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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1399 فروردیــن   18 دوشــنبه         709 پیاپــی  شــماره  چهــارم           ســال 

لغو مراسم نیمه شعبان به دلیل وجود ویروس کرونا

همراهی خط تلفن ۱۴۸۰ کرمان در شکست دادن کرونا

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی استان کرمان بااشاره به 
اهمیت نیمه شعبان و لغوبرگزاری 
مراسم این روز به دلیل وجود ویروس 
کرونا درخواست کرد برنامه هایی 
دراین خصوص تدارک دیده شود 
که برای اقشار مختلف مردم پیام آور 

باشد.
حسین انجم شعاع مسئول شورای 
هماهنگی تبلیغات اسالمی استان 
کرمان در جلسه ستاد شعبانیه هدف از 
تشکیل این ستاد را هماهنگی، نظارت 
و برنامه ریزی برای برنامه های نیمه 

شعبان اعالم کرد.

او بر نهادینه کردن فرهنگ مهدویت در 
جامعه تاکید کرد و افزود: امروز وظیفه 
ما شناخت صحیح امام زمان)عج( و 
حرکت در جهت تعجیل در فرج آن 
امام بزرگوار است و همه باید با وظایف 
منتظران واقعی آشنا شویم.انجم شعاع 
ستاد شعبانیه را یک نهاد مردمی و 

خودجوش و برگرفته از اعتقادات 
دینی مردم اعالم کرد و ادامه داد هدف 
ما سامان بخشی به برنامه های مردمی 

این ایام است.
او بااشاره به اهمیت نیمه شعبان و 
لغوبرگزاری مراسم این روز به دلیل 
وجود ویروس کرونا درخواست کرد از 
هم اکنون برنامه هایی دراین خصوص 
تدارک دیده شود که برای اقشار 

مختلف مردم پیام آور باشد.

بهزیستی  مدیرکل  ایسنا/کرمان  
استان کرمان با تاکید بر ضرورت 
اجرای برنامه های پسا کرونا، با بیان 
اینکه در حال حاضر ساعت کاری خط 
مشاوره ۱۴۸۰ از ۱۲ به ۱۶ ساعت 
افزایش یافته، برای ارائه خدمات 
اعالم  روانشناسی  و  ای  مشاوره 
آمادگی کرد و گفت: باید برای بعد 
از این بحران نیز از هم اکنون برنامه 

ریزی کنیم.
»عباس صادق زاده« در جلسه ستاد 
مشارکت های مردمی استان کرمان در 

موضوع کنترل ویروس کرونا با تشریح 
نقش کلیدی و مهم تشکل های مردم 
نهاد در جذب مشارکتهای مردمی 
در  نهاد  مردم  های  تشکل  گفت: 
موضوعات تخصصی به دلیل شناخت 
عمیق آنان از محدوده فعالیت خود، از 
روش های سریع و دقیق برای توزیع به 
موقع کمک ها بین نیازمندان واقعی  

استفاده می کنند.
وی در موضوع تامین مایحتاج اقشار 
آسیب پذیر که امروز به دلیل شیوع 
ویروس کرونا دچار مشکالت معیشتی 

شده اند، اظهار کرد: تجربه سال های 
اخیر در بهزیستی ثابت کرده است که 
پرداخت های نقدی به حساب افراد 
نیازمند نسبت به خرید کلی، بسته 
بندی و توزیع بین این افراد و خانواده 
ها به لحاظ روحی، روانی، اجتماعی و 
مالی مقرون به صرفه است.مدیرکل 
بهزیستی استان کرمان در تشریح 
دالیل مقرون به صرفه بودن پرداخت 
های نقدی گفت: اول اینکه فرد یا 
خانواده نیازمند احساس مثبتی به 
زندگی دارد چراکه میتواند خود برای 

خرید اقالم مورد نیاز تصمیم گیری 
کند. دوم اینکه کسب وکارهای خرد 
منطقه و محله رونق می گیرد و از همه 
مهمتر خرید، بسته بندی و توزیع 
مواد غذایی یا هرکاالی دیگری عالوه 
بر اینکه بار مالی دارد می تواند عامل 
شیوع بیماری کرونا باشد. صادق زاده 
در تشریح اقدامات کمیته پیشگیری 
و کنترول ویروس کرونا در بهزیستی 
استان کرمان گفت: از ۱۳۴۹ مرکز 
دارای مجوز از بهزیستی استان کرمان 
افراد مقیم  ۱۴۹ مرکز شبانه روزی 
از ابتدای ویروس کرونا در قرنطینه 
مرتبه   ۱۶۸۶ تاکنون  که  هستند 

ضدعفونی شده اند.

معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

هفته پیش رو یک هفته بحرانی است

استاندار : کارگروه رفع موانع تولید خودش مانع تولید استان شده است

لزوم بخشودگی مالیات و حق 
بیمه برای مشاغل آسیب دیده

ایسـنا/کرمان معاون بهداشتی دانشگاه 
علـوم پزشـکی کرمـان گفـت: از مردم 
مـی خواهیـم همچـون گذشـته بـه 
توصیه هـای بهداشـتی و ایمنـی توجه 
داشـته باشـند زیرا هنوز اتفـاق خاصی 
در زمینـه کنتـرل ویـروس رخ نـداده 
اسـت که بخواهیـم با خیـال آسـوده و 
بـدون رعایت مسـایل بهداشـت فردی 
و عمومی، ارتباطات اجتماعـی را بدون 
رعایت فاصله اجتماعـی افزایش دهیم.

دکتر»سـیدوحید احمدی طباطبایی« 
در گفت وگـو بـا ایسـنا، بـا اشـاره بـه 
حضـور مـردم از عصـر روز گذشـته در 
خیابان هـای سـطح شـهر کرمـان، 
گفت: متاسـفانه عصر روز گذشـته)۱۶ 
فروردین ماه( در قسـمت هایی از شـهر 
شـاهد بودیـم مـردم از خانه هـای خود 
بیـرون آمده اند که جـای نگرانـی دارد.

وی تاکیـد کـرد: از مـردم مـی خواهیم 
بـه  گذشـته  روزهـای  همچـون 
توصیه هـای بهداشـتی و ایمنـی توجه 

داشـته باشـند زیرا هنوز اتفـاق خاصی 
در زمینـه کنتـرل ویـروس رخ نـداده 
اسـت که بخواهیـم با خیـال آسـوده و 
بـدون رعایت مسـایل بهداشـت فردی 
و عمومی؛ ارتباطات اجتماعـی را بدون 
رعایت فاصله اجتماعـی افزایش دهیم.

معـاون بهداشـتی دانشـگاه علـوم 

پزشـکی کرمـان با اشـاره بـه اینکـه تا 
این لحظه روند رشـد اپیدمـی ویروس 
کرونـا، کاهشـی نشـده اسـت، اظهـار 
کرد: پیـش بینی می شـود هفته پیش 
رو، یک هفته بحرانی باشـد زیرا کسانی 
کـه در ایـام عیـد نـوروز بـه سـفر رفته 
بودند هم اکنون برگشـته و مـی توانند 

به عنـوان ناقـل ایـن ویروس در سـطح 
جامعـه باشـند.

وی خطـاب بـه مـردم گفـت: انتظـار 
داریم مردم بـا حفظ فاصلـه اجتماعی، 
احتمال انتقال در هر تماسـی را کاهش 
دهنـد. در مکان هـای عمومی ماسـک 
زده و دسـت های خود را مرتبا بشـویند 
ضمن آنکـه تعـداد تماس های خـود را 
حتی االمـکان کاهـش دهنـد و افرادی 
که دچار کوچکتریـن عالیمی همچون 
گلـو درد، سـوزش گلـو، تـب، سـرفه و 
گرفتگی بینـی هسـتند، بایـد در خانه 
بماننـد و تماس خـود را بـا سـایر افراد 

خانـه کاهـش دهند.
طباطبایی در پاسـخ بـه این سـوال که 
آیـا قرمـزی چشـم می توانـد یکـی از 
عالیـم ابتال به کوویـد ۱۹ باشـد، اظهار 
کـرد: قرمزی چشـم )التهـاب ملتحمه 
چشـم( در بسـیاری از عفونت هـای 
ویروسـی می توانـد اتفـاق بیفتـد و در 
ایـن بیمـاری نیـز می توانـد رخ دهـد.

استاندار کرمان با اشاره به اینکه 
موارد مطرح شده در کارگروه رفع 
موانع تولید باید قبال کارشناسی 
شود گفت: متاسفانه در بعضی مواقع 
کارگروه رفع موانع تولید خودش 

مانع تولید شده است.
جلسه کارگروه رفع موانع تولید 
استان کرمان امروز ظهر با حضور 
محمدجواد فدائی استاندار کرمان و 
اعضای این کارگروه در سالن شهید 
مرتضوی استانداری کرمان برگزار 

شد.
محمدجواد فدائی استاندار کرمان در 
این جلسه با بیان اینکه موارد مطرح 
شده در کارگروه باید قبال کارشناسی 
شود اظهار داشت: موارد مطرح شده 
باید با حضور دستگاه مربوطه و واحد 
تولیدی و سایر کارشناسان اقتصادی 

و بانکی قبال بررسی شود.
اینکه  اشاره  با  کرمان  استاندار 
متاسفانه در بعضی مواقع کارگروه 
رفع موانع تولید خودش مانع تولید 
شده است افزود: در بعضی موارد 
مشاهده شده بانک به وظیفه قانونی 

خودش عمل نمی کند و به ارباب 
رجوع می گوید باید مصوبه کارگروه 

رفع موانع تولید بگیرید.
وی در بخش دیگری از این جلسه 
مدیر  شخص  اینکه  عنوان  با 
دستگاه باید در جلسات حضور پیدا 
کند تاکید کرد: اگر نماینده ای از 
دستگاهی به جلسات می آید باید 
به موضوع جلسه کامال مسلط بوده 
و از قبل پرونده را بررسی کرده باشد.

فدائی با انتقاد از عدم حضور مدیران 

در جلسات و نحوه برگزاری جلسات 
کارگروه رفع موانع تولید گفت: اگر 
مدیری در جلسات کارگروه شرکت 
نکرد غیبت مدیر را به وزارتخانه طی 

نامه ای اعالم کنید.
ر کرمان با توجه به طرح  استاندا
پیمایی  هوا شرکت  درخواست 
تسهیالت  ردیافت  برای  ماهان 
تصریح  تومانی  میلیارد   ۵۰۰
کرد: موردی که امروز به جلسه 
آورده اید یک واحد خدماتی است 

و می خواهید از منابع رونق تولید 
برای حوزه خدمات مصوبه بگیرید 
که غیرقانونی است، طرح درخواست 
هواپیمایی ماهان در جلسه کارگروه 
نع تولید هیچ موضوعیتی  رفع موا
ندارد.مهدی حسینی نژاد مدیرکل 
شمال  تجارت  و  معدن  صنعت، 
استان کرمان نیز در این جلسه 
ز دو محل تبصره  اظهار داشت: ا
ماده ۱۸ و کارگروه رفع موانع تولید 
تسهیالت  تولیدی  واحدهای  به 

پرداخت می شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت 
شمال استان کرمان تاکید کرد: 
کارگروه رفع موانع تولید نمی تواند 
در جلسات خود راجع به واحدهای 

خدماتی مصوبه داشته باشد.
به گزارش تسنیم در جلسه امروز 
کارگروه رفع موانع تولید استان 
دریافت  درخواست  با  کرمان 
تومانی  میلیارد   ۵۰۰ تسهیالت 
شرکت هواپیمایی ماهان با توجه 
به اینکه یک شرکت خدماتی است، 

موافقت نشد.

یوسف جعفری، رییس اتاق اصناف 
مصوبه  به  توجه  با  گفت:  کرمان 
استانی ستاد مقابله با کرونا، اصناف 
 ۲۰ تا  غیرضروری استان کرمان 

فروردین ماه تعطیل خواهند بود.
او درباره ضرر واحد های صنفی در پی 
شیوع کرونا افزود: خسارت واحد های 
صنفی انصافا بسیار زیاد بوده است، 
زیرا از ۳۰ هزار واحد صنفی شهرستان 
کرمان، تنها حدود ۸هزار واحد فعال و 
حدود ۲۲ هزار واحد دیگر تعطیل بوده 
اند که خود نشان دهنده ضرر وارده به 

این بخش است.
جعفری تصریح کرد: این واحد های 
صنفی اجاره مغازه، حقوق کارگر، حق 
بیمه، قبض برق، گاز و... باید بپردازند 

که هزینه های زیادی است.
رییس اتاق اصناف کرمان گفت: برای 
حمایت از کسب و کار های آسیب دیده 
از شرایط فعلی، صحبت هایی شده 
است و ما نیز این موضوعات را دنبال 
می کنیم، اما پیشنهاد ما این است که 

مالیات و حق بیمه این واحد ها بخشیده 
شده و به این کسب و کار ها تسهیالت 

ویژه ای را ارائه دهند.
او با اعالم این پیشنهاد که مالیات 
واحد های صنفی آسیب دیده در 
سال های ۹۸ و ۹۹ بخشیده شود، 
افزود: پرداخت حق بیمه کارگران در 
واحد های کوچک و بزرگ متفاوت 
است و در واحد های کوچک کارفرما ۳۰ 
درصد حق بیمه را کامل می پردازد و 
باید به این واحد ها کمک ویژه ای شود.

