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منوجان تا  خرما پزان 
هتل دار می شود

اینترنت نیست، جور دیگری درس بخوانید

افزایش ۴ برابری 
مشاوره های خانوادگی 

در ایام کرونایی
مهدها حق دریافت 

شهریه فروردین 
را ندارند

مدیرکل بهزیستی اســتان کرمان: آمارها نشان 
داده مراجعیــن تلفنی با ســامانه ۱۴۸۰ جهت 
دریافت و در خواست مشــاوره به ویژه در مسائل 
خانوادگی در ایام کرونایی ۴ برابــر افزایش پیدا 
کرده اســت که قطعا از این به بعد و حتی پس از 
مهار کرونا به مشاوره های تخصصی نیاز بیشتری 

خواهیم داشت.

به گفته مدیر عامل شرکت گهر زمین معین اقتصادی منوجان، فعالیت های 
این  شرکت از ماه آینده از سر گرفته می شود

شرایط اپیدمی کرونا 
در کرمان شکننده است

آمار مبتالیان به کرونا در 
استان به ۶۳۳ نفر رسید

بالتکلیفی حقوق 
فروردین کارگران 

زغال سنگ

معاون استاندار کرمان با انتقاد از افزایش ترددها:

بنا بر اعالم علوم پزشکی کرمان در ۲۴ ساعت 
گذشته ۷ مورد قطعی ابتال به کرونا شناسایی شده 
است.این آمار به تفکیک حوزه دانشگاهی:دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان: ۴ نفر،دانشگاه علوم پزشکی 
رفسنجان: ۲ نفر،دانشگاه علوم پزشکی سیرجان: 
۱ نفر و از این  ۷ نفر، ۳ نفر مرد و ۴ نفر زن هستند.

پس از اعتراض کارگران زغال سنگ برای 
عدم دریافت بیمه بیکاری به دلیل مشکالت 

بازنشستگی، این کارگران هنوز حقوق فروردین 
ماه خود را دریافت نکرده اند.

پلیس جیرفت ۱۸۵ سارق 
۳را دستگیر کرد 2 2 ۱

2

۳

کرونا؛ درد مشترک انسان امروز

محسن جالل پور
یادداشت مهمان

کروناویروس و معضلی 
به نام قرنطینه خانگی

تامین اجتماعی بیمه بیکاری بیکارشدگان 
کرونا را بالفاصله پرداخت کند

محیط زیست کرمان امحا زباله های بیمارستانی را بررسی می کند

بازگشایی آرایشگاه های مردانه و زنانه از امروز

برگزاری هرگونه مراسم در ماه رمضان ممنوع است

آمار مبتالیان به کرونا در استان به ۶۳۳ نفر رسید

دبیر کمیته امنیت اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا:

آمارهای جدید نشان می دهد بیش از 
نیمی از مبتالیان جدید در استان کرمان 
کسانی هستند که تست سرپایی از آنها 
گرفته شده است.گفته می شود، افرادی 
که تست کرونای آنها به صورت سرپایی 
مثبت قطعی اعالم شده اکثرا در لیست 
ایزوله های خانگی قرار می گیرند.این 
موضوع شاید کمی نگران کننده باشد، 
از آن جهت که ممکن است بسیاری از 
آنها در جامعه حضور پیدا کنند و موجب 

سرایت کرونا به دیگری شوند.
همانطور که تعداد زیادی از مخاطبان 
»کرمان نو« به ما می گویند میشناسند 
کسانی را که تست آنها مثبت شده اما به 

راحتی در جامعه حضور پیدا می کنند.
اما باید در مقابل آنها چه کرد؟

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
در اینباره به ما گفت: افرادی که تستشان 
سرپایی مثبت شده و در منزل ایزوله می 

شوند تحت نظارت ما هستند.
مهدی شفیعی افزود: همکاران ما در 
علوم پزشکی یک روز در میان به این 
بیماران سر می زنند و حال عمومی آنها 
را بررسی می کنند.وی عنوان کرد: ما 
به همه کسانی که تستشان به صورت 
قطعی مثبت می شوند می گوییم که 
نباید در جامعه حضور پیدا کنند.او 
ادامه داد: این در واقع یک تعهد اخالقی 
است اما از نظر قانونی هم ما می توانیم از 
ابزارها استفاده کنیم.شفیعی به صراحت 
گفت: اگر همکاران ما متوجه شوند فرد 
ایزوله در خانه از منزل خارج شده باشد 
با پیگیری و حکم قضایی او را مجبور به 
ماندن در نقاهتگاه می کنیم.وی از مردم 
خواست تا در صورت مشاهده موراد 
مشابه با شماره ۱۹۰ تماس بگیرند و 
گزارش دهند تا جلوی سرایت کرونا از 

طریق افراد بیمار گرفته شود.
قانون چه می گوید؟

وزارت بهداشت نیز بارها در آموزش های 

مختلف پیامکی و تلویزیونی اعالم کرده 
کسانی که عالئم ابتال به ویروس کرونا را 
دارند خود را در خانه قرنطینه کرده و از 
حضور در محل کار و سایر مکان های 
عمومی خودداری کنند و اگر عالئم شان 
تشدید شد به بیمارستان های مشخص 

شده، مراجعه کنند.
اما واقعا مسوولیت قانونی کسانی که 
دستورات بهداشتی را رعایت نمی کنند یا 
با علم به داشتن عالئم ابتالی به ویروس 
کرونا، سالمتی دیگر افراد جامعه را با 
رعایت نکردن این دستوران به خطر 

می اندازند چیست؟
بهتر بدانید در ماده ۲۲ قانون طرز 
جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و 
بیماریهای واگیردار آمده که:»اشخاصی 
که مانع اجرای مقررات بهداشتی 
می شوند یا در اثر غفلت باعث انتشار 
یکی از بیماری های واگیر می شوند به 
حبس تأدیبی و پرداخت جزای نقدی 
محکوم می شوند.«همچنین در ماده 
۱۲ این قانون بیان شده:» هر گاه بهداری 
به وجود کسی که مبتال به بیماری واگیر 
است اطالع یافت می تواند به وسائل 
مقتضی بازجویی کند که بیمارمشغول 
درمان است یا نه و در صورت لزوم اخطار 
کند تا اگر بیمار در ظرف مهلت مقرر 
به درمان نپرداخت او را الزام به درمان 
نماید.«در نتیجه اشخاصی که دارای 
عالیم ابتال به بیماری کرونا هستند اوالً 
مکلفند بنا بر اعالم مقامات ذی صالح، به 

صورت شخصی خود را قرنطینه کنند.
برخورد قانونی با افراد متخلف

طبق طرح وزارت بهداشت در جلسه 
ستاد ملی مبارزه با کرونا تصویب شد:

هر کس که معلوم شود به ویروس کرونا 
مبتال شده موظف است حدود ۲ هفته 
خودش را از جامعه دور و قرنطینه کند 
در غیر این صورت با او برخورد قضایی 

می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه 
تامین اجتماعی بیمه بیکاری بیکارشدگان 
کرونا را بالفاصله پرداخت کند گفت: اگر مبلغ 
زیاد است از دولت کمک بگیرد.به گزارش 
خبرگزاری تسنیم از کرمان، محمدرضا 
براهیمی ظهر امروز در جلسه ستاد  پورا
استانی مدیریت کرونا در کرمان که با حضور 
فدائی استاندار کرمان برگزار شد با اشاره به 
اینکه مصوبات ملی که مستقیم به دستگاه ها 
ابالغ شده مشکل ساز می شود اظهار داشت: 
دستگاه ها باید با ستاد استانی کرونا نیز 
هماهنگی کنند و نمی شود کلی تصمیمی 
گرفت که استان با چالش روبه رو شود.وی با 
بیان اینکه بیشترین همکاری با ستاد کرونا را 
اصناف داشتند و نیاز است به اصناف کمک 
شود تا خسارت دیده شده جبران شود گفت: 
هفته گذشته هم در جلسه ای در تهران اعالم 
کردیم که هنوز سهمیه استان ها از مبلغی 
که برای اصناف و کسب و کارهایی که بر 
اثر کرونا آسیب دیدند اختصاص داده نشده 

است.نماینده مردم کرمان و راور در مجلس 
شورای اسالمی با تاکید بر اینکه این مسئله 
را در صحن علنی مجلس هم گفته ایم افزود: 
متاسفانه تا امروز چیزی از مصوبه ستاد 
کرونا مبنی بر کمک به کسب و کارهای 
آسیب دیده به استان ابالغ نشده است.وی با 
بیان اینکه این اصناف دو ماه تعطیل هستند و 
زندگی آنها نابود شده است عنوان کرد: حدود 
۳5 هزار واحد صنفی در شهرستان کرمان 
وجود دارد که اوضاع آنها نابسامان است.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه سازمان تامین 
اجتماعی برای بخش بیکاری افراد از قبل 
مبلغی از کارگران و کارفرمایان گرفته است 
افزود: تامین اجتماعی موظف است بیمه 
بیکاری بیکارشدگان بر اثر کرونا را بالفاصله 
پرداخت کند.وی با ابراز اینکه پرداخت بیمه 
بیکاری جزو تعهدات قانونی سازمانی تامین 
اجتماعی است گفت: اگر مبلغ زیاد است 
تامین اجتماعی باید از سایر دستگاه ها و 

دولت کمک بگیرد.

مدیر کل محیط زیسـت اسـتان کرمـان گفت: 
کارشناسـان حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان 
کرمان برای نمونه برداری از بیمارسـتان ها در 
خط مقدم حفظ سـالمت جامعه اعزام شـدند.
به گـزارش خبرنگار گروه اسـتان های باشـگاه 
خبرنگاران جـوان از کرمـان، مرجان شـاکری 
مدیرکل محیط زیسـت کرمان گفت: حفاظت 
محیـط زیسـت اسـتان کرمـان در بحبوحـه 
آغاز بحـران شـیوع بیمـاری کرونا در کشـور و 
همزمان بـا حماسـه آفرینی مدافعان سـالمت 
در خـط مقـدم رویارویـی بـا دشـمن نوظهـور 
بشـریت، اداره کل حفاظـت محیـط زیسـت 
اسـتان کرمان یکـی از اولیـن ارگان هایـی بود 

که با انجام اقدامات سـریع پیشـگیرانه و توزیع 
مواد و لـوازم بهداشـتی موفق بـه جلوگیری از 
شـیوع این بیماری هولنـاک در بیـن کارکنان 
و خانواده هـای آنـان شـد.او افـزود: ایـن اداره 
کل در عیـن حـال نظـارت خـود بـر نحـوه 
امحـاء پسـماند های عفونـی بیمارسـتان های 
معیـن نگهـداری بیمـاران کرونـا را افزایـش 
داده است.شـاکری تصریـح کـرد: بااعـزام 
متعـدد کارشناسـان بـه قلـب خطـر و البتـه 
بـا رعایـت همـه جانبـه ی جوانـب احتیـاط و 
انجـام تسـت صحـت سـنجی دسـتگاه های 
اتوکالو بیمارسـتان افضلـی پور و بیمارسـتان 
پیامبر اعظـم از امحا اصولی پسـماند اطمینان 

حاصل شـد.او بیان داشـت: همچنین تذکرات 
الزم مبنـی بـر اسـتفاده از ویال هـای مناسـب 
دسـتگاه به پرسـنل بهداشت بیمارسـتان و در 
خصوص بهره مندی پرسـنل شـهرداری فعال 
در بخـش جمـع آوری پسـماند بیمارسـتانی 
از تجهیـزات مراقبـت فـردی صادر شـد.مدیر 
کل محیـط زیسـت اسـتان کرمـان گفـت: 
همچنین مکاتبه و نظارت بیشـتر در خصوص 
اجرای صحیح پروتوکل های صـادره در بخش 
پسـماند های محتمـل بـر آلودگـی کورنـا در 
سـطح اسـتان در دسـتور کار ایـن اداره کل 
قرار گفـت که در حـال حاضـر در حـال انجام 

وپیگیـری اسـت.
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رییــس اتــاق اصنــاف کرمــان 
ــه و  گفــت: آرایشــگاه هــای مردان
ــار  ــردا آغ ــد از ف ــی توانن ــه م زنان
ــری در  ــه کار کنند.یوســف جعف ب
گفــت بــا خبرنــگار »کرمــان نــو« 
افــزود: بازگشــایی ایــن صنــف 
بــه شــرط رعایــت پروتــکل هــای 
ن  بهداشــتی اســت.وی عنــوا

ــرای جلوگیــری از تجمــع  کــرد: ب
ــه  ــا گفت ــه آنه ــا ب در آرایشــگاه ه
ایــم نوبــت دهی هــا بــه گونــه ای 
ــود  ــه وج ــکلی ب ــه مش ــد ک باش
ــد.وی ادامــه داد: آرایشــگرها  نیای
ــگاه را  ــل آرایش ــب مح ــد مرت بای
ــتکش  ــد و از دس ــی کنن ضدعفون

ــد. ــتفاده کنن ــک اس و ماس

دبیر کمیته امنیت اجتماعی ستاد ملی 
مقابله با کرونا با بیان این که در ماه رمضان 
برگزاری هرگونه مراسم اعم از رسمی و 
غیر رسمی ممنوع است، گفت: »مراجع 
ذی ربط در حال پیگیری مراسم های 
برگزار شده هستند.به گزارش ایسنا ، 
حسین قاسمی درباره ی دستورالعمل 
ستاد مدیریت بیماری کرونا برای ایام 
ماه رمضان در حرم های مطهر، مساجد 
و تکیه ها، اظهار کرد: »تصمیمات قبلی 
ستاد ملی کماکان به قوت خود باقیست و 
تغییری اتفاق نیفتاده استوی همچنین در 

پاسخ به این پرسش که آیا اخبار برگزاری 
مراسم های ماه رمضان در برخی هیات ها 
در تهران صحت دارد و موضع ستاد 
درباره ی برگزاری این مراسم چیست؟ 
بیان کرد: »در مورد برگزاری مراسم ها 
این امر بسیار به ندرت بوده که مراتب از 
طریق مراجع ذیربط در حال پیگیری 
است. مجدد تاکید می گردد کماکان 
برگزاری هرگونه مراسم اعم از رسمی 
و غیررسمی ممنوع است و با توجه به 
اهمیت سالمت آحاد جامعه تخلفات این 

امر قابلیت پیگیری دارد.

