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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1399 اردیبهشــت   22 دوشــنبه         736 پیاپــی  شــماره  چهــارم           ســال 

نماینده جیرفت و عنبرآباد:

ساخت و سازهای غیرمجاز مصالی 
جیرفت، خیانت به منطقه است
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وعده نصب چهار دکل 
مخابراتی در جیرفت

گله مندی شهروندان جیرفتی از مشکالت آنتن دهی تلفن همراه و عدم دسترسی به اینترنت، ادامه دارد

باید زندگی با کرونا 
را یاد بگیریم

اعالم زمان بازگشایی 
مدارس استان

سخنگوی دانشــگاه علوم پزشــکی کرمان: در 
ستاد ملی کرونا مصوب شد:مدارس از تاریخ ۲۷ 

اردیبهشت ماه تا ۲۷ خرداد ماه ۹۹ برای رفع اشکال دانش آموزان توسط معلم ها، بازگشایی 
می شوند و قطعاً  این بازگشایی نیاز به یک پروتکل بهداشتی ویژه دارد که یا از طرف وزارت 

بهداشت ابالغ می شود و یا ما قبل از تاریخ ۲۷ اردیبهشت آن را آماده می کنیم.

در ۲۴ ساعت گذشته ۴۲ مورد ابتال به کووید۱۹ در 
استان کرمان شناسایی شده است که بدین ترتیب 

شمار کل مبتالیان استان به ۹۷۱ نفر رسید.موارد جدید به تفکیک حوزه دانشگاه های علوم 
پزشکی استان:حوزه علوم پزشکی کرمان: ۲۰ نفر،حوزه علوم پزشکی رفسنجان: ۱۳ نفر، حوزه 
علوم پزشکی جیرفت: ۶ نفر،حوزه علوم پزشکی سیرجان: ۲ نفر،حوزه علوم پزشکی بم: ۱ نفر.از 
موارد جدید ۲۲ نفر مرد و ۲۰ نفرشان زن هستند.بنا بر آخرین گزارش علوم پزشکی کرمان در 
۲۴ ساعت گذشته ۱ مورد فوتی در استان ثبت شده و تعداد جان باختگان در استان به ۵۷ نفر 

رسیده است.

معاون بهداشت علوم پزشکی جیرفت ضمن هشدار به عدم رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی در جنوب، گفت: تا زمانی که دارو و واکسن 

کرونا کشف نشده باید زندگی با کرونا را یاد بگیریم، چون ما همچنان در معرض خطر این 
بیماری قرار داریم.

بیشترین آمار روزانه ابتالء 
به کرونا در استان ثبت شد
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آتش مراتع کرمان 
را تهدید می کند

مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان 
کرمان: بارش های فراوان طی سال گذشته و 
سال جاری در کرمان همانند بسیاری از نقاط 
کشــور، موجب رویش قابل توجهی گیاه در 
مراتع این استان شده که در صورت رعایت 
نکــردن در فصل گرم ســال، احتمال وقوع 
آتش ســوزی در مراتع و جنگل  ها افزایش 

می یابد.

راه اندازی نخستین 
سامانه کشوری 

مشاوره تلفنی اوتیسم
مدیر عامل انجمن اوتیسم ایران از 

راه اندازی نخستین سامانه کشوری 
مشاوره تلفنی اوتیسم )هلپ الین( با 

شماره ۰۲۱۴۸۰۸۵ خبر داد

تصمیم گیری شهریه 
دانشجویان متقاضی 

حذف ترم به عهده دانشگاه ها
مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری: تصمیم گیری درباره شهریه 
دانشجویان متقاضی حذف ترم بر عهده معاونت 
آموزشــی وزارت علوم نبوده بلکــه هیأت امنای 
دانشگاه ها در این باره تصمیم گیری می کنند و اگر 
با درخواست دانشجویی که برای حذف ترم دلیل 
منطقی داشته باشد، موافقت شود پس شهریه هم 
باید بخشیده شود چرا که این دو مورد الزم و ملزوم 

یکدیگرند.

صفحه 2
را بخوانید 

صفحه 3 را 
بخوانید

3

4

2

ادامه مطلب را در همین صفحه بخوانید 

ادامه مطلب را در صفحه 3 بخوانید 

2

مدارس خیرساز برای کمبود فضای 
آموزشی استان کافی نیست

در شهر کرمان، بیش از 3000 انشعاب 
غیر مجاز آب به مجاز تبدیل شد

بازگشایی برخی مشاغل پرخطر از هفته آینده
تعطیلی تاالرهای عروسی ادامه دارد

بیشترین آمار ابتالء به کرونا در استان ثبت شد

چرخه ی پذیرش و جمع آوری معتادین متجاهر اصالح می شود

مدیرکل نوسازی مدارس کرمان گفت: 
با ساخت واحدهای آموزشی خیرساز 
گوشه ای از کمبود فضای آموزشی 
شهرستان های کم برخوردار شرق کرمان 
مرتفع می شود.به گزارش خبرگزاری 
تسنیم از ریگان، صبح در سفر یک روزه 
سید محمد واعظی نژاد مدیرکل نوسازی 
مدارس استان و احمد اسکندری نسب 
استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
کرمان به شرق استان کلنگ احداث 
چهار مدرسه خیرساز در شهرستان های 
شرقی استان کرمان به زمین خورد.در این 
مراسم حجت االسالم رنجبر امام  جمعه 
شهرستان ریگان، باقری فرماندار ریگان، 
علیزاده رئیس آموزش و پرورش ریگان 
و محمدی مفرد مدیر سرپرستی امور 
شعب بانک  کشاورزی استان نیز حضور 
داشتند.سید محمد واعظی نژاد مدیرکل 
نوسازی مدارس استان کرمان در این 
آیین با بیان اینکه یک باب دبیرستان ۱۲ 
کالسه با زیر بنای آموزشی هزار و ۳۲۵ 
متر مربع با مشارکت بانک کشاورزی در 
مرکز شهرستان ریگان ساخته می شود 
اظهار داشت: با ساخت این واحد آموزشی 
گوشه ای از کمبود فضای آموزشی 
شهرستان کم برخوردار ریگان مرتفع 
می شود.مدیرکل نوسازی مدارس استان 
کرمان با عنوان اینکه این پروژه با اعتباری 
بالغ بر ۵۵ میلیارد ریال ساخته می شود 
افزود: ۱۸میلیارد ریال از این میزان 
را بانک کشاورزی مشارکت می کند.
احمد اسکندری نسب مدیرکل آموزش 
و پرورش استان کرمان نیز در آیین آغاز 
عملیات اجرایی واحد آموزشی ۱۲ کالسه 

ریگان با تقدیر از حمایت بانک کشاورزی 
احداث مدرسه در مناطق محروم استان 
کرمان اظهار داشت: بانک کشاورزی 
طی چند سال اخیر همکاری خوب و 
موثری در راستای ایفای نقش مسئولیت 
اجتماعی در مناطق محروم و مهیا کردن 
زمینه تحصیل برای دانش آموزان این 
مناطق با آموزش و پرورش داشته است.
واعظی نژاد مدیرکل نوسازی مدارس 
استان کرمان در آیین کلنگ زنی ساخت 
مدرسه ۴ کالسه روستای عباس آباد 
رود شور شهرستان ریگان با بیان اینکه 
این مدرسه با مشارکت موسسه خیریه 
مهرگیتی ساخته می شود گفت: این 
پروژه مدرسه سازی مشارکتی با ۴ کالس 
درس و با زیر بنای آموزشی ۲۴۰ متر 
مربع با اعتبار بالغ بر ۱۵میلیارد ریال 
ساخته می شود که مبلغ ۴ میلیارد ریال 
آن توسط موسسه خیریه مهر گیتی 
نوسازی  می شود.مدیرکل  پرداخت 
مدارس استان کرمان با اشاره به اینکه 
سهم خیرین در ساخت و ساز مدارس 
افزایش یافته افزود: موسسه خیریه 
مهر گیتی در سراسر استان و به ویژه 
در مناطق کم برخودار در ساخت ۲۰ 
مدرسه مشارکت دارد.به گزارش تسنیم 
کلنگ زنی مدرسه ۶ کالسه روستای 
حیدرآباد شهرستان ریگان با زیر بنای 
آموزشی ۵۰۰ مترمربع و با اعتباری بالغ 
بر ۳۵ میلیارد ریال نیز به زمین زده شد 
است.الزم به ذکر است این مدرسه از 
محل اعتبارات دولتی تخریب و بازسازی 
ساخته شده و ۲۴۰ دانش آموز روستایی 

می توانند در این  مدرسه تحصیل کنند.

با تبدیل بیش از ۳۰۰۰ انشعاب غیر مجاز، 
۴۷.۰۸ لیتر بر ثانیه آب به شبکه توزیع آب 

شهرستان کرمان افزوده شد.
صمدانی  حمید  کرمان-  آبفا  خبرنگار 
سرپرست امور آبفا شهرستان کرمان با بیان 
اینکه ساماندهي انشعابات غیرمجاز طبق 
یک برنامه  ریزي منسجم در حال انجام 
است،گفت:طی سالهای ۹۶ تا ۹۸، ۳۰۴۸ 
فقره انشعاب غیر مجاز آب در شهر کرمان 

تبدیل به مجازشد.
وی میزان حجم آب مصرفي شناسایي شده از 
این تعداد انشعاب غیر مجاز را ۱۲۱۹۲۰ متر 
مکعب معدل ۴۷.۰۸ لیتر بر ثانیه عنوان کرد 
و افزود: برگشت این میزان آب به شبکه توزیع  

،معادل حفر دو حلقه چاه می باشد.
سرپرست آبفا شهرستان کرمان با اشاره به 
اینکه بیشترین انشعابات غیرمجاز در مناطق 
حاشیه نشین شهر قرار دارد و ساکنان این 
مناطق به  صورت ثبت نشده و غیرمجاز از آب 
استفاده مي کنند، افزود: وجود اشتراك هاي 
غیرمجاز موجب افزایش هزینه هاي جاري 
شده و ارائه خدمات مطلوب به مردم را با 

مشکالتي مواجه مي کند.
صمدانی انشعابات غیرمجاز را به عنوان 
مهم ترین عامل هدررفت آب دانست و تاکید 
کرد: ایجاد عدم تعادل فشار در شبکه توزیع 
آب، استفاده بیش از حد استاندارد یا حد 
نیاز از آب به علت عدم اندازه گیري و عدم 
پرداخت آب بها، تشدید نشت از این انشعابات 
)به علت این که معموالً از اتصاالت و لوله هاي 
غیراستاندارد استفاده مي شود( و نصب 
غیراصولي آن، از جمله مشکالتي است که 

انشعابات غیرمجاز به وجود مي آورد.
ایشان با بیان اینکه استفاده غیرمجاز از 
شبکه آب شهري براساس ماده ۶۶۰  قانون 
مجازات اسالمي جرم بوده و مشمول جریمه 
است، تصریح کرد: در واقع کساني که از 
طریق انشعابات غیرمجاز به شبکه وصل 
مي شوند، عالوه بر نپرداختن هزینه خدمات 
خود و با تجاوز به حقوق دیگر مشترکان، 
موجب وارد شدن خسارت به شبکه آبرساني 
موضوع  خاطر  همین  به  میشوند،  نیز 
شناسایي انشعابات غیرمجاز با حساسیت 

ویژه دنبال مي شود.

تـاق اصنـاف ایـران گفـت: هفتـه  رئیـس ا
آینـده تعـداد محـدودی از مشـاغل بـا برنامـه 
ریزی هایـی کـه در تشـدید رعایـت پروتکل هـا 
صـورت می گیـرد، بازگشـایی خواهنـد شـد.

