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ما را در تلگرام دنبال کنید
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مدیر کل حفاظت از محیط زیست :

کرمان غبارخیزترین 
استان کشور است
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روزگار پرابهام اداره ورزش عنبرآباد

درهفتهمیراثفرهنگی،ازالواحملیکرمانرونماییمیشود

به گفته فرماندار عنبرآباد رییس اداره ورزش این شهرستان بی تدبیر و به گزارش اداره کل ورزش، این اداره جزء پنج اداره برتر استان، بر اساس عملکرد است  

برنامهاشتغالاستان
تدوینمیشود

استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  معاون 
کرمان با اشاره به اینکه برنامه اشتغال کرمان 

در دست تدوین است، گفت: هدف از اجرای این برنامه ایجاد ۴۰ هزار 
شغل در استان کرمان است.

در ۲۴ ساعت گذشته ۶۴ مورد ابتال به کووید۱۹ در استان 
کرمان شناسایی شده است که بدین ترتیب شمار کل 

مبتالیان استان به ۱۲۲۱نفر رسید.موارد جدید به تفکیک حوزه دانشگاه های علوم 
پزشکی استان:علوم پزشکی جیرفت: ۳۱ نفر،علوم پزشکی بم: ۱۵نفر،علوم پزشکی 
کرمان: ۱۱ نفر،علوم پزشکی سیرجان: ۶ نفر،علوم پزشکی رفسنجان: ۱ نفر.از موارد جدید 
۴۰ نفر مرد و ۲۴ نفرشان زن هستند.بنا بر آخرین آمار در ۲۴ ساعت گذشته، ۱ مورد فوتی 
جدید در جنوب کرمان مربوط به شهر کهنوج ثبت شده و تعداد جان باختگان در استان 

به ۶۴ نفر رسیده است.

کارگران معدن کرومیت فاریاب مقابل فرمانداری 
عدم  که  آنچه  به  اعتراض  در  شهرستان  این 

پردخت چندماه حقوق عقب مانده خود در سال 98 و مشخص نبودن 
وضعیت قراردادهایشان در سال 99 خوانده شد، دست به تجمع زدند.

کاسهصبرمعدنکاران
فاریابلبریزشد

افزایش چند برابری 
آمار روزانه ابتالء 
به کرونا  در استان
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تاریخ را ایمن و سالم 
مرور کنیم!

محمدرسول جهانشاهی
یادداشت مهمان

غربالگری کرونا ورودی بیمارستان ها 
را کاهش داد

بیماریطاعون
نشخوارکنندگان

سوغات
قاچاقچیاندام بر  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 

نقش موثر غربالگری ویروس کرونا در 
بیماران  این  کاهش چشمگیر ورودی 
گفت:  و  کرد  تاکید  بیمارستان ها  به 
نتیجه ی مستقیم این غربالگری کاهش 
و  بیمارستان ها  به  ورودی  چشمگیر 
مالحظه ی  قابل  کاهش  آن  دنبال  به 
ویروس  این  به  ابتال  از  ناشی  تلفات 
سراسری،  ایسنا  گزارش  است.به  بوده 
جلسه ی  در  رئیسی  علیرضا  دکتر 
شورای مدیران معاونت بهداشت وزارت 
بهداشت، بیان کرد: نظام شبکه با تمام 
توان به بسیج ملی مقابله با کرونا وارد 
شد و با حداقل هزینه و با توانمندی 
بهورزان، مراقبین سالمت، کارشناسان، 
پزشکان و سایر نیروهای داوطلب، این 
بسیج ملی را با غربالگری نزدیک به 8۰ 
میلیون نفر از هموطنان عزیز به پیش 
برد.رئیسی افزود: نتیجه ی مستقیم این 
غربالگری کاهش چشمگیر ورودی به 
کاهش  آن  دنبال  به  و  بیمارستان ها 
ابتال  از  ناشی  تلفات  مالحظه ی  قابل 

با  است.وی  بوده  ویروس  این  به 
فعالیت های سایر بخش های  به  اشاره 
حوزه ی بهداشت در سه ماه اخیر بعد 
از همه گیری ویروس کرونا، اظهار کرد: 
برای  بهداشتی  پروتکل  ده ها  تدوین 
راستای  در  صنوف  و  مشاغل  همه ی 
حضور  اجتماعی،  فاصله گذاری  طرح 
روان  سالمت  کارشناسان  گسترده ی 
و  سالمت  جامع  مراکز  در  تغذیه  و 
منظور  به   ۴۰۳۰ تلفنی  سامانه ی 
مراجعه کنندگان  راهنمایی  و  مشاوره 
پرشمار  تولید  گیرندگان،  تماس  و 

راستای  در  آموزشی  محتواهای 
ویروس  این  به  ابتال  از  پیشگیری 
بخش  در  مالحظه  قابل  اقدامات  و 
سالمت کودکان و مادران نمونه هایی 
از اقدامات حوزه ی بهداشت در مسیر 
در  است.رئیسی  بوده  کرونا  با  مبارزه 
هموطنان  همکاری  با  گفت:  پایان 
و  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  و 
سفرها  انداختن  تاخیر  به  همچنین 
رو،  پیش  تعطیالت  در  به خصوص 
حرکت  ویروس  این  بر  غلبه  به سوی 

خواهیم کرد.

شهرستان  دامپزشکی  اداره  رئیس 
نرماشیر گفت:طاعون نشخوارکنندگان 
کوچک خصوصاً در فصول ابتدایی سال 
یک نوع بیماری ویروسی و واگیردار است 
که دام های سبک به آن مبتال می شوند.

بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک 
سوغات قاچاقچیان دامبه گزارش خبرنگار 
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 
از کرمان، محمد حسین زارع رئیس اداره 
دامپزشکی شهرستان نرماشیر گفت: 
طاعون نشخوارکنندگان کوچک با نام 
تخصصی ppr یک نوع بیماری ویروسی 
و واگیردار است که دام های سبک نظیر 
گوسفند، بز و نشخوارکنندگان کوچک 
وحشی به آن مبتال می شوند. بخش عمده 
این بیماری به دلیل ورود دام های آلوده و 
قاچاق است و این تنها یکی از خسارت هایی 
است که ورود دام قاچاق میتواند به 
شهرستان وارد کند.زارع با بیان اینکه این 
بیماری قابل انتقال به انسان نمی باشد، 
ولی می تواند موجب تلفات ۹۰ درصدی 
در گله های گوسفند و بز شود، افزود: توجه 
نکردن به این بیماری و شیوع آن می تواند 
خسارت های جبران ناپذیر اقتصادی با 
خود در منطقه به همراه داشته باشد.او 
در خصوص عالئم این بیماری گفت: تب، 
ترشحات چشم و بینی، التهاب و جراحات 
دهانی، اختالالت تنفسی از قبیل سرفه، 
پنومونی و اختالالت گوارشی، التهاب روده 
و اسهال از جمله عالئم بیماری طاعون 

نشخوارکنندگان محسوب می شود.
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تسهیل فرایند صدور شماره اقتصادی برای فعاالن اقتصادی
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان خبر داد:

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان ، از 
حذف مرحله راستی آزمایی در فرایند 
ثبت نام فعاالن اقتصادی در سامانه 
سازمان امور مالیاتی کشور جهت دریافت 
شماره اقتصادی خبر داد.به گزارش روابط 
عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان 
، محمد سلمانی با اشاره به دستور وزیر 
امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای 
منویات مقام معظم رهبری، مبنی بر 
روان سازی و تسهیل فضای کسب و کار 
و ایجاد پنجره واحد شروع کسب و کار، 
عنوان داشت: با همکاری سازمان امور 
مالیاتی کشور و معاونت اقتصادی وزارت 
امور اقتصادی و دارایی، زمینه سهولت 
شروع کسب و کار بنگاههای اقتصادی و 
تسهیل در اخذ مجوزهای الزم از جمله 
شماره اقتصادی فراهم گردید.وی اضافه 
کرد: سازمان امور مالیاتی کشور در همین 
راستا، پیشنهاد اصالح فصل دوم آئین نامه 
اجرایی تبصره )۳( ماده ۱۶۹ قانون مالیات 
های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱را به 
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مطرح 