آخرین آمار از مبتالیان کرونا در استان کرمان 
منتشر شد.بنا بر اعالم علوم پزشکی کرمان در 
۲۴ ساعت گذشته ۷ مورد قطعی ابتال به کرونا 
شناسایی شده است.بدین ترتیب شمار کل 

مبتالیان در استان کرمان به ۶۳۳ نفر رسید.در 
این مدت زمان فوتی جدیدی ثبت نشده و تعداد 
جان باختگان همان 5۰ نفر مانده است.آمار 
مبتالیان به تفکیک حوزه دانشگاهی:دانشگاه 

۴ نفر،دانشگاه علوم  علوم پزشکی کرمان: 
پزشکی رفسنجان: ۲ نفر،دانشگاه علوم پزشکی 
سیرجان: ۱ نفر،از ۷ نفر جدید ۳ نفر مرد و ۴ نفر 

زن بوده است.

محسن جالل پور، فعال اقتصادی و رئیس سابق 
اتاق های بازرگانی ایران و کرمان، در صفحه ی 
شخصی خود در اینستاگرام یادداشتی درباره ی 
این روزها که همه ی دنیا در محاصره ی کرونا 
به سر می برد نوشته است که متن آن را در ادامه 
می خوانید. به گزارش فردای کرمان وی در 
این باره نوشت: » سال ۱۳۹۹ سالی متفاوت از 
همه سال هایی است که پشت سر گذاشته ایم. 
در مدت زمانی کوتاه، نظام های فکری و ارزشی 
نسل ما به  گونه ای تغییر کرده که انگار متعلق 
به قرن گذشته بوده است.  کسی نمی داند این 
آغاز یک بحران است یا بحران به زودی به پایان 
می رسد. هیچ کس نمی تواند چشم اندازی برای 
آینده ترسیم کند. برخی منعطف اند و دنیای 
کرونایی را پذیرفته اند اما برخی همچنان منتظرند 
این بحران به پایان برسد. در آخرین روزهای 
سال ۱۳۹۸ هیچ کس گمان نمی کرد کرونا 
به این سرعت جهان را درنوردد و فرهنگ ها و 
عادت های دیرینه بشری را دگرگون کند. در 
حالت عادی تغییراتی از این جنس ممکن است 
سال ها طول بکشد اما کرونا در چند هفته سبک 
زندگی مردم را به طور کامل تغییر داده. افراد 
برای جلوگیری از سرایت ویروس به دیگران، از 
همدیگر فاصله می گیرند. این فاصله گرفتن ها 
از تغییرات گسترده در مناسبات اجتماعی آدم ها 
خبر می دهد. هرچند بخشی از این دگرگونی ها 
در جامعه ما به صورت جوک و لطیفه انعکاس 
پیدا کرد اما در واقعیت شاهد زلزله ای بودیم که 
فرهنگ، اقتصاد، جامعه و همه چیزمان را زیر 
و رو کرد. از این دست وقایع در طول تاریخ کم 
داریم که یک واقعه به تنهایی تغییر رفتار ناگهانی 
جامعه را به دنبال داشته باشد.  طبق معمول مردم 
در پایان سال ۱۳۹۸ خود را آماده می کردند تا به 
دیدار بزرگ ترهای خود بروند، با شروع سال ۹۹ 
همه ترجیح دادند از بزرگان فاصله بگیرند. حاال از 
بزرگان فاصله گرفتن، شده ارزش.  در سال های 
قبل، دید و بازدید و عید دیدنی کاری پسندیده 
بود و معموال آن هایی که اهل معاشرت نبودند 
نکوهش می شدند اما در سال ۹۹ همه معاشرت 
را کنار گذاشتند. قدیم ها به فردی که از جماعت 
دوری می کرد، می گفتند»آدم به دور«. حاال همه 
در قرنطینه »آدم به دور« شده ایم. شیوه ی برخورد 
و احوال پرسی و تفریح و سرگرمی مان هم از اساس 
تغییر کرده. خیلی ها خود را برای سفر و گردش 
آماده کرده بودند اما ناچار شدند در طوالنی ترین 
خانه نشینی چند دهه ی گذشته روزگار بگذرانند.  
مردم رفتارهایی را در پیش گرفتند که از اساس 
با رفتارهای گذشته آن ها متفاوت است. دنیای 
اطراف ما واقعا دچار تغییر اساسی شده و این تغییر 
به طور قطع روی رفتارهای مردم اثر می گذارد 
و عادت های رایج جامعه را به طور کلی تغییر 
می دهد   این روزها قریب به اتفاق مردم جهان یک 
دغدغه بیشتر ندارند؛ آن هم حفظ سالمتی است. 
یعنی آن کس که در کیپ تاون سر روی بالش 
می گذارد با آن کس که در تگزاس زندگی می کند 

فقط و فقط یک دغدغه دارند؛ حفظ جان.

روایتی از عدم دسترسی دانش آموزان روستاهای قلعه گنج به اینترنت

4

مدیرکل بهزیستی استان کرمان خبر داد
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بالتکلیفی حقوق فروردین 
کارگران زغال سنگ

پس از اعتراض کارگران زغال سنگ برای عدم دریافت بیمه بیکاری 
به دلیل مشکالت بازنشستگی، این کارگران هنوز حقوق فروردین ماه 
خود را دریافت نکرده اند.روز گذشته ششم اردیبهشت ماه با تشکیل 
شورای تأمین استان کرمان با حضور استاندار، مدیر کل اطالعات، 
پورابراهیمی نماینده مجلس و جمعی از مدیران استانی مشکالت 
کارگران شرکت زغال سنگ بررسی شد.در این جلسه مشکالتی مانند 
بررسی شفافیت موضوع واگذاری شرکت زغال سنگ، طرح طبقه بندی 
کارگران و تغییر ضریب مشاغل سخت از ۱.5 به ۲، موضوع مسکن 
کارگری و حقوق فروردین ماه کارگران مطرح شد.۲۴ فروردین ماه 
بود که تعدادی از کارگران شرکت زغال سنگ کرمان به نمایندگی از 
دیگر همکاران خود، جلوی ساختمان استانداری تجمع کردند. آنها به 
اجبار شرکت برای استفاده از بیمه بیکاری معترض بودند.یداهلل زمانی 
یکی از نمایندگان کارگران شرکت زغال سنگ در توضیح این مشکل 
به »کرمان نو« گفت: در بیمه بیکاری تنها ۶۰ درصد از حقوقمان به 
ما تعلق می گیرد که این برای گذراندن زندگی کفایت نمی کند.وی 
افزود: در حال حاضر کارگران استخراج معادن که حدود ۳ میلیون 
تومان حقوق می گرفتند با استفاده از بیمه بیکاری ۱ میلیون ۶۰۰ هزار 
تومان دریافتی دارند.زمانی عنوان کرد: بیمه بیکاری در آینده هم به 
ضرر ما است، چون هم در زمان بازنشستگی وقفه ایجاد می کند و هم 
مستمری بازنشستگی را پایین می آورد.به گفته او حدود ۲۰ درصد 
از کارگران معترض در دو سال آینده بازنشسته می شوند.حاال پس از 
گذشت این مدت هنوز کارگران زغال سنگ حقوق فروردین ماه خود 
را دریافت نکرده اند.پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در جلسه 
روز گذشته در این مورد گفت: توافق شد در مورد حقوق فرودین در 
مرحله اول حق بیمه کارگران پرداخت و از بیمه بیکاری استفاده نشود.
وی ادامه داد: مصوب شد اصل حقوق کارگران شبیه به ماه های دیگر 
در فروردین سه سال گذشته پرداخت شود.زمانی نماینده کارگران در 
اعتراض به این موضوع گفت: در فرودین به جز تعطیلی رسمی ۱۲ روز 
کاری وجود دارد؛ حقوق تعطیل رسمی را که باید کارفرما بدهد، بقیه 
۱۲ روز نرم کاری را می دهیم و بر اساس همان نرم حقوق پرداخت 
شــود.زمانی همچنان تأکید دارد که ما بیمه بیکاری نمی خواهیم.

پورابراهیمی در جواب زمانی گفت: پیشنهاد خود را به عنوان نماینده 
کارگران بدهید تا در کمیته تصمیم گیری با حضور اشک بازرسی 
استانداری بررسی شود.همچنین تصمیم گرفته شد انتهای این بند 
مصوبه جلسه اضافه شود کسانی که موافق پرداخت حقوق شبیه به 
ماه های دیگر در فروردین سه ســال گذشته نیستند بیمه بیکاری 

بگیرند.اما کارگران عنوان کردند ما درخواست مرخصی می دهیم.

مدیــرکل بهزیســتی اســتان 
کرمــان گفــت: آمارها نشــان داده بهزیستی

مراجعیــن تلفنــی بــا ســامانه 
ــت و در خواســت مشــاوره  ۱۴۸۰ جهــت دریاف
بــه ویــژه در مســائل خانوادگــی در ایــام 
کرونایــی ۴ برابــر افزایــش پیــدا کرده اســت که 
ــار  ــس از مه ــی پ ــد، و حت ــه بع ــن ب ــا از ای قطع
کرونــا بــه مشــاوره هــای تخصصــی نیــاز 
ــت.»عباس صادق زاده«  ــتری خواهیم داش بیش
شــامگاه شــنبه ششــم اردیبهشــت ماه در جمع 
ــش بهزیســتی و  ــوع نق ــا موض ــگاران ب خبرن
اقدامــات دوران کرونایــی و پســاکرونایی اظهــار 
کــرد: هــر ســاله طــرح »ضیافــت مهــر« بــرای 
ــی  ــودکان ب ــداری ک ــز نگه ــه مراک ــک ب کم
سرپرســت، بدسرپرســت، معلولین و سالمندان 
توســط ســازمان بهزســتی در راســتای اقدامات 
ــام  ــی در ای ــای مردم ــک ه ــه و کم خیرخوهان
ــه  ــود ک ــی ش ــزار م ــان برگ ــارک رمض ــاه مب م
امســال به دلیــل شــیوع ویــروس کوویــد ۱۹ به 
شــکل حضــوری ایــن گونــه برنامــه را نخواهیم 
ــاهد  ــاله ش ــه هرس ــان اینک ــا بی ــت.وی ب داش
ــرح  ــن ط ــن در ای ــور خیری ــتر حض ــق بیش رون
بودیم افــزود: امســال نیــز همیــن حرکــت را به 
شــکل غیرحضــوری و از طریــق فضــای مجازی 
ادامــه خواهیــم داد و از خیریــن و مــردم نجیــب 
و شــریف اســتان کرمــان مــی خواهیــم کمــک 
ــز  ــاز مراک ــورد نی ــالم م ــا اق ــدی و ی ــای نق ه
ــار  ــتقیم در اختی ــورت مس ــه ص ــداری را ب نگه
ــتی  ــرکل بهزیس ــرار دهند.مدی ــز ق ــود مراک خ
اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه حضــور ۱۴۰۰ نفر 
کــودک بدسرپرســت و بــی سرپرســت در مراکز 
تحت پوشــش بهزیســتی اســتان کرمــان گفت: 
ــار  ــم انتظ ــته چش ــای گذش ــال ه ــد س مانن
ــن  ــد ای ــن هســتیم کــه مــی توان کمــک خیری
کمک هــا در قالــب هدایــای نقــدی، اقــالم خام 
ــه مراکــز  ــالم بهداشــتی ب و خشــک و حتــی اق
باشــد.صادق زاده در بخــش دیگــری از صحبت 
ــای  ــت مهده ــت فعالی ــه وضعی ــود ب ــای خ ه
ــت:  ــت و گف ــی پرداخ ــام کرونای ــودک در ای ک
یکــی از موضوعاتی کــه ســوال و دغدغــه مردم، 
خانواده هــا و مدیــران اســت، بحــث هــای 
ــی  ــام کرونای ــودک در ای ــای ک ــت مهده فعالی
اســت.وی ادامه داد: در تمامــی مهدهای کودک 

