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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1399 اردیبهشــت   2 سه شــنبه         720 پیاپــی  شــماره  چهــارم           ســال 

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

در مرحله استقرار اپیدمی کرونا 
در استان هستیم
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پیاز اشک کشاورزان و جهاد 
را درآورد

به گفته رییس جهاد کشاورزی جنوب، سهمیه بذر پیاز یارانه ای جنوب استان بسیار کمتر از اندازه ای 
است که مورد نیاز کشاورزان است

۲ مبتالی جدید در هفت 
شهرستان جنوبی شناسایی شد

بخشودگی عوارض 
اصنافی که به دلیل کرونا 

تعطیل شده اند

کوه فروشی در 
کوهپایه های کرمان

3

سیل به شهداد 
و گلباف۱۲۰ میلیارد 

تومان خسارت زد
بسیاری از روستاهای گلباف و شهداد به 

دلیل سیل اخیر دچار آبگرفتگی شدند

تعداد مبتالیان به کرونا در جنوب استان به 33 نفر رسید

انهدام باند 
سارقان مسلح در 

جنوب کرمان

ن  و معــا
نی  ا عمر

اســتاندار کرمان خبر داده ســیل هفته 
گذشته در شهداد و گلباف ۱۲۰ میلیارد 
تومان خسارت برجای گذاشته است.به 
گفته ســید مصطفی آیت اللهی موسوی 
چیزی در حــدود ۴۵ میلیارد تومان در 
حوزه باغات و ۴۵ میلیارد تومان در حوزه 

راه ها خسارت وارد شده است.

بسیاری از ویالها در روستاهای 
کوهپایه کرمان در دامنه کوه و 

یا زمین های کشاورزی ســاخته می شود و اهالی این 
مناطق به دلیل فقرمجبــور به فروش زمین های خود 

می شوند.

صفحه۱ را 
بخوانید

صفحه ۲ را 
بخوانید

رنا
س: ای
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زندگی عشایر جنوب سخت می گذرد

3 4

با شناسایی ۲ مورد جدید ابتال به کرونا در حوزه 
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت شمار مبتالیان 

در استان کرمان به ۵۶۴ نفر رســید.از این ۲ مورد جدید یک نفر زن و 
یک نفر مرد است و در جنوب استان حضور دارند و تعداد جان باختگان 

همان ۵۰ نفر است.

پیشنهاد شــهرداری کرمان مبنی بر بخشودگی 
عوارض اصنافی که براساس مصوبه ستاد مقابله با 

کرونا تعطیل شده اند، به تصویب اعضای شورای اسالمی شهر کرمان رسید. 
به گفته شهردار کرمان تمام اصناف، مشمول این بسته تشویقی که شامل 

بخشودگی عوارض برای صنوف است، می شوند.

صفحه3 را 
بخوانید

صفحه۲ را 
بخوانید

مدعی العموم به موضوع قطع درختان جنگل قائم در کرمان ورود کرد

سه سناریو جدید از موارد خوشه ای 
بیماری کرونا در کرمان

مهر - دادستان عمومی و انقالب مرکز 
استان کرمان از تشکیل پرونده قضائی 
پیرامون قطع درختان محدوده جنگل 

قائم در کرمان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از 
روابط عمومی دادگستری کرمان، 
دادخدا ساالری عنوان کرد: در پی 
انتشار تصویری از قطع درختان در 
محدوده جنگل قائم توسط یکی از 
مجموعه های عمومی در فضای مجازی 
و مطالبات مردمی، موضوع به طور ویژه 

در دستور کار این دادسرا قرار گرفت.
وی بیان داشت: در راستای حفاظت 
و صیانت از حقوق عامه و پاسخ به 
دغدغه های به حق مردمی و افکار 
عمومی جامعه به منظور بررسی صحت 

و سقم موضوع مطروحه و در صورت 
صحت چرایی و شناسایی عامالن امر، 

پرونده قضائی در دادسرای عمومی 
و انقالب کرمان تشکیل و دستورات 

قضائی برای توقف کار و خودداری از 
قطع درختان صادر شد.

ساالری کرمان افزود: جنگل قائم به 
عنوان یکی از جنگل های دست کاشت 
ایران به شمار و حفظ و حراست از آن به 
عنوان عامل تهویه هوای شهر کرمان 
و کاهش آلودگی های هوایی و بهبود 
محیط زیست الزامی بوده و ضرورت 
دارد که متولیان امر حفاظت از آن، 
بیش از سایرین در حفظ و حراست این 

میراث کوشا باشند.
دادستان کرمان در پایان یادآور شد: 
من باب حقوق مردم و دفاع ازآن به 
عنوان مدعی العموم اجازه تعرض به 
جنگل ها و منابع طبیعی و محیط 

زیست را نخواهیم داد.

این سه داستان واقعی از چگونگی 
ابتالی افراد به کرونا نشان می دهد 
اکثر موارد جدید کووید۱۹ مربوط به 

اطرافیان بیماران است.
پدربزرگی که به کرونا مبتال شد و 

جان باخت
۱۵ فروردین اقای ۵۶ ساله ای با بیماری 
زمینه ای دیابت همراه با عالیم سردرد، 
درد قفسه سینه و تنگی نفس به مرکز 
خدمات جامع سالمت شهرستان محل 
زندگی خود مراجعه می کند.بعد از 
بررسی اولیه، این مرد به بیمارستان 
افضلی پور کرمان ارجاع داده می شود.

داستان اما آنجایی شروع می شود که 
پس از انجام تست ابتالی قطعی او به 
کووید۱۹ تایید می شود.اما متاسفانه 
این مرد ۵۶ ساله بعد از گذشت ۴ روز 
از اولین مراجعه خود در تاریخ ۱۹ 
فروردین در بخش ICU فوت می کند.

او چگونه مبتال شده است؟
از بررسی اطرافیان این مرد  بعد 

مشخص می شود، ۲ نوه او که حدودا ۶ 
سال داشته اند، در ایام عید طی مراسم 
های عید دیدنی با بیمار در تماس بوده 
اند و روبوسی کرده اند.گفتنی است این 
۲ کودک در همان روزها گلودرد داشته 
اند و سرفه خفیف می زدند.در آخر هم 
انجام تست کرونا نشان داد هر دوی آنها 

به کووید ۱۹ مبتال هستند.
سناریو اما اینجا به پایان

 نمی رسد!
بدنبال این اتفاق خانواده متوفی علی 
رغم توصیه ها ی بهداشتی برای او در 
منزلش مراسم می گیرند.این کار تنها 
ابتالی ۸ نفر دیگر از اعضای خانواده در 
بین ۱۶ شرکت کننده مراسم تدفین را 

به دنبال داشته است.
جشن تولدی که به کرونا 

ختم شد
خانم ۷۸ ساله ای دارای بیماری زمینه 
ای قلبی-عروقی در تاریخ ۲۶ فروردین 
با عالیم تب باالی 3۸ درجه، سرفه 

و تنگی نفس ، درد مفاصل و تهوع و 
استفراغ که از یک روز قبل از مراجعه 
شروع شده بود، به بیمارستان پیامبر 
اعظم مراجعه می کند.باالفاصله پس از 
انجام تست بر روی او ابتالی قطعی وی 
کرونا تشخیص داده می شود.گفته می 
شود این خانم اکنون با سطح هوشیاری 
پایینی در بیمارستان بستری است و از 
حال عمومی پایداری برخوردار نیست.

داستان ابتالی او چیست؟
این خانم ۷۸ ساله ۲۱ فروردین ماه 
در یک جشن تولد خانوادگی شرکت 
داشته است.مراسمی که به ظاهر 
هیچکدام از شرکت کنندگانش عالیم 
خاصی نداشته اند.اما فقط به ظاهر 
زیرا با بررسی ۱۰ نفر از افراد که در آن 
مهمانی شرکت داشتند، ۴ نفر مثبت 

قطعی تشخیص داده شد.
مراقب هم اتاقی های خود باشید

کارگر۲۲ ساله کارواش با عالیم دل درد 
و تهوع و استفراغ در تاریخ ۲۲ فروردین 
به مرکز ۱۶ ساعته مراجعه می کند.
پس از انجام تست، نتیجه مثبت قطعی 
کووید۱۹ برای این آقا تشخیص داده 

می شود.
او کجا مبتال شده؟

با بررسی اطرافیان بیمار مشخص می 
شود، که این بیماربا ۵ نفر هم اتاق 
بوده است.بعد از گرفتن تست از آنها 
مشخص می شود ۲ نفر دیگر نیز از میان 
هم اتاقی هایش به کرونا مبتال هستند.

رنا
 ای

س:
عک

سنا
 ای

س:
عک

معاون عمرانی استاندار کرمان خبر داده 
سیل هفته گذشته در شهداد و گلباف 
۱۲۰ میلیارد تومان خسارت برجای 
گذاشته است.به گفته سید مصطفی 
حدود  در  چیزی  آیت اللهی موسوی 
۴۵ میلیارد تومان در حوزه باغات و ۴۵ 
میلیارد تومان در حوزه راه ها خسارت وارد 
شده است.تسنیم به نقل از او نوشته که از 
ساعات پایان روز پنجشنبه ۲۸ فروردین 
بارندگی شدید در منطقه شهداد و گلباف 
از توابع شهرستان کرمان آغاز شد و تا 
ساعت اولیه جمعه ۲۹ فروردین این 
بارش ها ادامه یافت، شدت بارش ها منجر 
به وقوع سیل در این منطقه شد.وی با 
بیان اینکه در این بارش ها ۲۵ روستای ما 
دچار آبگرفتگی شده و ۲۰ راه روستایی و 

۲ راه اصلی مسدود شد ادامه داد: قطعی 
برق ۲۰ روستا، قطعی آب ۷ روستا و 
قطع ارتباطات مخابراتی ۱۰ را در منطقه 
داشتیم.معاون عمرانی استاندار کرمان با 
ابراز اینکه بالفاصله هماهنگی های الزم 

برای امدادرسانی به منطقه انجام شده 
افزود: تا ساعت ۵ صبح ۲۹ فروردین تمام 
مسیرهای روستایی بازگشایی و دسترسی 
به تمام مناطق سیل زده برای امدادرسانی 
زمینی امکان پذیر شد.وی ادامه داد: با 

این وجود ۲ نوبت امدادرسانی هوایی 
نیز به مردم سیل زده منطقه داشتیم 
و  احمر  هالل  جمعیت  نیروهای  و 
راهداری از ساعات اولیه وقوع سیل در 
منطقه حاضر بودند.آیت اللهی موسوی 
ینکه در همان روز اول  با اشاره به ا
برق تمام روستا به طور موقت وصل 
شد افزود: در حال حاضر برق پایدار 
رتباطات  در تمامی روستاها، آب و ا
برقرار شده است.وی با بیان اینکه در 
مرحله تخلیه گل و الی و لجن داخل 
منازل هستیم و کار آن تقریبا به اتمام 
رسیده است گفت: خوشبختانه در سیل 
اخیر تلفات جانی نداشتیم اما میزان 
تخریب ها در حوزه های مختلف چون 

کشاورزی و راه ها بسیار زیاد است.

سیل به شهداد و گلباف۱۲۰ میلیارد تومان خسارت زد
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اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی در اجرای طرح اقدام ملی مسکن

فراخوان مشارکت

در راســتای تحقــق منویــات مقــام معظــم رهبــری در ســال جهــش تولیــد و پیــرو دســتورات 
ریاســت محتــرم جمهــوری پیرامــون تولیــد مســکن و کمــک بــه اقشــار نیازمنــد حمایــت در ایــن 
ــت  ــر دارد از ظرفی ــان( در نظ ــتان کرم ــازی اس ــازی )اداره کل راه و شهرس ــوزه، وزارت راه و شهرس ح
بخــش خصوصــی در اجــرای برنامــه هــای بخــش مســکن اســتفاده نمــوده و بــا ایجــاد هــم افزایــی 
بیــن بخــش هــای مختلــف، ضمــن کمــک بــه رونــق کســب و کار بخــش خصوصــی ، برنامــه هــای 

بخــش مســکن را اجرایــی نمایــد.

