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ما را در تلگرام دنبال کنید
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سفرغیر منتظره 
وزیر صمت به کرمان

3

رنا
 ای

س:
عک

 3 هزار کامیون در مسیر جنوب

سیاه مثل روزگار کارگران زغال سنگ

به گفته معاون حمل و نقل راهداری جنوب کرمان، ۴۰ درصد ناوگان حمل و نقل کشور با ۳۰ هزار کامیون برای 
حمل محصوالت کشاورزی جنوب استان بسیج شدند

روایت دانش آموزانی 
که به کالس های شاد  

خو  نگرفته  اند
رییس اداره فنــاوری آموزش وپــرورش کرمان: 
مشکالت شبکه شاد به مرور زمان توسط پشتیبان 

شبکه حل شده و کاربران می توانند مشکالت خود را با شماره تلفن ۴۳۰81 
مطرح کنند.

در ۲۴ ســاعت گذشــته، 18 مورد ابتال به کرونا  در 
استان کرمان شناسایی شــده است که بدین ترتیب 

شمار کل مبتالیان استان به 8۲۹ نفر رسید.

مدیر کل نوســازی مدارس اســتان کرمــان: برای 
رسیدن به استاندارد میانگین سرانه فضای آموزشی 

کشوری، به ۲1۵ هزار متر مربع فضای آموزشی در استان کرمان نیاز است

کمبود 200 هزار متر مربع 
فضای آموزشی در کرمان

بیش از سه هزار کارگر شرکت زغاسنگ کرمان از کم بودن دستمزد و نداشتن امنیت شغلی گالیه مندند

بیش از 800 مبتال 
در استان شناسایی 

شدند
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ادامه مطلب رادر 
صفحه 2 بخوانید
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قلدر بازی مجازی:
 قاتل شاد

جاوید مومنی
یادداشت مهمان

ادامه در صفحه 2

استعالم مالیات نقل و انتقال امالک از طریق دفاتر اسناد رسمی

۹۰درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده است

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان خبر داد :

مدیـرکل امـور مالیاتی اسـتان کرمان با اشـاره 
به برون سـپاری اخـذ مالیـات الکترونیک نقل 
و انتقـال امـالک مسـکونی بـه دفاتـر اسـناد 
رسـمی، گفت: اسـتعالم گواهـی مالیـات نقل 
و انتقـال امالک مسـکونی شـهر کرمـان از ۲۰ 
اردیبهشت و سـایر شهرستانهای اسـتان از ۲7 
اردیبهشـت فقط از طریق دفاتر اسـناد رسمی 

صـورت می گیـرد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور 
مالیاتـی اسـتان کرمـان ، محمـد سـلمانی در 
جلسـه مشـترک بـا سرپرسـت اداره کل ثبـت 
اسـناد و امـالک و رئیـس کانـون سـردفتران و 
دفتریـاران اسـتان ، بـا اشـاره بـه اینکـه طـرح 
برون سـپاری اخذ مالیات نقـل و انتقال امالک 
مسـکونی به دفاتر اسـناد رسـمی بـا همکاری 
سـازمان امـور مالیاتـی کشـور و سـازمان ثبت 

اسناد و امالک کشـور پیاده سـازی شده است، 
گفـت : این طـرح با هـدف کاهـش هزینه های 
وصـول مالیـات، تکریـم مودیـان مالیاتـی در 
تمامـی دفاتـر اسـناد رسـمی اسـتان عملیاتی 

خواهـد شـد.
وی بـا تاکیـد براینکـه انجـام فرآینـد یادشـده 
توسـط دفاتر اسـناد رسـمی در شـرایط حاضر 
و باتوجه به شـیوع ویروس کرونـا حائز اهمیت 

اسـت، اظهار کـرد: انجـام اسـتعالمات مربوط 
به نقل و انتقال امالک مسـکونی بایـد از طریق 
سـامانه مذکور انجام شـود تـا شـاهد کمترین 
مراجعـه حضـوری مودیـان در شـرایط موجود 

باشـیم.
مدیـرکل امـور مالیاتـی اسـتان کرمان یـادآور 
شـد: سـامانه مرکز ارتباط مردمی 1۵۲6 آماده 
پاسـخگویی به هر سـئوال و ابهام دفاتر اسـناد 

رسـمی اسـتان خواهد بود.
در ادامه این جلسـه، عباس ملکی ، سرپرسـت 
اداره کل ثبـت اسـناد و امـالک اسـتان کرمان 
نیـز بـه اهمیـت آمـوزش عمومـی و الزم برای 
سـردفتران و کارکنان آنان اشـاره کـرد و افزود 

: بـا همـکاری امـور مالیاتـی اسـتان و کانـون 
سـردفتران و دفتریـاران برنامه ریـزی الزم 
برای برگـزاری دوره های آموزشـی و جلسـات 
توجیهـی بـرای آمـوزش دفاتر اسـناد رسـمی 
صـورت گرفته تـا بـا تشـویق و راهنمایـی آنها 
برای بهره مندی از سـامانه مشـکلی برای انجام 

طـرح وجود نداشـته باشـد.
گفتنـی اسـت; طـرح بـرون سـپاری اخـذ 
مالیـات نقـل و انتقـال امـالک مسـکونی بـه 
دفاتر اسـناد رسـمی در اجرای تکلیـف قانونی 
مقرر در تبصره ۴ مـاده 187 قانون مالیات های 
مسـتقیم و آیین نامـه اجرایـی مربوط)مصوب 
رئیـس محتـرم قـوه قضائیـه( اجـرا می شـود.

مدیرکل غله اسـتان در گفتگـو با کرمان 
نـو گفـت : از 1۹ فروردیـن ۹مرکـز در 
جنـوب اسـتان و 6 مرکـز در شـمال 
اسـتان، درجهـت دریافـت گنـدم از 
کشـاورزان فعالیت مـی کننـد . بیگلری 
نـژاد بـه میـزان خریـد ۵۰ هـزار تنـی 
گنـدم تاکنـون اشـاره و تصریـح کـرد 
،پیش بینـی می شـود ایـن میـزان تـا 
پایان برداشـت به حـدود ۲۰۰ هـزار تن 
برسـد. وی مبلـغ تضمینـی خریـد هـر 
کیلو گرم گنـدم معمولـی ۲۵۰۰ تومان 

و گنـدم دوروم ۲7۰۰ تومـان عنـوان 
کـرد و افـزود: خریـد تضمینی گنـدم تا 
پایـان مهرمـاه سـال جـاری ادامـه دارد. 
مراکز خرید در جهت تسـهیل عملیات و 
رضایت کشـاورزان به صورت شـبانه روز 
گنـدم را تحویـل می گیرنـد و با ارسـال 
اطالعـات گندمـکاران جهـت پرداخـت 
مطالبـات به بانـک در کوتـاه ترین مدت 
بـه حسـاب آنهـا واریـز مـی گـردد. وی 
اظهـار ذاشـت تاکنـون مطالبـات ۹۰ 
درصد گندمکاران پرداخت شـده اسـت.

اخذ رتبه چهارم کشوری GIS توسط 
شرکت گاز استان کرمان در سال 13۹8

بیش از 8۰۰ مبتال در استان شناسایی شدند

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز 
استان کرمان مهندس فالح ضمن 
اعالم این خبر در بخش ابتدایی سخنان 
خود به کار برد GIS در صنعت نفت 
و گازاشاره و گفت: یک دهه است که 
 GIS کشورهای پیشرفته از تکنولوژی
در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی استفاده 
می کنند. و GIS در بخش های مختلف 
صنعت نفت از مراحل اکتشاف و استخراج  
تا مرحله فروش و تحویل محصوالت 
نفتی و پتروشیمی به مشتریان به 
کار می رود. به عبارتی GIS هم در 
بخش های باال دستی و هم پایین دستی 
صنعت نفت و گاز مورد استفاده قرار 

می گیرد.
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان 
ادامه داد آنچه در موفقیت GIS اهمیت 
برجسته دارد کادر فنی و نیروی انسانی 
است که با سیستم کار می کند. یک 
سخت افزار و نرم افزار بسیار قوی بدون 
پشتیبانی کادر متبحر به کارآیی مطلوب 
نمی رسد.و خوشبختانه شرکت گاز 
استان کرمان در سال1۳۹8 با برگزاری 

دوره های آموزشی مختلف توانست با 
افزایش دامنه اطالعات علمی وکاربردی 
خود در زمینه سیستم های اطالعات 
جغرافیایی به موفقیت بسیار خوبی  که 
ارتقاء 1۹ پله ای گاز استان نسبت به 
سال ۹7 وکسب رتبه چهارم کشوری در 

سال۹8  می باشد دست یابد .
ایشان در خاتمه و بخش پایانی سخنان 
خود گفت با توجه به اهمیت خطوط 
گاز بعنوان یکی از شریانهای حیاتی و 
انتقال و عرضه انرژی، وجود یک سیستم 
یکپارچه اطالعاتی به روز که با در اختیار 
داشتن ابزارهای الزم بتواند عهده دار 
ارائه انواع داده های توصیفی مورد نیاز و 
ارتباط برای کسب اطالعات جعرافیایی 
در روی نقشه باشد ، می تواند پاسخگوی 
بسیاری از نیازهای اطالعاتی ، تحلیلی و 
برنامه ریزی بخش خطوط گاز بخصوص 
در شرایط بحران باشد. که خوشبختانه 
شرکت گاز استان کرمان در این زمینه 
در سال 1۳۹8 بسیار چشمگیر و خوب 

عمل نموده است. 
روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

امیدوارم خاطرات تلخی از دوران تحصیل 
به خصوص در مدرسه نداشته باشید.

خاطرات تلخ کودکی آسیب های سختی 
به روان آدم ها وارد می کنند که شاید 
سالها مخفی بمانند.روانشناسان در 
بررسی های مختلف منشا رفتارهای 
خشن، پرخاشگرانه و ضد اجتماعی افراد 
مختلف را در خاطرات کودکی آنها کشف 
کرده اند.حوادث وحشتناک تاثیراتی در 
روان آدم ها باقی می گذارند که به راحتی 

قابل کشف کردن نیست.
تاثیراتی پس از یک تصادف، یک بالی 
طبیعی، یک ترس بزرگ یا یک زورگیری 

و قلدربازی…..
کودکان در معرض خطر

 به خاطر کرونا و بدون آموزش و مراقبت، 
بسیاری از خانواده ها محدودیت هایی 
که برای کودکان در نظر گرفته بودند را 
برداشتند.خیلی از بچه ها که قبال مجوز 
استفاده از سیم کارت نداشتند یا حتما 
با نظارت والدین از اینترنت استفاده 
می کردند، حاال بی محدودیت آنالین 
هستند.مدرسه ها همچنان تعطیلند.

والدین به سر کار برگشتند و بچه ها در 
واتساپ با معلمان ارتباط دارند اما نصب 
کردن اینستاگرام هم کار سختی نیست.

پیدا کردن فیلترشکن از آن هم ساده 
تر، در نهایت حجم زیادی از محتوای 
کنترل نشده و نامناسب بدون نظارت 
به بچه ها می رسد.قلدرهای مجازی 
هم همه جا هستند و دنبال سوژه های 
جدید میگردند.خودمان سوژه به دست 

قلدر دادیم !
 تا حاال عکس از کودکی منتشر کردید؟

به عکس یا ویدیو کودک بامزه ای 
خندیدید؟

دلتان برای کودک معصوم و فقیری 
سوخته؟

به کودکان سیل زده ترحم کردید؟
خنده های تلخ آنها را دیدید؟

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای
اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژهای به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تداکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 

عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1399/02/17 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14 روز 1399/02/17 تا تاریخ 1399/02/24

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 13 روز پنج شنبه تاریخ 1399/03/08
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8 روز شنبه تاریخ 1399/03/10

اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر در خصـوص اسـناد مناقصه و ارائـه پاکت هـای الف: 
آدرس: جیرفـت- حدفاصـل سـیلو و پلیـس راه، بلـوار ورودی شـهرک صنعتـی شـماره 2 تلفـن: 43310516-034 و سـایت 

)http://iets.mporg.ir( و پایـگاه ملـی اطـالع رسـانی مناقصـات کشـور www.jkerman.mrud.ir
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 و دفتر ثبت نام 88969737 و 85192768

فهرست بهابراورد )ریال(نوعتضمين )لاير(عنوانشماره

143/ج98/3
احداث سالن ورزشی 

حسین آباد کهنوج
418،000،000

ضمانت نامه بانکی) مطابق با 
فرمت ارایه شده در اسناد( _ اصل 

فیش واریز وجه  نقد
8،342،579،741

ابنیه، تاسیسات برقی 
و مکانیکی سال 1399 

و بخشنامه سرجمع

وم
ت د

نوب

شـرکت سـنگ آهـن گهرزمین )سـهامی عـام( در نطـر دارد جهت تهیـه مواد، پخـت و توزیع 
غذای روزانه برای کارکنان شـرکت سـنگ آهن گهرزمین در محل سـایت سـیرجان از خدمات 
پیمانـکاران ذیصـالح در قالـب مناقصه عمومی اسـتفاده نماید. لذا پیمانـکاران محترم واجد 
صالحیـت ، در صـورت تمایـل میتواننـد جهـت دریافت اسـناد مناقصـه بـه آدرس اینترنتی 

WWW.GOHARZAMIN.COM مراجعـه نمایند.
مهلـت و محـل تحویـل اسـناد: آخریـن مهلـت تحویـل اسـناد حداکثـر تـا سـاعت 14 روز 
چهارشـنبه مورخ 99/2/24 و محل تحویل اسـناد به شـرکت سـنگ آهن گهرزمین به نشـانی 
: تهـران، بلـوار آفریقـا ، بلوار آرش غربی ، پـالک 12 طبقه چهارم دبیرخانه مرکـزی خواهد بود. 