یــک قــرارداد بیــن خانــواده و مدیــر مهــد 
تنظیــم شــده کــه در ایــن قــرارداد مــوارد 
ــواده در  حــوادث غیرمترقبه و نقــش مدیر و خان
ایــن بنــد بــه صــورت کامــل مشــخص و تبیین 
شــده اســت.مدیرکل بهزیســتی اســتان کرمان 
بــا تاکیــد بــر اینکــه هــم حامــی خانــواده هــا و 
هــم حامــی مدیــران مهدهــای کودک هســتیم 
اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه شــرایط پیــش آمده 
ناشــی از شــیوع ویــروس کرونــا و تعطیلــی 
ــرر  ــفندماه، مق ــل اس ــودک از اوای ــای ک مهده
کردیــم کــه هزینه هــای پرداخت شــده توســط 
خانــواده ها بــه مهدهــای کــودک در اســفندماه 
ــت  ــی باب ــا وجوه ــود ام ــاب آورده ش ــه حس ب
ــا از  ــط مهده ــه توس ــوق برنام ــای ف کالس ه
ــر  ــوی دیگ ــود و از س ــه نش ــا گرفت ــواده ه خان
ــرار  ــال ق ــال ۹۹ فع ــه در س ــم ک ــن کردی تعیی
ــه  ــا ب ــواده ه ــوی خان ــهریه ای از س ــت ش نیس
مهدهــا پرداخــت شــود.صادق زاده بــا تاکیــد بر 
ــه  ــودک ب ــای ک ــت از مهده ــد حمای ــه بای اینک
صــورت جــدی در دســتور کار دولــت قــرار 
ــای  ــد از مهده ــا ۶۰ درص ــزود: تقریب ــرد اف گی
کــودک اســتان کــرده ضــررده یــا و در بهتریــن 
شــرایط ســود و منافعــی ندارنــد کــه عمــده این 
مهدهــای ضرر ده در حاشــیه شــهرهای اســتان 
ــد  ــه ۴۰ درص ــان اینک ــا بی ــد.وی ب ــرار دارن ق
ــد  ــی دهن ــرر نم ــان ض ــتان کرم ــای اس مهده
افــزود: بــا مکاتباتــی کــه صــورت گرفــت، 

پیشــنهاد ارائــه تســهیالت قــرض الحســنه و یا 
ــران مهدهــای  ــه مدی کمــک هــای بالعــوض ب
کــودک را ارائــه دادیــم کــه در ایــن راســتا 
اســتاندار کرمــان دســتور پرداخــت تســهیالت 
قــرض الحســنه بــه مهدهــای اســتان را را صادر 
ــد کــه هــم اکنــون در مرحلــه تشــریفات  کردن
کار اســت و بــه زودی ســاز و کار ارائــه ایــن نــوع 
ــی از  ــا بخش ــم داد ت ــه خواهی ــهیالت را ارائ تس
ــود. ــران ش ــودک جب ــای ک ــای مهده ضرره

مدیــرکل بهزیســتی اســتان کرمــان ادامــه داد: 
همچنین طبــق بخشــنامه وزارت تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعــی مشــاغلی ماننــد مربیــان 
مهدهــای کــودک کــه جــزء مشــاغل ســخت و 
ــار هســتند مــی تواننــد در ایــن ایــام از  زیــان ب
بیمه بیــکاری نیــز برخــوردار شــوند.صادق زاده 
ــه  در بخــش دیگــری از صحبــت هــای خــود ب
موضــوع واگــذاری مســکن بــه معلولیــن و افــرا 
ــرد و  ــاره ک ــت اش ــی سرپرس ــت و ب بدسرپرس

گفــت: جمعیــت تحــت پوشــش ســازمان 
ــت. از  ــیاری اس ــی بس ــتی دارای فراوان بهزیس
معلولیــن خفیــف و خیلی شــدید، فرزنــدان بی 
سرپرســت و بدسرپرســت تــا ســالمندان.وی بــا 
ــن  ــه تامی ــه ب ــال ۹۰ توج ــه از س ــان اینک بی
مســکن این گــروه از نیازمنــدان در دســتور کار 
ســازمان بهزیســتی قــرار گرفــت افــزود: 
ســازمان بهزیســتی وظیفــه مســتقیم در تامین 
ــش  ــت پوش ــراد تح ــکن اف ــدی مس ۱۰۰ درص

خــود را نــدارد و ما فقــط بحــث حمایتــی را می 
توانیم انجــام دهیم.مدیرکل بهزیســتی اســتان 
ــداث  ــتا اح ــن راس ــه داد: در همی ــان ادام کرم
ــت  ــراد تح ــرای اف ــکونی ب ــد مس ۸۷۰۰ واح
ــان در  ــتان کرم ــازمان در اس ــن س ــش ای پوش
ــون ۶۰۰۰  ــه تاکن ــم ک ــرار دادی ــتور کار ق دس
واحــد تحویــل داده شــده کــه در ایــن راســتا تا 
۱۰ میلیــون تومــان نیز تســهیالت بالعــوض را 
ــرا  ــزود: اخی پرداخــت کــرده ایم.صــادق زاده اف
ــرارگاه  ــتی و ق ــازمان بهزس ــن س ــراردادی بی ق
ســازندگی خاتــم االنبیــاء تنطیــم شــده کــه در 
ایــن راســتا قــرار اســت بــرای زنــان سرپرســت 
خانــواده هــا و معلولیــن شــدید خانــه هــای 5۰ 
ــوی  ــی از س ــارکت مال ــدون مش ــری ب و ۶۰ مت
فــرد، ســاخته و تحویــل این خانــواده هــا دهیم.
ایــن مقــام مســئول در بخــش پایانــی صحبــت 
ــز  ــاره شــرایط پســاکرونایی نی هــای خــود درب
ــه آن  ــد ب ــه بای ــی ک ــی از موضوعات ــت: یک گف
ــای  ــه پیامده ــن ب ــود، پرداخت ــژه ش ــه وی توج
ــا بیــان اینکــه  بعــد از یــک حادثــه اســت.وی ب
هنــوز بــه دوران پســا کرونایــی نرســیده ایــم و 
ــرل  ــار و کنت ــرای مه ــدام ب ــه اق ــال در مرحل فع
ایــن بیماری هســتیم افــزود: هــر حادثــه ای که 
رخ مــی دهــد پیامدهــای اجتماعی را بــه همراه 
خواهــد داشــت و بــه عبــارت دیگــر در پــس هر 
حادثــه ای، یکســری پیامدهــای اجتماعــی 
ــزی  ــه ری ــا برنام ــرای آنه ــد ب ــه بای ــت ک اس

داشته باشیم.

در نشسـت خبـری مدیـر کل 
اوقـاف و امـور خیریـه کرمـان گزارش

برنامـه هـای اوقـاف در مـاه 
مبارک رمضـان تشـریح و به ضـرورت وقف در 
حـوزه درمانـی تاکیـد شد.نشسـت خبـری 
مدیـرکل اوقـاف و امور خیریـه اسـتان کرمان 
صبح امـروز یکشـنبه ۷ اردیبهشـت برگـزار و 
برنامه هـای اوقـاف در مـاه مبـارک رمضـان 
تشـریح شـد.مدیرکل اوقـاف و امـور خیریـه 
کرمـان ضمـن تبریـک شـروع مـاه رمضـان با 
اشـاره بـه سـخن رهبـر انقـالب در رابطـه بـا 
ایجاد رزمایش همدلی در کشـور گفـت: اولین 
طـرح اوقـاف در مـاه رمضـان امسـال رزمایش 
ضیافـت همدلـی است.حجت االسـالم علـی 
جاللـی ادامـه داد: طـرح رزمایـش ضیافـت 
همدلـی بـا آمـاده کـردن ۱۱۰ هـزار بسـته 
معیشـتی و غذایـی انجـام می شـود که سـهم 
اسـتان کرمان ۶ هـزار بسـته اسـت.وی افزود: 
هزینه این بسـته ۲5۰ هـزار تومان اسـت و در 
ایـام والدت امـام حسـن )ع( تـا شـهادت امام 
علـی )ع( توزیـع می شـود.مدیرکل اوقـاف 
گفـت: طـرح دوم مـاه رمضـان امسـال طـرح 
ضیافت الهی اسـت که امسـال به دلیل شـیوع 
کرونا متفـاوت انجام می شـود.جاللی افزود: در 
این طرح اولین اقـدام اعزام گروه هـای تبلیغی 
بود که امسـال بـه دلیـل شـرایط کرونـا اعزام 
مبلـغ نداریـم و سـعی شـد تبلیـغ در فضـای 
مجازی انجام شـود.وی عنوان کرد: بخشـی در 
قالب ادعیه و سـخنرانی و بخشـی قرانی است.
مدیرکل اوقـاف گفـت: کار دوم تعظیم شـعائر 
این ماه اسـت که در شـهادت حضـرت خدیجه 

طـرح مـادر امـت و ویژه برنامـه جشـن والدت 
امـام حسـن تـدارک دیده شـده اسـت.جاللی 
ادامه داد: سـوم سـفره های افطاری که امسـال 
بـا حفـظ پروتکل هـای بهداشـتی سـعی شـد 
این کار انجـام شـود.وی افـزود: در این سـفره 
افطـاری از ظرفیـت امام زاده ها اسـتفاده و بین 

همسایه ها توزیع می شود.
استفاده از کرونا به عنوان فرصت

مدیـرکل اوقـاف و امـور خیریـه کرمـان گفت: 
سـعی شـد از تهدیـد کرونـا به عنـوان فرصـت 
شـود که در ایـن زمینـه از بقـاع متبرکـه برای 
مرکز خدمات رسـانی و تولید تجهیـزات مانند 
ماسـک اسـتفاده شـد.وی ادامـه داد: دومیـن 

کار در زمینـه ضدعفونـی بـود کـه ۳۴ هـزار و 
۲۱۰ لیتـر مواد ضدعفونـی برای بقـاع متبرکه 
استفاده شده.حجت االسـالم علـی جاللـی 
افزود: تهیه ۳ هزار بسـته معیشـتی میان وعده 
در شـهر کرمـان در سـالروز والدت امـام زمان 
در بیمارسـتان افضلـی پـور و پیامبـر اعظـم از 
دیگـر کارهـای انجام شـده بـود.وی بـا اشـاره 
به اینکـه امـروز در حـوزه درمانی شـدیدا نیاز 

به وقف داریـم، گفت: تنهـا درمانگاه سـرطانی 
جنوبشـرق در بیمارستان شـهید باهنر کرمان 
اسـت کـه فضـای کوچکـی اسـت و نیـاز بـه 
سـاختمان در این بخش داریم.مدیرکل اوقاف 
و امـور خیریـه اسـتان کرمان با اشـاره بـه نیاز 
بـه وقـف در حـوزه فنـاوری، امنیـت، بالیـای 
طبیعـی و … گفـت: در سـال قبـل نخسـتین 
موقوفه بـه عنوان کمـک به بالیـای طبیعی در 

استان گلستان ثبت شـدجاللی تاکید کرد: در 
اسـتان کرمان کـه حـوادث طبیعـی مختلفی 
رخ مـی دهـد نیز نیـاز بـه وقـف در ایـن حوزه 
اسـت.وی در مورد پخـش تالوت قـرآن در ماه 
رمضـان گفت: امسـال بـا توجه شـرایط خاص 
کرونا تالوت های سـال گذشـته هـرروز پخش 
می شـود.مدیرکل اوقاف و امـور خیریه کرمان 
گفت : دومین کار در بحث قـرآن فراهم آوردن 
چهـل و سـومین دوره مسـابقات بین المللـی 
قرآن بـوده کـه مرحلـه مقدماتی امسـال در 5 
منطقه اسـتان برگزار می شـود.وی ادامـه داد: 
ثبت نـام از ۶ اردیبهشـت تـا ۱۶ خرداد اسـت 
و در شـهریورماه مسـابقات اسـتانی برگـزار 
می شـود.جاللی توضیح داد: در صـورت برگزار 
نشـدن مرحلـه کشـوری افـراد ممتاز امسـال 
سـال آینده در مسابقات شـرکت خواهند کرد.

افزایش ۴ برابری مشاوره های خانوادگی در ایام کرونایی
مهدها حق دریافت شهریه فروردین را ندارند

اجرای طرح رزمایش ضیافت همدلی با توزیع ۶ هزار بسته معیشتی

گزارش
ایسنا

درخشش کرمانی ها 
در مسابقات آنالین 

کیک بوکسینگ واکو کشور
ورزشکاران کرمانی در مسابقات آنالین کیک بوکسینگ واکو کشور 

با کسب ۹ مدال رنگارنگ خوش درخشیدند.
مرتضی بلوردی، رئیس هیئت انجمن های ورزشی استان کرمان در 
گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از 
کرمان، گفت: مسابقات آنالین قهرمانی کشور کیک بوکسینگ واکو 
جام "مبارزه با کرونا" آقایان با حضور شرکت کنندگانی از سراسر 
کشور در رده های نوجوانان، جوانان و بزرگساالن به صورت مجازی 
)آنالین زنده( با استفاده از برنامه اسکایپ برگزار شد.او افزود: در رده 
بزرگساالن و در موزیکال فرم HSW آقایان، امیرمحمد استوار از 

کرمان بر سکوی نخست ایستاد.
 SSW بلوردی تصریح کرد: در رده بزرگساالن و در موزیکال فرم
آقایان نیز، حسین مکی از کرمان عنوان قهرمانی مسابقات را از آن 

خود کرد.
او بیان داشت: در رده بزرگساالن و در فرم موزیکال فرم HS آقایان، 
امیررضا محسنی و محمدعلی حاج ملکی از کرمان هم به ترتیب در 

جایگاه های اول و دوم قرار گرفتند.
رئیس هیئت انجمن های ورزشــی اســتان کرمان گفت: در رده 
بزرگســاالن و در موزیکال فرم SS آقایان، امیررضا محسنی از 

کرمان نیز به مقام دوم دست یافت.
بلوردی افزود: در رده نوجوانان و در موزیکال فرم SSW آقایان، 
ابوالفضل کارآموزیان و میالد شریف نژاد کژند از کرمان به ترتیب 

عناوین اول و دوم مسابقات را از آن خود کردند.
او تصریح کرد: در رده نوجوانان و در موزیــکال فرم SS آقایان، 
ابوالفضل کارآموزیان و میالد شــریف نژاد کژنــد از کرمان نیز به 

ترتیب مقام های اول و سوم مسابقات را کسب کردند.

