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معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

احتمال درگیری مجدد استان 
با کرونا در پاییز وجود دارد
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شناسنامه دار شدن رویایی به رنگ هویت 

جای خالی راهنمایان گردشگری در بسته حمایتی دولت

به گفته رییس ثبت احوال رودبارجنوب به منظور جلوگیری از سواستفاده از محرومیت این منطقه روند بررسی 
هویت به صورت دقیق و سخت گیرانه انجام می شود

واگذاری، انتقال و خرید
 و فروش امتیاز مسکن 

ملی ممنوع است
به گفته مدیرکل راه وشهرسازی استان کرمان ، واگذاری 
و انتقال امتیاز مســکن ملی به غیر، تحت هر یک از 

عناوین حقوقی، غیرمعتبر و ممنوع است و بر اساس مقررات پیگرد قانونی دارد.

بر اساس اعالم علوم پزشکی کرمان در ۲۴ ساعت گذشته 
تست۲۲ نفر مثبت شده تا تعداد کل مبتالیان به کرونا 

در استان کرمان به ۵۰۱ نفر برسد.از این تعداد، ۱۳ نفر زن و ۹ نفر مرد هستند و۱۲ 
نفر از این ۲۲ نفر از اطرافیان بیماران قبلی بوده اند وطی ۲۴ ساعته گذشته مورد 

فوتی جدی گزارش نشده است.

معاون استاندار کرمان با بیان اینکه تاسیسات حافظ 
شهرها و روستاها در جنوب پیش بینی نشده و یا تخریب 

شدند، گفت: در سیل اخیر تلفات جانی ناشی از سیل نداشتیم  و اکنون از شرایط 
بحرانی گذشته ایم و در مرحله بازسازی مناطق قرار داریم.

تاسیسات حفاظتی جنوب 
استان ناتوان در مقابل سیل

کرونا بیش از ۶ میلیارد تومان، به راهنمایان گردشگری کرمان، خسارت وارد کرد

شمار مبتالیان 
به کرونا در استان 
از مرز ۵۰۰ گذشت
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ورزشکاران؛ بیشترین 
خسارت دیدگان از شیوع کرونا

علیرضا باقری
یادداشت مهمان

ادامه در صفحه 2

تعرفه صادراتی پیاز لغو شد

نظریات علوم انسانی موجب بهبود وضع 
انسان و پیشرفت جامعه خواهد شد.

زمانی یک اندیشه تولید میشود که یک 
خال احساس شود و یا اندیشه در تعارض 

با نظریات حاکم به وجود آید.
همه مردم ورزشکاران را دوست دارند 
و به ستایش مربیان جمالت زیبایی را 

گفته اند.
در دنیایی که کرونا همه مشاغل را درگیر 
کرده است و موجب تعطیلی بسیاری 
از مشاغل شده است، این قشر دوست 
داشتنی و مورد احترام بیشتر از همه 

ضرر خواهند کرد.
دلیل اول برای این ضرر هنگفت، تعطیلی 
طوالنی تر این شغل در مقایسه با دیگر 
مشاغل است.) تقریبا یک ماه زودتر از 

دیگر مشاغل تعطیل شد.(
دومین دلیل که موجب ضرر بیش از 
اندازه باشگاه داران،مربیان و مشاغل 
وابسته خواهد شد ،طرز نگرش افراد بعد 

از دوران پسا کرونا خواهد شد.
احتماال افراد پسا کرونا از حضور در مکان 
های اجتماعی اجتناب ورزند و این مدت 

نامشخص خواهد بود.
در  تا  کردیم  می  بایست  می  چه 
چنین شرایط اضطراری کمی از ضرر 
ورزشکاران و مربیان را از لحاظ مالی 

کاهش می دادیم؟
اگر به شکل ریشه ای به چنین حوادث 
غیر مترقبه نگاه ویژه ای داشتیم، با 
رسمیت شناختن شغل ورزشکاران 
و مربیان و پرداخت حق بیمه آنان 
میتوانستند از حمایت های بیمه )بیمه 

بیکاری( استفاده می کردند.
چرا ورزشکاران و مربیان این خواسته 
به این مهمی را هیچ وقت به طور جدی 

مطرح و پیگیری نکردند؟
خودخواهی و نداشتن یک خواسته 

مشترک:
برخی از بزرگان،ورزشکاران ملی و بین 
المللی و افراد سطح باالی تحصیل کرده... 

هزار و ۵۹۰ قطعه شی تاریخی در کرمان کشف شد

شمار مبتالیان به کرونا در استان از مرز ۵۰۰ گذشت

بیش از هزار مددجو با صلح و سازش از زندان های کرمان آزاد شدند

ایرنا - مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان 
کرمان از کشف یک هزار و ۵۹۰ قطعه 
شی تاریخی طی سال ۱۳۹۸ در این 

استان خبر داد.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا، فریدون 
فعالی با اشاره به اینکه سال گذشته 
با همکاری دستگاه های انتظامی و 
امنیتی یک هزار و ۵۹۰ قطعه شی 
تاریخی در استان کرمان کشف و 
ضبط شد افزود: در این رابطه ۹ متهم 
دستگیر، ۲۱ پرونده قضایی تشکیل و 
سه دستگاه فلزیاب کشف و ضبط شد.
و با بیان اینکه در سال گذشته سه 
مورد اسکورت شی تاریخی توسط 
نیروهای یگان حفاظت این اداره کل 
انجام گرفت اظهار داشت: انتقال و 
جابه جایی اشیا تاریخی و نظارت بر 
این امر از مهمترین وظایف نیروهای 
یگان حفاظت است که به خوبی 

صورت می شود.

فعالی ادامه داد: با توجه به اینکه 
میراث  حفاظت  یگان  نیروهای 
فرهنگی وظایف حساس و با اهمیتی 
را بر عهده دارند بنابراین باید از 
آموزش های حرفه ای و ویژه ای 

برخوردار شوند.

وی تصریح کرد: در این زمینه سال 
گذشته ۴۲ ساعت کالس آموزشی 
در شهرستان های کرمان، جیرفت 
و بافت برگزار شد که در کالس های 
مذکور نیروهای یگان حفاظت مراکز 

شهرستان ها نیز حضور داشتند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی استان کرمان با بیان 
فرهنگی  میراث  از  صیانت  اینکه 
نیازمند مشارکت تمام گروه ها و 
دستگاه های مرتبط است، افزود: 
برای بخشداران، دهیاران، اعضای 
شوراهای اسالمی شهر و روستا و 
همچنین مسئوالن دستگاه هایی 
نیروهای  همچون محیط زیست، 
انتظامی، دانشگاه ها و غیره نیز بیش 
از ۴۲۰ جلسه و کالس آموزشی 

برگزار شد.
وی خاطرنشان کرد: بازدید و سرکشی 
برای حفاظت از اماکن، تجهیزات و 
اموال منقول و غیرمنقول، حفظ نظم 
و امنیت موزه ها، بناهای تاریخی و 
محوطه های باستانی از جمله وظایفی 
است که از سوی نیروهای یگان 
حفاظت اداره کل میراث فرهنگی 
استان کرمان به  صورت منظم و جدی 

انجام می شود.

آخرین آمـار مربوط بـه کروناویروس 
در اسـتان کرمـان اعـالم شـد.بر 
اسـاس اعـالم علـوم پزشـکی کرمان 
در ۲۴ سـاعت گذشته تسـت۲۲ نفر 
مثبـت شـده تـا تعـداد کل مبتالیان 
بـه کرونـا در اسـتان کرمان بـه ۵۰۱ 
نفـر برسـد.از ایـن ۲۲ نفـر، ۱۳ نفـر 
زن و ۹ نفـر مـرد هسـتند.۱۲ نفـر از 
ایـن ۲۲ نفـر از اطرافیـان بیمـاران 

قبلی بودنـد.۲ بیمار جدید سـرپایی 
بـوده اند.طـی ۲۴ سـاعته گذشـته 
مـورد فوتـی جـدی گـزارش نشـده 
اسـت.۱۰ مـورد ترخیصـی جدیـد 
داشـته ایم.مجمـوع بهبـود یافتـه 
هـای اسـتان تاکنـون ۲۸۰ مـورد 
ثبـت شـده.۴ نفـر از بیمـاران مبتال 
به کرونـا در آی سـی یو هسـتند.۲۱ 
بیمـار مبتـال در نقاهـت گاه در حـال 

درمـان هسـتند. هـم چنیـن تسـت 
پنـج نفردیگـر از کادر درمانی کرمان 
مثبـت اعـالم شـد وشـمار مبتالیان 
کرونـا در کادر درمانی کرمـان به ۵۲ 
نفر رسـید.۳/۱۰ درصـد از مبتالیان 
بـه کرونـا در کرمـان از کادر درمانی 
هسـتند.تاکنون کرونـا در کرمـان از 
میـان کادر درمـان قربانـی نگرفتـه 

اسـت.

ایرنا - رئیس شوراهای حل اختالف 
استان کرمان گفت: یکهزار و ۳۴۲ 
با  گذشته  سال  یک  طی  مددجو 
تالش های شبانه روزی کارکنان شورای 
حل اختالف و ایجاد صلح و سازش از 
زندان های این استان آزاد شده و به 

آغوش گرم خانواده بازگشتند.
مهدی تقی زاده روز سه شنبه به رسانه 
ها اعالم کرد : درصد صلح و سازش در 
شعب حل اختالف ویژه زندان استان 
کرمان طی سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ 

حدود ۱۷درصد افزایش یافته است.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری 
استان کرمان ادامه داد: با تالش 

اعضای شورای حل اختالف ویژه 
زندان استان کرمان تعداد ۴هزار و 
۳۶۲ فقره پرونده مورد رسیدگی قرار 
گرفت که از این تعداد  ۲ هزار و ۴۳۸ 
فقره پرونده منتهی به صلح و سازش 
و در نهایت منجر به آزادی هزار و ۳۴۲ 
مددجو از زندان این استان شده است.
وی تصریح کرد: شورای حل اختالف 
پتانسیل و ظرفیت خوبی  در زمینه 
کاهش آمار زندانیان دارند و ضرورت 
دارد هرچه بیشتر شعب شورای حل 
اختالف زندان تقویت شود.وی گفت: 
ترویج فرهنگ صلح و سازش که دارای 
ریشه های دیرینه تاریخی و اعتقادی در 

میان مردم  است می تواند با استفاده 
از ظرفیت صاحب نفوذان و صاحبان 
کالم در بسیاری از موارد راهگشای 
مشکالت باشد.رئیس شوراهای حل 
اختالف استان کرمان همچنین  از 
آزادی ۲۱ زندانی محکوم به قصاص 
نفس در سال ۱۳۹۸ خبر داد و افزود: با 
تالش کارکنان شوراهای حل اختالف 
و تشکیل جلسات مکرر با هدف ایجاد 
صلح و سازش و با حضور شاکی و 
متشاکی در زندان های استان تعداد 
۲۱ زندانی محکوم  به قصاص نفس که 
به دلیل قتل به اعدام محکوم شده بودند 
رهایی یافتند.وی  گذشت و فداکاری را 

از خصوصیات بارز مردم استان کرمان 
قلمداد کرد و افزود :حرکت اولیای دم 
حرکت ارزشی و الهی است و ثواب این 
عمل قطعا در پیشگاه خداوند متعال 
محفوظ خواهد بود. وی در پایان ازاین 
اقدام انسان دوستانه و خدا پسندانه 
اولیا دم که با گذشت خود ضمن 
اعطای حیات انسانی به این افراد نادم 
و پشیمان، زمینه توسعه و گسترش 
فرهنگ صلح و سازش در جامعه را 
فراهم کردند، قدرانیکرد و گفت: انتظار 
می رود در آینده نزدیک شاهد آزادی 
تعداد بیشتری از زندانیان محکوم به 

قصاص باشیم.