لذا کلیه سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی مالک:
-زمین در محدوده شهرها .

-واحدهای مسکونی نیمه تمام .
- واحدهای مسکونی تکمیل شده آماده فروش.

مـی تواننـد ضمـن ارائـه اسـناد و مـدارک مربـوط بـه ملـک 
مـورد نظـر آمادگی خود را برای مشـارکت و همـکاری در طرح 
اقـدام ملـی مسـکن ، تا پایـان وقـت اداری روز شـنبه مورخ 
1399/02/20 بـه دبیرخانـه اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان 

کرمـان اعـام نمایند.

 در اجـرای ایـن طـرح ، وزارت راه و شهرسـازی مشـوق هـای 
الزم از جملـه اعطـای تسـهیات سـاخت بـدون سـپرده بـا 
تسـهیات خریـد مسـکن ، معرفـی متقاضـی خریـد واحـد 
مسـکونی و تامیـن هزینـه سـاخت در طـول اجـرا توسـط 
متقاضیـان ، امکان پیـش فروش ، بعضـا و در صورت امکان 
تغییـر کاربـری اراضـی و ... را برای مشـارکت کنندگان بخش 
خصوصـي فراهـم می نمایـد. جزئیات مشـوق هـای مندرج 
در این آگهی ، پس از مراجعه و ارائه مدارک توسـط مشـارکت 

کننـدگان بخـش خصوسـی به ایشـان اعـام خواهد شـد.

معاون بهداشتی علوم پزشکی کرمان در 
خصوص کاهش تعداد مبتالیان به کرونا 
در استان گفت:  در مرحله استقرار اپیدمی 
اما خوش بین  هستیم موارد کم شده 

نباشیم.
در حالی که در چند روز اخیر برخی از 
آزمایشگاه  به  استان  های  شهرستان 
تشخیص کرونا مجهز شده اند اما شاهد 

کاهش تعداد مبتالیان بوده ایم.
سید وحید احمدی طباطبایی در نشست 
خبری کرونا در این خصوص گفت: از ۱ 
اردیبشهت اصناف شروع به کار کردند و 
مردم استنباط می کنند شرایط به حالت 

عادی برگشته اما این طور نیست.
وی اضافه کرد: آمار ما بر اساس نتیجه 
آزمایش ها است که البته این آزمایش در 
خوشبینانه ترین حالت ۷۰ درصد مثبت 

می شود.
او افزود: من هنوز نگران هستم و در این 

خصوص هشدار می دهم.

در مرحله استقرار اپیدمی 
کرونا در استان هستیم
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کرمان، یکی از نقاط 
مطلوب کشور برای توسعه 

انرژی های خورشیدی
ایسنا/کرمان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اشاره به لزوم 
توسعه انرژی های نو اظهار کرد: کرمان یکی از نقاط بسیار خوب 
و مطلوب برای توسعه انرژی های خورشــیدی است و با توسعه 
فعالیت ها در ایــن زمینه، برق کرمان را بایــد قطب انرژی های 

نو بدانیم.
"همایون حائری" امروز دوشــنبه اول اردیبهشت ماه در مراسم 
تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان کرمان از 
طریق ارتباط ویدئوکنفرانس با تشکر از زحمات آقای »نصراللهی« 
در شرکت برق منطقه ای استان کرمان اظهار کرد: آقای نصراللهی 
نقش ماندگاری در صنعت برق اســتان کرمان ایفا کرده و آقای 
حبیبی)مدیرعامل جدید( شبکه بسیار خوبی را تحویل می گیرند 

و باید کارها را به اتمام برسانند.
وی با اشــاره به اینکه از تجربیات آقای نصراللهی در صنعت برق 
استفاده خواهیم کرد، افزود: با توجه به شرایط خاصی که وجود 
دارد، برق کرمان از اهمیت زیادی برخوردار است و جایگاه مهمی 

در تعادل نُرم کشور دارد.
حائری تصریح کرد: باید برنامه ریزی های مکمل برای کار و طرح 
های آغاز شده در زمان مدیریت آقای نصراللهی صورت بگیرد و 
طرح ها را کامــل کند که یکی از پروژه هــای اصلی برق کرمان، 
خط »بم – زاهدان« )خط جنوبشرق( است که باید هرچه زودتر 

تکمیل شود.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی بیان کرد: در ســال جهش 
تولید باید صنعت برق که همیشه بخش زیادی از زیرساخت های 
اقتصاد کشور را انجام می داد، فعال باشد و امیدواریم با تالش همه 

همکاران سال بسیار خوبی داشته باشیم.
وی با اشاره به لزوم توسعه انرژی های نو اظهار کرد: کرمان جای 
بسیار خوبی برای توسعه انرژی های خورشیدی است و با توسعه 
فعالیت ها در این زمینه، برق کرمــان را باید قطب انرژی های نو 
بدانیم.به گزارش ایسنا، "محمدحســن متولی زاده" مدیرعامل 
شرکت توانیر نیز در این ارتباط ویدئوکنفرانسی بیان کرد: اظهار 
کرد: برق منطقه ای و اســتان کرمان یکی از بزرگ ترین شرکت 
های برق منطقه ای در ایران است و از شرکت های موفق در این 

مدت بوده و صنعت برق کرمان صنعت موفقی است.
متولی زاده با اشــاره به اینکه درخواســت بازنشســتگی آقای 
نصراللهی را ناچارا پذیرفتیم، افزود: انتظار این است این تالش و 

فعالیت همچنان با حضور مدیرعامل جدید ادامه پیدا کند.
مدیرعامل شــرکت توانیر تصریح کرد: در دوره مدیریت جدید، 
همکاران ما در صنعت برق کرمان باید تالش مضاعفی برای تامین 

زیرساخت ها انجام داده و پیک ۹۹ را مدیریت کنند.

کوهپایه تا چندی قبل زیبا و البته بکرترین 
روستای نزدیک به شهر کرمان بود اما طی 
سال های اخیر ویالسازی های بی رویه در این 
منطقه افزایش یافته است.کوهپایه منطقه ای 
خوش آب و هوا و بکر در شرق شهر کرمان است 
که تا این شهر 33 کیلومتر فاصله دارد و متشکل از 
ده ها روستای مختلف است. جاری بودن چندین 
رودخانه که در اکثر روزهای سال پر آب هستند 
و وجود چشمه سارها و جوی های روان آب؛ این 
منطقه روستایی را جزو زیباترین جاذبه های 
گردشگری کرمان قرار داده است ضمن اینکه 
جمعیت ساکن در این روستاها تا چند سال قبل 
به کشت انواع محصوالت کشاورزی مشغول 

بودند.
روستایی که مزارعش 

به ویال تبدیل شدند
اما اگر این روزها به کوهپایه و روستاهای این 
منطقه چه در جلگه مرکزی و چه در روستاهای 
کوهستانی منطقه از جمله ده لولو، انارستان وامق 
آباد و ده شیب و ده ها روستای زیبای دیگر که 
اکثراً در کنار رودخانه های خروشان و در دامنه 
کوه ها قرار دارند سر بزنید کمتر اثری از مزرعه 
و باغ و حیوانات اهلی روستاییان می بینید، دیگر 
خبری از خانه های سنتی روستایی ها نیز نیست.
تا چشم کار می کند ویال در این روستاها ساخته 
شده و سقف های رنگارنگ شیروانی ویالهای 
چند میلیاردی جای خانه های ساده و زیبای 
گنبدی روستاییان را گرفته است.مردم روستا 
به خصوص سالمندان هر روز در کنار خیابان ها 
و جاده هایی که خودروهای چند میلیونی و 
میلیاردی کرمانی ها آنها را برای رسیدن به ویالها 
طی می کنند می نشینند و یاد روزهای گذشته را 

زنده می کنند.
ساخت و ساز بر دامنه کوه ها و تپه ها

نکته قالب توجه اینکه در برخی از این روستاها 
که دیگر زمینی برای خرید و فروش و ساخت 
ویال باقی نمانده است شاهد ساخت و ساز بر روی 
کوه ها و تپه ها هستیم و در کنار تخریب منابع 
طبیعی و حیات وحش منطقه هر روز از تعداد 
مزارع و باغ ها نیز کاسته می شود.ویالهایی که 
باغ های قدیمی حاال حیات خانه هایشان شده اند 

سر به فلک می کشد و بازار خرید و فروش ویال 
گرم تر و گرم تر می شودخانه های روستایی که 
در گذشته ارزشی نداشتند حاال با قیمت های 
مختلف و سرسام آور دست به دست می شوند و 
روستایی که فروش زمین خود را پر درآمد تر از 
یک سال کشاورزی می بیند به سادگی زمین ها را 
به دالالن و متقاضیان ساخت ویال واگذار می کنند 
و عطای کشاورزی را به لقایش می بخشد.در برخی 
از روستاها خانه ها در دامنه کوه ها ساخته شده و 
یا در حال ساخت هستند و مشخص نیست چرا 
مسئوالن مربوطه محلی و شهرستانی و اداره 
مسئول در اجرای طرح های هادی و روستایی در 

این خصوص ورود نمی کنند.
سیل و زلزله مخاطره ای که دیده نمی شود

ساخت و ساز در بستر رودخانه ها با توجه به سیل 
خیز بودن منطقه و همچنین دامنه کوه ها با توجه 
به زلزله خیز بودن استان کرمان مخاطره ای 
جدی است که گویا کسی آن را جدی نمی گیرد.
از سوی دیگر تغییر کاربری زمین های کشاورزی 
به مسکونی و حصارکشی باغ ها و ساخت و ساز 
در پس دیوارهای بلندی که دور باغ های قدیم 
و ویالهای جدید انجام می شود مشکل دیگری 

است که گریبان این روستاها را گرفته است.
زیرساخت ها جوابگوی حجم 

خوش نشین ها نیست
ساخت و سازهای بی رویه و بدون توجه به 

زیرساخت های کوهپایه جاده ها، معابر و امکانات 
مخابراتی، آب و برق و تلفن و گاز کشی که برای 
روستاییان ایجاد شده را نیز به چالش کشیده و 
در طول تابستان تأمین آب این مناطق با مشکل 
جدی مواجه می شود.محمد یکی از سالمندانی 
است که در کنار خیابان به تماشای رفت و آمد 
خوش نشین های کوهپایه کرمان نشسته است.
وی می گوید: زمینی برای کشاورزی باقی نمانده 

است و تمام زمین ها به افرادی که از شهر به 
روستاها آمده اند فروخته شده و ما هم بیکار 
شده ایم.اکثر روستاییان ترجیح می دهند زمین ها 
را به متقاضیان بفروشند چون درآمد کشاورزی ما 
بسیار اندک است.وی ادامه داد: اکثر روستاییان 
ترجیح می دهند زمین ها را به متقاضیان بفروشند 
چون درآمد کشاورزی ما بسیار اندک است اگر 
سری به وامق آباد بزنید می بینید زمین های 
کشاورزی روستاییان حاال دیوار و سیمان و 

آجر شده و در حالی که کشاورزان خانه نشین 
شده اند شهرنشین ها در حال تفریح هستند و این 

سرنوشت اکثر روستاهای کوهپایه است.
جمعیت کوهپایه دیگر بومی نیست

زهرا یکی دیگر از روستاییان کوهپایه است که 
به خبرنگار مهر می گوید: در برخی از مناطق 
ویال سازان باالی تپه ها شروع به ساخت و ساز 
کرده اند و حتی جاده بر روی تپه های بزرگ 