آگهی مزایده
اتحادیــه شــرکت هــای تعاونــی زرنــد 

ــر  ــره در نظ ــت مدی ــوزات هیئ ــتناد مج ــه اس ب
دارد ســوله ۵۰۰ تنــی واقــع در بلــوار تختــی انبــار 
ــه صــورت  ــده ب ــق مزای ــه را از طری مرکــزی اتحادی
رهــن و اجــاره بــه اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی 
ــد از  ــی توانن ــرم م ــان محت ــد. متقاضی ــاره ده اج
تاریــخ نشــر آگهــی بــه مــدت ۵ روز جهــت بازدیــد 
ــده و  ــرایط مزای ــات )ش ــاع از جزئی ــل و اط مح
زمــان بازگشــایی پاکات(بــا شــماره ۰۹۱۳۱۴۱۹۰۹۹ 

ــد. ــل نماین ــاس حاص تم

_ هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
_ اتحادیه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

ــع  ــه نف ــده شــدن و انصــراف وی ســپرده ب _ در صــورت برن
ــه ضبــط خواهــد شــد. اتحادی

هیات مدیره اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی زرند

رییس جمهور:

کسب و کارهای کم خطر از ٢٣ فروردین 
در استان ها شروع به کار کنند
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مددجویان جنوبی میلیاردی از سیل خسارت دیدند

معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان: 

هفته پیش رو یک هفته بحرانی است
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره 
به اینکه تا این لحظه روند رشد اپیدمی ویروس کرونا، 
کاهشی نشده اســت، اظهار کرد: پیش بینی می شود 

هفته پیش رو، یک هفته بحرانی باشــد زیرا کسانی که 
در ایام عید نوروز به سفر رفته بودند هم اکنون برگشته 
و می توانند به عنوان ناقل این ویروس در سطح جامعه 

باشــند.از مردم مــی خواهیم به 
توصیه های بهداشــتی و ایمنی 

توجه داشته باشند.

به گفته مدیر کل کمیته امداد استان، 4 هزار و 800 خانوار جنوبی تحت حمایت در سیل اخیر دچار خسارت شدند

ارائه 8 طرح پژوهشی ویروس کرونا 
در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

استاندار : کارگروه رفع 
موانع تولید خودش مانع 

تولید استان شده است

مدیرکل بهزیستی استان کرمان: ساعت کاری خط مشاوره 
روانشناسی ۱۴۸۰ به ۱۶ ساعت افزایش یافته، تا  از آسیب های 

روانی کرونا جلوگیری شود

 معاون تحقیقات  فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از پیشنهاد 
و تصویب هشت طرح پژوهشی ویروس کرونا خبر داد

همراهی خط تلفن ۱480 
برای شکست کرونا

 معاون تحقیقات  فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت: این طرح ها 
در کمیته فرعی پژوهشــی بررســی و پس از تصویب، کد اخالق 

دریافت کردند و هم اکنون در حال اجرا هستند،این طرح ها به بررسی خصوصیات بالینی، 
اندازه گیری آزمایشگاهی و اثر بخشی برخی روش ها بر شدت عالئم کرونا می پردازند.
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۴۰  نفر در استان 
قربانی کرونا  شدند

سخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی کرمان: از ۱۰۳ مورد نمونه 
ارسال شــده برای آزمایشگاه، تســت ۱۶ نفر با متوسط سن 

۶۵ سال در ۲۴ ساعت گذشته مثبت شده است،موارد مثبت شده ۹ مرد و ۷ زن هستند که از 
این تعداد ۶ نفر در حوزه دانشگاه علوم پزشــکی کرمان، ۵ نفر در حوزه دانشگاه علوم پزشکی 
رفسنجان ،۴ نفر در حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم و یک نفر هم در حوزه دانشگاه علوم پزشکی 

جیرفت هستند.

ادامه مطلب را در 
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پلمب ۵48 واحد صنفی 
غیرضروری و متخلف

ایسـنا/ فرمانـده انتظامـی اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه بازدید 
از ۱۹ هـزار و ۷۵۷ واحـد صنفـی در طـرح نظـارت بـر صنـوف 
بـا محوریـت پیشـگیری از ویـروس کرونـا و پلمـب ۵۴۸ واحد 
صنفـی غیـر ضـروری و متخلـف گفـت: ایـن طـرح هـا و تمام 
اقدامـات کنترلـی و نظارتـی مشـابه به منظـور حفظ سـالمت 
عمـوم شـهروندان انجـام مـی گیرنـد و نیازمنـد حمایـت همه 
جانبـه مـردم هستند.سـردار»عبدالرضا ناظـری« در جمـع 
خبرنـگاران گفـت: در راسـتای پیشـگیری از انتشـار و شـیوع 
ویـروس کرونـا، یـک سـری محدودیـت و بـه نوعـی شـیفت 
بنـدی فعالیـت برخـی اصنـاف در قالـب واحدهای ضـروری و 
غیرضـروری تصمیـم سـازی و اجـرا شـد تـا بـا کاهـش حجـم 
مراجعـات مردمـی در اماکـن عمومـی از زمینـه هـای واگیـر 
ایـن بیمـاری مهلـک کاسـته شـود.وی افـزود: در ایـن رابطـه 
مامـوران اداره نظـارت بـر اماکن پلیـس امنیت عمومی اسـتان 
در اجـرای طـرح فاصلـه گـذاری اجتماعـی و کاهـش زنجیـره 
انتقال ویـروس کرونـا با هماهنگـی مقـام قضایی و بـا همراهی 
نمایندگان شـبکه بهداشـت و اداره صمت طی ایـن طرح از ۱۹ 
هزار و۷۵۷ واحد صنفـی بازدیـد کردند.ناظری اظهـار کرد: در 
ایـن رابطـه تعـداد ۵۴۸ واحـد صنفـی متخلـف و غیرضـروری 
بـه دلیـل عـدم رعایـت مصوبـات سـتاد پیشـگیری از بیماری 
کرونـا، پلمـب و بـه تعـداد ۴۱۷۵ واحـد صنفـی نیز تذکـر و از 
۱۳۴ واحـد صنفی نیـز تعهد اخذ شـد.فرمانده انتظامی اسـتان 
کرمـان ضمـن قدردانی از همـکاری و همیـاری مردم بـا پلیس 
یـادآور شـد: در کنار طـرح فاصلـه گـذاری اجتماعـی و کنترل 
ورود و خـروج های اسـتان، طـرح تشـدید کنترل و نظـارت بر 

صنـوف نیـز در حـال اجرا اسـت .

ــاره  ــت: درب ــور گف ــس جمه ریی
کســب و کارهــا و فعالیت هــا کرونا

تصمیــم گرفتــه شــد کــه از 
۲۳فروردیــن اســتان های کشــور کســب و 
ــد  کارهــای متوســط و کــم ریســک را می توانن
بــا اجــرای پروتکل هــا آغــاز کنند.حســن 
روحانــی صبــح یکشــنبه در جلســه ســتاد ملی 
مدیریــت و مقابلــه بــا کرونا اظهــار کرد: کســب 
و کارهــای پــر ریســک از جملــه مراکز ورزشــی، 
ــور  ــه حض ــاز ب ــه نی ــزی ک ــتخرها و مراک اس
جمعیــت دارنــد فعــال تــا اطــالع ثانــوی 
ــداً  ــا بع ــد ت ــی مانن ــی م ــل باق ــان تعطی همچن
دربــاره آنهــا تصمیــم گیــری شــود.رئیس 
جمهــور ادامــه داد: در بخــش کســب و کارهای 
کــم ریســک بنا شــد تــا در اســتان هــا از شــنبه 
۲۳ فروردیــن فعالیــت هــا بــا مراعــات پروتــکل 
هــای اعالمــی از ســوی بهداشــت و درمــان آغاز 
شــود؛ حتمــاً بایــد بــر ایــن پروتــکل هــا نظارت 
شــود و مســئولیت اصلــی این نظــارت بــر عهده 
وزارت بهداشــت اســت.او افــزود: امــروز 
ــاز  ــورت نی ــا در ص ــد ت ــب ش ــن تصوی همچنی
نیــروی بســیج نیــز بــرای نظــارت بــا دقــت بــه 
وزارت بهداشــت کمــک کند.روحانــی بــا تاکید 
فعالیت هــای  نمی خواهیــم  اینکــه  بــر 
اقتصــادی ســالمت مــردم را تحــت تاثیــر قــرار 
دهند، گفــت: رعایــت پروتــکل های بهداشــتی 
ــه  ــورد توج ــد م ــادی بای ــای اقتص در فعالیت ه
قــرار بگیــرد.وی دربــاره وضعیــت فعالیــت 
کســب و کارهــا در اســتان تهــران نیــز 
ــب  ــروز تصوی ــه ام ــرد: در جلس ــان ک خاطرنش
شــد کــه در اســتان تهــران فعالیــت هــای 
اقتصــادی از روز شــنبه ۳۰ فروردین آغاز شــود.
او گفــت: در رونــدی کــه پیــش رو داریــم بــرای 
مســئله مبــارزه و مقابلــه بــا کرونــا هیــچ 
اختــالف نظــری میــان دســتگاه هــای دولتی و 
ــدارد.او گفــت: همــه  ــه وجــود ن قــوای ســه گان
ــا هماهنگی در حــال انجــام امور  ارکان کشــور ب
هســتیم و مقــام معظــم رهبــری نیــز همــواره 
ــد.وی افــزود: ایــن کــه بدخواهان  حمایت کردن
مــا از ایــن یکپارچگــی عصبانــی و ناراحــت 
ــا  ــا ب ــا کرون ــد، ام ــان می دانن ــتند، خودش هس

ــار  ــه ایجــاد کــرده آث ــی ک همــه دشــواری های
خوبــی هــم داشــته کــه وحــدت بیشــتر ارکان 
ــرد:  ــه ک ــت.روحانی اضاف ــه اس ــف جامع مختل
ــی در  ــدت و یکپارچگ ــک وح ــاهد ی ــروز ش ام
سراســر کشــور هســتیم.وی گفت: ســالم بودن 
ــز از دیگــر  ــل کاهــش ترافیــک نی ــه دلی ــوا ب ه
آثــار خــوب کرونــا در کشــور اســت.
رئیس جمهــور افــزود: در میــان وزارتخانــه های 
دولــت اختالفــی نیســت ممکــن اســت چیــزی 
را در جایــی پیــدا کننــد و با شــیطنت به رســانه 
هــای خــارج از کشــور منتقــل کننــد و آنهــا نیز 
ایــن مســئله را بــزرگ کننــد، امــا هیــچ 
ــت:  ــم.وی گف ــه نداری ــن زمین ــی در ای اختالف
برخــالف دعــوت بدخواهــان و ضــد انقــالب که 
ــن کــه بیــن  ــه ای ــد ب ــردم را دعــوت مــی کن م
ــد  ــی را بای ــادی یک ــت اقتص ــالمت و فعالی س
ــت؛  ــواب اس ــردود و ناص ــن م ــرد ای ــاب ک انتخ
ــم  ــادی و ه ــای اقتص ــم فعالیت ه ــه ه ــرا ک چ
پروتــکل هــای بهداشــتی هــر دو در کنــار هــم 
قابــل اجــرا هســتند.روحانی اظهــار کــرد: 
ــا  ــدی م ــادی و تولی ــای اداری و اقتص فعالیت ه
ــان باشــد، امــا پروتکل هــای وزارت  باید در جری
ــرار  ــه ق ــد و توج ــورد تاکی ــد م ــت بای بهداش
ــه  ــرد: از کمیت ــار ک ــور اظه بگیرد.رئیــس جمه
تبلیغــات خواســتیم در ایــن زمینــه طــرح هــا و 

