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ما را در تلگرام دنبال کنید
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نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد:

تجدید نظر در مصوبه دستمزد 
کارگران ضرورت دارد
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زخم کاری کرونا بر تن اقتصاد استان
گردشگریدرمرزنابودی،کشاورزیتعطیلوبازرگانیدربنبست

محدودیتکروناییحداقل2هفتهدیگردرجنوباستانادامهدارد
رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت از ادامـه 
داشـتن محدودیـت هـای کرونایـی در جنوب اسـتان 
خبـر داده و تاکید کـرد: »محدودیت هـای کرونایی در 

جنوب اسـتان بـه رفتـار مـردم بسـتگی دارد و حداقل 
تا 2 هفتـه دیگر بـه طور صـد درصـد ادامـه دارد و بعد 
از آن بـا توجـه بـه شـیب ابتـا در مـورد آن تصمیـم 

گیـری مـی شـود و تـا آن زمـان 
همـه قوانیـن تصویب شـده الزم 

االجـرا هسـتند.«

۹.۵درصدمبتالیاناستان
ازمیانکادردرمان

رادیونمایشبرای
گروههایتئأتری

فراخوانداد

فرماندار رودبارجنوب ریختن خیار را درسطح شهر رودبار 
تکذیب و ویدیو منتشر شده را متعلق به گذشته دانست

تعداد مبتایان به کرونا در استان به 442 نفر رسیده که از این 
آمار 42 نفر از کادر درمانی هستند

خبراعتراضخیارکاران
رودبارجنوبتکذیبشد

 بنا بر اعام علوم پزشــکی کرمان با قطعی شــدن ابتای ۱۵ نفر 
دیگر به کرونا، تعداد کل مبتایان در اســتان کرمان به 442 نفر 

رســید.۱۳ نفر از این ۱۵ نفر مربوط به حوزه علوم پزشــکی کرمان و 2 نفر مربوط به 
رفسنجان هســتند. همچنین ۱۰ نفرشان مرد و پنج نفرشــان زن اعام شدند.در 24 
ساعت گذشته کسی بر اثر ابتا به کرونا در اســتان کرمان فوت نکرده تا تعداد قربانیان 

همان 4۷ نفر بماند.
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آغاز طرح فاصله گذاری 
هوشمند در جنوب استان

 رئیـس مرکـز بهداشـت شهرسـتان جیرفـت: بـا توجه به 
شـروع طـرح فاصلـه گـذاری هوشـمند که توسـط سـتاد 

ملـی مقابلـه بـا کرونـا مصـوب شـد، ایـن طـرح در جنـوب اسـتان نیـز اجرایی می شـود 
و اصنـاف کـم خطـر مشـخص شـده توسـط سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونـا کـه در سـایت 
salamat.gov.ir ثبـت نـام کـرده اند، پـس از دریافـت کد مجـوز فعالیـت، مجاز به 

بازگشـایی صنـف مشـخص شـده هسـتنند.

ادامهمطلبرادر
صفحه3بخوانید

صفحه2را
بخوانید

صفحه3را
بخوانید
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کشف ۱۲ هزار ماسک قاچاق 
در کرمان

معطلی محموله های پسته و خرمای کرمان در ساحل

مس کرمان به عنوان قهرمان لیگ برتر 
هند بال معرفی شد

رادیو نمایش برای گروه های تئأتری فراخوان داد
ــی  ــده انتظام ــنا/کرمان فرمان ایس
ــف ۱2  ــان از کش ــتان کرم شهرس
هــزار ماســک قاچــاق در عملیــات 
ــری ۳4  ــی کانت ــوران انتظام مام
باغیــن ایــن شهرســتان خبــر داد.

ســرهنگ "محمدرضــا فــداء" 
ــر  ــن خب ــات ای ــریح جزیی در تش
گفــت: در راســتای اجــرای طــرح 
ــا قاچــاق کاال، مامــوران  ــارزه ب مب
انتظامــی کانتــری ۳4 باغیــن 
هنــگام پایــش محــور »بردســیر– 
کرمــان« بــه یــک دســتگاه 
ــکوک و  ــژو 4۰۵ مش ــودروی پ خ

آن را توقیــف کردنــد.
ــی  ــوران در بازرس ــزود: مام وی اف
از  ایــن خــودرو موفــق شــدند ۱2 
ــه ارزش  ــاق ب ــک  قاچ ــزار ماس ه

۸۰۰ میلیــون ریــال را کشــف و 
ــتگیر  ــز دس ــودرو را نی ــده خ رانن

ــد. کنن
فــداء بــا اشــاره بــه تحویــل متهــم 
بــه مراجــع قضایــی خاطــر نشــان 
کــرد: مقابلــه بــا کســانی کــه 
ــد  ــردم قص ــامت م ــث س در بح
ــتور  ــد در دس ــی دارن ــود جوی س
کار پلیــس کرمــان  بــوده و بــا 
متخلفــان و ســودجویان بــه 
شــدت برخــورد مــی شــود 
ننــد در  و شــهروندان مــی توا
صــورت مشــاهده هرگونــه مــوارد 
مشــابه در ایــن خصــوص، مراتــب 
ز طریــق  را در اســرع وقــت ا
ــاع  ــس اط ــه پلی ــامانه ۱۱۰ ب س

دهنــد.

ویروس کرونا بر بسیاری از کسب و کارها تاثیر 
گذاشته و شرایط اقتصادی را با دشواری هایی 
مواجه ساخته است. صادرات محصوالت کشاورزی 
یکی از بخش هایی است که به دلیل شیوع کرونا با 
چالش های جدی مواجه شده و خسارت زیادی 
به صادرکنندگان وارد کرده است. به گفته ی 
رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق کرمان بسیاری از 
محموله های صادراتی در مرزها مانده اند و تعدادی 
از محموله ها نیز به مبدا برگشت داده شده اند. از 
سوی دیگر به دلیل طوالنی شدن زمان ارسال 
و ماندن محموله ها در مرزها، گواهینامه های 
گمرک، استاندارد و قرنطینه های نباتی و… 
باطل شده اند و برخی از این محموله ها باید به 
مبدا بازگردند، تخلیه شوند و مجددا نمونه برداری 

و به مرزها حمل شوند.به گزارش روابط عمومی 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، 
محمدعلی محمدمیرزائیان در نشست بررسی 
خسارت های وارده به اقتصاد کرمان بر اثر شیوع 
بیماری کرونا، با اشاره به تاثیر بیماری کرونا در 
تجارت به ویژه صادرات بیان کرد: »پیش از شیوع 
این بیماری، ۳۰ تا 4۰ درصد شرکت های صادراتی 
به دلیل مشکات برگشت ارز، صادرات نداشتند 
اما سایر صادرکنندگان نیز در دوران کرونا با 
مشکات بسیاری روبه رو شده اند«.وی افزود: 
»در حال حاضر بسیاری از محموله های صادراتی 
صادرکنندگان بین 2۰ تا ۳۰ روز در مرزها مانده اند 
و امکان حمل جاده ای و یا ریلی آن ها وجود ندارد، 
تعدادی از محموله ها به مبدا برگشت داده شده اند 

و تعدادی دیگر برای صادرات از طریق حمل و نقل 
دریایی اقدام کرده اند«.رئیس کمیسیون بازرگانی 
اتاق کرمان ادامه داد: »برخی محموله های پسته 
و خرمای صادراتی استان دو ماه است در ساحل 
مانده اند، منتظر کشتی هستند و با توجه به این که 
بار آن ها مواد فاسدشدنی است، صادرکنندگان با 
خسارت های زیادی روبه رو می شوند«.وی اظهار 
کرد: »از سوی دیگر طوالنی شدن زمان ارسال و 
ماندن محموله ها در مرزها، گواهینامه های گمرک، 
استاندارد و قرنطینه های نباتی و… باطل شده اند 
و برخی از این محموله ها باید به مبدا بازگردند، 
تخلیه شوند و مجددا نمونه برداری و به مرزها حمل 
شوند که هزینه های بسیاری را به صادرکنندگان 
تحمیل می کند«.محمدمیرزائیان گفت: »هر 

سال ۵۰ تا ۶۰ هزار تن پسته استان به چین صادر 
شده اما سال گذشته تنها هشت هزار تن پسته به 
این کشور صادر شد و این بازار را از دست دادیم که 
البته پیش بینی می شود با وجود بیماری کرونا ۵۰ 
هزار تن پسته استان در سال جاری صادر نخواهد 
شد«.وی در رابطه با خرما با بیان این که ۵۰۰ هزار 

تن از این محصول در انبارها موجود است، بیان 
کرد: »متاسفانه دولت قصد دارد برای کنترل 
خرمای مورد نیاز برای ماه مبارک رمضان، عوارض 
صادراتی برای این محصول در نظر بگیرد در حالی 
که چندین برابر نیاز بازار داخل، خرما وجود دارد و 

نباید این عوارض وضع شود«.
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آغاز به کار »شاد« پلت فرم اختصاصی آموزش و پرورش در کرمان
مدیرکل آمــوزش و پرورش اســتان کرمان 
از بهره برداری "شــاد "شــبکه آموزشــی 
دانش آمــوزان، پلت فــرم اختصاصی وزارت 

آموزش و پرورش خبر داد.
احمد اســکندری نســب مدیر کل آموزش 
وپرورش استان کرمان دیروز در جلسه ستاد 
پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در آموزش و 
پرورش استان کرمان، تداوم جریان آموزشی 
در شــرایط تعطیلی مدارس به علت شــیوع 
ویروس کرونا ضروری دانســت و گفت: پلت 
فرم اختصاصی آموزش و پرورش به نام "شاد" 
با مالکیت وزارت آموزش و پرورش با کاربری 

صرفاً آموزشی آماده شده است.
او بیان داشت: در این اپلیکیشن، آموزش های 
مجازی همکاران به صورت سیســتماتیک و 
منسجم صورت می گیرد و امکان استفاده از 
فعالیت های ثبت شده دانش آموزان به عنوان 
مستندی برای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 

دانش آموزان وجود دارد.
او بــا بیان اینکــه از 22 فروردیــن ماه ورود 
مدیران، معلمان و دانش آموزان دوره ابتدایی 
به پلت فــرم اختصاصی آمــوزش و پرورش 
آغاز شده اســت، گفت: زمان و نحوه ورود و 
بهره برداری مدارس متوسطه، متعاقباً اعام 

خواهد شد.
مدیرکل آمــوزش و پرورش اســتان کرمان 
تاکید کرد: مدیران معلمــان و دانش آموزان 
دوره ابتدایی می توانند اپلیکیشــن "شاد" را 
http://Shaddl. با مراجعه بــه آدرس

medu.ir دریافت و نصب نمایند.
اسکندری نسب از پوشش بیش از ۷۵ درصد 
دانش آموزان از طریــق آموزش مجازی خبر 
داد و گفت: سایر دانش آموزان که به اینترنت و 
فضای مجازی دسترسی ندارند از طریق تهیه 
بســته های یادگیری مهارت محور پوشــش 

داده شده اند.

