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ما را در تلگرام دنبال کنید
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سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمان:

مردم تخلفات کرونایی 
را گزارش دهند
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کرونا دندان دندانپزشکی را کشید

به گفته رییس محیط زیست عنبرآباد، به دلیل تخلف رانندگان هنگام تخلیه 
زباله، قرار است دور سایت دفن زباله عنبرآباد حصار کشیده شود

مقابله با کروناویروس؛ ستادهای 
بی اختیار استانی

 قرعه تقصیر به نام رانندگان حمل 
زباله عنبرآباد افتاد

چند روز گذشــته تصاویــری در فضای مجازی 
منتشر شد که نشان می داد، زباله  ها در عنبرآباد  

به صورت غیر اصولی دفن می شوند، رییس محیط زیست عنبرآباد ادعای دفن غیراصولی 
زباله  در این شهرستان را رد کرد و گفت: برخی زباله ها خارج از سایت تخلیه شدند که این 

موضوع پیگیری شده است.

 آخرین آمار مربوط به کروناویروس در اســتان 
اعالم شد.بنا بر اعالم علوم پزشکی کرمان با قطعی 

شدن ابتالی ۱۶ نفر دیگر به کرونا تعداد کل مبتالیان در استان کرمان به ۴۵۸ نفر رسید.۱۳ 
نفر از این ۱۴ نفر مربوط به حوزه علوم پزشکی کرمان و ۲ نفر مربوط به بم هستند.همچنین 
۷ نفرشان مرد و ۹ نفرشان زن اعالم شدند.در ۲۴ ساعت گذشته ۱ نفر بر اثر ابتال به کرونا در 
استان کرمان فوت کرده تا تعداد قربانیان به ۴۸ نفر برسد. همچنین تاکنون ۴۳ نفر از کادر 
درمان استان کرمان به کرونا مبتال شدند.این یعنی نزدیک به ۱۰ درصد از کل مبتالیان 

استان کرمان از میان کادر درمان هستند.

معاون استاندار کرمان:» برای گرفتن تصمیمات بهتر در ستاد استانی 
کرونا به اختیارات بیشتری نیاز داریم.«اخیرا بسیاری از تصمیماتی 

که در ستاد ملی مبارزه با کرونا گرفته می شود با مصوبات ستادهای استانی متفاوت بوده 
و در بعضی موارد آنها را با مشکل مواجه کرده است.به طور مثال در جلسه ۲۴ اسفند ستاد 
استانی مصوب شد تا معادن زغالسنگ موقتا تعطیل شوند تا تصمیم نهایی برای آنها گرفته 
شود.اما ستاد ملی اعالم کرد تولید باید آغاز شود و کارگران به سر کار خود بازگردند.این 

مساله درچندین مورد دیگر نیز اتفاق افتاده است.

شناسایی 458 مبتال 
به کرونا در استان 
 فوتی ها؛ ۴۸ نفر
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 بازگشایی برخی 
واحدهای صنفی 
در کرمان بدون 
مجوز بهداشت

بازگشایی تعداد زیادی از واحدهای صنفی در 
استان کرمان بدون آن که در سامانه سالمت 
ثبت نام کنند، صدای علوم پزشکی را درآورد.

مهدی شفیعی، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان در نشستی خبری گفت که »قرار نبود 

اینگونه واحدهای صنفی کار خود را آغاز کنند. 
همه واحدهایی که جزو مشاغل پرخطر نیستند 

می بایست پس از ثبت نام در سامانه سالمت و 
کسب مجوز، اقدام به بازگشایی کنند اما متاسفانه 

چنین چیزی به نظر 
نمی رسد.«

اعزام مشموالن 
وظیفه از اول 

اردیبهشت ماه
اعزام مشموالن وظیفه که در ۲ ماه 

گذشته به دلیل بیماری کرونا متوقف 
شده بود از اردیبهشت ماه از سر

 گرفته می شود

دلیل قرمزی آب 
رودخانه »نمچ« 

ساردوئیه مشخص شد
به گفته مدیر امور منابع آب جیرفت، قرمزی 

آب رودخانه نمچ به دلیل انحالل ترکیبات 
اکسیدي در مسیر رودخانه است

صفحه 2 را 
بخوانید 

صفحه 4 را 
بخوانید
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ادامه مطلب را در صفحه 2بخوانید 

ادامه مطلب را در صفحه3بخوانید 
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با جان خود بازی نکنید؛ در صورت داشتن 
عالئم به موقع به بیمارستان مراجعه کنید

سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمان:
مردم تخلفات کرونایی را گزارش دهند

انجام تست کرونا از پرسنل در گهرزمین امکان پذیر است
در جلسه ستاد بحران گهرزمین با موضوع پیشگیری از شیوع کرونا مطرح شد:

مدیرکل امور مالیاتی استان :

نقش نظام مالیاتی در تحقق شعار سال حیاتی است
ایسنا/کرمان سخنگوی دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان به استفاده از پالسمای 
خون جهت درمان بیماران کرونا در استان 
کرمان اشاره کرد و گفت: درمان بیماران 
کرونایی با استفاده از روش پالسمای 
خون مورد تایید وزارت بهداشت و 
سازمان بهداشت جهانی قرار گرفته است 
و چون زیرساخت اجرای این طرح در 
استان کرمان موجود است، این موضوع 
در دستور کار دانشگاه علوم پزشکی 
قرار گرفته تا از این طرح به شکل بومی 
استفاده شود.دکتر»مهدی شفیعی« 
عصر ۲۴  فروردین ماه در نشست خبری 
با محوریت کروناویروس با اشاره به طرح 
انجام آزمایش تست کرونا از افراد به 
صورت سرپایی در استان کرمان گفت: 
با اجرای چنین طرحی، ممکن است در 
روزهای آینده تعداد مبتالیان سرپایی 
به کووید ۱۹ در استان کرمان افزایش 

پیدا کند.
استفاده از پالسمای خون جهت 

درمان بیماران کرونا در دستور کار 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان

وی به استفاده از پالسمای خون جهت 
درمان بیماران کرونا در استان کرمان 
اشاره کرد و گفت: درمان بیماران 
کرونایی با استفاده از روش پالسمای 
خون مورد تایید وزارت بهداشت و 
سازمان بهداشت جهانی قرار گرفته 
است و چون زیرساخت اجرای این 
طرح در استان کرمان موجود است، 
این موضوع در دستور کار دانشگاه علوم 
پزشکی قرار گرفته تا از این طرح به 
شکل بومی استفاده شود.سخنگوی 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان در پاسخ 
به این سوال که آیا مبتالیان به کووید 
۱۹ دیگر از بیماری مصون مانده و مبتال 
به این ویروس دیگر نخواهند شد؟ بیان 
کرد: سازمان  بهداشت جهانی و محققانی 
که بر روی این ویروس پژوهش انجام 
می دهند هنوز پاسخ درستی در زمینه  
اینکه آیا فرد مبتال به کووید ۱۹ در برابر 
این ویروس مصون می مانند یاخیر، ارائه 
نداده اند و اینکه مبتالیان به این ویروس 
ایمنی نسبی یا دائمی در برابر این 
بیماری در آینده خواهند داشت، قطعا 
نیاز به زمان و پژوهش های بیشتری دارد 
اما آنچه در مطالعات حیوانی نشان می 
دهد، ذاتا باید ایمنی در برابر این ویروس 
را افزایش بدهد اما موارد جزیی از ابتالی 
مجدد بیماران نیز در دنیا گزارش شده 
است ولی در ایران هنوز گزارشی در 
این راستا نداشته ایم.مدیرگروه مبارزه 

با بیماری های واگیردار دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان با اشاره به افزایش تعداد 
آزمایشگاه های تشخیصی کرونا در 
استان کرمان بیان کرد: آزمایشگاه های 
تشخیصی کرونا در استان کرمان به 
زودی افزایش پیدا خواهند کرد و 
تست های بیشتری از اطرافیان بیماران 
قطعی و مشکوکین ابتال به کووید ۱۹ 
گرفته خواهد شد که در این راستا پیش 
بینی شده است تعداد آزمایشگاه های 
تشخیصی در شهر کرمان به ۳ مورد 
برسد ضمن آنکه براساس مجوزات ارائه 
شده از سوی وزارت بهداشت و هماهنگی 
های صورت گرفته قرار است در شهرهای 
رفسنجان، جیرفت، بم و سیرجان نیز این 
آزمایشگاه ها در آینده نزدیک راه اندازی 
شوند. شفیعی افزود: قطعا با راه اندازی این 
آزمایشگاه ها و اضافه شدن به به ظرفیت 
آزمایشگاهی استان، این فرصت مهیا 
خواهد شد تا هرکسی که نیاز به تست 
کرونا دارد در اسرع وقت در نزدیک ترین 
آزمایشگاه محل زندگی خود بتواند تست 

را انجام دهد.
کمبود ماسک در استان

شفیعی در پاسخ به سوال کمبود اقالم 
بهداشتی مورد نیاز در استان کرمان 
عنوان کرد: خوشبختانه با اقدامات صورت 
گرفته هم اکنون هیچگونه کمبودی در 
مواد ضدعفونی کننده دست در سطح 
استان احساس نمی شود اما در زمینه 
ماسک به دلیل تقاضای کاذب، مقداری 
با کمبود مواجه هستیم که امیدواریم 
بتوانیم با همکاری مردم و تصمیمات 
اتخاذ شده از سوی مسئولین، این کمبود 
را نیز برطرف کنیم.مدیرگروه مبارزه 
با بیماری های واگیردار دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان با انتقاد از عدم مراجعه 
به موقع مردم در مواجهه با این ویروس 
تصریح کرد: متاسفانه شاهد یک ترس 
بی موردی در بین مردم در راستای 
مراجعه به بیمارستان های و مراکز ۱۶ 
ساعته درمانی دانشگاه در هنگام بروز 
عالئم این بیماری هستیم این در حالی 
است که به شدت توصیه می کنیم که 
افراد قبل از آنکه وضعیت حالشان وخیم 
شود، به بیمارستان ها مراجعه کنند تا 
شاهد درگیری کامل ریه با این ویروس 
نباشیم و قطعا گذشت زمان دیگر کاری را 
از دست پزشکان برنخواهد آورد لذا ترس 
بی مورد باعث دیر مراجعه کردن بیمار 
به بیمارستان می شود که این خطرناک 
بوده و ممکن است بیمار جان خود را از 

دست بدهد.

سید مهدی قویدل پیش از صبح یکشنبه 
در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه مردم به 
عنوان دیده بان پیشگیری می توانند تخلفات 
کرونایی را گزارش دهند، بیان داشت: بیش 
از شش هزار و ۱۳۰ دیده بان پیشگیری از 
جرم در کرمان مطابق راهنمای جامع کنترل 
محیطی به صورت نامحسوس بر چگونگی 
اجرای دستورالعمل های بهداشتی از طرف 

ستاد ملی مقابله با کرونا نظارت دارند.
وی به سامانه جامع ارتباطات مردمی قوه قضائیه 
اشاره کرد و افزود: در راستای پیشگیری از شیوع 
بیماری کرونا شهروندان می توانند از طریق 
سامانه sajam.scpd.ir گزارشات خود 

را ثبت کنند.
سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم و امور 
فرهنگی دادگستری کل استان کرمان گفت: 
شهروندان می توانند تخلفات در حوزه اقالم 
بهداشتی مورد نیاز شامل ماسک، دستکش، 
الکل، ژل ضد عفونی و… همچنین توزیع 
اقالم بهداشتی تقلبی و غیر مجاز، احتکار یا 
گران فروشی را از طریق سامانه سجام به اطالع 

مقامات قضائی برسانند.
قویدل تصریح کرد: سامانه جامع ارتباطات 
مردمی قوه قضائیه آماده دریافت گزارشات 
مردمی در رابطه با نقض کنندگان پروتکل های 
بهداشتی در حوزه ویروس کرونا در مراکز 
عمومی و اصناف تجاری پرتردد به ویژه 
جایگاه های سوخت و همچنین فروشگاه های 

بزرگ و نانوایی ها است.
وی یادآور شد: همشهریان در صورت مشاهده 
تخلف باید آدرس دقیق محل از جمله استان 
یا شهرستان، منطقه یا محله، خیابان، کوچه، 
پالک، طبقه و … که باعث سهولت و دسترسی 
سریع همکاران ما به محل وقوع تخلف می شوند 

