زاهدی نماینده مردم کرمان:

عکس :تسنیم

حفظ سالمت دانش آموزان و دانشجویان
مهمتر از تشکیل کالس های درس است
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ما را در تلگرام دنبال کنید

@kaghazevatan
شــماره پیاپــی 711

ســال چهــارم

چهارشــنبه  20فروردیــن 1399

برگزاری جشنهای مجازی شعبانیه در جنوب استقرار ویروس
جشنهای شعبانیه در جنوب به صورت مجازی و توسط اداره کل ارشاد جنوب استان برگزار میشود کرونا درکرمان
3

صفحه2را
بخوانید

به گفته ســخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی کرمان
احتماال در اســتان ویروس کرونا در مرحله استقرار
است که مرحله بسیار حساسی است و با کوچکترین بیتوجهی امکان مواجه
شدن با موج جدید ویروس وجود دارد.

کرونا جان 42نفر را
در استان گرفت

صفحه  2را
بخوانید

بـه گـزارش دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان در  ۲۴سـاعت
گذشته تسـت  ۱۳بیمار مشـکوک به کرونا مثبت شـد تا تعداد
مبتالیـان بـه کرونـا در اسـتان کرمان بـه  379نفر برسـد.

عكس :ایسنا

نفسهای به شماره افتاده زهکلوت

3

زنگ خطر ابتال به کرونا در جنوب استان به صدا درآمد
با مثبت شدن  3نمونه جدید از جنوب استان تعداد مبتالیان در این منطقه به  20نفر رسید

بیماریزایی کووید ۱۹شدیدتر از آنفلوآنزا است  /همچنان در خانه بمانید

عکس :فردای کرمان

کووید  ۱۹بسیار باالست و اصال با
سرعت انتقال آنفلوآنزا قابل مقایسه
نیست ،افزود« :البته بیماری آنفلوآنزا
هم میتواند در مواردی شدید بوده و
حتی ریه را درگیر کند ،اما نه به شدتی
که کووید  ۱۹ریه را درگیر میکند.
بنابراین شدت و سرعت انتقال ویروس
کرونای جدید از آنفلوآنزا بسیار بیشتر

است».محرز ادامه داد« :در عین حال
اطالعات نشان میدهد که ظاهرا میزان
مرگ و میر ناشی از بیماری کووید۱۹
نیز بیش از آنفلوآنزا است ،اما هنوز در
این رابطه نمیتوان دقیق اظهارنظر کرد.
گ ناشی از
البته به نظر میآید میزان مر 
این بیماری از دو درصد مرگ و میری
که چین اعالم کرده ،بیشتر است».

مشکل کمبود ماسک در استان
به زودی حل میشود

آگهی مناقصه عمومی
یک مرحله ای

صفحه 4
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

عکس :ایسنا

نوبت اول

ایسنا/کرمان مدیرکل بهزیستی استان
کرمان گفت :سامانه خودارزیابی
روانشناختی در بحران ویروس کرونا،
سامانه ای است که توسط سازمان
بهزیستی به منظور غربالگری هوشمند
افراد جامعه و پیگیری آسیب های
روانشناختی ناشی از بحران این
ویروس راه اندازی شده است«.عباس
صادق زاده» در جمع خبرنگاران با
بیان اینکه سامانه خود ارزیابی
روانشناختی در بحران ویروس کرونا
با هدف ارزیابی روانشناختی افراد
جامعه راه اندازی شده ،گفت :مردم
با مراجعه به سامانه به نشانی http://
 corona.behzisti.irمی توانند
اطالعات جمعیت شناختی را تکمیل و

به پرسش های تخصصی در این سامانه
پاسخ دهند .وی با تشریح مراحل
پاسخگویی به پرسش های سامانه،
افزود :سامانه به صورت سیستماتیک
استرس ،اضطراب و افسردگی را
غربالگری کرده و توصیه های علمی
متناسب با شرایط روانشناختی به
افراد ارائه می شود.صادق زاده این
سامانه را یکی از محورهای ارجاع به
خدمات تخصصی خط  ۱۴۸۰و پس از
آن مراکز مشاوره تخصصی معرفی کرد
و گفت :خدمات تلفنی خط مشاوره
 ۱۴۸۰از  ۱۲به  ۱۶ساعت افزایش
یافته و در نتیجه کارشناسان خط از
 ۸صبح تا  ۱۲شب پاسخگوی تماس
های تلفنی هستند .

سامانه خودارزیابی روانشناختی در بحران ویروس
کرونا ،سامانه ای است که توسط سازمان بهزیستی
به منظور غربالگری هوشمند افراد جامعه و پیگیری آسیب های روانشناختی
ناشی از بحران این ویروس راه اندازی شده است.

3

درسهای کرونا برای
جهشتولید
بزاده
سیدمهدی طبی 
یادداشت مهمان

ایرنا  -کشور عزیزمان روزهای ابتدایی
سال  ۹۹را ب ه دلیل شیوع ویروس کرونا با
شرایط عمومی و اجتماعی مطلوبی آغاز
نکرد که این مسئله بر روی سایر بخشها
از جمله اقتصاد اثر منفی شدید داشت.
با نامگذاری سال  ۹۹به عنوان «جهش
تولید» توسط مقام معظم رهبری،
میتوانامیدواربودکهصدوربخشنامهها،
ارائه تسهیالت ،همکاری سازمانها و
هرآنچه که برای رونق و جهش تولید نیاز
است ،بسیار بیشتر و بهتر از سال گذشته
باشد زیرا تحقق جهش تولید نیازمند این
است که هرگونه تصمیم ،برنامهریزی و
صدور بخشنامه و دستورالعمل در کشور
در راستای افزایش تولید باشد.
نیک میدانیم کشور اکنون درگیر
بیماری کرونا است و شرایط ایجاب
میکند که همه توان ،امکانات ،تجربه و
برنامهریزی بخشهای مختلف برای گذر
از این شرایط به کار گرفته شود ،اما دیر یا
زود این بیماری از کشور رخت برمیبندد
و روال عادی زندگی از سرگرفته میشود،
پس در همین حال و تا فرصت از دست
نرفته باید برای سایر برنامههای سال
جاری از جمله تحقق ‘جهش تولید’
چارهاندیشی کرد.
شاید در حال حاضر همزمان با تالش
برای مبارزه با کرونا بتوان از اتفاقات
رقم خورده در این فرآیند درس گرفت
و برای انجام سایر برنامهها از جمله
‘جهش تولید’ تجربه آموخت و کرونا
ثابت کرد ،ریشهکن کردن مشکلها در
سایه مشارکت ،همدلی ،همراهی و البته
تعامل ممکن است.
در کنار فعالیت همه بخشهای کشور،
از حاکمیت گرفته تا دولت و نیروهای
مسلح و مردم ،فعاالن اقتصادی نیز با
تالش و همراهی ،ضمن افزایش تولید
نیازهای درمانی ،در انجام اقدامات
خیرخواهانه برای...
ادامه درصفحه 2

وزیر بهداشت در مجلس:

دچار توهم نشویم که کرونا را مهار کردیم
وزیــر بهداشــت امــروز در صحــن
علنــی مجلــس حاضــر شــد و بــه
نماینــدگان دربــاره کروناویــروس
گــزارش داد.
آنطــور کــه خبرگــزاری خانــه ملــت
نوشــته ،ســعید نمکــی گفتــه «در
حــال حاضــر کشــور در مرحلــه
مدیریــت بیمــاری اســت و نبایــد
دچــار توهــم شــده و تصــور کــرد
کــه بــه مرحلــه مهــار و کنتــرل
رســیدهایم ».او ابــراز امیــدواری
کــرده کــه «تــا پایــان اردیبهشــت
موفــق به کنتــرل بیمــاری شــویم».
ایــن اظهارنظــر در حالــی اســت
کــه ســتاد ملــی کرونــا دو روز
پیــش اعــام کــرد از  ۲۳فروردیــن
کســبوکارهای کــم ریســک در
شهرســتانها و از  ۳۰فروردیــن در

تهــران کار خــود را آغــاز کننــد.
وزیــر بهداشــت البتــه در صحــن
علنــی مجلــس همچنیــن گفتــه

کــه نمیتــوان تولیــد و صنعــت
را تعطیــل کــرد ،بایــد بــا در نظــر
گرفتــن پروتکلهــای بهداشــت

ظرفیتهای گردشگری استان کرمان
سوژههایی مناسب برای برنامه سازان

مدیـرکل میـراث فرهنگـی اسـتان
کرمـان گفـت :جاذبههـای تاریخـی،
فرهنگـی و گردشـگری و صنایـع
دسـتی و آداب و رسـوم ایـن اسـتان،
سـوژ ههای مناسـبی بـرای برنامـه
سـازان صـدا و سـیمای مرکـز کرمان
هسـتند .
فریـدون فعالـی ،مدیـرکل میـراث
فرهنگی ،گردشـگری و صنایع دستی
اسـتان کرمان در نشسـت بـا معاونان
صـدا و سـیمای مرکـز کرمان بـا بیان
اینکه صدا و سـیما دارای ظرفیتهای
مهمی اسـت کـه میتوانـد در معرفی
جاذبههـای گردشـگری ایـن اسـتان
نقـش بسـزایی ایفـا کنـد ،گفـت:
خوشـبختانه در سـالهای گذشـته،
شـاهد همکاریهای خوبـی بین صدا
و سـیما و اداره کل میراثفرهنگـی،
گردشـگری و صنایـع دسـتی اسـتان
کرمـان بـوده ایـم کـه در آینـدهای
نزدیـک ،نتایـج خوبـی را بهدنبـال
خواهـد داشـت.
او به راه انـدازی کمپین تبلیغاتی برای
معرفی جاذبههای گردشـگری استان
کرمـان اشـاره کـرد و افـزود :صنعـت

عکس :باشگاه خبرنگاران

دادســتان عمومــی و انقــاب مرکز
اســتان کرمان گفت« :در حال حاضر
کمبود محلول و ژل ضدعفونیکننده
در ســطح داروخانههای استان کرمان
احساس نمیشــود و بهزودی مشکل
کمبود ماسک در سطح استان نیز حل
خواهد شد».به گزارش فردای کرمان
به نقل از ایسنا کرمان ،دادخدا ساالری
بیان کرد« :با پیگیری و بازرســیهای
انجام شده و بنا به اعالم معاونت غذا و
داروی دانشگاه علوم پزشکی ،مشکل
کمبــود محلــول ضدعفونیکننده در
داروخانههای سطح استان کرمان حل
شده است».

وی در خصــوص ژ لهــای
ضدعفونیکننده نیز افزود« :با پیگیری
دستگاه اطالعاتی و مجموعهی قضایی
اســتان ،یک پــارت  ۱۰هزارتایی ژل
ضدعفونیکننده از اســتان خراســان
رضوی وارد اســتان کرمان شد و این
ژلها در داروخانههای اســتان توزیع
شده و در این مورد هم در حال حاضر
کمبودی در استان احساس نمیشود».
دادســتان عمومی و انقالب مرکز استان
کرماندرخصوصکمبودماسکدراستان
نیز گفت« :این مورد هم در حال پیگیری
است و بهزودی مشکل کمبود ماسک در
سطح استان کرمان نیز حل خواهد شد».

