوسـط 
6.62۴ گـرم گردوخـاک را وارد ریه هـای خـود 
می کند.ایـن امـر باعـث آسـم، آلـرژی، صدمـه به 
کلیه و کبد می شـود.همچنین سـازمان بهداشـت 
جهانـی اعـالم کـرده ذرات معلـق کوچک تـر از 
۱۰ میکـرون می تواننـد منجـر به مرگ کـودکان 
زیر یـک سـال شـوند.در صـورت اسـتمرار توفان 
گردوخـاک، بـه ازای افزایـش هـر ۱۰ میکروگرم 
در مترمکعـب، 6 درصـد نـرخ مرگ ومیـر افزایش 
می یابد.بـه ازای همیـن میزان بیماری هـای قلبی 
۱2 درصـد افزایش می یابـد. زندگی وقتی سـخت 
تر می شـود کـه ایـن آالیندگی هر سـال بـا جان 
و سـالمتی افـراد جامعـه، بـازی کنـد و تهدیـد 
کننده جدی ای برای اسـتان محسـوب می شـود.

بحران گرد  و غبار استان را تهدید می کند
به گفته مدیرکل منابع طبیعی جنوب برای مقابله با گرد و غبار حدود ۴ هزار هکتار جنگل کاری در جنوب استان انجام شده که برای نگهداری آن به اعتبار نیازاست

نجمهسعیدی
دبیر تحریریه

 مدیـرکل بحران اسـتانداری 
کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه بحران

میـزان خسـارت سـیل در 
جنوب اسـتان کرمان ۱2۳۰ میلیارد تومان 
اعالم شـده اسـت گفت: ۳۰۰ خانوار کمیته 

امداد در این سیل دچار خسارت شدند.
از  تسـنیم  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
رودبار جنـوب، مجید سـعیدی امـروز در 
حاشـیه بازدید از مناطق سـیلزده جنوب 
اسـتان کرمان در جمع خبرنگاران اظهار 
داشـت: میزان خسـارت سـیالب سـوم و 
چهـارم فروردین مـاه جـاری در جنـوب 
اسـتان کرمان یـک هـزار و 2۳۰ میلیارد 

تومـان اعالم شـده اسـت.
وی افـزود: ایـن خسـارت در بخش هـای 
کشـاورزی، راه، زیربنایـی، آب و بـرق، 
مـدارس، معابـر و تاسیسـات شـهری و 
روسـتایی وارد شـده کـه بیشـترین آن 

مربـوط بـه کشـاروزی و راه اسـت.
مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتانداری 
کرمـان تصریـح کـرد: فرمانداری هـا بـا 
همکاری دهیاری و شـهرداری براسـاس 
مـاده 99 و ۱۰۰ قانـون شـهرداری ها، 
بـرای دخـل و تصرفـی کـه در حریـم 
رودخانه هـا انجـام شـده بایـد پیگیـری 
الزم را انجـام دهنـد و حکـم قانونـی را 

دریافـت و سـریعا اجـرا کننـد.
وی بـا بیـان اینکـه تکمیـل طرح هـای 
مطالعاتـی منابـع طبیعـی در باالدسـت 
مـورد  زهکلـوت  آبریـز  حوزه هـای 
تاکیـد اسـت گفـت: عملیـات اجرایـی 

مطالعـات باالدسـت رودبار جنـوب هم از 
اعتبار امسـال آغـاز می شـود تـا از منابع 
اسـتانی و یا ملی پیگیری شـود. سعیدی 
خاطر نشـان کـرد: طرح هایـی در حـوزه 
الیروبـی و دیوارسـازی رودخانه هـا در 
منطقـه زهکلوت و رودبار جنـوب در حال 
اجرا اسـت که با نظـارت و هماهنگی آب 
منطقـه ای انجـام می شـود تـا مهندسـی 

رودخانه هـا بـه هـم نخـورد.
وی با اشـاره به اینکـه بلوار ورودی شـهر 
زهکلـوت فاقد هرگونـه پل و کانـال عبور 
آب اسـت گفت: شـهرداری بـا هماهنگی 
راهـداری و فرمانـداری مسـیر عبـور را از 
باالدسـت تا دو مـاه آینـده آزاد می کنند.

مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتانداری 
کرمـان بـا بیـان اینکـه خسـارت بخـش 
کشـاورزی بـرآورد شـده و پـس از ابـالغ 

اعتبـارات جهـاد کشـاورزی کارهـا را 
پیگیـری می کند اظهـار داشـت:  با توجه 
بـه ضـرورت و فوریـت برخـی مناطـق 
آسـیب دیده جهـاد کشـاورزی جنـوب 
بـا اسـتفاده از اعتبـارات خسـارت سـیل 
دی ماه را بـا هماهنگی سـازمان مدیریت 
و برنامه ریـزی پیگیری کنـد و مجوزهای 

الزم را بگیـرد.
وی از خسـارت ۳۰۰ خانـوار کمیتـه 
امـداد در ایـن سـیل خبـر داد و گفـت: 
سـاخت و سـازها و تصرفاتـی نیـز در 
مسـیر رودخانه هـا انجـام شـده اسـت 
کـه فرمانـداری رودبار جنـوب طـرح 
آنهـا  جابجایـی  بـرای  کارشناسـی 
آمـاده می کنـد و از طریـق مـاده 99 و 
۱۰۰ قانـون شـهرداری ها نیـز پیگیـری 

. د می شـو

  

معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار کرمان با 
اشاره به خسارت های سیل فروردین ماه امسال به 
جنوب این استان گفت: عملیات اجرایی احداث 2۰۰ 
واحد مسکونی در مناطق ســیل زده رودبار جنوب 
آغاز شد. سیدمصطفی آیت اللهی موسوی شامگاه 
جمعه در نشست ستاد مدیریت بحران استان کرمان 
در رودبار جنوب افزود: عالوه بر احداث 2۰۰واحد 
مســکونی جدید تعداد ۳۰۰ واحد مسکونی متاثر 
از ســیل نیز نیازمند تعمیرات هستند که با حضور 
اکیپ ها انجام می شــود و کمک هــای بالعوض و 
تسهیالت قرض الحســنه نیز در اختیار متقاضیان 
قرار داده می شــود. وی اظهار داشت: بالفاصله بعد 
از وقوع سیالب در جنوب استان و خسارات وارده، 
تعمیر راه ها در دســتور کار قرار گرفت و اقدامات 
اولیه برای پل ها از جمله لوله گذاری و ترمیم انجام 
شد.معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با 
اشاره به رفع مشکل آب و برق ۱68 روستا طی دو روز 
عنوان کرد: سیل بندهای باال دست منطقه زهکلوت 
نیز باید در اســرع وقت و به فوریت از سوی منابع 
طبیعی در دستور کار قرار گیرد و تکمیل شوند.وی 
افزود: سد باالدست رودبار جنوب نیز در طراحی قرار 
گرفته و عملیات اجرایی آن به زودی آغاز می شود.  
آیت اللهی موسوی گفت: همه دستگاه های اجرایی 
استان و شهرستان، سپاه، بسیج و هالل احمر، همدل 
و همراه کار امدادرســانی و رفع نگرانی مردم را در 
برنامه داشتند و تمام دستگاه ها تا اتمام کار در منطقه 
خواهند ماند.وی همچنین به حضور ماشین آالت 
سنگین از استان های یزد و هرمزگان در منطقه االن 

تشکر کرد و گفت: مجموع عملکرد همه در جهت 
رفع مشکل مردم است.معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری کرمان همچنین از عملیات ترمیم و تقویت 
و احداث سیل بند ورودی شهر زهکلوت بازدید و از 
تالش  نیروهای دستگاه های اجرایی، ارتش، سپاه، 
بسیج و نهادهای مردمی تقدیر و بر سرعت بخشی 
در اجرای طرح در راستای حل مشکالت شهروندان 

تاکید کرد.
یکهزارو23۰میلیاردتومانخسارتسیل

جنوبکرمان
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان، هم در 
این نشست میزان خســارت سیالب سوم و چهارم 
فروردین ماه جاری در جنوب اســتان را یک هزار و 
2۳۰ میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: این خسارت 
در بخش های کشاورزی، راه، زیربنایی، آب و برق، 
مدارس، معابر و تاسیسات شهری و روستایی وارد 
شده که بیشترین آن مربوط به کشاروزی و راه است.