را در ابتدای گزارش درج کنند.
قویدل گفت: شهروندان از هرگونه تجسس در 
حریم خصوصی افراد پرهیز کنند ضمن اینکه 
موضوع گزارش باید موردی و به صورت دقیق 
اعالم شود و از ارائه هر گونه گزارش به صورت 

مبهم یا کلی خودداری کنند.
سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 
امور فرهنگی دادگستری کل استان کرمان 
اظهار داشت: این سامانه به صورت محرمانه 
هویت تمامی شهروندان، اعضای سامانه سجام، 
دیده بانان پیشگیری و دست اندرکاران پیگیری 

گزارشات را حفظ می کند.
وی افزود: گزارشات رسیده مردم به سامانه 
سجام در کرمان طی چند ماه اخیر ۷۵۹ بوده 
که ۱۳۱ مورد آن مربوط به گزارشات تخلف 
در حوزه ویروس کرونا بوده که به تمامی آنها 

رسیدگی شده است.
قویدل گفت: گزارشات رسیده به منظور 
پیگیری های الزم به دادستان ها و مسئوالن 

ادارات ذی ربط ارجاع داده می شوند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
سنگ آهن گهرزمین جلسه پیشگیری از شیوع 
کرونا ظهر امروز با حضور مهندس گلسرخی مدیر 
HSEE ،دکتر قاسمی مدیر مرکز تشخیص 
کرونا و برخی مدیران و پیمانکاران گهرزمین 
در سالن کنفرانس این شرکت برگزار شد.مدیر 
HSEE گهرزمین در ابتدا با ارائه گزارشی از 
مجموعه اقدامات این مدیریت برای مقابله با ویروس 
کرونا عنوان کرد: باید با توجه به پروتکل های تایید 
شده وزارت بهداشت در راستای مهار این ویروس 
تالش کنیم.گلسرخی در ادامه افزود: غربالگری 
برای شناسایی افراد مشکوک به ویروس کرونا به 

طور مستمر از درب های ورودی مجتمع برای کلیه 
پرسنل در حال انجام می باشد.وی خاطر نشان کرد: 
برای کنترل و ایجاد آرامش روانی بین پرسنل از افراد 
غیر بومی که از مرخصی به مجتمع مراجعه می کنند 
و همچنین افرادی که در غربالگری دارای عالئم 
هستند، به ترتیب اولویت هایی که توسط مدیران 
تعیین می شود تست تشخیصی "پی .سی . ار" با 
همکاری دانشکده علوم پزشکی سیرجان به منظور 
حصول اطمینان کامل از ابتال به بیماری کرونا، در 
سایت گهرزمین انجام می شود.وی همچنین با 
اشاره به سال جهش تولید گفت: امیدواریم با رعایت 
کلیه پروتکل های بهداشتی،در راستای تحقق شعار 

جهش تولید در سطح مجتمع سنگ آهن گهرزمین، 
زمینه و امکان فعالیت کلیه کارکنان در بخش های 
مختلف معدنی و صنعتی فراهم گردد.در ادامه این 
جلسه، دکتر قاسمی ضمن تاکید بر رعایت تمامی 
اصول بهداشتی عنوان کرد: خوشبختانه امکان 
انجام تست کرونا برای کارکنان مشکوک در شرکت 
گهرزمین وجود دارد که این مهم، می تواند روند 
شناسایی افراد بیمار و جلوگیری از شیوع بیماری 
را آسان تر کند.وی در ادامه اظهار داشت: عالوه بر 
رعایت کلیه موازین بهداشت فردی و فاصله گذاری 
فیزیکی افراد ، استفاده از ماسک برای جلوگیری از 

انتقال ویروس کرونا حائز اهمیت می باشد.
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مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان با اشاره به 
نامگذاری امسال به سال »جهش تولید« گفت: 
در تحقق شعار امسال، وظیفه نظام مالیاتی بسیار 

مهم وحیاتی است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی 
استان کرمان ، محمد سلمانی در دیدار با رئیس 
اتاق اصناف استان ضمن تاکید بر لزوم همکاری و 
تعامل بیش از پیش اداره کل با اتاق اصناف اظهار 
داشت: ما به عنوان یکی از دستگاههای اقتصادی 
که وظیفه خطیری در حوزه مالیات بر عهده دارد، 
تالش می کنیم تا در بخش اقتصادی به فرمایش 
رهبری جامه عمل بپوشانیم و در این زمینه 

بتوانیم موفق باشیم.
وی راه  حل خروج از مشکالت کنونی را عملیاتی 
شدن شعار سال عنوان کرد و گفت: جهش تولید 
یعنی افزایش سرعت رونق تولید که بدین منظور 
باید به درک مشترکی از مسائل و روشها برسیم .

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان با بیان برخی 
از مشکالت موجود در مسیر جهش تولید اظهار 
داشت: اغلب محورهای جهش تولید مطرح شده 
همان محورهای رونق تولید است و معتقدیم این 

شیوه ها باید اصالح شوند.
سلمانی در ادامه با اشاره به شیوع بیماری کرونا 
در کشور و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن 
تاکید کرد: حمایت های پیش بینی شده دولت 
برای کاهش اثرات اقتصادی ناشی از شیوع این 
بیماری، معطوف به بخش های غیردولتی به ویژه 

بخش خصوصی است.
وی از تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر 
ارزش افزوده دوره چهارم ) فصل زمستان( سال 
۱۳۹۸ تا پایان فروردین ماه به دلیل مصادف 
بودن با تعطیالت نوروز و شیوع بیماری کرونا 
خبر داد و گفت : ادارات امور مالیاتی موظفند 

در مورد مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات 
بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی ) 
فصل زمستان( سال ۱۳۹۸ را تا پایان روز یکشنبه 
مورخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹ تسلیم نمایند، 
امکان برخورداری ۱۰۰ درصد بخشودگی جرایم 
عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره 
مزبور و همچنین جریمه تاخیر در مدت یاد شده 
را در صورت درخواست کتبی برای مودیان فوق 

الذکر فراهم نمایند.
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان با اشاره به 
اعالم ۱۰ گروه اقتصادی شامل ۱- مراکز تولید 
وتوزیع غذاهای آماده اعم از رستوران ها، بوفه 
ها، طباخی ها، تاالرهای پذیرایی، قهوه خانه ها، 
اغذیه فروشی ها ) و موارد مشابه به تشخیص 
وزارت صنعت، معدن و تجارت( ۲- مراکز مربوط 
به گردشگری شامل هتل ها، هتل آپارتمان 
ها، مجتمع های جهان گردی و گردشگری، 
مهمان پذیرها، مهمانسراها، مسافرخانه ها، 
زائرسراها، مراکز بوم گردی، مراکز اقامتی، 
پذیرایی، تفریحی و خدماتی بین راهی ) و موارد 
مشابه به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی( ۳- حمل و نقل 
عمومی مسافر درون شهری و برون شهری اعم از 
هوایی، جاده ای، ریلی و دریایی ) و موارد مرتبط 
به تشخیص وزارت راه و شهرسازی( ۴- دفاتر 
خدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی ۵- 
تولید و توزیع پوشاک ۶- تولید و توزیع کیف و 
کفش ۷- مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، 
بستنی و آبمیوه ۸- مراکز، باشگاه ها و مجتمع 
های ورزشی و تفریحی ۹- مراکز و مجتمع 
های فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانه ای ) 
و موارد مرتبط به تشخیص وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی( ۱۰- مراکز تولید، توزیع و فروش 

صنایع دستی به عنوان فعالیت های بسیار 
آسیب دیده از سوی کارگروه مقابله با پیامدهای 
اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، تصریح 
کرد : درخصوص گروه های اقتصادی اعالم شده 
، سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تا 
پایان روز چهارشنبه مورخ ۳۱ اردیبهشت ماه 
۱۳۹۹می باشد. لذا تا تاریخ یاد شده، محاسبه 
و مطالبه جریمه تاخیر موضوع ماده ۲۳ قانون 
مالیات برارزش افزوده برای گروه های یاد شده 

موضوعیت ندارد.
سلمانی لغو جلسات هیات های حل اختالف 
مالیاتی تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۹ را از دیگر 
اقدامات نظام مالیاتی به منظور پیشگیری از 
گسترش بیماری کرونا و رعایت حقوق مودیان 
مالیاتی برشمرد و افزود: همچنین با توجه 
به شرایط اخیر بانک ها و موسسات اعتباری 
برای اعطای تسهیالت به اشخاص حقیقی 
تا دو میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی تا 
پنج میلیارد ریال نیاز به استعالم از ادارات امور 

مالیاتی ندارند.
در ادامه یوسف جعفری ، رئیس اتاق اصناف 
استان کرمان نیز با اشاره به همراهی و نگاه ویژه 
امور مالیاتی استان به اصناف و اتحادیه ها ، گفت: 
برای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از 
شیوع ویروس کرونا، پیشنهاد ما این است که 
تسهیالت ویژه مالیاتی به این کسب و کارها 

ارائه شود.
وی خواستار حمایت بیشتر ستاد ملی مبارزه 
با کرونا از اصناف شد و خاطرنشان کرد : هر 
چند سالمت جامعه برای صاحبان صنوف مهم 
است ولی باید سازوکاری برای جبران بخشی از 
آسیب های وارده به آنها به دلیل شیوع ویروس 

کرونا اندیشیده شود.

 کرونا کمر نخل های خرما را خم کرد

به گفته معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، مطب های دندان پزشکی تا ابتدای اردیبهشت  ماه 
همچنان تعطیل می مانند
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آمار فقر و محرومیت 
در استان کرمان باالست

یحیی صادقی پیش از ظهر شنبه در دیدار با فرمانده سپاه ثاراهلل 
استان کرمان با اشاره به ظرفیت های استان بیان داشت: کرمان دارای 
رتبه های برتر در میان سایر استان های کشور و همچنین بعضی از 
کشورهای خاورمیانه است اما متأسفانه آمار فقر و محرومیت در این 
استان باال است.وی افزود: در استان کرمان ۱۲۰ هزار خانواده تحت 
پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( قرار دارند که از این تعداد ۱۰۲ 
هزار خانوار مستمری بگیر این نهاد هستند.مدیر کل کمیته امداد 
استان کرمان گفت: ما به دنبال آنالیز و شناسایی افراد با استعداد 
هستیم تا برای رفع مشکالت آنان گام برداریم.صادقی تصریح کرد: 
سال گذشته ۸۰ دستگاه تراکتور با تخفیف و بیمه پنج ساله از کارخانه 
به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( تحویل 
داده شد.وی یادآور شد: توانمندسازی خانواده های تحت پوشش 
کمیته امداد امام خمینی و همچنین توجه به اشتغال آنان محور 

اصلی کار کمیته امداد است.
صادقی گفت: خوشبختانه کمیته امداد امام خمینی )ره( استان کرمان 
در بین سایر استان های کشور به خصوص در حوزه اشتغال مددجویان 
و محرومان جایگاه خوبی دارد.مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( 
استان کرمان اظهار داشت: کمیته امداد امام خمینی )ره( کرمان در 
راستای ایجاد اشتغال مددجویان خود چهار هزار شغل را تعهد کرده که 
با تالش های انجام شده تاکنون حدود هشت هزار شغل را توانسته ایجاد 
کند ضمن اینکه این مشاغل ارزان قیمت، مولد و شغل های پایداری 

هستند که در راستای اصل اقتصاد مقاومتی ایجاد شده اند.
وی گفت: در راستای توانمندسازی و محرومیت زدایی مددجویان 
کمیته امداد امام خمینی )ره( دستگاه های اجرایی استان با این نهاد 
همکاری کرده اند همچنین مجموعه سپاه ثاراهلل استان نیز با برنامه های 
این نهاد به خصوص در مناطق صعب العبور و دورافتاده همکاری کردند 
که جای تشکر دارد ضمن اینکه خواستار گسترش این همکاری در 

زمینه های مختلف محرومیت زدایی هستیم.