نموده بود که با موافقت ایشان، فصل دوم 
آیین نامه اجرایی تبصره مذکور، اصالح 
و به امضا رسید و با صدور بخشنامه ای 
از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، گام 
۴۵ در سامانه مالیاتی، در خصوص فرایند 

راستی آزمایی حذف شده است .
سلمانی در ادامه خاطرنشان ساخت: در 
حال حاضر و با اجرای بخشنامه سازمان 
که در همین راستا صادر گردید، اشخاص 
حقیقی به محض اخذ مجوز یا پروانه 

کسب و کار از اصناف و اتحادیه ها و 
همچنین اشخاص حقوقی و بنگاه های 
اقتصادی به محض ثبت در اداره ثبت 
شرکت ها، در سامانه سازمان امور مالیاتی 
کشور نیز ثبت نام شده تلقی می شوند و 
اطالعات هویتی آنها، به صورت برخط یا 
غیر برخط، به سازمان امور مالیاتی کشور 
منتقل شده و همچنین، شماره ملی 
اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص 
حقوقی به عنوان شماره اقتصادی جهت 

آغاز کسب و کار قلمداد می گردد.
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان 
افزود: پیش از این، اجرای گام ۴۵ فرایند 
ثبت نام و تخصیص شماره اقتصادی به 
اشخاص حقیقی و حقوقی، بین یک ماه تا 
دو ماه زمان می برد که هم اکنون، با حذف 
این گام، فعاالن اقتصادی از همان زمان 
ثبت شرکت یا کسب مجوز فعالیت، از 
نظر سازمان امور مالیاتی کشور، »مودی« 
تلقی شده و شماره اقتصادی آنها بدون 
نیاز به طی مراحل راستی آزمایی صادر 
خواهد شد و نیاز به هیچ استعالم دیگری 
نمی باشد.سلمانی تاکید کرد: اجرای گام 
۴۵ در سامانه تخصیص شماره اقتصادی 
به فعاالن اقتصادی، باالخص در نظام 
مالیات بر ارزش افزوده مشکالتی را برای 
مودیان ایجاد کرده بود که با این مصوبه، 
ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده 
کفایت داشته و جهت دریافت مالیات 
بر ارزش افزوده از مشتریان، نیازی به 
دریافت گواهینامه ثبت نام نظام مالیات 

بر ارزش افزوده نمی باشد.

 در یادداشت سخنگوی سازمان آتش نشانی 
آمده است:  تصور کنید روزی را که به دلیل 
سهل انگاری ما انسان ها، گنبد با شکوه 
جبلیه فرو ریزد، باغ زیبای شاهزاده ماهان 
به خاطره ها بپیوندد و از میدان ارگ و بازار 
تاریخی ، جز عکس و خاطره ای باقی نماند.
تصور نابودی این بناهای تاریخی شهرمان 
هم دردناک است چه اینکه سالها پیش، 
به خاک افتادن عظمت ارگ تاریخی بم 
به تالش بالی طبیعی زلزله، تا ماه ها بهت 
و حیرت و افسوس را نه تنها برای ما که برای 
جهانیان به وجود آورد.چهل و سه سال 
پیش در چنین روزی در قطعنامه ی شماره 
پنج دوازدهمین مجمع عمومی کمیته ی 
بین المللی موزه ها)ایکوم( که در مسکو 
برپا شد، روز ۱۸ مه برابر با ۲۸ اردیبهشت 
به عنوان روز جهانی میراث فرهنگی و 
موزه ها اعالم شد.روزی که مقرر شد تا 
نمادی برای توجه بیشتر به آثار تاریخی و 
باستانی کشورها باشد تا از این طریق، دنیا 
محل مناسب تری برای یادآوری گذشته 
و پیشنیه و تاریخچه محسوب شود.نکته 
مهم در نامگذاری این روز به نام میراث 
فرهنگی، تالش برای سالم نگه داشتن این 
عظمت بزرگ است.در کنار توجه فرهنگی 
به مقوله میراث فرهنگی و تاثیر آنها بر راه 
و روش زندگی آینده، سالمت فیزیکی و 
سخت افزاری این اماکن، مهمترین دغدغه 
متولیان پاسداشت میراث تاریخی وفرهنگی 
هر کشور است و در همین شرایط است که 
دغدغه ایمنی اماکن تاریخی، قدیمی و 
باستانی به یکی از اصلی ترین دغدغه های 
نهادهای مرتبط نظیر آتش نشانی تبدیل 
می شود.دارا بودن مستندات و ساختمان 
های تاریخی به تنهایی شرط کافی نیست و 
مهم تر از آن نگهداری و حفظ این آثار است 
که بتوانیم آنها را برای آیندگان نیز به یادگار 
بگذاریم تا آنان نیز از این پیشینه تاریخی 
بهره مند شوند.در بسیاری از کشورهای 
پیشرفته دنیا برنامه های خاصی برای 
حفظ این بخش ها دارند که مرور برخی از 

آنها خالی از لطف نیست.

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

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

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

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

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1399/02/30 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14 روز 1399/02/30 تا تاریخ 1399/03/06

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14 روز سه شنبه تاریخ 1399/03/20
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8 روز چهارشنبه تاریخ 1399/03/21

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: جیرفت- حدفاصل سیلو و 
پلیس راه، بلوار ورودی شهرک صنعتی شماره 2 تلفن: 43310516-034 و سایت www.jkerman.mrud.ir و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور 

)http://iets.mporg.ir(
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 و دفتر ثبت نام 88969737 و 85192768

فهرست بهابراورد )ریال(نوعتضمين )لاير(عنوانشماره

144/ج98/3
حفاظت از اراضی دولتی 

جنوب کرمان
649،000،000

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

فیش واریز وجه  نقد
12،970،435،716

براساس قانون کار 
سال 1399

وم
ت د

نوب

فراخوان مشارکت
در تأسیس مراکز خدمات بهزیستی )+ زندگی (

اداره کل بهزیستی استان کرمان

مهلت ثبت نام : از 22 اردیبهشت ماه 99 به مدت 15 روز با هدف تسهیل خدمت رسانی به 
 جامعه هدف سازمان بهزیستی

  افراد دارای شرایط می توانند جهت ثبت نام الکترونیکی به سامانه مراجعه نمایند.
 http://centers.behzisti.ir: نشانی سامانه  

شماره تماس : 66740057-021 - 66740054-021 داخلی 202-201 پاسخگویی از ساعت 8 تا 16

شناسه آگهی 851795

آخرین آمار از مبتالیان کرونا در استان 
کرمان منتشر شد. در ۲۴ ساعت گذشته 
۶۴ مورد ابتال به کووید۱۹ در استان کرمان 
شناسایی شده است که بدین ترتیب شمار 
کل مبتالیان استان به ۱۲۲۱نفر رسید.

موارد جدید به تفکیک حوزه دانشگاه های 

علوم پزشکی استان:علوم پزشکی جیرفت: 
۳۱ نفر،علوم پزشکی بم: ۱۵نفر،علوم پزشکی 
کرمان: ۱۱ نفر،علوم پزشکی سیرجان: ۶ 
نفر،علوم پزشکی رفسنجان: ۱ نفر.از موارد 
جدید ۴۰ نفر مرد و ۲۴ نفرشان زن هستند.
بنا بر آخرین آمار در ۲۴ ساعت گذشته، ۱ 

مورد فوتی جدید در جنوب کرمان مربوط به 
شهر کهنوج ثبت شده و تعداد جان باختگان 
در استان به ۶۴ نفر رسیده است.تعداد افرادی 
که از ابتدای اپیدمی مورد آزمایش قرار گرفته 
اند ۹۸۹۲ است و همچنین تاکنون ۴۴۹ نفر 

در استان به صورت کامل درمان شده اند.

