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تومــان  500 قیمــت              1399 اردیبهشــت   24 چهارشــنبه         738 پیاپــی  شــماره  چهــارم           ســال 

وزیر آموزش و پرورش:

دریافت هرگونه وجه در مدارس دولتی 
در زمان ثبت نام، غیر قانونی است
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کرونا بومی و شرایط 
جنوب شکننده شد

 به گفته مدیر کل راهداری جنوب استان، کنترل های بهداشتی برای جلوگیری از شیوع کرونا، بر کامیون های 
حمل بار وارد شده به منطقه اعمال می شود

مزرعه استخراج ارز 
دیجیتال در کرمان 

کشف شد

آغاز ثبت نام کارفرمایان برای 
دریافت وام کرونا از امروز

آتش سوزی عمدی 
در کرمان سه قربانی 

گرفت
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کرونا همچنان 
در کرمان قربانی 

می گیرد

اجاره بهای اماکن ورزشی 
و تفریحی شهرداری 

کرمان بخشوده شد

در ۲۴ ســاعت 
 ۲۶ گذشــته 

مورد ابتال به کووید۱۹ در اســتان کرمان 
شناسایی شــده اســت.موارد جدید به 
تفکیک حوزه دانشگاه های علوم پزشکی 
استان:حوزه علوم پزشــکی کرمان: ۱۷ 
نفر،حوزه علوم پزشــکی بم: ۵ نفر،حوزه 
علوم پزشکی رفسنجان: ۲ نفر،حوزه علوم 
پزشــکی جیرفت: ۲ نفر.از موارد جدید 
۱۴ نفر مرد و ۱۲ نفرشــان زن هســتند. 
در ۲۴ ساعت گذشــته ۱ مورد فوتی در 
شهرستان کرمان ثبت شده است. بدین 
ترتیب تعداد کل جان باختگان در استان 

به ۵۹ نفر رسید.

دادستان عمومی و انقالب کرمان 
از دستگیری عامل حریق عمدی 

یک واحد مسکونی در کمتر از ۵ ساعت خبر داد و گفت: 
در این حادثه سه نفر جان خود را از دست داده اند و یک 

نفر نیز به شدت مجروح شده است.
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آتش دامن دهکهان را گرفت
2 3

فرمانده انتظامی استان کرمان از شناسایی یک 
مزرعه استخراج ارز دیجیتال و کشف ۸۶ دستگاه 

ماینر از یک کارگاه خبر داد و گفت: این دستگاه ها با استفاده از انشعاب برق 
غیرمجاز کار می کردند که کشف و جمع آوری شدند.

بنابر اعالم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فرآیند 
ثبت نام کارفرمایان برای دریافت وام کرونایی از 

روز چهارشنبه) ۲۴ اردیبهشت ماه( آغاز می شود.ارسال پیامک هایی از سوی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بیش از یک میلیون واحد اقتصادی 
که به شدت در اثر شیوع ویروس کرونا آسیب دیدند از پنجشنبه گذشته 

آغاز شده ادامه دارد.

صفحه2 را 
بخوانید

صفحه1 را 
بخوانید

دو نمایش از کرمان به جشنواره 
»جایزه بزرگ سرو« راه یافتند

کرونا همچنان در کرمان 
قربانی می گیرد

آتش سوزی عمدی در کرمان 
سه قربانی گرفت

۱۲۰ مدرسه در کرمان ساخته می شود

افزایش چشمگیر موارد کرونا در استان کرمان

آغاز ثبت نام کارفرمایان برای دریافت وام کرونا از امروز
مسـئول واحدهنرهـای نمایشـی 
حوزه هنری انقالب اسـالمی اسـتان 
کرمـان از راهیابـی نمایش »آن سـه 
نفر « و »شلشـاک« بـه مرحله نهایی 
جشـنواره جایـزه بـزرگ »سـرو« 

خبـر داد.
بابـک دقیقـی اعـالم کـرد: نمایـش 
»آن سـه نفـر« بـه کارگردانـی علـی 
پژمـان  نویسـندگی  و  صمصامـی 
شـاهوردی از شهرسـتان کوهبنـان 
موفـق بـه راهیابـی بـه این جشـنواره 
نمایـش خیابانـی  افـزود:  شـد.او 
و  نویسـندگی  بـه  »شلشـاک« 
کارگردانـی پـدرام شـیخ مظفـری از 
تولیـدات حمایت شـده توسـط واحد 
هنرهای نمایشی حوزه هنری انقالب 

اسـالمی اسـتان کرمان هم به مرحله 
نهایی جشـنواره جایزه بزرگ »سرو« 

راه یافـت.
او گفـت: ۲۵۰ اثـر بـه دبیرخانـه 
جشـنواره جایزه بزرگ»سـرو« ارسال 
شـده که از این تعداد ۵۴ اثر نمایشـی 
به مرحلـه نهایی راه یافتنـد.وی اضافه 
کـرد: برگـزاری اختتامیـه جشـنواره 
جایـزه بـزرگ »سـرو« در خـرداد ماه 
سـال جـاری  اسـت.او خاطـر نشـان 
کـرد: ایـن جشـنواره توسـط انجمـن 
تئاتـر انقـالب و دفـاع مقـدس بنیـاد 
روایـت فتـح بـا هـدف تجلیـل از آثار 
نمایشـی کـه در طـی سـال گذشـته 
اجـرای عمومـی داشـته انـد برگـزار 

مـی شـود.

آخرین آمار از مبتالیان کرونا در 
 ۲۴ شد.در  منتشر  کرمان  استان 
به  ابتال  مورد   ۲۶ گذشته  ساعت 
کووید۱۹ در استان کرمان شناسایی 
شده است.موارد جدید به تفکیک 
پزشکی  علوم  دانشگاه های  حوزه 
استان:حوزه علوم پزشکی کرمان: ۱۷ 
نفر،حوزه علوم پزشکی بم: ۵ نفر،حوزه 
علوم پزشکی رفسنجان: ۲ نفر،حوزه 
علوم پزشکی جیرفت: ۲ نفر.از موارد 

جدید ۱۴ نفر مرد و ۱۲ نفرشان زن 
بنا بر آخرین گزارش علوم  هستند.
پزشکی کرمان در ۲۴ ساعت گذشته 
۱ مورد فوتی در شهرستان کرمان 
ثبت شده است. بدین ترتیب تعداد 
کل جان باختگان در استان به ۵۹ 
نفر رسید.تعداد افرادی که از ابتدای 
اپیدمی مورد آزمایش قرار گرفته 
اند۸۴۷۷ است.تاکنون ۴۲۱ نفر در 
استان به صورت کامل درمان شده اند.

ــالب  ــی و انق ــتان عموم ــنا/کرمان دادس ایس
کرمــان از دســتگیری عامــل حریــق عمــدی 
یــک واحــد مســکونی در کمتــر از ۵ ســاعت 
خبــر داد و گفــت: متاســفانه در ایــن حادثــه 
ــد  ــت داده ان ــود را از دس ــان خ ــر ج ــه نف س
ــده  ــروح ش ــدت مج ــه ش ــز ب ــر نی ــک نف و ی

ــت. اس
ــنا،  ــا ایس ــو ب ــاالری در گفت وگ ــدا س دادخ
ــزود: پــس از اعــالم  در تشــریح ایــن خبــر اف
ــی  ــی ۱۱۰ مبن ــای پلیس ــت ه ــز فوری مرک
ــک واحــد مســکونی در  ــش ســوزی ی ــر آت ب
ــل و  ــا قت ــارزه ب ــره مب ــوران دای ــان، مام کرم
جنایــی پلیــس آگاهــی و بازپــرس شــعبه ۸ 
ــه حضــور  دادســرای کرمــان در محــل حادث
ــر اســاس شــواهد موجــود نســبت  یافتــه و ب
بــه شناســایی عامــل یــا عامــالن ایــن حادثه 
ــم  ــایی مته ــس از شناس ــد و پ ــدام کردن اق
ــتگیری  ــرای دس ــی الزم ب ــتورات قضائ دس

ــد. ــادر ش وی ص
وی خاطرنشــان کــرد: متاســفانه عامــل ایــن 

ــود کــه در  ــواده ب ــرادرزاده ایــن خان حادثــه ب
اقدامــی ناشــی از بــی اطالعــی و خشــم آنــی 
ــود  ــه خ ــزل عم ــش زدن من ــه آت ــدام ب اق

ــت. ــرده اس ک
دادســتان عمومــی و انقــالب کرمــان بــا 
ــن  ــل ای ــه عام ــب ک ــن مطل ــه ای ــاره ب اش
حریــق عمــدی در کمتــر از ۵ ســاعت و 
در حیــن فــرار بــا هوشــیاری و اقدامــات 
ــد،  ــتگیر ش ــی دس ــس اگاه ــی پلی تخصص
خاطرنشــان کــرد: علــت اصلــی ایــن حادثــه 
ــوزه  ــه ح ــوط ب ــی مرب ــات خانوادگ اختالف

هــای مالــی و ارث بــوده اســت.
وی تصریــح کــرد: متهــم ایــن پرونــده پس از 
تفهیــم اتهام بــا قــرار بازداشــت در بازداشــت 

بســر می بــردو تحقیقــات از وی ادامــه دارد.
ــالش  ــر از ت ــن تقدی ــان ضم ــاالری در پای س
ــت  ــزود: جه ــل اف ــتگیری قات ــس در دس پلی
مقابلــه بــا جرائــم خشــن و حفــظ و صیانــت 
از امنیــت مــردم اقدامــات مجموعــه قضایــی 
ــه دارد. ــبانه روز ادام ــورت ش ــی بص و انتظام

ایرنــا - مدیــرکل آمــوزش و پــرورش 
ــی  ــات اجرای ــاز عملی ــان از آغ ــتان کرم اس
ســاخت ۱۲۰ مدرســه خیرســاز بعــد از 
ــاق  ــکاری ات ــا هم ــان ب ــارک رمض ــاه مب م
ــن  ــادی در ای ــای اقتص ــی و بنگاه ه بازرگان

اســتان خبــر داد.
بــه گــزارش ایرنــا، احمد اســکندری نســب 
عصــر روز دوشــنبه در بازدیــد نماینــده 
ــروژه  ــان از پ ــتان کرم ــه در اس ــی فقی ول
هــای آموزشــی در حــال ســاخت ایــن 
ــن در  ــوب خیری ــارکت خ ــه مش ــهر، ب ش

تکمیــل ۲۹۰ پــروژه آموزشــی در ایــن 
ــرد. ــاره ک ــر اش ــال اخی ــی ۲ س ــتان ط اس

وی افــزود: جــذب مشــارکت هــای مردمی 
ــی  ــتان ط ــن اس ــرورش ای ــوزش و پ در آم
ــه ســال ۹۷ رشــد ســه  ســال ۹۸ نســبت ب
برابــری داشــته و از ۳۲ میلیــارد تومــان بــه 
۹۴ میلیــارد تومــان افزایــش یافتــه اســت.
امــام جمعــه کرمــان نیــز از پــروژه در 
حــال ســاخت خوابــگاه هنرســتان پســرانه 
رضــوان کرمــان بازدیــد و بــر آماده ســازی 
ایــن پــروژه بــرای ابتــدای ســال تحصیلــی 

ــرد. ــد ک ــده تاکی آین
لمســلمین حســن  حجــت االســالم و ا
ــروژه  ــن از پ ــلیمانی همچنی ــدادی س علی
ره کل آمــوزش و  دا داری ا ســاختمان ا
پــرورش ایــن اســتان کــه بــا اعتبــار اولیــه 
۲۵۰ میلیــارد ریــال بعــد از ۲۴ ســال 

ــرد. ــد ک ــز بازدی ــده نی ــال ش فع
ــی در  ــای آموزش ــروژه ه ــن پ وی همچنی
ــن  ــن و حس ــهید دادبی ــاخت ش ــال س ح
ــرار  ــد ق ــورد بازدی ــز م ــان را نی ــاد کرم آب
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کرمان - معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان از افزایش 
چشمگیر موارد مبتال به کرونا در 
استان کرمان طی روزهای اخیر 

خبر داد.
سید وحید احمدی طباطبایی در 
گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به 
اینکه آمار شناسایی بیماران طی 
چند روز گذشته در کرمان رو به 
افزایش است، اظهار کرد: به طور 
نه بیش از ۳۰ نفر  متوسط روزا

کشف موارد جدید داشتیم.
وی ادامه داد: درصد قابل قبولی از 
این افراد، بیمارانی سرپایی هستند 

و قسمتی از این افزایش آمار ناشی 
از افزایش بیماریابی و ظرفیت 

آزمایشگاهی در استان کرمان 
است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
لبته  پزشکی کرمان ادامه داد: ا
بخشی از افزایش آمار مربوط به 
پی گیری افراد در تماس نزدیک 
و  محتمل  و  قطعی  بیماران  با 
درصدی هم مربوط به بیماران 

بستری است.
احمدی طباطبایی با اشاره به 
افزایش چشمگیر موارد کرونا در 
استان کرمان گفت: خوشبختانه 
به نظر می آید علیرغم افزایش آمار 
بیماران، موارد مرگ و میر ناشی 
از بیماری کووید ۱۹ در استان 

کرمان کمتر شده ست.