ایرنـا - رییس انجمـن ملی خرما با اشـاره بـه اینکـه قیمت خرما 
نسبت به سـه یا چهار ماه گذشـته تغییری نداشـته است، گفت: 
قیمت هـا نه تنهـا تغییـری نکـرده که حتـی افت مختصـری نیز 

داشـته است.
»محسـن رشـید فرخـی« روز یکشـنبه در گفت وگو بـا خبرنگار 
اقتصـادی ایرنـا دربـاره وضعیـت خرمـا درمـاه مبـارک رمضان 
گفت: به دلیـل مشـکالت و اشـتباهات سـال گذشـته در زمینه 
خرمـا، امسـال تابسـتان در سـتاد تنظیم بـازار بـا وزارت صنعت 
دائـم در تمـاس بودیـم و بـا اینکـه انجمن خرمـا مداخلـه ای در 
موضوعات اجرایی و سیاسـتگذاری ندارد، همکاری گسـترده ای 

بـا ایـن وزارتخانه داشـتیم.
وی ادامه داد: خوشـبختانه امسـال برخالف سـال گذشته شاهد 
ممنوعیت صـادرات خرما که مشـکالت عدیـده ای بـرای تجار و 

صنعت خرمـا بوجـود آورد، نبودیم.
رییـس انجمن ملـی خرما دربـاره وضعیـت قیمت گـذاری خرما 
گفـت: امسـال در قیمت گـذاری ایـن محصـول ورود کرده ایـم؛ 
چنانچـه در عرضه مسـتقیم، قیمت های مبدا را رد کرده و سـعی 
می کنیـم قیمت هـای مبـدا متعارف باشـد تـا تولیدکننـدگان و 

مصرف کننـدگان متضرر نشـوند.
فرخـی بـا بیـان اینکـه دربـاره قیمت هـای مبـدا بـه توافـق 
رسـیده ایم، افزود: تعیین قیمت هـای مقصد نیز در اختیار سـتاد 
تنظیـم بـازار اسـت تـا در عیـن رعایـت حقـوق مصرف کننـده، 
سـود عادالنـه ای بـه خرده فروشـی ها یـا فروشـگاه های عرضـه 

کاال اختصـاص یابـد.
وی با اشـاره بـه اینکـه قیمـت خرما نسـبت به سـه یا چهـار ماه 
گذشـته تغییری نداشـته اسـت، گفت: قیمت ها نه تنها تغییری 
نکـرده کـه حتـی افـت مختصـری داشـته اسـت. پیـک مصرف 
خرما در مـاه رمضـان مربوط بـه ۱۰ روز اول اسـت؛ چـرا که هم 
مصرف کننـدگان و هـم تامین کننـدگان در ایـن بـازه زمانـی 

مایحتاج خـود را بـه انـدازه کل مـاه تهیـه می کنند.

ایرنا - همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان طرح 
ملی اطعام مهدوی به منظور پخت و توزیع غذای 
گرم در بین اقشار نیازمند و آسیب دیده از ویروس 
کرونا در سراسر استان کرمان آغاز شد.نماینده ولی فقیه در 
استان و امام جمعه کرمان در آیین افتتاح آشپزخانه مهدوی 
در مرکز نیکوکاری هیات متوسلین امام زمان )عج( شهر کرمان 
گفت: در قالب رزمایش مواسات، همدلی و کمک مومنانه 
که در نیمه شعبان مقام معظم رهبری در فرمایشات خود 
عنوان کردند، حرکت جهادی از آن زمان در سراسر کشور آغاز 
شده و نهادها، ارگان ها، گروه های جهادی و مردم در کنار هم 
کمک های را به صورت های مختلف به سمت نیازمندان سرازیر 
کردند.حجت االسالم والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی 
افزود: در این زمینه کمیته امداد نیز اقدامات بسیار خوبی انجام 
داده و همچون گذشته که سفره های افطاری را برای اطعام 
نیازمندان پهن می کرد، امسال نیز این سفره ها را گسترده 
تر کرده و این اطعام فقط مخصوص نیازمندان نیست بلکه 
همه کسانی که بر اثر بیماری کرونا آسیب دیده اند از این طرح 
بهره مند می شوند.وی بیان کرد: در قالب طرح اطعام مهدوی 
امدادگران کمیته امداد در کنار نیروهای جهادی اقدام به پخت 
غذا و توزیع بین آسیب دیدگان می کنند که در شرایط فعلی 
کشور اقدام ارزشمندی است.امام جمعه کرمان با اشاره به لزوم 
مشارکت خیران در این طرح معنوی اظهار داشت: در نشستی 
که با حضور جمعی از مسئوالن استان برگزار شد مقرر گردید در 
بحث افطاری گرم محور کار کمیته امداد باشد و خیران و مردم 
نیکوکار می توانند برای مشارکت در این طرح کمک های خود 
تحویل کمیته امداد دهند.وی تاکید کرد: باید توجه شود این 
کار خداپسندانه با سرعت، دقت و رعایت نکات بهداشتی انجام 
شود تا مورد رضای خداوند و مردم مومن قرار داشته باشد. 
مدیرکل کمیته امداد استان کرمان گفت: در قالب طرح اطعام 
مهدوی مقرر شد ۳۱۳ آشپزخانه در سطح کشور راه اندازی 
شود که سهم استان کرمان ۱۷ آشپزخانه بوده است.یحیی 
صادقی افزود: خوشبختانه با استقبال خوبی که خیریه ها و 
مراکز نیکوکاری از این طرح داشتند، ۴۹ مرکز طبخ غذا در 
سطح استان کرمان راه اندازی شده که با نظارت دانشگاه علوم 
پزشکی در حال فعالیت هستند که قبل از افطار بین خانواده 
های نیازمند و آسیب دیده از ویروس کرونا توزیع می شود.وی 
تصریح کرد: پیش بینی می شود روزانه بیش از ۹۰ هزار پرس 
غذای گرم طبخ و در مناطق محروم شهر کرمان و شهرستان 

های استان کرمان توزیع شود.

ایسـنا/ معـاون سیاسـی، امنیتـی و اجتماعـی 
اسـتاندار کرمان گفت: متاسـفانه شـاهد هستیم 
در کرمـان ترددهـا در حـال عادی شـدن اسـت 
و مـردم دیگـر به موضـوع کرونا تـا حـدودی حساسـیت ندارند 
این در حالی اسـت کـه این وضعیت در کرمان بسـیار شـکننده 
خواهد بود و اگر رعایت نکنیم با سـیر صعـودی دوباره مبتالیان 
بـه ویـروس کرونـا مواجـه خواهـی شـد.دکتر »محمدصـادق 
بصیری« عصر هفتم اردیبهشـت ماه در نشسـت خبری سـتاد 
اسـتانی مقابله با کروناویـروس گفت: بازگشـایی بقـاع و اماکن 
متبرکـه کل کشـور، بـه ویـژه در مـاه رمضـان بـر مبنـای نظر 
وزارت بهداشـت و درمان و در اسـتان ها بر مبنای نظر دانشـگاه 
علوم پزشـکی خواهـد بود کـه در این راسـتا مقرر شـده اسـت 
مناطق اسـتان هـا بـه گروه هـای زرد، سـفید و قرمز تقسـیم و 
در شهرسـتان های سـفید مسـاجد و اماکن متبرکـه می توانند 
بـا رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی بازگشـایی شـوند کـه باید 
دانشـگاه علـوم پزشـکی بررسـی های الزم را انجـام و به سـتاد 
اسـتانی مقابله با کرونـا اعالم کند کـه احتمال مـی دهیم تاریخ 
بازگشـایی اماکن متبرکه ۱5 اردیبهشـت ماه یا ۱5 ماه رمضان 
باشـد که در هر منطقه اسـتان که سفید اعالم شـود، این اماکن 
بازگشـایی خواهنـد شـد.معاون سیاسـی، اجتماعـی و امنیتی 
اسـتاندار کرمان در زمینه بازگشـایی آرایشـگاه ها، اظهـار کرد: 
باتوجه به درخواسـت صنف آرایشـگاه های مردانـه و زنانه مبنی 
بر بازگشـایی، این درخواسـت در سـتاد اسـتانی مقابله با کرونا 
مطـرح و تصمیم گرفته شـد این صنف بـا رعایـت پروتکل های 
بهداشـتی از امـروز فعالیتشـان را آغـاز کننـد.وی بـا اشـاره به 
بـاز بـودن مراکز تعویـض پـالک بـه صـورت زوج و فـرد، اظهار 
کـرد: مراکز پـالک گذاری خـودرو در کل کشـور تابع یکسـری 
سیاسـت های ناجا اسـت. در سـطح کشـور یکسـری اقداماتی 
در ایـن زمینـه بـرای رفـع مشـکل مـردم صـورت گرفـت بـه 
 طوری که پایـان اعتبـار وکالتنامه های تعویض پالک وسـایل 
نقلیـه به انـدازه مـدت زمـان تعطیلـی مراکـز تعویـض پالک 
بـه اعتبـار وکالتنامه هـا اضافه شـده کـه در ایـن راسـتا مردم 
مشـکلی از بابت انقضای وکالتنامه ها نخواهند داشـت.بصیری 
باشگاه های ورزشـی را جزء مشـاغل پرریسـک عنوان کرد که 
فعالیت  آنها همچنان ممنـوع خواهد بود، عنـوان کرد: فعالیت 
مهدکودک هـا نیـز هماننـد مـدارس و دانشـگاه هـا همچنان 

تعطیـل خواهنـد بود.

هشتمین دوره مسابقات آنالین شطرنج شهرستان جیرفت با معرفی 
نفرات برتر به کار خود پایان داد.عمار انجم روز، رئیس هیئت شطرنج 
شهرستان جیرفت در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه 
خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: مسابقات آنالین شطرنج شهرستان 
جیرفت از ۲5 اسفندماه ۹۸ با همکاری خیریه محب نیک آغاز شده 

است و به مدت ۱۴ روز ادامه دارد.او به برگزاری هشــتمین دوره این مسابقات آنالین اشاره کرد 
و افزود: رقابت های آنالین شطرنج شهرستان جیرفت شــب های یکشنبه، سه شنبه و پنج شنبه 
راس ساعت ۲۱ در سایت جهانی و اپلیکیشن Lichess برگزار می شود.انجم روز تصریح کرد: 
در پایان هشتمین دوره مسابقات آنالین شطرنج شهرستان جیرفت نتایج زیر حاصل شد:نفرات 
برتر،۱. آرمان پورقنبرزادـ  تهران،حمیدرضا طهماسبیـ  فارس،۳. علیرضا دلیرـ  کرج،۴. امیرمحمد 

حمیدیـ  اراک،5. رضا مهدویـ  تهران

پایان هشتمین دوره مسابقات 
آنالین شطرنج در جیرفت

فرمانده انتظامي جیرفت از انفجار کپســول گاز و مصدوم 
شــدن ۳ نفر در این شهرستان خبر داد.ســرهنگ »رضا 
محمدرضایی« در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، 
گفت: به دنبال دریافت خبري مبني بر انفجار کپسول گاز 
در یکی از مناطق شهرستان به مرکز فوریت های ۱۱۰پلیس 

، ماموران انتظامي براي بررســي موضوع به محل اعزام شدند.وي افزود: در بررسی های 
ماموران انتظامی در محل حادثه مشخص شد یک نفر از اعضاء یک خانواده در حال پخت 
نان در منزل بوده که بر اثر انفجار کپسول گاز به همراه ۲ نفر دیگر مصدوم شده اند.این 
مقام انتظامی تصریح کرد: هر ۳ مصدوم این حادثه به علت شدت سوختگی بالفاصله برای 
مداوا به مرکز استان انتقال داده شدند.فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت گفت: علت 

آتش سوزی و میزان خسارت وارده توسط کارشناسان در حال بررسی است.

انفجار کپسول گاز، ۳ مصدوم
 برجا گذاشت

 مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی جنوب در مورد هجوم ملخ 
هایی به سطح شهرستان های جنوبی به خصوص جیرفت گفت: 
با توجه به بارندگی های اخیر و گرم شدن هوا شرایط برای رشد 
و تکثیر حشرات از جمله ملخ بومی در منطقه فراهم شده است، 
فرخی افزود : این ملخ ها گرایش خاصی به سمت نور داشته و 

تجمع آنها خصوصا هنگام شب زیر نور چراغ طبیعی است و هیچ گونه آسیبی به باغات، مزارع 
و فضای سبز وارد نمی کنند. و پس یکی، دو هفته از جمعیت این ملخ ها کاسته می شود و به 
مبارزه شیمیایی نیازی نیست، در صورت نیاز می توان محل تجمع ملخ ها را با سم مال تیون سم 
پاشی نموده، مشروط بر این که الشه ملخ ها سریعا جمع آوری و از دسترس پرندگان خارج شود. 
فرخی گفت: با توجه به شرایط اقلیمی منطقه احتمال تکثیر انواع پروانه ها سوسک ها و سایر 

حشرات وجود دارد و جای هیچ نگرانی نبوده و نیز به مبارزه شیمیایی ندارند.