سـعید ممبینـی، رئیـس اتـاق اصنـاف ایـران 
در گفـت و گـو بـا باشـگاه خبرنـگاران جـوان، 
با اشـاره بـه زمـان بازگشـایی مشـاغل پرخطر، 
گفت: بسـیاری از مشـاغل پـر خطـر کار خود را 
شـروع کرده اند. مشاغلی مانند پاسـاژها، مراکز 
تجـاری و آرایشـگاه بـا رعایـت پروتـکل هـای 
بهداشـتی فعالیت خود را آغاز کـرده اند.رئیس 

اتـاق اصنـاف ایـران بیـان کـرد: هفتـه آینـده 
تعـداد محـدودی از مشـاغل بـا برنامـه ریـزی 
هایی کـه در تشـدید رعایت پروتـکل ها صورت 
می گیرد بازگشـایی خواهند شـد. البتـه در این 
بین هسـتند مشـاغلی مانند تاالرهای عروسـی 
که آغـاز فعالیت آن هـا منجر به تجمع و شـیوع 
ویـروس مـی شـود و امـکان بازگشـایی آن هـا 

ممکـن نیسـت.
ممبینی افزود: برای بازگشـایی مشـاغلی چون 
رسـتوران هـا در حـال مذاکـره هسـتیم کـه با 
ایجاد مـوارد بهداشـتی بتوانند فعالیـت خود را 

آغاز کننـد. در این شـرایط کنونی بایـد بتوانیم 
از مشـاغل آسـیب دیده حمایت کنیم.این مقام 
مسـئول با بیان اینکه کسـب و کار هایی آسـیب 
دیـده نیاز بـه توجـه و حمایـت ویـژه ای دارند، 
تصریـح کـرد: باید دسـت به دسـت هـم دهیم 
تا از این شـرایط سـخت کرونایی خارج شـویم.
رئیـس اتـاق اصنـاف ایـران بـا تاکیـد بـر اینکه 
بایـد بتوانیـم بـه رونـق کسـب و کارهـا کمـک 
کنیـم، گفـت: بـا توجـه بـه شـرایط کرونایی و 
اتفاقاتـی کـه بـرای کسـب و کارها ایجاد شـده 

باید بـه این قشـر آسـیب دیـده کمـک کنیم.
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ز مبتالیــان  ر ا آخریــن آمــا
کرمــان  اســتان  در  کرونــا 

شــد. منتشــر 
در ۲۴ ســاعت گذشــته ۴۲ 
ــد۱۹ در  ــه کووی ــال ب ــورد ابت م
اســتان کرمــان شناســایی شــده 
اســت کــه بدیــن ترتیــب شــمار 
ــه ۹۷۱  ــتان ب ــان اس کل مبتالی

ــید. ــر رس نف
مــوارد جدیــد بــه تفکیــک 
نشــگاه های علــوم  حــوزه دا

پزشــکی اســتان:
علــوم پزشــکی کرمــان: ۲۰ 
ــنجان:  ــکی رفس ــوم پزش نفر،عل

پزشــکی  علــوم  نفــر،   ۱۳
ســیرجان: ۲ نفــر

علــوم پزشــکی بــم: ۱ نفــر، 
علــوم پزشــکی جیرفــت: ۶ نفــر، 

از مــوارد جدیــد ۲۲ نفــر مــرد و 
۲۰ نفرشــان زن هســتند.

ــوم  ــزارش عل ــن گ ــر آخری ــا ب بن
ــان در ۲۴ ســاعت  پزشــکی کرم
گذشــته ۱ مــورد فوتــی در 
اســتان ثبــت شــده و  تعــداد 
ــه  ــتان ب ــگان در اس ــان باخت ج

ــت. ــیده اس ــر رس ۵۷ نف
ــدای  ــه از ابت ــرادی ک ــداد اف تع
ــرار  ــش ق ــورد آزمای ــی م اپیدم
نــد ۷۹۶۳ اســت و  گرفتــه ا
همچنیــن تاکنــون ۴۱۱ نفــر 
ــل  ــورت کام ــه ص ــتان ب در اس

ــد. ــده ان ــان ش درم

مدیرکل بهزیستی استان کرمان گفت: 
معتادین متجاهر بعد از جمع آوری 
باید غربال شده و در صورت دارا 
بودن عالئم بیماری در مراکز درمانی 
نگهداری و بعد از بهبودی به کمپ 
ماده ی ۱۶ منتقل شوند.به گزارش 
خبرنگار گروه استان های باشگاه 
خبرنگاران جوان از کرمان، عباس 
صادق زاده، مدیرکل بهزیستی استان 
کرمان گفت: در جمع آوری معتادین 
متجاهر و پذیرش آن ها دو رویکرد 
سالمت محور، زیباسازی شهر و حقوق 
شهروندی وجود دارد.او افزود: رویکرد 
سالمت محور و پیشگیرانه رویکردی 
است که جمع آوری و پذیرش معتادین 
متجاهر را در این شرایط ویروس کرونا 
نفی می کند.مدیرکل بهزیستی استان 

کرمان تصریح کرد: به هرحال به لحاظ 
رعایت حقوق شهروندان و از بُعد 
اجتماعی زیباسازی شهری، وجود 
متجاهر شایسته ی یک  معتادین 
شهر نیست، اما تنها به این دلیل 
معتادین  جمع آوری  نمی توان 

متجاهر را مثل قبل از شیوع ویروس 
کرونا انجام داد.او در تشریح وظایف 
سالمت  رویکرد  در  بهزیستی 
افزود: ما  نه  اجتماعی و پیشگیرا
در این رویکرد برای انجام وظایف 
به پیش شرط هایی نیاز داریم که 

این پیش شرط ها باید توسط سایر 
شرکا اجرا شود.صادق زاده با اشاره 
به ضرورت رعایت اصول بهداشتی 
و رعایت فاصله گذاری های فیزیکی 
و اجتماعی، اظهار کرد: در این 
شرایط اگر تصمیم بر جمع آوری 
معتادین متجاهر است باید چرخه ی 
جمع آوری و پذیرش اصالح شود.او با 
اشاره به اصالح چرخه ی پذیرش و 
جمع آوری معتادین متجاهر گفت: 
معتادین متجاهر بعد از جمع آوری 
باید غربال شده و در صورت دارا 
بودن عالئم بیماری در مراکز درمانی 
نگهداری و بعد از بهبودی به کمپ 
لبته در  ماده ی ۱۶ منتقل شوند، ا
صورتی که نتیجه ی بررسی های 

پزشکی منفی باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
صفحه 4

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای 

نوبت اول

مناقصه واگذاری امور تهیه، توزیع و طبخ غذا بیمارستان 
امام حسین)ع( ارزوئیه

جوالن فقر زیر سایه لرزان کپر
 روایتی از کپرنشینان شرق استان
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دادگستری کرمان در مسیر 
حمایت از نیازمندان

رئیس کل دادگستری کرمان از آغاز توزیع ۳۱۳ بسته کمک معیشتی 
در مرکز استان کرمان خبر داد و گفت: این کمک ها در شهرستان های 
استان هم توزیع می شود.به گزارش خبرنگار مهر، یداهلل موحد پیش از 
ظهر یکشنبه در آئین اجرای مرحله نخست توزیع کمک های مومنانه 
دادگستری کل استان کرمان گفت: این اقدام در راستای پاسخ به ندای 
رهبر انقالب انجام شده است.وی از توزیع ۳۱۳ بسته کمک معیشتی 
در مرحله نخست رزمایش کمک های مومنانه خبر داد و گفت: این 
بسته ها بین نیازمندان در مرکز استان توزیع می شود. ارزش ریالی 
هر یک از این بسته ها سه میلیون ریال بوده و در مجموع یک میلیارد 
ریال برای این منظور هزینه شده است.موحد با اشاره به اینکه برای 
شهرستان های استان کرمان ۱۴۱ میلیون تومان برای تهیه بسته های 
کمک معیشتی اختصاص یافته است، افزود: کمک های مومنانه در 
شهرستان های استان کرمان هم بین نیازمندان توزیع می شود.رئیس 
کل دادگستری استان کرمان گفت: ۶۵۰ بسته کمک معیشتی در 
جیرفت به مبلغ یک میلیارد ریال، ۵۰ بسته کمک معیشتی در بم 
به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال تهیه و توزیع شده است.موحد بیان کرد: 
همچنین در سیرجان مبلغ ۵۰ میلیون ریال، عنبرآباد ۶۰ میلیون 
ریال، شــهربابک ۴۵ میلیون ریال، انار ۱۲ میلیون ریال، بافت ۲۵ 
میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و منوجان ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال برای 
اجرای رزمایش کمک مومنانه اختصاص یافته است.وی با اشاره به 
اینکه این کمک ها تا پایان ماه رمضان جمع آوری می شــود، افزود: 
کمک های مرحله دوم هم در کوتاه تریــن زمان ممکن جمع آوری 
و توزیع می شود.موحد از شناســایی گروه های هدف برای دریافت 
بسته های کمک معیشــتی خبر داد و گفت: این بسته ها در اختیار 

نیازمندان واقعی و اقشار آسیب دیده از کرونا قرار می گیرد.

محرومیت در شـرق کرمـان چنان 
عمق دارد که نمی توان آن را پنهان بهداشت

کرد، روسـتاهایی کـه در خانه های 
کپری آن داشتن سرویس بهداشتی و حمام برای 
مـردم آرزو شـده اسـت.بارها محرومیـت و فقـر 
جنـوب کرمـان در رسـانه ها مـورد توجـه قـرار 
گرفته، حقیقـت جنوب کرمان این اسـت که پس 
از آنکه سـال ها قبل نماینده اسـبق جنوب کرمان 
در مجلـس بـه محرومیت هـای عجیـب جنـوب 
اسـتان و کپرنشـینی برخی از روسـتاییان اشـاره 
کرد اعتبارات گسـترده ای برای محرومیت زدایی 
بـه این مناطـق اختصـاص یافـت و محرومیت در 
جنوب کرمان رفته رفته کمتر شـد.هر چند هنوز 
هـم می تـوان روسـتاهای کپـری و محـروم را در 
جنوب کرمـان دید امـا اقدامـات بسـیاری نیز در 
راسـتای ایجاد زیر سـاخت ها در هفت شهرستان 
جنوبـی کرمـان انجـام شـده اسـت اما کمـی آن 
سـوتر و مجاور رودبار جنـوب کـه از محروم ترین 
شهرسـتان های جنوبی استان اسـت شهرستانی 
به نـام ریـگان قـرار دارد.در پس گرد و غبار شـرق 
اسـتان خیلـی آسـان تر از جنـوب می تـوان 
روسـتاهای کپـری و محرومـی را دیـد کـه گاه 
امکانـات اولیه زندگـی در آنها آرزوی مردم اسـت.
ریـگان بیشـتر از اینکـه به دلیـل خرمـا و مناطق 
دلیـل  بـه  باشـد  مشـهور  اش  گردشـگری 
ریزگردهـای مکـرر و طوفان های شـنی که بیش 
از ۲۰۰ روز از سـال در شـرق کرمان روی می دهد 
شـهرت دارد امـا در پـس ایـن گـرد و غبار شـرق 
اسـتان خیلی آسـان تر از جنوب کرمـان می توان 
روسـتاهای کپـری و محرومـی را دیـد کـه گاه 
امکانـات اولیه زندگـی در آنها آرزوی مردم اسـت.
اینجا مردم نه دنبال سـینما هسـتند و نه پارك و 
اتومبیل های رنگارنگ و شـاید باور کردنی نباشـد 
که برخی از این مردم، هنـوز زرق و برق خیابان ها 
و خودروهـای رنگارنـگ را ندیده انـد؛ نمونـه این 
مناطق روسـتای »حسـین آباد دامداری« اسـت، 
ایـن روسـتا آخرین روسـتایی بـود که سـیل یک 
ماه قبل آنجا را مملـو از گل و الی کـرد. خانه های 
روسـتایی با گل و خشـت، برگ و چـوب درختان 

نخل ساخته شده اند.
اینجا خبری از آب لوله کشی نیست

آب آشـامیدنی سـالم یکـی از درخواسـت های 
جـدی مـردم روسـتا اسـت و محرومیـت در بین 

کپرها مـوج می زنـد، اینجا خبـری از لوله کشـی 
آب نیسـت، احمد یکی از اهالی این روسـتا است؛ 
این روسـتایی که چهره اش در زیر شـالق طوفان 
شـن و گرمـای کویـر سـوخته اسـت و چیـن و 
چروك های صورتش نشـان از مرارتهـای زندگی 
سـخت در روسـتا دارد به خبرنگار مهـر می گوید: 
سـیل چنـد روز قبـل حجـم باالیـی از گل و الی 
وارد روسـتاها کـرد اینجا مردم شـغل مشـخصی 
ندارند کشـاورزی بسـیار محدود و در حد رفع نیاز 
خانوار اسـت و افرادی کـه وضعشـان از بقیه بهتر 
اسـت چنـد رأس دام سـبک دارند.کمتـر پیـش 
می آید ماشـینی وارد روستا شـود و مردم از موتور 
بـرای رفـت و آمـد اسـتفاده می کنند امـا همین 
موتورها نیز به نـدرت وجـود دارد.وی در خصوص 
کپرزدایـی می گویـد: ما نـه در ایـن روسـتاها و نه 
روسـتاهای دیگـر چیـزی جـز کپـر و خانـه گلی 
نداریـم و تعجـب می کنیـم کـه خبـر از جشـن 
کپرزدایـی می دهیـد و نمی دانیـم ایـن جشـن 
چیسـت!وی با اشـاره به فقر مردم می گوید: یارانه 
مهمترین منبـع درآمـد روسـتاییان اسـت و این 
در صورتـی اسـت که شناسـنامه داشـته باشـیم 
چون بسـیاری از مـردم بعـد از تولد فرزندانشـان 
تـوان مالـی رفـت و آمـد بـه شـهر بـرای گرفتن 

شناسـنامه ندارند.