بنابـر اعـالم وزارت تعـاون، کار و 
رفـاه اجتماعـی فرآینـد ثبـت نـام 
کارفرمایـان بـرای دریافـت وام 
کرونایـی از روز چهارشـنبه) ۲۴ 
اردیبهشـت مـاه( آغـاز می شـود.

سـوی  از  پیامک هایـی  ارسـال 
وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی 
بـرای بیـش از یـک میلیـون واحـد 
اقتصادی که به شـدت در اثر شیوع 
ویـروس کرونـا آسـیب دیدنـد از 
پنجشنبه گذشـته آغاز شـده ادامه 
دارد.بعد از ارسـال پیامـک مبنی بر 
اینکـه کارفرمـا می توانـد در صورت 
تمایـل ثبـت نـام کنـد، کارفرمایان 
از چهارشـنبه ایـن هفته بـه تدریج 
می تواننـد بـا مراجعـه بـه سـامانه 
کارا اقـدام بـه ثبـت نـام کنند.روند 

کار بـه ایـن صـورت اسـت کـه بـر 
اسـاس کـد ملـی کـه کارفرمـا وارد 
سیسـتم می کنـد، فرآیند ثبـت نام 
آغاز می شـود و سـپس مشـخصات 
اولیـه کارفرمـا بـر اسـاس اطالعات 
و تأمیـن اجتماعـی ارائـه می شـود.

هـر کارفرمایـی کـه ثبـت نـام کند 
و بتوانـد داده هـای لیسـت تأمیـن 
اجتماعـی را در اختیـار سـازمان 
تأمیـن اجتماعـی قـرار دهـد کار 
تأمیـن تسـهیالت سـریع تر انجـام 
خواهـد شـد.یک مرکـز تمـاس 
آمـاده شـده کـه اگـر اعتراضـی از 
سـوی کارفرمـا یـا خویـش فرمایی 
مبنـی بـر عـدم دریافـت پیامـک 
صـورت گیـرد، بـه طـور شـبانه 
روزی بتوانـد پاسـخ سـواالت خـود 

را از ایـن مرکـز بگیرد .نزدیـک بـه 
۳ میلیـون شـاغل بیمـه شـده در 
ایـن یـک میلیـون واحـد اقتصادی 
آسـیب دیده مشـغول بـه کار بودند 
کـه در صـورت تأییـد، اطالعـات به 
بانکی که خـود متقاضی در سـامانه 
ثبت کرده ارسـال می شـود.گفتنی 
اسـت؛ بـه ازای هر یـک نفر شـاغل 
بیمه شـده که در بنگاه فعال باشـد، 
۱۲ میلیـون تومـان وام پرداخـت 
می شـود، این رقم بـرای واحد هایی 
که بـه اجبـار تعطیل شـده  انـد ۱۶ 
میلیـون تومـان خواهـد بود کـه تا 
دو مـاه آینـده پرداخت هـا بـه طور 
کامل انجام خواهد شـد.اما شـرایط 
دریافـت ایـن وام بـه ایـن صـورت 
اسـت کـه بنـگاه اقتصـادی حتمـاً 

بایـد فعـال باشـد، نیـروی کار خود 
را حفـظ کنـد، شـاغل بیمـه شـده 
داشـته باشـد و اگـر بنـگاه نیـروی 
کار خـود را تعطیـل کنـد و نیـروی 
کار جهـت دریافـت بیمـه بیـکاری 
به صنـدوق بیمـه بیـکاری مراجعه 
کنـد، مشـمول ایـن طـرح نخواهد 
شـد.همچنین الزم بـه ذکر اسـت؛ 
بـرای بنگاه هایـی با نیـروی کمتر از 
۵۰ نفر ۷۰ درصد حمایـت در قالب 
پرداخـت دسـتمزد و ۳۰ درصـد به 
عنـوان سـرمایه در گـردش در نظر 
گرفته شـده اسـت و همچنین برای 
بنگاه هـای بزرگتـر نیـز ۵۰ درصـد 
بـه عنـوان دسـتمزد و ۵۰ درصد به 
عنـوان سـرمایه در گـردش منظور 

شـده اسـت.
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مزرعه استخراج ارز دیجیتال 
در کرمان کشف شد

فرمانده انتظامی استان کرمان از شناسایی یک مزرعه استخراج ارز 
دیجیتال و کشف ۸۶ دستگاه ماینر از این محل خبر داد.به گزارش روز 
سه شنبه پایگاه خبری پلیس سردارعبدالرضا ناظری افزود: در راستای 
تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید در همه عرصه ها و پیشگیری 
از جرائمی که نیل به این فرمایش مقام معظم رهبری را تحت الشعاع 
قرار می دهند ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان با انجام 
یک سری کار اطالعاتی از فعالیت غیرمجاز یک مزرعه استخراج ارز 
دیجیتال در یک کارگاه تولیدی مطلع شدند.وی بیان کرد: ماموران 
طی اقدامات بعدی و با هماهنگی قضایی از این کارگاه ۸۶ دستگاه 
ماینر که در قالب یک مزرعه استخراج ارز دیجیتال در قسمتی از این 
کارگاه تعبیه شده و با استفاده از انشعاب برق غیرمجاز کار می کردند 
را کشف و جمع آوری کردند.فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: این 
تعداد دستگاه استخراج ارز دیجیتال بنا به نظر کارشناسان ۹ میلیارد 
ریال برآورد قیمت شدند که به شکل غیرمجاز وارد و راه اندازی شده اند 
و انشعاب برق مصرفی این مزرعه استخراج ارز دیجیتال هم غیرمجاز 
بود که به سبب احتمال خسارات زیاد برای دیگر مصرف کنندگان، این 
انشعاب نیز توسط نماینده اداره برق جمع آوری شد.پول مجازی )بیت 
کوین( پیش از این با استفاده از رایانه های خانگی تولید می شد اما در 
سال های اخیر دستگاه های مخصوص تولید آن )ماینر( ساخته شد 
که واردات و استفاده از آنها در ایران غیرمجاز است.استخراج ارزهای 
دیجیتال به خصوص نوع بیت کوین نیاز به مصرف باالی برق دارد به 
گونه ای که برای استخراج هر واحد بیت کوین نیاز به ۷۲ مگاوات ساعت 
برق است و بسیاری از سودجویان در ایران به استخراج ارز دیجیتال با 
برق ارزان اقدام می کنند این در حالی است که ارز دیجیتال تولید شده 

با این شیوه به باالترین نرخ در جهان خرید و فروش می شود.

با امضای وزیر آموزش و پرورش 
آموزش و 

نام پرورش ثبت  اجرایی  دستورالعمل 
دانش آموزان ابالغ شد.به گزارش 
ایسنا، وزیر آموزش و پرورش »دستورالعمل 
اجرایی ثبت نام دانش آموزان« را در راستای 
اتخاذ تدابیرالزم به منظور انجام ثبت نام دانش 
آموزان در فضایی امن و آرام، سیاست کاهش 
تمرکز و تفویض اختیار و با در نظر گرفتن شرایط 
خاص مواجهه با ویروس کووید۱۹)کرونا( به 
ادارت کل آموزش و پرورش استان ها ابالغ کرد.

در این دستورالعمل بر رعایت؛ اصل تکریم، 
کرامت انسانی و حفظ احترام خانوده ها، انتخاب 
افرادی دارای حسن خلق، صبور و آگاه به قوانین 
نام،  ثبت  ستادهای  در  مقررات  و 
دستورالعمل های بهداشتی با توجه به شیوع 
کرونا، اجرای پروتکل های بهداشتی، تعیین 
سهمیه های ثبت نام در مدارس در دوره های 
مختلف تحصیلی از طریق سامانه دانش آموزی، 
اطالع رسانی به موقع و تمهید مقدمات الزم به 
منظور پیشگیری از ازدحام تاکید شده است.
شایان ذکر است؛ در دستورالعمل اجرایی ثبت 
نام دانش آموزان در راستای تسهیل درامر ثبت 
نام، دو بخش مجزای مقررات عمومی ثبت نام 
نام در مدارس غیردولتی،  ثبت  ومقررات 
استعدادهای درخشان و شاهد گنجانده شده 
است و در هر بخش شرایط و موارد الزم برای 
ثبت نام شرح داده شده است که در ادامه خواهد 

آمد.
مقررات عمومی ثبت نام مدارس

ثبت نام کلیه نوآموزان دوره پیش دبستانی 
در سامانه سناد به تفکیک کدهای دولتی، 
با مشارکت مردم و غیردولتی الزامی بوده و 
مسئولیت ثبت نام با مدیر مدرسه است.سن 
ثبت نام پیش دبستانی یک، چهار تا پنج سال 
تمام )متولدین ۲/۷/۹۴ الی ۱/۷/۹۵( و سن ثبت 
نام پیش دبستانی، دو، پنج تا شش سال تمام 
)متولدین ۲ مهر۹۳ الی ۱ مهر۹۴( است.ثبت 
نام نوآموزان دوره پیش دبستانی اتباع خارجی 
همچون سایر دوره های تحصیلی، طبق شیوه 
نامه های ابالغی بالمانع است.اجرای محدوده 
بندی جغرافیایی برای ثبت نام دانش آموزان 
به استناد ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی مدارس 
صورت پذیرد.ثبت نام دانش آموزان در پایه دهم 

آموزش متوسطه، با تأکید بر رعایت اولویت های 
تعیین شده در نمون برگ های هدایت تحصیلی 
و تشکیل کارگروه مشاوره ای انتخاب رشته به 
منظور بهره  برداری و تکمیل ظرفیت اسمی 
کالس ها با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۷۱۰/۲ 
مورخ ۱۹ فروردین۹۹ و راهکارها و سیاست های 
توسعه متوازن با رویکرد توسعه آموزش های 
فنی وحرفه ای و کاردانش در دوره دوم آموزش 
متوسطه صورت پذیرد.به استناد بخشنامه شماره 
۶۱۲۹۸ مورخ ۱۱تیر۹۷ برقراری هرگونه رابطه 
مالی مدارس با مؤسسات درخصوص برگزاری 
آزمون و کتاب های کمک درسی ممنوع است.

به استناد ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی مدارس، 
برگزاری آزمون ورودی، مصاحبه وتعیین شرط 
معدل برای ثبت نام دانش آموزان و دریافت 
هرگونه وجه )به جز وجوه مربوط به بیمه حوادث 
و کتاب های درسی( در زمان ثبت نام مجاز نیست 
و نباید دانش آموزی به دالیل مذکور از ثبت نام 
محروم شود.به استناد مصوبه بیست و یکمین 
جلسه شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و 
نظارت مرکزی ۱۷ بهمن۹۶ و بیست و دومین 
جلسه شورا مورخ ۲۴بهمن۹۶ برگزاری هرگونه 
آزمون یا مصاحبه برای پذیرش دانش آموزان در 
دوره ابتدایی و پایه هفتم دوره اول متوسطه در 
مدارس غیردولتی ممنوع است.وجوه اختیاری 
مربوط به کمک های مردمی، فعالیت های فوق 
برنامه، سرویس ایاب و ذهاب، لباس فرم، لباس 
کارگاهی، با هماهنگی و موافقت انجمن اولیا و 

مربیان مدرسه و بارعایت سایر قوانین و مقررات 
بعداز شروع سال تحصیلی امکان پذیر خواهد بود.
به منظور رعایت اصول تربیتی و باتوجه به همیت 
حفظ اعتماد به نفس کودکان در آغاز ورود به 
مدرسه، برگزاری هرگونه مصاحبه یا آزمون 
برای نوآموزان پیش دبستانی و کالس اولی در 
کلیه مدارس اعم از دولتی و غیردولتی در زمان 
پذیرش و ثبت نام ممنوع است.تمامی نوآموزان 

بدو ورود به پایه اول دبستان ملزم به شرکت 
در برنامه سنجش سالمت جسمانی و آمادگی 
تحصیلی می باشند و شرکت نوآموزان پیش 
دبستانی در برنامه سنجش مطابق دستورالعمل 
سازمان آموزش وپرورش استثنایی و معاونت 
آموزش ابتدایی وزارت متبوع انجام می شود.ثبت 
نام در مدارس دوره دوم آموزش متوسطه نظری 
و هنرستان های فنی وحرفه ای نمونه دولتی، 
تابع شرایط و ضوابط مندرج در دستورالعملی 
خواهد بود که متعاقبا از سوی وزارت آموزش 

