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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1399 فروردیــن   19 سه شــنبه         710 پیاپــی  شــماره  چهــارم           ســال 

 کرمان در یک قدمی 
وضعیت قرمز

قطع درختان کهنسال در »خبر«
چنارصدسالهرا2میلیونتومانمیخرند

طرحسهفوریتی
قرنطینهیکماهه

کشورامروز
بررسیمیشود

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد:

آمار مبتالیان 
جنوب استان 
به 17 نفر رسید

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــاون دانش ــواه مع ــر خیرخ دکت
جیرفــت:در 24 ســاعت گذشــته 2 نفــر بــه آمــار 
ــورد در  ــک م ــه ی ــده ک ــه ش ــوب اضاف ــان جن مبتالی
ــوده  ــج ب ــه گن ــورد در قلع ــک م ــوب و ی ــار جن رودب
ــداد  ــت گذشــته تع ــوارد مثب ــه م ــا توجــه ب اســت و ب
ــر  ــه 17 نف ــتان ب ــوب اس ــا در جن ــه کرون ــان ب مبتالی
رســیده اســت کــه از ایــن جمــع یــک نفــر فــوت کرده 
اســت و هیــچ یــک از بیمــاران مبتــال در جنــوب 
ــه  ــه گفت ــد. ب ــی ندارن ــی وخیم ــال عموم ــتان ح اس
خیرخــواه 11 نفــر از جمــع مبتالیــان جنــوب اســتان 

ــد. ــده ان ــص ش ــتان مرخ از بیمارس

با افزایش39 مورد در 24 ساعت، تعداد مبتالیان به ویروس کرونا 
در استان به 366 نفر رسید

خدماتشرکتگازاستانکرمان
غیرحضوریانجاممیشود

کنترلورودیهای
۶۸نقطهاستان

برایمقابلهباکرونا

وعدهتکمیلجاده
سرتکقلعهگنج

خدمات مربوط به مشترکین شرکت گاز استان کرمان به صورت جامع در سایت 
این شرکت به نشانی اینترنتی Es.nigc-kerman.ir فعال است

به گفته استاندار کرمان برای مقابله با شیوع 
ویروس کرونا ، تردد در 6۸ نقطه این استان 

همچنان تا 23 فروردین ماه کنترل خواهد شد 
و فعالیت اصناف نیز طبق مصوبه ستاد ملی 

مقابله  با کرونا ادامه دارد.

 به گفته فرماندار قلعه گنج توقف پروژه جاده 
سرتک به دلیل شیوع ویروس کرونا بوده و این 
پروژه از هفته آینده دوباره شروع به کار کرده و 

تالش بر این است که محدوده شهری این جاده 
که فقط ۸ کیلومتراست تا پایان خرداد 

تکمیل شود.

ممنوعیتتجمعدراعیادنیمهشعبان
ابالغشد

 نماینـده مـردم 
و  جیرفـت 

عنبرآبـاد : امـروز در مجلس طرح سـه 
فوریتـی قرنطینـه شـدن یـک ماهـه 
کشـور مطـرح می شـود و در صـورت 
تصویـب بالفاصلـه اجرایـی می شـود.

یحیی کمالـی پور با اشـاره بـه تصمیم 
اخیر سـتاد ملی مقابلـه با کرونـا اظهار 
کرد: تـا زمانی کـه این بیمـاری کنترل 
نشـود و وارد سـیر نزولی نشـود، شروع 
بـه کار کـردن برخـی صنـوف، حضـور 
مـردم در خیابان هـا و ادارات اصـاًل 
نیسـت چراکـه  منطقـی  و  صحیـح 
سـالمتی و حفظ جـان مـردم باالترین 

و مهم تریـن اولویـت اسـت.

صفحه3را
بخوانید

معرفیسامانه
دریافتمقرری

بیمهبیکاری
برایکارگران

کل  یــر مد
تعــاون، کار و 

رفــاه اجتماعــی اســتان بــا بیــان اینکه 
ــی شــیوع  ــکار شــده در پ ــران بی کارگ
ویــروس کرونــا می تواننــد بــدون 
ــه  ــه ب ــا مراجع ــوری و ب ــه حض مراجع
 bimebikari.mcls.gov.ir ســایت
و ثبــت نــام در ایــن ســامانه از مقــرری 
بیمــه بیــکاری بهره منــد  شــوند 
گفــت: در حــال حاضــر 12 هــزار نفــر 
در اســتان کرمــان بــرای دریافــت بیمه 
ــن  ــه ای ــد ک ــام کرده ان ــکاری ثبت ن بی
آمــار در حــال افزایــش اســت و بعــد از 
پاالیــش تعــداد دقیــق افــراد بیــکاری 
کــه مــی تواننــد از این بیمــه اســتفاده 

ــود. ــی ش ــخص م ــد، مش کنن

صفحه1را
بخوانید
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خدمات شرکت گاز استان کرمان غیرحضوری انجام می شود

فراخوان تولید محتوا با محوریت مبارزه با کرونا

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان:
 معرفی سامانه دریافت مقرری بیمه بیکاری برای کارگران

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان 
گفت: »خدمات مربوط به مشترکین 
شرکت گاز استان کرمان به صورت جامع 
در سایت این شرکت به نشانی اینترنتی 
Es.nigc-kerman.ir فعال است و 
مشترکین محترم می توانند با مراجعه 
به آدرس مذکور خدمات غیرحضوری 
دریافت کنند«.به گزارش روابط عمومی 
شرکت گاز استان کرمان، منوچهر فالح از 
ارائه ی خدمات غیرحضوری به مشترکین 

شرکت گاز استان خبر داد و بیان کرد: 
»با توجه به اهمیت خدمت رسانی به 
مشترکین محترم در تمامی ساعات 
شبانه روز و به دلیل شیوع ویروس کرونا 
در سطح جامعه و تاکیدات فراوان مبنی 
بر کاهش حضور افراد در بیرون از منزل و 
انجام امور به صورت غیرحضوری، شرکت 
گاز استان کرمان اقدامات مطلوبی را در 
همین راستا اجرایی کرده است«.وی 
ادامه داد: »خدمات مربوط به مشترکین 

شرکت گاز استان کرمان به صورت جامع 
در سایت این شرکت به نشانی اینترنتی
Es.nigc-kerman.ir فعال است و 
مشترکین محترم می توانند با مراجعه 
به آدرس مذکور خدمات غیر حضوری 
دریافت کنند«.مدیرعامل شرکت گاز 
استان کرمان افزود: »روند این سامانه 
بدین صورت است که مشترکین محترم 
با وارد کردن شماره ی اشتراک خود 
با ورود به سامانه از کلیه ی خدمات 

مربوط به مشترکین مانند: تغییر نام، 
اصالح قبض، درخواست تست کنتور، 
درخواست تعویض کنتور و … بهره مند 
می شوند«.وی گفت: »امیدواریم با 
تمهیدات اندیشیده شده میزان حضور 
مشترکین محترم به ادارات تابعه ی 
شرکت گاز استان کرمان کاهش یابد و با 
همکاری مشترکین محترم گام موثری 
در جهت حفظ سالمتی هموطنان 

عزیزمان برداریم«.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان کرمان گفت: این اداره با هدف 
اطالع رسانی و فرهنگ سازی مبارزه 
با بیماری کووید 19، فراخوان تولید 
محتوا با محوریت مبارزه با کرونا را 

منتشر کرد.
فراخوان تولید محتوا با محوریت 
مبارزه با کرونابه گزارش خبرنگار 
گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان از کرمان، محمد علیزاده، مدیر 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
کرمان گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان کرمان با همکاری 
کرمان،  استان  دیجیتال  مجتمع 
فراخوان تولید محتوا با محوریت 

مبارزه با کرونا را منتشر کرده است.
او افزود: از همه فعاالن عرصه اطالع 
رسانی دعوت می شود تا در راستای 
سازی  فرهنگ  و  رسانی  اطالع 
مبارزه با کرونا، تولیدات خود را در 
صفحات شخصی یا رسانه ای خود 
در فضای مجازی منتشر کرده و 
لینک آن را برای ارزیابی در شورای 

اطالع رسانی استان به شماره موبایل 
۰914۰3269۰2 درپیام رسان واتس 

آپ ارسال کنند.
علیزاده درباره شرایط تولیدات محتوا 

گفت: تولیدات باید بومی و مرتبط 
با مبارزه با کرونا بوده و آثاری که 
در قالب ویدیویی، موشن گرافیک، 
اینفوگرافیک و پادکست تولید شوند، 

امتیاز باالتری دارند.
او با بیان اینکه میزان بازدید باالتر 
و گزارش بازنشر در فضای مجازی 
به امتیاز کار می افزاید و همه گیر 
شدن) وایرال( اثر باالترین امتیاز را 
دارد، افزود: تولیدات متنی و عکس 
نیز می توانند در این فراخوان شرکت 

داده شوند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان کرمان بیان داشت: برای انتشار 
در فضای مجازی از هشتک# کرمان- 

کرونا استفاده شود.
او با بیان اینکه این برنامه به همت اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
کرمان، مجتمع فرهنگی آموزشی 
دیجیتال استان کرمان و دانشگاه 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی کرمان برگزار می شود، گفت: 
عالقه مندان می توانند برای اطالع از 
آخرین رویدادها و اعالم نتایج، پیج 
جشنواره امید و نشاط را با آی دی 
Omid.Neshat در اینستاگرام 

دنبال کنند.

ایسـنا/کرمان مدیـرکل تعـاون، کار 
و رفـاه اجتماعـی اسـتان کرمـان بـا 
بیان اینکـه کارگـران بیکار شـده در 
پی شـیوع ویـروس کرونـا می توانند 
بدون مراجعـه حضوری و بـا مراجعه 
bimebikari.mcls. به سـایت

gov.ir و ثبـت نـام در این سـامانه 
از مقـرری بیمـه بیـکاری بهره منـد 
 شـوند گفت: در حال حاضـر 12 هزار 
نفر در اسـتان کرمـان بـرای دریافت 
بیمـه بیـکاری ثبت نـام کرده انـد که 
این آمار در حال افزایش اسـت و بعد 
از پاالیـش تعداد دقیق افـراد بیکاری 
که می تواننـد از ایـن بیمه اسـتفاده 

کننـد، مشـخص خواهد شـد.
»رضـا اسـماعیلی« در گفت وگـو بـا 
ایسـنا، بـا اشـاره بـه شـیوع بیماری 
کرونـا و ضـرورت عـدم ترددهـای 
اضافـی جهـت انجـام امـور مرتبـط 
بـا حـوزه روابـط کار و بیمـه بیکاری 
اظهار کـرد: گفت: با اشـاره به شـیوع 
بیماری کرونـا تعـدادی از واحدهای 
تولیـدی و صنفی تعطیل و بـه دنبال 

آن تعـدادی از کارگـران کـه بیمـه 
شـده اجبـاری بودنـد و بیـکاری آنها 
غیـرارادی مـی باشـد، می تواننـد از 

بیمـه بیـکاری اسـتفاده کننـد.
وی بـا بیـان اینکـه ایـن کارگـران 
بیکار شـده می توانند بـدون مراجعه 
حضـوری و بـا مراجعـه بـه سـایت 
 bimebikari.mcls.gov.ir

و ثبت نـام در ایـن سـامانه از مقرری 
بیمـه بیـکاری بهره مند  شـوند افزود: 
در حـال حاضـر 12 هـزار نفـر در 
اسـتان کرمـان بـرای دریافـت بیمه 
بیـکاری ثبت نـام کرده انـد کـه ایـن 
آمار در حـال افزایـش اسـت و بعد از 
پاالیـش تعـداد دقیـق افـراد بیکاری 
که می تواننـد از ایـن بیمه اسـتفاده 

کننـد، مشـخص خواهـد شـد.
مدیرکل تعـاون، کار و رفاه اجتماعی 
اسـتان کرمان بیان کـرد: انصافا باید 
در ایـن شـرایط از همـه کارفرمایانی 
کـه در ایـن مـدت پروتکل هـای 
بهداشـتی را رعایت کـرده و کارگران 
خـود را اخـراج نکردند و به معیشـت 
کارگرانشـان توجه داشتند و هچنین 
از کارگرانـی کـه در ایـن شـرایط 
سـرکار بودند و تـالش کردنـد تولید 
اسـتان تعطیل نشود، تشـکر ویژه ای 

را داشـته باشـیم.
اسـماعیلی دربـاره ضـرر وارده بـه 
مشـاغل اسـتان کرمـان در پـی 
شـیوع ویـروس کرونـا اظهـار کرد: 
در این شـرایط کرونایـی پیش بینی 
مـا این اسـت کـه حـدود 1۰۰ هزار 
شـغل در اسـتان کرمـان آسـیب 
دیـده باشـند کـه در حـال اتخـاذ 
تصمیماتـی بـرای کاهـش میـزان 
ایـن آسـیب ها هسـتیم تـا تبعـات 
کمتـری بـرای اقتصـاد اسـتان در 

برداشـته باشـد.