۷۵۰ نفر کپر نشین در سرزه 
آب شور دارند

»سـرزه« از دیگر شهرسـتان ریگان اسـت، روستا 
صعـب العبور اسـت رسـیدن به روسـتا مسـتلزم 
عبـور از راهی خاکـی مملو از سـنگالخ اسـت که 
بـا وجـود ماشـین های شاسـی بلنـد اما رسـیدن 
بـه روسـتا کاری سـخت است.روسـتا ۷۵۰ نفـر 
جمعیـت دارد، ایـن روسـتا ماننـد حسـین آبـاد 
فقط ۴۰ کیلومتر از مرکز شهرسـتان فاصله دارد، 
نشـانه های حضور گروه هـای جهـادی را می توان 
در روستا مشـاهده کرد اما تصور عمق محرومیت 
در ایـن روسـتای دور افتاده نیـز برای بسـیاری از 

مردم شهر نشین بسیار سخت اسـت.در روستای 
سـرزه هم خبری از طرح های کپر زدایی نیسـت، 
مـردم آنقـدر محـروم هسـتند کـه نمی تـوان نام 
کپر را به عنـوان فرهنگ معماری منطقـه به زبان 
آورد.در ایـن روسـتا هم خبـری از طرح هـای کپر 
زدایی نیسـت، مـردم آنقـدر محروم هسـتند که 

نمی تـوان نام کپـر را به عنـوان فرهنـگ معماری 
منطقه بـه زبـان آورد، در واقـع مـردم امکانی جز 
کپر نشـینی ندارند و عمـاًل امکان انتقـال مصالح 
سـاختمانی به این منطقه بـرای مردم عـادی نیز 
وجود ندارد.در این روسـتا هم خبری از کشاورزی 
و دامـداری نیسـت، در گذشـته نـه چنـدان دور 
تنها قنات منطقه خشـک شـد و حاال مـردم بین 
مهاجرت و مانـدن در این شـرایط انتخاب دیگری 
ندارند و چون سـاکنان کنونی روسـتا تـوان مالی 
مهاجرت هـم ندارنـد ناچارنـد در روسـتا بمانند.
گروه های جهادی با حضـور در منطقه کار احداث 
مدرسـه دو کالسـه و حمام و سـرویس بهداشتی 

را انجـام داده انـد امـا مـردم منبعـی بـرای امـرار 
معـاش ندارنـد نـه خبـری از حصیـر بافی اسـت 
و نـه کشـاورزی و دامـداری در اینجـا هـم مـردم 
چشمشان به کارت های بانکی اسـت که یارانه در 
آنها واریز می شـود و آخر هـر ماه چند نفـر از افراد 
روسـتا برای خرید به شـهر می رونـد و مایحتاج را 
خریداری می کنند.محمـد می گوید: بسـیاری از 
مـردم مهاجـرت کرده انـد و مـا نیـز چـاره ای جز 
مانـدن نداریم چـون جایی بـرای رفتـن نداریم.

ریگان به اعتبارات ویژه برای 
محرومیت زدایی نیاز دارد

امیـن باقـری، فرمانـدار ریگان بـه خبرنـگار مهر 
می گویـد: در طـول سـال های اخیـر خدمـات 
زیـادی در شهرسـتان ریـگان شـده امـا حقیقت 
این اسـت کـه محرومیـت در شهرسـتان بسـیار 
زیاد اسـت و کار باید به صورت جهادی در منطقه 
انجام شـود.وی می افزایـد: نمی توانیم بگویم هیچ 
کاری در شهرسـتان انجام نشـده اما حقیقت این 
اسـت که با توجـه بـه محرومیت های قابـل توجه 
در شهرسـتان باید امکانات و تجهیزات بیشـتری 
هـم در اختیـار قـرار گیـرد تـا بتوانیـم کار را بـه 
صـورت جـدی تـر پیـش ببریم.فرمانـدار ریگان 
می گویـد: ۹۰ درصـد راه هـای شهرسـتان خاکی 
اسـت و امکان رفت و آمد در آنها برای خودروهای 
عادی وجـود نـدارد، مـا از مسـئوالن می خواهیم 
برای خدمات رسـانی به مـردم و رفـع محرومیت 

اعتبـار الزم را به ریـگان اختصـاص دهند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست 
محیط
استان کرمان با اشاره به بارش های زیست

اخیر و سرسبز بودن مراتع این 
استان طی سال جاری بیش از سال های گذشته 
گفت: در صورت رعایت نکردن افراد بعد از حضور 
در طبیعت، احتمال بروز آتش سوزی در مراتع زیاد 
است.مرجان شاکری روز یکشنبه در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا افزود: بارش های فراوان طی سال 
گذشته و سال جاری در کرمان همانند بسیاری از 
نقاط کشور، موجب رویش قابل توجهی گیاه در 
مراتع این استان شده که در صورت رعایت نکردن 
در فصل گرم سال، احتمال وقوع آتش سوزی در 
مراتع و جنگل  ها افزایش می یابد.وی با تاکید بر 
اینکه گردشگران بعد از روشن کردن آتش در 
مراتع از خاموش شدن آن اطمینان حاصل کنند 
تصریح کرد: حجم انبوه گیاهان خشک موجب 
گسترش وسیع آتش در مراتع می شود که 
خسارات جبران ناپذیری را به محیط زیست وارد 
می کند.شاکری با اشاره به تکرار آتش سوزی در 
مراتع و محیط زیست طی سال گذشته و سال های 
قبل از آن در مراتع استان کرمان از گردشگران 
خواست بعد از پایان یافتن شیوع کرونا در صورت 
حضور در مراتع از روشن کردن آتش خوداری یا در 
صورت روشن کردن آتش از خاموش شدن کامل 
آن اطمینان حاصل کنند.وی افزود: گردشگران به 
محض مشاهده آتش سوزی در مراتع و محیط 
زیست سریع با شماره های ۱۵۰۴ و ۱۵۴۰ تماس 
حاصل کنند.مدیرکل حفاظت محیط زیست 

استان کرمان با اشاره به مخاطرات زیست محیطی 
از جمله پدیده گرد و غبار، خشکسالی، آلودگی آب 
و خاك و آتش سوزی تصریح کرد: دامن زدن به هر 
کدام از این مخاطرات می تواند برای محیط زیست 
به بحران تبدیل شود.وی با تاکید بر اینکه بیشتر 
آتش سوزی مراتع در مناطق سخت گذر و 
کوهستانی اتفاق می افتد اظهار داشت: اطفا حریق 
در این مناطق بسیار دشوار است و زمان می برد. 
وی با بیان اینکه بهار امسال سرسبزترین بهاری 
است که حداقل در طول حداقل ۱۰ سال گذشته، 
کشور و استان کرمان آن را تجربه کرده است گفت: 
رعایت اصول ایمنی برای حضور در طبیعت امری 
مهم است.سال گذشته ۹۰ درصد وقوع آتش 

سوزی های مراتع طبیعی در استان کرمان به دلیل 
عامل انسانی رخ داد.آتش سوزی یکی از آشفتگی 
های رایج در اکوسیستم جنگلی است که به صورت 
طبیعی یا مصنوعی ایجاد شده و در هر دو حالت 
تاثیرات قابل توجهی را بر ساختمان و ترکیبات 

خاك، موجودات زنده خاکزی، چرخه آب و 
پوشش گیاهی جنگل برجای می گذارد.آتش 
سوزی های شدید و کنترل نشده منجر به تغییر 
خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاك 
شده و با کاهش مواد آلی، چرخه عناصر غذایی را 

تحت تاثیر قرار می دهد.تغییر خاك تحت تاثیر 
آتش به دلیل حرارتی است که تولید می شود و 
برای تغییر در خصوصیات شیمیایی و در پی آن 
تغییرات فیزیکی و بیولوژیکی کافی است.بارش 
نزوالت آسمانی در ابتدای سال جاری هرچند 
مردم کرمان را با سختی هایی مواجه کرد و در 
برخی موارد خسارت هایی را به بار آورد اما از طرف 
دیگر منظره های زیبایی از گیاهان بهاری به 
محیط زیست این استان هدیه کرده است.
براساس آمارها ساالنه به  طور میانگین حدود ۵ 
هزار هکتار از مراتع ایران دچار آتش  سوزی 
می شود که خسارت های جبران  ناپذیری به منابع 

طبیعی وارد می کند.

جوالن فقر زیر سایه لرزان کپر
روایت اهالی روستاهایی که در آن ها، داشتن آب بهداشتی و حمام، آرزو است

آتش مراتع کرمان را تهدید می کند

گزارش
مهر

خیران کرمانی ۱۱ میلیارد تومان 
برای مقابله با کرونا کمک کردند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان گفت: ۱۶۶ 
تشکل مردم نهاد این استان با کمک خیران برای مبارزه با بیماری 
کرونا افزون بر ۱۱ میلیــارد تومان در قالــب کمک های نقدی و 
غیرنقدی جمع آوری و اهدا کرده اند.به گزارش ایرنا، محمدصادق 
بصیری روز شنبه در ویژه برنامه آغاز مرحله دوم رزمایش مساوات 
افزود: در مرحله دوم رزمایش مواســات، همدلی و کمک مومنانه 
در استان کرمان بیش از ۳۸ هزار بسته معیشتی بین نیازمندان، 
فقرا و خانواده های آسیب دیده از بیماری کرونا توزیع خواهد شد.  
وی عنوان کرد: عالوه بر آنچه سپاه پاسداران با فعالیت درخشان 
خود بسته های معیشتی کمک مومنانه را جمع آوری کرده است، 
شورای استانی نهادهای انقالبی و نهادهای عمومی و سازمان های 
مردم نهاد نیز همپای سپاه کار خود را آغاز کردند.معاون استاندار 
کرمان اظهار داشت: در این ایام برای مبارزه با بیماری کرونا، ۱۶۶ 
تشــکل مردم نهاد فعال با کمک خیران بالغ بر ۱۱ میلیارد تومان 
در قالب کمک های نقدی و غیرنقدی شــامل تهیه و توزیع مواد 
غذایی، مواد شــوینده و ضدعفونی کننده، اهدای ماسک و لباس 
بیمارستان، دستگاه اکسیژن ساز، واگذاری موقت نقاهتگاه برای 
بیماران و خدمات آموزشی و مشــاوره ای کمک کرده اند.بصیری 
تصریح کرد: شورای استانی نهادهای انقالبی و نهادهای عمومی 
و سازمان های مردم نهاد به منظور ساماندهی تسهیالت حمایتی 
برای اقشار آسیب پذیر از بیماری کرونا در استان تشکیل شده و این 
رزمایش همدلی مواسات و کمک از طرف سپاه و دیگر نهادها در 
همین جهت برنامه ریزی شده است. وی خاطرنشان کرد: همچنین 
جمعیت هالل احمر، کمیته امداد، دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضوی، ســتاد اجرایی فرمان امام )ره(، بنیاد مستضعفان و دفاتر 
تسهیلگیری استانداری در حاشیه شــهر نیز در این زمینه فعال 
بوده اند.فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان نیز گفت: در مرحله دوم 
رزمایش "کمک مومنانه"، کمک های مردمی در قالب قرارگاه های 
امام حسن مجتبی )ع( در مرکز استان و شهرستان ها با حضور ائمه 
جمعه و جماعات، فرمانداران و فرماندهان سپاه و پایگاه های های 
بسیج جمع آوری شده و آماده توزیع است.سردار حسین معروفی 
افزود: ۳۸ هزار و ۸۰۰ بسته معیشتی جمع آوری شده که ۱۲ هزار 
و ۱۰۰ بسته مربوط به بنیاد علوی، ۲۶ هزار و ۷۰۰ بسته مربوط به 
کمک های جمع آوری شده در قرارگاه های امام حسن مجتبی )ع( 
است.وی متوسط هر بسته را ۳۲۰ هزار تومان اعالم کرد و افزود: در 
مجموع این بسته های تهیه شده ۱۲ میلیارد و ۴۱۶ میلیون تومان 
برآورد می شود.فرمانده سپاه ثاراهلل کرمان خاطرنشان کرد: مرحله 
سوم رزمایش " کمک مومنانه" از شب های احیا آغاز می گردد و در 

عید فطر به دست مردم نیازمند استان کرمان می رسد.