افزایش چند برابری آمار روزانه ابتالء به کرونا در استان

احتمال شیوع شدید کرونا در جنوب استان وجود دارد
رییس علوم پزشکی جیرفت :

سخنگوی وزارت بهداشت: جنوب کرمان در وضعیت هشدار قرار دارد

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان: 
آغاز گمانه زنی بنای تاریخی قبه سبز، رونمایی از لوح های ثبت 

بقایای جاده  دیلمقانی،  احمدآباد  آثاری همچون حمام  ملی 
قرآختایی و همچنین  قرآن  و  انصاف  سنگفرش فهرج، خانه 

از  مرمتی  اقدامات  تاریخی  های  عکس  نمایشگاه  برگزاری 
برنامه های شاخص هفته میراث فرهنگی استان کرمان است.
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درهفتهمیراثفرهنگی
ازالواحملیکرمان
رونماییمیشود

ایسنا/کرمان مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان کرمان گفت: به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی موزه و آغاز 
هفته میراث فرهنگی این استان میزبان برنامه های متنوعی خواهد 
بود. فریدون فعالی ضمن تبریک روز جهانی موزه و آغاز هفته میراث 
فرهنگی اظهار کرد: آغاز گمانه زنی بنای تاریخی قبه سبز، رونمایی از 
لوح های ثبت ملی آثاری همچون حمام احمدآباد دیلمقانی، بقایای 
جاده ســنگفرش فهرج، خانه انصاف و قرآن قرآختایی و همچنین 
برگزاری نمایشگاه عکس های تاریخی اقدامات مرمتی این اداره کل 
از برنامه های شاخص هفته میراث فرهنگی استان کرمان است.وی 
به دیدار با اساتید کاشی تراش این استان در هفته میراث فرهنگی 
اشــاره کرد و افزود: بازدید از روند مرمت پروژه های شتر گلو ماهان 
و یخدان لنگر، کاروانسرای وکیل و مسجد تاریخی ملک و همچنین 
کارگاه های مرمتی خانه های تاریخی که از طریق قانون ماده ۲۷ به 
بخش خصوصی واگذار شده اند از دیگر اقداماتی است که در هفته 
مذکور انجام می شود.فعالی تصریح کرد: پخش فیلم های معرفی در 
دوزبان )فارسی و انگلیسی( بناهای ثبت جهانی چون ارگ بم، روستای 
میمند، باغ شاهزاده ماهان، کویر شهداد، قنوات اکبرآباد و قاسم آباد بم 
و گوهر ریز جوپار در فضاهای مجازی از دیگر فعالیت هایی است که 
در دستور کار قرار گرفته است.وی به معرفی موزه های استان کرمان 
توسط کارشناسان معاونت میراث فرهنگی اشاره کرد و افزود: فیلم 
این فعالیت فرهنگی در سایت های اطالع رسانی و فضاهای مجازی 
پخش می شود.فعالی به اجرای ویژه برنامه هایی به مناسبت هفته 
میراث فرهنگی در شهرستان های استان کرمان اشاره و خاطرنشان 
کرد: معاونت میراث فرهنگی در کنار انجمن هــای فعال این حوزه 
برنامه هایی متنوع دیگری برگــزار خواهد کرد که این فعالیت ها در 

راستای گرامیداشت هفته میراث فرهنگی خواهد بود.

فردای کرمان-از آن روزی که 
کلنگ کرونا کنارصندل  کاشف 

حفاری اش را در گوشه ی اتاق 
کارش در محوطه ی کنارصندل جیرفت بر زمین 
گذاشت و به تهران رفت، حدود ۱۲ سال می گذرد. 
پس از آن هیاهویی که از بلندای کنارصندل در 
گوش جهان پیچید، سکوت بر این تپه ی باستانی 
حکمفرما شد. در همه ی این سال ها اما، شروع 
مجدد کاوش ها برای مردم جیرفت و کرمان یک 
آرزو بود که مقامات هم با وعده ی »آغاز مجدد 
کاوش ها به زودی« نور امید به دل ها تاباندند و بعد 
هم با عمل نکردن به این وعده شان، حسرت را بر 
دل ها گذاشتند. آخرین وعده ی جدی را بهمن ماه 
سال ۹۸، مونسان وزیر میراث فرهنگی کشور داد. 
او در آیین افتتاح هفدهمین گردهمایی ساالنه ی 
باستان شناسان که نتایج فعالیت های یک ساِل 
کاری باستان شناسی ایران، در کنار یافته های یک 
ساله ی آن ها از کاوش های انجام شده ارائه می شود، 
با تاکید بر این که در سایت های ویژه با قدمت های 
باال، باستان شناسان می توانند به کسب تجربه و 
تمدن بشری کمک بیش تری کنند، گفت: 
»امیدوارم برای جواب دادن به این درخواست، 
محوطه های تاریخی مانند جیرفت در اولویت قرار 
گیرند«. اگرچه در این سه ماه هنوز اقدام ملموسی 
در استان برای اجرای فرمان وزیر انجام نشده اما 
دکتر نصیر اسکندری، مدیر پایگاه باستان شناسی 
جیرفت این امید را می دهد که به زودی خبرهایی 
از این موضوع از تهران به کرمان خواهد رسید. او در 
عین حال، ساماندهی کنارصندل را هم یک 
گفته ی  به  که  ضرورتی  می داند.  ضرورت 
اسکندری، پیش از کاوش ها باید به آن توجه کرد. 
با او در این باره گفت وگو کردم که در ادامه 

می خوانید.
وزیرمیراثفرهنگیاواخربهمنماه

سالگذشتهتاکیدکردکهکاوشهای
باستانشناسیجیرفتآغازشود.دراین
مدتآیاازسویوزارتخانهاقدامیبرای

شروعکاوشهاصورتگرفتهاست؟
قصد وزارت خانه برای حمایت از کاوش های 

باستان شناسی جیرفت جدی است و در حال 
برنامه ریزی در این حوزه هستند. تا جایی که اطالع 
دارم به زودی در سه شهرستان در استان کرمان 
قرار است بررسی های باستان شناسی شروع شود. 
از کاوش های جیرفت هم حتما حمایت  صورت 

خواهد گرفت.
اینکاوشهااگرشروعبشوددرخود

کنارصندلخواهدبودیامناطقدیگری؟
قطعا محوطه ی کنارصندل از اولویت بیش تری 
برای انجام پژوهش در جیرفت برخوردار است 
چراکه این محوطه در مقیاس جهانی حائز اهمیت 
است. هرچند چندین محوطه ی باستانی دیگر در 
منطقه وجود دارد که دارای ارزش مطالعاتی بسیار 
زیاد هستند نظیر شهر قدیم جیرفت که شهری 

مهم از دوره ی سلجوقیان است.
خودشمابهعنوانمدیرپایگاه

باستانشناسیجیرفت،چهپیشنهادیدر
اینزمینهدارید؟

من معتقدم ابتدا نیاز است کنارصندل ساماندهی 
شود و حتی این ساماندهی، بر کاوش هم اولویت 
دارد. قبل از کاوش، بهتر است یکی، دو سال زمان 
بگذاریم و طرح ساماندهی را تهیه و اجرا کنیم و بعد 
از آن، کاوش صورت گیرد. هرچند محوطه های 
مهم دیگری هم در این منطقه وجود دارد که نیاز 

است کاوش های آن ها هم آغاز شود.
منظورتانازساماندهیکنارصندلچیست؟

پاک سازی، حفاظت و مرمت این محوطه ی 
باستانی.

طیسالیانگذشتههموارهنگرانیازتخریب
کنارصندلبیشترتوسطعواملطبیعی

مثلبارانمطرحبودهاست.درحالحاضر،
حفاظتازاینتپهیباستانیبهچهشکل

صورتمیگیرد؟
به هر حال، کنارصندل تپه ای خاکی است و باران 
و باد فرسایش هایی در آن ایجاد می کند. کاری که 
ما کردیم، ایجاد آبراهه ای برای انتقال آب به خارج 
از آن بوده و با این اقدام، تا جایی که ممکن بوده 