وپرورش به ادارات کل آموزش وپرورش استان 
ها ابالغ می شود.ثبت نام دانش آموزان در مدارس 
بزرگساالن بارعایت مفاد آیین نامه آموزشی نظام 
جدید دوره دوم آموزش متوسطه شیوه نیم 
سالی – واحدی، بزرگساالن، آموزش از راه دور 
ایثارگران و داوطلبان آزاد داخل کشور که طی 
بخشنامه شماره ۴۰۰/۱۷۳۹۷۸ مورخ ۲۰آذر۹۶ 
به ادارات کل آموزش وپرورش استان ها ارسال 

شده انجام می پذیرد.رعایت دستورالعمل جامع 
معافیت تحصیلی، موضوع بخشنامه شماره 
۴۰۰/۱۸۹۶۰۶ مورخ ۱۲دی۹۶ در ثبت نام 
دانش آموزان ذکور الزامی است.ثبت نام دانش 
آموزان در مدارس غیردولتی، استعدادهای 
درخشان و شاهد عالوه بر رعایت آیین نامه های 
مصوب شورای عالی آموزش وپرورش با رعایت 
مقررات ذیل انجام می گیرد:در مدارس غیردولتی 
نصب پوستر نرخ شهریه مصوب ابالغی به همراه 
رئوس کلیه فعالیت ها در محل ثبت نام و در 
معرض دید اولیا دانش آموزان و مراجعین الزامی 
است.مدارس غیردولتی در زمان ثبت نام صرفا 
مجاز به اخذ شهریه مصوب ) برنامه هفتگی 
مصوب شورای عالی آموزش وپرورش و فوق 
برنامه درسی( می باشند و دریافت هزینه خدمات 
از قبیل تغذیه بین روز، لباس متحدالشکل، 
ایاب و ذهاب و هزینه تشکیل کالس های 
تابستانی و فعالیت غیردرسی از اولیای دانش 
آموزان با هماهنگی و موافقت انجمن اولیا و 
مربیان مدرسه و کسب موافقت شورای نظارت 
بر مدارس و مراکز غیردولتی منطقه/ ناحیه 
در زمان مقرر امکان پذیر خواهد بود.مدیران 
مدارس غیردولتی موظف اند، هنگام ثبت نام با 
ورود به سامانه مشارکت های مردمی به آدرس 
mosharekatha.ir نسبت به انعقاد قرارداد اخذ 
شهریه بین ولی دانش آموز و واحد آموزشی در 
سامانه تعیین شهریه اقدام و یک نسخه از قرارداد 
تکمیل شده را چاپ و پس از مهر و امضا به ولی 

دانش آموز تحویل دهند.

فردای کرمان - مرغداران، پیش از 
پیش بینـی گزارش بـا  کرونـا،  شـیوع 

عیـد  در شـب  زیـاد  تقاضـای 
جوجه ریـزی گسـترده ای انجـام دادنـد امـا بـا 
خانه نشـینی، قرنطینـه، تعطیلی مراکـز تهیه ی 
غـذا و عـدم برگـزاری میهمانی هـای نـوروزی 
همراه شـد. اشـباع بازار و کاهش تقاضا که بخش 
بزرگ آن به دنبال تعطیلی تاالرها و رسـتوران ها 
و مراسـمات بزرگ ایجاد شـد، سـبب شد قیمت 
مرغ کاهش پیـدا کند و این مسـئله، مرغداران را 
متضـرر کـرد. رئیـس اتحادیـه مـرغ و ماهـی 
کرمـان، می گویـد بـا وجـود بـاز شـدن برخـی 
رسـتوران ها و مراکز تهیه ی غذا هنوز شـرایط به 
روال قبـل بازنگشـته و بـا توجـه بـه بـاال بـودن 
هزینه هـای تولیـد، جوجه ریـزی هـم در حـال 
حاضـر، بـرای تولیدکننـدگان مقـرون به صرفـه 
نیسـت. ایـن شـرایط، ممکـن اسـت منجـر بـه 
کمبـود مـرغ در آینـده ای نزدیـک شود.حسـن 
سیسـتانی روز سه شـنبه )۲۳ اردیبهشت ماه( در 
گفت وگو بـا خبرنـگار فـردای کرمـان، درباره ی 
وضعیـت فعلی بـازار مـرغ در کرمان، با اشـاره به 
نوسـان قیمـت مـرغ در روزهـای گذشـته، بیان 
کرد: »قیمت مـرغ گرم امـروز هر کیلـو ۱۲ هزار 
تومـان اسـت، البتـه ایـن روزهـا نوسـان قیمت 
زیـاد داشـتیم و مـرغ بـا قیمت هـای ۱۱ هـزار و 
۲۰۰، ۱۰ هـزار و ۹۰۰ و ۱۲ هـزار و ۴۰۰ و ۶۰۰ 
نیز فروخته شـده اسـت.«وی با اشـاره به کاهش 
مصـرف و مشـکالت بخش تولیـد، افـزود: »فعال 

تولیـد باال اسـت امـا در آینـده ی نه چنـدان دور 
تولیـد مقـداری بـه واسـطه ی مشـکل تامیـن 
نهاده هـا و … کاهش پیدا می کنـد و کمبود مرغ 
خواهیم داشت«.سیسـتانی در عین حال توضیح 
داد: »اگـر مصـرف زیـاد افزایـش پیدا نکنـد این 
کمبـود تولیـد، چشـمگیر نخواهد بـود و نیـاز را 
بـرآورده می کنـد و قیمـت مـرغ بی حسـاب و 
کتـاب بـاال نمـی رود اما اگـر ایـن اتفـاق نیفتد و 
مصـرف بـاال بـرود و مشـکالت تولیـد برطـرف 
نشـود با کمبود مرغ مواجه خواهیم شـد«.وی با 
بیـان این کـه پیش بینـی بـازار در شـرایط فعلی 
سـخت اسـت، گفـت: »طـی چند مـاه گذشـته 
مرغـداران بسـیار متضـرر شـدند زیـرا مـرغ را با 
قیمتـی بسـیار پایین تـر از قیمـت تمام شـده ی 
واقعـی بـه فـروش می رسـانند و این باعث شـده 
تعـداد زیادی جوجه ریـزی نکننـد و مرغداری ها 
خالی بمانـد و با ایـن روال در آینـده ی نه چندان 
دور بـه دلیل کمبـود تولید، شـرایط بـازار تغییر 
خواهد کرد«رئیس اتحادیه مـرغ و ماهی کرمان 
افزود: »در حـال حاضر بازار مقـداری در حوزه ی 
مصرف تنظیم شـده امـا به قیمت متضرر شـدن 
تولیدکننـده ایـن اتفـاق افتـاده اسـت؛ زیـرا 
نهاده هـا افزایـش قیمـت داشـته و تولیدکننـده 
برای تامین نهاده  دچار مشـکل شـده است«.وی 
ادامـه داد: »مشـکالت حـوزه ی تولیـد باعـث 
می شـود مرغدار، یـا جوجه ریزی نکنـد و یا توان 
جوجه ریزی نداشـته باشـد و در نتیجه در آینده 
تبعـات آن مشـخص می شـود و قیمـت مـرغ 

افزایش خواهد یافت«.سیسـتانی بـا بیان این که 
تعـدادی از مرغـداران کرمانـی به دلیـل متضرر 
شـدن جوجه ریـزی را انجـام ندادند، بیـان کرد: 
»هرچند پشـتیبانی امور دام خیلـی کمک کرد 
اما میـزان تولید بسـیار زیـاد بـود و تولیدکننده 
هم باید مـرغ را به بازار بفرسـتد، این مشـکل در 
کل کشـور اتفاق افتاد و فقط مربوط به اسـتان یا 
شـهر کرمـان نیسـت«.وی با اشـاره به مشـکل 
تامیـن نهاده هـا، گفـت: »در بحـث نهـاده، هـم 
کمبـود اسـت و هـم قیمـت باالسـت، البتـه 
برنامه ریزی هایـی بـرای کوتـاه کـردن دسـت 
واسـطه ها و تحویل نهاده به صورت مسـتقیم به 
مرغداران شـده امـا کمبـود هـم داریم«.رئیس 

اتحادیـه مـرغ و ماهـی کرمـان توضیـح داد: 
»قیمـت پشـتیبانی و بـازار متفـاوت اسـت و 
سـهمیه ی پشـتیبانی هـم بـرای مرغـدار کافی 
نیسـت و تولیدکننده باید مقداری از نیاز خود را 
از بـازار تهیـه کنـد و قیمت هـا هـم متفـاوت 
اسـت«.وی تاکیـد کـرد: »در حـال حاضـر، 
جوجه ریـزی بـا توجـه بـه هزینه هـای تولیـد 
ماننـد قیمـت نهاده هـا، دارو و دسـتمزد کارگـر 
مقـرون بـه صرفـه نیسـت و بـه همیـن دلیـل 
تولیدکنندگان امکان ادامـه ی کار را ندارند و اگر 
حمایـت نشـوند و کار ادامه پیـدا نکنـد ۴۰ روز 
دیگـر کـه زمـان جوجه ریـزی اسـت کار انجـام 

نمی شود«.

دریافت هرگونه وجه در مدارس دولتی در زمان ثبت نام 
غیر قانونی است

پیش بینی کمبود مرغ در آینده ای نزدیک / جوجه ریزی 
فعال مقرون به صرفه نیست

گزارش
ایسنا

اعالم روش های مشارکت در طرح 
اکرام ایتام توسط کمیته امداد کرمان

مدیرکل کمیته امداد اســتان کرمان گفت: مردم خیر و نیکوکار 
اســتان کرمان در هفته اکرام ایتام و اطعام نیازمندان می توانند از 
طریق روش های مختلف در طرح اکرام ایتام مشارکت کنند. یحیی 
صادقی  در جمع خبرنگاران اظهار کــرد: کمیته امداد هم زمان با 
آغاز هفته اکرام ایتام و اطعام نیازمندان که از نیمه دوم ماه مبارک 
رمضان آغازشده با کمک خیران و نیکوکاران برنامه هایی را به منظور 
توجه بیشتر به ایتام و نیازمندان استان در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: این نهاد از نخستین روز ماه مبارک رمضان، به تأسی از 
فرمایشات مقام معظم رهبری در راســتای پویش ملی همدلی، 
مواسات و کمک مؤمنانه در جهت خدمت رســانی به نیازمندان 
استان را به صورت جدی موردتوجه قرار داده و در این زمینه اقدام 
به راه اندازی ۴۰ آشــپزخانه تحت عنوان »اطعام مهدوی« کرده 
است که روزانه چند هزار پرس غذا با استفاده از کمک های مردمی 
و نذورات آن ها تهیه و در اختیار نیازمندان این استان قرار می گیرد.

وی به اجرای طرح اکرام ایتام به مناســبت هفته اکرام توسط این 
نهاد اشاره و بیان کرد: مردم خیر و نوع دوست استان می توانند از 
طریق مراجعه به سایت ekram.emdad.ir، مراجعه به دفاتر 
کمیته امداد در سراسر استان، مشارکت در طرح هر کارمند یک 
حامی، تماس با شماره تلفن ۹۰۲۹۱۵۱۰۵۲ و ارسال عدد یک به 
سامانه پیامکی ۳۰۰۰۳۳۳۳۳۴ در طرح اکرام ایتام مشارکت و با 
حمایت مادی و معنوی از ایتام تحت حمایت کمیته امداد استان در 

این امر خیر مشارکت کنند.

اجاره بهای اماکن ورزشی و تفریحی 
شهرداری کرمان بخشوده شد

معاون مالی و اقتصادی شهردار کرمان از بخشودگی اجاره بها اماکن 
واگذار شــده به بخش خصوصی در طول دوره تعطیلی کرونا خبر 
داد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شــهرداری 
کرمان، رضا دادگرپور با اشاره به بیانات رهبر معظم انقالب در روز ۲۱ 
فروردین ماه ۹۹ به مناسبت میالد منجی عالم بشریت حضرت اباصالح 
المهدی )عج( گفت: یکی از نکات مهم سخنان ایشان، مربوط به رایزنی 
معتمدان محلی با صاحبان امالک، صاحبان خانه ها و مغازه ها بود که 
اجاره نگیرند یا تخفیف بدهند یا مهلت بدهند و به کاسب کمک شود؛ 
بنابراین، شهرداری کرمان اجاره بهای تمام اماکن شهرداری نظیر 
دکه ها، سالن های ورزشــی و فضاهای تفریحی و بازی در پارک ها 
را که در اختیار بخش خصوصی هستند، مشمول بخشودگی کامل 
قرار داده است.دادگرپور با بیان این که این بخشودگی به پیشنهاد 
شهرداری و تصویب شــورای اسالمی شــهر کرمان محقق شده 
است، گفت: این بخشودگی مربوط به اجاره بهای سه ماه اسفند ۹۸ 
فروردین و اردیبهشت ۹۹ خواهد بود.وی همچنین گفت: در همین 
راستا پیشنهاد دادیم شرکت های تبلیغاتی صاحب تابلوهای شهری، 
از پرداخت ۱۰ درصد سهم شهرداری در مدت مذکور معاف شوند.
معاون مالی و اقتصادی شهردار کرمان افزود: این پیشنهاد نیز پس از 
تصویب در شورای اسالمی شهر کرمان، به شرکت ها اعالم خواهد شد.