مجید ســعیدی ادامه داد: فرمانداری با همکاری 

دهیاری و شهرداری براساس ماده 99 و ۱۰۰ قانون 
شــهرداری ها، برای دخل و تصرفی کــه در حریم 
رودخانه ها انجام شــده باید پیگیری الزم را انجام 
دهند و حکم قانونی را دریافت و سریعا اجرا کنند.

وی با تاکید بر تکمیل طرح هــای مطالعاتی منابع 
طبیعی در باالدست حوزه های آبریز زهکلوت بیان 
کرد: مطالعات باالدست رودبار جنوب هم از اعتبار 
امسال عملیات اجرایی آن آغاز می شود تا از منابع 
استانی و یا ملی پیگیری شــود.مدیرکل مدیریت 
بحران استانداری کرمان گفت: طرح هایی در حوزه 
الیروبی و دیوارسازی رودخانه ها در منطقه زهکلوت 
و رودبار جنوب در حال اجرا اســت که با نظارت و 
هماهنگی آب منطقه ای صورت می گیرد تا مهندسی 
رودخانه ها به هم نخورد.وی با اشــاره به اینکه بلوار 
ورودی شهر زهکلوت فاقد هرگونه پل و کانال عبور 
آب است، تاکید کرد: شهرداری با هماهنگی راهداری 
و فرمانداری مسیر عبور را از باالدست تا دو ماه آینده 

آزاد کنند.

۲۰۰ واحد مسکونی برای سیل زدگان جنوب 
کرمان احداث می شود

سیل در جنوب استان کرمان ۱۲۳۰ میلیارد تومان 
خسارت برجای گذاشت

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان 
گفت: سیالب اوایل نوروز امسال در جنوب کرمان ۱6۰ میلیارد 

تومان به راه ها و تاسیسات جاده ای خسارت وارد کرد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از 
کرمان، مسعود جمیلی، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
جنوب استان کرمان گفت: سیالب به 87 کیلومتر از جاده های 
ارتباطی جنوب کرمان بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد خسارت وارد کرده 
و 55 آبنما، 5 پل بزرگ از 2 تا 8 دهانه، ۱8 پل از یک متر تا 2 متر 
را تخریب کرده است.او خسارت به راه و تاسیسات جاده ای در 
جنوب کرمان را ۱6۰ میلیارد تومان دانست و افزود: خسارت 
سیل به جاده های جنوب کرمان به ویژه محور رودبار به ایرانشهر 
سنگین است که در هر بارندگی و جاری شدن سیالب سبب 
تخریب آبنما های ترمیم شده می شود که هم اکنون با حمل و لوله 
گذاری در محل تخریب ها مسیر برای تردد موقت و امداد رسانی در 

کمترین زمان ممکن بازگشایی شده است.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان 
بیان کرد: سنگین ترین خسارت به حوزه راه های شریانی و اصلی 
جنوب کرمان به پل بزرگ ورودی و خروجی بزرگراه خلیج فارس 
در ورودی شهر کهنوج وارد شده است که با تمهیدات راهداری، راه 
کنار گذر در این نقطه به همت مجموعه همکاران راهداری و حمل 
و نقل ایجاد شده است تا با تامین اعتبار استانی و کشوری بتوانیم 

کار احداث مجدد این پل را با جدیت دنبال کنیم.
جمیلی با بیان اینکه حجم خسارت های وارد شده در این سیالب 
جمع بندی و به دفتر مدیریت بحران استانداری ارسال شده است، 
تصریح کرد: هم اکنون دستگاه های راهداری در حال ترمیم آب 

بردگی های محور های اصلی در حاشیه راه ها هستند.

گزارش
ایرنا

محورهایارتباطیجنوبمتاثراز
خسارات1۶۰میلیاردتومانیسیل

معرفیسامانهثبت
شکایاتبرایتسهیالت

قرضالحسنه

استانکرمانیکیازاستانهایغبارخیزکشوراست

3۰۰خانوارکمیتهامداددراینسیلدچارخسارتشدند.