موجب  جهان  در  کرونا  شیوع 
ضررهای مالی زیادی در بخش های کرونا

مختلف اقتصادی شده است.
در ایران نیز که از پیش هم بنا بر دالیل مختلف 
اقتصاد ضعیف شده بود، اوضاع شاید کمی بدتر 

هم باشد.
در این میان وضعیت بد برخی از بخش ها اما به 

مراتب بیشتر به چشم می آید.
صنعت گردشگری، کشاورزی و بعضی از صنایع 
در ایران زیان های مالی متحمل شده اند و هنوز 

هم می شوند.
البته که استان کرمان از این قاعده مستثنا نبوده 
و خسارت های وارد شده به بنگاه های اقتصادی 
کرمان در بعضی از قسمت ها احتماالً به سختی 

جبران شود.
وضعیت بحرانی کشاورزی در کرمان

این روزها وضعیت بخش کشاورزی نیز که اهمیت 
بسیار باالیی در استان دارد و می توان گفت درصد 
باالیی از صادرات کرمان را به خود اختصاص می دهد 

چندان مناسب نیست.
به گفته سیدمحمدرضا ترابی موسوی، رییس 
کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمان مجموع 
خسارت وارد شده به بخش کشاورزی به ۱۵ هزار 
میلیارد ریال می رسد.چندی پیش استاندار کرمان 
اعالم کرد: عوارض صادرات پیاز حذف شده و امکان 
صادرات این محصول به خارج از کشور به ویژه 

کشورهای همسایه فراهم می شود.
این خبر کشاورزان زیادی را خوشحال کرد و بخشی 
از دلواپسی ها را کمتر اما هنوز کشاورزانی هم وجود 

دارند که نگران صادر کردن محصول خود هستند.
  کرمان؛ مقام اول تولید خرما در ایران  

طبق آخرین آمار اتاق بازرگانی کرمان از میزان 
تولید خرما، سهم استان از کل تولید کشور 
۱۸۶/۳۴%  بوده است و در مقام اول قرار دارد.

همچنین این محصول حدود ۳۰ درصد از کل 
صادرات کشور را به خود اختصاص می دهد.

اما این اعداد امروز، زیاد هم چنگی به دل نمی زنند.
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمان 
گفته؛ بین ۴۰ تا ۷۰ درصد به بخش خرما استان 

خسارت وارد شده.
عوارض صادرات چه می شود؟

در پی پیام هایی که از نخل داران استان داشتیم 
همگی نگران وضع عوارض صادرات برای این 

محصول بودند.آنها گفته اند با نزدیک شدن ماه 
مبارک رمضان ممکن است برای صادرات خرما 
نیز عوارضی در نظر گرفته شود.در این رابطه با دبیر 

انجمن خرما در کرمان گفت وگو کردیم.
خرما عوارض صادرات ندارد

مهرداد تکلو به »کرمان نو« گفت: تعرفه صادرات 
برای خرما وجود نداشته و در آینده هم وجود 
نخواهد داشت.وی افزود: سال گذشته به دلیل 
عدم توزیع نامناسب و سو استفاده دالل ها، قیمت 
خرما به خصوص در مقصد باال رفت.وی ادامه داد: 
این مسئله باعث شد دولت به مدت ۲ هفته پیش از 
ماه مبارک رمضان ممنوعیت صادرات و عوارض 

صادرات بگذارد.
تفاهم نامه وضع عوارض صادرات بر خرما

تلکو از امضای تفاهم نامه ای گفت که؛ میان انجمن 
خرمای ایران و  وزارت صمت امضا شده است.وی 
افزود: در این تفاهم نامه قرار شده با رصد شرایط 
بازار توسط انجمن، اگر میزان خرما از یک حدی 
کمتر شد و یا قیمت از یک میزان باالتر رفت وزارت 
صمت مجوز داشته باشد تا عوارض صادرات در 
نظر بگیرد.دبیر انجمن خرما کرمان مدعی است: 
عوارض صادراتی، از دست دادن بعضی از بازارها و 

مشتری های خارج از کشور را به دنبال دارد.
احتمال خسارت 5۰ درصدی به خرما

دبیر انجمن خرمای کرمان عنوان کرد: تقریباً ۳۶۰ 
هزار تن خرما در استان تولید می شود.

وی اضافه کرد: طبق برآورد ما اکنون حدود ۷۵ هزار 

تن خرما در منطقه شرق استان و حدود ۳۵ هزار تن 
هم در انبارهای جنوب کرمان وجود دارد.

تکلو افزود: پیش بینی می شود از این میزان حدود 
۵۰ درصد یا پنجاه هزار تن خرما در انبارها بماند که 

برابر است با میزان خسارت کشاورزان.
وی به صراحت گفت: اغلب این خرماها از نوع 
مضافتی است و در ماه رمضان داخل کشور هم 
استفاده می شود اما با توجه به شیوع کرونا تقاضا به 

شدت کاهش پیدا کرده است.

خسارت در استان کرمان بیشتر از سایر 
استان ها

دبیر انجمن خرما کرمان عنوان کرد: میزان آسیب ها 
دراستان کرمان به مراتب از استان های دیگر بیشتر 

است.
وی افزود: به جز بوشهر که اکنون ۳۵۰۰۰ تن خرما 
در انبارها دارد، اکثر استان ها محصول خود را یا 

صادر کرده اند و یا مصرف شده.
تکلو گفت: اما خسارت بیشتر در کرمان به دلیل دپو 

خرما برای فروش در ماه مبارک رمضان بوده که در 
این شرایط میزان خسارت را چند برابر می کند.

به گفته وی حاال که تقاضا کم شده کشاورز بعد از ۹ 
ماه دپو متحمل شدن هزینه های سردخانه مجبور 

است خرما را با قیمت پایین تری بفروشد.
صادرات ممنوع نیست اما توجیه هم ندارد

دبیر انجمن خرما کرمان به ما گفت: درست است 
که صادرات ممنوع نیست و صادرات از راه دریا ادامه 

دارد اما در بعضی مواقع توجیه ندارد.

وی افزود: اگر شما بخواهید اکنون خرما را به 
کشوری دیگر مانند آلمان صادر کنید نزدیک به ۴ 

ماه طول می کشد.
او در ادامه گفت: در این بازه زمانی کشاورزان خرما 
عماًل بازار ماه مبارک رمضان را از دست دادند.تکلو 
معتقد است: این مسئله در واقع صادرات را خارج از 
توجیه می کند آن هم در شرایطی که هزینه های 

ارسال هم بیشتر است.
به دنبال گرفتن تسهیالت هستیم

از تکلو در رابطه با اینکه آیا تسهیالتی هم برای 
جبران خسارت وارد شده به کشاورزان در نظر 

گرفته می شود یا خیر پرسیدیم.
وی به صراحت گفت: در این مورد با وزیر جهاد 
کشاورزی مذاکره داشتیم و قرار است گزارشی از 

مشکالت و میزان خسارت تهیه کنیم.
دبیر انجمن خرما کرمان عنوان کرد: قطعاً 
پیشنهادهایی در این زمینه می دهیم تا بتوانیم 

میزان آسیب کشاورزان را کمتر کنیم.
وی ادامه داد: اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور 
و ضرر در دیگر بخش های اقتصادی نمی توان قول 

زیادی داد.
تکلو معتقد است اگر بخش های دولتی که برای 
بخش خصوصی تصمیم می گیرند با مشورت 
انجمن ها و تشکل های فعال این کار را انجام می دانند 

قطعاً به نتایج بهتری می رسیدند.
به گفته او برخی از تصمیمات غیر کارشناسی 
آسیب جدی به بخش خصوصی وارد کرده و زحمت 

یک ساله کشاورز نادیده گرفته شده.

رضا عبادی زاده/مهدی شفیعی، 
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گزارش

کرمان امروز در نشستی خبری که به 
صورت مجازی برگزار می شد گفت که »قرار نبود 
اینگونه واحدهای صنفی کار خود را آغاز کنند. همه 
نیستند  پرخطر  واحدهایی که جزو مشاغل 
می بایست پس از ثبت نام در سامانه سالمت و کسب 
مجوز، اقدام به بازگشایی کنند اما متاسفانه چنین 

چیزی به نظر نمی رسد.«
دو روز پیش بود که اتاق اصناف ایران در اطالعیه ای 
لیست مشاغل پرخطر را اعالم و البته تاکید کرد 
که تمامی واحدهای صنفی می بایست در سامانه 
سالمت ثبت نام کنند. پس از آن بود که یوسف 
جعفری، رییس اتاق اصناف کرمان به »کرمان نو« 
گفت که واحدهای صنفی که نامشان در این لیست 

نیست از شنبه می توانند کار خود را آغاز کنند.
بر اساس اطالعیه اتاق اصناف ایران، پس از اینکه 
واحدهای صنفی در سامانه سالمت اصناف ثبت  نام 
کردند، یک کد رهگیری دریافت می کنند و باید آن 

را در محل کسب نصب کنند.
ثبت نام اصناف کرمانی زیاد نبوده

امروز اولین روز اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند 
است. بر اساس این طرح کسب وکارهای کم خطر 
می توانند کار خود را آغاز کنند که در کرمان هم 
همین اتفاق افتاده، اما با گشتی در سطح شهر 
می بینیم که اغلب واحدهای صنفی بدون نصب کد 
رهگیری در محل کسب که نشان دهنده ثبت نام 
آن ها در سامانه سالمت باشد، اقدام به بازگشایی 
کردند.این موضوع را حمیدرضا گلزاری، مدیر 
گروه بهداشت محیط و حرفه ای دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان هم تایید می کند. او به »کرمان نو« 

می گوید که بنا بر رصدهای ما، تعداد خیلی کمی از 
واحدهای صنفی کرمان اقدام به ثبت نام در سامانه 

سالمت کردند.
به گفته گلزاری بسیاری از واحدهای صنفی اعالم 
کردند که سایت مشکل دارد و نمی توانیم وارد شویم. 
)موضوعی که درست است و ما برای آزمایش، پس 
از هفت بار تالش ناموفق، توانستیم به مرحله ثبت 
واحد صنفی برسیم( این گفته ها هم نشان می دهد 
که تعداد زیادی از واحدهای صنفی امروز در شهر 
کرمان کار خود را بدون اینکه در سامانه سالمت 

ثبت نام کنند، آغاز کردند.
مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه ای علوم پزشکی 
کرمان همچنین گفت که بر اساس مشاهدات ما و 

شلوغی شهر و برخی ادارات، احتمال اینکه با پیک 
دوباره ابتال به کرونا مواجه شویم کم نیست. به 
خصوص که پوشاکی ها هم جزو واحدهای صنفی 
هستند که کار خود را آغاز کردند و ما نسبت به این 

موضوع نگرانی زیادی داریم.
هشدار سازمان بهداشت جهانی

کاهش محدودیت های اجتماعی در حالی از امروز 
در کشورمان آغاز شده که رییس سازمان بهداشت 

جهانی نسبت به کاهش سریع محدودیت ها هشدار 
داده. تدروس آهانوم قبریسوس روز گذشته در 
یک ویدیو کنفرانس گفته است که »رفع سریع 
محدودیت ها می تواند منجر به احیای ویروس 

مرگبار کرونا شود.«
او با اشاره به اینکه سازمان بهداشت جهانی 
تدوین  زمینه  در  آسیب دیده  کشورهای  با 
استراتژی هایی برای کاهش تدریجی و ایمن 

محدودیت ها همکاری می کند، اضافه کرده که اگر 
برداشتن محدودیت ها با مدیریت صحیحی همراه 
نباشد، شیب نزولی شیوع کرونا به همان اندازه 

شیب صعودی خطرناک خواهد بود.
در همین حال شفیعی، سخنگوی علوم پزشکی 
کرمان امروز گفت که با اقدامات صورت گرفته در 
استان طی یک ماه گذشته، شاهد ثبات اپیدمی 
کووید ۱۹ در استان هستیم اما باید این هشدار را 
دهیم که هر لحظه احتمال بازگشت این ویروس 
وجود داد.او با درخواست از نهادهای نظارتی برای 
پلمپ واحدهای صنفی که بدون اخذ مجوز اقدام به 
بازگشایی کردند، تاکید کرد که در حال حاضر در 
جنگ تن به تن با ویروس کرونا هستیم و هشدار 
می دهیم که مردم با مدیریت و رعایت توصیه های 
بهداشتی، از انفجار شیوع کرونا در استان جلوگیری 

کنند.