سنا
 ای

س:
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داور کرمانی برترین داور ایران

سید رضا مهدوی از دید مخاطبین 
آکادمی داوران فوتبال ایران عنوان 

داور برتر سال 9۸ را از آن خود کرد.
سید رضا مهدوی، از دید مخاطبین 
آکادمی داوران فوتبال ایران، عنوان 
داور برتر سال 9۸ را به خود اختصاص 

داد.
این داور کرمانی در این رقابت با 
چهره هایی همچون بیژن حیدری، 
مرتضی منصوریان، اشکان خورشیدی 
و محمدحسین زاهدی فر به رقابت 

پرداخت.

همچنین در این ماراتن جذاب از سید 
مهدی سید علی قدیمی ترین داور 
لیگ برتر گرفته تا مرتضی منصوریان 
جوانترین داور لیگ برتر فوتبال و خیل 
کثیری از داوران ارزشمند حاضر 
بودند.این نظرسنجی در فوتسال، 
فوتبال ساحلی و بخش بانوان نیز انجام 

می شود.
مهدوی در فصل گذشته قضاوت های 
مهمی در رقابت های لیگ برتر، لیگ 

دسته اول و جام حذفی فوتبال کشور 
انجام داد.

در این نظر سنجی، طی سه مرحله 
11 داور برتر فوتبال در فصل 99-9۸ 
انتخاب شدند و سپس طی دو مرحله 
دیگر بر اساس نظر سنجی، مهدوی 

داور برتر ایران شد.
سید رضا مهدوی متولد22 /61/۰۵، 
اهل شهرستان زرند است، وی در 
13۸3 نخستین مدرک داوری خود 
را دریافت کرد و در سال 13۸9 موفق 
به اخذ درجه ملی داوری شد، او فوق 

لیسانس مهندسی نفت دارد.

تجدید مناقصه عمومی شماره ۹۸-۷

مناقصه گزار: اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان
شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد : ۲۰۹۹۰۰۰۳۶۰۰۰۰۰۰۱
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تابعــهاســتان

اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

مبلغ برآورد شده مناقصه: ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۱٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال 

ــان  ــه زم ــوط ب ــاز مرب ــورد نی ــات م ــت اســناد مناقصــه و ســایر اطالع ــت دریاف جه
دریافــت اســناد و ارســال پیشــنهاد و تاریــخ برگــزاری بــه ســامانه ســتاد ایــران بــه 

ــود. ــه ش آدرس setadiran.ir مراجع
م الف 4۰۶۱
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زماناحتمالیبرگزاریکنکور
۹۹؛اواخرتیریااوایلمرداد

معاون آمـوزش متوسـطه وزیر آمـوزش و پـرورش گفـت: دو هفته 
تـا 2۰ روز بعـد از پایـان امتحانـات پایـه دوازدهـم، کنکـور برگزار 
می شـود؛ تصمیم گیـری درباره کنکور با سـازمان سـنجش اسـت.

علیرضـا کمرئـی بـا اعـالم ایـن خبـر افـزود: کنکـور بعـد از پایان 
امتحانـات پایـه دوازدهـم دانش آمـوزان برگـزار می شـود و بـرای 
همین کنکور تابعی از بازگشـایی مدارس اسـت و حـدس می زنیم 
خردادماه ایـام امتحانات باشـد و با توجه به شـرایط پیـش آمده، به 

نظر می آیـد امتحانـات تـا بخشـی از تیرمـاه ادامه پیـدا کند.
بـه گـزارش  ایرنـا، او ادامـه داد: در دو هفته تـا 2۰ روز بعـد از پایان 
امتحانـات پایـه دوازدهم کنکـور برگزار می شـود و در حـال حاضر 
مسـأله تعطیلی مدارس، نظام هـای آموزشـی را تحت الشـعاع قرار 
داده اسـت و ۸۰ درصد دانش آمـوزان دنیا با اختـالل آموزش مواجه 

. ند شد
کمرئی با اشـاره به تحقـق 7۰درصـدی آموزش ها تا امـروز، تصریح 
کرد: در ایـران 1۵ میلیـون دانش آموز بـه دلیل پیشـگیری از کرونا 
تعطیـل هسـتند و از انجا که سـالمت دانـش آمـوزان اولویـت اول 
ماسـت باید مجوز حضور دانش آموزان داده شـود و سـالمت قطعی 

تضمین شـود.
معاون آمـوزش متوسـطه وزیر آمـوزش و پـرورش در ادامـه تاکید 
کرد: تـا زمانی کـه ایـن موضوع روشـن نشـود و تضمین سـالمتی 
را نگیریـم، اصـرار بـه حضـور دانش آمـوزان نداریـم؛ هـر چنـد که 

آمـوزش مهم اسـت.
کمرئی با اشـاره بـه اینکـه پروتکل هـای وزارت بهداشـت و اجرای 
آن بـرای مـا قابل اهمیـت اسـت، گفت: اگـر مـا در تنگنـای زمانی 
قـرار بگیریـم، بایـد طبـق پروتکل هـای وزارت بهداشـت مـدارس 
را بازگشـایی کنیـم و بـر اسـاس ایـن  پروتکل هایـی کـه در فاصله 
گذاری اجتماعی وجـود دارد باید آموزش و پـرورش رویه قبل خود 
را در صـورت ادامه دار شـدن شـیوع ویـروس و بازگشـایی مدارس 

تغییـر دهد.
وی در ادامـه افـزود: ولی مـا نمی توانیم در فضـای 3۵ متـری با 3۵ 
دانش آموز ایـن قواعـد را اجـرا کنیم و بـر این اسـاس بایـد راه های 

مختلـف را در نظـر بگیریم .
معاون آموزش متوسـطه وزیر آمـوزش و پرورش با اشـاره به تعیین 
تکلیف شـهریه مدارس غیردولتـی، گفت: ایـن موضـوع مربوط به 
سـازمان مدارس غیردولتی است و شـورای نظارت استان و مرکزی 

باید تصمیم گیـری کنند.
وی با بیان اینکـه مدارس تیزهوشـان در فضای مجـازی آموزش ها 
را انجـام می دهنـد، افـزود: تولیـد و پخـش تعـداد ۸3۸ برنامـه به 
میزان 419 سـاعت در تلویزیون را از 1۰ اسـفند سـال 9۸ پیگیری 
کردیـم و دانش آمـوزان زیـادی از برنامه ها اسـتفاده کردنـد و البته 
آمـوزش مجـازی و جزوه هایـی کـه بـرای دانش آمـوزان ارسـال 

می شـود، نیـز در حـال انجام اسـت.

قطع بی رویـه درختان در کشـور 
محیط
ایـن بـار گریبـان »خبـر« را زیست

گرفته. روسـتایی که در سال ۸6 
به دلیـل وجود درختـان چنـار و گردو بـا عمر 
بعضا چند صد سـال، از سـوی سـازمان میراث 
فرهنگی به عنوان روسـتای هدف گردشـگری 
انتخـاب شـد، حـاال بایـد نظاره گـر مـرگ 
طبیعـت بکـرش باشـد.»خبر« بـا جمعیـت 
62۸2 نفـری در فاصلـه حـدود 6۰ کیلومتری 
بافـت و 2۰۰ کیلومتـری مرکز اسـتان کرمان 
واقع شـده وجود درختان کهـن و طبیعت بکر 
باعـث حضـور گردشـگران زیـادی در منطقـه 
)به خصـوص در فصـول گرم سـال( می شـود. 
احـداث چندیـن اقامتـگاه بوم گـردی در ایـن 
روستا نشـان دهنده رونق داشـتن گردشگری 
در »خبـر« اسـت. رونقـی که بـا قطـع بی رویه 
درختـان در آینـده ای نه چندان دور با مشـکل 

روبرو خواهد شد.
قطعبیشاز1۵۰اصلهدرخت

فعـاالن  جملـه  از  خوارزمـی  رسـول 
محیط زیسـت ایـن منطقـه اسـت کـه بـه 
»کرمان نـو« می گویـد در دو سـال اخیر بیش 
از 1۵۰ اصلـه درخت چنـار و گردو قطع شـده. 
بـه گفتـه او رونـد قطـع درختـان به گونـه ای 
بـوده کـه تقریبـا چیـزی از چنارهـای کهـن 
باقـی نمانـده.وی اضافـه می کنـد کـه بیشـتر 
درختان چنـار در نزدیکی رودخانه قـرار دارند 
و درختـان گـردو در باغـات شـخصی اهالـی. 
در سـال های ۸9 و 9۰ بـرای مهـار سـیل بـا 
استفاده از سنگ و سـیمان در اطراف رودخانه 
سـازه هایی ایجاد کردنـد که باعث قطع شـدن 
تعـداد زیـادی چنـار شـد. مرحلـه دوم قطـع 
چنارهـا امـا بـه دو سـال اخیـر برمی گـردد 
کـه باقی مانـده چنارهـای نزدیـک رودخانـه 
هم یکـی یکـی در حـال قطع شـدن هسـتند.
براسـاس قانون قطع درختـان در روسـتاها در 
خارج از باغ هـای شـخصی فقط با جـواز منابع 
طبیعـی و در داخل باغ هـا فقط با مجـوز جهاد 

کشـاورزی امکان پذیـر اسـت.
قطعدرختان؛واقعیتیاشایعه

مهدی رجبـی زاده، مدیـرکل منابـع طبیعی و 
آبخیزداری شـمال اسـتان کرمان در خصوص 

بی رویـه درختـان در »خبـر« بـه »کرمـان 
نـو« می گویـد کـه اخیـرا گزارشـی از قطـع 
درختان در »خبـر« نداشـتیم و در اراضی ملی 
بر اسـاس گزارش هـای ما درختی قطع نشـده. 
در همین حـال حسـین الهی فـر، مدیـر جهاد 
کشـاورزی بافـت هـم می گویـد مدت هاسـت 
کـه هیچ گونـه جـوازی بـرای قطـع درخـت 
در باغ هـای شـخصی اهالـی »خبـر« صـادر 
نکردیم و اگر ایـن اتفاق رخ داده خالف اسـت.
با وجـود ایـن اظهارنظرها، یـک منبـع آگاه در 
اداره  محیط زیسـت کرمـان بـه مـا خبـر داده 
ادعـای قطـع تعـداد زیـادی درخت کهنسـال 
در »خبـر« صحـت دارد.ایمـان سـلجوقی، 
دهیـار »خبـر« هـم بـدون اینکـه این آمـار را 
رد و یـا تاییـد کنـد، بـه مـا می گوید کـه قطع 
درختـان در ایـن روسـتا اتفـاق افتـاده و بارها 
سـعی کردیم جلوی قطـع درختـان را بگیریم. 
بـه گفتـه او اخیـرا با تـالش دهیـاری بیـش از 
1۰ صورت جلسـه هـم در نیـروی انتظامـی به 
دلیل قطـع غیرقانونـی درختان در این روسـتا 
تنظیـم شـده تـا از ورود برخـی چوب بُرهـا 
بـه »خبـر« جلوگیـری شـود امـا دهیـاری به 
تنهایـی نمی توانـد مانـع قطـع درختان شـود.
به اعتقـاد خوارزمـی، فعال محیط زیسـت پس 
از افزایـش تحریم هـا و کاهـش واردات چـوب، 
قاچاق چوب افزایـش یافته و همیـن امر باعث 
قطع درختـان بیشـتری شـده. در همین حال 