هزینـه چـاپ آگهـی برعهده برنـده مناقصه خواهـد بود.

آگهی مناقصه عمومی  
نوبت اول

شرکت سنگ آهن گهر زمین

آخریـن آمـار از مبتالیـان کرونـا در 
اسـتان کرمـان منتشـر شـد.در ۲۴ 
سـاعت گذشـته 18 مـورد ابتـال بـه 
کووید1۹ در اسـتان کرمان شناسایی 
شـده اسـت کـه بدیـن ترتیب شـمار 
کل مبتالیـان اسـتان بـه 8۲۹ نفـر 
رسـید.موارد جدیـد بـه تفکیـک 
حـوزه دانشـگاه های علـوم پزشـکی 
اسـتان:حوزه علـوم پزشـکی کرمان: 
پزشـکی  علـوم  نفر،حـوزه   1۴
سـیرجان: ۲ نفر،حوزه علوم پزشـکی 

بم: ۲ نفر.از مـوارد جدیـد ۵ نفر مرد و 
1۳ نفرشان زن هسـتند.بنا بر آخرین 
گزارش علوم پزشـکی کرمـان در ۲۴ 
سـاعت گذشـته هیچ مـورد فوتی در 
اسـتان اعـالم نشـده، بنابرایـن تعداد 
جان باختـگان همـان ۵۲ نفر اسـت.

تعداد افـرادی کـه از ابتـدای اپیدمی 
مورد آزمایش قـرار گرفتـه اند 6۹۲7 
اسـت و همچنیـن تاکنـون ۳77 نفر 
در اسـتان بـه صـورت کامـل درمـان 

هرشـده انـد.
س: م

عک
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قلدر بازی مجازی: قاتل شاد

ادامه یادداشت

راه اندازی گیت ضدعفونی 
کننده هوشمند در بیمارستان 

امام خمینی جیرفت
رئیس بیمارستان امام خمینی )ره( جیرفت گفت: به همت دانشجویان 
مهندسی برق دانشگاه جیرفت، به منظور پیشگیری از انتقال ویروس 
کرونا، گیت ضد عفونی کننده هوشمند، برای اولین بار در بیمارستان 
امام خمینی جیرفت راه اندازی شد.راه اندازی گیت ضدعفونی کننده 
هوشمند در بیمارستان امام خمینی جیرفت شبیر رستمی ابوسعیدی 
رئیس بیمارستان امام خمینی )ره( شهرستان جیرفت در گفتگو با 
خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: جهت 
افزایش ارتقا توان پیشگری و جلوگیری از انتقال ویروس کرونا باتوجه به 
کاری که در همه جای دنیا انجام می شود گیت هایی به منظور ضدعفونی 
کردن و استریل شدن درست شده است و ما نیز دنبال چنین وسیله ای 
بودیم.او با بیان اینکه قیمت معادل خارجی دستگاه ضدعفونی کننده 
هوشمند خیلی گران بود و همین طور مدل ایرانی تولید داخل هم هزینه 
زیادی داشت افزود: با پتانسل منطقه و پتانسیل فنی سعی کردیم این 
وسیله را با هزینه کمتری بسازیم که دانشگاه جیرفت زحمت ساخت این 
دستگاه را به عهده گرفت.رئیس بیمارستان امام خمینی )ره( جیرفت 
گفت: باتوجه به اینکه یکی از منبع های بزرگ انتقال ویروس کرونا در 
سطح شهرها، و استان ها بیمارستان ها هستند امیدواریم از این طریق 
بتوانیم هم برای پرسنل و هم برای مردم از انتقال ویروس کرونا جلوگیری 
کند.دانشجویان مهندسی برق دانشگاه جیرفت موفق به ساخت، گیت 
ضد عفونی کننده هوشمند شدند.رامین مشایخی یکی از دانشجویان 
مخترع دستگاه گیت ضد عفونی کننده هوشمند در گفتگو با خبرنگار 
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان گفت: پیشنهاد ساخت این 
دستگاه از سوی بیمارستان امام خمینی بود که دانشگاه جیرفت به 
دانشجویانی که توانمندی ساخت و طراحی این دستگاه را داشتند را 
دور هم جمع کرد تا دستگاه گیت ضد عفونی کننده هوشمند را بسازند.

ــا  تغییر در  ــرات کرون یکی از تاثی
ــود، گزارش سیســتم آموزشــی کشــور ب

دانــش آمــوزان از کالس درس ها 
ــا  ــه شــبکه هــای مجــازی منتقــل شــدند ت ب
باقــی مانــده ســال تحصیلــی را ایــن گونــه به 
پایــان برســانند البتــه در ایــن بیــن معلمــان، 
والدیــن و دانــش آمــوزان بــه مشــکالت 
متعــددی بــا شــبکه شــاد برخــورد کــرده اند، 
بــرای شــنیدن برخــی از مشــکالت بــا 
تعــدادی از والدیــن و معلمــان صحبــت 
کردیــم، مریــم ســعیدی معلــم مقطــع 
متوســطه اول در مــورد مشــکالت شــبکه 
شــاد گفــت:  ایــن برنامــه خیلــی هنــگ مــی 
ــرای  ــی ب ــل آموزش ــم فای ــی توان ــد و  نم کن
دانــش آمــوزان بفرســتم چون بــاز نمی شــود 
ــتیم  ــی فرس ــه م ــی ک ــت عکس های و کیفی
هــم بســیار پاییــن اســت و از همــه چیــز مهم 
ــای  ــته ه ــکاران بس ــی از هم ــه بعض ــر اینک ت
ــد، و  ــت کنن ــتند، دریاف ــی را نتوانس اینترنت
مجبــور هســتند هزینــه زیــادی بابــت خریــد 
ــر از  ــی دیگ ــعیدی یک ــا بپردازند.س ــته ه بس
ــه  ــن گون ــبکه را ای ــن ش ــی ای ــکالت اصل مش
ــت  ــوزان چ ــش آم ــرد: در کالس دان ــان ک بی
مــی کننــد و ایــن قابلیــت وجــود نــدارد کــه 
پیــام هــا قطــع شــود. ســعادت نصــری یکــی 
دیگــر از معلمانــی اســت کــه در شــرایط 
کنونــی در شــبکه شــاد تدریــس می کنــد، او 
گفــت:  پیــش از این مدیــر و معــاون در کالس 
درس حضــور نداشــتند امــا بــه دلیــل شــبکه 
شــاد انــگار آن هــا هــم در کالس هســتند و به 
ــه رصد می شــود و  نوعــی کالس از وزارت خان
همیــن امــر باعــث شــده کــه در انتقــال 
مفاهیــم بــه دانــش آمــوزان  بــا مشــکل 
ــش  ــی از دان ــی برخ ــویم . از طرف ــه ش مواج
ــد و   ــی اندروی ــه گوش ــی تهی ــوزان توانای آم
ــته  ــته و کال نتوانس ــت را نداش ــد اینترن خری
انــد عضــو شــبکه شوند.ســعادت نصــری 
گفــت: کلــی هزینــه اینترنت کــرده ایــم کاش 
حداقــل آمــوزش و پــرورش هزینــه اینترنتــی 
ــد. نامجــو  ــم ، پرداخــت کن ــده ای ــه خری را ک
ــبکه  ــن ش ــه از ای ــت ک ــی اس ــز از معلمان نی
اســتفاده مــی کنــد او مــی گویــد: که مشــکل 
ــه  ــن توجی ــن اســت کــه والدی ــی مــن ای اصل

ــم و   ــی کردی ــس م ــا تدری ــال م ــتند، قب نیس
والدیــن برآینــد را مــی دیدنــد االن والدین در 
تدریــس مــا دخالــت مــی کننــد و البته مــا را 
ــرر  ــه ض ــن ب ــد. و ای ــی کنن ــاوت م ــم قض ه
دانــش آمــوز اســت چــون مــا هــم بایــد درس 
ــم  و از  ــی کنی ــن را راض ــم والدی ــم وه بدهی
ــن   ــور والدی ــا در حض ــه ه ــم بچ ــی ه طرف
دچــار اضطــراب مــی شــوند امیــدوار هســتم 
کرونا بــه ســال جدیــد نرســد ، چــون آموزش 
بــرای دانــش آمــوزان بــه خصــوص دبســتانی 
ــد  ــا چن ــت م ــده اس ــخت ش ــیار س ــا بس ه
ــداده  حــرف را در کالس اول هنــوز آمــوزش ن
ایــم کــه ایــن مشــکل پیــش آمــد و ســال بعد 
ــم  ــم . مری ــرار کنی ــز را تک ــد کال همــه چی بای
رشــیدی مــادری اســت کــه ســه فرزنــدش از 
ــی  ــد او م ــی کنن ــتفاده م ــاد اس ــبکه ش ش
ــن  ــی پایی ــبکه خیل ــن ش ــرعت  ای ــد: س گوی
اســت یــک کلیــپ کــه بــرای بچــه هــا صبــح 
ــود  ــی ش ــاز م ــر ب ــود، عص ــی ش ــتاده م فرس
ــان  ــا در هم ــه ه ــار دارد بچ ــم انتظ ــد معل بع
زمــان اشــکاالت خــود را بگوینــد طــول مــی 
ــای  ــن کالس ه ــه ای ــا ب ــه ه ــا بچ ــد ت کش

آنالین خو بگیرند.
مشکالت شبکه در بروز رسانی ها کم 

می شود
خجســته رییــس اداره فنــاوری اداره آموزش و 
پــرورش در پاســخ بــه مشــکالت شــبکه شــاد 

ــار شــبکه  ــا در کن ــت:  م ــذ وطــن گف ــه کاغ ب
ــان  ــرای بی ــک ســامانه اســتانی هــم ب شــاد ی
ــم  ــدازی کردی ــاد راه ان ــبکه ش ــکالت ش مش
کــه مشــکالت، موانــع و ســواالتی مطــرح 
شــود و از طریقــی خــود شــبکه شــاد هــم یک 
ــه  ــکالت هم ــه مش ــتیبان دارد ک ــد پش واح
ــیدگی  ــا رس ــه آن ه ــت و ب ــران در آن ثب کارب
ــش  ــان و دان ــن و معلم ــود.البته والدی ــی ش م
ــکالت  ــد مش ــی توانن ــدام م ــر ک ــوزان ه آم

خــود را بــا شــماره تلفــن ۴۳۰81 نیــز مطــرح 
کننــد. خجســته در مــورد درخواســت والدین 
ــرای آمــوزش بــرای شــبکه شــاد گفــت: مــا  ب
درحــدود 7 هــزار مدرســه داریــم و  6۰۰ هزار 
ــرای  ــد ب ــه بای ــم و در نتیج ــوز داری ــش آم دان
حــدود یــک میلیــون والــد آمــوزش و جلســه 
ــر  ــکان پذی ــن ام ــه ای ــم ک ــی  بگذاری توجیه
ــادآور شــد: ذات ســامانه  نیســت.  خجســته ی
هــای مختلــف ایــن اســت کــه در ابتــدای کار 

یــک ســری مشــکالت وجــود دارد و ذات نــرم 
ــا در روز  ــناریو ه ــه س ــت هم ــن اس ــزار ای اف
ــاده ســازی نیســتند و بخشــی از  ــل پی اول قاب
اشــکاالت در محیــط اجرایــی  رفــع می شــود 
و از محیــط سیســتمی خــارج مــی شــود، یک  
تیــم فنــی در اداره کل آمــوزش و پــرورش 
کرمــان اســت و یک تیــم فنــی هــم  در وزارت 
ــام   ــامانه در تم ــن س ــرورش و  ای ــوزش و پ آم
اســتان هــا رصــد مــی شــود و مشــکالت مورد 