تشکیل کمیته ایمنی مدارس استان کرمان

افزایش حجم ذخیره سد های 
استان کرمان

اطالعیه سازمان حج و زیارت جهت تکمیل 
ظرفیت کاروان های حج تمتع سال ۱۳۹۹

قاسـم بصیری رئیـس اداره حراسـت 
آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان 
امـروز در جلسـه ویدئـو کنفرانـس 
شـورای معاونـان اداره کل آمـوزش 
و پـرورش اسـتان بـا روسـای ادارات 
آمـوزش و پـرورش شهرسـتان ها و 
مناطق اسـتان گفت: افزایـش ایمنی 
حـوادث  ز  ا پیشـگیری  مـدارس، 
احتمالـی و بررسـی اصولـی سـطح 
مهـر  پـروژه  در  مـدارس  یمنـی  ا
از مهمتریـن اهـداف تشـکیل ایـن 

کمیتـه اسـت.
او افـزود: بازدیـد و نظـارت جـدی از 
مدارس توسط کارکنان اداری ادارات 
آمـوزش و پـرورش شهرسـتان ها و 
مناطـق اسـتان و مدیران مـدارس به 
صـورت مسـتمر در شـرایط تعطیلی 
مـدارس بـه علـت شـیوع ویـروس 

کرونـا جـدی اسـت.
بصیـری بـا اشـاره بـه شـیوع ویروس 
کرونـا در کشـور تصریح کـرد: ادارات 

آموزش و پرورش آمـار دانش آموزان 
و معلمـان مبتال بـه ویـروس کرونا را 
روزانـه بـه اداره حراسـت اداره کل 

ارسـال نماینـد.
ره حراسـت آمـوزش و  دا رئیـس ا
پـرورش اسـتان کرمـان بیـان کـرد: 
اسـتفاده از پیـام رسـان های خارجی 
در حـوزه آمـوزش و پـرورش غیـر 

قانونـی اسـت و بایـد اطـالع رسـانی 
الزم در حـوزه آمـوزش و پـرورش 
اسـتان از طریـق پیـام رسـان های 

داخلـی صـورت گیـرد.
او گفـت: انتخـاب مدیـران مـدارس 
نیـز بایـد بـر اسـاس دسـتورالعمل 
انتصـاب مدیـران باشـد و انتصـاب 
مدیـر مدرسـه خـارج از سـامانه و 

دسـتورالعمل وزارتـی غیـر قانونـی 
سـت. ا

بصیـری بـا اشـاره بـه نقـش موثـر و 
اثر بخـش مدیر مدرسـه در پیشـبرد 
اهـداف اهـداف آمـوزش و پـرورش 
خالقیـت، ایثارگـری و فـداکاری را از 
مهمتریـن خصوصیات مدیر مدرسـه 
دانسـت و گفـت: بعضـی از مدیـران 
مـدارس در مناطـق محـروم اسـتان 
با تهیـه بسـته های آموزشـی و توزیع 
مـواد بهداشـتی بیـن دانش آمـوزان 
جلوه های ویـژه معلمی را بـه نمایش 

گذاشـتند.
ویدئـو  جلسـه  داشـت:  بیـان  و  ا
ره  دا کنفرانـس شـورای معاونـان ا
کل آمـوزش و پـرورش اسـتان بـا 
روسـای ادارات آمـوزش و پـرورش 
شهرسـتان ها و مناطـق اسـتان بـه 
منظـور بررسـی پیـام رسـان شـاد، 
شـبکه آموزش دانـش آمـوزان امروز 

برگـزار شـد.

مدیرعامل آب منطقه ای استان کرمان 
گفت: اکنون ذخیره سد های مخزنی استان 
با افزایش قابل توجهی روبروست و تقریبا 
به طور مجموع بیش از هشتاد درصد این 
سد ها آبگیری شده است.علی رشیدی 
مدیرعامل آب منطقه ای استان کرمان 

در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های 
باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت:با 
افزایش بارندگی های امسال، حجم ذخیره 
آب در پشت سد ها به هشتاد درصد رسیده 
است.او افزود: میزان حجم ذخیره شده 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیست 
و پنج درصد افزایش یافته است.وی تصریح 
کرد: تا کنون با پرشدن حج ذخیره سد ها 
طی سه مرحله آب ذخیره شده سد بافت، 
سه مرحله سد جیرفت و چهار مرحله سد 
مخزنی نسا بم رهاسازی شده است.او 
گفت: اکنون سد جیرفت، ۹۴ درصد، سد 
بافت ۹۶ درصد و سد نساء هم ۸۸ درصد 

آبگیری شده است.

اطالعیه سازمان حج و زیارت جهت 
تکمیل ظرفیت کاروان های حج تمتع 

سال ۱۳۹۹ اعالم شد.
قابل توجه کارگزاران و متقاضیان سفر به 

حج تمتع سال ۱۳۹۹:
اردیبهشت و خرداد سال  اولویت 
ظرفیت  در  می توانند  نیز   ۱۳۸۶
خالی کاروان های حج تمتع سال 
۱۳۹۹ نام نویسی کنند.نظر به وجود 
ظرفیت خالی در کاروان های حج 
تمتع سال ۱۳۹۹ در برخی شهرستان 
تکمیل  منظور  به  بدینوسیله  ها، 
دارندگان  از  مذکور  ظرفیت های 
قبوض ودیعه گذاری حج تمتع تاریخ 
۳۱ به  /۰۳ /۸۶ ۰۶ لغایت  /۰۲ /۸۶
عنوان اولویت های ذخیره برای تکمیل 
ظرفیت ها دعوت به عمل می آید تا 

از روز چهارشنبه مورخ ۲۷/۰۱/۹۹ 
ساعت ۱۰ صبح جهت ثبت نام در یکی 
از کاروان های دارای ظرفیت خالی به 
سامانه رزرو سازمان حج و زیارت به 
آدرس reserve.haj.ir مراجعه 
و نسبت به نام نویسی اقدام نمایند.

الزم به یادآوری است ودیعه گذاران در 
صورتی که تاکنون در فراخوان عمومی 
مشارکت نکرده اند می بایست ابتدائأ با 
مراجعه به سامانه فوق نسبت به تکمیل 
و بروزرسانی اطالعات خویش اقدام 
و پس از دریافت کد رهگیری سایر 
مراحل رزرو و ثبت نام را دنبال نمایند.

بدیهی است امر ثبت نام متقاضیان از 
محل اولویت های ذخیره فوق الذکر پس 
از تکمیل ظرفیت خالی کاروان ها در 

هریک از شهرستان ها پایان می پذیرد. روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
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ورزشکاران؛ بیشترین 
خسارت دیدگان از شیوع کرونا

ادامه یادداشت

کرمان جزء پنج استان فعاِل 
پویش ورزش در خانه

رئیس گروه ورزش همگانی اداره کل ورزش و جوانان اســتان 
کرمان گفت: بــا توجه به گزارش های اعالمی از ســوی وزارت 
ورزش و جوانــان در زمینه پویــش »ورزش در خانه«، تاکنون 
استان کرمان جزو پنج استان نخســت بوده است.کرمان جزء 
۵ اســتان فعاِل پویش ورزش در خانهعذرا ریاحی، رئیس گروه 
ورزش همگانی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان، در گفت 
و گو با خبرنگار گروه اســتان های باشــگاه خبرنگاران جوان از 
کرمان، گفت: پویش ورزش در خانه از ۵ فروردین ماه با مدیریت 
روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان بــه منظور فعال بودن 
مربیان و ورزشکاران در ایام قرنطینه با اجرای برنامه های ورزشی 
در منزل راه اندازی شــد.او افزود: بدین منظور، ورزشــکاران 
و مربیان عالقه مند و پویا از تمرینات ورزشــی شــان در منزل 
کلیپی تهیه و به روابط عمومی اداره کل ارســال و سپس کلیپ 
مربوطه به همت مدیر روابط عمومی بررســی و به دفتر توسعه 
ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان برای انعکاس در پویش 
"ورزش در خانه ایران فعال" ارســال می شــود.ریاحی تصریح 
کرد: روزانه بیش از ۱۵۰ کلیپ با تالش مربیان و ورزشــکاران 
شهرستان ها و هیئت های ورزشی تهیه می شود.او بیان داشت: 
عالوه بر مدیران، مربیان و داوران، ورزشــکاران کرمانی نیز به 
پویــش #در_خانه_میمانیم پیوســته اند.رئیس گروه ورزش 
همگانی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان گفت: در تمام 
گزارش های اعالمی از ســوی وزارت ورزش و جوانان، تاکنون 

استان کرمان جزو پنج استان نخست بوده است.

 اکنــون که پــر پــرواز بســیاری از 
اصنــاف در شــرایط کرونایــی کرونا

ــده،  ــته ش ــته و بس ــی شکس فعل
ــدون  ــان ب ــه کرم ــی از جمل ــای داخل پروازه
هیــچ محدودیتــی بر فــراز آســمانی با یــک بام 
و دو هــوا جــوالن می دهنــد. صــدای 
برخاســتن و نشســتن پیاپــی هواپیماهــای 
کرمــان در بلــوار حجــاج و حوالــی ایــن محــل، 
ــه  ــی دارد ب ــر وا م ــن تفک ــه ای ــردی را ب ــر ف ه
طــور قطــع در شــرایطی کــه بــرای تمــام 
اقدامــات و فعالیــت هــای ریــز و درشــت، خــط 
ــرای  ــده، ب ــته ش ــی گذاش ــای نظارت ــش ه ک
اقدامــی چــون جابــه جایــی مســافر آن هــم بــا 
ــه  ــر ب ــوده ت ــق آل ــان و مناط ــن کرم ــرواز بی پ
ویــروس کرونــا بــه طــور قطــع برنامــه و خــط 
کشــی هــای اصولــی، کارشناســی شــده و 
مدونــی روی کاغــذ و البتــه بــه مرحله اجــرا در 
آمــده اســت.اما بــا وجــود تــب ســنجی و 
ضدعفونــی کــردن محیــط فــرودگاه و 
هواپیماهــا ، تدابیــر ســختگیرانه تری در ســوار 
کــردن مســافر و فــروش بلیــط هــای هواپیمــا 
بــرای پیشــگیری از شــیوع کرونــا نیــاز اســت.
هــر چنــد برخــی مدعــی هســتند بــدو شــیوع 
کرونــا در چیــن پروازهــای مکــرر برخــی 
آژانــس هــای هوایــی موجب ســرایت و انتشــار 
ایــن ویــروس بــه کشــور شــد امــا اکنــون و در 
شــرایط فعلی انتظــار مــی رود در فرودگاههای 
داخلــی و البتــه هواپیماهــای کرمــان بیــش از 
ــتی و  ــول بهداش ــت اص ــه رعای ــی ب ــر زمان ه
ایمنــی توجــه شــود.قرار گرفتــن مســافران در 
ــا هواپیمــا و  اتوبــوس هــای مســیر ترمینــال ت
برعکــس و فروختــن تمــام صندلــی هــای 
هواپیمــا و نشــاندن مســافران پهلــو بــه پهلوی 
یکدیگــر هــر بیننــده عاقلــی را نگــران شــیوع 
بیــش از پیــش ویــروس کرونــا مــی کنــد حال 
ــا در  ــار کرون ــگیری از انتش ــتاد پیش ــه س آنک
ســطح ملــی و اســتانی برنامــه و پروتــکل های 
ــد  ــک خری ــرای ی ــی ب ــتی را حت ــز و درش ری
ــالم  ــی و اع ــش بین ــان پی ــه ای ن ــد دقیق چن
کــرده در حالــی کــه یــک ســفر بیــش از یــک 
ســاعته آنهــم در محیطــی بســته ماننــد کابین 
ــه فیزیکی  ــدون در نظــر گرفتن فاصل هواپیما ب
اصولــی و حتــی بــدون در نظــر گرفتن ماســک 

ــی در  ــه راحت ــافران ب ــرای مس ــتکش ب و دس
جریــان اســت، جریانــی کــه مــی توانــد ماننــد 
ســیلی ســهمگین ســالمت جامعــه را بــا خــود 

به قهقرا ببرد.
سفرهای هوایی از سفر با مترو 

خطرناک تر است
ــته ۲۴  ــرواز دو روز گذش ــافران پ ــی از مس یک
ــان  ــی ماه ــاری هواپیمای ــال ج ــن س فروردی
کرمــان در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا 
ــنجی  ــب س ــرودگاه ت ــه ف ــدو ورود ب ــت: ب گف
ــه نظــر مــی  ــا بیــان اینکــه ب انجــام شــد.وی ب
ــه  ــی ک ــافران در اتوبوس ــام مس ــید ازدح رس
ــا  ــه هواپیم ــدن ب ــوار ش ــرای س ــافران را ب مس
ــود  ــر ب ــته کمت ــه گذش ــبت ب ــرد نس ــی ب م
ــم  ــه نی ــوس در فاصل ــافران در اتوب ــزود: مس اف
ــاره  ــا اش ــتند.وی ب ــرار داش ــم ق ــری از ه مت
ــن هواپیمــا بســته  اینکــه فضــای داخــل کابی
اســت و مســافران بایــد بیشــتر از یــک ســاعت 
ــوان  ــی ت ــت: م ــد گف ــط بمانن ــن محی در ای
ــرو  ــا مت ــفر ب ــروازی از س ــفرهای پ ــت س گف
ــت  ــرو نهای ــرا در مت ــت زی ــر اس ــاک ت خطرن
یــک ربــع یــا ۲۰ دقیقــه مســافران کنــار 
یکدیگــر قــرار دارنــد امــا در هواپیما ایــن مدت 
ــهرها  ــن ش ــافت بی ــه مس ــه ب ــا توج ــان ب زم
ــافران  ــه مس ــان اینک ــا بی ــت. او ب ــتر اس بیش
ــز مــی  ــی نی ــرواز در شــرایط موجــود پذیرای پ