ملخ های بومی نیازی 
به مبارزه شیمیایی ندارند

طرح ملی اطعام مهدوی 
در کرمان آغاز شد

معاون استاندار کرمان با انتقاد از افزایش ترددها:

شرایط اپیدمی کرونا
 در کرمان شکننده است

خبر

کرونا

قیمت خرما تغییری ندارد
حجت االسالم علی جاللی ادامه داد: طرح رزمایش ضیافت همدلی با آماده کردن ۱۱۰ هزار بسته معیشتی و غذایی 
انجام می شود که سهم استان کرمان ۶ هزار بسته است.وی افزود: هزینه این بسته 2۵۰ هزار تومان است و در ایام 
والدت امام حسن )ع( تا شهادت امام علی )ع( توزیع می شود.مدیرکل اوقاف گفت: طرح دوم ماه رمضان امسال 
طرح ضیافت الهی است که امسال به دلیل شیوع کرونا متفاوت انجام می شود.جاللی افزود: در این طرح اولین 
اقدام اعزام گروه های تبلیغی بود که امسال به دلیل شرایط کرونا اعزام مبلغ نداریم و سعی شد تبلیغ در فضای 

مجازی انجام شود.وی عنوان کرد: بخشی در قالب ادعیه و سخنرانی و بخشی قرانی است.

نشست خبری مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمان

خبرخبرخبر

ایرنــا - فرمانــده انتظامــی جیرفــت از 
ــاه  ــک م ــارق طــی ی دســتگیری ۱۸5 س
ــر داد و  ــتان خب ــن شهرس ــته در ای گذش
ــواع  ــره ان ــدت ۱۸۸ فق ــن م ــت: در ای گف
ســرقت هم کشــف شــده است.ســرهنگ 
رضــا محمدرضایــی روز یکشــنبه در 
ــزود:  ــا اف ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب ــت و گ گف
ــن  ــون ای ــا کن ــاری ت ــال ج ــدای س از ابت
تعــداد ســارق در طرح هــای افزایــش 
امنیــت دســتگیر شــده اســت.وی بــا بیان 
ــش  ــا افزای ــرقت ها ب ــف س ــه در کش اینک
ــح  ــتیم تصری ــه هس ــدی مواج ۳5 درص
کــرد: امســال افزایــش ۹۱ درصــدی 
دســتگیری ســارقان را نســبت بــه مــدت 
ــم.وی  ــاهد بودی ــل ش ــال قب ــابه س مش
ادامــه داد: بــه کارگیــری بیشــترین تــوان 
اطالعاتــی و عملیاتــی و بهره گیــری از 
ــتادی  ــای س ــی واحده ــای کمک نیروه
ــی و  ــه منظــور افزایــش اقدامــات کنترل ب
مبــارزه هرچــه جدی تــر بــا ســارقان 
و مال خــران، ایــن ارقــام را رقــم زده 
اســت.فرمانده انتظامــی جیرفــت از تداوم 
طرح هــای ارتقــای امنیــت اجتماعــی 
ــت: در  ــر داد و گف ــن شهرســتان خب در ای
ــش  راســتای دســتگیری ســارقان و افزای
ــای  ــای ارتق ــی، طرح ه ــت اجتماع امنی
امنیــت اجتماعــی به طــور مــداوم در یک 
ماهــه نخســت ســال در ایــن شهرســتان 
ــه  ــدی مجموع ــزم ج ــد.وی از ع ــرا ش اج
انتظامــی جیرفــت در ســال جــاری 
بــرای برخــورد قاطــع بــا ســارقان در 
ایــن شهرســتان خبــر داد و گفــت:  تلفــن 
ــل ارتباطــی پلیــس و  ــوان پُ ــه عن ۱۱۰ ب
ــاده  ــبانه روزی آم ــورت ش ــه ص ــردم ب م
دریافــت گزارش هــای شــهروندان 
است.ســرهنگ محمدرضایــی ادامــه 
داد: تلفــن ۱۹۷ نیــز بــه عنــوان بســتری 
ــادات و پیشــنهادات  ــت انتق ــرای دریاف ب
شــهروندان در حــوزه عملکــرد کارکنــان 
ناجــا، آمــاده پاســخگویی بــه عمــوم 

ــت. ــهروندان اس ش

توزیع نوغان بانهال 
توت اصالح شده 
در جنوب کرمان

معاون بهبـود تولیدات دامی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمـان از 
توزیـع هـزار اصله نهـال تـوت اصالح 
شـده و ۱۰ جعبـه تخـم نوغـان در 

جنـوب خبـر داد.
محمدرضـا قائـدی  فـر معـاون بهبود 
جهـاد  سـازمان  دامـی  تولیـدات 
کشـاورزی جنـوب کرمـان گفـت: 
هـزار اصله نهـال  توت اصالح شـده در 
شهرسـتان  هـای جیرفـت و عنبرآباد 
به دلیل اقلیم مناسـب جهـت احداث 
توتسـتان بین متقاضیان توزیع شـده 

اسـت.
اوافـزود: نوغانـداری پتانسـیل خوبـی 
بـرای اشـتغال زایـی و درآمد زایـی 
ران در منطقـه اسـت و  بهـره بـردا
ابریشـم بـه عنـوان مـاده خـام بـرای 
تولیـد فرش هـای دسـتباف بـه ویـژه 
فرش های ابریشـمی بـه کار مـی رود.
قائـدی فـر بیـان کـرد: در سـال  های 
اخیـر برنامـه خریـد تضمینـی پیلـه 
ابریشـم از سـوی دولت موجب رغبت 
بیشتر کشـاورزان به حرفه نوغانداری 
شـده اسـت و درشـرایط ایـده  آل از 
هـر جعبـه تخـم نوغـان میـزان ۳۰ 
برداشـت  بریشـم  ا پیلـه  کیلوگـرم 

. د می شـو
دامـی  تولیـدات  بهبـود  معـاون 
سـازمان جهاد کشـاورز جنوب گفت: 
از مهمتریـن دالیـل پـروررش ایـن 
حشـره، فراهـم نمـودن زمینه هـای 
اشـتغال در بخـش صنایـع دسـتی، 
قـرار گرفتن پـرورش کرم ابریشـم در 
زمره مشـاغل خانگی زنان سرپرسـت 
خانـوار و افرادی کـه توان کشـاورزی 

ندارنـد و... اسـت.
او بیـان کـرد: چندیـن دوره آمـوزش 
بـرای  منطقـه  در  نوغانـداری 
کارشناسـان و بهـره  بـرداران صـورت 

اسـت. گرفتـه 
قائـدی فـر بـا اشـاره بـه توزیـع ۱۰ 
جعبـه تخـم نوغـان بصـورت رایـگان 
حمایـت  گفـت:  متقاضیـان  بیـن 
 هـای خوبـی از سـوی دولـت صـورت 
گرفتـه از جملـه خریـد تضمینـی و 
بیمـه جعبـه نوغـان کـه پیـش بینـی 
می شـود عـالوه بـر افزایـش تولیـد 
پیلـه ابریشـم در منطقـه نسـبت بـه 
سـال قبل، درآمـد قابل توجهـی عاید 

پـرورش دهنـدگان نوغـان شـود.

منوجان یکی از شهرستان های محروم  
جنوب استان است، شهرستانی که گزارش

نیازمند طرح های ویژه حمایتی است، 
شهرستانی که در ان طرح های اقتصادی کمی به 
واسطه شرایط منطقه انجام شده و می شود، انتخاب 
معین اقتصادی و واگذاری چندین طرح اقتصادی، 
اجتماعی به آن یکی از اقداماتی است که برای این 
شهرستان انجام شده است، در زمان استانداری رزم 
حسینی شرکت گوهر زمین به عنوان معین اقتصادی 
این شهرستان انتخاب شد ، شرکت چندین طرح پر 
اهمیت و با اشتغال زایی زود هنگام را به عهده گرفت  
و حتی  استاندار سابق از این شرکت به عنوان ضلع 
اصلی مثلث اقتصادی منطقه  نیز نام برد،  شروع 
فعالیت این شرکت پر شور و بسیار امیدوار کننده بود، 
اما مدتی است که فعالیت های این شرکت به عنوان 
معین اقتصادی متوقف شده است و بسیاری از طرح 
های آن به صورت نیمه کاره رها شدند، برای بررسی 
وضعیت این شرکت با دکتر حمزه نماینده پنج 
شهرستان جنوبی که منوجان نیز در بین آن ها است، 
تماس گرفتیم ، دکتر محمد حمزه نماینده مجلس، 
در مورد وضعیت فعالیت شرکت گهر زمین به عنوان 
معین گفت:  فعالیت این معین متوقف نشده است، 
ولی بر اساس اطالعاتی که من دارم یک سری 
اختالفات اقتصادی بین مدیران شرکت وجود داشته 
که بر فعالیت این شرکت در منوجان هم تاثیر گذاشته 
است، فعال  این شرکت تحرک خاصی در منوجان 
نداشته و ۲ پروژه اصلی  که یکی هتل و یکی کمپ 
ترک اعتیاد  کامل نشده است و حدود۶ ماه است که 

فعالیتش متوقف شده است.
اجباری برای کار معین های

 اقتصادی نیست 
 دکتر حمزه یادآور شد: این شرکت خصوصی است 
و مورد حمایت ارگانی  بوده است و اجباری برای 
کار در منطقه منوجان ندارد و این یک کار داوطلبانه 
بوده است،  همه معین های اقتصادی همین حالت 
هستند، به طور کلی معین های اقتصادی هیچ کدام 
امتیاز خاصی نمی گیرند  و  برای این شرکت هم 

هیچ کاری دولت انجام نداده است، حاال اگر هم در 
بحث معافیت های مالیاتی امتیازی برایشان در نظر 
گرفته باشند، من در جریان نیست ولی در منطقه 
منوجان امتیاز خاصی به آنها داده نشده است،  مگر 
همین زمینی که قرار است هتل در آن راه اندازی شود 
که البته اگر هر سرمایه گذار دیگری هم بخواهد در 
منطقه کاری انجام دهد، این نوع  حمایت ها را  خواهد 
داشت.این شرکت هم به دلیل اختالفات در هیات 
مدیره دچار مشکل شده است،  قرار بوده که یک سری 
حسابرسی ها انجام  شود  و مشخص شود هر چقدر 
هزینه کرده اند.نماینده  پنج شهرستان جنوبی تاکید 
کرد:   من با مدیر عامل صحبت کردم، قرار است به 
زودی مشکالت حسابداری حل شود و دوباره فعالیت  
از سر گرفته می شود هم هیات مدیره و هم مدیر 
عامل قول داده اند، دوباره فعالیت خود را به عنوان 
معین منوجان شروع کنند.  دکتر حمزه در مورد طرح 
کمپ های ترک اعتیاد گفت: این طرح  قرار بوده است 
که به بهزیستی واگذار شود و این در حالی است که 
این کمپ ها کلی هزینه بر بودند. دکتر حمزه ضمن 
یادآوری این نکته که این شرکت در مدارس خیلی 
هزینه کرده است، گفت:  در بخش آموزش خیلی به 
منطقه کمک کردند، در سال گذشته به برگزاری 
کالس های کنکور کمک کرده و البته امسال هم 
کالس ها دایر بودند که به دلیل کرونا  فعال تعطیل 
شدند و  هم چنین در بحث بازسازی  و نوسازی 
مدارس هم خیلی به آموزش و پرورش کمک کردند.
فعالیت شرکت گوهر زمین قطع نشده است

محمودی فرماندار منوجان در رابطه  با فعالیت 
شرکت گوهر زمین به کاغذ وطن گفت: فعالیت 
های  این شرکت در شهرستان در حال اجرا  است، 
این شرکت بدهی باال آورده بود و مدیریت عوض شد، 
بدهی را صفر کردند و مشکالتشان رفع شد و اکنون 
فعال هستند.محمودی یادآور شد: این شرکت در 
بحث  مبارزه با کرونا در منطقه بسیار فعال بوده است  
و یک کارگاه تولید ماسک  راه اندازی کردند که  که  
روزانه بالغ بر دو تا سه هزار ماسک تولید می کند، و 
گان پزشکی و مالفه برای بیمارستان ها تهیه کرده و 
در اختیار شبکه بهداشت و درمان قرار دادند،  نزدیک 
۱5 میلیون تومان پول کمک کردند  برای خرید ژل 
به شبکه بهداشت درمان هزینه کردند. 5۰۰ بسته 

غذایی به ارزش۲5۰ هزار تومان بین مردم نیازمند 
شهرستان ها تقسیم کردند.  فرماندار منوجان  در 
مورد پروژه هتل گردشگری گفت:  بعد از مدیریت 
جدید  من  در این مورد صحبت نکردم ولی قبل از 
آن  به دنبال این بودند که  طرح را به جهاد نصر واگذار 

کنند تا آنها کارهایش را انجام دهند. 
شرکت گوهر زمین همچنان 

معین اقتصادی منوجان است 
سنجری مدیر کل اقتصادی استانداری کرمان 
در مورد فعالیت این شرکت، به کاغذ وطن گفت: 
استانداری پیگیری های تفاهم نامه را  کرد و انجام 
شد ولی قرار بر این است که سازمان مدیریت در قالب 
برنامه های سه ساله  و دو ساله  عملکرد معین های 
اقتصادی را استاندار هم مهر ماه سال گذشته جلسه 
هم افزایی با تمام معین های استان برگزار کردند  
و برنامه هایشان را بررسی کردند و همه معین ها 
گزارش آخرین وضعیت را دادند من الجمله همین  
معین منوجان،البته استاندار به طور اختصاصی با  هر 
یک معین ها جلسه بر قرار  می کنند. و طبق آخرین 
گزارشی که من دارم شرکت گهر زمین به عنوان معین 
اقتصادی منوجان هم چنان فعال است  و تفاهم نامه 

معین بودن این شرکت هنوز کنسل نشده و هم چنان 
پا برجا است.  حقانی مدیر عامل شرکت گوهر زمین 
در مورد وضعیت شرکت به کاغذ وطن گفت:  از ماه 
آینده همه پروژه های شرکت دوباره از سرگرفته شده 
و مشکالت رفع شده است.وی در مورد پروژه هتل 
گفت: این یکی از طرح های اصلی ما است و حتما 
ادامه می دهیم  و کلی هزینه شده است، ۹5 درصد 
کارهای هتل انجام شده است و فقط فضا سازی آن 
مانده است، حتی تجهیزات داخلی مثل تخت، ظروف 
و وسایل آشپزی خریداری شده  و داخل انبار هست، 
این هتل به صورت سویتی طراحی شده است و برنامه 
ما این است که تا پایان تابستان این هتل راه اندازی 
شود. ما به دنبال این هستیم که  بعد از تکمیل، این 
هتل را به بخش خصوصی واگذار کنیم که مدیریت 
هتل را به عهده بگیرد زیرا برای اینکه این هتل به 
موفقیت برسد نیاز دارد که یک متخصص  آن را اداره 
کند.حقانی در مورد کمپ ترک اعتیاد هم گفت: بر 
اساس نظر تهران به ما گفته شد که باید کمپ تحت 
نظر بهزیستی باشد و  به همین دلیل ما این کمپ 
را  به بهزیستی واگذار کرده و هم اکنون با مدیریت 

بهزیستی در حال فعالیت هستند.

