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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1399 اردیبهشــت   3 چهارشــنبه         721 پیاپــی  شــماره  چهــارم           ســال 

در دیدار پورابراهیمی با وزیر جهاد کشاورزی انجام شد؛

موافقت وزیر جهاد کشاورزی برای 
حل مشکالت مناطق سیل زده استان

1

سنا
 ای

س:
عک

جنوب استان در مسیر زراعت چوب

زندانیان استان در صورت داشتن شرایط الزم، آزاد می شوند

به گفته مدیر کل منابع طبیعی جنوب استان، طرح های زراعت چوب و باد شکن های بیولوژیک در سراسر جنوب 
استان قابل اجرا هستند

حذف سال تحصیلی 
دانشجویان منتفی است

مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم: 
اگر دانشجو خودش و یا یکی از اعضای خانواده اش 

مبتالبه کرونا شده باشند این امکان وجود دارد که درخواست حذف نیم سال 
را بدهد و برخی از دروس امتحان  پایان ترم ندارند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در سفر خود به 
شهرستان ریگان گفت: با توجه به اینکه استان کرمان 

یکی از غبار خیز ترین استان های کشور اســت، برای مهار گرد و غبار برنامه 
های بلند مدتی تدوین شده که در استان اجرایی خواهد شد.

در ۲۴ ساعت گذشته تست ۱۱ نمونه دیگر کرونا در 
استان کرمان مثبت شد،آمار مبتالیان دیروز به تفکیک 

دانشگاه های علوم پزشکی سطح استان به شرح زیر است:حوزه دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان: ۶ نفر،حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان: ۳ نفر،حوزه دانشگاه 

علوم پزشکی سیرجان: ۱ نفر وحوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت: ۱ نفر است.

۵۷۵ نفر؛ تعداد مبتالیان 
به کرونا در استان

رئیس کل دادگستری استان کرمان: زندانیانی که به مرخصی رفته اند،می توانند، در صورت داشتن شرایط الزم از موارد قانونی آزادی مشروط تعلیق، 
تعویق مجازات، تغییر و تبدیل مجازات استفاده کرده و آزاد شوند

مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی:

اختصاص 72 میلیارد 
تومان به مهار

 گرد وغبار در کرمان
صفحه1را 
بخوانید
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بخوانید
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ادامه مطلب رادر 
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مسئولیت پذیری 
اجتماعی در قبال کرونا

پیمان شهامت
یادداشت مهمان

جامعه انسانی مرکب از انسان هایی با 
شخصیت های متفاوت است اما فرهنگ 
عمومی و اجتماعی وجه مشخصه یک 
ملت و مردم یک جامعه را نمایان می کند.
در فرهنگ عمومی، ارزش ها و هنجارهایی 
وجود دارد که در فرآیند اجتماعی شدن، 
ارتباطات خانوادگی، روابط فرزندان 
در مدرسه و دانشگاه و جامعه آموخته 
می شود و افراد جامعه به تدریج نسبت 
به جامعه بشری دارای احساس ، ادراک 
، رویکرد و نگرش می شوند.این فرآیندها 
و تحوالت مبنای بسیاری از انگیزش ها را 
در فرد بوجود می آورند و جهت و هدف 
تالش های فردی را تعیین می کنند، 
بطوری که یک انسان همه توان و انرژی 
خود را بصورت مستمر در خدمت رسیدن 
به اهدافش بکار می گیرد. افراد متعهد در 
جامعه کسانی هستند که دارای ارزش 
و صاحب نگرش های مثبت اجتماعی 
هستند و از درون خود را ملزم به رعایت 
هنجارهای اجتماعی می دانند. این 
تعهد باعث می شود تا افراد خودشان را 
مسئولیت پذیر و پاسخگو بدانند و برای 
ایفای نقش های مختلف خانوادگی، 
اجتماعی، مذهبی و سیاسی که بر عهده 
آنها گذاشته شده است، تالش کنند.
بفرض مثال در شرایط کنونی که جامعه 
نیازمند یکدلی و همفکری برای مقابله 
با ویروس کرونا است باید افراد با حس 
مسئولیت پذیری بیشتر و احساس وظیفه 
در مقابل سالمت دیگران به پویش های 
مهار کرونایی و قطع زنجیره این ویروس 
که همانا در خانه ماندن و رعایت توصیه 
بهداشتی است بپیونند.پاسخگویی و 
مسئولیت پذیری مشتمل بر داشتن برنامه 
شغلی و زندگی، مدیریت منابع و مصارف، 
عام گرایی و تصمیم گیری های معقول 

فردی و اجتماعی است.

اختصاص 72 میلیارد 
تومان به مهار 

گرد وغبار در کرمان
موافقت وزیر جهاد کشاورزی برای حل مشکالت 

مناطق سیل زده استان

در دیدار پورابراهیمی با وزیر جهاد کشاورزی انجام شد؛

 ایرنـا - مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت 
اسـتان کرمان از تخصیص ۷۲ میلیـارد تومان 
اعتبـار بـه مهـار گـرد و غبـار موجـود در این 

اسـتان خبـر داد.
مرجـان شـاکری روز سـه شـنبه در سـفر بـه 
شهرسـتان ریـگان در گفت و گـو بـا خبرنگار 
ایرنـا افـزود: شـرق اسـتان کرمـان بـه دلیـل 
وضعیتـی کـه دارد یکـی از مناطقـی اسـت 
که گـرد و غبـار مشـکالتی را بـرای اهالی این 

مناطـق ایجـاد کـرده اسـت.
وی بیان داشـت: برای مهار گرد و غبـار برنامه 
هـای بلنـد مدتـی تدوین شـده که در اسـتان 

کرمـان اجرایی خواهد شـد.
مدیرکل محیط زیسـت اسـتان کرمـان افزود: 
کویر لوت و به طبع آن اسـتان کرمـان یکی از 
غبارآلودتریـن مناطق از نظر وجـود ریزگردها 

در کشـور و نیازمند توجه بیشـتر است.
شـاکری بیـان داشـت: خشکسـالی و افـت 
آب سـفرهای زیرزمینـی موجـب افزایـش 
گـرد و غبـار در شـرق اسـتان کرمـان شـده 
اسـت.فرماندار ریـگان بـا اشـاره به اینکـه این 
شهرسـتان دومین کانـون بحران گـرد و غبار 
در کشـور اسـت، خواسـتار توجه ویژه بـه این 

شهرسـتان شـد.
امیـن باقری عنـوان کرد: گـرد و غبـار موجود 
در ریگان تا ۷۲ سـاعت بعد از بروز در آسـمان 
این شهرسـتان قابل مشـاهده اسـت و این امر 
آسـایش مـردم را سـلب می کنـد.وی افـزود: 
تاکنون گـرد و غبـار، توفـان شـن و ریزگردها 
۱۶ روسـتای شهرسـتان ریـگان را خالـی از 
سـکنه و ۱۵۰ روسـتا را در محاصره شـن های 

روان قرار داده اسـت. 
فرمانـدار ریـگان خواسـتار اجـرای طـرح 
کمربنـد سـبز در حاشـیه شـهر و روسـتاهای 
کانـون بحـران فرسـایش بـادی در ایـن 

شـد. شهرسـتان 
ریـگان بعـد از خوزسـتان دومیـن منطقـه 
کانون بحران فرسـایش بادی در کشـور است.

ایرنا - نماینده مردم کرمان و راور در 
مجلس شورای اسالمی از پیگیری 
جبران خسارت سیل در شهداد و 
گلباف با کمک وزارت جهاد کشاورزی 
پورابراهیمی  داد.محمدرضا  خبر 
شامگاه دوشنبه در نشست با وزیر 
جهاد کشاورزی به سیل اخیر در 
شهداد و گلباف و خسارت های جدی 
به احشام، باغ ها و مزارع اشاره کرد 
و خواستار پیگیری فوری موضوعات 
مرتبط از طریق وزارت جهاد و بیمه 
های کشاورزی شد.نماینده مردم 
کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی 
عنوان کرد: با توجه به شرایط سخت 
اقتصادی و مشکالت مردم منطقه 
سیل زده اقدام فوری باید صورت گیرد. 
پورابراهیمی نامه ای در این زمینه 
را تقدیم وزیر جهاد کشاورزی کرد و 
وزیر نیز دستور اقدام عاجل برای حل 
مشکالت کشاورزی، باغات و مزارع 
خسارت دیده از سیل از طریق معاونت 
مربوطه و سازمان جهاد کشاورزی 
استان کرمان صادر کرد. براساس این 

گزارش وزیر جهاد کشاورزی نیز در 
این نشست عنوان کرد: تمام تالش 
خودمان را برای حل مشکالت و جبران 
خسارت وارده به سیل زدگان را انجام 
می دهیم و نامه نماینده کرمان و راور 
را در دستور کار داریم تا در حد توان 
مشکالت کشاورزان و دامداران برطرف 
شود. پورابراهیمی در ادامه نشست 
با وزیر جهاد کشاورزی مشکالت 
مربوط به اتحادیه مرغداران استان 
برای تامین خوراک و نهاده های 
دامی، عدم قیمت گذاری مناسب و 
روش خرید تضمین شده مطرح کرد 
و نامه تنظیم شده در این خصوص 
را به نمایندگی از مرغداران استان به 
وزیر ارائه داد.وزیر جهاد کشاورزی 
نیز در این خصوص برای پیگیری رفع 
مشکل قول مساعد داد و عنوان کرد: 
این مباحث مورد قبول ما نیز هست 
و اقدامات الزم جهت رفع آنها انجام 
میدهیم. بررسی وضعیت کشاورزی 
استان کرمان و لزوم ارتقای جایگاه 
کشاورزی از دیگر مباحث مطرح بود 

که پورابراهیمی با ابراز خوشحالی از رای 
اعتماد باالی مجلس به دکتر خاوازی 
بیان کرد: تجارب و تخصص شما در 
حوزه کشاورزی و نحوه تعامل با ارباب 
رجوع و سایر بخشها موجب شده که 
مورد استقبال اکثر نمایندگان مجلس 
قرار گیرید. پورابراهیمی ابراز امیدواری 
کرد این نگاه تخصصی در صورت تعامل 
خوب با مجلس بتواند اتفاقات مثبتی را 
برای بخش کشاورزی کشور در شرایط 
جنگ اقتصادی فراهم کند. وی گفت: 
موضوعات و مباحث کشاورزی کرمان 
اهمیت زیادی دارد و رتبه های اول 
استان در تولیدات کشاورزی نشان 
میدهد که باید استمرار آن را در نظر 
داشته باشیم. در پایان این نشست 
پورابراهیمی درخواست کرد تا وزیر 
جهاد کشاورزی به عنوان اولین سفر 
استانی به کرمان سفر کند و نشست 
مشترکی با مسئوالن و فعاالن این 
بخش جهت بررسی آخرین وضعیت 
کشاورزی کرمان داشته باشد که مورد 

استقبال وزیر قرار گرفت.

