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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1399 فروردیــن   30 شــنبه         717 پیاپــی  شــماره  چهــارم           ســال 

شهداد و گلباف 
گرفتار سیل شدند

برداشت گیاهان دارویی از مراتع جنوب 
به دلیل شیوع کرونا ممنوع شد

وام یک میلیونی  
۴ اردیبهشت ماه 

واریز می شود

رییس سازمان صمت استان:

پیشروی ادامه دار 
کرونا در میان کادر 

درمان کرمان
بیش از 10 درصد 

مبتالیان
در ۲۴ ساعت گذشته ابتالی هشت نفر دیگر در استان 
به کرونا قطعی شــده تا تعداد کل مبتالیان به ۵۴۴ نفر 
برسد. از این هشــت نفر، چهار نفر زن هستند و چهار 
نفر مرد. همچنین ۶ نفر مربوط به حوزه علوم پزشــکی 
کرمان، یک نفر جیرفت و یک نفر سیرجان هستند.در 
این بازه زمانی یک نفر در رفسنجان بر اثر ابتال به کرونا 
جان خود را از دســت داده و تعداد قربانیــان کرونا در 
استان به ۵۰ نفر رســید و ۵8 نفر از جمع مبتالیان به 

کرونا در استان  نیز از کادر درمان هستند.

 روستای هیشین از توابع جیرفت بیشترین میزان بارندگی را در چند روز 
گذشته به خود اختصاص داد

خورشید هم به یاری مددجویان 
کمیته امداد می آید

دولت ۱۵۵ تُن پیاز از 
کشاورزان جنوب کرمان 

خریداری کرد

مطب های دندانپزشکی 
همچنان تعطیل می مانند

به گفته معاون اشتغال کمیته امداد استان، ۴۵۰ پنل خورشیدی 
جدید برای مددجویان استان تا خردادماه وارد مدار می شود 

 سرپرست سازمان تعاون روستایی جنوب 
کرمان از خرید توافقی ۱۵۵ تُن پیاز از 

کشاورزان جنوب کرمان خبر داد و گفت: این 
میزان خرید در هفت شهرستان جنوبی استان 

کرمان انجام شد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان: 
فعال تصمیمی مبنی بر بازگشایی مطب های 

دندانپزشکی خصوصی نداریم اما بقیه مطب ها، 
می توانند با رعایت شرایط استاندارد، از این هفته 

بارندگی ها در استان کرمان همچنان بازگشایی شوند.
ادامه دارد

آوری  جمـع 
ت  عـا طال ا

وام  دریافـت  بـرای  یارانه بگیـران 
تومانـی  قرض الحسـنه یـک میلیـون 
حمایتـی کرونـا در حـال انجـام اسـت.

سخنگوی تسهیالت حمایتی کرونا وزارت 
رفاه بـا اعـالم این خبـر گفت: »آن دسـته 
از سرپرسـتانی کـه کدملـی خـود را برای 
تاییـد، تـا ۳۱ فروردین مـاه ارسـال کنند، 
وام آنها چهـارم اردیبهشـت ماه یعنی قبل 
از شـروع ماه رمضـان واریز می شـود.« وی 
اظهـار کـرد: »فهرسـت یارانه بگیـران در 
اختیـار وزارت ارتباطات قـرار گرفته و این 
وزارتخانـه متولـی ارسـال پیامک هاسـت 
وبه ۲۵ میلیون نفر سرپرسـت خانـوار 88 
میلیـون پیامـک ارسـال شـده اسـت.«

صفحه۱ را 
بخوانید

حساب های بانکی 
صنایع بزرگ استان 

به کرمان نیایند، 
مسدود می شوند

رییس سـازمان 
صنعـت، معدن 

و تجـارت اسـتان کرمـان اعـالم کرد 
کـه صنایـع بـزرگ اسـتان ۲ هفتـه 
فرصـت دارنـد تـا گـردش مالـی خود 
را بـه اسـتان کرمـان منتقـل کننـد 
وشـورای عالـی هماهنگـی بانک هـا 
گردش حسـاب های صنایـع و معادن 
بـزرگ اسـتان را از رصـد مـی کنـد.
ایـن مصوبـه  بـا حضـور رییـس کل 
دادسـتان  و  اسـتان  دادگسـتری 
تصویب شـد و به عنـوان یک دسـتور 
تلقـی می شـود و در  نیـز  یـی  قضا
صورتـی کـه ایـن انتقـال حسـاب ها 
صـورت نپذیرفته وارد پروسـه قضایی 
خواهیـم شـد و حسـاب های آنهـا را 

مسـدود خواهیـم کـرد.

صفحه2را 
بخوانید
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توزیع اقالم غذایی به سیل زدگان
در روستای شهداد

پیشروی ادامه دار کرونا در میان کادر درمان 
کرمان/ بیش از 10 درصد مبتالیان

افزایش بیماران کرونایی در جنوب کرمان به ۳0نفر

بارندگی ها در استان کرمان همچنان ادامه دارد
وام یک میلیونی ۴ اردیبهشت ماه واریز می شود

مجموعه خاطرات حاج قاسم سلیمانی در کرمان رونمایی شد

رزمایش کمک مومنانه در کرمان برگزار شد
رئیس جمعیت هالل احمر شـهداد از 
توزیع سـبدغذایی به سـیل زدگان در 

روسـتا های شـهداد خبرداد.
توزیع اقالم غذایی به سـیل زدگان در 
روسـتای شـهدادعلیرضا پورحسینی 
رئیـس جمعیت هـالل احمر شـهداد 
در گفت وگو بـا خبرنگار گروه اسـتان 
هـای باشـگاه خبرنـگاران جـوان از 
کرمـان، گفـت: در طـی بارندگی های 
بامداد امروز برخی ازمناطق روسـتای 
شهداد دچار سیالب شـد و هم اکنون 
با حضـور مدیـر عامل جمعیـت هالل 
احمـر اسـتان کرمـان، سـرهنگ فدا، 
نماینـده، ولـی فقیـه اسـتان کرمـان 
روسـتا های  زده  سـیل  ازمناطـق 

شـهداد بازدیـد صـورت گرفت.

او افزود: روسـتا های محمدآبـاد، علی 
آباد، امیرآبـاد، کریم آباد، هاشـم آباد، 
مختارآبـاد از دهسـتان تـکاب دچـار 

سیالب شـدند.
سـبد  کـرد:  بیـان  پورحسـینی 
غذایـی شـامل پتـو، موادغذایـی، آب 
معدنـی وغیـره دربیـن سـیل زدگان 

روسـتا های شـهداد توزیـع شـد.
رئیـس جمعیت هـالل احمر شـهداد 
تصریـح کـرد: راه ارتباطـی روسـتای 
جهر مسـدود اسـت واز طریـق بالگرد 
جمعیت هـالل احمـر اسـتان کرمان 
سـبد غذایی دربین سـیل زدگان این 

منطقـه نیـز توزیع شـد.
امـدادر رسـانی بـه مناطق سـیل زده 

هـم چنـان ادامـه دارد.

آخریـن آمـار مربـوط بـه کروناویـروس در 
اسـتان کرمـان اعـالم شـد.در ۲۴ سـاعت 
گذشـته ابتالی هشـت نفـر دیگر در اسـتان 
کرمـان بـه کرونـا قطعـی شـده تـا تعـداد 
کل مبتالیـان بـه ۵۴۴ نفـر برسـد. از ایـن 
هشـت نفـر، چهـار نفـر زن هسـتند و چهار 
نفـر مـرد. همچنیـن ۶ نفـر مربوط بـه حوزه 
علـوم پزشـکی کرمـان، یـک نفـر جیرفـت 
و یـک نفـر سـیرجان هسـتند.در ایـن بـازه 
زمانـی یـک نفـر در رفسـنجان بـر اثـر ابتال 
به کرونـا جـان خـود را از دسـت داده اسـت 
تـا تعـداد قربانیـان کرونـا در اسـتان کرمان 
به ۵۰ نفـر برسـد. هـم چنیـن تعداد مـوارد 

ابتال بـه کرونـا در میـان کادر درمان اسـتان 
کرمان باز هـم افزایش یافت.و در ۲۴ سـاعت 
گذشـته سـه نفر دیگر از کارکنان بهداشـتی 
اسـتان کرمان بـه کرونـا مبتال شـدند. بدین 
ترتیب تعداد مبتالیان در میـان کادر درمان 
اسـتان به ۵8 نفر رسـیده که بیـش از ۱۰.۵ 
درصد کل مبتالیان را شامل می شود.کمبود 
تجهیـزات حفاظتی و کمبـود نیـرو از جمله 
دالیـل افزایـش ابتـال در میـان کادر درمـان 
عنوان شـده اسـت. رییس سـازمان بهداشت 
جهانـی هـم هفتـه گذشـته رونـد شـیوع 
کرونـا در میـان کادر درمانـی را نگران کننده 

خوانـده بـود.

یک مورد مثبت جدید دیگر در بیمارستان 
۱۲فروردین کهنوج ثبت شد.روابط عمومی 
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت اعالم کرد: یک 
مورد مثبت کرونا در کهنوج شناسایی شده و 
بدین ترتیب تعداد مبتالیان در جنوب کرمان به 

۳۰ نفر رسیده است.به گفته روابط عمومی این 
دانشگاه موارد بستری مشکوک تاکنون ۵۴۹ نفر 
بوده اند.هم چنین تاکنون تعداد بهبودیافته ها و 
ترخیص شدگان حوزه این دانشگاه به ۵۱۷ نفر 

رسیده است.

بارندگی تا اواسط هفته آینده در استان 
کرمان ادامه دارد.بنا بر پیش بینی اداره کل 
هواشناسی استان کرمان از ۲۹ فروردین ۹۹ 
تا اواسط هفته آینده شاهد افزایش ابر و وقوع 
رگبارهای پراکنده باران و رعد و برق هستیم.
همچنین بر اساس این پیش بینی با توجه به 
میزان بارش ها، عمدتا در ساعات بعد از ظهر، 

در پاره ای از مناطق استان آبگرفتگی معابر 
به صورت محلی دور از انتظار نیست.گزارش 
آخرین میزان بارندگی تا ساعت ۱۰:۳۰ 
صبح ۲۹ فروردین نشان می دهد بیشترین 
میزان بارندگی مربوط به شهرستان های 
بافت با ۲۷.۶میلی متر و جیرفت با ۲۲.8 

میلی متر است.

بـرای  نه بگیـران  یارا بـه  پیامـک  ارسـال 
دریافـت وام قرض الحسـنه یـک میلیـون 
تومانـی حمایتـی کرونـا در حـال انجام اسـت 
و تـا جمعـه شـب )۲۹ فروردین مـاه( ادامـه 
دارد. سـخنگوی تسـهیالت حمایتـی کرونـا 
وزارت رفـاه بـا اعـالم ایـن خبـر گفـت: »آن 
دسـته از سرپرسـتانی کـه کدملـی خـود را 
بـرای تاییـد، تـا ۳۱ فروردین مـاه ارسـال 
کننـد، وام آنهـا چهـارم اردیبهشـت ماه یعنـی 
قبـل از شـروع مـاه رمضـان واریـز می شـود«.

بـه گـزارش فردای کرمـان بـه نقـل از ایسـنا 
سراسـری، حسـین میرزایـی، روز پنجشـنبه 
۲8 فروردین مـاه، در پاسـخ به پرسشـی مبنی 

بـر اینکـه پیامـک دریافـت وام بـا سرشـماره 
v.refah بـرای برخـی افـراد چنـد مرتبـه 
ارسـال شـده؛ آیا ارسـال کد ملـی یـک مرتبه 
کافـی اسـت یـا خیـر؟ اظهار کـرد: »فهرسـت 
یارانه بگیـران در اختیـار وزارت ارتباطـات 
قـرار گرفتـه و ایـن وزارتخانـه متولـی ارسـال 
پیامک هاسـت«.وی افـزود: »بـه ۲۵ میلیـون 
نفـر سرپرسـت خانـوار 88 میلیـون پیامـک 
ارسـال شـده اسـت؛ زیرا برخی افراد چند خط 
تلفن همـراه دارنـد. پیامک به همـه ی خطوط 
آنها ارسـال شـده اسـت، امـا از اینجا بـه بعد با 
هـر سـیم کارتی کـه کدملـی را ارسـال کننـد، 
مـا همـان سـیم کارت را به عنـوان سـیم کارت 

رسمی می شناسیم«.میرزایی ادامه داد: »اولین 
شـماره کـه بـرای مـا ثبـت شـد را بـه عنـوان 
شـماره رسـمی تلقـی می کنیـم و همـان یـک 
مرتبه ارسـال کدملـی کافی است«.سـخنگوی 
تسـهیالت حمایتـی کرونـا وزارت رفاه بـا بیان 
اینکـه ارسـال پیامـک از سـوی وزارت رفـاه تـا 
آخر این هفتـه یعنی جمعه شـب، ۲۹ فروردین 
ادامـه دارد، اظهـار کـرد: »هر سرپرسـت خانوار 
یارانه بگیـری کـه پیامکـی حـاوی کدملـی اش 
را تـا روز یکشـنبه، ۳۱ فروردین مـاه بـرای مـا 
بفرسـتد، چهـارم اردیبهشـت ماه و قبـل از مـاه 
مبـارک رمضـان تسـهیالت حمایتـی اش را 

دریافـت خواهـد کـرد«.