مـردی کـه در نزدیکـی یکـی از بزرگراه هـای کرمـان در حـال 
حرکت بـود، ناگهان از سـوی دو زورگیر خشـن به شـدت هدف 
ضرب و شـتم قرار گرفـت. او برای رهایـی از دسـت زورگیران به 
سـمت بزرگراه گریخـت اما در حیـن فرار بـا خودرویـی برخورد 
کـرد و براثـر شـدت جراحـات وارده در دم جـان سـپرد. انتشـار 
گسـترده ی فیلـم ایـن زورگیـری و تشـویش اذهـان عمومـی، 
سـبب شـد تا دسـتگیری عامالن این زورگیـری در دسـتور کار 
پلیـس قـرار گیـرد. در همیـن رابطـه سرپرسـت پلیـس امنیت 
عمومـی اسـتان کرمـان از دسـتگیری یکـی از عوامـل ایـن 
زورگیـری و ضـرب و شـتم خبـر داد.بـه گـزارش پایـگاه خبری 
پلیس، سـرهنگ محمود پارسـا بیان کـرد: در پی انتشـار فیلمی 
در فضای مجـازی مبنـی بر زورگیـری از یـک شـهروند کرمانی 
توسـط دو نفر و ضرب و شـتم وی که منجر به فرار وی به سـمت 
بزرگـراه بـرای رهایـی از دسـت زورگیران می شـود و متاسـفانه 
حین فرار بـا خودرویی برخـورد و در دم فـوت می کنـد، با توجه 
بـه حساسـیت موضـوع و انتشـار فیلـم بـه صـورت گسـترده در 
فضای مجـازی و تشـویش اذهـان عمومـی، دسـتگیری عامالن 
ایـن زورگیـری در دسـتور کار مامـوران پلیـس امنیـت عمومی 
قـرار گرفت.وی افـزود: »مامـوران پـس از واکاوی فیلم منتشـره 
در فضـای مجـازی و انجـام یک سـری کارهـای اطالعاتـی و 
تعقیـب و مراقبت های شـبانه روزی موفق شـدند یکـی از عوامل 
ایـن زورگیـری را شناسـایی و وی را در یـک عملیات منسـجم و 
غافلگیرانه در مخفیگاهش شناسـایی و دستگیر کنند«.سرهنگ 
پارسـا ادامه داد: »متهم که جوانی ۳۵ ساله اسـت انگیزه ی خود 
را از ایـن زورگیری مسـائل مالـی بین خـود و متوفی اعـالم کرد 
که تحقیقات جهـت شناسـایی و اختفا دیگـر متهم ایـن پرونده 

همچنـان ادامـه دارد.«

مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری گفت: تصمیم گیری درباره 
شهریه دانشجویان متقاضی حذف ترم بر عهده 
معاونت آموزشی وزارت علوم نبوده بلکه هیأت امنای دانشگاه ها 
در این باره تصمیم گیری می کنند.محمدرضا آهنچیان درباره 
حذف نیم سال تحصیلی جاری به علت ایجاد برخی مشکالت 
برای دانشجویان و بازگشت شهریه، اظهار داشت: اگر با درخواست 
دانشجویی که برای حذف ترم دلیل منطقی داشته باشد، موافقت 
شود پس شهریه هم باید بخشیده شود چرا که این دو مورد الزم 
و ملزوم یکدیگرند.وی با بیان این که وزارت علوم بر حداکثر 
همکاری دانشگاه ها با دانشجویان تاکید دارد، ادامه داد: در 
صورت موافقت نکردن با حذف نیم سال، دلیلی هم برای بخشش 
شهریه وجود ندارد.مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزشی وزارت 
علوم به مساعدت دانشگاه ها در حذف ترم یا تخفیف و بازگرداندن 
شهریه اشاره و خاطرنشان کرد: گزارش های دریافت شده حاکی 
از آن است که دانشگاه ها با حداکثر ارفاق با شرایط دانشجویان 
برخورد می کنند.آهنچیان در این باره با ذکر چند مثال، اظهار 
داشت: مراکز آموزش عالی با دانشجویی که تقاضای تخفیف یا 
تعویق شهریه دارد، مدارا می کنند؛ حتی به گفته معاون آموزشی 
یکی از دانشگاه های معتبر ایران، پرداخت شهریه یک دانشجو 
تا یک سال به تعویق افتاده است.وی یادآور شد: این موارد برای 
دانشجویان متقاضی صدق می کند و ممکن است دانشجویی 
نیازی به این تخفیف ها نداشته باشد.مدیرکل دفتر برنامه ریزی 
آموزشی وزارت علوم همچنین گفت: بحرانی برای حذف ترم به 
علت مساعدت دانشگاه ها با شرایط دانشجویان وجود ندارد و 
دانشگاهی در این زمینه غیرمنطقی رفتار نکرده است، مگر اینکه 
گزارشی به این وزارتخانه ارایه شود.آهنچیان به این نکته اشاره کرد 
که تصمیم گیری درباره شهریه ها بر عهده معاونت آموزشی وزارت 
علوم نیست بلکه هیأت امنای دانشگاه ها در این باره تصمیم گیری 
می کنند.به گزارش ایرنا، در نوروز امسال، معاونت آموزشی وزارت 
علوم مجوز حذف ترم را به علت شیوع ویروس کرونا به دانشجویان 

و دانشگاه ها در مواقع ضروری داد.

رییس اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس 
راهنمایی و رانندگی استان کرمان از واگذاری 
ترخیص وسایل نقلیه به دفاتر پلیس+۱۰ خبر داد.

رضا شهسواری گفت: در راستای تسهیل در فرایند ترخیص وسایل 
نقلیه، تکریم ارباب رجوع و تحقق دولت الکترونیک از شهروندان 
درخواست می شود جهت ترخیص وسایل نقلیه توقیفی به هر 
علتی به نزدیکترین دفتر پلیس+۱۰ محل سکونت مراجعه کنند.

وی با اشاره به مدارك مورد نیاز برای ترخیص خودرو، اظهار کرد: 
همراه داشتن اصل قبض رسید پارکینگ مهرشده یگان توقیف 
کننده و مامور، پرداخت خالفی، مدارك احراز مالکیت، اصل 
کارت ملی و گواهینامه، بیمه نامه معتبر شخص ثالث، هویت و 

رسید توقیف شده خودرو الزامی است.
رییس اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی 
استان کرمان گفت: در صورت فقدان گواهینامه ارائه اصل معرفی 

به شورای حل اختالف الزم است.
به گزارش ایسنا، او خاطرنشان کرد: در صورت توقیف وسیله نقلیه 
به علت ارتکاب دو تخلف حادثه ساز پس از گذشت ۷۲ساعت از 

تاریخ توقیف جهت ترخیص مراجعه شود.

ایسنا/کرمان معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد 
و امالك کشور با تاکید بر این مطلب که امسال 
مشکلی برای تامین بودجه اجرای طرح کاداستر 
وجود ندارد، گفت: استان ها می توانند در تعامل با سازمان ثبت 

اسناد و امالك کشور این طرح را به طور کامل اجرائی کنند.
سید محمد هاشمی مقدم در آئین تکریم و معارفه مدیران سابق و 
جدید اداره کل ثبت اسناد استان کرمان با اشاره به کمبود اعتبارات 
برای اجرای طرح کاداستر در گذشته، عنوان کرد: این مشکل در 
زمان کنونی با توجه به تالش چشمگیر و جهادی ریاست سازمان 
ثبت اسناد و امالك کشور حل شده است وامسال براساس مصوبه 
مجلس نیم درصد حق الثبت درآمدی خدمات ثبت به این کار 
اختصاص یافته ومی تواند راهگشا بوده و سازمان ثبت اسناد را از 

محدودیت دراجرای طرح کاداستر نجات دهد.
وی با تاکید بر این مطلب که امسال مشکلی برای تامین بودجه 
اجرای طرح کاداستر وجود ندارد، تاکید کرد: طرح برون سپاری 
تهیه نقشه های کاداستر نیز به صورت پایلوت در چهار استان 
کشور اجرایی شده است، زیرا استفاده از نیروهای نقشه بردار 

سازمان موجب طوالنی شدن زمان اجرای این طرح می شد.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و امالك کشور گفت: در 
راستای اجرای طرح کاداستر آمار خوبی در زمینه جانمایی نقشه 
ها وجود دارد اما باید توجه داشت که رسالت اصلی طرح کاداستر 
در مرحله تثبیت نقشه ها و صدور اسناد کاداستری است و این مهم 

باید مورد توجه ویژه استان ها قرار گیرد.
هاشمی مقدم افزود: برنامه این است که ظرف دوسال آینده با 
کمک نقشه برداران با تجربه، تامین بودجه و استفاده از توان 

نیروهای تخصصی طرح کاداستر بطور کامل اجرایی شود.

معـاون سـرمایه گـذاری اداره کل میـراث فرهنگی، گردشـگری 
و صنایـع دسـتی اسـتان کرمـان از اعطـا تسـهیالت اشـتغال 
روسـتایی به ۲۵ طرح بوم گـردی در جنـوب اسـتان کرمان خبر 
داد.رضـا بردبـار با اشـاره بـه برگـزاری جلسـه کارگروه اشـتغال 
شهرسـتانهای جنوبی اسـتان کرمان، اظهـار کرد: در این جلسـه 

از ۲۶ طرح پیشـنهادی برای دریافت تسـهیالت روسـتایی ۲۵ طرح مورد موافقت قرار گرفت.
وی افزود: طرح های پیشـنهادی مربوط به شهرسـتانهای جیرفت، کهنوج، رودبـار و منوجان 
و همچنین شهرسـتان انار بـوده اسـت.بردبار با بیان اینکـه ۸ میلیـارد و ۷۶۰ میلیـون تومان 
از محـل برنامه قانـون حمایت از ایجاد و توسـعه اشـتغال پایدار روسـتایی و عشـایری به طرح 
هـای مذکـور اختصـاص داده مـی شـود، تصریح کـرد: بـا راه انـدازی ایـن اقامتگاه هـا زمینه 

اشـتغال ۶۱ نفـر مهیا خواهد شـد.

2۵ طرح بوم گردی جنوب استان تسهیالت 
روستایی دریافت می کنند

فرمانده انتظامی شهرســتان کرمان از کشــف سه میلیارد 
و ۵۰۰ میلیون ریــال کاالی قاچاق در کرمــان خبر داد.به 
گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا فداء اظهار کرد: با 
انجام یکسری کارهای اطالعاتی مأموران انتظامی کالنتری 
۱۳ فرماندهی انتظامی شهرستان کرمان از وجود یک انبار 

نگهداری کاالی قاچاق مطلع شده و با هماهنگی مقام قضائی وارد عمل شدند.وی ارزش 
ریالی کاالهای موجود در این انبار را سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال ذکر کرد و ادامه داد: 
مأموران نیروی انتظامی در این عملیات موفق به کشف ۳۶۰ عدد رول کاغذ دیواری، ۳۰۰ 
جعبه پارکت، ۱۶ جعبه قرنیز و ۱۴ رول زیر پارکتی قاچاق از این انبار شدند.فرمانده انتظامی 
شهرستان کرمان با اشاره به اینکه در این عملیات یک نفر دستگیر شد، بیان کرد: قاچاق کاال 

ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور و واحدهای تولیدی داخلی وارد می کند.

3 میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کاالی قاچاق 
در کرمان کشف شد

مدیرکل کمیته امداد اسـتان کرمان گفت: به مناسـبت 
والدت امام حسـن مجتبـی )ع( یکی از خیـران نیکوکار 
این نهـاد بـا هزینـه ۵۰ میلیـون تومانـی زمینـه آزادی 
هفـت زندانـی جرائـم غیـر عمـد را فراهـم کـرد. یحیی 
صادقـی  در جمـع خبرنـگاران اظهـار کرد: به مناسـبت 

مـاه مبـارك رمضـان و والدت امام حسـن مجتبـی )ع( بـا هماهنگـی کمیتـه امداد 
اسـتان کرمان یکی از خیـران نیکوکار ایـن نهاد با هزینـه ۵۰ میلیـون تومانی زمینه 
آزادی هفـت زندانـی جرائم غیر عمـد را فراهم کـرد.وی با اشـاره به اقدامـات کمیته 
امداد بـرای آزادی زندانیـان جرائم غیر عمد خاطرنشـان کرد: کمیته امـداد کرمان با 
پیگیری و مذاکره با خیران و مسـئوالن مربوطه و پرداخت تسـهیالت قرض الحسنه، 

زمینـه آزادی زندانیـان نیازمنـد جرائم غیر عمـد را فراهـم می کند.

۷ زندانی جرائم غیرعمد کرمانی توسط خیر 
نیکوکار کمیته امداد آزاد شدند فرمانده سپاه شهرستان  رفسنجان گفت: یک هزار 

بسته معیشتی به مناسبت میالد با سعادت امام حسن 
مجتبی )ع( در بین  اقشار آسیب پذیر از بحران کرونا در 
این شهرستان توزیع شد.سرهنگ علی اکبر شاهرخی 
یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: در 
سالروز والدت امام حسن مجتبی )ع(  رزمایش بزرگ 
مواسات و کمک مومنانه در لبیک به فرمایش مقام 
معظم رهبری در رفسنجان برگزار و یک هزار بسته 
معیشتی بین خانوارهایی  که از ناحیه کرونا کسب و 
کار و زندگی شان آسیب دیده است توزیع شد.وی 
بیان کرد: در این راستا همچنین فرماندهان پایگاه 
های مختلف حوزه بسیج رفسنجان  هم یک هزار و 
۵۰۰ بسته معیشتی را آماده کرده اند که همزمان با این 

رزمایش توزیع می کنند.