ــتان  ــر اس ــالل احم ــت ه ــل جمعی مدیرعام
کرمــان از اهــدای بیــش از ۱۲۳هــزار 
ــی  ــرار مهربان ــش ق ــون در پوی ــی خ سی س
ــرخ و  ــب س ــی صلی ــت روز جهان ــبت گرامیداش ــه مناس ب
ــا،  ــنبه ایرن ــزارش روز سه ش ــه گ ــر داد.ب ــر خب ــالل احم ه
رضــا فــالح ضمــن گرامیداشــت روز جهانــی صلیب ســرخ 
ــی نیــاز حیاتــی  ــزود: فرآورده هــای خون و هــالل احمــر اف
بســیاری از بیمــاران اســت، امــا بــه دنبــال شــیوع کرونــا و 
کاهــش مراجعــات جهــت اهــدای خــون، اعضــای جوانــان 
هــالل احمر شهرســتان هــای بردســیر، کرمــان، نرماشــیر 
ــود را  ــون خ ــی خ ــی س ــزار س ــش از ۱۲۳ ه ــان بی و ماه
اهــدا کردنــد. سرپرســت جمعیت هــالل احمر شهرســتان 
ــب  ــان و داوطل ــر از اعضــای جوان ــت: ۱۱۷ نف ــیر گف بردس
ایــن جمعیــت بــا حضــور در پویــش قــرار مهربانــی بیــش 
از ۵۲ هــزار ســی ســی خــون خــود را بــه نیازمنــدان اهــدا 
کردنــد. حســین نامجــو با اشــاره بــه اینکــه نهادینــه کردن 
ــت  ــز اهمی ــه بســیار حائ فرهنــگ اهــدای خــون در جامع
ــت  ــت جه ــن جمعی ــان ای ــای جوان ــزود: اعض ــت، اف اس
ــج  ــدف تروی ــا ه ــی و ب ــر خون ــش ذخای ــری از کاه جلوگی
پویــش قــرار مهربانــی در این اقــدام خداپســندانه شــرکت 
ــان در  ــارکت جوان ــعه مش ــد: توس ــادآور ش ــد. وی ی کردن
فعالیت هــای عــام المنفعــه و تحقــق اهــداف بشردوســتانه 
ــان ها از  ــالمت انس ــی و س ــت از زندگ ــت در حمای جمعی
ــی اســت. سرپرســت  ــرار مهربان ــش ق ــداف پوی ــه اه جمل
ــاره  ــا اش ــان ب ــتان کرم ــر شهرس ــالل احم ــت ه جمعی
ــت روزه داری  ــه عل ــان ب ــارک رمض ــاه مب ــه در م ــه اینک ب
ــون  ــدای خ ــد ۱۹ اه ــاری کووی ــیوع بیم ــن ش و همچنی
ــت:  ــرد، گف ــی پذی ــورت م ــردم ص ــوی م ــری از س کمت
اعضــای جوانــان خانــه هــالل شــهر زنگــی آبــاد ۲۴ هــزار 
ــد. هــادی ســلطانی  ســی ســی خــون خــود را اهــدا کردن
ــظ  ــدف حف ــا ه ــی ب ــرار مهربان ــش ق ــرد: پوی ــح ک تصری
ذخایــر خونــی و ترویج فرهنــگ اهــدای خون بیــن اعضای 
جوانــان برگــزار مــی شــود. رییــس هــالل احمــر ماهــان با 
ــبت  ــه مناس ــی ب ــرار مهربان ــش ق ــرای پوی ــه اج ــاره ب اش
روز جهانــی صلیــب ســرخ و هــالل احمــر گفــت: ۸۵ نفــر 
ــزار ســی  ــدای ۳۹ ه ــا اه ــن شــهر ب ــان ای از اعضــای جوان
ســی خــون، بــه یــاری بیمــاران نیازمنــد شــتافتند.رئیس 
ــان کــرد:  جمعیــت هــالل احمــر شهرســتان نرماشــیر بی
ــبت  ــه مناس ــت ب ــن جمعی ــب ای ــوان و داوطل ــای ج اعض
ــی  ــزار س ــر، ۹ ه ــالل احم ــرخ و ه ــب س ــی صلی روز جهان
ســی خــون خــود را بــه نیازمنــدان اهــدا کردنــد. غالمرضا 
ــد  ــه اینکــه شهرســتان نرماشــیر فاق ــا اشــاره ب ــی ب دهقان
ــرای  ــون ب ــدای خ ــزود: اه ــت، اف ــری اس ــز خونگی مرک
ــی  ــی م ــم تلق ــری مه ــت ام ــن جمعی ــان ای اعضــای جوان
ــز  ــه مرک ــندانه ب ــدام خداپس ــن اق ــرای ای ــان ب ــود و آن ش

ــد. ــه کردن ــم مراجع ــتان ب ــال خــون شهرس انتق

زمان تقریبی آزادسازی و امکان خرید و فروش 
سهام عدالت اواخر خرداد ۹۹ اعالم شد.

سخنگوی آزادسازی سهام عدالت و مدیرعامل 
شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت: به زودی شاهد ورود ۴۹ 
میلیون نفر دیگر از اشخاص حقیقی به باشگاه بزرگ سرمایه 
ای کشور خواهیم بود.حسین فهیمی افزود: از این تعداد دو 
و نیم میلیون نفر فوت کردند که سهام آن ها به وراث شان 
منتقل می شود.وی اضافه کرد: از  ۴۶ و نیم میلیون نفر باقی 
مانده مشمول سهام عدالت ۳۶ میلیون نفر دارای کد بورسی 
هستند که یک و نیم میلیون نفر احراز هویت در بازار سرمایه 

داشتند.
فهیمی گفت: بر اساس آخرین تصمیمات فرعی شورای عالی 
بورس اگر افراد احراز هویت در نظام بانکی شده باشند نیاز به 
احراز هویت مجدد برای دریافت کد بورسی فعال نخواهند 
داشت.او اضافه کرد: توصیه ما به افراد این است که با مراجعه 
به سایت سازمان خصوصی سازی و وارد کردن شماره شبا 
از احراز هویت مجدد برای دریافت کد بورسی معاف شوند.
به گفته وی، مسیر ورود به بازار سرمایه همان سامانه سجام 
است، اما اگر افرادی قصد فروش یا نگهداری سهام دارند، 
باید به سایت خصوصی سازی مراجعه و اطالعات هویتی 
خود به ویژه تلفن همراه خود را به روزآوری کنند.مدیرعامل 
شرکت سپرده گذاری مرکزی افزود: تعداد مراکز احراز 
هویت به ۲ هزار مرکز ارتقا یافته است و دیگر تجمع انبوه 
مراجعه کنندگان را در مقابل بانک ها و دفاتر پیشخوان دولتی 
نمی بینیم. حدود ۵ میلیون نفر روش مستقیم آزاد سازی 
سهام عدالت را انتخاب کرده اند که باید از دانش کافی 
برخوردار باشند.فهیمی گفت: حدودا در تاریخ ۸ خردادماه 
سال جاری بعد از مشخص شدن تعداد واقعی سهامدارانی 
که روش مستقیم و غیر مستقیم را انتخاب کرده اند، در 
اطالعیه ای تاریخ مراجعه افراد به سامانه ها برای فروش سهام 
عدالت اعالم خواهد شد.  بعد از این تاریخ زمان قطعی که 
خیلی طوالنی هم نخواهد بود )شاید حدود ۱۰ روز( امکان 

خرید و فروش سهام عدالت ایجاد خواهد شد.

معاون بهداشـت دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفت گفت: مراسـم 
معنـوی شـب های قـدر صرفـا بـا رعایـت کامـل پروتکل هـای 
بهداشـتی و نهایتـا تا ۲ سـاعت می توانـد برگزار شـود.علی اصغر 
خیرخـواه افزود: بـا توجه به فرا رسـیدن شـب های معنـوی قدر، 
اهمیت برگـزاری دعـا و نیایـش در این شـب ها و فرمایـش مقام 

معظم رهبـری در سـتاد ملی مبـارزه بـا کرونـا در این خصوص، براسـاس جلسـه سـتاد ملی 
مبـارزه با کرونـا مقرر شـد مراسـم معنوی شـب های قـدر بـا رعایـت کامـل و راهنمایی های 
بهداشـتی و فاصله گذاری در مسـاجد برگزار شـود.وی تصریح کـرد: اولویت برگزاری مراسـم 
در فضـای باز مسـاجد بـا رعایت فاصلـه حداقل یـک متر اسـت و در صـورت نبود فضـای باز، 
برگـزاری مراسـم در داخـل شبسـتان مسـاجد بـا ۲۵ درصد ظرفیـت بـه حالت صف نمـاز با 

رعایـت فاصله حداقـل یک متـر می توانـد انجام شـود.

مراسم شب های قدر با رعایت پروتکل های 
بهداشتی برگزار شود

سرهنگ رضا محمدرضایی فرمانده انتظامی جیرفت از رد 
رشوه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی توسط مامور وظیفه 
شناس در این شهرستان خبر داد.وی افزود: مأموران پلیس 
مبارزه با مواد مخدر این شهرستان حین کنترل خودروهای 
عبوری محور جیرفت - کرمان حوالــی پلیس راه به یک 

دستگاه کامیون مشکوک شــده که پس از متوقف کردن خودرو و بررسی های بعدی 
مشخص شد کامیون حامل مواد مخدر است.فرمانده انتظامی جیرفت ادامه داد: راننده 
این کامیون به مامور مواد مخدر پیشنهاد رشوه می دهد تا از دستگیری وی و کشف مواد 
جاساز شــده در داخل خوردو صرف نظر کند. وی تصریح کرد: بالفاصله مامور وظیفه 
شناس مراتب را به فرماندهی و مسووالن امر اطالع می دهد و ضمن هماهنگی، موضوع 

پیشنهاد رشوه صورتجلسه و کامیون هم برای بازرسی به مقر انتظامی منتقل شد.

پلیس جیرفتی به رشوه یک میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون ریالی دست رد زد

مسلم مروجی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
جنوب کرمان از افزایش بازرسی از اصناف شهرستان فاریاب 
با هماهنگی دادستان و فرماندار این شهرستان خبر داد.

وی گفت: در ماه مبارک رمضان، کارشناسان بازرسی این 
سازمان در شهرستان های مختلف حضور یافته و از اصناف 

بازرسی خواهند کرد.مروجی افزود: بر همین اساس و با هماهنگی دادستان و فرماندار 
فاریاب، بازرسان سازمان ضمن بازرسی از ۲۴۰ واحد صنفی مختلف این شهرستان، به 
تخلف های صنفی رسیدگی کردند.وی تصریح کرد: ۴۳ واحد صنفی متخلف شناسایی 
شد که بیشتر شامل نانوایی ها، پوشاک، مواد خوراکی و عامالن توزیع اقالم تنظیم بازار بود.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان همچنین از شهروندان خواست، در 

صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی با سامانه ۱۲۴ سازمان تماس بگیرند.