هر
 م

س:
عک

یم
سن

: ت
س

عک

ان
گار

رن
خب

اه 
شگ

 با
س:

عک

ان
رم

ی ک
ردا

: ف
س

عک

با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 
کرمان مجموعه خاطرات کوتاه سپهبد شهید حاج 

قاسم سلیمانی در کرمان رونمایی شد.
همزمان با هفته هنر انقالب اسالمی مجموعه 
خاطرات سیدالشهدای جبهه مقاومت سپهبد 
شهید حاج قاسم سلیمانی با حضور حجت االسالم 
والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی نماینده ولی 

فقیه در استان و امام جمعه کرمان رونمایی شد.
در این مراسم محمدرضا علیزاده مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان کرمان، مجتبی اسدی 
رئیس حوزه هنری استان کرمان، سرهنگ محمود 
مهدوی مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس استان کرمان و ابوذر حسینی نسب 
مسئول بسیج هنرمندان استان کرمان نیز حضور 

داشتند.
به گزارش تسنیم مجموعه خاطرات کوتاه سپهبد 

شهید حاج قاسم سلیمانی تحت عنوان "فقط برای 
خدا" توسط حوزه هنری استان کرمان تهیه و 

تولید شده است.
مجتبی اسدی رئیس حوزه هنری استان کرمان 
در این مراسم با اشاره به تولید این اثر هنری اظهار 
داشت: مجموعه خاطرات کوتاه حاج قاسم به زودی 

در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره سیدالشهدای جبهه 
مقاومت شهید سلیمانی و سید شهیدان اهل قلم 
شهید آوینی اظهار داشت: به یاری خداوند در حوزه 
هنری همدلی و همکاری خوبی در عرصه فرهنگی 

و هنری استان وجود دارد.
علیدادی  حسن  والمسلمین  حجت االسالم 
سلیمانی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 
کرمان نیز در این بازدید با تقدیر از تولید مجموعه 
خاطرات کوتاه حاج قاسم این اثر هنری با واقعیت 

مطابق دانست و گفت: هنر باید برای ارتقای 
ارزش های انسانی به کار گرفته شود و متولیان 
فرهنگ و هنر استان وظیفه بسیار سنگینی 

به عهده دارند.

فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان گفت: در راستای 
اجرای فرمان مقام معظم رهبری همزمان با سراسر 
کشور رزمایش کمک مومنانه از پنج شنبه در این 
استان آغاز شد.سردار حسین معروفی روز پنجشنبه 
در نشست خبری افزود: این رزمایش با تشکیل 
قرارگاه امام حسن)ع( در کشور و با رمز یا صاحب 
الزمان)عج( در حال انجام است.وی با بیان اینکه 
رزمایش با محوریت مسجد آغاز شده است تصریح 
کرد: رسیدگی به امور معیشتی نیازمندان آسیب 
دیده از بیماری کرونا که دچار عقب افتادگی مالی 
 و دچار مشکالت جدی شده اند و به صحنه آوردن 
کمکهای مردمی هدف این رزمایش است.فرمانده 
سپاه ثاراهلل استان کرمان تاکید کرد: شناسایی 
افراد نیازمند برای ما خیلی مهم است اینکه در هر 
محله این افراد مشخص باشند و مسجد هر محله 
محور این کار قرار بگیرد.وی ادامه داد: پایگاه های 

بسیج نیز باید در مسجد این کمک مومنانه را انجام 
بدهند و تمام ظرفیت های بسیج و سپاه، گردان های 
بیت المقدس، عاشورا، کوثر، امام حسین)ع( و امام 
علی)ع( را پای کار آوردیم.سردار معروفی بیان کرد: 
در این رزمایش هرچه در شهرستان و محله جمع 
آوری می شود در همان منطقه توزیع می شود و با 
کمک کمیته امداد سفره مهربانی با همکاری بسیج 
در سطح استان برگزار می شود اما این سفره مهربانی 
همانند سال های گذشته نخواهد بود و به جای 
توزیع در خیابان ها، غذا را به درب منازل نیازمندان 
خواهد برد.وی با اشاره به کمک رسانی عادالنه 
در جریان سیل اخیر در جنوب کرمان تصریح 
کرد: در رزمایش کمک مومنانه توزیع کمک ها 
با عدالت انجام می شود و از توزیع غیرعادالنه 
جلوگیری خواهد شد و این رزمایش کمک می کند 
تا با شناسایی دقیق افراد نیازمند پس از کرونا نیز 

بتوانیم به آنها خدمت رسانی کنیم.فرمانده سپاه 
ثاراهلل استان کرمان افزود: کمک های جمع آوری 
شده مرکز استان به شهرستان های کم برخوردار 
و حاشیه شهر منتقل و بین مردم نیازمند توزیع 
می شود و همچنین در مناطق سیل زده کمک های 
ویژه ای خواهیم دید و این کمک ها در ماه رمضان 
توزیع خواهد شد.وی گفت: با اختیار فرماندهان و 
رضایت پاسداران، پاسداران کرمانی حداقل یک 
روز تا ۲۰ درصد حقوق خود را برای کمک مومنانه 
به نیازمندان در اختیار سپاه قرار دادند.سردار 
معروفی با بیان اینکه در این رزمایش تمام اقدامات 
با محوریت ائمه جمعه و جماعات در مساجد 
انجام می شود گفت: در استان کرمان به یاری 
خدا هماهنگی خوبی وجود دارد و امام جمعه و 
استاندار نیز پای کار هستند و زیبایی این حرکت 

را خواهیم دید.
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کرونا بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال 
به بخش فرهنگ کرمان 

خسارت وارد کرد
ایرنا - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان گفت: خسارت 
شیوع کرونا به بخش فرهنگ، هنر و رسانه این استان ۱۵۲ میلیارد و 

۷۳۰ میلیون ریال ارزیابی شده است.
محمد رضا علیزاده روز پنجشنبه در گفت و گل با خبرنگار ایرنا افزود: 
خسارت های اصحاب فرهنگ، هنر، نشر، سینما، رسانه، آموزشگاه ها، 
موسسات فرهنگی هنری، چاپخانه ها، اهالی تئاتر، موسسات قرآنی و 

صنوف مرتبط با این اداره در حال پیگیری است.
وی تصریح کرد: همان طور که بخش های خدماتی و تولیدی سراسر 
کشور از تعطیلی ناشی از ویروس کرونا دچار خسارت شده اند، حوزه 
فرهنگ، هنر نیز متحمل آسیب هایی شده و تقریبا همه بخش های 

این حوزه از ابتدای شیوع ویروس، به مدت ۲ ماه تعطیل شده اند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان تاکید کرد: همه بخش 
ها و حوزه های فرهنگی، هنری دینی و رسانه استان از جمله کانون 
های تبلیغاتی، حوزه های چاپ و نشر و چاپخانه داران، آموزشگاه ها و 

موسسات مختلف تعطیل هستند.
وی ادامه داد: موسسات فرهنگی و هنری و موسسات قرآنی نیز فعالیت 
هایشان متوقف شده و بالطبع درآمدهایشان نیز از این مسیر قطع شده 
است، ضمن این که هزینه های اجاره بها و سایر تعهدات مالی آنها باعث 

ایجاد فشار اقتصادی به این حوزه و فعاالن آن ها شده است.
علیزاده اظهار داشت: تالش کردیم تا برآوردی منطقی، روشن و به دور 
از احساسات، خسارت های وارده را جمع بندی و نهایی نماییم که در 
این مسیر به رقمی معادل ۱۵ میلیارد و ۷۳۰ میلیون ریال رسیدیم  که 
این رقم را به ستاد استانی مبارزه با کرونا  و وزارتخانه نیز اعالم کرده ایم.

علــوم  دانشــگاه  ســخنگوی 
ــال کرونا ــت: فع ــان گف ــکی کرم پزش

ــر بازگشــایی  تصمیمــی مبنــی ب
مطب هــای دندانپزشــکی خصوصــی را نداریم 
ــا رعایــت  ــا بقیــه مطــب هــا، مــی تواننــد ب ام
شــرایط اســتاندارد، از ابتــدای ایــن هفتــه 
ــت  ــن وضعی ــریح آخری ــایی شوند.تش بازگش
ــه  ــان ب ــتان کرم ــا در اس ــه کرون ــان ب مبتالی
گــزارش خبرنــگار گــروه اســتان هــای باشــگاه 
ــگاران جــوان از کرمــان، مهدی شــفیعی  خبرن
ــان  ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل ــخنگوی دانش س
ــا اصحــاب رســانه  امــروز در نشســت خبــری ب
ــا در  ــروس کرون ــیوع وی ــت ش ــاره وضعی درب
ــن  ــل ای ــا از اوای ــت: تقریب ــان گف ــتان کرم اس
هفتــه، در دانشــگاه های علــوم پزشــکی 
جیرفــت  و  ســیرجان  رفســنجان، 
ــدازی  ــا راه ان آزمایشــگاه های تشــخیصی کرون
ــن  ــون ای ــم اکن ــگاه ها ه ــن دانش ــده و ای ش
توانمنــدی را پیــدا کرده انــد کــه بتواننــد 
نمونه هــای خــود را در کوتاه تریــن زمــان 
ممکــن انجــام دهند.شــفیعی گفــت: طــی روز 
ایــن  از  کــه  جواب هایــی  گذشــته 
آزمایشــگاه ها بــه دســت مــا رســیده اســت در 
ــد  ــه، هشــت مــورد جدی مجمــوع از ۱۶۰ نمون
ابتــال بــه کوویــد ۱۹ تشــخیص شــده اســت .او 
بیــان داشــت: ۶ مــورد از ایــن تســت ها متعلــق 
ــک  ــان، ی ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل ــه دانش ب
مــورد جیرفــت و یــک مــورد ســیرجان اســت 
کــه از ایــن تعــداد چهــار نفــر مــرد و چهــار نفر 
ــورد از  ــار م ــان چه ــن مبتالی ــوده و از ای زن ب
ــه  ــوط ب ــورد مرب ــک م ــتری و ی ــاران بس بیم
ــورد بیمــاران کادر  بیمــاران ســرپایی و ســه م
درمــان و همچنیــن دو مــورد از ایــن کادر 
درمــان کرمــان، یــک مــورد ســیرجان و یــک 
ــرد: روز  ــح ک ــد است.شــفیعی تصری ــورد زرن م
ــص از  ــودی و ترخی ــورد بهب ــه م ــته س گذش
ــه ۲۹۱  ــروز ب ــا دی ــه ت بیمارســتان داشــتیم ک
مــورد رســیده در حــال حاضــر ۳۲ نفــر بیمــار 
قطعــی بــه ویــروس کرونــا در بیمارســتان های 
اســتان بســتری، پنــج نفــر در آی ســی یو و ۱۵ 
نفــر در نقاهتــگاه در حــال طــی دوره بهبــودی 
ــا  ــفندماه ت ــدای اس ــزود: از ابت ــتند.او اف هس
دیــروز ۲ هــزار و یــک مــورد محتمــل بســتری 