منوجان تا خرما پزان هتل دار می شود
به گفته مدیر عامل شرکت گهر زمین معین اقتصادی منوجان، فعالیت های این  شرکت از ماه آینده از سر گرفته می شود

  نجمه سعیدی
دبیر تحریریه

ایسـنا/کرمان معاون آموزش 
آموزش و
ابتدایـی اداره کل آمـوزش و پرورش

پـرورش اسـتان کرمـان بـا 
بیـان اینکـه ۱۱هـزار و ۱۸۶ کالس درس 
تاکنون بـه عضویـت شـبکه شـاد در آمده 
انـد کـه بیـش از ۷۸ درصـد کالس هـا را 
شـامل می شـود تصریح کـرد: از کل تعداد 
دانـش آمـوزان مقطـع ابتدایـی اسـتان 
کرمـان تاکنـون حـدود ۱۱۰ هـزار نفـر 
معـادل ۳۳ درصد عضو شـبکه شـاد شـده 
اند.»عبـاس ضیـاء« در گفت و گو با ایسـنا 
درباره وضعیت عملکرد شـبکه »شـاد« در 
اسـتان کرمـان اظهـار کـرد: ۳۰۹۷ نفـر از 
مدیـران مـدارس ابتدایـی اسـتان کرمـان 
هـم اکنـون در شـبکه آموزشـی »شـاد« 
عضو شـده انـد کـه معـادل ۹5 درصد کل 
مدیران مدارس سـطح استان اسـت.وی با 
بیـان اینکـه ۱۱هـزار و ۱۸۶ کالس نیـز به 
عضویت شـبکه شـاد در آمده انـد که بیش 
از ۷۸ درصـد کالس ها را شـامل می شـود 
تصریـح کـرد: از کل تعـداد دانـش آموزان 
مقطـع ابتدایـی اسـتان کرمـان تاکنـون 
حـدود ۱۱۰ هـزار نفـر معـادل ۳۳ درصـد 
عضو شبکه شـاد شـده اند.ضیاء با اشاره به 
ارائـه آمـوزش هـا از طریق شـبکه شـاد به 
دانـش آمـوزان بیـان کـرد: بـه علـت 
پراکندگـی اسـتان، نداشـتن گوشـی 
هوشـمند برخی والدین یا دانـش آموزان و 
قطعـی اینترنـت، در برگـزاری کالس های 
درس با اسـتفاده از این سـامانه مشـکالتی 
داریـم امـا همـکاران مـا برخی بـه صورت 

آنالین و یا از طریق شـبکه هـای اجتماعی 
فضـای مجـازی کار آمـوزش را انجـام 
می دهند.معاون آموزش ابتدایـی اداره کل 
آموزش و پـرورش اسـتان کرمان با اشـاره 
به عدم دسترسـی برخی دانش آمـوزان در 
روسـتاها یا مناطق عشـایری به اینترنت و 
فضاهـای مجازی، گفـت: بـرای جلوگیری 
از عقب ماندن دانـش آمـوزان مناطقی که 
دسترسـی بـه اینترنـت ندارنـد، ۶۰ هـزار 
درسنامه بین مدارس روسـتایی، عشایری 
و حاشـیه شـهرهای اسـتان کرمـان توزیع 
کرده ایـم.وی درباره برگـزاری کالس های 
درس در برخـی از مناطق اسـتان افزود: در 
جاهایـی کـه تراکـم کالس پاییـن و معلم 
بومـی منطقـه باشـد، بـا رعایـت پروتـکل 
های بهداشـتی، آمـوزش حضـوری برگزار 
شـود که خیلی کـم اسـت.ضیا با اشـاره به 

اینکـه رونـد عضویت در شـبکه آموزشـی 
شـاد همچنـان ادامـه دارد، تصریـح کـرد: 
مشـکالت زیرسـاختی در اجرای مناسـب 
ایـن شـبکه داریـم و سـختی هایـی بـرای 
همکاران ما وجـود دارد.وی در ادامه اظهار 
کـرد: آمـوزش مقطـع ابتدایـی تـا پایـان 
اردیبهشـت ماه جاری ادامـه دارد و آزمون 
های این مقطع توصیفی اسـت که توسـط 
معلـم برگـزار و نمـرات بـه مدرسـه اعـالم 
خواهد شـد.معاون آمـوزش ابتدایـی اداره 
کل آموزش و پرورش اسـتان کرمـان بیان 
کـرد: سـال هـای قبـل آزمـون هماهنـگ 
برای پایه ششـم داشـته ایم که امسال این 
آزمـون برگـزار نمـی شـود و نمـرات ایـن 
مقطـع براسـاس فرآینـد و عملکـرد در 
اختیـار معلـم و توسـط همـکاران آزمـون 

برگزار می شود.

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
کرمان گفت: در ســال گذشــته مطابق قانون 
برنامه ششــم توســعه از محل فروش معادن و 
فعالیت هــای صنایع معدنــی، از ۱۰۰ میلیارد 
تومان پیشــنهادی ۸۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون 
تومان محقق شد که در سال جاری نیز با توجه 
به شــرایط به وجود آمده ناشــی از کرونا همان 
۱۰۰ میلیارد تومان پیشنهاد شده است.»مهدی 
حســینی نژاد« در نشست بررســی روش های 
تامین مالــی واحدهــای تولیدی بــا توجه به 
تاثیرپذیری آنها از بیماری کرونا گفت: بیماری 
کرونا مشکالت حوزه تولید، رشد و توسعه استان 
را افزایــش داده و واحدهــای تولیدی کوچک، 
متوســط و اصناف دچار چالش شده اند.رییس 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان 
افزود: پــس از عارضه یابی واحدهــای تولیدی 
مشخص شده که به طور کلی ۶۴ درصد واحدها 
مشــکل تامین منابع مالی دارنــد، ۴۳ درصد 
مشــکل بازار، ۴۱ درصد مشــکل بیمه تامین 
اجتماعی و مالیات و ۴۱ درصد مشکل مدیریتی 
دارند.وی ادامه داد: بر اســاس قانــون باید ۴۰ 
درصد منابع مالی بانک ها بــه تولید اختصاص 
یابد که این عدد در سال های گذشته تا سال ۹۶ 
به طور متوســط ۳۲ درصد بوده، در سال ۹۷ به 
۲۷ درصد و در سال گذشته به 5.۶ درصد رسیده 
که نشان دهنده نیاز به سیستم های جدید مانند 
بازار سرمایه و تجدید منابع و... برای تامین منابع 
مالی وجود دارد.حســینی نژاد تصریح کرد: در 

سال گذشــته مطابق قانون برنامه ششم توسعه 
از محل فــروش معادن و فعالیــت های صنایع 
معدنی، از ۱۰۰ میلیارد تومان پیشــنهادی ۸۰ 
میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان محقق شد که در 
سال جاری نیز با توجه به شرایط به وجود آمده 
ناشی از کرونا همان ۱۰۰ میلیارد تومان پیشنهاد 
شده است.رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان کرمان بیان کرد: همچنین بر طبق قانون 
از محل ۱5 درصد سهم اســتان از محل فروش 
معــادن و فعالیت های صنایع معدنی در ســال 
گذشته، ۲۱ میلیارد تومان وصول شد که برای 
سال ۹۹ نیز ۲۰ میلیارد تومان پیش بینی شده 
است.وی با بیان اینکه از محل ۲۰ درصد معافیت 
حقوق دولتی معادن، در سال گذشته ۶۰ میلیارد 
تومان از معافیت مس به دست آمد که برای سال 
جاری این میــزان ۲۰۰ میلیــارد تومان پیش 
بینی شده خاطر نشــان کرد: پیشنهاد پرداخت 

۲۰۰۰ میلیارد تومان تسهیالت با نرخ بهره کم 
و در کوتاهترین زمان بــرای واحدهای تولیدی 
کوچک و متوسط را به سیستم بانکی داده ایم که 
امیدواریم این مهم محقق شود.به گزارش ایسنا، 
»سیدمهدی طبیب زاده« رییس اتاق بازرگانی 
استان کرمان نیز در این نشســت افزود: پاشنه 
آشیل تولید در اســتان بحث تامین منابع مالی 
است و اگر بخواهیم در سال جهش تولید اتفاقات 
خوبی رقم بخورد نیاز به انجام فعالیت ها و اجرای 
طرح هایی مانند پنجره واحد ســرمایه گذاری، 
بهبود فضای کسب و کار، نظام پیمانکاری فرعی، 
استفاده از ظرفیت ها، تامین مالی و... است.وی 
ادامه داد: در بخش تامین مالــی باید بتوانیم از 
بانک ها، بازار سرمایه، تجهیز منابع، سازمان های 
متولی، شــرکت های بزرگ، حقــوق دولتی و... 
کمک گرفت تا از منابع موجود بهترین استفاده 

را انجام داد و یا منابع جدید خلق کرد.

کرونا مشکالت حوزه تولید، رشد و توسعه 
استان کرمان را افزایش داده است

۳۳ درصد دانش آموزان مقطع ابتدایی استان
عضو شبکه آموزشی »شاد«

ــا - مدیــرکل پشــتیبانی امــور دام جنــوب کرمــان از توزیــع  ایرن
ــک  ــه ی ــن منطق ــی در ای ــالم پروتئین ــن اق ــزار و 5۰۰ تُ ــه ه س
میلیــون نفــری خبــر داد.جــواد شــهریاری روز یکشــنبه در 
گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا افــزود: طــی یــک ســال گذشــته 
ــن  ــرغ و ۳۰۰ تُ ــت م ــن گوش ــز، ۳۰۰ تُ ــت قرم ــن گوش ۲۰۰ تُ
ــان  ــد.وی بی ــع ش ــان توزی ــوب کرم ــه جن ــرغ در منطق تخم م
داشــت: توزیــع اقــالم پروتئینــی در منطقــه جنــوب کرمــان بــه 
ــازار  ــات نســبی ب ــا و ثب ــن فرآورده ه ــت قیمــت ای منظــور تثبی
انجــام شــده اســت.وی اظهــار داشــت: از ابتــدای ســال جــاری تا 
کنــون ۲5 تُــن گوشــت قرمــز و ۳۶ تُــن مرغ منجمــد در منطقــه 
جنوب کرمــان توزیــع شــد.مدیرکل پشــتیبانی امــور دام جنوب 
ــی در  ــای دام ــن نهاده ه ــزار و ۸۰۰ تُ ــت ه ــع هف ــان از توزی کرم
جنوب کرمــان طــی ســال گذشــته خبــر داد و گفــت: پنــج هزار 
ــه  ــن ُکنجال ــه ای و ۸۰۰ تُ ــن  ذرت دان ــن جــو دامــی، ۲ هــزار تُ تُ
ــع  ــان توزی ــتان کرم ــی اس ــتان جنوب ــت شهرس ــویا در هف س
ــه میــزان تولیــدات دام و طیــور در هفــت شهرســتان  شــد.وی ب
ــی اســتان کرمــان اشــاره کــرد و گفــت: طــی یــک ســال  جنوب
ــزار و ۷۹۲  ــل، یکه ــن عس ــرغ، ۳۶۷ تُ ــن تخم م ــته ۶۴۰ تُ گذش
ــن گوشــت مــرغ، یــازده هــزار و ۸۷۰ تُــن گوشــت قرمــز و 55  تُ
هــزار ۱۹۰ کیلوگــرم شــیر در ایــن منطقــه تولید شد.شــهریاری 
تعــداد واحدهــای مــرغ گوشــتی منطقــه را ۲۱ واحد بــا ظرفیت 
ــک واحــد  ــون ی ــزود: هم اکن ــرد و اف ــه اعــالم ک ــزار قطع ۳۳۰ ه
مــرغ تخم گــذار بــا ظرفیــت ۱۰۰ هــزار قطعــه در حــال فعالیــت 
اســت.وی تعــداد کشــتارگاه های جنــوب کرمــان را ســه مــورد 
ــتان های  ــتارگاه ها در شهرس ــن کش ــت: ای ــرد و گف ــالم ک اع
ــاد و کهنــوج فعالیــت می کننــد.وی از عرضــه  جیرفــت، عنبرآب
ــازار  ــم ب ــرح تنظی ــب ط ــز در قال ــت قرم ــد و گوش مرغ منجم
در مــاه مبــارک رمضــان خبــر داد و گفــت: ایــن اقــالم توســط 
ــان  ــی اســتان کرم ــع در هفــت شهرســتان جنوب عامــالن توزی
در قالب طــرح ضیافــت در مــاه مبــارک رمضــان توزیــع خواهد 
ــی از  ــان یک ــوب کرم ــور دام جن ــتیبانی ام ــد.مدیرکل پش ش
مهمتریــن مشــکالت ذخیره ســازی نهاده هــای دامــی را در 
ایــن منطقــه نبــود انبــار مناســب عنــوان کــرد و گفــت: پــس 
از پیگیری هــای فــراوان از طریــق بخش هــای خصوصــی 
ــر  ــبدیز کوی ــرکت ش ــا ش ــرارداد ب ــورد ق ــک م ــی، ی و دولت
منعقــد شــد ولــی متاســفانه بــه دلیــل انصــراف پیمانــکار، ایــن 
قــرارداد لغــو شــد.وی افــزود: بالفاصلــه پیگیــری تامیــن انبــار 
از طریــق مکاتبــات بــا اســتانداری، ســازمان جهــاد کشــاورزی، 
اتحادیه هــای تعــاون روســتایی و عشــایری و دامــداران صــورت 
ــات مربوطــه از  ــا متعلق ــاب ســوله ب ــک ب ــت و درنتیجــه ی گرف
ــار ایــن نمایندگــی  طــرف ســازمان جهــاد کشــاورزی در اختی
قــرار گرفت.شــهریاری ادامــه داد: مقــرر شــد ۲ بــاب ســوله هم 
از طــرف مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی در اختیــار این 