این مسئله را مدیریت کرده ایم.
طی سالیان گذشته، کاوش های پراکنده ای در 

منطقه ی جیرفت انجام شده است. ممکن است 
تاریخچهایازاینکاوشهاراارائهبفرمایید؟

در سال ۹۶ کاوش های باستان شناسی در 

محوطه ی ورامین جیرفت به سرپرستی بنده و 
به صورت مشترک با آقای دکتر »پیتر فلزنر« از 
دانشگاه توبینگن آلمان انجام شد. این محوطه 
در پنج کیلومتری کنارصندل و ۳۰ کیلومتری 
جنوب جیرفت قرار دارد و استقراری مربوط به 
حدود شش هزار سال پیش است که تا دوره های 
تاریخی و حتی اسالمی نیز ادامه داشته است. در 
این کاوش ها یک دوره ی فرهنگی جدید مربوط 
به پنج هزار و ۵۰۰ سال پیش برای اولین بار در 
دشت جیرفت شناسایی شد که با توجه به نام این 
محوطه، دوره ی ورامین نام گذاری شد. در سال 
۹۷ مجدد، کاوش های این محوطه با سرپرستی 
اینجانب ادامه یافت و منجر به کشف گورهایی از 
دوران پیش از تاریخ و چند صد شی تدفینی شد 
که هم اکنون در موزه باستان شناسی جیرفت 
در معرض دید عموم قرار گرفته اند. در سال 
۹۸ محوطه ی باستانی تُم گاوان، در حاشیه ی 
شهر جیرفت توسط دکتر میثم شهسواری و 
بنده کاوش شد. دستاورد این کاوش، شناسایی 
یک سیستم اداری پیچیده مربوط به شش 
هزار سال پیش بود که با توجه به ُمهرها و اثر 
ُمهرها، ژتون ها و دیگر یافته ها قابل اثبات است. 
همچنین یک سازه ی معماری مهم مربوط به 
دوره ی هخامنشی از این محوطه کشف شد. در 
حال حاضر، یکی از اقدامات مهم که توسط پایگاه 
باستان شناسی جیرفت در دست اقدام است، 

کاوش به منظور تعیین عرصه و حریم محوطه ی 
باستانی کنارصندل است.

یعنیبعدازگذشتاینهمهسالازشروع
کاوشهادرکنارصندل،هنوزعرصهوحریم

آنمعلومنیست؟
مشخص است ولی به طور دقیق نمی دانیم عرصه و 
حریم به کجا محدود می شود چون محوطه  بزرگ 
است و بیش از ۱۰۰۰ هکتار وسعت دارد. ولی با 
توجه به این که روستا در مجاورت آن قرار دارد، 
نیاز است از طریق گمانه زنی و کاوش، عرصه و 

حریم دقیق آن مشخص شود.
چهاتفاقیافتادهکهتعیینعرصهوحریم
کنارصندلرادراولویتقراردادهاید؟آیا
تجاوزیبهحریمآنصورتگرفتهاست؟

با توجه به این که روستای کنارصندل روی 
عرصه ی این محوطه ی باستانی قرار گرفته، 

ضرورت دارد محدوده ی دقیق آن مشخص شود.
آنچهراکهاشارهکردید،همهیکاوشهایی
استکهدراینچندسالدرجیرفتانجام
شدهیاگروههایدیگریهمکاوشکردهاند؟

در دشت جیرفت همین چند کاوش است که 
نام بردم. ولی در منطقه ی اسفندقه کارهایی 
انجام شده است. در پایین دست جیرفت در 
مناطق بلوک و فاریاب و کهنوج نیز، بررسی های 
باستان شناسی به منظور شناسایی آثار توسط یک 

تیم مشترک آلمانی و ایرانی صورت گرفته است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
علوم
کرمان درباره  صحت و سقم ماجرای پزشکی

ابتالی معلمان و پرسنل یکی از 
دبستان های شهر کرمان که پیش از بازگشایی 
مدارس، در محل مدرسه حضور یافته و مبتال 
شده اند گفت: متاسفانه این اتفاق افتاده و صرف 
مدرسه بودن مطرح نیست. مدارس به صورت آنالین 
و مجازی آموزش می دهند ولی معلمان و کادر 
اداری مدارس بعد از تعطیالت نوروز روزانه یکی، دو 
ساعت البته با حفظ نکات بهداشتی در مدرسه 
حضور داشتند. این اتفاق در پی بی مباالتی در آن 
مدرسه اتفاق افتاده و شرایط بهداشتی را کامل 
رعایت نکردند.مهدی شفیعی عصر ۲۹ اردیبهشت 
 در نشست خبری با محوریت کروناویروس گفت: در 
گام دوم مدیریت کرونا، پروتکل های بهداشتی با 
هدف بازگشت تدریجی جامعه به روال عادی و 
براساس اینکه خطر انتقال در کدام یک از مشاغل 
باالتر است، تعریف می شوند لذا مشاغل به گروه های 
با خطر باال، متوسط و پایین تقسیم بندی شده و بعد 
به صورت پلکانی بازگشایی می شوند. وی با اشاره به 
بازگشایی های صنوف ادامه داد: در مرحله نخست، 
مشاعل کم خطر با شرط حفظ رعایت پروتکل ها 
بهداشتی بازگشایی شدند، سپس مشاغل با خطر 
متوسط و بعد هم مشاغل پرخطر و اماکن تجمعی 
مثل تاالرها که ممکن است این گروه هم بازگشایی 
شوند ولی در همه ی شهرها اعم از سفید و زرد و 
قرمز، پروتکل های الحاقی باید اجرا شود و صاحب 
صنف، موظف به رعایت آن است.سخنگوی دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان بر لزوم رعایت پروتکل های 
بهداشتی توسط صاحبان اصناف تاکید کرد و افزود: 
ناظران بهداشتی و بازرسان استانداری و سازمان 

صنعت، معدن و تجارت، اصناف و تعزیرات باید 
دست به دست هم بدهند تا پروتکل ها به نحو 
احسنت اجرا شوند و با خاطیان برخورد شدید 
صورت گیرد و حتی تعطیل شوند ضمن آنکه 
تعطیلی آنها هم طوالنی مدت باشد و جریمه های 
سنگین نیز برای آن لحاظ و حتی موضوع آن 
رسانه ای هم شود؛ این موضوع، شامل ادارات نیز 
می شود.وی با ابراز تاسف از اینکه پروتکل ها کمرنگ 
اجرا می شوند، تصریح کرد: در جلسه ی روز شنبه 
ستاد مقابله با کروناویروس استان این موضوع را 
مطرح کردم و از این موضوع نگران هستیم. وزارت 
بهداشت هم همواره هشدار داده که بازگشایی و 
سفید اعالم کردن به معنی این نیست که اپیدمی به 

پایان رسیده است. اگر پروتکل ها با جدیت رعایت 
نشود احتمال بازگشت موج های بعدی اپیدمی 
وجود دارد.شفیعی در مورد آمار کلی پرسنل مبتال 
به کرونا در استان نیز گفت: درست است پرسنل 
درگیر می شوند ولی خیلی از آنان در بیمارستان و 
به واسطه ی شغل شان نبوده که مبتال شده اند بلکه 
ممکن است در محیط بیرون از محل کار آلوده شده 
باشند و چون تفکیک این موارد کار سختی است، از 
طرفی، ارائه ی این آمار، بار حقوقی هم دارد بنابراین 
سعی کردیم وسواس بیش تری برای ارائه ی آمار در 

این گروه داشته باشیم و تنها روزهایی که مطمئن 
هستیم فرد در محل کار مبتال شده آن را اعالم 
می کنیم.وی افزود: در زیرمجموعه ی دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان، تعداد پرسنل درمانی مبتال به 
کووید ۱۹ کمتر از ۵۰ نفر است و خوشبختانه، مورد 
فوت و بیمار شدید در میان این قشر نداشتیم و اکثر 
موارد سرپایی درمان شدند و بهبود یافتند و زیر پنج 
نفر هم بودند که یکی، دو روز در بیمارستان بستری 
شدند.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
درباره  صحت و سقم ماجرای ابتالی معلمان و 

پرسنل یکی از دبستان های شهر کرمان که پیش از 
بازگشایی مدارس، در محل مدرسه حضور یافته و 
مبتال شده اند گفت: متاسفانه این اتفاق افتاده و 
صرف مدرسه بودن مطرح نیست. مدارس به صورت 
آنالین و مجازی آموزش می دهند ولی کادر معلمان 
و اداری مدارس بعد از تعطیالت نوروز روزانه یکی، 
دو ساعت البته با حفظ نکات بهداشتی در مدرسه 
حضور داشتند. این اتفاق در پی بی مباالتی در آن 
مدرسه اتفاق افتاده و شرایط بهداشتی را کامل 
رعایت نکردند.وی ادامه داد: این شرایط، فقط 
مخصوص آموزش وپرورش نیست و در دیگر 
مکان های اداری از جمله بانک ها و یکی، دو محیط 
کارمندی دیگر نیز مشابه آن رخ داده است.شفیعی 
خطاب به مردم گفت: باید بدانید که افراد بدون 
عالمت وجود دارند و همه جا در حال تردد هستند 
و اگر رعایت نکات بهداشتی صورت نگیرد، دیگران 

هم می توانند مبتال شوند.