۱۰۰۰ بسته معیشتی 
در رفسنجان  توزیع شد

تصمیم گیری شهریه دانشجویان 
متقاضی حذف ترم به عهده دانشگاه ها

ترخیص خودروهای توقیفی 
توسط پلیس + ۱۰

محدودیت اعتبارات برای 
اجرای کاداستر رفع شده است

وزارت
 علوم

آموزش و 
پرورش

خبر

دستگیری عامل زورگیری
 از شهروندان کرمانی

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان با اشاره به مخاطرات زیست محیطی از جمله پدیده گرد و غبار، 
خشکسالی، آلودگی آب و خاک و آتش سوزی تصریح کرد: دامن زدن به هر کدام از این مخاطرات می تواند 
برای محیط زیست به بحران تبدیل شود.وی با تاکید بر اینکه بیشتر آتش سوزی مراتع در مناطق سخت گذر و 
کوهستانی اتفاق می افتد اظهار داشت: اطفا حریق در این مناطق بسیار دشوار است و زمان می برد. وی با بیان 
اینکه بهار امسال سرسبزترین بهاری است که حداقل در طول حداقل ۱۰ سال گذشته، کشور و استان کرمان 
آن را تجربه کرده است گفت: رعایت اصول ایمنی برای حضور در طبیعت امری مهم است.سال گذشته ۹۰ درصد 

وقوع آتش سوزی های مراتع طبیعی در استان کرمان به دلیل عامل انسانی رخ داد.

بدلیل بارش های اخیر و سرسبز بودن مراتع در صورت رعایت نکردن افراد بعد از حضور در طبیعت، احتمال بروز آتش سوزی  زیاد است

خبرخبرخبر

ــا زمانــی  علــی اصغــر خیرخــواه گفــت: ت
ــن بیمــاری کشــف  کــه دارو و واکســن ای
ــاد  ــا را ی ــا کرون ــی ب ــد زندگ ــده بای نش
ــان در معــرض  ــا همچن ــم چــون م بگیری
ــی  ــرار داریم.»عل ــاری ق ــن بیم ــر ای خط
اصغــر خیرخــواه« در گفــت و گــو بــا 
خبرنــگار خبرگــزاری شبســتان از کرمان 
جنــوب، گفــت: تــا زمانــی کــه دارو و 
واکســن ایــن بیمــاری کشــف نشــده باید 
ــم چــون  ــاد بگیری ــا را ی ــا کرون ــی ب زندگ
مــا همچنــان در معــرض خطــر ایــن 
ــت  ــاون بهداش ــرار داریم.مع ــاری ق بیم
دانشــگاه علــوم پزشــکی جیرفــت افــزود: 
ــوارد  ــد م ــته ۵۰ درص ــای گذش در روزه
ــیار  ــم بس ــا عالئ ــاری کرون ــه بیم ــال ب ابت
ــه صــورت ســرپائی  خفیفــی داشــتند و ب
ــه  ــر در قرنطین ــال حاض ــه و در ح معاین
ــان  ــد.وی بی ــی برن ــر م ــه س ــی ب خانگ
ــد  ــا ۲۰ درص ــا تنه ــروس کرون ــرد: وی ک
ــد و  ــی کن ــتان م ــه بیمارس ــراد را روان اف
ــم  ــه عالئ ــن اســت ک نقطــه منفــی آن ای
ویــروس در بــدن بیمــار بــه صــورت 
ــراز  خفیــف ظاهــر مــی شــود.خیرخواه اب
کــرد: متاســفانه طــی چنــد روز گذشــته 
در حــوزه جنــوب کرمــان ۲ فوتــی ناشــی 
از کرونــا داشــتیم، یــک مــورد آن نــوزاد ۸ 
ماهــه و دیگــری مــردی ۴۴ســاله ای بــود 
کــه هیچکــدام بیمــاری هــای زمینــه ای 
نداشــتند.معاون بهداشــت دانشــگاه علوم 
پزشــکی جیرفــت اظهــار کــرد: افزایــش 
آمــار مبتالیــان بــه کرونــا در جنــوب 
ــه  ــت ک ــن اس ــده ای ــان دهن ــان نش کرم
رفتــار ویــروس تغییــر نکــرده و در صورت 
رعایت نکــردن اصــول بهداشــتی و فاصله 
اجتماعــی همچنــان فاجعــه آمیــز اســت.
ــکات  ــت ن ــردم خواس ــه از م وی در خاتم
بهداشــتی و فاصلــه گــذاری اجتماعــی را 

ــد. ــت کنن رعای

اعالم زمان بازگشایی 
مدارس استان

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــخنگوی دانش س
کرمــان: از انتشــار جزئیــات آمــار 
پروتــکل  و  اســتان  مبتالیــان 
بازگشــایی مــدارس بــه »کرمــان 
مــروز در ســتاد  ا د. نــو« خبــر دا
ــد:مدارس از  ــوب ش ــا مص ــی کرون مل
تاریــخ ۲۷ اردیبهشــت مــاه تــا ۲۷ 
ــکال  ــع اش ــرای رف ــاه ۹۹ ب ــرداد م خ
دانــش آمــوزان توســط معلم هــا، 
ین بــا  برا بنا بازگشــایی می شــوند.
ــه اینکــه بعــد از اجــرای ایــن  توجــه ب
مصوبــه شــاهد حضــور تعــدادی از 
ــدارس هســتیم،  ــوزان در م ــش آم دان
از ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
کرمــان در رابطــه بــا پروتکل هــای 
بهداشــتی این طــرح پرســیدیم.مهدی 
شــفیعی بــه »کرمــان نــو« گفــت: 
ــه  ــاز ب ــاً نی ــدارس قطع ــایی م بازگش
ــژه دارد  ــتی وی ــکل بهداش ــک پروت ی
کــه یــا از طــرف وزارت بهداشــت 
ــل  ــا قب ــود م ــا خ ــود و ی ــالغ می ش اب
ــاده  ــت آن را آم ــخ ۲۷ اردیبهش از تاری
ز  ا پیــش  فــزود:  ا می کنیــم.وی 
ــزاری  ــر برگ ــالم خب ــا اع ــم ب ــن ه ای
حضــوری برخــی از امتحانــات نهایــی، 
ــن  ــا تدوی ــرای آنه ــکل خاصــی ب پروت
ــاد  ــال زی ــه احتم ــه ب ــت ک ــده اس ش
بــرای برگــزاری کالس هــای حضــوری 
ــکل  ــا کمــی تغییــر همــان پروت نیــز ب
ــل اجــرا باشد.ســخنگوی دانشــگاه  قاب
علــوم پزشــکی کرمــان در ادامــه 
ــن  ــای ای ــی از بنده ــریح برخ ــه تش ب
فاصله گــذاری  پرداخت: پروتــکل 
یعنــی   ، کالس هــا در  فیزیکــی 
ــر  ــل ۲ مت ــد حداق ــوزان بای ــش آم دان
از یکدیگــر فاصلــه داشــته باشــند.

ــوزان  ــش آم ــه دان ــت باالفاصل بازگش
بــه خانــه بعــد از تعطیــل شــدن 
مدرســه و جلوگیــری از ازدحــام در 
مدارس،توصیــه اســتفاده از دســتکش 
و ماســک بــرای دانــش آمــوزان )ایــن 
بنــد اختیــاری اســت(وجود مــواد 
شستشــوی  و  ضدعفونی کننــده 
دســت در مدارس،تهویــه هــوای 
کالس هــا بــه وســیله دســتگاه های 
تهویــه و یــا کلر،شــفیعی در پاســخ 
بــه ایــن ســؤال مــا کــه چــرا جزئیــات 
ــوم پزشــکی  ــار حــوزه دانشــگاه عل آم
ــت:  ــت، گف ــده اس ــالم نش ــان اع کرم
ــا جزئیــات  قــرار اســت فــردا آمــار را ب
ــالم  ــهری اع ــک ش ــه تفکی ــتر و ب بیش

کنیــم.

آنتن دهی ضعیف یکی از معضالتی است 
و گزارش شهرستان ها  از  بسیاری  در  که 

روستا های استان مشکل ساز شده است، 
تلفن همراهی که در بسیاری موارد حساس و البته 
اورژانسی به داد مشترکین می رسد، بدون آنتن تقریبا 
بی مصرف می شود. در پی تماس های شهروندان 
جیرفتی، متوجه مشکل ارتباط در تلفن همراه در این 
شهرستان شدیم، شهدادیی یکی از شهروندان 
شهرستان جیرفت است که با دفتر کاغذ وطن تماس 
گرفته و از مشکالت آنتن دهی تلفن همراه در جیرفت 
گالیه کرده است، شهدادی  می گوید: در بسیاری از 
جاهای شهر مشکالت آنتن تلفن همراه وجود دارد، 
وقتی هم که هوا بارانی شود که اوضاع خراب تر می شود 
، یا نمی شود تماس گرفت و یا در دسترس نیست، در 
همین سیل اخیر مشکل قطعی و آنتن دهی خیلی زیاد 
شد و این موضوع بسیار مشکل ساز شده است و تلفن 
همراه خیلی معنایی پیدا نمی کند چون ممکن است 
تلفن همراه تو باشد و آنتنی نباشد تا در مواقع ضروری 
از آن استفاده کنیم. بامری یکی از اهالی شهرك عدالت 
جیرفت است، او هم درباره این این مشکل به کاغذ وطن 
گفت: ما  در این شهرك از خیلی از امکانات محروم 
هستیم، نبود آنتن دهی درست هم یکی از آن ها است 
در خانه باید چند جا به جا شویم تا بتوانیم با تلفن حرف 
بزنیم ، سرعت بسته های اینترنتی هم که مشکل 
مضاعف دیگری است که هر روز با آن مواجه هستیم . 
اگر هم از شهر خارج شویم در روستاهای نزدیک و 
بعضی از سیم کارت ها آنتن دارند و بعضی ندارند. وقتی 
از شهر خارج بشویم اگر اتفاق ضروری ای برای کسی 
پیش بیاید، خیلی باید خوش شانس باشیم که بتوانیم 

تماس بگیریم.  
مشکل اصلی ارتباطات در جنوب نداشتن 

فیبرنوری مستقل است
 فرماندار جیرفت در خصوص مشکل ارتباطات در این 
شهرستان به جلساتی که  با حضور معاون وزیر ارتباطات 
سال گذشته برگزار شد اشاره کرد و  به کاغذ وطن گفت 
: مشکل اصلی ارتباطات در جنوب نداشتن فیبرنوری 
مستقل است،فیبر نوری که هم اکنون جیرفت از آن 
استفاده می کند از مسیر شهرستان بم انشعاب گرفته 

می شود  که به  هر دلیلی  از جمله کارهای عمرانی انجام 
گرفته در مسیر این فیبر قطع شود خطوط ارتباطی در 
جیرفت دچار مشکل می شود .ابوذر عطاپور وزیری 
اظهار داشت: طبق جلسات صورت گرفته قرار شد فیبر 
نوری جیرفت مستقل  شود که  مقداری کار انجام شده  
و تا حدودی رو به پایان است .وی بیان داشت در بعضی 
از نقاط شهری ،جاده ها و روستاها مشکل ارتباط دو 
چندان است که طبق قول مسووالن شرکت مخابرات 
چند تا دکل اضافه و  پهنای باند در این مناطق افزایش 
می یابد .فرماندار جیرفت در ادامه اظهار داشت : تعدادی 
دکل در این مدت اضافه شده است و در چهار نقطه دکل 
ها دارای مشکل برق بودند که به زودی این مشکل نیز 
مرتفع می شود.عطاپور وزیری با تاکید بر اینکه ظرف 
یکی  دو ماه آینده با افزایش پهنای باند و تخصیص 
فیبر نوری مستقل  انتظار می رود مشکل آنتن دهی و 
اینترنت در شهرستان برطرف شود افزود: برخی نقاط 
در مسیرهای ارتباطی منتهی به بخش اسماعیلیه، 
ساردوییه و جبالبارز قطعی آنتن را داریم و تعدادی از 
روستاهای این شهرستان از اینترنت ۳Gو ۴G بی بهره 
اند که البته در این خصوص قول مساعدت مسووالن 

ذیربط را گرفته ایم .
وضعیت آنتن دهی در شهرستان جیرفت 

رصد می شود
رفیعی کارشناس مسوول نگهداری همراه اول جیرفت 
در مورد مشکالت آنتن دهی در شهرستان جیرفت به 
کاغذ وطن گفت: ما در سطح شهر شهرستان مشکل 
آنتن دهی نداریم و آنتن دهی همراه اول و به طور مرتب 
ارتباطات چک می شود، هم از مرکز و هم از شهرستان 
کنترل می شود و اگر کوچکترین مشکلی پیش بیاید به 
ما گزارش می دهند . رفیعی یادآور شد: این اواخر تنها 
دو بار آنتن دهی با مشکل روبرو شد، یک بار مشکل از 
سمت ساردوییه و یک بار هم  از سمت بم بود، به فاصله 
چند روز این اتفاق افتاده است  که اشکال از شبکه فیبر 
نوری بود و رفع شد. رفیعی در مورد مشکل آنتن دهی 
در شهرك عدالت جیرفت گفت:  ما در محدوده  این 
شهرك عدالت،۲ سایت تلفن همراه داریم، که  یکی 
در مرکز فنی و حرفه ای و یکی در اداره راه و شهرسازی 
است ، من این سایت ها را چک کردم و هیچ مشکلی  
وجود ندارد و هیچ آالرمی وجود  نداشته و با ظرفیت 
کامل در حال کار هستند.کارشناس مسوول نگهداری 
همراه اول در شهرستان جیرفت گفت: در سراسر ۲۴ 