ایجاد می کنند اینها را مسئوالن محلی و استانی 
نمی بینند؟وی ادامه داد: جمعیت کوهپایه 
دیگر بومی نیست بلکه اکثر از شهرهای مختلف 
حتی از سیستان و بلوچستان و هرمزگان و یزد 
به روستاهای این منطقه می آیند و زمین های 
کشاورزی و یا خانه های قدیمی روستاییان 
را می خرند و چون اکثر مردم بومی منطقه با 
مشکل مالی مواجه هستند ترجیح می دهند 
با فروش زمین ها برای خود کسب درآمد کنند.
علی یکی از جوانان روستایی می گوید: بافت 
جمعیتی و فرهنگی روستاها عوض شده و 
عده ای افراد خوش گذران در روزهای پایان 
هفته و تعطیالت به روستا می آیند و چون 
تعلق خاطری به روستا ندارند خوش گذرانی 
می کنند، دیگر خبری از کشاورزی نیست 
و مردم بومی چون مصرف آب ویالها به 
دلیل ساخت استخر زیاد است برای تأمین 
آب آشامیدنی و کشاورزی با مشکل مواجه 
می شوند.وی می گوید: در گذشته اینجا مملو 
از باغ های میوه و جویبار بود اما االن جوی ها از 
وسط ویالها رد می شود و باغ های میوه هم به 
حیات خانه ها تبدیل شده است.وی از استاندار 
کرمان خواست با ورود به این مساله عملکرد 
مسئوالن در این خصوص را بررسی کند و 
مسئوالن جوابگو باشند که چرا ساخت و ساز در 
جلگه شمالی و جنوبی ده شیب اینقدر گسترده 

شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
کرمان گفت:امروز بخش اعظمی از گزارش

پویایی و نشاطی که در جامعه وجود 
دارد به خاطر ایفای نقش فعال و برجسته اصحاب 
فرهنگ و هنر در تولیدات فرهنگی هنری در 
برجسته اصحاب  فضای مجازی است.نقش 
فرهنگ و هنر در فضای مجازیبه گزارش خبرنگار 
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از 
کرمان، محمد رضا علیزاده مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی کرمان که در جمع کارکنان حوزه 
معاونت هنری و سینمایی اداره کل سخن 
شاهد  اخیر  سال های  در  گفت:  می گفت، 
رویداد های فرهنگی و هنری متنوعی بوده ایم که 
فعالیت های پرکار و پرباری بوده است و از حیث 
رویداد ها شاهد اتفاقات خوبی به خصوص در عرصه 
فعالیت های هنری بوده ایم، به طوری که در سال 
گذشته شاهد برگزاری همه برنامه های هنری 
پیش بینی شده در سطح استان بودیم.علیزاده 
گفت: یکی از اتفاقاتی که کشور سال ها گرفتار آن 
می باشد، تحریم است که این برای ما فرصتی ایجاد 
کرده است، امروز با شیوع بیماری کرونا شاهد 
هستیم که کشور های دیگر با چه چالش ها و 
سختی هایی روبرو هستند و کشور ما بخشی از این 
تهدید ها را به واسطه همین تحریم ها تجربه 
نمی کند، چراکه در همه این سال ها کشور بعد از 
پیروزی انقالب اسالمی توانسته در همه حوزه 
های، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی، 
فرهنگی استقالل خود را حفظ نماید و امروز در 
حوزه بهداشتی کشور در سطح جهان حرف برای 
گفتن دارد و در موضوع مبارزه و مدیریت بیماری 

کرونا پیشرو است.او افزود: از اسفندماه که بواسطه 
بیماری کرونا وضعیت و سبک و شیوه زندگی افراد 
متفاوت شده است، توانسته ایم این تهدید را به 
یک فرصت تبدیل کنیم و اقداماتی صورت گرفته 
و هر کس به نوبه خودش شیوه فعالیتش را 
متناسب با این اتفاق در فضای مجازی و حقیقی 
شکل داده است.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
کرمان بیان داشت: امروز بخش اعظمی از پویایی و 
نشاطی که در جامعه وجود دارد به خاطر ایفای 
نقش فعال و برجسته اصحاب فرهنگ و هنر در 
تولیدات فرهنگی هنری در فضای مجازی است، 
کار فرهنگی تعطیل بردار نیست و بسیاری از 
مدیران و مسووالن در این ایام به اهمیت و جایگاه 

هنر و هنرمند بیشتر واقف شدند که چه جایگاه 
مهم و تاثیرگذاری است. کمپین ها، تولیدات در 
حوزه فیلم، کاریکاتور، تولیدات انبوه فرهنگی و 
هنری و هنرمندان در خط مقدم فرهنگ سازی و 
اطالع رسانی را در جامعه بر عهده داشتند و باعث 
شدند مردم در خانه بمانند و این نقش هنر در 
جامعه را نشان می دهد.او با اشاره به سخنان وزیر 

فرهنگ و ارشاد اسالمی تصریح کرد: در این ایام 
هنر و هنرمند در خانه های مردم ورود پیدا کرد و 
نشان داد که عرصه فرهنگ و هنر تعطیل بردار 
نیست و پرسنل و کارکنان اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی نقش موثری را در این زمینه ایفا 
ند. در حوزه فضای مجازی گفتگو ها  نموده ا
انجام شد و در همین فضا ها هنرمندان وارد 

تفاقات خوبی رقم زده شد  عرصه شدند و ا
فراخوان ها و جشنواره های متعددی در فضای 
مجازی در سطح استان شکل گرفت و سطح 
آگاهی رسانه ای مردم باال رفت و فضا تغییر کرد 
و باید تالش نماییم دیدگاه ها را متناسب با 
یام،  فضای موجود تغییر دهیم این روز ها و ا
سبک زندگی شخصی و اداری تغییر کرده و 
باید خود را با این شرایط تطبیق دهیم.علیزاده 
افزود: باید این تهدید را غنیمت بشماریم و آن 
را به فرصت تبدیل نماییم و متناسب با این 
زمان و آینده و روز های پسا کرونا برنامه ریزی 
نماییم و آموزش و برنامه های هنری را به سمت 
فضای مجازی ببریم و در این خصوص برنامه 
ریزی و از ظرفیت ها ی فضای مجازی و حقیقی 

استفاده نماییم.

کوه فروشی در کوهپایه های کرمان
بسیاری از ویالها در روستاهای کوهپایه کرمان در دامنه کوه و یا زمین های کشاورزی ساخته می شود

نقش برجسته اصحاب فرهنگ و هنر در فضای مجازی

گزارش
مهر

خسارت ۱۲۰ میلیارد تومانی سیل 
شهداد و گلباف

معاون عمرانی اســتاندار کرمان خبر داده سیل هفته گذشته در 
شــهداد و گلباف ۱۲۰ میلیارد تومان خســارت برجای گذاشته 
است.به گفته ســید مصطفی آیت اللهی موسوی چیزی در حدود 
۴۵ میلیارد تومان در حوزه باغــات و ۴۵ میلیارد تومان در حوزه 
راه ها خسارت وارد شــده است.تســنیم به نقل از او نوشته که از 
ساعات پایان روز پنجشنبه ۲۸ فروردین بارندگی شدید در منطقه 
شهداد و گلباف از توابع شهرستان کرمان آغاز شد و تا ساعت اولیه 
جمعه ۲۹ فروردین این بارش ها ادامه یافت، شدت بارش ها منجر 
به وقوع سیل در این منطقه شد.وی با بیان اینکه در این بارش ها 
۲۵ روستای ما دچار آبگرفتگی شــده و ۲۰ راه روستایی و ۲ راه 
اصلی مسدود شــد ادامه داد: قطعی برق ۲۰ روستا، قطعی آب ۷ 
روستا و قطع ارتباطات مخابراتی ۱۰ را در منطقه داشتیم.معاون 
عمرانی استاندار کرمان با ابراز اینکه بالفاصله هماهنگی های الزم 
برای امدادرسانی به منطقه انجام شده افزود: تا ساعت ۵ صبح ۲۹ 
فروردین تمام مسیرهای روستایی بازگشایی و دسترسی به تمام 
مناطق سیل زده برای امدادرسانی زمینی امکان پذیر شد.وی ادامه 
داد: با این وجود ۲ نوبت امدادرسانی هوایی نیز به مردم سیل زده 
منطقه داشتیم و نیروهای جمعیت هالل احمر و راهداری از ساعات 
اولیه وقوع سیل در منطقه حاضر بودند.آیت اللهی موسوی با اشاره 
به اینکه در همان روز اول برق تمام روستا به طور موقت وصل شد 
افزود: در حال حاضر برق پایدار در تمامی روستاها، آب و ارتباطات 
برقرار شده است.وی با بیان اینکه در مرحله تخلیه گل و الی و لجن 
داخل منازل هســتیم و کار آن تقریبا به اتمام رسیده است گفت: 
خوشبختانه در سیل اخیر تلفات جانی نداشتیم اما میزان تخریب ها 

در حوزه های مختلف چون کشاورزی و راه ها بسیار زیاد است.

افزایـش چشـمگیر قیمـت حبوبـات در روزهـای اخیـر مایـه ی 
حیـرت مـردم شـده اسـت. قیمـت انـواع حبوبـات ایـن روزهـا 
نسـبت به اسـفند مـاه حتـی دو تـا چهـار برابر گران شـده اسـت. 
رئیـس اتحادیـه صنـف عمده فـروش، پخـش  کرمـان می گویـد: 
توقـف واردات و کمبـود حبوبـات در بـازار داخـل سـبب شـده تا 
قیمت انـواع حبوبـات در بـازار افزایش پیـدا کند.محسـن ربیعی 
در گفت وگـو بـا خبرنـگار فـردای کرمـان بـا اشـاره بـه افزایـش 
قیمـت حبوبـات در بـازار، بیـان کرد: »سـال گذشـته حبوبـات با 
ارز دولتـی وارد و نیـاز بـازار داخـل تنظیـم می شـد امـا از تیرماه، 
زمزمه هایی آغاز شـد کـه دیگـر ارز چهـار هـزار و ۲۰۰ تومانی به 
حبوبـات تعلـق نمی گیرد و از مهـر ماه هـم حبوبات در گـروه دوم 
قرار گرفـت و شـامل ارز نیمایـی شـد«.وی ادامـه داد: »بـا وجود 
کاهـش واردات از مهـر ماه، بـه دلیـل وجـود حبوبـات در انبارها، 
خرید و فـروش انجـام می شـد و قیمت هـا افزایـش پیدا نکـرد اما 
از دی ماه بـه بعـد انبارهای تجـار و بازاریان خالی شـد و نیـاز بازار 
هـم افزایـش پیـدا کرد«.ربیعـی بـا اشـاره بـه واردات لپـه، لوبیـا 
چیتی، لوبیـا قرمز و مـاش بـرای تامین بـازار داخل، توضیـح داد: 
»بعضی حبوبات وارداتی هسـتند. عدسـی که در کشـور برداشت 
می شـود جوابگـوی نیـاز داخـل نیسـت و باید حتمـا وارد شـود و 
بـه دلیـل این کـه بـا ارز نیمایـی وارد می شـود گران تـر به دسـت 
مصرف کننده می رسـد«.وی با اشـاره بـه افزایـش ناگهانی قیمت 
حبوبـات در بازار، خاطرنشـان کـرد: »بـه گفتـه ی واردکنندگان، 
در ایـن مـدت بـه دلیـل شـیوع بیمـاری کرونـا، گمـرکات هنـد، 
پاکسـتان و دبـی نیـز تعطیـل بـوده و ترخیـص کاال نداشـتند 
و گمـرک ایـران نیـز ترخیـص کاال نداشـته و بـه همیـن دلیـل 