ــت:  ــته گف ــرد.  خجس ــی گی ــرار م ــه ق توج
ــکالت  ــا مش ــرعت ی ــکالت س ــیاری از مش بس
دانلــود و آپلودهــا، صــد درصــد بــه نــرم افــزار 
ــر ســاخت هــا  ــه  زی ــط ب ــر نمــی گــردد و رب ب
دارد و از حــوزه اختیــارات آمــوزش و پــرورش 
ــه حــوزه هــای دیگــر مثــل   ــرون اســت و ب بی
ــط دارد.   ــت رب ــای ارتباطــی و اینترن حــوزه ه
خجســته در مــورد مشــکل عــدم نصب شــبکه 
شــاد  بــر روی همــه گوشــی های تلفــن گفت: 
اگــر گوشــی قابلیت نصــب ســامانه را نداشــته 
ــد از صفحــه وب وارد  باشــد،  کاربران مــی توان
شــبکه شــوند  و حتمــا اندرویــد خاصــی  نیــاز 
ــته  ــر داش ــه مرورگ ــی ک ــر گوش ــت، ه نیس
باشــد مــی توانــد از ایــن شــبکه اســتفاده کند 
ــرد: در صــورت  ــالم ک ــان اع . خجســته در پای
ــال  ــرای س ــا ب ــکل  کرون ــتن مش ــه داش ادام
ــی در  ــناریوهای متفاوت ــی س ــده تحصیل آین
نظــر گرفتــه شــده اســت کــه یکــی از آن هــا 
ــاخت  ــر س ــت  و زی ــن اس ــه آنالی ــم مدرس ه
ــه کالس درس  ــای انجــام آن وجــود دارد ک ه
ــه در  ــود، ک ــازی  تشــکیل ش ــه صــورت مج ب
ــم  ــه معل ــع ک ــان موق ــوز هم ــش آم آن دان
درس مــی دهــد بتوانــد ســوال  مطــرح کــرده 
و یــا پاســخ دهــد. یکــی از ســناریو هایــی کــه 
وجــود دارد ایــن اســت کــه در اســتان کرمــان 
نیــز قابــل اجــر اســت قــرار اســت باقــی مانده 
ســال تحصیلــی تمــام شــود و بعــد برای ســال 

ــم . ــدام کنی ــد اق بع

مدیرعامل هالل احمر کرمان با 
هالل
اشاره به اینکه از ابتدای سال سیل احمر

رودبار جنوب و شهداد را داشتیم 
گفت: ۵.۵ میلیارد تومان در این حوادث به 
آسیب دیدگان کمک شده است.به گزارش 
فالح  رضا  کرمان،  از  تسنیم  خبرگزاری 
درنشست خبری به مناسبت هفته هالل احمر 
با بیان اینکه 18 اردیبهشت روز جهانی صلیب 
سرخ نام گذاری شده و روز هالل احمر امسال با 
شعار تقدیر از حافظان سالمت برگزار می شود 
اظهار داشت: قلم خبرنگاران باعث شد با قوت 
قلب بیشتر به مردم آسیب دیده خدمت رسانی 
کنیم.وی با اشاره به اینکه جمعیت هالل احمر 
یک نهاد مردمی و عام المنفعه است که در سطح 
گفت:  می دهد  خدمات  بین المللی  و  ملی 
هالل احمر مجموعه مردمی، در کنار مردم و 
همراه مردم است که در 18۹ کشور فعالیت 
می کند.مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان 
کرمان با ابراز اینکه رهبر معظم انقالب فرق 
هالل احمر با دیگر موسسات خدمت رسان را در 
فوریت ها عنوان می کنند و می فرمایند "مثل 
یک سرباز آماده باش و فعالیت می کنند" ادامه 
داد: مردم محور بودن هالل احمر بسیار اهمیت 
اقدامات  با  مردم  اینکه  بیان  با  دارد.وی 
و  نیازمندان  یاری  به  خود  بشردوستانه 
آسیب دیدگان می شتابند گفت: خیلی از افرادی 
که در جمعیت فعالیت می کنند جوانان داوطلب 
ارائه می شود  هستند و تمام خدماتی که 
داوطلبانه و بدون هیچ مزد و منتی است.فالح با 
عنوان اینکه فرهنگ محور بودن محور دوم 

خدمات هالل احمر است افزود: مورد اعتماد 
بودن هالل احمر در بین مردم یک سرمایه عظیم 
است که امروز با اعتماد مردم به این سازمان 
مردم نهاد به آسیب دیدگان کمک می کند.وی 
بتدای سال با وقوع سیل در  با بیان اینکه ا
شهرستان های جنوبی مواجه شدیم و از روزهای 
پایانی سال گذشته با ویروس کرونا دست و 
این  تمامی  در  گفت:  می کنیم  نرم  پنجه 
مشکالت نیروهای داوطلب جمعیت هالل احمر 
برای خدمت رسانی به مردم در صحنه بودند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان با 
اشاره به اقدامات انجام شده در هالل احمر 

استان کرمان در معاونت داوطلبان گفت: در 
طرح ملی کنترل فشار خون ۲۴8 هزار نفری که 
از این خدمات استفاده کردند که ارزش ریالی 
این خدمات ۳۲ میلیارد تومان بوده است.وی با 
بیان اینکه طرح ملی نذر آب در استان های 
جنوبی،  خراسان  بلوچستان،  و  سیستان 
هرمزگان و کرمان اجرا شد افزود: در حوزه 
درمان و معیشتی نیز به میان مردم محروم رفته 

و 

کمک هایی به ارزش 1 میلیارد و ۲۰۰ میلیون 
تومان به آنها ارائه شد.فالح با عنوان اینکه در 
ر و ۳۲6 حادثه و عملیات  سال گذشته هزا
امدادرسانی و امداد و نجات انجام شد که در 
ر نفر امدادرسانی شد  حوادث به ۴۰8 هزا
افزود: در مجموع هزینه های خدمات امدادی 
و کمک های مردمی ۳1 میلیارد تومان بوده 
است.وی با اشاره به اقدامات انجام شده در 

حوزه بهداشت، درمان و توانبخشی گفت: در 
مرکز  به  مراجعه  نفر  ر  هزا  ۳۳۲ مجموع 
واکسیناسیون و درمانگاه های هالل احمر 
داشتند که با رشد 17 درصدی روبه رو بودیم.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان 
ز وظایف جمعیت هالل  ینکه یکی ا با بیان ا
احمر در حوزه آموزش است ادامه داد: 6۰۹ 
دوره آموزشی ضمن خدمت، استفاده 76 هزار 
نفر از دوره های امداد و نجات و برگزاری ۴۵۳ 
مانور ایمنی در مدارس از جمله اقدامات انجام 
شده در این حوزه است.وی با اشاره به اقدامات 
انجام شده در حوزه مقابله با کرونا گفت: در 
داخل شهر جوانان امدادگران و داوطلبان کار 
گندزدایی معابر و اماکن پرتردد را انجام دادند 
و در تعداد زیادی از خانه های هالل احمر 
دوخت دستکش و توزیع اقالم بهداشتی انجام 

می شد.

روایت دانش آموزانی که به کالس های شاد  خو نگرفته  اند
رییس اداره فناوری آموزش وپرورش کرمان: مشکالت شبکه شاد به مرور زمان توسط پشتیبان شبکه حل شده و کاربران می توانند 

مشکالت خود را با شماره تلفن 43081 مطرح کنند 

هالل احمر ۵.۵ میلیارد تومان به سیل زدگان کرمان کمک کرد

نجمه سعیدی
دبیر تحریریه

اجرای 2 پروژه تحقیقاتی ملی 
در زمینه مبارزه با آفات درجنوب

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع 
طبیعی جنوب کرمان،اجرای مرحله نخست دو پروژه تحقیقاتی ملی 
بررسی کارایی دو حشره کش سیوانتو و ریوایو در کنترل سرخورطومی 
حنایی به روشهای تزریق و میکرو تزریق با حضور و مشارکت محققان 
موسسه گیاهپزشکی کشور و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع 
طبیعی جنوب کرمان و کارشناسان مرکز جهاد کشاورزی قلعه در تاریخ 
1۵/۲/۹۹ در شهرستان منوجان به انجام رسید.آقای دکتر نامور معاون 
پژوهشی و فناوری و عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاهپزشکی 
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی جنوب کرمان و مجری این دو 
پروژه در خصوص کارایی این دو حشره کش عنوان کرد: اهداف اصلی دو 
پروژه مبنی بر اینکه آیا این دو حشره کش می توانند تاثیر مناسب روی 
این آفت داشته باشند یا خیر و کدام روش کاربرد و غلظت موثرتر دارند 
گفت: کنترل تمام مراحل بالغ الروی و به ویژه در مورد درختانی که در 
مراحل آلودگی بوده و هنوز حشرات بالغ در آنها ظاهر نشده اند موضوع 
دیگری است که در صورت دستیابی به آن می تواند کاربرد این روشها را 
کامال توجیح کرد. وی در پایان تالش بسیار موثر کارشناسان مدیریت 
جهاد کشاورزی منوجان را در کنترل و مهار توسعه این آفت در منطقه 
مرکزی این شهرستان را آن هم با حداقل امکانات، ستودنی ذکر نموده و 
عنوان کرد در جریان اجرای این دو پروژه نیز آقایان مهندس امیر میجانی 
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان منوجان، مهندس رضا خانی رئیس 
مرکز جهاد کشاورزی قلعه و دیگر کارشناسان این مرکز آقایان مهندس 
امیری، مهندس مشایخی و نیز کارشناسان ناظر آقای مهندس دستگردی 
و سایرین همکاری تعیین کننده و بسیار مجدانه ای داشته که الزم است از 

زحمات همگی آنها تقدیر گردد.

از آخـر اردیبهشـت مـاه سـالجاري کارت 
هوشـمند رانندگان و ناوگان برون شهري فعال 
در حمـل ونقل کاال و مسـافر، از لحـاظ فیزیکي 
حذف مـي شـود وکدملي راننـدگان با شـماره هوشـمند آنها 
جایگزین مي گردد.سـید علي حاج سـید علیخانـي مدیر کل 
راهـداري و حمـل ونقل جـاده اي اسـتان کرمان با اعـالم این 
خبرگفت : سـازمان راهـداري و حمـل و نقل جاده اي کشـور 
در راسـتاي اجرای مصوبه دولت با موضوع الزام دسـتگاههاي 
اجرایـی بـه اسـتفاده از کـد ملـی هوشـمند بـه عنـوان کلید 
دسترسـی به خدمات دولتي، این تصمیم را اتخاذ و به اسـتان 
ها اعـالم نمـوده اسـت.مهندس حـاج سـید علیخانـي افزود: 
از اواخر اردیبهشـت مـاه سـال جـاری، اطالعات راننـدگان و 
نـاوگان حمـل و نقـل جـاده ای و فرآیندهـای حمـل و نقلـی 
بر اسـاس کـد ملـی راننـده ثبـت می شـود وبـا حـذف چاپ 
و کاغـذ بـرای تحقـق کامـل دولـت الکترونیـک گام موثـري 
برداشـته خواهـد شـد.وي تصریـح کـرد: با توجـه بـه این که 
لـوازم چـاپ کارت هوشـمند از خـارج کشـور وارد میشـود و 
در چرخـه حمـل و نقـل، ایـن کارت صرفاً بـه عنـوان مدرکي 
که شـماره هوشـمند راننـده و نـاوگان در آن درج شـده مورد 
بهره بـرداري قرار مي گیـرد وتنها بعنـوان یک برگه رسـید از 
آن اسـتفاده مي شـود .مهـدي صیفـوري معاون حمـل ونقل 
ایـن اداره کل گفـت: تمامی فراینـد صدور اسـناد حمل و نقل 
جـاده اي با نـاوگان عمومي به صـورت الکترونیکـی و صرفاً بر 
اسـاس شـماره هوشـمند انجام مـی شـود، از ایـن رو از تاریخ 
یاد شـده چـاپ فیزیکـي کارت هوشـمند حذف مي شـود و 
فقط رسـید کارت هوشـمند بـه راننده نـاوگان ارائـه خواهد 
شـد.مهندس صیفوري با اشـاره بـه این مطلب کـه دربخش 
حمل ونقل کاالي اسـتان کرمان، حـدود 17 هـزار۴۰۰ نفر 
راننـده فعالیت دارنـد، افـزود:در بخـش حمل ونقل مسـافر 
نیز، حدود ۴هـزارو۵۰۰ نفـر راننـده اتوبوس، مینـي بوس و 
سـواري کرایه بین شـهري مشـغولند.صیفوري خاطر نشان 
کـرد: در اسـتان مـا حـدود 1۴ هـزار و 8۰۰ دسـتگاه انـواع 
کامیـون، کامیونـت و تریلرکار حمـل ونقل جاده اي اسـتان 
را برعهـده دارنـد و در بخـش حمل ونقل مسـافر نیـز حدود 
۳ هـزار و 7۰۰ دسـتگاه نـاوگان مسـافربري فعالیـت دارند.
معـاون حمـل ونقـل اداره کل راهـداري وحمل ونقـل جاده 
اي اسـتان گفـت : حـدود ۲۲ هـزار کارت هوشـمند بـراي 
راننـدگان و حـدود 18 هـزار و ۵۰۰ کارت هوشـمند جهـت 
ناوگان حمـل ونقل عمومي بار و مسـافر اسـتان صادر شـده 
اسـت که طبق برنامـه دوره اي، راننـدگان و نـاوگان موظف 
به تمدیـد و یـا تعویض کارت هوشـمند خـود هسـتند لذا با 
حذف فیزیکـي ایـن کارت،عالوه بـر صرفه جویـي ریالي، در 
راسـتاي طرح تکریم ارباب رجـوع نیز اقدام درخـور توجهي 

صـورت خواهـد گرفت.