ساعت سایت های  تلفن همراه کنترل  می شود، حتی 
اگر در هر نقطه ای از شهر یا روستا مشکل ترافیکی 
وجود داشته باشد، در سیستم  مانیتورینگ ما مشخص 
می شود که این نقطه افزایش ترافیک دارد و باید 
تقویت شود مثال اگر ظرفیت ۱۰۰ نفر باشد و ترافیک 
زیاد شود سیستم آالرم داده و به ما اطالع می دهند و 
ما بعد از بررسی، افزایش ظرفیت را برای آن منطقه در 
نظر می گیریم. رفیعی به اشاره به این نکته که بارندگی 
بر قطعی موبایل در شهرستان تاثیری ندارد، گفت: 
بارندگی زمانی تاثیر دارد که قطعی برقی  به وجود آید 
یا تگرگ شدید باشد و به مدت نسبتا طوالنی ببارد. این 
مورد هم فقط برای سایت های روستایی که رادیویی 
هستند،  پیش می آید که موقتا قطع شود، نه سایت 
شهری، که روی فیبر نوری هستند.   رفیعی تاکید کرد: 
اگر مشترکی همراه اولی با مشکل برخورد کند می تواند 
به سامانه ۹۹۹۰ مراجعه کند و مشکالت خود را چه در 
بحث آنتن دهی و چه شکایت مردمی  مطرح کنند. در 
سامانه کارشناس ثبت می کند و یک کد رهگیری می 
دهد که بتوان  چند روز آینده  با کد رهگیری پیگیر 
مشکل شد. ما در کیفیت آنتن دهی در سطح شهر 
جیرفت در وضعیت قابل قبولی قرار داریم. کارشناس 
مسوول نگهداری همراه اول در شهرستان جیرفت در 

پایان یادآور شد: منطقه انتهای شهرك بهشتی مقداری 
مشکل آنتن دهی وجود داشت که ما به دلیل شکایت 
مردم  پیگیر موضوع شدیم و و یک دکل نصب شد و 
ظرف یک ماه آینده به مدار اضافه می شود، مشکل این 

منطقه به طور کامل رفع می شود.
به زودی دکل جدیدی در خیابان بهشتی به 

مدار اضافه می شود
قاسمی رییس مخابرات شهرستان جیرفت، در مورد 
مشکالت ارتباطات موبایلی در این شهرستان  به کاغذ 
وطن گفت: چند وقت پیش یک فیبرنوری بین رابر 
و ساردوییه قطع شده بود و یک سری از سایت های 
منطقه که از طریق آن مسیر ارتباط بین شهرستان 
برقرار می شد، مختل شده بود بعد از چند ساعت مشکل 
رفع شد.  ما مانیتورینگ در کرمان و سیرجان هم چنین 
در تهران داریم.قاسمی یادآور شد: این سایت ها همراه 
اول پیمان کار دارند که  در صورت ایراد  با مدت زمان 
آن بیشتر از حد معمول جریمه می شوند من با پیمانکار 
هم صحبت کردم و گفت هیچ مشکلی در این زمینه در 
شهرستان وجود ندارد.  به گفته قاسمی، قرار است یک 
دکل جدید آنتن موبایل در انتهای بلوار بهشتی وارد 
مدار شود و چهار دکل دیگر نیز در شهرستان جیرفت 
نصب شود که دیگر در مرحله انتخاب پیمانکار هستند .

 وعده نصب چهار دکل مخابراتی در جیرفت
گله مندی شهروندان جیرفتی از مشکالت آنتن دهی تلفن همراه و عدم دسترسی به اینترنت، ادامه دارد

  نجمه سعیدی
دبیر تحریریه

نایب رئیس کمیسیون حقوقی 
و قضایی مجلس خطاب به مجلس

برای  انقالب  گفت:  دولت 
رساندن فرزندان خود به مرحله اعتماد 
عمومی، هزینه های بسیار داده لذا نباید این 
افراد را گوشه نشین کرد.به گزارش خبرنگار 
پارلمانی خبرگزاری تسنیم، یحیی کمالی پور 
نماینده جیرفت در مجلس شورای اسالمی 
 ۲۱ دیروز)یکشنبه،  علنی  نشست  در 
اردیبهشت( قوه مقننه و در نطق میان دستور 
خود با بیان اینکه تمام تالش خود را کردم تا 
در کنار خدمات الزم، اتحاد، وحدت و همدلی 
را برای ساکنان دو شهرستان حوزه انتخابیه 
فراهم و عقب افتادگی های ساختاری و 
زیربنایی را جبران کنم، گفت: گرچه نیت این 
خدمتگزار کوچک رفع مظالم بر موکلین خود 
و توسعه همه جانبه دیارم بوده اما در این 
مسیر با مشکالت و موانع فراوانی مواجه بودم 
و معتقدم اگر تدبیری اندیشیده نشود، 
مشکالت باز می گردد.وی تصریح کرد: به 
صراحت اعالم می کنم اینجانب فرزند انقالب، 
مقلد رهبری و پیرو والیت بوده و خواهم بود و 
در اثبات ادعای خود، ۲ هزار و ۷۰۰ روز 
اسارت، ۵۰ درصد جانبازی و ۲۴ سال خدمت 
صادقانه در دستگاه قضایی در مناطق محروم 
کشور را مستند دارم و اگر از جایگاه حقیقی و 
حقوقی ظلم و ستمی بر ما روا داشته شد که از 
ادامه خدمت باز بمانیم، این خیال خام و 
خواب بی تعبیر آرزومندان غلط انداز خواهد 
بود که از خط انقالب، نظام و رهبری لحظه ای 
عقب نشینی کنیم و در این راستا بر آن عهدی 
که بسته ام پایدار می مانم.نماینده جیرفت در 

مجلس در ادامه با بیان اینکه انقالب برای 
اینکه فرزندان خود را به این مرحله از اعتماد 
عمومی برساند تاوان سنگینی داده است، 
اظهار داشت: از این رو به راحتی فرزندان 
انقالب را کنار نگذاشته و گوشه نشین نکنید 
که خواسته و ناخواسته آب در آسیاب دشمن 
ریخته و همراه آنها شوید.کمالی پور افزود: از 
خصوص  به  جمهور  رئیس  معاونان 
حسینعلی امیری و وزرای کابینه که به 
شهرستان های جیرفت و عنبرآباد سفر 
کردند و منشأ تحوالت عظیمی برای منطقه 
و مردم شدند، تشکر می کنم همچنین از 
مسئوالن اجرایی استان کرمان، شهرستان 
های جیرفت و عنبرآباد که در همه حال در 
کنار این خدمتگزار از هیچ کوششی دریغ 
نکردند، سپاسگزارم.وی اضافه کرد: از ائمه 
جمعه عنبرآباد، بلوك، محمدآباد و درب 
بهشت و همه اقشار و صنوف و خانواده معظم 
شهدا، اسرا، ایثارگران، پیشکسوتان جهاد و 

شهادت، سپاه، نیروی انتظامی و امنیتی و 
اطالعاتی و اصحاب رسانه که در این ۴ سال 
اینجانب را یاری کردند تشکر می کنم.کمالی 
پور ادامه داد: در آخرین روزهای خدمت از 
مسئوالن کشور، رئیس جمهور، وزرای 
کشاورزی و صنعت می خواهم به داد 
کشاورزان مظلوم جنوب استان کرمان 
برسید که روزهای سختی را پشت سر می 
گذارند.نایب رئیس کمیسیون حقوقی و 
قضایی مجلس شورای اسالمی در پایان 
خاطرنشان کرد: همچنین باید دست واسطه 
ها از بازار خودرو قطع شده و هیأتی به 
شهرستان جیرفت اعزام کنند و عملکرد ۳ 
ساله شورای شهر و شهرداری جیرفت را 
ارزیابی و جلوی ساخت و سازهای غیرمجاز 
مصالی جیرفت را بگیرند که خیانت در 
منطقه است همچنین از زحمات کادر 
درمان برای مقابله با ویروس کرونا تشکر می 

کنم.

اســتاندار کرمان گفت: مشــکل فروش و قیمت 
محصوالت کشاورزی جنوب کرمان رفع نشده و 
استانداری با پیگیری مستمر و برگزاری چندین 
نشســت کاری و غیرکاری دغدغه رفع مشکالت 

مردم این خطه را دارد.
محمدجواد فدائی روز شنبه در شورای توسعه و 
برنامه ریزی استان کرمان افزود: برخی مشکالت 
کشــاورزان جنوب این اســتان در گروه کاری و 
کارگروه مربوطه رفع نمی شــود کــه به معنی 
این اســت اعضای کارگروه ها کارها را به صورت 

مناسب انجام نمی دهند.
وی ادامه داد: در جایی که کارها انجام نمی شود 
جلساتی توسط شورای برنامه ریزی و توسعه این 

استان برگزار و مشکالت را رسیدگی می کنیم.
اســتاندار کرمــان گفت: اگــر برخــی راه ها به 
علت شیوع ویروس کرونا بســته نمی شد امروز 
محصــوالت کشــاورزی و گوجه روی دســت 

کشاورزان باقی نمی ماند.
وی بیان داشت: کارگروه های شورای برنامه ریزی 
و توســعه کرمان اختیارات خود را به گروه های 
کاری زیر مجموعه تفویض کنند و مصوبات دارای 
فوریت، به صورت مستقیم به شورای برنامه ریزی 

و توسعه این استان وارد شود.
فدائی تصریح کرد: فرصت های شغلی موجود در 
کاریابی ها پر نمی شود که کارگروه اشتغال باید 

این مشکل را کارشناسی کند.
2۰ سند توسعه کرمان به تصویب رسید

وی اضافه کرد: شــورای توســعه و برنامه ریزی 
استان کرمان در سال گذشته ۲۰ سند توسعه را 

تدوین و تصویب کرده است.
استاندار کرمان ادامه داد: ۲۶ هزار میلیارد تومان 
پروژه در این استان بهره برداری شده که بخشی 

از ۱۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری 
استان در سال ۹۸ تیز مربوط به این طرح ها است.
وی گفت: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اســتان کرمان عالوه بر اقــدام در زمینه احکام 
غیربودجــه ای، وظایف دســتگاه های اجرایی را 
مشخص و گزارشــی در این خصوص به شورای 

برنامه ریزی و توسعه ارائه کند.
همکاری خیران کرمانی در توسعه و 

محرومیت زدایی استان
فدائی ضمن تبریک ســالگرد والدت امام حسن 
مجتبی )ع( و روز تکریم خیران عنوان کرد: حضور 
و کمک خیران با وضعیت مالی دولت ها ارتباطی 
ندارد و در اسالم بر مشارکت خیران تاکید شده و 
حتی کشورهای پیشرفته نیز نقشی مهم برعهده 
دارند و اقدامات موثر و بزرگی در راستای توسعه و 

محرومیت زدایی انجام می دهند.
وی با اشــاره به فعالیت خیران در استان کرمان 
در حوزه های مختلف تصریح کرد: خیران استان 
کرمان برای اجرای طرح های مدرســه سازی در 
سال ۹۶ مبلغ ۲۲ میلیارد تومان تعهد کردند در 
حالی که بودجه عمرانی استانی نوسازی مدارس 

۳۰ میلیارد تومان بود و همکاری اقتصادی خیران 
در مقابل میزان بودجه آن سال مبلغ قابل توجهی 

محسوب می شود.
استاندار کرمان با بیان اینکه در سال ۹۷ خیران 
۳۲ میلیارد تومان تعهد کردند و بودجه اســتانی 
نوســازی مدارس ۳۶ میلیارد تومان بوده است 
گفت: در سال گذشــته نیز تعهد خیران مدرسه 
ساز در استان کرمان ۹۷ میلیارد تومان و بودجه 
استانی نوسازی مدارس ۲۱ و نیم میلیارد تومان 

بود.
وی افزود: در بخش اعتبارات ملی مدرسه سازی 
طی سال های گذشته رشــد خوبی داشته ایم به 
طوری که در سال های ۹۷ و ۹۸ نسبت به سال ۹۶ 
پنج برابر رشد را شــاهد بودیم و در سال ۹۷ پنج 
برابر سال ۹۶ در ساخت کالس در استان کرمان 

توسط خیران کار شده است.
فدائی عنوان کرد: سال ۹۸ میزان ۲۰ درصد بیش 
از سال ۹۷ کالس درس در استان کرمان احداث 
شده که نشان می دهد خیران نقشی تاثیرگذار در 
توسعه استان دارند لذا امیدواریم به این کمک ها 

همچنان ادامه یابند.