 کرونا کمر نخل های خرما را خم کرد
 از رمضان مانده و از صادرات رانده

بازگشایی برخی واحدهای صنفی در کرمان بدون مجوز بهداشت

گزارش
کرمان نو

هزینه زیباسازی شهر رفسنجان 
صرف پیشگیری از کرونا شد

ایرنا - شهردار رفسنجان با اشاره به اینکه قبل از نوروز هر سال گل 
آرایی، زیباسازی و تزئین شهر رفسنجان برای استقبال از بهار انجام 
می شد گفت: امسال این هزینه در بخش مبارزه با ویروس کرونا و 
تجهیز آزمایشگاه تشخیص این بیماری اختصاص یافت. محمدرضا 
عظیمی زاده روز شنبه در جمع خبرنگاران با اعالم این مطلب اعتبار 
یاد شده را بالغ بر ۱۴ میلیارد ریال عنوان کرد که باآ ن تجهیزات 
آزمایشگاه تأمین شد و این آزمایشگاه تشــخیص ویروس کرونا 
اولین آزمایشگاه در شهرستان های استان کرمان، در هفته جاری 
کار خود را آغاز خواهد کرد .عظیمی زاده در تشریح فعالیت هایی 
که شهرداری رفسنجان در رابطه با کنترل و شیوع ویروس کرونا 
انجام داده است بیان کرد: خوشبختانه استان کرمان و شهرستان 
رفسنجان با توجه به تجربه هایی که از سایر استان ها در مبارزه با 
ویروس کرونا داشتند و آنها را در راستای حفظ سالمت مردم به کار 
گرفتند و نسبت به دیگر استان ها خوب کنترل شد.وی با اشاره به 
اینکه یکی از فعالیت ها توسط شهرداری پاکسازی و نظافت شهر به 
طور جدی تر از قبل توسط پیمانکاران هر روز در حال انجام است 
اظهار داشت: در بحث ضدعفونی کردن شهر، مشق همدلی توسط 
شهرداری، بســیجیان، گروه های جهادی، موکب ها و تشکیالت 
مختلف در حال انجام است و هر روز شــهر ضدعفونی می شود.

عظیمی زاده افزود: مواد اولیه شستشو و ضدعفونی کننده، سوخت، 
آب، لباس، ماسک و دستکش برای افراد پای کار این مجموعه ها 
تأمین می کنیم تا شهر از آلودگی پاک شود.وی خاطرنشان کرد: 
برای زیبایی و گل آرایی شهر اتفاقات کم اما خوب انجام شد تعداد 
کمی سفره های هفت سین در سطح شــهر پهن شد چون نمی 
خواستیم تجمع زیاد شــود و مردم در شهر کمتر حضور یابند و با 
ماندن در خانه از سالمتی بیشتر برخوردار باشند.وی اظهار کرد: 
یکی دیگر از فعالیت های شــهرداری، کمک به نیازمندان واقعی 
است که نان آور خانه هستند و به نوعی از بحران کرونا آسیب دیده 
اند.شهردار رفسنجان ادامه داد: لذا با برگزاری طرح میهمانی بزرگ 
رفسنجانی ها در نیمه شعبان ما هم یکهزار سبد کاال به ارزش هر 
کدام ۴۰۰ هزار تومان کمک کردیم تا کسانی که کسب و کارشان 
مورد آســیب قرار گرفته و توان مالی و ارتزاق شان کم شده از این 
سبد بهره مند شوند.وی از دیگر فعالیت ها برای مهار کرونا تعطیلی 
جمعه بازار، خاموش شدن روشنایی پارک ها جهت جلوگیری از 

تجمعات عنوان کرد .

ایرنا - مدیرکل اسـتاندارد اسـتان کرمـان گفت: کارشناسـان 
ایـن اداره کل با بازرسـی از هـزار و ۹۴۲ مـورد واحـد تولیدی 
یـن اسـتان در سـال ۱۳۹۸، تعـداد ۲۱  و کارخانه هـای ا
خـط تولیـد واحدهـای تولیـدی درکرمـان را پلمـب کردنـد.
اسـماعیل عاقلـی روز یکشـنبه در گفـت و گـو بـا خبرنـگار 
ایرنـا افـزود: هـزار و ۹۴۲ مـورد بازرسـی فنـی از واحدهـای 
تولیـدی اسـتان کرمـان در حـوزه صنایـع شـیمیایی، غذایی، 
سـاختمانی، بسـته بندی و سـلولزی، بـرق و الکترونیک، انگ 
فلـزات گرانبهـا و در بخـش خدمـات شـامل شـهربازی )۴۲۸ 
مورد( طـی سـال گذشـته انجـام شـده اسـت.وی ادامـه داد: 
در ایـن بازرسـی هـا بـر اسـاس اسـتانداردهای ملـی مربوطه 
وضعیـت بهداشـتی، فنی، خـط تولیـد، انبارهـای مـواد اولیه 
و محصـول نهایـی و آزمایشـگاه ها مـورد بررسـی کارشناسـی 
قـرار گرفت.مدیرکل اسـتاندارد اسـتان کرمان اظهار داشـت: 
بـا مشـاهده عـدم انطبـاق در ایـن بازرسـی ها تعـداد ۶۹۱ 
مـورد تذکـر و ۶۸۰ مـورد اخطـار و در نهایـت موجـب توقیف 
و پلمـب ۲۱خـط تولیـد در واحـد هـای تولیـدی این اسـتان 
شـد.وی افزود: همچنیـن هزار و ۴۱۱ مـورد نمونـه برداری از 
واحدهـای تولیدی تحت پوشـش اداره کل اسـتاندارد اسـتان 
کرمـان شـامل تولیـد کننـده مـواد غذایـی ماننـد لبنیـات، 
کمپـوت، مـواد آشـامیدنی، آرد و غـالت و سـاختمانی شـامل 
بتـن، شـن، ماسـه و گـچ، بـرق و الکترونیـک ماننـد سـیم و 
کابـل، لوله هـای پلی اتیلـن، رنـگ و مواد شـوینده و سـلولزی 
بهداشـتی انجام و مورد آزمـون قـرار گرفت.عاقلـی ادامه داد: 
پـس از حصـول نتیجـه ایـن آزمون هـا، هـزار و ۱۳۶ نمونـه 
محصوالت واحدهـای تولیـدی نمونه بـرداری شـده مطابق با 

اسـتانداردهای ملـی مربوطـه بـود.

ایرنـا - اسـتاندار کرمـان بـا تاکیـد بر تسـریع 
در گازرسـانی به مناطـق مختلف این اسـتان 
از مسـئوالن محلـی، فرمانداران و شـهرداران 
خواسـت بـا همـکاری و همراهـی بیشـتر، زمـان اجـرای 
پروژه هـای گازرسـانی را کاهـش دهند.بـه گـزارش روز 
یکشـنبه ایرنـا، محمدجـواد فدائـی در نشسـت بررسـی 
مشـکالت گازرسـانی بـه شـهرهای هنـزا، سـاردوئیه و 
قلعه گنـج بـر همـکاری دسـتگاه هـا و نهادهـای مرتبـط 
بـه منظـور تسـریع در امـر گازرسـانی، کاهـش هزینـه و 
زمـان اجـرای پـروژه تاکیـد کـرد. وی همچنیـن از تـالش  
و اقدامـات شـرکت گاز اسـتان کرمـان بـه دلیـل پیشـبرد 
پـروژه هـای گازرسـانی و پوشـش ۷۵ درصدی گازرسـانی 
بـه اسـتان کرمـان تقدیـر و تصریـح کـرد: علیرغـم تالش 
شـرکت گاز طی سـال گذشـته، امـا در برخی مناطـق این 
اسـتان مشـکالتی وجود داشـت و از برنامه های گازرسانی 
عقب هسـتیم که باید این مشـکالت سـریع رفع مانع شـود 
تـا گازرسـانی به مناطـق سردسـیری که نیـاز مبرم بـه گاز 
دارند در کوتـاه ترین زمـان اجرایی شـود. اسـتاندار کرمان 
از مسـئوالن محلـی، فرمانـداران و شـهرداران خواسـت بـا 
همـکاری و همراهـی بیشـتر، زمـان اجـرای پروژه هـای 
گازرسـانی را کاهـش دهند.وی گفـت: هرچه پروژه سـریع 
تر اجـرا شـود بـه نفـع مـردم، شـهرداری و اشـتغال شـهر 
خواهد بود و در نهایت کسـی متضرر نمی شـود.مدیرعامل 
شـرکت گاز اسـتان کرمان گزارشـی از اقدامات انجام شده 
در سـال ۹۸ ارائـه داد و گفـت: سـال گذشـته به میـزان ۲ 
هـزار و ۲۷۵ کیلومتـر گازرسـانی در ایـن اسـتان انجـام و 
۷۷۹ میلیارد تومان هزینه شـده اسـت و در حال حاضر ۷۵ 
درصـد جمعیت اسـتان تحـت پوشـش قـرار دارد.منوچهر 
فالح افـزود: قـول داده ایم امسـال ۱۰ شـهر اسـتان کرمان 
را گاز رسـانی کنیـم و گازرسـانی بـه ۱۵۰ روسـتای ایـن 
اسـتان اکنون آماده افتتاح اسـت و چند محـور صنعتی نیز 
لوله گذاری شـده اسـت.وی با بیان اینکه سـال گذشته سه 
شـهر اندوهجرد، نظـام شـهر و بلـوک گازدار شـدند اظهار 
داشـت: مجموع فراورده هـای نفتی مصرفی اسـتان کرمان 
۱۴۵ میلیون لیتر اسـت که در سـال گذشـته بـا طرح های 
گازرسـانی ۵۱ میلیـون لیتـر آن یعنی ۴۰ درصد سـوخت 
اسـتان را کاهـش دادیـم و امسـال برنامه بـرای کاهش ۵۰ 
میلیـون لیتر داریـم. وی ادامـه داد: برنامه امسـال شـرکت 
گاز افزایش درصـد بهره مندی شـهری و روسـتایی کرمان 
بـه ۸۲ درصد اسـت، ضمـن اینکه طراحـی کل این اسـتان 
امسـال تمـام مـی شـود و بـرای انتخـاب پیمانـکار آمـاده 
است. مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان کرمان گفت: در حوزه 
صنایـع نیـز، لولـه گـذاری چهـار محـور صنعتـی عملیاتی 
شـده و ۱۲ محور نیز در دسـت داریم کـه تاثیر بسـزایی در 
کاهش سـوخت مایع دارند. وی ابراز داشـت: تعـداد صنایع 
گازدار شـده ما اکنون ۴۶۷ مورد اسـت و رویکـرد خوبی در 

کاهـش سـوخت مایـع داریم.

ایسنا/ شهردار کرمان در خصوص اجرای طرح 
فاصله گذاری هوشمند در اتوبوس ها عنوان کرد: 
سعی داریم که با برنامه ریزی مناسب ظرفیت 
پذیرش مسافران در اتوبوس های درون شهری را کاهش و 
از سوی دیگر تعداد سرویس  های واحدها را افزایش دهیم 
ضمن آنکه بحث افزایش کرایه اتوبوس ها را نیز نخواهیم 
داشت.»مهران عالم زاده« در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند از روز گذشته همزمان با 
سراسر کشور در کرمان، گفت: براساس مصوبات ستاد مقابله با 
ویروس کرونا، مقرر شد تاکسی ها بیش از ۴ نفر مسافر )همراه 
با راننده( سوار نکنند.وی در زمینه کرایه تاکسی ها اظهار کرد: 
رانندگان تاکسی حق ندارند که کرایه اضافه ای از مسافران به 
دلیل سوار کردن ۳ نفر، اخذ کنند و در صورت مشاهده شدن، 
با متخلفین به شدت برخود خواهند کرد.شهردار کرمان در 
خصوص اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند در اتوبوس ها 
نیز عنوان کرد: سعی داریم که با برنامه ریزی مناسب ظرفیت 
پذیرش مسافران در اتوبوس های درون شهری را کاهش و از 
سوی دیگر تعداد سرویس  های واحدها را افزایش دهیم ضمن 
آنکه بحث افزایش کرایه اتوبوس ها را نیز نخواهیم داشت.وی 
در پاسخ به این سوال که برخی از شهرهای کشور از جمله 
تهران در راستای طرح فاصله گذاری هوشمند صندلی های 
اتوبوس ها برای نشستن مسافران را عالمت گذاری کرده 
اند، آیا این طرح در کرمان اجرایی خواهد شد؟ عنوان کرد: 
خوشبختانه مردم شهر کرمان تاکنون بحث فاصله گذاری 
اجتماعی در محیط های عمومی از جمله اتوبوس ها را رعایت 
نند که کجا بنشینند ولی اگر نیاز باشد،  کرده اند و می دا
شهرداری کرمان نیز بحث عالمت گذاری صندلی اتوبوس ها 
را اجرایی خواهد کرد.عالم زاده در پایان درباره افزایش نرخ 
حمل و نقل عمومی شهر کرمان در سال ۹۹ تصریح کرد: هر 
ساله نرخ کرایه حمل و نقل عمومی براساس مصوبات شورای 
شهر افزایش پیدا می کند ولی هنوز مصوبه ای از شورای شهر 

به شهرداری در این رابطه ابالغ نشده است.