برخـی از محلی ها هم بـه بهانه اصالح باغشـان 
تیشـه بـر ریشـه درختـان قدیمـی می زننـد.
دهیـار »خبـر« هـم می گویـد کـه متاسـفانه 
برخـی از محلی هـا بـه ازای دریافـت یـک تـا 
دو میلیـون تومـان اجـازه می دهنـد درخـت 
چنـاری را که باالی صد سـال عمـر دارد، قطع 
کننـد. مـا بزرگ تریـن ضربـه را از ایـن افـراد 
می خوریـم. سـلجوقی ادامـه می دهـد کـه 
چوب بُر هـای زیـادی از مناطـق اطـراف و یـا 

حتی اسـتان های همجـوار به »خبـر« می آیند 
و درختـان را قطع می کنند. متاسـفانه بیشـتر 
این درختـان هم در باغ های شـخصی اسـت و 
ما اجـازه ورود نداریم.بـه گفته او در یک سـال 
گذشـته قطـع درختـان آنقـدر زیـاد شـده که 
دهیار شـخصا نامه ای به دادسـتانی شهرستان 
بافت نوشـته. دادسـتان هـم نامـه را بـه منابع 
طبیعـی و جهـاد کشـاورزی ارجـاع داده و در 
نهایـت چنیـن جوابـی از سـوی ایـن دو اداره 

گرفته: »اگر درخـت ملی بود، جلـوی قطع آن 
گرفتـه شـود، امـا در بحـث درختانی کـه ملی 
نیسـتند و در باغ هـای شـخصی قـرار دارنـد، 
امـکان ورود وجـود ندارد.«این در حالی اسـت 
که سـلجوقی می گویـد تعـداد کل درخت های 
ثبـت ملـی شـده »خبـر« شـاید نهایتا بـه 1۰ 

اصله برسـد.
قانونچهمیگوید؟

دهیـار »خبـر« معتقـد اسـت دلیـل اصلـی 

ناتوانـی در برخـورد بـا کسـانی کـه درخت را 
قطـع می کنند، نبـود قانونـی صریح اسـت به 
طوری کـه بعضـا برخـی از کسـانی کـه اقدام 
بـه قطـع درخـت کرده انـد، تصاویـر آن را هم 
در فضـای مجـازی بـه اشـتراک می گذارنـد.
ایـن موضوع را با مهـدی رجبـی زده، مدیرکل 
منابـع طبیعـی اسـتان کرمـان مطـرح کردم 
و پرسـیدم کـه »قانـون تـا چـه حـد به شـما 
اجـازه داده در بحـث قطـع درختـان ورود 
ز نظـر قانونـی  و می گویـد کـه ا کنیـد؟« ا
مسـوولیت درختانـی کـه در اراضـی ملـی 
هسـتند، بـا منابـع طبیعـی اسـت و مـا اجازه 
بـه گفتـه او  قطـع درختـان را نمی دهیم.
»اگـر هـم محمولـه چوبی بـدون جـواز حمل 
شـود، ضبـط می شـود.« ایـن کار البتـه بـه 
مانند نوشـدارو پـس از مرگ سـهراب اسـت، 
چرا کـه درختـان قطـع شـدند و دیگـر کار از 
کار گذشته.حسـین الهی فـر، مدیـر جهـاد 
کشـاورزی بافـت هـم می گویـد بـرای قطـع 
درخـت در باغ هـای شـخصی در صورتـی 
مجـوز می دهیـم کـه درخـت مثمـری مانند 
گردو، مشـکل داشـته باشـد. بـه هیـچ عنوان 
اجـازه قطـع درخـت سـالم داده نمی شـود. او 
اضافـه می کنـد کـه از حـدود یـک مـاه پیش 
هم حمـل هرگونـه محموله چوبـی در منطقه 
خبر بافـت را ممنـوع اعـالم کردیم. حـاال اگر 
درختی قطع شـده، خـالف و بـدون اطالع ما 

بـوده اسـت.

یرنا- به گفته استاندار کرمان  ا
برای مقابله با شیوع ویروس کرونا گزارش

، تردد در 6۸ نقطه این استان 
کماکان تا 23 فروردین ماه کنترل خواهد شد و 
فعالیت اصناف نیز طبق مصوبه ستاد ملی مقابله 
با کرونا ادامه خواهد داشت.محمد جواد فدائی 
در نشست ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا 
افزود: در بحث ادامه فعالیت واحدهای تولیدی 
و صنعتی با توجه به اینکه مدیریت اقتصادی در 
کنار مدیریت سالمتی مردم باید دیده شود مقرر 
شد با رعایت ضوابط بهداشتی و حفظ سالمتی 
کارکنان و انجام پروتکل های ابالغی، واحدهای 
تولیدی به فعالیت خودشان ادامه دهند.وی با 
اشاره به بازدید دانشگاه علوم پزشکی و تیم 
همراه از معادن شماره یک گل گهر و شماره سه 
گهر زمین تصریح کرد: بنا به گزارش این 
بازرسی ها، یکسری اشکاالت جزیی در رعایت 
پروتکل های بهداشتی در این دو معدن دیده 
شد که مصوب شد این اشکاالت در خصوص 
کنترل اتوبوس ها و همچنین در اختیار قرار 
دادن مواد ضدعفونی کننده به کارگران معدن 
شماره سه برطرف شود ولی در مجموع مشکل 
خاصی در ادامه فعالیت گل گهر وجود ندارد و 
قرار شد از بقیه معادن نیز بازدید شود. استاندار 
کرمان با اشاره به برخی نگرانی ها درباره 
بازگشت کارگران غیربومی واحدهای صنعتی به 
برخی شهرستان ها اظهار داشت: طبق مصوبه 
ستاد استانی قرار شد اگر کارگران غیر بومی از 
استان های پرخطر و نیمه خطر می آیند 
حداکثر روزانه 1۰۰ نفر حق ورود به محل کار را 

رند تا امکان غربالگری و تست آن ها در  دا
ین  ا هزینه  و  باشد  داشته  وجود  استان 
غربالگری نیز بر عهده خود واحدهای صنعتی 
ز  است و در صورتی که واحدهای صنعتی ا
اجرای این مصوبه تعلل ورزند طبق ماده 6۸۸ 
قانون مجازات اسالمی بدلیل ارتکاب به جرم 
جامعه  عمومی  سالمت  و  بهداشت  علیه 
محاکمه خواهند شد. فدائی گفت: در بحث 
زم پزشکی مورد نیاز در  تولید و توزیع لوا
استان مقرر شد کمیته ای تشکیل و در جلسه 
ای با حضور اعضای کمیته پیشنهاد مناسبی 
برای طرح و تصویب در جلسه ستاد استانی 
بله با کرونا مطرح کنند.وی با اشاره به  مقا

ادامه کنترل ترددها در 6۸ نقطه از ورودی 
های استان تا 23 فروردین ماه افزود: فعال 
کنترل ترددها تا 23 فروردین ماه با قوت ادامه 
تمامی  تعطیلی  بر  تأکید  با  یابد.وی  می 
تجمعات در سطح استان تصریح کرد: در بحث 
جشن های نیمه شعبان مقرر شد تجمعات 

مذهبی از جمله نماز جمعه و جماعت کماکان 
تعطیل باشد و در خصوص جشن های نیمه 
سازمان  توسط  پیشنهاداتی  نیز  شعبان 
این  شد  قرار  و  مطرح  اسالمی  تبلیغات 
پیشنهادات در کمیته ای بررسی و در این 
خصوص تصمیم گیری شود و تأکید ما این 

است که این قبیل مراسم ها به صورت مجازی 
برگزار و با استفاده از نرم افزارهای آنالین 
پخش شود.استاندار کرمان اظهار داشت: در 
بحث فعالیت اصناف، ستاد استانی مقرر کرد 
بله با کرونا  که عین مصوبات ستاد ملی مقا
درباره اصناف در سطح استان از امروز به بعد 
اجرایی شود. فدائی گفت: باتوجه به اینکه 
برخی از نیروهای کار در پروژه های شهری از 
خارج از استان هستند ستاد استانی مقرر کرد 
این پروژه ها تا پایان فروردین ماه تعطیل 
شوند و در خصوص تعطیلی تفرجگاه ها و 
مراکز تفریحی استان نیز ضوابط مندرج در 
طرح فاصله گذاری اجتماعی باید رعایت شود 
که شهرداری ها و نیروی انتظامی بر تعطیلی 

این اماکن نظارت خواهند کرد.

قطع درختان کهنسال در »خبر«
چنارصدسالهرا2میلیونتومانمیخرند

کنترل ورودی های ۶۸نقطه استان برای مقابله با کرونا

گزارش
کرمان نو

کرماندریکقدمی
وضعیتقرمز

آزمایش 39 نمونه جدید تســت کرونا در اســتان کرمان مثبت 
شد.مهدی شفیعی ســخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی کرمان 
گفت: در 24 ساعت گذشته از 11۰ نمونه آزمایشگاهی 39 مورد 
مثبت شده و شمار مبتالیان به کرونا در استان به 366 نفر رسید. 
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز از فوت 3 نفر دیگر در 
اســتان خبر داد.به گفته او از این39 نفر، 19 نفر مرد و بیست نفر 
خانم بودند.از روز گذشته تا به االن یازده نفر ترخیص شده اند. او 
افزود: این اولین بار است که از همه دانشــگاه های علوم پزشکی 
سطح استان مورد مثبت داشــته ایم.به طور کلی از ابتدای ورود 
کرونا به استان تا کنون 2۰12 بیماری حاد تنفسی بستری شده 
اند که 143۵ مورد از آنها مشــکوک به کرونا بــوده اند.در حال 
حاضر 216 نفر درمان کامل را پشت ســر گذاشته اند، هشت نفر 
در نقاهتگاه بسر می برند و 39 نفر بستری هستند.بر بین این39 
نفر،24 مورد؛ دانشگاه علوم پزشکی کرمان،6 مورد؛ دانشگاه علوم 
پزشکی رفسنجان،2 مورد؛ دانشگاه علوم پزشکی سیرجان،۵ مورد؛ 
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت،2 مورد؛ دانشگاه علوم پزشکی بم 
هستند.به گفته سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان  ۵ مورد این 
39 مورد از کادر درمانی استان هستند.دکتر #مهدی شفیعی# در 
نشست خبری دیروز با محوریت کرونا ویروس گفت: استان کرمان 
جزء استان های است که وزارت بهداشت به آن اجازه غربالگری و 
نمونه گیری آزمایشگاهی از بیماران سرپایی را داده است تا برنامه 
مراقبتی خود را افزایش و زنجیره انتقال ویروس کرونا را با شناسایی 

بیماران کاهش دهیم.