عباستقیزاده،مشاوراستاندارکرماندرگفتگوبامهراظهارداشت:هرگونهفعالیتاصنافبایدباموافقت
ستادکرونادراستانکرمانانجامشودوهیچنوعدستورالعملدیگریقابلاجرانیست.

ویگفت:درصورتخالفاینموضوعبازرسان12۴واستانداریبااصنافموردنظربرخوردقانونیانجام
خواهندداد.

ایندرحالیاستکهدریکموردخاصباوجودچندینبارتماسخبرگزاریمهرهیچاقدامیازسوی
مراکزبازرسیونظارتانجامنشدهاست.
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آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 139804019067001059/1 
پرونـده کالسـه  بدهـکار  فرزنـد کـرم  انـداز  رفعـت  خانـم  بـه  بدینوسـیله 

گـزارش1398/12/19 برابـر  کـه   139804019067001059/1
شـناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر چک شـماره 053865 بین شـما 

و اقای سـعد هللا شـول فرزند نعمت
هللا مبلـغ 24000000 ریـال بدهـکار مـی باشـید کـه بـر اثـر عـدم پرداخـت وجـه بسـتانکار 
درخواسـت صدور اجرائیه نموده پس از تشـریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسـه فوق در 
ایـن اجـراء مطـرح می باشـد لـذا طبق مـاده18/19 آئیـن نامه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی 
بشـما ابـالغ مـی گـردد از تاریخ انتشـار این آگهی کـه تاریخ ابالغ اجرائیه محسـوب اسـت 
فقـط یـک نوبـت در روزنامـه رسـمی چـاپ و درج ومنتشـر مـی گردد ظـرف مـدت ده روز 
نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام و در غیر این صـورت بدون انتشـار آگهـی دیگری 

عملیـات اجرائـی طبـق مقـررات علیه شـما تعقیب خواهد شـد.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی سیرجان- صالح آزادی
م الف 695

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 9600610
عليـه آقای علی عباسـی، نام پـدر: غالمعلی، شـماره ملـی :3071907974  متولد 
: 65/1/3 بـه نشـانی : سـیرجان بلـوار عباسـپور شـهرک امـام رضـا انتهـای بلـوار 
دانشـجو مسـتقیم جنـب مسـجد بنـی هاشـم منـزل غالمعلـی عباسـی بدهکار 
پرونـده کالسـه فـوق که برابر گـزارش 9700377 مـورخ 97/01/26 شـناخته نگردیـده اید ابالغ 
مـی گـردد که برابر سـند ازدواج  شـماره 13448 مورخـه 1391/06/30 بین شـما و خانم صفيه 
احمـدی نسـب مبلـغ 1/368/000/000   ریـال بدهـکار می باشـید کـه بر اثر عـدم پرداخت وجه 
بسـتانکار درخواسـت صدور اجرائیه نموده پس از تشـریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسـه 
فـوق در ایـن اجـراء مطـرح مـی باشـد لـذا طبـق مـاده 18/19آئیـن نامـه اجرائی مفاد اسـناد 
رسـمی بشـما ابـالغ مـی گـردد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهی کـه تاریخ ابـالغ اجرائیه محسـوب 
اسـت فقـط یـک نوبـت در روزنامـه درج ومنتشـر مـی گـردد ظـرف مـدت ده روز نسـبت بـه 
پرداخـت بدهـی خـود اقدام و در غیـر این صورت بدون انتشـار آگهی دیگری عملیـات اجرائی 

طبـق مقـررات علیه شـما تعقیب خواهد شـد. 
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی سیرجان - صالح آزادی- م الف 696