راه اندازی سامانه خودارزیابی
روانشناختی در بحران کرونا

ادامه مطلب رادر
صفحه  1بخوانید

عکس :همشهری

یک فوق تخصص بیماریهای عفونی
با تاکید بر باال بودن شدت بیماریزایی
کووید  ۱۹نسبت به آنفلوآنزا ،گفت:
«شدت و سرعت انتقال ویروس کرونای
جدید از آنفلوآنزا بسیار بیشتر است و به
نظر میآید میزان مر گ ناشی از این
بیماری از دو درصد مرگ و میری که
چین اعالم کرده ،بیشتر است».
به گزارش فردای کرمان به نقل از ایسنا
سراسری ،دکتر مینو محرز دربار هی
شدت بیمار یزایی کووید  ۱۹نسبت
به آنفلوانزا ،بیان کرد« :بیمار یزایی
بیماری کووید  ۱۹نسبت به آنفلوانزا
بسیار باالتر است .از طرفی آنفلوانزا
واکسن دارد و با تزریق واکسن ،جمعیت
کمتری به آن مبتال میشوند ،در حالیکه
شدت بیمار یزایی کرونا فو قالعاده
بیشتر بوده و حتی از سارس و سایر
ویرو سهای همخانواده خودش نیز
شدت بیماریزایی بیشتری دارد».
وی با بیان اینکه سرعت انتقال

وی دربارهی وضعیت ویروس کرونای
جدید در کشور نیز گفت« :ما پیش
از این در جلساتمان از دولت خواسته
بودیم که محدودیتها تا پایان فروردین
ادامه یابد و ادارات به میزان کم آغاز به
کار کنند .البته به نظر میآید که طی
چند روز اخیر خیابانها شلوغ شدهاند.
همچنان از مرد م میخواهیم که در
خانه بمانند».محرز تاکید کرد« :اگر
این محدودیتها تا پایان فروردین در
تهران ادامه یابند و مردم هم رعایت
کنند ،بسیار کمککننده خواهد بود.
در حال حاضر طبق گزارشی که از
بیمارستا نها داریم ،تعداد مراجعین
کرونایی به بیمارستانها کاهش یافته
است و شرایط بهتر شده است .حال
اگر محدودیتها تا پایان فروردین
ادامه یابد و مردم نیز رعایت کرده و
جز به ضرورت از خانه خارج نشوند،
بهتر میتوان وضعیت بیماری را کنترل
کرد».

راه اندازی سامانه
خودارزیابی روانشناختی
در بحران کرونا

قیمــت  500تومــان

گردشـگری ،صنعتی فرابخشـی است
و بـرای رونـق ایـن صنعـت ،سـایر
دسـتگاهها نیز بایـد همـکاری الزم را
بـا اداره کل میـراث فرهنگـی اسـتان
کرمان بـه عنـوان متولی آن بـه عمل
آورنـد.
فعالـی بـا بیـان اینکـه در حـال

حاضـر ،بهتریـن شـرایط بـرای تولید
برنامههـای جدید در راسـتای معرفی
جاذبههای گردشگری اسـتان کرمان
وجـود دارد ،تصریح کرد :بدون شـک
بعـد از مهـار ویـروس کرونـا ،شـاهد
رونـق دوبـاره صنعـت گردشـگری
اسـتان کرمـان خواهیـم بـود.

از فروپاشــی اقتصــادی جلوگیــری
کــرده و کرونــا را مدیریــت کنیــم.
هیــچ پدیــدهای بــرای اقتصــاد
کشــور ســهمگینتر از طوالنیتــر
شــدن مدیریــت بیمــاری کرونــا
نیســت .بایــد ایــن ویــروس در
حداقــل زمــان مهــار شــود.
نمکــی همچنیــن در بخشــی از
صحبتهایــش گفــت ک بعــد
از اعــام نتایــج مــوارد ابتــا بــه
ویــروس کرونــا ،برخــی توصیــه
داشــتند کــه اعــام ایــن مــوارد
قبــل از انتخابــات درســت نیســت،
بنــده اعتقــادم همــواره بــر ایــن
اســت کــه صداقــت و راســتگویی
بــه مــردم ،بزرگتریــن ســرمایه
اجتماعــی اســت کــه بایــد حفــظ
شــود.
او بـا اشـاره بـه اینکـه اسـتان کرمـان
دارای ظرفیتهـای گردشـگری
فراوانـی اسـت کـه بایـد معرفـی و
شناسـانده شـوند ،تصریـح کـرد:
امیدواریـم بـا برگـزاری جلسـات
متعـدد بـا حضـور معاونـان و مدیران
صدا و سـیما ،بتوانیم موضـوع معرفی
جاذبههـای گردشـگری را جدیتـر
پیگیـری کنیم تا شـاهد حضـور بیش
از پیـش گردشـگران در ایـن اسـتان
باشـیم.
فعالی افـزود :ظرفیتهـا و جاذبههای
تاریخـی ،فرهنگـی و گردشـگری و
همچنیـن صنایـع دسـتی و آداب و
رسوم این استان ،سـوژههای مناسبی
بـرای برنامـه سـازان و مستندسـازان
صدا و سـیمای مرکز کرمان هسـتند.
او بـا بیـان اینکـه بایـد از نقـش
آفرینـی شـخصیتهای فرهنگـی
در برنامههـای تولیـدی بهـره ببریـم،
تصریـح کـرد :ایـن برنامههـا بایـد بـا
محتوای قوی تولید شـوند و از گویش
کرمانـی در آنهـا نیـز بهـره ببریـم.
مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشـگری
و صنایع دسـتی اسـتان کرمان افزود:
بـرای پیشـبرد اهـداف صنعـت
گردشـگری دیار کریمان ،باید سـطح
همکاریهـای صداوسـیما و اداره کل
میراث فرهنگی اسـتان کرمـان ،بیش
از گذشـته تقویت شـود.
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پیامــک شــما را دربــاره این صفحه مــی خوانیم

هزینه درمان بیماران کرونایی توسط
بیمه سالمت پرداخت میشود

ایسنا /مدیرکل بیمه سالمت استان کرمان با اشاره
به اینکه هزینه درمان بیماران کرونایی تا ســقف
بیمه از سوی سازمان بیمه ســامت پرداخت می
شود و بیمار از پرداخت سهم خودش در بیمارستان
معاف اســت تصریح کرد :از ابتدای شیوع ویروس
کرونا ،با تشــخیص موارد مثبــت هیچ بیمــاری هزینه پرداخــت نمی کند.
دکتر«محمد جعفری» در گفت وگو با ایســنا درباره هزینــه درمان بیماران
کرونایی اظهار کــرد :بیماران کرونایی در مراکز دولتی ســرپایی و بســتری
مداوا می شــوند و هیچ هزینه ای بابت روند درمانی خود پرداخت نمی کنند.
وی تصریح کرد :از ابتدای شــیوع ویروس کرونا ،با تشخیص موارد مثبت هیچ
بیماری هزینه پرداخت نمی کند .جعفری افزود :مردم باید از حضور در مکان
های شلوغ اجتناب کرده و در موارد ضروری از منزل خارج شوند .

ایسنا

اسـت کـه بعلـت جابجایی مفقود گردیده لذا بدسـتور تبصـره یک اصالحـی مـاده  ۱۲۰آییننامه قانون
ثبـت مراتـب جهـت اطلاع مـردم آگهـی می شـود تـا هر کـس مدعی انجـام معاملـه یا وجود سـند

مالکیـت نـزد خود می باشـد ظرف مـدت ۱۰روز از تاریخ انتشـار روزنامه گواهی اعتراض خـود را به این
اداره تسـليم دارد در غیر اینصورت پس از سـپری شـدن مدت قانونی و عدم واخواهی سـند مالكيت

المثنـی بنـام مالک صـادر میگردد ضمنا ششـدانگ در رهن بانک ملی میباشـد.

محمد آرمانپوررئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان -م الف697

آگهی حصروراثت

اقـای فتـح هللا اسـماعیلی مهنـی فرزنـد محمـد دارای شناسـنامه 8577بشـرح
دادخواسـت شـماره 99083891200009مـورخ  --توضیـح داده شـادروان محمدرضـا

اسـماعیلی مهنـی فرزند فتـح هللا بشناسـنامه6080097338در تاریـخ1398/12/25در

 -2طیبـه میـر شـکاری دهکهـان فرزنـد اخـرداد ،ت ت ،1374/01/17ش م (6080140111همسـر

متوفـی )

 -3فتـح هللا اسـماعیلی مهنـی فرزنـد محمـد  ،ت ت  1345/07/02ش ش  8577:ش م
(3160058961پـدر متوفـی )

 -4شـهناز گوشکی فرزند سـهراب  ،ت ت  1357/06/01ش ش 18808:ش م (3160188388مادر

متوفـی )لـذا مراتـب یک نوبت در روزنامه های کثیر االنتشـار محلی آگهی می شـود چنانچه کسـی

اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفی نزد اشـخاصی باشـد ظـرف مدت یک ماه از نشـر آگهی
بـه شـورای حـل اختلاف تقدیـم دارد و اال گواهی صـادر خواهد شـد و وصیت نامه ای جز رسـمی و

سـری کـه بعـد از این موعد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت.

دفترشورای حل اختالف شماره دوم شهرستان منوجان – م الف 2:

آگهی فقدان سند مالکیت

نظربـه اینکـه آقـای کامـران بنـی اسـدی فرزنـد جعفـر بـه شـماره ملـی
5369864977صـادره از رودبـار جنـوب مالـک ششـدانگ یک بـاب خانه پالک

52فرعی از  48اصلی واقع درشـهرعنبرآباد بخش 45کرمان که سـند مالکیت آن

ذیـل ثبـت 9522صفحه 265دفتر6به شـماره چاپی 394035به نام وی صادر وتسـلیم گردیده

،ضمن تسـلیم دو برگ استشـهادیه محلی تصدیق شـده اعالم نموده که سـند مالکیت پالک
فوق مفقود شـده ودر خواسـت سـند المثنی نموده اسـت ،لذا با اسـتناد تبصره یک اصالحی

مـاده 120آییـن نامـه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی میشـود تا چنانچه کسـی مدعی انجام
معامله نسـبت به ملک فوق الذکر یا وجود سـند مالکیت نزد خود میباشـد ظرف مدت ده روز
از تاریـخ انتشـار آگهـی به اداره ثبت شهرسـتان عنبر آباد مراجعـه واعتراض خـود را ضمن ارائه

اصـل سـند مالکیـت یا سـند معامله تسـلیم نمایـد واال پس از مدت مذکور نسـبت بـه صدور

سـند مالکیت المثنـی اقدام خواهـد گردید /م الـف 2428:

ادامه یادداشت

درسهای کرونا برای جهش تولید

مصیب حیدریان  -رئیس ثبت اسناد وامالک عنبرآباد

عکس :ایسنا

-1

م

ایسنا /رییس سازمان صنعت ،معدن
صمت
و تجارت شمال استان کرمان گفت:
برآوردهای اولیه ما در خصوص نیاز
به تامین منابع مالی هم با توجه به بحث کرونا و هم
تحقق شعار«جهش تولید» ،پیشبینی  ۲هزار
میلیارد تومان تسهیالت ارزان قیمت است که
امیدواریمتحققپیداکند".مهدیحسینینژاد"در
گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به نامگذاری شعار سال با
عنوان «جهش تولید» از سوی مقام معظم رهبری
گفت :برای تحقق شعار امسال که با عنوان «جهش
تولید» از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده
است ۷،محور تعریف کردهایم که در این محورها۴۹
برنامه لحاظ و هدفگذاری کمی صورت داده ایم.وی
بیان کرد :سعی ما براین بوده که این محورها بتوانند
هم برنامههای سند ششم توسعه سازمان صنعت،
معدن و تجارت را پوشش دهند و هم در راستای
تحقق شعار سال باشند.رییس سازمان صنعت،
معدن و تجارت استان کرمان با بیان این مطلب که
یک محور ویژه برای موضوع کرونا در سازمان
صنعت ،معدن و تجارت دیده شده است ،تصریح
کرد :سعی داریم این چالشی که اپیدمی کرونا بر
اقتصاد استان کرمان ایجاد کرده را با راهکارهای
علمی و عملیاتی مدیریت کنیم لذا در این راستا
موضوعات «توسعه کسب و کارهای اینترنتی» و
«نظام کارآمد توزیع» را کلید زدهایم.وی عنوان کرد:
در سالجاری برای تحقق شعار سال و مدیریت
بحران کرونا ،عالوه بر بهر هگیری از تسهیالت
کشوری باید از ظرفیتهای داخل استان شامل

شوراهای شکل گرفته همچون شورای معادن،
ظرفیت واحدهای بزرگ صنعتی و معدنی و
دستگاههایدولتینیزاستفادهکنیم.حسینینژاداز
رصد میزان خسارات وارده شده به اقتصاد استان به
دلیل شیوع کرونا ،خبر داد و بیان کرد :در ستاد
استانی مقابله با ویروس کرونا ،پیشنهاد تشکیل
ستاد پساکرونا را دادهایم که برای این ستاد دو
کارگروه که یکی از این کارگروهها ،به منظور تعیین
برآورد خسارات در حوزههای مختلف و دیگری
بحث تامین منابع مالی ،تشکیل شده است.وی
اظهار کرد :برآوردهای اولیه ما در خصوص نیاز به
تامین منابع مالی هم با توجه به بحث کرونا و هم
تحقق شعار«جهش تولید» ،پیشبینی  ۲هزار
رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان کرمان با بیان این مطلب که یک محور ویژه برای موضوع کرونا در
سازمانصنعت،معدنوتجارتدیدهشدهاست،تصریحکرد:سعیداریماینچالشیکهاپیدمیکرونابراقتصاد
استان کرمان ایجاد کرده را با راهکارهای علمی و عملیاتی مدیریت کنیم لذا در این راستا موضوعات «توسعه
کسب و کارهای اینترنتی» و «نظام کارآمد توزیع» را کلید زدهایم.وی عنوان کرد :در سالجاری برای تحقق
شعار سال و مدیریت بحران کرونا ،عالوه بر بهرهگیری از تسهیالت کشوری باید از ظرفیتهای داخل استان
شامل شوراهای شکل گرفته همچون شورای معادن ،ظرفیت واحدهای بزرگ صنعتی و معدنی و دستگاههای
دولتی نیز استفاده کنیم.