تیم هندبال مس کرمان به عنوان قهرمان لیگ 
برتر معرفی شد.به گزارش خبرگزاری فارس، 
شیوع ویروس کرونا در ایران موجب شد تا تمام 
مسابقات ورزشی تعطیل شود. فدراسیون هندبال 
هم در همان روزهای ابتدایی اعام کرد که 
رقابت های این رشته موقتاً تعطیل است، اما حاال 
خبر می رسد که لیگ برتر هندبال به خط پایان 
رسید.به گفته علیرضا پاکدل، رئیس فدراسیون 
هندبال پس از برگزاری جلسات مختلف تیم مس 
کرمان با 2۰ امتیاز به عنوان قهرمان این دوره از 
مسابقات لیگ برتر معرفی می شود.پس از مس 
هم تیم های شهید شاملی کازرون با ۱۶ امتیاز، 
ذوب آهن با ۱4 امتیاز و سپاهان با ۱2 امتیاز در 
رده های اول تا چهارم قرار گرفتند.با توجه به این 
رده بندی تیم های مس کرمان و شهید شاملی 

کازرون نماینده های ایران در رقابت های جام 
باشگاه های آسیا خواهند بود. اگر هر کدام از 
این دو تیم به دالیلی نتوانند راهی مسابقات 
شوند، اولویت با به ترتیب با تیم های ذوب آهن و 

سپاهان خواهد بود.

اگر شـما جـز هنرمندانی هسـتید که بـه دلیل 
شـرایط ایـن روزهـا بـا تعطیلی اجـرا روبـه رو 
هسـتید، اجرای تئاتر در رادیـو نمایش فرصتی 
برای حمایت شـما در روزهای کرونایی اسـت.
به گزارش رسـیده، رادیو نمایـش آمادگی دارد 
اجراهایـی کـه بتوانند تنظیـم رادیویی شـوند 
را در اسـتودیوهای تولیـد این شـبکه با حضور 

و معرفـی خـوِد اعضـای گـروه، ضبـط کنـد و 
در فهرسـت پخـش برنامـه هـای خـود جـای 
دهد.گـروه هایـی کـه تمایـل بـه اسـتفاده از 
ایـن فرصت دارنـد می تواننـد از طریق نشـانی 
  namayesh_studio8@ اینستاگرام
 admin_studio8@ و یا ارسـال پیام به
در فضـای مجـازی اعـام آمادگـی کـرده و 
نمایـش خـود را تـا پایـان قرنطینـه، رادیویـی 

کننـد.
پخشمجموعهرادیویی»مدافعان
سالمت«ازامشبدررادیونمایش

از بیسـت و سـوم فروردیـن مـاه، زندگـی 
پرسـتاران و پزشـکان فـداکار مبارز بـا بیماری 
کرونـا در قالـب مجموعـه رادیویـی »مدافعان 
سـامت« به روی آنتـن رادیو نمایـش می رود.
نمایـش »مدافعان سـامت« عنـوان مجموعه 

نمایشـی پنج قسـمتی اسـت که درباره زندگی 
و فداکاری پزشـکان و پرسـتارانی چـون دکتر 
شـیرین روحانـی راد،دکتـر حسـین کرمـان 
پور،دکتـر سـید مظفر ربیعـی ،پرسـتار نرگس 
خانعلـی زاده و پرسـتار رامیـن عزیـزی فـر به 
نـگارش در آمده اسـت .این مجموعه نمایشـی 
توسـط راشـین کوشـا، زهرا کولیونـد، علیرضا 
غنچی فشـکی ، زینـب آرمند و هاجر کوشـکی 
از نویسـندگان حرفه ای نمایش هـای رادیویی 
نوشـته شـده اسـت کـه نگاهـی بـه لحظـات 
فـداکاری حافظـان سـامت دارد.مجموعـه 
»مدافعـان سـامت« بـه کارگردانـی مهـدی 
نمینـی مقدم ،تهیـه کنندگی ژالـه محمد علی 
، صدابـرداری جعفـر جودتی،افکتـوری نازنین 
حسـن پورو بـا هنرمنـدی بازیگـران اداره کل 
هنرهـای نمایشـی رادیـو از سـاعت 2۰:۱۵ 
دقیقـه بـه روی آنتـن رادیـو نمایش مـی رود.

خدیشی _ روزنامه کاغذ وطن

هوالباقی

غـم از دسـت دادن عزیزان و به سوگ نشسـتن 
و  تأسـف  بـا کمـال   . می خواهـد  عظیـم  صبـری 
تأثـر مصیبـت وارده  را تسـلیت عـرض نمـوده، از 
درگاه ایـزد منـان بـرای عمـوی گرامیتـان مرحـوم 
مغفـور "اسـماعیل احمدی"رحمـت واسـعه و برای 
جنابعالـی و بازمانـدگان صبر و شـکیبایی مسـئلت 

می نمایـم.

جناب آقای دکتر حمزه احمدی
مدیرکل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان

ان
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معرفیموسیقیمحلی
23شهرستاناستان

درفضایمجازی
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان 
گفت: »در طول ایام نوروز۱۳۹۹ جاذبه های تاریخی، فرهنگی و 
گردشگری ثبت جهانی و شاخص استان کرمان از طریق فضای 
مجازی معرفی شد«.به گزارش فردای کرمان به نقل از روابط 
عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان کرمان، فریدون فعالی با اشاره به این که استان کرمان دارای 
هفت اثر و یک شهر ثبت جهانی است، اظهار کرد: »در طول ایام 
نوروز جاذبه های تاریخی، فرهنگی و گردشگری استان از طریق 
سامانه ی اطاع رسانی miras.kr.irو صفحه ی اینستاگرام 
Kerman_cthh این اداره کل معرفی شد«.وی با بیان این که 
معرفی جاذبه های گردشگری استان کرمان در فضای مجازی به 
دلیل شیوع ویروس کرونا و عدم حضور گردشگران در این مکان ها 
صورت گرفته است، افزود: »در طرح گردشگری مذکور بناهای 
تاریخی، مناطق گردشگری، آبشارها، دریاچه ها، کوه ها، روستاهای 
تاریخی و موسیقی  محلی 2۳ شهرستان استان کرمان به زبان های 
فارسی، انگلیسی و چینی معرفی شده است«.فعالی با بیان این که 
خوشبختانه تعداد زیادی از گردشگران کشورهای خارجی در 
فضای مجازی از جاذبه های گردشگری استان کرمان بازدید 
کرده اند، بیان کرد: »امیدواریم پس از مهار ویروس کرونا شاهد 
حضور گردشگران خارجی در اماکن تاریخی و مناطق گردشگری 
استان کرمان باشیم«.وی با اشاره به این که گردشگری مجازی در 
شناساندن قابلیت های تاریخی و گردشگری استان کرمان کمک 
زیادی می کند، اضافه کرد: »ظرفیت های گردشگری مذکور به 
صورت نماهنگ در فضای مجازی پخش شده است«.مدیر کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان خاطرنشان 
کرد: »امیدواریم مردم در شرایط شیوع ویروس کرونا بتوانند از 
فرصت بوجود آمده در محیط خانه استفاده کنند و از طریق فضای 
مجازی آثار تاریخی، فرهنگی و گردشگری کشور ایران را مورد 

بازدید قرار دهند.«

حوزه صنایع دستی در استان 
میراث
کرمان با وجود قدمت، توانایی و فرهنگی

ظرفیت های فرهنگی، انسانی و 
غیره، از کیفیت و تنوع بسیار باالیی برخوردار 
است که با رونق گیری بازار این صنعت طی 
سال گذشته، اکنون در مسیر جهش تولید قرار 
گرفته است.ارزش افزوده نسبتا باال، کم بودن 
هزینه ها، آموزش آسان و در دسترس و 
جذابیت از جمله مزایای صنایع دستی کرمان 
است که بازار تولیدات آن را در دنیا پررونق و 
زمینه اشتغال بسیاری از افراد را فراهم کرده 
است.در حال حاضر ۶۰ رشته صنایع دستی در 
استان کرمان مشغول به فعالیت است که از 
نظر آماری در کشور کم نظیر محسوب می 
شود، هر چند به دالیل متعدد از لحاظ کیفی 
نواقص و نقاط ضعفی در این بخش وجود دارد.
طی سال های اخیر اقدامات و برنامه ریزی 
های موثری در راستای احیا و رونق هنر صنایع 
دستی در استان کرمان برداشته شده که 
نیز در پی داشته، که  را  توفیقات خوبی 
اشتغالزایی، تقویت اقتصاد خانوارها و جهانی 
شدن برخی از محصوالت تولیدی کرمان از 

جمله این موارد است.
رشد1۰۰درصدیصادراتچمدانی

صنایعدستیدرسال۹۸
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان کرمان 
گفت: از آنجایی که سال ۹۸ به عنوان رونق 
تولید از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری 
شد معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی 
اداره کل میراث فرهنگی برنامه های خود را 
حول رونق تولید تنظیم کرد که در این مسیر 
شاهد موفقیت های چشمگیری بودیم.کاظم 
حسین زاده با اشاره به هدف گذاری اشتغال 
در حوزه صنایع دستی استان کرمان تصریح 
کرد: در سال ۹۸ برای ۷۰۰ نفر در این بخش 
اشتغالزایی انجام شده، که بخشی از آن در 
مناطق محروم این استان است.وی بیان کرد: 
در راستای حمایت از کارگاه های تولید صنایع 
دستی و به منظور رونق تولید تسهیات قرض 
الحسنه به مبلغ 2۸ میلیارد و ۹۸۰ میلیون 

ریال به متقاضیان اعطا شد.معاون صنایع 
دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی استان کرمان اظهار داشت: 
همچنین با توجه به رونق گردشگری خارجی 
در ابتدای سال ۹۸ و افزایش ورود گردشگر 
به استان کرمان شاهد رشد ۱۰۰ درصدی 
نی در حوزه صنایع دستی  صادرات چمدا
۹۷ بودیم.وی با اشاره به  نسبت به سال 
دستاوردهای حوزه صنایع دستی کرمان 
تاکید کرد: کسب 2۱ نشان ملی مرغوبیت آثار 
صنایع دستی در مسابقات نشان ملی مرغوبیت 
و کسب دیپلم افتخار جشنواره سراسری فجر 
صنایع دستی در تهران در رشته شالبافی در 
سایه تاش های هنرمندان کوشای این استان 
در سال ۹۸ به دست آمد.حسین زاده افزود: 
مشارکت در 2۵ نمایشگاه سراسری داخلی 
صنایع دستی و شرکت در ۶ نمایشگاه صنایع 
دستی خارج از کشور از جمله افدامات برای 
معرفی، بازار یابی و فروش تولیدات صنایع 
دستی استان کرمان طی سال گذشته بود.
وی گفت: چاپ کتاب 2 زبانه معرفی صنایع 
دستی کرمان با تاکید بر رشته های شاخص 
و بومی این استان به تیراژ یک هزار و ۵۰۰ 
نسخه و چاپ 2۵ هزار نسخه کاتالوگ 2 زبانه 
در رشته های شاخص و بومی در رشته های 
پته دوزی، گلیم شیریکی پیچ، گلیم چهل 
ماشوله، مسگری و چاقوسازی راین نیز در سال 

رونق تولید انجام پذیرفت.معاون صنایع دستی 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی استان کرمان بیان کرد: در سال ۹۸ 
تعداد پنج هزار هنرجوی عاقمند به هنرهای 
سنتی و صنایع دستی در قالب تفاهم نامه با 
دستگاه های اجرایی بهزیستی، اداره کل زندان 
ها، کمیته امداد و فنی و حرفه ای آموزش های 
صنایع دستی را فرا گرفتند.وی ادامه داد: 