ــتان های  ــروس را در بیمارس ــاری کروناوی بیم
اســتان داشــتیم و یک هــزار و ۵۶۰ نفــر 
مراجعــه ســرپایی بــوده کــه بــا نمونه گیــری و 
آزمایــش در مجمــوع ۳ هــزارو ۷۲۱ مــورد 
آزمایــش بــرای تشــخیص بیمــاری انجــام 
شــده اســت و ۲۹۱ نفــر بهبــود یافتــه و ۳۲ نفر 
ــتند.مدیرگروه  ــتری هس ــر بس ــال حاض در ح
ــگاه  ــردار دانش ــای واگی ــا بیماری ه ــارزه ب مب
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــان ب ــکی کرم ــوم پزش عل
ــدی  ــا را ج ــاری کرون ــم بیم ــد عالئ ــردم بای م
بگیرنــد افــزود: انتظــار داریــم مــردم در 
روز هــای اولیــه کــه دارای عالئــم خفیــف ایــن 
ــم را در  ــه ایــن عالئ بیمــاری هســتند، بالفاصل
ــز ۱۶  ــه مراک ــا ب ــت و ی ــالمت ثب ــامانه س س
ســاعته درمانــی مراجعــه کننــد، کــه ایــن امــر 
ــب  ــه مناس ــا ایزول ــا ب ــرد ت ــد ک ــک خواه کم
ــه و  ــروس را در خان ــال وی ــره انتق ــوان زنجی بت
ــه  ــطح جامع ــط کار و س ــع آن در محی ــه تب ب
قطــع کــرد و اگــر مــردم ایــن موضــوع را 
ــاد  ــاره ازدی ــی درب ــت کننــد، دیگــر نگران رعای
ــه  ــان ب ــش مبتالی ــی و افزای ــاران کرونای بیم
ــود. ــم ب ــه نخواهی ــی در جامع ــورت ناگهان ص
شــفیعی دربــاره وضعیــت فعالیــت مطب هــای 
دندانپزشــکی گفــت: در ســتاد کرونــای 
دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان دربــاره 
فعالیــت مراکــز تشــخیصی و درمانــی 
خصوصــی و دولتــی کــه تاکنــون تعطیــل بوده 

ــن  ــه در ای ــده ک ــه ش ــی گرفت ــد، تصمیمات ان
راســتا مقــرر شــده اســت مطب هــای 
ــه در  ــل آنک ــه دلی ــی ب ــکی خصوص دندانپزش
ــار آب و  ــا فش ــتگاه های ب ــا از دس ــن واحد ه ای
هــوا اســتفاده شــده و امــکان مانــدگاری 
ویــروس در فضــای ایــن مطب هــا زیــاد اســت، 
تــا اطــالع ثانونــی تعطیــل بــوده و تنهــا 
کلینیک هــای دندانپزشــکی شــبانه روزی و یــا 
ــوم  ــگاه عل ــه دانش ــی زیرمجموع کلینیک های

ــدان را انجــام  پزشــکی کار هــای اورژانســی دن
دهند.ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــر اینکــه فعــال تصمیمــی  ــا تاکیــد ب ــان ب کرم
مطب هــای  بازگشــایی  بــر  مبنــی 
دندانپزشــکی خصوصــی را نداریم اظهــار کرد: 
بقیــه مطب هــای پزشــکی، می تواننــد بــا 
ــن  ــدای ای ــتاندارد، از ابت ــرایط اس ــت ش رعای
ــتا  ــن راس ــه در ای ــوند ک ــایی ش ــه بازگش هفت
مقــرر شــده اســت ماننــد ســایر صنــوف، بحث 

نظــارت بــر عملکــرد مطب هــای پزشــکی 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــکاران دانش ــط هم توس
صــورت گرفتــه و بــه صــورت مرتــب از 
ــد  ــکی بازدی ــای پزش ــا و کلینیک ه مجتمع ه
ــایل  ــت مس ــث رعای ــا بح ــه ت ــورت گرفت ص
بهداشــتی و فاصلــه گــذاری اجتماعــی و 
فیزیکــی صــورت گرفتــه باشــد.او بــا تاکیــد بر 
اینکــه تمــام شــرایط بهداشــتی و فاصلــه 
گــذاری فیزیکــی مطــرح شــده بــرای صنــوف، 

ــز  ــکی نی ــای پزش ــا و مجتمع ه در کلینیک ه
ــکان  ــرد: پزش ــار ک ــود اظه ــت ش ــد رعای بای
ــه  ــاز ب ــود نی ــای خ ــایی مطب ه ــرای بازگش ب
ثبــت نــام اولیــه و دریافــت کــد مجــوز 
بازگشــایی از ســامانه ســالمت را ندارنــد.
ــا  ــکل ب ــرد ال ــوه عملک ــاره نح ــفیعی درب ش
ــا دارای  ــروس کرون ــت: وی ــا گف ــروس کرون وی
غشــای بیرونــی حــاوی چربــی اســت. هنگامی 
کــه الــکل ۶۰ یــا ۷۰ درصد بــه غشــای بیرونی 
ــی را  ــای چرب ــن غش ــد، ای ــورد می کن آن برخ
شــکافته و وارد بدنــه ویــروس شــده و آب 
داخــل آن را جــذب می کنــد کــه ســبب از 
بیــن بــردن ویــروس خواهــد شــد بنابرایــن در 
اســتفاده از الــکل بــر روی ســطوح، بایــد زمان 
دهیــم تــا الــکل بتوانــد ایــن کار را انجــام دهد.
ــان  ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل ــخنگوی دانش س
ــا  ــر اینکــه الکل هــای ب ــد ب ــا تاکی ــار دیگــر ب ب
درصد هــای ۶۰ یــا ۷۰ بــرای کشــتن ایــن 
ویــروس موثــر می باشــند افــزود: هیــچ یــک از 
ــدی از  ــن درص ــی دارای چنی ــروبات الکل مش
الــکل نیســتند بنابرایــن در مقابلــه ایــن 
ــود ضمــن آنکــه  ویــروس کارســاز نخواهنــد ب
ــه  ــت ک ــه داش ــز توج ــه نی ــن نکت ــه ای ــد ب بای
نوشــیدنی های الکلــی ابتــدا وارد دســتگاه 
ــوارش  ــتاه گ ــکل آن از دس ــده و ال ــوارش ش گ
ــه شــده و  ــد می شــود و در آنجــا تجزی وارد کب
متابولیــک آزاد می کنــد کــه هیــچ تاثیــری در 

مقابله با ویروس نخواهد داشت.

حمزه سلمانی/ درحالی که خبرهایی 
مبنی بر خصوصی سازی شرکت گزارش

زغال سنگ کرمان به گوش می رسد 
که مسووالن زغال سنگ می گویند بخشی از سهام 
شرکت برای رفتن به بورس به شرکت داالهو 
واگذارشده است.در روزهای قبل خبرهایی مبنی بر 
خصوصی سازی شرکت زغال سنگ کرمان در 
رسانه های مختلف و فضای مجازی منتشر شد.
شرکت زغال سنگ که اکنون زیر نظر صندوق 
بازنشستگان شرکت فوالد است در طول سالیان 
گذشته با مشکالت زیادی رو به رو بوده.مشکالتی 
مانند عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران و نبود 
طرح طبقه بندی و در مقطع طوالنی کار زیر نظر 
پیمانکاران.هرچند سال 8۹ با تالش کارگران 
شرکت از دست پیمانکاران خارج و زیر نظر دولت 
برده شد اما سال ۹۲ پس از پایان دولت قبل به دلیل 
تهاتر بدهی های دولت مجدد به شرکت به صندوق 
بازنشستگان فوالد داده شد.صندوق بازنشستگان 
یک صندوق خصوصی است که توسط ذوب آهن 
اصفهان ایجادشده تا حقوق بازنشستگان را بدهد.
حال پس از گذشت چند سال دوباره صدای 
خصوصی سازی و بازگشت پیمانکاران به معادن 
زغال سنگ به گوش می رسد.هر چند مسووالن 
ذغالسنگ می گویند ماجرای خصوصی سازی 

مربوط به ورود شرکت به بورس است.
نماینده کارگران: اگر خود شرکت بدون واسطه وارد 

بورس شود خوب است
یداهلل زمانی یکی از نمایندگان کارگران شرکت 

زغال سنگ به »کرمان نو« گفت: اگر خود شرکت 
وارد بورس شود، کار خیلی خوبی است و کارگران 
نیز راضی هستند.وی ادامه داد: متأسفانه در 
سال های قبل به دلیل سوددهی پایین زغال سنگ 
کرمان از رفتن خود شرکت به بورس ممانعت 
شد.زمانی افزود: پس ازآن قرار شد بخشی از سهام 
شرکت زغال سنگ کرمان و چهار شرکت دیگر به 
شرکت داالهو در بخش خصوصی واگذار شود تا 
به واسطه آن وارد بورس شوند.زمانی عنوان کرد: 
مدیران صندوق بازنشستگان شرکت داالهو را قوی 
کردند و نیروهایی برای اداره بخش های مختلف 

سرکار آوردند.
عدم توافق کارگران برای واگذاری سهام 

به شرکت داالهو
نماینده کارگران شرکت زغال سنگ می گوید: در 
حال حاضر ما هیچ توافقی برای واگذاری زغال سنگ 
به شرکت داالهو برای رفتن به بورس نداریم.زمانی 
ادامه داد: چون پنج شرکت مختلف به یک شرکت 
تبدیل شدند به راحتی می توانند شرکت را به 
یک سرمایه گذار واگذار کنند.وی افزود: در آینده 
احتمال ورود پیمانکاران به معادن زیاد است 
همان طور که قباًل نیز اتفاق افتاده.زمانی گفت: 
۱۲ سال کارگران با شرایط سخت پیمانکاری کار 

می گردند.
احتمال فروش زمین های شرکت 

زغال سنگ وجود دارد
نماینده کارگران شرکت زغال سنگ می گوید: در 

صورت واگذاری به شرکت داالهو احتمال فروش 
زمین های پشتوانه شرکت وجود دارد، واگذاری 
شرکت به بخش خصوصی به کل منطقه راور، 
کوهبنان و زرند ضربه می زند.وی ادامه داد: معدن 
کار پرخرجی است و دولت باید از آن حمایت کند.
زمانی توضیح داد: در حال حاضر هم تجهیزات 

معادن بسیار فرسوده است.
مسووالن: رفتن به بورس علت واگذاری 

به زغال سنگ به شرکت داالهو
امیری خامکانی نماینده مردم زرند و کوهبنان در 
مجلس می گوید: زغال سنگ در حاضر هم دولتی 
نیست و زیر نظر صندوق بازنشستگان است.وی 
ادامه داد: صندوق هم منابع کافی نداشته و مشکالت 
زیادی در زمینه حقوق کارگران وجود دارد.امیری 
گفت: ذوب آهن اصفهان تنها مشتری زغال سنگ 

کرمان است و گاهی مشکل عدم پرداخت حقوق 
کارگران پیش می آید.وی افزود: بحث این شد 
بخشی از شرکت وارد بورس شود تا بخشی از 
مشکالت آن حل شود.امیری عنوان کرد: چون خود 
شرکت زیان ده بود نتوانست به تنهایی وارد بورس 
شود.نماینده مردم زرند و کوهبنان گفت: به همین 
دلیل قرار شد به واسطه یک شرکت خصوصی این 
کار انجام شود.وی توضیح داد: مسووالن زغال سنگ 
می گویند این اتفاق به دلیل ورود شرکت به بورس 
است، و ساختار شرکت تغییری نمی کند.امیری در 
مورد دغدغه کارگران برای حضور دوباره پیمانکاران 
گفت: تالش ما این است بحث پیمانکاری قبل دیگر 
پیش نیاید.بااین حال دغدغه کارگران برای واگذاری 
زغال سنگ به بخش خصوصی و حضور مجدد 

پیمانکاران وجود دارد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان :

مطب های دندانپزشکی همچنان تعطیل می مانند

واگذاری بخشی از سهام شرکت زغال سنگ کرمان
 آیا مشکالت با رفتن به بورس حل می شود؟

گزارش
ایسنا

حساب های بانکی صنایع بزرگ 
استان به کرمان نیایند، مسدود 

می شوند
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان اعالم کرد 
که صنایع بزرگ اســتان ۲ هفته فرصت دارند تــا گردش مالی 
خود را به اســتان کرمان منتقل کنند.آنطور که ایســنا نوشته، 
مهدی حســینی نژاد گفته است:بر اســاس مصوبه امروز شورای 
معادن استان کرمان مقرر شد ظرف دو هفته آینده شورای عالی 
هماهنگی بانک ها در قالب فرمت پیشنهادی گردش حساب های 
صنایع و معادن بزرگ استان را از بانک های مختلف رصد کرده و 
در جلسه آینده شورا گزارش نهایی خود را ارایه دهد. این مصوبه 
چون با حضور رییس کل دادگستری استان و دادستان برگزار شد 
به عنوان یک دستور قضایی نیز تلقی می شود و در صورتی که این 
انتقال حساب ها صورت نپذیرفته وارد پروسه قضایی خواهیم شد 
و حساب های آنها را مسدود خواهیم کرد.البته این اولین بار نیست 
که مسووالن کرمانی برای شــرکت های بزرگ معدنی و صنعتی 
چنین خط و نشان می کشند. ۱۹ بهمن سال گذشته محمدجواد 
فدایی، استاندار کرمان در شــورای معادن درباره انتقال حساب 
شرکت های بزرگ استان کرمان به داخل استان گفت که از رییس 
کل بانک مرکزی درخواست می کنیم که ابالغ نماید هیچ بانکی 
برای شرکت های فعال در استان کرمان حساب باز نکند.با این حال 
در جلسه اخیر شــورای معادن باز هم بحث اصلی درباره منتقل 
نشدن این حساب ها بود البته سابقه تالش مقامات کرمانی برای 
انتقال گردش مالی شرکت های بزرگ صنعتی و معدن به پیش از 

استانداری فدایی برمی گردد.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس در خصوص میزان افزایش 
حقوق کارگران در سال ۹۹ گفت: با توجه به وضعیت تورم حقوق 

تصویب شده کفاف کارگران را نمی دهد.
جلسه شورای عالی کار با موضوع تعیین دستمزد کارگران در حالی 
به پایان رسید که نمایندگان کارگران حاضر به امضای صورت جلسه 

پایانی نشدند.
به همین دلیل نتیجه به رای گیری گذاشته شد.