شــوند از مســئوالن خواســت در زمینــه 
اجــرای پروتــکل هــای بهداشــتی در هواپیمــا 
و پروازهــا چــاره اندیشــی کننــد. وی در بخش 
ــرواز  ــه پ ــود ب ــای خ ــت ه ــری از صحب دیگ
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــران اش ــاس _ ته بندرعب
شــرکت هواپیمایــی ماهــان پــرواز بندرعبــاس 
بــه تهــران را روز گذشــته بــه دلیــل انحصــاری 
ــا ۲۰۰  ــزگان ب ــرکت در هرم ــن ش ــودن ای نب
هــزار تومــان بــه فــروش رســاند در حالــی کــه 

ــا توجــه  ــه تهــران ب ــرواز از کرمــان ب همیــن پ
ــودن پروازهــای ایــن شــرکت  ــه انحصــاری ب ب
در کرمــان بــاالی ۵۰۰ هــزار تومــان فروخــت 

ــت. ــی اس ــی عدالت ــه ب ک
نظارت بر محدودیت تعداد مسافران

مدیــرکل فــرودگاه هــای اســتان کرمــان 
نیــز بــا تاکیــد بــر اینکــه پروتــکل هــای 
ــه طــور ۱۰۰  بهداشــتی در فــرودگاه کرمــان ب

ــر  ــزود: نظــارت ب ــی شــود ، اف درصــد اجــرا م
ــه  ــا ک ــداد مســافران هواپیماه ــت تع محدودی
از روز گذشــته ابــالغ شــده بــر عهــده ســازمان 
هواپیمایــی کشــوری اســت. علــی قاســم زاده 
اظهــار داشــت: اتوبــوس هــای حمل مســافر از 
ــه ترمینــال و برعکــس قبــل و بعــد  هواپیمــا ب
ــی  ــی م ــل ضدعفون ــور کام ــه ط ــرواز ب ــر پ ه
ــه ترمینــال  ــار مســافر قبــل از ورود ب شــود و ب
ــه  ــدو ورود ب ــراد هــم در ب ــی و اف هــم ضدعفون
ــی شوند.قاســم زاده  ــب ســنجی م ــال ت ترمین

افــزود: کــف ترمینــال هــای فــرودگاه نیــز هــر 
چهــار ســاعت یــک بــار، صندلی هــا، دســتگاه 
ــرواز،  ــن کارت پ ــی ام، محــل گرفت ــای ای ت ه
ــار مســافران و درب  دســتگاه هــای بازرســی ب
ــی  ــل ضدعفون ــور کام ــه ط ــال ب ــای ترمین ه
ــار  ــی ب ــه ضدعفون ــاره ب ــا اش ــود.وی ب ــی ش م
ــی  ــان وارد م ــتان کرم ــه اس ــه ب ــافرانی ک مس
شــوند قبــل از قــرار گرفتــن روی تســمه نقالــه 
ــرد:  ــح ک ــافر تصری ــه مس ــدن ب ــل ش و تحوی
گاری هــای حمــل بــار از ترمینــال بــه هواپیما 
و برعکــس قبــل از پــرواز ضدعفونــی و عوامــل 
بازرســی مســافر در گیــت پلیــس و ســپاه 
ــه  ــرودگاه و ســایر عوامــل خدمــات رســان ب ف
مســافر قبــل از ورود بــه ترمینــال تب ســنجی 
ــی  ــازمان هواپیمای ــخنگوی س ــی شوند.س م
ــن اســت  ــم ای ــرد: مه ــد ک ــز تاکی کشــوری نی
افــرادی کــه بخــش هوایــی را بــرای ســفرهای 
زیارتــی و ســیاحتی خــود در گذشــته انتخــاب 
مــی کردنــد اکنــون بــا توجــه بــه محدودیــت 
هــای اعمــال شــده از ســفر خــودداری کــرده 
ــدود ۱۰  ــت ح ــوان گف ــه میت ــوری ک ــد ، ط ان
درصــد بخــش هوایــی کشــور بــه دلیــل عمــل 
بــه توصیــه هــای مســئوالن وزارت بهداشــت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی آنهــم بــا ظرفیــت 
ــور  ــه ط ــس ب ــت پ ــال اس ــون فع ــدک اکن ان
ــه پروازهــای کمــی انجــام مــی  معمــول روزان
ــا تمــام ظرفیــت  شــود و هواپیمــا بــه نــدرت ب

ــد. ــرواز میکنن پ

مدیرکل آموزش و پرورش کرمان با 
آموزش و
بیان اینکه در شرایط شیوع کرونا پرورش

چاره ای جز آموزش مجازی نداشتیم 
گفت: مدیران مدارس مسئول نظارت آموزش 
مجازی دانش آموزان هستند.احمد اسکندری نسب 
در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در کرمان، با اشاره به 
شیوع کرونا در کشور و به تبع آن در استان کرمان 
اظهار داشت: از ۴ اسفندماه سال گذشته به طور 
رسمی مدارس استان تعطیل شدند اما بالفاصله 
آموزش مجازی آغاز شد.وی با بیان اینکه همکاران 
ما در آموزش و پرورش نگذاشتند این تعطیلی به 
خانه ها کشیده شود عنوان کرد: با شعار آموزش 
تعطیل نیست و تعطیل نمی شود تقریبا از هفته اول 
تعطیلی مدارس به دنبال آن بودیم تا ارتباط بین 
معلم و دانش آموز برقرار باشد.مدیرکل آموزش و 
پرورش استان کرمان با اشاره به اینکه در گام اول از 
طریق رسانه ملی و شبکه آموزش، ۷ برنامه در روز 
برای دانش آموزان پیش بینی شده بود گفت: در 
حال حاضر ۲۸ برنامه از طریق رسانه ملی برای 
آموزش دانش آموزان در نظر گرفته شده است و 
برنامه های پربار و خوبی است.وی با بیان اینکه در 
گام دوم آموزش مجازی از طریق سایت های استانی، 
شهرستانی و مدرسه ای را راه اندازی کردیم و آموزش 
به دانش آموزان را انجام دادیم ادامه داد: در 
بازدیدهایی که انجام شده کار امیدوارکننده ای بوده 
است.اسکندری نسب با اشاره به اینکه تاکید کردیم 
که مدیران مدرسه باید آموزش مجازی تک تک 
دانش آموزان را جدی گرفته و بر آن نظارت کنند 

فیزیکی  حضور  جایگزین  چیز  هیچ  گفت: 
دانش آموزان در سر کالس درس نمی شود اما 
چاره ای نداشتیم و ناگزیر شدیم از طریق آموزش 
مجازی این امر مهم را پیگیری کنیم.وی با بیان 
اینکه بسته های آموزشی نیز برای دانش آموزان 
تهیه کردیم و در نقاطی که دسترسی به اینترنت 
نداشتند توزیع کرده ایم عنوان کرد: برای ۳۲ هزار 
دانش آموز روستایی و عشایری بسته آموزشی توزیع 
شده است و در گام دوم توزیع ۸۲ هزار بسته 
آموزشی بین دانش آموز نیز آغاز شده است.مدیرکل 
آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به اینکه بالغ 
بر ۷۰ درصد محتوای آموزشی تا پایان اسفندماه به 
دانش آموزان تدریس شده است گفت: در این 

بسته ها تکلیف برای دانش آموزان توسط گروه های 
آموزشی طراحی شد و بین دانش آموزانی که 
دسترسی به اینترنت و فضای مجازی نداشته اند 
توزیع شده است.وی با بیان اینکه آموزش از طریق 
رسانه ملی برای تمام دانش آموزان یکی است ادامه 
داد: آموزش فضای مجازی برای هر دانش آموز مانند 
کالس درس است و مواردی که نیاز است معلم در 

این کالس مجازی مطرح می کند.اسکندری نسب 
با اشاره به اینکه از روز میالد امام زمان)عج( شبکه 
"شاد" نیز توسط وزارت آموزش و پرورش راه اندازی 
شده است گفت: در حال حاضر مدارس ابتدایی 
تحت پوشش کامل این شبکه قرار گرفته اند اما 
نیازمند همکاری والدین دارد.وی با بیان اینکه این 
برای  امن  بسیار  محیط  یک  مجازی  شبکه 

دانش آموزان است و هیچ مشکلی ندارد افزود: شبکه 
شاد کامال انحصاری و متعلق به آموزش و پرورش 
است.مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با 
اشاره به اینکه بستر بسیار خوبی فراهم شده تا بعد از 
بحران کرونا نیز از این شبکه استفاده کنیم گفت: 
این شبکه ماندگار است و بعد از اتمام کالس درس 
هم می شود از آن استفاده کرد.وی با بیان اینکه برای 
شروع سال تحصیلی و بازگشایی باید ستاد ملی 
کرونا تصمیم نهایی را بگیرد افزود: دانش آموزان 
کنکوری معموال از اسفند برای کنکور وقت 
می گذاشتند و پیش بینی می شود بعد از بازگشایی 
مدارس، کنکور نیز با تاخیر چند هفته ای برگزار 

شود.

یک بام و دو هوای محدودیت های کرونایی
 در پروازهای داخلی

مدیران مدارس مسئول نظارت و پیگیری آموزش مجازی 
دانش آموزان هستند

گزارش
ایرنا

ایرنا - فرهنگسرای جوانان طی توافق شهردار 
کرمان با مجمع جوانان در این استان راه اندازی 
می شود.به گزارش ایرنا، سیدمهران عالم زاده روز 
دوشنبه در دیدار با اعضای مجمع جوانان استان کرمان از زحمات 
سمن های جوانان استان کرمان به ویژه در بحث مبارزه با کرونا 
قدردانی کرد و افزود: سمن های جوانان همواره در کنار شهرداری 

بوده اند و ما نیز تالش های این افراد را ارج می نهیم.
وی با ابراز امیدواری از اینکه ارتباط سایر دستگاه ها نیز با جوانان 
بیش از پیش بشود اظهار داشت: ما اعتقاد داریم تمام مشکالت 
کشور با حضور جوانان قابل حل است.شهردار کرمان اظهار داشت: 
شهرداری آماده است تا هرگونه همکاری و کمک به سمن های 
جوانان را افزایش داده و امکانات خود را در اختیار جوانان کرمانی 
قرار دهد.رییس مجمع جوانان استان کرمان نیز گفت: سمن های 
جوانان در ایام شیوع ویروس کرونا، یکی از رسالت های خود را 
مبارزه با انتشار این ویروس قرار داده و عمدتا در زمینه ضدعفونی 
کردن معابر  و اقالم بهداشتی به مناطق محروم و همچنین 

کمک های امدادی در زمینه سیل پیشگام بوده اند.
وی ادامه داد: بدون شک در هر بحرانی سمن های جوانان با حضور 
فعال و موثر خود، سعی در کاهش رنج و مشقت های مردم دارند.

احمدی نژاد پیشنهاد کرد: شایسته است شهرداری کرمان مکانی 
را در اختیار سمن ها و جوانان قرار دهد تا از این پس فعالیت های 
جوانان به صورت هماهنگ و مدون از یک مجموعه مشخص 

مدیریت و ساماندهی شود و میزان بهره وری ها افزایش یابد.