میلیارد تومان تسهیالت ارزان قیمت است که
امیدواریم تحقق پیدا کند.رییس سازمان صمت
استان کرمان افزود ۴۳ :درصد واحدهای تولیدی
استان کرمان دارای مشکل بازار هستند که به
صورت جدی به دنبال رفع این مشکل هستیم.وی
با اشاره به اینکه افزایش بهرهوری در حوزههای

تولید یکی از اهداف سازمان صمت شمال استان
کرمان در سال جاری است افزود :معتقدیم باید از
ظرفیت شورای معادن استان در راستای دستیابی
به افزایش بهرهوری استفاده کرد و در این راستا
پیشبینی شده که متوسط این افزایش بهره وری
 ۳.۷درصد باشد.رییس سازمان صنعت ،معدن

تجارت استان کرمان در بخش دیگری از صحبت
هایخوددرزمینهماسکهایتولیدیاستانگفت:
در استان کرمان (واحدهای که اطالعات تولیدی
آنها به سازمان صمت استان ارسال میشود همچون
کمیته امداد استان ،سپاه استان ،واحدهای تحت
نظر سازمان صمت شمال استان و  )...متوسط روزانه
 ۵۰هزار ماسک تولید می کنند اما سمنهای مردم
نهاد نیز در حال تولید ماسک هستند که اطالعات
میزان تولید آنها در اختیار سازمان صمت نیست.
حسینینژاد بیان کرد :در حال حاضر کارخانه شبنم
نیز حدود  ۲هزار و  ۵۰۰لیتر الکل  ۹۶درصد تولید
میکند که محصوالت این کارخانه از طریق
واحدهای تولیدی داخل استان به مواد ضدعفونی
کننده تبدیل و در اختیار دانشگاهها ،داروخانهها و
دستگاههای متولی قرار میگیرد.

فرماندار زرند گفت:کارگران غیر بومی شاغل در پیمانکاریها تا اطالع
ثانوی حق ورود به شهرستان زرند را ندارند و با هر گونه تعلل ،تخلف
برخورد جدی خواهد شد.به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه
خبرنگاران جوان از کرمان ،با تصویب ستاد کرونا شهرستان زرند ،
تیمی متشکل از بازرسی اســتانداری ،اداره کل کار و دانشگاه علوم
پزشکیاستانکرمان،جمعیازمسئولیناجراییوبهداشتیمحلیبه
سرپرستی علی صادق زاده فرماندار زرند ،از کارخانه فوالد زرند ایرانیان
بازدید بعمل آمد.علی صادق زاده فرماندار زرندبا بیان اینکه اقدامات
پیشگیرانه و بهداشتی خوبی در ســطح معادن و کارخانههای فعال
شرکت زیسکو (فوالد زرند ایرانیان) انجام شده و مشکالت کوچکی
نیز وجود دارد که باید به آنها توجه شود ،گفت :این بازدید به دنبال
اعتراض برخی از کارگران مشغول در پیمانکاریهای کارخانه در حال
احداث فوالد زرند ایرانیان نسبت به ساعت کاری خود انجام شد که طی
جلسهای که در محل کارخانه با مسئوالن پیمانکاران شرکت فوالد از
جمله شرکت قائم الرضا برگزار شد ،تذکر داده شدسریعاً ساعت کاری
کارگران طبق مصوبه ستاد کرونا شهرستان و بر اساس ضوابط و قوانین
اداره کار با توجه به شرایط حساس موجود تغییر کند.فرماندار زرند
افزود :همچنین کارگران غیر بومی شاغل در پیمانکاریها تا اطالع
ثانوی حق ورود به شهرســتان زرند را ندارند و هرگونه تعلل ،تخلف
و یا توجه نکردن صنایع و معادن شهرستان از مصوبات ستاد کرونا
برخورد جدی خواهد شد.علیرضا ابراهیمی رییس اداره تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی شهرســتان زرند نیز بیان داشت :با هدف نظارت و
رعایت پروتکلهای بهداشتی و در راستای حفظ سالمت کارگران
در واحدهای کارگری بصورت سرزده این بازدیدها انجام می شود که
دیروز از مجتمع فوالد و وضعیت پیمانکاران شرکت فوالد به همت
بازرسین استانی این بازدیدها انجام شد.

تامین نیازهای دانشگاههای علوم پزشکی فعال بودند و نشان دادند که
مثل همیشه اولویت اولشان سربلندی و پیروزی کشور است و مانند
سایر مردم و بخشها در این مسیر پیشقدم هستند.
حال اگر همین همدلی و تعامل برای سایر برنامهها از جمله ‘جهش
تولید’ در دستور کار قرار گیرد ،موفقیت دور از دسترس نخواهد بود.
فعاالن اقتصادی طی سالهای گذشته همراهی و تعامل چندانی از طرف
دولتمردان مشاهده نکردند که این مهم برای سال جاری یک ضرورت
انکارناپذیر است.دومین درس کرونا ،اثبات توانایی بخشخصوصی
بود و تولیدکنندگان نشان دادند که توان افزایش تولید را دارند و در
صورتی که به خوبی به بازی گرفته شوند میتوانند گل بکارند .زیرا
در بزنگاهی که کشور به ماسک ،دستکش ،موادشوینده و ...دهها برابر
بیشتر از شرایط نرمال نیاز داشت ،تولید اینگونه اقالم چندین برابر شد و
توانستیم تا حد بسیار زیادی نیاز کشور را رفع کنیم.درس سوم ،تسهیل
فرآیندها و کاهش بروکراسی اداری بود .تسهیل در واردات اقالم مورد
نیاز و همچنین تسریع در ترخیص مواد اولیه ،ماشینآالت و تجهیزاتی
که تولیدکنندگان و مراکز درمانی الزم داشتند ،باعث شد تولیدکنندگان
دغدغهای غیر از تولید نداشته باشند.اگر همکاری بین دستگاه های
ذیربط برای ترخیص مواد اولیه و همچنین تکنولوژی کارخانهها افزایش
یابد میتوان به جهش تولید امیدوار بود.البته عوامل بسیار زیادی برای
‘رونق تولید’ (نامگذاری سال قبل) است ،از جمله بهبود فضای کسب
و کار ،همراهی و تعامل دستگاههایی مانند امور مالیاتی ،گمرک ،بیمه
و ، ...کاهش بروکراسی اداری ،حذف قوانین مزاحم و ...که برای جهش
تولید نیز باید با قوت بیشتر در دستور کار قرار گیرد زیرا همه این موهرد
از جمله نیازهای اساسی این مهم هستند و بدون تحقق انها نمیتوان
دل به جهش تولیدبست.از جمله دیگر راهکارهای جهش تولید ،میتوان
به تسهیل فرآیند صادرات اشاره کرد و رونق و جهش تولید زمانی امکان
پذیر است که تعادل میان عرضه و تقاضا برقرار باشد و وقتی بازار داخل
از تقاضا اشباع شد تنها راه جهش تولید صادرات است.در پایان ذکر این
نکته ضروری است که ‘جهش تولید’ میتواند مهمترین و بهترین راهکار
نجات اقتصاد کشور در شرایط کنونی باشد ،پس همانطور که امکانات و
توانها برای شکست کرونا بسیج شد ،میتوان انتظار داشت که همین
روال برای جهش تولید تکرار شود و در نتیجه پویایی اقتصاد را به دنبال
داشته باشد.
ابالغ احضاریه

متـن احضاریـه :مشـخصات متهـم :محمـود زارعـی فرزند غالمرضـا – اتهـام :فروش مـال غیر
– مهلـت حضـور :یـک مـاه از تاریـخ نشـر اگهـی – محل حضـور :شـعبه دوم دادیاری دادسـرای

عمومـی وانقلاب شهرسـتان منوجان .

محمد آیین – دادیارشعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی وانقالب منوجان  .م الف 1:

آگهی حصروراثت

خانم فرزانه منصوری فرزند دادمحمد دارای شناسـنامه ۴۳۲۶بشـرح دادخواسـت شـماره

۹۹۰۹۹۸۳۸۹۱۱۰۰۰۱۰مـورخ  – ۹۹-۱-۱۷توضیـح داده شـادروان نـازی جـام شـیری فرزنـد
علـی بشناسـنامه ۵۲۵۰۸۴۱۰۵۸در تاریـخ1398/12/۳در شـهر زاهـدان فوت شـده و وراثت

منحصـر حین الفـوت وی عبارتند /عبارتسـت از:

-1فرزانـه منصـوری فرزند دادمحمـد ش ملـی -۵۲۵۹۸۲۲۶۳۳ت ت ( ۶۴٫۳٫۱مـادر متوفی)-۲علی

جـام شـیری فرزند احمـد ش ملـی ۴۷۲۱۶۳۱۹۴۴ت ت (۳۲٫۱٫۱پـدر متوفی )

لـذا مراتـب یـک نوبت در روزنامه های کثیر االنتشـار محلی آگهی می شـود چنانچه کسـی اعتراض دارد
یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نزد اشـخاصی باشـد ظـرف مدت یک مـاه از نشـر آگهی به شـورای حل

اختلاف تقدیـم دارد و اال گواهـی صادر خواهد شـد و وصیت نامه ای جز رسـمی و سـری کـه بعد از این
موعد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت.