یک میلیون واحد صنفی برای اخذ مجوز 
بازگشایی ثبت نام نکردند

معاون مرکز سالمت محیط و کار 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی با بیان این که یک میلیون 
واحد صنفی هنوز برای ثبت نام 
بهداشت  وزارت  سامانه ی  در 
اقدام نکرده اند، گفت: »بیشترین 
ثبت نام ها مربوط به واحدهای 
صنفی و صنعتی کوچک مانند 
خشکشویی ها، خواربارفروشی ها و 
تعمیرگاه ها است. رتبه ی دوم شامل 
واحدهای اداری مانند بانک هاست و 

مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی نیز از 
نظر ثبت نام برای بازگشایی و اخذ 
مجوز وزارت بهداشت در رتبه ی 
ایرنا  گزارش  هستند«.به  سوم 
سراسری، محسن فرهادی روز سه 
شنبه بیان کرد: »بر اساس مصوبه ی 
ستاد ملی کرونا همه ی اصناف 
تولیدی و خدماتی در مرحله ی 
اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند 
که از ۲۳ فروردین در کشور و از اول 
اردیبهشت در تهران اجرا شد برای 
بازگشایی باید در سامانه ی وزارت 
بهداشت ثبت نام می کردند و پس 
از دریافت پروتکل بهداشتی و دادن 
تعهد رعایت این پروتکل، مجوز 
بازگشایی دریافت می کردند اما 
برخی اصناف هنوز این اقدام را انجام 
نداده اند و فعالیت آن ها غیرقانونی 
»واحدهای  گفت:  است«.وی 
صنفی و صنعتی ثبت نام کرده 
متنوع بوده اند و مراکز بهداشتی 

پمپ  جایگاه های  درمانی،   –
مراکز  صنعتی،  مراکز  بنزین، 
تهیه و توزیع انواع کاالها و مراکز 
خدماتی مختلف را شامل می شود. 
بیشترین  نیز  رتبه بندی  در 
واحدهای صنفی و صنعتی ثبت نام 
کرده به ترتیب در استان های 
تهران، اصفهان و خراسان رضوی 
بوده است«.معاون مرکز سالمت 
محیط و کار وزارت بهداشت 
ثبت نام ها  »بیشترین  فزود:  ا
واحدهای  به  مربوط  نیز 
صنفی و صنعتی کوچک مانند 
خشکشویی ها، خواربارفروشی ها 
و تعمیرگاه ها است. رتبه ی دوم 
داری مانند  شامل واحدهای ا
بانک هاست و مراکز تهیه و توزیع 
ز نظر ثبت نام  مواد غذایی نیز ا
مجوز  اخذ  و  بازگشایی  برای 
وزارت بهداشت در رتبه ی سوم 

هستند.«

طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام 
اقدامات الزم به منظور پیشگیری و مقابله 
با ویروس کرونا، همچون دو ماه گذشته 
کماکان در تمامی شرکت های منطقه 
معدنی و صنعتی گل گهر و با نظارت 
کمیته پیشگیری و مقابله با کرونای 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در حال 
انجام است.گزارش برخی از اقدامات انجام 
شده در این راستا در منطقه معدنی و 
صنعتی گل گهر در دو هفته گذشته به 

شرح ذیل می باشد؛
و  جدید  فرآوری  دفاتر  -ضدعفونی 
قدیم، آزمایشگاه پلی کام، انبار۲۳و۳۵، 
پژوهشکده، کارگاه ۳۰، ساختمان ۴۵، 
کنترل زمان، بانک، حراست، اورژانس، 

پست برق
-مجهز نمودن سایت پیمانکاران به محل 
توزیع چای، آبجوش، آب و .... و توزیع 

غذا با
گذاشتن دو نفر پرسنل تا ساعت ۲۲:۳۰

-تفکیک سرویس بهداشتی، حمام و 
روشویي نفرات قرنطینه پیمانکاران 

شرکت آرمان گهر
-توزیع مرحله پنجم پک ضد عفونی و 

بهداشتی توسط واحد خدمات شرکت 
گهر روش

-بسته کامل بهداشتی جهت پیشگیری 
از ابتال به ویروس کرونا برای پرسنل زیر 
مجموعه شرکت نظم آوران صنعت و 

معدن گل گهر به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان
-استفاده از ماسک در سرویس ایاب و 
ذهاب آرمان گهر و رعایت تعداد نفرات 

در اتوبوس
-ضد عفونی کلیه اماکن اداری، ساختمان 
کنترل، کانکس های پرسنل، کلیه انبارها 
و واحدهای کاری کارخانجات گندله 
سازی شرکت نظم آوران صنعت و معدن 

گل گهر
-ضد عفونی اتوبوس ها، سواری ها و 
ماشین آالت کارخانجات گندله سازی 
شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر

-تب سنجی و رعایت فاصله ایمن در 
اتوبوس های حمل و نقل شرکت نظم 

آوران صنعت و معدن گل گهر
-انجام ضدعفونی در شرکت آرمان گهر 
با پوشش کامل طبق چک لیست شامل 
دفاتر اداری، امور معدن، کوشا معدن، 
دیسپاچینگ، رستوران، انبارها، ایستگاه 

های آتش نشانی، جایگاه های سوخت، 
تعمیرگاه ها، ماشین آالت، رستوران، 
مسجد، آزمایشگاه، سرویس های ایاب 
و ذهاب، سایت پیمانکاران، مرکز پیام، 

حراست، آتشباری و ...
-ضدعفونی کلیه ماشین آالت ملکی و 

پیمانکاران شرکت گهر همکار
واحدهای  اماکن  کلیه  -ضدعفونی 
اداری، کمپ های استراحتی رانندگان 
و پیمانکاران و همچنین سرویس های 

بهداشتی شرکت گهر همکار
-گندزدایی انبارها و اقالم موجود در آنها، 

شرکت گهر همکار
-ضدعفونی کلیه واحدهای تعمیرگاه و 
همچنین مخازن سوخت شرکت گهر 

همکار
-تب سنجی کلیه پرسنل شرکت گهر 

همکار
-ضد عفونی آزمایشگاه مرکزی، حراست، 
ساختمان ۴۵، اورژانس، مخابرات، مسجد، 
حراست درب یک و دو، بلوک های باال تپه، 
کمیسیون معامالت، مدیریت حقوقی، 
آزمایشگاه گندله سازی، اصالح خطوط 

توسط شرکت پاریز پیشرو

-ضد عفونی و گندزدایی کمپ ها و محل 
تجهیز کارگاه، نظافت محل قرنطینه کمپ 
کارگری و پیمانکاران، توزیع ماسک، 
دستکش و محلول ضد عفونی بین پرسنل 
پیمانکار، پاکسازی و ضد عفونی کردن 
و نصب موکت های نو در کمپ قرنطینه 
و کمپ پیمانکاران، خرید سم پاش و 
وایتکس جهت ضدعفونی تجهیز کارگاه 
و کمپ ها، خریداری و نصب تخت های 
کمپ کارگری و پیمانکاران، تعویض دوش 
های حمام معیوب و نصب سر دوشی های 
نو، ضد عفونی و گندزدایی کمپ های 
کارگری و مهندسی در کمپ مشیران 
هماتیت جدید و آماده سازی جهت 

قرنطینه
-ضدعفونی کلیه واحدهای اداری، کمپ 
های استراحتی رانندگان و پیمانکاران 
سرویس های بهداشتی و غیره در شرکت 
گهر همکار در سایت معدن یک و سایت 

۵ و ۶ و ۷
-ضدعفونی کلیه واحدهای تعمیرگاه، 
کانتینرهای تعمیراتی پیمانکاران انبارها و 
سنگ شکن شرکت گهر همکار در سایت 

معدن یک و سایت ۵ و ۶ و ۷

طرح فاصله گذاری اجتماعی و انجام اقدامات الزم به منظور 
پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا در منطقه معدنی و صنعتی گل گهر

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده                           
شماره 98/72/ع

شـركت معدنـی و صنعتی گل گهر )سـهامی عام( در نظر دارد" خدمات راهبری،بازرسـی ، سـرویس ، نگهـداری و تعمیرات 
دسـتگاههای تهویـه مطبـوع گازی )DX(" خـود را از طریـق برگـزاری مناقصـه عمومـی بـه شـركت پیمانكار واجد شـرایط 
واگـذار نمایـد. لذا كلیه متقاضیان می توانند جهت اخذ اسـناد مناقصـه به آدرس الكترونیكـی WWW.GEG.IR  مراجعه 
و اسـناد مذکـور و دسـتورالعمل ارزیابـی كیفـی و فنـی  را بـه همراه فرم پرسشـنامه ارزیابـی تأمین كنندگان از قسـمت - 
مناقصـه و مزایـده  دانلـود نماینـد . مهلت تحویل پاكات سـاعت 9 الی 14 روز سـه شـنبه مـــورخ 99/02/16 در محـــل 
دفتركمیسـیون معــامالت مجتمـع و یـا دبیرخانـه دفتر مرکـزی تهران می باشـد. ضمنًا بازدیـد از محل اجرای پـروژه روز 
سـه شـنبه مـورخ  99/02/09 بـرای متقاضیـان بالمانـع می باشـد ، الزم به ذكر اسـت شـركت معدنی و صنعتـی گل گهر در 

مدیریت قراردادها و معامالت رد یـا قبول پیشـنهادات مختار می باشـد .
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
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مرکز راهیان نور کرمان 
راه اندازی می شود

ایرنا - فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان گفت: مرکز راهیان نور این 
استان در راستای ترویج مکتب سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 
با کمک آموزش و پرورش راه اندازی می شود.به گزارش ایرنا، سردار 
معروفی در دیدار مدیرکل آموزش و پرورش اســتان کرمان با وی 
به مناسبت دوم اردیبهشت ماه سالروز تشکیل سپاه به فرمان امام 
خمینی )ره( خاطر نشــان کرد: ماموریت آموزش و پرورش مهم و 
اساسی است و نگاه حضرت امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری مد 
ظله العالی به آموزش و پرورش فوق العاده و ویژه بوده و هست.وی بیان 
کرد: ماموریت آموزش و پرورش حاکمیتی است و این دستگاه مهم 
نقش موثری در اعتالی فرهنگ کشور دارد.معروفی اظهار کرد: نباید 
به نظام تعلیم و تربیت نگاه قومی و سیاسی داشته باشیم و این دستگاه 
مهم و زیرساختی نباید دستخوش حوادث سیاسی و کوته نگر شود.
فرمانده سپاه ثاراهلل کرمان با بیان اینکه استحکام جامعه از آموزش 
و پرورش نشات می گیرد اظهار داشــت: توجه به آموزش و پرورش 
زمینه ساز کاهش ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی است.حسین 
معروفی تضاد بین خانواده، جامعه و مدرسه را سم فعالیت های تربیتی 
و فرهنگی دانست و بر ارتباط موثر خانواده و مدرسه تاکید کرد.وی با 
اشاره به عضویت بیش از ۷۰ درصد فرهنگیان در بسیج اظهار داشت: 
با این ظرفیت ارزشمند مشکلی در ترویج فرهنگ ایثار شهادت در بین 
دانش آموزان نداریم.معروفی از راه اندازی مرکز راهیان نور در کرمان 
در راستای ترویج مکتب سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی رحمه اهلل 

علیه با همکاری آموزش و پرورش خبر داد.

۵۷۵؛ تعداد مبتالیان 
به کرونا در استان

تعـداد کل مبتالیـان ویـروس کرونـا در اسـتان کرمـان، ۱۱ 
نفـر افزایـش یافـت.در ۲۴ سـاعت گذشـته تسـت ۱۱ نمونـه 
دیگـر کرونا در اسـتان کرمـان مثبـت شـد.بنابراین تعداد کل 
مبتالیان در اسـتان بـه ۵۷۵ نفر رسـیده اسـت.آمار مبتالیان 
امـروز بـه تفکیک دانشـگاه های علوم پزشـکی سـطح اسـتان 
بـه شـرح زیـر اسـت:حوزه دانشـگاه علوم پزشـکی کرمـان: ۶ 
نفر،حـوزه دانشـگاه علـوم پزشـکی رفسـنجان: ۳ نفر،حـوزه 
دانشـگاه علوم پزشـکی سـیرجان: ۱ نفر،حوزه دانشـگاه علوم 
پزشـکی جیرفـت: ۱ نفـر،الزم بـه ذکـر اسـت، دانشـگاه علوم 
پزشـکی کرمـان امـروز تعـداد مبتالیان حـوزه علوم پزشـکی 
جیرفـت را ۲ نفـر اعـالم کـرده کـه ایـن اختـالف آمـاری بـه 
دلیل شـمارش یکی از ایـن ۲ نفـر در آمار دیـروز »کرمان نو« 
اسـت.بر اسـاس گزارش علـوم پزشـکی کرمان در ۲۴ سـاعت 
گذشـته مورد فوتـی در اسـتان نداشـتیم بدین ترتیـب تعداد 
کل فوتـی ها همـان ۵۰ نفر اسـت.همچنین تاکنـون ۳۰۹ نفر 

از ابتـدای شـیوع کرونـا در اسـتان کرمان بهبـود یافتـه اند.