ایسنا/ مدیرکل دامپزشکی استان کرمان از کشف 
و معدوم سازی ۵ تن فرآورده خام دامی ناسالم، 
در جریان بازرسی تیم های نظارت بهداشتی 
دامپزشکی در سطح استان کرمان در ایام نوروز خبر داد.دکتر 
»حسین رشیدی« در جمع خبرنگاران در تشریح جزییات این 
خبر بیان کرد: این مقدار فرآورده خام دامی در مدت زمان طرح 
تشدید نوروزی که از ۲۵ اسفند ماه آغاز شده و تا ۱۵ فروردین ماه 
ادامه داشته، در جریان بازرسی های تیم های نظارت بهداشتی 
دامپزشکی در سطح استان، کشف، ضبط و امحا شد.این مقام 
مسئول اظهار کرد: تضمین سالمت و امنیت غذایی جامعه در 
هر شرایطی، به ویژه بحران شیوع کرونا یکی از اولویت های اصلی 
دامپزشکی می باشد که در سایه نظارت های مستمر کارشناسان 
این اداره کل محقق شده است.مدیرکل دامپزشکی استان کرمان 
با اعالم حساسیت دو چندان نظارت های بهداشتی کارشناسان 
در شرایط کنونی گفت: در پی انتشار و شیوع ویروس کرونا، این 
اداره کل پروتکل های نظارتی در خصوص ارتقای بهداشت فردی 
افراد شاغل و استفاده از وسایل حفاظت فردی، کنترل بهداشت 
محیط و همچنین گند زدایی و نظافت و شستشوی لوازم و 
سطوح در انواع مراکز عرضه فرآورده های خام دامی) واحد های 
صنفی عرضه گوشت و مرغ و ... ( مراکز بسته بندی و قطعه بندی 
و سرد خانه هاو ... را تشدید کرده است. رشیدی اذعان کرد: با 
توجه به افزایش تقاضا و مصرف فرآورده های خام دامی در ایام 
نوروز، توسط کارشناسان نظارت این اداره کل با رعایت کامل 
شرایط و ضوابط بهداشتی در قالب ۵۱ اکیپ، مجموعا بیش از 
۸۰۰۰ مورد بازرسی از مراکز عرضه و فروش فراورده خام دامی، 
کشتارگاه و مراکز بسته بندی فرآورده های خام دامی ، رستوران 
ها و ... صورت گرفت.وی با اشاره به اینکه در زمان اجرای این 
طرح، ۱۷ مورد نمونه برداری از فرآورده های خام دامی صورت 
پذیرفته است، با تاکید بر برخورد با مراکز متخلف، افزود: در 
جریان بازرسیهای این ایام ۲۵ واحد متخلف به مراجع قضایی 
معرفی و ۱۰ واحد پلمپ و تعطیل و با ۲۹ خودرو عرضه کننده 

فراورده های خام دامی غیرمجاز برخورد گردید.

وظیفه عمومی  اعزام سازمان  و  احضار  معاون 
نیروی انتظامی گفت: مشموالن اعزامی یکم و سوم 
اردیبهشت ماه ۹۹ برای غربالگری به همراه برگ 
محل خدمت به مرکز بهداشت محل سکونت خود 
رفته و تایید سالمتی دریافت کنند.سرهنگ نجف 

حمیدزاده، اظهار کرد: به منظور پیشگیری از انتقال بیماری کرونا و ایجاد شرایط 
بهداشتی مناسب برای مشموالن اعزامی تاریخ های یکم و سوم اردیبهشت ماه 
سال ۱۳۹۹به مراکز آموزش نیروهای مسلح، وضعیت سالمت کلیه مشموالن 
اعزامی این ماه، قبل از اعزام به خدمت از طریق مراکز بهداشتی معاینه و غربالگری 
می شود.به گزارش ایسنا وی گفت: این دسته از مشموالن باید به همراه برگ محل 
مراجعه که از طریق یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی )پلیس+۱۰( دریافت 

کرده اند، به مرکز بهداشت محل سکونت خود مراجعه کنند.

سربازان قبل از اعزام
غربالگری می شوند

هیئت فوتبال جیرفت با همکاری هیئت استان با تشکیل کمپین 
مهربانی، بیش از ۱۰۴ میلیون ریال برای کمک به ســیل زدگان 
جنوب کرمان جمع آوری کرد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان 
از کرمان، هیئت فوتبال جیرفت با همکاری هیئت استان کرمان 
پس از فراخوان جامعه فوتبال استان و تشکیل کمپین مهربانی، 

یکصد و چهار میلیون و چهارصد هزار ریال برای کمک به سیل زدگان جنوب کرمان جمع آوری 
و آن را با خرید اقالم مورد نیاز برای کمک به هموطنان سیل زده در جنوب استان هزینه کرد.
در این کمپین، که با مشارکت مثال زدنی جامعه فوتبال شهرستان جیرفت و مجموعه هیئت 
فوتبال استان کرمان همراه بود، مبالغ گردآوری شده به شکل اقالم مورد نیاز شامل پتو، زیرانداز 
و یک کامیون ۲۰۰ عددی سیمان و ... خریداری و با همکاری محمدی، رئیس اداره تبلیغات 

اسالمی شهرستان جیرفت، به منطقه ارسال شد.

راه اندازی کمپین مهربانی به وسیله 
هیات فوتبال جیرفت

فرماندار کهنوج گفت: در اثر برخورد یک خودروی پژو ۴۰۵ 
با موتور ســیکلت در محور مواصالتی قلعه گنج - کهنوج، 
سه نفر فوت و دو نفر مصدوم شــدند.به گزارش خبرنگار 
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، عیدی 
فرماندار کهنوج گفت: گزارش یک تصادف منجر به فوت 

در کیلومتر ۱۵ محور قلعه گنج - کهنوج اعالم و بالفاصلــه یک تیم امدادی به محل 
حادثه اعزام شد.او با بیان اینکه سه فوتی این حادثه اعضای یک خانواده بودند، افزود: 
پس از بررسی تیم کارشناسی، علت تصادف انحراف به چپ و سبقت غیرمجاز خودروی 
۴۰۵ اعالم شد.فرماندار کهنوج تصریح کرد: در این سانحه به دلیل شدت جراحات وارد 
شده راننده و دو نفر سرشین موتور سیکلت در دم فوت کرد.او ادامه داد: در این سانحه 

رانندگی دو نفر از سرنشینان خودروی ۴۰۵ مصدوم شدند.

تصادف موتورسیکلت سه کشته 
برجای گذاشت

کیومرث لطفی گفت: قریب بــه ۲۲ هزار تن آرد خام بین 
روســتاییان جنوب کرمان توزیع شده اســت.به گزارش 
خبرگزاری شبستان ، »کیومرث لطفی« گفت: در راستای 
خدمت رسانی به روستاییان، شبکه تعاون روستایی جنوب 
کرمان در طول سال گذشته قریب ۲۲ هزار تن آرد خام با 

قیمت مصوب در بین روستاییان منطقه توزیع کرد.سرپرست تعاون روستایی جنوب 
کرمان با بیان این مطلب که اکثر شرکت های تعاونی روستایی عامل توزیع آرد روستاییان 
هستند، بیان کرد: در سال جاری نیز خدمت رســانی به کشاورزان و روستاییان یکی از 
مهمترین فعالیت های شبکه تعاون روستایی جنوب کرمان محسوب می شود.وی افزود: 
اتحادیه ها و شرکت های تعاونی روستایی منطقه جیرفت و کهنوج بخشی از سهمیه آرد 

تعیین شده مورد نیاز روستائیان حوزه شهرستان ها را خریداری شده است.

توزیع قریب به 22 هزارتن آرد خام 
بین روستاییان جنوب کرمان

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان کرمان 
گفت: به  منظور کمک به نیازمندان به ویژه افراد آسیب  
دیده از ویروس کرونا رزمایش ملی بخشش ایرانیان 
همزمان با سراسر کشور در استان کرمان آغاز شده 
است.»یحیی صادقی« به اثرات انتشار ویروس منحوس 

کرونا بر زندگی نیازمندان اشاره کرد و افزود: با توجه به دستور مقام معظم رهبری 
مبنی بر توجه به نیازمندان رزمایش ملی بخشش ایرانیان توسط کمیته امداد 
راه اندازی شده است.وی افزود: در این پویش کمک های مردم استان جمع آوری و در 
کوتاه ترین زمان در اختیار نیازمندان و اقشار آسیب  دیده از ویروس کرونا قرار می گیرد. 
مردم خیر و نوع دوست استان می توانند کمک های نقدی خود را با شماره گیری 
کد دستوری #۰۳۴*۸۸۷۷*، شماره حساب ۲۲۰۳۱۳۶۵۰۱ و شماره کارت 

۵۸۵۹۸۳۷۰۰۰۰۶۴۸۸۰ بانک تجارت به نام کمیته امداد پرداخت کنند.

رزمایش ملی »بخشش ایرانیان« 
در کرمان آغاز شد

ایســنا/ مدیرکل راه وشهرسازی اســتان: واگذاری و 
انتقال امتیاز مســکن ملی به غیر، تحــت هر یک از 
عناوین حقوقی، غیرمعتبر و ممنوع اســت و بر اساس 
مقررات پیگــرد قانونی دارد.»علــی حاجی زاده« در 
جمع خبرنگاران گفت: ثبت نام اولیه طرح اقدام ملی 

مســکن ارزش معامالتی ندارد و خرید و فروش آن غیرقانونی است و ثبت نام در 
سامانه به معنای عضویت یا تخصیص واحد نیست و چه بسا پس از بررسی شرایط 
قانونی فرد ثبت نام کننده غیر واجد شرایط تشــخیص داده شود و به این ترتیب 
مدارک آن از جمله کد رهگیری و.. فاقد هر گونه ارزش اســت، لذا خرید و فروش 
آن فقط باعــث از بین رفتن ســرمایه خریدار می باشــد.حاجی زاده در ادامه، از 
ممنوعیت واگذاری امتیاز واحدهای طرح ملی مسکن خبر داد و اعالم کرد:  امتیاز 

این قبیل افراد باطل می شود.

واگذاری، انتقال و خرید و فروش امتیاز مسکن 
ملی ممنوع است

فرهنگسرای جوانان در کرمان 
راه اندازی می شود

کشف و معدوم سازی ۵ تن فرآورده 
خام دامی ناسالم در استان کرمان

خبر

دامپزشکی

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به اینکه در گام اول از طریق رسانه ملی و شبکه آموزش، 7 برنامه 
در روز برای دانش آموزان پیش بینی شده بود گفت: در حال حاضر 28 برنامه از طریق رسانه ملی برای آموزش 
دانش آموزان در نظر گرفته شده است و برنامه های پربار و خوبی است. وی با بیان اینکه در گام دوم آموزش مجازی 
از طریق سایت های استانی، شهرستانی و مدرسه ای را راه اندازی کردیم و آموزش به دانش آموزان را انجام دادیم 

ادامه داد: در بازدیدهایی که انجام شده کار امیدوارکننده ای بوده است.

از 4 اسفندماه سال گذشته به طور رسمی مدارس استان تعطیل شدند اما بالفاصله آموزش مجازی آغاز شد

خبر

خبرخبر

فرمانـدار رودبـار گفـت: اجـرای دقیـق 
پاییـن  و  باالدسـت  بند هـای  سـیل 
دسـت و آزاد سـازی پل هایـی کـه بـه 
دسـت افرادی مسـدود شـده در اولویت 
مسـئولین قرار دارد.بـه گزارش باشـگاه 
خبرنـگاران جـوان از کرمـان، محمـود 
قانعـی فـر فرمانـدار رودبـار گفـت: 
اجـرای دقیـق سـیل بند های باالدسـت 
و پاییـن دسـت و آزادسـازی پل هایـی 
کـه در مسـیر رودبـار بـه زهکلـوت و 
زهکلوت به ایرانشـهر قـرار دارد از جمله 
برنامه هـای بلندمدتـی اسـت کـه بـه 
زودی تامیـن اعتبـار خواهیـم کـرد تـا 
مسـیر آب هـای بـاال دسـت بـه پاییـن 
دسـت کـه بـه تـاالب جازموریـان ختم 
می شـود را تسـریع کنیـم.او افـزود: بـا 
گذشـت ۲۱ روز از وقوع سـیل در رودبار 
جنـوب نهضت خدمت رسـانی به مناطق 
سـیل زده ایـن شهرسـتان بـه خصوص 
بخـش جازموریـان همچنان ادامـه دارد 
و کلیـه دسـتگاه های متولـی خدمـات 
اولیـه خـود را انجـام دادند.قانعـی فـر 
گفـت: در ادامـه ایـن خدمت رسـانی ها 
مسکن سـیل زدگان، چاه های آب شرب 
و قنـوات از ضروریاتـی کـه همچنـان و 
بـدون توقف بـا عـزم جهـادی بـا تالش 
دسـتگاه های مربوطه در حال رسـیدگی 
اسـت.او افزود:همچنیـن در ایـن سـیل 
زیرسـاخت های روسـتایی از جملـه 
طرح هـای هـادی روسـتایی و جاده های 
دسترسـی و زیرسـاخت های شـهری 
نیز دچار آسـیب شـدند کـه در دسـتور 
کار قـرار گرفتـه و بـا شـتاب بیشـتری 
جهـت حل مشـکالت ایـن حـوزه تالش 
خواهیـم کرد.فرمانـدار رودبـار بیـان 
داشـت: خوشـبختانه کمک هایـی کـه 
از دفتـر مقـام معظـم رهبـری بـه ایـن 
مناطـق ارسـال شـده بـه همـت سـپاه 
ثـاراهلل اسـتان در حـال توزیـع اسـت تا 
به دسـت افـراد نیازمنـدی که در سـیل 

اخیـر دچـار آسـیب شـدند برسـد.