یرنا - رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی  ا
کرمان گفت: طبق ارزیابی های اولیه، ویروس کرونا از 
ابتدا تاکنون حدود ۱۵ هزار میلیارد ریال به بخش های 
مختلف کشاورزی این استان خسارت وارد کرده است.
سیدمحمدرضا ترابی موسوی روز یکشنبه اعالم کرد: 

بیشترین خسارت ناشی از بیماری کرونا به بخش های کشاورزی استان کرمان از 
جمله پسته، خرما، محصوالت گلخانه ای، دام، طیور و آبزیان وارد شده است.وی 
بیان کرد: خسارت های بیماری کرونا در پسته باالی ۷۰ درصد، خرما بین ۴۰ تا ۷۰ 
درصد و در بخش آبزیان، دام و طیور و محصوالت گلخانه ای کمتر از ۴۰ درصد برآورد 
شده که مشکالتی را برای فعاالن این بخش ها بوجود آورده است.رییس کمیسیون 
کشاورزی اتاق بازرگانی کرمان تصریح کرد: فاسد شدن محصوالت کشاورزی از جمله 

عوامل خسارت زا در بحران شیوع ویروس کرونا محسوب می شود.

خسارت 15هزار میلیاردی  کرونا 
به کشاورزی استان

فرمانـده حـوزه مقاومت بسـیج امـام رضـا )ع( شـهداد از توزیع 
۶۰ بسـته موادغذایـی در مناطـق سـیل زده شهرسـتان رودبار 
جنـوب خبـر داد.محمـد زهیـر حسـینی پـور، فرمانـده حـوزه 
مقاومت بسـیج امام رضـا) ع( شـهداد در گفت و گو بـا خبرنگار 
گروه اسـتان های باشـگاه خبرنـگاران جـوان از کرمـان، با بیان 

اینکـه گروه جهادی شـهدای گمنـام این شـهر، کمک های مردمـی را از خیـران جمع آوری 
و اقالم را بـه مناطق سـیل زده شهرسـتان رودبار جنوب ارسـال کردنـد، گفت: بیـش از ۶۰ 
بسـته مواد غذایی در بین ۶۰ خانوار روسـتا های سـیل زده شهرسـتان رودبار جنـوب توزیع 
شـد.او با بیـان اینکـه ارزش ریالی ایـن ۶۰ بسـته، ۵۰ میلیـون ریال اسـت، افزود: هر بسـته 
موادغذایـی، شـامل ۱۰ کیلو برنـج، ۲ کیلو روغـن، رب گوجـه فرنگـی، ماکارونی، نـان، آب 

معدنی و البسـه اسـت.

توزیع ۶۰ بسته مواد غذایی در بین سیل زدگان
 رودبار جنوب

نجمـه سـعیدی/ آب رودخانـه نمـچ در جنـوب پـس از 
بارندگـی هـای اخیـر طـی یـک پدیـده ای بـی سـابقه 
قرمـز شـد.در پـی بارندگی هـای اخیـر و پر آب شـدن 
رودخانه هـای جنوب اسـتان کرمـان رودخانـه نمچ در 
بخـش سـاردوئیه شهرسـتان جیرفـت بـه رنـگ قرمـز 

درآمـد.آذر بیگ مدیـر امور منابـع آب جیرفـت در این بـاره به کاغذ وطـن  گفت: 
تغییر رنـگ رواناب هـا به رسـوبات محلـي کـه آب از آنجا منشـا گرفتـه و ترکیب 
و جنس رسـوباتي کـه آب در آن محل جاری اسـت، بسـتگي دارد  و  در رسـوبات 
با آهن اکسـید شـده معمـوال آب قرمـز رنگ می شـود و احتمـاال قرمـزی آب این 
رودخانـه بـه همیـن دلیـل اسـت.زیرا انحـالل ترکیبـات اکسـیدي باعـث تغییـر 

رنگ آب شـده اسـت.

دلیل قرمزی آب رودخانه »نمچ« ساردوئیه 
مشخص شد

ــدام  ــت از انه ــتان جیرف ــی شهرس ــده انتظام فرمان
ــای  ــر و کولرگازی ه ــرق معاب ــل ب ــارقان کاب ــد س بان
ــزارش  ــه گ ــر داد.ب ــتان خب ــن شهرس ــدارس در ای م
ــی از  ــد رضای ــان، محم ــارس از کرم ــزاری ف خبرگ

ــیم های  ــرقت س ــره س ــن فق ــر چندی ــی ب ــتان مبن ــرق شهرس ــکایت اداره ب ش
شــبکه بــرق ســطح شــهر و قطعی هــای مکــرر بــرق معابــر و منــازل شــهروندان 
ــر داد. ــهر خب ــطح ش ــدارس س ــر گازی از م ــدادی کول ــرقت تع ــن س و همچنی

ــری ۱۵  ــوران کالنت ــرد: مام ــوان ک ــت عن ــی شهرســتان جیرف ــده انتظام فرمان
ــر از همدســتانش را دســتگیر  ــه همــراه دو نف ــد ب ــن بان ــت، سردســته ای جیرف

ــد. کردن

انهدام باند سارقان کابل برق معابر و کولرهای 
گازی مدارس در جیرفت

فرمانــده انتظامــی اســتان کرمان گفــت: اعزام 
مشــموالن وظیفه کــه در دوماه گذشــته به دلیل 
بیماری کرونا متوقف شــده بود از اردیبهشت ماه از 
سر گرفته می شود.به گزارش خبرگزاری صداوسیما 
مرکز کرمان، سردار ناظری فرمانده انتظامی استان 

گفت: در روز اول اردیبهشت مشموالن کاردانی و باالتر و روز سوم اردیبهشت 
مشــموالن دیپلم و زیر دیپلم اعزام خواهند شــد.وی افزود: با توجه به شیوع 
ویروس کرونا مشموالن دیروز و امروزبرای معاینه وتایید سالمت باید به مراکز 
بهداشتی مراجعه کنند.فرمانده انتظامی اســتان گفت: همچنین در روز اعزام 
نیز معاینه و عربالگری مشــموالن انجام می شــود و مدت زمان دوره اموزشی 
تعدیل شــده و به یکماه کاهش پیدا کرده است.وی افزود: همچنین تالش می 

شود همه مشموالن در مراکز اموزشی داخل استان آموزش ببینند.

اعزام مشموالن وظیفه
 از اول اردیبهشت ماه

ــتان  ــروس در اس ــه کروناوی ــوط ب ــار مرب ــن آم آخری
ــان  ــکی کرم ــوم پزش ــالم عل ــر اع ــد.بنا ب ــالم ش اع
ــا  ــه کرون ــر ب ــر دیگ ــالی ۱۶ نف ــی شــدن ابت ــا قطع ب
تعــداد کل مبتالیــان در اســتان کرمــان بــه ۴۵۸ نفر 
ــوزه  ــه ح ــوط ب ــر مرب ــن ۱۴ نف ــر از ای ــید.۱۳ نف رس

ــان  ــتند.همچنین ۷ نفرش ــم هس ــه ب ــوط ب ــر مرب ــان و ۲ نف ــکی کرم ــوم پزش عل
مــرد و ۹ نفرشــان زن اعــالم شــدند.در ۲۴ ســاعت گذشــته ۱ نفــر بــر اثــر ابتــال 
ــر  ــه ۴۸ نف ــان ب ــداد قربانی ــا تع ــرده ت ــوت ک ــان ف ــتان کرم ــا در اس ــه کرون ب
ــا  ــه کرون ــان ب ــتان کرم ــان اس ــر از کادر درم ــون ۴۳ نف ــن تاکن ــد. همچنی برس
مبتــال شــدند.این یعنــی نزدیــک بــه ۱۰ درصــد از کل مبتالیــان اســتان کرمــان 
ــرو از  ــود نی ــی و کمب ــزات حفاظت ــتند.کمبود تجهی ــان هس ــان کادر درم از می

ــت. ــان اس ــان کادر درم ــال در می ــش ابت ــل افزای ــه دالی جمل

شناسایی 458 مبتال به کرونا در استان 
فوتی ها؛ ۴۸ نفر

زمان اجرای پروژه های 
گازرسانی کاهش یابد

اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند 
در تاکسی ها و اتوبوس های کرمان

خبر

۲۱ خط تولید مغایر استاندارد شهرداری
در کرمان پلمب شد

شفیعی، سخنگوی علوم پزشکی کرمان امروز گفت که با اقدامات صورت گرفته در استان طی یک ماه گذشته، 
شاهد ثبات اپیدمی کووید 1۹ در استان هستیم اما باید این هشدار را دهیم که هر لحظه احتمال بازگشت 

این ویروس وجود داد.
او با درخواست از نهادهای نظارتی برای پلمپ واحدهای صنفی که بدون اخذ مجوز اقدام به بازگشایی کردند، 
تاکید کرد که در حال حاضر در جنگ تن به تن با ویروس کرونا هستیم و هشدار می دهیم که مردم با مدیریت 

و رعایت توصیه های بهداشتی، از انفجار شیوع کرونا در استان جلوگیری کنند.

بازگشایی تعداد زیادی از واحدهای صنفی در استان بدون آن که در سامانه سالمت ثبت نام کنند، صدای علوم پزشکی را درآورد

خبرخبرخبر

نقالب  وا عمومی  دادستان   / یسنا ا
ز بازداشت  شهرستان رودبار جنوب ا
و  له  ۷۰سا پیرمرد  یک  قتل  عامل 
د  کودک خردسال رودباری خبر دا
قضایی  ه  دستگا برخورد  گفت:  و 
عمومی  منیت  وا نظم  مخلین  با 
رنده  بازدا و  کننده  سخت؛پشیمان 
خواهد بود.»حامد عمرانی« در تشریح 
ین حادثه اظهار کرد: پس  جزییات ا
ز کسب گزارشی در آخرین ساعات  ا
بر  مبنی   ،۹۸ سال  روز  آخرین  ز  ا
در حومه شهر  نه  مسلحا ندازی  تیرا
نی  دستا دا بالفاصله  جنوب  رودبار 
و  ورود  موضوع  به  جنوب  رودبار 
بازپرس ویژه قتل این دادسرا در محل 
ین مقام قضایی  ا حادثه حضور یافت.
اعالم کرد: متاسفانه در این حادثه یک 
پیرمرد ۷۰ساله )پدربزرگ خانواده( به 
همراه یک کودک خردسال به ضرب 
قتل  به  کالشینکف  اسلحه  گلوله 
ده  نوا رسیدند و مادر و دیگر پسر خا
به علت شدت جراحات به بیمارستان 
حال  نه  خوشبختا که  شدند  م  عزا ا
عمومی آنها خوب گزارش شده است.

وی با بیان اینکه در همان ساعات اولیه 
حادثه دستورات قضایی الزم جهت 
ین  ا مل  عوا دستگیری  و  شناسایی 
حادثه تلخ صادر شد، بیان کرد: طبق 
ز  ولیه مشخص شد قاتل ا تحقیقات ا
اقوام خانواده مقتول بوده که اختالفات 
ین  نگیزه ا نوادگی و مالی علت و ا خا
جنایت بوده است.به گزارش ایسنا و به 
نقل از روابط عمومی دادگستری استان 
د: در همان  دامه دا نی ا کرمان، عمرا
روزهای ایام عید نوروز و در راستای 
منیت  لت و ا اجرای میثاق نامه عدا
رزشمند  ز نوآوری های ا ر که ا یدا پا
رییس کل دادگستری استان کرمان 
است، چندین جلسه مشترک با سران 
طوایف و ریش سفیدان محلی برگزار 
یزنی های صورت  ا ر پیرو  و  گردید 
ا به  گرفته صبح دیروز قاتل خود ر
دادستانی رودبار جنوب معرفی کرد و 
پس از اعتراف به بزه خود؛ متهم راهی 

زندان شد.