دفترشورای حل اختالف شماره دوم شهرستان منوجان – م الف ۳:

آغاز فاز نخست تجهیز مدارس
استان به اینترنت پرسرعت

معاون ادارهکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان کرمان گفت :فاز
نخست تجهیز مدارس روستاهای باالی  ۲۰خانوار به تکنولوژیهای
اینترنت پرسرعت  g ۴ ,g ۳و  adslبه منظور اجرای طرح فاصله گذاری
اجتماعی عملیاتی شد .به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه
خبرنگاران جوان از کرمان،جهانگیر اسدی معاون ادارهکل ارتباطات و
فناوری اطالعات استان کرمان گفت :تجهیز مدارس روستاهای بیش
از  ۲۰خانوار استان کرمان به اینترنت پرسرعت در راستای آموزش
مجازی دانشآموزان در طرح فاصله گذاری اجتماعی اجرایی شده
که به عنوان بخشی از برنامههای پیشرو ادارهکل ارتباطات و فناوری
اطالعات این استان در مقابله با ویروس کرونا دنبال میشود.او افزود :فاز
نخست پروژه اتصال مدارس روستایی با امکان فنی واگذاری سرویس
 adslبرای آنها در استان پهناور کرمان هم اکنون آغاز شده است.
معاون ادارهکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان کرمان با اشاره به
راهاندازی و پشتیبانی و حفظ پایداری سامانههای تلفنی  ۱۹۰و ۴۰۳۰
در استان به طبع تصمیمات کشوری و پشتیبانی از شبکه دیتا و تالش
در جهت حفظ پایداری و کیفیت سرویسها باوجود افزایش چندبرابری
ترافیک شبکه گفت :اعطای  ۱۰۰گیگابیت ترافیک رایگان به کاربران
اینترنت خانگی توسط وزیر ارتباطات به منظور تشویق عموم مردم به
ماندن در خانه و نیز استفاده دانش آموزان و دانشجویان از سامانههای
نوین آموزش مجازی به عنوان بخشی از خدمات این ادارهکل در مقابله با
ویروس کرونا بوده است.اسدی تصریح کرد :مراجعه عموم به سامانههای
مقابله با ویروس کرونا به آدرس  ir.۱۹ acو سامانه غربالگری و مراقبت
ویروس کرونای جدید  ۱۹-covIDدر سایت  salamat.gov.irبه همین
منظور راهاندازی و پشتیبانی میشود.اسدی با اشاره به همکاری با
ستاد استانی مقابله با ویروس کرونا گفت :امکان فروش اینترنتی کاال
برای صنوفی که با توجه به شرایط فعلی و دستور ستاد استانی مقابله با
کرونا تعطیل اعالم شدند ،در استان کرمان مقدور شده است .او افزود:
پلتفرمهای فروش اینترنتی محصوالت به سازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان کرمان در راستای ایجاد امکان فروش کاالهای صنوف
مختلف از طریق بستر شبکه ملی اطالعات معرفی شدهاند .

آغاز مرحلۀ دوم طرح
مقابله با کرونا

وزیر بهداشت سهشنبه گفت« :از امروز وارد مرحلهی دوم
کرونا
طرح مقابله با کرونا میشویم و در این مرحله ،سراغ افراد
بدون عالمت که منشا عفونت هستند میرویم و برای این
اقدام به آزمایشهای گسترده نیاز داریم».سعید نمکی روز سهشنبه ۱۹
فروردینماه دربارهی اجرای گام دوم طرح غربالگری و مقابله با کرونا در
کشور افزود» :امروز این مژده را میدهیم که مرحلهی اول طرح بسیج
ملی مقابله با کرونا که یک طرح سنگین بین بخشی بود و در دنیا به عنوان
یک رکورد تاریخی ثبت شد ،بیش از  ۷۰میلیون از جمعیت کشور رصد
شده و تعداد قابل توجهی از افراد عالمتدار که در مرحلهی اول بیماری
بودند شناسایی و ایزوله شده و بار مراجعه به بیمارستانها کاهش یافت».

نفسهای به شماره افتاده زهکلوت
گزارش

ایرنا

سیل امسال در زهکلوت کرمان خسارات
سیل
زیادی برجا گذاشت و فرماندار
رودبارجنوب نیز همان روز نخست اعالم
کرد مقامات و مدیران از سفر به این منطقه خودداری
کنند چون آیین استقبال و بدرقه آنها روند خدمترسانی
را با کندی مواجه میکند .سیالب نوروزی امسال در
همان ساعات نخستین ،بیشتر زیرساختهای رودبار
جنوب را تخریب و مردم و مسووالن را غافلگیر کرد ،بیش
از ۱۵هزار نفر در محاصره سیالب قرار گرفتند و مسیرهای
ارتباطی و راههای روستایی به طور کامل تخریب شد ،در
این بین تالشهای شبانهروزی فرماندار و دستگاههای
اجرایی این شهرستان در روزهای نخستین سیل موجب
وصل شدن شبکههای برق و آب آشامیدنی و بازگشایی
مسیرهای ارتباطی شدند.در ادامه خواهیم دید که سیل
با منطقه  ۵۴هزار نفری زهکلوت در رودبار جنوب کرمان
چه کرد و مسووالن عالوه بر مدیریت بحران سیل با چه
مشکالت و چالشهایی مواجه بودند .بنا به گفته
مسووالن ،تدابیر الزم برای احداث  ۵۵۰منزل مسکونی و
تعداد قابل توجهی از مدارس خسارت دیده از سیل اتخاذ
شده است.عد های فقط به دنبال کمرنگ کردن
خدماترسانیها بودند برخی هم با انتشار فیلمها و
عکسهای قدیمی خواستند از آب گلآلود ماهی گرفته و
بر تعداد مخاطبان پیجها و کانا لهای مجازی خود
بیفزایند و برخی هم واقعیتها را اطالعرسانی کردند اما
تالش مدیران محلی ،امدادی و نیروهای مردمی را
نمیتوان نادیده گرفت پراکندگی جمعیت در مناطق
روستایی زهکلوت بقدری زیاد است که دولت مجبور شد
این مناطق را بیش از هشت مرتبه پایش هوایی کند ،با این
حال دیدیم برخی از خانوارها در بحث دریافت کمکهای
امدادی مشکل داشتند ،اگر بخواهیم واقعبینانه به این
موضوع بپردازیم باید بگوییم دلیل اصلی این اتفاقات،
سکونت در مناطق خارج از محدوده بوده و در ماجرای
روستای َمردوار هم دیدیم تعدادی خانوار برای فرار از
کرونا ،بدون هماهنگی قبلی به یک منطقه کوهستانی
خالی از سکنه مهاجرت کرده بودند ،موقعیت جغرافیایی
این منطقه به گونهای بود که حتی در پایش هوایی هم
قابل رویت نبود و درواقع اینگونه نقل مکانها در روند
خدمترسانی اخالل ایجاد کرد.فرماندار رودبار جنوب در

 ۵۴هزار نفر در زهکلوت زندگی میکنند

رفع کمبود دارو در بخش جازموریان به
صورت ویژه در دستور کار است

فرماندار رودبار جنوب با بیان اینکه فاصله زهکلوت
تا رودبار جنوب  ۷۰کیلومتر است ،گفت :یک سری
شرکتهای طرف قرار داد با دانشگاه علوم پزشکی
جیرفت داریم که گاها با مشکل تامین اعتبار مواجه
هستند.وی افزود :کمبود دارو در بخش زهکلوت قطعا
نگرانی ما نیز است و با پیگیری انجام شده به صورت
ویژه جازموریان را در دستور کار دانشگاه علوم پزشکی
جیرفت آوردهایم ولی شرایط اقتصادی بر این مساله تاثیر
میگذارد ولی مردم حق دارند از کمبود دارو گالیهمند
باشند لذا این مشکل باید به صورت اساسی حل شود تا
مردم در بخش جازموریان با کمبود دارو مواجه نباشند.
فرماندار رودبار جنوب شغل اصلی مردم زهکلوت و رودبار
جنوب را کشاورزی و دامداری عنوان کرد و گفت :وضعیت
اشتغال و اقتصاد مردم این منطقه به شرایط کشاورزی
بستگی دارد.

شناسایی  ۵۵۰مسکن آسیبدیده از سیل
در زهکلوت

فرماندار رودبار جنوب گفت ۵۵۰ :مسکن آسیب
دیده را شناسایی و تفکیک کردیم و منازلی که نیاز به
ساخت و ساز مجدد داشته را در دستور کار قرار دادیم

احتمال ورود دستههای ملخ
طی چند روز آینده
ایسنا

وارد کشور شدهاند پیش بینی میشود که حجم
ورودی آنها نسبت به سال گذشته حدود  ۲تا ۳
برابر بیشتر شده باشد .البته تمهیدات الزم برای
مبارزه با آنها نیز اندیشیده شده است.
وی در ادامه به استان های درگیر این آفت اشاره
کرد و گفت:در حال حاضر شش استان درگیر این
آفت هستند و مبارزاتی نیز در این استانها انجام
شده است و خوشبختانه هیچ خسارت به مزارع و
باغات وارد نشده است.
میر تصریح کرد :پیشبینیها حاکی از این است
که با توجه به جهــش وزش باد ورود این آفات از
کشورهای عمان ،کویت و امارات طی چند روز
آینده به کشور محتمل است و احتماال در روزهای
آتی استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان
و جنوب کرمان با حجم انبوهــی از این آفتها
مواجه میشوند .البته هشدارهای الزم به استان
داده شده است و جای هیچ نگرانیای نیست.
او همچنین بیان کــرد :آفت ملخ صحرایی یکی

ساخت هزار چشمه سرویس بهداشتی
در مناطق سیل زده جنوب

جانشـین سـپاه ثـاراهلل اسـتان از تامیـن اعتبـار سـاخت هـزار چشـمه
سـرویس بهداشـتی در مناطـق سـیل زده جنـوب اسـتان کرمـان خبر
داد.بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان از کرمـان ،سـردار مطهری
جانشـین سـپاه ثـاراهلل اسـتان کرمـان گفـت :سـاخت هـزار چشـمه
سـرویس بهداشـتی در مناطق سـیل زده جنوب اسـتان کرمـان تامین
اعتبار شـد و امروز چندین چشـمه سـرویس بهداشـتی نیز در بخش جازموریان ،زهکلـوت و رودبار
جنوب شـروع بـه کار کـرد.او گفت :پـس از وقوع سـیل در جنوب و شـرق اسـتان کرمان و بـا تدبیر
فرمانده سـپاه ،دهها دسـتگاه ماشـین آالت مهندسـی سـبک و سـنگین اعزام شـد و اقدامات خوب
مهندسـی در بخش جازموریان ،شهرسـتان رودبار ،شـهر زهکلوت انجام شده است.سـردار مطهری
گفت :علاوه بر آن سـپاه در کنـار گروههـای جهادی اقـدام به تخلیـه آب منـازل ،الیه روبـی گل و
الی منـازل کرده اسـت.

خسارت میلیاردی سیل زهکلوت را تهدید کرد

و کلنگزنی منازل توسط معاون استاندار انجام شد
لذا امیدواریم با شتاب بیشتری این فعالیت پیش رود.
رییس شورای تامین شهرستان رودبار جنوب همچنین
از دفن بهداشتی  ۲هزار راس دام تلف شده در سیل این
شهرستان خبر داد و گفت :مابقی دامها در حال واکسینه
هستند تا با مشکالت جدیدی مواجه نشویم.فرماندار
رودبار جنوب همچنین اظهار داشت :در حوزه کشاورزی
در حال رصد روزانه هستیم و افرادی که دچار خسارت
شدهاند ،شناسایی و خساراتشان ثبت شده است.قانعی
ادامه داد :تامین سم و سمپاشی ،کود و سایر خدمات
کشاورزان زهکلوت در حال پیگیری است.وی همچنین
گفت :ستاد بازسازی شهر زهکلوت رودبارجنوبِ کرمان
برای خدماترسانی سریعتر و منسجم به مردم این
منطقه تشکیل شده است.وی با بیان اینکه سیالب
به  ۱۵۰روستا در این شهرستان خسارت وارد کرد
گفت :پیگیر رفع مشکالت مناطق سیلزده هستیم
و این پیگیری بر اساس برنامهریزی انجام میشود.وی
با بیان اینکه سیالب به  ۱۵۰روستا در این شهرستان
خسارت وارد کرد گفت :پیگیر رفع مشکالت مناطق
سیلزده هستیم و این پیگیری بر اساس برنامهریزی
انجام میشود.
مدیرکل بهزیستی استان کرمان نیز با بیان اینکه در
جریان سیل اخیر  ۳۷۰خانواده تحت حمایت بهزیستی
جنوب آسیب دیدند ،گفت :میزان آسیبدیدگی این

خانوادهها تا حدود  ۷۰درصد میرسد.عباس صادقزاده
افزود :مبلغی به عنوان کمک بالعوض به حساب بعضی
از آنها واریز شده تا فعال مشکل آنها برطرف شود.
مدیرکل کمیته امداد استان کرمان هم با بیان اینکه
 ۳۰درصد جمعیت زهکلوت که دچار سیل شدند تحت
پوشش کمیته امداد هستند اظهار داشت :این تعداد
چیزی در حدود  ۴هزار و  ۸۰۰خانوار میشوند.یحیی
صادقی با بیان اینکه بسیاری از طرحهای اشتغالزایی
مددجویان در جنوب استان بر اثر سیل خسارت دیدند
گفت :یکماه حقوق مازاد به حساب مددجویان کمیته
امداد که دچار سیل شدند واریز میشود.
سیدمصطفی آیتاللهی موسوی معاون هماهنگی امور
عمرانی استاندار کرمان در این باره اظهار داشت :عالوه
بر احداث  ۲۰۰واحد مسکونی جدید تعداد  ۳۰۰واحد
مسکونی متاثر از سیل نیز نیازمند تعمیرات هستند
و کمکهای بالعوض و تسهیالت قر ضالحسنه در
اختیار متقاضیان قرار داده میشود .مجید سعیدی
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان نیز میزان
خسارت سیالب سوم و چهارم فروردین ماه جاری در
جنوب استان را یک هزار و  ۲۳۰میلیارد تومان اعالم
کرد و گفت :این خسارت در بخشهای کشاورزی ،راه،
زیربنایی ،آب و برق ،مدارس ،معابر و تاسیسات شهری و
روستایی وارد شده که بیشترین آن مربوط به کشاروزی
و راه است.