کاهش ۵2 درصدی 
ترددهای جاده اي استان 
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ــل  ــل و نق ــداری و حم ــرکل راه مدی
جــاده ای اســتان کرمــان گفــت: 
در ایــام نــوروز ۹۹ و از تاریــخ ۲۵ 
اســفندماه ۹۸ لغایــت ۱۴فروردیــن 
ــدود ۴ میلیــون و  مــاه ســال ۹۹، ح
ــردد در ۹۵ محــور  ۲۳۸ هــزار و ۶۸۶ ت
ــه دســتگاه های تــردد شــمار  مجهــز ب
آنالیــن جــاده ای اســتان کرمــان 
ــه مــدت  گــزارش شــده کــه نســبت ب
مشــابه ســال گذشــته ۵۲ درصــد 
ــید  ــته ایم.»س ــردد را داش ــش ت کاه
علــی حــاج ســید علیخانــی«در 
ــای صــورت  ــت تردده تشــریح وضعی
ــوروز  ــان در ن ــتان کرم ــه در اس گرفت
۹۹ گفــت: کمتریــن تــردد روزانــه 
در محورهــای مواصالتــی اســتان 
ــه دســتگاه های  ــز ب ــه مجه ــان ک کرم
تــردد شــمار آنالیــن بودنــد، در 
تاریــخ ۱۳ فروردیــن مــاه ۹۹ بــا 
ــردد در  ــاعتی ۲ ت ــن س ــت میانگی ثب
ــت.مدیرکل  ــده اس ــت ش ــاعت ثب س
ــاده ای  ــل ج ــل و نق ــداری و حم راه
اســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه در این 
مــدت محورهــای »راور- چتــرود«، 
ــرود - راور« و  ــوک - راور«، »چت »دیه
»زرنــد- بافــق « کمتــری ســهم تــردد 
ــه خــود  ــوروز ب ــام ن در اســتان را در ای
ــام  ــت: در ای ــد، گف ــاص داده ان اختص
نــوروز ۹۹ و از تاریــخ ۲۵ اســفندماه 
ــال  ــاه س ــن م ــت ۱۴فروردی ۹۸ لغای
۹۹، حــدود ۴ میلیــون و ۲۳۸ هــزار 
ــه  ــردد در ۹۵ محــور مجهــز ب و ۶۸۶ ت
دســتگاه های تــردد شــمار آنالیــن 
جــاده ای اســتان کرمــان گــزارش 
ــابه  ــدت مش ــه م ــبت ب ــه نس ــده ک ش
ســال گذشــته ۵۲ درصــد کاهــش 
تــردد را داشــته ایــم.وی بــه اقدامــات 
صــورت گرفتــه بــرای کاهــش ترافیک 
ــای  ــات در محوره ــن تصادف و همچنی
مواصالتــی اســتان اشــاره کــرد و 
ــب  ــش ضری ــور افزای ــه منظ ــزود: ب اف
ــری از  ــل و جلوگی ــل و نق ــی حم ایمن
بــروز ســوانح و تصادفــات جــاده ای 
در تعطیــالت نــوروزی، ایــن اداره 
کل طــرح گشــت های نامحســوس 
کنتــرل ترافیــک جــاده ای را بــا 
ــتان، توســط  ــس راه اس ــکاری پلی هم
ــورت  ــی و به ص ــت زن ــای گش ــم ه تی
روزانــه در محورهــای مواصالتــی 
ــرا در  ــه اج ــه مرحل ــتان ب ــطح اس س

آورده بــود.

داشتن شناسنامه یکی از ملزومات 
زندگی در این دوران است، شناسنامه گزارش

ای که بیان گر هویت هر فردی است 
و تنها دفتر کوچکی نیست که زمان تولد و یا اسم 
پدر و مادر را در آن نوشته باشند، شناسنامه بیان 
گر این است که جزء  کدام کشوری و آیا می توانی 
از حقوقی که برای مردمان کشورت در نظر گرفته 
ند، استفاده کنی، فقط کافی است شناسنامه  ا
نداشته باشی آن موقع از ابتدایی ترین خدمات 
محروم خواهی شد، نمی توانی درس بخوانی، نمی 
توانی دانشگاه بروی، نمی توانی اموالت را را به 
صورت قانونی تصاحب کنی، نمی توانی بیمه شوی 
و حتی در ابتدایی ترین خواسته، نمی توانی یک 
ز اهالی   حساب بانکی داشته باشی، تعدادی ا
جنوب استان هستند که با این بحران هویت و 
نداشتن شناسنامه دست به گریبانند، مردمانی که 
اگر سر پرست خانوار هم باشند این مشکل را به 
صورت زنجیر وار به فرزندان خود منتقل کرده و آن 
ها را نیز از حقی که به آن ها هم تعلق دارد، محروم 
می کنند، یک کودک بدون شناسنامه و برگه احراز 
هویت در هیچ مدرسه ای ثبت نام نخواهد شد، و 
حتی نمی تواند از فرصت مساوی تحصیل را که 
دولت برای همه کودکان این سرزمین در نظر 
گرفته است استفاده کند، در سال گذشته  کاغذ 
وطن به مشکل بی شناسنامه ها در رودبار جنوب 
و قلعه گنج پرداخته است اما این مشکل  هنوز هم 
وجود داشته و به دالیل متعددی مربوط است. که 
پیگیری   عدم  برای  دلیل  ترین  عمده  شاید 
محرومان از شناسنامه،  نداشتن آگاهی است از 
و  به حقشان  رسیدن  برای  نند  توا می  ینکه  ا
د  قدامی کنند، نبود سوا شناسنامه دار شدن ا
سرپرست خانواده یکی از عمده ترین دالیل عدم 
پیگیری در این مورد است. بسیاری از خیرین مثل 
سروش صلواتیان یکی از مهم ترین خدماتی که به 
مردم محروم جنوب استان کرمان و سیستان و 
ئه کرد، آشنایی با این حق بود و  را بلوچستان ا
بسیاری از اهالی این مناطق را در شناسنامه دار 

شدن یاری کرد و این حق را زنده کرد.

آمار دقیقی از کسانی که شناسنامه ندارند 
در رودبار در دست نیست 

اعالمی رییس ثبت احوال رودبارجنوب در مورد 
پرونده افراد بدون شناسنامه در رودبار جنوب گفت: 
تعدادی پرونده برای ثبت هویت تکمیل شده است  
و تحویل بخش امنیتی شده است  و با پیگیری های 
ما  قرار است سریع بررسی شوند،این پرونده هایی 
که تکمیل و ارسال شده  و باید این موضوع که ایرانی 
هستند و  یا نه ، تایید شود. مرجع تایید هویت 
ایرانی بودن اشخاص بدون شناسنامه به عهده ثبت 
احوال نیست و شورای تامین و نیروهای امنیتی 
باید این موضوع را تایید کنند. رییس ثبت احوال 
رودبارجنوب در مورد آمار  کسانی که در رودبار 
جنوب شناسنامه ندارند، گفت: آمار دقیقی از کسانی 
که شناسنامه ندارند در رودبار در دست نیست چون 
باید خود فرد مراجعه کند اکنون یازده پرونده، 
کامل شده است برای مراجع امنیتی فرستاده 
شده،  یک تعدادی هم در جریان تکمیل پرونده 
هایشان هستند. یکی از دالیل راکد بودن برخی از 
پرونده ها هم عدم مراجعه فرد و یا خانواده است که 
این بحث را پیگیری نکرده اند. رییس ثبت احوال 
رودبار جنوب در مورد روند کار گفت: روند کار به این 
شکل است که کسی که شناسنامه ندارد باید ابتدا 
به ثبت احوال مراجعه کند و بعد ثبت احوال، نامه 
ای به شورای تامین می فرستد و از شورا مجوز می 
گیرد که آیا برای این فرد پرونده تشکل بدهیم یا نه 
که تقریبا در اکثر مواقع مجوز تشکیل پرونده داده 
می شود و بعد از آن استعالمات مورد نظر اعالم می 
شود و وبعد از گرفتن استعالمات مرتبط در نهایت 
به پلیس امنیت و شورای تامین ارسال شده و در 
صورت تایید شناسنامه صادر می شود.از یازده مورد 
پرونده تکمیل شده تا پایان سال۹۸ ، ۲ مورد تایید 
شده است ما بقی در حال طی کردن مراحل است و 

به زودی مراحل را طی خواهند کرد.
زمان صدور شناسنامه، بستگی 

به استعالماتی است 
اعالمی در مورد زمان رسیدگی به این پرونده 
ها گفت: این زمان بستگی به استعالماتی است 
که باید برای تکمیل پرونده برای ما بیاورند در 
همین راستا باید پلیس امنیت هویت شخص را 

تعیین کند و بعد از آن تعیین سن  است که باید 
به پزشکی قانونی مراجعه کنند از طریق مختلف 
مثل سایش دندان ها، سن فرد را مشخص می شود 
وبعد فرم های  مخصوص دارند که باید تکمیل شود 
و بعد از آن  پرونده به شورا ی تامین شهرستان 
ارسال شده  و با تایید  این شورا روند صدور 
شناسنامه انجام می شود.این تعداد پرونده ای 
هم که در دست اقدام هستند مربوط به سرپرست 
خانواده است در صورتی که هویت این افراد تایید و 
مراحل قانونی انجام شد، بالطبع برای فرزندان این 

افراد هم شناسنامه صادر می شود.
آزمایش DNA  کمکی برای تایید هویت 

اعالمی درپایان یادآور شد که تعدادی از افراد 
ز  رند که می خواهند ا سواستفاده گر وجود دا
محرومیت این منطقه استفاده کنند و هویت 
یرانی بگیرند این موضوع باعث شده  و تابعیت ا
است که بررسی ها دقیق تر انجام شود تا جلوی 
سودجویان گرفته شود، حتی بعضا مواردی وجود 
دارد که این سودجویان اقدام به گرفتن شناسنامه 
افرادی که فوت کرده اند، می کنند که ما روی این 
موضوع بسیار حساس هستیم و پیگیر ایم که این 

اتفاق در منطقه رخ ندهد، یک موضوع دیگری هم 
که وجود دارد برای تایید اینکه کسی خویشاوند 
یک ایرانی است و به این طریق تایید ایرانی بودن 
محرز شود، نیاز به آزمایش DNA است که این 
آزمایش در کل استان وجود ندارد و برای آن 
باید به استان های دیگر مراجعه کند که همین 
موضوع هم مستلزم یک هزینه هنگفتی است که  
لبته در سال  ا برای مردم این منطقه زیاد است.
۸۲ همکاران ما در طرحی،  کپر به کپر و روستا به 
روستا گشتند و برایشان شناسنامه صادر کردن و 
این ها جا مانده هایی هستند که از این قافله عقب 
مانده اند.ما به دنبال این هستیم که مشکل این 
نند از خدمات بهره ببرند. افراد حل شود و بتوا

اعالمی فرماندار رودبار جنوب نیز در باره خدمات 
رند به کاغذ  رسانی به کسانی که شناسنامه ندا
وطن گفت: متاسفانه وقتی فردی بدون شناسنامه 
باشد از بسیاری از خدمات محروم است اما بعد 
از احراز هویت و طی کردن مراحل از زمانی که 
شناسنامه فرد صادر شود  تحت پوشش خدمات 
عمومی قرار می گیرد، در روبار جنوب هم چند 
پرونده تشکیل شده که درحال طی کردن مراحل 

قانونی خود هستند.

شناسنامه دار شدن رویایی به رنگ هویت 
به گفته رییس ثبت احوال رودبارجنوب به منظور جلوگیری از سواستفاده از محرومیت این منطقه روند بررسی هویت به صورت دقیق و سخت گیرانه انجام می شود

  نجمه سعیدی
دبیر تحریریه

شکوفه نبی زاده/شیوع ویروس 
کرونا در آستانه سفرهای نوروزی، گزارش

نابودی  مرز  تا  را  گردشگری 
کشانده است، در این بین راهنمایان گردشگری 
نیز شاید بیشتر از دیگر بخش ها آسیب دیده اند.