برای معرفی و حمایت اقتصادی از هنرمندان 
صنایع دستی، معاونت صنایع دستی میراث 
فرهنگی در برگزاری ۱۶ بازارچه موقت صنایع 
ر قلعه محمود شهر  دستی و پنجشنبه بازا
کرمان مشارکت و همکاری فعاالنه در سال 
گذشته داشت. حسین زاده تصریح کرد: در 
کنار توفیقات بزرگ، مشکاتی نیز در سال 
گذشته وجود داشت که کمبود حمایت های 
بیمه ای از هنرمندان و برگزار نشدن نمایشگاه 

سراسری صنایع دستی در استان به سبب 
محدودیت های اعتباری در سال ۹۸ از جمله 

این موارد بود.
برنامههایبخشصنایعدستیبرای

جهشتولید
معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره 
کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

گفت: با توجه به نامگذاری سال جاری با عنوان 
جهش تولید در راستای تحقق منویات مقام 
معظم رهبری برنامه های خود را حول محور 
جهش تولید تنظیم کرده است.وی بیان کرد: راه 
اندازی خانه صنایع دستی در مرکز این استان به 
منظور توسعه و ترویج صنایع دستی در راستای 
آموزش به عاقمندان و تربیت نیروی کار 
ماهر در رشته هایی که قابلیت تجاری سازی 
دارند، در دستور کار برای سال ۹۹ قرار دارد.
حسین زاده با اشاره به کیفیت افزایی و باال بردن 
قدرت رقابت صنایع دستی این استان تاکید 
کرد: مطالعه، تحقیق، پژوهش، نمونه سازی 
محصوالت صنایع دستی متناسب با سلیقه 
بازار مصرف در راستای کاربردی کردن آثار 
صنایع دستی و تجاری سازی آن از اولویت های 
معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی 
کرمان در سال جهش تولید محسوب می شود.
وی ادامه داد: ایجاد مرکز آفرینش صنایع دستی 
در روستاهای هدف صنایع دستی استان، راه 
اندازی دبیرخانه شهر جهانی گلیم در سیرجان، 
انعقاد تفاهم نامه با اداره کل کمیته امداد و 
بهزیستی در راستای حمایت از تولید کنندگان 
صنایع دستی و هنرهای سنتی به منظور جهش 
تولید در این هنر و صنعت و معرفی صنایع 
دستی استان کرمان از طریق صدا و سیما مرکز 
استان و شبکه سراسری شما نیز امسال به طور 

جدی پیگیری می شود.

ایسنا/ مدیرکل ارتباطات و فناوری 
اطاعات استان کرمان با بیان اینکه گزارش

در استان کرمان حداقل ۱4۰ تا ۱۵۰ 
درصد افزایش تراکنش کسب و کار دیجیتال را در 
دوران کرونایی داشته ایم، گفت: ترافیک پهنای باند 
ما که همیشه در شاخص توسعه یافتگی استان 
پایین بود، در دو ماه اخیر از چند استان فعال کشور 
نیز باالتر رفت و از ۶۷ گیگ بایت پهنای باند به ۱2۰ 
گیگ بایت رسیدیم.»مسعود الهامی« در گفت وگو 
با ایسنا درباره افزایش 4 برابری سرعت اینترنت های 
خانگی در دوران کرونایی اظهار کرد: افزایش سرعت 
اینترنت طرح جدید وزیر ارتباطات است که فعا 
برای استان های قم و تهران اجرایی شده و تازه وارد 
فاز عملیاتی شده است و با ربع ایرادات و نیازمندی 
ها، در سایر استان های کشور نیز اجرایی خواهد 
شد.وی افزود: قبل از نوروز ۹۹ با اجرای طرح های 
محدودیتی که در سطح کشور اجرا شد، وزیر 
ارتباطات ۱۰۰ گیگ اینترنت رایگان برای 
مشترکان خانگی اباغ کرد که ترافیک سنگین و 
فشار زیادی به شبکه وارد کرد و مشکل عمده 
کمبود IP را به وجود آورد ضمن آنکه از سوی دیگر 
اینترنت گوشی تلفن همراه کمتر استفاده شد. 
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطاعات استان کرمان 
درباره برخی از انتقادات نسبت به کندی سرعت 
اینترنت بیان کرد: البته بعد از چند روز این طرح لغو 
شد و در حال حاضر اگر کسی با سرویس اینترنت 
خود مشکل دارد می تواند از طریق تماس با شماره 
تلفن ۱۹۵ یا مراجعه به سامانه الکترونیکی با همین 
عنوان، شکایت خود را اعام کند.الهامی تصریح کرد: 

با این شرایط، نیاز به اضافه کردن تجهیزات بود که با 
تاش صورت گرفته و شبانه روزی همکاران ما در 
کوتاه ترین زمان ممکن مشکل حل شد. وی افزود: 
همچنین سامانه "نت سنج پاس" نیز برای اعام 
شکایت مشکات اینترنت راه اندازی شده که این 
سامانه اطاعات و وضعیت اینترنت مورد استفاده را 
به مشتری ارائه و حتی پیشنهادات بهتر)در زمینه 
اپراتورها( را نیز توصیه می کند.مدیرکل ارتباطات 
و فناوری اطاعات استان کرمان در بخش دیگری 
از صحبت های خود درباره وضعیت ۸۸ سایت 
مصوبه سفر وزیر ارتباطات به استان کرمان گفت: 
علی رغم پیگیری های صورت گرفته متاسفانه ۳۱ 
مورد از این سایت ها هنوز برق ندارند و اخیرا جلسه 

ای با استاندار داشتیم و ایشان دستور پیگیری 
های الزم را اباغ کردند.وی با بیان اینکه 2 
سایت دیگر نیز هنوز جاده دسترسی ندارد،گفت: 
تجهیزات راه اندازی ایستگاه ها در استان است و 
فقط باید زیرساخت ها از جمله سیستم برق و 
همچنین جاده دسترسی مهیا، تا بتوان تجهیزات 

این ایستگاه را نصب کرد.مدیرکل ارتباطات و 
فناوری اطاعات استان کرمان در بخش دیگری 
از سخنانش اظهار کرد: سال ها دنبال اقتصاد 
دیجیتال بودیم و به رغم همه مصوبات و اباغ آن 
از سوی معاون اول رئیس جمهور، توسعه 
کاربری فناوری اطاعات را نداشتیم که با شیوع 

ویروس کرونا، به اقتصاد دیجیتال و تحول 
دیجیتال احساس نیاز شد. وی افزود: با این 
شرایط اقبال مردم به کسب و کارها و خرید 
دیجیتال افزایش یافت و دستگاه ها همه سعی 
کردند توسعه کاربری فناوری اطاعات را 
افزایش بدهند و خوشبختانه در این راستا نیز کار 
لهامی با بیان اینکه در استان  ا مدیریت شد.
۱۵۰ درصد افزایش  کرمان حداقل ۱4۰ تا
تراکنش کسب و کار دیجیتال را داشتیم، افزود: 
ترافیک پهنای باند ما که همیشه در شاخص 
توسعه یافتگی استان پایین بود، در دو ماه اخیر 
از چند استان فعال کشور نیز باالتر رفت و از ۶۷ 
گیگ بایت پهنای باند به ۱2۰ گیگ بایت 

رسیدیم.

درخشش نگین صنایع دستی بر انگشتری کویر
معاونمیراثفرهنگیاستان:بهکارگاههایتولیدصنایعدستی،تسهیالتقرضالحسنهبهمبلغ2۸میلیاردو

۹۸۰میلیونریالبهمتقاضیاناعطاشدهاست

مدیرکلارتباطاتوفناوریاطالعاتکرمانخبرداد

افزایش ۱۵۰ درصدی تراکنش های کسب و کار دیجیتال در استان

گزارش
ایرنا

آیااسپندوعنبرنساراخاصیت
ضدعفونیکنندهدارند؟

معاون تعالی دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت،درباره روش های طب 
سنتی برای ضدعفونی کردن هوای منازل توضیح داد.دکتر علیرضا 
عباسیان در خصوص روش های طب سنتی برای ضد عفونی کردن 
هوای منزل، گفت: به طور کلی بر اساس مطالعات صورت گرفته 
مشخص شده است که موادی که بوهای قوی و تند داشته باشند 
می توانند خواص ضد میکروبی، آنتی باکتریال و بعضا ضد ویروس 
داشته باشند. به طور مثال در خانواده گیاهانی با ترکیبات گوگردی 
همچون سیر، موســیر، پیاز و انواع کلم ها می توانند خاصیت ضد 
ویروسی داشته باشــند.وی با بیان اینکه در طب ایرانی دودهایی 
با همین خاصیت ضد میکروبی و ویروسی نیز وجود دارند، تصریح 
کرد: در گذشته های دور مردم مواد مختلفی را دود می دادند که این 
اصطاح رایج بخور برای همین موضوع به کار برده می شد که مردم 
اشتباها اکنون استنشاق ماده ای جوشیده در آب را بخور می نامند 
اما، در طب ایرانی به استنشــاق دود ناشی از آتش زدن یک ماده، 
بخور گفته می شود.عباسیان با تاکید بر اینکه مقاالتی در خصوص 
خواص اسپند و عنبرنسارا وجود دارد، ادامه داد: به عنوان مثال برای 
ماده عنبرنسارا هم برای خاصیت ضد التهابی آن و هم برای خاصیت 
ضد ویروســی اش مقاالتی وجود دارد؛ به شــکلی که در مواردی 
مشخص شده حتی در خاصیت ضد ویروسی قوی تر از اسپند است. 
به این صورت نمی توان به صورت مطلق منکر خاصیت ضد ویروسی 
این مواد شد، همانطور که نباید این تصور به وجود بیاید که اسپند یا 
عنبرنسارا داروی درمان کرونا هستند.وی با بیان اینکه در خصوص 
دفع بیماری کووید ۱۹ هنوز تحقیق مستقیمی بر اثر بخشی اسپند 
و عنبرنسارا صورت نگرفته است، اظهار کرد: این ویروس بسیار نو 
ظهور است و اکنون در این مدت کم نمی توان گفت در از بین بردن 
قطعی کرونا موثر هست یا نه؛ اما چون تاکنون مشخص شده است بر 
طیفی از ویروس توانسته موثر عمل کند و آنها را از بین ببرد، گمان 
می رود که ممکن است بر روی ویروس کرونا نیر اثراتی داشته باشد 
ولی همه این ها در حد گمان است و نمی توان در حد یقینی راجع 
به آن نظر داد.معاون تعالی دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت، افزود: 
در گذشته های دور در مناسبات خاصی از اسپند استفاده می شده 
است که مثال بارز آن دود کردن اسپند در مراسمات شادی، مذهبی 
و… بوده اســت؛ با اندکی دقت متوجه می شویم وجه اشتراک این 
موضوع می تواند تمرکز جمعیتی قابل توجه در یک محل باشد که 
با دود کردن اسپند به مقابله با بیماری های احتمالی در اجتماعات 
می رفتند. اکنون نیز می توان تا هفته ای دوبار اقدام به دود کردن 

اسپند کرد.