بر این اساس میزان دستمزد کارگران در سال ۹۹ یک میلیون و  8۳۵ 
هزارتومان تصویب شد.

این تصویب بدون موافقت نماینده کارگران است.
روز گذشته این موضوع مورد بحث نمایندگان مجلس قرار گرفت.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی طی نامه ای از وزیر کار، تعاون 
و رفاه اجتماعی به دلیل تضییع حقوق کارگران در تعیین دستمزد 

شکایت کرده و آن را به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کردند.
گفته شده است نام ۲۷ نماینده در این نامه شکایت آمده است.

در این خصوص نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای 
اسالمی گفت: با توجه به وضعیت تورم حقوق تصویب شده کفاف 
کارگران را نمی دهد.احمد انارکی محمدی با اشاره به نامه نمایندگان 
به وزیر کار در خصوص افزایش حقوق کارگران به ۲ میلیون و 8۰۰ 
هزارتومان اظهار کرد: البته حقوق کارگران باید به گونه ای باشد که 

کارفرما هم بتواند پرداخت کند.
وی افزود: کارفرمایان هم با توجه به تورم نمی توانند حقوق باال 
بپردازند.او با انتقاد بر وضعیت تولید در کشور گفت: اگر تولید و اقتصاد 
درست باشد همان طور که درآمد هست حقوق هم پرداخت می شود 

و افزایش حقوق اتفاق می افتد.
او اظهار کرد: در حال حاضر سود در تولید نیست و اگر دولت بیشترین 

سود را در تولید بیاورد، مشکل حل می شود.
انارکی محمدی ادامه داد: امسال واقعا شرایط وضعیت تولید و 

کارفرمایان بد است.
وی افزود: سال هایی که وضعیت خوب بود و کرونا نداشتیم ۶۰ درصد 

ظرفیت هم کار نمی کردیم.
او گفت: دولت حمایت هایی می کند اما شرایط کارفرمایان بدتر از 

سال های گذشته است.
وی در خصوص تصمیم گیری حقوق کارگران گفت: تصمیم گیری بر 

اساس برنامه نیست و طبق شرایط تصمیم گرفته می شود.
در شرایطی که مجلس یازدهم روز های آخر خود را سپری می کند 
ممکن است پیگیری مجلس مربوط به افزایش حقوق کارگران بی 

نتیجه بماند.
نماینده مردم رفسنجان و انار در این باره گفت: اگر نتوان در ۴ هفته 
مانده از مجلس یازدهم این موضوع در مجلس تصمیم گیری شود، 

مجلس جدید قطعا پیگیری می کند.
او این را هم اضافه کرد: مجلس بعدی اگر بخواهد پیگیری کند باید از 

اول شروع کند که سال تمام می شود.

ایسنا-مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان با 
بیان این مطلب که ۲۳ درصد مدارس سطح استان 
کرمان فاقد استحکام می باشند، عنوان کرد: حدود 
۱۳۳۵ مدرسه با ۶۲۰۰ کالس درس فاقد استحکام الزم هستند.
»سید محمد واعظی نژاد«صبح ۲۷ فروردین ماه در نشست 
خبری ویدئوکنفرانسی رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس کشور با اصحاب رسانه استان کرمان گفت: در سال ۹8 در 
سطح ملی ۱۵8۰ میلیارد ریال و در سطح استانی ۲۲۰ میلیارد 
ریال به اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان اعتبار اختصاص 
داده شده که در این راستا اجرای ۲۱۶ پروژه شامل ۱۱۴۰ کالس 
درس با زیربنای ۱۲۵ هزار مترمربع آغاز که از این تعداد تا پایان 
سال گذشته ۳۲8 کالس درس به بهره برداری و تحویل آموزش 

و پرورش استان شد.
مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان از اهمیت استانداردسازی 
سیستم های سرمایشی و گرمایشی مدارس سخن به میان آورد 
و اظهار کرد: در سال ۹8 با توجه به اهمیت استاندارد سازی 
سیستم های گرمایشی و سرمایشی مدارس در اول مهرماه ۹8 
تعداد ۷۵۰ کالس درس در سطح استان که دارای علمک گاز بودند 
اما از بخاری نفتی استفاده می کردند، به سیستم های گرمایشی 

استاندارد مجهز و تحویل آموزش وپرورش استان شد.
وی افزود: هنوز ۳۷8۰ کالس درس دارای بخاری نفتی در سطح 
استان وجود دارد که در حال جمع آوری و تبدیل آنها به سیستم 
استاندارد هستیم که تا پایان خردادماه همه این بخاری های 
نفتی در سطح کالس های درس مدارس استان جمع آوری 

خواهند شد.
واعظی نژاد با بیان این مطلب که ۲۳ درصد مدارس سطح استان 
کرمان فاقد استحکام می باشند، عنوان کرد: حدود ۱۳۳۵ مدرسه 

با ۶۲۰۰ کالس درس فاقد استحکام الزم هستند.
وی با اشاره به جمع آوری مدارس خشتی و گلی در سطح کشور 
افزود: ۳۰ مدرسه با 8۰ کالس درس از پروژه های مدارس خشت 
و گلی استان کرمان باقی مانده بود که در سال گذشته با اقدامات 
انجام شده تمامی این مدارس جمع آوری  و در مهرماه سال ۹8 
مدارس جدید جایگزین آنها تحویل آموزش و پرورش استان شد.
مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان ادامه داد: در حال حاضر 
۳۰۰ مدرسه شامل ۱۵۴۴ کالس درس بلوکی و  ۴۷ مدرسه 
شامل ۱۰8 کالس درس سنگی در استان وجود دارد که فاقد 
استحکام هستند که برای بازسازی و نوسازی آنها به ۷۵۰۰ 
میلیارد ریال اعتبار نیاز داریم و همچنین ۹88 مدرسه شامل 
۴۵۰۰ کالس درس با  مصالح بنایی داریم که در اولویت های 

بعدی ما برای نوسازی قرار دارند.

ایسـنا/ معـاون راهـداری اداره کل راهـداری و 
حمـل و نقـل جـاده ای شـمال اسـتان کرمان 
درباره میزان خسـارات احتمالی بـه محورهای 
و ابنیـه هـای فنـی شـمال اسـتان کرمـان در پـی جـاری 
شـدن سـیالب در ایـن منطقـه بیـان کـرد: بـرآورد اولیـه ما 
ایـن اسـت کـه حـدود 8 میلیـارد تومـان جـاری شـدن این 
سـیالب بـه راه هـای شـمال اسـتان خسـارت وارد کـرده 
امـا میـزان دقیـق ایـن خسـارات های فـردا اعـالم خواهـد 
شد."احسـان عراقـی زاده" در گفت وگـو بـا ایسـنا، با اشـاره 
بـه آخریـن وضعیـت راه هـای شـمال اسـتان کرمـان در پی 
بارندگی هـای ۲۴ سـاعت گذشـته در ایـن منطقـه گفـت: 
در پـی بارندگی هـای ۲۴ سـاعت اخیـر در شـمال اسـتان 
کرمان بسـیاری از راه های روسـتایی بخش گلباف و شـهداد 
از توابـع شهرسـتان کرمـان دچـار خسـارت شـده انـد.وی 
ادامـه داد: بامـداد دیـروز جمعـه ۲۹ فروردیـن مـاه محـور 
»اندوهجـرد " جهر« بـه دلیل وجود آبنماها، مسـدود شـده 
بودند که بـا تـالش نیروهـای راهـداری در سـاعت ۱۰ صبح 
دیـروز این مسـیرها بازگشـایی شـدند ضمن آنکـه در همین 
مدت نیز نیروهـای امـدادی از جمله جمعیت هـالل احمر را 
با مشـکالت زیادی از سـیالب منطقه عبـور داده و به منطقه 
»جهـر« فرسـتاده شـدند تـا بـه مـردم امدادرسـانی کننـد.
معـاون راهـداری اداره کل راهـداری و حمل و نقـل جاده ای 
اسـتان کرمان بـا بیان ایـن مطلـب کـه ۱۵ راه روسـتایی در 
جریـان این سـیل مسـدود شـده  بودنـد کـه تمامی ایـن راه 
های روسـتایی تا سـاعت ۱۱ صبح دیروز بازگشـایی شـدند، 
افـزود: مسـیر »جهـر – کشـیت« و »کشـیت – هرمـک« 
)سـمت گلباف( نیـز که صبـح دیروز بـه دلیل وجـود آبنماها 
مسـدود شـده بود هم اکنـون با حضـور نیروهای امـدادی در 
حال بازگشـایی اسـت.وی درباره میـزان خسـارات احتمالی 
بـه محورهـای و ابنیـه هـای فنی شـمال اسـتان کرمـان در 
پی جـاری شـدن سـیالب در ایـن منطقه بیـان کرد: بـرآورد 
اولیـه ما این اسـت که حـدود 8 میلیـارد تومان جاری شـدن 
این سـیالب بـه راه هـای شـمال اسـتان خسـارت وارد کرده 
امـا میـزان دقیـق ایـن خسـارات های فـردا اعـالم خواهـد 
شـد.عراقی زاده خاطـر نشـان کـرد: حجـم بارندگـی شـب 
گذشـته در کرمـان بسـیار زیـاد بـوده به طوری کـه از همـه 
ارتفاعات آب به مناطق پایین دسـت سـرازیر شـده اسـت لذا 
حجم سـیالب بسـیار زیاد بـوده و جاده ها را حتـی آنهایی که 

آبنما نیـز نبـوده انـد، تخریـب کرده اسـت.

ســرهنگ امیرافضلی فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری جنوب کرمان اظهار داشــت: در راستای صیانت و حراست 
از حقوق بیت المال ۱۵ هزار مترمربع از زمین های ملی منطقه اهلل آباد 
از توابع اســفندقه شهرســتان جیرفت که چندی پیش توســط افراد 
سودجو مورد تصرف قرار گرفته بود از دست سودجویان خارج شد.وی 

افزود: با حکم دستگاه قضایی جیرفت، ماموران یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
جنوب کرمان با همکاری پاســگاه  ویژه حفاظت از منابع طبیعی و نیروی انتظامی این شهرستان، 
این زمین ها را به دولت بازگرداندند.فرمانده یگان حفاظــت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
جنوب کرمان تصریح کرد: مردم طبیعت  دوســت می توانند از طریق تماس با »شماره ۱۵۰۴ کد 
امداد جنگل و مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنــوب کرمان« گزارش ها و اخبار خود 

را اعالم کنند.

۱۵هزار مترمربع از زمین های ملی جیرفت
 رفع تصرف شد

فرمانده سپاه زرند گفت: ۵۰ چشــمه سرویس بهداشتی 
در روستای چاه حسن از توابع منطقه سیل زده زهکلوت 
در مدت کمتر از ۴ روز احداث شد.ســاخت ۵۰ سرویس 
بهداشــتی در کمتر از چهــار روز در منطقه ســیل زده 
زهکلوتبه گــزارش خبرنگار گروه اســتان های باشــگاه 

خبرنگاران جوان از کرمان، ســرهنگ اکبر کردی فرمانده سپاه زرند گفت: با توجه به 
بارندگی های سیل آسای اخیر در جنوب استان کرمان و ایجاد خسارت به اموال مردم 
و تخریب زیرســاخت ها به خصوص در حوزه بهداشت و ســالمت، ساخت تعداد ۵۰ 
چشمه ی سرویس بهداشتی آن منطقه، به این ناحیه واگذار شد.او افزود: هفته گذشته 
کار خرید اقالم مورد نیاز انجام و با حضور جمعی از پاسداران و بسیجیان با عنوان گروه 

جهادی شهید مدافع حرم علی عظیمی، عازم منطقه شدیم.