قیمت هـا افزایـش پیـدا کـرده اسـت.«

پیشنهاد شهرداری کرمان مبنی بر بخشودگی 
عوارض اصنافی که براساس مصوبه ستاد مقابله با 
کرونا تعطیل شده اند، به تصویب اعضای شورای 
اسالمی شهر کرمان رسید.شب گذشته در نشست شورای 
اسالمی شهر کرمان، بسته تشویقی اصناف برای حمایت از 
آنها مصوب شد.به گفته شهردار کرمان تمام اصناف، مشمول 
این بستهٔ تشویقی که شامل بخشودگی عوارض برای صنوف 
است، می شوند.مهران عالم زاده در تشریح جزییات آن گفته که 
عوارض سال ۱3۹۹ اصنافی که تمام بدهی سال های قبل خود را 
تا مهرماهامسال پرداخت کنند )به غیر از ۱۲ رسته ای که تعطیل 
نبوده اند(، مورد بخشودگی قرار می گیرد.بر اساس این مصوبه درصد 
بخشودگی اصناف به چند دسته تقسیم می شود که شامل موارد 
زیر است:پرداخت ۲۵ درصد عوارض امسال، برای اصنافی که بدهی 
سال های قبل خود را تا دی ماه امسال تصفیه کنند.پرداخت ۵۰ 
درصد از عوارض امسال، برای صنوفی که بدهی سال های پیشین 
خود را تا آخر اسفندماه، بدهند.البته ۱۲ صنفی هم که در ایام کرونا 
باز بوده اند بنا به شروطی مشمول این بسته تشویقی شده اند.بنا 
بر اعالم شهردار کرمان این ۱۲ صنف شامل بخشودگی های زیر 
می شوند:پرداخت ۲۰ درصد از عوارض، برای آنهایی که بدهی های 
سال های قبل خود را تا آخر مهرماه امسال تصفیه کنند.پرداخت 
۴۰ درصد از عوارض امسال، برای صنوفی که بدهی خود تا دی ماه 
امسال بدهند.پرداخت ۶۰ درصد از کل مبلغ عوارض امسال، اگر 
بدهی های سال های گذشته خود تا اسفندماه امسال بپردازند.نکته 
مهم دیگری که عالم زاده گفته این است که عوارض سال ۱3۹۹ 
مشاغل غیر صنفی و مشاغل خاص نیز در صورت پرداخت بدهی 
خود تا مهرماه امسال، بخشیده می شود.وی افزوده که این اصناف در 
صورت پرداخت بدهی خود تا دی ماه امسال، ۲۵ درصد و در صورت 
پرداخت بدهی سال های پیشین خود تا اسفندماه امسال، تنها ۵۰ 
درصد از عوارض امسال را باید پرداخت کنند.شهرداری کرمان در 
حالی برای کمک به اصناف چنین تصمیمی گرفته که خبری از 
اقدامات مشابه در دیگر شهرداری های استان به گوش نمی رسد.

حاال یا دیگر شهرداری ها تصمیمی برای کمک به اصناف ندارند 
و یا اگر هم تصمیمی گرفتند، اطالع رسانی شان آنقدر ضعیف بوده 
که به گوش کسی نرسیده.در شرایطی که شیوع کرونا مشکالت 
اقتصادی را بیشتر کرده و عرصه بر بسیاری از کسبه تنگ شده، بهتر 
است دیگر شهرداری ها )استان کرمان دارای ۷۱ یک شهرداری و 
شورای شهر است( هم دست به کار شده و برای کمک به اصناف و 

مردم پای کار آیند.

 ایرنا - معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش 
و پرورش استان کرمان اسامی روزهای هفته سالمت 
)اول تا هفتم اردیبهشت( را با شعار "حمایت همگانی 
از مدافعان سالمت" را در آموزش و پرورش این استان اعالم کرد.به 
گزارش روز دوشنبه ایرنا، ماشااهلل میرزاحسینی افزود: اول تا هفتم 
اردیبهشت با عنوان هفته سالمت نامگذاری شده است و امروز 
دوشنبه اول اردیبهشت ماه به نام حافظان سالمت؛ پاسداشت 
مراقبان و رابطان سالمت مدارس، بهورزان و کادر بهداشتی - 
درمانی با نمایه # هشتک )# محافظان - سالمت( نامگذاری شده 
است.وی اظهار داشت: سه شنبه دوم اردیبهشت ماه؛ به نام سفیران 
سالمت؛ اطمینان از سالمت همگانی با مشارکت فعال دانش آموزان 
و مراقبت از خود، خانواده و جامعه با نمایه # هشتک ) # هر_ دانش 
آموزیکسفیر- سالمت( نامگذاری شده است.وی از نامگذاری روز 
چهارشنبه سوم اردیبهشت؛ ماه به عنوان روز سالمت محیط 
زیست، کمک به حفاظت و نگهداری از زمین پاک با نمایه # هشتک 
)#زمین_ پاک( خبر داد و اظهار داشت: روز پنجشنبه چهارم 
اردیبهشت ماه؛ نیز به نام خانه سالم مدرسه سالم، اطمینان از محیط 
امن و سالم )بهداشت محیط پیشگیری از بیماری های واگیر، تغذیه 
سالم، بهداشت دهان و دندان و ایمنی( نامگذاری شده و در این روز از 
نمایه# هشتک )#خانه _سالم #مدرسه سالم( استفاده می شود.

معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش استان کرمان به 
نامگذاری روز جمعه پنجم اردیبهشت ماه؛ باعنوان مشارکت در 
سالمت؛ هماهنگی و همکاری بین بخشی و مشارکت در مقابله با 
کرونا با نمایه # هشتک )#خانه سالم #در خانه _بمانیم( اشاره کرد 
و گفت: روز شنبه ششم اردیبهشت ماه به نام سواد سالمت؛آموزش، 
پژوهش، فناوری و نقش رسانه در ارتقا سواد و سطح سالمت دانش 
آموزان با نمایه هشتک )# آموزش_ مجازی #در_ خانه_ بمانیم( 
و روز یکشنبه هفتم اردیبهشت ماه؛ به نام سالمت روان؛ تاکیدبر 
ارتقاء و بهزیستی عاطفی همراه با بهداشت و سالمت دوره نوجوانی 
با نمایه #هشتک )# بهداشت_ و_ سالمت- نوجوانی( نامگذاری 

شده است. 

سازمان پزشکی قانونی کشور آمار اولیه تصادفات 
نوروزی امسال را اعالم کرد که بر اساس آن کرمان 
سومین اســتان از نظر بیشترین میزان تلفات بوده 
است.در بازه زمانی ۲۵ اسفند ۹۸ تا ۱۵ فروردین 
امســال ۵۱3 نفر در حوادث رانندگی جاده ای در 

کشور جان خود را از دســت دادند. این آمار در سال گذشــته ۹۱۵ نفر اعالم 
شده بود که نشــان از کاهش بیش از ۴۰ درصدی تلفات تصادفات نوروزی در 
سال جاری دارد.همچنین نوروز امسال در جاده ای استان کرمان 3۹ نفر بر اثر 
تصادف جان باختند. تنها آمار تلفات در جاده های استان تهران )با ۵۲ کشته( 
و فارس )با ۴۵ کشته( از کرمان بیشتر بوده است.تلفات تصادفات نوروزی سال 

گذشته کرمان ۷۱ نفر بوده که امسال حدود ۴۵ درصد کاهش داشته است.

اعالم آمار تصادفات نوروزی/ 3۹ کشته 
در جاده های استان کرمان

فرماندار قلعه گنج گفــت: دوکارخانه ی تولیــد رب قلعه گنج و 
سازمان تعاون روستایی نسبت به خرید محصول گوجه کشاورزان 
موظف شدند.موظف شدن کارخانجات رب گوجه فرنگی جنوب 
کرمان به خرید گوجه کشــاورزان به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان از کرمان، مهدی شهســواری فرماندار قلعه گنج گفت: در 

نخستین جلسه ی شورای کشاورزی قلعه گنج در سال جدید، ضرورت خرید، فروش محصول 
گوجه، راه اندازی کارخانجات رب گوجه از شرکت تعاونی قلعه گنج، و اقدام جهت خربد گوجه 
فرنگی مورد بررسی قرار گرفت.او افزود: تعداد زیادی از کشــاورزان قلعه گنج در حوزه تولید 
محصول گوجه فرنگی اشــتغال دارند که با توجه به هم زمانی برداشت محصول آن ها با برخی 
از استان های کشــور با کاهش قیمت این محصول روبرو شده است.فرماندار قلعه گنج تصریح 
کرد: سه هزار هکتار از اراضی کشاورزی قلعه گنج به کشت گوجه فرنگی اختصاص یافته است .

موظف شدن کارخانجات رب گوجه فرنگی جنوب 
به خرید گوجه منطقه

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان منوجان گفت: پیش بینی 
می شود از سطح زیر کشت سیب زمینی در این شهرستان 
بیش از ۱۴۰ هزار تن محصول برداشت و روانه بازار های شود.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 
از کرمان،کوروش میجانی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 

منوجان گفت: از سطح زیر کشت 3 هزار و ۵۰۰ هکتار سیب زمینی طرح استمرار در منوجان 
بیش از ۱۴۰ هزار تن محصول برداشت و روانه بازار های هدف می شود.او بیان داشت: کاشت 
سیب زمینی طرح استمرار از ۱۵ آبان ماه لغایت ۱۵ بهمن ماه ۹۸ با استفاده از ارقام غالب 
بورن و بامبا انجام شده است. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان منوجان اظهار داشت: برابر 
ارزیابی های انجام شده به دلیل شرایط مطلوب اقلیمی پیش بینی می شود از سطح زیر کشت 

بیش از ۱۴۰ هزار تن محصول گواهی شده است.

برداشت سیب زمینی از 3۵۰۰ هکتار 
مزرعه در منوجان

فرمانده انتظامی استان کرمان از دستگیری ۴ مجرم مسلح و کشف 
اموال سرقتی در عملیات مشترک ماموران پلیس آگاهی استان 
و شهرستان های جیرفت و عنبرآباد خبر داد.به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان از کرمان، سردار عبدالرضا ناظری فرمانده انتظامی 
استان کرمان گفت: در ادامه اجرای عملیات های انتظامی به منظور 

شناسایی و دستگیری متهمان و مجرمان تحت تعقیب، ماموران پلیس آگاهی استان با هم پوشانی 
اطالعاتی و عملیاتی پلیس شهرستان های جیرفت و عنبرآباد از حضور عامالن انجام سرقت مسلحانه 
طالجات برخی مناطق جنوب استان در شهرستان عنبرآباد مطلع شدند.او افزود: در این رابطه ماموران 
پلیس شهرستان عنبرآباد در یک عملیات شبانه در این رابطه ۴ نفر سارق مسلح را در مخفیگاهشان 
دستگیر و ضمن کشف برخی اموال مسروقه و مقادیری مشروبات الکلی، چند قبضه سالح ممنوعه و 

تعدادی مهمات را نیز از آنان کشف کنند.