ایرنا - شهردار کرمان با اشاره به ضرر مالی اصناف 
به  دلیل شیوع ویروس کرونا گفت: بزودی پیشنهاد 
شهرداری کرمان مبنی بر معافیت بخشی از 
عوارض اصناف و کسبه، به شورای اسالمی این شهر ارسال 
می شود.سیدمهران عالم زاده، شامگاه یکشنبه در نشست عمومی 
شورای اسالمی شهر کرمان ضمن تبریک سال نو و اعیاد شعبانیه، 
به شیوع ویروس کرونا و تعطیلی بسیاری از اصناف و کسبه در 
شهر کرمان اشاره کرد و افزود: برای جبران بخشی از ضرر و زیان 
اصناف و کسبه، در حال تدوین بسته ای برای ارائه به شورای 
اسالمی شهر هستیم تا بخشی از زیان این قشر جبران شود.وی 
از اصناف و کسبه ای که برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، 
نسبت به تعطیلی مغازه های خود اقدام کردند، تشکر و تصریح 
کرد: در این ایام ضرر و زیان قابل توجهی متوجه اصناف شده 
و الزم است شورای اسالمی شهر و شهرداری در حد توان به این 
قشر از جامعه کمک کنند.شهردار کرمان بیان کرد: البته این اقدام 
در مقابل ضرر و زیان اصناف اندک است، اما می تواند بخشی از 
خسارت آن ها را جبران کند.شهردار کرمان در ادامه، از تمام 
نهادها و افرادی که در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا 
تالش می کنند، تشکر کرد و گفت: از مدیریت این استان به ویژه 
استاندار کرمان، صمیمانه تشکر می کنم؛ زیرا وضعیت مطلوب 
کرمان نسبت به برخی از استان های کشور در زمینۀ شیوع ویروس 
کرونا، به  این دلیل است که مدیریت استان با قاطعیت عمل کرد.
عالم زاده افزود: ستاد استانی مقابله با شیوع ویروس کرونا، پیش 
از ابالغ دستورالعمل های کشور، مصوبات بسیار خوبی داشت که 
موجب پیشگیری قابل توجه از شیوع این ویروس در استان و شهر 
کرمان شد.وی هم چنین ضمن تشکر از کادر بهداشت و درمان که 
در صف نخست مقابله با ویروس کرونا هستند، گفت: پس از کادر 
بهداشت و درمان، همکارانم در شهرداری کرمان، در صف دوم 

مقابله با ویروس کرونا قرار دارند.

ایرنا - رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
کرمان گفت: برای تحقق شعار جهش تولید باید 
بتوانیم فضای کسب و کار و رونق اقتصادی را فراهم 
کرده و با تمرکز بر ایجاد انگیزه، مهارت و تخصص در نیروی انسانی 
سرفصل ها را ببندیم و این برنامه می تواند پاسخگوی توسعه ما 
باشد.جعفر رودری روز دوشنبه در نشست طرح های جهش 
تولید استان کرمان افزود: در اقتصاد و در حوزه مدیریتی )دولتی 
و خصوصی( برای افزایش تولید به سراغ منابع مالی می رویم باور 
غلطی است که باید اصالح گردد ضمن اینکه طرح های ضربتی 
اشتغال، حمایتی و تولید به ما نشان می دهد که افزایش تولید 
صرفا با تامین منابع مالی اتفاق نمی افتد و نیاز به یکسری الزامات 
و مباحث نرم افزاری دارد که باید محقق شود.وی در ادامه بیان 
داشت: با توجه به دستورالعمل ابالغی تحقق شعار سال با عنوان 
»جهش تولید« از سوی رییس سازمان برنامه و بودجه کشور تاکید 
بر پروژه های دولتی و در واقع تملک دارایی سرمایه ای است که به 
افزایش تولید کمک خواهد کرد .رودری افزود: محقق شدن شعار 
»جهش تولید« را می توان در دو سر فصل اصلی موضوعات دید 
که یکی از آن ها تولید می باشد و در »جهش تولید« آنچه مشخص 

است این است که روند گذشته را سرعت و ارتقا بخشیم.

دبیر کمیته امنیتی اجتماعی ســتاد ملی مبارزه با 
کرونا گفت: ابالغیه ممنوعیــت برگزاری هرگونه 
تجمع به مناســبت اعیاد شــعبانیه به استان ها و 
دستگاه ها ابالغ شــده است.حسین قاسمی افزود: 
بر اســاس این دســتور هرگونه تجمــع در قالب 

ایستگاه های صلواتی، جشــن ها و مولودی خوانی ممنوع است.ایسنا گزارش 
داده؛ وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به برگزاری تجمعاتی برای اعیاد 
نیمه شعبان در روزهای گذشــته، مصوبه ســتاد مقابله با کرونا در این زمینه 
چیست و آیا ممنوعیت برگزاری تجمعات، شامل اعیاد نیمه شعبان هم خواهد 
شــد؟ گفته اســت: با تبریک اعیاد شــعبانیه، برگزاری هرگونه تجمع اعم از 
رسمی، غیر رسمی و مذهبی ممنوع است.قاسمی ادامه داد: ابالغیه ممنوعیت 

برگزاری هرگونه تجمع به مناسبت اعیاد شعبانیه ارسال شده است.

ممنوعیتتجمعدراعیادنیمهشعبان
ابالغشد

با همکاری کانون فرهنگی هنری والیت مسجدالرســول 
شهر جیرفت، به منظور استعدادیابی سرود ویژه جوانان 
شهرســتان جیرفت فراخوان داده شده است. سرپرست 
گروه سرود شــهید پایدار کانون والیت جیرفت گفت: با 
همکاری کانون فرهنگی هنری والیت مسجدالرسول شهر 

جیرفت، به منظور استعدادیابی ســرود ویژه جوانان شهرستان جیرفت، از طریق پیام 
رسان های سروش به شماره ۰9366۰792۰4 و واتس آپ به شماره ۰9366۰792۰4 
فراخوان داده شده است.وی افزود: در این طرح جوانان بین سنین 19 تا 26 می توانند 
ثبت نام کنند.وی بیان کرد: پس به حد نصاب رسیدن ثبت نام کنندگان، از طریق فضای 
مجازی سرودی را در قالب فایل صوتی برای آنها ارسال می کنیم که باید مانند آن سرود 

را خوانده و سپس صدای ضبط شده خود را برای ما ارسال کنند.

فراخواناستعدادیابیسرودویژهجوانان
شهرستانجیرفت

 به گفته معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 
حال عمومی 2مورد جدید ابتال در جنوب استان خوب 
اســت. دکتر خیرخواه معاون دانشــگاه علوم پزشکی 
جیرفت در مــورد آمار مبتالیان جدیــد به کاغذ وطن 
گفت: در 24 ساعت گذشته 2 نفر به آمار مبتالیان جنوب 

اضافه شده که یک مورد در رودبار جنوب و یک مورد در قلعه گنج بوده است و با توجه 
به موارد مثبت گذشــته تعداد مبتالیان به کرونا در جنوب استان به 17 نفر رسیده 
است که از این جمع یک نفر فوت کرده اســت.  دکتر خیرخواه یادآور شد که هیچ 
یک از بیماران مبتال در جنوب استان حال عمومی وخیمی ندارند. معاون بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی یادآور شــد از جمع17 نفر مبتال در جنوب استان 11 نفر از 

بیمارستان ترخیص شده اند.

آمارمبتالیانجنوباستان
به17نفررسید

ایرنا - شرکت ملی مس و مجتمع معدنی گل گهر 
سیرجان 1۰ میلیارد تومان به دانشگاه  علوم پزشکی 
کرمان به منظور مقابله و مهار کرونا کمک کردند.  دفتر 
مردمی محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان و راور در 
مجلس شورای اسالمی روز شنبه با اعالم این مطلب به 

رسانه ها افزود: با پیگیری های صورت گرفته مبلغ 1۰ میلیارد تومان توسط شرکت 
های مذکور به منظور مقابله با ویروس کرونا برای تامین و تجهیز اقالم پزشکی دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان پرداخت شد.طی این نامه، تامین منابع مالی مورد نیاز برای تهیه 
اقالم پزشکی الزم و همچنین زیرساخت های مواجهه و پیشگیری از کرونا از سوی 
شرکت های مذکور درخواست شده بود.با پیگیری های به عمل آمده تاکنون شرکت 
ملی مس مبلغ 4 میلیارد تومان و مجتمع معدنی گل گهر مبلغ 6 میلیارد تومان به 

دانشگاه علوم پزشکی کرمان جهت مقابله با بیماری ویروس کرونا کمک کرده اند .

کمک1۰میلیاردتومانیصنایعبرایمهار
کرونادرکرمان

ایرنا - مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی اســتان کرمان از آغاز مطالعات مستندسازی 
بافت های تاریخی چهار روستای این استان خبر داد.
به گزارش روز دوشــنبه ایرنا، فریــدون فعالی افزود: 
در راســتای حفاظت از بافت هــای تاریخی با ارزش 

روستایی مطالعات روستاهای تاریخی هنزا )شهرســتان رابر(، افزاد ) شهرستان 
کوهبنان(، تیکدر )کرمان( و گیســک )زرنــد( در دســتور کار اداره کل میراث 
فرهنگی استان قرار گرفته است.وی با اشــاره به اینکه به همین منظور قراردادی 
با مشــاور ذیصالح منعقد و کار مطالعه آغاز شــده اســت، اظهار داشت: طی این 
پروژه مطالعاتی، مستندســازی بافت های تاریخی، امکان سنجی، آسیب شناسی 
و طراحی و بهســازی محدوده های مورد نظر انجام و پــس از آن مبنای اقدامات 

اجرایی در مرمت و احیا بافت های تاریخی مذکور قرار خواهد گرفت.

مستندسازیبافتتاریخیچهارروستای
کرمانآغازشد

بستهتشویقیبخشودگیعوارض
اصنافدرکرمانارائهمیشود

جهشتولیددرگروایجادفضای
کارورونقاقتصادیاست

شهرداری

مدیریت
برنامهریزی

فدائیگفت:دربحثتولیدوتوزیعلوازمپزشکیموردنیازدراستانمقررشدکمیتهایتشکیلودرجلسهای
باحضوراعضایکمیتهپیشنهادمناسبیبرایطرحوتصویبدرجلسهستاداستانیمقابلهباکرونامطرحکنند.
ویبااشــارهبهادامهکنترلترددهادر۶۸نقطهازورودیهایاستانتا23فروردینماهافزود:فعالکنترل
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جیرفـت - نماینـده مـردم جیرفـت و 
عنبرآبـاد گفـت: امـروز در مجلـس طرح 
سـه فوریتـی قرنطینـه شـدن یـک ماهه 
کشـور مطـرح می شـود و در صـورت 
تصویـب بالفاصلـه اجرایـی می شـود.