مدیر کل نوسازی مدارس استان کرمان گفت: 
برای رسیدن به استاندارد میانگین سرانه فضای 
آموزشی کشوری، به ۲1۵ هزار متر مربع فضای 
آموزشی در کرمان نیاز است.به گزارش خبرنگار گروه استان های 
باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، سید محمد واعظی نژاد مدیرکل 
نوسازی مدارس استان کرمان، امروز در دیدار با مدیرکل آموزش 
وپرورش استان کرمان، ضمن تبریک فرا رسیدن هفته معلم از 
تالش ها و زحمات فرهنگیان استان کرمان در امر تعلیم و تربیت 
فرزندان و آینده سازان این مرز و بوم تقدیر و تشکر کرد و گفت: 
خط مقدم جنگ نرم فرهنگیان استان هستند و نوسازی مدارس 
تمام تالش خود را می کند تا فرهنگیان دلسوز و زحمتکش در 
مدارس و فضا های استاندارد و مناسب به امر آموزش بپردازند.او در 
این دیدار از تعامل اداره کل آموزش و پرورش با اداره کل نوسازی 
مدارس قدردانی کرد و افزود: در سایه این تعامل و همکاری 
پیشرفت حاصل می شود و می توانیم به هدف توسعه فضا های 
آموزشی و فراهم آوردن زیرساخت های آموزشی مطلوب در 
استان دست یابیم.او تصریح کرد: هیچ پیشرفتی صورت نمی گیرد 
مگر اینکه تعامل و همدلی و همکاری همه جانبه وجود داشته 
باشد و توسعه و پیشبرد اهداف مستلزم همکاری های دوطرفه و 
همه جانبه است.واعظی نژاد ضمن اشاره به کمبود فضای آموزشی 
استان کرمان و پایین بودن سرانه فضای آموزشی در استان نسبت 
به میانگین سرانه آموزشی کشور بیان داشت: ۲1۵ هزار متر مربع 
فضای آموزشی در استان کرمان نیاز داریم تا به میانگین استاندارد 
سرانه فضای آموزشی کشوری برسیم.عضو شورای آموزش و 
پرورش استان کرمان گفت: دستیابی به ۲1۵ هزار متر مربع فضای 
آموزشی حاصل نمی شود مگر اینکه تعامل و همکاری و حمایت 
این دو دستگاه ادامه داشته باشد و خیرین، بخش خصوصی، 
صنایع و کارخانجات بومی استان نیز در دستیابی به این هدف این 
دو دستگاه را کمک و یاری کنند.واعظی نژاد بیان کرد: با اجرای 
طرح های متفاوت از جمله طرح کپرزدایی، روند توسعه فضا های 
آموزشی استان را نسبت به ۲۰ سال گذشته مثبت و رو به رشد 

ارزیابی کرد.

ایسنا/ مدیرکل انتقال خون استان کرمان از کاهش ذخایر 
خونی استان خبر داد.دکتر "روح اهلل میرزائی" در گفت و 
گو با ایسنا در تشریح جزییات این خبر اظهار کرد: با توجه 
به کاهش ذخایر خونی در سطح استان خصوصا در گروه 
خونی O منفی و A مثبت، از همه اهداکنندگان و هم 

استانی های عزیز درخواست داریم با مراجعه به پایگاههای انتقال خون سراسر استان 
در امر خداپسندانه و خیرخواهانه اهدای خون مشارکت کنند.وی با اشاره به ساعت کار 
مراکز اهدای خون در ماه مبارک رمضان افزود: پایگاه مرکزی واقع در بلوار ۲۲ بهمن 
جنب شرکت گاز شهر کرمان از 7:۳۰ تا 1۳:1۵ و عصر از 16 تا ۲۲ شب فعال است.

میرزائی تصریح کرد: مرکز خونگیری شهید فیروزی واقع در میدان آزادی ابتدای بلوار 
جمهوری روبروی اتاق بازرگانی شهر کرمان از ساعت 7:۳۰ تا 1۳ روزهای فرد پذیرای 

اهداکنندگان خون است.

کاهش ذخایر خونی استان به ویژه در گروه 
خونی O منفی و A مثبت

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان کرمان 
گفت: در راستای عمل به منویات مقام رهبری مبنی بر کمک 
مؤمنانه، مجمع خیران ایرانی مقیم اتریش مبلغ ۲۰ میلیون 
تومان به خانوارهای تحت حمایت جنوب کرمان کمک کرد.به 
گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، مقداد حجت اظهار داشت: در 

راستای فرمایشات رهبر معظم انقالب اسالمی مبنی بر کمک های مؤمنانه به نیازمندان و اقشار 
آسیب دیده از ویروس کرونا، تعداد۲۰۰ سبد غذایی به ارزش ۲۰ میلیون تومان از اول امسال تا 
کنون با کمک مجمع خیران ایرانی مقیم اتریش تهیه و بین خانوارهای مددجو و نیازمند سیل زده 
بخش زهکلوت توزیع شد.معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان کرمان بیان 
کرد: در اسفندماه سال گذشته نیز 6۴ سبد غذایی به ارزش شش میلیون و ۴۰۰ هزار تومان 

توسط این انجمن بین خانواده های ایتام و نیازمند تحت حمایت استان توزیع شد.

کمک رسانی مجمع خیران ایرانی مقیم 
اتریش به جنوب

فرمانده انتظامي جیرفت از کشف ۲۲رأس گوسفند قاچاق در این 
نتقال این گونه احشام بدون مجوز  شهرستان خبر داد و گفت: ا
بهداشتي مي تواند سالمت شهروندان را به مخاطره بیاندازد. 
سرهنگ"رضا محمدرضایی" گفت: مأموران انتظامی شهرستان 
هنگام کنترل محورهای عبوری یک دستگاه وانت پیکان را متوقف 

کردند.وي افزود: مأموران در بازرسي از این خودرو تعداد ۲۲رأس گوسفند که فاقد مجوز از دامپزشکي 
بودند را کشف کردند.سرهنگ"محمدرضایی"با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالي این محموله 
قاچاق را ۴۰۰میلیون ریال برآورد کردند اظهار داشت:در این رابطه یک دستگاه خودرو توقیف و متهم 
با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.فرمانده انتظامي شهرستان 
جیرفت در پایان خاطرنشان کرد:با توجه به این که بسیاري از بیماري هاي خطرناک قابل سرایت به 
انسان در واقع مشترک بین دام و انسان است،نقل و انتقال این گونه احشام بدون مجوز بهداشتي مي 

تواند سالمت شهروندان را به مخاطره بیاندازد.

کشف 22رأس گوسفند قاچاق 
در جیرفت

کدمـلی رانندگان برون 
شهـري جایگـزین شماره 

هوشمنـد می شود

کمبود 200 هزار متر مربع فضای 
آموزشی در کرمان

خبر

نوسازی
مدارس

فالح با عنوان اینکه فرهنگ محور بودن محور دوم خدمات هالل احمر است افزود: مورد اعتماد بودن هالل احمر 
در بین مردم یک سرمایه عظیم است که امروز با اعتماد مردم به این سازمان مردم نهاد به آسیب دیدگان کمک 
می کند.وی با بیان اینکه ابتدای سال با وقوع سیل در شهرستان های جنوبی مواجه شدیم و از روزهای پایانی 
سال گذشته با ویروس کرونا دست و پنجه نرم می کنیم گفت: در تمامی این مشکالت نیروهای داوطلب جمعیت 
هالل احمر برای خدمت رسانی به مردم در صحنه بودند.مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان با اشاره به 
اقدامات انجام شده در هالل احمر استان کرمان در معاونت داوطلبان گفت: در طرح ملی کنترل فشار خون 248 

هزار نفری که از این خدمات استفاده کردند که ارزش ریالی این خدمات 32 میلیارد تومان بوده است.

خبرخبرخبر

موکـب داران اربعین ایـن روزها به کمک 
آسـیب دیـدگان از ویـروس کرونـا آمده 
اند و خدمـات ارزنـده ای بـه مـردم ارائه 
مـی کنند.پنـج سـال از دلدادگـی بـرای 
زائران امام حسـین )ع(، خدمات رسـانی 
به عاشـقانی که پیـاده خـود را در اربعین 
امـام حسـین )ع( بـه حـرم معشـوق 
ایـن  مـی گذرد.حـاال  می رسـاندند، 
موکـب داران در ایـن روزهـای سـختی 
و بیمـاری آسـتین هـای همـت را بـاال 
برده تا به آسـیب دیـدگان کرونـا و مردم 
شهرسـتان هـای جنوبـی اسـتان کرمان 
کمـک کند تـا شـاید گوشـه ای از مبارزه 
با ویـروس محنوس کرونا در این شـرایط 
حسـاس، را بگیرند. حسن اسـدی مقدم 
مدیـر اجرایـی موکـب شـهدای مدافـع 
حـرم شهرسـتان عنبرآباد در گفـت و گو 
با خبرنـگار گـروه اسـتان هـای باشـگاه 
خبرنـگاران جـوان از کرمـان، گفـت: ۵ 
سـال اسـت موکب شـهدای مدافع حرم 
شهرسـتان عنبرآباد را راه اندازی کردیم 
،این موکـب با هـدف خدمات رسـانی به 
زائرین اربعین امام حسـین )ع( در مسیر 
پیـاده روی در کشـور عـراق تاسـیس 
شـد.او گفـت:، امـا امسـال بـا توجـه بـه 
شـیوع ویـروس کرونـا در کشـور اعضای 
ایـن موکـب هـم بـرای کمـک بـه مردم 
پـای کار آمدند.اسـدی مقـدم بـا اشـاره 
بـه اینکـه از فروردین ۹۹ اعضـای موکب 
شهدای مدافع حرم شهرسـتان عنبرآباد 
با راه اندازی گارگاه ماسـک دوزی، جمع 
آوری کمـک و ضدعفونی کردن شـهر ها 
و روسـتا های، شهرسـتان های عنبرآبـاد 
و جیرفـت حذمات خـود را آغـاز کردند، 
اظهـار کـرد: ایـن موکـب روزانه هـزار و 
۲۰۰ ماسـک را تولید وبه صـورت رایگان 
در بیـن مـردم توزیـع می کنـد.او بیـان 
کـرد: در بحـث کمک هـای مومنانـه هم 
تقریبـا ۵ هـزار بسـته معیشـتی تهیـه 
کردیـم و کار توزیـع آن بـه افراد آسـیب 
دیـده از کرونـا و نیازمنـدان آغـاز شـده 

اسـت.

3 کارخانه رب در 
جیرفت و عنبرآباد 

گوجه کشاورزان 
را می خرند

ایرنا - رییس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت جنوب کرمان با اشاره به نقص 
فنی کارخانه سنوس در جاده جنگل آباد 
جیرفت گفت: هم اکنون سه کارخانه 
رب گوجه در جیرفت و عنبرآباد گوجه 
کشاورزان این مناطق را می خرند.