مدیرعامـل باشـگاه شـهرداری 
سـیرجان با بیـان اینکه سـاختار ورزش

فوتبـال بانـوان غلط اسـت گفت: 
بـا  همـراه  مـدرن  فوتبالـی  بـه  رسـیدن 
اسـتانداردهای روز سـاختار حرفه ای تـری 
می خواهد.مهـدی جهانشـاهی مدیرعامـل 
باشـگاه شـهرداری سـیرجان در گفت وگـو بـا 
خبرنگار تسـنیم در کرمان، با اشـاره بـه اینکه 
باشگاه شـهرداری سیرجان در سـال های اخیر 
و پـس از حضـور در لیـگ برتـر فوتبـال بانوان 
موفق به کسـب عناوینـی همچـون قهرمانی و 
نایـب قهرمانـی، معرفـی اسـتعدادها و حتـی 
معرفـی مربـی بـه تیم های ملـی فوتبال شـده 
اسـت اظهـار داشـت: بایـد دیـد کـه ایـن 
موفقیت ها چـه تاثیری بـر رشـد ورزش بانوان 
شهرستان سـیرجان داشـته اسـت.وی با بیان 
بانـوان  فوتبـال  تیـم  شـکل گیری  اینکـه 
شـهرداری سـیرجان در لیگ برتر فوتبال زنان 
ایـران بـه غیـر از کارکردهـای ورزشـی، 
اولویت های دیگـری به ویژه در حـوزه فرهنگی 
برای مجموعه باشـگاه و شـهرداری سـیرجان 
داشـته اسـت گفت: در بخـش ورزش قهرمانی 
بـا ایـن تیـم عناویـن خیلـی خوبـی بدسـت 
آوردیـم و ایـن موفقیت هـا برند ما را در سـطح 
کشـور را ارتقا داده و به تیم و باشگاه شهرداری 
سـیرجان شـخصیت داده اسـت.مدیرعامل 
باشگاه شـهرداری سـیرجان با اشـاره به اینکه 
با تشـکیل این تیم توانسـتیم مباحث فرهنگی 
را از طریـق فوتبـال به جامعـه انتقـال دهیم و 
این تیم بـرای ما کارایـی خیلی باالیی داشـته 
افزود: یکـی از این کارایی هـا در حوزه فرهنگی 
نگرش ما بـه مسـائل اجتماعی بـود.وی با بیان 
اینکـه از طریـق ایـن تیـم بانـوان شهرسـتان 
سـیرجان با ورزش و به خصوص فوتبال بیشتر 
آشـنا شـدند گفت: با موفقیت این تیـم اعتماد 
به نفس و خود بـاوری در جامعه زنـان افزایش 
یافـت و حتـی بـا فوتبـال و تیـم شـهرداری 
سـیرجان جامعـه بانـوان سـیرجانی الگـو 
پذیرشدند.جهانشـاهی بـا ابـراز اینکـه اکنـون 
تب فوتبـال در بیـن بانـوان سـیرجانی فراگیر 
شـده اسـت ادامه داد: در شـهرهای شهرستان 
سـیرجان نیز این امیـد در بین دختـران ایجاد 
شـده کـه بـا ورزش می تـوان بـه لحـاظ 

اجتماعی هـم صاحب جایـگاه خوبی شـد.وی 
بـا بیـان اینکـه سـاختار فوتبـال بانـوان غلـط 
اسـت و هیـچ خالقیتـی از سـوی فدراسـیون 
فوتبـال بـرای توسـعه و رونـق بیشـتر فوتبال 
بانـوان دیـده نمی شـود گفـت: در حالـی کـه 
شـرایط اقتصـادی و فرهنگی حاکم بـر فوتبال 
بانـوان بـا فوتبـال مـردان تفـاوت دارد، هیـچ 
ایده ای برای اسـتفاده از این فضا وجـود ندارد.

مدیرعامـل باشـگاه شـهرداری سـیرجان بـا 
عنـوان اینکـه مشـکل اصلـی فوتبـال بانـوان 
سـاختاری اسـت و چـون بانـوان در سـاختار 
فوتبـال کشـور صاحـب جایگاهـی نیسـتند 
اهمیتـی بـه فوتبـال آنهـا داده نشـده اسـت 
افـزود: بانـوان در هیئـت رئیسـه فدراسـیون 
صاحب یک کرسـی هسـتند، امـا ایـن جایگاه 
و  سیاسـت گذاری  بـرای  الزم  قـدرت 
برنامه ریـزی ایده آل و در شـان بانـوان را ندارد.
فوتبـال  فدراسـیون  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
می خواهد هـر کاری را که بـرای فوتبال مردان 
انجـام می دهـد، بـرای بانـوان نیـز انجـام دهد 
گفت: این در حالی اسـت کـه ما بایـد بپذیریم 
فوتبال بانـوان نوپاسـت و به لحاظ جایـگاه و از 
نظر شـرایط فنی آنهـا خیلی عقب تـر از مردان 
هسـتند و فدراسـیون باید این کمبود و خال را 
بـا برنامه ریـزی قـوی پـر کند.جهانشـاهی بـا 
ابـراز اینکه فدراسـیون فوتبال حتی نتوانسـته 
بسـته های حمایتی و حسـاب  شـده ای را برای 

حضور حامیـان مالی و مشـوقین فوتبال بانوان 
بـرای  کـه  کسـی  افـزود:  کنـد  فراهـم 
سـرمایه گذاری در ورزش پیش قـدم می شـود 
نیـاز بـه حمایـت دارد.وی بـا عنـوان اینکـه 
فوتبـال بانـوان مـا پخـش تلویزیونـی نـدارد و 
برنامه ریـزی آن چنانـی هـم بـرای رشـد آن 
نداریـم گفـت: در صورتـی کـه اگـر بـه ایـن 
آیتم هـا توجـه شـده بـود، سـرمایه گذار خیلی 
بهتـر و آسـان تر بـه آن ورود می کـرد، چـرا که 

هزینه هـای فوتبـال بانـوان بـه مراتـب بـرای 
سـرمایه گذار کمتـر از سـرمایه گذاری در 
فوتبال مـردان اسـت.وی با بیـان اینکـه به هر 
حـال ایـن بازیکنـان چنـد سـال آموزش های 
الزم را دیـده و می بایسـت به چرخـه تیم ورود 
می کردند، تـا منابع انسـانی تیم را به سـرمایه 
انسـانی تبدیـل کنیـم افـزود: البتـه در پایـان 
فصل قبل هـم چند نفـر از بازیکنـان باتجربه و 
ملی پـوش از تیم جدا شـدند، ما مشـکل مالی 

داشـتیم و بودجـه الزم را بـرای حفـظ ایـن 
بازیکنـان را در اختیـار نداشـتیم.مدیرعامل 
باشـگاه شـهرداری سـیرجان بـا بیـان اینکه 
بـه نظـر مـن جوانگرایـی و تولیـد سـرماید 
هزینـه دارد و نتایـج تیـم در ایـن فصـل بـه 
شـکلی پرداخـت هزینـه جوانگرایـی انجـام 
شـده بود ادامـه داد: با همـه ایـن اوصاف در 
دور برگشـت شـرایط تیـم تغییـر کـرده و 
نسـتند در تغییـر  بازیکنـان جـوان مـا توا

نتایـج تیـم موفـق عمل کننـد.وی در پاسـخ 
بـه ایـن سـوال کـه چـرا مسـابقات فوتبـال 
ر  نـوان در بدتریـن زمـان ممکـن برگـزا با
می شـود گفـت: برگـزاری مسـابقات لیـگ 
برتـر فوتبـال بانـوان بـه چنـد دلیـل در این 
سـاعت مناسـب است.جهانشـاهی بـا عنوان 
ز مناطـق غربـی  ینکـه تیم هـای زیـادی ا ا
کشـور در لیـگ برتـر فوتبـال بانـوان حضور 
دارند بیـان کـرد: وضعیـت جـوی در پاییز و 
زمسـتان در ایـن مناطق کشـور اغلـب تحت 
شـعاع سـامانه های بارشی اسـت.وی تصریح 
کـرد: برگـزاری مسـابقات در سـاعات قبل از 
ظهـر به لحـاظ کاهـش هزینه های تـدارکات 
و پشـتیانی بـه سـود تیـم هاسـت، چـرا کـه 
قامـت در  تیم هـا یـک روز کمتـر هزینـه ا
ز  ا پرداخـت می کننـد و پـس ا هتل هـا ر
برگزاری مسـابقات نیـز بالفاصله راهی شـهر 
و دیـار خـود می شـوند.مدیرعامل باشـگاه 
ری  برگـزا فـزود:  ا سـیرجان  شـهرداری 
مسـابقات در ایـن سـاعات از روز بـه لحـاظ 
امنیتی، حضـور کادر اجرایـی و برگزارکننده 
و هـم لحـاظ حضـور بانـوان هـوادار سـاعت 
خـوب و ایده آلـی اسـت.وی در پایـان بیـان 
کـرد: اگـر می خواهیـم فوتبالـی مـدرن و 
همـراه بـا سـاختارها و اسـتانداردهای روز 
دنیـا را در دو بخـش زنـان و مـردان داشـته 
ر  یجـاد سـاختا یـد بـه دنبـال ا باشـیم، با

حرفه ای تری در فوتبال مان باشیم.

کرمان - مدیرکل دامپزشکی کرمان 
جزئیات شیوه ضدعفونی فرآورده دامپزشکی

های دامی در شرایط اپیدمی کرونا را 
تشریح کرد.حسین رشیدی در گفتگو با خبرنگار 
مهر در خصوص ضد عفونی محصوالت دامی در 
شرایط اپیدمی کرونا بیان داشت: اصوالً محصوالت 
دامی را نباید ضد عفونی کرد بلکه محصوالت دامی 
باید در شرایط بهداشتی و دور از آلودگی تهیه شوند.
وی افزود: ما به تمامی مراکز کشتار دام و بسته بندی 
توصیه های الزم را ارائه کردیم تا افراد مرتبط با دام 
مراقبت های بهداشتی را انجام دهند.مدیر کل 
دامپزشکی استان کرمان گفت: افرادی که در صنایع 
کشتار دام و بسته بندی فعالیت دارند از نظر سالمت 
کنترل و چک می شوند ضمن اینکه لوازم حفاظت 
شخصی و بهداشتی در اختیارشان قرار می دهیم تا 
محصوالتی که تولید می کنند احیاناً آلوده نشوند.

رشیدی تصریح کرد: خوشبختانه تاکنون گزارشی 
از اینکه دام ها در انتقال بیماری کرونا به انسان نقش 
داشته باشد مشاهده نشده ضمن اینکه افراد فعال در 
این حرفه مراقبت های الزم را سرلوحه کار خود قرار 
داده اند.مدیر کل دامپزشکی استان کرمان در پاسخ 
به این سوال که دغدغه مردم چگونگی ضدعفونی 
کردن تخم مرغ است و آیا این محصول نیاز به 
شستشو دارد؟ گفت: تخم مرغ نیاز به شستن ندارد 
زیرا در مرغداری ها، مراکز جمع آوری و بسته بندی 
نظارت به صورت کامل انجام می شود و در نهایت 
تخم مرغ در بسته بندی بهداشتی عرضه می شود و 

دیگر نیاز به ضد عفونی تخم مرغ نیست.
لزوم جمع آوری و سامان دهی سگ های ولگرد

رشیدی در پاسخ به این سوال که ترس از کرونا 

باعث شده تا برخی از مردم حیوانات خانگی خود 
را در خیابان ها رها کنند تصریح کرد: خوشبختانه 
تاکنون موردی از انتقال بیماری کرونا از حیوان 
به انسان گزارش نشده اما ما توصیه می کنیم 
شهرداری در بحث جمع آوری و سامان دهی این 
حیوانات اقدام کند.وی افزود: جدا از بحث کرونا 
برخی حیوانات از جمله سگ های ولگرد در انتقال 
بعضی از بیماری های دیگر می توانند نقش داشته 
باشند بنابراین توصیه می کنیم اوالً مردم خودشان 
مراقبت کنند و در ثانی شهرداری ها در خصوص 
جمع آوری آنان از سطح شهر برنامه داشته باشد 
ضمن اینکه تا قبل از شیوع کرونا این بحث مطرح 
بوده و جلسات متعددی پیرامون آن برگزار شده 
است.مدیر کل دامپزشکی استان کرمان گفت: 

بیماری هاری و بیماری های انگلی می توانند از 
طریق سگ های بالصاحب و ولگرد به انسان منتقل 
شود بنابراین شهرداری که مسئولیت جمع آوری 
سگ های ولگرد را بر عهده دارد باید این موضوع را 
مد نظر قرار دهد.وی یادآور شد: حیوانات به صورت 

مکانیکی می توانند در انتقال بیماری نقش داشته 
باشند بنابراین به مردم توصیه می کنیم چنانچه 
حیواناتی در خانه نگهداری می کنند ارتباط آنها 
با حیوان باید کاماًل حفاظت شده باشد و مراقبت 
کنند.رشیدی ادامه داد: اگر شخصی مبتال به 

ویروس کرونا است توصیه می شود با حیوانات 
در تماس نباشد همانطور که ما سطوح و وسایل 
شخصی خود را در بحران کرونا مراقبت می کنیم 
از حیوانات هم که به عنوان ابزار می توانند در انتقال 
بیماری نقش داشته باشند باید مراقبت کنیم.
رشیدی در پاسخ به این سوال که طرح فاصله گذاری 
اجتماعی هوشمند در دامپزشکی چگونه اجرا شده 
گفت: نیروها در دامپزشکی دو بخش هستند بخشی 
که در قالب اکیپ های عملیاتی برنامه های مبارزه با 
بیماری های دامی را بر عهده دارند و ما نمی توانیم 
در این زمان که که کرونا وجود دارد فعالیت های 
بهداشتی و برنامه های مبارزه با بیماری ها را متوقف 
کنیم.وی ادامه داد: اکیپ های عملیاتی ما با رعایت 
نکات بهداشتی الزم و وسایل محافظتی از جمله 

ماسک، دستکش و ماده ضدعفونی فعال هستند.