ساخت ۵۰ سرویس بهداشتی 
در کمتر از چهار روز در زهکلوت

فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت گفت: ۳۷ واحد صنفی 
در جیرفت به علت نقض اقدامات پیشگیرانه ویروس کرونا و 
نادیده گرفتن ابالغیه های صنفی پلمب شد.به گزارش خبرنگار 
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، سرهنگ 
رضا محمد رضایی فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت گفت: 

ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان جیرفت به دنبال شیوع 
ویروس کرونا و پیشگیری از خطر ابتالی شهروندان به این ویروس با هماهنگی مقام قضایی و 
همراهی نمایندگان شبکه بهداشت و اتاق اصناف، از ۲8۱ واحد صنفی بازدید کردند.او افزود: 
در این طرح مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پس از ارزیابی های الزم، ۳۷ واحد صنفی را 
به علت نقض اقدامات پیشگیرانه ویروس کرونا توسط متصدیان و نادیده گرفتن ابالغیه های 

صنفی پلمب و به متصدیان ۳۴ واحد صنفی اخطاریه صادر کردند.

پلمب 3۷ واحد صنفی 
در جیرفت

23 درصد مدارس استان 
کرمان فاقد استحکام

۸ میلیارد تومان، برآورد اولیه 
خسارت سیل به محورهای 

مواصالتی شمال استان

نوسازی 
مدارس

راهداری

دستمزد مصوب شده کفاف 
زندگی کارگران را نمی دهد

خبرخبرخبر

ایرنا - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
جنوب کرمان از ممنوعیت صدور مجوز 
و  صنعتی  دارویی،  گیاهان  برداشت 
خوراکی مراتع این منطقه به منظور 
پیشگیری از شیوع ویروس کرونا خبر داد.

بنا به اعالم اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری جنوب کرمان، حمزه احمدی 
با بیان اینکه صدها نوع از گیاهان دارویی و 
خوراکی در مراتع جنوب کرمان می روید، 
افزود: امسال با توجه به شیوع ویروس 
کرونا و احتمال انتشار آن از طریق 
برداشت و حضور مردم در مراتع به منظور 
جمع آوری و برداشت گیاهان دارویی 
و خوراکی مرتعی، هر گونه برداشت و 
فروش این گیاهان در جنوب کرمان 

ممنوع است.
وی تنوع اقلیمی منطقه جنوب کرمان 
را موجب رویش انواع گونه های گیاهی 
عنوان کرد و گفت: این ظرفیت نقش 
مهمی در کمک به معیشت مردم منطقه 
دارد، اما چون مشخص نیست که افراد 
بهره بردار، ناقل ویروس هستند یا خیر 
توصیه ها بر این اساس است که از تهیه 
و خوراکی  دارویی  گیاهان  توزیع  و 

جلوگیری شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
جنوب کرمان با بیان اینکه یگان حفاظت 
از منابع طبیعی جنوب کرمان به صورت 
شبانه روزی در حال گشت زنی در مراتع 
است، گفت: ماموران این یگان در صورت 
مشاهده برداشت غیرمجاز گیاهان دارویی 
و خوراکی با افراد متخلف برخورد قانونی 
می کنند.وی روستانشینان را ذینفعان 
اصلی مراتع عنوان کرد و گفت: مردم هر 
گونه برداشت غیرقانونی و تصرف اراضی 
ملی را به شماره ۱۵۰۴ کد امداد جنگل و 

مرتع اعالم کنند.
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
جنوب کرمان مستقل از مرکز استان، 
هفت شهرستان با جمعیت یک میلیون 

نفر را تحت پوشش دارد.

دولت ۱۵۵ تُن پیاز 
از کشاورزان جنوب 
کرمان خریداری کرد

ایرنا - سرپرست سازمان تعاون روستایی 
جنوب کرمان از خرید توافقی ۱۵۵ تُن 
پیاز از کشاورزان جنوب کرمان خبر 
داد و گفت: این میزان خرید در هفت 
شهرستان جنوبی استان کرمان انجام 

شد.
کیومرث لطفی روز پنجشنبه در گفت و 
گو با خبرنگار ایرنا افزود: با دستور رییس 
سازمان تعاون روستایی کشور به قید 
فوریت بخشی از محصول پیاز کشاورزان 
آسیب پذیر جنوب کرمان خریداری شد.

وی اظهار داشت: پیازهای خریداری 
شده به استان های اصفهان، گلستان، 
آذربایجان غربی، کردستان، بوشهر، 
سمنان و یزد ارسال شد تا شرایط بازار 

این محصول بهبود یابد.
روستایی  تعاون  سازمان  سرپرست 
جنوب کرمان با بیان اینکه فرآیند 
منظور کمک  به  پیاز  توافقی  خرید 
به تولیدکنندگان است، افزود: تداوم 
این روند منوط به وجود منابع مالی و 

تقاضاست.
وی افزایش برداشت پیاز در جنوب 
کرمان، بازار داد و ستد این محصول را 
دستخوش رکود و اُفت قیمت عنوان کرد 
و گفت: خرید توافقی در راستای حمایت 

از کشاورزان انجام شد.
اسفندماه سال گذشته، وقتی رسانه ها 
از وضع عوارض ۱۰ هزار تومانی بر روی 
صادرات هر کیلوگرم پیاز خبر دادند، 
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 سرانجام هیات دولت در تصمیمی 
انقالبی برای بهبود وضعیت بازار پیاز، 
لغو تعرفه ۱۰ هزارتومانی صادرات پیاز 
را اعالم و بالفاصله خرید توافقی این 

محصول را آغاز کرد.
جنوب کرمان با یک میلیون نفر جمعیت 
از هفت شهرستان جیرفت، عنبرآباد، 
کهنوج، منوجان، قلعه گنج، فاریاب و 
رودبار جنوب تشکیل شده، این منطقه 
با دارا بودن یک سوم مساحت استان و 
با اقتصادی مبتنی بر کشاورزی ساالنه 
نواع  بیش از چهار و نیم میلیون تُن ا
محصوالت کشاورزی به بازارهای داخلی 

و خارجی روانه می کند.

وسعت کشورمان و تابش نور خورشید 
یکی از دالیلی است که ایران را مساعد گزارش

تولید و بهینه سازی انرژی ای می کند که 
از خورشید به دست می آید، انرژی ای که سوخت پاک 
هم نامیده می شود زیرا هیچ آالیندگی ای در پی نداشته  
و با  شرایط اقلیمی نیز مساعد است البته اشتیاق به 
استفاده از این انرژی رایگانی که از خورشید در اختیار 
بشر قرار می گیرد. مدت ها است که در جهان وجود 
دارد و روز به روز هم در حال افزایش است  و پیش بینی 
می شود در پنج سال آینده آنقدر پنل خورشیدی برای 
دریافت این انرژی در جهان نصب شود که ظرفیت آن 
به یک تریلیون وات برق برسد،  بد نیست که بدانیم این 
یک تریلیون در سال برابر با انرژی  مورد نیاز یک سوم 
جمعیت آمریکا است، این افزایش ظرفیت پنل ها در 
کشور های خاور میانه هم دیده  می شود و با توجه به 
افزایش تقاضا برای برق در جهان و بالطبع ایران شاید 
چاره ای هم جز استفاده از انرژی خورشید برای تولید 
برق نباشد و این  ظرفیت در ایران بسیار زیاد است. 
استان کرمان نیز به دلیل تعداد زیاد روز های آفتابی ای 
که در سال دارد یکی از استان هایی است که این امتیاز 
را دارد که با استفاده از انرژی خورشیدی در آن برق 
تولید شود و چند سالی است که در این زمینه فعال هم 
شده است اما این امتیاز وقتی مضاعف می شود که این 
طرح در راستای حمایت از مددجویان کمیته امداد 
باشد طرحی که در استان در حال اجرا است اختصاص 
پنل های خورشیدی به مدد جویان طرح ویژه حمایتی 
در استان است.  غالمرضا خواجه معاون اشتغال و 
خودکفایی کمیته امداد استان، در مورد تعداد پنل های 
فعالی که که متعلق به مددجویان کمیته امداد است، به 
کاغذ وطن گفت: هم اکنون در سراسر استان ۷۵۰ پنل 
خورشیدی که به مددجویان کمیته امداد تعلق دارد 
فعال است و ۴۵۰ پنل هم آماده تحویل به مدد جویان 
است که کارهای آن شروع شده، پیمان کار انتخاب 
شده  و هزینه پیمان کار هم پرداخت شده و پیمان کار 
در حال وارد کردن  تجهیزاتش است.  مددجویان هم 
برای  تحویل این۴۵۰ پنل شناسایی شدند و وام 
هایشان هم پرداخت شده است و تا خردادماه وارد مدار 

می شوند. 

 هزینه راه اندازی هر پنل خورشیدی
 ۴3 میلیون تومان است

معاون اشتغال کمیته امداد در مورد تامین هزینه 
های این نیرو گاه ها توسط مدد جویان گفت: هزینه 
راه اندازی هر پنل خورشیدی،۴۳ میلیون تومان 
است که  ۱۰ میلیون تومان بال عوض است بقیه 
اش هم  تسهیالت با یک سال تنفس و  ۶ سال هم 
باز پرداخت  از نوع قرض الحسنه است.خواجه در 
مورد انتخاب مددجویان برای استفاده از پنل های 
خورشیدی گفت:  مددجویانی که در این طرح حضور 
دارند مددجویان مستمری بگیر و کم توان هستند، 
مددجویانی که توان اجرای طرح های کار آفرینی 

دیگری را نداشته باشند. 
3۷۵ پنل خورشیدی در جنوب استان 

فعال است 
معاون اشتغال کمیته امداد در مورد میزان درآمدی 
که مددجویان از این طرح اشتغال زایی پنل هایی 
خورشیدی کسب می کنند، گفت:  با توجه به اینکه 
فروش برق  ۲ ماهه انجام می شود، درآمد پایان 
اسفند ماه پنل هایی موجودی که در مدار هستند 
از یک لیست ۵۷ نفره  که متعلق به برق شمال بود، 
۳۲ نفر آز آن ها باالی سه میلیون تومان بود می توان 
گفت در دو ماه  و به طور میانگین در آمد ماهیانه 
مددجویان حدود یک میلیون دویست هزار تومان 
است. ۳۷۵ پنل خورشیدی  که توسط کمیته امداد 
برای مددجویان در نظر گرفته شده است در جنوب 
استان هست. اما از این ۴۵۰ پنلی که تا خرداد ماه 
وارد مدار می شوند فقط  یک تعداد به مددجویان 
رودبارجنوب تحویل داده می شود چون  بازدهی این 
پنل ها در شمال کرمان بهتر است  و دما موثر است و 

در دمای کمتر بازدهی بهتری دارند.
استان کرمان بیشترین نیروگاه خورشیدی 

را در سطح کشور دارد
 خواجه در مورد مدد جویانی که شرایط ورود به این 
طرح را داشته ولی مسکن ندارند، گفت: کمیته امداد 
کرمان یک طرح جدیدی را برای کشور ارائه داده 
است که کرمان به عنوان پایلوت آن طرح انتخاب 
شده است که ۲ منظوره است و در آن  هم  ساخت 
مسکن برای مدد جو و هم ساخت نیرو گاه به صورت 

هم زمان انجام می شود، یک واحد ۵۰ متری ساخته 
شده  و بعد باالی خانه نیروگاه قرار می گیرد این طرح 
در سال گذشته برای ۷۵ مددجو در استان کرمان 
انجام شده است نقشه این واحد مسکونی بر اساسی 
طراحی می شود که بهترین زاویه نور خورشید به پنل 
ها برسد به طور مثال در گلزار کرمان یک شهرک ۱۲ 
واحدی هم مسکن و هم نیروگاه باهم تهیه شده است.  
به گفته غالمرضا خواجه، استان کرمان بیشترین 
نیروگاه خورشیدی را در سطح کشور دارد.پیش از 
این طبیب زاده رییس اتاق بازرگانی کرمان  گفته بود 
که این طرح پنل های خورشیدی صرفه اقتصادی 
ندارند. طبیب زاده معتقد بود با توجه به شرایط 
اقتصادی کشور،۲ سر معادله نیروگاه خورشیدی 
و برگشت پول آن متناسب نیست و تجهیزاتی  که  
باید وارد کشور شود گران شده و اگر ارز تعدیل نشود 
صرفه ندارد. معاون اشتغال و خودکفایی کمیته 
امداد استان کرمان  اما این نظر را ندارد و گفت: هر 
پنل سرمایه ۴۳ میلیون تومانی می خواهد  که ۱۰ 
تومان یارانه و بالعوض به مدد جو تعلق می گیرد و  
۳۰ تومان تسهیالت  می ماند اگر میانگین  در آمد را 
حتی یک میلیون تومان بگیریم  سه  ساله سرمایه  بر 
می گردد، برگشت سرمایه کمتر از سه سال است  و 

همین موضوع این طرح را  تبدیل به طرحی با صرفه 
اقتصادی می کند.