پس از تماس کشاورزان با خبرگزاری 
جمهوری اسالمی مبنی بر ایجاد نقص 
فنی در کارخانه رب گوجه سنوس و 
ایجاد صف های طوالنی وانت های حمل 
گوجه در مقابل این خارخانه، سریعا 
موضوع را با رییس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت جنوب کرمان در میان 
گذاشتیم و پس از پیگیری وی مشکل 
برطرف شد.مسلم مروجی فرد روز 
دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
انجام شده،  پیگیری های  با  افزود: 
کارخانه رب سنوس را مجبور کردیم تا 
هر چه سریع تر مشکل فنی این کارخانه 
را رفع کند.وی تصریح کرد: طبق 
پیگیری های انجام شده قطعه مورد 
نیاز دستگاه های این کارخانه ساعتی 
قبل از کرمان خریداری و مقرر شد 
امشب مشکل فنی رفع و از )سه شنبه( 
کارخانه در مسیر تولید قرار گیرد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
جنوب کرمان از آمادگی خرید گوجه 
توسط کارخانجات رب نیلی  صنعت 
عنبرآباد و کارخانه های شهرک های 
صنعتی شماره یک و ۲ جیرفت برای 
رفع مشکل کشاورزان گوجه کار این 
شهرستان ها خبر داد و گفت: کشاورزان 
می توانند برای فروش محصول خود به 
این کارخانه ها مراجعه کنند.وی ادامه 
داد: همچنین مقرر شد مدیر کارخانه 
رب سنوس این موضوع را به کشاورزان 
داشت:  اظهار  دهد.مروجی  اطالع 
تمام تالش خود را برای رفع مشکل 
کشاورزان انجام می دهیم تا شاهد 
کاهش مشکالت این قشر زحمت کش 
جامعه باشیم.به گفته کشاورزان، نقص 
فنی در کارخانه رب گوجه سنوس 
جیرفت باعث شد گوجه کاران ساعت ها 
پشت دِر ورودی این کارخانه معطل 
شوند.قیمت پایین گوجه) ۵۰۰ تومان 
به ازای هر کیلوگرم( باعث ضرر 1۰۰ 
درصدی کشاورزان جنوب کرمان شده 
و مسووالن در حال پیگیری این مشکل 

هستند.

کارگران زغاسنگ کرمان در حالی در 
سخت ترین و خطرناک ترین شرایط در زغالسنگ

معادن مشغول به کار هستند که از کم 
بودن دستمزد و نداشتن امنیت شغلی گالیه مندند. در 
حالی پنجشنبه هفته گذشته همزمان با روز کارگر در 
گوشه و کنار کشور همه مسئوالن در وصف این قشر 
سخن ها گفتند که امروز بیش از سه هزار کارگر شرکت 
زغالسنگ کرمان خواستار رسیدگی جدی مسئوالن به 
مشکالتشان هستند.کار در معادن جزو مشاغل سخت 
و خطرناک به شمار می رود و تنها خواسته کارگرانی که 
در این شرایط سخت کار می کنند توجه مسئوالن به 
خواسته های صنفی شان است. آنها خواستار لغو تصمیم 
واگذاری سهام شرکت زغال سنگ کرمان به بخش 
خصوصی، امنیت شغلی و دستمزد مکفی هستند.امیر 
یکی از کارگران شرکت زغالسنگ کرمان به مهر گفت: 
خواسته کارگران قانونی و قابل اجراست ما بارها 
درخواست هایمان را به گوش مسئوالن رسانده ایم ولی 
همچنان مشکالت رفع نشده است.وی با اشاره به اینکه 
دو سال و نیم پی گیر رفع مشکالتمان هستیم، افزود: 
قرار بود امنیت شغلی کارگر برقرار شود اما همچنان در 
این زمینه با مشکل مواجه هستیم در حالی که امنیت 
شغلی واقعاً خواسته زیادی نیست.رسول هم به مهر 
گفت: چندین سال است که در معدن کار می کنم و 
سختی های فراوانی دارد حاال حرف از واگذاری واگذاری 
سهام شرکت زغال سنگ کرمان به بخش خصوصی 
می زنند ما کارگران موافق این مساله نیستیم. مگر یک 
کارگر جانش ارزشی ندارد که به راحتی در اختیار یک 
شرکت باشد.کارگری که چندین ساعت در شرایط 
سخت کار می کند باید دستمزد معقول داشته باشد، 
دستمزدی که کفاف مخارج زندگی را بدهد و براساس 
نرخ تورم باشدوی ادامه داد: مالمیک شرکت صندوق 
بازنشستگان فوالد برای بازنشستگان است و ما کارگران 
آن هستیم ما باید به صورت مستقیم زیر نظر این 
صندوق باشیم یا اینکه مانند سایر کشورهای جهان 
دولت باید ما را تقبل کند و یارانه تولید بدهد.سامان هم 
از دیگر کارگرانی که به وضعیت کنونی اعتراض دارد، او 
که معادن را اشتغالزا و سودآور می داند به مهر چنین 
گفت: کارگری که چندین ساعت در شرایط سخت کار 

می کند باید دستمزد معقول داشته باشد، دستمزدی 
که کفاف مخارج زندگی را بدهد و براساس نرخ تورم 
باشد. یکی دیگر از خواسته های ما اجرای طرح 
طبقه بندی مشاغل با اعمال دقیق ضرایب سختی کار 
است. ما چیزی جز اجرای دقیق و صحیح قانون 
نمی خواهیم و از مسئوالن می خواهیم که به مشکالت 

مار رسیدگی کنند.
احصای 14 خواسته کارگران زغالسنگ کرمان

سرپرست اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات 
کشوری استانداری کرمان در گفتگو با مهر با اشاره به 
اعتراض اخیر کارگران معادن زغالسنگ کرمان اظهار 
کرد: در خصوص همین موضوع هفته گذشته جلسه ای 
با حضور مسئوالن مربوطه، نمایندگان کارگران و 
شرکت زغالسنگ برگزار شد و مسائل مختلفی مورد 
بررسی قرار گرفت.رضا اشک با بیان این مطلب که در 
مجموع کارگران زحمتکش زغالسنگ 1۴ خواسته 
داشتند که احصا و در قالب ۹ بند صورت جلسه شد، 
اضافه کرد: قطعاً ما تمام تالش خود را برای رفع این 
مشکالت در چارچوب قانون انجام خواهیم.وی با 
اشاره به اینکه جلسه ای با حضور مسئوالن، نمایندگان 
کارگران و شرکت زغالسنگ برای تسریع در رسیدگی 
به این مشکالت برگزار خواهد شد، اظهار کرد: یکی از 
مهم ترین موضوعاتی که در جلسه مورد بررسی قرار 
خواهد گرفت، طرح طبقه بندی مشاغل است البته ما 
اعتقاد داریم که طبقه بندی مشاغل حق کارگر است 
و باید محقق شود بنابراین حق و حقوق کارگران باید 
متناسب با شرایطی که دارند، پرداخت شود.اعتقاد 
داریم که طبقه بندی مشاغل حق کارگر است و باید 
محقق شود بنابراین حق و حقوق کارگران باید متناسب 
با شرایطی که دارند، پرداخت شودوی با بیان این مطلب 
که در صورت تحقق طرح طبقه بندی مشاغل شرایط 
بهتر خواهد شد، اظهار داشت: در خصوص امنیت شغلی 
باید گفت که مالک تصمیم گیری بر اساس قانون کار 
است از طرف دیگر قانون کار به راحتی اجازه نمی دهد 

که کارگری بیکار شود.
موافقت برای عرضه سهام به کارگران شرکت 

زغالسنگ
مدیرعامل شرکت داالهو هم چند روز پیش در نشست 
مشترک مدیران صندوق بازنشستگی فوالد کشور 
بیان کرد: بعد از طرح موضوع در شورای تأمین استان 
و توافقات انجام شده، نشست مشترک در شهرستان 

زرند با حضور فرمانداران و نمایندگان کارگری و 
نماینده مردم زرند انجام شد.حسین حمیدیان توضیح 
داد: همه اقدامات ما در راستای افزایش منافع کارگران 
و بازنشستگان به عنوان ذینفعان این مجموعه است.
وی گفت: شرکت داالهو 1۰۰ درصد مربوط به صندوق 
فوالد است و قرار است سهام شرکت های زغالسنگ 
طبس، شرکت مواد معدنی نسوز اذر، فوالد خراسان، 
سنگ آهن مرکزی بافق و زغالسنگ کرمان در داخل آن 
قرار گیرد و از طریق فرابورس عرضه شود.نماینده مردم 
کرمان و راور هم در این نشست بیان کرد: مشکالت 
متعددی در خصوص شرکت زغالسنگ کرمان بوده که 
باعث دغدغه جدی ما در مورد ادامه فعالیت ها شده و 
نیازمند توجه ویژه صندوق بازنشستگی فوالد به عنوان 
صاحب و مالک این شرکت است.پیشنهاد ما این است 
که بخشی از این سهام به صورت نرخ های ترجیحی به 
بازنشستگان به عنوان صاحبان شرکت و همچنین به 
کارگران شرکت هایی که سهام دار اصلی و مالکیت و 
مدیریت آن متعلق به شرکت صندوق فوالد کشور است 
واگذار شودپورابراهیمی بیان کرد: با توجه به اینکه قرار 
است سهام شرکتهای سنگ آهن مرکزی، زغالسنگ 
طبس و معادن اسفندقه و زغالسنگ کرمان به عنوان 
بخشی از سهام شرکت های مالکیتی مرتبط به شرکتی 

سرمایه گذاری داالهو در بورس عرضه شود، پیشنهاد 
ما این است که بخشی از این سهام به صورت نرخ های 
ترجیحی به بازنشستگان به عنوان صاحبان شرکت و 
همچنین به کارگران شرکت هایی که سهام دار اصلی و 
مالکیت و مدیریت آن متعلق به شرکت صندوق فوالد 
کشور است واگذار شود.وی اظهار کرد: با توجه به اینکه 
حدود 1۵ هزار نفر بازنشسته فوالد و بیش سه هزار نفر 
کارگر مستقیم این شرکت هستند پیشنهاد داریم که 
این سهام به صورت ترجیحی از محل سود سنواتی 
آینده این شرکت ها در اختیار کارگران قرار گیرد که 
به عنوان بخشی از حمایت های شرکت از بازنشستگان 
و کارگران مدنظر قرار گیرد.پورابراهیمی گفت: با توجه 
به شرایط بازار سرمایه و جذابیت های مربوط به عرضه 
سهام به نظر می رسد بهترین موقعیت در این اقدام در 
سال جاری باشد. امیدواریم هر چه سریع تر مصوبه 
واگذاری بخشی از این سهام ابالغ شود و به عنوان اقدام 
خوب صورت گیرد.وی از توجه به درخواست موضوع 
شفافیت و حضور نمایندگان صندوق فوالد قدردانی و 
عنوان کرد: مشکالت مربوط به زغالسنگ فقط مربوط 
به داالهو نیست، موضوعات طرح طبقه بندی مشاغل 
و مباحث مسکن و دیگر حمایت ها در دستور کار باید 

قرار گیرد.

سیاه مثل روزگار کارگران زغال سنگ
بیش از سه هزار کارگر شرکت زغاسنگ کرمان از کم بودن دستمزد و نداشتن امنیت شغلی گالیه مندند

گزارش
مهر

وزیر صنعت، معدن و تجارت 
فردا برای افتتاح چند پروژه صمت

صنعتی و معدنی و بررسی 
مشکالت واحدهای صنفی متضرر از کرونا 
به کرمان سفر خواهد کرد، به نظر می رسد 
یکی از دالیل مهم این سفر غیرمنتظره 
بررسی مشکالت کارگران  زغال سنگ 

است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس 
شورای اسالمی گفت: فردا چهارشنبه 
17 اردیبهشت ماه وزیر صنعت، معدن و 
تجارت برای افتتاح پروژه های صنعتی و 
معدنی و بررسی مشکالت بخش بازرگانی 
و مشکالت واحدهای صنفی به کرمان سفر 

خواهد کرد.
محورهایی  خصوص  در  براهیمی  پورا
مورد توافق در نشست روز گذشته با 
وزیر صنعت و معادن و تجارت افزود: 
مشکالت صادرات محصوالت کشاورزی 
به ویژه پسته، مشکالت واحدهای صنفی 
و اصناف به دلیل کرونا و نحوه حمایت از 
آنها، وضعیت اسف بار قیمت محصوالت 
کشاورزی در جنوب استان تبادل نظر 
شد.یکی از احتماالت این سفر غیر منتظره 
وزیر صمت به کرمان بررسی مشکالت 

کارگران زغال سنگ است.
این در حالی است که در ۲ روز قبل 
کارگران معادن زغال سنگ در اعتراض به 
عدم تحقق خواسته هایشان، در ساختمان 
شرکت زغال سنگ کرمان تجمع کردند. 
این دومین تجمع کارگران در ۲ ماه اخیر 
بود. مشکالت کشاورزی کشاورزان جنوب 
کرمان نیز در چند روز اخیر سر و صدای 

زیادی به پا کرده. وضعیت اسف بار قیمت 
محصوالت کشاورزی از جمله گوجه و  پیاز 
مشکالت زیادی را برای کشاورزان به وجود 

آورده است.
“مهدی ابوالحسنی”  مدیر روابط عمومی 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
کرمان نیز در تشریح جزییات سفر وزیر 
بررسی  به  سفر  این  در  گفت:  صمت 
مشکالت اقتصادی کرمان و افتتاح چند 
پروژه  اقتصادی پرداخته می شود.وی 
افتتاح این پروژه ها را گامی بزرگ در جهت 
توسعه صنعتی و حفظ محیط زیست استان  
دانست و در ادامه به پروژه هایی که فردا 
از طریق ویدئوکنفرانس توسط رییس 
جمهور افتتاح می شود اشاره کرد و افزود: 
افتتاح کارخانه تولید اکسیژن به ظرفیت 
7۵۰ متر یک تن در روز با سرمایه گذاری 
۳۰۵ میلیارد ریال و ۲6 میلیون یورو که 
زمینه اشتغال ۳1 نفر را به صورت مستقیم 

ایجاد می کند یکی از پروژه هایی است که 
در این سفر افتتاح خواهد شد.