گازرسانی به 5 شهر 
جنوبی استان کرمان 

در سال جاری
ایسنا/کرمان مدیرعامل شرکت گاز استان 
کرمان با بیان اینکه برنامه امسال شرکت 
گاز افزایش درصد بهره مندی شهری 
و روستایی استان کرمان و رسیدن به 
پوشش ۸۲ درصدی است، گفت: سال 
گذشته به چهار شهر جنوبی گازرسانی 
شد و امسال ۵ شهر زهکلوت، عنبرآباد، 
گاز  به  فاریاب  و  مردهک  دوساری، 
می رسند. "منوچهر فالح" ۲۳ فروردین 
ماه در نشست بررسی مشکالت گازرسانی 
به شهرهای هنزا، ساردوئیه و قلعه گنج با 
ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در سال 
۹۸ توسط شرکت گاز استان کرمان گفت: 
در سال گذشته به میزان ۲۲۷۵ کیلومتر 
گازرسانی در استان انجام و ۷۷۹ میلیارد 
تومان هزینه شده به طوری که هم اکنون 
۷۵ درصد جمعیت استان تحت پوشش 

شبکه گاز قرار گرفته است.
وی ابراز کرد: قول داده ایم که امسال 
۱۰ شهر استان را به گاز برسانیم و ۱۵۰ 
روستای ما هم اکنون آماده افتتاح هستند 
و چند محور صنعتی نیز لوله گذاری شده 
است.فالح با بیان اینکه در سال گذشته ۳ 
شهر اندوهجرد، نظام شهر و بلوک گازدار 
شدند، افزود: مجموع فرآورده های نفتی 
مصرفی استان کرمان ۱۴۵ میلیون لیتر 
است که در سال گذشته با طرح های 
گازرسانی ۵۱ میلیون لیتر آن یعنی ۴۰ 
درصد سوخت استان را کاهش داده و 
امسال برنامه برای کاهش ۵۰ میلیون لیتر 

گاز در استان داریم.
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان با بیان 
اینکه برنامه امسال شرکت گاز افزایش 
درصد بهره مندی شهری و روستایی 
استان کرمان و رسیدن به پوشش ۸۲ 
درصدی است، افزود: در حوزه صنایع نیز، 
لوله گذاری چهار محور صنعتی عملیاتی 
شده و ۱۲ محور نیز در دست داریم که 
تاثیر بسزایی در کاهش سوخت مایع دارند 
ضمن آنکه تعداد صنایع گازدار شده استان 
هم اکنون ۴۶۷ مورد است و رویکرد خوبی 

در کاهش سوخت مایع داریم. 
فالح با اشاره به اینکه گازرسانی به ۱۴ 
شهر جنوبی، هزار و ۳۱۲ روستا در دست 
اجراست و گلخانه های جنوب را نیز امسال 
به گاز می رسانیم که ۱۴ میلیون لیتر 
صرفه جویی در سوخت را خواهیم داشت 
ادامه داد: سال گذشته به چهار شهر جنوبی 
گازرسانی شد و امسال ۵ شهر زهکلوت، 
عنبرآباد، دوساری، مردهک و فاریاب به 

گاز می رسند. 

دندان بی شک یکی از پراهمیت ترین 
عضوهای بدن محسوب می شود، گزارش

دندانی که شاید در بسیاری مواقع به 
دلیل کوچک بودن به فراموشی سپرده شده است، 
در همین دنیای مدرن و پیشرفته کنونی، هنوز 
کسانی هستند که درمان درد دندان  را تنها عنبر 
دانسته و با توجه به ضرب المثل قدیمی معتقدند 
که »دندان کرم خورده را باید کشید«، اما علم 
پزشکی ثابت کرده است که دندان کرم خورده را 
باید ترمیم کرد. این روزها کرونا همه  بخش های 
جامعه را تحت تاثیر قرار داده است و یکی از این 
بخش ها  خدمات دندان پزشکی است  و این 
موضوع نگرانی هایی را در سطح جامعه به وجود 

آورده است. 
1۶ مرکزدولتی دندان پزشکی در جنوب 

استان فعال هستند
نشگاه علوم  ه معاون بهداشت دا دکتر خیرخوا
پزشکی جیرفت درباره خدمات دندان پزشکی در 
جنوب استان به کاغذ وطن گفت:از ابتدای اسفند 
ماه  به دلیل شیوع ویروس کرونا، خدمات دندان 
پزشکی در جنوب استان، محدود به خدمات 
لبته خدمت رسانی قطع  ورژانسی شده است ا ا
نشده است و مراکز دولتی فعال و دندان پزشکان 
ما فقط خدمات  مراکز هم سرکار خود هستند ا
اورژانسی ارائه می دهند.خیرخواه براساس جدید 
ترین تصمیم گرفته شده، تاکید کرد: ارائه خدمات 
غیراورژانسی دندان پزشکی در جنوب استان تا 
ه  بتدای اردیبهشت ماه ممنوع است و حتی را ا
اندازی مطب های سطح شهر هم تا آن زمان ممنوع 
است این تصمیم به دلیل آلودگی کرونا گرفته شده 
است. و خدماتی که ضرورت انجام ندارند به بعد از 
رفع شدن مشکل آلودگی کرونا موکول می شوند. 
نشگاه علوم پزشکی  به گفته معاون بهداشت دا
جیرفت، در سطح جنوب جنوب استان ۱۶ مرکز 
دندان پزشکی دولتی وجود دارد که هم اکنون هم 
فعال هستند، این تعداد مرکز به اندازه الزم است 

و خدمات مورد نیاز  جنوب را پوشش می دهند.

 مشکالت مالی دلیل عدم مراجعه برای 
ترمیم دندان

یک دندان پزشک که در شهرستان جیرفت مطب 
دارد درباره تعطیل شدن مطب های  دندان پزشکی 
به کاغذ وطن گفت: بعد از شیوع کرونا مشکل زیادی 
برای بسیاری از بیماران پیش آمده  زیرا خدمات 
دندان پزشکی قابل ارایه نبود و البته قوانین وضع شده 
صحیح هستند و باید اجرا شوند اما حتی در دندان 
پزشکی های دولتی نیز خدمات آن چنانی ارائه نمی 
شود. این دندانپزشک دلیل استقبال کم برای درمان 
و ترمیم دندان در جنوب استان را مشکالت مالی و 
هزینه های باال خدمات در دندان پزشکی  دانسته و 
گفت:  مشکالت اقتصادی باعث شده که مردم فقط 
دندان بکشند که درد را از بین برود، عصب کشی یک 
دندان یک میلیون پانصد هزینه دارد  و کارمندی به 
دو تا سه میلیون حقوق چه طور می تواند برای عصب 
کشی دندان مراجعه کند  و گرنه تقریبا اکثریت مردم 
نسبت به فواید ترمیم دندان آگاه هستند. مریم دختر 
۲۵ ساله ساکن شهرستان جیرفت است او که از دندان 
درد شکایت می کرد، به کاغذ وطن گفت: در مراکز 
دولتی فقط دندان می کشند من با دکتر دندانپزشکی 
که پیش از این هم دندان های مرا ترمیم کرده بود 
تماس گرفتم به من می گوید نمی توانم کار کنم غیر 
قانونی است، به نظر من به همان اندازه که پزشک 
داخلی اهمیت دارد، پزشک دندان پزشک هم اهمیت 
دارد من اگر دندانم را بکشم برای بقیه عمر تاثیرات آن 
را هم در ظاهرم و هم در سالمتم خواهم دید.احمدی 
از اهالی رودبارجنوب درباره استفاده از خدمات دندان 
پزشکی  به کاغذ وطن گفت: خدمات دندان پزشکی 
گران است حتی اگر بیمه تکمیلی هم داشته باشم باز 
هم از عهده بر نمی آییم برای هر نفر فقط یک میلیون 
تومان در سال در نظر گرفتند االن عصب کشی یک 
دندان، نزدیک ۲میلیون می شود،هر چه سن هم باال 
می رود، نیاز به دندان پزشکی هم بیشتر می شود من 
اگر پولی داشته باشم اول دندان های زن و بچه ام را 
درست می کنم، خودم فقط دندان می کشم هر وقت 
هم تمام شد یک دست مصنوعی می گذارم هزینه 

اش کم تر است.
دهان، دروازه بدن است

حمیدرضا پوراسالمی متخصص دندانپزشکی کودکان 

و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان به 
باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، در مورد اهمیت 
سالمت دندان ها  گفت: همان طور که می دانیم 
دهان در واقع دروازه بدن است و سالمتی دهان تاثیر 
مستقیمی بر سالمتی کل بدن دارد حتی بعضی افراد 
هم اینطور عنوان می کنند که دهان آینه بدن است 
یعنی اگر دهان و دندان سالم باشند سایر ارگان های 
بدن نیز سالم هستند.پور اسالمی بیان داشت: امروز 
ثابت شده که بیماری های قلبی و عروقی، آلزایمر، 
زایمان های زودرس و تولد نوزادان کم وزن همه مرتبط 
با بیماری های دهان و دندان به خصوص عفونت های لثه 
است.او تصریح کرد: پوسیدگی دندان هم به عنوان یکی 
از شایع ترین بیماری های بشر است و در واقع کنترلش 
به عهده دندان پزشکان و کادر دندانپزشکی است 
بنابراین نقش دندانپزشکان و سایر پرسنل حرفه ای 
دندانپزشکی بسیار مهم و با اهمیت است و این می طلبد 
که روز دندانپزشکی در تقویم کشور ما همچون سایر 
کشور ها قرار داده شده باشد.او افزود: خدمت پزشکان 
و کادر پزشکی در مقابله با بیماری کرونا بسیار ستودنی 
است و دندانپزشک در کادر پزشکی هم نقش مهمی در 
مقابله با این بیماری دارد. بیماری کووید ۱۹ می دانیم 
که یکی از راه های انتقالش از ترشح مخاط دهان و بینی 

از فرد بیمار به افراد دیگر است و محیط دندانپزشکی 
محیطی است که دندانپزشک و کادر دندانپزشکی در 
فاصله نزدیکی با بیمار قرار دارد و با دستگاه هایی در 
دهان بیمار کار می کند که این دستگاه ها هنگام کار 
قطرات ریز را از مایعات دهان بیمار را به اطراف منتشر 
می کند و هر کدام از این قطرات می تواند ناقل و حامل 
ویروس کرونا باشد؛ بنابراین دندانپزشکان نقش مهمی 
در جلوگیری از انتقال این ویروس به خودشان و به 
سایر بیماران دارند و بر همین اساس دندانپزشکان 
کشور ما هم بر اساس یک پروتکل تعریف شده فقط 
و فقط در این روز ها ارائه خدمات و اقدامات بسیار 
اورژانسی می کنند یعنی در صورتی که بیماری درد 
دندان داشته باشد یا دچار ضربه به دندان ها شده 
باشد در صورتی که ناراحتی اش با دارو تسکین پیدا 
کند دارو تجویز می شود و اگر نیاز باشد عالوه بر دارو 
خدمت دیگری ارائه شود مثل قطع کردن عصب 
دندان به طور موقت و ادامه درمان پس از عادی 
شدن شرایط و نیز خدمات دیگری مثل پانسمان 
کردن دندان برداشتن پوسیدگی ها با وسایل دستی 
و گذاشتن ترمیم روی دندان این ها از خدماتی است 
که در این روز ها دندانپزشکان سختی کار را به جان 

می خرند و و به مردم دردمند ارائه می دهد.

کرونا دندان دندانپزشکی را کشید
به گفته معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، مطب های دندان پزشکی تا ابتدای اردیبهشت  ماه همچنان تعطیل می مانند

  نجمه سعیدی
دبیر تحریریه

فرماندار رودبار جنوب گفت: 
همانطور که از نام شهرستان سیل

مشهود است رودهای زیادی 
در منطقه جاری بوده و در بارندگی حوزه های 
آبریز زیاد شده و سرانجام سیل می شود.