از خطرناکترین آفات نباتی است ،زیرا جمعیت
باالیی دارند و در حال حاضر نیز نســبت به سال
گذشته تغییر رفتار دادهاند؛ به طوری که دسته
جات آنها در یک جا فرود نمیآید و پراکنده می
شود .سال گذشته بیشــتر در حاشیه دریا و نوار
ساحلی فرود می آمدند ولی امسال مستقیما وارد
باغات و مزارع شده و کار ما نیز دشوارتر می شود.
سخنگوی سازمان حفظ نباتات با بیان اینکه اوج
مبارزه با این آفت اردیبهشت و خردادماه خواهد
بود و در مرداد نیز لکه گیری انجام می شود ،گفت:
اگر نتوانیم مبارزه خوبی با این آفت انجام دهیم
احتماال اینکه به استان های دیگر نیز سرایت می
کنند ،زیرا این آفت پروازی است و اگر وزش باد
مناسب باشــد تا حدود  ۲۵۰کیلومتر جابجا می
شود .در حقیقت پیشبینی میکنیم سه استان
ایالم ،کهگیلویه و بویراحمد و خراسان جنوبی نیز
احتماال درگیر این آفت شده و مجموعا  ۹استان
درگیر شوند.

ایرنـا  -بـه گفتـه مدیـرکل آمـوزش و
پرورش عشـایری اسـتان کرمان عالوه
بـر ارسـال بسـته هـای آموزشـی برای
دانشآموزانـی که در مناطق عشـایری
امـکان آمـوزش در فضـای مجـازی
برایشـان وجود نـدارد ،بـه ارزش ۷۰۰
میلیون ریـال لـوازم بهداشـتی در بین
مـدارس عشـایری ایـن مناطـق توزیع
شـده اسـت .منوچهـر امیرتیموری روز
سـه شـنبه در گفـت و گـو بـا خبرنگار
ایرنـا افـزود :آمـوزش غیرحضـوری
دانـش آمـوزان ،همچنیـن گذاشـتن
میـز خدمـت جهـت کاهـش مراجعات
حضـوری بـه اداره نیـز در این شـرایط
کـه آمـوزش حضـوری امـکان نـدارد
بـرای رعایت فاصلـه گـذاری اجتماعی
انجام شـده اسـت.وی از پویـش کنکور
در فضـای مجـازی بـرای کمـک بـه
دانـش آمـوزان پایـه  ۱۲عشـایری
خبـر داد و گفـت :تهیـه و توزیـع «
سـی دی »آموزشـی بـرای دانـش
آمـوزان ،ایجـاد بانک سـوال و محتوای
آموزشـی بـرای مـدارس و اتصال ۵۰۰
مدرسـه عشـایری بـه شـبکه شـاد از
اقدامـات آموزش و پـرورش عشـایری
در راسـتای اجـرای پیشـگیری از
شـیوع ویـروس کرونـا بـوده کـه انجام
شـده اسـت.امیر تیمـوری همچنیـن
بـا اشـاره بـه بحـث رعایـت فاصلـه
گـذاری گفـت :تشـکیل گـروه هـای
پیـام رسـانی مجـازی در مـدارس بـه
صـورت غیرحضـوری توسـط دبیران و
همچنیـن تشـکیل گروه هـای مجازی
دیگـری از جملـه مشـاوره ،بهداشـت،
پرورشـی و تربیت بدنی نیز بـرای ارائه
خدمات بـه دانـش آمـوزان و همکاران
در سـطح مدارس و اداره مرکزی نیز از
دیگـر کارهای انجام شـده بـرای حفظ
سلامت دانش آمـوزان و همـکاران در
آمـوزش و پـرورش عشـایری کرمـان
صـورت گرفتـه اسـت.

برگزاری جشنهای مجازی شعبانیه در جنوب

زنگخطرابتالبه
کرونادرجنوب
استانبهصدادرآمد

نجمه سعیدی /جشن های
گزارش شعبانیه به صورت مجازی در
جنوب استان برگزار می
شود ،مدیر کل ارشاد جنوب استان با اشاره
به برگزاری جشن های شعبانیه از شب
تولد امام زمان (ع) در جنوب استان گفت:
این برنامه ها در فضای مشخص شده با
توجه به رعایت پروتکل های بهداشتی
انجام شده و به صورت الیو پخش می شود
و گرو ههایی از بخش موسیقی و تئاتر در
این جشنها حضور دارندو بعد از الیو هم
فیلم های ضبط شده دوباره باز نشر خواهند
شد .اسحاقی مدیر کل ارشاد جنوب استان
هم چنین در مورد برگزاری نمایشگاه های
تجسمی مجازی گفت :با توجه به شرایط
کرونا این امکان وجود نداشته که بتوانیم
نمایشگاه حقیقی در فضای فیزیکی به
عنوان گالری برگزار کنیم در نتیجه تصمیم
گرفتیم که آثار هنرمندان در بخش
هنرهای تجسمی را در فضای مجازی به
نمایش بگذاریم البته این در مورد دیگر
هنرمندان هم صدق می کند به طور مثال
ازهنرمندان موسیقی یا تئاتر هم خواسته
شده است که آثار خود را برای ارائه در
فضای مجازی بفرستند وسعی بر این است
ک روزی یک کلیپ منتشر کنیم که این
کلیپ هم در اینستاگرام و هم در گروه های
واتساپی منتشر می شود.
اسحاقی تاکید کرد :هنرمندانی که
آثارشان را در فضای مجازی منتشر می
کنند ،مورد داوری قرار گرفته و به فراخور
کیفیت کار به بهترین آثارهدایایی هم

اصغــر مــکارم رییــس دانشــگاه علــوم
پزشــکی جیرفــت گفــت :متاســفانه
بــا رونــد افزایشــی بیمــاری کرونــا
در جنــوب کرمــان روبــرو هســتیم
و بــا احتســاب  ۳مــورد جدیــد ابتــا
بــه کرونــا ،آمــار مبتالیــان بــه ۲۰
نفــر افزایــش یافت«.اصغــر مــکارم» در
گفــت و گــو بــا خبرگــزاری شبســتان
 ،بــه آخریــن وضعیــت بیمــاری
کرونــا ویــروس در جنــوب کرمــان
اشــاره کــرد و گفــت :متاســفانه بــا
رونــد افزایشــی بیمــاری کرونــا در
جنــوب کرمــان روبــرو هســتیم و بــا
احتســاب  ۳مــورد جدیــد ابتــا بــه
کرونــا ،آمــار مبتالیــان بــه  ۲۰نفــر
افزایــش یافت.رئیــس دانشــگاه علــوم
پزشــکی جیرفــت افــزود ۳ :مــورد
ابتــای جدیــد در بیمارســتان ۱۲
فروردیــن کهنــوج بســتری و تحــت
مراقبــت مــی باشــند.وی ابــراز کــرد:
از  ۲۰مــورد قطعــی ابتــا بــه کوویــد
 ،۱۹تاکنــون  ۱۲نفــر ترخیــص و در
قرنطینــه خانگــی بــه ســر مــی برنــد،
 2نفــر فــوت و  ۷نفــر نیــز در مراکــز
درمانــی جنــوب کرمــان بســتری
هســتند.مکارم بیــان کــرد :از ابتــدای
اســفند تــا پایــان روز گذشــته ۴۴۶
بیمــار تنفســی مشــکوک بــه کرونــا
در ســطح بیمارســتان هــای ایــن
منطقــه بســتری شــده کــه از ایــن
تعــداد  ۴۰۷نفــر پــس از بهبــودی
ترخیــص شــده اند.رئیــس دانشــگاه
علــوم پزشــکی جیرفــت ضمــن تاکیــد
بــر رعایــت نــکات بهداشــتی ،مانــدن
در خانــه و رعایــت فاصلــه اجتماعــی،
اظهــار کــرد :اگــر مــردم ایــن مــوارد
را رعایــت نکننــد متاســفانه شــاهد
افزایــش مبتالیــان بــه کوویــد  ۱۹در
جنــوب کرمــان خواهیــم بــود.وی
عنــوان کــرد :گرچــه جنــوب کرمــان
در ابتــا بــه مــوارد مثبــت کرونــا در
مقایســه بــا ســایر اســتان هــای کشــور
در وضعیــت بهتــری قــرار دارد و بــا
تمهیــدات صــورت گرفتــه در نظــام
بهداشــت و درمــان منطقــه جنــوب
کرمــان ظرفیــت پذیــرش بیمــاران
کرونــا مثبــت نیــز فراهــم اســت ،ا ّمــا
مــردم بایــد ضروریــات پیشــگیری
از شــیوع را بیــش از پیــش مــد نظــر
داشــته باشــند.

جشنهای شعبانیه در جنوب به صورت مجازی و توسط اداره کل ارشاد جنوب استان برگزار میشود

گزارش

سخنگوی ســازمان حفظ نباتات با اعالم اینکه
امســال حجم ورودی ملخ صحرایی به کشــور
نسبت به سال گذشــته  ۲تا  ۳برابر بیشتر شده،
از احتمال ورود دســتههای ملخ از کشــورهای
عمان ،کویــت و امارات به ایران طــی چند روز
آینده خبر داد.
سید محمدرضا میر در گفتوگو با ایسنا با بیان
اینکه امسال همانند سال گذشته با حجم انبوه و
بســیار زیاد ملخ صحرایی مواجه هستیم ،اظهار
کرد :بر اســاس پیشبینیهای ســازمان فائو و
ســازمان حفظ نباتات به این نتیجه رسیدیم که
شرایط مناســب آب و هوایی و دما در خاستگاه
ملخ صحرایی یعنی کشــورهای حاشیه دریای
سرخ و شاخ آفریقا منجر به رشد و تکثیر زیاد این
آفت شده است.
وی ادامه داد :ریزش این آفت از اوایل اسفند ماه
سال گذشــته به صورت جدی در کشور اتفاق
افتاد و در حــال حاضر در ســطحی حدود ۵۸
هزار هکتار و در اســتانهای هرمزگان ،سیستان
و بلوچستان ،فارس ،خوزستان ،بوشهر و جنوب
کرمان با این آفت مبارزه شــده است .بیشترین
سطح مبارزه مربوط به استان هرمزگان با ۲۴هزار
و  ۵۶۸هکتار و کمترین ســطح نیــز متعلق به
جیرفت در جنوب کرمان با  ۵۰۰هکتار است.
سخنگوی سازمان حفظ نباتات با اشاره به اینکه
سال گذشته در سطحی معادل  ۷۶۰هزار هکتار
مبارزه انجام شد ،گفت :با توجه به اینکه امسال
این آفات در دستههای پرجمعیت تر و متراکم تر