انهدام باند سارقان مسلح 
در جنوب کرمان

به دنبال وقوع دو حادثه جداگانه در معدن زغال سنگ 
پابدانا جنوبی کرمان در روزهای گذشته، چهار معدنچی 
حین انجام کار بــر اثر ریزش تونل زخمی شــدند.در 
حادثه اول که حدودا ۵ روز پیش در معدن زغال سنگ 
پابدانای جنوبی بخش طغر الجرد شهرستان کوهبنان 

کرمان داد، سه کارگر معدنچی مصدوم شــدند که دو نفر از این کارگران به علت 
جراحات به بیمارستان کرمان منتقل شدند.اما در حادثه دیگر که زمان آن به شب 
3۱ فروردین ماه مربوط می شــود، کارگر دیگری حین انجام کار در همین معدن 
بر اثر ریزش تونل دچار مصدومیت می شود که به بیمارستان مرکز استان کرمان 
منتقل شد.محسن سیف الهی )رئیس تعاون کارو رفاه اجتماعی کوهبنان( با تایید 
این خبر گفته است: یکی از کارگران این معدن در کماست و دو کارگر دیگر نیز به 

علت شکستگی در بیمارستان بستری هستند.

ریزش معدن زغال 
سنگ پابدانا

ایرنا - معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان کرمان گفت: عملیات 
مرمت تزیینات ایوان شرقی مسجد تاریخی امام کرمان 
بزودی آغاز می شود و حدود سه ماه ادامه دارد.مجتبی 
شفیعی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 

طی این فاز از عملیات مرمتی مســجد امام کرمان، مرمت مقرنس و کاشیکاری های 
پیرامون ایوان شرقی این مسجد انجام می شود.وی تصریح کرد: مسجد امام یا ملک 
یکی از مهم ترین مساجد تاریخی شهر کرمان است که به دوره سلجوقیان باز می گردد 
و یکی از بناهای تاریخی ارزشمند این شهر محسوب می شود.معاون میراث فرهنگی 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان اظهار داشت: این 
مسجد در دوره های مختلف مورد مرمت و تعمیر قرار گرفته و مرمت این بنای تاریخی 

توسط مرمتگران بومی این استان انجام می شود.

تزیینات ایوان مسجد امام کرمان 
مرمت می شود

بخشودگی عوارض اصنافی که 
به دلیل کرونا تعطیل شده اند

روزشمار هفته سالمت در آموزش 
و پرورش استان کرمان اعالم شد

شهرداری

آموزش
 و پرورش

توقف واردات حبوبات 
را گران کرد

علیزاده گفت: یکی از اتفاقاتی که کشور سال ها گرفتار آن می باشد، تحریم است که این برای ما فرصتی ایجاد 
کرده است، امروز با شیوع بیماری کرونا شاهد هستیم که کشور های دیگر با چه چالش ها و سختی هایی روبرو 
هستند و کشور ما بخشی از این تهدید ها را به واسطه همین تحریم ها تجربه نمی کند، چراکه در همه این سال ها 
کشور بعد از پیروزی انقالب اسالمی توانسته در همه حوزه های، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی، فرهنگی 
استقالل خود را حفظ نماید و امروز در حوزه بهداشتی کشور در سطح جهان حرف برای گفتن دارد و در موضوع 

مبارزه و مدیریت بیماری کرونا پیشرو است.

خبرخبرخبر

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
شهرستان منوجان گفت: ادامه پروژه های 
آبخیزداری در حال حاضر باهدف کنترل 
سیالب در شهرستان منوجان اجرایی 
می شود.پروژه های آبخیزداری مانع بروز 
بحران در منوجان شدبه گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان از کرمان، ابوذر سیفی رئیس 
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
منوجان گفت: در پی بارندگی های اخیر وجود 
بند سنگی مالتی چاه شور مانع از بروز بحران 
در روستا های پایین دست شده و بند سنگی 
مالتی چاه شور در منوجان سرریز شده است.

او با بیان اینکه طرح های آبخیزداری طی 
بارش های اخیر تاثیر گذار بوده افزود: به 
همین منظور ادامه این پروژه ها در حال حاضر 
باهدف کنترل سیالب در شهرستان اجرایی 
می شود.سیفی تصریح کرد: بارش های اخیر 
و جاری شدن آب سطحی و تشکیل سیل 
در برخی از مناطق شهرستان خساراتی را 
به دنبال داشت، خوشبختانه درجا هایی که 
طرح های آبخیزداری در قالب بند های خاکی 
و سنگی مالتی به اجرا درآمد این پروژه ها 
نقش پایداری خود را آشکار کرده و سبب 
شد که روستا ها و آبادی های آن حوزه آبخیز 
از خطرات سیل در امان باشند.او بابیان اینکه 
در صورت نبود عملیات آبخیزداری مناطق 
سر راس، تم زردان و حوزه شهری دچار 
آسیب شدید می شدند، گفت: در اکثر مناطق 
بند های منابع طبیعی سرریز و آب های جاری 
در مسیر طرح ها جاری شدند و نفوذپذیری 
آب به حداکثر خود رسید که باید گفت 
سرریز شدن بندهای، چاه شور و دیگر بند ها 
جلوه خاصی به منطقه بخشیده است.رئیس 
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
منوجان گفت: برای جلوگیری از فرسایش 
خاک و رسوب دهی، کنترل روان آب ها و 
بهره وری بهینه از نزوالت آسمانی، جلوگیری 
از خسارت احتمالی نیازمند به طرح های 
آبخیزداری و آبخوان داری در منطقه هستیم 
و این مهم همکاری و مشارکت دستگاه های 

مربوط را نیز می طلبد.

۲۵۰ قنات و چاه 
در زهکلوت بازسازی 

می شود
ایرنا - مدیرکل بحران وزارت جهاد 
کشاورزی از بازسازی ۲۵۰ قنات و چاه 
در منطقه سیل زده زهکلوت جنوب کرمان 
خبر داد.به گزارش دریافتی روز دوشنبه 
ایرنا، سیدمحمد موسوی افزود: در جریان 
سیل اخیر منطقه جنوب کرمان ۲۰۰ 
حلقه چاه و ۵۰ رشته از قنوات منطقه 

زهکلوت رودبار جنوب دچار آسیب شد.
وی میزان خسارت وارد شده سیالب به 
بخش کشاورزی جنوب کرمان را ۵۰۰ 
میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: طبق 
گزارش های سازمان جهاد کشاورزی 
جنوب کرمان بیشترین میزان خسارت ها 
در شهرستان رودبار جنوب ثبت شده 
جهاد  وزارت  بحران  است.مدیرکل 
کشاورزی ادامه داد: از این میزان خسارت 
۸۵ درصد در بخش زراعت و  باغبانی و ۱۵ 

درصد در حوزه زیرساخت ها است.
وی تصریح کرد: اولویت اصلی ستاد بحران 
وزارت جهاد کشاورزی در منطقه سیل زده 
زهکلوت تامین منابع برای بازسازی ۵۰ 
رشته قنات که ۴۰ تا ۵۰ درصد خسارت 
وارد شده و همچنین بازسازی ۲۰۰ حلقه 
چاه است.موسوی ادامه داد: سازمان جهاد 
کشاورزی جنوب کرمان بخشی از این 
خسارت ها را از جمله تامین لوله و احیای 
چند رشته قنات که مزارع زیر دست آن 
در مرحله تولید محصول بودند را جبران 
کرده است.وی با بیان اینکه تا ۲ روز آینده 
گزارش نهایی خسارت و میزان اعتبار 
مورد نیاز به وزارت کشور اعالم می شود، 
اظهار داشت: پس از این مرحله، طرح برای 
تخصیص اعتبار به هیات دولت ارسال 

خواهد شد.

۲ مبتالی جدید در 
هفت شهرستان 

جنوبی شناسایی شد
آمار جدید مبتالیان کرونا اعالم شد.

با شناسایی ۲ مورد جدید ابتال به کرونا در 
حوزه دانشگاه علوم پزشکی چیرت شمار 
مبتالیان در استان کرمان به ۵۶۴ نفر 
رسید.از این ۲ مورد جدید یک نفر زن  و 
یک نفر مرد است.بر اساس اعالم دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان در ۲۴ ساعت گذشته 
هیچ مورد فوتی مربوط به کرونا در استان 
گزارش نشده است. بنابراین تعداد جان 

باختگان همان ۵۰ نفر است.

کشـاورزی  یکـی از سـخت تریـن 
مشاغل است، شـغلی که شاید درآمد گزارش

آن بـا تالشـی کـه کشـاورز مـی کند 
تناسـبی نداشـته باشـد، یـک کشـاورز نگرانـی 
همیشـگی ای از بـاران باریـدن یـا نباریـدن آن، از 
خشکسـالی یـا سـرما، دارد و بـه دلیـل همیـن 
اتفاقاتی که گاهـی دوراز انتظار هم اسـت، نیازمند 
حمایت همه جانبه از سـوی نهادهای متولی اسـت 
، جنـوب اسـتان کرمـان کـه یکـی از قطـب هـای 
کشـاورزی کشـور محسـوب مـی شـود نیـز از این 
دغدغه ها بی نصیب نیسـت، یـک روز خیارها روی 
دسـت کشـاورز می مانـد و فـروش نمـی رود، یک 
روز گوجـه هـا ارزان تـر از قیمـت تمـام شـده بـه 
فروش می رسـند، یـک بار تعرفـه صادراتـی اجازه 
صـادرات را نمـی دهـد، یـک بـار هـم بـذری برای 
کاشـت نیسـت و اکنـون یکـی از دغدغـه هـای 
جدیـدی کـه جنـوب اسـتان را درگیر خـود کرده 
اسـت، توزیـع بـذر پیـاز اسـت،  ایـن روزهـا 
تصویرهایی منتشـر می شـود کـه تعداد زیـادی از 
کشـاورزان  برای  دریافـت بذر جلـوی مراکز توزیع 
تجمـع کردنـد، جـدا از بحـث عـدم رعایـت فاصله 
گذاری ای که  درایـن زمان کرونایی بسـیار توصیه 
می شـود، چیز دیگـری که اعتـراض کشـاورزان را 
در پی داشـت نحو توزیـع بذر بـود، بامـری یکی از 
کشـاورزان متقاضی بذر پیـاز به کاغـذ وطن گفت: 
به یـک کشـاورز یک قوطـی بذر رسـیده اسـت، به 
یک نفر دیگـر ۱۰ تا معلوم نیسـت چه طـور توزیع  
کردنـد؟ االن هم هر کس بـذر بخواهـد قیمت آزاد 
در بازار اسـت، که از سـه میلیـون تا چهـار میلیون 
می فروشـند، مـا نمـی دانیم اگـر بذرهـای دولتی 
تمـام شـده ایـن بـذری کـه در بـازار اسـت از کجا 
آمده اسـت، ما بـه هزار بـد بختـی باید بـذررا تهیه 
کنیم، وقـت برداشـت معلوم نیسـت، مشـتری ای 
داشـته باشـیم یـا نـه، تهیـه بـذر پیـاز هـر سـال 
مشـکل سـاز اسـت اما امسـال خیلی گران تر شده 
اسـت.  برخـوری رییـس جهـاد کشـاورزی جنوب 
اسـتان در مـورد توزیـع بـذر پیـاز بـه کاغـذ وطن 
گفـت: امسـال در جنـوب اسـتان ۱۱ هزارهکتـار 

سـطح زیر کشـت پیـاز بـوده اسـت کـه مـا تقریبا 
اندازه 3۰۰ هکتـار فقط بـذر یارانه ای داشـتیم  به 
ایـن دلیـل احتمـال دارد بـه همـه کشـاورزان 