علوم  دانشگاه  »مهدی شفیعی« سخنگوی 
پزشکی کرمان عصر امروز 2۳ فروردین ماه در 
نشست خبری با محوریت کروناویروس گفت: 
طبق مصوبات امروز ستاد مقابله با کرونا ویروس استان، دیگر 
آمار مبتایان به کووید ۱۹ به تفکیک شهرستانی اعام نخواهد 
شد، زیرا آمار ما مخلوطی از بیماران بستری و سرپایی است که 
این آمار باتوجه به تعطیات در برخی از روز ها فراز و نشیب زیادی 
در شهر ها پیدا خواهد کرداو ایزوله کردن افراد مبتا به ویروس 
کرونا را یکی از راهکار های شکستن زنجیره انتقال این ویروس 
دانست و ادامه داد: متوسط سنی افراد بستری شده به دلیل 
ابتا به ویروس کرونا در بیمارستان های سطح استان کرمان 
۶۸ سال است، اما در بین مبتایان گروه رده سنیاطفاالن نیز 
دیده می شود که خوشبختانه در بیمارستان ها بستری نیستند، 
زیرا عایم این ویروس در آن ها آن ها خفیف بوده، اما می توانند 
کانون انتشار این ویروس باشند.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان با تاکید برآنکه در همه رده سنی در استان کرمان موارد 
ابتا به کووید ۱۹ تاکنون گزارش شده است، اظهار کرد: به 
طور متوسط باالی 2۰ درصد نمونه های ارسالی به آزمایشگاه 
تشخیصی کرونا در استان کرمان مثبت بوده که نشان می دهد 
ویروس کرونا در استان کرمان در حالت استقرار و ثبات است و با 
کوچکترین بی توجهی پیک جدید مبتایان به کرونا را در استان 
شاهد خواهیم بود بنابراین مردم نکات بهداشت فردی و عمومی 
را رعایت کنند.مدیر گروه مبارزه با بیماری های واگیردار دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای 
طرح فاصله گذاری هوشمند از امروز همزمان با سراسر کشور در 
استان کرمان بیان کرد: طبق مصوبه ملی ستاد مقابله با کرونا قرار 
بود از امروز تنها چند صنف کم خطر ابتدا در سامانه سامت تعهد 
اجرای پروتکل های بهداشتی را داده و پس از صدور مجوز های 
الزم از سوی دانشگاه علوم پزشکی حق بازگشایی درب مغازه های 
خود را داشتند و به هیچ عنوان کسبه اجازه بازگشایی مغازه های 
خود بدون مجوز بهداشتی از سامانه سامت را ندارند و اگر فردی 
نیز واحد های صنفی خود را باز کرده، بازرسان نظارتی باید آن ها 

را پلمب کنند.
شفیعی با تاکید بر اینکه صنوف براساس پروتکل های بهداشتی به 
مرور زمان بازگشایی خواهند شد، اظهار کرد: براساس شواهد در 
فاز استقرار بیماری کووید ۱۹ در استان کرمان هستیم که بسیار 
شکننده است و هر لحظه احتمال شیوع بیماری با عدم رعایت 

بهداشتی از سوی مردم وجود دارد.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ادامه داد: خوشبختانه 
ما با اقدامات هوشمندانه 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.

معاون توسعه مدیریت وپشتیبانی آموزش و 
پرورش استان کرمان گفت: بر اساس تقویم زمانی 
ثبت سفارش کتاب های درسی سال تحصیلی 
۱4۰۰-۱۳۹۹، ثبت نام در سامانه از امروز، یکشنبه، 24 فروردین 
ماه آغاز می شود.آغاز ثبت نام کتب درسی از امروز به گزارش 
خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
سید قوام رضا میرحسینی معاون توسعه مدیریت وپشتیبانی 
آموزش وپرورش استان کرمان اعام کرد: جدول زمانی ثبت 
سفارش کتاب های درسی سال تحصیلی ۱4۰۰-۱۳۹۹ دوره های 
تحصیلی آموزش ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و کتاب های 
درسی تکمیلی دوره اول متوسطه ویژه دانش آموزان استعداد های 
درخشان و همچنین کتاب های درسی دانش آموزان استثنایی 
مشخص شده است.او گفت: بر این اساس ثبت سفارش گروهی 
و انفرادی کتب دوره های آمادگی تکمیلی )پیش دبستانی 
استثنایی(، دوم تا ششم ابتدایی، هشتم و نهم متوسطه اول، یازدهم 
و دوازدهم متوسطه دوم )نظری، فنی و حرفه ای و کاردانش( و 
پایه های یازدهم و دوازدهم دوره دوم متوسطه حرفه ای استثنایی 
از فردا، یکشنبه، 24 فروردین آغاز می شود و تا 2۳ خرداد ادامه 
خواهد داشت.میرحسینی افزود: دانش آموزان می توانند از طریق 
www.irtextbook. یا www.irtextbook.ir سامانه

com و برابر جدول زمان بندی مراجعه و کتاب های درسی خود 
را ثبت نام کنند.

رییس سازمان بهداشــت جهانی نسبت به کاهش 
ســریع محدودیت ها هشــدار داد.تدروس آهانوم 
قبریســوس روز گذشــته در یک ویدیو کنفرانس 
گفته است که »رفع ســریع محدودیت ها می تواند 
منجر به احیای ویروس مرگبار کرونا شــود.«او با 

اشاره به اینکه ســازمان بهداشت جهانی با کشورهای آســیب دیده در زمینه 
تدوین اســتراتژی هایی برای کاهش تدریجی و ایمــن 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.رییس سازمان بهداشــت جهانی در حالی اینگونه هشــدار داده که بنا به 
تصمیم ستاد ملی کرونا، به جز برخی مشاغل پرریسک، دیگر واحدهای صنفی 

می توانند از امروز در ایران کار خود را آغاز کنند.

کاهشسریعمحدودیتها،کرونای
مرگباررااحیامیکند

بنـا بر اعـام علـوم پزشـکی کرمـان با قطعی شـدن 
ابتـای ۱۵ نفر دیگـر به کرونـا تعـداد کل مبتایان 
در اسـتان کرمان به 442 نفر رسـید.۱۳ نفـر از این 
۱۵ نفـر مربـوط بـه حـوزه علـوم پزشـکی کرمان و 
2 نفر مربـوط بـه رفسـنجان هسـتند. همچنین ۱۰ 

نفرشـان مرد و پنج نفرشـان زن اعام شـدند.در 24 سـاعت گذشـته کسی بر 
اثر ابتا بـه کرونا در اسـتان کرمـان فوت نکـرده تا تعـداد قربانیـان همان 4۷ 
نفر باشـد.از جمـع مبتایان یـک نفـر از کادر درمان اسـتان بوده اسـت.بدین 
ترتیب تعـداد مبتایـان کادر درمان در اسـتان کرمـان به 42 نفر رسـید. ۹.۵ 
درصـد از کل مبتایان اسـتان کرمـان از میـان کادر درمـان هسـتند.آهانوم، 
رییس سـازمان بهداشـت جهانـی اخیرا از رونـد افزایشـی ابتا در میـان کادر 

درمـان ابـراز نگرانی کرده اسـت.

۹.۵درصدمبتالیاناستان
ازمیانکادردرمان

رئیـس پلیس راهنمایـی و رانندگـی ناجـا از جریمه ی 
۵۰۰ هزار تومانی بیـش از 4۰ هزار خودرو و بازگشـت 
۳۱۵ هزار خـودرو بـه شـهرهای مبداء در طـول مدت 
زمان اجـرای طـرح فاصله گـذاری اجتماعـی خبر داد.

سـردار سـیدکمال هادیانفـر با اشـاره به اجـرای طرح 
فاصله گـذاری اجتماعی گفت: »ایـن طرح از هشـتم فروردین اباغ شـد و مأموران 
پلیـس راهـور در ۷۱۵ نقطـه از ورودی شـهرها ایـن طـرح را اجـرا کردنـد«.وی از 
کاهش ۵۶ درصـدی ترددهای جـاده ای تا دیـروز )جمعـه 22 فروردیـن( خبر داد 
و افـزود: »تـا پایـان فروردیـن همچنـان از ورود خودروهـا به شـهرها بـه خصوص 
خودروهایـی کـه پـاک شـهر مقصـد را نداشـته باشـند جلوگیـری خواهد شـد و 
پلیـس راهور بـرای جلوگیـری از گسـترش ویـروس کرونا، بـا جدیت ایـن طرح را 

ادامه خواهـد داد«.

ممنوعیتورودپالکهایغیربومیبهشهرها
تاآخرفروردین

کوچکترینبیتوجهیمردممنجربه
پیکجدیدمبتالیانبهکرونامیشود

آغازثبتنامکتبدرسی
ازامروز

کرونا

آموزشو
پرورش
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مشتریارائهوحتیپیشنهاداتبهتر)درزمینهاپراتورها(رانیزتوصیهمیکند.

دراستانحداقل14۰تا1۵۰درصدافزایشتراکنشکسبوکاردیجیتالرادردورانکروناییداشتهایم

خبر
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درمناطقمحرومایناستاناست.
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره139860319014004820-

98/11/13هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملک جیرفـت  تصرفات مالکانه بالمعـارض متقاضی اقای 
سـید محمدرضا خالقی میرحسـینی  فرزند سید مهدی بشماره شناسـنامه 868صادره ازجیرفت در 
ششـدانگ یـک بـاب خانه  به مسـاحت 315/35متـر مربع پـالک - فرعـی از574- اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از پـالک 1فرعـی از 574-اصلـی قطعـه دو واقع در در اراضی باب سـواران سـاردوئیه  
جیرفت بخش 34کرمان  خریداری از مالک رسـمی آقای جان هللا مشـایخی محرزگردیده اسـت.