توزیع۷۰۰میلیونریال
لوازمبهداشتیدرمدارس
عشایریکرمان

گفت و گو با خبرنگار ایرنا خدمات دولت را خدمات نظام
عنوان کرد و گفت:دولت تمام توان خود را برای
کمکرسانی به سیلزدگان این شهرستان به کار گرفته و
با توجه به پراکندگی روستاها امکان دارد برخی افراد از
دریافت خدمات محروم بمانند ولی ما پیگیر رفع مشکل
همه مردم هستیم .وی با بیان اینکه اعتقاد داریم اگر
مشکلی وجود دارد باید اطالع رسانی شود ،گفت :با اطالع
رسانی به موقع ،قطعا به مشکل مردم رسیدگی میشود.
رییس شورای تامین شهرستان رودبار جنوب گفت :طبق
برآورد نخستین کارشناسان ،سیالب یک میلیارد و ۳۰۰
میلیون تومان خسارت به شهر زهکلوت وارد کرد.
رییس ستاد بحران شهرستان رودبار جنوب جمعیت
شهر زهکلوت را ۴۳هزار و ۵۰۰نفر اعالم کرد و گفت :این
آمار بر اساس اطالعات سال  ۱۳۹۵است ولی با توجه به
جمعیت شناوری که از مناطق دیگر به این شهر میآیند
 ۵۴هزار نفر است چون کشاورزان فصلی در این منطقه
سکونت دارند.
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شهر زهکلوت رودبار جنوب بیشترین خسارت را از سیل فروردین ماه جنوب استان متحمل شد

عکس :ایسنا

سـیرجان مدعی اسـت که سـند مالکیت ششـدانگ پلاک 5541فرعـی از  6۵۱۸اصلی

امیرطاهـا

به عنوان سربازان و افسران حوزه سالمت در این
ایام تالش کرده اند ،گفت :وزارت علوم و فناوری
اطالعات کار بزرگی را در این ایام کرده اند .شرکت
های دانش بنیان ،پژوهشگاه ها و مراکز رشد پای کار
آمده اند و باید از آنها تقدیر کرد .وزارت بهداشت در
جریان کیت های تشخیص کرونا ،دستگاه تنفسی
برای بیماران و مواد ضد عفونی کننده و ماسک که
این شرکت ها آنها را تامین کرده اند،بوده اند.وی با
اشاره به جلسه روز گذشته کمیسیون آموزش و
تحقیقات مجلس با حضور وزرای علوم و تحقیقات
و همچنین معاونت دانشگاه آزاد گفت :ما در این
جلسه به عزیزان عرض کردیم که اصل مطلب
حفظ سالمتی دانش آموزان ،اساتید ،فرهنگیان،
کادر و پرسنل و دانشجویان است .سالمتی باالتر
از این است که کالس تشکیل دهیم و در آنجا بجه
های مردم مبتال شوند.وی تصریح کرد :ما گفتیم

باید پروتکل های وزارت بهداشت مالک باشد چرا
که ممکن است تصمیماتی که در ستاد مقابله با
کرونا گرفته می شود با پروتکل های وزارت بهداشت
همراهینداشتهباشدآنچهبایدمالکباشدپروتکل
های وزارت بهداشت است.نماینده مردم کرمان در
مجلس شورای اسالمی تاکید کرد :ما در بررسی
هایمان به این مسئله رسیدیم که مشکالت آموزش
و پرورش شاید کمتر از وزارت علوم باشد چرا که در
برخی از کالس های درسی  80درصد سرفصل ها
گفته شده است .برخی جاها حتی کالس های آخر
دبیرستان 100درصد سرفصل ها گفته شده است و
لزومی ندارد به خاطر  20درصد سرفصل ها کالس
تشکیل شود .به وزارت علوم گفتیم که اگر قرار باشد
مالک وزارت آموزش و پرورش برای سال تحصیلی
برای این مقطع ها 80درصد سرفصل ها باشد برای
کنکور نیز همان 80درصد مالک عمل باشد.

به ۲هزارمیلیاردتومانتسهیالتارزانبرایعبورازچالشکرونانیازداریم

واقـع در بخـش  ۳۷کرمـان بنام خانم/آقای منیژه قنبری ثبت و سـند مالکیت صادر و تسـلیم گردیده

اسـماعیلی

پسا کرونا یک تهدید جدی اجتماعی و امنیتی و
اقتصادی برای کشور است .متاسفانه پسا کرونا
نادیده گرفته شده است و االن همه توجهات به
کرونا است .غفلت از پسا کرونا برای کشور تبعات
سنگینی دارد .مجلس نیز باید برای این موضوع
وقت بگذارد.رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات
مجلس شورای اسالمی ضمن تقدیر و تشکر از
وزارت بهداشت ،کادر بیمارستانی ،پزشکان که

نمی توان به صورت دقیق عنوان کرد که آیا
اپیدمی در مرحله استقرار گرفته است یا خیر؟
اما در استان کرمان احتماال این ویروس در
مرحله استقرار می باشد که مرحله بسیار
حساسی است و با کوچکترین بیتوجهی امکان

مواجه شدن با موج جدید ویروس را خواهیم
داشت بنابراین به شدت در این موقعیت توصیه
می کنیم مردم بحث های فاصله گذاری
اجتماعی و مسائل بهداشت فردی و اجتماعی را
رعایت کنند.شفیعی درباره روند بستری
بیماران حاد تنفسی در استان کرمان در  ۲هفته
گذشته نیز گفت :موارد بستر یهای ناشی از
بیماری حاد تنفسی و مشکوکین به ویروس
کرونا در استان در  ۲هفته اخیر ثابت بوده است
لذا موارد بستری افزایش قابل توجهی ندارد و
این موضوع جای امیدواری دارد اما اینکه موارد
سرپایی آزمایش تشخیصی کرونا را میگیریم
برای تحلیل نحوه رفتار ویروس در استان بسیار
مناسب خواهد بود.

رییس سازمان صمت استان:

اگهی فقدان سند مالکیت

مهنـی

کسانی که قبل از این دوره با فرد مبتال به کووید
 ۱۹در ارتباط بوده به دلیل آنکه دوره کمون یا
پنهان این بیماری به اتمام رسیده است ،تستی
گرفته نمی شود.وی درباره استقرار ویروس
کرونا در سطح استان کرمان بیان کرد :در کشور

حفظ سالمت دانش آموزان و دانشجویان

رییسکمیسیونآموزشوتحقیقاتمجلسگفت:
برای ما حفظ سالمت دانش آموزان و دانشجویان
باالتر از این است که کالس درس تشکیل شود
و در آنجا بچه های مردم مبتال شوند.به گزارش
خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان« ،محمد
مهدی زاهدی» در ادامه جلسه علنی صبح سه
شنبه  19فروردین ضمن گرامیداشت یاد و خاطره
شهدای هسته ای و شهید قاسم سلیمانی گفت:

ورود کارگران غیر بومی به زرند
ممنوعاست

مدیرگروه مبارزه با بیماری های واگیردار دانشگاه علوم پزشــکی کرمان درباره میزان اشغال تخت های
بیمارستانی توسط بیماران کرونا اظهار کرد :بیمارستان افضلیپور هنوز ظرفیت خدمترسانی به بیماران
کرونایی را دارد و تاکنون حدود  ۴۵درصد تختهای آن پر شده است ضمن آنکه به دنبال آن هستیم که با
شناسایی بیماران در روزهای ابتدایی ابتال ،آنها را معالجه کنیم تا با افزایش زیاد موارد بستری مواجه نشویم.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با تاکید برآنکه مردم نقاهتگاه را جزء از مراحل درمان خود بپذیرند،
تصریح کرد :بهدنبال آن هستیم که بیماران کرونایی را بعد از ترخیص از بیمارستان برای اتمام دوره درمان
خود به سمت نقاهتگاهها هدایت کنیم تا از انتقال این ویروس در درون خانواده ها جلوگیری کنیم.

زاهدی نماینده مردم کرمان:

اقـای محمـد رفیـع زاده بـا ارائه دو برگ استشـهادیه از دفتر اسـناد رسـمی شـماره 134
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مدیر کل محیط زیست اســتان کرمان گفت:با دریافت گزارشات
مردمی و ورود یک حلقه مار به انبار با تالش ماموران محیط زیست
این مار زنده گیری شد.
مرجان شاکری مدیر کل محیط زیست اســتان کرمان گفت :با
دریافت گزارش ورود یک حلقه مــار به یک انبار ،تالش الزم برای
زنده گیری مار یا تالش کارکنان اداره کل حفاظت محیط زیست
و انجام شد.
او افزود :این حلقــه مار پس از زنده گیری ســریعا به نزدیکترین
زیستگاه طبیعی واقع در پاسگاه محیط بانی زنقوییه در مجاورت
منطقه حفاظت شده سعدی منتقل شد.
مدیر کل محیط زیست استان کرمان گفت :مار زنده گیری شده
شتر مار با نام علمی  diadema Spalerosophiو نابالغ بوده
که جزو مارهای غیر سمی ایران است.
شاکری تصریح کرد :شتر مار در سراسر دشتهای ایران مرکزی،
غرب زاگرس و جلگه خلیج فارس ،نواحی مجــاور آن در جنوب
کوهســتان البرز و دامنههای زاگرس و در جزایــر خلیج فارس
پراکنش دارد.
او بیان داشت :شتر مار از نظر حفاظتی در فهرست سرخ اتحادیه
بین المللی حفاظت از طبیعت در گروه با حداقل نگرانی قرار دارد.
مدیر کل محیط زیست استان کرمان اظهار کرد :باتوجه به ثبت
زیرگونههای مختلف برای جمعیتهای شــترمار در ایران ،انجام
مطالعات جامع مورفولوژیکی و ژنتیکــی جهت تعیین وضعیت
تاکسونومیک جمعیتهای این گونه در سراسر محدوده پراکنش
آن ضرورت دارد.

عکس :ایسنا

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی
علوم
پزشکی کرمان گفت :متاسفانه جواب
نتایج قطعی آزمایشگاهی
مبتالیان به کووید  ۱۹در استان کرمان نشان
می دهد که میانگین سنی مبتالیان در حال
پایین آمدن است .دکتر «مهدی شفیعی» عصر
 ۱۹فروردینماه در نشست خبری با اصحاب
رسانه استان کرمان با محوریت کروناویروس
گفت :متاسفانه میانگین سنی مبتالیان به کرونا
ویروس در استان کرمان پایین آمده است و
افرادی که  ۲۴ساعت گذشته آزمایش
تشخیصی کرونا از آنها گرفته شده شامل
بیماران بستری ،سرپاییها و اطرافیان بیماران
قطعی مبتال به کووید  ۱۹بوده است.وی با بیان
این مطلب از روز گذشته  ۲آزمایشگاه در سطح
استان آزمایشات تشخیصی کرونا را انجام
میدهند ،اظهار کرد :به هیچ عنوان بحث تست
سرپایی از همه مردم صحت ندارد و تنها این
تست از افراد مشکوک به کرونا ویروس گرفته
خواهد شد ضمن آنکه تمامی مراکز درمانی و
بهداشتی  ۱۶ساعته دانشگاه علوم پزشکی
شهرهای استان نمونه گیری نمیکنند زیرا به
تجهیزات خاص نیاز است و فقط چند مرکز برای
این مهم معرفی کرد هایم.مدیرگروه مبارزه با
بیماری های واگیردار دانشگاه علوم پزشکی

به گزارش دانشگاه علوم پزشکی کرمان در ۲۴
علوم
پزشکی ساعت گذشته تست  ۱۳بیمار مشکوک به کرونا
مثبت شد تا تعداد مبتالیان به کرونا در استان
کرمان به  379نفر برسد2.نفر دیگر بر اثر ابتال به کرونا در استان
کرمان جان باختند.این دو نفر در  ۲۴ساعت گذشته فوت کردهاند.
بدین ترتیب تعداد کل قربانیان کرونا هم در استان کرمان به ۴۲نفر
رسیده است ۳۷.نفر از این تعداد مبتال از کادر درمان استان هستند
خوشبختانه تاکنون کرونا در میان کادر درمان قربانی نگرفته با این
وجود از آنجا که حدود  ۱۰درصد مبتالیان به کرونا در استان از
میان کادر درمان هستند ،نگرانیهایی وجود دارد.کمبود تجهیزات
حفاظتی و کمبود نیرو از جمله دالیل افزایش ابتال در میان کادر
درمان است .شمار مبتالیان به کرونا در کرمان به  ۳۷۹نفر رسید.