افزایش بازرسی 
از اصناف فاریاب

پویش قرار مهربانی کرمان
 در مسیر اهدا خون

زمان تقریبی آزادسازی سهام 
عدالت اعالم شد؛ اواخر خرداد ۹۹

هالل
احمر

خبر

خبرخبرخبر

یــران  نســتیتو پاســتور ا رئیــس ا
 ۱۲۰ گفــت: »در حــال حاضــر 
آزمایشــگاه، تســت تشــخیص کرونــا را 
ــه  ــد و روزان ــام می دهن ــور انج در کش
۱۵ هــزار تســت صــورت می گیرد«بــه 
گــزارش مهــر سراســری، علیرضــا 
بیگلــری بیان کــرد: »در روزهــای اول 
ــخیص  ــرای تش ــدودی ب ــات مح امکان
ــا  ــت ام ــود داش ــا وج ــروس کرون وی
امــروز بــه ایــن توانایــی رســیدیم 
ــن  ــم ای ــتان ها بتوانی ــام اس ــه در تم ک
تشــخیص را انجــام دهیــم«وی بــا 
اشــاره بــه این کــه در ابتــدا فقــط 
ــخیص  ــت تش ــگاه تس ــه آزمایش در س
نجــام می شــد  ویــروس کرونــا ا
گفــت: »در حــال حاضــر تعــداد 
آزمایشــگاه ها بــه ۱۲۰ آزمایشــگاه 
ننــد ۱۵  نــه می توا رســیده و روزا
ــا را انجام  هــزار تســت تشــخیص کرون
دهند«رئیــس انســتیتو پاســتور ایــران 
تاکیــد کــرد: »نبایــد فرامــوش کنیــم 
ــی  ــات در حال ــن اقدام ــی ای ــه تمام ک
ــرار  ــم ق ــرایط تحری ــه در ش ــوده ک ب
داریم«بیگلــری بــه انــواع تســت ها 
ــوع تســت  اشــاره کــرد و گفــت: »دو ن
تشــخیصی انجــام می شــود کــه یکــی 
ــه  ــت ک ــی اس ــت مولکول ــا تس از آن ه
وجــود ویــروس را ثابــت می کنــد و 
ــادی  ــر آنتی ب ــی ب ــر مبتن ــت دیگ تس
اســت که ایــن آثــار وجــود ویــروس را 
ــه  ــدن بررســی می کنــد«وی ادام در ب
داد: »ســازمان بهداشــت جهانــی و 
کشــورها بــه ایــن بــاور رســیده اند 
تشــخیص  ه  را قطعی تریــن  کــه 
ــی  ــت های مولکول ــا تس ــروس کرون وی
ــم از روز اول  ــا ه ــور م ــت و در کش اس
نســتیتو پاســتور و همچنیــن  در ا
شــبکه ملــی ســتاد کرونــا ایــن تســت 
بــه عنــوان تســت اصلــی انتخــاب و در 

ــد« ــاری ش ــور ج ــر کش سراس

مدعی العموم مشکالت 
کارخانه تولید کنسانتره 
سیرجان را برطرف کرد

شهرســتان  دادســتان   - یرنــا  ا
راســتای  در  گفــت:  ســیرجان 
ــردن  ــم ک ــال و فراه ــعار س ــق ش تحق
ــی  ــوان مدع ــه عن ــد، ب ــش تولی جه
ــد  ــه تولی ــکالت کارخان ــوم مش العم
کنســانتره ســیرجان را مــورد بررســی 
قــرار دادیــم و بــا رفــع مشــکل 
ایــن واحــد تولیــدی آمــاده بهــره 
بــرداری شد.محســن نیکــورز روز ســه 
ــد  ــه تولی ــد از کارخان ــنبه در بازدی ش
کنســتانتره شــرکت زریــن گوهــر 
ســیرجان افــزود: پــس از کســب 
گزارشــی مبنــی بــر ایجــاد مشــکالتی 
ــک  ــه ی ــرق ب ــال ب ــط انتق ــرای خ ب
کارخانــه تولیــدی در ســیرجان، 
بالفاصلــه دادســتانی به موضــوع ورود 
ــی جهــت برطــرف  و دســتورات قضای
شــدن موانــع راه انــدازی خــط تولیــد 
ــادر  ــه ص ــن کارخان ــانتره در ای کنس
ــه  ــا توجــه ب ــح کــرد: ب شــد.وی تصری
ــن بخشــی از مســیر خــط  ــرار گرفت ق
انتقــال بــرق بــه ایــن واحــد تولیــدی 
در امــالک شــخصی، مشــکالتی از 
ــود  ــده ب ــاد ش ــن ایج ــه معارضی ناحی
کــه، پــس از برگــزاری چندین جلســه 
مشــترک نهایتــا بــا اصــالح بخشــی از 
ــد  ــکل چن ــرق، مش ــال ب ــروژه انتق پ
ــد  ــن واح ــه ای ــرق ب ــال ب ــه انتق ماه
تولیــدی برطــرف شد.دادســتان 
ســیرجان تاکیــد کــرد: الزمــه تحقــق 
شــعار جهــش تولیــد، حمایــت از 
ــرای توســعه تولید  ســرمایه گــذاران ب
اســت کــه منجــر بــه اشــتغال پایــدار 
ــد و  ــد ش ــعار خواه ــن ش ــق ای و تحق
دســتگاه قضایــی از همــه ظرفیــت 
ــال  ــعار س ــق ش ــت تحق ــود در جه خ
اســتفاده خواهــد کــرد.وی بیــان 
ــن  ــانتره ای ــد کنس ــط تولی ــرد: خ ک
کارخانــه کــه در ۱۷ کیلومتــری 
ــع  ــاس واق ــیرجان بندرعب ــور س مح
شــده، در فــاز اول ۲۵۰ هــزار تــن 
ــه  ــرد ک ــد ک ــد خواه ــانتره تولی کنس
می توانــد تولیــد خــود را تــا ۵۰۰ 
هزار تــن نیــز افزایــش دهد.نیــک ورز 
ــا بیــان اینکــه فــاز اول ایــن کارخانه  ب
ــر و  ــتقیم ۷۰ نف ــتغالزایی مس ــا اش ب
غیرمســتقیم ۱۵۰ بــه زودی آغــاز بــه 
ــن طــرح  ــزود: ای کار خواهــد کــرد، اف
بــا ســرمایه گــذاری ۵۰ میلیــارد 
تومانــی بخــش خصــوص فعالیــت 

ــت. ــرده اس ــاز ک ــود را آغ خ

افزایـش آمـار مبتالیـان بـه کرونـا در 
جنـوب اسـتان در فصلـی کـه تعـداد گزارش

کامیـون هـای حمـل محصـوالت 
کشاورزی در جنوب اسـتان افزایش پیدا کرده است، 
موجـی از نگرانی را به وجود آورده اسـت و این سـوال 
مطرح شـده که آیا حضور این خریـداران محصوالت 
کشاورزی که بعضا از سایر اسـتان ها وارد منطقه می 
شـوند بر ایـن افزایش ابتـال تاثیر گذاشـته اسـت؟ یا 
این افزایش آمـار دالیلی دیگـری دارد، دکتـر مکارم 
رییس دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت، در مورد این 
افزایـش آمار به کاغذ وطـن گفت: یکـی از دالیلی که 
آمار ابتـال در جنوب اسـتان افزایش پیدا کرده اسـت، 
افزایش حجـم نمونه گیـری در منطقه اسـت.مکارم 
یادآور شـد: بر اسـاس کار جدیدی که علوم پزشـکی 
شـروع کـرده اسـت از بیمـاران سـرپایی نیـز تسـت 
گرفتـه می شـود و با توجـه به اینکـه بسـیاری از این 
بیمـاران بـدون عالمت و یا بـا عالیم خفیف هسـتند 
سـریع تر شناسـایی می شـوند و البته آمار را هم باال 
می برند به طـور مثـال در آمـار دوشـنبه از ۹ مورد ۶ 
مـورد بیمار سـر پایی بوده انـد. رییس علوم پزشـکی 
جیرفـت گفـت: مـا  در ایـن طـرح از آدم هایـی کـه 
بیشـترین ارتباط را بیمار  بستری شـده، دارند و یا در 
مراکز ۱۶ سـاعتی  بودند و یا در سـامانه سالمت علوم 
پزشـکی ثبت نام کـرده و عالیم خفیف دارند،تسـت 
گرفتـه می شـود، ایـن نمونـه گیری هـر روز هـم در 
حال افزایش اسـت و همیـن نکته آمار را هـم در چند 
روز اخیر باال برده اسـت.  مکارم تاکید کـرد: این طرح 
باعث می شـود که زودتر زنجیره انتقال قطع شـده و 
مبتالیـان را در مرحلـه ابتدایـی بیمـاری تشـخیص 
دهیم. این امـر یک دوره کوتـاه آمار را رشـد می دهد 
امـا عـالوه بـر قطـع زنجیـره ، باعـث مـی شـود کـه 
مواردی کـه در مراحل اولیه هسـتند و یـا بی عالمت 
اند را تشـخیص دهیم، مـدت زمان بسـتری بیماران 

در بیمارستان را هم کم می کند.
رعایت فاصله گذاری هوشمند تنها

 راه کنترل کرونا
بـه گفتـه مـکارم در شـرایط کنونـی تنهـا چیـزی 

کـه اهمیـت دارد رعایـت فاصلـه گـذاری اجتماعی 
هوشـمند اسـت.رییس علـوم پزشـکی جیرفـت 
ضمـن ابـراز نگرانـی از این موضـوع که مـردم کمی 
بی احتیاط شـده اند، گفـت: اکنون شـرایط جنوب 
به شـکلی اسـت که ویـروس در منطقه بومی شـده 
اسـت،  دکتـر مـکارم در مـورد تاثیـر ورود کامیـون 
هـای حمـل محصـوالت کشـاورزی بـه جنـوب بر 
افزایـش آمار ابتـال گفت: فصـل فـروش محصوالت 
کشـاورزی اسـت یکـی دیگـر از دالیـل افزایـش 
آمـار همین موضـوع اسـت، ما بـه همـه فرمانداری 
های جنوب و اسـتانداری هـم این موضـوع را اعالم 
کـرده ایم. که اگر شـرایط  بهداشـتی رعایت نشـود، 
مشـکالت زیادی برای کل جامعه به وجـود می آید، 
و اگر در شورای تامین مطرح شـود محدودیت های 
جدید اعالم شـود. وی یادآور شـد :  تنهـا راه کنترل 
ایـن خطـر، رعایت ایـن موضـوع اسـت کـه ارتباط 
کم شـود و اگر کامیون و راننـده ای  وارد می شـوند 
فقـط  خود را محـدود به همـان فعالیـت  هدف کند 
و  البتـه از وسـایل ایمنی مثل ماسـک هم اسـتفاده 
کننـد و اگـر نیـاز بـود حتـی خودروهـا ضدعفونی 
شـود. این تنهـا راه کنترل اسـت و فعـال راه دیگری 
نیسـت. مـکارم در مـورد شـرایط کرونـا در جنـوب 
اسـتان گفت: مـی توانیـم بگویـم جنوب اسـتان در 
پیـک مـوج اول  بیمـاری کرونـا اسـت زیـرا مـا در 
جنوب اسـتان حداقـل ۲ هفتـه عقب تر بودیـم. اگر 
رعایت نشـود شـرایط ابتال در جنوب از این هم بدتر 
می شـود. انتقال کرونـا در جنوب اکنـون محلی در 
جامعـه اتفاق مـی افتـد و انتقـال ویـروس از طریق 
سـطوح  به راحتی انجام می شـود. جنوب درشرایط 
شـکننده ای اسـت و کوچکتریـن کاهلی بـه فاجعه 

منجر مـی شـود و قابـل جبران نیسـت.
 کرونا کشاورزی جنوب را به خطر انداخت

برخوری مدیر کل جهاد کشـاورزی جنوب استان در 
مورد ورود کامیون ها بـه جنوب اسـتان و تاثیر آن بر 
شـیوع کرونا، گفـت: اوایل شـیوع کرونا مصوب شـد 
که راهداری در ورودی شهرستان ها عملیات ویروس 
زدایی را انجام دهد و ورودی کنترل شـوند. برخوردی 
گفت: کرونا به تمام سیسـتم کشـاورزی آسـیب وارد 
کـرده و کشـاورزی جنوب را نابـود کرد، اگـر کامیون 
ها هم نیایند شـرایط از این هم بدتر می شـود. در هر 

صورت مـا قرنطینه نیسـتم اگـر قرنطینه باشـیم که 
کامیونی وارد نمی شـود ولی فعال این شـرایط وجود 
نـدارد. ابتدای شـیوع کرونا هـم این بحـث پیش آمد 
و ما پیشـنهاد دادیم کـه از هر کامیون یـک مبلغی از 
بـار گرفته شـود و ویـروس زدایی شـود که فعـال این 
امر اجرا نمی شـود و البته کرونا در مرحله ای نیسـت 
که این چنین کنترل  شـود و حتی پیشـنهاد شد که 
هزینه ضدعفونی کردن هم پرداخت شـود. برخوری 
تاکید کرد: هـر تصمیمی سـتاد کرونا بگیـرد ما اجرا 
می کنیـم حتـی بگوینـد هیـچ کامیونـی نیایـد، ما 
اعالم مـی کنیـم و آن موقـع محصـول مـردم  را هم 
بایـد تعییـن تکلیف کننـد و خسـارت کشـاورز ها را 

هم بایـد داد.
 افزایش 1۰ درصدی ورود کامیون ها به 

جنوب استان
جمیلی مدیـر کل راهداریـی جنوب اسـتان در مورد 
شـدت ورود کامیـون هـا بـه جنوب بـه کاغـذ وطن 
گفت: فصل بار منطقه جنوب از اوایل اسـفند شـروع 
مـی شـود و فروردیـن و اردیبهشـت بـه حداکثر می 
رسـد البته ایـن افزایـش در اردیبهشـت چشـم گیر 
نیسـت  و فقط حـدود ۱۰ درصد بیشـتر می شـوند، 

پس ورود کامیـون ها از اوایل اسـفند بوده اسـت  و بر 
اسـاس آمار افزایش بیش از همیشـه نبوده است .وی 
یادآور شـد : هم اکنون دسـتورالعمل های بهداشـتی 
در ورودی شـهرها اعمال مـی شـود و در پایانه ها هم  
به شـدت رسـیدگی می شـود اما این دسـتور العمل 
ها به صورت صـد درصد نمـی تواند  بر کنتـرل کرونا 
تاثیرگذار باشد.هر دستورالعمل بهداشتی هم اعمال 
شـود بـه صـورت صـد درصـدی ضمانـت اجرایـی 
نداشـته و بیش تـر توصیه ای اسـت و حتی در سـتاد 
هم مطـرح شـد که اگر سـتاد تشـخیص دهـد ،اصال 
به کامیـون ها فراخـوان ندهیم و کامیون هـا نیایند و 
اگر کامیونی نباشـد  محصول کشـاورزی مـی ماند و 
مشـکالت مردم بیشـتر هم می شـود. در هـر صورت 
همه مجموعـه ها این ریسـک را پذیرفتنـد . جمیلی 
یادآور شـد: خرید تعاون روسـتایی هم در حد شـعار 
بود و تعـداد قابـل توجهی کامیـون به منظـور خرید 
محصـوالت کشـاورزی از سـوی تعـاون روسـتایی 
وارد جنوب اسـتان نشـده اسـت . مدیر کل راهداری 
جنوب اسـتان در پایان گفـت: ما چیزی کـه در توان 
و اختیارمـان بود را انجـام دادیـم اما ایـن موضوع که 
همـه راننـده  توجه کـرده باشـند، نیسـت زیـرا ابزار 

اجـرا نداریم .