درگفتوگوبامدیرپایگاهباستانشناسیجیرفتمطرحشد

ساماندهی کنارصندل بر کاوش های جدید اولویت دارد
جای یک موزه منطقه ای در جیرفت خالی است

احتمال بازگشت موج اپیدمی در استان قوت گرفت

مصاحبه
مدیر پایگاه باستان شناسی جیرفت

برنامهاشتغالاستان
تدوینمیشود

معاون تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان با اشاره به اینکه 
برنامه اشــتغال کرمان در دست تدوین اســت، گفت: هدف از 
اجرای این برنامه ایجاد ۴۰ هزار شــغل در استان کرمان است.

منوچهر اسالمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامگذاری 
امسال به عنوان »جهش تولید« اظهار کرد: یکسری برنامه ها در 
این زمینه در دستور کار قرار دارد.وی با اشــاره به اینکه برنامه 
اشتغال کرمان در دست تدوین است، افزود: هدف از اجرای این 
برنامه ایجاد ۴۰ هزار شغل در این استان است.معاون کارآفرینی 
و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان ادامه 
داد: از ظرفیت های دســتگاه های اجرایی در این رابطه استفاده 
می شــود تا بتوانیم نرخ بیکاری که امســال حدود ۱۱.۵ درصد 
است را کاهش دهیم. بر این اساس تعدادی از فارغ التحصیالن و 
افراد جویای کار مشغول به کار می شوند.اسالمی به برنامه های 
این اداره کل در حوزه کارآفرینی اشاره کرد و افزود: برنامه های 
ترویجی و فرهنگ ســازی در این زمینه در دستور کار است که 
شامل برگزاری جشنواره ها، سمینارها و نمایشگاه هاست.وی از 
برگزاری دوره های آموزشــی خبر داد و گفت: همچنین اجرای 
برنامه های حمایتی و مشاوره ای و برنامه های پژوهشی هم مدنظر 
قرار گرفته شده است.معاون کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی اســتان کرمان بیان کرد: اعمال مشوق های 
بیمه ای، مشوق های کارآفرینی، مشوق های کسب و کار و اعطای 
تسهیالت به ویژه در مناطق روســتایی در دستور کار قرار دارد.

اسالمی گفت: همچنین در بخش مشاغل خانگی تسهیالتی اعطا 
می شود و در خصوص برنامه های توسعه ای و ایجاد زیرساخت ها 

هم اقدامات الزم در حال انجام است.

مدیرکل محیط زیسـت اسـتان کرمان گفت: بر اسـاس بررسـی 
طرح های سـال گذشـته کرمان غبارخیزترین اسـتان کشـور به 
شـمار می آید.به گـزارش خبرنـگار مهـر، مرجان شـاکری پیش 
از ظهر دوشـنبه در اولین جلسـه کارگـروه گرد و غبار در سـالن 
پیامبـر اعظـم اسـتانداری کرمـان اظهـار کـرد: اعتبارات سـال 
گذشـته به طـور کامل جذب شـده اسـت.وی با اشـاره بـه اینکه 
بر اساس بررسـی طرح های سـال گذشـته کرمان غبارخیزترین 
اسـتان کشـور به شـمار می آیـد، افـزود: سـازمان های اجرایی با 
توجـه بـه مشـکالت اعتبـاری هر چـه سـریع تر طرح هـای خود 
را بـرای پی گیـری جـذب اعتبـار اعـالم کنند.مدیـر کل محیط 
زیسـت اسـتان کرمان با اشـاره بـه خرید دو دسـتگاه خـودروی 
آتش نشـانی اظهـار کـرد: همچنین پیگیـر اخذ مجـوز خرید دو 
هلی کوپتر توسـط یکـی از شـرکت های هواپیمایی اسـتان برای 
پـارک خبر و دسـتگاه های پایش گـرد و غبار برای ایسـتگاه های 
رفسـنجان و انـار و سـیرجان هسـتیم.معاون هماهنگـی امـور 
عمرانـی اسـتاندار کرمـان هـم در این جلسـه بـا تاکید بـر لزوم 
حفظ مراتع اسـتان کرمان اظهار کـرد: بارش های خوب امسـال 
منجر بـه رویش بیـش از حـد گیاهـان در مراتع شـده اسـت که 
این مسـاله خطر آتش سـوزی را افزایش می دهد.سـید مصطفی 
آیـت الهـی موسـوی تاکیـد کـرد: منابـع طبیعـی بـا دعـوت از 
گروه هـای مردمـی و آمـوزش تیم هـای تخصصی اقدامـات الزم 
در ایـن خصـوص را انجـام دهـد.وی همچنین بـا تاکید بـر لزوم 
الیـه روبـی رودخانه ها، گفـت: آب منطقـه ای در کنـار مطالعات 
تخصصـی هـر چـه سـریع تر اقدامـات اجرایـی در ایـن زمینه را 

آغـاز کند.

معـاون اسـتاندار کرمـان بـا بیـان اینکـه 
اسـتان کرمـان بـرای کنتـرل و مقابلـه بـا 
نه عمـل کـرد  ویـروس کرونـا سـختگیرا
گفـت: تصمیمـات به موقـع از شـیوع کرونـا در اسـتان 
جلوگیـری کرد.به گـزارش خبرگـزاری تسـنیم از کرمان، 
محمدصـادق بصیری دیـروز در کارگروه سـالمت اسـتان 
کرمـان که در سـالن شـهید مرتضـوی اسـتانداری کرمان 
برگـزار شـد بـا بیـان اینکـه اسـتان کرمـان بـرای کنترل 
و مقابلـه بـا ویـروس کرونـا سـختگیرانه عمـل کـرد و 
نتیجه هـم گرفـت اظهار داشـت: با کمـال دقـت و حضور 
شـبانه روزی و تصمیمـات به موقـع توانسـتیم از شـیوع 
بیمـاری جلوگیری کنیم.وی بـا بیان اینکه سـالمت مردم 
بیشـتر از هر چیـزی اهمیـت دارد عنـوان کرد: در اسـتان 
کرمـان به موقـع اصنـاف تعطیل شـدند، مبـادی ورودی و 
خروجی اسـتان کنتـرل شـده و جلسـات سـتاد کرونا هر 
هفتـه تشـکیل می شـود و پیگیـر مصوبـات سـتاد بـرای 
اجرایی شـدن هستیم.معاون سیاسـی، امنیتی و اجتماعی 
اسـتانداری کرمان با اشـاره به دیگـر اقدامات انجام شـده 
در اسـتان کرمـان در راسـتای مقابلـه بـا ویـروس کرونـا 
بیـان کـرد: معـادن زیرزمینـی ذغال سـنگ نیـز طـی دو 
مـاه گذشـته تعطیـل شـدند.وی بـا بیـان اینکه بازرسـی 
اداره کل کار موظـف اسـت بـر رعایـت پروتکل هـای 
بهداشـتی در سـطح معادن اسـتان نظـارت دقیق داشـته 
باشـد گفـت: بازدیـد دوره ای از ادارات اسـتان بایـد انجام 
شـده و بر رعایـت پروتکل هـای اجتماعـی و فاصله گذاری 
اجتماعـی تاکیـد و نظارت شـود و مصوبـات سـتاد مقابله 
و مدیریـت کرونـا در حکـم شـورای عالـی امنیـت ملـی 
اسـت و باید حتما جرایـی شـود.زهرا موسـی پور مدیرکل 
امـور اجتماعـی اسـتانداری کرمـان در این جلسـه اظهار 
داشـت: از آنجا که همه دسـتگاه های اجرایی اسـتان اتاق 
سـالمت ندارنـد و اگر هـم دارند نیـروی علوم پزشـکی در 
آنهـا مسـتقر نیسـت.مدیرکل امـور اجتماعی اسـتانداری 
کرمـان ادامـه داد: مقـرر شـد لیسـت پایگاه های سـالمت 
در سـطح شـهر در اختیـار کارکنـان ادارات قـرار داده 
شـود و کارکنـان را بـه مراجعـه بـه ایـن پایگاه هـا هدایت 
کنند.حسـین رشـیدی مدیـرکل دامپزشـکی اسـتان 
کرمـان در این جلسـه بـا بیـان اینکه بحـران کرونـا باعث 
شـده از سـایر بیماری های مشـترک بین انسـان و حیوان 
غفلـت شـود اظهـار داشـت: در مناطقـی کـه کانون هـای 
بیماری در سـال های گذشـته بـوده مسـتلزم تامین سـم 
و مـواد ضدعفونـی کننـده هسـتیم.مدیرکل دامپزشـکی 
اسـتان کرمان ادامـه داد: تـب کریمـه کنگو یـک بیماری 
شـایع بیـن انسـان و حیوان اسـت که نیـاز اسـت اقدامات 
آموزشـی و بهداشـتی پیشـگیرانه از این بیماری در استان 

انجام شـود.