قانعی فر در گفت و گو با خبرنگار تسنیم با 
اشاره به گذشت ۲۱ روز از سیل در شهرستان 
رودبارجنوب اظهار داشت: خدمت رسانی به 
مردم سیل زده در این منطقه همچنان ادامه 
دارد، تمام دستگاه های خدمت رسان پای کار 
بودند و هنوز هم هستند.فرماندار شهرستان 
رودبار جنوب با بیان اینکه در حال حاضر بحث 
مسکن و الیروبی قنوات در حال انجام است 
گفت: در سیل ابتدای امسال زیرساختهای 
شهری و روستایی از جمله راه دسترسی مردم 
شهرستان  عمده  و  دیده اند  آسیب 
رودبارجنوب و تمام بخش جازموریان این 
شهرستان درگیر سیل و سیالب شد.وی با 
اشاره به اینکه تا آخرین لحظه کنار مردم 
خواهیم بود و کمک خواهیم کرد تا مشکالت 
برطرف شود افزود: مشکلی که وجود دارد این 
است که در روزهای بعد و ماه های بعد نیز 
احتمال سیل وجود دارد، سایه تهدید سیل بر 
شهرستان رودبار جنوب همیشه وجود دارد و 
باید یکبار برای همیشه جمع شود.قانعی فر با 
بیان اینکه جلسات متعددی در سطح استان 
و کشور برگزار شده تا از این اتفاق جلوگیری 
شود خاطرنشان کرد: در حال حاضر نماینده 
وزیر کشور در شهرستان رودبار جنوب وجود 
دارد تا یک طرح مطالعاتی دقیق تدوین شود 
تا برای همیشه بحث وقوع سیل از این 
شهرستان جمع شود.وی با اشاره به اینکه 
بیشترین خسارات سیل تقریبا به کشاورزی و 

راه های دسترسی بوده است گفت: محصوالت 
زراعی عمدتا تخریب شده است، خسارت 
کشاورزی نیز برآورد هزینه شده و به ستاد 
بحران استان و کشور ارسال شده است.
فرماندار شهرستان رودبار جنوب عنوان کرد: 
در بحث کشاورزی دو تصمیم گرفته شده و با 
فوریت احیای چاه های کشاورزی و قنوات در 
دستور کار جهاد کشاورزی و گروه های 
جهادی قرار گرفته است.وی با بیان اینکه بر 
اثر سیل ۱۳ پل بسیار بزرگ تخریب کامل 
شده و تعدادی زیادی از آب نماها در جاده های 
شهرستان نیز کامال تخریب شده است افزود: 
در بحث بازسازی راه ها تعریض راه ها نیز باید 
در دستور کار قرار بگیرد.قانعی فر تصریح کرد: 
همانطور که از نام شهرستان مشهود است در 
رودبار جنوب رودهای زیادی جاری بوده و در 
یک بارندگی حوزه های آبریز ما زیاد شده و 
سرانجام سیل می شود.وی با اشاره به اینکه در 
سالهای اخیر که خشکسالی بوده است 
متاسفانه مسیر رودخانه ها به زمین های 
کشاورزی تبدیل شده و این مسیرها مسدود 

شده است گفت: این آبهای روان باید به تاالب 
جازموریان هدایت شود که نیاز به یک طرح 
مطالعاتی جامع است.فرماندار شهرستان 
رودبار جنوب با بیان اینکه اعتبارات محدود 
است اما امیدواریم بعد از طرح مطالعاتی 
بالفاصله اجرایی شود اظهار داشت: با توجه به 
اینکه از ابتدای سال جاری درگیر سیل بودیم 
اما از کرونا غافل نشده ایم و با همکاری سایر 
نهادها اقدامات برای پیشگیری از شیوع 
بیماری در شهرستان انجام شده است.وی با 
اشاره به اینکه دو پست قرنطینه در ورودی و 
خروجی رودبار جنوب ایجاد شده و راه ها 
کنترل می شود گفت: امیدواریم که شیوع 
کرونا در رودبارجنوب کم باشد و تاکنون فقط 
یک مورد مثبت کویید۱۹ در رودبار جنوب 
داشته ایم.قانعی فر با تقدیر از تمام دستگاه های 
اداری، نیروهای مسلح و گروه های جهادی که 
در منطقه سیل زده حضور داشته و همکاری 
کردند افزود: امیدواریم که این همکاری ها تا 
پایان مشکالت مردم سیل زده ادامه داشته 

باشد.

رییـس محیـط زیسـت عنبرآبـاد ادعـای دفـن 
غیراصولـی زبالـه  در ایـن شهرسـتان را رد کـرد 
و گفـت: برخـی زباله هـا خـارج از سـایت تخلیه 
شـدند که ایـن موضـوع پیگیری شـد. چنـد روز 
گذشـته تصاویری در فضای مجازی منتشـر شد 
کـه ادعـا شـد زباله  هـا در عنبرآبـاد غیـر اصولی 
دفـن می شـود.هم چنین گفتـه شـد زبالـه های 
عفونی بیمارسـتان ها و پسـماندهای شـهری در 
نزدیکـی روسـتای میثم آبـاد و شـهرک عدالـت 
جان اهالـی ایـن منطقـه را به خطـر می انـدازد.
متداول تریـن روش دفـع زبالـه، دفن بهداشـتی 
زباله اسـت.البته دفن بهداشـتی بدین معنا است 
کـه بـدون ایجـاد مشـکالت و خطـرات زیسـت 
محیطـی و بهداشـتی باشـد.برای اطـالع از ایـن 
موضوع با رییـس محیط زیسـت عنبرآباد تماس 
گرفتیم.نرگـس افشـارمنش گفت:  اینکـه گفته 
می شـود زباله به صـورت غیراصولـی و و نزدیک 
به منازل مسـکونی دفن می شـود اغراق اسـت.او 
افزود: روز گذشـته از سـایت زباله بازدید میدانی 
داشـته ایم.او گفت: سـایت دفن زبالـه مجوزهای 
محیط زیسـت و آب منطقـه ای را دارد و مکان آن 
مشکل ندارد.افشـارمنش در پاسـخ به این که آیا 
سـایت دفن زبالـه در نزدیکـی منازل مسـکونی 
اسـت اظهار کـرد: سـایت ۳کیلومتر از روسـتای 
میثم آبـاد فاصلـه دارد.او افـزود: نزدیـک تریـن 
محل سـکونت به سـایت شـهرک عدالت اسـت 

که با قریب بـه ۱۰ خانوار در ۱ کیلومتری سـایت 
قـرار دارد.در ایـن میـان کـه نگرانی هایـی برای 
دفـن زبالـه در محـدوده چاه هـای کشـاورزی و 
حوزه آبریز جازموریان وجـود دارد.رییس محیط 
زیسـت عنبرآبـاد در ایـن خصـوص بـا صراحت 
گفت: سـایت دفن زباله یـک تپه ماهوری اسـت 
کـه بعـد از آن اصـال چـاه کشـاورزی نیسـت.
فرماندار عنبرآبـاد در این خصوص گفت: سـایت 
دفـن زبالـه دارای مجـوز محیـط زیسـت اسـت.
رییسـی افزود: شـهرداری برای دریافـت مجوز ۲ 
سـال در حال اقـدام بـود و ۷۵ میلیـون پرداخت

 کرده است.
رانندگان تخلف کردند

راننـدگان  تخلـف  از  افشـارمنش  نرگـس 
ماشـین های حمل زباله خبـر داد.او گفت: برخی 
راننده هـا بـرای این کـه بـار خـود را سـریع تر 

تخلیـه کننـد آن را خـارج از سـایت ریخته اند.به 
گفته وی شـهرداری از چند روز گذشـته اقدام به 
جمـع آوری زباله های موجـود در اطراف سـایت 
کـرده اسـت.او همچنیـن گفـت: از شـهرداری 
عنبرآباد خواسـته شـده در محل سـایت نگهبان 
گذاشـته شـود و نظـارت صـورت گیرد.افشـار 
منش افزود: قرار شـد شهرداری سـایت را حصار 
کشـی کند.یکی دیگـر از نگرانی هـا در خصوص 
زباله هـای شهرسـتان عنبرآبـاد بحـث زباله های 
عفونی اسـت کـه ادعا شـده اسـت بـدون رعایت 
نـکات بهداشـتی دفـن می شـوند.رییس محیط 
زیسـت عنبرآبـاد گفـت: برخـی مواقـع ممکـن 
اسـت کادر درمان بـه اشـتباه زباله هـای عفونی 
را همـراه در زباله هـای غیرعفونـی می اندازند.او 
افزود: عنبرآباد بیمارسـتان ندارد و مراکز درمانی 

محدودتـر اسـت.

قرعه تقصیر به نام رانندگان حمل زباله عنبرآباد افتاد
به گفته رییس محیط زیست عنبرآباد: به دلیل تخلف رانندگان هنگام تخلیه زباله، قرار است دور سایت دفن زباله 

عنبرآباد حصار کشیده شود

سیل جنوب استان را تهدید می کند

محمدرضا ساردوئی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد 
کشاورزی جنوب کرمان در پاسخ به پیگیری  خبرنگار گروه استان 
های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: با حذف تعرفه 
صادرات محصوالت کشاورزی جنوب کرمان، به ویژه محصول 
پیاز و سیب زمینی کشاورزان با مشکل بارگیری و ارسال محصول 

مواجه شده اند.
او افزود: اکنون فصل برداشت پیاز و سیب زمینی در جنوب کرمان 
است و از تاریخ ۱۵ اسفندماه تا ۱۲ فروردین ماه با حذف طرح تعرفه 
محصوالت صادراتی  کشاورزان اقدام به صادرات محصولشان 

کردند که اکنون محصول کشاورزان برزمین مانده است.
ساردوئی بیان داشت: محصوالت کشاورزی جنوب کرمان به 
کشور های افغانستان و عراق صادر می شود که با نبود تعرفه ویژه 
صادرات به ازای هر کیلوگرم محصول صادراتی ده هزار تومان 
دریافت می شود.معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد 
کشاورزی جنوب کرمان بیان داشت: اگر این مشکل حل نشود و 
محصول کشاورزان بالتکلیف بماند حداقل سیصدهزارتن محصول 

پیاز جنوب کرمان از بین خواهد رفت.
او تصریح کرد: با توجه به این که محصول تولیدی اکنون به 
بازار های داخلی ارسال می شود، اما سود حاصل از فروش بازار 
داخلی با میزان صادرات برابری نمی کند و کشاورزان جنوب در 

این زمینه مشکل دارند.
حمید رفیعی یکی از پیاز کاران جنوب هم ضمن ابراز گالیه مندی 
از وضعیت موجود گفت: اکنون کشاورزان جنوب کشاورزان برای 
برداشت محصولشان مشکل دارند و بیش ازپانصد کامیون از 
جنوب کرمان در مرز عراق برای ورود و صادرات معطل حذف 

تعرفه مانده اند.
او افزود: برداشت پیازدر جنوب کرمان از دی ماه آغاز شده  و تا 
اول خرداد ماه ادامه خواهد داشت و اگر روند به همین منوال باشد 
محصول تولیدی و برداشت شده درزمین های کشاورزی از بین 
خواهد رفت و به یک معضل زیست محیطی و بهداشتی تبدیل 

می شود.
با پیگیری موضوع از سوی استانداری کرمان استاندار کرمان 
گفت:به طور طبیعی و معمول مصوبه حذف تعرفه تا آخر فروردین 
ماه بیشتر اعتبار ندارد و ما برای لغو همین زمان باقیمانده مکاتبه ای 
با وزرای مربوطه و هیئات دولت داشته ایم که قرار است عصر 

امروز۲۴فروردین ماه جلسه ویژه برگزار و نتیجه اعالم شود.
فدایی افزود:اگر کشاورز و صادر کننده ای در گمرکات برای صدور 

مجوزداخلی مشکل دارند اطالع رسانی کنند ما رفع می کنیم.
فدایی تصریح کرد: در صورت مشکل و دپوی محصول صادراتی 
به کشور های خارجی اگرمشکلی وجود دارد بایستی این مسئله از 

سوی وزارت خارجه پیگیری شود.