اطالعات مــورد نیــاز را آمــاده کنــد و در رســانه 
ها توضیــح داده شــود کــه فروشــندگان چگونه 
بایــد مســائل را رعایت کننــد؛ همچنیــن تاکید 
شــد کــه وظایــف و اصــول بهداشــتی کــه بایــد 
مــورد توجــه قــرار بگیــرد بــرای مــردم توضیــح 
ــاز  ــه آغ ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــود.روحانی ب داده ش
ــه معنــای فرامــوش  فعالیــت کســب و کارهــا ب
ــدن نیســت، گفــت:  ــه مان کــردن اصــل در خان
ترجیــح بــر ایــن اســت کــه آنهایــی کــه 

حضورشــان در جامعــه ضرورتــی نــدارد، 
ــه  ــی در ادام ــه بمانند.روحان ــان در خان همچن
اعــالم کــرد: ســاعت کار اداری قــرار شــد از ۲۳ 
فروردیــن ۷ صبــح تــا ۱۴ عصــر باشــد و ایــن بــا 
توجــه بــه نزدیــک بــودن مــاه رمضــان در نظــر 
گرفتــه شــده اســت کــه در ایــن زمینه هــم اگر 
تا مــاه رمضــان چنیــن وضعیتی داشــته باشــیم 
نــه نمــاز جماعــت خواهیــم داشــت و نــه وقــت 
ــایی  ــرای بازگش ــت: ب ــار در ادارات.وی گف ناه

فعالیت هــای کســب و کارهــا بــر اســاس 
ــم  ــان تصمی ــت و درم ــنهاد وزارت بهداش پیش
گرفتیــم کــه بــه صــورت پلکانــی عمــل کنیــم.
ــت ادارات دولتی  ــوص فعالی او ادامه داد: در خص
ــی ۲۳  ــده یعن ــه آین ــد از هفت ــوب ش ــز مص نی
ــه این صورت باشــد  فروردیــن فعالیــت ادارات ب
ــود  ــدان در محــل کار خ ــوم از کارمن ــه دو س ک
ــر  ــوم دیگ ــک س ــت و ی ــد داش ــور خواهن حض
مجــاز هســتند کــه در محــل کار خــود حضــور 

ــه  ــن مصوب ــرد:در ای ــار ک ــد.او اظه ــدا نکنن پی
تاکیــد شــد کــه نســبت بــه افــرادی کــه ســن 
ــای  ــاری ه ــه بیم ــن ب ــد و همچنی ــاال دارن ب
زمینــه ای مبتــال هســتند اولویــت هــا لحــاظ 
شــود.رئیس جمهــور تصریــح کــرد: هــر 
کارمنــدی کــه بــه کرونــا مبتــال شــود، وظیفه 
دارد کــه بــه مدیــر خــود اعــالم کنــد و در ســر 
ــی را  کار خــود حاضــر نشــود و اقدامــات درمان
انجــام دهــد.وی افــزود: آمــدن او به محــل کار 
ــه عنــوان تخلــف و جــرم اســت؛ در مجمــوع  ب
حضــور افــرادی کــه مبتــال بــه کرونــا هســتند 
ــد  ــراد بای ــن اف ــت و ای ــوع اس ــه ممن در جامع
خــود را یــا در خانــه یــا در نقاهتــگاه هــا و یا در 
بیمارســتان ها قرنطینــه کنند.روحانــی در 
ــه  ــه ب ــت ک ــت خواس ــر بهداش ــه از وزی ادام
ــه  ــی ک ــد در صورت ــالغ کن ــا اب ــگاه ه آزمایش
آزمایــش کرونــای فــردی مثبــت شــد موظــف 
ــرد بیمــار  ــه ف ــر اعــالم ب ــالوه ب ــا ع هســتند ت
ــواده  ــه اطــالع محــل کار او و خان موضــوع را ب
فــرد بیمــار برســانند.وی بیــان کــرد: در بخش 
آمــوزش بــه جــز آمــوزش تکمیلــی در بخــش 
دکتــری مخصوصــا از ۳۰ فروردیــن حضــوری 
خواهــد بــود، امــا در بخــش کارشناســی و 
مــدارس تــا ۳۰ فروردیــن آمــوزش از دور 
ــت  ــه وضعی ــتان هایی ک ــه در اس ــت؛ البت اس
ــروع  ــود را ش ــد کار خ ــت می توانن ــفید اس س
کننــد و مشــکلی ندارنــد مثــل اســتان بوشــهر 

که مشکلی در این زمینه ندارد.

ایرنا - این روزها ترس از ابتال به کرونا 
مردم را درگیر کرده است و بسیاری کرونا

از پزشکان اطمینان می دهند که 
نباید از این ویروس ترسید و با رعایت موارد 
بهداشتی و رفتارهای معقوالنه می توان این 
ویروس معروف به تاج دار را مهار کرد.شناخت و 
درک صحیح از یک مساله یا موجودیت غیرقابل 
انکار باعث می شود تا با آن با اعتماد به نفس 
باالتری رو به رو شویم و به جای ترس سعی کنیم 
با روش های معقوالنه تر، به بی اثر یا کم اثر کردن 

مشکل کمک کنیم.
قبل از هر چیز، این مورد را همیشه در خاطر 
داشته باشیم که ویروس های کرونا، گروه بزرگی 
از خانواده ویروس ها را تشکیل می دهد، ساختار 
این ویروس از دو الیه تشکیل شده، هسته این 
ویروس را مواد ژنتیکی و الیه بیرونی آن را تاج های 
پروتئینی تشکیل داده اند.بسیاری از پزشکان 
ویروس کرونا را »ویروس تاج دار«  نیز می نامند 
زیرا الیه پروتئینی این ویروس به شکل تاج است. 
انواع مختلفی از این ویروس وجود دارد که گاهی به 
دستگاه تنفسی حمله می کند و گاهی عالئم خود 

را در روده و معده افراد آشکار می کند.
به گفته پزشکان و متخصصان عالئم ویروس 
کرونا در ریه، معموال در سرماخوردگی های 
معمول و نوعی سرماخوردگی ترشح آور به نام 
پنومونیا ظاهر می شود که معموال در بیشتر افراد با 
سرماخوردگی مالیمی همراه است. گرچه، انواعی 
از این ویروس هستند که با عالئمی شدیدتر همراه 

می شوند.
نشانه های اول شیوع ویروس کرونا از افراد بیمار 

به اعضای خانواده و به کارکنان بیمارستان ها 
پدیدار شد و به همین منوال و با سرعت باالیی 
به شهرهای دیگر در چین و دیگر کشورها راه 

پیدا کرد.
به گزارش سازمان جهانی بهداشت درصد مرگ 
ناشی از ویروس کرونا جدید حدود دو درصد و 
بسیار کمتر از اپیدمی های مشابه ۲۰ سال اخیر 
است. از هر پنج نفری که مبتال به ویروس کرونا 
جدید می شوند، چهار نفر )۸۰ درصد مبتالیان( 
عالئم خفیفی دارند و تنها پنج درصد مبتالیان از 
نوع وخیم است. همچنین احتمال مرگ کودکان 
در ویروس کرونا جدید بسیار اندک و نزدیک به 

صفر است.

یک متخصص داخلی روز جمعه در این زمینه 
به خبرنگار ایرنا گفت: عالئم شایع بیماری های 
حاد تنفسی، تب، سرفه، کوتاهی تنفس، عالئم 
گوارش، اسهال و عالئم این بیماری در موارد 
شدید عفونت ریه )پنومونی(، سندرم تنفسی حاد 
شدید، نارسایی کلیه بوده و موثرترین راه برای 
جلوگیری از بیماری های واگیر، شستن دست با 

آب و صابون است.عباس معصومی افزود: برای 
پیشگیری از بیماری های حاد تنفسی سه گام 
کلیدی است از جمله روبوسی نکردن، دهان و 
بینی خود را پوشاندن و دست های خود را با آب و 
صابوم شستن. عالوه بر این افراد تا حد ممکن از 
حضور در اماکن شلوغ و پر رفت و آمد جلوگیری 
کنند.وی تصریح کرد: به هنگام سرفه کردن جلوی 

دهان خود را بپوشانید، دست های خود را با مواد 
الکلی و ضدعفونی کننده بشویید. استفاده صحیح 
از ماسک هایی که پلیسه دار و مسطح هستند بسیار 
مهم است، اگر به طور صحیح استفاده نشود عامل 
ابتالی ویروس خواهد بود.معصومی گفت:  برای 
استفاده صحیح ابتدا نوار فلزی باالی ماسک را روی 
پل بینی خود قرار داده، کش ها را دور گوش ها 
محکم کنید و جلوی ماسک را به هیچ وجه لمس 
نکنید و موقع درآوردن ماسک کش های ماسک 
را از دور گوش ها بگیرید، هرگز از یک ماسک 
دوبار استفاده نکنید.این پزشک ادامه داد: باید از 
کودکان که در مورد ابتال به کرونا نگران و مضطرب 
هستند، حمایت کرده، زمان و توجه بیشتری 
را صرف کودکان کنید و به حرف های آن ها با 

صبوری گوش داده و به آن ها قوت قلب دهید.

رییس جمهور:

کسب و کارهای کم خطر  از ٢٣ فروردین 
در استان ها شروع به کار کنند

آیا ترس، ویروس تاج دار را قوی تر می کند؟

گزارش
کرمان نو

فوتبالیست های کرمانی 4۶8 بار 
در رقابت های استان به میدان رفتند

ایرنـا - رییـس کمیتـه اطالع رسـانی و روابط عمومـی هیـات 
فوتبـال اسـتان کرمـان از برگـزاری ۴۶۸ بـازی فوتبـال در این 
اسـتان تـا پایـان سـال ۹۸ خبـر داد.عرفـان امیرخسـروی روز 
یکشـنبه در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا بـه برگـزاری ۴۶۸ 
مسـابقه فوتبـال طـی سـال ۹۸ در کرمان اشـاره و عنـوان کرد: 
۱۰۲ بـازی در لیگ برتـر این اسـتان طـی ۱۷ هفته )هـر هفته 
۶ بـازی( و در لیـگ دسـته اول نیـز ۲۱ بـازی )سـه هفتـه و هر 
هفتـه هفت بازی( برگزار شـده اسـت.وی به جزییات مسـابقات 
برگزار شـده اسـتانی فوتبال در فصل ۹۹ - ۹۸ بـه همت کمیته 
مسـابقات این هیات اشـاره و تصریح کرد: رقابت های رده  سـنی 
نونهـاالن بـا حضـور ۱۷ تیـم از ۲۷ تیر مـاه تـا ۱۰ آبان مـاه ۹۸ 
برگـزار شـد.رییس کمیتـه اطالع رسـانی و روابط عمومی هیات 
فوتبال اسـتان کرمان بـا اعالم اینکـه در مجمـوع ۴۲ بازی طی 
سـه مرحله انجام شـد، بیـان داشـت: در پایـان تیم هـای آینده 
سـازان کرمان، مس شـهربابک و امیـران کرمان عناویـن اول تا 
سـوم مسـابقات را از آن خود کردند.وی گفت: رده سنی زیر ۱۵ 
سـال نیز با حضور ۱۷ تیم از ۱۹ مرداد ماه تا سـوم آبـان ماه ۹۸ 
با انجام ۴۲ بـازی در سـه مرحله برگزار شـد کـه در نهایت مس 
کرمان، شـهرداری بروات و گل گهر سـیرجان بر سـکوهای اول 
تـا سـوم رقابت هـا ایستادند.امیرخسـروی افزود: مسـابقات رده  
سـنی نوجوانان نیز با حضـور ۱۶ تیم از ۲۳ شـهریور تـا ۲۸ آذر 
ماه ۹۸ با ۳۸ بـازی انجام شـد که بدیـن ترتیب امیـران کرمان، 
ذغالشـویی زرنـد و شـاهین کرمـان در جایگاه های اول تا سـوم 
قـرار گرفتنـد.وی تصریح کـرد: رقابت های رده سـنی ۱۷ سـال 
با حضـور ۱۰ تیم از ۲ شـهریور مـاه تا ۲۹ آبـان ماه ۹۸ بـا انجام 
۲۷ بازی در سـه مرحله برگزار شـد کـه در نهایت مـس کرمان، 
گل گهـر سـیرجان و مـس شـهربابک به مقام هـای اول تا سـوم 
دسـت یافتند.رییـس کمیتـه اطالع رسـانی و روابط عمومـی 
هیـات فوتبـال اسـتان کرمـان عنـوان کـرد: رقابت هـای رده 
سـنی جوانان با حضـور ۲۵ تیم از پنجـم مرداد مـاه ۹۸ تا هفتم 
آذر مـاه ۹۸ بـا انجـام ۷۶ بـازی برگزار شـد که بـر این اسـاس، 
تیم های آرمان گهر سـیرجان، پرسـپولیس منوجان و شـهدای 
نوق رفسنجان اول تا سـوم شدند.امیرخسـروی افزود: مسابقات 
رده سـنی بزرگسـاالن مناطق نیز با حضور هشـت تیـم از هفت 
تا ۱۶ آذر مـاه ۹۸ با انجام هشـت بازی در سـه منطقـه پیگیری 
شـد که در نهایت در منطقه شـمال ‘تیم زنده یاد نـوذری نوق’، 
منطقه جنـوب ‘تیم سرخپوشـان منوجـان’ و در منظقه شـرق 
‘سـرخابی نگین شـرق فهـرج’ عناوین قهرمانـی رقابت هـا را به 

خـود اختصـاص دادند.