یحیی کمالـی پـور در گفتگو بـا خبرنگار 
مهر با اشـاره بـه تصمیم اخیر سـتاد ملی 
مقابله بـا کرونـا اظهار کـرد: تـا زمانی که 
ایـن بیمـاری کنتـرل نشـود و وارد سـیر 
نزولی نشـود، شـروع به کار کـردن برخی 
صنـوف، حضـور مـردم در خیابان هـا و 
ادارات اصـاًل صحیـح و منطقـی نیسـت 
چراکـه سـالمتی و حفـظ جـان مـردم 
باالتریـن و مهم تریـن اولویـت اسـت.
وی اظهـار داشـت: از یـک طـرف مطرح 
می شـود کـه همگـی مسـائل بهداشـتی 
را رعایـت و در قرنطینـه خانگـی باشـند 
از طـرف دیگر با ایـن تصمیمات مـردم را 
بـه خیابان هـا می کشـانند.نماینده مردم 
جیرفـت و عنبرآبـاد در مجلـس شـورای 
اسـالمی عنـوان کـرد: مسـائل اقتصادی 
هـم حائـز اهمیت اسـت امـا ایـن روش و 
راه صحیحـی نیسـت کـه سـالمت مردم 
بـه خطـر بیفتـد لـذا دولـت از طریـق 
سـبدهای مالـی، کمک هـای معیشـتی 
و سـایر تسـهیالت ایـن شـرایط را بایـد 
مدیریـت کنـد تـا اینکـه وضعیت کشـور 
بهتر شـود و این ویروس وارد سـیر نزولی 
شـود.وی بیـان داشـت: رئیـس جمهـور 
اعـالم می کنـد کـه چنـد اسـتان سـفید 
در کشـور داریـم کـه می تواننـد مدارس 
و دانشـگاه ها را بـاز کننـد از طـرف دیگر 
معاون وزیـر بهداشـت اعـالم می کند که 
هیـچ اسـتان سـفیدی نداریـم لـذا ایـن 
تناقض هـا قابـل قبـول نیسـت و باید یک 
تصمیـم واحـد هوشـمندانه متناسـب با 
وضعیت موجـود گرفته شـود.کمالی پور 
تصریـح کـرد: فـردا در مجلس طرح سـه 
فوریتـی قرنطینـه شـدن کشـور مطـرح 
می شـود و در صـورت تصویـب بالفاصله 

اجرایـی می شـود.

اجرایطرح»پاداش
همکاری«مشترکین
درپیکمصرفانرژی

مدیـر امـور بـرق شهرسـتان جیرفت 
از اجـرای طـرح »پـاداش همـکاری« 
مشـترکین در پیـک مصـرف انـرژی 

خبـر داد.
نجـم شـعاع« مدیـر  »غالمعبـاس ا
مـور بـرق شهرسـتان جیرفـت بـا  ا
اشـاره بـه موفقیـت شـرکت توزیـع 
بـرق جنوب اسـتان کرمـان در اجرای 
طـرح »پـاداش همـکاری« گفـت: 
سـال گذشـته بـه مشـترکین بـرق 
یـن  شهرسـتان جیرفـت در قالـب ا
طرح ۵ میلیـارد و 29۰ میلیـون ریال 
به حسـاب بسـتانکاری آنهـا پرداخت 

شـده اسـت.
و بـا بیـان اهـداف اجـرای طـرح  ا
پـاداش همـکاری اظهار کرد: شـرکت 
توزیـع نیـروی بـرق جنـوب اسـتان 
کرمـان بـا هـدف مدیریـت مصـرف 
برق، کاهش پیـک مصرفـی، پایداری 
ز  ا جلوگیـری  همچنیـن  و  شـبکه 
خاموشـی هـای احتمالـی پرداخـت 
پـاداش همـکاری پیـک تابسـتان بـه 
مشـترکین برق را در دسـتور کار قرار 
داده اسـت.مدیرامور بـرق شهرسـتان 
جیرفـت از تفاهـم نامـه همـکاری بـا 
1۰3۵ مشـترک در بـازه زمانـی 1۵ 
خردادمـاه تـا 1۵ شـهریورماه سـال 
گذشـته، خبر داد و افزود: مشترکینی 
کـه در بـازه زمانی فـوق و در سـاعات 
پیـک مصـرف بـرق اقـدام بـه کاهش 
مصرف نموده انـد، مشـمول پرداخت 

پـاداش شـده انـد.
نجـم شـعاع اظهـار کـرد: شـرکت  ا
توزیع در تابسـتان سـال گذشته برای 
جلـب همـکاری مشـترکین در بخش 

هـای مختلـف اقـدام کرده اسـت.
مدیرامـور بـرق شهرسـتان جیرفـت 
بیشترین میزان مشـارکت را در مدت 
پیـک بـار بخـش کشـاورزی عنـوان 
کـرد و گفـت: از مجمـوع اشـتراک 
هـای همـکار ۸۰6 مشـترک بخـش 
کشـاورزی بودنـد کـه تاثیـر قابـل 
توجـه ای بـر پیشـبرد اهـداف مدنظر 

داشـتند.
او از اجـرای طرح »پـاداش همکاری« 
مشـترکین بـرق در سـال جاری خبـر 
داد و گفت: در راسـتای تقویت شـبکه 
توزیع و به حداقل رسـاندن خاموشـی 
های احتمالـی تفاهـم نامـه همکاری 
بـا مشـترکین را بـه صورت جـدی در 

دسـتور کار داریم.

چند سالی است که قرار است  پروژه 
اصالح جاده سرتک در شهرستان قلعه گزارش

گنج تکمیل شود، چند کیلومتری از 
این جاده در محدوده شهری این شهرستان است و 
مدتی است که فعالیت اجرایی  در آن متوقف شده 
است، قسمتی ازاین جاده و بلوار که به نام شهید 
سپهبد قاسم سلیمانی نام گذاری شده است از داخل 
برخی محالت شهرستان گذشته و برای شهروندان 
قلعه گنجی خطر آفرین است،  این مسیر به دلیل 
آمار باالی تصادفات، یکی از  پر خطر ترین جاده 
های استان است در چند سال اخیرآمار  بیش از 
2۵۰ تصادف در این جاده ثبت شده و این جاده را 
یکی از خطرناک ترین مسیرهای استان کرمان 
است.  ظاهرا شهرداری قلعه گنج در دیماه سال 
گذشته شروع  به تکمیل محدوده شهری این پروژه 
کرده است که اکنون  مدتی است این فعالیت ها هم 
متوقف و برای ساکنین محالت حاشیه ای این مسیر 
نگران کننده شده است. »ماندگاری« یکی از 
شهروندان محله سرتک قلعه گنج در این باره گفته 
است: در طول چند سال اخیر اخبار زیادی از طرف 
مسووالن مبنی بر اصالح و دوبانده کردن این مسیر 
به گوش رسیده که هر بار با انجام کارهای جزئی 
روند پروژه دوبانده کردن آن متوقف می شود. 
»نوابی« یکی دیگر از شهروندان قلعه گنجی است 
که در این باره گفت: این جاده پرتردد از میان 
چندین روستا و تقاطع خطرناک که در حاشیه بلوار 
هستند عبور می کند و همواره خطر ناشی از برخورد 
خودروها به عابران پیاده در طول مسیر وجود دارد 
است. هر سال تعداد زیادی از بستگان و شهروندان 
قلعه گنجی بر اثر برخورد با خودروهای عبوری این 

بلوار عبور جان خود را از دست می دهند. 
تاپایاناردیبهشتزیرسازیهایجاده

سرلکتکمیلمیشود
شهسواری فرماندار قلعه گنج در مورد توقف کار 
بلوار سپهبد سلیمانی  به کاغذ وطن  گفت: سه 
کیلومتر از زیر سازی جاده سرتک  باقی مانده 
است  درحال زیر سازی این جاده بودیم که به 

دلیل کرونا فعالیت تعطیل شد ،اما از هفته آینده، 
22 فروردین مجددا کار  شروع می شود  و سعی 
می کنیم  تا پایان اردیبهشت ماه الیه ها زیر سازی 
جاده را تکمیل کنیم. از اداره کل راهداری جنوب  
هم  قول گرفتیم که چند کیلومتراز این جاده را 
آسفالت کنند و بقیه اعتبار مورد نیاز را نیز از بودجه 
شهرستان تکمیل خواهیم کرد. این جاده فقط ۸ 
کیلومتر آن در محدوده شهری وجود دارد و بعد از 
این تا رمشک 17۰ کیلومتر وجود دارد و نزدیک 17 
پل  دارد و و برای تکمیل  نیاز به اعتبارات سنگینی 
دارد. شهسواری در مورد زمان تکمیل پروژه گفت: 
با توجه به شرایط خاصی که موجود است زمان 
دقیق تکمیل این طرح را نمی توان مشخص کرد 
اگر شرایط عادی باشد تالش می کنیم در خرداد 
ماه تحویل بدهیم.شهسواری در مورد دلیل آمار 
باالی تصادفات در این مسیر گفت: شهرستان 
قلعه گنج  زیادتر از اندازه الزم  گسترده شده است 
و حد و حدود شهر به صورت دقیق مشخص نیست 
و رانندگان  سرعت داخل شهری را رعایت نمی 
کنند و با همان سرعت جاده حرکت می کنند و 
خطر ساز می شوند، البته این جاده عرض کمی 
داشته، کمبود عالیم راهنمایی و رانندگی، پر تردد 
بودن این مسیر هم دلیل دیگری برای تصادفات 
است. اما عامل اصلی بر اساس بررسی هایی که ما 
انجام دادیم بیشتر خطای انسانی است و همچنین 
قاچاق سوخت در این منطقه زیاد اتفاق می افتد و 
این قاچاقچیان معموال کسانی هستند که جانشان 
را کف دستشان می گذارند و در این مسیر مقرراات 
راهنمایی و رانندگی را رعایت نمی کنند و هم جان 
خود و هم دیگران را به خطر می اندازند، این خودرو 
ها در بعضی مواقع حتی چراغ خاموش و نزدیک 
به هم حرکت می کنند یک مورد داشتیم در ماه 
گذشته که سه خودرو همین طور تصادف زنجیری 
کردند و دو نفر جان خود را از دست دادند، بهترین 
کار این است، مردم با سرعت مطمئنه حرکت کنند 
و این یک کار فرهنگی است.  به گفته شهسواری 
اعتبارات زیادی که مورد نیاز بوده است  تکمیل 
این پروژه را به تاخیر انداخته است. وی گفت: اگر 
بنیاد مستضعفان در این طرح حضور نداشت ما 
نمی توانستیم پل های این  مسیر را جمع کنیم و 
بنیادمستضعفان 9۰ میلیارد ریال پول وارد این طرح 

کرد و ما برای تکمیل این پروژه از ظرفیت شهرداری 
و حتی شهرداری های شهرستان های دیگر مثل 

منوجان استفاده می کنیم.
انسانتاثیرگذارترینعاملدرتصادفات

مسعود جمیلی مدیرکل راهداری جنوب استان 
کرمان در مورد تاثیر کیفیت جاده برمیزان حوادث  
به کاغذ وطن گفت: یک ضرب المثل معروفی است 
که یک راننده خوب در بدترین جاده و بدترین 
ماشین سالم به مقصد می رسد اما یک راننده بد در 
بهترین ماشین و بهترین جاده هم دچار حادثه می 
شود،وی گفت: این یک نرمی دارد که در استان و در 
جنوب استان و در کل کشور و دنیا هم یکی است، 
جاده معموال سهم 1۰ یا 1۵ درصدی به عنوان 
مکمل در تصادفات ایفا می کند یعنی اینکه وقتی 
شما رانندگی می کنید در جاده با سرعت باال و غیر 
مجاز حادثه برایتان پیش می آید، مقصر جاده نیست 
اما اگر جاده شرایط ایمنی داشته باشد، گاردریل و 
محافظ و یک شانه متعادلی داشته باشد ممکن است 
شدت تصادفات کمتر شود. در بحث کیفیت جاده 
ها روکششان و عالئمشان و ایمنی شان ادعا نمی 
کنم اما بهتر از خیلی نقاط دیگر درکشورهستیم و 

با استاندارها فاصله نداریم.ابراهیم محمدی رئیس 
اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه 
علوم پزشکی جیرفت در مورد تاثیر بهسازی جاده 
ها بر حوادث رانندگی، به کاغد وطن گفت: بهسازی 
جاده ها بر میزان حوادث رانندگی، بی تاثیر نیست 
اما باید این موضوع مد نظر باشد که گاهی میزان 
تلفات تصادفات در بزرگراه های استاندارد بیشتر 
است زیرا مردم با سرعت بیشتری حرکت می 
کنند.محمدی معتقد است: به طور کلی در حوادث 
رانندگی سه عامل نقش دارد اول انسان، بعد جاده و 
در آخر وسیله نقلیه، نباید فقط انتظار داشته باشیم 
وضعیت جاده ها بهتر باشد و میزان تصادفات به 
نحو چشم گیری کم شود. به اعتقاد محمدی در 
مثلث عوامل ایجاد کننده حوادث رانندگی که 
سه ضلع انسان جاده و وسیله نقلیه دارد راس این 
مثلث متعلق به انسان است، رفتار درست رانندگی 
در ایجاد کردن حوادث بیشترین تاثیر دارد که اگر 
رفتار در رانندگی درست شود و به قوانین راهنمایی 
و رانندگی توجه شود، می توان نواقصات جاده و 
ماشین را با درست رانندگی کردن، پوشش داد.در 
حوادث ۵۰ تا 6۰ درصد خود راننده و حدود 2۰ تا 

3۰ درصد هم جاده نقش دارد.