کرونا بومی و شرایط جنوب شکننده شد
 به گفته مدیر کل راهداری جنوب استان، کنترل های بهداشتی برای جلوگیری از شیوع کرونا، بر کامیون های حمل بار وارد شده به منطقه اعمال می شود

  نجمه سعیدی
دبیر تحریریه

حمزه احمدی مدیرکل منابع 
منابع

طبیعی و آبخیزداری جنوب طبیعی
به  توجه  با  گفت :  کرمان 
بارندگی ها، امسال شاهد تراکم گیاهی بسیار 
خوبی در سطح منطقه هستیم که با شدت 
یافتن گرمای هوا خطر وقوع آتش سوزی در 
عرصه های منابع طبیعی بیشتر خواهد شد بر 
همین اساس ضرورت ایجاب می کند تا 
تمهیدات ویژه ای در ارتباط با پیشگیری و 
اطفاء به موقع حریق در عرصه های جنگلی و 

مرتعی اتخاذ شود.
او افزود: جنگل ها و مراتع متعلق به همه مردم 
است و بهترین حافظان این سرمایه های ملی 
خود مردم هستند و باید در موقع ضروری و 
بدون فراخوان در حفاظت از عرصه های منابع 

طبیعی تالش کنند.
احمدی با اشاره به لزوم حراست از منابع 
طبیعی خدادادی اظهار داشت: نمی توانیم 
از آثار منابع طبیعی و فضای سبز در زندگی 
خود غافل شویم، زیرا منابع طبیعی نقش 
مستقیم در زندگی ما دارند و چنانچه از آن ها 
غافل شویم صدمات زیادی به ما وارد می شود.
او حفاظت از منابع طبیعی را نیازمند عزم 
همگانی دانست و تصریح کرد: برای توسعه 
منابع طبیعی و جلوگیری از نابودی آن ها همه 
باید دست به دست هم بدهیم و به توسعه و 

فرهنگ سازی منابع طبیعی کمک کنیم.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب 
کرمان گفت: آتش سوزی هر هکتار مرتع 
یا جنگل میلیارد ها ریال خسارت به منابع 
طبیعی وارد می کند و تنها راه جلوگیری از 

بروز این خسارت، پیشگیری و روشن نکردن 
آتش در این اراضی است.

احمدی تعامل و همکاری دستگاه های 
اجرائی را در موضوع حفاظت از عرصه های 
منابع طبیعی در مقابل آتش سوزی های 
احتمالی بسیار مهم و مؤثر دانست و تصریح 
کرد: از آنجائی که عرصه های منابع طبیعی 
دارای وسعت زیاد و امکانات و تجهیزات منابع 
طبیعی محدود است، اقدامات پیشگیرانه و 
آمادگی دستگاه های اجرایی و امدادی برای 
مقابله به موقع با آتش سوزی های احتمالی از 

اهمیت خاصی برخوردار می باشد.
او افزود: ایجاد گشت و کشیک حریق 
نیرو های  حضور  تشدید  و  شبانه روزی 
حفاظتی به ویژه در روز های تعطیل و ایجاد 
گشت های ویژه شناسایی و مستمر در مناطق 
بحرانی و حساس به آتش سوزی از راهکاری 
در حال انجام برای کاهش خسارت های 

احتمالی به این عرصه ها است.
احمدی بیان کرد: تاکنون ۱۵ اکیپ و حدود 
۳۳۰ نفر از جوامع محلی در مناطق بحرانی 
جنوب کرمان از نظر وقوع حریق سازماندهی 

و آماده همکاری هستند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب 
کرمان با اشاره به اینکه در سال قبل بیشترین 
میزان حریق را در منطقه سربیژن ساردوئیه 
داشتیم، گفت: برگزاری مانور اطفا حریق در 
سطح شهرستان ها، برگزاری کالس های 
برای جوامع محلی، همیاران  آموزشی 
طبیعت و بهره برداران در سطح شهرستان ها 
و روستاها، برگزاری جلسات متعدد با 
فرمانداران، بخشداران و دهیاران، هشدار 
روزانه در فضای مجازی و تعامل با همیاران، 
شورا ها و دهیاران از تمهیدات الزم جهت 
جلوگیری و کاهش حریق در عرصه های 

طبیعی جنوب کرمان است.

علی محبان گفت: در لبیک به فرمایش مقام معظم 
رهبری در خصوص رزمایش مواســات و همدلی با 
پیگیری رئیس دفتر اتاق جنوب و تصمیم ریاست 
اتاق بازرگانی استان کرمان، هم زمان با ماه مبارک 
رمضان ۹۰۰ سبد غذایی به نیازمندان جنوب کرمان 
اهدا شــد.»علی محبان« در گفت و گو با خبرنگار 
خبرگزاری شبستان از کرمان جنوب، گفت: بنابر 
رسالت کمیسیون اجتماعی اتاق بازرگانی استان و 
در لبیک به فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص 
رزمایش مواسات و همدلی با پیگیری جبالبارزی 
رئیس دفتر اتاق جنوب و تصمیم طیب زاده ریاست 
اتاق بازرگانی استان کرمان، هم زمان با ماه مبارک 
رمضان ۹۰۰ سبد غذایی به نیازمندان جنوب کرمان 
اهدا شد تا اتاق بازرگانی استان نیز سهمی هر چند 
کوچک در این خصوص داشته باشد.مدیر اجرایی 
اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشــاورزی جنوب 
کرمان بیان کرد: از این تعداد ۵۰۰ سبد غذایی در 
اختیار دفتر امام جمعه جیرفت و مرکز نیکوکاری 
امام سجاد علیه السالم این شهرستان قرار داده شد، 
۳۰۰ سبد غذایی تحویل دفتر امام جمعه عنبرآباد 
شد و مابقی نیز در اختیار اداره بهزیستی قرار داده 
شده تا در بین مددجویان تحت پوشش خود توزیع 
کند.وی اضافه کرد: هر ســبد غذایی ارزشی بیش 
از ۳۰۰ هزار تومان اســت و شامل اقالمی همچون 
برنج، روغن، ماکارونی، کنسرجات، چای، رب گوجه 
فرنگی می باشد، سعی کردیم نیازهای معیشتی اولیه 
این مردم نیازمند در این ماه مبارک را تامین کنیم.

محبان اظهار کرد: یکی از رسالت های اتاق بازرگانی، 

صنایع معادن و کشاورزی جنوب کرمان، کمک به 
رفع مشکالت حوزه اجتماعی است و در این راستا 
کمیسیونی در اتاق بازرگانی استان به نام مسئولیت 
های اجتماعی دایر شده اســت و بر همین اساس 
وظیفه خود می دانیم که در کلیه زمینه ها همراه 
و همگام مردم باشیم.مدیر اجرایی اتاق بازرگانی، 
صنایع معادن و کشاورزی جنوب کرمان ابراز کرد: 
تالش ما همواره بر این است که به مردم بگوییم در 
شرایط سخت در کنار شما هستیم و به مشکالت 
شما کامال واقف هستیم، امیدواریم که بتوانیم در 
آینده به نحوی شاهد رونق اقتصادی منطقه باشیم 
که مردم ما بی نیاز از این همراهی ها باشــند.وی 
با اشاره به برخی از فعالیت های اتاق بازرگانی در 
ایام کرونایی، عنوان کرد: از ابتدای شیوع کرونا در 
جنوب کرمان با پیگیریهاي مهندس جبالبارزي و 
تایید ریاست محترم اتاق بازرگانی کرمان و کمک 

فعالین اقتصادی سطح استان، کمکهاي نقدي قابل 
توجهي جمع آوری و به حســاب دانشگاه علوم 
پزشکی جیرفت واریز شد.اجرایی اتاق بازرگانی، 
صنایع معادن و کشــاورزی جنوب کرمان بیان 
کرد: پس از وقوع سیل امسال در جنوب کرمان، 
از ســوی اتاق بازرگانی به میــزان ۴۰۰ میلیون 
تومان کمک نقدی و غیر نقدی به ســیل زدگان 
شد و در همین راستا ســبد غذایی و پتو در بین 
سیل زدگان توزیع و همچنین در ساخت سرویس 
بهداشــتی برای سیل زدگان با ســپاه مشارکت 
کردیم.محبان در خاتمه تاکیــد کرد: می طلبد 
فعالین اقتصادی منطقه با همکاری کمیســیون 
اجتماعی اتاق بازرگانی و تشکل های مردم نهاد 
کمک کنند تــا بتوانیم برنامه هــا و کمک های 
خیرین را ساماندهی کنیم هر چند امسال شاهد 

آسیب های بخش کشاورزی بودیم.

اهدای ۹۰۰ سبد غذایی به نیازمندان 
جنوب کرمان

پیشگیری و اطفاء حریق عرصه های طبیعی 
جنوب کرمان نیازمند عزمی همگانی

در حالــی رو گذشــته ۲ آتــش ســوزی در باغــات شــهر دهکهان 
ــش نشــانی نداشــته  ــن شــهر ایســتگاه آت ــه ای ــاد ک ــاق افت اتف
ــن  ــاخت آن بی ــال س ــانی در ح ــش نش ــتگاه آت ــر ایس ــر س و ب
شــهرداری و منابــع طبیعی اختــالف نظر وجــود دارد.دوشــنبه 
۲۲ اردیبهشــت بــود کــه ۲ آتــش ســوزی در یــک روز در شــهر 
دهکهــان اتفــاق افتاد.آتــش بــه جــان نخلســتان هــای دهکهان 
افتــاد و خســارت زیــادی بــه کشــاورزان ایــن شــهر وارد کــرد.
ایــن آتش ســوزی هــا کــه یکــی صبــح دیــروز و دیگری ســاعت 
۱۳ بعــد از ظهــر بــود، بــا تــالش نیــروی هــای مردمــی و آتــش 
ــن  ــرآورد خســارتی از ای ــوز ب ــار شــد .هن ــان مه نشــانی دهکه
آتــش ســوزی هــا در دســت نیســت.در طی یک ســال گذشــته 
ــه  ــن منطق ــای ای ــان باغ ه ــه ج ــش ب ــه آت ــن مرتب ــز چندی نی
افتــاده و باغــداران را دچــار خســارت کــرده اســت.باغدارانی که 
ســال هــا تــالش و کوششــان در ایــن شــرایط ســخت اقتصادی 
ــر هــم زدنــی دود می شــود.آن طــور کــه مشــخص  در چشــم ب
ــرو  ــات و نی ــود امکان ــا کمب ــان ب ــانی دهکه ــش نش ــت آت اس
ــا مشــکل  ــه حــوادث ب ــا اینگون ــه ب ــرای مقابل ــوده و ب ــراه ب هم
ــد:  ــی گوی ــورد م ــن م ــان در ای ــهردار دهکه ــرو است.ش روب
مشــکل اصلــی مــا نداشــتن ایســتگاه آتــش نشــانی و کمبــود 
نیــرو و امکانــات اســت.خدادادی ادامــه داد: دهکهان بــه تازگی 
شــهر شــده و یک ایســتگاه آتش نشــانی در حــال ســاخت دارد 
ــا  ــزود: ام کــه حــدود ۷۰ درصــد آن انجــام شــده اســت.وی اف
ــه کار را  ــوی ادام ــی جل ــع طبیع ــه مناب ــت ک ــن اس ــکل ای مش
گرفتــه و می گویــد زمیــن ســاخت ایســتگاه محــل چــرای دام 
عشــایر اســت.به گفتــه شــهردار دهکهــان ماجــرا از ایــن قــرار 
ــه  ــن ب ــار زمی ــا ۲۵۰ هکت ــدود ۲۰۰ ت ــال ۷۳ ح ــه س ــت ک اس
ــار آن ســند  ــرای ۱۰۰ هکت عشــایر ســرحدی داده شــده کــه ب
ــم روســتا و محــل چــرای  گرفتــه شــده و ۱۰۰ هکتــار آن حری
دام اســت.وی معتقــد اســت وقتــی عشــایر اســکان پیــدا مــی 
کننــد چــرای دام باطــل مــی شــود امــا عشــایر ایــن موضــوع را 
قبــول ندارند.رئیــس اداره منابع طبیعــی شهرســتان کهنوج نیز 
در ایــن مــورد می گویــد: چنــد مــاه قبــل شــهرداری دهکهــان 
ــه ســاخت جایــگاه آتــش نشــانی در اراضــی محــدوده  اقــدام ب
ــه داد:  ــه عشــایر کــرده اســت.لورگی ادام طــرح کشــت و علوف
در محــل مــورد نظــر بیــن اهالــی دهکهــان و عشــایر ســرحدی 
ــع  ــک را مناب ــن مل ــزود: ای ــود دارد.وی اف ــر وج ــالف نظ اخت
ــه عشــایر ســرحدی  ــه ب ــب طــرح کشــت علوف طبیعــی در قال
واگــذار کــرده اســت و کار شــهرداری غیــر قانونی اســت.لورگی 
عنــوان کــرد: روال قانونــی کار بایــد طــی شــود، ایــن زمیــن بــه 
عشــایر واگــذار شــده و رضایت عشــایر بــرای انجــام پــروژه الزم 
ــت:  ــوج گف ــی شهرســتان کهن ــع طبیع اســت.رئیس اداره مناب
ــرای حــل  ــه همــکاری الزم ب ــون آمادگــی هرگون مــا طبــق قان
مشــکالت موضــوع را داریــم و شــهرداری بــرای ادامــه کار بایــد 