از آنجایــی کــه خــواب خــوب و مناســب موجــب تقویــت سیســتم 
ــاری  ــه بیم ــال ب ــگیری از ابت ــرای پیش ــود ب ــدن می ش ــی ب ایمن
کرونــا بســیار مهــم اســت. بــرای مقابلــه بــا ایــن ویــروس نیــاز بــه 
ــوان  ــوی اســت. سیســتم ایمنــی را می ت یــک سیســتم ایمنــی ق
بــا مصــرف مــواد خوراکــی و ورزش تقویــت کــرد. امــا خــواب هــم 
ــردای  ــزارش ف ــه گ ــه دارد.ب ــن زمین ــی در ای ــیار مهم ــش بس نق
ــرس  ــل اســترس و ت ــه دلی ــل از مهــر سراســری، ب ــه نق ــان ب کرم
ناشــی از شــیوع ویروس جدیــد کرونــا در جهــان، بســیاری از افراد 
دچــار اختــالالت خــواب و بی خوابــی شــبانه شــده اند. این شــرایط 
ــا ایــن  بــرای سیســتم ایمنــی بــدن خــوب نیســت.برای مقابلــه ب
ویــروس نیاز بــه یک سیســتم ایمنــی قوی اســت. سیســتم ایمنی 
را می تــوان بــا مصــرف مــواد خوراکــی و ورزش تقویــت کــرد. امــا 
خــواب هــم نقــش بســیار مهمــی در ایــن زمینــه دارد. یــک خواب 
خــوب شــبانه می توانــد بــه بــدن در مقابلــه بــا عفونت هــا کمــک 
ــی پژوهشــگران دانشــگاه توبینگــن  کند.طبــق گــزارش تحقیقات
آلمــان، خــواب موجــب بهبــود توانایــی برخــی ســلول های ایمنی 
ــی  ــلول های T نوع ــان می شود.س ــه اهداف ش ــال ب ــدن در اتص ب
ســلول ســفید خون هســتند کــه بــرای واکنــش ایمنی بــدن الزم 
ــر  ــاص نظی ــدف خ ــک ه ــلول های T ی ــه س ــی ک ــتند. زمان هس
ــه ویــروس، را شناســایی می کننــد پروتئین هــای  ــوده ب ســلول آل
ــه  ــه ب ــوند ک ــال می ش ــا فع ــه اینتگرین ه ــوم ب ــبناکی موس چس
ــلول  ــد و س ــان را می دهن ــه هدف ش ــبیدن ب ــازه ی چس ــا اج آن ه
آلــوده بــه عفونــت ویروســی را مــی ُکشــند.به گفتــه ی محققــان، 
 T ــی واکنش هــای ســلول خــواب دارای خاصیــت افزایــش کارآی
اســت.حداقل ۸ تــا ۱۰ ســاعت خواب شــبانه بــرای افزایــش قدرت 

بــدن بــرای مقابلــه بــا ویــروس کرونــا الزم اســت.

ــا بیماری هــای واگیــردار  مدیرگــروه مبــارزه ب
و ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان 
ــر  ــش ۱۶ نف ــدن آزمای ــت ش ــا مثب ــت: ب گف
دیگــر تعــداد مبتالیــان ویــروس کرونــا در اســتان بــه ۳۲۷ 
ــی  ــاران کرونای ــع بیم ــه جم ــر ب ــر دیگ ــید.۱۶ نف ــر رس نف
اســتان پیوســتندبه گــزارش خبرنــگار گــروه اســتان هــای 
ــفیعی  ــدی ش ــان، مه ــوان از کرم ــگاران ج ــگاه خبرن باش
مدیر گــروه مبــارزه بــا بیماری هــای واگیــردار و ســخنگوی 
دانشــگاه علوم پزشــکی کرمــان گفــت: از ۱۰۳ مــورد نمونه 
ارســال شــده بــرای آزمایشــگاه تســت ۱۶ نفــر بــا متوســط 
ســن ۶۵ ســال در ۲۴ ســاعت گذشــته مثبــت شــده اســت.
او افــزود: مــوارد مثبــت شــده ۹ مــرد و ۷ زن هســتند کــه از 
این تعــداد ۶ نفــر در حــوزه دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمان 
هســتند کــه چهــار مــورد آن مربــوط بــه شهرســتان زرند و 
دو مــورد مربوط بــه شهرســتان کرمــان است.شــفیعی بیان 
داشــت: در حــوزه دانشــگاه علوم پزشــکی رفســنجان ۵ نفر، 
حــوزه دانشــگاه علوم پزشــکی بــم ۴ نفــر و حــوزه دانشــگاه 
ــان  ــداد مبتالی ــه تع ــر ب ــک نف ــت ی ــکی جیرف ــوم پزش عل
ویــروس کرونــا افــزوده شــد.او تصریــح کــرد: تاکنــون تعداد 
۳۰ نفــر از کادر درمــان در اســتان مبتــال شــده انــد.او افزود: 
یــک نفــر در فهــرج و ســه نفــر در رفســنجان در ۲۴ ســاعت 
گذشــته جــان خــود را از دســت دادند.بدیــن ترتیــب تعداد 
ــیده  ــر رس ــه ۴۰ نف ــان ب ــتان کرم ــا در اس ــان کرون قربانی
است.شــفیعی همچنیــن بیــان داشــت: در ۲۴ ســاعت 
گذشــته ۱۳ نفــر از بیمارســتان های اســتان ترخیــص 
ــده ها ۲۰۵  ــص ش ــداد ترخی ــوع تع ــه در مجم ــدند ک ش
ــتان ها  ــتری در بیمارس ــراد بس ــداد اف ــت و تع ــورد اس م
ــون ۳۸۰  ــدا تاکن ــد ۱۹ از ابت ــه کووی ــال ب ــت ابت ــه عل ب
نفــر بــوده و ۳۸ نفــر هــم اکنــون در بیمارســتان های 
ــا  ــارزه ب ــروه مب ــان بســتری هســتند.مدیر گ ــتان کرم اس
بیماری هــای واگیــردار و ســخنگوی دانشــگاه علــوم 
پزشــکی کرمــان گفــت: اختــالف آمــاری بیــن ۳۸۰ مــورد 
ــه مــواردی اســت  ــوط ب بســتری و ۳۲۵ مــورد مثبــت مرب
کــه جــزو کادر درمــان یــا اطرافیــان بیمــاران بــه صــورت 
ســرپایی بــوده کــه تســت آن هــا مثبــت شــده و بــا رعایت 
ــد. ــه ان ــرار گرفت ــی ق ــه خانگ ــزل در ایزول ــرایط در من ش
ــر در آی  ــداد ۵ نف ــون تع ــم اکن ــرد: ه ــح ک شــفیعی تصری
ــم در  ــر ه ــون ۷ نف ــم اکن ــتند و ه ــتری هس ــو بس ــی ی س
نقاهتــگاه حضــور دارنــد.او گفــت: افــراد بســتری در 
بیمارســتان ها بــه دلیــل بیمــاری حــاد تنفســی از ابتــدای 
ــوده و  ــورد ب ــه امــروز ۱۹۵۶م ــا ب اســفند ســال گذشــته ت
ــاری  ــل بیم ــه دلی ــورد ب ــته ۴۶ م ــاعت گذش ــی ۲۴ س ط
حــاد تنفســی در بیمارســتان های ســطح اســتان بســتری 
ــا از  ــه کرون ــزود: تعــداد مــوارد مشــکوک ب ــد.او اف شــده ان
ابتــدای اســفند ســال گذشــته تــا بــه امــروز ۱۳۸۱ مــورد 
بــوده و طــی ۲۴ ســاعت گذشــته ۴۵ مــورد بــه ایــن آمــار 

ــه شــده اســت. اضاف

مدیــرکل راه آهن اســتان کرمــان از افزایش ۵ 
درصدی حمل بار در راه آهن این استان طی سال 
۹۸ نسبت به ســال قبل از آن خبرداد.به گزارش 
خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 
از کرمان، مجید ارجونی، مدیرکل راه آهن استان 

کرمان گفت: میزان بارگیری طی سال گذشته اداره کل راه آهن استان کرمان 
یک میلیون و ۴۶۸ هزار و ۹۸۳ تن و میزان تخلیه بار ۳۴۳ هزار و ۲۶۷ تن بوده 
است.او افزود: ۲۴ هزار و ۵۵۰ واگن در راه آهن کرمان طی پارسال بارگیری و 
۶ هزار و ۱۳۴ واگن تخلیه شده است.ارجونی با اشاره به مهمترین محموله های 
بارگیری و تخلیه در راه آهن استان کرمان گفت: در این اداره کل محموله های 
همچون گندم، کنســانتره و خودرو تخلیه و محموله های زغالسنگ، گندله و 

... بارگیری شده است.

افزایش ۵ درصدی حمل بار 
در راه آهن کرمان

ایسـنا/ رییـس اداره آمـوزش و پـرورش شهرسـتان عنبرآبـاد از 
تولیـد روزانـه ۴۰۰ ماسـک توسـط دانـش آمـوزان هنرسـتان 
خدیجـه کبـری ایـن شهرسـتان خبـر داد.»مهـران سـنجری« 
در گفتگـو بـا ایسـنا در تشـریح جزییات ایـن خبر گفـت: دانش 
آمـوزان رشـته خیاطـی هنرسـتان خدیجـه کبـری شهرسـتان 

عنبرآبـاد عـالوه بـر تولیـد ماسـک، مهـارت هـای عملـی بـه آنهـا آمـوزش داده می شـود. 
سـنجری اظهـار کـرد :دانـش آمـوزان رشـته خیاطی بـا رعایـت کامل اصـول بهداشـتی در 
کارگاه هنرسـتان اقـدام بـه تولید روزانه ۴۰۰ ماسـک مـی کنند. سـنجری از توزیـع رایگان 
تولیدات بهداشـتی توسـط دانش آمـوزان خبـر داد و اظهار کرد: ماسـک هـای تولیدی پس 
از ضدعفونـی بـه مراکز بهداشـتی و سـایر مـکان هایـی که نیـاز دارند بصـورت رایـگان اهدا 

خواهنـد شـد .

دانش آموزان عنبرآبادی 
در مسیر کنترل ویروس کرونا

ایرنا - فرمانده انتظامی جیرفت از پلمب ۲۱ واحد صنفی این 
شهرستان در طرح نظارت بر اصناف با محوریت پیشگیری از 
ویروس کرونا خبر داد.سرهنگ رضا محمدرضایی در گفت 
و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این واحدهای صنفی به علت 
نقض اقدامات پیشگیرانه ویروس کرونا، توسط متصدیان و 

نادیده گرفتن ابالغیه های صنفی پلمب شدند. وی تصریح کرد: به دنبال شیوع ویروس 
کرونا و پیشگیری از خطر ابتالی شهروندان به این ویروس ماموران اداره نظارت بر اماکن 
عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان جیرفت و همراهی نمایندگان شبکه بهداشت و 
اداره صنعت، معدن و تجارت از ۱۷۶ واحد صنفی بازدید کردند. فرمانده انتظامی جیرفت 
گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف در واحدهای صنفی موضوع را از طریق 

سامانه ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند تا در کمترین زمان رسیدگی شود

2۱ واحد صنفی در جیرفت 
پلمب شد

رییس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، در خصوص آخرین 
وضعیت بیماری کرونا در سطح جنوب کرمان، گفت: از 
مجموع ۴۲۵ نفر مشکوک که تاکنون در مراکز درمانی 
جنوب کرمان بستری شده اند خوشبختانه ۳۸۹ نفر پس 
از بهبودی ترخیص شده اند.رئیس دانشگاه علوم پزشکی 

جیرفت افزود: تاکنون از ۲۷۱ مورد مشکوک بستری در بیمارستان های جنوب کرمان، 
نمونه گرفته شده که نتیجه ۲۴۰ مورد منفی و متاسفانه ۱۵ مورد نیز مثبت اعالم شده 
است و ۱۶ نمونه نیز منتظر اعالم نتیجه آزمایشگاه هستیم.مکارم اظهار کرد: با توجه به 
پایان یافتن تعطیالت نوروزی، پیرو اعالم ستاد ملی مبارزه با کرونا محدودیت ها همچنان 
پا برجاست و مردم جنوب کرمان باید تا اطالع ثانوی که ۲۰ فروردین است از ترددهای 

غیرضرور پرهیز کرده و در خانه بمانند.