مدیـرکل آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان 
گفت: ثبـت نـام پایـه اول ابتدایـی از اول خرداد 
سـال جاری آغاز می شـود و تا ۱۷ خـرداد ادامه 
دارد.احمـد اسـکندری نسـب در نخسـتین نشسـت سـتاد 
ثبت نـام دانش آمـوزی افـزود: ثبت نـام پایـه هفتـم از اول تا 
۱۴ تیر و ثبت نام پایه دهـم از پنجم تا ۲۱ تیرماه سـال جاری 
انجـام مـی شـود.وی ضمـن تاکید بـر حفـظ کرامت انسـانی 
اولیـای دانش آمـوزان اظهـار داشـت: رعایـت اصـل تکریم و 
حفظ احتـرام خانـواده هـا در فرآیند ثبت نـام دانـش آموزان 
ضـروری اسـت.مدیرکل آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمان با 
اشـاره به اهمیت و حساسـیت فرایند ثبـت نام دانـش آموزان 
در مـدارس تصریـح کـرد: تراکـم دانـش آمـوزی در شـهر 
کرمـان و بعضـی از شهرسـتان هـا زیـاد اسـت به نحـوی که 
حتی در مـدارس غیردولتی گاهی با مشـکل ثبت نـام مواجه 
هسـتیم.وی افزود: گاهی مشـاهده می شـود خانـواده ای ماه 
هـا درگیر ثبـت نـام فرزندش اسـت که ایـن موضـوع موجب 
بدبینی خانواده هـا به نظام تعلیـم و تربیت می شـود.او اضافه 
کـرد: باید تـالش شـود تا بـا یک برخـورد نادرسـت از سـوی 
یکـی از عوامـل ثبت نـام، تـالش هـای بـی وقفـه فرهنگیان 
اسـتان کرمـان کـم رنـگ نشـود.مدیرکل آمـوزش و پرورش 
اسـتان کرمـان گفـت: تنها شـهریه مجـاز بـرای ثبت نـام در 
مـدارس دولتی کـه کادر مدرسـه می تواننـد دریافـت کنند، 
هزینـه کتـاب، بیمـه و برخی مـوارد ضـروری دیگر اسـت که 
بـرای دریافـت آن هـم مسـئوالن مدرسـه باید سـعه صـدر و 
صبر داشـته باشند.اسـکندری نسـب بـا تاکید بـر ممنوعیت 
دریافـت وجـه نقـدی از اولیای دانـش آمـوزان، خاطر نشـان 
کـرد: در همه مدارس بـه ویژه مـدارس غیر دولتـی باید حتما 
خدمات ارائه شـده به دانش آموزان، با مشـخص شـدن میزان 
شـهریه، شـفاف سـازی شـود و در معرض دید اولیـای دانش 
آمـوزان قرار گیـرد تـا سـوتفاهمی در ایـن زمینه پیـش نیاد.
وی از اعضای سـتاد ثبت نـام دانش آمـوزان، خواسـتار لحاظ 
کردن تغییـرات و بازنگـری در زمینه محـدوده کروکی محل 

سـکونت دانـش آمـوزان در فرآینـد ثبت نام شـد.

مدیرکل غله اســتان کرمان از برنامه ریزی بــرای راه اندازی دو 
کارخانه آرد در جنوب استان کرمان خبر داد.مجید نژاد بیگلری 
در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پیش بینی می شود امسال 
۲۱۵ هزار تن گندم اســتان کرمان به صورت تضمینی خریداری 
شود، اظهار کرد: تاکنون ۷۸ هزار تن گندم مازاد کشاورزان کرمانی 

خریداری شده است.وی با اشــاره به اینکه اکثر این گندم ها از جنوب استان کرمان خریداری 
شده است، افزود: ۲۸۰ تن گندم از مناطق شمالی خریداری شده است.نژاد بیگلری با اشاره به 
راه اندازی ۱۵ مرکز خرید تضمینی گندم در استان کرمان افزود: همچنین پیش بینی می شود 
چهار هزار تن دانه روغنی کلزا طی سال جاری خرید تضمینی شود که تاکنون ۵۰ درصد آن 
انجام شده است.مدیرکل غله استان کرمان موجودی گندم کرمان را ۱۴۶ هزار تن ذکر کرد و 

گفت: دو کارخانه آرد در جنوب استان راه اندازی می شود.

2کارخانهآرددرجنوباستان
احداثمیشود

سرپرست پلیس راه جنوب اســتان کرمان گفت: دیروز در 
واژگونی دو خودروی سواری پژو در دو محور نراب- جیرفت 
و بافت -ارزوئیه، ۳ نفر کشته و ۳ نفر مصدوم شدند.به گزارش 
خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
سرهنگ نصیری، سرپرست پلیس راه جنوب استان کرمان 

گفت: بر اثر واژگونی یک خودروی سواری پژو ۴۰۵ در محور فرعی نراب- جیرفت، ۲ نفر 
کشته و ۲ تن مصدوم شدند. او از جان باختن یک نفر و مصدوم شدن یک تن بر اثر واژگونی 
یک خودروی سواری پژو ۴۰۵ دیگر در محو بافت- ارزوئیه خبر داد.سرهنگ نصیری افزود: 
در این حادثه یک مرد حدودا ۳۱ ساله در دم جان باخت و یک کودک ۶ ساله مصدوم و روانه 
بیمارستان شد. سرپرست پلیس راه جنوب استان کرمان بیان کرد: درصد قابل توجهی از 

سوانح رانندگی از نوع واژگونی است و بیشتر عامل انسانی باعث وقوع آن می شود.

۶کشتهومصدومدردوحادثهرانندگی
درجنوبکرمان

به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
کرمان قیمت خرما در سال ۹۸ بیش از ۲۲ هزار تومان 
بود که هم اکنون به علت برخی چالش ها از جمله عوارض 
صادراتی به ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده و این امر نگرانی 
باغداران استان را در پی داشته است .مهدی حسینی نژاد روز 

دوشنبه در گفت و گجو با خبرنگار ایرنا با تاکید براینکه در سال جهش تولید باید تمهیدات 
الزم جهت تشویق همه دست اندرکاران عرصه تولید فراهم شود اظهار داشت : اما متاسفانه 
عوارض صادراتی این روزها تولید خرمای کرمان را دچار چالش کرده است .وی با اشاره به 
متوسط مصرف خرمای کشور که ۸۰ هزارتن در ماه مبارک رمضان است، اظهار داشت: 
همچنین کرونا موجب کاهش قیمت محصوالت خرمای استان کرمان شد و در ماه مبارک 

رمضان بازار داخلی را تامین کردیم.

کاهشقیمتخرماباغدارانکرمانی
رانگرانکرد

استانکرمانبرایمقابلهباویروس
کروناسختگیرانهعملکرد

ثبتنامکالساولیهادرکرمان
ازاولخردادآغازمیشود

کرونا

آموزشو
پرورش

غبارخیزترین استان 
کشور است

سخنگویدانشگاهعلومپزشــکیکرماندربارهصحتوســقمماجرایابتالیمعلمانوپرسنلیکیاز
دبستانهایشهرکرمانکهپیشازبازگشاییمدارس،درمحلمدرسهحضوریافتهومبتالشدهاندگفت:
متاسفانهایناتفاقافتادهوصرفمدرسهبودنمطرحنیست.مدارسبهصورتآنالینومجازیآموزشمیدهند
ولیکادرمعلمانواداریمدارسبعدازتعطیالتنوروزروزانهیکی،دوساعتالبتهباحفظنکاتبهداشتیدر

مدرسهحضورداشتند.