مدیرعامل باشگاه شهرداری سیرجان:

ساختار فوتبال بانوان استان غلط است

فرآورده های دامی استان در شرایط بهداشتی تولید می شوند 

گزارش
تسنیم

فرآیند ثبت نام کتب درسی اعالم شد  
آخرین مهلت ثبت نام 2۳ خرداد

رئیس اداره تدارکات، پشتیبانی و خدمات آموزش و پرورش استان 
کرمان تاکید کرد: مدیران مدارس نسبت به ثبت سفارش گروهی و 
اولیای دانش آموزان نسبت به ثبت سفارش انفرادی کتب درسی دانش 
آموزان اقدام کنند.جعفری اظهار کرد: ثبت سفارش گروهی و انفرادی 
کتب دوره های آمادگی تکمیلی )پیش دبستانی استثنایی(، دوم تا ششم 
ابتدایی، هفتم ،هشتم و نهم )متوسطه اول(، یازدهم و دوازدهم متوسطه 
دوم )نظری، فنی و حرفه ای و کاردانش( و پایه های یازدهم و دوازدهم 
دوره دوم متوسطه، حرفه ای استثنایی از ۲۴ فروردین ماه جاری آغاز 
شده و تا ۲۳ خرداد ادامه دارد.وی افزود: دانش آموزان و اولیای آنان نیز در 
www. یا www.irtextbook.ir صورت تمایل می توانند از طریق سامانه
irtextbook.com به دو شیوه فردی و گروهی نسبت به ثبت سفارش 
اقدام کنند.جلیل جعفری با اشاره به پایان ثبت سفارش کتب درسی در 
۲۳ خرداد گفت: اطالع رسانی در خصوص ثبت سفارش کتب درسی به 
تمامی دانش اموزان در ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق 
استان ضروری است.وی بر پیگیری ثبت و توزیع کتب درسی در قالب 
پروژه مهر سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ تاکید کرد و از ارزیابی عملکرد 
ادارات آموزش و پرورش در این خصوص خبر داد.جعفری با اشاره به 
تعطیلی مدارس به علت شیوع ویروس کرونا خاطر نشان کرد: آمادگی 
داریم آموزش های الزم را در راستای توزیع و ثبت سفارش کتب درسی 
برای تمامی مدیران مدارس و همکاران اداری به صورت ویدیو کنفرانس 
برگزار کنیم.رئیس اداره تدارکات، پشتیبانی و خدمات آموزش و پرورش 
استان کرمان با بیان این که ثبت سفارش کتاب درسی دانش آموزان بر 
اساس اطالعات موجود در سامانه سناد است، گفت: مدارس باید آخرین 
اطالعات شناسنامه دانش آموزان را در سامانه سناد به روز رسانی کنند.

ــال  ــازمان انتق ــل س ــه ی مدیرعام ــه گفت ــا ب بن
ــی  ــم بالین ــود عالئ ــه از بهب ــر دو هفت خــون، اگ
کســی کــه بــه کرونــا مبتــال شــده بگــذرد؛ چــه 
ــان را  ــزل دوره ی درم ــه در من ــوده و چ ــتری ب ــرد بس ــن ف ای
ــی آر« او  ــت »پی س ــه تس ــه اینک ــروط ب ــرده، مش ــپری ک س
نشــان دهــد هیــچ نشــانی از ویــروس در بــدن نــدارد می تواند 
پالســما اهــدا کنــد تــا بــرای درمــان بیمــاران بدحــال مــورد 
ــه  ــا ک ــن ادع ــا رّد ای ــان عشــقی ب ــرد. پیم ــرار گی ــتفاده ق اس
ــا  ــگان کرون ــند از بهبودیافت ــد و می  فروش ــما را می گیرن پالس
ــه  ــدام کنند.ب ــه اهــدای پالســما اق ــا نســبت ب تقاضــا کــرد ت
ــان  ــری، پیم ــا سراس ــل از ایرن ــه نق ــان ب ــزارش فردای کرم گ
عشــقی روز سه شــنبه، دوم اردیبهشــت ماه، در نشســت 
خبــری ویدیــو کنفرانــس کــه از وزارت بهداشــت برگــزار شــد 
ــگان  ــود یافت ــه بهب ــی ک ــاره ی زمان ــه ســوالی درب در پاســخ ب
ــر  ــرد: »ب ــار ک ــد، اظه ــدا کنن ــما اه ــد پالس ــا می توانن کرون
اســاس اســتانداردهایی کــه اکنــون در بانک خون هــای معتبر 
ــه  ــد اســت، ســخت گیران ــورد تایی ــا م ــورد کرون ــان در م جه
ــه داد:  ــم«.وی ادام ــران انتخــاب کرده ای ــا در ای اســتاندارد را م
ــود  ــه ۲۸ روز از بهب ــانی ک ــد کس ــر می گوی ــتاندارد دیگ »اس
ــر  ــده و اگ ــوب ش ــال او خ ــته و ح ــا گذش ــی آنه ــم بالین عالئ
بســتری بــوده مرخــص شــده یــا اگــر در منــزل مــورد مراقبت 
بــوده و بهبــود یافتــه، آخریــن روزی کــه فــرد بــه یاد مــی آورد 
کــه بهبــود یافتــه مــالک قــرار می گیــرد و ۲۸ روز پــس از آن 
از فرد ســوال می شــود. بــر اســاس اســتانداردهای موجــود، در 
ایــن شــرایط دیگــر فــرد بــه تســت هــم نیــاز نــدارد و می تواند 
اهــدای خــون انجــام بدهــد. حــاال مــا از بیمــاران می خواهیــم 
کــه خــون اهــدا نکننــد و پالســما اهــدا کنند«.عشــقی گفت: 
ــز  ــه ۱۴ مرک ــد ب ــا می توانن ــگان کرون ــود یافت ــون بهب »اکن
ــد«. ــه کنن ــما مراجع ــدای پالس ــرای اه ــور ب ــر کش در سراس
مدیرعامــل ســازمان انتقــال خــون بیــان کــرد: »اگر افــراد بعد 
ــا  ــی از آنه ــت مولوکول ــد تس ــد، بای ــه کنن ــه مراجع از دو هفت
گرفتــه شــود و اگــر بعــد از یــک مــاه مراجعــه کننــد دیگــر به 
هیــچ تســتی نیــاز ندارنــد. بنابراین اهــدای پالســما بعــد از دو 
هفته، شــرط منفــی شــدن تســت مولکولــی کرونــا دارد و بعد 
از ۲۸ روز هیچ شــرطی ندارد«.عشــقی در پاســخ به ســوالی در 
مــورد گروه هــای خونــی کــه بیشــتر مبتــال بــه کرونــا شــدند، 
اظهــار کــرد: »بیمــاران کرونا مثــل بقیــه ی بیمــاران از همه ی 
گروه هــای خونــی هســتند. برخــی مقاله هــای منتشــر شــده 
ــع  ــدارد. همــان توزی ــادی ن ــار علمــی زی ــه اعتب ــن زمین در ای
گــروه خونــی در ســطح جامعــه در میــان مبتالیــان بــه کرونــا 

ــود دارد«. ــز وج نی

ایرنا - به گفته مدیرکل عشایری استان استان 
کرمان با تالش و همکاری حوزه راهداری یکهزار 
کیلومتر از راههای روستایی تخریب شده بر اثر 
سیل و سیالب اخیر در شرق این استان بخصوص منطقه ریگان 

اصالح و بازسازی شد.
رضا نیکزاد  شامگاه دوشنبه در سفر به شهرستان ریگان و بازدید 
از راهای خسارت دیده از سیل این شهرستان افزود: گرچه بارش 
رحمت الهی طی هفته های اخیر تاثیر مطلوبی  بر مراتع  به لحاظ 
افزایش علوفه و  تولیدات و فراوردهای دامی داشته ولی موجب 

خسارت زیادی به راههای عشایری شده است .
وی اظهار داشت: بارش بی وفقه و شدید باران خسارات زیادی به 
راههای اصلی و فرعی مناطق عشایری وارد ساخته که کار بازسازی 
و اصالح راهها از ۲۰روز قبل در مناطق روستایی و عشایری شرق 

استان آغاز شده است.
مدیرکل عشایری استان عنوان کرد: تاکنون ۳۰درصد از راههای 
عشایری ریگان بازسازی شده اند که با اعزام یک دستگاه بولدوزر 
دیگر مابقی راهها تا قبل از کوچ عشایر بازسازی و بازگشایی 

خواهند شد .
نیکزاد وسعت زیاد و پراکندگی جمعیت عشایر ریگان را از دالیل 
تاخیر بازگشایی راههای عشایری برشمرد و تصریح کرد:  به زودی 
کار بازگشایی ،اصالح راهای عشایری ریگان به اتمام خواهد رسید.
مدیرکل عشایری استان کرمان در خصوص وضعیت کرونا در این 
مناطق از استان بیان داشت : خوشبختانه تاکنون موردی از ویروس 

کرونا در بین عشایر شمال استان مشاهده نشده است. 
نیکزاد اضافه کرد:  همکاری خوب عشایر با شبکه بهداشت ، اداره 
کل عشایری ، معتمدین و تشکل ها باعث شده تا موردی از ویروس 

کرونا در این مناطق مشاهده نشود.
وی همچنین از زحمات حوزه راهداری ، هالل احمر و گروه های 

جهادی در امداد رسانی به عشایر قدردانی کرد.
بیشترین عشایر شرق استان  با جمعیت ۲هزار و ۵۰۰خانوار در 

ریگان وجود دارد.
ریگان در ۲۸۵کیلومتری شرق کرمان قرار گرفته است .

یرنا - مدیر مخابرات منطقه کرمان گفت: پروژه  ا
هوشمندسازی مدارس در ۸۵۰ مدرسه روستایی کرمان 
طی ۲ فاز توسط مخابرات این منطقه و همکاری حوزه 
تجاری پروژه هوشمندسازی مدارس استان و نظارت 
اداره کل فناوری اطالعات منطقه به مرحله اجرا رسید.

سیدرهام حسینی افزود: عملیات اجرایی این طرح با تالش همکاران حوزه تجاری، از 
روزهای پایانی اسفندماه ۹۸ آغاز شد و تا ۲۷ اردیبهشت ماه با مدیریت حوزه تجاری و 
همکاران حوزه های شبکه ،فناوری و ادارات مخابرات شهرستان ها در حال انجام است.

وی اظهار داشت: مخابرات منطقه کرمان در این خصوص با تعیین کارشناسان در 
شهرستان ها و آموزش آنها برای تعریف و تحویل سرویس در محل هر مدرسه و انعقاد 
صورتجلسه فعالیت خود را آغاز کرد و هماهنگی های الزم با همکاران حوزه های دیتا و 

فناوری صورت گرفت که بتوانیم به سرعت کار را به پایان برسانیم.

۸۵۰ مدرسه روستایی کرمان 
هوشمندسازی می شود

رییس ســازمان جهاد کشــاورزی جنوب کرمان از تدارک ۲۲۰ 
دستگاه ُکمباین برای برداشت محصوالت زراعی این منطقه خبر 
داد و گفت: این تعداد دستگاه برای برداشت گندم و ُکلزای هفت 
شهرستان جنوبی استان برنامه ریزی شده است. سطح زیر کشت 
محصول گندم را ۳۶ هزار و ۵۰۰ هکتار و ُکلــزا را یکهزار و ۲۶۰ 

هکتار اعالم کرد و افزود: هم اکنون تعداد ۱۳۰ دستگاه انواع کمباین درحال برداشت محصول 
گندم و کلزا هستند.وی ادامه داد: این تعداد در روزهای آتی به ۲۲۰ دستگاه افزایش می یابد 
تا شاهد برداشت هر چه سریعتر محصوالت کشاورزی این منطقه باشیم.رییس سازمان جهاد 
کشاورزی جنوب کرمان تعداد ُکمباین های بومی منطقه را ۳۳ دستگاه عنوان کرد و گفت: هر 
کمباین قابلیت خدمات رسانی به۲۰۰ هکتار مزرعه را دارد لذا تعداد ۲۲۰ کمباین برای سطح 

زیر کشت گندم و کلزای جنوب کرمان کافی است.