نرسیده باشد. 
اطالعات توزیع بذرپیاز ثبت شده است 

برخوری یادآور شـد: مـا در جهاد کشـاورزی همین 
مقدار بذر یارانـه ای را به  هزار مکافـات تهیه کردیم 
زیرا می خواسـتیم مردم بذر تقلبی اسـتفاده نکنند 
یـا شـرکت هـای توزیـع کننـده سـودی کـه حـق 
کشـاورز اسـت را نبرنـد  بـه همیـن دلیـل وارد این 
موضوع شـدیم و گرنه هر سـال بـذر با قیمـت یارانه 
ای خریـده می شـد ولی بـه کشـاورز به قیمـت آزاد 
می فروختنـد  و  شـرکت هـای وارد کننـده ومغازه 
هـای توزیـع کننـده سـود  مـی بردنـد مـا امسـال 
از وزارت  خانـه خواسـتیم کـه نظـارت را بـه عهـده 
بگیریم تـا بـه قیمـت عادالنـه همـان مقـداری که 
هسـت به کشـاورز برسـد. رییس جهاد کشـاورزی 
جنـوب  تا کیـد کرد: تمـام اطالعـات توزیـع، تعداد 
نفراتی که بـذر دریافت کـرده اند، همه در دسـتگاه 
های نظارتـی وجود دارد اگر مشـکلی وجود داشـت 
دسـتگاه های نظارتـی خودشـان اعالم مـی کردند. 
برخوری در مورد تفاوت در  سـهم هر کشاورز گفت: 
کسـی کـه یـک قوطـی بـه آن تحویـل داده شـده، 
در لیسـت ما، یـک قوطـی سـهمیه اش بـوده و این 
سهمیه بر اسـاس میزان  زمین زیرکشـتی است که 
داشـته اسـت، ما چون میزان کمی بذر یارانه ای  در 
اختیار داشـتیم به همه به تناسب کشتشـان توزیع 
کردیم.برخـوری تاکیـد دارد کـه جهـاد کشـاورزی 
تنهـا ناظـر بـوده و فقـط بـه عامـالن توزیع لیسـت 
کشـاورزان را داده تـا بـر اسـاس آن وبـه آن میـزان 
مشخص شـده، توزیع کنند.برخوری گفت:  ما نمی 
توانسـتیم بذر مورد نیـاز همـه کشـاورزان را تامین 
کنیـم امـا تصمیـم گرفتیم بـا ایـن کار یـک در صد 
از نیازشـان را  بـه وسـیله این بـذر  یارانـه ای تامین 

کنیـم  که مقـداری به نفعشـان باشـند.
واردات بذر در کشور کم شده است 

 برخـوری در ادامـه گفـت: مـا  در جهاد  پیـش بینی 
کردیم که به دلیل اینکه بـذر با ارز دولتـی و یارانه ای 
کم وارد شـده اسـت  پس  قیمت بـاال مـی رود  و وارد 
کننـده، چون میـزان درخواسـت زیاد اسـت و عرضه 

کـم، قیمـت هـا  را زیـاد می کنـد و مـی خواسـتیم 
جلوی این کار را بگیریم می دانسـتیم بعـد از این کار 
اعتراض هایـی را خواهیم داشـت ولی بـرای منفعت 
کشـاورز ایـن کار را کردیم.حتی  اگر یـک قوطی  هم 
تحویل کشـاورز شـود، سـه میلیون به نفع کشـاورز 
اسـت.  به گفتـه برخـوری هم اکنـون از اسـتان های 
دیگـر بـذر آزاد وارد بـازار جنـوب شـده و بـه فروش 
می رسـد و این هم بـه این دلیل اسـت که در اسـتان 
های دیگر مثـل هرمـزگان و فارس همان روال سـال 
گذشـته بـوده و وارد کننـدگان  بدون نظـارت توزیع 
کـرده انـد. و بـه همیـن دلیل بـا قیمت بـاال در بـازار 
جنـوب هـم اسـت و بعضـا هـر قوطـی بـذری را تا ۴ 
میلیون می فروشند.ساردویی معاون بهبود تولیدات 
گیاهی جهاد کشـاورزی جنـوب در مورد میـزان  بذر 
یارانه ای توزیع شـده در جنوب به کاغـذ وطن گفت: 
۱۶ هـزار و ۵۰۰ قوطـی بـذر توزیـع  شـده اسـت اما 

برای هـر هکتـار حـدود  ۱۲  قوطی  نیاز اسـت.
  ظرفیت بذر یارانه ای پیاز بیشتر

 از هرسال بود
سـاردویی  گفت: »این بـذر ی هر سـال   توزیع می 
شـده اسـت و مردم هم از بازار آزاد مـی خریدند ما 

امسـال وارد شـدیم و توانستیم حتی سـهم جنوب 
اسـتان را هـم بیشـتر کنیـم و بـه قیمـت یارانه ای 
در اختیار مـردم قرار دهیـم و می خواسـتیم ثواب 
کنیم کـه کباب شـدیم و هـزار حـرف در موردمان 
زدنـد.  هر سـال بـه جیرفت نهایـت ۲ هـزار قوطی 
بذر مـی رسید.«سـاردویی در مـورد بذر هـای آزاد 
در بـازار گفـت: »بعضـی از کشـاورزان  بـذر یارانـه 
ای گرفتنـد و رفتنـد در بـازار بـه قیمـت آزاد مـی 
فروشـند، اینجـا در جنـوب همـه کشـاورزند، بذر 
یارانـه ای هـم کـه آمـد پیـازکار شـدند.« معـاون 
جهـاد کشـاورزی جنـوب  در پایـان گفت:»حـرف 
هایـی کـه مـی زننـد ،مـا را پشـیمان کرده اسـت 
مـا مـی خواسـتیم دسـت کشـاورز بـذر ۶۰۰ هزار 
تومانـی برسـد ولـی ظاهـرا اشـتباه کردیم.توزیـع 
بذر هم بر اسـاس اینکه  کشـاورزخرده پـا یا عمده 
بـوده، انجـام شـده اسـت و البتـه نیـاز کامـل هیچ 
کدامشـان کامـل بـا  این بـذر رفع نشـده اسـت.« 
ظاهرا امسـال پیاز عالوه بر اینکه اشـک کشاورزان 
جنوبی را در آورده اسـت اشـک جهاد کشاورزی را 
هـم در آورده اما در هر صـورت کشـاورزان مطالبه 
گـر حقـی هسـتند کـه متعلـق بـه آن هـا اسـت و 

گاهی شـفاف سـازی دوای هـر دردی  اسـت.

پیاز اشک کشاورزان و جهاد را در آورد
به گفته رییس جهاد کشاورزی جنوب، سهمیه بذر پیاز یارانه ای جنوب استان بسیار کمتر از اندازه ای است که مورد نیاز کشاورزان است  

  نجمه سعیدی
دبیر تحریریه

علی اصغر خیرخواه معاون 
علوم 

بهداشت دانشگاه علوم پزشکی پزشکی
جیرفتگفت: از ابتدای اسفند 
سال گذشته تاکنون شمار مبتالیان به کرونا در 
جنوب کرمان به3۲ مورد قطعی رسید.»علی 
اصغر خیرخواه« در گفت و گو با خبرنگار 
خبرگزاری شبستان از کرمان جنوب، در 
خصوص وضعیت کرونا در جنوب کرمان، 
گفت: از ابتدای اسفند سال گذشته تاکنون 3۲ 
مورد قطعی ابتال به کووید ۱۹ در جنوب کرمان 
گزارش شده است و چنانچه مردم کرونا را 
جدی نگیرند و همچنین نکات بهداشتی و 
فاصله اجتماعی را رعایت نکرده و از ترددهای 
غیر ضروری پرهیز نکنند با افزایش تعداد 
مبتالیان مواجه خواهیم شد.معاون بهداشت 
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت بیان کرد: تا چند 
روز گذشته به نظر می رسید روند ابتال به کرونا 
در جنوب کرمان تا حدودی به ثبات نسبی 
رسیده است و ما امیدوار بودیم که شاهد روند 
کاهشی در این منطقه باشیم اما متاسفانه 
ظرف ۲۴ ساعت گذشته ۲ مورد مثبت جدید 
ابتال به این بیماری در جنوب کرمان گزارش 
شد که نشان از عدم رعایت نکات بهداشتی و 
فاصله اجتماعی از سوی مردم دارد.وی افزود: 
دستیابی به روند ثبات نسبی و حتی کاهشی 
منوط به رعایت نکات بهداشتی از سوی مردم 
و تعامل آنها با همکاران ما در مراکز بهداشتی 
است.خیرخواه در خصوص ابتالی گروه های 
سنی به کووید ۱۹ اظهار کرد: قبال گفته می 
شد ممکن است کودکان به این بیماری مبتال 
نشوند اما با گذشت چند ماه از شیوع این 

بیماری در دنیا، در برخی از کشور ها مواردی از 
ابتالی کودکان به این بیماری گزارش شده 
است.معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 
جیرفت ادامه داد: بنابراین به نظر می رسد این 
ویروس به تمامی گروه های سنی سرایت کند 
البته خوشبختانه تاکنون مورد مثبتی از 
ابتالی کودکان در جنوب کرمان به کووید ۱۹ 
گزارش نشده است.وی طرح فاصله گذاری 
اجتماعی را طرحی موثر در کاهش خطر ابتال 
به کرونا قلمداد کرد و افزود: با اجرای طرح 
فاصله گذاری اجتماعی انتقال ویروس کرونا 
کمتر شده و همچنان امیدواریم مردم با رعایت 
فاصله اجتماعی و نکات بهداشتی نسبت به این 
بیماری حساس بوده و کرونا را جدی بگیرند.
خیرخواه بیان کرد: با توجه به بازگشایی 
تعدادی از اصناف مردم باید رعایت نکات 
بهداشتی و فاصله اجتماعی را رعایت کرده و 

ترددهای غیرضرور پرهیز کنند و مغازه داران 
نیز باید نسبت به رعایت نکات بهداشتی و 
ضدعفونی کردن فضای فیزیکی کسب و کار 
خود اهتمام ورزند.معاون بهداشت عنوان کرد: 
مردم در صورت مشاهده عدم رعایت نکات 
بهداشتی از سوی مغازه داران می توانند 
مطالبه گری کرده و موارد تخلف را گزارش 
داده تا با اصناف متخلف برخورد قانونی شود.
وی در خصوص تاثیر دمای هوا بر روند ابتال به 
کرونا، ابراز کرد: تاکنون شواهد اثبات شده ای 
دال بر تاثیر افزایش دما و گرمی هوا بر کاهش 
بار این بیماری وجود ندارد اما امیدواریم با 
افزایش دما فعالیت و انتقال این ویروس از 
طریق سطوح و اجسام کاهش یافته ولی 
کماکان خطر انتقال فرد به فرد وجود دارد و با 
رعایت فاصله اجتماعی می توان احتمال خطر 

انتقال را کم کرد.