ساخت و سازهای غیرمجاز مصالی جیرفت، خیانت مشکالت کشاورزان جنوب کرمان پیگیری می شود
به منطقه است

مهر - معاون مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: در ستاد اقتصاد 
مقاومتی استان کرمان ۲۵۱ پروژه با ۱۱ هزار میلیارد تومان اعتبار در 
راستای جهش تولید پیش بینی شده است.مهرداد محمدی سلیمانی در 
گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سال »جهش تولید« اظهار کرد: در ادبیات 
توسعه فرآیند »جهش تولید« با آغاز حرکت خیز اقتصادی برابری می کند 
و بر این اساس باید برنامه ریزی های الزم را انجام دهیم.وی با اشاره به بیانات 
مقام معظم رهبری در خصوص سال جهش تولید گفت: در فرمایشات 
ایشان تاکید شده است که باید تغییر محسوس در زندگی مردم رخ دهد 
که نیاز به برنامه ریزی دقیق در این زمینه داریم.محمدی سلیمانی با اشاره 
به اینکه استان کرمان در ستاد اقتصاد مقاومتی بحث جهش تولید را پیش 
می برد، افزود: این کار در دو سطح پیش می رود که یک مورد بحث سرمایه 
گذاری است. با توجه به محدودیت منابع ضرورت دارد یکسری اولویت ها 
در سرمایه گذاری را مدنظر قرار دهیم.معاون آمار و اطالعات مدیریت و 
برنامه ریزی استان کرمان ادامه داد: در این راستا یکسری پروژه ها در ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای دستگاه ها و بخش خصوصی تدوین شده 
است.وی گفت: بر این اساس حدود ۲۵۱ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۱ هزار 
میلیارد تومان برای سال ۹۹ پیش بینی شده است که ۳۵ درصد آنها مربوط 
به بخش دولت و مابقی مربوط به بخش خصوصی است.محمدی سلیمانی 
تصریح کرد: این پروژه ها به نحوی هستند که بحث جهش تولید را از منظر 
سرمایه گذاری پیش می برند، در کنار آن بحث ۱۱۰ واحد تولیدی راکد و 
نیمه فعال در ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح شده است که باید ساز و کار برای 

فعال کردن آنها مدنظر قرار گیرد.

گزارش
ایرنا

2۵۱ پروژه برای جهش تولید
 در کرمان پیش بینی شده است

معاون بهداشت 
علوم پزشکی جیرفت:

 باید زندگی با کرونا 
را یاد بگیریم

 به گفته  مسووالن مخابرات جیرفت آنتن دهی در سطح شهر جیرفت مشکلی ندارد

امین باقری، فرماندار ریگان به خبرنگار مهر می گوید: در طول سال های اخیر خدمات زیادی در شهرستان 
ریگان شده اما حقیقت این است که محرومیت در شهرستان بسیار زیاد است و کار باید به صورت جهادی 
در منطقه انجام شــود.وی می افزاید: نمی توانیم بگویم هیچ کاری در شهرستان انجام نشده اما حقیقت 
این است که با توجه به محرومیت های قابل توجه در شهرستان باید امکانات و تجهیزات بیشتری هم در 
اختیار قرار گیرد تا بتوانیم کار را به صورت جدی تر پیش ببریم.فرماندار ریگان می گوید: ۹۰ درصد راه های 
شهرستان خاکی اســت و امکان رفت و آمد در آنها برای خودروهای عادی وجود ندارد، ما از مسئوالن 

می خواهیم برای خدمات رسانی به مردم و رفع محرومیت اعتبار الزم را به ریگان اختصاص دهند.
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششـدانگ مياه ومزرعه همقاوند )ردیـف 5( پالک 130 
بخـش 8 کرمـان فاقـد مسـاحت واقـع در کوهپایه روسـتای 
همقاوند سـیمک مورد تقاضای سه دانگ مشـاع اداره اوقاف 
و امور خیریه شهرسـتان ناحیه 2 اسـتان کرمان ) موقوفه کربالیی صادق( 
یـک نوبـت از تحدیـد حـدود خـارج گردیده و نیاز بـه تحدید حـدود دارد و 
اعمـال تبصـره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسـر نمی باشـد لذا حسـب 
درخواسـت مالـک مشـاع وارده بشـماره 1101/1254-99/2/8 بدینوسـیله 
آگهی تحدید حدود آن منتشـر و عملیات تحدیدی آن از سـاعت 8 صبح 
روز 99/3/21 در محـل شـروع و بعمـل خواهد آمد لـذا به مالک )مالکین 
امـالک مجـاور( رقبه مزبور اخطار میگـردد که در موعد مقـرر در این اعالن 
در محـل وقـوع ملک حاضـر و در صورت عدم مراجعـه مجاورین عملیات 
تحدیـدی بـا معرفـی مالـک انجـام و چنانچـه کسـی بـر حـدود وحقـوق 
ارتقاقـی آن اعتراضی داشـته باشـد بر طبق مـاده 20 قانـون حداکثر ظرف 
مـدت 30 روز پـس از تنظیـم صورتمجلس تحدیدی اعتـراض خود را کتبا 
بـه ایـن اداره اعـالم نماینـد و ظرف مدت یک مـاه از تاریخ اعـالم اعتراض 
مهلـت دارنـد تـا بـه دادگاه صالحه مراجعه و اقـدام به تقدیم دادخواسـت 
نمـوده و رسـید تقدیـم دادخواسـت را از دادگاه اخـذ و به این اداره تسـلیم 
نماینـد بدیهـی اسـت پس از گذشـت مهلت یاد شـده و ارائـه گواهی عدم 
تقدیم دادخواسـت از سـوی معترض توسـط متقاضی ثبت عملیات ثبتی 
بنـام وی ادامـه خواهـد یافت و هیچگونـه ادعائی مسـموع نخواهد بود.م 

الف 141- تاریخ انتشـار :: یکشـنبه 1399/2/22
عیسی حافظی فر-رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه1 کرمان 
از طرف ، مصیب افشارمنش

حصر وراثت 
خصـوص  در  احترامـا 
دادخواسـت تقدیمی خواهان 
بـه  ایالغـی  طیـاری  مهـران 
خواسته حصروراثت توضیح داده شادروان 
فرزندمرحـوم  ایالغـی  طیـاری  صفـدر 
ملـی3031560205در  شـماره   حیدربـه 
نمـوده  تاریخ1399/02/02دررودبارفـوت 
ووارث حیـن فـوق عبارتنـد از :1- مهـدی 
طیـاری ایالغـی فرزنـد صفـدر 2- مهـران 
طیـاری ایالغی)فرزنـدان پسـر متوفـی ( 
3- مـژگان طیـاری ایالغـی فرزنـد صفدر 
)فرزنـد دختـر متوفـی (4فرحنـاز طیاری 
)همسـر  اکبـر  علـی  فرزنـد  بردسـیری 
دائمـی (5- مـاه صدیـان طیـاری فرزنـد 
احمـد )مـادر متوفـی (لـذا مراتـب یـک 
نوبـت در روزنامـه کثیـر االنتشـار محلـی 
آگهـی میشـود چنانچـه کسـی اعتـراض 
نـزد  ازمتوفـی  نامـه  وصیـت  یـا  دارد 
اشـخاص باشـد یـک مـاه از نشـر آگهـی 
بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر 

خواهـد شـد .
 رئیس شوراحل اختالف شماره دو –بهروز 
عربی .م  الف :869

حصر وراثت 
ملـی  شـماره  بـه  بونـگ  نـژاد  احمـد  خدامـراد  اقـای  احترامـا 
5369393788دادخواسـتی بـه شـورا داده انـد کـه تقاضـای انحصـار وراثـت 
شـادروان )بلقیـس جاللـی پور(دارنـد و ورثه ایشـان جهـت درج در روزنامه بدین 

. باشـند  مـی  شـرح  
1-خدامراد احمد نژاد بونگ فرزند دادکریم به شماره ملی 5369393788)همسر مرحوم (

2-سمیره احمد نژاد بونگ به شماره ملی 5360231424فرزند خدامراد) فرزند مرحوم (
3-عادل احمد نژاد بونگ به شماره ملی 5360375736فرزند خدامراد) فرزند مرحوم (
4-عارف احمد نژاد بونگ به شماره ملی 5360169346فرزند خدامراد) فرزند مرحوم (

5-زهرا احمد نژاد بونگ به شماره ملی 5360711760فرزند خدامراد) فرزند مرحوم (
شواری حل اختالف بخش جازموریان .م الف 867

حصر وراثت 
احترامـا خواهشـمند اسـت بـا توجـه بـه دادخواسـت رخسـاره ناروئی به شـماره 
ملـی 5360096810 بـه طرفیـت ورثـه مرحوم اکبر سـابقی نـژاد فرزند دین محمد 
بـه شـماره ملی5369916381بـه خواسـته حصـر وراثـت خواهشـمند اسـت ورثه 
مرحـوم در یـک نوبـت روزنامـه چـاپ شـود کـه چنانچـه ورثـه ای دیگر یـا وصیت نامـه ای در 
دسـت کسـی باشـد بـه این شـورا مراجعه نمائیـد ودر غیر اینصـورت گواهی حصـر وراثت صادر 

خواهـد شـد .ورثه :
1-صغرا حاجب فرزند غالمرضا به ش ملی 3030049987)مادر (

2-رخساره ناروئی فرزند پیر بخش به شماره ملی 5360096810)همسر (
3-شعیب سابقی نژاد فرزند اکبر به ش ملی 5360692499

4-فاطمه سابقی نژاد فرزند اکبر به ش ملی 5360564385)فرزند ان (
شوراحل اختالف –بخش جازموریان –868

مجید خوبی زاده گفت: طبق اعالم ستاد هماهنگی کانون های مساجد 
کشور، سهمیه سال ۹۸ ستاد هماهنگی کانون های مساجد جنوب کرمان 
برای تاسیس کانون فرهنگی هنری ۴۰ کانون بوده که طی ۲ مرحله مجوز 
تاسیس این کانون ها صادر شد.»مجید خوبی زاده« در گفت و گو با خبرنگار 
خبرگزاری شبستان از کرمان جنوب، گفت: طبق اعالم ستاد هماهنگی 
کانون های مساجد کشور، سهمیه سال ۹۸ ستاد هماهنگی کانون های 
مساجد جنوب کرمان برای تاسیس کانون فرهنگی هنری ۴۰ کانون 
بوده که طی ۲ مرحله مجوز تاسیس این کانون ها صادر شد.مدیر ستاد 
هماهنگی کانون های مساجد جنوب کرمان افزود: در نخستین مرحله 
که در سال گذشته بود مجوز تاسیس تعداد ۳۵ کانون و اکنون نیز مجوز 
تاسیس ۵ کانون فرهنگی هنری دیگر صادر شده است.وی بیان کرد: در 
سهمیه اخیر مجوز تاسیس ۳ کانون فرهنگی هنری در شهرستان جیرفت 
و ۲ کانون فرهنگی هنری در شهرستان قلعه گنج را از سوی ستاد هماهنگی 
کانون های مساجد کشور اقدام کردیم.خوبی زاده عنوان کرد: کانون های 
فرهنگی هنری فاطمه الزهرا )س( و شهید ابراهیم هادی در شهر جیرفت، 
رقیه )س( در روستای فردوس اسفندقه از توابع شهرستان جیرفت و کانون 
های فرهنگی هنری شهید ابراهیم جاللی در روستای تمگران و شهید 
سهو احمدی در روستای رستم آباد از توابع شهرستان قلعه گنج، ۵ کانون 

فرهنگی هنری هستند که به تازگی مجوز آنها صادر شده است.

صدور مجوز تاسیس 4۰ کانون 
فرهنگی هنری

عبدالمهدی رنجبر-شهردار ماهان

آگهی مزایده زمین
شهرداری ماهان باستناد مجوز شورای محترم اسالمی شهر ماهان به شماره صورتجلسه 

21 مورخ 98/9/3 ، در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 29 قطعه زمین واقع در هفت باغ شهرک 
آبشار طالیی از زمینهای متعلق به شهرداری از طریق مزایده عمومی با شرایط ذیل اقدام نماید :

-دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/2/20 لغایت 99/2/30 در ساعات اداری
-مهلت تحویل پیشنهادات تا آخر وقت اداری 99/3/1

-محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات واحد امور مالی شهرداری میباشد. 
-بازگشایی پاکات مزایده مورخ 99/3/3 در محل دفتر شهرداری 

-در صورتیکه نفرات اول تا سوم شرکت کننده از انجام معامله خودداری نمایند سپرده 
شرکت در مزایده آنان

به ترتیب به نفع شهرداری ضبط میگردد .
- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .

- سایر اطالعات و جزییات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج می باشد .
- شرایط فروش بصورت نقد میباشد. 

-کلیه هزینه های متعلقه اعم از درج اگهی - کارشناسی - نقل وانتقاالت دفاتر رسمی و 
بعهده برنده مزایده میباشد.