 یک هزار پنل خورشیدی برای مددجویان 
استان کرمان راه اندازی می شود

البته این طرح حمایت های دولت را هم دارد،  نوبخت 
معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه بودجه 
در سال گذشته و در سفر خود به جنوب کرمان گفته 
بود،هزینه ایجاد و نصب یک هزار پنل خورشیدی 
برای مددجویان استان کرمان تامین اعتبار شده و 
اعتبار آن واریز می شود. به گفته نوبخت یک هزار پنل 
خورشیدی تا دهه فجر سال آینده به بهره برداری 
می رسد.نوبخت همچنین گفت : ۲۰ میلیارد تومان 
برای صندوق ضمانت کمیته امداد اختصاص داده 
می شود تا افرادی که مشکل ضمانت دارند از این 
طریق مشکل آن ها حل شود.مشکل ضمانت ها برای 
دریافت تسهیالت  مشکل دیگری است که مددجویان 
کمیته امداد به طور کلی برای هر فعالیت اقتصادی ای 
که بخواهند شروع کنند، دارند. مدد جویان کمیته 
امداد  گروهی از جامعه هستند که به دلیل شرایط از 
بسیاری از امتیازات محروم مانده اند و نیازمند توجه 

ویژه مسووالن هستند.

خورشید هم به یاری مددجویان کمیته امداد می آید
به گفته معاون اشتغال کمیته امداد استان، ۴۵۰ پنل خورشیدی جدید برای مددجویان استان تا خردادماه وارد مدار می شود 

  نجمه سعیدی
دبیر تحریریه

کاغذوطن/جاری شدن سیل 
سبب بروز آمدن مشکالتی سیل

برای اهالی شهداد و گلباف در 
شهرستان کرمان شده است. فرماندار کرمان 
در این باره گفت:بیشترین خسارت سیل در 
این شهرستان به بخش شهداد وارد شده 
است گفت: بر اساس برآورد اولیه تا این لحظه 
سیل به بخش کشاورزی شهداد ۱8میلیارد 
تومان خسارت وارد کرده است.علی بابایی 
درباره مناطق سیل زده شهداد افزود: یکی از 
مشکالت در بخش شهداد این است که 
آب هایی که از ارتفاعات سیرچ و کوهپایه 
سرازیر می شوند، به مناطق جهر و شهداد ورود 
پیدا می کنند و در پی بارش های شب گذشته، 
آب به سمت تکاب های جنوبی و روستاهای 
امیرآباد و شفیع آباد سرازیر و وارد مزارع و 
منازل روستایی این منطقه شده است.وی با 
اشاره به اینکه ۶۰ خانه در روستای امیرآباد و 
جهر تحت تاثیر سیل قرار گرفته اند گفت: تا 
این لحظه سیل به 8۰۰هکتار از مزارع و باغات 
بخش شهداد بین ۲۰ تا 8۰ درصد خسارت 
وارد کرده است. فرماندار کرمان از تخریب 
۲۲رشته قنات بین ۴۰ تا ۱۰۰درصد در 
روستاهای متاثر از سیل شهداد خبرداد و 
افزود: همچنین سیالب در این منطقه به 
۱۲۰راس دام سبک و ۱۱راس دام سنگین 
خسارت وارد کرده است.بابایی با اشاره به 
اینکه روند امدادرسانی توسط هالل احمر، 
سپاه، بخشداری و دهیاری ها در حال انجام 
است تصریح کرد: آب و برق روستای جهر و 
کشیت در این سیالب قطع شده که آبرسانی 

و برق رسانی سیار به صورت سیار انجام شده 
است. فرماندار کرمان با اشاره به اینکه ۳۰ تیر 
برق در اثر سیالب تخریب شده گفت: 
بازگشایی راه اندوهجرد به روستای جهر و 
نسک و حرمک توسط نیروهای راهداری در 
حال انجام است. بخشدار شهداد هم درباره 
سیل روز اخیر شهداد گفت: تمامی خانه ها در 
روستای امیرآباد دچار آب گرفتگی شدند.
بخش شهداد در حدود ۹۰ کیلومتری شمال 
شرق شهر کرمان قرار دارد. محمدحسین 
یزدان پناه در خصوص سیل اخیر گفت که با 
افزایش بارش ها از شب گذشته، در شهداد و 
اندوهجرد شاهد آب گرفتگی بودیم. تا ساعت 
۶ صبح جمعه در شهداد ثبات نسبی پیدا شد 
اما برخی محله های مسکونی و باغی در 
اندوهجرد کماکان دچار آب گرفتگی هستند.
وی اضافه کرد که بیشترین میزان آب گرفتگی 
مربوط به روستای امیرآباد است که آب به 
طور نسبی فروکش کرده اما گل و الی در 

خانه های مردم باقی مانده و مشکالتی را 
ایجاد کرده است.بخشدار شهداد از آسیب 
دیدن هشت خانه در روستای همت آباد خبر 
داد و گفت که روستای جهر دارای بیشترین 
جمعیت است که زیرساخت های آن آسیب 
جدی دیدند و در حال حاضر اهالی روستا 
فاقد آب، برق و تلفن همراه و ثابت هستند. 
در این میان خالدی سخنگوی اورژانس 
کشور هم گفته بود : ورود فاضالب به چاه 
های توابع شهداد در وضعیت آب آشامیدنی 
این مناطق مشکل ایجاد کرده است.او گفت: 
آب گرفتگی باعث ورود آب سیالب به 
چاه های فاضالب منازل شده و این احتمال 
وجود دارد که شبکه آب رسانی دچار مشکل 
شده باشد. در بررسی های انجام گرفته 
روستای جهر از توابع شهداد وضعیت آب 
آشامیدنی دچار مشکل شده و کارشناسان 
بهداشت محیط در حال بررسی میزان کلر 

باقی مانده آب آشامیدنی هستند.

رئیس کل دادگستری اســتان کرمان با اشاره به 
شــیوع ویروس کرونا و مشکالت اقتصادی ناشی 
از این اپیدمی در کشــور گفت: »امیدواریم سال 
جاری به دلیل فضای اقتصادی که ناشی از شیوع 
کرونا به وجود آمده است، فروش های میلیاردی 
شــرکت ها و معادن بزرگ به داخل استان انتقال 
پیدا کند و آثار آن را استان و مردم نجیب کرمان 
لمس کنند«.به گزارش ایسنا ، یداهلل موحد ظهر 
۲۷ فروردین ماه در نخســتین جلسه ی شورای 
معادن استان کرمان در ســال  جاری، بیان کرد: 
»کرمان را بهشت معادن می دانند و کسی منکر 
این موضوع نیست اما باید به این سوال پاسخ داد 
که از منافع این بهشت چه کسانی تاکنون بهره مند 
شــده اند؟ همواره اعالم می شــود که میلیاردها 
تومان فروش و صادرات و رشد توسعه ای صنایع 
بزرگ و معادن اســتان اســت اما درآمد خالص 
حاصل از این معادن در جیب چه کسانی تاکنون 
رفته اســت؟«.وی با تاکید بر این که متاســفانه 
زیان های این معادن تاکنون نصیب مردم استان 
کرمان شــده اســت، افزود: »درآمد این معادن 
به جیب ســهامداران می رود و زیــان آالیندگی 
آن ها نصیب مردم کرمان می شــود، آیا تاکنون 
مشخص شــده خساراتی که شــرکت های مس 
خاتون آباد و سرچشمه به وجود آورده و آسیبی 
که به زیرساخت های استان وارد کرده اند چقدر 
بوده است؟«.رئیس کل دادگستری استان کرمان 
با طرح این ســوال که چرا درآمدهای حاصل از 
این معادن نباید به برنامه های توســعه ای استان 

کرمان تبدیل شوند؟ اضافه کرد: »بیش از ۳۰ سال 
اســت که معادن گل گهر و مس که ذخایر آن ها 
پایان پذیری دارند، در حال بهره برداری در استان 
کرمان می باشند، سوال اینجاست که پس از اتمام 
این ذخایر سرنوشت این ملت و استان و تاسیسات 
آن ها چه خواهد شد؟«.عالی ترین مقام قضایی در 
استان کرمان با طرح این سوال که آیا درآمدهای 
خالص نباید به توسعه استان تبدیل شوند؟ اظهار 
کرد: »طی ۳۰ سال گذشته از سهم سود فروش 
مواد معدنی اگر به کرمــان می آمد اکنون وضع 
اســتان کرمان متفاوت بود، قانون برنامه ششم 
تکلیف کرده گردش مالی شــرکت های بزرگ به 
استان منتقل شــود، اما هنوز گزارش داریم که 
کامل منتقل نشــده و با آنکه تاکیدات زیادی در 
این زمینه شده ولی همچنان درگیر این موضوع 
هستیم«.موحد دســتگاه قضا را یکی از مراجع 
پیگیر مطالبات مردم دانست و افزود: »همه باید 
دست به دست هم دهیم تا بتوانیم برای این ملت 

عزیز هرکاری که از دســتمان بــر می آید، انجام 
دهیم. به دنبال انتقاد از بخش یا شخص خاصی 
نبوده و دنبال وحدت رویه هستیم اما این مطالبات 
مردم را ما باید فریاد بزنیم«.وی با بیان این که اگر 
تبصره و بند چهار ماده ی ۴۳ برنامه ششم توسعه 
اجرایی نشــود، حتما باید برخورد قضائی شود و 
مسئوالن آن باید بازخواســت شوند، اظهار کرد: 
»چرا نباید به مردم بگوییم هنوز آالیندگی های 
زیســت محیطی برخی معادن و کارخانجات در 
استان برطرف نشده و این ها حرف های جدی است 
که باید در این جلســات گفته شود«.رئیس کل 
دادگستری استان کرمان با اشاره به شیوع ویروس 
کرونا و مشــکالت اقتصادی ناشی از این اپیدمی 
در کشــور گفت: »امیدواریم سال جاری به دلیل 
فضای اقتصادی که ناشی از شیوع کرونا به وجود 
آمده اســت، فروش های میلیاردی شــرکت ها و 
معادن بزرگ به داخل استان انتقال پیدا کند و آثار 

آن را استان و مردم نجیب کرمان لمس کنند«.

رئیس کل دادگستری استان:

شهداد و گلباف گرفتار سیل شدندآالیندگی، سهم مردم کرمان از بهشت معادن
 روستای هیشین از توابع جیرفت بیشترین میزان بارندگی را در چند روز گذشته به خود اختصاص داد

 ایرنا - رییس سـازمان جهاد کشـاورزی جنوب کرمـان از افزایش 
۳۷ درصـدی تولید مرغ گوشـتی و سـایر ماکیـان در ایـن منطقه 

خبر داد.
سـعد برخـوری روز جمعـه در گفـت و گو بـا خبرنـگار ایرنـا میزان 
تولید گوشت سـفید را در هفت شهرستان جنوبی اسـتان کرمان  ۲ 

هـزار ۵8۷ تـن اعالم کـرد و افـزود: این میزان گوشـت
 بـه همـت بهره بـرداران فعـال در زمینـه پـرورش مـرغ گوشـتی و 
سـایر ماکیـان )بلدرچیـن، کبـک، بوقلمـون( و حمایـت و همدلی 
کارشناسـان جهاد کشـاورزی طی یک سـال گذشـته تولید شـده 

اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه ۱۴ واحـد پـرورش مـرغ گوشـتی صنعتی در 
جنوب کرمـان فعال اسـت، تصریـح کرد: ایـن میزان واحـد فعال 
مرغ گوشـتی در هـر دوره ظرفیـت ۲۵۵ هزار قطعـه جوجه ریزی 
دارد کـه در مجمـوع ۹۰۰ هزار قطعه طی سـال گذشـته پرورش 

داده اسـت.
 وی گفـت: بخشـی از ایـن تولیـد از فعالیـت پنـج واحـد پرورش 
سـایر ماکیان با ظرفیت ۵۴ هزار و ۷۰۰ قطعه در دوره و همچنین 
فعالیت واحدهای سـنتی و بومی مرغداری به دسـت آمده اسـت.
رییـس سـازمان جهاد کشـاورزی جنـوب کرمـان علـت افزایش 
تولید گوشـت سـفید را در این منطقـه میزان جوجه ریـزی انجام 
گرفتـه در واحدهـای صنعتی و فعـال شـدن برخـی از واحدهای 
غیرفعـال در ایـن زمینـه عنـوان کـرد و گفـت: بـرای تولیـد این 
میـزان گوشـت سـفید در سـال گذشـته بیـش از ۲ هـزار و ۵۰۰ 
تُـن ذرت دانـه ای و یکهزار تُـن ُکنجاله سـویا با همکاری شـرکت 
پشـتیبانی امور دام منطقه، اتحادیه دامداران و اتحادیه مرغداران 