وعده تکمیل جاده سرتک قلعه گنج
به گفته فرماندار قلعه گنج پروژه جاده سرتک از هفته آینده دوباره شروع به کار کرده و تالش بر این است که محدوده شهری این پروژه تا پایان خرداد تکمیل شود

نجمهسعیدی
دبیر تحریریه

رئیس پلیس فتا استان کرمان 
با پلیسفتا پرونده   41 تشکیل  از 

اذهان  تشویش  موضوع 
عمومی در ارتباط با کرونا در پلیس فتای 
کرمان خبر داد و گفت: پیگیری 19 پرونده 
ادامه دارد. سرهنگ امین یادگارنژاد در 
گفت وگو با خبرنگار تسنیم در کرمان، با 
اشاره به اینکه فضای مجازی محدود به مکان 
و زمان نبوده و خبری که در این فضا منتشر 
می شود تاثیر خود را بر همه موقعیت های 
جغرافیایی می گذارد اظهار داشت: متاسفانه 
در استان کرمان هم داشتیم افرادی را که به 
دالیل مختلف نسبت به انتشار و یا بازنشر 
اخبار کذب و شایعات اقدام کرده بودند که 
مورد پیگیری قرار گرفتند.وی با بیان اینکه 
با گسترش شبکه های اجتماعی شاهد انتشار 
و تبادل حجم گستره ای از اخبار هستیم که 
متاسفانه بخشی از آن کذب و شایعات است 
گفت: این اخبار و شایعات با اهداف مختلفی 
چون باالبردن کاربران، مقاصد سیاسی، 
اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و ... و گاهی نیز 
بدون قصد خاصی منتشر می شوند.رئیس 
پلیس فتا استان کرمان با اشاره به اینکه 
اذهان  تشویش  به  که  اخباری  انتشار 
عمومی، عوام فریبی، قرارگرفتن مخاطبان 
در مسیر اشتباه و غلط و ... منتهی شود جرم 
است تاکید کرد: انتشار و باز نشر هر گونه 
اخباری جعلی و کذب در فضای مجازی تاثیر 
زیادی در جامعه می گذارد و و انتشار آن 
ممنوع است.وی با بیان اینکه برای حفظ 
امنیت روانی جامعه مجرمین اینترنتی مورد 
پیگرد قانونی قرار می گیرند افزود: پلیس فتا 

24 ساعته فضای مجازی را رصد می کند.
یادگارنژاد با ابراز اینکه عده ای تصور 
می کنند در فضای مجازی به دلیل که دیده 
نمی شوند می توانند با تغییر هویت اقداماتی 
را انجام دهند و شناسایی نشوند گفت: در 
 IPفضای مجازی این امکان وجود دارد تا
این افراد از طریق ارائه دهندگان خدمات 
اینترنتی و بانک های اطالعاتی شناسایی 
شده و در اختیار مقامات قضائی قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه این روزها جامعه تحت 
تاثیر شیوع بیماری کروناست و به تبع آن 
شاهد انتشار اخبار گسترده و متنوعی در 
این حوزه در فضای مجازی هستیم افزود: 
تاکنون 41 پرونده با موضوع تشویش اذهان 
عمومی در ارتباط با کرونا در پلیس فتای 
کرمان تشکیل شده است.رئیس پلیس فتا 
استان کرمان با عنوان اینکه تاکنون در 
ارتباط با این پرونده ها ۵ مجرم دستگیر و 

22 نفر احضار شدند که پس از حذف 
محتواهای منتشر شده و با اخذ تعهد کتبی 
آزاد شدند گفت: در حال حاضر 19 پرونده 
هم در دستور کار است و پیگیری ها ادامه 
دارد.وی با بیان اینکه کاله برداری در فضای 
مجازی در ارتباط با کرونا را هم داشتیم 
افزود: برخی افراد سودجو از نگرانی مردم در 
شرایط امروز جامعه برای رسیدن به مقاصد 
سوء خود بهره برده و با استفاده از برخی از 
سایت های نامعتبر و اپلیکیشن ها نسبت به 
دسترسی به اطالعات شخصی افراد اقدام 
کردند.یادگارنژاد با تاکید بر اینکه صفحه 
امکان  تلفن همراه  لمسی گوشی های 
اندازه گیری دما بدن افراد را ندارد گفت: این 
اپلیکیشن ها با کپی کردن اثر انگشت افراد 
برای ورود به نرم افزارهای بانکی افراد و سوء 
استفاده از اطالعات شخصی آنها استفاده 

می کنند.

مدیرگروه چشـم دانشـگاه علوم پزشـکی استان 
کرمـان از قرمزی چشـم یـا همان عارضه چشـم 
صورتـی به عنـوان یکـی از عالئم هشـدار دهنده 

ویـروس کرونـا خبرداد.
علـی شـریفی مدیرگـروه چشـم دانشـگاه علوم 
پزشـکی اسـتان کرمـان و فـوق تخصـص قرنیه 
در گفتگـو بـا خبرنگار گروه اسـتان های باشـگاه 
خبرنـگاران جـوان از کرمان،گفـت: کرونـا، 
ویروسـی اسـت که همانطور که مجاری تنفسـی 
را درگیر می کنـد، می تواند چشـم را هـم درگیر 
کنـد که برخـی از بیمـاران مبتال شـده بـه کرونا 
دارای عالئـم چشـمی هسـتند و ممکـن اسـت 
کرونـا ویـروس در ترشـحات ملتحمـه بیمـاران 

مبتـال بـه کوییـد_ 19 وجود داشـته باشـد.
او افـزود: ایـن عارضـه بصـورت قرمـزی وتـورم 
فضـای ملتحمـه اسـت کـه غشـای پوشـاننده 
سفیدی چشـم و غشـای قسـمت داخلی پلک را 
 pink درگیرکـرده و بصـورت قرمزی چشـم ویا

)چشـم صورتـی( بـروز می کنـد.
شـریفی با اشـاره به اینکـه این عالئم چشـمی از 
نظر بالینی به خودی خود مشـکل سـاز نیسـت، 
بیان داشـت: ایـن عالئم چه بـا ترشـحات همراه 
باشـد چـه نباشـد، بـا توجـه بـه شـرایط تهدید 
کننـده کنونی، ممکـن اسـت اولین عالئـم بیان 
کننـده بیمـاری کرونـا باشـد بخصـوص اگـر به 

همـراه عالئـم تنفسـی ویا تب باشـد.
او بـه ارتبـاط مجـاری اشـکی چشـم بـا بینـی 
و مجـرای تنفسـی اشـاره کـرد و گفـت: اگـر 
فـرِد چشـم های آلـوده بـه ایـن ویروس، چشـم 
را دسـتکاری کـرده و سـپس بـا فـرد دیگـری 

تمـاس داشـته باشـد یـا حتـی در زمـان معاینه 
چشـم، امـکان انتقال ایـن ویـروس وجـود دارد 
و به راحتـی ایـن ویـروس از مجاری چشـمی به 
مجـاری تنفسـی ویـا برعکـس منتقل می شـود 

وفـرد را گرفتـار ایـن بیمـاری کنـد.
او توصیه کـرد: با توجه بـه اینکـه ذرات معلق در 
هـوا وهمچنیـن تماس دسـت آلـوده به چشـم و 
اطـراف آن موجـب انتقـال ایـن بیماری بـه بدن 
می شـود، بهتـر اسـت همانطـور کـه افـراد از 
دسـتکش و ماسـک بـرای جلوگیـری از انتقـال 
اسـتفاده می کنند، حـد االمکان عینـک محافظ 
هـم داشـته باشـند و بـه جـد از تماس دسـت به 

چشـم خـودداری کننـد.
او تاکیـد کـرد: در ایـن دوره شـیوع بیمـاری که 
بهداشـت بهترین راه پیشـگیری از ایـن بیماری 
اسـت، لنز هـای تماسـی می تواند عامـل آلودگی 
باشـند که توصیه می شـود افـراد در اسـتفاده از 
این لنز ها خـودداری کنند و عینـک را جایگزین 
کـرده کـه خـود می توانـد بعنـوان یـک محافظ 

برای چشـم هـم عمـل کند.
مدیر گروه چشـم دانشـگاه علوم پزشـکی استان 
کرمـان افـزود: ایـن عارضـه ممکـن اسـت پـس 
ازطـی 3 الـی 4 روز نهفتگـی در بدن، بـروز کند.

او تصریـح کـرد: عارضـه چشـم صورتـی و یـا 
قرمـزی چشـم، بـه عنـوان یـک عالمت هشـدار 
دهنـده اسـت بـه ویـژه اگـر بـا تـب ویـا عالئـم 
تنفسـی همراه باشـد، باید هر چه سـریعتر برای 
معاینـه بـه اورژانس هـای چشـم پزشـکی ویـا 

پزشـک متخصـص مراجعـه شـود.
شـریفی بیـان داشـت: هرنـوع عفونـت چشـمی 
اعم از ویروسـی بـا ترشـحات آبکـی و یـا عفونی 
بـا ترشـحات چرکـی بـه خـودی خـود مسـئله 
سـاز نیسـت و ایجـاد مشـکل نمی کنـد، ولـی با 
توجـه بـه وضعیـت خـاص کنونـی کـه رعایـت 
اصـول بهداشـتی و تمـاس نداشـتن دسـت بـه 
دهان، بینی وچشـم، توجـه به این عالئـم ومورد 
پیگیـری قـرار دادن ایـن عـوارض، بسـیار مهـم 

اسـت.