ــرد. ــرار گی شــرکت ق

گزارش
ایسنا

۳۵۰۰ تُن اقالم پروتئینی در جنوب 
کرمان توزیع شد

پلیس جیرفت ۱۸۵ 
سارق را دستگیر کرد

یکی از کارهای معین اقتصادی منوجان باز سازی قلعه تاریخی این شهرستان است

۳۰۹۷ نفر از مدیران مدارس ابتدایی استان کرمان هم اکنون در شبکه آموزشی »شاد« عضو شده اند

مدیرکل بهزیستی استان کرمان با اشاره به حضور ۱4۰۰ نفر کودک بدسرپرست و بی سرپرست در مراکز 
تحت پوشش بهزیستی استان کرمان گفت: مانند سال های گذشته چشم انتظار کمک خیرین هستیم 
که می تواند این کمک ها در قالب هدایای نقدی، اقالم خام و خشک و حتی اقالم بهداشتی به مراکز باشد.
صادق زاده در بخش دیگری از صحبت های خود به وضعیت فعالیت مهدهــای کودک در ایام کرونایی 
پرداخت و گفت: یکی از موضوعاتی که سوال و دغدغه مردم، خانواده ها و مدیران است، بحث های فعالیت 

مهدهای کودک در ایام کرونایی است.
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یک بـاب خانه پـالک ۶۶57 اصلـی واقع در اراضـی ریحان 
زرنـد بخـش 13 کرمـان بـه نشـانی خیابـان فـردوس 20 متـری رسـتگار 
بـه مسـاحت 743/95  مترمربـع مـورد تقاضـای آقـای سـیدرضا تهامـی پـور زرنـدی 
بـه اسـتناد رای شـماره  از زرنـد فرزنـد سـیداحمد  بشناسـنامه شـماره 443 صـادره 
1398۶0319008002314_ 1398/11/7 هیـات حـل اختـالف ثبـت شهرسـتان زرنـد در 
مالکیـت نامبـرده قـرار گرفتـه و آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آییـن نامـه 
قانـون تعییـن تکلیـف منتشـر و در موعـد مقرر مـورد واخواهی قـرار نگرفته اسـت و نیاز 
بـه تحدید حدود دارد لذا حسـب درخواسـت مورخـه 1399/2/۶ مالک بدینوسـیله آگهی 
تحدیـد حـدود آن باسـتناد تبصـره 5 قانـون مزبـور منتشـر و عملیـات تحدیـد حـدود از 
سـاعت 8 صبـح روز چهارشـنبه مورخـه 1399/2/31 در محل شـروع و بعمـل خواهد امد 
لـذا بدینوسـیله بـه مالک یا مالکیـن امالک مجاور رقبـه مذکور اخطار می گـردد در موعد 
مقـرر در ایـن آگهـی در محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صـورت عـدم مراجعـه مجاورین 
عملیـات تحدیـدی بـا معرفـی مالک انجـام و چنانچه کس یا کسـانی بر حـدود و حقوق 
ارتفاقـی آن اعتراض داشـته باشـند طبق ماده 20 قانون ثبت حداکثـر ظرف مدت 30 روز 
پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبـا به ایـن اداره تسـلیم تا به 
دادگاه صالحـه ارسـال گـردد ضمنـا معترض بایسـتی به اسـتناد ماده8۶ اییـن نامه ثبت 
حداکثـر ظـرف مدت یکماه پس از تسـلیم اعتـراض به اداره ثبت دادخواسـت الزم جهت 
طـرح دعـوی بـه دادگسـتری ارائـه نماینـد بدیهی اسـت پـس از مضـی مهلت یاد شـده 

هیچگونـه ادعایـی مسـموع نخواهـد بـود. م الف ۶
تاریخ انتشار:  دوشنبه مورخه 1399/2/8

حسین توحیدی نیا - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی فقدان سند مالکیت
چـون اقـای احمـد خواجـه  مالـک ششـدانگ 
در  واقـع  19-اصلـی  از  2۶۶فرعـی  پـالک 
بخش45کرمـان بـا ارائـه دو بـرگ شـهادت شـهود تصدیـق 
پـالک  مالکیـت  سـند  اصـل  نمـوده  واعـالم  ادعـا  شـده 
اخیرالذکـر کـه قبـال ذیـل ثبت17819صفحـه 130 دفتـر10۶ 
امـالک  الکترونیـک محلـی جیرفـت صـادر وتسـلیم شـده 
اسـت بعلـت جابجای مفقـود گردیـده واز ایـن اداره تقاضای 
صدورسـند مالکیـت المثنـی پـالک فـوق را نمـوده لـذا بنـا 
بـه درخواسـت نامبـرده وبرحسـب دسـتورتبصره یـک مـاده 
120آییـن نامـه – قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت آگهـی 
میگـردد تـا چنانچـه شـخص یـا اشـخاصی مدعـی انجـام 
بـه ملـک مرقـوم ویـا وجـود اصـل سـند  معاملـه نسـبت 
مالکیـت مـورد ادعـا نـزد خـود مـی باشـند از تاریـخ انتشـار 
آگهـی )یـک نوبت اسـت (ظرف مدت 10روز مراتـب را با ارائه 
اصل سـند مالکیت یا سـند معاملـه کتبا به اداره ثبت اسـناد 
وامـالک شهرسـتان جیرفـت اعالم نمایند بدیهی اسـت پس 
از انقضـای مهلـت مقـرر در آگهـی )10روز(هیچگونـه ادعایی 
از هیچکـس مسـموع نخواهد بـود واین اداره وفـق ضوابط و 
مقـررات نسـبت به صدور سـند مالکیـت المثنی بنـام مالک 

اقـدام خواهـد نمـود . م الـف :10
جواد فاریابی -رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت.

آگهی فقدان سند مالکیت
چـون وکیـل ورثـه اقـای کرامـت امیـری قنات 
سـامان   مالـک ششـدانگ پـالک 1فرعـی از 
1237-اصلـی واقـع در بخش45کرمـان بـا ارائـه دو بـرگ 
شـهادت شـهود تصدیق شـده ادعا واعـالم نموده اصل سـند 
مالکیـت پـالک اخیرالذکـر کـه قبـال ذیـل ثبت527صفحـه 
شـده  وتسـلیم  صـادر  جیرفـت  محلـی  301دفتر5امـالک 
اسـت بعلـت جابجای مفقـود گردیـده واز ایـن اداره تقاضای 
صدورسـند مالکیـت المثنـی پـالک فـوق را نمـوده لـذا بنـا 
بـه درخواسـت نامبـرده وبرحسـب دسـتورتبصره یـک مـاده 
120آییـن نامـه – قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت آگهـی 
میگـردد تـا چنانچـه شـخص یـا اشـخاصی مدعـی انجـام 
بـه ملـک مرقـوم ویـا وجـود اصـل سـند  معاملـه نسـبت 
مالکیـت مـورد ادعـا نـزد خـود مـی باشـند از تاریـخ انتشـار 
آگهـی )یـک نوبت اسـت (ظرف مدت 10روز مراتـب را با ارائه 
اصل سـند مالکیت یا سـند معاملـه کتبا به اداره ثبت اسـناد 
وامـالک شهرسـتان جیرفـت اعالم نمایند بدیهی اسـت پس 
از انقضـای مهلـت مقـرر در آگهـی )10روز(هیچگونـه ادعایی 
از هیچکـس مسـموع نخواهد بـود واین اداره وفـق ضوابط و 
مقـررات نسـبت به صدور سـند مالکیـت المثنی بنـام مالک 

اقـدام خواهـد نمـود . م الـف :9
جواد فاریابی -رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت.

اگهی حصر وراثت  
احتراما در خصوص دادخواسـت تقدیمـی خواهان ایرج پور 
کهنوجـی فرزنـد  غالمرضا بـه خواسـته حصروراثت توضیح 
داده شـادروان سـکینه کوهسـتانی چـاه حسـن فرزنـد دادی بـه شـماره  
ملـی53۶972284۶در تاریـخ1398/10/15 فـوت نمـوده ووارث حین فوق 

عبارتند از :
1-زهرا پور کهنوجی فرزند غالمرضا به ش ملی 31۶020509۶

2-کلثوم پور کهنوجی فرزند غالمرضا به ش ملی31۶0115755
3- منیژه پور کهنوجی فرزند غالمرضا به ش ملی 53۶9۶81988
4-حمیده پور کهنوجی فرزند غالمرضا به ش ملی31۶0۶42755
5-راضیه پور کهنوجی فرزند غالمرضا به ش ملی 53۶9923728

۶-ایرج پور کهنوجی فرزند غالمرضا به ش ملی 53۶9۶8199۶
7-یوسف پور کهنوجی فرزند غالمرضا به ش ملی31۶0089401

8-یعقوب پور کهنوجی فرزند غالمرضا به ش ملی 31۶1072553
ملـی  ش  بـه  غالمرضـا   فرزنـد  کهنوجـی  پـور  9-حسـین 
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لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیـر االنتشـار محلی آگهی میشـود 
چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ازمتوفـی نـزد اشـخاص 
باشـد یـک مـاه از نشـر آگهـی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صادر 

خواهد شـد .
شوراحل اختالف شماره 1رودبار جنوب 

اگهی حصر وراثت 
احترامـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی خواهـان روزخاتـون عزیـز زاده  
فرزنـد موسـی به خواسـته حصروراثـت توضیـح داده شـادروان آمنه عزیز 
زاده فرزنـد رحیـم به شـماره  ملـی53۶008۶513در تاریـخ1399/1/10 دراثـر بیماری های 
عروقـی فـوت نمـوده ووارث حیـن فوق عبارتنـد از :1- روز خاتون عزیز زاده فرزند موسـی 
۶0۶9۶98533 لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیـر االنتشـار محلـی آگهی میشـود 
چنانچه کسـی اعتراض دارد یا وصیت نامه ازمتوفی نزد اشـخاص باشـد یک ماه از نشـر 

آگهـی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صادر خواهد شـد .
 رئیس شوراحل اختالف –حسین کوهستانی852

اگهی حصر وراثت 
احترامـا خواهشـمند اسـت با توجه به دادخواسـت اقـای قنبر زمانـی پورفرزند 
شـیر محمد به شـماره ملی 31۶00۶0403به خواسـته حصروراثت  ورثه مرحوم 
خاتـون پرورفرزنـد یار علی به شـماره ملی ---- به خواسـته حصر وراثت خواهشـمند اسـت 
ورثـه مرحـوم در یـک نوبـت روزنامه چاپ شـود کـه چنانچه ورثـه ای دیگر یا وصیـت نامه ای 
در دسـت کسـی باشـد بـه ایـن شـورا مراجعه نمائیـد ودر غیـر اینصـورت گواهی حصـر وراثت 

صـادر خواهد شـد .ورثه :
1-  قنبر زمانی پور  فرزند شیر محمد به ش م 31۶00۶0403 )همسر متوفی (

2-محمد زمانی فرزندقنبربه شماره ملی 315029۶102)فرزند متوفی (
3-مصطفی زمانی فرزندقنبربه شماره ملی 3150381541)فرزند متوفی (