مدیر روابط عمومی سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان کرمان ادامه داد: افتتاح 
طرح توسعه ذوب خاتون آباد با افزایش 
ظرفیت ساالنه از 8۰ هزار به 1۲۰ هزار 
تن مس آندی با سرمایه گذاری یک هزار 
و ۹۹۲ میلیارد ریال و 8۲ میلیون یورو که 
برای ۲8 نفر به صورت مستقیم اشتغال زایی 
دارد و افتتاح کارخانه اسید سولفوریک 
ذوب مس خاتون آباد با ظرفیت ساالنه 
6۰۰ هزار تن، سرمایه گذاری 7۳۰ میلیارد 
ریال و ۹6 میلیون یورو که زمینه اشتغال 
6۵ نفر را به صورت مستقیم فراهم کرده 
از دیگر پروژه های مورد بهره برداری در 

این سفر است.
وی خاطر نشان کرد: این پروژه در راستای 
تبدیل ذوب مس خاتون آباد به صنعتی 

سبز و سازگار با محیط زیست می باشد.

 

در روزهایی که کرونا در کشور جوالن می دهد اداره 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان 
کرمان و رانندگان حوزه حمل و نقل عمومی با همتی 
جهادی کاالهای اساسی به ویژه محصوالت سبزی 
و صیفی مورد نیاز مردم را به دست آنها می رسانند.
طی روزهای اخیر متاسفانه شاهد کاهش شدید 
قیمت محصوالتی همچون گوجه، پیاز و خیارسبز 
در جنوب کرمان بودیم و تعدادی دالل برای سرپوش 
نهادن بر فعالیت داللی خود، سیستم حمل و نقل را 
سپر اهداف خود قرار داده و تمامی مشکالت را ناشی 
از حمل و نقل عنوان کرده اند و این در حالی است که 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جنوب کرمان پیش 
از آغاز فصل برداشت محصول، تمامی تدابیر الزم را 
اتخاذ کرده بود اما شیوع کرونا همه این محاسبات 
را برهم زد ولی با شرایط کرونایی هم این اداره کل 
نگذاشت فعالیت کشاورزی متوقف شود و دیدیم که 
مجموعه حمل و نقل با حفظ پروتکل های بهداشتی 
به فعالیت خود ادامه داد.معاون حمل و نقل اداره 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان 
در گفت و گو با خبرنگار ایرنا از عزیمت ۴۰ درصد 
ناوگان حمل و نقل کشور به منطقه جنوب کرمان 
برای حمل محصوالت کشاورزی خبر داد. مجتبی 
محمودی افزود: با توجه به اینکه این منطقه به 
لحاظ بار ورودی رتبه آخر را در کشور دارد، در این 
روزها رتبه نخست بار خروجی را به خود اختصاص 
داده است.وی با بیان اینکه 81 درصد از ناوگان ذکر 
شده به صورت یک سر خالی به منطقه عزیمت 
می کنند، گفت: این موضوع رغبت رانندگان را 
برای عزیمت به منطقه کاهش می دهد.وی با بیان 
اینکه 81 درصد از ناوگان ذکر شده به صورت 
یک سر خالی به منطقه عزیمت می کنند، گفت: 
این موضوع رغبت رانندگان را برای عزیمت به 

منطقه کاهش می دهد.معاون حمل و نقل اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان افزود: 
پیش بینی کاهش قیمت محصوالت کشاورزی و در 
نتیجه پرداخت نشدن به موقع کرایه حمل، اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای را بر آن داشت تا با 
حمایت های استاندار کرمان نسبت به تخصیص ۳۰ 
درصد سوخت تشویقی و تامین الستیک مورد نیاز 
ناوگان و همچنین تامین و عرضه سوخت مورد نیاز 
برای ترغیب این عزیزان به منطقه، اقدام کند.وی 
گفت: بیش از ۳۰ هزار دستگاه ناوگان از کل ناوگان 
کشور برای حمل بار این منطقه اختصاص یافته 
است. محمودی از فعالیت و خدمات رسانی 1۰6 
شرکت حمل و نقل کاال در جنوب کرمان خبر داد و 
گفت: تسهیل در دریافت و صدور بارنامه در دستور 
کار جدی این اداره کل است تا کامیون های حامل 
محصوالت کشاورزی به موقع از منطقه خارج و به 

بازارهای هدف برسند.
تدارک روزانه 2 هزار و ۷00 کامیون 

برای حمل محصوالت کشاورزی
 مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب 
کرمان نیز عنوان کرد: با تمهیدات اندیشیده شده 

توانستیم ۲ هزار و 7۰۰ دستگاه کامیون اتاق دار 
چوبی از نوع تِک 1۰چرخ و تریلی به صورت روزانه 
برای حمل حاصل دسترنج کشاورزان زحمتکش 
منطقه تامین کنیم.مسعود جمیلی کرمانی اضافه 
کرد: با وجود کاهش قیمت محصول، ورودی 
ناوگان حمل و نقل به منطقه ۳۵ درصد نسبت 
به سال گذشته افزایش داشته است.وی ادامه 
داد: کشاورزان برای تأمین ناوگان دغدغه نداشته 
باشند و قبل از برداشت محصول با مراجعه به 
شرکت های حمل و نقل نسبت به عقد قرارداد 
و تامین ناوگان اقدام کنند. مدیر کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان از تشکیل ۹ 
اکیپ از کارشناسان حمل و نقل در شهرستان های 
جنوبی استان کرمان با هدف نظارت بر فرآیند 
حمل و نقل تا پایان فصل برداشت محصوالت 
کشاورزی منطقه خبر داد و گفت: هیچگونه 
مشکلی برای تأمین ناوگان تا پایان برداشت 
محصوالت کشاورزی منطقه نخواهیم داشت.
وی گفت: بر اساس مصوبات شورای عالی ترابری 
کشور، کرایه حمل بار طبق توافق بین صاحب کاال 

و راننده تعیین می شود.

سفرغیر منتظره وزیر صمت به کرمان 3 هزار کامیون در مسیر جنوب

هر گونـه اقـدام و همکاری بـه تصـرف اراضی ملـی پیگـرد قانونی 
دارد.سرپرسـت حوزه قضایی شهرسـتان فاریاب پیرامـون هرگونه 
خرید و فـروش، تصرف و تبلیغ فروش و هرگونه تقسـیم غیرقانونی 
اراضی ملـی این شهرسـتان هشـدار داد.سرپرسـت حـوزه قضایی 
شهرسـتان فاریاب طبیعت را نمادی از رسـتاخیز عنـوان و با توجه 
به نقش طبیعـت در زندگـی انسـان ها و لـزوم توجه به ایـن مقوله 
خدادادی توجه به آن را بسـیار بـا اهمیت خوانده و گفت: دسـتگاه 
قضایـی بـا قاطعیـت و جدیـت بـا سـودجویان و متصرفـان اراضی 
ملی و منابـع طبیعـی برخورد خواهـد کرد.امیـری نژاد بـه جنگل 
هـا و مراتع بـه عنوان ریـه های تنفسـی شـهر و عوامـل نگهدارنده 
خاک اشـاره کرد و افزود: کسـانی کـه از منابع طبیعـی، این ثروت 
و موهبت الهی اسـتفاده مـی کنند موظفنـد از آن به طـور صحیح 
و اصولـی بهره بـرداری کرده و آباد و سرسـبز، به نسـل بعـد از خود 
تحویل دهند زیرا امروزه ثابت شـده اسـت که منابع طبیعی بسـتر 
حیات کلیه موجـودات زنده بـوده و آبادانی و سرسـبزی آن نشـانه 
پیشـرفت جوامع و زمینه سـاز توسـعه پایدار می باشد.سرپرسـت 
حوزه قضایی شهرسـتان فاریـاب با بیـان اینکه دسـتگاه قضایی با 
قاطعیـت و جدیت با سـودجویان و متصرفـان اراضی ملـی و منابع 
طبیعی برخـورد خواهد کرد گفـت: همه دسـتگاه های ذیربط باید 
به موقع و فورا گزارشـات مربوطه را به دسـتگاه قضایی اعالم کنند.

امیری نـژاد تصریـح کـرد: بایـد از ظرفیـت مبلغین دینی، بسـیج 
مردمـی، دهیـاران و شـوراها در جهت ترویـج فرهنـگ حفاظت از 
منابـع طبیعـی اسـتفاده شـود.این مقـام قضایـی ضمـن تاکید به 
فرمایشـات مقام معظم رهبری)مد ظله العالی( در راسـتای جدیت 
و عزم برخـورد با مخربیـن و متصرفیـن منابـع طبیعی، افـزود: در 
زمینه تشـکیل پرونده تخریب و تصرف و ارجاع بـه محاکم قضایی 
گزینشـی برخورد نمـی شـود.امیری نژاد ضمـن تاکید بـه اینکه با 
هر گونـه زمین خـواری و تصـرف اراضـی ملی بـا جدیـت برخورد 
خواهـد شـد خاطرنشـان کـرد: بـه تمامـی دفاتر اسـناد رسـمی و 
امالک غیر رسمی شهرسـتان فاریاب هشـدار داده می شود که هر 
گونه واسـطه گری در معامله اراضی ملی به موجـب قانون پیگیری 

و بـا متخلفین برخـورد جدی خواهد شـد.

گزارش
ایرنا

پیگرد قانونی برای هرگونه اقدام 
برای تصرف اراضی ملی

موکب کمک به شکست 
کرونا در جنوب کرمان

کارگران زغال سنگ کرمان در شرایط سختی در معدن مشغول به کار هستند

مریم سعیدی معلم مقطع متوسطه اول در مورد مشکالت شبکه شاد گفت:  این برنامه خیلی هنگ می کند و  
نمی توانم فایل آموزشی برای دانش آموزان بفرستم چون باز نمی شود و کیفیت عکس هایی که می فرستیم هم 
بسیار پایین است و از همه چیز مهم تر اینکه بعضی از همکاران بسته های اینترنتی را نتوانستند، دریافت کنند، 
و مجبور هستند هزینه زیادی بابت خرید بسته ها بپردازند.سعیدی یکی دیگر از مشکالت اصلی این شبکه را 
این گونه بیان کرد: در کالس دانش آموزان چت می کنند و این قابلیت وجود ندارد که پیام ها قطع شود. سعادت 
نصری یکی دیگر از معلمانی است که در شرایط کنونی در شبکه شاد تدریس می کند، او گفت:  پیش از این مدیر 
و معاون در کالس درس حضور نداشتند اما به دلیل شبکه شاد انگار آن ها هم در کالس هستند و به نوعی کالس 
از وزارت خانه رصد می شود و همین امر باعث شده که در انتقال مفاهیم به دانش آموزان  با مشکل مواجه شویم . 
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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 ثبتی 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئین نامه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
برابـر رای شـماره 139860319005000594مـورخ 1398/12/12هیات 
و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه 
ثبـت ملـک شـهداد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای 
مریـم مصدقـی فرزنـد غالمرضـا بشـماره شناسـنامه 41 صـادره از 
شـهداد در ششـدانگ یکبابخانـه بـه مسـاحت 1297/90 متـر مربع 
پـالک 2 فرعـی از 2254-اصلـی واقـع در بخـش 23 کرمـان بـه 
ادرس شـهداد- خیابـان قـوام کوچـه مقسـم خریـداری از مالـک 
رسـمی خانـم فاطمـه مصدقی محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهـی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م/ الف 44
تاریخ انتشار نوبت اول:99/2/03-تاریخ انتشار نوبت دوم:99/2/17