خبرخبرخبر

۳۱ نفر دیگـر در جنـوب کرمان بـه کرونا 
مبتال شـده اند.بنا بر اعالم دانشـگاه علوم 
پزشـکی جیرفت در ۲۴ سـاعت گذشـته 
تسـت کرونـای ۳۱ نفـر دیگـر در جنوب 
کرمـان مثبـت شـده اسـت.همچنین در 
شـبانه روز گذشـته یک مرد ۵۵ سـاله در 
کهنـوج نیز بـر اثـر کرونا جـان خـود را از 
دسـت داده و تعـداد فوتـی هـا در جنوب 
به ۶ نفر رسـید.پیش از این اصغـر مکارم، 
رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفت 
در رابطـه با رونـد صعـودی آمـار بیماران 
کرونـا در جنـوب کرمـان گفتـه بـود: این 
موضوع بع دلیـل ازفایـش آزمایـش ها از 
بیماران سـرپایی اسـت.وی معتقد اسـت 
که گرفتن تسـت از بیماران سـرپایی می 
توانـد در دراز مدت خوشـایند باشـد، زیرا 
ایـن اتفـاق موجـب شناسـایی و درمـان 
زودتـر بیمـاران مـی شـود.جالب اسـت 
بدانیـد از مـوارد مثبـت بیمـاران امـروز 
نیز ۱۱ مـورد مربـوط به بیماران بسـتری 
و ۲۰ موردشـان تسـت از افـراد سـرپایی 
بوده اسـت.بیماران سـرپایی سـه دسـته 
هسـتند:افرادی ک با بروز عالیم به مراکز 
۱۶ سـاعته مراجعه می کنند.افـرادی که 
با بیمـاران در ارتبـاط بوده انـد ) اطرافیان 
بیمار(.افرادی که از طریق سـامانه وزارت 
بهداشـت مشـکوک شـناخته می شـود.

مـکارم افـزوده اسـت: یکـی از دالیـل 
افزایـش آمـار در جنوب کرمان بـاال رفتن 
دمـای هـوا اسـت، زیـرا ایـن تفکـر را بـه 
وجـود آورده کـه ویـروس در دمـای بـاال 
از بیـن مـی رود و مـردم به رعایـت فاصله 
گـذاری هـا کمتـر اهمیـت مـی دهنـد.

وی تاکیـد کـرده کـه اگـر فاصله گـذاری 
اجتماعـی رعایت نشـود این منطقـه وارد 
مـوج دوم و سـوم هـم مـی شـود. مـکارم 
رییـس علـوم پزشـکی جیرفـت امـروز 
هشـدار داد کـه احتمـال شـیوع شـدید 
کرونـا در جنـوب اسـتان وجـود دارد. 
امـروز سـخنگوی وزارت بهداشـت هـم 
از وضعیـت هشـدار در جنـوب کرمـان 

سـخن گفت.

استانکرمانجزءپنج
استانعشایری

کشوراست
فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان با 
اشاره به اینکه یک پنجم شهیدان استان 
مربوط به عشایر است، گفت: در رأس 
آنها، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 
قرار دارد.به گزارش خبرگزاری فارس 
از کرمان، سردار حسین معروفی پیش 
از ظهر امروز در مراسم گرامیداشت روز 
بسیج عشایری اظهار داشت: عقبه عشایر 
ارزشمند ما در طول تاریخ عقبه مومنانه 
و سلحشوری است به ویژه عقبه عشایر 
ارزشمند استان در همه شهرستان ها، 
با داشتن ۹۵۰ شهید عزیز و ارزشمند، 
جانبازان سرافراز، آزادگان غیرتمند این 
نشانه از عقبه بزرگ و محکم و استحکام 
درونی این قشر است.فرمانده سپاه ثاراهلل 
استان کرمان با اشاره به اینکه یک پنجم 
شهیدان استان مربوط به عشایر است، 
گفت: در راس این شهیدان، سپهبد 
شهید حاج قاسم سلیمانی قرار دارد.وی 
عنوان کرد: سهم عشایر در انقالب سهم 
بزرگی است و سهامدار انقالب هستند 
و خصوصیات منحصر به فردی در قشر 
عشایر ما وجود دارد که استحکام در 
ایمان دارند و این استحکام تنها مربوط 
به استان کرمان نیست.معروفی تصریح 
کرد: از خصوصیات اخالقی عشایر؛ 
بیان،  و  گفتار  در  اخالص، سادگی 
صداقت، وفادرای به اسالم و اهل بیت و 
وفاداری به انقالب اسالمی، به امام )ره( 
و  مقام معظم رهبری است.فرمانده سپاه 
ثاراهلل استان کرمان بیان داشت: عشایر 
سزاوار نوکری و توجه ویژه هستند، یکی 
از ویژگی های منحصر به فرد عشایر این 
است که بر خالف سایر گروه های دیگر 
در جامعه از زبان شان نان نمی خورند 
می خورند. نان  بازویشان  از  بلکه 

معروفی بیان کرد: به یکباره نمی شود 
همه مشکالت این قشر را برطرف کرد 
اما باید همه در بخش های مختلف از 
جمله استانداری، امور عشایری، بسیج 
عشایری و ما همه پای کار بیاییم و کارها 
را تقسیم بندی و اولویت بندی کنیم.

حجت االسالم حسن علیدادی سلیمانی 
نماینده ولی فقیه در استان کرمان 
گفت: در گذشته ۶۰ درصد از جمعیت 
کشور را عشایر، ۳۰ درصد روستاها و ۱۰ 
درصد شهرها را تشکیل می دادند اما هر 
چه جلوتر آمدیم از جمعیت عشایری به 
دالیل مختلف کم و جمعیت روستاها 
و شهرها به ویژه کالن شهرها افزایش 

یافت.

چند روز پیش خبری مبنی بر اعتراض 
فرماندار عنبرآباد از فعالیت اداره ورزش گزارش

و جوانان این شهرستان منتشر شد در 
متن این خبر آمده بود که   فرماندار شهرستان عنبرآباد 
گفته است دِر اداره ورزش و جوانان را  می بندیم، در 
همین خبر آمده بود که  جمعی از روسای هیات های 
ورزشی شهرستان عنبرآباد و پیشکسوتان ورزش به 
دلیل گله مندی از مدیر اداره ورزش عنبرآباد و 
دخالت های کریم زاده معاون مدیرکل ورزش جوانان 
استان، استعفای خود را به محمود رئیسی فرماندار 
عنبرآباد دادند. در پی این استعفا محمود رئیسی 
فرماندار عنبرآباد گفته بود: »بعضی تغییرات به نفع خود 
مدیران هست و ما از کسی کینه ای نداریم اما مدیر اداره 
ورزش در عنبرآباد بازدهی ندارد و شاید در جایی دیگر 
موفق تر عمل کنند.من از مدیر کل ورزش و جوانان 
استان کرمان گله مند هستم و اگر به این صورت پیش 
رود طبق فرمایش رهبر انقالب، آتش به اختیار عمل 
خواهیم کرد و درب اداره ورزش را تا شنبه آینده قفل 
خواهیم کرد. امروز با صراحت حرف زدم اگر رئیس 
اداره ورزش حرفی داشت طی این مدت به من مراجعه 
می کرد اما هنوز مراجعه نکرده است.«جهت بررسی 
صحت و سقم ماجرا با رئیسی تماس گرفتیم ، فرماندار 
عنبرآباد ضمن تایید خبر منتشر شده، به کاغذ وطن 
گفت: چندین ماه است که ورزشکاران عنبرآباد از 
فعالیت اداره ورزش نارضایتی دارند و ما این موضوع را 
به مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان هم منعکس 
کردیم، ۵ ماه است که اداره ورزش شهرستان با 
هیات های ورزشی  و ورزشکاران تعامل ندارد، به طور 
کلی اکبر زاده مدیر با تعاملی نیست ، من  چندین بار با 
مدیر کل صحبت کردم که این مشکل حل شود  و  
رییس اداره جا به جا  شود، اما توجهی نکردند. حتی ما 
فرماندارها از  فردا خبر نداریم که فردا هستیم یا 
نیستیم و تغییر کال  موضوع  پسندیده ای است و 