22۰ ُکمباین محصوالت زراعی جنوب کرمان
 را برداشت می کند

 نجمه ســعیدی/ به گفته معاون بهداشــت دانشگاه علوم 
پزشکی جیرفت در ۲۴ ســاعت گذشته تست ابتالی یک 
بیمار مشــکوک به کرونا در جنوب مثبت شده واین بیمار 
در جیرفت حضور دارد و به این ترتیب تعداد مبتالیان در 
جنوب استان به ۳۴ نفر رسید. دکتر خیر خواه تعداد فوتی 

ها در جنوب اســتان را همان ۲ مورد که در منوجان ثبت شده است، اعالم کرد. خیر 
خواه یاد آور شد که از این تعداد ابتالی مثبت تنها ۴ نفر بستری و بقیه مرخص شده و 
در قرنطینه خانگی به سر می برند. معاون بهداشت دانشگاه جیرفت بیان کرد: با از سر 
گرفتن کار برخی صنوف مردم در صورت عدم رعایت اصول بهداشتی اصناف مطالبه 
گری کنند و گزارش بدهند.  در سراسر اســتان نیز طی ۲۴ ساعت گذشته تست ۱۱ 

مورد مثبت شده است.

آمار مبتالیان به کرونا در جنوب استان 
به 34 نفر رسید

ایرنا - تعداد ۸۵ واحد تولیدی استان طی سال ۱۳۹۸ مورد 
بازرسی معیار مصرف انرژی قرار گرفته که از این تعداد، میزان 
مصرف انرژی ۱۵ واحد با استانداردهای مربوطه مطابقت 
نداشت لذا این واحدها اخطار دریافت کردند.اسماعیل عاقلی 
افزود: پس از بررسی های انجام شده ۱۸ واحد تولیدی استان 

کرمان نیز موفق به اخذ گواهی نامه معیار مصرف انرژی شده اند.وی اظهار داشت: کارشناسان 
استاندارد در این بازرسی ها با حضور در واحد تولیدی و بررسی تعداد خطوط تولید، حجم و 
مقدار تولید و میزان انرژی مصرفی شامل آب، گاز، برق و سوخت مصرفی با استانداردهای 
موجود مطابقت دادند.مدیرکل استاندارد استان کرمان گفت: تعداد ۸۵ واحد تولیدی استان 
شامل صنایع ساختمانی )سیمان - فوالد - آجر (؛ صنایع غذایی )لبنیات - کمپوت - کنسرو(؛ 
نیروگاه های تولید برق - روغن موتور - الستیک )تایر - تیوپ( که مورد بازرسی قرار گرفته است.

مصرف انرژی 1۵واحد تولیدی استان
 بیش از استاندارد اعالم شد

مدیر کل فرودگاه های استان کرمان گفت: با توجه به 
مصوبه ستاد استانی مدیریت کرونا محدودیت های 
پروازی همچنان باقیست و برای برگشت به حالت 
عادی ده الی ۱۵ روز زمان نیاز است.قاسم زاده مدیر کل 
فرودگاه های استان کرمان به باشگاه خبرنگاران جوان ، 

گفت:از ابتدای طرح کاهش فاصله اجتماعی و مراقبت های پیشگیرانه کشوری در 
زمینه کاهش تردد ها، پرواز های فرودگاه های کرمان نیز با محدویت انجام شد.او 
افزود:این محدودیت ها به طوری بود که در هرروز تنها مسیر کرمان به تهران و بلعکس 
با یک پروازو مسیر های کرمان به شیراز کرمان به مشهد و کرمان به اصفهان هم هفته 
ا ی یکبار برقرار بود.قاسم زاده با اشاره به اینکه محدودیت های پروازی اکنون ۹۰ درصد 
اعمال شده و پرواز ها کنسل شده اند تصریح کرد: برخی محدودیت های بین استانی 

برداشته شده، اما تا رسیدن به وضعیت عادی ۱۰ تا ۱۵ روز زمان نیاز داریم.

رفع محدودیت های پروازی کرمان 
تا 1۵ روز آینده

مدیربیمارســتان شــهید باهنــر کرمــان گفــت: با 
همکاری واحد فرهنگی و بســیج بیمارســتان شهید 
باهنروهمــکاری نمایندگی آســتان قدس رضوی در 
کرمان دو کارگاه در این بیمارستان به صورت جهادی 
ماسک مورد نیاز را تولید می کنند.پیمان کارنما، مدیر 

بیمارستان شــهید باهنر کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه 
خبرنگاران جوان از کرمان، با اشــاره به شــیوع بیماری کرونا و افزایش تقاضا و 
مصرف ماسک در این بیمارستان گفت: این کارگاه با مجوز از معاونت غذا و دارو از 
واحد های مختلف مانند اتاق رختکن، اتاق برش، دوخت و میکروب زدایی تشکیل 
می شود که با تولید روزانه هزار عدد ماســک ۹۰ در صد نیاز بیمارستان را تامین 
می کند.او افزود: دو کارگاه کــه یکی از آن ها به همت واحد فرهنگی و بســیجی 

بیمارستان و دیگری به همت آستان قدس رضوی کار تولید را انجام می دهند.

تولید ماسک در بیمارستان 
شهید باهنر کرمان

بیماران کرونایی 2 هفته 
پس از بهبودی می توانند 

پالسما اهدا کنند

1۰۰۰ کیلومتر راه عشایری 
خسارت دیده از سیل در 
شرق کرمان بازسازی شد

خبر

خبر

رشیدی در پاسخ به این سوال که ترس از کرونا باعث شده تا برخی از مردم حیوانات خانگی خود را در خیابان ها 
رها کنند تصریح کرد: خوشبختانه تاکنون موردی از انتقال بیماری کرونا از حیوان به انسان گزارش نشده 
اما ما توصیه می کنیم شهرداری در بحث جمع آوری و سامان دهی این حیوانات اقدام کند.وی افزود: جدا 
از بحث کرونا برخی حیوانات از جمله سگ های ولگرد در انتقال بعضی از بیماری های دیگر می توانند نقش 
داشته باشند بنابراین توصیه می کنیم اوالً مردم خودشان مراقبت کنند و در ثانی شهرداری ها در خصوص 
جمع آوری آنان از سطح شهر برنامه داشته باشد ضمن اینکه تا قبل از شیوع کرونا این بحث مطرح بوده و 

جلسات متعددی پیرامون آن برگزار شده است.

خبرخبرخبر

مطهــره قریشــی گفــت: اداره حفاظت 
ــت  ــتان جیرف ــت شهرس ــط زیس محی
در نظــر دارد بــه مناســبت روز جهانــی 
بقه نقاشــی و  زمیــن پــاک مســا
داســتان نویســی را بــه شــکل مجــازی 
برگــزار کند.»مطهــره قریشــی« در 
ــزاری  ــگار خبرگ ــا خبرن ــو ب گفــت و گ
ز کرمــان جنــوب، بــا  شبســتان ا
ــاک  ــن پ ــی زمی ــه روز جهان ــاره ب اش
گفــت: اداره حفاظــت محیــط زیســت 
ــه  ــت در نظــر دارد ب شهرســتان جیرف
مناســبت روز جهانــی زمیــن پــاک 
ــی  ــتان نویس ــی و داس ــابقه نقاش مس
ــن  ــت و زمی ــط زیس ــوع محی ــا موض ب
ــت اداره  ــزار کند.سرپرس ــاک را برگ پ
ــت  ــتان جیرف ــت شهرس ــط زیس محی
افــزود: ایــن مســابقه ویــژه گــروه 
هــای ســنی بیــن ۴ تا ۱۵ ســال اســت 
و بــا محوریــت مدیریــت پســماند، 
ــرات  آلودگــی هــوا، آب و خــاک، تغیی
اقلیمــی و تنــوع زیســتی برگــزار 
خواهــد شــد و بــه آثــار برگزیــده 
ــود.وی  ــی ش ــدا م ــزی اه ــز جوای نی
ــرکت  ــه ش ــدان ب ــه داد: عالقمن ادام
در ایــن مســابقه مــی تواننــد آثــار 
ــه  ــرام ب ــدی تلگ ــق آی ــود را از طری خ
نشــانی mohitjiroft @ ارســال 
jiroft. کــرده و یــا بــه نشــانی
environment@ gmail .

com ایمیــل کنند.قریشــی بیــان 
نــی زمیــن روزی  کــرد: روز جها
بــرای آمــوزش و افزایــش آگاهــی 
ــه  ــبت ب ــی نس ــدر دان ــن ق و همچنی
ــت  ــن اس ــره زمی ــت ک ــط زیس محی
ــار در  ــک ب ــار در ســال، ی ــن روز ۲ ب ای
طــول فصــل بهــار در نیمکــره شــمالی 
ــار دیگــر در طــول فصــل پاییــز در  و ب
ــی گرامــی داشــته مــی  نیمکــره جنوب
شــود و ســازمان ملــل متحــد نیــز هــر 
ــن روز را  ــاری، ای ــدال به ــال در اعت س

ــرد. ــی گی ــن م جش

42 هکتار از زمین های 
ملی جنوب کرمان رفع 

تصرف شد
طبیعی  منابع  کل  مدیر   - یرنا  ا
و آبخیزداری جنوب کرمان از رفع 
تصرف ۴۲ هکتار از زمین های ملی 
جنوب کرمان طی یک ماه نخست 
سال جاری خبر داد.حمزه احمدی 
روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: با تالش های شبانه روزی 
ماموران یگان حفاظت از منابع طبیعی 
طی فروردین ماه سال جاری عالوه 
بر رفع تصرف زمین های ملی، یک 
باب کوره زغالگیری چوب درختان 
جنگلی منهدم، ۳۷ تن چوب جنگلی و 
۳۰۰ کیلوگرم زغال نیز کشف شد.وی 
ادامه داد: عالوه بر تالش های نیروهای 
یگان حفاظت و پاسگاه ویژه حفاظت 
از منابع طبیعی و همچنین همکاری 
مقامات محترم قضایی و انتظامی، 
جنوب  طبیعت  همیاران  و  مردم 
کرمان نیز در این امر مهم مشارکت 
داشته اند.مدیرکل منابع طبیعی و 
آبخیزداری جنوب کرمان بر برخورد 
قاطع با هرگونه زمین خواری و تصرف 
منابع طبیعی تاکید کرد و گفت: بعد 
از صدور احکام قضایی الزم بالفاصله 
اقدامات خلع ید و اعاده به وضع سابق 
با هماهنگی دستگاه های اجرایی و با 
استفاده از توان عوامل نظامی و انتظامی 
انجام شد.وی تصریح کرد: هر اقدامی 
عرصه های  تصرف  و  تخریب  برای 
مرتعی و جنگلی به صورت شبانه روزی 
توسط مأموران یگان حفاظت و پاسگاه 
ویژه رصد می شود.احمدی با بیان 
مراقبت  و  گشت  اکیپ های  اینکه 
یگان حفاظت و پاسگاه ویژه حفاظت 
از منابع طبیعی به صورت ۲۴ ساعته 
آماده حراست و صیانت از زمین های 
ملی هستند، افزود: طبیعت دوستان 
نند هرگونه تخریب و تصرف  می توا
عرصه های منابع طبیعی و همچنین 
قاچاق گیاهان دارویی، زغال و چوب 
درختان جنگلی را با شماره ۱۵۰۴ 
)کد امداد جنگل و مرتع یگان حفاظت 
 ۴۸۳ دهند. اطالع  طبیعی(  منابع 
هزار هکتار جنگل در جنوب کرمان 
وجود دارد و ۹۹ درصد جنگل های 
دارای  مناطق  این  کاشت  دست 
سبزینگی است.جنوب استان کرمان 
از شهرستان های جیرفت، عنبرآباد، 
کهنوج، منوجان، قلعه گنج، فاریاب و 
رودبار جنوب با جمعیت یک میلیون 

نفر تشکیل شده است.