ــد. ــب کن ــت عشــایر را جل رضای

گزارش
ایرنا

آتش دامن دهکهان 
را گرفت

روزانه 1۵ هزار تست 
تشخیص کرونا در کشور 

انجام می شود

 کرونا بر کشاورزی جنوب تاثیر گذاشت

به منظور رعایت اصول تربیتی و باتوجه به همیت حفظ اعتماد به نفس کودکان در آغاز ورود به مدرسه، 
برگزاری هرگونه مصاحبه یا آزمون برای نوآموزان پیش دبستانی و کالس اولی در کلیه مدارس اعم از دولتی 
و غیردولتی در زمان پذیرش و ثبت نام ممنوع است.تمامی نوآموزان بدو ورود به پایه اول دبستان ملزم به 
شرکت در برنامه سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی می باشند و شرکت نوآموزان پیش دبستانی 
در برنامه سنجش مطابق دستورالعمل سازمان آموزش وپرورش استثنایی و معاونت آموزش ابتدایی وزارت 
متبوع انجام می شود.ثبت نام در مدارس دوره دوم آموزش متوسطه نظری و هنرستان های فنی وحرفه ای 
نمونه دولتی، تابع شرایط و ضوابط مندرج در دستورالعملی خواهد بود که متعاقبا از سوی وزارت آموزش 

وپرورش به ادارات کل آموزش وپرورش استان ها ابالغ می شود.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر 
رای شـماره 1399۶0319008000111 هیـات دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای امیرعلـی مهـدی زاده گیسـکی  فرزنـد 
احمـد بـه شـماره شناسـنامه 2981910175 بـا والیـت آقـای احمـد 
مهدیـزاده گیسـکی به شـماره ملـی 4722397244 در ششـدانگ 
قسـمتی از خانـه بـه مسـاحت 28/22 مترمربـع از پـالک ۶455 
اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان فردوس کوچـه 3 خریـداری از مالک 
رسـمی خانم رخسـاره بینش بینا محرز گردیده اسـت. لذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهی می شـود 
در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهـی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند 
مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م/الـف 9- تاریـخ انتشـار نوبـت اول: 

1399/2/10- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 1399/2/24
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 موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر 
قانـون  موضـوع  دوم  هیـات  رای شـماره 1398۶0319008002312 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای سـعید جمالیـزاده بهاءآبـادی 
فرزنـد احمـد بـه شـماره شناسـنامه 105 در یـک بـاب خانـه بـه 
مسـاحت 284/۶0 مترمربـع مفـروز و مجـزی از پـالک 230 فرعی 
از 23۶8 اصلـی واقـع در زرنـد _ اکبـر آبـاد خیابان عطاهللا اسـالمی 
خریـداری از مالـک رسـمی آقای جـواد ذکائی محرز گردیده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز 
آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشار 
اولیـن اگهـی بـه مدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق 

مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م/الف 10
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/2/10

 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/2/24
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی دعوت به افراز 
بـا سـالم-  نظـر به اینکـه اقـا /خانم 
زهرا رسـولی مقـدم برابر در خواسـت 
وارده بـه شـماره 1101/743 مبنـی بر 
افـراز پـالک 8 فرعـی از 412۶اصلـی بخـش یک 
کرمـان واقع در خیابان شـهدای فتـح آبادان کوچه 
3 را بـه علت معلوم نبودن اقامتگاه سـایر شـرکاء 
از طریـق صـدور آگهـی نمـوده لـذا بدینوسـیله به 
اسـتناد مـاده ۶ آئیـن نامه قانـون افـراز و فروش 
امـالک مشـاع بـه سـایر مالکیـن و همچنیـن به 
اشـخاص کـه در پـالک مزبـور ذینفـع هسـتند 
اعـالم میـدارد که افـراز سـهمی خواهـان 3 دانگ 
مشـاع از ۶ ششـدانگ پالک فوق الذکر در مورخه 
1399/03/18روز یـک شـنبه سـاعت 9صبـح در 
محـل وقـوع ملـک مزبـور بـه عمـل خواهـد آمـد 
کلیـه افـراد ذینفع مـی تواننـد در تاریخ ذکر شـده 
در محل حضور بهم رسـانند عـدم حضور آنان مانع 
از انجـام عملیـات افـراز نخواهـد بـود. ایـن آگهی 
مطابق فصل سـوم آئیـن نامه اجرای مفاد اسـناد 
رسـمی الزم االجـراء مصـوب 87/۶/11 بـه کلیـه 
افـراد ذینفـع ابالغ و فقط در یک نوبت انتشـار می 

یابـد. م الـف 139
تاریخ انتشار: 1399/02/24

عیسی حافظی فر
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه1 کرمان 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختـالف موضوع قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان زرنـد تصرفـات مالکانـه و بالمعارض 
متقاضیـان محـرز گردیـده اسـت.لذا مشـخصات متقاضیـان و امـالک 
مـورد تقاضـا بشـرح زیـر بـه منظـور اطـالع عمـوم در دو نوبت بـه فاصله 
15 روزآگهـی مـی شـود در صورتیکـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مالکیـت متقاضیـان اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بمـدت دو مـاه اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مرجـع 

قضایـی تقدیـم نمایند.
امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

خانـم صغـری محمـدی فرزند اکبر بشـماره شناسـنامه 2 در سـه دانگ 
مشـاع از ششـدانگ محوطـه بـه مسـاحت ۶02/41 مترمربـع مفـروز و 
مجـزی شـده از پـالک  2 فرعـی از 75۶۶ اصلی )جهت الحـاق به پالک 
182۶ فرعی از 75۶۶ اصلی(واقع در زرند روسـتای روح آباد خریداری از 

مالک رسـمی خانم شایسـته ابراهیمی.
آقـای محمـود نعیمـی فرزنـد علـی بشـماره شناسـنامه 7 در سـه دانگ 
مشـاع از ششـدانگ محوطـه بـه مسـاحت ۶02/41 مترمربـع مفـروز و 
مجـزی شـده از پـالک 2 فرعـی از 75۶۶ اصلی)جهـت الحـاق به پالک 
182۶ فرعـی از 75۶۶ اصلـی( واقـع در زرند روسـتای روح آباد خریداری 
از مالک رسـمی خانم شایسـته ابراهیمی.م الف 30-تاریخ انتشـار نوبت 

اول: 1399/2/24-تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 1399/3/7
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 موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئین نامه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر 
رای شـماره 1398۶0319008002531 هیـات دوم موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای علـی گسـاوی نـژاد فرزنـد 
قاسـم بـه شـماره شناسـنامه 5 صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانه 
بـه مسـاحت 314/33 مترمربـع از پـالک 53۶4 اصلـی واقـع در 
زرنـد خیابان اسـدآبادی خریـداری از مالک رسـمی آقای غالمرضا 
قاسـمی زاده و ذلیخا معمارزاده محرز گردیده اسـت. لذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15روز آگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد. م/الف 11
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/2/10

 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/2/24
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 قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و 
سـاختمان های فاقد سند رسمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئین نامـه قانون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی برابر 
قانـون  موضـوع  دوم  هیـات   1399۶0319008000007 شـماره  رای 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای غالمعلـی مهـدی زاده گزوئـی 
فرزنـد ماشـاهللا بـه شـماره شناسـنامه 10 صـادره از زرنـد در یـک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت 240/2۶ مترمربـع از پـالک 75۶1 اصلـی 
واقـع در زرنـد بلـوار فـردوس کوچـه 28 خریـداری از مالک رسـمی 
خانـم نیـره مهرابـی زاده هنرمنـد محرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م/الف 32
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/2/24
 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/3/7

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای اکبـر تهامـی پـور زرنـدی احـدی از ورثـه مرحـوم محمـد تهامـی پـور زرنـدی مالـک 
ششـدانگ پـالک  ثبتـی 13 فرعـی از 10377 اصلی واقـع در زرند بخش 13 کرمان که سـند 
مالکیت آن در دفتر 102 صفحه 371 به شـماره ثبت 1402۶  و شـماره چاپی 588۶95 صادر 
و تسـلیم گردیـده، ضمـن ارائـه دو بـرگ استشـهادیه تصدیـق شـده مدعی اسـت که سـند مالکیت فوق 
بعلت نامعلوم مفقود گردیده و درخواسـت سـند مالکیت المثنی نموده لذا باسـتناد تبصره یک ماده 120 
اصالحـی آییـن نامـه قانـون ثبـت مراتب یک نوبـت در تاریخ منـدرج در ذیـل آگهی می شـود تا چنانچه 
کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت به ملک فـوق الذکر می باشـد کـه در این اگهـی ذکر نگردیـده و یا 
مدعـی وجـود سـند مالکیـت نزد خود می باشـد ظـرف مـدت ده روز از تاریخ انتشـار اگهی بـه اداره ثبت 
اسـناد و امـالک شهرسـتان زرنـد مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائه اصل سـند مالکیت و یا سـند 
معاملـه تسـلیم نمایـد در غیـر ایـن صـورت پـس از اتمام مـدت مذکور نسـبت بـه صدور سـند مالکیت 

المثنـی اقدام خواهد شـد. م الـف 33-تاریخ انتشار:چهارشـنبه 1399/2/24
حسین توحیدی نیا- رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زرند

آگهی حصر وراثت 
بشـرح  شناسـنامه 315037۶408  دارای  هاشـم  فرزنـد  رمشـکی  نادیـه کبیـری  خانـم 
دادخواسـت شـماره 9909983888100048 مورخ 1399٫02٫13 توضیح داده شـادروان آقای 

مصیـب چهـر آزاد
فرزنـد عیسـی بشناسـنامه ۶980203118 در تاریـخ 92٫2٫18در شـهر قلعـه گنـج -رمشـک فوت شـده و 

وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتند / عبارتسـت از
1-عیسی چهره آزاد به شماره ملی 31۶124۶500 )پدرمتوفی(

2-نادیه کبیری رمشکی به شماره ملی 315037۶408 )مادر متوفی(
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیراالنتشـار محلـی آگهـی میشـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یا 
وصیتنامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مدت یکماه از نشـر آگهی به شـورای حـل اختالف 
تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد و هر وصیت نامه ای جز رسـمی و سـری که بعـد از این موعد 

ابـراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت. 
ریس شورای حل اختالف شهرستان قلعه گنج

حصر وراثت 
احترامـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی خواهان حیـات قربانی بیژن آبـاد فرزند علی به 
خواسـته حصروراثـت توضیـح داده شـادروان زهـرا قربانـی بیژن ابـاد فرزندفریـدون به ش 
ش 53۶011۶7۶5 در تاریـخ 98٫2٫2دربیـژن ابـاد قربانـی فـوت نمـوده ووارث حیـن فـوق 
عبارتنـد از : 1- حیـات قربانـی بیـژن اباد )مـادر متوفی (2-فریـدون قربانی بیژن اباد فرزنـد چمل )پدر 
متوفـی (لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیر االنتشـار محلی آگهی میشـود چنانچه کسـی اعتراض 
دارد یـا وصیـت نامه ازمتوفی نزد اشـخاص باشـد یک ماه از نشـر آگهـی به دادگاه تقدیـم دارد واال گواهی 