یک مورد جدید ابتال به کرونا 
در جنوب استان   

بــا توجــه بــه طــرح ملــی فاصلــه گــذاری اجتماعــی 
ــه  ــدی ب ــیفت بن ــورت ش ــه ص ــا ب ــک ه ــی بان برخ
ــورای  ــر ش ــدی دبی ــه می دهند.محم ــود ادام کار خ
هماهنگــی بانــک هــا در کرمــان گفــت: شــعب اصلی 
بانک هــا بــا یــک ســوم نیــرو بــاز و شــعبی کــه تعداد 

نیــروی کمــی دارنــد بــه صــورت شــیف بنــدی بــا شــعب همجــوار بــه کار خــود 
ــر عهــده مدیریــت  ادامــه می دهنــد.وی ادامــه داد: نحــوه شــیفت بنــدی هــم ب
شــعب اســت و از طریــق ســایت بانــک هــا اطــالع رســانی می شــود.در همیــن 
مــورد لطفــی روابــط عمومــی بانــک ملــی گفــت: تعــدای از بانــک هــا بــا توجــه 
ــا تعطیــل شــدند و برخــی شــعب منتخــب کارهــای مشــتریان  ــه بحــث کرون ب
ــه  ــالم و ب ــق ســایت اع ــی از طری ــن تعطیل ــه داد: ای ــد.وی ادام را انجــام می دهن

شــعب نیــز اطــالع رســانی شــده اســت.

شیفت بندی برخی بانک ها تا 2۱ فروردین  
شعب اصلی همه روزه باز است

رئیس اداره امور عشایری شهرســتان بردسیر گفت: 
عشــایر منطقه مانند اغلب مردم این شهرســتان به 
امکانات بهداشــتی اولیه از جمله ماسک و دستکش 
برای مقابله با کرونا دسترســی ندارند.عشایر بردسیر، 
فاقد امکانات بهداشتی کافی در برابر کرونابه گزارش 

خبرنگار گروه اســتان های باشــگاه خبرنگاران جوان از کرمان، رضا ولی شاهی 
رئیس اداره امور عشایری شهرســتان بردســیر گفت: حدود هزار و ۷۵۰ خانوار 
عشایر در شهرستان بردســیر وجود دارد و این خانوار ها در زمینه مقابله با کرونا 
اطالعاتی ندارند. امکاناتــی هم وجود ندارد تا بتوان در اختیار آن ها گذاشــت.او 
افزود: بخشــی از این جمعیت به منطقه قشالقی گرمســیر کوچ کرده، ولی هنوز 
نیمی از آن ها هنوز در شهرستان مستقر هستند. اســکان عشایر در منازل انجام 

می شود و چادرنشین نیستند.

عشایر بردسیر، فاقد امکانات بهداشتی کافی 
در برابر کرونا

40 نفر در استان قربانی 
کرونا شدند

علوم 
پزشکی

خواب خوب به پیشگیری از ابتال 
به کرونا کمک می کند

فاطمه هاتفی یک پزشک عمومی نیز به خبرنگار ایرنا گفت: یکی از مهمترین راه های انتقال میکروب  ا در مراکز 
درمانی بیمارستان ها و اماکن رفت و آمد دست ها بوده و  میکروب ها و ویروس ها توسط دست ها به راحتی منتقل 
می شوند، میکروب هایی که بر روی پوست دست می نشینند و قابل مشاهده نیستند، در این صورت با شست 
وشو دست به مدت ۱۵ ثانیه میکروب ها از بین می رود. افزود: بیمارانی که در بیمارستان بستری می شوند ممکن 
است که دچار عفونت در بیمارستان شوند که به دو دلیل اتفاق می افتد. یکی عدم رعایت بهداشت دست و دیگری 
آلودگی وسایل و تجهیزات بیمارستان که باعث می شود بیمار مدت زمان طوالنی تری در بیمارستان بستری 

باشد و ممکن است به بیمارن دیگر منتقل شود.

نباید از این ویروس ترسید و با رعایت موارد بهداشتی و رفتارهای معقوالنه می توان این ویروس معروف به تاج دار را مهار کرد

خبرخبرخبر

ــون  ــت: کان ــاز گف ــنی ج ــداهلل حس اس
ثامــن الحجــج روســتای مزرعــه در نظر 
ــعادت  ــا س ــالد ب ــبت می ــه مناس دارد ب
ــان )عــج(، جشــنواره مجــازی  ــام زم ام
نیمــه شــعبان در رده ســنی زیــر ۸ 
ــد. ــزار کن ــال برگ ــا ۱۴س ــال و ۸ ت س
ــن الحجــج روســتای  ــون ثام ــر کان مدی
ــا بیــان ایــن مطلــب کــه ایــن  مزرعــه ب
ــزار  ــته برگ ــن رش ــنواره در چندی جش
ــودکان و  ــرد: ک ــار ک ــود، اظه ــی ش م
ــد در رشــته هــای  ــان مــی توانن نوجوان
نقاشــی، حفــظ شــعر، کاردســتی، 
ــرکت  ــی ش ــام زمان ــاق ام ــش و ات نمای
کننــد.وی عنــوان کــرد: در رشــته 
ــلیقه  ــق س ــر طب ــودکان ب ــی، ک نقاش
خــود بایــد یــک نقاشــی زیبــا در 
ــن  ــا جش ــج( و ی ــان )ع ــام زم ــورد ام م
نیمــه شــعبان ترســیم کــرده و از آن 
ــه نحــوه  عکــس بگیرند.حســنی جــاز ب
حضــور کــودکان و در رشــته حفــظ 
شــعر اشــاره کــرد و افــزود: بچه هــا 
می تواننــد شــعری را در مــورد امــام 
زمــان )عــج( و یــا دعــای ســالمتی 
ــن  ــل دوربی ــظ، مقاب ــرت را از حف حض
ــد  ــه کنن ــد توج ــن بای ــد و والدی بخوانن
ــن  ــرداری دوربی ــگام فیلمب ــه در هن ک
ــون  ــد.مدیر کان ــی باش ــورت افق ــه ص ب
ثامــن الحجــج ادامــه داد: همچنیــن 
ــک  ــد ی ــان می توانن ــودکان و نوجوان ک
ــان  ــام زم ــورد ام ــا در م ــتی زیب کاردس
)عــج( درســت کــرده و از آن عکــس 
بگیرنــد. وی اضافــه کــرد: مهلــت 
ارســال آثــار از امــروز تــا پایــان روز 
نیمــه شــعبان مــی باشــد و پــس از 
بررســی آثــار دریافتــی، بــه قیــد قرعــه 
ــزی  ــدگان جوای ــدادی از برگزی ــه تع ب

ــد. ــد ش ــدا خواه اه

واکسینه شدن تمامی 
دام های مناطق سیل 
زده جنوب کرمان تا 

2هفته آینده
مدیــرکل دامپزشــکی جنــوب اســتان 
واکسیناســیون  گفــت:  کرمــان 
شــش هــزار نفــر شــتر، ۸۰ هــزار دام 
ســبک و شــش هــزار دام ســنگین 
در دســتورالعمل کار مــا قــرار دارد 
کــه ظــرف ۱۰ تــا ۱۵ روز آینــده 
انجــام می شــود.علی احمــدی در 
ــاره  ــا اش ــر ب ــگار مه ــا خبرن ــو ب گفتگ
ــه پیــش بینــی  ــا توجــه ب ــه اینکــه ب ب
هواشناســی و هشــدارهای مدیــرت 
بحــران در خصــوص بارندگــی در 
ــان اداره کل دامپزشــکی  جنــوب کرم
جنــوب اســتان آمادگــی الزم را بــرای 
ــش رو  ــت پی ــا وضعی ــدن ب ــرو ش روب
داشــت، اظهــار کــرد: بــا وقــوع ســیل 
همــکاران مــا در منطقــه حضــور 
ــات دام،  ــد تلف ــس از رص ــتند و پ داش
اقــدام بــه دفــن آنهــا کردنــد.وی 
ــزار  ــه دو ه ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی ب
ــف  ــیل زده تل ــق س رأس دام در مناط
ــاعت  ــت: ۴۸ س ــار داش ــدند، اظه ش
پــس از وقــوع ســیل ســم پاشــی 
دام هــای ســبک و ســنگین آغــاز شــد 
و دکترهــای دامپزشــک، دام هــا را 
ــرکل دامپزشــکی  ــت کردند.مدی ویزی
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــان ب ــوب کرم جن
تاکنــون هــزار رأس دام ســنگین و 
شــش هزار دام ســبک واکسیناســیون 
ــا  ــردا ی شــده اســت و مابقــی نیــز از ف
ــدن  ــینه ش ــرح واکس ــردا ط ــس ف پ
ــت:  ــان داش ــود، بی ــاز می ش ــا آغ آنه
واکسیناســیون شــش هــزار نفــر 
ــش  ــبک و ش ــزار دام س ــتر، ۸۰ ه ش
ــتورالعمل  ــنگین در دس ــزار دام س ه
ــا  ــرف ۱۰ ت ــه ظ ــرار دارد ک ــا ق کار م
۱۵ روز آینــده انجــام می شــود.وی 
ــا بیــان ایــن مطلــب کــه در منطقــه  ب
جازموریــان قبــل از ســال جدیــد 
طــی دو مرحلــه واکسیناســیون و 
تــب برفکــی انجــام شــده بــود، 
اظهــار کــرد: پــس از اتمــام بارندگــی 
همــکاران مــا ســه روز وقــت داشــتند 
ــارش  ــاهد ب ــس از آن ش ــه پ ــرا ک چ
ــن  ــم و در حی ــی بودی ــاره بارندگ دوب
مــکان ســم پاشــی و  بارندگــی ا
رد  واکســینه شــدن وجــود نــدا
همچنیــن یکســری محدودیــت در 
ــم  ــینه و س ــرای واکس ــالم ب ــه اق تهی
ــم  ــر ه ــن ام ــه ای ــتیم ک ــی داش پاش

ــد. ــت ش ــر عل ــد ب مزی

جاری شدن سیل اخیر خسارت های 
زیادی را به بار آورد، تعداد زیادی از گزارش

اهالی جنوب استان دچار بحران 
جدی ای شدند، بحرانی که زندگی آن ها را به خطر 
انداخت، دام هایی که که تلف شدند، گندم زار هایی 
که سیل از بین برد، دیوار های گلی ای که خراب 
شدند، خانه های که غیر قابل سکونت شدند، همه 
وهمه زخم هایی بود که بر پیکر مردم جنوب نقش 
بست، زخم هایی که  برای ترمیم نیازمند همت 
مسووالن است و این مردم آسیب دیده به تنهایی 
از عهده ترمیم این زخم ها بر نمی آیند. اما آیا همه 
مسووالن استانی هر آن چه در توان داشتند را برای 
یاری به کار بردند، این سوالی است که در ذهن 
بسیاری نقش بسته است، در این بین استاندار از 
رفتارهایی که باعث می شود اقدامات مسووالن 
دیده نشود، گله کرده است.  فدایی در  گفتگوی 
اخیر خود گفت : »متاسفانه در مواجهه با سیل 
اخیر یک مسابقه مصاحبه به راه افتاده بود و شاهد 
یک سری تخریب ها و تبلیغ هایی بودیم که برای 
بر هم زدن وحدت و تعامل در استان کرمان بود.  
اینکه مرتبا از سوی برخی مطرح شود که در منطقه 
جازموریان و زهکلوت، دولت کجاست؟  یا فالن 
گروه و فالن ارگان کار نمی کنند!  شهردار منطقه 
.  اتفاقات خیلی بدی بود که همه  . کجاست؟ و .
زحمات مسوولین را برباد داد، این در حالی است 
که فرهنگ ما کمک به مردم است و نه راه انداختن 
مسابقه مصاحبه بر علیه هم!« استاندار کرمان با 
بیان این مطلب که باید پیرو فرهنگ امام علی )ع( 
باشیم، افزود: »در مجموع نباید طوری رفتار کرد 
که مردم احساس کنند که مسوولین کار نمی کنند 
و نباید مردم را در شرایط کنونی دلسرد کرد.« 
استاندار می گوید مردم را نباید دلسرد کرد، این 
جمله درستی است اما مردم  آسیب پذیری که 
ضرر و زیان فراوان دیدند  به جز اقداماتی که  که 
دردی را کم کند چه خواسته اند و همین مردم هم 
بهترین قاضی این میدان اند.  یکی از اقشاری که در 
جریان سیل اخیر آسیب های فراوانی را متحمل 
شد، خانوار های تحت پوشش کمیته امداد بود،  