درختـان ریه هـای زمین هسـتند، ریه 
هایی که در بسـیاری از مواقـع مورد بی گزارش

مهـری قـرار مـی گیرنـد، آنقـدر ایـن 
عنصر طبیعت ارزشـمند اسـت کـه جزء ثـروت های 
هـر کشـوری بـه حسـاب آمـده و تاثیر بـه سـزای بر 
کیفیـت مـردم آن منطقـه دارد، حفظ ، نگهـداری و 
کاشـت درخـت در دسـتور کار اکثـر دولـت هـا قرار 
دارد، کاشـت نهال با هـدف زراعت چـوب حرکتی در 
مسـیر حراسـت از جنگل هـا و درختـان فعلـی نیـز 
است. مجلس شورای اسالمی در سـال ۸۹ با تصویب 
قانونـی، توسـعه زراعت چـوب را بـه منظـور افزایش 
بهـره وری بخـش کشـاورزی و منابـع طبیعـی یـک 
تکلیـف دانسـته  و در دی مـاه سـال ۹۲ نیـز دولـت 
مصوبه ای بر ضرورت توسـعه زراعت چوب داشـت.از 
سـوی دیگر، سـازمان جنگل ها، مراتـع و آبخیزداری 
کشـور سـهم زراعت چوب در تامین منابع سـلولزی 
را ۴۰ درصـد اعالم کـرد. براسـاس آمار کارشناسـان 
جهانـی اگر حداقـل ۲۵ درصـد خاک هر کشـوری را 
سـطح جنگلی تشـکیل دهد می توان از آن کشـور به 
عنـوان منطقه ای دارای سـطح پوشـش جنگلـی نام 
برد. ایـن آمـار در حالی اسـت کـه تنها هفـت درصد 
ایران تحت پوشـش جنـگل قـرار دارد کـه البته این 
میزان بـا توجه به بهـره برداری هـای غیـر اصولی رو 
به کاهـش نیـز هسـت.اداره هـای منابـع طبیعی در 
سـطح کشـور یکـی از متولیـان حفـظ ، حراسـت  از 
درختان هسـتند و کاشـت درخـت به هـدف زراعت 
چوب یکـی از اقداماتی اسـت ایـن ارگان هـا دغدغه 
انجام آن را دارند، برای بررسـی این زراعت در جنوب 
اسـتان  با مدیر کل منابـع طبیعی جنوب بـه گفتگو 
نشسـتیم. احمدی در مـورد زراعت چوب در کشـور 
گفـت: باتوجه بـه شـرایطی که در شـمال کشـور به 
وجود آمده اسـت و طـرح تنفس جنگل های شـمال 
در حـال پیگیری اسـت و هم اکنـون بهره بـرداری از 
چـوب آن جنگل ها ممنوع شـده اسـت، قاعدتـا باید 
نیاز چوبی کشـور   به شـکل جایگزینی تامین شـود، 
یکی از راهکارهای تامیـن این نیاز و بـه وجود آوردن 
امـکان اسـتراحت جنـگل هـا ، طـرح زراعـت چوب 
اسـت.مدیر کل منابع طبیعی جنوب اسـتان در مورد 

رونـد شـرکت در ایـن طـرح گفـت: در ایـن طـرح 
افرادحقیقـی یـا نماینـده اشـخاص حقوقـی کـه 
متقاضی کاشـت نهال هسـتند و البته  شـرایط زمین 
و آب متناسـب بـا ایـن طـرح را دارنـد، مـی تواننـد 
مراجعـه کـرده و نهـال درخواسـتی خـود را تحویـل 
بگیرند.احمـدی یـادآور شـد: بـا توجـه به اینکـه در 
منطقه ما برداشـت گیاهان چـوب ده جنگلی ممنوع 
اسـت و عمـدا برداشـت چـوب از درختـان مرکبـات 
صـورت مـی گیـرد، اداره منابـع طبیعـی بـرای این 
منظور نهال هـای چـوب ده را تهیه و تولیـد می کند 

ودر اختیار متقاضیان قرار می دهد.
طرح تشویقی برای زراعت چوب در جنوب 

استان وجود دارد
البته یک برنامه تشـویقی هـم بـرای متقاضیان چوب 
در نظـر گرفته شـده اسـت  کـه در آن کسـانی که در 
بحث زراعت چـوب متقاضی باشـند ،مجوز برداشـت 
چوب هم بـه آن ها داده می شـود و البتـه این احتمال 
وجـود دارد کـه در آینده تسـهیالتی هم بـرای زراعت 
چوب در نظر گرفته شـود.به گفته احمـدی هم اکنون 
کمیته امـداد، برخی نهـاد ها و تعـدادی از کشـاورزان 
در ایـن طـرح شـرکت کـرده و نهـال دریافـت کردند. 
احمـدی در مـورد نهـال هایی که بـرای طـرح زراعت 
چوب تولید مـی شـود، گفت:گونه های چوبی سـریع 
رشـد و بازار پسـند معمـوال در اولویت تولید هسـتند 
مثل نهال اکالیپتـوس که در منطقه گرمسـیری توان 
رشـد داشـته باشـند.مدیر کل منابع طبیعـی جنوب 
به تفاهـم نامه که بیـن اداره اتبـاع و منابـع طبیعی در 
مور زراعت چوب بسـته شـده، اشـاره کرد و گفت: یک 
قسـمت از این تفاهـم نامه انجام شـده اسـت، اتباع در 
جنوب اسـتان هـم به دلیـل اینکـه یک سـری اراضی 
دارند  و هـم نیـروی کار رایگان و یـا ارزان تـر دارند در 
این طرح می توانند حضور موثری داشـته باشند و هم 
اکنون در زندان جیرفت نیز این تفاهم نامه اجرا شـده 
اسـت.احمدی ضمن یادآوری همکاری منابع طبیعی 
با آمـوزش و پـرورش در طـرح زراعت چوب گفـت : ما 
هرسـال در مدارس توزیع نهـال داریم بـه خصوص در 
هفتـه منابع طبیعی ولی امسـال هفتـه منابع طبیعی 
که در آن بیشـترین اقدامـات در این زمینـه انجام می 
شـود، مقارن شـد با شـیوع بیماری کرونا واین مسئله 

اقدامـات مـا را هم محـدود کرد. 

تولید یک میلیون اصله نهال 
در جنوب استان

مدیر کل منابع طبیعی گفت: امسـال ما یک میلیون 
اصله نهال در جنـوب اسـتان تولید کرده ایـم، که در 
نهالسـتان هـای دولتـی و خصوصـی تولید شـدند و 
در بحث توزیع سـخت گیـری نداشـته و نداریـم و از 
هـر نهـاد و ارگانی اسـتقبال مـی کنیم، بـه خصوص  
توصیـه مـی کنیـم کشـاورزان از ایـن نهال هـا برای 
بادشـکل بیولوژیـک اطـراف مـزارع اسـتفاده کننـد 
و هـم اکنـون حـدود ۲۵۰ کیلومتـر را در جنـوب 
باد شـکل بیولوژیـک اطـراف مزارع کار شـده اسـت 
و هنـوز نهـال بـرای ایـن کار هسـت و ظرفیـت هـم 
وجود دارد و درخواسـتمان از کشـاورزان به خصوص 
در مناطقـی کـه فرسـایش بـادی هسـت این اسـت 
که نسـبت بـه کاشـت درخـت بـرای بادشـکن اقدام 
کنند.مـا نهال رایـگان در اختیارشـان قـرار می گیرد 
تا مزرعـه هم نهـال هـا را مـی بریـم و کشـاورز فقط 
کشـت و آبیـاری انجام مـی دهنـد. نمونه هـای فوق 
العـاده ای در جنـوب داریم حتی در سـال های پیش 
در منطقـه جازموریان نمونـه برتر کشـوری در بحث 
بادشـکن بیولوژیـک داشـتیم.احمدی یـادآور شـد: 

بادشـکن بیولوژیک مزرعه را از توفان و شـن در امان 
می دارد و ثمر بخشـی محصول را بهبود می بخشـد. 
ودر جنـوب بـرای طـرح بادشـکن بیولوژیـک هدف 
کل جنـوب و هـر هفـت شهرسـتان اسـت بـا توجـه 
به بافـت منطقـه کـه در آن کشـاورزی شـغل اصلی 
مـردم اسـت و ایـن کار به کیفیـت کشـاورزی کمک 
می کنـد و حتی تاثیـر زیبا شـناختی بر مـزارع دارد.
احمدی تاکیـد کرد کـه در طرح هـای زراعت چوب، 
اسـتفاده بهینه از منابع آبی بسـیار مورد توجه اسـت 
و متقاضـی باید شـرایط شـرکت در این طـرح ها که 
یکـی از مهـم ترینشـان تامیـن آب اسـت را داشـته 
باشـد.  البتـه همـه پـروژه هـای ایـن چنینـی، مثل 
بادشـکل و زراعت چوب معمـوال با نهال هایـی با نیاز 
آبی حداقلی اجرا مـی شـوند.احمدی در پایان گفت: 
شـخصا اعتقـاد دارم هـر خانـه ای در جنوب اسـتان 
اگر ۴ تـا ۵ نهـال را اطـراف خانـه اش بـکارد خدمت 
بزرگـی به جنوب اسـتان کرده اسـت وقتـی فرهنگ 
حفظ و حراسـت از درختـان در جامعه شـکل بگیرد، 
عرصه هـای منابع طبیعی بـه طور غیر مسـتقیم هم 
مـورد حفاظت قـرار می گیرنـد، زیرا مردم نسـبت به 
آسـیب رسـاندن به منابع طبیعی حسـاس می شوند 

و جلـوی تخریـب و تصـرف گرفته می شـود.

جنوب استان در مسیر زراعت چوب
به گفته مدیر کل منابع طبیعی جنوب استان، طرح های زراعت چوب و باد شکن های بیولوژیک در سراسر جنوب استان قابل اجرا هستند 

  نجمه سعیدی
دبیر تحریریه

رئیس جمهور با قدردانی از 
همکاری و همراهی مراجع خبر

عظام، علما و روحانیون و بویژه 
حجت االسالم والمسلمین مروی تولیت 
آستان مقدس حضرت ثامن الحجج علی ابن 
موسی الرضا)ع( با ستاد ملی مقابله با بیماری 
کرونا، تصریح کرد که تسریع در بازگشایی 
اماکن مقدس و زیارتی با رعایت پروتکل های 
بهداشتی، جزو دغدغه های مهم دولت بوده و 
هست.به گزارش ایسنا، حجت االسالم و 
المسلمین حسن روحانی روزسه شنبه در 
تماس تلفنی با تولیت آستان مقدس حضرت 
ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا)ع(، با بیان 
اینکه دولت با اشراف و آگاهی از میزان 
شیفتگی مردم عزیز ایران به اهل بیت)ع( و 
عالقه آنان به زیارت بقاع متبرکه، اظهارداشت: 
متاسفانه با شیوع این بیماری، جان های تشنه 
محبان اهل بیت)ع(چه در آستانه تحویل سال 
نو و چه در اعیاد و مناسبت های مذهبی 
هفته های گذشته از زیارت عتبات متبرکه 
کشور محروم شد.رئیس جمهور گفت: با شیوع 
بیماری کرونا و برای حفظ سالمتی مومنان و 
عاشقان اهل بیت)ع( که پیوسته نیز مورد 
تاکید ائمه اطهار)ع( بوده است، ناچار شدیم 
برای عمل به یک واجب مهم شرعی که همان 
حفظ سالمتی مومنان است ، از زیارت مورد 
تاکید مشاهد مشرفه بویژه حرم امام هشتم 
محروم شویم و در تمام این روزها، از همکاری 
و همراهی جناب عالی به عنوان تولیت آستان 
مقدس حضرت ثامن الحجج علی ابن موسی 
الرضا)ع( و سایر تولیت ها و از جمله آستانه 

مقدسه کریمه اهل بیت حضرت معصومه 
)س(، آستان مقدس حضرت عبدالعظیم 
حسنی )ع( و آستان مقدس حضرت احمد ابن 
موسی شاهچراغ )ع( برخورداریم بودیم که 
جای قدردانی دارد.روحانی گفت: این 
همکاری و همراهی و مقاومت در برابر برخی 
تحریکات، نهایت کمک به ستاد ملی مبارزه با 
بیماری کرونا و جلوگیری از شیوع بیشتر این 
بیماری و حفظ سالمتی مردم بود.رئیس 
جمهور با بیان اینکه آرزوی دولت این است که 
بتواند با مهار کرونا و کاهش خطر شیوع این 
بیماری خطرناک، دوباره مسیر زیارت را عشاق 
اهل بیت)ع( را هموار کند، اظهارداشت: از 
همان ابتدای ایجاد محدودیتها و پروتکل های 
بهداشتی، دولت در کنار تالش برای بازگشایی 
مجدد فعالیت واحدهای صنفی و اقتصادی کم 
ریسک که نقش بسیار مهمی در معیشت و 
زندگی مردم داشتند ، با رایزنی با روحانیت 
معزز حوزه علمیه قم در تالش برای طراحی 
سیاست ها و برنامه هایی برای بازگشایی 