لـذا بـه منظـور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد 

.تاریخ انتشـار نوبـت اول:99/01/24 – تاریخ انتشـارنوبت دوم :99/02/07
 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره139860319014004679-

98/11/07هیـات اول موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی 
خانـم فاطمه کیانی فرزند غالمرضا بشـماره شناسـنامه 3020142970صادره ازجیرفت در ششـدانگ 
یـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت 493/70متـر مربـع پـالک - فرعـی از549- اصلی مفـروز و مجزی 
شـده از پـالک 1فرعـی از 549-اصلـی قطعـه دو واقـع در در اراضی کلرود جیرفت بخـش 45کرمان  
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای داد خـدا آفتابـی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد .  تاریخ انتشـار نوبت 

اول:99/01/24 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/02/07
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای محمدرضـا ایـزدی یـزدان آبـادی مالک ششـدانگ پـالک 1059 فرعی از 
2431 اصلـی واقـع در زرنـد بخش 13 کرمان که سـند مالکیـت آن در دفتر 77 
صفحـه 277 بـه شـماره ثبت 10359 و شـماره چاپـی 096331 صادر و تسـلیم 
گردیـده ، و سـپس برابـر دسـتورهای قضایـی بـه شـماره هـای 1- 1396021000574660 - 
1396/07/25 دادیـار محتـرم شـعبه اول دادسـرای عمومـی و انقـالب شهرسـتان زرنـد در 
قبـال مبلـغ پانصـد میلیـون ریـال و 2- نامـه شـماره 1397021000303195 - 1397/04/10 
دادیـار محتـرم شـعبه چهارم دادسـرای عمومـی و انقالب شهرسـتان زرند در قبـال مبلغ دو 
میلیارد و پانصد میلیون ریال توقیف گردیده اسـت ضمن ارائه دو برگ استشـهادیه تصدیق 
شـده مدعی اسـت که سـند مالکیت فوق بعلت سـرقت مفقود گردیده و درخواسـت سـند 
مالکیـت المثنـی نمـوده لذا باسـتناد تبصره یـک مـاده 120 اصالحی آیین نامـه قانون ثبت 
مراتـب یـک نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیل آگهی می شـود تا چنانچه کسـی مدعی انجام 
معاملـه نسـبت بـه ملـک فـوق الذکر می باشـد کـه در ایـن اگهی ذکـر نگردیـده و یا مدعی 
وجـود سـند مالکیـت نـزد خود می باشـد ظرف مـدت ده روز از تاریخ انتشـار اگهی بـه اداره 
ثبـت اسـناد و امـالک شهرسـتان زرنـد مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائه اصل سـند 
مالکیـت و یـا سـند معاملـه تسـلیم نمایـد در غیـر این صـورت پـس از اتمام مـدت مذکور 

نسـبت بـه صدور سـند مالکیت المثنـی اقـدام خواهد شـد. م الف 1
تاریخ انتشار:یکشنبه1399/01/24

حسین توحیدی نیا-رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زرند

طی بازرسی از واحدهای صنفی شهر درب بهشت ساردوئیه و دهستان 
دلفارد ۹ واحد صنفــی متخلف به تعزیرات حکومتی معرفی شــدند.به 
گــزارش خبرنگار خبرگزاری شبســتان ، »مهدی میــری« گفت: طی 
بازرسی های بازرسان سازمان صمت جنوب کرمان طی 2 روز گذشته از 
واحدهای صنفی شهر درب بهشت ساردوئیه و دهستان دلفارد بازرسی 

شد.معاون بازرسی ســازمان صمت جنوب کرمان افزود: در این بازرســی ها ۹ واحد صنفی متخلف 
از جمله 4 نانوایی، ۵ خواروبار فروشــی و ســوپر مارکت متخلف شناســایی و به تعزیرات حکومتی 
شهرستان جیرفت معرفی شدند.وی بیان کرد: بیشترین تخلفات صورت گرفته در صنف نانوایی ها 
همچون تعطیلی خودسرانه، کم فروشی، عدم رعایت ساعات پخت، عرضه خارج از شبکه آرد سهمیه 
ای، عدم رعایت بهداشت و همچنین بیشــترین تخلفات در صنف اغذیه و خواروبار فروشی ها شامل 

گرانفروشی و عدم نصب اتکیت بود.

معرفی۹واحدمتخلفصنفیجنوب
بهتعزیراتحکومتی

نجمه سعیدی/رییس دانشــگاه علوم پزشکی جیرفت از 
ادامه داشــتن محدودیت های کرونایی در جنوب استان 
خبر داد. دکتر مکارم ضمن یــادآوری این نکته که در 24 
ساعت گذشته تست جدیدی از جنوب استان مثبت اعام 
نشده است، گفت: »اکثریت بیماران مبتا در جنوب استان 

در قرنطینه ی خانگی قرار داشته و حال عمومی کسانی که در بیمارستان ها بستری 
هستند هم مساعد اســت.« رییس دانشگاه علوم پزشــکی جنوب ضمن تاکید کرد: 
»محدودیت های کرونایی در جنوب استان به رفتار مردم بستگی دارد و حداقل تا دو 
هفته دیگر به طور صد درصد ادامه دارد و بعد از آن با توجه به شــیب ابتا در مورد آن 
تصمیم گیری می شود و تا آن زمان همه قوانین تصویب شده الزم االجرا هستند.« هم 
اکنون تعداد مبتایان در جنوب استان 24 نفر و سه نفر نیز قربانی این ویروس شده اند.

محدودیتکروناییحداقل2هفتهدیگر
درجنوباستانادامهدارد

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد با اشاره به اینکه ساختار 
نرخ دستمزد دچار اشکال است، گفت: متأسفانه تورم نیز 
ثابت نیست و گاها دیده می شود که میزان تورم تا 4۶ درصد 
هم می رسد لذا ضرورت افزایش میزان دستمزد کارگران 
هرچه بیشتر احساس می شود.یحیی کمالی پور در گفتگو با 

خبرنگار بازار با اشاره به مصوبه دستمزد ۹۹ قشر زحمتکش کارگران، اظهار کرد: واقعیت 
امروز جامعه این است که با توجه به وضعیت اقتصادی و افزایش تورم، قشر کارگر بنیه مالی 
قابل قبولی ندارد وی با بیان این مطلب که ساختار نرخ دستمزد دچار اشکال است، اظهار 
کرد: افزایش میزان دستمزد کارگران با رقم 2۱ درصدی اثر مثبتی بر زندگی آنها ندارد 
کمالی پور تصریح کرد: این مصوبه اخیر که وحی منزل نیست لذا دولت از طریق متمم، 

تبصره یا به هر شکلی که امکان پذیر است در این زمینه تجدید نظر کنند.

تجدیدنظردرمصوبهدستمزدکارگران
ضرورتدارد

خبرخبر

رئیس مرکز بهداشت شهرستان جیرفت: 
با توجه به شروع طرح فاصله گذاری 
هوشمند که توسط ستاد ملی مقابله با 
کرونا مصوب شد، این طرح از دیروز قابل 
اجرا است.به گزارش خبرنگار خبرگزاری 
نه  »فرزا جنوب،  کرمان  ز  ا شبستان 
ز همکاری و  برخوری« ضمن تشکر ا
مشارکت اصناف و بازاریان در اجرای 
طرح فاصله گذاری اجتماعی مقابله با 
ویروس کووید۱۹)کرونا( گفت: با توجه 
به شروع طرح فاصله گذاری هوشمند که 
توسط ستاد ملی مقابله با کرونا مصوب 
شد، این طرح از دیروز قابل اجرا است.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان جیرفت 
ابراز کرد:اصناف کم خطر مشخص شده 
توسط ستاد ملی مقابله با کرونا که در 
سایت salamat.gov.ir ثبت نام 
کرده اند، می توانند با دریافت کد مجوز، 
صنف خود را بازگشایی کنند.وی اضافه 
کرد: این اصناف و مشاغل مشخص شده 
در طرح فاصله گذاری هوشمند، برای 
خدمت رسانی به مردم موظف به ثبت 
نام و تعهد در سایت وزارت بهداشت 
های  لعمل  دستورا رعایت  بر  )مبنی 
بهداشتی( خواهند بود و پس از دریافت 
کد مجوز فعالیت، مجاز به بازگشایی 
نه  فرزا هستنند. شده  مشخص  صنف 
برخوری خاطرنشام کرد: نصب )کد 
مجوز فعالیت از طرف وزارت بهداشت( 
در مکان کسب الزامی است و در هنگام 
بازدید بازرسان مرکز بهداشت، صمت و 
اماکن، بایستی قابل رویت باشد در غیر 
این صورت از ادامه فعالیت جلوگیری و 
صنف متخلف شناخته و پلمپ خواهد 
شد.رئیس مرکز بهداشت جیرفت اظهار 
کرد: سیاست کلی و راهبرد عمومی 
ستاد ملی مقابله با کرونای شهرستان 
جیرفت همچنان استمرار اصل درخانه 
بمانیم است وخروج از منزل تنها بنابر 
اضطرار و برای تهیه مایحتاج به صورت 
بسیار محدود و با رعایت دقیق و کامل 
بله با  پروتکل های بهداشتی برای مقا

کرونا ممکن است.

بهرهبرداریاز۵
پروژهبهداشتی

درجیرفت
علـوم  نشـگاه  دا توسـعه  معـاون 
پزشـکی جیرفت: ۵ پروژه بهداشـتی 
در جیرفـت بـا اعتبـار بیـش از ۳۳ 
میلیـارد و ۵۰۰ میلیـون ریـال آماده 
بهـره بـرداری اسـت.بهره بـرداری 
از ۵ پـروژه بهداشـتی در جیرفـت به 
گـزارش خبرنگار گـروه اسـتان های 
باشـگاه خبرنـگاران جـوان از کرمان، 
توسـعه  معـاون  پورجمالـی  نـادر 
دانشگاه علوم پزشـکی جیرفت گفت: 
سـاختمان سـتاد شـبکه بهداشـت 
جیرفـت بـا زیـر بنـا هـزار ۱۰۰ متـر 
مربـع و اعتبـار 2۵ میلیـارد ریـال و 
پایـگاه بهداشـتی شـهری شـماره 2 
جیرفـت بـا پیشـرفت فیزیکـی ۹۷ 
درصـد و زیـر بنـا 2۵۰ متـر مربـع با 
اعتبـار ۳ میلیـارد و پانصـد میلیـون 
ریـال آمـاده تحویـل موقـت بـوده و 
بـه زودی بـه بهـره بـرداری خواهند 
رسـید.او افـزود: خانه بهداشـت های 
سـرگز اسـفندقه، گودرزان اسفندقه 
و روسـتای گـور سـاردوئیه جمعـا 
بـا زیـر بنـا 2۱۰ متـر مربـع و اعتبار 
عزینـه شـده ۵ میلیارد ریـال تحویل 
موقـت شـده و آمـاده بهـره بـرداری 
می باشـند.پورجمالی تصریـح کـرد: 
حـال  در  بهداشـتی  پروژه هـای 
احداث شهرسـتان جیرفـت می توان 
بـه پایـگاه بهداشـتی صاحـب آبـاد 
بـا زیـر بنـای 2۵۰ متـر مربـع و 
اعتبـار اولیـه ۳ میلیـارد ریـال، مرکز 
بهداشـتی درمانـی جبالبـارز بـا زیـر 
بنای ۵۰۰ متـر مربـع و اعتبـار اولیه 
۱۵ میلیـارد ریـال، مرکـز بهداشـتی 
و درمانـی دلفـارد بـا زیر بنـای ۵۰۰ 
متـر مربـع و اعتبـار ۸ میلیـارد ریال، 
مرکـز بهداشـتی و درمانی اسـفندقه 
با زیر بنـای ۵۰۰ متـر مربـع و اعتبار 
اولیـه ۱۰ میلیـارد ریـال، خانـه ماما 
بلـوک بـا زیربنـای ۹۰ متـر مربـع 
و اعتبـار اولیـه 2 میلیـارد و ۵۰۰ 
میلیـون ریـال اشـاره کـرد.او افـزود: 
کل زیـر بنـا پروژه هـای مذکـور ۵ 
هـزارو ۸۹۰ متـر مربـع بـا اعتبـار 
یکصـد و بیسـت و هشـت میلیـارد 
و پانصـد میلیـون ریـال اسـت کـه از 
ایـن مقدار2هـزارو 4۹۰ متـر مربـع 
بـا اعتبـار ۵۷ میلیـارد ریـال مربـوط 
بـه پروژه هـای در دسـتور کار بـرای 

ابتـدای سـال جـاری می باشـد.