فرزنـد

فرمانده انتظامی شهرســتان بم از غرق شدن پدر و
پسری در سد نسا بم بر اثر بی احتیاطی خبر داد.به
گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران
جوان از کرمــان ،ســرهنگ اکبر نجفــی فرمانده
انتظامی شهرستان بم از غرق شدن یک نوجوان ۱۰
ساله به همراه پدرش در سد خاکی نســاء این شهرستان طی روز گذشته خبر
داد.او افزود :خانواده برای گردش به اطراف سد نســا بم رفته بودن که به علت
بی احتیاطی پســربچه درون آب ســر می خورد و پدر هم برای نجات پسرش
می رود که هر دو غرق می شوند .سد خاکی نســاء شهرستان بم در حدفاصل
 ۴۰کیلومتری شــرق این شهرستان واقع شــده و ذخیره آبی خوبی حاصل از
بارندگیهای مناطق کوهســتانی اطراف را برای امور کشاورزی برخی مناطق
این شهرستان نگه میدارد.

کرمان درباره نحوه تست گیری از اطرافیان
مبتالیان قطعی به ویروس کرونا نیز گفت:
مراقبین سالمت دانشگاه علوم پزشکی از سامانه
 ۴۰۳۰با اطرافیان بیمار قطعی مبتال به کووید
 ۱۹تماس گرفته و فراخوانی به این افراد خواهیم
داد تا برای آزمایش به مرکز مربوطه مراجعه
کنند ،بنابراین نیازی نیست تمامی افراد در
ارتباط با بیماری قطعی کرونایی به مراکز درمانی
استان مراجعه کنند.سخنگوی دانشگاه علوم
پزشکی کرمان ادامه داد :همچنین باید عنوان
کرد که تنها از اطرافیان بیمارانی که از ۱۱
فروردینماه به بعد به ویروس کرونا مبتال شده
باشند ،آزمایش سرپایی گرفته خواهد شد و از

مهمتر از تشکیل کالس های درس است

شـهرمنوجان فـوت شـده و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد /عبارتسـت از:

زنده گیری و رهاسازی یک حلقه
شتر مار درکرمان

خبر

پیامــک شــما را دربــاره این صفحه مــی خوانیم

عکس :ایرنا

گزارش

کرونا جان 42نفر را
در استان گرفت

محمدرضـا،

مدیر بنیاد تعــاون زندانیان اســتان کرمان گفت :به
همــت زندانیان ،ماســکهای بهداشــتی در کارگاه
خیاطی بنیاد تعاون زندانیان اســتان کرمان در حال
توالید اســت.به گزارش خبرنگار گروه اســتان های
باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ،عبدلی نژاد ،مدیر
بنیاد تعاون زندانیان اســتان کرمان گفت :کارگاه خیاطی زندان که پیش از این
اقدام به تولید لباسهای بیمارستانی میکرد ،با توجه به احساس نیاز مردم کشور
در شــرایط بحرانی به تولید هر چه بیشتر ماسکهای بهداشــتی پرداخته است.
او افزود :بیش از  ۸۰درصد از ظرفیت این کارگاه به تولید این ماســک اختصاص
داده است.مدیر بنیاد تعاون زندانیان اســتان کرمان گفت :کارگاه خیاطی زندان
مرکزی کرمان تولید انبوه ماسکهای بهداشــتی را به منظور حمایت از بیماران
ودرمان استان آغاز کرده است.

غرق شدن پدر و پسر
در سد نساء بم

استقرار ویروس کرونا در کرمان

فرمانده انتظامی استان کرمان از افزایش تردد در
نیروی
انتظامی روزهای گذشته خبر داد و گفت :اعمال قانون و
توقیف خودروهای متخلف با جدیت بیشتری در
حال انجام است.شردار عبدالرضا ناظری در گفتوگو با خبرنگار
تسنیم در کرمان ،با اشاره به اجرای طرح فاصلهگذاری اجتماعی
در استان کرمان همزمان با سراسر کشور اظهار داشت :همکاران
ما از ابتدای اجرای این طرح در استان در 70نقطه مبادی ورودی و
خروجی استان کرمان مستقر شدند.وی با عنوان اینکه در اجرای
این طرح خودروهای غیربومی حق ورود به استان را نداشتند
عنوان کرد :در فاز اول اجرای این طرح حدود  16هزار خودرو
و در فاز دوم حدود  18هزار و  800خودرو برگشت داده شدند.
فرمانده انتظامی استان کرمان با ابراز اینکه با توجه به مصوبه
جلسه استانی ستاد مدیریت کرونا در کرمان اجرای طرح تا 24
فرودین ماه تمدید شد افزود :اوج فعالیت این طرح در روزهای
 12و  13فروردین بود که تا  15فروردین هم ممنوعیت ورود به
اماکن تفریجی ،پارکها و تفرجگاهها را ادامه دادیم.وی با بیان
اینکه در این ایام همکاران ما در  123نقطه استان مستقر شده و
خوشبختانه مردم ما هم همکاری خوبی داشتند ادامه داد :در حال
حاضر نیز طرح فاصلهگذاری اجتماعی در 70نقطه با قاطعیت در
حال اجراست.ناظری با تاکید بر اینکه پلیس آمادگی کامل برای
اجرای مصوبات ستاد مدیریت کرونا را دارد گفت :پلیس در حوزه
برخورد با کسانی که سالمت عموم جامعه را به خطر بیاندازند
کوتاه نیامده و مماشات ندارد.وی با تاکید بر اینکه مردم باید
شرایط حساس امروز جامعه را درک کرده و تا قطع کامل ویروس
کرونا در سطح جامعه همکاری داشته باشند افزود :اصناف و مردم
ما در روزهای گذشته کار بزرگی انجام دادند که جای تقدیر دارد.
فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به اینکه در روزهای گذشته
شاهد افزایش تردد در سطح شهرها هستیم گفت :هر چند بیشتر
مردم توصیههای کارشناسان و مسئوالن را رعایت کرده و در خانه
میمانند اما این گالیهمندی از افرادی که در روزهای گذشته
نسبت به این مسئله بیتوجه بودند وجود دارد.ناظری از آمادگی
کامل پلیس برای اجرای مصوبات ستاد کرونا خبر داد و افزود:
این آمادگی در پلیس وجود دارد که در راستای کاهش ترددها
و محدودیت عبور و مرور در سطح جامعه طرح زوج و فرد تردد
خودروها را حتی از درب منازل اجرایی کنیم.وی با عنوان اینکه
دوره آگاهسازی مردم گذشته است تصریح کرد :این روزها اعمال
قانون و توقیف خودروهای متخلف با جدیت بیشتری در راستای
حفظ سالمت عموم جامعه در حال انجام است.

ت

تولید ماسک به همت زندانیان
استان کرمان

خبر

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان هشدار داد

افزایش تردد خودروها در استان
عالرغم هشدارهای انتظامی

ت1398/03/18:ش

کاغذ استان

10003432117834

کاغذ جنوب

10003432117834
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افتتاح مراکز جامع سالمت در شهرستان
جیرفت تا پایان فروردین

تا پایان فروردین سال جاری  ۲پروژه مرکز جامع سالمت در
شهرستان جیرفت به بهره برداری خواهد رسید.به گزارش
خبرنگار خبرگزاری شبســتان از کرمــان جنوب ،معاون
توسعه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از روند احداث پروژه
های بهداشتی مرکز بهداشــت شهرستان جیرفت بازدید
کرد«.نادر پورجمالی» در حاشیه بازدید از پروژه های بهداشتی مرکز بهداشت جیرفت
گفت :این بازدید به منظور تبریک سال نو به همکاران مرکز بهداشت با توجه به این که
این روزها به شدت درگیر مبارزه با بیماری کرونا هستند و به صورت ویژه برای پیگیری
پروژه های بهداشتی مرکز بهداشت شهرستان جیرفت انجام شد.پورجمالی گفت :فاز
دوم پروژه بهورزی شهرستان جیرفت در ســال جاری پیگیری می شود و بودجه آن
نیز مصوب شده است ،امیدوارم بتوانیم تا پایان سال از این پروژه بهره برداری کنیم.

تعلق می گیرد هم چنین قرار است بخشی
از این مسابقات را در قالب نظرسنجی از
مردم ،برگزار می کنیم یعنی برگزیده ها بر
اساس نظر مردم باشند .اسحاقی یادآور شد:
با شیوع کرونا فراخوان های متعددی برای
ارسال آثار منتشر شده است که استقبال
خوبی نیز از آن ها انجام شده به خصوص
فیلم هایی که مردم با موضوع قرنطینه
تولید کردن از کیفیت باالیی برخوردار اند
که به زودی مورد داوری ثرار می گیرند.
مدیر کل ارشاد جنوب گفـت :در بخش
کلیپ های تصویری از ابتدای شروع کرونا
تا کنون 50کلیپ تصویری از هنرمندان
جنوب تولید شده و منتشر شده و در حوزه
رسانه ها بیش از هزار خبر تولید شده و در
حوزه شعر و متون ادبی بیش از  200قطعه
شعر تولید شده و در موشن گرافی بیش از
 100اثر تولید شده است.

توزیع نان صلواتی
در شهرستان جیرفت

مدیر کل ارشاد جنوب در ادامه افزود
:ویروس کرونا یک تهدید است اما باید
تالش کنیم که آن را تبدیل به فرصت
کرده که البته در شرایط کنونی این اتفاق
در بخش فرهنگ و هنر افتاده است که
باید بیشتر از این هم شود و از همه ظرفیت
های فضای مجازی استفاده شود .به گفته
اسحاقی عالوه بر آثار سفارشی از طرف
ارشاد ،بسیاری از هنرمندان به صورت
خودجوش برای استفاده از ظرفیت های
فضای مجازی همکاری های قابل توجه
ای داشتند تا فضای روانی حاکم بر جامعه
را بهتر کنند .اسحاقی گفت :باید سعی
شود این تهدید را در همه ی حوزه ها
تبدیل به یک فرصت کنیم ،این فرصت
ها هم در بحث فرهنگ و هنر و هم در
بحث زیرساخت ها دیگر می تواند به
وجود بیاید.

کانون فرهنگی هنری امام علی علیه الســام قصد دارد با
همکاری مرکز نیکوکاری و پایگاه بســیج امام علی علیه
الســام ،به نیت ظهور امام زمان(عج) و ســامتی همه
مسلمین ،روز نیمه شعبان نان صلواتی توزیع کند«.حسن
بهرامی» مدیر کانون امام علی علیه السالم جیرفت گفت:
کانون فرهنگی هنری امام علی علیه الســام قصد دارد به نیت ظهور امام زمان(عج) و
سالمتی همه مسلمین ،روز نیمه شعبان نان صلواتی توزیع کند.مدیر کانون امام علی علیه
السالم جیرفت در تشریح این برنامه اظهار کرد :در همین راستا قرار است مبالغی را به چند
نانوایی سطح شهر جیرفت پرداخت کنیم تا در روز نیمه شعبان نان صلواتی توزیع کنند و
هم چنین قصد داریم نذر سالمتی امام زمان (عج) و برای پیشگیری از گسترش ویروس
کرونا محله شهرک شهید بهشتی شهر جیرفت را ضدعفونی کنیم.

بازیهای محلی

دیالوگ

فیلم دست نیافتنیها

شتر سواری /در عروسی ها و جشن ها اجرا می شود.شترسواران از محل شروع
مسابقه حرکت کرده و به ســرعت خود را به مقصد تعیین شده ،می رسانند .در
مسابقه اصلی مسافتی که باید طی شود ،معموال کمتر از  ۵کیلومتر نیست.