اواخر بهمن ماه بود که اولین مبتالیان به کرونا در 
ایران شناسایی شدند.با اعالم این خبر و بعد از آن 
گسترش کرونا در دنیا، بخش های مختلف 
اقتصادی و صنعتی دچار مشکل شدند.در این 
میان صنعت بدون دود گردشگری به مراتب 
خسارت های جبران ناپذیر بیشتری نسبت به 
دیگر صنایع دیده است.صحبت از خسارت به 
جامعه هتلداران و اقامتگاه ها، بخش حمل و نقل و 
دیگر خدمات گردشگری را زیاد می شنویم.

مشکل اما برای راهنمایان گردشگری پررنگ تر از 
این حرف هاست، بیمه و اساساً به رسمیت 
نشناختن شغل آنها معضل را دوچندان کرده.
بنابراین آنها در هیچ کجای بسته های حمایتی 
دولت برای فعاالن گردشگری، حق و حقوقی 
ندارند.دولت اخیراً بسته هایی را برای حمایت 
کسب و کارهای آسیب دیده اعالم کرده.ولی 
تیموری، معاون گردشگری ایران درباره جزئیات 
بسته حمایتی که شامل حال صنعت گردشگری 
شده است، گفته: پس از پیگیری های مستمر 
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزارت 
صنایع دستی، دولت سرانجام با بسته حمایت از 
واحدها و فعاالن گردشگری، با هدف حفظ 
اشتغال نیروی انسانی شاغل در حوزه گردشگری 
موافقت کرد.این بسته شامل موارد زیر است:۱. 
امهال سه ماهه مالیات، اعم از مالیات بر درآمد و 
مالیات بر ارزش افزوده است.۲. تعویق سه ماهه 
بازپرداخت اقساط تسهیالت بانکی.۳. امهال 
پرداخت ۲۳ درصد حق بیمه کارفرمایی پرسنل 
شاغل در واحدهای گردشگری.۴. تعویق پرداخت 

قبوض حامل های انرژی )آب، برق، گاز( به مدت 
سه ماه و پس از آن به صورت اقساطی.۵. امکان 
استفاده از اوراق سرمایه در گردش طرح »گام« 
)گواهی اعتبار مولد با هدف تأمین نقدینگی 
بنگاه های مالی بدون افزایش تورم(۶. امکان 
استفاده از تسهیالت بانکی با نرخ ۱۲ درصد.

تیموری همچنین گفته است: تمدید دوره امهال 
موارد فوق الذکر از سه ماه به شش ماه در دست 
پیگیری است.اما نقدهایی هم به این بسته 
حمایتی وارد شده که بخشی از آن مربوط به 
نادیده گرفته شدن راهنمایان گردشگری است.
منتقدان گفتنه اند: مشخص نیست که راهنمایان 
گردشگری دقیقاً در این بسته از چه حمایت هایی 
برخوردار خواهند شد.راهنمایانی که در بهمن ماه 
۹۸ باالخره موفق شدند تا حدودی بحث به 
رسمیت شناختن شغلشان را جلو ببرند.در این 
تاریخ مقرر شد تنها ۲ هزار راهنما را از بین ۱۴ 
هزار نفری که از وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی کارت راهنمای 
گردشگری گرفته اند، بیمه کنند.بیمه ای که قرار 
بود در بودجه سال ۹۹ در نظر گرفته شود و البته 

هنوز خبری از آن نیست.
بیش از ۶ میلیارد تومان، خسارت 

کرونا به راهنمایان گردشگری کرمان
رییس انجمن راهنمایان گردشگری استان 
کرمان در گفت وگوی با »کرمان نو« گفت: 
خسارت برآورد شده برای راهنمایان گردشگری 
فعال در استان برابر با ۶ میلیارد و ۲۱۰ میلیون 
تومان است.سید مهران مظفری طباطبایی 
افزود: این تنها بخشی از خسارت وارد شده 
مربوط به آن دسته از همکارانی است که گزارش 
کار مستمر به دفتر هماهنگی و انجمن داشته اند.
وی ادامه داد: متأسفانه در بسته های حمایتی 
گردشگری وزارت خانه که شامل شش بند 
است هیچ اسمی از راهنمایان برده نشده.رییس 
انجمن راهنمایان گردشگری کرمان معتقد 
است: در رابطه با این موضوع کانون کشوری 
راهنمایان نیز ضعیف عمل کرده.مظفری 
طباطبایی به صراحت گفت: ما در درخواست 
خود به وزارت خانه خواسته ایم، تسهیالت 

بالعوض برای راهنمایان در نظر بگیرند.

معـاون اسـتاندار کرمـان بـا بیـان اینکـه 
تاسیسـات حافظ شهرها و روسـتاها در جنوب 
پیش بینـی نشـده ویـا تخریـب شـدند گفت: 
قـرارگاه خاتم بـرای ایمن سـازی ایـن مناطق 
پای کار اسـت.به گـزارش خبرگزاری تسـنیم 
از کرمـان، سـیدمصطفی آیت اللهی موسـوی 
صبح دیروز در جلسـه سـتاد مدیریـت بحران 
اسـتان کرمـان که بـا حضـور سـردار معروفی 
فرمانـده سـپاه ثـاراهلل اسـتان کرمـان برگـزار 
شـد بـا بیـان اینکـه سـوم و چهـارم فروردین 
مـاه بارش هایـی را در اسـتان داشـتیم کـه 
بیـش از پیش بینـی هواشناسـی بـود اظهـار 
داشـت: بـر اثـر ایـن بارش هـا وقـوع سـیل 
در جنـوب اسـتان را داشـتیم.وی بـا عنـوان 
اینکـه باالدسـت ایـن مناطـق ایمـن نبـوده 
و در شهرسـتان رودبارجنـوب بیشـترین 
میـزان خسـارات سـیل را داشـتیم افـزود: به 
لطـف و یـاری خـدا در اسـتان همدلـی خوبی 
وجـود دارد و از روزهـای ابتدایـی وقوع سـیل 
تمـام دسـتگاه های اجرایـی، سـپاه، بسـیج، 
ارتـش و نیـروی انتظامـی پـای کار آمدنـد و 
کار امدادرسـانی بـه مـردم سـیل زده انجـام 
شـد.معاون عمرانـی اسـتاندار کرمان بـا بیان 
اینکـه خوشـبختانه تلفـات جانـی ناشـی از 
سـیل در جنـوب کرمـان نداشـتیم عنـوان 
کـرد: از شـرایط بحرانـی گذشـته ایم و در 
مرحلـه بازسـازی مناطـق قـرار داریـم.وی بـا 
اشـاره بـه اینکـه تاسیسـات حافـظ شـهرها و 

روسـتاها در جنـوب اسـتان یـا پیش بینـی 
نشـده و یـا در طـول سـالیان که خشکسـالی 
بـوده مـورد تخریـب قـرار گرفته اسـت گفت: 
در جلسـه گذشـته سـتاد بحران اسـتان مقرر 
شـد از تـوان قـرارگاه سـازندگی خاتـم بـرای 
ایمن سـازی مناطـق جنوبـی اسـتان در برابـر 
سـیل اسـتفاده کنیم.آیت اللهـی موسـوی بـا 
بیـان اینکـه هماهنگی هـای الزم انجام شـده 
اسـت و خوشـبختانه ایـن مجموعـه پـای کار 
هسـتند ادامـه داد: ارتفـاع کف رودخانه شـور 
در جنوب اسـتان در سـال های گذشـته باالتر 
از اطـراف آن رسـیده اسـت و بـر اثـر بارندگی 
شـهر سـیالبی می شـود و نیـاز بـه الیروبـی 
اساسـی دارد.وی بـا عنـوان اینکـه در رودبـار 
جنـوب نیـاز اسـت کـه بـرای شـهر زهکلوت 
و روسـتاهای اطـراف یـک سـیل بند احـداث 
شـود گفت: سـه سـد خاکی در باالدست شهر 
زهکلـوت در حـال احـداث بـوده کـه در ایـن 

سـال ها یکـی بـه بهره بـرداری رسـیده و یکی 
هـم حـدود ۶۰ درصـد پیشـرفت فیزیکـی 
دارد امـا سـد سـوم اجـرا نشـده اسـت.در این 
جلسـه ابوذرعطاپوروزیری فرماندار شهرستان 
جیرفـت نیـز بـا تقدیـر از تالش هـای سـپاه 
پاسـداران در جنـوب اسـتان کرمـان اظهـار 
داشـت: در جیرفت مشـکل بزرگ ما رودخانه 
شـور بوده که قریـب ۲۵ کیلومتر اسـت.وی با 
بیـان اینکـه در بعضـی نقـاط رودخانه سـطح 
آن حتی ۱۰ متر از سـطح شـهر جیرفت باالتر 
اسـت ادامـه داد: عـرض ایـن رودخانـه کـم 
شده که آسـیب بسـیار بزرگی اسـت.فرماندار 
شهرسـتان جیرفت با تاکید بـر اینکه رودخانه 
شـور به شـدت نیازمنـد الیروبـی اسـت و یک 
اولویـت مهم اسـت تـا جیرفـت از خطر سـیل 
نجات پیـدا کنـد گفـت: رودخانه شـور شـهر 
جیرفـت را تهدید می کنـد و الیروبـی آن باید 

بـه فوریـت انجام شـود.

تاسیسات حفاظتی جنوب استان ناتوان 
در مقابل سیل

جای خالی راهنمایان گردشگری در بسته حمایتی

ــا  ــان ب ــوب کرم ــاد کشــاورزی جن ــازمان جه ــس س ــا - ریی ایرن
اشــاره بــه لغــو تعرفــه ۱۰ هــزار تومانــی صــادرات هــر کیلوگــرم 
ــازکاران  ــاور پی ــی، ی ــدام انقالب ــن اق ــا ای ــت ب ــت: دول ــاز گف پی
ــا خبرنــگار  شد.ســعید برخــوری روز سه شــنبه در گفــت و گــو ب
ــاد کشــاورزی،  ــازمان جه ــری س ــا پیگی ــار داشــت: ب ــا اظه ایرن
ــه  ــاورزی تعرف ــاد کش ــان و وزارت جه ــتاندار کرم ــت اس حمای
ــد.وی  ــته ش ــت برداش ــات دول ــب هی ــا تصوی ــاز ب ــادرات پی ص
ــه  ــه وضــع تعرفــه صادراتــی ۱۰ هزارتومانــی ب افــزود: باتوجــه ب
ــط وزارت  ــفندماه توس ــم اس ــاز از پانزده ــرم پی ــر کیلوگ ازای ه
ــا  ــروس کرون ــیوع وی ــی ش ــارت و از طرف ــدن و تج ــت، مع صنع
ــمات،  ــو مراس ــتوران ها، لغ ــدن رس ــته ش ــه بس ــر ب ــه منج ک
جشــن ها و افزایــش قیمــت حمــل و نقــل و مشــکالت تــردد که 
منجــر بــه کاهــش مصــرف داخلــی شــد شــاهد کاهــش شــدید 
قیمــت محصــول پیــاز بودیم.رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی 
ــا بیــان اینکــه طــی مکاتبــات متعــددی کــه  جنــوب کرمــان ب
بــا اســتانداری کرمــان و وزارت جهــاد کشــاورزی انجــام گرفــت 
ــا همیــن موضــوع در اســتانداری کرمــان  بالفاصلــه جلســه ای ب
برگــزار شــد، بیــان داشــت: از طریــق رایزنــی اســتاندار بــا دکتــر 
جهانگیری معــاون اول رییــس جمهــوری و وزیر صنعــت، معدن 
و تجــارت موضوع پیگیــری شــد.وی ادامــه داد: با توجه بــه اینکه 
ایــن موضــوع نیــاز بــه مصوبــه هیــات دولــت داشــت بــا پیگیری 
ســازمان و وزارت جهادکشــاورزی در جلســه هیــات دولت مطرح 
ــد.برخوری  ــته ش ــاز برداش ــی پی ــه صادرات ــبختانه تعرف و خوش
ــه لحــاظ حمایــت جــدی و  ضمــن تشــکر از اســتاندار کرمــان ب
ــاد کشــاورزی،  ــر جه ــن از وزی ــن موضــوع، همچنی ــری ای پیگی
نماینــدگان منتخــب مــردم جنــوب کرمــان در مجلس شــورای 
اســالمی و ســازمان صنعــت و معــدن و تجــارت جنــوب قدردانی 
کــرد.وی بــا بیــان اینکــه ســطح زیرکشــت پیــاز جنــوب کرمــان 
۱۳ هــزار هکتــار بــوده ولــی اکنــون ۶ هــزار هکتــار مانده اســت، 
گفــت: بیشــترین میــزان ســطح زیــر کشــت در شهرســتان های 
ــی  ــته، وقت ــال گذش ــفندماه س ــت. اس ــاد اس ــت و عنبرآب جیرف
رســانه ها بــه نقــل از »ســعید عباســپور« مدیــر کل دفتــر 
مقــررات صــادرات و واردات وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت به 
وضــع عــوارض ۱۰ هــزار تومانــی بــر روی صــادرات هــر کیلوگرم 
پیــاز اشــاره کردنــد، کشــاورزان بــا توجــه بــه نیــاز داخل کشــور 
از شــنیدن ایــن خبــر شــوک آنچنانــی دریافــت نکردنــد ولــی با 
انتشــار ویــروس کرونــا و خانــه نشــینی مــردم و همچنین بســته 
شــدن مرزهــای صادراتــی، رفتــه رفتــه تبعــات ســنگین کاهش 
قیمت پیاز خــود را نشــان داد.ســازمان جهــاد کشــاورزی جنوب 
کرمــان مســتقل از مرکــز اســتان، هفــت شهرســتان بــا جمعیت 

یــک میلیــون نفــر را تحــت پوشــش دارد.