زکیه سلیمی
خبرنگار

دست رنج یک ساله 
کشاورزان جنوب کرمان 

در انتظار تصمیم دولت

عامل قتل اعضای خانواده 
رودباری بازداشت شد

بازگشایی مطب های دندانپزشکی در جنوب استان تا ابتدای اردیبهشت ممنوع است

دبیر انجمن خرمای کرمان عنوان کرد: تقریبًا 3۶۰ هزار تن خرما در استان تولید می شود.
وی اضافه کرد: طبق برآورد ما اکنون حدود ۷5 هزار تن خرما در منطقه شرق استان و حدود 35 هزار تن 
هم در انبارهای جنوب کرمان وجود دارد.تکلو افزود: پیش بینی می شود از این میزان حدود 5۰ درصد یا 

پنجاه هزار تن خرما در انبارها بماند که برابر است با میزان خسارت کشاورزان.
وی به صراحت گفت: اغلب این خرماها از نوع مضافتی اســت و در ماه رمضان داخل کشور هم استفاده 

می شود اما با توجه به شیوع کرونا تقاضا به شدت کاهش پیدا کرده است.

ان
گار

رن
خب

اه 
شگ

 با
س:

عک
یم

سن
: ت

س
عک

رنا
 ای

س:
عک

هر
 م

س:
عک

 نو
ان

رم
: ک

س
عک



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

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

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

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

جیرفت: 091314۸۸۶۸4     43213۶۸4-۸5- 034
تلفنخانه کرمان: 034-324۸7477

ایمیل تحریریه: 
kaghazevatan@gmail.com

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

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

گرافیک: فاطمه خواجویی
صفحه آرایی: ندا صفاریان  

روابط عمومی: شکوفه نبی زاده
عکس: یاسر خدیشی

جامعه:  راضیه زنگی آبادی
توزیع: اصغر صانعی

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

714 پیاپــی  شــماره  چهــارم     ســال       1399 فروردیــن   25 دوشــنبه   

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

سامانه ی پیامکی: 10003432117834  نمابر: 021-89776547

یم
سن

: ت
س

عک

راهنمای مردن با گیاهان دارویی
کتاب راهنمای مردن با گیاهان دارویی اولین رمان عطیه 
عطارزاده، داستانی خاص درباره ی دختر جوان نابینایی است 
که به مادرش در کار خشک  کردن، ترکیب و آماده سازی 

گیاهان دارویی برای فروش در بازار کمک می کند.
او در دنیای سیاه چشمانش توانسته است به کمک 
توانایی های دیگرش، اشیا و ابزاری را درک کند که با آن ها 
سروکار دارد. همه چیز برای او در ساختار و انواع مختلف این 
گیاهان و البته رابطه با مادرش معنا پیدا می کند؛ تا اینکه 
روزی برای یک مراسم خانوادگی از خانه بیرون می رود 
و هنگامی که برمی گردد، خیلی چیزها درونش عوض 
می شوند.این اثر یک رمان متفاوت، قصه گو، تجربی و نو 
است که ساختاری قابل تأمل دارد؛ رمانی که در آن تنهایی 
یک مفهوم آشوبنده محسوب می شود و رهایی از آن راه های 

عجیب و گاه خونینی در پیش دارد.
نویسنده با استفاده از موقعیت خاص شخصیت داستان 
و فضای گوتیکی که برای او طراحی نموده، به الیه های 
پر آشوب ذهنی نزدیک شده است که میل به خشونت و 
عشق در آن هم زمان یافت می شود. این دوگانگی بزرگ 
و اساسی، داستان را به سمتی هدایت می کند که برایتان 
قابل پیش بینی نیست و در واقع شما با ذهن غریب راوی و 

رابطه اش با امور بیرونی تنها می مانید.
ساختار روایی کتاب بدون هیچ کار اضافه ای و تنها با روایت 
به موقع وقایع با یک ریتم ثابت پیش می رود و به شخصیتش 
عمق می دهد. تا پنجاه صفحه ی اول هیچ اتفاق خاصی در 
جریان نیست، راوی برای شما از خاطره ها، درونیات و دنیای 

خودش تعریف می کند.

سریال خانه اسکناس
هممون باالخره می میریم اما االن که زنده ایم باید به افتخار زندگی جشــن 

بگیریم.

دیالوگ
شنل/ َشــِنل فیلمی به کارگردانی حسین کندری، نویســندگی حمیدرضا 

بابابیگی و تهیه کنندگی علیرضا شجاع نوری محصول سال ۱۳۹۵ است.
این فیلم در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۶ در سینماهای ایران اکران شده است.

فیلم
 طناب کشی/ بازیکنان دو می شوند و خطی روی زمین می کشند که مرز بین دوگروه  
است ، یک طنابی که وسط آن گره زده شده اســت را دو گروه به دست گرفته و به 
طرف خود می کشند نفر اول گروهی که پایش از خط وسط بگذرد برنده شده است.

بازی های محلی

انتظار زیبایست،
وقتي سایه ي تو ،

از پشت در سرک مي کشد

عکس: حمید رضا امیري مقابله با کروناویروس؛ ستادهای 
بی اختیار استانی

معـاون اسـتاندار کرمـان گفـت: بـرای گرفتـن تصمیمـات بهتـر در سـتاد اسـتانی 
کرونـا بـه اختیـارات بیشـتری نیـاز داریم.

اخیـرا بسـیاری از تصمیماتـی که در سـتاد ملـی مبـارزه با کرونـا گرفته می شـود 
با مصوبـات سـتادهای اسـتانی متفـاوت بـوده و در بعضـی مـوارد آنها را با مشـکل 

مواجـه کرده اسـت.
بطـور مثال در جلسـه ۲۴ اسـفند سـتاد اسـتانی مصوب شـد تـا معادن زغالسـنگ 

موقتـا تعطیل شـوند تـا تصمیـم نهایـی برای آنهـا گرفته شـود.
امـا سـتاد ملـی اعـالم کـرد تولیـد بایـد آغـاز شـود و کارگـران بـه سـر کار خـود 

بازگردنـد.
بر اسـاس ایـن تصمیـم اکنون سـتاد اسـتانی مبارزه بـا کرونـا در کرمـان مجبور به 

تصمیـم بازگشـایی مجـدد این معادن شـد.
این موضوع در مورد اصناف هم صدق می کند.

سـتاد ملـی بـا اعـالم بازگشـایی مجـدد اصنـاف کـم خطـر در واقـع ایـن بسـتر را 
فراهـم کـرد تـا تعـداد زیـادی از آنهـا باز شـوند.

همانطور کـه از دیـروز تعدادی از کسـبه مغـازه های خـود را بـاز کرده انـد و تردد 
بـاالی مـردم در شـهر قابل رویت اسـت.

اما پیـش از ایـن در کرمان جلـوی کار بسـیاری از اصناف کـه احتمال مـی رفت در 
گسـترش ویروس نقـش زیادی داشـته باشـند گرفته شـده بود.

سـتاد کرونـا در کرمان حتـی در بعضی مـوارد اقدامات موثـری انجـام داد که پیش 
از مصوبات سـتاد ملـی بود.

از جملـه آنهـا می تـوان بـه اجرای طـرح زوج و فـرد تردد در شـهر اشـاره کـرد که 
همـان اوایل شـیوع کرونـا در کرمـان صـورت گرفت.

تردد میان استان ها از اول اردیبهشت آزاد است
رییـس جمهـور امروز نیـز در سـتاد ملی مبـارزه بـا کرونا اعـالم کرد: مصوب شـده 

تا تـردد میان اسـتان ها از اول اردیبهشـت آزاد شـود.
ایـن تصمیـم سـتاد ملـی در حالـی اسـت کـه در سـتاد اسـتانی از همـان ابتـدا بر 

کنتـرل شـدید ورود و خـروج اسـتان کرمـان تاکیـد شـد و مـی شـود.
به گفتـه معاون اسـتاندار کرمـان از ابتدای اجرای ایـن طرح ۱۶ ورودی در اسـتان 
کنترل شـده و در طـرح دوم نیـز از ورود افـراد غیربومی به شـهرها هـم جلوگیری 

. شد
محمدصـادق بصیـری افـزود: تـالش کردیـم تـا با ارشـاد مـردم مانـع خـروج آنها 
از اسـتان شـویم در صورتـی کـه سـتاد ملـی فقـط در خصـوص ورودی هـا مصوبه 

داده بـود.
وی ادامـه داد: اکنـون ۶۰ مـکان کنتـرل مـی شـود در اسـتان که تـا ابـالغ مصوبه 

جدید تـا فـردا این مـکان هـا کاهـش پیـدا نمـی کند.
معاون اسـتاندار کرمـان عنوان کـرد: بحـث تعطیلی ایـن طرح نیسـت اما بـا توجه 
به تعداد زیـاد افراد در ایـن مکان ها پیشـنهادی از سـوی نیـروی انتظامـی و علوم 

پزشـکی داشـتیم تا در ۳ شـیفت کار کنند.
وی در ادامـه گفـت: در خصـوص کمـپ مـاده ۱۶ مـی خواهیـم سـتاد ملـی اجازه 
دهـد تـا افـراد بیشـتر از ۳ مـاه آنجـا بماننـد زیـرا ایـن ترخیص آنهـا معضل شـده 

اسـت.
بصیـری معتقد اسـت کـه بایـد اختیاراتـی به سـتاد اسـتانی داده شـود تا بـا توجه 

به شـرایط داخلـی تصمیـم گیـری کنیم.
همانطـور که مشـخص اسـت  برخـی از مصوبـات سـتاد ملی عمـال مصوبات سـتاد 
اسـتانی را بی اثـر می کنـد و ایـن سـوال را پیش مـی آورد که اگـر قرار اسـت همه 
تصمیمـات از تهـران دیکته شـود، دیگـر چه نیـازی بـه سـتادهای اسـتانی مقابله 

بـا کرونا اسـت؟

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

ارگ راین
تاریخ ایران پر از فراز و نشیب های فراوان 

است و کمتر دورانی را دور از تهاجم پشت سر 
گذاشته است. زندگی در چنین شرایطی نیاز به داشتن دژی مستحکم را 

توجیه می کند. یکی از بهترین نمونه های موجود که هرگز در برابر دشمنان 
خود شکست نخورده است ارگ راین کرمان نام دارد.

جاجیم بافی
جاجیم، گونه ای زیر انداز دو رویِه بدون پُرز 
از پارچه کلفتی شبیه به پاِلس، اما نازک تر 

از آن است. بافت آن، در بسیاری از نقاط ایران، رواج دارد و نخ های رنگین 
و ظریف پشمی یا پنبه ای یا تلفیقی از آن ها، تار و پود جاجیم ها را می 

سازند.

در سال گذشته در چنین روزی کاغذ وطن به 

مشکالت دندان پزشکی 
در جنوب پرداخت.

جاذبه

صنایع

سال گشت

داستان کپر....
isna.newsاز صفحه

مقایسه دهلی نو قبل و بعد از کرونا
tabnak از صفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

چشونی َرنِگ َدریاِی شماله

ِسپاِه َخنَجری جــــاِی ِمناله

َسِر ُکهتی مِث ُکنِگ ُمَضوتی

ُسُرنی َشهِد ُخرمای گوردیاله

شاعر : یوسف مجیدی

ناِزت  ِگرونه  به  دل  کشیِدن  سخِته

َور  ساز   مرام   تو   چمیدن  سخته

ای  بس  که  بُلنده  کوه  تنهایِی  تو

بی پرده بُُگم به تو   رسیِدن  َسخته

شاعر : بانو سعیده فیروزی

ِمث   ُموِجَزه  زیِر   َکَدمی   راه   اََگرِده

َور    آِسموِن   َغمَزه وونی  شاه  اََگرِده

ُهمُشو ِچه بََرشِخن َسر وِشیکاِل نِگاروم

ِشش ُدنگ تَمونِه دور َسری  ماه  اََگرِده

شاعر : مهدی جاللی

         در توییتر چه می گویند؟

صدها نفر در انگلیس به دلیل نقــض قرنطینه جریمه کرونا به کاخ امپراتوری ژاپن هم رسید.
شدند.

تردد بین استانی ۳۰ درصد افزایش یافت.