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــاون بهداش مع
ــزار نفر در  ــون و 3۰۰ ه ــک میلی کرمان گفت: ی
اســتان کرمــان از نظــر ابتــال بــه ویــروس کرونا 
غربالگــری شــده انــد کــه مــوارد ابتــال در ایــن 
ــید  ــه است.س ــش یافت ــداری کاه ــتان مق اس
ــنبه  ــر دوش ــی عص ــدی طباطبای ــد احم وحی
ــی  ــزود: در دوران اپیدم ــری اف ــت خب در نشس
ــی  ــاران یک ــا بیم ــاس ب ــراد در تم ــی اف ردیاب
ــن  ــورزان و مراقبی ــه به ــت ک ــی اس از کارهای
ســالمت انجــام می دهنــد.وی بیــان کــرد: 
نتقــال ویــروس کرونــا  قطــع زنجیــره ا
در گــروی کاهــش احتمــال انتقــال در هــر 
ــا و کاهــش  ــاس ه ــداد تم ــاس، کاهــش تع تم
ــت. ــاری اس ــی بیم ــت زای ــان عفون ــدت زم م
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــاون بهداش مع
ــای  ــی ه ــق بررس ــت: طب ــار داش ــان اظه کرم
صــورت گرفتــه در ۱۰ روز اول اســفندماه 
ــاری دارای  ــن بیم ــری ای ــرایت پذی ــزان س می
نــرخ چهــار و در ۱۰ روز اول فروردیــن مــاه 
ســرایت پذیــری ایــن بیمــاری دارای نــرخ 
۲.۵۲ بــوده اســت.وی بــا اشــاره بــه بازگشــایی 
ــزود:  ــا اف ــر اپیدمــی کرون ــر آن ب ــوف و تاثی صن
طبــق مصوبــه ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا، از 
ــاف  ــی اصن ــا تمام ــت تقریب ــدای اردیبهش ابت
بجــز اصنــاف پــر ریســک شــروع بــه  کار 
کرده اند.احمــدی طباطبایــی تاکیــد کــرد: 
ــم  ــر کنی ــه ای را صب ــک هفت ــک دوره ی ــد ی بای
ــری در  ــه تاثی ــایی چ ــن بازگش ــم ای ــا ببینی ت

ــور  ــتان و کش ــطح اس ــی در س ــت اپیدم وضعی
خواهــد داشــت، امــا بازهــم تاکیــد داریــم 
ــروس  ــن وی ــت از ای ــه خــواب غفل کــه مــردم ب
ــا  ــرا کرون ــد و خیالشــان راحــت نشــود زی نرون
ــردش  ــه در حــال گ ــان در ســطح جامع همچن
اســت.وی ادامــه داد: منتظــر تصمیمات ســتاد 
ــا  ــه ب ــروس در رابط ــا وی ــا کرون ــه ب ــی مقابل مل
تعطیلــی مــدارس هســتیم، امــا احتماال نســخه 
ــرای تمامــی مناطــق کشــور پیچیــده  واحــد ب
ــوع  ــه براســاس ن ــر منطق نخواهــد شــد و در ه
وضعیــت اپیدمــی تصمیــم گیــری بومــی 
گرفتــه خواهد شــد.معاون بهداشــتی دانشــگاه 
ــی از  ــرد: یک ــان گ ــان بی ــکی کرم ــوم پزش عل
ــت  ــن اس ــمند ای ــذاری هوش ــی فاصله گ معان
ــطح  ــا در س ــه کرون ــال ب ــوارد ابت ــر م ــه اگ ک
جامعــه ماننــد قبــل رونــد افزایشــی پیــدا 
کنــد دوبــاره ادارات، اصنــاف تعطیــل و بــه 

روال قبــل برخواهنــد گشــت بنابرایــن در 
ــار  ــرد و رفت ــوه عملک ــرح نح ــن ط ــرای ای اج
مــردم بســیار حائــز اهمیــت اســت.وی تصریــح 
ــه مــردم هشــدارهای الزم  ــرای آنکــه ب کــرد: ب
بــرای برخــورد صحیــح بــا ایــن ویــروس را ارائه 
دهیــم، آمــار را عیــن واقعیــت اعــالم می کنیــم 
ــدا  ــور را پی ــن تص ــردم ای ــم م ــرا می خواهی زی
ــادی  ــرل وضعیــت ع ــد کــه بیمــاری کنت نکنن
ــی  ــان را م ــن اطمین ــن ای ــت بنابرای ــده اس ش
دهیــم کــه تمامــی آمــار ارائــه شــده صحیــح و 
دقیــق اســت.احمدی طباطبایــی گفــت: عالئم 
تنفســی همچــون تنگــی نفــس، ســرفه و تب از 
عالئم قالــب بیمــاری کرونا بــوده امــا در موادی 
ممکــن اســت فــرد در ابتــدای ایــن بیمــاری بــا 
عالئــم گوارشــی روبــرو شــده و کاهــش حــس 
بویایــی نیــز مــی توانــد یکــی از عالئــم بیماری 

ــد. ــا باش کرون

یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر دراستان 
غربالگری کرونا شدند

شمار مبتالیان به کرونا در جنوب کرمان
 به ۳۲ مورد  رسید

مسلم مروجی فرد گفت: مقرر شد جنوب کرمان 3۰ هزار تُن 
خرمای مضافتی برای تنظیم بازار در ماه مبارک رمضان را تامین 
کند که این امر به تولید کننده و مصرف کننده کمک خواهد کرد.به 
گزارش خبرگزاری شبستان از کرمان جنوب، جلسه ستاد تنظیم 
بازار کشور به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.»مسلم مروجی 
فرد« در این خصوص گفت: با پیگیری های انجام شده توسط 
سازمان صمت جنوب کرمان، جلسه تنظیم بازار کشور با محوریت 
محصوالت کشاورزی جنوب کرمان تشکیل شد.رئیس سازمان 
صمت جنوب کرمان افزود: در این جلسه تصمیمات الزم برای 
حل مشکالت مربوط به محصوالتی چون پیاز، گوجه و مخصوصا 
خرمای تولیدی منطقه گرفته شد.وی بیان کرد: در همین راستا 
مقرر شد جنوب کرمان 3۰ هزار تُن خرمای مضافتی برای تنظیم 
بازار ماه مبارک رمضان را تامین کند که این امر به اقتصاد تولید 
کننده و مصرف کننده کمک خواهد کرد.مروجی فرد اظهار کرد: 
بنابراین کشاورزانی که در سردخانه ها خرمای مضافتی دپوی 
شده دارند، برای فروش این محصول به معاونت بازرگانی سازمان 
صمت جنوب کرمان مراجعه کنند.گفتنی است؛ این جلسه با 
حضور معاون بازرگانی و مدیرکل تنظیم بازار وزارت صمت رئیس، 
معاون امور صنایع و معاون بازرگانی سازمان صمت جنوب کرمان، 
فرماندار جیرفت و نماینده سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان 

برگزار شد.

گزارش
ایرنا

جنوب کرمان تامین کننده 3۰ هزار 
تُن خرمای مضافتی ماه رمضان شد

پروژه های آبخیزداری مانع 
بروز بحران در منوجان

توزیع بذر یارانه ای در جنوب مشکالتی را به وجود آورد

از ابتدای اسفند سال گذشته تاکنون شمار مبتالیان به کرونا در جنوب کرمان به3۲ مورد قطعی رسید

محمد یکی از سالمندانی است که در کنار خیابان به تماشای رفت و آمد خوش نشین های کوهپایه کرمان 
نشسته است.وی می گوید: زمینی برای کشاورزی باقی نمانده است و تمام زمین ها به افرادی که از شهر 
به روستاها آمده اند فروخته شده و ما هم بیکار شده ایم.اکثر روستاییان ترجیح می دهند زمین ها را به 
متقاضیان بفروشند چون درآمد کشاورزی ما بســیار اندک است.وی ادامه داد: اکثر روستاییان ترجیح 
می دهند زمین ها را به متقاضیان بفروشند چون درآمد کشاورزی ما بسیار اندک است اگر سری به وامق 
آباد بزنید می بینید زمین های کشاورزی روستاییان حاال دیوار و سیمان و آجر شده و در حالی که کشاورزان 

خانه نشین شده اند شهرنشین ها در حال تفریح هستند و این سرنوشت اکثر روستاهای کوهپایه است.

رنا
 ای

س:
عک

رنا
 ای

س:
عک

رنا
 ای

س:
عک

هر
 م

س:
عک

ان
گار

رن
خب

اه 
شگ

 با
س:

عک

صورت جلسه اگهی 
نظـر بـه اینکـه اجـرای احـکام کیفـری دادسـرای عمومی وانقـاب کهنـوج در نظر 
دارد در پرونـده کاسـه پیوسـت فـی مابیـن اجرای احـکام این شـعبه به طرفیت 
اقـای مهـرداد وزیـری فرزنـد :فتـح هللا نسـبت بـه مزایـده وفـروش دو دسـتگاه 
خودرو سـواری با مشـخصات 1- پراید سـفید مدل 1395به شـماره شاسـی 881716و شماره 
موتـور 5685656و2- پـژو 405نقـره ای مـدل 89بـه شـماره شاسـی 12489017310و شـماره 
موتـور 510607بـه مالکیـت مهـرداد وزیـری فرزند:فتـح هللا اقدام نمایـد لذا از کلیه کسـانی که 
تمایـل بـه شـرکت در مزایـده فـوق را دارنـد دعـوت بعمـل مـی ایـد در روز سـه شـنبه مورخـه 
1399/02/23سـاعت 09:30در ایـن اجـرای احـکام حاضـر شـوند ضمنـا برنـده مزایـده کسـی 
خواهـد بـود که باالترین پیشـنهاد وده درصد از قیمت پایه را نقدا به صندوق دادگسـتری تودیع 
نمایـد وکسـانی که تمایل به شـرکت در مزایـده را دارند می توانند تا یک هفته قبـل از مزایده با 
هماهنگـی اجـرای کیفـری از خودروهای فوق در پارکینـگ مورد نظر بازدید بعمـل اورند .دادیار 

اجـرای احـکام کیفـری دادسـرای عمومـی وانقاب کهنـوج حلیمه پور بهـزادی .
دادیار شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی وانقاب شهرستان کهنوج 
حلیمه پور بهزادی .م الف :31 

بــر اســاس اعــالم دبیرخانــه ســتاد ســاماندهی 
حمایــت از مشــاغل خانگــی همــه مجوزهــای 
ــان  ــه پای ــخ اعتبارشــان ب ــه تاری مشــاغل خانگــی ک
ــنا،  ــزارش ایس ــود.به گ ــد می ش ــوی تمدی ــالع ثان ــا اط ــیده ت رس
اخیــرا مجوزهــای مشــاغل خانگــی بــا همــکاری دبیرخانــه 
ســتاد ســاماندهی و حمایــت از مشــاغل خانگــی و واحــد فنــاوری 
ــاه  ــاون، کار و رف ــول اداری وزارت تع ــات و تح ــات، ارتباط اطالع
ــه صــورت الکترونیکــی صــادر مــی  ــه طــور کامــل ب اجتماعــی، ب
ــد  ــه منظــور شــفافیت و تســهیل گری در فرآین ــدام ب شــود.این اق
ــان  ــش زم ــدف کاه ــا ه ــی و ب ــاغل خانگ ــای مش ــدور مجوزه ص
ــور  ــام ام ــریع در انج ــان و تس ــت متقاضی ــن رضای ــه، تامی و هزین
ــالن و  ــان، گی ــالم، کرم ــتانها ای ــدا در اس ــه و در ابت ــورت گرفت ص
ــر  ــس از آن در سراس ــی و پ ــکل آزمایش ــه ش ــی ب ــان جنوب خراس
کشــور بــه اجــرا در مــی آید.مــدت زمــان دریافــت مجــوز مشــاغل 
خانگی بســته بــه نوع طــرح متفــاوت اســت و ممکــن اســت برخی 
ــند و  ــط باش ــع ذیرب ــتر مراج ــی بیش ــد بررس ــا نیازمن ــرح ه از ط

ــند. ــه برس ــه نتیج ــری ب ــان کمت ــا در زم ــرح ه ــی از ط برخ

همه مجوزهای مشاغل خانگی 
تا اطالع ثانوی تمدید شد

خبر
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صد سال تنهایی
رمان صد سال تنهایی حاصل ۱۵ ماه تالش و کار گابریل 
گارسیا مارکز است که به گفته ی خود او در تمام این مدت 
خود را در خانه حبس کرده است. جذابیت رمان صد سال 
تنهایی از عنوان  آن آغاز می شود. عنوانی که مخاطب را با خود 
درگیر می کند و او به فکر فرو می برد. تنهایی آن هم صد سال!
هیچ شکی نیست که کتاب صد سال تنهایی یکی از 
مشهورترین و پرفروش ترین آثار در حوزه ادبیات داستانی 
در سطح جهان است. این کتاب باعث شد مارکز در سال 
۱۹۸۲ برنده ی جایزه نوبل ادبیات شود. در توصیف آثار او که 

جایزه نوبل را برای او به ارمغان آورد نوشته اند:
به خاطر رمان ها و داستان های کوتاهش، که در آن جهان 
واقع گرایانه و رئالیستی در یک جهان پرشده از تصویرهای 
خیالی به هم می پیوندند که بازتاب دهنده زندگی و 

درگیری های یک قاّره است.
رمان صد سال تنهایی داستان زندگی شش نسل یک خانواده 
از اهالی آمریکای جنوبی است که در دهکده ای به نام ماکوندو 

زندگی می کنند.
ماجرای کتاب از صحنه اعدام سرهنگ آئورلیانو بوئندیا آغاز 
می شود. درحالیکه مقابل جوخه اعدام ایستاده و خاطرات 
گذشته اش را مرور می کند، یعنی زمان آغاز به وجود آمدن 
دهکده ماکوندو زمانی که جهان چنان تازه بود که بسیاری 
چیزها هنوز اسمی نداشتند و برای نامیدنشان می بایست با 

انگشت به آنها اشاره کنی.