ایسنا/کرمان رییس اتاق اصناف جیرفت از عدم تمکین 
برخی اصناف از مصوبه ستاد مقابله با کرونا انتقاد 
کرد.»علی میرکهنوج«  در گفت وگو با ایسنا با اشاره به 
تبعیت اکثریت بازاریان شهرستان جیرفت از مصوبه ستاد مبارزه با کرونا 
ویروس و فاصله گذاری اجتماعی افزود: همه بازاریان و اصناف برای قطع 
زنجیره انتقال  و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا نسبت به تعطیلی 
بازار همکاری داشته اند.وی با انتقاد از عدم همکاری مسووالن ذیربط 
در برخورد با قانون شکنان در بازار جیرفت اظهار کرد: عده ای منفعت 
خودشان را بر سالمت جامعه ترجیح داده اند که مورد انتقاد و اعتراض اتاق 
اصناف نیز واقع شده است.میرکهنوج همکاری شورای تامین شهرستان  
جیرفت را در برخورد قانونی و قاطعانه با صنوف قانون شکن مورد تاکید 
قرار داد و گفت: انتظار است شورای تامین در این زمینه با اتاق اصناف 
همکاری کند زیرا اتاق هیچ اهرم اجرایی در دست  ندارد و وظیفه اش 

تذکر و ارسال گزارشات است. 

انتقادازعدمبرخوردبااصناف
متخلفدرجیرفت!

اصناف



روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی استان کرمان
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

نشانی کرمان: خیابان شهید بهشتی، کوچه شماره 10، نبش شرقی 2
نشانی جیرفت: خیابان مسجد جامع کوچه بن بست نرسیده بیمه مرکزی ایران

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

جیرفت: 09131488684     43213684-85- 034
تلفنخانه کرمان: 034-32487477

ایمیل تحریریه: 
kaghazevatan@gmail.com

ایمیل سازمان آگهی ها: 
kaghazevatan.adv@gmail.com 

مدیر اجرایی: حمید باقری 
مدیر داخلی: سمیه خدیشی
دبیرتحریریه: نجمه سعیدی

گرافیک: فاطمه خواجویی
صفحه آرایی: ندا صفاریان  

روابط عمومی: شکوفه نبی زاده
عکس: یاسر خدیشی

جامعه:  راضیه زنگی آبادی
توزیع: اصغر صانعی

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست . 

708 پیاپــی  شــماره  چهــارم     ســال       1398 فروردیــن   17 یکشــنبه   

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

سامانه ی پیامکی: 10003432117834  نمابر: 021-89776547
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کتابباباگوریو
نویســنده کتــاب، انــوره دو بالــزاک، در بابــا گوریــو کــه 
یکــی از مهــم تریــن و زیباتریــن آثــار اوســت، عمیقا به 
مفهــوم مهر پــدری و حماســه پــدر بــودن می پــردازد. 
»پــدری« و روابــط بیــن پــدر و فرزنــد همیشــه یکــی 
ــا  ــا باب ــوده اســت، ام ــزاک ب ــار بال ــای آث از مضمــون ه

گوریــو یــک مــورد اســتثنایی اســت.
بالــزاک نوشــتن بابــا گوریــو را ســه مــاه پــس از اینکــه 
ــدا از  ــاز کــرد و در همــان ابت ــود آغ ــدر شــده ب خــود پ

ــود. ــرش آگاه ب اهمیــت اث
ــه  ــاد گفت ــو زی ــا گوری ــورد باب ــش در م او در مکاتبات

اســت:
» اثر بزرگی را شروع کرده ام، بابا گوریو «

ــود  ــان خواهــد ب » چیــزی کــه کامــال خــالف انتظارت
ــادی « ــر بنی ــک اث ــا گوریوســت، ی باب

» بــه بابــا گوریــو بســیار افتخــار خواهیــد کــرد، 
ــل  ــری قاب ــچ کار دیگ ــا هی ــه ب ــد ک ــتانم معتقدن دوس
مقایســه نیســت، ورای همــه کتــاب هایــی اســت کــه 

ــته ام « ــال نوش ــا ح ت

فیلمکتابسبز
-دنیا پر از آدم های تنهایی هست که از پیش قدم شدن می ترسن.

دیالوگ
ایدهاصلیفیلمی به کارگردانی آزیتا موگویی و تهیه کنندگی مهدی کریمی 
تفرشی نوشته امیر عربی محصول سال ۱۳97 ایران است. این فیلم برای نخستین 

بار در سی و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمد.

فیلم
ماچلوس -در این بازی یک نفر نقش گرگ و بقیه نقش بره را دارند کسی که گرگ می 

شود، پای خود را بلند کرده و به صورت »لی لی« دنبال دبگران می کند.