ابراهیم سیدی- رئیس ثبت اسناد و امالک 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع ماده 3 و مـاده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی 
موضـوع  دوم  هیـات   139960319008000008 شـماره  رای  برابـر 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملـک زرند 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم طاهـره رشـیدی 
زرنـدی فرزنـد عبـاس بـه شـماره شناسـنامه 276 در یـک بـاب 
خانـه به مسـاحت 302/20 مترمربـع از پـالک 2427 اصلی واقع 
در زرنـد خیابـان زنبـق کوچـه 3 خریـداری از مالک رسـمی آقای 
سـیدمجتبی موسـوی کسروی محرز گردیده اسـت. لذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شـود 
در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند 
مالکیـت صادر خواهد شـد. م/الـف 24-تاریخ انتشـار نوبت اول: 

99/2/17- تاریخ انتشـار نوبـت دوم: 99/2/31
حسین توحیدی نیا
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع ماده 3 و مـاده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر 
رای شـماره 139860319008000109 هیـات دوم موضـوع قانـون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک زرنـد تصرفات 
مالکانـه بالمعارض متقاضی خانم مهری ابراهیمـی زرندی فرزند 
رمضـان بـه شـماره شناسـنامه 79 در یک باب خانه به مسـاحت 
373 مترمربـع از پـالک 2288 اصلـی واقـع در خیابـان شـاهد 
کوچـه 8 خریـداری از مالـک رسـمی آقای محمدعلـی مرتضوی 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـالع عمـوم مراتـب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی به مدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت 
یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت 
مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر 

خواهد شـد. م/الـف 23-تاریخ انتشـار نوبـت اول: 1399/2/17
 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/2/31

حسین توحیدی نیا
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3قانون و مـاده 13 آئین نامـه قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند 
دوم  هیـات   139960319008000202 شـماره  رای  برابـر  رسـمی 
موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان 
هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
زرنـد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای علـی اکبـر 
خراسـانی پورپاریزی فرزند محمد به شـماره شناسـنامه 173 در 
یـک بـاب خانه بـه مسـاحت 227/25 مترمربـع از پـالک 7631 
اصلـی واقـع در زرنـد خیابان پرسـتار شـمالی خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای مهدی عمرانـی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شـود 
در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند 
مالکیـت صادر خواهد شـد. م/الـف 27-تاریخ انتشـار نوبت اول: 

1399/2/17- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 1399/2/31
حسین توحیدی نیا
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی حصر وراثت
قلعه گنج 

آموزنـده  حاجـی  اقـای 
دارای  دادعلـی   فرزنـد 

شناسنامه3160255999بشرح 
مـورخ  شـماره9900027  دادخوسـت 
99/2/6 توضیح داده شـادروان  حسین 
بشناسـنامه  حاجـی  فرزنـد   آموزنـده 
--- در تاریـخ   1398/12/29 در شـهر 
کرمـان  فـوت شـده و وراثـت منحصـر 
حیـن الفـوت وی عبارتنـد/ عبارتسـت 
از: 1- حاجـی آموزنـده فرزنـد دادعلـی 
بـه شـماره ملـی 3160255999صـادر از 
قلعـه گنـج )پـدر متوفـی (لـذا مراتـب 
یک نوبت در روزنامه های کثیر االنتشـار 
محلـی آگهـی می شـود چنانچه کسـی 
از  ای  نامـه  وصیـت  یـا  دارد  اعتـراض 
متوفی نزد اشـخاصی باشـد ظرف مدت 
یـک مـاه از نشـر آگهی بـه شـورای حل 
اختـالف تقدیـم دارد و اال گواهـی صـادر 
ای جـز  نامـه  و وصیـت  خواهـد شـد 
رسـمی و سـری کـه بعـد از ایـن موعـد 
ابـراز شـود از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت.
 دفتر  شورای حل اختالف شهرستان 
قلعه گنج 

آگهی حصر وراثت-قلعه گنج  
خانم مهربان امگزی خالص  فرزند حسـن  دارای شناسنامه5بشـرح دادخوسـت 
شـماره980547 مـورخ 98/9/24 توضیـح داده شـادروان  حسـن امگزی خالص 
فرزند  علی بشناسـنامه503 در تاریخ   1398/03/24 در شهرشـیراز فوت شـده و 

وراثـت منحصر حیـن الفوت وی عبارتند/ عبارتسـت از: 
1-محمد امگزی خالص به ش ملی 5369464324متولد 1336/1/5)فرزند متوفی (
2-احمد امگزی خالص به ش ملی 5369464332متولد 1333/1/5)فرزند متوفی (

3-جعفرامگزی خالص به ش ملی 3160114368متولد 1353/6/20)فرزند متوفی (
4-روح هللا امگزی خالص به ش ملی 3150296897متولد 1373/1/2)فرزند متوفی (
5-علی اکبر امگزی خالص به ش ملی 6980110284متولد 1386/10/1)فرزند متوفی (

6-زهرا امگزی خالص به ش ملی 5369464340متولد 1338/5/2)فرزند متوفی (
7-مهربـان خانـم امگـزی خالـص بـه ش ملـی 5369867984متولـد 1341/3/4)فرزنـد 

متوفـی (
8-فاطمه امگزی خالص به ش ملی 3161042514متولد 1345/6/10)فرزند متوفی (

متوفـی  ملـی 3161042761متولـد 1348/1/1)فرزنـد  بـه ش  خالـص  امگـزی  9-خیـری 
(10-راضیـه  امگـزی خالـص بـه ش ملـی 3150427312متولـد 1375/11/8)فرزنـد متوفـی 
(11-مرضیـه امگـزی خالـص بـه ش ملـی 6980159224متولـد 1389/8/29)فرزنـد متوفی 
(12-نرجـس امگـزی خالـص بـه ش ملـی 6980206141متولـد 1392/2/16)فرزنـد متوفـی 
(13-حکیمـه چکامـه بـه ش ملـی 3160398668متولـد 1313/10/12)همسـر متوفـی (14-

شمسـی تـاج الدینـی بـه شـماره ملـی 4699581927متولـد 1354/1/1)همسـر متوفـی (لذا 
مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیر االنتشـار محلی آگهی می شـود چنانچه کسـی اعتراض 
دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظرف مدت یـک ماه از نشـر آگهی به 
شـورای حـل اختـالف تقدیـم دارد و اال گواهی صادر خواهد شـد و وصیت نامه ای جز رسـمی و 

سـری کـه بعـد از ایـن موعد ابـراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت. 
رئیس شورای حل اختالف شهرستان قلعه گنج 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ پـالک هـای ذیـل 
بـه اسـتناد ارای هیات حـل اختالف 
ثبـت شهرسـتان زرنـد در مالکیـت 
افـراد ذیـل قـرار گرفتـه و آگهـی موضـوع مـاده 
3 قانـون و مـاده 13 آییـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف منتشـر و در موعـد مقـرر مـورد واخواهی 
قـرار نگرفتـه اسـت و نیـاز بـه تحدید حـدود دارد 
 1399/2/15 مورخـه  درخواسـت  حسـب  لـذا 
آن  آگهـی تحدیـد حـدود  بدینوسـیله  مالکیـن 
باسـتناد تبصره 5 قانون مزبور منتشـر و عملیات 
تحدید حدود از سـاعت 8 صبح روز شـنبه مورخه 
1399/3/10 در محـل شـروع و بعمـل خواهـد 
امـد لذا بدینوسـیله بـه مالک یا مالکیـن امالک 
مجـاور رقبـه مذکـور اخطـار مـی گـردد در موعـد 
مقـرر در ایـن آگهـی در محـل وقـوع ملک حاضر 
و در صـورت عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات 
تحدیـدی با معرفی مالک انجـام و چنانچه کس 
یا کسـانی بـر حدود و حقوق ارتفاقـی آن اعتراض 
داشـته باشـند طبق ماده 20 قانـون ثبت حداکثر 
ظـرف مـدت 30 روز پـس از تنظیم صورتمجلس 
تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبـا بـه ایـن اداره 
تسـلیم تـا بـه دادگاه صالحه ارسـال گـردد ضمنا 
معتـرض بایسـتی به اسـتناد مـاده86 ایین نامه 
ثبـت حداکثـر ظرف مـدت یکماه پس از تسـلیم 

اعتـراض بـه اداره ثبـت دادخواسـت الزم جهـت 
طـرح دعـوی بـه دادگسـتری ارائه نماینـد بدیهی 
اسـت پـس از مضـی مهلت یـاد شـده هیچگونه 

ادعایـی مسـموع نخواهـد بود.
مـورد  اصلـی   2286 از  فرعـی   484 پـالک   .1
تقاضـای خانم فاطمه خلیلی بـاب هویزی فرزند 
رجبعلی ششـدانگ خانه واقع در اراضی ده شـیخ 
زرنـد بخـش 13 کرمـان به نشـانی زرند شـهرک 
اما سـجاد کوچـه شـماره 1 فرعی اول بمسـاحت 

331/25مترمربع.
مـورد  اصلـی  از 2286  فرعـی  پـالک 485   .2
هویـزی  بـاب  خلیلـی  مهدیـه  خانـم  تقاضـای 
فرزنـد غالمرضـا ششـدانگ خانه واقـع در اراضی 
ده شـیخ زرنـد بخـش 13 کرمان به نشـانی زرند 
شـهرک امـام سـجاد جـاده خاکـی عبـاس آبـاد 

کوچـه 8 متـری بمسـاحت 140/70 مترمربـع.
یـک  از  و مجـزی  مفـروز  فرعـی  پـالک 5   .3
فرعـی از 6006 اصلی مـورد تقاضای خانم صدیقه 
میرزالـی زرنـدی فرزنـد علـی ششـدانگ خانـه 
واقـع در زرنـد خیابان مطهـری کوچه یک بخش 

13 کرمـان بمسـاحت 855/20 مترمربـع.
 م الف 28

تاریخ انتشار:  چهارشنبه مورخه 1399/2/17
حسین توحیدی نیا 
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

همین ها چند سال دیگر سوژه ای خواهد بود که با آن از قربانی باج 
میگیرند!تصور کنید نوه خانواده که االن دبستانی شده و در گروه خانوادگی از 
شیرین زبانی اش لذت می برید.هرشب از اینکه دوستانش و همکالسی هایش 
به ویدئوی غذا خوردن چند سال پیش که در اینستاگرامتان منتشر کردید می 

خندند و مسخره اش میکنند، کابوس میبیند و هیچ حرفی نمیزند!
خودکشی آماندا تاد

در اوایل پاییز ۲۰1۲ دختر بچه 1۵ ساله کانادایی دست به خودکشی زد.قبل 
از خودکشی آماندا ویدئویی در یوتیوب منتشر کرده بود و حرف ها و داستانش 
را بر روی کاغذ نوشته بود و نشان می داد.آماندا در آخرین ویدئوی زندگی اش، 
حتی نمی توانست قصه تلخ خود را بیان کند.قصه تلخ اسکرین شات از یک 
ویدئو کال گروهی با دوستانش که ۲-۳ سال زندگی وی را لبریز درد و ترس 
کرده بود.عکس های عریان وی در اینترنت پخش شده بود و پس از چند سال 
زندگی با افسردگی، الکل و مواد مخدر طاقت نیاورد و دست به خودکشی زد!

همه در معرض خطر هستیم
اصال فکر نکنید که فقط کودکان در فضای نامناسب و خطرناک هستند، 
یا تصاویر عریان خطرساز می شوند.خودتان چند بار در گفتگوهای آنالین 
در گروه های خانوادگی، کاری، تخصصی و ….. تهدید شدید؟یا به فرض 
محال کسی را تهدید کردید؟در البالی کامنت های پست اینستاگرامی تا 
حاال عصبانی شدید؟تا حاال کسی خانواده، شخصیت، حرفه یا حتی خودروی 
شما را تهدید کرده؟کسی به واسطه افکار و رفتار سعی در به خطر انداختن 
وضعیت روحی شما کرده؟احساس کردید که مخاطب »روسیاهی به ذغال 

میماند« شما بودید؟
این ها همه قلدربازی مجازی است!