نوبت دوم
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ایمیل تحریریه: 
kaghazevatan@gmail.com
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kaghazevatan.adv@gmail.com 

مدیر اجرایی: حمید باقری 
مدیر داخلی: سمیه خدیشی
دبیرتحریریه: نجمه سعیدی
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نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست . 
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کتاب دیوار
 مجموعه ای از داستان های کوتاه نوشته ی ژان پل سارتر و 
تعدادی دیگر از نویسندگان برجسته ی دنیا است که توسط 
صادق هدایت به فارسی بازگردانده شده است. داستان دیوار، 
اولین قصه از این مجموعه، سه زندانی سیاسی را در شب 
قبل از اعدامشان به مخاطب معرفی می کند. زوال ذهنی 
این شخصیت ها از نقطه نظر دکتری مهربان که انگار برای 
تسلی دادن به آن ها آن جاست، با جزئیاتی زیبا و در عین 
حال دلهره آور به تصویر کشیده می شود. همزمان با نزدیکتر 
شدن صبح، شخصیت ها بسیار قبلتر از شلیک شدن اولین 
گلوله به سویشان، از دیوار میان مرگ و زندگی عبور می کنند. 
این تصویر درخشان از زندگی در رنج، ُحسن َمطلَعی است بر 
مجموعه داستان هایی که اندوه جهان مدرن را در زندگی افراد 
ساکن در آن بازتاب می دهند.قسمت هایی از کتاب دیوار/ 
نزدیک سه ساعت طول کشید. من منگ شده بودم و سرم 
خالی بود. ولی اتاق گرم بود و روی هم رفته می چسبید: آخر 
از بیست و چهار ساعت پیش مّتصل لرزیده بودیم. نگهبان ها 
زندانی ها را یکی یکی جلو میز می بردند. آن وقت آن چهار نفر 
اسم و شغلشان را می پرسیدند. معموال کار را همین جا تمام 
می کردند، یا احیانا دیگری هم از این رو و آن ور می پرسیدند: 
»تو توی خراب کاری انبار مهمات دست داشتی؟« یا: »صبح 
روز نهم کجا بودی و چه کار می کردی؟« به جواب ها گوش 
نمی دادند یا وانمود می کردند که گوش نمی دهند. یک لحظه 
ساکت می ماندند و توی هوا نگاه می کردند و بعد مشغول 
نوشتن می شدند. از تام پرسیدند که آیا واقعا در بریگاد بین 
الملل خدمت می کند. تام نمی توانست حاشا بکند، چون 

کاغذهایی توی جیب هایش پیدا کرده بودند.

فیلم چهارشنبه سوری
سیمین: قرارمون این بود؟! مرتضی: اگه این چیزا قول و قرار برمیداشت که من 

حال و روزم اینجوری نبود!

دیالوگ
به نام پدر/فیلمی زندگی نامه ای محصول ۱۹۹۳ به کارگردانی جیم شریدان 
است.به نام پدر نمایشی سینمایی از داستان واقعی افرادی است که بی گناه به 

انجام بمب گذاری شدند.

فیلم
جورابین/ یکی از بازی های سنتی و تفریح های قدیمی در شب های بلند پاییز و 
زمستان است که بیشتر جنبه ی سرگرمی دارد. این بازی در حال حاضر هم در 

بین مردم رایج است...

بازی های محلی

تا شب نرسیده
به شهر بیا

از نبودَن ت
.

دیوانه میشود شب ها
نیما معماریان

عکس:  الهام منصف
راه اندازی نخستین سامانه کشوری 

مشاوره تلفنی اوتیسم

 ایرنـا - مدیـر عامـل انجمـن اوتیسـم ایـران از راه انـدازی نخسـتین سـامانه کشـوری 
مشـاوره تلفنـی اوتیسـم )هلـپ الیـن( بـا شـماره ۰۲۱۴۸۰۸۵ خبـر داد و گفـت: این 
خط تلفن، خط سـی شـماره ای اسـت که افـراد در خـارج از ایران نیـز می تواننـد با آن 

تمـاس بگیرنـد.
سـعیده صالـح غفـاری روز یکشـنبه در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایرنا افـزود: بـا توجه به 
اینکـه خانواده هـای اوتیسـم که حداقل هـزار خانـواده در ایران هسـتند به طـور کامل 
شناسـایی نشـده انـد و بسـیاری از آنهـا در اقصـی نقـاط کشـور بـه امکاناتـی از جمله 
امکانات توانبخشـی، مشـاوره، مشـاوره های حقوقی و قانونی و همچنین مشـاوره های 
زناشـویی دسترسـی ندارند، انجمن اوتیسـم ایـران تصمیم گرفـت زیرسـاختی فراهم 
کند تا خدمـات حداقلـی مشـاوره ای مورد نیـاز خانـوواده هـای دارای اوتیسـم را ارائه 

دهـد.
وی ادامه داد: این سـامانه کشـوری از صبح تا عصـر و در مراحل بعدی به صورت شـبانه 
روزی، نیازهـای مشـاوره ای خانواده های اوتیسـم و افـراد وابسـته به خانواده اوتیسـم 

را پاسـخگو خواهد بود.
مدیر عامل انجمن اوتیسـم ایران خاطرنشـان کـرد: با توجه به شـیوع یـک در ۵۷ تولد 
اوتیسـم در کل جهان طبق آخرین آمار اعالم شـده سـال ۲۰۲۰ میالدی و همچنین با 
توجه به اینکه بسـیاری از افراد خانواده در سراسـر کشـور سـئواالت رایجی دارند و می 
خواهند بدانند علـت و عوامل پیدایش اوتیسـم، نقـش ژن در پیدایش اوتیسـم، عوامل 
خطـر و نحوه درمـان، چیسـت و همـکاران انجمـن او تیسـم ایران در سـامانه مشـاوره 

کشـوری این سـئواالت را پاسـخ می دهند.
غفاری تاکید کـرد:  ارائه خدمات مشـاوره تلفنی اوتیسـم رایگان اسـت و مجموعه مالی 

پاسارگاد و شـرکت های وابسـته به آن در راه اندازی آن مشـارکت داشته اند.
والدین متخصص در مشاوره تلفنی اوتیسم

مدیـر عامل انجمن اوتیسـم ایـران گفـت: پاسـخگویی تلفنی مشـاوره اوتیسـم انجمن 
در چهار الیـه فعالیـت دارد؛ در الیه اول، کارشناسـان رشـته های مـددکاری اجتماعی 
پاسـخگو هسـتند، در الیـه بعـدی متخصصان حـوزه هـای روانشناسـی و توانبخشـی 
شـامل کاردرمـان، گفتـار درمـان و روانشـناس، مشـاوره هـای روان شـناختی را ارائه 

مـی دهند.
غفاری افـزود: در الیه سـوم، خـود والدین متخصـص، خدمـات مشـاوره ای را ارائه می 
دهند که ایـن بخش از جهاتـی جذابیـت دارد و مورد اسـتقبال قرار گرفته چون کسـی 
که بـا آنهـا صحبـت مـی کنـد عـالوه براینکـه تخصصـی در ایـن رشـته هـا دارد، والد 

اوتیسـم نیز اسـت و تجربه داشـتن فرزنـد اوتیسـم را دارد.
وی اضافه کرد: در الیه چهارم سـامانه تلفنی اوتیسـم نیز متخصصان شـامل روانپزشک 
کودك و نوجوان،  مشـاور و کارشـناس حقوقـدان و وکیلی که با حوزه اوتیسـم و چالش 

و معضالت آن کامال آشـنا اسـت، حضور دارند.
به گفتـه غفـاری، متخصص اطفـال، متخصص غـدد و روانپزشـک عمومی نیـز در حال 

اضافه شـدن به این فهرسـت هسـتند.
مدیـر عامـل انجمن اوتیسـم ایـران با بیـان اینکـه سیسـتم مشـاوره تلفنی اوتیسـم از 
جدیدترین سیسـتم هـای حرفه ای اسـت، افـزود: این سیسـتم، تمـام شـرایط الزم را 
بـرای درج اطالعات و گرفتن خروجی الزم مانند تجمیع مشـکالت و اسـناد و اطالعات، 
نظرسـنجی و تبدیـل اطالعات بـه محتوا بـرای ادامـه رونـد شناسـایی و غربـال و ارائه 

خدمات توانبخشـی، دارد.
غفاری با بیـان اینکـه این سیسـتم تمـام آنچه را کـه یک خانـواده اوتیسـم بـه آن نیاز 
دارد، جمـع آوری می کنـد، گفت: هرچـه اطالعات قوی تر باشـد می توان در سیاسـت 
گـذاری ها بهتـر عمل کـرد و با ایـن اطالعات می تـوان به نهادهـای دولتـی کمک کرد 
تا براسـاس نیـاز خانـواده هـای اوتیسـم، برنامـه ریـزی درازمدت بـرای آنان در شـکل 
های مختلف درمانی، توانبخشـی، فرهنگی، اجتماعی، قانونی و حقوقی داشـته باشـند.
وی از رسـانه هـا و شـبکه هـای اجتماعی خواسـت تا سـامانه تلفنـی اوتیسـم را هرچه 
بیشـتر بـه مـردم معرفـی کننـد و افـزود: در شـرایط کنونـی کرونا کـه امـکان مراجعه 
حضوری خانواده به مراکز درمانی، توانبخشـی و مشـاوره ای میسـر نیسـت، بـا معرفی 
این سـامانه می توان کاری کرد که ایـن خانواده هـا از حداقل های ارتباطی و آموزشـی 
محروم نشـوند.  ه گـزارش ایرنا، اوتیسـم یـا درخودماندگی یک اختالل عصبی رشـدی 
با شـاخص هـای نقـص در ارتبـاط اجتماعـی، رفتارهـای کلیشـه ای، مشـکالت درك 

شـناختی و خزانـه رفتـاری، حرکتـی و کالمی محدود اسـت.
سـازمان ملل متحد دوم آوریل)۱۴ فروردین( را روز جهانی آگاه سـازی درباره اوتیسـم 

نامگذاری کرده اسـت.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

قبه سبز کرمان
قبه سبز یکی از بناهای تاریخی کرمان است 
که سابقه آن به دوره حاکمیت قراختاییان در 

حدود ۷۸۰ سال پیش ) تقریباً ۶۵۰هجری قمری( می رسد.

 پولک دوزی
پولک دوزی عبارت است از نصب پولک های 

طالیی و گاه طالی خالص بر روی پارچه 
ابریشمی یا پنبه ای که گاهی نیز ممکن است همراه با گلدوزی ، منجوق ، 

سرمه ، ملیله ، ابریشم و سنگ مراوید صورت گیرد .

در سال گذشته در چنین روزی کاغذ وطن 
از خطرساز بودن جاده دلفارد 

نوشت.

جاذبه

صنایع

سال گشت

آوای محلی           

مث بادی که سر گرما خرابی که کشاریمون

اپیچِه تُو سُرم فکر و خیال بدبیاریمون

هلوهالوبخون دنیازمین ُرهِک خودی َکندی

خشم دل واّمروکی گه دگه نابو براریمون

پِسنَتک بوده درُدنُم گجیگم ِدرشنِه خواری

بسی لوُگشنه بو کرده، مزن زخُمن کاریمون

شواِر تُو دلُم غرصه گروهِک درد رو سینَه م

دلت ییر ناکهه دنیا، مکن گیشته میاریمون

گرهنی کوته تُو ماسگ اگیِز َششَدرو حیرون

اَداُدم تو دلم گندوح اَرو ای شهر خواریمون

چلیم دردنُم چاخه زدم سستوُکن ایغرصه

اتی حک ناحک دایه که نارو رو تهاریمون

گجاووُکم نَکن دنیا هنو سیسرککو منُدم

بهل تا دم بیامی م، بَِر ای ده کنارمیون

بَِد عذِردلُم اُمشودو دونگ ایباگ چشمونت

ببو مثِل کدیم اي نو رواِل خوه براریمون

شاعر : جهان فیروزی )نوک عمو(

         در توییتر چه می گویند؟

تمدیــد موعدهای مقــرر در قوانین مالیاتــی تا پایان 
شهریور ۹۹

بازگشایی مدارس با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی 
انجام میشود

شبکه ملی بیماران خاص تشکیل می شود.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
مناقصه واگذاری امور تهیه، توزیع و طبخ غذا بیمارستان امام حسین)ع( ارزوئیهدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان 

شماره مناقصه 11/12/3/99دانشگاه علوم پزشکی کرمان دستگاه مناقصه گزار

امور امور تهیه، توزیع و طبخ غذا بیمارستان امام حسین)ع( موضوع مناقصه 
دریافت اسناد: 

الف( سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت 
www.setadiran.ir

ب(پایگاه ملی مناقصات  
http://iets.mporg.ir
)صرفا جهت مشاهده(

4/259/022/284برآورد یکساله )ریال(
212/951/114تضمین شرکت در مناقصه )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 14:30دریافت اسناد 
 روز دوشنبه مورخ 99/2/29

آخرین مهلت بارگزاری اسناد و پیشنهادها در سامانه 
تا ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 99/03/11ستاد ایران

از ساعت 12:00 روز دوشنبه مورخ 99/03/12بازگشایی پیشنهادها

ضمنا جلسه توجیهی در ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ 99/2/31 در محل شبکه بهداشت و درمان شهرستان ارزوئیه برگزار خواهد شد.
محل تسلیم فقط پاکت الف)تضمین شرکت در مناقصه(: کرمان- ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست

)هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.(

شناسه: 840719

نوبت اول