با نـرخ دولتـی بیـن بهره بـرداران توزیع شـد.
وی بـه شـیوع ویـروس کرونـا در کشـور اشـاره کـرد و گفـت: 
محدودیت هـای اعمـال شـده در زمینـه تـردد و حمـل و نقـل، 
لغو مراسـمات و جشـن ها، کاهش مصـرف و تقاضای مـردم برای 
مصرف مواد پروتُئینی، تولیدکنندگان زیرمجموعه دام و طیور به 
ویژه مرغداران را دچـار ضرر و زیـان مالی کرده لـذا پیگیری های 
الزم بـرای حمایـت از تولیدکننـدگان و جبـران خسـارت وارده  

صـورت گرفته اسـت.
وی ادامه داد: خرید حمایتـی مرغ مازاد از مرغداران یکـی از راه های 

حمایت دولت از طریق شـرکت پشـتیبانی امور دام است.
برخوری بـه برنامه هـای در دسـت اقدام بـرای توسـعه صنعت مرغ 
گوشـتی اشـاره و تصریح کـرد: احـداث کشـتارگاه صنعتـی طیور، 
افزایش تعـداد واحدهای مرغ گوشـتی صنعتی، توسـعه واحدهای 
موجـود، تامیـن به موقـع ذرت و سـویا بـا نـرخ دولتـی و همچنین 
افزایش کیفیت الشـه با کاهـش طـول دوره پرورش، کاهـش وزن، 
بهبود ضریـب تبدیـل، تولید مـرغ سـایز  و مرغ سـبز از جملـه این 

برنامه هـا اسـت.
سـازمان جهاد کشـاورزی جنـوب کرمان مسـتقل از مرکز اسـتان، 
هفت شهرسـتان با جمعیت یک میلیون نفر را تحت پوشـش دارد.

گزارش
ایرنا

تولید مرغ گوشتی در جنوب 
کرمان 3۷ درصد افزایش یافت

برداشت گیاهان دارویی 
از مراتع جنوب به دلیل 
شیوع کرونا ممنوع شد

کپشن عکس  3۷۵ پنل خورشیدی متعلق به مددجویان کمیته امداد در جنوب استان فعال است

شفیعی تصریح کرد: روز گذشته سه مورد بهبودی و ترخیص از بیمارستان داشتیم که تا دیروز به 2۹۱ مورد 
رسیده در حال حاضر 32 نفر بیمار قطعی به ویروس کرونا در بیمارستان های استان بستری، پنج نفر در 
آی سی یو و ۱۵ نفر در نقاهتگاه در حال طی دوره بهبودی هستند.او افزود: از ابتدای اسفندماه تا دیروز 2 
هزار و یک مورد محتمل بستری بیماری کروناویروس را در بیمارستان های استان داشتیم و یک هزار و ۵۶۰ 
نفر مراجعه سرپایی بوده که با نمونه گیری و آزمایش در مجموع 3 هزارو ۷2۱ مورد آزمایش برای تشخیص 

بیماری انجام شده است و 2۹۱ نفر بهبود یافته و 32 نفر در حال حاضر بستری هستند.
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک سیرجان

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
برابـر رای شـماره 139860319012003308هیـات اول موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک سـیرجان تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم مـاه صـدف وفایـی فرزنـد علـی 
بشـماره شناسـنامه 857صـادره از بردسـیر در یـک بـاب خانـه بـه 
مسـاحت 271/02مترمربـع پـالک 73 اصلـی واقع در انتهـای خیابان 
ایـت الـه بروجردی بخـش 36 کرمان خریداری از مالک رسـمی اقای 
خواجـه حسـین جواجـه کریـم الدینـی محـرز گردیـده اسـت. لـذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی می 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ 
رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر 

خواهد شـد. م/الـف 697
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/1/30

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/2/14
محمد آرمان پور رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای مهـران ایـران مهـر طبـق وکالتنامـه شـماره 
رسـمی  اسـناد  دفتـر   1398/12/14_18552
شـماره 177 شـهر زرنـد وکالتـا از طـرف آقـای 
علیرضـا قلیزاده ابراهیم آبادی مالک ششـدانگ پـالک 2508 
فرعـی از 18867 اصلـی واقـع در زرنـد بخـش 13 کرمـان کـه 
سـند مالکیـت کاداسـتری آن بـا شـماره دفتـر الکترونیکـی 
139620319008003096 و شـماره چاپـی  692330 سـری ج 
94 صـادر و تسـلیم گردیـده ، ضمـن ارائه دو برگ استشـهادیه 
تصدیـق شـده مدعـی اسـت کـه بـرای هر سـند مدعی اسـت 
کـه اسـناد مالکیـت فـوق بعلـت نامعلـوم مفقـود گردیـده و 
درخواسـت سـند مالکیـت المثنـی نموده لـذا باسـتناد تبصره 
یـک مـاده 120 اصالحـی آییـن نامـه قانـون ثبـت مراتـب یک 
نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهـی مـی شـود تـا چنانچه 
کسـی مدعـی انجـام معامله نسـبت به ملـک فـوق الذکر می 
باشـد کـه در ایـن اگهـی ذکـر نگردیده و یـا مدعی وجود سـند 
مالکیت نزد خود می باشـد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشـار 
اگهـی بـه اداره ثبـت اسـناد و امالک شهرسـتان زرنـد مراجعه 
و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصل سـند مالکیت و یا سـند 
معاملـه تسـلیم نمایـد در غیر این صـورت پـس از اتمام مدت 
مذکـور نسـبت به صـدور سـند مالکیـت المثنی اقـدام خواهد 

شـد. م الـف 2
تاریخ انتشار:شنبه 1399/1/30

حسین توحیدی نیا
رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زرند

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
بـاغ  مزروعـی  زمیـن  قطعـه  یـک  ششـدانگ  چـون 
از178اصلـی  260فرعـی  پـالک  داری  نخیالتـی 
اصلـی   -178 پـالک  از  شـده  ومجـزی  مفـروز 
جنوب-روسـتای  رودبـار  در  واقـع  35010مترمربـع  بمسـاحت 
ابسـردوئیه  قطعـه سـه بخـش 46کرمـان بـه اسـتناد رای شـماره 
139860319079000556- مـورخ 98/08/08هیات مسـتقر در ثبت 
رودبـار جنـوب در مالکیـت خانـم مولـد دوسـت فرزنـد دادی قـرار 
گرفتـه وآگهـی موضـوع مـاده 3قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و ماده13آییـن 
نامـه قانـون منتشـر ومـورد واخواهـی قـرار نگرفتـه کـه نیـاز بـه 
تحدیـد حـدود دارد لذا حسـب درخواسـت کتبی مالکین به شـماره 
هـای 98/11028/3218مورخـه 12/25/ 98آگهـی تحدیـد حـدود 
بـه اسـتناد تبصـره مـاده 13قانـون مزبورمنتشـر  اختصاصـی آن 
پـالک مرقومـه منتشـر وعملیـات تحدیـد ی آن از سـاعت 9صبـح 
روزدوشـنبه مورخ99/02/22در محل شـروع وبعمـل خواهد آمد لذا 
بـه مالـک و مالکیـن  مجاور رقبه مزبور اخطار میشـود کـه در موعد 
مقـرر در ایـن آگهـی محـل وقـوع ملـک حاضـر وچنانچه کسـی بر 
حـدود وحقـوق ارتفاقی آن واخواهی داشـته باشـد میتوانـداز تاریخ 
تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی لغایـت  30روز واخواهی خـود را به 
اداره ثبـت اسـناد وامالک رودبار جنوب تسـلیم تا بـه دادگاه صالحه 
ارسـال شـود  در غیـر ایـن صـورت پـس از انقضـای مهلـت مذکـور 
هرگونـه ادعایـی مسـموع نیسـت./. م الـف :848- تاریخ انتشـار 

شـنبه  : روز   -1399/01/30:
علی رحمانی خالص  - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک رودبار جنوب 

آگهی فقدان سند مالکیت  
چـون اقـای مسـعود سـعیدی گراغانـی 
مالـک ششـدانگ پـالک 9314 فرعی از 
574-اصلـی واقـع در بخش45کرمـان 
بـا ارائـه دو بـرگ شـهادت شـهود تصدیـق شـده ادعا 
واعـالم نمـوده اصل سـند مالکیـت پـالک اخیرالذکر 
کـه قبـال ذیـل ثبـت دفترامـالک  الکترونیکی محلی 
جیرفـت صادر وتسـلیم شـده اسـت بعلـت جابجای 
تقاضـای صدورسـند  اداره  ایـن  واز  مفقـود گردیـده 
مالکیـت المثنـی پـالک فـوق را نمـوده لـذا بنـا بـه 
درخواسـت نامبرده وبرحسـب دسـتورتبصره یک ماده 
120آییـن نامـه – قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت 
آگهی میگردد تا چنانچه شـخص یا اشـخاصی مدعی 
انجـام معامله نسـبت به ملک مرقوم ویـا وجود اصل 
سـند مالکیت مـورد ادعا نزد خود می باشـند از تاریخ 
انتشـار آگهـی )یک نوبت اسـت (ظـرف مـدت 10روز 
مراتـب را بـا ارائـه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله 
کتبـا بـه اداره ثبت اسـناد وامالک شهرسـتان جیرفت 
اعـالم نماینـد بدیهـی اسـت پـس از انقضـای مهلـت 
مقـرر در آگهـی )10روز(هیچگونـه ادعایی از هیچکس 
و  وفـق ضوابـط  اداره  وایـن  بـود  نخواهـد  مسـموع 
مقـررات نسـبت به صدور سـند مالکیـت المثنی بنام 

مالـک اقـدام خواهـد نمود .
جواد فاریابی - رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت
م الف :732

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

هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
رسـمی  فاقدسـند  سـاختمان  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف 
برابـررای شـماره139860319002004632هیات  موضوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کهنـوج  تصرفـات مالکانـه 
فرزنـد کناربشـماره  شـهریاری  زینـب  خانـم  متقاضـی  بالمعـارض 
شناسـنامه 9446صـادره ازکهنـوج دریـک قطعـه زمین جهـت تجمیع 
بـا پـالک 444فرعـی از 21-اصلـی  بـه مسـاحت 784/68مترمربـع 
پالک446فرعـی از21- اصلـی مفروز و مجزی شـده از پالک 3فرعی 
از 21- اصلـی قطعـه یـک واقـع درعلی ابـاد کهنوج خریـداری ازمالک 
رسـمی آقـای حسـین دانشـورمحرزگردیده اسـت.لذا بـه منظوراطالع 
عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صدورسـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند .بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت 
صادرخواهدشـد ./م الف:3392- تاریخ انتشـار نوبت اول :99/1/30- 

تاریـخ انتشـار نوبـت دوم :99/2/13
 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
رسـمی  فاقدسـند  سـاختمان  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف 
قانـون  موضـوع  شـماره139860319002004774هیات   برابـررای 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کهنـوج  تصرفـات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقای قاسـم سـنجری فرزنـد دادمراد 
زمیـن  قطعـه  دریـک  ازکهنـوج  8379صـادره  شناسـنامه  بشـماره 
14410مترمربـع  مسـاحت  بـه  باسـکول   بـر  مشـتمل  مزروعـی 
پالک874فرعـی از86- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پالک 86- 
اصلـی قطعـه یـک واقـع درکوتک کهنـوج خریـداری ازمالک رسـمی 
آقـای جانمحمـد محمـودی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظوراطالع 
بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در  نوبـت  عمـوم مراتـب دردو 
متقاضـی  مالکیـت  بـه صدورسـند  نسـبت  اشـخاص  صورتـی کـه 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد .بدیهـی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت  سـند 
مالکیـت صادرخواهدشـد ./م الـف:3385- تاریخ انتشـار نوبت اول 

:99/1/30- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم :99/2/13
اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 
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غول مدفون
کتاب غول مدفون، رمانی است از کازوئو ایشی گورو 
نویسنده ی ژاپنی تبار که در سال ۲۰۱۷ برنده جایزه نوبل 
ادبیات شد. غول مدفون که متفاوت با باقی آثار ایشی گورو 
است ما را به دوران بعد از افول امپراتوری روم و خروج 
نیروهای این ابرقدرت از مرزهای تصرفی، من جمله بریتانیای 
امروزی می برد.غول مدفون )The buried giant(، بیان گر 
زندگی، سفر و تالش زن و مردی سالخورده بنام بئاتریس و 
اکسل است. آنچه در راه یافتن گذشته این دو نفر رخ می دهد، 
آنچه با هم می گویند و نمی گویند، اثری شگفت انگیز 
می سازد. ایشی گورو یکی از بزرگ ترین داستان نویسان 
امروز، از ما می پرسد در روزگاری که همه چیز فراموش می 
 شود، آیا عشق هم از یادها می رود؟اولین نکته قابل توجه در 
کتاب غول مدفون، نوع زبان ایشی گورو است. کازوئو ایشی 
گورو )Kazuo Ishiguro( در انگلیس تحصیل کرده و تقریبا 
نویسنده ای بریتانیایی است. اما نباید فراموش کرد ریشه ی او 
شرقی است. نویسندگانی که زبان انگلیسی به معنای واقعی 
کلمه زبان مادری آن ها نیست معموال در عرصه رمان نویسی 
خصلت های خود را دارند.در رمان غول مدفون دیو به راستی 
با هیبت غریب خود وجود دارد. شوالیه وفادار و جنگجویی 
سلحشور نیز در متن توصیف می شوند که یادآور رمنس های 
قرون پیشین اند. در رمانی چون »نام گل سرخ« اثر »امبرتو 
اکو«، نویسنده ایتالیایی، با اینکه بستر رمان وقایعی در قرون 
وسطاست راوی داستان خردمحور و کامال عقل گراست. در 
رمان غول مدفون نیز گاهی با صحنه هایی مواجه می شویم 

که یادآور این نوع رویکرد ادبی در روایتند.