خیلی از قلدرها هم ناآگاهانه این رفتار را از خودشان بروز میدهند ولی دردی 
در پیش دارد که به سادگی قابل درمان نیست.  قلدر مجازی از پیروز شدن در 
گفتگو شاد و خوشحال شده که »روی فالنی رو کم کردم« ولی این روکم کنی 

ها شلیک به زندگی و سالمت فرد و جامعه است.
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زندان الرشید
مشتمل بر خاطرات سردار علی اصغر گرجی زاده؛ رییس 
ستاد قرارگاه سپاه ششم و از همرزمان سردار شهید علی 
هاشمی دوران از دوران جنگ و اسارت است. شروع خاطرات 
این کتاب همزمان با سقوط قرارگاه سپاه ششم است که با 
محوریت حوادث زندان الرشید ادامه می یابد و همزمان با 
روز آزادی سردار گرجی زاده به پایان می رسد .هم چنین، 
مخاطب از دل خاطراتی که راوی در درون خود مرور می کند، 

با تولد و حیات گذشته او آشنا می شود.
از کتاب: ماه رمضان سال گذشته، همین موقع، در خانة خودم 
سحری را خورده بودم که همسرم  گفت: »هنوز تا اذان پنج 
دقیقه ای مانده، بیا این یک لیوان آب را هم بخور.«  خندیدم 
و گفتم: »آخر خانم، مگر قحطی آمده، ناسالمتی ماه رمضان 
است.« اما اکنون که در اسارت به سر می بردم، نمی دانستم 
این شب ها همسرم خانة خودمان است یا به اندیمشک 
رفته است؟ اگر االن منزل خودمان بود، حتماً به او سخت 
می گذشت. می دانستم که سحری او اشک  و  آه و گریه است. 
او در ماه رمضان خیلی هوای مرا داشت. اول افطاری برای رفع 
عطش شربت بیدمشک و گالب آماده می کرد. ناخودآگاه 
گریه ام گرفت. دلم برای همسرم و بچه هایم تنگ شده بود. 
باور نمی کردم آن قدر به آن ها وابسته باشم. دستانم را بلند 
کردم و گفتم: »خدایا، خودم، همسرم، و بچه هایم را به تو 
می سپارم.« صدای اذان، از مسجدی که در نزدیکی زندان 
بود، به گوش  رسید. نماز صبح را خواندم و از شدت ناراحتی 
خوابیدم. دعا کردم خدا به من رحم کند و خواب همسر و 

دخترم را ببینم.

 هزار دستان
ابوالفتح: رضا وقتی مردهای همســایه آنقدر دیر بــه خانه می روند تا طفالن 

بخوابند که نان از دست خالی پدر نخواهند چه جای عشرت است؟

دیالوگ
ابد و یک روز/ فیلمی به کارگردانی و نویسندگی سعید روستایی و تهیه کنندگی 
سعید ملکان محصول سال 1۳۹۴ است. این فیلم محصول کشور ایران، به سبک 

اجتماعی )درام( و به زبان فارسی است.

فیلم
پاس پرتقال/بازیکنان را به دو تیم تقسیم کنید و از آنها بخواهید در دو صف در 
دو ردیف، بغل دست یکدیگر بنشینند. دو تیم باید در طول زمین روبروی یکدیگر 

قرار گیرند. سپس به نخستین بازیکن هر یک از تیم ها پرتقالی داده می شود...

بازی های محلی

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

به حقارت این سبد پاره
                         نگاه نکن

موسائی حمل می کند.

شمس لنگرودی

عکس: سیاوش حسینی روایت یک هفت گنجی 
که درد مردمانش را می فهمد

ایرنا - کرونا و کاهش قیمت محصوالت کشاورزی باعث شده بسیاری از کشاورزان قلعه گنجی 
برای برداشت محصول خود با مشکالت مالی مواجه شوند، مردی را می شناسم که با درک 
شرایط موجود به صورت نسیه برای کشاورزان کار می کند، او یک هفت گنجی است. در 
بحبوحه انقالب ۵7 به دنیا آمده و زندگی در منطقه ای دورافتاده و محروم با انواع سختی ها و 
مرارت ها از او یک جوانمرد ساخته است. فرمان سفت و محکم تراکتوری که شاید هم سن و 
سال خودش است دستانش را قوی بار آورده، گیربکس دنده ای، صندلی داغ و کابین بدون کولر 
را زیر آفتاب سوزان جنوب تنها با امید تحمل می کند.رانندگی با تراکتور کار سختی است و این 
سختی در گرمای ۵۰ درجه جنوب کرمان دوچندان است، باید گرمای این منطقه را تجربه 
کنید، از جنوبی ها بپرسید، لَوار جنوب )باد داغ( چنان گونه هایتان را می سوزاند که انگار یک 
الیه از پوست صورتتان برداشته شده است، آنجا که سعدی از رنگ ُرخسار و ِسر ضمیر گفته، 
می تواند زبان حال خوبی برای اهالی قلعه گنج باشد. مردم این خطه زندگی را در سادگی معنا 
کرده اند و همواره دست هایشان در زمین و نگاهشان به آسمان است، از بی مهری ها گالیه ای 
ندارند و اگر هم داشته باشند حوصله ای برای ابرازش ندارند، اعتقادشان بر مشیت الهی و 
امیدشان به آینده، بسیار است.  کشاورزان از هر نقطه این شهرستان که زنگ بزنند، سیروس 
خودش را می رساند، تنها ادواتی که تراکتور او دارد یک خرمن کوب و کاه کوب و یک تانکر 
سم پاش است که به عقب تراکتور وصل کرده، کار و بارش در بهار و تابستان رونق بیشتری 
دارد. از خرد کردن علوفه دام تا کوبیدن گندم و سایر غالت را انجام می دهد. همه فن حریفی 
است برای کشاورزان، برای انجام کارهای سخت هم بهانه نمی آورد و هرطور شده کار کشاورز 
را انجام می دهد. نقد و نسیه هم ندارد، کارش را تمام می کند و به خانه می رود و کشاورز هم 
هروقت پولی به دستش رسید یک چای میهمان سیروس می شود تا هم تشکری کرده باشد 

و هم قرضش را ادا کند.
نسیه کار می کنم حتی برای شما

این روزها هر صنفی بسته به نوع فعالیتش یک شعار تبلیغاتی برای خود انتخاب کرده 
و ما در فضای حقیقی و مجازی از این شعارها زیاد می بینیم اما سیروس هم یک شعار 
دارد »نسیه کار می کنم حتی برای شما دوست عزیز«این روزها هر صنفی بسته به نوع 
فعالیتش یک شعار تبلیغاتی برای خود انتخاب کرده و ما در فضای حقیقی و مجازی از 
این شعارها زیاد می بینیم اما سیروس هم یک شعار دارد »نسیه کار می کنم حتی برای 
شما«. درک کردن یک کشاورز، شعور باال می خواهد نه مدرک باال، سیروِس ما با آن 
صورت آفتاب سوخته  و آن تراکتوِر هر روز خرابش اما از شعور بسیار باالیی برخوردار 
است، او در این دنیا هیچ منسب و عنوانی ندارد اما برای مردم منطقه اش یک جوانمرِد 
قابل احترام است.با او گفت و گویی داشتم ولی زیاد اهل سخن گفتن و مصاحبه نبود، با 
اطالعات اندکی که از مردم منطقه در مورد او جمع آوری کرده بودم توانستم سر صحبت 
را باز کنم. در این گفت و گوی صمیمانه در خصوص میزان درآمدش سوال کردم، اینگونه 
پاسخ داد: تاکنون در هیچ فصلی بیکار نبوده ام و خداراشکر مشتری هم دارم و هر روز 
ساعت 6 صبح از خانه بیرون می زنم و بعد از 1۴ ساعت به خانه برمی گردم.سیروس ادامه 
داد: شغل من سختی های خاص خودش را دارد اما همین که نان حاللی به خانه می برم 
راضی ام. سختی کار روی تراکتور این است که تابستان ها مجبوری زیر آفتاب سوزان 
کار کنی از طرفی نشستن طوالنی مدت روی صندلی این ِکشنده پُر سر و صدا عوارضی 
همچون دیسک کمر و گردن هم به دنبال دارد. به دلیل شخم زدن زمین ها و بلند شدن 
گرد و خاک، ریه ام آسیب دیده و چشم هایم بر اثر سم پاشی مزارع، خیلی حساس شده 
است.وی از مستهلک شدن تراکتورش هم گفت و تصریح کرد: این تراکتور قدیمی و 
مستهلک شده و همین 6 ماه قبل 1۰ میلیون تومان برای تعمیر موتورش هزینه کردم 
و فعال سرپا است.از تاثیر کرونا بر درآمدش هم سوال کردم و او بیان داشت: این روزها 
بسیاری از کشاورزان خصوصا در روستاها برای برداشت محصول پولی ندارند که به من 
بدهند، برای آن ها به صورت نسیه کار می کنم و پس از فروش محصول پولم را می دهند، 
خدا کریم است.سیروس به ادوات مورد نیازش هم اشاره ای کرد و گفت: بسیاری از 
اداوات تراکتور را ندارم و چند سال قبل برای خرید این ادوات به پول نیاز داشتم پس برای 
دریافت وام به بنیاد مستضعفان مراجعه و درخواست تسهیالت دادم، گفتند باید حتما 
عضو صندوق های توان افزایی روستایی می شدی تا بتوانی از تسهیالت استفاده کنی اما 
من که ساکن محله های شهری بودم و هنوز آن صندوق ها در محله های شهری راه اندازی 
نشده بود.او اضافه کرد: از آنجا که برای خرید ادوات تراکتور به ۵۰ میلیون تومان نیاز 
داشتم حتی صندوق های خرد روستایی هم قادر به پرداخت چنین مبلغی نبودند. به 
ادواتی همچون سیب کار و پیازکار و دستگاه تسطیح زمین نیاز دارم اما چون پول و 
هزینه اش را ندارم نمی توانم خریداری کنم.در این گپ و گفت دوستانه، این جوانمرد 
جنوبی به مشکالت دیگری همچون کمبود سوخت هم اشاره کرد و گفت: مشکل تامین 
سوخت دارم، روزانه ۲۰ لیتر سوخت سهمیه ام است درحالی که تراکتور من از صبح تا 
شب ۵۰ لیتر گازوئیل نیاز دارد و هر سه ماه یک مرتبه هزار و 8۰۰ لیتر به من سوخت 
می دهند و می گویند، تراکتور شما چهار سیلندر است و بیش از این، سهمیه ات نمی شود 

اما اگر روزانه ۳۰ لیتر هم گازوئیل داشته باشم می توانم کارهای مردم را انجام دهم.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

باغ شاهزاده
یکی دیگر از عمارت و باغ های جذاب و دیدنی 
کرمان که سالیانه افراد زیادی را برای دیدنش 
به این شهر می کشاند، باغ شازده ماهان است. بنایی دو طبقه با تاالر های 

وسیع و اتاق های متعدد که حتی در یونسکو نیز ثبت شده است.

سوزن دوزی
سوزن دوزی یکی از صنایع دستی و هنرهای 

ایرانی است که با نخ وسوزن روی پارچه ودیگر 
بافت ها انجام میگیرد. درایران مهد هنر سوزن دوزی سیستان وبلوچستان 

است که توسط زنان بلوچ انجام می گیرد .

در سال گذشته در چنین روزی 
از نواقص سردخانه ی جیرفت 

نوشت.

جاذبه

صنایع

سال گشت

نسل کوسه های خلیج فارس در حال انقراض است.
isna.newsاز صفحه

تجمع گوجه کاران رودباری به خاطر افت شدید قیمت محصوالت کشاورزی 
kahnujiha گوجه(در جلوی فرمانداری شهرستان رودبارجنوب/از صفحه(

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

بَیوم پابوده ُرو ناشور باِد ُمک ُمکی ِگفته

که بعد اِی مرگ َگو کولنج خولِک پاُرکی گفته

دوتا نُوت ُمچاله ش اِی بدهکاری بََدر بُرده

تمام جیره ِی سالی زنی بُش چاُرکی ِگفته

اَگو:»یَو رفته اِی بخِت سیاهوم...«یَو کجا بوده

بََدستی اِی نداری چاِدِن والی لُکی ِگفته

نِداره وایِه ِی ماشین موتور تُو زندگی اِی بس

که ُرو َخر تُو ِدلی گاز اََدهه یاد اِی ُچکی ِگفته

خدا نادیده یا ُکوره ُزبونوم الل بَی مردی

که اِی شرم عیالی نِصم،َور َشو ُحک ُحکی ِگفته

َسِر کاضی به َمَلّکبازی آکازاده وون َگرمه

ِک ُمهکاُمهک خولِک مردمی مثل ُککی ِگفته

تَِغرِکی درگه پاری ِکشت وکاری اِی ُگُل بَر ِگست

سیاهه آسمون اِمسالم اِی نَو بوم پُکی ِگفته

شاعر : ایرج انصاری فرد

         در توییتر چه می گویند؟

پرداخــت وام یک میلیون تومانی به بیــش از ۳۵ هزار 
جامانده.

بیش از 11۴ هزار زندانی در ایام کرونا مرخصی رفتند.فرش دستباف شناسنامه دار میشود.