صادقی  مدیر کل کمیته امداد استان در باره تعداد 
خانوار های آسیب دیده از سیل اخیر به کاغذ وطن 
گفت: بر اثر جاری شدن سیل روزهای اخیر ۴ هزار 
و ۸۰۰ خانوار تحت حمایت این نهاد در شهرهای 
رودبارجنوب، کهنوج، قلعه گنج دچار خسارت 
شدند. صادقی میزان خسارت وارده را ۳ میلیارد 
تومان اعالم کرده و گفت: بیشترین خسارت وارد 
شده به این خانوار ها مربوط به  ساختمان منازل و 
به  سیل  است،همچنین  بوده  خانگی  وسایل 
تعدادی از طرح های اشتغال مددجویان ازجمله 
طرح های دامپروری و گلخانه ای نیز خسارت وارد 

کرده است.
 پرداخت 2 برابری مستمری مددجویان 

کمیته امداد
ز این  ا صادقی یادآور شد به منظور حمایت 
فروردین  مستمری  دیده  آسیب  نوارهای  خا
۵۰۰ خانوارهای که آسیب  ماه حدود ۲ هزار و
بیشتری را دیده اند  به صورت۲ برابری پرداخت 
می شود و این احتمال نیز وجود دارد که این واریز 
در یک مرحله دیگر هم صورت گیرد. مدیر کل 
کمیته امداد ضمن اشاره به این نکته که قرار است 
تعدادی از ارگان ها  و همچنین بنیاد مستضعفان 
کمک هایی را برای سیل زدگان تا پایان هفته به 
کمیته امداد برسانند، گفت: ما پیگیر این موضوع 
هستیم که کمک به صورت نقدی در اختیار 
ر گیرد.  صادقی  مددجویان تحت پوشش قرا
گفت: خیرین تهرانی نیز به یاری مددجویان آمده 
اند و یک  تریلر لوازم خانگی  برای سیل زدگان 
جنوب فرستاده شده است که هم اکنون در رودبار 
جنوب تخلیه شده است و ما منتظر هستیم که 
شرایط تثبیت شده و محل سکونت مددجویان 
مشخص شود و بعد  کمک ها را توزیع کنیم. به 
گفته صادقی کمک های نقدی به همان کارت 
های  مستمری مددجویان واریز شده و نیازی 
به مراجعه وجود ندارد و البته با توجه به شرایط 
خانوارها مبالغ آن برای هر خانواری متفاوت است. 
صادقی بر لزوم مشارکت خیران برای کمک به 
مددجویان و نیازمندان سیل زده استان تأکید کرد 
و گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و شرایط 
کنونی به منظور به حداقل رساندن مبادالت، 
نند به صورت الکترونیکی و نقدی  خیران می توا

کمک های خود را به نیازمندان اهداء کنند.وی 
ادامه داد: شماره حساب ۲۲۰۳۱۳۶۱۰۵ و شماره 
کارت۵۸۵۹۸۳۷۰۰۰۰۶۴۸۷۹ بانک تجارت به 
نام کمیته امداد آماده دریافت کمک های نقدی 
مردم خیر است. در ادامه مدیر کل کمیته امداد 
درباره اقدامات کمیته امداد برای مقابله با کرونا  
گفت:  راه اندازی کارگاه های مختلف در سطح 
استان یکی از اقدامات کمیته امداد در این زمینه 
است  ودر درجه اول این ماسک ها در اختیار 
مددجویان تحت پوشش قرار می گیرد.  همچنین 
بسته های بهداشتی  نیز برای خانوارهای تحت 

پوشش تهیه و پخش شده است.  
ارسال 7 هزار ماسک به مناطق سیل زده

ز این یاری ها  نیز با توجه به شرایط  بسیاری ا
شیوع کرونا انجام شد،مشایخی مسئول سازمان 
های مردم نهاد و خیرین سالمت دانشگاه علوم 
پزشکی جیرفت: در این باره گفت:از کارگاه های 
تولید ماسک سطح شهرستان جیرفت از ابتدای 
سال جاری تاکنون ۱۱ هزار ماسک تحویل دانشگاه 
علوم پزشکی جیرفت شده است که از این تعداد ۷ 
هزار ماسک برای استفاده مردم مناطق سیل زده 

رودبار جنوب ارسال شد.

 کلنگ زنی ساخت 200 منزل مسکونی
اقدام به ساخت و بازسازی واحد های مسکونی 
سیل زدگان جنوب استان یکی دیگر از اقدامانی 
بود که در این زمینه  صورت گرفت،چند روز پیش 
بود که  مدیر کل راه و شهرسازی جنوب از کلنگ 
جنوب کرمان ۲مدیر کل راه و شهر سازی جنوب 
کرمان از ساخت ۲۰۰ واحد مسکونی و باز سازی 
۳۰۰ واحد مسکونی در منطقه سیل زده بخش 
زهکلوت در جنوب کرمان خبر داد عالوه بر این  
ز تشکل های مردم نهاد و  کمک ها بسیاری ا
خیرین نیز به صورت مستقیم وارد میدان یاری 
رسانی شدند، همان روز های ابتدایی بعد از سیل 
بسیاری از آفرود سوران کرمانی به دل جاده زدند 
تا شاید دستی را که به امید یاری دراز شده بود  را 
بگیرند، از ارسال  نان تا اهدا کمک هایی نقدی همه 
سیل همدلی ای را ایجاد می کند که ویرانی های 
جنوب استان را آباد  خواهد کرد. البته این کمک 
های بی دریغ از سوی خیرین و مسووالن که بی 
انصافی است اگر اقداماتشان را نبینیم  هم چنان 
ادامه دارد زیرا هنوز گرفتاری های سیل زدگان 

ادامه دارد.

مددجویان جنوبی میلیاردی از سیل خسارت دیدند
به گفته مدیر کل کمیته امداد استان، ۴ هزار و ۸۰۰ خانوار جنوبی تحت حمایت در سیل اخیر دچار خسارت شدند

  نجمه سعیدی
دبیر تحریریه

ایرنـا - معـاون تحقیقـات  فنـاوری 
علوم 

دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت از پزشکی
پیشـنهاد و تصویـب هشـت طـرح 
پژوهشـی ویروس کرونا خبر داد و گفـت: اعضای 
هیـات علمـی دانشـگاه ایـن طرح هـا را ارائـه 
کرده اند.فاطمه سیدی روز یکشنبه در گفت و گو 
بـا خبرنـگار ایرنـا افـزود: ایـن طرح هـا در کمیته 
فرعـی پژوهشـی بررسـی و پـس از تصویـب، کد 
اخالق دریافـت کردند و هـم اکنون در حـال اجرا 
هسـتند.وی تصریـح کـرد: طرح های پژوهشـی 
معاونـت تحقیقـات و فنـاوری دانشـگاه علـوم 
پزشـکی با موضوعاتی مانند وضعیـت اضطراب و 
اسـترس جامعـه و نحـوه مقابلـه بـا آن، بررسـی 
خصوصیات بالینی و اندازه گیری آزمایشـگاهی و 
اثـر بخشـی برخـی روش هـا بـر شـدت عالئـم و 
همچنین طرح های پیشـگیرانه اسـت.وی با بیان 
اینکه یـک کارآزمایـی بالینی در زمینـه کمک به 
درمـان ویـروس کرونـا )کوویـد ۱۹( در سـطح 
دانشگاه علوم پزشـکی جیرفت به تصویب رسیده 
اسـت، افزود: این طرح پژوهشـی فعالیـت خود را 
امروز آغـاز کرده اسـت.معاون تحقیقـات  فناوری 
دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت گفـت: از ابتدای 
شـیوع ویـروس کرونـا در کشـور ایـن معاونـت 
همگام با فعالیت های سـربازان سـفیدپوش خط 
مقدم مبارزه بـا ویـروس کوویـد ۱۹ فعالیت های 
پژوهشـی خـود را آغـاز کـرد.وی تصریـح کـرد: 
فراخوان اعضای هیات علمی و محققان دانشـگاه 
علـوم پزشـکی جیرفـت بـرای مشـارکت در 
پژوهش هـای مرتبـط بـا کرونـا نخسـتین گام 
معاونت تحقیقات در زمینه مقابله بـا این ویروس 
بود.وی ادامـه داد: پـس از این مرحلـه، طرح های 

ارایه شـده در کمیته فرعی بررسـی و تصویب شد 
و هـم اکنـون حمایت هـای مالـی و پشـتیبانی از 
طرح هـا در دسـتور کار اسـت تـا شـاهد خروجی 
مطلوبی در این زمینه باشیم.سیدی با بیان اینکه 
مقابله بـا کرونا بـه یک معضـل مهم ملـی تبدیل 
شـده از ایـن رو معاونـت تحقیقـات و فنـاوری 
دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت هم پای سـایر 
معاونت هـای دانشـگاه، بـا تشـکیل کارگروه های 
اختصاصی اقدام به فعالیت های پژوهشـی در این 
خصوص کرد.وی تصریـح کرد: هدف از تشـکیل 
کمیته تخصصی تحقیقات کرونا، هدایت متمرکز 
و هدفمند برای تشـخیص و درمان ویروس و ارائه 
گزارش هـای مـوردی خـاص اسـت.معاون 
تحقیقـات و فنـاوری دانشـگاه علـوم پزشـکی 
جیرفـت همچنیـن از حمایـت مالـی طرح هـای 
تحقیقاتی و پژوهشـی در زمینه مقابلـه با ویروس 
کرونـا خبـر داد.وی از امـکان بررسـی فـوری 

طرح هـای تحقیقاتـی ارائـه شـده و دریافـت کد 
اخالق در سـامانه اخالق در پژوهش های زیسـت 
پزشـکی این دانشـگاه بـرای محققان خبـر داد و 
گفت: محققـان پروپوزال )پیشـنهاد( پژوهشـی 
خـود را در صورتـی کـه دامنـه کار پژوهشـی آن 
http://rms. فراتر از یک دانشگاه اسـت به آدرس

nimad.ac.ir سـامانه مدیریـت پژوهـش ارسـال 
کنند. سـیدی ادامه داد: همچنین مؤسسـه ملی 
توسـعه تحقیقات علـوم پزشـکی ایـران )نیماد( 
آمادگـی خـود را بـرای حمایـت از طرح هـای 
فرادانشـگاهی و ملـی اعالم کـرده است.دانشـگاه 
علـوم پزشـکی جیرفت مسـتقل از مرکز اسـتان، 
هفت شهرسـتان با جمعیت یـک میلیـون نفر را 
تحـت پوشـش دارد.۱۴ مـورد مثبـت کرونـا در 
منطقـه جنـوب کرمـان وجـود دارد کـه از ایـن 
تعـداد، یـک نفر بـه دلیل کهولت سـن و داشـتن 

بیماری زمینه ای فوت کرده است.