مغزهای کوچک زنگ زده
شهروز )نوید محمدزاده ( : چرا به همه میگی دایی ؟؟؟
)نوید پورفرج( : چون اگه دعوا شد یارو فحش مادر نده !

دیالوگ
فیل شاه/ انیمیشن سینمایی ایرانی محصول گروه هنر پویا است که کارگردانی آن 
بر عهده هادی محمدیان و بامدیریت تولید مهدی پاکدل و تهیه کنندگی آن بر عهده 

حامد جعفری بوده است.

فیلم
کش بازی/حداقل سه نفر باید در این بازی شــرکت کنند دو نفر که کش را به کمک 
پاهایشــان بگیرند و یک نفر که از روی کش بپرد. تعداد افرادی که کش را می گیرند 
می تواند بیشتر هم باشد. این بازی چندین مرحله دارد که هر کدام اسم مخصوصی دارد.

بازی های محلی

عشــق حقیقــی نمیتوانــد در میان 
جمعیت زمین شیوع پیدا کند

چرا که به ندرت رخ میدهد.
بگذار آنان که عشق حقیقی را نیافته اند 
بگویند هرگز چنین چیزی وجود ندارد

چنین باوری
مرگ و زندگی را برای شــان آسوده تر 

خواهد کرد

عکس: پگاه قدیری
زندگی عشایر جنوب سخت می گذرد

عشایر جنوب کرمان مشکات فراوانی در تامین نیازهای 
اولیه دارند

فصل کوچ رسیده و عشایر جنوب کرمان چشــم انتظار قول های عملی نشده مسئوالن 
نشسته اند عشایری که مجبورند هوای گرم سیاه چادر را به دلیل محدودیت های کوچ تحمل 
کنند.به گزارش خبرگزاری تسنیم از جیرفت، ییالق و قشالق عشایر با هدف دسترسی به 
علوفه مرتعی تازه برای تعلیف احشام و اهتزاز از گرما و سرمای شدید انجام می گیرد و چه 
خوب است که انجام هر دو به موقع و سر وقت انجام شود چرا که اگر چنین نباشد مردم دچار 
ضرر و زیان های مالی زیادی می شوند.عشایر در سرزنده ترین شرایط طبیعت وارد ییالق 
می شوند و آنجا را در حالت پژمردگی طبیعت ترک می کردند، امروزه عشایر شیوه زیستی 
متفاوت و جدای از شیوه زیست شهری و روستایی دارند یکجانشین نیستند و در چادرهای 
زیبایشان در دامن دشت ها و کوهستان  ها به دور از وسایل سرمایشی و گرمایشی زندگی 
می  کنند. عشایر جنوب کرمان نیز سال  های سال است که به این شیوه زندگی می  کنند، 
از ییالق به قشالق می روند و از قشالق به ییالق کوچ می  کنند و در این مسیر سختی  های 
زیادی را به جان و دل می  خرند اما چاره ای جز این ندارند.عشایر در هنگام استقرار در نواحی 
قشالقی و ییالقی مشکالت زیادی تحمل می کنند از جمله سختی های مسیر کوچ و نبود 
امکانات بین راهی آزار دهنده تر از هر مســاله ای آنان را زجر می دهد.بارندگی های نوروز 
امسال در مناطق قشالقی و از سویی سردی هوا در مناطق ییالقی موجب تاخیر در آغاز 
کوچ بهاره عشایر به مراتع ییالقی شده است و مسئوالن هم به دالیلی اجازه کوچ نمی هند 
در صورتی که زندگی عشــایر در این گرمای هوا در چادرهای گرم غیر قابل تحمل است 
و باید در این زمینه چاره ای اندیشیده شود.سعداهلل پاینده از عشایر بزرگ این منطقه در 
گفت وگو با خبرنگار تسنیم با بیان اینکه بسیاری از مسیرها سخت گذر است، اظهار داشت: 
بیشتر راه های کوچ نیز به رودخانه منتهی می  شود که گذشتن از رودخانه مشکالتی را به 
دنبال دارد.وی عنوان کرد: به ما اجازه کوچ نمی دهند مگر می شود در این گرمای هوا داخل 
چادر زندگی کرد؟رحیم مهنی یکی دیگر از عشایر جنوب کرمان نیز در این باره در گفت وگو 
با تسنیم عنوان کرد: عشایر جنوب کرمان مشکالت زیادی دارند، این مشکالت از قدیم 
بوده و هیچ گونه توجهی به آنها نشده اســت.وی اظهارداشت: ما حتی اسکان هم نداریم، 
آب شرب هم ماهی یک بار بین ما توزیع می شود و در هر ماه دو هفته باید از آب رودخانه 
استفاده کنیم که اصال بهداشتی نیست.مهنی عنوان کرد: اگر ما ذخایر مملکت هستیم 
پس چرا هیچ گونه توجهی از طرف مسئوالن به ما نمی شود.قدرت محمدی یکی دیگر از 
عشایر جنوب کرمان به تسنیم گفت: هر ساله برای کوچ با مشکل روبه رو هستیم، جاده ها 
بعد از بارندگی تیغ زنی نمی شوند و به ســختی عبور و مرور انجام می شود.حمزه احمدی 
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در رابطه 
با کوچ عشایر از قشالق به ییالق گفت: طبق بخشنامه مقرر شده است تا ۲۰ اردیبهشت 
ماه محدودیت کوچ به مناطق ییالقی انجام شود که می طلبد عشایر محترم به خاطر حفظ 
مراتع از کوچ جدا خوداری کنند.وی تصریح کرد: امسال نیز به دلیل شیوع بیماری کرونا 
و رعایت نکات بهداشتی همچنین بارندگی های ییالقی و سردی هوا به هیچ وجه زودتر از 
تاریخ اعالم شده نباید کوچ انجام شود.احمدی خاطرنشان کرد: در صورت هرگونه مشاهده 
از سرپیچی قانون جدا با متخلفین برخورد می شود چرا که اگر چنین قانونی گذاشته شده 
است به نفع خود عشایر تعیین شده است.وی با اشاره به اینکه با ماندگاری عشایرمشکالت 
آنها بر طرف می شود، گفت: هرگونه مشکلی که در این زمینه وجود داشته باشد با همکاری 
ادره کل عشایری برطرف می شود.وی تصریح کرد: بر اساس تقویم کوچ، دام عشایر باید 
مدتی در حدود ۱.۵ تا ۲ ماه را در میان بندهای مســیر کوچ چرا کند تا فرصت رویش از 
گیاهان مراتع ییالقی گرفته نشود.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان افزود: 
اگر دام عشایر زودتر از تقویم کوچ وارد مناطق ییالقی شود به دلیل اینکه گیاهان مرتعی 
هنوز به گل ننشســته اند، به مراتع خســارت زیادی وارد خواهد شد.احمدی گفت: از 
ســوی دیگر خروج دیرهنگام دام از مناطق گرمسیری نیز به مراتع میزبان در مناطق 
قشالقی آسیب خواهد رســاند که تنها راه جلوگیری از این دو آسیب، چرای دامها در 
مراتع حدفاصل مناطق قشالقی و ییالقی است.اسالم شاهرخی مدیر کل امور عشایری 
جنوب کرمان نیز در گفت وگو با تســنیم با اشاره به مشــکالت عشایر جنوب کرمان، 
گفت: اکثر واگذاری های طرح های اسکان در دهه ۷۰ تا ۸۵ اتفاق افتاده و تعدادی از 
عشایر از طرح های اسکان بهره مند شده و تعدای نیز متاسفانه با مشکل برخوردند. وی 
با بیان اینکه امروزه امکان واگذاری طرح اسکان وجود ندارد، عنوان کرد: محدودیت 
منابع آبی در دشت های هفت شهرســتان باعث شده است که واگذاری محدود حتی 
وجود نداشته باشد.شاهرخی با تاکید بر اینکه ابتدائی ترین امکانات عشایر در اختیار 
آنها قرار نگرفته است، بیان کرد: تعدادی از عشــایر هنوز با مشکل آب شرب روبه رو 
هستند، چرا که خدمات آبرسانی با امکانات موجود زمان می برد و آبرسانی با تانکر با 
مشکل مواجه است و با توجه به محدودیت های منابع مالی نتوانسته ایم حتی نیاز اولیه 
که آب شرب است را تامین کنیم.وی با بیان اینکه اگر جایی چاه آب قابل فروش باشد 
اداره عشــایری با برنامه ریزی، چاه را خریداری و در اختیار عشایر قرار می دهد گفت: 
شرایط جامع عشایری شرایط سختی اســت و جامعه عشایری بسیار پراکنده است و 

ساماندهی آنها با مشکل مواجه است.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

کلوت شهداد
کلوت شهداد کرمان به عنوان یک جاذبه ی 
منحصر به فرد و طبیعی ایران شناخته می 

شود و نمونه ای از آن در منطقه یوتا ایاالت متحده وجود دارد. چشم انداز 
ماورایی و وهم آلود کلوت های شهداد ساالنه توریست های بسیاری را از 

داخل و خارج از کشور به سمت خود جذب می کند.

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

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

سازند.

در سال گذشته در چنین روزی کاغذ وطن به 
مشکات شهری فاریاب پرداخت.

جاذبه

صنایع

سال گشت

معـاون وزارت صمـت وعـده داد کـه بـه ازای هـر شـاغل ۱۲میلیـون تومـان 
isna.news تسـهیالت پرداخـت مـی شـود./ از صفحـه

اجاره ی ملک های تجاری بنیاد مستضعفان در اردیبهشت بخشیده شد.
tabnak از صفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

در  پهنه ِی  جنگ  مالک  ثانی  بود

او رخصتش از پیر   جمارانی   بود

ارکان  ستم  ِز غِرَشش   می لرزید

او قاسم و شهرتش سلیمانی   بود

شاعر : مهدی جاللی

دلُم بی راهه کاچاکی  ِک  و رو

اسیر  بُشِک  تریاکی  ِک  و  رو

ُمنی هشتِه خماِر ِچشِم مستی

همه ء بار و بَنش ساکی ِک و رو

شاعر : محمد پای بست

ُموُن یاد تو هُمشو غرصه دارین

به مث ابر سیاهی، هی ابارین

گریواُدم بیادت ای تَِک سر

برین بی یارم ای کهنو بیارین

شاعر : منصور رییسی

         در توییتر چه می گویند؟

ســاخت بزرگترین ورزشــگاه فوتبال جهان در چین آغاز ترددهای بین استانی بعد از یک ماه محدودیت
آغاز شد

افت ۱3 درصدی تولید خودرو