بیش از ۴۰ پرونده تشویش اذهان عمومی عارضه چشم صورتی نشانه ویروس کرونا
مرتبط با کرونا تشکیل شده است

ایرنا - فرمانده انتظامی جیرفت از دستگیری سارقان حرفه ای اماکن 
خصوصی و احشام در این شهرستان خبر داد و گفت: ماموران کالنتری 
12 شهید بهشتی اعضای این باند را دستگیر کردند.سرهنگ رضا 
محمدرضایی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه 
سرقت های این باند توسط یک تیم چهار نفره انجام می شد، افزود: آنها 

به 16 فقره سرقت از اماکن خصوصی و احشام اعتراف کردند.
وی تصریح کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل و احشام در 
حوزه استحفاظی کالنتری 12جیرفت، شناسایی و دستگیری سارقان 
در دستور کار پلیس قرار گرفت.فرمانده انتظامی جیرفت افزود: با انجام 
اقدامات اطالعاتی و تجزیه و تحلیل سرنخ های بدست آمده، تالش های 
ماموران با این فرضیه که سرقت ها توسط سارقان حرفه ای و با برنامه 
قبلی صورت گرفته قوت گرفت.وی ادامه داد: ماموران کالنتری 12 بر 
اساس اطالعات سارقان سابقه دار و گشت زنی های نامحسوس در تمامی 
مناطقی که احتمال حضور متهمان متصور بود، مخفیگاه سارقان را 
شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی طی یک عملیات منسجم، 

سردسته گروه و سه نفر دیگر از اعضای این باند را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی جیرفت با بیان اینکه متهمان به همراه پرونده برای 
سیر مراحل قانونی تحویل مقام قضایی شدند، گفت: پس از برسی 
سوابق اعضای این باند مشخص شد هرکدام از این چهار متهم دارای 
چندین فقره سابقه سرقت منزل، احشام و قطعات خودو است.سرهنگ 
محمدرضایی مقابله با سرقت و ناهنجاری های اجتماعی را نیازمند عزم 
همگانی دانست و افزود: شهروندان نیز برای پیشگیری از سرقت و جرائم 
باید ضمن رعایت نکات ایمنی به هشدارها و توصیه های پلیس توجه 
کنند.شهرستان جیرفت با 316 هزار نفر جمعیت از پنج بخش مرکزی، 
اسماعیلی، ساردوئیه، جبالبارز و اسفندقه تشکیل شده و در فاصله 23۰ 

کیلومتری جنوب کرمان واقع است.  

گزارش
باشگاه خبرنگاران

اعضایباندحرفهایسرقت
درجیرفتدستگیرشدند

طرحسهفوریتیقرنطینه
یکماههکشورامروز

بررسیمیشود

کارتکمیلجادهسرتکقلعهگنجازهفتهآیندهآغازمیشود

مهدیرجبیزاده،مدیرکلمنابعطبیعیوآبخیزداریشمالاستانکرماندرخصوصبیرویهدرختان
در»خبر«به»کرماننو«میگویدکهاخیراگزارشیازقطعدرختاندر»خبر«نداشتیمودراراضیملی
براساسگزارشهایمادرختیقطعنشده.درهمینحالحسینالهیفر،مدیرجهادکشاورزیبافتهم
میگویدمدتهاستکههیچگونهجوازیبرایقطعدرختدرباغهایشخصیاهالی»خبر«صادرنکردیم

واگرایناتفاقرخدادهخالفاست.
باوجودایناظهارنظرها،یکمنبعآگاهدرادارهمحیطزیســتکرمانبهماخبردادهادعایقطعتعداد

زیادیدرختکهنسالدر»خبر«صحتدارد.
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آگهی ابالغ اجرائیه کالسه شماره 9۸۰۱۸۸۸
طبـق مـاده 1۸ و 19 آئیـن نامـه اصاحـی اجـرای ثبـت اسـناد و امـاک بدینوسـیله بـه خانم 
فرشـته زارع ایـزدی فرزنـد اکبر به شناسـنامه شـماره ۶55 اباغ میشـود آقای امین شـهنازی 
جهـت وصـول فعـا مبلـغ 450/000/000ریـال موضـوع الزم االجـرا بموجـب سـند )چـک( 
شـماره005134- 1397/7/15  علیـه شـما اجرائیـه صـادر نموده ، با توجـه به اینکه آدرس شـما طبق اعام 
مامـور ابـاغ شناسـائی نگردیـده و بسـتانکار نیز نتوانسـته آدرس شـما را جهـت ابـاغ اوراق اجرائیه معرفی 
نمایـد و آدرس فعلـی شـما نیـز بـرای ایـن اداره مشـخص نمیباشـد لـذا طبـق مـاده فـوق ایـن آگهی یک 
نوبـت در یکـی از جرایـد كثيراالنتشـار منتشـر و شـما از تاریـخ انتشـار که روز اباغ محسـوب میگـردد ظرف 
مـدت ده روز مهلـت داریـد که نسـبت بـه پرداخت بدهی اقـدام نمائید بدیهی اسـت در غیـر اینصورت طبق 
مقـررات نسـبت بـه ادامـه عملیـات اجرائی اقدام خواهد شـد ضمنا بجـز این آگهی ، آگهی دیگری منتشـر 

نخواهـد شـد . /غ-  م الف4

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه شماره 9۸۰۱۸9۲
طبـق مـاده 1۸ و 19 آئیـن نامـه اصاحـی اجـرای ثبـت اسـناد و اماک بدینوسـیله به 
محمدجواد کردسـتانی ماهانی فرزند محمدعلی به شـماره ملـی ۶07995۶373 اباغ 
میشـود آقـای امین شـهنازی جهت وصـول مبلـغ 500/000/000ریال موضـوع الزم االجرا با احتسـاب 
خسـارت تاخیـر و نیمعشـر و هزینـه هـای مربوطـه بموجـب چـک شـماره 9۸37۸4 – 97/7/30 
علیـه شـما اجرائیـه صـادر نمـوده ، با توجه بـه اینکه آدرس شـما طبق اعـام مامور اباغ شناسـائی 
نگردیـده و بسـتانکار نیـز نتوانسـته آدرس شـما را جهـت ابـاغ اوراق اجرائیه معرفی نمایـد و آدرس 
فعلـی شـما نیـز بـرای ایـن اداره مشـخص نمیباشـد لذا طبـق ماده فـوق ایـن آگهی یـک نوبت در 
یکـی از جرایـد کثیراالنتشـار منتشـر و شـما از تاریـخ انتشـار کـه روز اباغ محسـوب میگـردد ظرف 
مـدت ده روز مهلـت داریـد که نسـبت به پرداخت بدهـی اقدام نمائید بدیهی اسـت در غیر اینصورت 
طبـق مقـررات نسـبت بـه ادامه عملیـات اجرائی اقـدام خواهد شـد ضمنا" بجـز این آگهـی ، آگهی 

دیگری منتشـر نخواهد شـد.
علیرضا محمدی کیا- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان- م الف5

معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت 
جنوب کرمان گفت: به منظور تأمین میوه عید در 
بازار، امسال 21۰ تن پرتقال والنسیا و 1۵۰ تن 
سیب درختی در واحد های ثابت شهرستان های جنوب کرمان 
یام عید در جنوب کرمانبه  توزیع شد.توزیع 36۰ تن میوه ا
گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 
از کرمان، محسن مشایخی معاون بازرگانی سازمان صنعت، 
معدن و تجارت جنوب کرمان، گفت: در راستای بحث تنظیم 
بازار میوه عید نوروز، این سازمان اقدام به ذخیره و توزیع 36۰ 
تن میوه از 16 اسفند ماه سال 9۸ تا 16 فروردین ماه امسال در 
شهرستان های جنوبی کرمان کرد.او افزود: برای ایام عید امسال 
21۰ تن پرتقال والنسیا و 1۵۰ تن سیب درختی توسط این 
سازمان تأمین و در 12 مکان ثابت در شهرستان های مختلف 

توزیع شده است.

توزیع3۶۰تنمیوهایامعید
درجنوبکرمان

صمت

آگهی تجدید مزایده زمینتجدید آگهی مزایده
بـر اسـاس مجـوز شـماره 5/۳59شـورای اسـالمی 

شـهر شـهرداری ماهـان در نظـر دارد جمـع آوری و فروش 
پسـماندهای خشـک و ضایعـات سـطح شـهر را بـه مدت 
یـک سـال بـه اشـخاص حقیقـی و حقوقـی داری تائیدیه 
صالحیـت از مراجـع قانونی ، واگـذار نماید.لـذا متقاضیان 
تاریـخ 99٫۲٫۶ جهـت کسـب  تـا  تواننـد حداکثـر  مـی 
اطالعـات الزم و دریافـت اسـناد مزایـده بـه شـهرداری 
مراجعـه و پیشـنهادات خود را تـا تاریـخ 99/۲/7 به همراه 
ضمانـت نامـه بانکی یـا فیش واریزی به حسـاب شـماره   
۱۰۸۱۱۳۰۲۱۰۰۲ ۰ نـزد بانـک ملـی شـعبه ماهـان واریـز و 

تحویـل شـهرداری نمایید.

شـهرداری ماهان باسـتناد مجوزات شـورای محترم اسـالمی 
و   9۸/۱۱/۱۳ مـورخ  صورتجلسـات ۲۸  شـماره  بـه  ماهـان  شـهر 
۲۳مـورخ 9۸/9/۲۰ درنظـر دارد نسـبت بـه فروش تعـداد 7 قطعه 
زمیـن باقیمانـده واقـع در شـهرک خواجـوی جنوبـی ویـک قطعـه 
زمیـن واقع در شـهرک شـهید رجایـی شـرقی از زمینهـای متعلق به 
شـهرداری بـا کاربـری مسـکونی از طریق مزایـده عمومی با شـرایط 

ذیـل اقـدام نماید :

تاریخ بازگشایی پاکات ساعت ۱۳ مورخ 99/۲/۸می باشد.
برنـدگان اول و دوم و سـوم مزایـده ، چنانچـه حاضر به انعقاد 

قرارداد نشـوند سـپرده آنان بـه ترتیب ضبط مـی گردد.
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .
هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

- دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/۰۱/۲5 لغایت 99/۲/۶در ساعات اداری
- مهلت تحویل پیشنهادات تا آخر وقت اداری 99/۲/7

-محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات واحد امور مالی شهرداری میباشد. 
- بازگشایی پاکات مزایده مورخ 99/۲/۸ در محل دفتر شهرداری

- در صورتیکه نفرات اول تا سـوم شـرکت کننده از انجام معامله خودداری نمایند 
سـپرده شـرکت در مزایده آنان به ترتیب به نفع شـهرداری ضبط میگردد.

- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
- سایر اطالعات و جزییات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج می باشد.

- شرایط فروش بصورت نقد میباشد.
- کلیـه هزینـه های متعلقه اعـم از درج اگهی - کارشناسـی-نقل وانتقاالت دفاتر 

رسـمی و ... بعهده برنده مزایده میباشـد.

عبدالمهدی رنجبر شهردار ماهانعبدالمهدی رنجبر شهردار ماهان

نوبت اولنوبت اول

فرمانـدار رابـر از ارسـال سـه کامیـون مـواد غذایـی و 
ضدعفونی کننـده از شهرسـتان رابـر به مناطق سـیل زده 
جنوب اسـتان کرمـان خبـر داد.کرامـت امیرحیدری روز 
دوشـنبه در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا افـزود: مـواد 
غذایی و شـوینده شـامل برنج، روغـن ،چـای، ماکارونی، 

قنـد و مـواد شـوینده بهداشـتی از جملـه پـودر رختشـویی، مایـع دستشـویی و 
ظرف شـویی بـه ارزش یـک میلیـارد و ۵۰۰ میلیـون ریـال روز گذشـته از رابـر بـه 
مناطـق سـیل زده جنـوب اسـتان کرمـان ارسـال شـد.وی اظهـار داشـت: مناطـق 
مختلـف اسـتان کرمـان بایـد در مواقـع وقـوع سـیل و بحـران بـه پشـتیبانی و یاری 
یکدیگـر بشـتابند و ایـن حمولـه هـا هـم بـا همیـن هـدف جمـع آوری و ارسـال 
شـده اسـت.عمچنین فرمانـدار رابـر و تعـدادی از کارکنـان فرمانـداری نیـز جهـت 

امدادرسـانی در مناطـق سـیل زده حضـور یافتنـد.