گذاشتن تعرفه ۱۰ هزار تومانی برای 
صادرات هر کیلوگرم پیاز و کاهش قیمت کشاورزی

این محصول در بازار، این نگرانی را در بین 
کشاورزان جنوب کرمان ایجاد کرده که مبادا همچون سه 
سال قبل، از پس هزینه های برداشت محصولشان بر 
نیایند.از سه سال قبل شروع کنیم، وقتی که قیمت پیاز در 
جنوب کرمان با کاهش قابل توجهی همراه شد، آن روزها 
را خوب به یاد دارم، روزهایی که حاصل دسترنج پیازکاران 
این منطقه زیر ُسم احشام لگد می شد، قیمت پیاز به 
اندازه ای کاهش پیدا کرده بود که کشاورزان قادر نبودند از 
پس هزینه برداشت محصول برآیند، پس ماحصل یک 
سال تاش خود را رها کردند و رفتند، روزهایی که حتی 
شیر دام ها طعم پیاز گرفته بود، اهالی جنوب کرمان آن 
روزها را خوب به یاد دارند و امروز نگرانند که مبادا آن 
روزهای تلخ دوباره تکرار شود.کشاورزی کار سختی است 
و ریسکی باال دارد ، می گویند بیش از ۶۰ درصد اهالی این 
دیار منبع درآمدشان از کشاورزی است البته برخی این 
عدد را تا ۸۰ درصد هم تخمین زده اند. جنوبی ها در دمای 
۵۰ درجه روزگار می گذرانند و زیر آفتاب سوزان، ۶۰۰ 
هزار تُن پیاز کشت، برداشت و روانه بازار می کنند.نمی دانم 
از کشت پیاز چقدر اطاع دارید اما همین قدر بگویم 
پیازکاران در زمان فروش محصولشان ده ها برابر آن زمانی 
که ما پیاز را پوست می کنیم، اشک می ریزند. گاهی این 
اشک ها از سر شوق است و گاهی از غم سنگین یک سال 
زحمت و تاش بیهوده و بدهکاری های بی اندازه، از اجاره 
زمینی که بر زمین مانده و دستمزد کارگری که با 

دست های شکافته اش سراغ پیازکار را می گیرد.
 2۰ اسفندماه سال گذشته، وقتی رسانه ها به نقل از 
»سعید عباسپور« مدیر کل دفتر مقررات صادرات و 
واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت به وضع عوارض ۱۰ 
هزار تومانی بر روی صادرات هر کیلوگرم پیاز اشاره کردند، 
کشاورزان با توجه به نیاز داخل کشور از شنیدن این خبر 
شوک آنچنانی دریافت نکردند ولی با انتشار ویروس کرونا 
و خانه نشینی مردم و همچنین بسته شدن مرزهای 
صادراتی، رفته رفته تبعات سنگین کاهش قیمت پیاز 
خود را نشان داد و امروز این نارضایتی به اوج خود رسیده 
چرا که قیمت کمتر از سه هزار تومان برای کشاورز مساوی 
با ضرر بوده و حتی هزینه دستمزد کارگر برای برداشت 

محصول را پوشش نمی دهد و کشاورزان علت اصلی 
شرایط ایجاد شده فعلی را وضع تعرفه بر پیاز می دانند و 
خواستار رفع این مشکل هستند. بنا به گفته کشاورزان، 
این روزها قیمت پیاز در جنوب کرمان به کمتر از 2 هزار 
تومان رسیده است.قیمت کمتر از سه هزار تومان برای 
کشاورز مساوی با ضرر بوده و حتی هزینه دستمزد کارگر 

برای برداشت محصول را پوشش نمی دهد.
پیاز یکی از محصوالتی است که قیمت آن فراز و 
نشیب های زیادی دارد و اوایل سال گذشته قیمت 
آن تا مرز ۱۵ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم باال رفت، 
پیش از این، سیاست وزارت جهاد کشاورزی ممنوعیت 
صادراتی برای محصوالتی بود که قیمت آن در بازار 
داخلی شروع به افزایش می کرد و همین سیاست 
در فروردین ۹۸ بر روی پیاز اِعمال شد و ممنوعیت 
صادرات یک ماه و نیمه گریبان این محصول را گرفت 
اما پس از اعتراض های چندباره صادرکنندگان نسبت 
به ممنوعیت های ناگهانی که باعث وارد شدن ضربه 
مهلکی به بازارهای صادراتی آن ها می شد،   سیاست 
عوارض صادراتی، جایگزین ممنوعیت صادراتی شد 
و از آن پس برای تنظیم داخلی محصول، عوارض 
صادراتی نسبت به آن اعمال می شود که این تصمیم 
نیز باعث کاهش شدید قیمت پیاز و در نتیجه زیان 
سنگین تولیدکننده ها می شود.این در حالی است 
که محمدجواد فدائی استاندار کرمان چندی قبل از 
پیگیری مجموعه استانداری برای رونق صادرات پیاز 
جنوب کرمان خبر داد و سعید برخوری رییس سازمان 
جهاد کشاورزی جنوب کرمان از حذف عوارض صادرات 

پیاز ابراز امیدواری کرد.
موانعصادراتمحصوالتکشاورزیجنوبکرمان

برداشتهمیشود
استاندار کرمان از برداشته شدن موانع صادرات محصوالت 
کشاورزی جنوب کرمان بویژه محصول پیاز خبر داد 
و گفت: به دنبال راهکارهایی برای برداشتن این موانع 
و تسهیل و رونق بخش صادرات هستیم.محمدجواد 
فدائی افزود: امیدواریم با پیگیری های انجام شده، عوارض 
صادرات پیاز حذف شود تا امکان صادرات این محصول به 
خارج خصوصا کشورهای همسایه فراهم  شود. محمدجواد 
فدائی افزود: امیدواریم با پیگیری های انجام شده، عوارض 
صادرات پیاز حذف شود تا امکان صادرات این محصول به 

خارج خصوصا کشورهای همسایه فراهم  شود.

رایزنیباتجارعمانی
رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان نیز از رایزنی 
با تجار عمانی برای رفع مشکل پیاز کشاورزان این منطقه 
خبر داد و گفت: امیدواریم این رایزنی…ها تاثیر مثبتی بر 
روند قیمت پیاز کشاورزان جنوب کرمان داشته باشد.
سعید برخوری به دیدار خود با استاندار کرمان اشاره و 
تصریح کرد: با توجه به اینکه تعرفه گذاری پیاز، مصوبه 
دولت بوده لذا استاندار کرمان از طریق معاون اول رییس 

جمهوری پیگیر رفع این مشکل هستند.
گفتوگوباوزیرجهادکشاورزی

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در خانه ملت هم از رایزنی 
برای برطرف کردن مشکل پیاز کاران جنوب کرمان خبر 
داد و گفت: با شخص وزیر جهاد کشاورزی موضوع را 
مطرح کردم و ایشان قول پیگیری و مساعدت دادند.
یحیی کمالی پور افزود: 2 نامه برای وزیر صنعت، معدن 
و تجارت و جهاد کشاورزی ارسال کردیم تا تدبیری برای 

رفع مشکل کشاورزان جنوب کرمان اتخاذ کنند.
پیشنهادبهوزارتصنعت،معدنوتجارتبرایرفع

مشکلپیازکاران
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان 

از ارائه 2 پیشنهاد برای رفع مشکل پیاز کاران جنوب 
کرمان خبر داد و گفت: در پیشنهاد نخست اعام شد 
استان هایی که به محصول پیاز نیاز دارند مشخص 
و یک مباشر برای خرید این محصول معرفی کنند.
مسلم مروجی فرد با بیان اینکه تامین نیاز داخلی پیاز 
اولویت اصلی سازمان صنعت، معدن و تجارت است، 
افزود: در این پیشنهاد پیاز با قیمت کارشناسی شده در 
اختیار استان های نیازمند قرار گرفته و دالل ها حذف 
می شوند و محصول پیاز بدون واسطه به دست مصرف 

کننده واقعی می رسد.
۶هزارهکتارازمزارعجنوبکرمانزیرکشتپیاز

جهاد  سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 
کشاورزی جنوب کرمان هم با بیان اینکه سطح 
زیرکشت پیاز جنوب کرمان ۱۳ هزار هکتار بوده 
ولی اکنون ۶ هزار هکتار مانده است، گفت: بیشترین 
میزان سطح زیر کشت در شهرستان های جیرفت و 
عنبرآباد است.محمدرضا ساردوئی افزود: طبق برآورد 
کارشناسان جهاد کشاورزی از این میزان سطح زیر 
کشت پیش بینی می شود که بیش از ۳۰۰ هزار تُن 
محصول برداشت و تا اواخر خردادماه سال جاری 

روانه بازار شود.

پیاز اشک جنوب را درآورد
 تعرفه باالی صادرات پیاز بسیاری از پیازکاران جنوبی را متضرر کرده است

گزارش
ایرنا

ایسنا/ دانشیار گروه اقتصاد 
دانشگاه شهید باهنر کرمان گزارش

بیان کرد: پیشنهاد می شود با 
پایان اپیدمی کرونا، دولت در یکی از اعیاد 
مذهبی تعطیات یک هفته ای را اعام کند 
تا مردم انگیزه ای برای سفر کردن داشته 
باشند و با این اقدام، بتوان تا حدودی 
زیان های بخش گردشگری کشور را جبران 
کرد.دکتر …زین العابدین صادقی… در 
گفت وگو با ایسنا با اشاره به تاثیر کرونا بر 
اقتصاد کشور، گفت: بیشترین آسیب ناشی 
از شیوع ویروس کرونا در کشور را بخش 
خدمات دیده که این بخش  شامل حوزه 
خدمات بازرگانی، حمل و نقل و گردشگری 
است.وی با برشمردن ضررهای وارده به 
بخش خدماتی کشور، اظهار کرد: هر ساله در 
جشن ملی عید باستانی نوروز، مردم اقدام به 
خرید و برگزاری یکسری جشن ها می کردند 
که همه این اتفاقات به دلیل شیوع بیماری 
بنابراین  شد  منتفی  کروناویروس 
فعالیت های خرده فروشی و عمده فروشی 
بازرگانی آسیب دیده اند. همچنین با توجه به 
تعطیات این ایام فرصت مناسبی برای سفر 
بود و این سفرها باعث ایجاد زنجیره ارزشی و 
خلق ثروت در کشور می شد که با شیوع این 
ویروس و مصوبات ستاد مقابله با کرونا مبنی 
بر ممنوعیت سفرهای نوروزی، بخش 
گردشگری نیز زیان  قابل توجهی دید.این 
دکترای اقتصاد با بیان این مطلب که زنجیره 
ارزشی که از گردشگری ایجاد می شود، 
بخش های مختلفی را تحت تاثیر قرار 
می دهد ادامه داد: حدود ۸ سالی است که در 

کشور کسب و کارهای کوچکی پدید آمده 
که اکثر آنها در حوزه خدمات و گردشگری 
هستند که باعث رونق در سایر بخش های 
اقتصادی شده بودند.وی افزود: شیوع این 
اپیدمی به شهرداری ها نیز ضربه زد زیرا 
شهرداری ها از محل ارزش افزوده، کسب 
درآمد می کردند و همچنین در بخش حمل 
و نقل نیز ظرفیت هایی برای عید نوروز 
تدارک شده بود که همگی دچار مشکل 
جدی شده اند.این دانشیار دانشگاه شهید 
کاهش  راهکارهای  از  کرمان  باهنر 
آسیب های اقتصادی در دوران کرونایی 
سخن به میان آورد و بیان کرد: پیشنهاد می 
شود با پایان این اپیدمی، دولت در یکی از 
اعیاد مذهبی تعطیات یک هفته ای را اعام 
کند تا مردم انگیزه ای برای سفر کردن داشته 
باشند و بتوان تا حدودی زیان های بخش 
گردشگری جبران کرد.وی با اشاره به اینکه 
مانند  بخش ها  برخی  ایام  این  در 

تولیدکنندگان مواد شوینده، مواد بهداشتی 
و ... رونق گرفتند، افزود: متاسفانه با شیوع 
کووید ۱۹ بسیاری از کاالهای صادراتی ما 
نیز دیگر صادر نشدند و همین امر ضربه 
بسیار سنگینی به فعاالن این حوزه وارد کرد.
صادقی با تاکید برآنکه میزان آسیب های 
کرونا بر بخش های اقتصادی کشور شدت و 
ضعف دارد، تصریح کرد: بیشترین ضربه در 
اقتصاد به بخش خدمات وارد شد و بیشترین 
آسیب در این بخش نیز به حوزه گردشگری 
خورده زیرا اوج کار بخش گردشگری در این 
یک ماه از اسفندماه تا ۱۵ فروردین ماه بود.