نایــب رئیــس کمیســیون قضایــی و 
ــس اعتقاد دارد درخواســت  حقوقی مجل
ــت  ــال معافی ــرای اعم ــا ب ــه اروپ اتحادی
بشردوســتانه و لغــو تحریم هــای دارویی 
ایــران بیشــتر شــبیه همنوایــی سیاســی 
ــو  ــور در گفت وگ ــی پ ــت.یحیی کمال اس
ــت در  ــزاری خانه مل ــگار خبرگ ــا خبرن ب
خصــوص درخواســت اتحادیــه اروپــا 
بــرای اعمــال معافیــت بشردوســتانه 
و لغــو تحریم هــای دارویــی ایــران، 
گفــت: بــدون شــک آمریکایــی هــا 
ــای  ــم ه ــتن تحری ــه برداش ــادی ب اعتق
ظالمانــه علیــه کشــورمان ندارنــد.
نماینــده مــردم جیرفــت و عنبرآبــاد 
در مجلــس دهــم در ایــن زمینــه، اظهار 
ــی  ــال مشــاهده م ــوان مث ــه عن ــرد: ب ک
شــود کــه وزیــر خارجــه ایــاالت متحده 
پــس از تشــدید شــیوع کرونــا در رســانه 
هــای غربــی اعــالم کــرد کــه کشــورمان 
ــد  ــده و بای ــن ش ــوع دام ــن موض ــه ای ب
ــران  ــه ای ــتری علی ــای بیش ــم ه تحری
اعمــال کننــد کــه بیانگــر دشــمنی 
ــا  ــت.وی ب ــده اس ــاالت متح ــکار ای آش
اشــاره بــه اینکــه اروپایــی هــا نیــز 
امــروزه دارای مشــکالت عدیــده ای 
ــا هســتند،  ــروس کرون ــا وی ــارزه ب در مب

ــن تصــور نمــی شــود  ــه داد: بنابرای ادام
آنهــا نیــز قلبــا اعتقــادی بــه رفــع 
تحریــم هــا علیــه تهــران داشــته 
ــس  ــردم در مجل ــده م ــند.این نماین باش
ــه درخواســت  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــم ب ده
ــت  ــال معافی ــرای اعم ــا ب ــه اروپ اتحادی
تحریم هــای  لغــو  و  بشردوســتانه 
شــبیه  بیشــتر  یــران  ا رویــی  دا
همنوایــی سیاســی اســت، تصریــح 
کــرد: در واقــع ایــن کشــورها مــی 
خواهنــد بــه افــکار عمومــی دنیــا نشــان 
ــتند. ــر هس ــوق بش ــع حق ــد مداف دهن
نایــب رئیــس کمیســیون قضایــی و 
حقوقــی مجلــس شــورای اســالمی 
ــرد  ــان ک ــد اذع ــرد: بای ــان ک خاطرنش
ــا  ــم ه ــع تحری ــتار رف ــا خواس ــر اروپ اگ

ــد از خــط  ــران اســت، مــی توان ــه ای علی
قرمزهــای هــای آمریــکا عبــور کنــد تــا 
ــه  ــه اینک ــد ن ــا نمان ــم ه ــری از تحری اث
ــه  ــام دهد.ب ــی انج ــدام سیاس ــا اق صرف
گــزارش خبرگــزاری خانه ملــت، در 
ــکا  ــده آمری ــاالت متح ــاع ای ــی امتن پ
بــرای لغــو تحریم هــای یکجانبــه 
ــا و  علیــه کشــورهایی چــون ایــران، کوب
ونزوئــال، اتحادیــه اروپــا از معافیت هــای 
ــرد  ــت ک ــتانه حمای ــی بشردوس تحریم
ــادی،  ــای اقتص ــق تحریم ه ــا تعلی ــا ب ت
یــران و کوبــا  کشــورهایی چــون ا
و ونزوئــال بتواننــد بــرای مقابلــه بــا 
ــا بــه تجهیزات  ویــروس ناشــناخته کرون
ــته  ــی داش ــی دسترس ــکی و داروی پزش

باشــند.

شاهد همنوایی سیاسی اروپا برای اعمال معافیت 
بشردوستانه هستیم، نه اقدام عملی

ارائه ۸ طرح پژوهشی ویروس کرونا 
در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت  

فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان از توزیــع۱۰ هــزار و ۴۰۰ 
بســته غذایــی در منطقــه ســیل زده جنــوب کرمــان خبــرداد.

ســردار حســین معروفــی، فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان کرمــان 
ــر  ــیل اخی ــت س ــا محوری ــران ب ــت بح ــتاد مدیری ــروز در س ام
گفــت: در زمــان بحــران همیشــه بحث هــا وجــود داشــته، مهــم 
ــئله  ــد و مس ــورد کنن ــعه صدر برخ ــا س ــئوالن ب ــت مس ــن اس ای

ــع شــود. جم
او افــزود: بحــران را بایــد بــا خــود مــردم مدیریــت کنیــم، هیــچ 
ــدود  ــد و مح ــد کار کن ــی نمی توان ــران به تنهای ــی در بح دولت
اســت، قطعــا اگــر نهاد هــای مردمــی و خیــران را نیاوریــم 
ــردم  ــش و م ــی، ارت ــای انقالب ــران، نهاد ه ــوان خی ــود، ت نمی ش
را بایــد پــای کار بیاوریــم و بــه اقداماتــی کــه دولــت دارد انجــام 

ــرد. ــک ک ــد، کم می ده
معروفــی بــه تأکیــد بــر هماهنگــی بــا ارگان هــای خدمت رســان 
در جریان ســیل اشــاره و بیــان کــرد: خواســتیم با هــم هماهنگ 
ــوازی کاری  ــش رود و م ــح پی ــکل صحی ــه ش ــه کار ب ــیم ک باش

ــد. نباش
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان کرم ــاراهلل اس ــپاه ث ــده س فرمان
ــار خیلــی  وضعیــت اســتان مــا در حــوزه ســیل در منطقــه رودب
ــی  ــرد: پراکندگ ــح ک ــت، تصری ــاه اس ــه کرمانش ــر از زلزل بهت
نداریــم و ایــن نکتــه خوبــی اســت و بایــد از همــه بــرای خدماتی 

ــرد. ــر ک ــد، تقدی ــام دادن ــه انج ک
معروفــی گفــت: ۱۰ هــزار و ۴۰۰ بســته غذایــی در منطقــه 
ــن آرد و ۱۷  ــم، ۱۴۲ ت ــع کردی ــان توزی ــوب کرم ــیل زده جن س
هــزار غــذای گــرم در روز اول بــود، امــا بعــد جلوگیــری شــد کــه 

ــود. ــت ش ــتی رعای ــائل بهداش مس
ــم،  ــیم کردی ــه تقس ــار منطق ــه چه ــوت را ب ــرد: زهکل او اظهارک
ــه  ــادی وارد منطق ــروی جه ــر نی ــور و ۶۰۰ نف ــروی پای ۲۰۰ نی
ــای  ــود و اکیپ ه ــا ب ــت م ــه آب دس ــی و تخلی ــم، الیروب کردی
تعمیــرات لــوازم را بــه منطقــه آوردیــم و تعــداد قابــل توجهــی از 

ــی شــد. ــم الیروب ــات ه ــر و ســه قن ــزل تعمی وســایل من
ــه اینکــه ۲۲  ــا اشــاره ب ــان ب ــاراهلل اســتان کرم ــده ســپاه ث فرمان
ــم  ــد دســتگاه ه ــم و چن ــه کردی دســتگاه مهندســی وارد منطق
کرایــه شــد، تصریــح کــرد: کار اورژانســی انجــام و ترمیــم شــده، 
امــا بــرای آینــده نیســت؛ بهتریــن کار ایــن اســت کــه ســیل بند 

باالدســت ایجــاد شــود.
او با بیــان اینکــه هــزار چشــمه ســرویس بهداشــتی نیــاز منطقه 
اســت کــه تخریــب شــدند، بیــان کــرد: ۹۰۰ چشــمه در منطقــه 
زهکلــوت و جازموریــان و ۱۰۰ چشــمه در ده رضــا در شهرســتان 

ریــگان بایــد ایجــاد شــود.
معروفــی تأکید کرد: تعــداد ۲۲۰ یخچــال، ۲۰۰ اجــاق گاز، ۶۰۰ 
تختــه فــرش، ۲ هــزار پتــو و ۳۰۰ تنــور محلــی، یک هــزار و ۱۰۰ 
ــیل زده  ــردم س ــن م ــعبان در بی ــه ش ــه روز نیم ــرویس قابلم س

ــود. ــع می ش ــه توزی منطق

گزارش
خانه ملت

توزیع ۱0 هزار و 400 بسته غذایی 
در منطقه سیل زده جنوب کرمان

برگزاری جشنواره مجازی 
نیمه شعبان در سطح 

جنوب کرمان

خسارت مددجویان جنوبی از سیل اخیر سه میلیارد تومان بود

اعضای هیات علمی دانشگاه این طرح ها را ارائه کرده اند

رئیس جمهور اظهـار کـرد: از کمیته تبلیغات خواسـتیم در ایـن زمینه طـرح ها و اطالعات مـورد نیاز 
را آماده کند و در رسـانه هـا توضیح داده شـود که فروشـندگان چگونه بایـد مسـائل را رعایت کنند؛ 
همچنیـن تاکید شـد کـه وظایف و اصـول بهداشـتی کـه باید مـورد توجـه قرار بگیـرد بـرای مردم 

توضیح داده شـود.
روحانی بـا تاکیـد بر اینکـه آغـاز فعالیـت کسـب و کارها بـه معنـای فراموش کـردن اصـل در خانه 
ماندن نیسـت، گفـت: ترجیـح بر این اسـت کـه آنهایی کـه حضورشـان در جامعـه ضرورتـی ندارد، 

همچنـان در خانـه بمانند.
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آگهی اخطاریه ماده ۸۷ پرونده کاسه ۹۸۰۰۱۳۸
بدینوسـیله بـه اقـای حجـت الـه شـعاعی حرجنـدی فرزنـد حسـن، بـه 
شـماره ملـی ۲99۲6835۴1 ، متولـد 1360/01/13 بدهـکار پرونـده کالسـه 
فـوق کـه برابـر گـزارش مامـور ابـالغ ، ابـالغ واقعـی بـه ایشـان میسـر نگردیـده ابـالغ 
میگـردد کـه نـود و شـش سـهم مشـاع از یـک هـزار و دویسـت و چهل و هشـت سـهم 
عرصـه و اعیـان پـالک ثبتـی 1۲0۲ فرعـی از 1783 اصلـی بخـش 3 متعلـق بـه شـما 
در قبـال مبلـغ17/010/000/000 ریـال اصـل طلـب بـه انضمـام مبلـغ۲/551/500/000 ریال 
نیمعشرویکعشـر اضافـه بازداشـت گردیـده لـذا طبق مـاده 87 آئیـن نامه اجـرای مفاد 
اسـناد رسـمی مراتب به شـما اخطار میشـود ضمنا هر گونه نقل و انتقالی از طرف شـما 
نسـبت بـه مـورد بازداشـت ممنـوع اسـت و ترتیـب اثـر داده نمـی شـود و چنانچه طبق 
مـاده 61 آئیـن نامـه اجـرا نسـبت به مسـتثنیات دیـن و مفـاد اخطاریه اعتراضـی دارید 

کتبـا بـه ایـن اداره اعـالم نمائید.
کفیل اداره ی اجرای اسناد رسمی کرمان-زهرا سرمست- م الف ۱

آگهی اباغ اجرائیه کاسه ۹۸۰۱۹۸۱
بدینوسـیله بـه آقـای غالمرضـا سـیف الدینی سـلطان آبـادی، فرزنـد تیمور به 
شـماره ملی3091380۲5۴متولـد 13۴7/01/01بدهـکار پرونـده کالسـه فـوق که 
برابـر گـزارش مامـور ابـالغ ،ابـالغ واقعی به ایشـان میسـر نگردیده ابـالغ میگـردد که بابت 
مهریـه به همسـر خود مبلغ 91/710/000/000ریال بدهکار می باشـید که بـر اثر عدم پرداخت 
وجـه بسـتانکار درخواسـت صدور اجرائیه نمـوده پس از تشـریفات قانونی اجرائیـه صادر و 
بکالسـه فـوق در ایـن اجراء مطرح می باشـد لذا طبق مـاده 18/19 آئین نامـه اجرائی مفاد 
اسـناد رسـمی بشـما ابـالغ مـی گـردد از تاریـخ انتشـار این اگهـی که تاریـخ ابـالغ اجرائیه 

محسـوب اسـت فقـط یک نوبـت در روزنامه درج ومنتشـر مـی گردد
ظـرف مـدت ده روز نسـبت به پرداخـت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشـار 

آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شـما تعقیب خواهد شـد.
کفیل اداره ی اجرای اسناد رسمی کرمان- زهرا سرمست-م الف 2

بازداشتنامه اموال منقول نزد شخص ثالث جهت اطاع آقای عباس 
معینی پرونده ی اجرایی کاسه ی ۹۸۰۱۴۵۹

ملـی  شـماره  بـه  علـی  فرزنـد  معینـی،  عبـاس  آقـای  بـه  بدینوسـیله 
3۲19813798متولـد 13۴۴/09/۲0 بدهکار پرونده کالسـه فوق کـه برابر گزارش مامور ابالغ 
،ابالغ به ایشـان میسـر نگردیده ابالغ میگردد : مدیریت محترم سرپرسـتی بانک صادرات 