مجدد اماکن مذهبی بوده و هست.روحانی با 
اشاره به مصوبه جلسه اخیر ستاد ملی مبارزه با 
بیماری کرونا درخصوص فعالیت اماکن 
مذهبی و عبادی در ایام ماه مبارک رمضان 
گفت: پس از مشورت با نهادهای مذهبی و 
متولیان امور بهداشتی کشور قرار شد تا ۱۵ 
اردیبهشت ماه با ارزیابی مجدد اقدامات انجام 
شده در روند اجرای طرح فاصله گذاری 
هوشمند اجتماعی، دستکم در خصوص 
بازگشایی صحن های اماکن مذهبی با رعایت 
طرح فاصله گذاری هوشمند اجتماعی، اقدام 
شود.رئیس جمهور افزود: با همکاری تولیت 
آستان مقدس حضرت ثامن الحجج علی ابن 
موسی الرضا)ع( و همچنین دیگر تولیت های 
بتوانیم  امیدوارم  مقدس  های  آستان 
تمهیداتی را با رعایت پروتکل های بهداشتی 
طراحی کنیم تا پس از ۱۵ اریبهشت ماه در 
و  بهداشتی  تشخیص مسئوالن  صورت 
سالمت کشور، صحن های اماکن متبرکه 

بازگشایی شوند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: زندانیانی 
که به مرخصی رفته اند، در صورت داشتن شرایط 
الزم از موارد قانونی آزادی مشروط، رای باز شدن، 
تعلیق و تعویق مجازات و تغییر و تبدیل مجازات 
استفاده کرده و آزاد شوند.به گزارش خبرنگار گروه 
استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، یداهلل 
موحد، رییس کل دادگستری اســتان کرمان در 
ارتباط ویدئو کنفرانس با روسای حوزه های قضایی، 
دادســتان ها و روســای زندان های استان کرمان 
با موضوع تعیین تکلیــف زندانیان گفت: در ادامه 
اجرای دستورالعمل جدید تعیین تکلیف زندانیان 
باید روند اجرای کار برای افرادی که امکان استفاده 
از مزایای عفو را دارند، دنبال شود.او با بیان اینکه 
کاهش جمعیت کیفری زندان هــا از اولویت های 
قوه قضائیه در سال جاری به شمار می رود، افزود: 
الزم است که روسا و دادستان های سراسر استان 
در اسرع وقت دستورات الزم برای آزادی مشروط، 
رای باز شــدن، تعلیق و تعویق مجازات و تغییر و 
تبدیل مجازات برای زندانیان را صادر کنند.موحد 
تصریح کرد: براساس مصوبه شورای تامین استان 
در راســتای بازگشــت مجدد زندانیان به زندان 
ها، دانشــگاه های علوم پزشکی مکلف هستند که 
روزانه ۱۰۰ نفر را مورد تست و کنترل قرار داده و 
در صورت اطمینان از نبود عالئم بیماری کرونا؛ این 
افراد وارد زندان ها شوند.نماینده عالی قوه قضائیه 
در اســتان کرمان تصریح کرد: بــا وجود فعالیت 
۵ دانشگاه علوم پزشکی در ســطح استان، روزانه 
امکان سنجش ۵۰۰ زندانی برای ورود به زندان ها 

وجود دارد.موحد با تاکید بر اینکه هیچ فردی بدون 
تائید دانشگاه علوم پزشکی وارد زندان ها نخواهد 
شد، گفت: الزم است که در چارچوب های تعیین 
شده، کار کارشناسی الزم در این زمینه انجام شده 
و از ورود ویروس کرونا به زندان ها جلوگیری شود.

او تصریح کرد: در راستای تعیین تکلیف زندانیان، 
کسانی که آزادی آن ها امنیت شهروندان و جامعه را 
به مخاطره می اندازد، کسانی که در زمان مرخصی 
مرتکب جرائم جدیدی شده اند و افرادی که آزادی 
آن ها بازتاب اجتماعی منفی دارد باید در جلســه 
کمیته کنترل مجرمان حرفــه ای تعیین تکلیف 
شوند.رئیس کل دادگستری استان کرمان در بخش 
دیگری از سخنان خود گفت: امســال به واسطه 
شــیوع بیماری کرونا امکان برگزاری جشن های 
گلریزان در ماه مبارک رمضان به شیوه های سال 
گذشــته وجود ندارد و این موضوع به معنای نبود 
برگزاری جشــن های گلریزان نیست.همچنین 
مدیرکل زندان هــا و اقدامات تامینــی و تربیتی 

استان کرمان گفت:بر اساس دستورالعمل های قوه 
قضائیه ۸ هزار و ۳۲۸ نفر از زندانیان استان کرمان 
به مرخصی رفته اند.رمضــان امیری با بیان اینکه 
در مجموع ۴۷ درصد از زندانیان اســتان براساس 
دســتوالعمل های جدید قوه قضائیه به مرخصی 
رفته اند، گفت: در مجموع هشت هزار و ۳۲۸ نفر 
از زندانیان استان کرمان به مرخصی رفته اند.او به 
تامین بســته های حمایتی برای خانواده های بی 
بضاعت مددجویان زندان ها نیز اشاره کرد و افزود: 
کار توزیع این بسته ها بر اساس اولویت های مورد 
نظر آغاز شده است.امیری با اشاره به ضریب باالی 
امنیت و آرامش در زندان های استان کرمان، تصریح 
کرد: تاکنون هیچ موردی از ابتال به ویروس کرونا 
در زندان های اســتان کرمان وجود نداشته است.

امیری اظهار کرد: در رابطه با پیشــگیری از ورود 
ویروس کرونا به زندان ها اگر کوتاهی صورت گیرد، 
با مشــکالت بزرگی روبرو و در پی آن با مشکالت 

امنیتی روبرو خواهیم بود.

زندانیان استان در صورت داشتن شرایط الزم
آزاد می شوند

بازگشایی اماکن مقدس با رعایت پروتکل های 
بهداشتی، دغدغه دولت هست

 ایرنا - مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: تفاوتی بین 
دانش آموزان مناطق روستایی و شهری در راستای توسعه عدالت 
آموزشی وجود ندارد و همه به یک اندازه باید از از امکانت آموزشی 
بهره مند شوند.به گزارش ایرنا، احمد اسکندری روز سه شنبه با 
حضور در مناطق روستایی کرمان و توزیع بسته های آموزشی و 
بهداشتی بین دانش آموزانی که به اینترنت دسترسی ندارند ضمن 
بررسی مسائل و مشکالت تحصیلی دانش آموزان در این روستاها 
از توزیع بیش از ۹۳ هزار بسته یادگیری بین دانش آموزان مناطق 
روستایی استان کرمان در ۲ مرحله تاکنون خبر داد.وی ادامه داد: 
مرحله سوم توزیع این بسته های یادگیری محور تا اعالم پایان 
سال تحصیلی بین دانش آموزان ادامه دارد.وی تعمیق و استمرار 
یادگیری و ارتقا کیفیت فعالیت های آموزشی و پرورشی در مناطق 
روستایی و ایجاد  عدالت آموزشی را از مهمترین اهداف توزیع این 
بسته های یادگیری در مناطق روستایی و حاشیه ای استان کرمان 
در شرایط تعطیلی مدارس به علت شیوع ویروس کرونا دانست.

اسکندری نسب با بیان اینکه هیچ تفاوتی بین دانش آموزان 
روستایی و وجود ندارد گفت: در راستای توسعه عدالت آموزشی 
در شرایط تعطیلی مدارس به علت شروع کرونا با جدیت وضعیت 
تحصیلی و آموزشی دانش آموزان را از طریق آموزش مجازی شبکه 
آموزش دانش آموزان )شاد( و تهیه بسته های یادگیری به صورت 
استانی، شهرستانی و محلی و مدرسه ای پیگیر هستیم.مدیرکل 
آموزش و پرورش استان کرمان با حضور در مناطق روستایی 
چشمه گز و کوه بادومیه بسته های یادگیری را بین دانش آموزان 
دوره ابتدایی و متوسطه اول این روستاها با رعایت پروتکل های 

بهداشتی توزیع کرد. 
عباس ضیا معاون آموزش ابتدایی، محمد کاظمی مدیر آموزش و 
پرورش ناحیه دو، مهران باهری رئیس اداره اطالع رسانی و روابط 
عمومی آموزش و پرورش استان و جمعی از کارشناسان، سرگروه 
های آموزشی و معلمان مدیرکل آموزش و پرورش استان را در 

توزیع این بسته های آموزشی یادگیری محور همراهی کردند.

گزارش
باشگاه خبرنگاران

تفاوتی بین دانش آموزان در توسعه 
عدالت آموزشی وجود ندارد

برگزاری مسابقه مجازی 
داستان نویسی روز زمین 

پاک در جیرفت

کاشت بادشکن بیولوژیک به کشاورزی کمک می کند

مدیرعامل باشگاه شهرداری ســیرجان با عنوان اینکه مشــکل اصلی فوتبال بانوان ساختاری است 
و چون بانوان در ســاختار فوتبال کشور صاحب جایگاهی نیســتند اهمیتی به فوتبال آنها داده نشده 
است افزود: بانوان در هیئت رئیسه فدراسیون صاحب یک کرســی هستند، اما این جایگاه قدرت الزم 
برای سیاست گذاری و برنامه ریزی ایده آل و در شان بانوان را ندارد.وی با بیان اینکه فدراسیون فوتبال 
می خواهد هر کاری را که برای فوتبال مردان انجام می دهد، برای بانوان نیز انجام دهد گفت: این در حالی 
است که ما باید بپذیریم فوتبال بانوان نوپاست و به لحاظ جایگاه و از نظر شرایط فنی آنها خیلی عقب تر از 

مردان هستند و فدراسیون باید این کمبود و خال را با برنامه ریزی قوی پر کند.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهداد 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان هـای فاقد 
سـند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شـماره 139860319005000594مورخ 1398/12/12هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مستقر 
در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک شـهداد تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضی آقـای مریم مصدقی 
فرزند غالمرضا بشـماره شناسـنامه 41 صادره از شـهداد در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1297/90 
متـر مربـع پـالک 2 فرعـی از 2254-اصلـی واقـع در بخـش 23 کرمان بـه ادرس شـهداد- خیابان 
قـوام کوچـه مقسـم خریـداری از مالـک رسـمی خانم فاطمـه مصدقی محـرز گردیده اسـت. لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد 
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ابراهیم سیدی- رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون ششـدانگ یـک باب خانه پالک 7 فرعی از 7606 اصلی واقـع در اراضی زرندوئیه_ 
زرنـد خیابـان شـهید صدوقی کوچه 7 بخـش 13 کرمان به مسـاحت 340/65 مترمربع 
مـورد تقاضـای خانـم پوراندوخـت موذنـی لطـف آباد بشناسـنامه شـماره 25 صـادره از 
درگـز فرزنـد محمد ابراهیم بـه اسـتناد رای شـماره 139860319008001786_ 1398/9/10 هیات حل 
اختـالف ثبـت شهرسـتان زرنـد در مالکیت نامبرده قرار گرفتـه و آگهی موضوع مـاده 3 قانون و ماده 
13 آییـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف منتشـر و در موعـد مقرر مـورد واخواهـی قرار نگرفته اسـت و 
نیـاز بـه تحدید حدود دارد لذا حسـب درخواسـت مورخـه 1399/2/1 مالک بدینوسـیله آگهی تحدید 
حدود آن باسـتناد تبصره 5 قانون مزبور منتشـر و عملیات تحدید حدود از سـاعت 8 صبح روز شـنبه 
مورخـه 1399/2/27 در محـل شـروع و بعمل خواهد امد لذا بدینوسـیله بـه مالک یا مالکین امالک 
مجـاور رقبـه مذکـور اخطـار مـی گـردد در موعد مقـرر در ایـن آگهی در محـل وقوع ملک حاضـر و در 
صـورت عـدم مراجعه مجاورین عملیـات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کس یا کسـانی 
بـر حـدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته باشـند طبـق ماده 20 قانون ثبـت حداکثر ظرف مدت 
30 روز پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی اعتراض خود را کتبا به این اداره تسـلیم تـا به دادگاه 
صالحه ارسـال گردد ضمنا معترض بایسـتی به اسـتناد ماده86 ایین نامه ثبت حداکثر ظرف مدت 
یکماه پس از تسـلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواسـت الزم جهت طرح دعوی به دادگسـتری ارائه 
نماینـد بدیهـی اسـت پـس از مضی مهلت یاد شـده هیچگونه ادعایی مسـموع نخواهد بـود. م الف 5

تاریخ انتشار:  چهارشنبه مورخه 1399/2/3
حسین توحیدی نیا 
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

ایسـنا/ برداشـت محصول گوجه فرنگی از سطح شش 
هـزار و ۶۷۰۰ هکتـار در این شهرسـتان رودبار جنوب 
آغاز شـد. برداشـت این محصول از نیمه دوم فروردین 
مـاه آغاز شـده و تـا نیمـه دوم خـرداد ادامـه دارد. محصـول تولیدی 
عالوه بـر نیـاز شهرسـتان به سـایر اسـتان های همجـوار صـادر می 
شـود. مرکـز شهرسـتان رودبـار جنـوب در فاصلـه ۳۳۰ کیلومتری 
جنوب کرمـان واقع شـده و یکـی از قطب هـای تولید گوجـه فرنگی 
در ایـن منطقـه اسـت وپیش بینـی مـی شـود بیـش از ۲۰۰هزارتن 

محصول گوجـه فرنگی از مزارع شهرسـتان برداشـت شـود.