وی عنوان کرد: در اینگونه بحران های باید 
دولت نقش اصلی را بازی کند و با هزینه 
کردن منطقی، رونق را افزایش دهد، 
و  ارائه  را  بیکاری  بیمه  که  به گونه ای 
هزینه های کارهای نیمه رسمی را جبران 
کند و به شرکت هایی که در این دوران دچار 

مشکل شده اند، کمک کرده تا سرپا شوند.

 

انتشـار یـک ویدیـو کـه در آن خیـارکاران 
پاکت های خیـار را کـف خیابان هـای رودبار 
جنـوب مـی ریزنـد، سـر و صـدای زیـادی 
در قضـای مجـازی ایجـاد کـرده اسـت ، کـه 
نـه سـال گذشـته کسـی بـه  چـرا مثـل میا
داد کشـاورزان جنوبـی نمـی رسـد تـا آن هـا 
مجبـور بـه از بیـن بـردن محصـول خـود در 
خیابان ها نشـوند، برای بررسـی ایـن موضوع 
بـا قانعـی فرمانـدار رودبـار جنـوب صحبـت 
کردیـم، فرمانـدار رودبـار جنـوب ایـن اتفاق 
را کا تکذیـب کـرد و گفـت: مـن بـا نیـروی 
انتظامی تمـاس گرفته و تعـدادی از نیروهای 
فرمانـداری هـم در سـطح شـهر گشـت زده و 
پـرس وجـو کردنـد و هیـچ مشـکلی در ایـن 
رابطه وجود نـدارد و ایـن اتفاق اصـا نیفتاده 
اسـت و فیلـم هـای منتشـر شـده متعلـق بـه 
بحـران چنـد مـاه پیـش بـوده کـه رفع شـده 
اسـت، قانعی نیـز یادآور شـد که اکنـون فصل 
خیـار تقریبا تمـام شـده و خیار قابـل توجهی

 در جنوب استان نیست.
کاهشتقاضایخیاردربازارمصرف

 برخـوری رییـس جهـاد کشـاورزی جنـوب 
ران  خیـارکا عتراضـات  ا ره  بـا در اسـتان 
جنوبـی اسـتان بـه کاغـذ وطـن گفـت: چنـد 
مـاه پیـش کـه ایـن مشـکل بـه وجـود آمـد، 
جهـاد کشـاورزی وارد عمـل شـد و بـا تعاون 
روسـتایی همکاری کردیـم و خیـار را به نقاط 
مختلـف فرسـتادیم و قیمـت خیـار تـا حـدی 

متعـادل شـد و مشـکل تا حـدودی حل شـد، 
امـا اکنون انتهـای فصل برداشـت خیار اسـت 
و خیـار آنچنانـی وجـود ندارد،امـا  بـه طـور 
کلی مصـرف بـه دلیـل شـیوع ویـروس کرونا 
کاهش پیـدا کـرده اسـت، بـه دلیـل تعطیلی 
رسـتوران هـا و هـم کاهـش تقاضـا هـای 
خانگـی بـه دلیـل شـایعاتی در مـورد تاثیـر 
برخی مـواد غذایی در انتقـال بیمـاری کرونا، 
ییـن آمـده اسـت . برخـوری  قیمـت هـا پا
یـادآور شـد : هـر سـال بـه طـور معمـول این 
زمـان خیـار تمـام می شـود امسـال هـم یک 
مقـدار بـه دلیـل سـرد بـودن هـوا در ابتـدای 
بهـار تا کنـون مقـدار کمی  خیـار باقـی مانده 
اسـت و مـی تـوان گفـت از حـدود ۱۶ هـزار 
۷۰۰ هکتـار سـطح زیـر کشـت خیـار جنوب 
برداشـت از حـدود۱۶ هـزار ۵۰۰ هکتـار آن 
تمام شـده اسـت و باقی مانـده ، خیـار پایانی 

اسـت و در انتهـای فصـل برداشـت همیشـه 
این اتفـاق مـی افتـد، در جاهای دیگر کشـور 
کـه تولیـد گلخانـه ای دارنـد اکنـون خیـار 
نوبـر را برداشـت و بـه ایـن قیمـت بـه فروش 

مـی رسـد.
برخوری تاکید کرد ما در میانه سـال گذشـته 
بـه دلیـل ممنوعیـت واردات عراق به مشـکل 
فـروش برخوردیـم و بـرای رفـع ایـن مشـکل 
در آن مقطـع عرضـه مسـتقیم را راه انداختیم 
که اکنون بـه دلیـل کرونا،عرضه مسـتقیم در 
شهرسـتان هـا توسـط تعاونـی روسـتا هـا هم 
انجام نمی شـود. کرونا بـر روی همـه چیز، به 
خصوص کشـاورزی تاثیر گذاشـته اسـت زیرا 
کشـور هـای وارد کننـده  روی محصوالتی که 
از سـوی ایران می آید حسـاس بـوده و همین 
موضـوع صـادرات محصـوالت را بـا مشـکل 

مواجهـه کرده اسـت.

خبر اعتراض خیارکاران رودبارجنوب تکذیب شد
فرماندار رودبارجنوب ریختن خیار را درسطح شهر رودبار تکذیب و ویدیو منتشر شده 

را متعلق به گذشته دانست

جبران ضررهای بخش گردشگری ، با اعالم 
تعطیلی یک هفته ای پس از کرونا

معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع دامپزشـکی اسـتان کرمـان از 
واگـذاری ۸۰ درصـد فعالیت هـای غیرحاکمیتی دامپزشـکی این 

اسـتان به بخـش خصوصـی خبـر داد.
به گـزارش خبرنگار گـروه اسـتان های باشـگاه خبرنـگاران جوان 
از کرمـان،  احمـد رضایی نسـب، معاون توسـعه مدیریـت و منابع 
انسـانی دامپزشـکی اسـتان کرمان گفت: این اداره کل بسـیاری از 
امور تصدی گـری و غیر حاکمیتی خـود در حوزه های تشـخیص، 
درمـان، مایـه کوبـی و ... را تـا ۸۰ درصـد واگذار کـرده اسـت و این 

روند تـداوم دارد.
رضایی نسـب با تاکیـد بـر به کارگیری تـوان بخشـی خصوصی در 
راسـتای اجرای طرح های دامپزشـکی اسـتان، افزود: تمـام تاش 
این مجموعه به کارگیری و اسـتفاده از تمام تـوان بخش خصوصی 
اسـت؛  زیرا ظرفیـت فعالیـت این بخـش در داخل اسـتان بسـیار 

باال اسـت.
او نظارت دقیق بـر فعالیت های واگذار شـده به بخـش خصوصی را 
یک امر ضـروری خوانـد و گفت: بـرای نتیجه بخش بـودن طرح ها 

بر اجـرای دقیـق آن ها نظارت می شـود.
معاون توسـعه مدیریت و منابع دامپزشـکی بیان داشـت: از اهداف 
دامپزشـکی، پیشـگیری و مبـارزه بـا بیماری هـای دامـی و تامین 
سـامت و امنیت غذایـی جامعه اسـت که در نیـل به ایـن اهداف، 
اسـتفاده از ظرفیت بخش خصوصی و توجه بـه کار این بخش حایز 

اهمیت ویژه اسـت.
او بـه بیـان خدمـات واگـذار شـده مربوطه بـه بخـش خصوصی با 
نظـارت بخـش دولتـی پرداخـت و افـزود: ایـن امـور شـامل امـور 
درمانی) صدور مجوز فعالیت درمانگاه های خصوصی دامپزشـکی، 
امور مایـه کوبی) صدور مجـوز فعالیت مراکز مایـه کوبی خصوصی 
دامپزشـکی، فـروش دارو) صـدور مجـوز احـداث داروخانه هـای 
دامـی(، امـور آزمایشـگاهی) صـدور مجـوز احـداث آزمایشـگاه 
تشـخیصی دامپزشـکی(، پخش دارو و واکسـن) واگذاری فعالیت 
شـرکت های پخش اسـتانی دارو و واکسـن از طریق صدور پروانه(، 
امور نظـارت بهداشـتی) بـه کارگیری مسـئوالن بهداشـتی در امر 
نظارت بـر چرخه تولید، فـرآوری و عرضـه فرآورده های خـام دامی 
از طریـق صـدور پروانه و بـه کارگیری مسـئوالن بهداشـتی در امر 
نظارت بـر کارخانجات خـوراک دام، طیور و آبزیـان از طریق صدور 

پروانه( اسـت.
رضایی نسـب تصریـح کرد: امـور واگذار شـده به بخـش خصوصی 
از طریق خرید خدمات، شـامل مایه کوبـی و واکسیناسـیون دام و 
طیـور و نیز نصب شـماره گوش هـم زمان با مایـه کوبی و یـا نمونه 

برداری از دام اسـت.
او در پایـان تاکیدکـرد: از سـال های پیـش مطابـق بـا اصـل 44، 
واگذاری بخشـی از فعالیت های ایـن اداره کل به بخـش غیردولتی 
آغاز شـده که سـبب فعالیت و ارایه خدمات ۶2 داروخانه دامی، 4۸ 
مرکز مایه کوبی دامپزشکی، ۵ آزمایشـگاه تشخیصی دامپزشکی، 

۶۳ درمانگاه دامپزشـکی و ... در اسـتان شـده است.