گزارش
تسنیم

تعرفه صادراتی 
پیاز لغو شد

اجرای سیل بند و 
آزادسازی پل های مسدود 

در جنوب کرمان

کودکان بدون شناسنامه نمی توانند به مدرسه بروند

مدیرکل فرودگاه های استان کرمان نیز با تاکید بر اینکه پروتکل های بهداشتی در فرودگاه کرمان به طور 
1۰۰ درصد اجرا می شــود ، افزود: نظارت بر محدودیت تعداد مسافران هواپیماها که از روز گذشته ابالغ 
شده بر عهده سازمان هواپیمایی کشوری است. علی قاسم زاده اظهار داشت: اتوبوس های حمل مسافر از 
هواپیما به ترمینال و برعکس قبل و بعد هر پرواز به طور کامل ضدعفونی می شود و بار مسافر قبل از ورود 
به ترمینال هم ضدعفونی و افراد هم در بدو ورود به ترمینال تب سنجی می شوند.قاسم زاده افزود: کف 
ترمینال های فرودگاه نیز هر چهار ساعت یک بار، صندلی ها، دستگاه های ای تی ام، محل گرفتن کارت 

پرواز، دستگاه های بازرسی بار مسافران و درب های ترمینال به طور کامل ضدعفونی می شود.
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک رودبارجنوب

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئیـن نامه قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شـماره139860319079000892-98/12/5هیات 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی  ثبتـی  قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت  اول موضـوع 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک شـهر رودبار جنوب تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقای 
احمـد حمـزه  فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 243صادره ازجیرفت درسـه دانگ مشـاع ازششـدانگ 
یـک قطعـه زمیـن مزروعی به مسـاحت 142567/78متر مربع پـالک 708فرعـی از190- اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از پـالک 1فرعی از 190اصلی قطعه سـه واقـع در رودبار جنوب - میش پـدام  خریداری 
از مالـک رسـمی اقـای رضـا سـالمی بـا حفـظ حقـوق رهنی بانـک کشـاورزی خالصـه معامله شـماره 
37074-82/07/21دفتـر خانـه 48کهنوج به مبلغ سـی میلیـون ریال محرزگردیده اسـت.لذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الـف:846-   تاریخ 

انتشـار نوبـت اول:99/01/27 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/02/10
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
نامـه  13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
شـماره13936031900200201720-93/11/06هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت ملک شـهر 
رودبـار جنـوب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای جهانگیـر برزیگـر فرزند حسـین  
بشـماره شناسـنامه 650صادره ازعنبراباد در یک باب خانه به مسـاحت 450/07متر مربع پالک 
702فرعـی از188- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پالک 188اصلی قطعه سـه واقـع در رودبار 
جنـوب –شـهرک فرهنگیـان بخش46کرمـان خریـداری از مالک رسـمی آقای عبدالحسـین ، 
محمدمهدی، مهسـا مهیمی وفاطمه بیگ مرادی محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م 

الـف:847-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول:99/01/27 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/02/10
 علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی حصر وراثت
خانـم مهدیـه احمدی نیـا  فرزند عبـاس دارای شناسـنامه 31500067898بشـرح 
دادخواسـت شـماره 9909983888100011مـورخ 99/1/5 توضیـح داده شـادروان 
تاریـخ1398/12/15در  بشناسـنامه12089در  محمـد  در  فرزنـد  نورالدینـی  جعفـر 
شـهرقلعه گنج- چاه دادخدا  فوت شـده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتند/ عبارتسـت 

از: 
1-ماهان نور الدینی به شماره ملی 3382635038 )فرزند متوفی (

2-در محمد نوالدینی به شماره ملی 3160422267)پدر متوفی (
3-صفاءملک نور الدینی به شماره ملی 3361812699)مادر متوفی (
4-مهدیه احمدی نیا به شماره ملی 3150067898)همسر متوفی (

لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیـر االنتشـار محلی آگهی می شـود چنانچه کسـی 
اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نزد اشـخاصی باشـد ظـرف مدت یک ماه از نشـر 
آگهـی بـه شـورای حل اختالف تقدیـم دارد و اال گواهی صادر خواهد شـد و وصیـت نامه ای جز 

رسـمی و سـری کـه بعـد از ایـن موعد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت. 
رئیس  شورای حل اختالف شماره اول شهرستان قلعه گنج   

اگهی اخطار ماده 101
در خصــوص پرونــده اجرایــی کالســه فــوق لــه بانــک صــادرات علیــه روح هللا 
ــه شــرح  ســفید گــر طبــق گــزارش مــورخ 98/7/6کارشــناس رســمی دادگســتری ب
ــش  ــی 4446در بخ ــالک اصل ــی :1076از پ ــی 1- فرع ــالک ثبت ــت ،پ ــر پیوس تصوی
29ناحیــه :نــدارد واقــع در:بــم مــورد وثیقــه ســند رهنــی شــماره 90670تنظیمــی جمعــا بــه مبلــغ 
5/338/400/000ریــال ارزیابــی گردیــده .لــذا چنانچــه بــه مبلــغ ارزیابــی پــالک مذکــور معتــرض 
ــه  ــه ب ــن اخطاری ــالغ ای ــخ اب ــج روز از تاری ــی خــود را ظــرف مــدت پن ــراض کتب مــی باشــید اعت
ــال حســاب  ــغ 10/173/000ری ــه مبل ــد نظــر ب ضمیمــه فیــش بانکــی دســتمزد کارشــناس تجدی
ــد  ــن اجــرا تســلیم نمایی ــر ای ــه دفت ــز وب ــون کارشناســان واری ــام کان شــماره 0105072798002بن
ضمنــا بــه اعتراضــی کــه خــارج از موعــد یــا فاقــد فیــش بانکــی دســتمزد کارشــناس تجدیــد نظــر 

ــر داده نخواهــد شــد . باشــد ترتیــب اث
محمد امیری خواه –رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بم 

حصر وراثت 
احترامـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی خواهـان فاطمـه براهوئـی پوربـه خواسـته 
حصروراثـت توضیح داده شـادروان نرگـس باالورفرزند علی بـه ش ش5360233554 در 
تاریـخ 1398/5/3درکهنـوج فـوت نمـوده ووارث حین فـوق عبارتند از :1- رقیه بـاالور فرزند 
بهنـام 2- ام البنیـن بـاالور فرزند بهنـام )فرزندان دختر متوفـی (3-بهنام باالور فرزند محمد )همسـر 
دائمـی متوفـی (4- فاطمـه براهویـی پور فرزنـد المان )مادر متوفـی (5- علی باالور فرزنـد حاتم )پدر 
متوفـی (لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامه کثیر االنتشـار محلی آگهی میشـود چنانچه کسـی اعتراض 
دارد یـا وصیـت نامـه ازمتوفـی نـزد اشـخاص باشـد یک مـاه از نشـر آگهـی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال 

گواهـی صـادر خواهد شـد .
رئیس شوراحل اختالف شماره دو –بهروز عربی .م الف 845

ورزشی به فکر جامعه خود نبودند و برای نزدیک کردن افراد جامعه به حق 
شهروندی و عدالت اجتماعی گام های موثری برنداشتند.این در صورتی 
است که بر اساس برنامه چهارم توسعه تمامی اقشار جامعه می بایستی از 
مزایای تامین اجتماعی برخوردار باشند. که میتوانست با یک مطالبه گری 

به این هدف برای اقشار ورزشی رسید .
این گونه افراد به عنوان یک موتور محرک جامعه محسوب می شوند و 
می توانستند با قدرت فضای مجازی یک مطالبه گری عمومی رو مدیریت 

کنند تا جامعه ورزشی به هدف خود می رسیدند.
بدون صنف رسمی و سندیکای حق طلب:جامعه ی ورزشی تاثیر شگرفی بر 
روی یک ملت داشتند و جز اقشار مورد اعتماد جامعه بودند،اما هیچ وقت به 

فکر حقوق اولیه شهروندی خود نظیر بیمه تامین اجتماعی نبودند.
این عدم پشتیبانی از یکدیگر موجب شده است که ورزشکار و مربی به عنوان 
شغل محسوب نشود.بسیاری از پیشکسوتان عزیز از عدم حمایت بیمه ضربه 

های زیادی خوردند.
۳.خال قانونی

زمانی که یک ورزشکار حرفه ای و یا مربی حرفه ای قرار داد رسمی 
میبندد،دولت سهم خود را به عنوان مالیات از قرارداد کسر می کند.

اما همین دولت محترم در قالب حمایت هیچ اقدامی برای شما نخواهد کرد.
خال قانونی االن حس میشود،اگر قانون بر پرداخت حق بیمه در چنین 
قرارداد هایی منظور می شد و سهم کارفرما از باشگاه و بقیه بیمه از ورزشکار 
گرفته می شد،در چنین شرایطی ورزشکاران از چتر حمایتی بیمه استفاده 
می کردند .سیاسیون عزیزی که قدرت اعتماد و نفوذ ورزشکاران و مربیان در 
عرصه انتخابات استفاده می کنند ،میتوانند کمک شایانی را به این قشر با 

تصویب چنین قانونی در مجلس نمایند.
تحصیالت بی پشتوانه:وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری یک فرد را تا مدرک 
دکتری آموزش می دهد.اما در وزارت کار ،شغلی برای تحصیالت این فرد 
مشخص نشده است.در این لحظه فرد در می یابد که با خالقیت فردی کار 

ایجاد کند یا راننده اسنپ شود.
به عنوان مثال در مقطع کارشناسی تربیت بدنی گرایشی به نام مربیگری 
ورزش وجود دارد که در وزارت کار مربیگری یک شغل محسوب نمی شود و 

شما نمی توانید با این عنوان برای خود بیمه اجباری پرداخت کنید.
خانه بی روح:چند سال پیش اکثر علما ورزشی داشتن یک وزرات خانه را 
آرزو می کردند و کعبه عشاق ورزش می پنداشتند و تنها راه نجات ورزش 
کشور بود.حاال پس از سال ها می توان فهمید هیچ تغییری خاصی ایجاد 
نشده است و تنها با وجود پست وزارت و در فضای رسانه ای بیشتر و در نتیجه 
مطرح شدن افراد گم نام را به همراه داشت و پس از آن ورزش محلی برای 
ورود سیاسیون و نظامیان به میدان خدمت شده است.در نتیجه با حضور 
مدیران غیر تخصصی ، حیف و میل بودجه با تصمیم های غیر کارشناسی 
را به همراه داشته است .این وزارت خانه حتی کوچکترین حق شهروندی را 

برای جامعه تحت تکفل خود به ارمغان نیاورده است.
این کوچکترین حق شهروندی شامل :بیمه تامین اجتماعی و صندوق 

بازنشستگی است.
در آخر به کالم خداوند می رسیم که می فرماید:خداوند سرنوشت هیچ قوم 
)و ملّتی( را تغییر نمی دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر 
دهند! و هنگامی که خدا اراده سوئی به قومی )بخاطر اعمالشان( کند، هیچ 

چیز مانع آن نخواهد شد؛ و جز خدا، سرپرستی نخواهند داشت!
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سنا
 ای

س:
عک

رمان سال ها
سال ها داستان یک خانواده است : پسرها، دخترها، پدر، 
مادر، عمو، زن عمو، پسرعموها، دخترعموها، مستخدم و 
… . ولف کتاب را به فصل های مختلف تقسیم کرده و در 
این فصل ها شرح زندگی چند نفر را باز می گوید. در واقع، 
داستان واکاوی و درون کاوی دوران سالخوردگی آدمی است 
و می کوشد به روایت و از دید ولف، بیهودگی زندگی انسان، 
خانواده و فامیل را روشن کند. واقعا” داستان »سال ها« است. 
کودکی همواره دریغای ولف بوده است. همین است که در 
کتاب هایش کودکان و کودکی معنای ویژه دارد : »یکی از 
بدترین جنبه های بزرگ شدن این بود که نمی توانستند با 
هم درد دل کنند. مرگ از نگاه ولف وقوع حادثه ای است 
بی همتا. درست مثل خود ناب زندگی : »دیلیا از خود پرسید: 
مرگ این است ؟ لحظه هایی چنین می  نمود که چیزی در 
شرف وقوع بود. آدم های ولف مصنوعی نیستند. معنا دارند و 
از گوشت و پوست و خون درست شده اند. خندیدن به همه 

چیز، به زندگی، کار درست و صادقانه  آن هاست .
ویرجینیا وولف نویسنده ای است پر رمز و راز و قلم پردازی 
که در داستان نویسی شیوه ای خاص دارد. او که در نقد ادبی 
نیز همچون داستان سرایی تبحری ویژه دارد بر این باور است 
که “رمان نویس” را باید از حیطۀ الگوهای کلیشه ای داستان 
نویسی رهایی بخشید، همانگونه که انسان می بایست گریبان 
خویش را از چنگال قراردادهای کهنه و پوسیدۀ اجتماعی 
نجات دهد و از آنجا که خود در پایان دوران ملکه ویکتوریا به 

جهان پای نهاده بود، به این باور رسیده بود.