اسـتان کرمـان پیـرو نامـه ی شـماره 61005378 مـورخ1398/09/0۲
و نظـر بـه مـاده 7۴ آییـن نامه اجرای مفاد اسـناد رسـمی طبق اجراییه کالسـه فـوق آقای 
عبـاس معینـی بـه شـماره ملـی 3۲19813798 مبلـغ ۴/1۲0/000/000ریـال اصـل طلب به 
ورثـه مرحـوم مهین ایالقی و مبلغ 103/000/000ریال حقوق دولتی بدهکار اسـت و بسـتانکار 
تقاضای طلب خود را بازداشـت حسـاب اعالم نموده بدین وسـیله به شـما ابالغ می شـود 
کـه معـادل مبلـغ ۴/۲۲3/000/000  ریـال از مـال بدهـکار بـه موجـب این برگ در نزد شـما 
توقیـف مـی شـود و هـرگاه بدهـکار وجـه نقـد یـا مالی نزد شـما نـدارد یا کـم تـر از میزان 
بازداشـت شـده دارد مطابـق مـاده 79 آییـن نامـه اجـرا باید ظـرف مدت پنج روز به شـعبه 
اجرا اطالع دهید واال اداره ثبت آن را طبق مقررات از شـما خواهد گرفت. ضمنا خواهشـمند 
اسـت دسـتور فرماییـد مبلـغ حسـاب بازداشـت ومبالـغ بازداشـتی بـه شناسـه واریـز 
967108559100000000000000000003 و شـماره شبای شـبای 59010000۴059013۲076۴0389 
ir اداره ثبـت اسـناد نـزد بانـک ملی واریـز و اصل حوالـه را جهت جهت بهره بـرداری به این 
اجـرا ارسـال و در صـورت اسـتهالک مبالـغ فوق از بازداشـتنامه رفـع اثر نماییـد. الزم به ذکر 
اسـت صرفـا حسـاب هـای مربوط بـه حـوزه ی ثبتی شـهر کرمان قابل بازداشـت می باشـد.
کفیل اداره ی اجرای اسناد رسمی کرمان-زهرا سرمست- م الف ۳
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کتاب همسایه ها
همسایه ها رمانی از احمد محمود ، نویسنده ایرانی است. 
این رمان داستان جوانی به نام »خالد« را پیش از کودتای 
۲۸ مرداد و دوران نهضت ملیشدن نفت در شهر اهواز 
روایت می کند. »خالد«، همچنان که رمان پیش می رود 
از نوجوانی بی تجربه به فردی سیاسی تبدیل می شود. در 
این میان عشقش به دختر »سیه چشم«، او را در تنگناِی 
انتخاِب میان عشق و وظیفه می گذارد و عاقبت سر از 

زندان درمی آوَرد.
محمود نگارش این رمان را از ۱۳۴۲ آغاز کرد و آن را در 
بهار ۱۳۴۵ به پایان رساند. او به دلیل مهیا نبودن شرایط 
انتشار رمان، بخش هایی از آن را در برخی نشریات منتشر 
کرد. با این همه تا سال ۱۳۵۳ موفق به چاپ رمانش نشد. 
کتاب به طور کامل اول بار در سال ۱۳۵۳ توسط مؤسسه 
انتشارات امیرکبیر در تهران چاپ شد و پس از انتشار با 
اقبال عمومی مواجه شد که البته پس از گرفتار شدن در 
دستگاه سانسور دولتی و توقیف آن به دالیل سیاسی، تا 
۱۳۵۷ اجازه نشر مجدد نیافت. کمی پیش از انقالب ۵۷ 
و به خاطر از بین رفتن سانسور دولتی بار دیگر منتشر 
شد و تا ۱۳۶۰ بارها توسط انتشارات امیرکبیر و ناشران 

غیرمجاز تجدید چاپ شد.

فیلم مسیر سبز
-خسته ام رییس، خسته از تنها سفر کردن مثل یه چلچله زیر بارون

دیالوگ
مطرب فیلمی ایرانی به نویسندگی، تهیه کنندگی و کارگردانی مصطفی کیایی 
محصول سال ۱۳۹۷ است. ژانر فیلم مطرب، مانند اکثر آثار قبلِی مصطفی کیایی، 
کمدی و اجتماعی است. همچنین در این فیلم چند بازیگر از کشور ترکیه حضور دارند. 

فیلم
چوگو)گوبازی (این بازی در فضای باز در دو گروه مســاوی )حداقل شش نفره( 
اجرا شده و ابزار آن تعدادی توپ پشمی و چوب گردی به قطر ۵ سانتیمتر و طول 

یک متر است.

بازی های محلی

چه بگذری و بیایی
چه رد شوی، بروی

تمام پنجره ها نه! تمام منظره ها
حواْس پرتِ تو اند.

سیدعلی میرافضلی

عکس: هانیه باقری
کرونا؛ اقشار ضعیف دست تنها ماندند 
هشدار مرکز پژوهش ها: شیوع دوباره 

افزایش می یابد

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی اخیرا گزارشی منتشر کرده و عملکرد دولت در 
خصوص حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه را در روند مقابله با کرونا، ضعیف شمرده است.

گزارش دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز اینگونه شروع می شود:
در وضعیت های بحرانی عالوه بر اینکه انواعی از کنش های جمعی در بطن جامعه شکل می گیرد، 
دولت ها نیز مکلفند به عنوان اصلی ترین نهاد اجتماعی و سیاسی مجموعه ای از اقدامات همگانی 
و گزینشی را برای حمایت از گروه های اجتماعی از یک سو و گروه هایی که بیشتر در معرض آسیب 
هستند ازسوی دیگر، طراحی کنند.با توجه به شیوع ویروس کووید ۱۹ در کشور، شرایط زندگی 
برای گروه های اجتماعی آسیب پذیر بیشتر از هر زمانی سخت و دشوار شده است و ادامه حیات 
اجتماعی آنها در گرو حمایت  های اجتماعی پایدار است.این مرکز در ادامه به نقد برخی از اقدامات 

دولت در جریان شیوع کرونا پرداخته، که به آن می پردازیم.
تاخیر دولت در تصمیم گیری

در بخشی از این گزارش آمده که تمامی اقدامات صورت گرفته تابع سیاست اجتماعی مشخص 
و روشنی نبوده است.همچنین تأخیر دولت در تصمیم گیری های ضروری و انجام اقدامات الزم 
و به موقع  از دیگر ضعف های دولت بوده.به طور مثال منع ترددهای غیرضروری درون شهری و 
برون شهری، ارائه آموزش های پیشگیرانه الزم به اقشار در معرض آسیب، فراهم کردن اسکان 

موقت برای بیخانمان ها و غیره از جمله این اقدامات است.
در ادامه این گزارش به صراحت گفته شده: تاخیر در روند تصمیم گیری باعث افزایش شدت اثر و 
ماندگاری این ویروس در الیه های پایین و اقشار ضعیف جامعه شده است و در صورت ادامه این 

روند تبعات و فاجعه بزرگتری رخ خواهد داد.
جای خالی سازمان امور اجتماعی

در قسمتی از این گزارش به عدم حضور نهادهای مسوول، هماهنگ کننده و نظارتی از قبیل 
سازمان امور اجتماعی اشاره شده.این سازمان بنابر مصوبه شورای اجتماعی کشور )۱۳۹۵( وظیفه 
مدیریت، هماهنگی و نظارت بر دستگاه های حوزه آسیب ها و حمایت های اجتماعی را برعهده 
دارد.البته این موضوع از آنجایی اهمیت بیشتری پیدا می کند که بدانید، نبود نهاد هماهنگ کننده 
و نظارتی در انجام امور مربوط به حمایت از اقشار ضعیف و آسیب پذیر، باعث پراکندگی، موازی 

کاری و عدم هدفمندی حمایت های اجتماعی شده است.
توقف پذیرش در کمپ های ماده ۱۶

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس به رغم اختصاص ۵۸ میلیارد ریال به سازمان 
بهزیستی برای اجرای دستورالعمل های پیشگیری و کنترل کووید۱۹، اما شاهد توقف پذیرش 
جدید معتادان خودمعرف در مراکز ماده ۱۶هستیم.همچنین مددجویانی نیز که در این مراکز 
حضور داشتند هم به شکل بسیار قابل مالحظه ای تعدیل شده اند.جالب اینجاست که مطابق با 
دستورالعمل کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، فرآیند پذیرش معتادین متجاهر در مراکز 
ماده ۱۶ متوقف شده است.در پی این اقدام بسیاری از مراکز ماده ۱۶ تعطیل و در آخر منجر به 
رهایی تعداد  زیادی از معتادین متجاهر شده.البته که این اقدام در تعارض با اقدامات مجدانه 
ستاد ملی مبارزه با کروناست و به لحاظ اجتماعی نیز به شدت موجب بدبینی و سلب اعتماد 

مردم می شود.
نبود برنامه منسجم در شرایط بحرانی

مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش خود آورده که در مجموع در شرایط بحران کنونی، 
دستگاه ها برنامه منسجم، عملیاتی و مشخصی در شناسایی اقشار ضعیف و در معرض آسیب 
برای حمایت اجتماعی ندارند.این امر موجب انجام اقدامات ضعیف و خنثی کننده ای شده 
است که بعضاً پوشش الزم را ندارند.بطور مثال بنیاد مستضعفان حمایت مالی را برای هدیه به 
دستفروشان به شهرداری تخصیص می دهد.اما این هدیه صرفاً افراد دارای پروانه را شامل می 
شود و دستفروشان دیگری که دارای پروانه نیستند و در معرض آسیب و ابتالی بیشتر ویروس 
هستند را در بر نمی گیرد.از طرفی هم سازمان بهزیستی برنامه عملیاتی و مشخصی را درخصوص 
چگونگی صرف اعتبار تخصیصی ازسوی بنیاد مستضعفان در جهت حفظ سالمت کودکان کار 
و خیابان را اعالم نمی کند.البته قابل ذکر است، در برنامه ریزی ها سازمان بهزیستی به عنوان 

متولی این حوزه دیده نشده است.
عدم حمایت از مهاجران افغانی بدون مدرک هویت

بر اساس این گزارش مهاجران افغانستانی غیرقانونی )فاقد مدارک هویتی(  در ایران که به علت 
ابتال به بیماری کروناویروس بستری شده اند، مجبور به پرداخت هزینه های بیمارستانی هستند.

این اقدام  اعتراض فعاالن مدنی و اجتماعی را در پی داشته است.
اما مرکز پژوهش بر این باور است که این موضوع به تنهایی نمی تواند مسئله را حل وفصل نماید 

و نیازمند بسته حمایتی ویژه است.
زیرا باال بردن هزینه های بیمارستانی برای این دسته از بیماران و خانواده هایشان، باعث می شود 

این افراد در صورت بیماری به بیمارستان مراجعه نکنند.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

کتابخانه ملی کرمان
قدمت کتابخانه ملی کرمان به زمان پهلوی 

اول برمی گردد، این کتابخانه به صورت یک 
ساختمان یک طبقه با نمای آجری ساخته شده و محوطه بسیار زیبایی را 

در خود جای داده است. کتابخانه ملی ایران از سال ۱۳۷۸ جرئی از آثار ملی 
ایران است .

ملیله دوزی
ملیله دوزی به دوخت هایی اطالق می شود که 
از مفتول های طالیی، نقره و آلیاژهای مختلف 

که به شکل فنری در آمده اند، برای تزئین 
سطح پارچه استفاده می شود.

در سال گذشته در چنین روزی کاغذ وطن 

به توقف صادرات سیب زمینی و 
پیاز جنوب استان پرداخت.

جاذبه

صنایع

سال گشت

سیگاری ها بیشتر از سایرین در معرض خطر کرونا قرار دارند.
isna.news از صفحه

تفاوت حافظیه در نوروز ۹۸ با نوروز ۹۹
tabnak از صفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

تمام  منزل  و  جایی  بهم  ریح
َسرَه  باال  و  شوپایی  بهم  ریح
شما که   توي  اینترنت  اچرخي
یال  راستن که دنیایی  بهم   ریح
دوساری ، کوتک و کهنو  و روبار
دو   بال   عنبرآوایی   بهم   ریح
دگه    بازار     گازوییل    خوابی
که  نخر  میثم آوای  بهم   ریح؟

زمین  و  آسموني  ریهته  ور  هم
کناس و عرض و پهنایي بهم ریح
تفاکی کو صباحی توی احشوم
ی گپ  اعصاب باوایی بهم ریح 
حسابي چوول بوده کار مهرو
و کار وکسب مهنایي بهم ریح
تمام  مدرسه  تحطیل   بوده
اِدارتُِن   هر  جایي  بهم   ریح

کسی  ناپلپتی  ای  ترس َسه  نُم 
سوئیس و هم  »یو اِس آ«یي بهم ریح

جالُمن ِکرده بی ایی دیِو وحشی
جنوِب  ما   کرونایی   بهم   ریح
خبر  یه  اي  بهارستان  دوشي
کرونا  مجلس  مایی بهم ریح

شاعر : جهانگیرفیروزی )نوک عمو(

         در توییتر چه می گویند؟

هم زمان با کرونا خشونت علیه فلســطینی ها افزایش 
یافته است.

وزیر بهداشت برای نگرفتن پول از بیماران کرونایی 
در مراکز درمانی دستور داد.

بانک مرکزی، تغییر در سود سپرده ها را تکذیب کرد.