فیلیپ«:معلولیت اصلیام این نیســت که روی یه ویلچر نشستم؛ اینه که باید
بدون اون باشم».
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ســال چهــارم

فیلم

فیلم درخونگاه /فیلمی در ژانر درام به کارگردانی سیاوش اسعدی محصول
سال  1396است .این فیلم در سی و هفتمین جشنواره فجر به نمایش در آمد
و در سه رشته نامزد شد.
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محدودیت های کرونایی در جنوب
استان ادامه دارد

عکس :ایرنا

ایرنا  -بنا به گفته مسووالن ،با وجود غربالگری  ۹۵درصدی جنوب کرمان و اتخاذ تدابیر
پیشگیرانه بهداشتی ،محدودیتهای کرونایی در این منطقه همچنان ادامه دارد .سومین
نشست ستاد پیشگیری از شیوع کرونا دوشنبه با حضور مدیران کل دستگاههای اجرایی
جنوب کرمان در جیرفت برگزار و تدابیر الزم برای ادامه مسیر مقابله با این ویروس اتخاذ
شد.رییس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از غربالگری  ۹۵درصد مردم جنوب کرمان خبر
داد و گفت :شهروندان از طریق ســامانه تلفنی  ۴۰۳۰و سامانه اینترنتی salamat.
 gov.irدر این غربالگری مشارکت کردهاند.دکتر اصغر مکارم در نشست ستاد مقابله
با کرونا در فرمانداری جیرفت افزود :روند غربالگری ویروس کرونا در هفت شهرســتان
جنوبی کرمان و تمامی مراکز غربالگری با حضور کارشناسان حوزه بهداشت ادامه دارد.
وی با بیان اینکه پیشگیری از شیوع کرونا در جنوب کرمان دستاورد همکاری و همدلی
تمامی مسووالن منطقه است ،بیان داشت :مردم با رعایت فاصلهگذاری میتوانند ضمن
کمک به همکاران ما در حوزه بهداشت ،در مســیر غلبه بر ویروس کرونا نیز موثر باشند.
رییس دانشگاه علوم پزشــکی جیرفت سخنان رهبر معظم انقالب اســامی را در روز
درختکاری بسیار تاثیرگذار در زمینه مقابله با ویروس کرونا عنوان کرد و گفت :سخنان
رهبر معظم انقالب نقش مهمی در تبیین مساله ویروس کرونا داشت.فرماندار جیرفت
نیز از ادامه محدودیتهای کرونایی خبر داد و گفت :ایــن محدودیتها تا اطالع ثانوی
ادامه دارد.ابوذر عطاپور وزیری در این نشست افزود :بازار جیرفت تا اطالع ثانوی تعطیل
و نظارت بر بازار به شدت ادامه دارد.وی ادامه داد :تمامی اصناف شهرستان به جز ۱۳مورد
برای تهیه اقالم ضروری مردم تا اطــاع بعدی اجازه فعالیت ندارنــد.وی تصریح کرد:
صنوف آپاراتی ،بنکداران و عمدهفروشان مواد غذایی ،خواربار فروشان ،لوازم و تجهیزات
پزشکی ،قصابیها ،لبنیات و مواد غذایی ،شوینده و بهداشتی ،مرغ و ماهی فروشان ،میوه
فروشان ،نانوایان ،میادین میوه و تره بار و تعویضروغن و کارواش و تعمیر لوازم خانگی و
سرمایشی میتوانند روزانه به مردم خدمات ارایه کنند.فرماندار جیرفت با بیان اینکه تمام
اصناف باید به مصوبات ستاد مقابله با کرونا پایبند باشند ،اظهار داشت :چنانچه کسانی
این مصوبات را نقض کنند اقدام علیه بهداشت عمومی محسوب شده و برابر مقرارت با آنها
برخورد میشود.وی از همکاری اصناف این شهرستان قدردانی کرد و گفت :این تصمیم
برای سالمت خود بازاریان و مردم گرفته شده لذا امیدواریم مردم عزیز نکات بهداشتی را
رعایت کرده و از تردد در سطح شهر خود داری کنند.وی اظهار داشت :این مصوبات در
زمینه کاهش اجتماعات مردمی در مرکز شهر برای پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا
است و برای پیشــگیری از انتقال ویروس کرونا مردم از حضور در اجتماعات خودداری
کرده و به توصیه های وزارت بهداشــت توجه کنند.عطاپور وزیری از مردم شهرســتان
جیرفت درخواست کرد که در خانهها بمانند و فقط برای انجام امور ضروری ،آن هم از هر
خانواده یک نفر اقدام کند.رییس شورای تامین شهرستان جیرفت از ممنوعیت تردد افراد
غیربومی به این شهرستان خبر داد و گفت :این ممنوعیت همچنان ادامه دارد.وی افزود:
تیمهای بهداشتی و نظامی برای جلوگیری از شیوع کرونا شبانهروز ورودی این شهرستان
را پایش میکنند.فرماندار جیرفت تصریح کرد :مالک تشخیص بومی بودن ،کد ملی یا
شماره پالک خودرو و آدرس مندرج دربیمهنامه خودرو بوده و تردد خودرو های غیرمجاز
نیز ممنوع است ،در صورت مشاهده در معابر داخل شهرهای استان ،به مبلغ  ۵۰۰هزار
تومان جریمه و توقیف خودرو به مدت یک ماه اعمــال قانون صورت میگیرد.وی بیان
داشت :اطالع رسانی الزم برای حساس سازی مردم نسبت به بیماری کرونا انجام شده از
این رو مردم به موارد اعالم شده توجه کنند.

اصناف زیر ذرهبین بازرسان

ریس سازمان صنعت ،معدن و تجارت جنوب کرمان هم از نظارت ویژه بر اصناف جنوب
کرمان خبر داد و گفت :بازرسان این ســازمان در  ۲نوبت صبح و عصر اصناف جنوب را
رصد میکنند و در صورت باز بودن اصناف غیر ضرور با آنها برخورد قانونی میشود.مسلم
مروجی افزود :تمامی فروشندگانی که بر اساس دســتور استاندار کرمان و مصوبه ستاد
پیشگیری و مبارزه با کرونا ،فعالیت صنفی آنها در حال انجام است باید موازین بهداشتی
از جمله دستکش ،ماســک و مواد ضدعفونی کننده در محل واحد خود داشته ،در غیر
اینصورت از ادامه فعالیت این واحدها جلوگیری میشود.

فعالیت مشروط پایانههای مسافربری جنوب با رعایت نکات بهداشتی

معــاون اداره کل راهداری و حمــل و نقل جادهای جنــوب کرمان با بیــان اینکه اگر
اتوبوسهای مسافربری فعال نشــوند مردم از طریق خودوهای ســواری اقدام به سفر
میکنند ،گفت :با توجه به مصوبه ســتاد پیشــگیری از کرونا ،اتوبوسهای مسافربری
با حمل  ۳۰درصد مســافر آن هم با حفظ نکات بهداشتی مورد تاکید کارشناسان مرکز
بهداشت میتوانند اقدام به جابهجایی مسافر کنند.مجتبی محمودی افزود :این مصوبه
همچنان پابرجاست و مقررات بعدی بر اساس مصوبات ستاد مقابله با کرونا ابالغ میشوند.

کتاب سووشون
رمــان ســیمین دانشــور
نخســتین
َسووشــون
ِ
نویســنده ایرانــی اســت که ســال  ۱۳۴۸منتشــر شــد.
داســتان سووشــون در شــیراز و در ســالهای پایانــی
جنــگ جهانــی دوم رخ میدهــد و فضــای اجتماعــی
ســالهای  ۱۳۲۰تــا  ۱۳۲۵را ترســیم میکنــد .بــه
عقیــده بعضــی از منتقــدان ،برخــی از وقایــع تاریخــی
دهــه  ۱۳۳۰ماننــد کودتــای  ۲۸مــرداد نیــز در رونــد
رمــان انعــکاس داشتهاســت؛ چنانکــه یکــی از
شــخصیتهای محــوری داســتان در روز  ۲۹مــرداد
کشــته میشــود .علــت نامگــذاری ایــن کتــاب ،نیــز
تشــابه ســرانجا ِم یکــی از شــخصیتهای داســتان
بــا سرنوشــت ســیاوش ،قهرمــان اســطورهای ایــران
باســتان اســت .سووشــون یــا سیاووشــان برگرفتــه از
عنــوان مراســم ســوگواری بــرای ســیاوش اســت .این
کتــاب نخســتین بــار در تیرمــاه ســال  ۱۳۴۸منتشــر
شــد و تــا ســال  ۱۳۹۳بــه چــاپ نوزدهــم رســید.
ایــن کتــاب یکــی از پرمخاطبتریــن رمانهــای
فارســی در ایــران اســت و بــرآورد میشــود تــا
ســال  ۱۳۹۵بیــش از پانصــد هــزار نســخه از آن بــه
فــروش رســیده باشــد .سووشــون ،عــاوه بــر ایــن،
بــه زبانهــای مختلــف دنیــا از جملــه انگلیســی،
فرانســوی ،ایتالیایــی ،ژاپنــی و چینــی نیــز ترجمــه
شد هاســت.

عکس :محمد خضری مقدم

اتفاق
چین اعالم کرد برای نخستین بار هیچ فوتی بر اثر کرونا
نداشته است.

آوای محلی

نخســت وزیر بریتانیا به علت وخامت حالش به بخش
آی سی یو منتقل شد.

در توییتر چه میگویند؟

کوچ عشایر تا پایان فروردین ماه انجام می شود.

حمام وکیل کرمان

جاذبه
حمام وکیل بخشی از مجموعه وکیل کرمان
است که امروزه به صورت چایخانه سنتی
استفاده میشود .این بنا در سال  ۱۲۷۰به شکل با شکوه و با تأثیرپذیری از
سبک معماری دوره زندیه قاجاریه احداث شدهاست.

ی روزُن پرخطر جایی نرفتم
و حتی ُم سفر جایی نرفتم

ُ
پزشکن خونه نشتم
بدستور
برا سیزده بدر جایی نرفتم

شاعر  :جهان فیروزی (نوک عمو)
عجب شيخ محلمون دل ُشلی ک
خودي خوردي و َ
ماشم اَلکلی ک
کهتون یار
اخواستم تا ببوسم
ِ
کرونای بی صحابی ُخ ُگلی ک

شاعر  :محمدپای بست

صنایع

ُشوی که زلزله یَه در نکفتوم

ُخروجی ُخونم اصال سر نکفتوم
مون ای تِرس ُکرونا مثل ُکنگی

کاشی کاری

کاشی کاری به صورت هنر تزئینی در
کشورهای اسالمی به اوج شکوفایی خود رسید
و یکی از ویژگیهای برجسته معماری اسالمی
بهشمار میرود.

که موهکاموهک ای سر بر نکفتوم

شاعر  :ایرج انصاری فرد

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

نوبت اول

مناقصه واگذاری امورخدمات مرتبط با آموزش معاونت آموزشی

دستگاه مناقصه گزار

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

شماره مناقصه 1/3/2/99

موضوع مناقصه

امور خدمات مرتبط با آموزش معاونت آموزشی

براورد یکساله (ریال)

16/175/087/700

دریافت اسناد:

تضمین شرکت در مناقصه (ریال)

808/754/703
از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت

دریافت اسناد

 14:30شنبه مورخ 99/1/23

آخرین مهلت بارگزاری اسناد و پیشنهادها درسامانه ستاد ایران

تا ساعت  14:30روز سه شنبه مورخ 99/2/2

بازگشاییپیشنهادها

ساعت11روز چهارشنبه مورخ 99/2/3

الف)سامانه تدارکات
الکترونیکی
دولت www.setadiran.ir
ب)پایگاه ملی مناقصات
http://iets.mporg.ir
(صرفا جهت مشاهده)

ضمنا جلسه توجیهی درساعت  10روزدوشنبه مورخ 99/1/25درمحل معاونت اموزشی دانشگاه برگزارخواهد شد.
محل تسلیم فقط پاکت الف(تضمین شرکت در مناقصه) کرمان :ابتدای هفت باغ علوی ،معاونت غذا و دارو ،اداره حراست
(هزینه درج آگهی بر عهئه برنده مناقصه می باشد).

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

شناسه آگهی4079 :

سالگشت

در سال گذشته در چنین روزی کاغذ وطن

از آفتی که به جان محصوالت

کشاورزی جنوب افتاده بود ،نوشت.