 فیلم 1917
مردی که از جنگ نمی ترسه یا دروغگوئه یا مرده

دیالوگ
 4۰ سالگی/فیلمی به کارگردانی و نویسندگی علیرضا رئیسیان محصول سال ۱۳۸۸ است.
فرهاد در آستانه چهل سالگی قرار دارد. او با همسرش -نگار- و دخترش زندگی می کند. روزی 
به او خبر می رسد که کوروش کیان، که زمانی قصد ازدواج با نگار را داشته، به ایران برمی گردد.

فیلم
شمع گل پروانه/دو نفر دوطرف یک طناب را گرفته)به صورتی که وسط طناب کمی به 
زمین برخورد کند(، نفر سوم وسط می ایستد و نفرات طرفین طناب را با این شعر را )شمع 
گل پروانه افسانه و اسم طرفین بازی( طناب را میچرخوانند و نفر وسط از روی طناب می پرد.

بازی های محلی

نشسته ام ببینم،
کدامیک از ما زودتر می رود!

من!
یا این مسافت طوالنی؟ !

محاط شده ام در حضوری که تویی،
در این دایره سرگردان،

یکی یکی درهای اتفاق را می گشایم،
بدان امید که از پشت یکی بیرون بیایی

و با خنده بگویی:
همین جا بوده ام،  این همه وقت!

بیا!!
عادل دانتیسم

عکس: حسین امینی
معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

احتمال درگیری مجدد استان با کرونا 
در پاییز وجود دارد

ایسنا/ معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در پاســخ به این سوال که تا چه زمانی 
با ویروس کرونا دســت و پنجه نرم خواهیم کرد، گفت: هم اکنون در اســتان کرمان میزان 
سرایت پذیری ویروس کرونا حدود ۲.۵ نفر است به طوری که هر یک فرد بیمار کرونایی، باالتر از ۲ 
نفر را مبتال می کند و به دنبال آن هستیم که بتوانیم این میزان سرایت پذیری از هر یک نفر بیمار 
را به یک نفر کاهش دهیم تا در ماه های آینده بتوانیم بیماری را کنترل کنیم اما پیش بینی می 
شود در فصل پاییز نیز دوباره درگیر این بیماری شویم.دکتر »سیدوحید احمدی طباطبایی« 
عصر ۲۶ فروردین ماه در نشست خبری با محوریت کروناویروس درباره اجرای طرح فاصله گذاری 
هوشمند و همچنین غربالگری فعال در استان کرمان گفت: در طرح غربالگری فعال قرار است 
از همه موارد مشکوک ابتال به ویروس کووید ۱۹ تست گرفته و مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند 
ضمن آنکه در این طرح اطرافیان بیماران قطعی مبتال به کرونا نیز ردیابی خواهند شد تا بتوانیم 
شناسایی سریع و به موقعی داشته و در نتیجه فرآینده ایزوله کردن و قطع زنجیره انتقال ویروس 

را به موقع انجام دهیم.
آمار مبتالیان به ویروس کرونا به هیچ عنوان در استان کرمان روند نزولی ندارد

وی در پاسخ به این سوال که آیا براساس گزارش وزارت بهداشت، آمار مبتالیان به کووید ۱۹ 
در استان کرمان روند نزولی دارد؟ اظهار کرد: آمار مبتالیان به ویروس کرونا به هیچ عنوان در 
استان کرمان روند نزولی نداشته و روند ثابتی را دارد اما در موارد تعداد فوتی های ناشی از ابتال 
به این ویروس، روند نزولی بوده است.معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره 
به حاشیه های شهرها و ابراز نگرانی از وضعیت آنها به لحاظ امکانات کم این افراد عنوان کرد: 
یکی از نگرانی های ما نیز بهداشت رعایت بهداشت و حساسیت نسبت به موضوع ویروس کرونا 
در مناطق حاشیه ای شهرهاست و انتظار داریم با ارائه آموزش های الزم به افراد ساکن در این 
مناطق، با کوچکترین عالمتی به مراکز بهداشتی و درمانی دانشگاه مراجعه کنند.وی در بخش 
دیگری از صحبت های خود درباره فعالیت مجدد واحدهای تولیدی و صنعتی براساس رعایت 
پروتکل های بهداشتی برای فعالیت  کارخانه ها ادامه داد: در طرح فاصله گذاری هوشمند قرار 
است صنوف  به صورت پلکانی بازگشایی شوند.معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
در پاسخ به این سوال که تا چه زمانی با این ویروس دست و پنجه نرم خواهیم کرد، گفت: هم 
اکنون در استان کرمان میزان سرایت پذیری ویروس کرونا حدود ۲.۵ نفر است به طوری که 
هر یک فرد بیمار کرونایی، باالتر از ۲ نفر را مبتال می کند و به دنبال آن هستیم که بتوانیم این 
میزان سرایت پذیری از هر نفر را به یک نفر کاهش دهیم تا در ماه های آینده بتوانیم بیماری را 
کنترل کنیم اما پیش بینی می شود در فصل پاییز نیز دوباره درگیر این بیماری شویم.معاون 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در بخش دیگری از صحبت های خود در این نشست 
خبری به تحلیلی از وضعیت مبتالیان به کووید ۱۹ در اســتان کرمان پرداخت و بیان کرد: 
از ابتدای اسفندماه سال گذشته که با اپیدمی کرونا در کشــور مواجهه شدیم تا دیروز )۲۵ 
فروردین ماه( از کل مبتالیان به کووید ۱۹ در اســتان کرمان، ۵۵ درصد مبتالیان مرد و ۴۵ 

درصد آنها زن، ضمن اینکه میانگین سنی این افراد ۵۲ سال بوده است.
11 درصد افراد مبتال به کووید 19 در استان کرمان در رده سنی جوانان

وی درباره فوت شدگان ناشی از ابتال به این ویروس در استان کرمان نیز گفت: درصد فراوانی مرگ 
ناشی از ابتال به کووید ۱۹ از ابتدای اسفند تا ۲۵ فروردین ماه نشان می دهد که ۶۴ درصد مرگ و 
میر در آقایان و ۳۶ درصد در خانم ها بوده ضمن آنکه ۸۰ درصد موارد فوتی نیز دارای بیماری های 
زمینه ای بوده اند که شایعه ترین بیماری زمینه ای نیز قلبی و عروقی و دیابت بوده است.احمدی 
طباطبایی افزود: ۱۱ درصد افراد مبتال به کووید ۱۹ در استان کرمان در رده سنی جوانان )۱۸ تا 
۲۹سال(، ۷۰ درصد در رده سنی میان سال )۳۰ تا ۵۹ سال( و ۱۹ درصد در رده سنی سالمندان 
)۶۰ سال به باال( بوده اند که متاسفانه از موارد فوتی، ۷۰ درصد در گروه سنی سالمندان، ۳.۵ 

درصد موارد فوتی در رده سنی جوانان و مابقی در رده سنی میان سالی بوده است.
با رفتارهای اخیر مردم، نگران هفته های آینده هستیم

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با تاکید بر پرهیز از حضور در مهمانی ها، مجامع پر 
ازدحام مانند مراسمات فوت و تشییع عنوان کرد: طبق گزارش های تحلیلی از مبتالیان قطعی 
به کووید ۱۹ در استان کرمان، شاهد بودیم ۱۱ نفر از اعضای شرکت کننده در یک مهمانی ۳۰ 
نفره در ۱۴ فروردین ماه، به کووید ۱۹ مبتال شده اند که همچنان مشخص نیست این ۱۱ نفر 
نیز ویروس کرونا را به چند نفر دیگر منتقل کرده اند، بنابراین همچنان بر موضوع فاصله گذاری 

اجتماعی و پرهیز از رفتن به مهمانی و حضور در مراسمات تاکید داریم.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

دهستان کشیت
این دهستان در منتهی الیه جنوب خاوری 

شهرستان کرمان در ۴۰ کیلومتری جنوب شرقی 
شهر شهداد واقع است.این روستا از بافت تاریخی منحصر بفردی نیز برخوردار 

است و چشم انداز فوق العاده ای را مقابل چشمان گردشگران قرار می دهد.

 شال بافی
شال بافی در واقع یک تکنیک بافت در ۱۰۰۰ 
سال پیش در کرمان رایج بوده است .به خاطر 

کاربرد این صنعت اسم آن را شال نامیده اند اوج این هنر در دوره قاجاریه اتفاق 
افتاده و لباس امیر کبیر شال کرمان بوده حدود ۳/۲ مردم کرمان این صنعت 

را انجام میدادند. 

در سال گذشته کاغذ وطن هتلداری 
در جیرفت را مورد نقد قرار داد.

جاذبه

صنایع

سال گشت

آوای محلی           

شریِک شادی و َغم بوِده حاال

َو چاِی َمجِلسی َدم بوِده حاال

َکسی که ای مونی نادی داَلله

به پیِش پاِی مو َخم بوِده حاال

شاعر : اسماعیل جالئی

آخر ای دست تو ُو ُغت پُُتِنت َسر اَِگُرم

مث گنوگی ابَهم ور همه جا نَر اَِگُرم

تو َسرت کرده به دل مو سِگده بُهنه نَگه

آخر ای دست تو، رو َرْو بخدا پَر اگُرم

َخی ُخوُدم هی مو اَُگم یاره ِولی َکن که بُرو

ناُدنُم بیچه  ُسراِغ تویه کافر اگُرم

باشه کاری اَکُنم تا ُکِت ناِکت بُُسزه

مو اََرم ور لِِج تو دختِر هاجر اگُرم

شاعر : منصور رئیسی

         در توییتر چه می گویند؟

غربالگری مشــموالن اعزامی یکم و ســوم اردیبهشت اسپانیا گذر از پیک شیوع کرونا را اعالم کرد.
ماه ۹۹ 

کاهش ۶۶ درصدی فروش بنزین در جایگاه های سوخت

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
مناقصه واگذاری امور تهیه،توزیع و طبخ غذا بیمارستان امام حسین)ع( ارزوئیهدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان 

شماره مناقصه 2/14/2/99دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مناقصه گزار

دریافت اسناد:امور تهیه،توزیع و طبخ غذا بیمارستان امام حسین)ع( موضوع مناقصه
الف(سامانه تدارکات 

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

4/259/022/284براورد یکساله )ریال(
212/951/114تضمین شرکت در مناقصه )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت دریافت اسناد 
14:30دوشنبه مورخ 99/2/1

تا ساعت 14:30روز شنبه مورخ 99/2/13آخرین مهلت بارگزاری اسناد و پیشنهادها در سامانه ستاد ایران

از ساعت13روز یکشنبه مورخ99/2/14بازگشایی پیشنهادها

ضمنا جلسه توجیهی در ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 99/02/08درمحل شبکه بهداشت و درمان شهرستان ارزوئیه برگزار خواهد شد.
محل تسلیم فقط پاکت الف)تضمین شرکت در مناقصه( کرمان: ابتدای هفت باغ علوی ،معاونت غذا و دارو ،اداره حراست

)هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.(

شناسه آگهی: 815934