محمولهموادغذاییازرابربهمناطقسیلزده
جنوبکرمانارسالشد
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کتابسپیددندان
ســپید دنــدان رمانــی از جــک لنــدن نویســنده 
ــورت  ــه ص ــت ب ــان نخس ــن رم ــت. ای ــی اس آمریکای
ــر  ــال 19۰6 منتش ــگ در س ــه آوتین ــی در مجل پاورق
ــک رخ  ــب طــالی کلوندای ــان ت شــد. داســتان در جری
ــون  ــه خ ــگی را ک ــی س ــدن زندگ ــک لن ــد. ج می ده
گرگــی دارد دنبــال می کنــد. او در ایــن رمــان بــه 
مســائل اخالقــی و تقابــل وحشــی گری و تمــدن 
ــان  ــان مکمــل دیگــر رم ــن رم ــردازد. ای انســانی می پ

ــت. ــش اس ــام آوای وح ــه ن ــدن ب ــک لن ــهور ج مش
ــدان در ســال 1334 توســط محمــد  کتــاب ســپید دن

قاضــی بــه فارســی ترجمــه شــد.
ــل آوای  ــه مقاب ــت در نقط ــری اس ــدان، اث ــپید دن س
ــود.  وحــش کــه ســه ســال پیــش از آن چــاپ شــده ب
ــه  ــی ســورتمه کــش، ب ــاک، ســگ اهل اگــر در آنجــا ب
ــی  ــده تبدیــل مــی شــود، در اینجــا حیوان گرگــی درن
ــارم  ــک چه ــرگ و ی ــارم آن گ ــه چه ــه س وحشــی )ک
آن ســگ گرگــی اســت( اهلــی مــی شــود و بــه کمــک 

ــد. ــی آی انســان م

فیلمگالدیاتور
مرگ به روی همه ی ما لبخند میزنه، اما فقــط یه مرد واقعی می تونه جوابش 

رو بده

دیالوگ
بدونتاریخ،بدونامضا فیلمی به کارگردانی وحید جلیلوند، نویسندگی علی 
زرنگار و وحید جلیلوند و تهیه کنندگی احسان علیخانی و علی جلیلوند محصول 

سال 139۵ است.

فیلم
)ترکهبازی(

این بازی در مجالس جشن و عروسی اجرا می شود . ابزار بازی یک عدد چوب بلند 
و کلفت 2 یا 3 متری , یک عدد چوب کوتاه و نازک، طبل و شیپور است.

بازیهایمحلی

چه سرنوشــت غم انگیــزی، که کرم 
کوچک ابریشم

تمام عمر قفــس می بافت، ولی به فکر 
پریدن بود

حسین منزوی

عکس: محمد خضری مقدم
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان هشدار داد

تعداد مبتالیان به کرونا در استان همچنان 
افزایش یابد، سختگیرانه تر رفتار می کنیم

ایسـنا/کرمان سـخنگوی دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان گفـت: اظهار کـرد: حدود 3۰ 
درصـد آزمایشـات روز گذشـته در اسـتان کرمـان مثبت گـزارش شـده اسـت و امروز 
برای اولین بـار از ابتدای شـیوع اپیدمـی تاکنون )دوشـنبه 1۸ فروردین مـاه( از تمامی 
حوزه هـای دانشـگاه های علوم پزشـکی سـطح اسـتان کرمـان مـورد مثبت داشـتیم و 
اگر تعـداد مبتالیـان بـه ویـروس کرونا در سـطح اسـتان کرمـان افزایـش یابـد، قطعا 

سـختگیرانه تر رفتـار خواهیـم کرد.
انجامتستکرونابهصورتسرپاییدرکرمان

وی دربـاره نمونـه گیـری از افـراد مشـکوک بـه کوویـد 19 ادامـه داد: تاکنـون طبـق 
پروتـکل هـای وزارت بهداشـت تنهـا از مـوارد بسـتری و کادر درمانـی تسـت هـای 
آزمایشـگاهی گرفته شـد امـا بـا مجـوز وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـکی از 
ایـن به بعـد از افـراد مراجعـه به بیمارسـتان های سـطح اسـتان که مشـکوک بـه ابتال 
به ویـروس کرونا می باشـند بـه صـورت سـرپایی نمونه گیری خواهد شـد ضمـن آنکه 
به منظـور قطـع زنجیـره انتقال ویـروس کرونـا مقرر شـد از اطرافیـان بیمـاران قطعی 
ابتال به ویـروس کوویـد 19 به منظـور قطع زنجیـره انتقـال در خانواده هـا نمونه گیری 
سـرپایی انجام گیردسـخنگوی دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان بـا بیان اینکـه در موارد 
مثبت قطعی اعالم شـده در 24 سـاعت گذشـته در اسـتان کرمان 3 نفـر از اعضای یک 
خانواده که هفته قبل در مراسـم تشـییع جنـازه ای شـرکت کرده اند، به ویـروس کرونا 
مبتال شـدند، تصریح کرد: در مـوارد ابتال به ویروس کرونا هم خوشـه هـای خانوادگی و 
هم رد پای سـفر دیده می شـود لذا مـردم همچنان باید بحـث فاصله گـذاری اجتماعی 
هم در منزل و هـم در بیـرون از خانه و نکات بهداشـت فردی و عمومـی را رعایت کنند.

احتمالراهاندازینقاهتگاهدومدرکرمان
وی با اشـاره به جهش قابل توجه آمـار مبتالیان به کویـد 19 از روز گذشـته تاکنون در 
اسـتان کرمان، اظهار کـرد: حدود 3۰ درصد آزمایشـات روز گذشـته در اسـتان کرمان 
مثبـت گزارش شـده اسـت و امـروز بـرای اولین بـار از ابتـدای شـیوع اپیدمـی تاکنون 
)دوشـنبه 1۸ فروردیـن مـاه( از تمامـی حوزه های دانشـگاه های علوم پزشـکی سـطح 
اسـتان کرمان مورد مثبت داشـتیم و اگـر تعـداد مبتالیان بـه ویروس کرونا در سـطح 
اسـتان کرمان افزایـش یابد، قطعـا سـختگیرانه تر رفتـار خواهیم کرد و شـاید بـا ادامه 
این روند به سـمت راه انـدازی نقاهتـگاه دوم در کرمان نیـز برویم.شـفیعی درباره نحوه 
آزمایشـات سـرپایی نیـز بیان کـرد: بـه هیـچ عنـوان بحـث آزمایـش از همه مـردم را 
نداریـم بلکه ماننـد روال قبل ابتدا افراد در سـامانه سـالمت پرسـش هـای خودارزیابی 
را جـواب داده و یا به مراکـز درمانی 16 سـاعته دانشـگاه علـوم پزشـکی مراجعه کرده 
و در صورتـی کـه مشـکوک ابتال به ویـروس کرونـا داده شـود، تسـت هـای آزمایش از 
وی بـدون آنکه بسـتری شـود، گرفتـه خواهـد شـد.مدیرگروه مبـارزه با بیمـاری های 
واگیـردار دانشـگاه علوم پزشـکی کرمـان با اشـاره بـه مصوبـات سـتاد مقابله بـا کرونا 
اظهار کـرد: تقریبا تمامی تصمیمات اسـتانی سـتاد مقابله با کرونا همسـو با سـتاد ملی 
بوده و اگر مواردی جلوتر از سـتاد ملی نیز اجرا شـده اسـت، نشـان دهنده هوشـمندانه 
بـودن این سـتاد می باشـد.وی دربـاره نحـوه فعالیت اصنـاف اظهـار کـرد: کمیته ملی 
مقابله با کرونا در جلسـه روز گذشـته خود مقـرر کرد یکسـری صنوف خدماتـی از 23 
فروردین مـاه طبـق پروتکل هـای بهداشـتی و بحـث فاصله گـذاری اجتماعی بـا دادن 
تعهـدی، مـی تواننـد بازگشـایی شـوند کـه در اسـتان کرمـان نیـز همزمان با سراسـر 
کشـور ایـن بازگشـایی 16 صنـف خدماتـی اجـرا خواهـد شـد ضمـن آنکـه تاکید می 
شـود به ایـن صنوف پیوسـت سـالمتی خواهیـم داد و براسـاس آن بایـد رفتـار کنند و 

کوچکتریـن تخطـی پلمـب و معرفی بـه قانون خواهند شـد.
گندزداییهایسطحهیچمشکلزیستمحیطیندارند

سـخنگوی دانشـگاه علوم پزشـکی کرمـان در خصـوص برخی اظهـار نظرهـا پیرامون 
گندزدایـی محیط هـا و اماکن عمومـی گفـت: در بحث گندزدایـی فضاهـای پیرامونی 
و سـطوح نظرات یکسـانی در سـطح جهـان نداریم. امـا در مجمـوع روی یـک موضوع 
تاکید می شـود کـه هرجـا تماس هـای دسـت افزایش پیـدا می کنـد، در خطـر باالی 
آلوده شـدن به ویـروس کوویـد 19 اسـت که نیـاز اسـت گندزدایی شـود ضمـن آنکه 
باید عنوان کـرد که همـه اقدامات اسـتان در بحث گندزدایـی اماکن عمومی براسـاس 
نظرات کارشناسـی بـوده و ایـن نـوع گندزدایی مشـکل زیسـت محیطی نـدارد و برای 
گندزدایی همه نقـاط پروتکل خاصی وجود داشـته که براسـاس آن ما عمـل کرده ایم.

شـفیعی در زمینه هک شـدن اطالعات شـخصی ایرانـی در روزهای گذشـته در یکی از 
شـبکه های پیام رسـان خارجی، افزود: سـامانه سـالمت یک سـامانه الکترونیکی بوده 
که به سـامانه سـیب لینک می شـود و بـه راحتی قابلیـت هک شـدن نـدارد و احتمال 
آن رابطـه ای بین این هک شـدن اطالعـات ایرانی ها با سـامانه سـالمت وجود داشـته 

باشـد، بسـیار ضعیف بوده و مراجـع مربوطه در حال بررسـی آن هسـتند.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

دلفارد
ییالق دلفارد دّره ای معتدل و کوهستانی در 
2۵ کیلومتری شمال شهر جیرفت و 17۵ 

کیلومتری جنوب کالن شهر کرمان و در محور ارتباطی کرمان-راین-جیرفت 
واقع شده است.

حکاکی
حّکاکی ایجاد طرح و نقش بر روی فلزات، 
کاشی، چوب و موارد دیگر است. این کار 

با ایجاد برجستگی و فرورفتگی با کمک ابزار فلزی که می تواند مغار پیچ 
گوشتی یا چاقو نیز باشد، انجام می شود.

در سال گذشته در چنین روزی کاغذ وطن از 

برنامه ارگان های دولتی 
در سال 9۸ نوشت.

جاذبه

صنایع

سال گشت

سه دقیقه سکوت و ادای احترام به قربانیان کرونا در چین.
isna.newsاز صفحه

وزیر میراث فرهنگی و گردشــگری پیشــنهاد داد که بعد از کرونا چند روز 
tabnak تعطیلی عمومی اعالم کنند. از صفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

شریِکشادیوَغمبوِدهحاال

َوچاِیَمجِلسیَدمبوِدهحاال

َکسیکهایمونینادیداَلله

بهپیِشپاِیموَخمبوِدهحاال

شاعر:اسماعیلجالئی

آخرایدستتوُوُغتپُُتِنتَسراَِگُرم

مثگنوگیابَهمورهمهجانَراَِگُرم

توَسرتکردهبهدلموسِگدهبُهنهنَگه

آخرایدستتو،روَرْوبخداپَراگُرم

َخیُخوُدمهیمواَُگمیارهِولیَکنکهبُرو

ناُدنُمبیچهُسراِغتویهکافراگُرم

باشهکاریاَکُنمتاُکِتناِکتبُُسزه

مواََرمورلِِجتودختِرهاجراگُرم

شاعر:منصوررئیسی

         در توییتر چه می گویند؟

راه انــدازی ورزش آنالین جانبــازان نخاعی در فضای قیمت جهانی نفت دوباره کاهش یافت.ژاپن وضعیت »اضطراری ملی« اعالم کرد.
مجازی