فیلم درجستجوی خوشبختی
هیچ وقت نذار کسی بهت بگه نمی تونی حتی من که پدرتم

دیالوگ
ماجرای نیمروز-رد خون 2/ دنباله فیلم سینمایی ماجرای نیمروز به کارگردانی 
محمدحسین مهدویان، تهیه کنندگی سید محمود رضوی و نویسندگی حسین 

تراب نژاد و ابراهیم امینی محصول سال ۱۳۹۷ در ژانر تریلر است.

فیلم
بازی استخوان مهتاب/ در این بازی دو گروه ۵ نفره هستند . گروه اول استخوانی 
را پرتاب می کند و گروه دوم باید آن را پیدا کند . اگر گروه دوم پیدا نکردند باید 

گروه اول را به پشت سوار کنند .

بازی های محلی

ای اشتیاق به زیستن
مرا دریاب و به خانه ی او ببر

به حقارت این سبد پاره
                          نگاه نکن

موسائی حمل می کند.
شمس لنگرودی

عکس: سیاوش حسینی
پارادوکس کشاورزی ایران؛ رشد 

مثبت، کشاورزان ناراضی 

کشاورزی تنها بخش اقتصاد ایران است که رشد مثبت داشته. با این حال صدای نارضایتی 
کشاورزان همواره شنیده می شود. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی دلیل این موضوع 
را در اجرای سیاست های حمایتی اشتباهی از سوی دولت عنوان کرده است.سال هاست که 
کشاورزان به طرق مختلف نسبت به وضعیت موجود اعتراض می کنند. نمونه اش آذر سال گذشته. 
قیمت خیار آنقدر پایین آمد که کشاورزان جنوب کرمان حتی برای برداشت محصولشان هم 
رغبتی نداشتند.این اتفاقات اما نه فقط امسال که سال های پیش هم افتاده و فقط نوع محصولش 
فرق می کند. اگر در سال ۹8 آه و ناله خیارکاران بلند شد، در سال های قبل پیازکاران، سیب زمینی 

و گوجه کاران با ضرر و زیان زیادی مواجه شده بودند.
وابستگی کرمان به کشاورزی

اگرچه که مشکالت بخش کشاورزی صرفا به استان کرمان مربوط نمی شود اما براساس 
گزارش های مرکز آمار ایران، نزدیک به ۴۰ درصد شاغالن استان کرمان در این بخش مشغول به 
کارند که بیشتر از هر استان دیگری در کشور است. در همین حال به گفته جعفر رودری، رییس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کرمان، ۵۰ درصد معیشت استان ما به کشاورزی وابستگی دارد.

این آمارها اگرچه نشانگر اثرگذاری قابل توجه کشاورزی در اقتصاد خانوارهای کرمانی دارد، اما به 
نظر می رسد این موضوع، دست کم در سال های اخیر، آنطور که باید برای کرمانی ها ملموس نبوده. 
به خصوص که بدانیم گزارش مرکز آمار ایران از رشد بخش های مختلف اقتصادی کشور در ۹ ماه 
نخست سال گذشته نشان می دهد کشاورزی با رشد مثبت سه درصدی روبرو بوده. در همین بازه 
زمانی رشد اقتصادی بخش صنعت و معدن اما منفی ۱۶ درصد اعالم شده. با این حال وضعیت 
کشاورزان نه تنها بهتر نشده، که بدتر هم شده است. دلیل این موضوع چیست؟پاسخ به این سوال را 
می توان از گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی از ساختار سیاست های حمایتی 

از کشاورزی در ایران بدست آورد.
بررسی سیاست های حمایتی کشاورزی

نویسندگان گزارش تاکید کرده اند که به دلیل ریسک باالی فعالیت های کشاورزی، ذات این بخش 
نیازمند حمایت است و در اغلب کشورهای توسعه یافته دولت ها به حمایت از بخش کشاورزی 
پرداخته اند. در این گزارش سیاست های اتخاذ شده از سوی دولت به چهار بخش تقسیم شدند. 
سپس به نظرخواهی از کارشناسان اقتصادی و کشاورزی در خصوص نتیجه این سیاست ها در 
سال های اخیر پرداخته شده.حمایت از مصرف کنندگان،ذخیره سازی کاالهای اساسی،تخصیص 
ارز یارانه ای برای واردات غذا،قیمت گذاری دستوری برای فروش کاالهای کشاورزی،فروش 
محصوالت غذایی با قیمت یارانه ای خصوصاً در مورد نان،تنها موردی که مورد توافق زیاد از سوی 
کارشناسان و خبرگان بوده، ذخیره سازی کاالهاس اساسی است. دو سیاست بعدی اما به اعتقاد 
آن ها موجب تضعیف کشاورزی در ایران شده. در خصوص سیاست چهارم هم کارشناسان تقریبا 

نظری مشابه سیاست اول دارند.
حمایت از تولیدکنندگان

توزیع نهاده ها )کود، سم، بذر، نهال، ماشین آالت و واکسن های دامی(،یارانه نهاده ها،،یارانه برای 
اجرای سیستم های آبیاری نوین،یارانه برای تأمین انرژی ارزان قیمت،اعطای تسهیالت با نرخ 
پایین و بازپرداخت طویل المدت،تقبل بخشی از حق بیمه پرداختی کشاورزان،جبران خسارت 
آسیب دیدگان کشاورزی به صورت بالعوض،قیمت تضمینی،خرید تضمینی،کارشناسان معتقدند 
حمایت ها از کشاورزان باید ادامه یابد اما سیاست هایی همچون اعطای تسهیالت با نرخ پایین، 
جبران خسارت آسیب دیدگان کشاورزی به صورت بالعوض و تقبل بخشی از حق بیمه پرداختی 

کشاورزان باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند.
حمایت از تجارت

معافیت مالیاتی تولیدکنندگان بخش کشاورزی،اتخاذ تعرفه وارداتی برای برخی از محصوالت 
کشاورزی،اتخاذ تعرفه وارداتی برای برخی از ماشین آالت کشاورزی،مشوق صادراتی برای صادرات 
محصوالت کشاورزی،تعرفه و محدودیت های فصلی برای واردات،در طرف تجارت محصوالت 
کشاورزی وضع تعرفه ها چه برای محصوالت کشاورزی و چه برای ماشین آالت کشاورزی مورد 
اقبال قرار نگرفته اند، اما ادامه سیاست های حمایتی در بخش تجارت از نظر کارشناسان باید 
معطوف به تعرفه های فصلی و مشوق های صادراتی باشد؛ چرا که این دو سیاست می توانند نقش 

مناسب تری برای حمایت از کشاورزی و تولیدات داخلی ایفا کنند.
زیرساخت ها

توسعه راه های روستایی، راه های بین مزارع و جاده های مواصالتی،توسعه زیرساخت های آبیاری 
شامل شبکه های آبیاری و زهکشی،توسعه کشتارگاه، انبار، سردخانه و سایر زیرساخت های 
الزم،حمایت از تحقیقات در بخش کشاورزی،به اعتقاد کارشناسان ادامه سیاست های حمایتی 
بایستی معطوف به توسعه زیرساخت ها در بخش کشاورزی باشد. از این رو توسعه کشتارگاه، انبار، 
توسعه زیرساخت های آبیاری و زهکشی، توسعه راه ها و مواصالت روستایی و توسعه سردخانه و 

تحقیقات توصیه شده است.
سیاست های حمایتی اشتباه

در این گزارش سیاست های حمایتی در ایران »مصرف گرا« خوانده شده. یعنی دولت همواره 
برای تامین غذای ارزان و به سود مصرف کننده در بازار محصوالت کشاورزی دخالت کرده. این در 
حالی است که مثال در اتحادیه اروپا سیاست اصلی بر حمایت از تولید و تولیدکننده متمرکز شده 
است.،کارشناسان مرکز پژوهش ها صریحا نوشته اند که تغییر جهت از سیاست های مصرف گرا 
به سمت سیاست های تولیدگرا کاماًل ضروری است، چرا که اقتصاد تجربی ایران نشان داده تنها 
کشاورزان نیستند که با این سیاست های حمایتی اشتباه به مشکل خوردند، بلکه مصرف کنندگان 

هم از اتخاذ سیاست های مصرف گرای دولت متضرر شده اند.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

شهر دقیانوس
مسجد شهر قدیم جیرفت)دقیانوس(

مسجد شهر قدیم جیرفت)دقیانوس( هزار و 
۲۰۰ سال قدمت دارد و همانطور که از نامش پیداست یکی از کهن ترین 

مساجد جهان اسالم است و در ایران نیز جزء نخستین مساجدی است که 
احداث شده است.

گلیم بافی
گلیم دست بافته ای ساده است از )تار پنبه یا پشم( 

و پود )پشم( که معموالً از پشم حیوانات اهلی بر دار 
افراشته بافته شده که هر منطقه طرح مختص به خود را داراست و عموماً به عنوان 
فرش کاربرد داشته است. ممکن است بافت گلیم با تغییراتی کاربردهای دیگری غیر 

از فرش در بین عشایر داشته باشد: از جمله نمک دان، جل اسب، نوار چادر.

در سال گذشته در چنین روزی کاغذ وطن به 
هجوم ملخ ها به جنوب پرداخت.

جاذبه

صنایع

سال گشت

گزارش تصویری از ۲۳ سال قرنطینگی
kermane_no از صفحه

چین آمار جدیدی از تلفات کرونا اغالم کرد.
isna.news از صفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

بَیوم پابوده ُرو ناشور باِد ُمک ُمکی ِگفته

که بعد اِی مرگ َگو کولنج خولِک پاُرکی گفته

دوتا نُوت ُمچاله ش اِی بدهکاری بََدر بُرده

تمام جیره ِی سالی زنی بُش چاُرکی ِگفته

اَگو:"یَو رفته اِی بخِت سیاهوم..."یَو کجا بوده

بََدستی اِی نداری چاِدِن والی لُکی ِگفته

نِداره وایِه ِی ماشین موتور تُو زندگی اِی بس

که ُرو َخر تُو ِدلی گاز اََدهه یاد اِی ُچکی ِگفته

خدا نادیده یا ُکوره ُزبونوم الل بَی مردی

که اِی شرم عیالی نِصم،َور َشو ُحک ُحکی ِگفته

َسِر کاضی به َملَّکبازی آکازاده وون َگرمه

ِک ُمهکاُمهک خولِک مردمی مثل ُککی ِگفته

تَِغرِکی درگه پاری ِکشت وکاری اِی ُگُل بَر ِگست

سیاهه آسمون اِمسالم اِی نَو بوم پُکی ِگفته

شاعر : ایرج انصاری فرد

         در توییتر چه می گویند؟

سازمان ملل : بحران اقتصادی ممکن است موجب مرگ 
۱۰۰ هزار کودک شود.

مدارس غیردولتی موظف به اســتفاده از شــبکه شاد افزایش سقف ذخیره کارت سوخت موقتی نیست.
هستند.