برداشت گوجه فرنگی در رودبار 
جنوب استان

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

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

جیرفت: 09131488684     43213684-85- 034
تلفنخانه کرمان: 034-32487477

ایمیل تحریریه: 
kaghazevatan@gmail.com

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

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

گرافیک: فاطمه خواجویی
صفحه آرایی: ندا صفاریان  

روابط عمومی: شکوفه نبی زاده
عکس: یاسر خدیشی

جامعه:  راضیه زنگی آبادی
توزیع: اصغر صانعی

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

721 پیاپــی  شــماره  چهــارم     ســال       1399 اردیبهشــت   3 چهارشــنبه   

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

سامانه ی پیامکی: 10003432117834  نمابر: 021-89776547

 نو
ان

رم
: ک

س
عک

علف شبانه
پاتریک مودیانو )متولد ۱۹۴۵، پاریس(، میاِن نویسندگان 
قرن بیستم فرانسه جایگاه ویژه ای دارد. این جایگاه نه به نوبل 
ادبی ای که در ۹ اکتبر ۲۰۱۴ نصیب او شد، که به ویژگی های 
ساختاری و محتوایِی آثار او برمی گردد. در جهاِن روایی 
مودیانو، که اغلب به ساده ترین و دقیق ترین شکل روایت 
می شود، گذشته در تاریک روشنا است. خاطرات، مبهم و 
هویت فردی، موردتردید است. پاریس یا در اشغال است یا 
دگرگون شده. شخصیت های داستان های مودیانو، از اولین 
رمان او، میدان اتوآل )۱۹۶۸( تا امروز، همواره در تنهایی ها 
و پرسه زنی های شبانه شان، دنبال پاسخ معمایی در گذشته 
ـ یا در حقیقت،  هستند. گذشته ای که از بین نرفته استـ 
گذشته ای که نگذشته است. هر اتفاق، جغرافیای مشخصی 
دارد که راوی با گذری دوباره از آن در زمان حال، بی آن که به 
پاسخ مشخصی برسد، به واکاوِی وسواس گونه اش می پردازد. 
و هربار در پایاِن آثارش این نکته را درمی یابیم که در تمام آن 
خاطره بازی ها و شب گردی ها، رفتن، هدف اصلی بوده است، 
نه رسیدن. این سؤال است که مسیر زندگی را مشخص 
می کند، نه پاسخ آن. در رمان علِف شبانه که سال ۲۰۱۲ در 
فرانسه منتشر شد، همچون دیگر آثار مودیانو، با دنیایی پُر از 
تردید و ترس روبه رو می شویم؛ تردید دربارهٔ ماهیت هر آن چه 
در گذشته اتفاق افتاده و ترس از ناپدید یا نابود شدن. خاطرات 

نه می میرند، نه از بین می روند. 

فیلم عشق و مرگ
دایان کیتون: ببین ناتاشا، یه کم دیرم شده،  عاشق شدن عذاب کشیدنه، اگر 

می خوای عذاب نکشی، پس باید عاشق نشی !

دیالوگ
تنگه ابوالقریب/  فیلمی به نویسندگی و کارگردانی بهرام توکلی و تهیه کنندگی 
سعید ملکان و محصول سازمان هنری رســانهای اوج در سال ۱۳۹۶ است.]۱[ 

نخستین نمایش این فیلم در جشنواره فیلم فجر بود.

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

بازی های محلی

انتظار زیبایست،
وقتي سایه ي تو ،

از پشت در سرک مي کشد

عکس: حمید رضا امیري
مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی:

 حذف سال تحصیلی دانشجویان 
منتفی است

مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم بابیان اینکه موضوع حذف ســال 
تحصیلی منتفی است، گفت: اگر دانشجو خودش و یا یکی از اعضای خانواده اش مبتالبه 

کرونا شده باشند این امکان وجود دارد که درخواست حذف نیمسال بدهد.
چالش حذف ترم و ادامه ســال تحصیلــی همچنان برای دانشــجویان ادامه دارد. ۱۲ 
فروردین ماه امسال وزارت علوم در قالب بخشــنامه ای به دانشگاه ها، امکان حذف ترم 

جاری در صورت تقاضای دانشجو در دانشگاه ها را مجاز اعالم کرد.
در گیرودار این بخشنامه عریض و طویل، یک تکذیبیه غیرواضح و ابهام آفرین را از سوی 

مسئول کارگروه آموزش های الکترونیک وزارت علوم منتشر شد.
دکتر علی اکبر صفوی مدعی شده بود که این بخشــنامه صحت ندارد و قوانین پیشین 

پابرجا هستند. این اظهارات بر موج تردیدها افزود.
معاون آموزشی وزارت علوم اما ۲۳ فروردین در نشســت مجازی با روسای دانشگاه ها 
گفت: دانشجویان می توانند برخی از واحدها و یا کل این ترم را با هماهنگی دانشگاه های 

خود حذف کنند.
حذف ترم منتفی شد

حاال پس از گذشــت یک هفته مدیرکل دفتر برنامه ریزی آمــوزش عالی وزارت علوم 
تحقیقات و فناوری خبر از منتفی شدن حذف ترم داد.

آهنچیان با بیان اینکه موضوع حذف ســال تحصیلی منتفی است، گفت: اگر دانشجو 
خودش و یا یکی از اعضای خانواده اش مبتال به کرونا شده باشند این امکان وجود دارد 
که درخواست حذف نیمسال بدهد و این درخواست در کمیسیون موارد خاص با حداکثر 

ارفاق و کمک به دانشجو موافقت می شود که این نیمسال حذف شود.
او ادامه داد: دانشگاه های بزرگ کشور حدود ۲۰ ســال است که به صورت الکترونیکی 
نیز آموزش مجازی ارائه می دهند و حتی مدرک تحصیلی به شــیوه الکترونیکی برای 

دانشجویان صادر می کنیم.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علــوم یادآوری کرد: بیش از ۴ میلیون 
دانشجو در کشــور داریم که از این تعداد حدود یک میلیون دانشجو در اختیار دانشگاه 
آزاد است. دانشگاه های بزرگ در آموزش مجازی مشکل جدی نداشتند به جز مشکالتی 
که مربوط به مخابرات و پهنای باند بود که وزارت ارتباطات پهنای باند را افزایش داد و 

اینترنت را رایگان کرد.
آهنچیان گفت: البته برخی دانشگاه ها دچار مشکالتی بودند که از کارگروه آموزش های 
الکترونیک وزارت علوم به آنها راهنمایی های الزم داده شد؛ همچنین از دانشگاه هایی 
که استعداد بیشتری در این زمینه داشته اند کمک گرفته و تحت پوشش آموزش مجازی 

قرار گرفته اند.
دانشجویانی که امکان شرکت در کالس مجازی را ندارد مجاز به حذف ترم هستند

مدیرکل دفتــر برنامه ریزی آموزش عالــی وزارت علوم درباره عدم دسترســی برخی 
دانشجویان به کالس مجازی گفت: برخی از دانشجویان، عشایر هستند و امکان شرکت 
در کالس مجازی را ندارد؛ طبیعتا این دانشجویان حق دارند که ترم خود را حذف کنند.

آهنچیان ادامه داد: برای دانشجویانی که به آموزش مجازی دسترسی ندارد پیش بینی 
شده بسته های یادگیری به صورت کاغذی در اختیار آنها قرار بگیرد و این بسته ها برای 
دانشجویان پست شود. انتظار می رود دانشگاه هایی که تاکنون در این زمینه موفق عمل 

نکرده اند، عقب ماندگی خود را جبران کنند.
برگزاری جلسات دفاع به صورت مجازی 

مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علــوم درباره نحوه دفاع از پایان نامه ها 
گفت: وزارت علوم اجازه برگزاری جلســات دفاع دکتری و کارشناسی ارشد به صورت 
مجازی را به دانشگاه ها واگذار کرده اســت اما برخی از دانشگاه ها فقط اجازه برگزاری  
جلسه دفاع کارشناسی ارشــد به صورت مجازی را داده اند و با برگزاری جلسات دفاع 

دکتری به صورت مجازی موافقت نکرده اند.
امتحان پایان ترم وجود ندارد

او درباره نحوه برگــزاری امتحانات توضیــح داد: به دلیل فاصله گــذاری اجتماعی و 
محدودیت هایی که وجود دارد به دانشــگاه ها توصیه کرده ایم تا حد امکان آزمون های 
پایان ترم را به صورت الکترونیکی برگزار کنند. همچنین در مناطقی از کشور که بیماری 
گسترش یافته است و در وضعیت فوق العاده قرار دارد، دانشــگاه ها ناگزیر از برگزاری 

آزمون به روش غیرحضوری هستند.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی آمــوزش عالی وزارت علوم تاکید کرد: ایــن مناطق باید با 
تشخیص شورای آموزشی دانشگاه و با پیروی از برنامه معینی، بخش یا تمام ارزشیابی 
آموخته های دانشجویان را به شیوه مستمر در طول نیمسال و با بهره گیری حداکثری 

از امکانات فضای مجازی برگزار کنند.
آهنچیان گفت: استادان از فروردین ماه،هفته به هفته ارزشیابی را انجام خواهند داد و در 
نهایت در نیمه خرداد می توانند نتیجه ارزشیابی را جمع کرده و یک نمره برای دانشجو 
در نظر بگیرند؛ در واقع امتحان پایانی وجود نــدارد. البته این روش درباره همه دروس 

نبوده بلکه در برخی درس ها به تشخیص استاد صورت می گیرد.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

دلفارد جیرفت
ییالق دلفارد دّره ای معتدل و کوهستانی در 
۲۵ کیلومتری شمال شهر جیرفت و ۱۷۵ 

کیلومتری جنوب کالن شهر کرمان و در محور ارتباطی کرمان-راین-جیرفت 
واقع شده است.

معرق
 معرق کاری نوعی اثر هنری است که تکه های 
ریز چوب، فلز، پارچه،کاشی و ..، به زیبایی و در 

شکل های متفاوت در کنار یکدیگر قرار می گیرند.

در سال گذشته در چنین روزی کاغذ وطن از 
مشکالت مقابله با سیل در جنوب 

نوشت.

جاذبه

صنایع

سال گشت

یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در استان غربالگری کرونا شدند.
irnakerman2از صفحه

بـه گفتـه معـاون علوم پزشـکی کرمان مـوارد ابتـال به کرونـا در کرمـان کم تر 
kermane_no شـده اسـت. از صفحـه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

تقدیم به پیشگاه سردار دلها

تا در سر دشمن خیال خام افتاد

از نو بنامت قرعه ی اعزام افتاد

با حمله سخت سلیمانی دوباره

تندیس شوم دیگر صدام افتاد

هرچه تقال کرد آخر غول داعش

چون پشه ای در مشت تو در دام افتاد

بغداد را بعد از دمشق آزاد کردی

مهر تو کم کم در دل ایتام افتاد

با وحشت از کردار خود دشمن پشیمان...

تا تشت رسوایی شان از بام افتاد

از زینب آن شب تا سحر رخصت گرفتی

بیخود نبوده پس گذارت شام افتاد

بین تمام روزهای هفته تاریخ

روی بلیطت بهترین ایام افتاد

با خونبهای تو به رسوایی نقاب از

ماهیت زشت پسابرجام افتاد

در سینه قلب نان به نرخ روز خورها

با رفتن تو لحظه ای آرام افتاد

شاعر : ایرج انصاری فرد

         در توییتر چه می گویند؟

قطارهای رجا ظرفیت مســافر در هر کوپه را به دو نفر نخستین کاروان حج ۹۹ ششم تیر ماه اعزام میشود.عراق خواستار تولید مشترک دارو با ایران شد.
کاهش داد.