صـادر خواهد شـد .
رئیس شوراحل اختالف شماره دو –بهروز عربی .م  الف:۸۷۰
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ملکوت
 تنها داستان بلند به جا مانده از بهرام صادقی است که در 
نگارش داستان های کوتاه ید طوالیی داشت. به پاس قدردانی 
از قلِم زرین او و بزرگداشت مقامش در نگارش داستان کوتاه، 
جایزه ادبی به نام این نویسنده فقید درنظر گرفته شده است.
ملکوت در همان صفحه نخست میخکوبتان می کند:در ساعت 
یازده شب چهارشنبه ی آن هفته، جن در آقای مودت حلول 
کرد.این مواجهه ممکن است سبب شود خواننده با خود فکر 
کند با یک داستان ماورالطبیعی روبه رو است اما این نشان از 

تلفیِق وجوهِ رئال و سورئال داستان دارد.
شرح داستان ساده است و وروِد آقای مودت و داستان جن و 
همراهی دوستانش برای خالصی او از شر جن، تنها روندی 
است که موجب می شود کاراکتر اصلی یعنی دکتر حاتم وارد 
صحنه شود. دکتری که تا پیش از مواجهه نزدیک، فردی 
متعهد و کاربلد به خواننده شناسانده می شود. اندکی بعد 
وجوه سورئاِل داستان رخ می نمایاند: آنجا که همراهان آقای 
مودت از دکتر در مورد مردی می شنوند که به او مراجعه کرده 
تا دستش را، تنها دست باقی مانده را نیز قطع کند! مرد تا پیش 
از این دست دیگر، پاها، گوشها و بینی خود را قطع کرده است 
اما از چه روی؟ در این میان، بین دوستان مودت و دکتر بحثی 
فلسفی در میگیرد و دکتر باز هم اصرار بر حفظ چهره دروغین 
خود دارد. او مدعی است آمپول هایی به مردم عرضه می کند 
که جوانی و باروری را به آنها بازمی گرداند و این در حالی است 
که خوِد دکتر صورتی جوان اما به واقع پیر دارد و عقیم است.
دکتر حاتم به مثابه طوفانی گرمسیر به هرجا که بوزد آنجا را به 
بیابان یا به قول خود گورستان تبدیل می کند و این در چشم 

خوِد او ملکوتی است که مردم را به سوی آن میراند.

فیلم دیوانه از قفس پرید/ مک مورفی: تو این دنیا برای کفری کردن آدم های 
رذلی که می خوان همه چیز رو از اونی که هست برات سخت تر کنند، راهی بهتر 

از این نیست که وانمود کنی از هیچ چیزی دلخور نیستی !

دیالوگ
ایستاده در غبار / فیلمی به کارگردانی و نویسندگی محمدحسین مهدویان و 
تهیه کنندگی حبیب اهلل والی نژاد محصول سال ۱۳۹۴ سازمان هنری رسانه ای 

اوج است.

فیلم
هیلکه مارانی )تخم مرغ شکستن(/این بازی به صورت برد و باخت انجام میشود. 
در هر مرحله دو نفر باهم روبرو می شدند هرکدام از طرفین تخم مرغی را محکم در 

دستش نگه می داشت به طوری که یک سر تخم مرغ به طرف باال باشد و دیده شود.

بازی های محلی

یاسر خدیشی:
به غروب جمعه نزدیک مي شود

و از صبح هرچه به مغزش فشــار آورد 
آخرش نفهمید

چرا وقتي شــوپنهاور گفــت باالتریِن 
همه ي قوانین  عشــق اســت،بعدش 

اضافه کرد:
و عشق شفقت است

عکس:  ریتا عسگرپور محصوالت کشاورزی جنوب
 و چالش نبود بازار

مشکالت کشاورزان جنوب کرمان کم نیست و هر روز دامن یکی از محصوالت را می گیرد 
و به نظر می رسد راهکارهای مقطعی مسئوالن هم گره ای از مشکالت آنها باز نکرده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، مشکل کشاورزان جنوب کرمان مشکل امروز و 
دیروز نیست، مشکل و دغدغه هر ساله آنهاست؛ یک روز برای خرید نهاده های کشاورزی 
مجبور می شوند زیر بار قرض و وام بروند و یا کارت واریز پول یارانه شان را گرو بگذارند و 
یک روز مجبورند به امید فروش چند تومانی بیشتر محصولشان با دالالن دست و پنجه نرم 
کرده و روزی ناامید از همه جا حاصل دست رنجشان را فرش خیابان می کنند.این حکایت 
تلخ روزگار سخت کشاورزان جنوب کرمان است مردمی که در تمامی این سال ها تنها به 
وعده های مسئوالن دلخوش کردند و البته چاره ای جز این هم نداشتند وقتی شغل ۷۰ 
درصدشان کشاورزی است و منبع درآمد دیگری جز این ندارند مجبورند بکارند و بکارند و 
بکارند به امید اینکه شاید امسال یکی از هزاران وعده مسئوالن عملیاتی شود.برای پیگیری 
مشکالت کشاورزان جنوب کرمان و اقدامات انجام شده برای آنها به سراغ سعید برخوری 
مدیرکل جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان رفتیم. وی تولید محصوالت کشاورزی در 
جنوب استان کرمان را ظرفیت بسیار خوبی دانست و اظهار داشت: جنوب استان کرمان 
جزو قطب های کشاورزی کشور است.وی با بیان اینکه تولید محصوالت کشاورزی خارج از 
فصل در این منطقه قابلیت نگهداری کمی دارد و از این رو میزان تولید باید با برنامه ریزی 
انجام شود گفت: بخشی از این محصول باید صادر شده و بخشی از آن در بازار داخل عرضه 
شود.مدیرکل جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان با ابراز اینکه بزرگ ترین مشکل 
کشاورزان جنوب نبود بازار است افزود: برنامه های کوتاه مدت، بلند مدت و میان مدتی 
در جهت تنظیم بازار و عرضه محصوالت کشاورزی جنوب استان داشتیم اما عواملی مانع 
اجرای این برنامه ها شد.وی با یادآوری اینکه در سال گذشته روی مجوزهای صادراتی 
خوب عمل کردیم و مجوز صادرات سیب زمینی را به  موقع گرفتیم و در گوجه فرنگی و پیاز 
نیز موفقیت هایی داشتیم گفت: سال گذشته سال بسیار خوبی برای کشاورزی بود، هیچ 
افت قیمتی نداشتیم و کشاورزان راضی بودند.برخوری با بیان اینکه امسال بازار عراق را از 
دست دادیم و با وجودی که پیگیری های زیادی هم داشتیم اما کشور عراق با یک تصمیم 
مانع واردات محصوالت کشاورزی از ایران شد افزود: عمده محصوالت کشاورزی جنوب 
استان کرمان به عراق صادر می شد که با این چالش مشکالت زیادی برای کشاورزان به 
وجود آمد.وی با ابراز اینکه با شیوع کرونا مشکالت ما بیشتر هم شد و با بسته شدن مرزها 
محصول روی دست کشاورزان ماند افزود: به دلیل تصمیم غیرکارشناسی عوارض ۱۰ هزار 
تومانی برای صادرات پیاز تعیین کردند که برای صادرات پیاز مشکالت زیادی ایجاد کرد.

مدیرکل جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان با بیان اینکه گذاشتن تعرفه صارداتی برای 
پیاز عمال صادارت این محصول کشاورزی را ممنوع کرد ادامه داد: متاسفانه کشاورزان 
براساس فروش سال گذشته تصور می کردند با برداشتن تعرفه صادرات قیمت باال می رود 
اما پیاز روی هم انباشته شد و امروز به این وضعیت به وجود آمده است.وی با بیان اینکه 
دالل زمانی وارد عمل می شود که بازار خراب باشد و دالل از این خرابی بازار سوءاستفاده 
می کند افزود: بر اساس آماری که به دست آوردیم از صددرصد قیمتی که مصرف کننده 
برای محصوالت کشاورزی می پردازد ۲۰ درصد برای کشاورز است و ۷۰ درصد به جیب 
واسطه ها می رود.برخوری با اشاره به اینکه شغل اکثر مردم جنوب کرمان کشاورزی است 
و در جنوب استان به غیر از کشاورزی اشتغال دیگری نیست و مردم مجبورند برای کسب 
درآمد کشاورزی کنند برای همین است که ما نمی توانیم به مردم بگوییم کار نکنید، 
نکارید و کشاورزی نکنید تصریح کرد: کار آنها کشاورزی است و این وظیفه ماست که باید 
برای فروش محصوالت آنها برنامه ریزی کنیم.مسلم مروجی فرد مدیرکل صنعت، معدن و 
تجارت استان کرمان نیز با در رابطه به اقدامات انجام شده بر ای محصوالت کشاورزی جنوب 
کرمان اظهار داشت: کارگروه تنظیم بازار قبال در اختیاز وزارت جهاد کشاورزی بود اما در 
۲۴ مرداد ۹۸ اختیارات تنظیم بازار به عهده وزارت صمت گذاشته شد و کاالهای اساسی 
کشور مثل روغن، برنج، گندم، شکر و گوشت قرمز در اختیار این وزارتخانه قرار گرفت.وی 
با بیان اینکه به دلیل افزایش قیمت محصوالتی مانند پیاز، قیمت آن برای مصرف کننده به 
۱۵ هزار تومان هم رسید و کارگروه تنظیم بازار تصمیم گرفت که برای تامین مصرف داخل 
کشور برای پیاز تعرفه صادراتی بگذارد و برای هر کیلو پیاز مبلغ ۱۰ هزار تومان تعیین شد 
افزود: سال قبل سیاست های ممنوعیت می گذاشتند و تا سال ۹۸ اینگونه و شرایط بسیار 
سخت تر بود اما امسال تصمیم بر تعیین تعرفه صادراتی گذاشتند.مدیرکل صنعت، معدن و 
تجارت استان کرمان با اشاره به اینکه این تعرفه اوایل تاثیری نداشت اما در ادامه تاثیر خود 
را گذاشت و باعث مشکالتی شد گفت: با پیگیری های انجام شده تعرفه صادراتی برداشته 
شد اما انباشت پیاز مشکالت زیادی برای کشاورزان ایجاد کرد.وی با عنوان اینکه یکی از 
زیرساخت های الزم در حوزه صادرات ایجاد پایانه های صادراتی است افزود: این تصمیم 
در جنوب استان کرمان گرفته شد و دو طرح بزرگ در شهرستان های عنبرآباد و جیرفت با 
جذب سرمایه گذار عملیاتی شد که فاز اول طرح عنبرآباد وارد چرخه شده و فاز دوم آن تا 

حدود دو ماه آینده وارد چرخه می شود.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

گندم بریان
گندم بریان یا ریگ سوخته مجتمع تپه هایی 

است پوشیده از گدازه های آتشفشانی به 
مساحت ۴۸۰ کیلومتر مربع که در ۸۰ کیلومتری شمال شهر شهداد در 

کویر لوت در استان کرمان قرار دارد.

حصیر بافی
حصیربافی به معنی بافت رشته های حاصل از 
الیاف گیاهی )سلولزی( به کمک دست و ابزار 

ساده دستی است که طی آن محصوالت مختلفی مانند زیرانداز، سفرهٔ 
حصیری، انواع سبد، انواع ظرف ؤ  تولید می شود.

در سال گذشته در چنین روزی کاغذ وطن به 
موضوع صادرات  خرما پرداخت.

جاذبه

صنایع

سال گشت

خودخوری جوجه ها مرغداران را نگران کرده است.
isna.news از صفحه

ضدغفونی کردن بازیکنان در ورودی باشگاه بشیک تاش ترکیه
khabaronlineeاز صفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

دلُم بی راهه کاچاکی  ِک  و رو

اسیر  بُشِک  تریاکی  ِک  و  رو

ُمنی هشتِه خماِر ِچشِم مستی

همه ء بار و بَنش ساکی ِک و رو

شاعر : محمد پای بست

ِدلوم  َغم  داِره  اِمُشو  راه  اخونُم

َب    یاِد   ِدلَبِر      ِدلخواه  اخونُم

َزمین  نَشدیسِته َهمَرنگ   نِگاروم

َسُرم  باالن  ُو ای َسر ماه اخونُم

شاعر : مهدی جاللی

همْیشه ور َردت خی سر ایهُتم

اُدنسُتم َشری ،پی شر ایهُتم

اگفتت که َسر کوچه نیامی

ولی مو تا لَِو سردر ایهُتم

شاعر : منصور رئیسی

         در توییتر چه می گویند؟

سقف پرداخت نقدی به مشتریان بانک ها ۴۵ میلیون کرونا در بسیاری از مناطق به فاز مهار رسیده است.
تومان شد.

شــرایط به کارگیری ســالح در ماموریتهای حفاظت 
محیط زیست تعیین شد.