4- عاطفه زمانی فرزندقنبربه شماره ملی 315049۶284)فرزند متوفی (            
5-زهرا زمانی فرزندقنبربه شماره ملی 53۶03۶8225)فرزند متوفی (   

شوراحل اختالف زه کلوت  –م الف :853
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کتاب طاعون
اثر آلبر کامو در سال ۱۹۴۷ به چاپ رسید. کامو درباره این 
کتاب در نامه ای به روالن بارت می نویسد: »در مقایسه با 
رمان بیگانه، طاعون بی گفتگو گذاری است از سرکشی 
انفرادی به جهان اجتماعی، اجتماعی که باید در مبارزه هایش 
شرکت کرد. اگر از بیگانه تا طاعون راهی در راستای 
تحول باشد، این تحول در جهان همبستگی و مشارکت 
است.«طاعون روایتگر جامعه ای است که طاعون زده می شود. 
شهر آرام و ساکتی که به ناگاه مورد هجوم موش های ناقل 
بیماری طاعون قرار می گیرد و رفته رفته این سیاهی روی 
تمام شهر سایه می افکند. ما در طاعون شاهِد عینی بازخورد 
و واکنش های متفاوت هر یک از مردم شهر، نسبت به 
مصیبتی واحد و یکسان هستیم.کتاب رفته رفته تغییرات 
رفتار و احساسات و حرکت و عصیانی اجتماعی را در مقابل 
طاعون به تصویر می کشد و…در سه گانه ی پوچِی کامو 
یعنی کتاب های بیگانه، کالیگوال و اسطوره سیزیف نویسنده 
فقط با مواجهه  با پوچی و پدیده انکار سر و کار دارد. در حالی 
که بعد از آن در سه کتاب دیگر یعنی کتاب های عصیان، 
شهربندان و عصیانگر او به اندیشه ی ایجابی، نتیجه و راهکاِر 
روبرو شدن با این پوچی می پردازد. و در واقع بیشتر تمرکزش 
بر مسیری است که در راه گذر از این انکار طی می کنیم.در 
بیگانه ما شاهد عصیان منفعالنه ی مورسو هستیم. چیزی 
که سرانجام و هدفی را هم در پی ندارد. ولی در کتاب طاعون 
نوعی همبستگی و اتحاد را می بینیم که رفته رفته در حال 
شکل گیری است. به نوعی این عصیان، از بیگانه تا طاعون 
تغییر کرده، از فردیت فاصله گرفته و به سمت یک حرکت و 
عصیانی اجتماعی پیش می رود. پس در این مرحله می توانیم 

بگوییم: »طغیان می کنم، پس ما هستیم!«

فیلم مال او
سامانتا : قلب مثل جعبه نیست که پر بشه.

هرچی که بیشتر ابراز عشق کنی, گسترده تر میشه.

دیالوگ
به وقت شام/فیلمی به کارگردانی و نویسندگی ابراهیم حاتمی کیا محصول سال 
۱۳۹۶ است. این فیلم موفق به دریافت ۳ سیمرغ بلورین در سی و ششمین دوره 

جشنواره فیلم فجر شد.

فیلم
بازی دم کشی/از بازیهای محلی شهر رودسر است به این صورت که :هریک از بازیکنان، 
پارچه ٔ باریکی به شکل نوار را در پشت و زیر کمربند خود می بندد .پس از آن همگی در 

محوطه بازی پراکنده می شوند. بازیکنان سعی می کنند دم یکدیگر را بکشند.

بازی های محلی

اینجا هنوز هم حــرف هایی بین من و 
دنیا هست

که بیِن من و دنیا می ماند
یداهلل  رویایی

عکس: پگاه قدیری اینترنت نیست، جور دیگری 
درس بخوانید

ایرنا - آموزش مجازی تجربه ای نو در سایه کرونا است اما بسیاری از روستاهای قلعه گنج در 
جنوب استان کرمان از پوشش مناسب اینترنت محروم هستند و این محرومیت اگرچه مشکالتی 
برای آنها ایجاد کرده ولی مانع تداوم تحصیل دانش آموزان نشده است.مردم روستاهای بخش 
چاه دادخدا قلعه گنج که از مشکالت مختلفی از جمله نبود زیر ساخت های مناسبی همچون 
آب آشامیدنی و تندبادهای شنی و سایر مشکالت معیشتی رنج می برند، آن ها مشکل دیگری 
هم دارند که در این روزهای کرونایی به یکی از اساسی ترین مشکالتشان تبدیل شده و آن نبود 
پوشش تلفن همراه و اینترنت است. نبود اینترنت باعث شده دانش آموزان بیش از ۴۰۰ خانواده 
قلعه گنجی این روزها خود را با بازی های محلی سرگرم کنند تا راهبر آموزش و پرورش همراه 
با بسته های آموزشی از راه برسد..مجید احمدی بخشدار چاه دادخدا قلعه گنج در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا اظهار داشت: آنتن دهی خطوط تلفن همراه اول و ایرانسل در بخش چاه دادخدا 
به شدت ضعیف و در بسیاری از روستاها به هیچ وجه پوشش آنتن وجود ندارد.وی افزود: در 
روستاهای تگک، کهورعباسی، دهندران چاه دادک، چهارتایی، چاهان َرِمشک، جهلَدر و بُن ِگرو، 
جتو و روستاهای نمگاز و کالهون حوزه دهستان مارز عمال هیچ پوشش تلفن همراه و اینترنتی 
وجود ندارد.بخشدار چاه دادخدا بیان داشت: درواقع بیش از ۴۰۰ خانوار در روستاهای این بخش 
پوشش اینترنت ندارند و با وجود اینکه اینترنت در مرکز بخش چاه دادخدا خوب است اما از 
روستاهای بعد از مرکز چاه دادخدا به سمت رمشک، اینترنت جواب نمی دهد.بخشدار چاه دادخدا 
بیان داشت: درواقع بیش از ۴۰۰ خانوار در روستاهای این بخش پوشش اینترنت ندارند و با وجود 
اینکه اینترنت در مرکز بخش چاه دادخدا خوب است اما از روستاهای بعد از مرکز چاه دادخدا 
به سمت رمشک، اینترنت جواب نمی دهد.وی تصریح کرد: حتی مرکز بخش چاه دادخدا نیز 
نمایندگی فروش سیمکارت همراه اول ندارد و مردم و سرپرست های خانوار برای خرید خط 

تلفن همراه به شهر قلعه گنج مراجعه می کنند.
یک دقیقه مکالمه روی تپه

مصطفی ظهیری دهیار روستای مزرعه شهید بهشتی بخش چاه دادخدا است. او در خصوص 
نبود اینترنت اظهار داشت: آنتن هی خطوط تلفن همراه در روستای مزرعه به شدت ضعیف است 
و برای برقراری تماس و ارتباط تلفنی باید حتما از منزل خارج شده و به پشت بام یا تپه های اطراف 
برویم تا بتوانیم ارتباط تلفنی برقرار کنیم که آن هم ممکن است نتوانیم بیش از یک دقیقه 
صحبت کنیم و در حین مکالمه تماس از دست می رود. روستای مزرعه ۲۴۰ خانوار و یکهزار 
نفر جمعیت دارد.ظهیری اظهار داشت: در این روستا بیش از ۱۲۰ دانش آموز در تمامی مقاطع 
در حال تحصیل هستند اما به دلیل پوشش بسیار ضعیف اینترنت نمی توانند از فضای مجازی 
برای تحصیل در دوران کرونا استفاده کنند.وی ادامه داد: پسرم دانش آموز کالس هشتم مدرسه 
قائم کالت مالک روستای همجوار است و روز گذشته امتحان ادبیاتش به صورت آنالین از طریق 
فضای مجازی برگزار شد اما نتوانست امتحان بدهد.دهیار روستای مزرعه شهید بهشتی بخش 
چاه دادخدا گفت: حدود ۶ ماه قبل از طریق فرمانداری پیگیری بهبود وضعیت آنتن تلفن همراه 
شدیم و همچنان منتظریم اقدام موثری از سوی شرکت مخابرات انجام شود اما خبری نیست.

وی به مشکالت معیشتی بسیاری از روستائیان برای خریط گوشی تلفن اشاره کرد و افزود: با 
این حال بسیاری از والدین با این وضعیت پوشش اینترنت حتی نمی خواهند گوشی هوشمند 
برای فرزندان خود خریداری کنند و می گویند تا وقتی وضعیت آنتن دهی و اینترنت اینگونه باشد 
هزینه کردن برای خرید گوشی هوشمند بی فایده است.کبری بهادری، دهیار روستای صوالن 
است. او نیز اظهار داشت: در مرکز روستای صوالن آنتن دهی و اینترنت تقریبا خوب است اما در 
روستاهای همجوار همچون روستای جنگلی و روستای زهان آنتن دهی وجود ندارد. نه ایرانسل 
آنتن می دهد نه همراه اول و بیشتر دانش آموزان این روستا به دلیل وضعیت نامطلوب اینترنت 
حاضر به خرید گوشی هوشمند نیستند چون عمال برایشان کارایی ندارد، به همین دلیل تا کنون 

در صوالن هیچ دانش آموزی از برنامه شاد استقبال نکرده است.
توزیع بسته های آموزشی به صورت حضوری

سعید احمدی مدیر آموزش و پرورش قلعه گنج نیز در این رابطه اظهار داشت: در بخش چاه 
دادخدا به دلیل نبود آنتن دهی خطوط تلفن همراه و اینترنت، راهبران آموزشی با مراجعه 

حضوری به خانه ها بسته های آموزشی را بین دانش آموزان روستایی توزیع می کنند.
وی اضافه کرد: در برخی مدارس روستایی بخش چاه دادخدا که اینترنت وجود ندارد معلم 
در طول هفته از طریق تشکیل کالس های محدود و موقتی در فضای باز و با رعایت فاصله به 
دانش آموزان درس می دهد.وی اضافه کرد: در برخی مدارس روستایی بخش چاه دادخدا که 
اینترنت وجود ندارد معلم در طول هفته از طریق تشکیل کالس های محدود و موقتی در فضای 
باز و با رعایت فاصله به دانش آموزان درس می دهد.مدیر آموزش و پرورش قلعه گنج گفت: در مرکز 
رمشک به عنوان مثال از لحاظ اینترنت مشکل خاصی نداریم و اینترنت دارد اما در روستاهای 
اطراف رمشک مثل روستای ناگ و اشکوتیه اصال آنتن دهی وجود ندارد و راهبر آموزشی در طول 
هفته به دانش آموزان سر می زند و در روند جریان تحصیل آنان قرار می گیرد.وی ادامه داد: مشکل 
نبود پوشش اینترنت در روستاهای قلعه گنج مختص به چاه دادخدا نبوده و در برخی روستاهای 
بخش مرکزی همچون شومهری و توکل آباد نیز مشکل آنتن دهی داریم.محمد خواجویی که 
دهیار روستای شومهری از توابع دهستان سرخ قلعه است در این باره اظهار داشت: در این روستا 
هم اهالی برای برقراری تماس تلفنی به دامنه مرتفع کوه می روند. وی تصریح کرد: همیشه در 
موقع تماس، اپراتور می گوید شبکه در دسترس نیست و این مشکل سال هاست مردم و اهالی 

این منطقه را رنج می دهد.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

کتابخانه ملی
کتابخانه ملی کرمان متعلق به دوره پهلوی اول 

است. این کتابخانه در خیابان شهید رجایی، 
خیابان خورشید قرار دارد. این اثر که در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۷۸ ثبت 

ملی شده است، دارای ساختمان زیبای یک طبقه ای با نمای آجری است و 
محوطه بسیار زیبایی دارد.

جیغ بافی
جیغ بافی هنر کهن مردم عشایر شهرستان رابر 

است که به عنوان زیرانداز و دیوارسیاه پالس 
های عشایری از آن استفاده می کنند.

در سال گذشته در چنین روزی کاغذ وطن 

به مشکالت زیر ساختی شهر 
اسفندقه پرداخت.

جاذبه

صنایع

سال گشت

رییس جمهور:بدون تردید مسـیر مقابله و کنترل این بیمـاری را بدون همراهی 
isna.news  مـردم نمی توان طی کرد. از صفحـه

دولت چین مخالفت خود با هرگونه تحقیق بین المللی درباره منشــأ و منبع 
tabnak ویروس کرونا را اعالم کرد. از صفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

نَتاِهسُتم که ای تو ِدل بَِکنُدم

َکس و کاُرم بِخاِطر تو َرَمنُدم

نَبوده تاَکسی َمسِت ِچشونِت

بَیاُرم َمـحـَضری اَغِدت بَِبنُدم

شاعر : اسماعیل جالئی

دِل مو بوده َعشو ایِکرَکک

بَی تو بوده ُخو َگنو ایِکرَکک

تو ولی دوست نداری بی مو

َکِد پِنجی تو بگو ایِکرَکک

شاعر : منصور رئیسی

ُدُهل ِده عاِشِک َسبِک صداتُم

َدَدم َدم دام َدم دا دام دا-تُم

بگو تو گوش سازی تا بخونه

نَباتُم ، ای نَباتُم ، ای نَباتُم

شاعر : محمدپای بست

         در توییتر چه می گویند؟

زن ایتالیایی بــا ۶۰ روز قرنطینــه طوالنی ترین زمان 
ابتال به کرونا

تعرفه ارزیابی خسارات بیمه شخص ثالث اعالم شد.کرونا زنگ خطر مصرف آب را به صدا درآورد.