بازیهایمحلی

سفر چرا کنم
چرا سفر کنم؟

من که مي توانم سرگردان باشم سال ها 
حوالي خانه ام
یاسر خدیشی:

عکس: تینا ساروي
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

نباید به موضوع کرونا و تصمیم گیری ها، 
نگاه سیاه و سفید داشته باشیم

ایسنا/ معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با تاکید بر اینکه در بحث تعطیلی 
اصناف و واحدهای تولیدی و صنعتی اصل بر جلوگیری از تجمعات اســت افزود: نباید 
به موضوع کرونا و وضع قوانین برای جلوگیری از شــیوع این ویروس به صورت سفید و 
ســیاه نگاه کرد بلکه آن چیزی که در مقابله با این ویروس امری ضروری و مهم اســت 
موضوعات »کاهش انتقال ویروس« و »کاهش ارتباطات« اســت.دکتر »ســیدوحید 
احمدی طباطبایی« عصر ۱6 فروردین ماه در جمع خبرنگاران با موضوع کرونا ویروس 
درباره جزییات طرح فاصله گذاری هوشمند اظهار کرد: در شرایط کنونی، برای اینکه 
بتوانیم اپیدمی کرونا را کنترل کنیم باید »احتمال ابتال در هر تماس«، »تعداد تماس ها« 
و »مدت زمان سرایت پذیری« این بیماری را کاهش و کوتاه کنیم.وی با بیان اینکه برای 
پایین آوردن احتمال انتقال ویروس کرونا در هر تماس باید تهویه مناسب، شست وشوی 
مرتب دست ها و استفاده از ماســک برای افراد بیمار و یا کسانی که در تماس با بیماران 
هستند را در دستور کار قرار دهیم اظهار کرد: همچنین توصیه می شود مردم در مکان 
های تجمعی از ماسک استفاده کنند و رعایت فاصله بیش از ۱.5 تا 2 متر از یکدیگر نیز 
در احتمال انتقال ویروس کووید ۱9 در تماس ها، بسیار موثر خواهد بود.معاون بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان به موضوع »کاهش تعداد تماس ها« نیز اشاره کرد و گفت: 
گاهی اوقات ممکن است تماس های اجتناب ناپذیر با اعضای خانواده و یا همکارانمان 
در محیط کار را داشته باشیم اما به شدت توصیه می کنیم می کنیم همچنان مردم از 
حضور در مهمانی ها و مراسمات خودداری کرده و در صورت ضرورت، ترجیحا در فضای 
باز و کمتر از ۱5 دقیقه در این نوع مکان ها حضور داشته باشــند.وی با تاکید بر اینکه 
ازدحام نباید صورت گیرد و اماکن عمومی از جمله مدارس باید تعطیل باشــند اظهار 
کرد: کوتاهی دوره ســرایت پذیری نیز از نکات بســیار مهم در امر قطع زنجیره انتقال 
ویروس کووید ۱9 اســت.احمدی طباطبایی با بیان اینکه ویروس کرونا در 8۰ درصد 
افراد جامعه بدون عالئم یا دارای عالئم خفیف اســت افزود: این بدون عالمت بودن و یا 
دارای عالئم خفیف به معنای آن نیست که فرد قابلیت سرایت این ویروس را ندارد بلکه 
همچنان فرد ناقل این بیماری اســت به همین جهت به شدت تاکید می شود که مردم 
باید با کوچکترین عالمتی همچون، تب، کوفتگی، سرفه و ... خود را در منزل قرنطینه 
کنند و حتی با افراد خانواده نیز در کمترین تماس ممکن باشند.معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان در بخش دیگری از سخنان خود درباره گرفتن تست کرونا از افراد 
در سطح استان کرمان گفت: هم اکنون نمونه گیری در تمامی بیمارستان های سطح 
استان که پذیرش بیماران حاد تنفسی و مشکوک به کووید ۱9 هستند، صورت می گیرد، 
و تمامی نمونه ها به آزمایشگاه مرجع تشخیصی کرونا در کرمان ارسال می شود.وی با 
تاکید بر اینکه نمونه گیری های صورت گرفته از ترشحات بینی و حلق بوده که در 7۰ 
درصد می تواند مثبت و ۳۰ درصد می تواند به صورت کاذب منفی باشد اظهار کرد: به 
هیچ عنوان برای اینگونه افراد نباید جواب آزمایش های مالک باشد زیرا اگر فردی دارای 
عالئم کرونا بوده و حتی اگر به صورت کاذب جواب آزمایش آن منفی باشد باید تمامی 
موارد ممکن برای جلوگیری از انتقال ویروس احتمالی را رعایت کند.معاون بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان در بخش دیگری از صحبت های خود درباره ادامه وضعیت 
فعالیت اصناف گفت: در شرایط کنونی، همچنان پافشاری می کنیم که عجله ای نباید 
در بازگشایی یکسری از مشاغل که ضرروت های کمتری دارند، وجود داشته باشد.وی با 
تاکید بر اینکه در بحث تعطیلی اصناف و واحدهای تولیدی و صنعتی اصل بر جلوگیری 
از تجمعات است افزود: نباید به موضوع کرونا و وضع قوانین برای جلوگیری از شیوع این 
ویروس به صورت سفید و سیاه نگاه کرد بلکه آن چیزی که در مقابله با این ویروس امری 
ضروری و مهم اســت موضوعات »کاهش انتقال ویروس« و »کاهش ارتباطات« است.