نجمهسعیدی
دبیر تحریریه

واگذاری۸۰درصدفعالیتهای
دامپزشکیکرمانبهبخشخصوصی
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رمان»خاما«
رمان »خاما« ماجرای پسرکی است که درگیر عشق می شود 
و از طرفی هم شاهد کوچ ُکردهاست که با حوادث و اتفاق های 
مختلفی دست به گریبان اند. این قصه از سیزده سالگی 
شخصیت اول شروع می شود و تا چند دهه بعد ادامه پیدا 
می کند. اما نکته ای که این وسط اهمیت دارد و نباید ازش 
گذشت، پرداختن به »عشق« است، آن هم در چنین فضایی 
و البته از زبان یک نوجوان. چیزی که امروز و به ویژه در 

ادبیات داستانی نوجوان ما کمتر دیده می شود.
»خلیل« دچار عشقی است و آن را به زبانی لطیف و ساده 
و شاعرانه برای ما تعریف می کند و صحبت ها و کامش 
شاعرانگی دارد. برای درک بهتر این حرف، به این بخش از 
کتاب نگاه کنید: »…تو چه نسبتی داری با تب و شب که 
تمام شب با تب، تو را تمام وقت دارم. کاش هروقت هوایی تو 
شدم، تب بکنم که تمام شب با تو باشم و شب های بی تو 

بودنم را اینطور پر کنم.«
ریتم رمان »خاما«

البته در زمان تعریف داستان با این لحن عاشقانه به همین 
اندازه روبرو نیستیم. بیشتر در وقت هایی که حرف از »خاما« 
به میان می آید چنین لحنی را می بینیم. داستان بسیار روان 
روایت می شود و موقع خواندنش با ریتم خوبی جلو می روید. 
البته در بخشی از کتاب، جایی که به نظر می رسد شخصیت 
اصلی کمی سردرگم و البته خسته است، ریتم داستان ُکند 

و تا حدودی کسل کننده می شود.

فیلمذهنزیبا
میتونی یکی رو از ذهنت پاک کنی ولی بیرون کردن از قلبت یه داستان دیگه 

است.

دیالوگ
دختر/ فیلمی به کارگردانی و تهیه کنندگی رضا میرکریمی و نویسندگی مهران 
کاشانی محصول سال ۱۳۹4 اســت.این فیلم برای نمایش در بخش سودای 

سیمرغ سی و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر پذیرفته گشت.

فیلم
پینوکیو/به ترکی: تازادان انزلی/یک نفر به قید قرعه روی زمین خم می شود و 
دیگران از روی او میپرند. بعد از پریدن آنها هم خم می شــود تا بقیه از روی آنها 

بپرند. همزمان با این کار شعر می خوانند.

بازیهایمحلی

تا شب نرسیده
به شهر بیا

از نبودَن ت
.

دیوانه میشود شب ها
نیما معماریان

عکس: محمد خضری مقدم
زخم کاری کرونا بر تن اقتصاد استان 
گردشگریدرمرزنابودی،کشاورزی

تعطیلوبازرگانیدربنبست

تاکنون 42۷ نفر در استان کرمان به کرونا مبتا شدند و 4۷ نفر هم جان باخته اند. این بیماری 
اما تنها با سامت جامعه سروکار ندارد و به اقتصاد هم آسیب های جدی وارد کرده. آسیب هایی 
که بعضا می توانند جبران ناپذیر باشند.در این رابطه صبح امروز اتاق بازرگانی کرمان با برگزاری 
جلسه ای به بررسی خسارات ناشی از کرونا در اقتصاد کرمان پرداخت که در ادامه می توانید 

آخرین آمارهای ارائه شده در این خصوص را بخوانید.
گردشگریدرمرزنابودی

محمدرضا بهرامی، رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی اعام کرد که گردشگری بیشترین 
خسارت را از شیوع کرونا دیده چرا که این ویروس همزمان با ایام نوروز اوج گرفت. خسارات وارد 

شده به این بخش از زبان بهرامی به شرح زیر است:
- برای راهنمایان گردشگری 24۰ میلیارد ریال

-دفاتر خدمات مسافرتی 4۵۰ میلیارد ریال
-هتل ها، مهمانپذیرها، اماکن اقامتی رستوران ها و مجتمع های بین راهی هزار و 2۷۰ میلیارد 

ریال
-موسسات آموزشی ۵۶ میلیارد ریال

او اختصاص تسهیات کم بهره و یا باعوض بانکی به فعاالن این حوزه، بخشودگی بخشی یا تمام 
حق بیمه کارفرما، بخشودگی هزینه مصرف حامل های انرژی و همچنین مالیات بر عملکرد سال 

های ۹۸ و ۹۹ را برای گذر از وضعیت فعلی مطرح کرد.
ضرر1۵هزارمیلیاردریالیبخشکشاورزی

سیدمحمدرضا ترابی موسوی، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمان هم اعام کرد 
که مجموع خسارت وارد شده به بخش کشاورزی به ۱۵ هزار میلیارد ریال می رسد. شرح این 

خسارت ها در زیر آورده شده:
-در پسته باالی ۷۰ درصد خسارت داشتیم

-در خرما 4۰ تا ۷۰ درصد خسارت وارد شده
-در بخش آبزیان، دام و طیور و محصوالت گلخانه ای کمتر از 4۰ درصد خسارت داشتیم

دلیل وارد شدن این خسارت ها هم اتفاقات زیر است:
-کاهش شدید قیمت ها در پسته، خرما و مرغ و …

-صادر نشدن برخی محصوالت به دلیل تعطیل بودن صنعت بسته بندی
-بسته شدن مرزها و فاسد شدن محصوالت کشاورزی

-تامین نشدن سم و کود مورد نیاز کشاورزان
-تامین نشدن پاستیک های مورد نیاز گلخانه داران

-تعطیل شدن صنعت حمل و نقل و تامین نشدن خوراک دام و طیور
او برای گذر از وضعیت فعلی گفت که »پیشنهاد می شود بانک مرکزی تسهیات ارزان و یا وام 
باعوض به مبلغ  ۱۵ هزار میلیارد ریال برای خسارت های وارد شده به این بخش در نظر بگیرد و 

سود و جرائم تسهیات سال گذشته را ببخشد و اصل وام را به مدت یکسال امهال کند.«
بازرگانیدربنبست

خسارت های وارد شده به بخش بازرگانی کرمان به نقل از محمد میرزاییان، رییس کمیسیون 
بازرگانی اتاق کرمان به این شرح است:

-در حال حاضر بسیاری از محموله های صادراتی صادرکنندگان بین 2۰ تا ۳۰ روز در مرزها 
مانده اند و امکان حمل جاده ای و یا ریلی آن ها وجود ندارد

-تعدادی از محموله ها به مبدا برگشت داده شده اند و تعدادی دیگر برای صادرات از طریق حمل 
و نقل دریایی اقدام کرده اند

 -برخی محموله های پسته و خرمای صادراتی استان دو ماه است در ساحل مانده اند، منتظر 
کشتی هستند و با توجه به اینکه بار آن ها مواد فاسد شدنی است، صادرکنندگان با خسارت های 

زیادی روبرو می شوند.
-با طوالنی شدن زمان ارسال و ماندن محموله ها در مرزها، گواهینامه های گمرک، استاندارد و 

قرنطینه های نباتی و … باطل شده اند
برخی از این محموله ها باید به مبدا بازگردند، تخلیه شوند و مجددا نمونه برداری و به مرزها حمل 

شوند که هزینه های بسیاری را به صادرکنندگان تحمیل می کند
با وجود بیماری کرونا ۵۰ هزار تن پسته استان در سال جاری صادر نخواهد شد.

وی در رابطه با خرما هم گفت که با وجود اینکه بیش از ۵۰۰ هزار تن خرما در انبارها موجود است، 
متاسفانه دولت قصد دارد برای کنترل خرما مورد نیاز برای ماه مبارک رمضان، عوارض صادراتی 
برای این محصول در نظر بگیرد در حالی که چندین برابر نیاز بازار داخل، خرما وجود دارد و نباید 

این عوارض وضع شود.
دیگرخساراتواردشده

رییس کمیسیون فناوری اطاعات و کسب و کارهای نوین اتاق کرمان هم در این نشست از 
خسارت وارد شده به ۵۰۰ شرکت فناوری اطاعات استان خبر داد و گفت: در برآوردهای اولیه هر 
یک از این شرکت ها سه میلیارد ریال خسارت دیده اند و با مشکل روبرو شده اند.سیدمحمدابراهیم 
علوی همچنین هشدار داد که این شرکت ها با توجه به کاهش درآمد، داشتن مشکات سخت 

افزاری و… ممکن است تعدیل نیرو داشته باشند.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

یخدان مویدی
یکی دیگر از جاهای دیدنی کرمان یخدان 

مؤیدی است. یخدان مویدی از جنس خشت و 
گل است و در دوره ی صفویه ساخته شده. کاربرد یخدان در روزگار گذشته 

ذخیره ی آب در زمستان برای استفاده در تابستان بوده است.

معرق کاری
 معرق کاری نوعی اثر هنری است که تکه های 

ریز چوب، فلز، پارچه،کاشی و ..، به زیبایی و 
در شکل های متفاوت در کنار یکدیگر قرار 

می گیرند.

در سال گذشته در چنین روزی کاغذ وطن به 
مشکالت صادرات گوجه فرنگی 

جنوب پرداخت.

جاذبه

صنایع

سال گشت

آوای محلی           

ِدلومَغمداِرهاِمُشوراهاخونُم

َبیاِدِدلَبِرِدلخواهاخونُم

َزمیننَشدیسِتهَهمَرنگنِگاروم

َسُرمباالنُوایَسرماهاخونُم

شاعر:مهدیجاللی

ِدلُمِسمریزدهبسغماباره

غمتایهرَطرفروهماباره

موناُدنُمکهبیچهبندنایَْی

یهوخُتنیفکطکمکماباره

شاعر:منصوررئیسی

خزونِگفتهاِتیفصلخیارون

ودیدهمندارنخوهبرارون

الهیِچّربدهمسئولبیفکر

بهآهسینهسوِز"نیمهکارون"
شاعر:فرخفتحیرئیسی

         در توییتر چه می گویند؟

آمریکا رکورد فوت روزانه ناشــی از کرونــا را در جهان 
ثبت کرد.

وزارت دفاع ماسک 
های فیلتردار یونی تولید کرد.

رشد ۱۸۸ درصدی ارزش معامات بورس کاال

اتحادیه تعاون روستایی کهنوج- شرکت تعاونی روستایی اسالم آباد)رودبار جنوب(

آگهی مزایده فروش خودرو
ــد 3 دســتگاه  ــی هــای تحــت پوشــش ســازمان تعــاون روســتایی جنــوب کرمــان قصــد دارن تعاون

خــودرو ســمند مــدل 1383 را از طریــق مزایــده بفــروش برســانند. متقاضیــان جهــت کســب اطالعــات 
کامــل شــرایط و دريافت فرم هــای مخصوص شركت در مزايده بــه اداره حقوقى - خدمــات فنی و مهندســی 
سازمان تعاون روستايى جنوب كرمان  واقــع در جیرفــت خیابــان دولــت – جنــب چهــاررا بعثــت )ســینما( 

بــه ادرس اینترنتــی jiroft.corc.ir مراجعــه و شــماره تلفــن 43212024-034تمــاس گیرنــد.

متقاضیــان جهــت بازدیــد از خــودرو مــی تواننــد بــه شهرســتان کهنــوج - بلــوار شــهید بهشــتی –بعــد از میــدان 
شــهید شهســواری –نرســیده بــه پــل –اداره تعــاون روســتایی کهنــوج مراجعــه نماینــد.

هزينه انتشار آگهى و کارشناسی رسمی  به عهده برنده یا برندگان مزايده ميباشد
كليــه اقدامــات و هزينــه هــاي تعویــض پــالک و انتقــال ســند ،بدهــی هــای شــامل :ماليــات مشــاغل،ارزش 

ــود. ــده خواهــد ب ــده مزاي ــده برن ــه عه ــث ،خالفــی خــودرو ب افــزوده ، عــوارض شــهرداري وبیمــه شــخص ثال