احمدی طباطبایی در بخش دیگری از صحبت های خود درباره کارایی استفاده از ماسک 
گفت: براساس نظریه های سازمان بهداشت جهانی استفاده از ماسک را صرفا برای افراد 
بیمار و کسانی که در ارتباط نزدیک با بیماران هستند، توصیه می شود.معاون بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان با تاکید بر اینکه برای افراد بیمار نیز ماسک های جراحی 
توصیه می شود نه n95 گفت: ماسک ها پارچه ای قطعا اثربخشی پایین تری نسبت به 
ماسک های جراحی دارند اما در شرایط کنونی که با کمبود ماسک های جراحی روبرو 
هستیم استفاده از ماســک های پارچه ای در راستای سیاســت کاهش خطر نیز موثر 

خواهد بود اما قطعا ایده ال نیست.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

آرامگاه امیر حیدر)گورخانه(
گورخانه )مقبره امیر حیدر( مربوط به 

دوران پیش از تاریخ ایران باستان است و در 
شهرستان جیرفت، بخش مرکزیـ  روستای دولت آباد واقع شده و این اثر در 
تاریخ ۱ فروردین ۱۳۴5 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

تذهیب
به مجموعه ی نقش های زیبا و بدیع که 

نقاشان برای زیبا سازی کتب و دیوان اشعار 
شاعران و نویسندگان ، کتب علمی ، فرهنگی ، تاریخی ، و کتاب های 

خطاطی ، تذهیب می گویند .

در سال گذشته در چنین روزی کاغذ وطن 

به مشکالت برگزاری کنسرت 
موسیقی در جنوب پرداخت.

جاذبه

صنایع

سال گشت

روحانی مدعی طب سنتی بازداشت شد.
۱3۱3_irna از صفحه

از بین رفتن حس چشایی و بویایی از عالیم اصلی کرونا است .
tabnak از صفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

ُشویکهزلزلهیَهدرنکفتوم

ُخروجیُخونماصالسرنکفتوم

مونایتِرسُکرونامثلُکنگی

کهموهکاموهکایسربرنکفتوم

شاعر:ایرجانصاریفرد

عجبشیخمحلموندلُشلیِک

خوديخورديوماَشماَلکلیِک

اخواستمتاببوسمکهتوِنیار

کرونایبیصحابیُخُگلیِک

شاعر:محمدپایبست

یروُزنپرخطرجایینرفتم

وحتیُمسفرجایینرفتم

بدستورپزشُکنخونهنشتم

براسیزدهبدرجایینرفتم

شاعر:جهانفیروزی)نوکعمو(

         در توییتر چه می گویند؟

جشنواره مجازی اســتندآپ کمدی در کرمان برگزار 
می شود.

پیشــنهاد آزمایش واکسن ســل برای کرونا در آفریقا 
جنجال آفرید.

شایعه به کما رفتن الریجانی تکذیب شد.