مشکلی ندارد . 
فرمانداریازهیاتهایورزشی

حمایتمیکند
رییسی گفت: دو روز پیش همه روسای هیات 

ورزشی شهرستان با هم استعفا دادند، این موضوع 
مهمی است و باعث می شود که یک رکودی در 
ورزش شهرستان ایجاد شود و این تنها به این 
دلیل است که یک مدیر بی تدبیری کرده و 
معذرت خواهی هم نمی کند. فرماندار شهرستان 
عنبرآباد یادآور شد: من رئیس شورای ورزش 
شهرستان هستم و باید با هیات های ورزشی 
شهرستان همکاری کنم  اگر من از هیات های 
باید حمایت  نکنم چه کسی  ورزشی حمایت 
کند. تمامی هیئت های ورزشی از ایشان ناراضی 
هستند ، تالش می کنیم مسئولی را به دلیل 
نارضایتی و بی تدبیری جا به جا کنیم .رییس 
اداره ورزش عنبرآباد تاکنون با دو،سه نفر در 
محوطه  ساختمان ورزش کتک کاری کرده 
است که همه ی این موارد را نوشته و گزارش 
نم چرا مدیر کل توجه نمی  کردیم ولی نمی دا
کند و به راحتی از کنار این موضوع می گذرد، 
االن به دلیل کرونا ورزشکارهای شهرستان خیلی 
فعال نیستند اگر فعالیت به همان شکل قبل بود 
درگیری ها بیشتر هم می شد و احتمال هر اتفاقی 
وجود داشت.  ظاهرا  مدیر کل موافق تغییر مدیر 
ما معاون اداره کل ورزش با تغییر مدیر  است ا
باد مخالف است و مانع می  ره ورزش عنبرآ دا ا
شود. فرماندار عنبرآباد در پایان تاکید کرد: وقتی 
هیات های ورزشی استعفا بدهند عمال ورزشی 
در شهرستان باقی نمی ماند، این هیات های 
ورزشی در شهرستان با خون دل راه افتاده اند  
و فرمانداری پیگیر موضوع  اداره ورزش است تا 

مشکل رفع شد.
اعتراضکتبیبهادارهکلورزشجوانانارائه

نشدهاست
پاریزی مدیر کل اداره ورزش و جوانان درباره 
وضعیت اداره ورزش شهرستان عنبرآباد و گالیه 
فرماندار عنبرآباد از عملکرد اداره ورزش و جوانان به 
کاغذ وطن گفت: همه اداره ورزش ها در شهرستان 
ها زیر نظر اداره کل خود در مرکز فعالیت می کنند 
و در مورد تعطیل کردن اداره ای از سوی فرمانداری 
این امکان وجود ندارد اما من بعید می دانم فرماندار 
این حرف را زده باشند. مدیر کل اداره ورزش  تاکید 
کرد:  اگر مشکل و مسئله ای  هم در حوزه های 

مختلف به وجود بیاید برای حل آن چهار چوب 
داریم، اگر قرار  باشد  تصمیماتی را بگیریم باید ابتدا 
استعالماتی بگیریم و روال مشخصی دارد و این طور 
نیست که بدون تحقیق کاری انجام دهیم و تغییری 
انجام دهیم، قطعا شرایط را بررسی می کنیم. 
به گفته مدیر کل اداره ورزش و جوانان  تا کنون 
اعتراض کتبی از عملکرد اداره ورزش و جوانان 

عنبرآباد به اداره کل ارجاع نشده است.
استعفاءهیاتهایورزشیباید

بهتربیتبدنیارائهشود
کریم زاده معاون اداره ورزش و جوانان اداره کل، 
در مورد عملکرد اداره ورزش و جوانان شهرستان 
عنبرآباد گفت: ما در اداره کل ورزش و جوانان استان، 
هفت واحد برای بررسی و ارزشیابی عملکرد اداره های 
ورزش در شهرستان های مختلف داریم بر اساس  این 
ارزیابی ها اداره ورزش عنبرآباد  جز۵  اداره برتر استان 
است .وی در مورد استعفای اکبرزاده گفت: رییس 
اداره ورزش عنبرآباد تا کنون استعفا نداده است، در 
مورد استعفا هیئت های ورزش هم  اگر هیئتی بخواهد 
استعفا دهد باید به تربیت بدنی مراجعه کند  و برای 

استعفا، تربیت بدنی آن را معرفی می کند .

درسالگذشتهادارهورزشعنبرآباد
بهعنوانادارهبرترانتخابشد

اکبرزاده رییس اداره ورزش و جوانان عنبرآباد در 
مورد گالیه فرماندار عنبرآباد به کاغذ وطن گفت:  
اداره ورزش عنبرآباد در سال گذشته به عنوان اداره 
برتر در جنوب استان انتخاب شده و همچنین جزء 
پنج شهرستان برتر استان در بحث عملکرد  است، 
حتی در هفته تربیت بدنی  هم جزء شهرستان 
های برتر در  ورزش های همگانی  شدیم.اکبرزاده 
یادآور شد:  سه ماه است که به دلیل  شیوع کرونا از 
ما خواسته شده که باشگاه های ورزشی  باز نشوند، 
ما اجازه فعالیت نداشتیم .فرماندار عنبرآباد اگر 
مشکلی داشت داشته باشد این مشکل ربطی به 
ورزشی ندارد. اگر مشکلی هم وجود داشت فرماندار 
باید مرا می خواست  تا توضیح بدهم . ما در اداره 
ورزش عنبرآباد  در همه حوزه ها فعالیت کردیم، 
هم در بخش بانوان و هم در بخش روستایی همه 
عملکرد مشخص و ثبت شده است، در مدتی که 
من در اداره فعالیت کردم ، ۲۵ زمین روستایی 
را سند سازی و  پنج  خانه ورزش روستایی  را راه 

اندازی کردم.

روزگار پرابهام اداره ورزش عنبرآباد
به گفته فرماندار عنبرآباد رییس اداره ورزش این شهرستان بی تدبیر و به گزارش اداره کل ورزش، این اداره جزء پنج اداره برتر استان، بر اساس عملکرد است  

نجمهسعیدی
دبیر تحریریه

برای  حمایتی  بسته   ۳۰۰
بیماران خاص و نیازمندان گزارش

آسیب دیده از کرونا در استان 
کرمان در قالب رزمایش همدلی و احسان و 
پویش همت جوانانه، کمک مومنانه تهیه 
شده که از دیروز )یکشنبه( توسط انجمن 
آوای فرشتگان امید کارمانیا بین نیازمندان 
توزیع  توزیع می شود.آیین  استان  این 
بسته های معیشتی برای کمک به بیماران 
از  با حضور جمعی  خاص روز یکشنبه 
مسئوالن و دست اندرکاران در سالن شهید 
نصرالهی برگزار شد.سومین مرحله توزیع 
بسته های معیشتی با همکاری اداره کل 
ورزش و جوانان و سازمان های مردم نهاد 
امروز در استان کرمان به مرحله اجرا در آمد 
و در مرحله نخست این کمک ها ۳۰۰ بسته، 
مرحله دوم یکهزار و امروز در سومین مرحله 
تعداد ۳۰۰ بسته معیشتی بین نیازمندان 
آسیب دیده از کرونا و افرادی که با شیوع این 
ویروس بیکار شدند، توزیع می شود.مدیرکل 
ورزش و جوانان استان کرمان گفت: برخی 
نیازمندان طی ماه های گذشته و همزمان با 
شیوع ویروس کرونا نیاز به کمک بیشتری 
پیدا کردند و پیش از این شرایط دارای شغل 
و حقوق و مزایایی بودند که در بین مربیان 
ورزشی و ورزشکاران نیز این آسیب دیدگان 
وجود دارند.میثم پاریزی ادامه داد: در این 
خصوص روند توزیع کمک های معیشتی بین 
نیازمندان باید بسیار هوشمندانه باشد و در 
حفظ شان و منزلت افراد دقت کرد.وی بر 
لزوم رعایت اصول هم پوشانی در عرصه 

شناسایی  و  نیازسنجی  خدمت رسانی، 
نیازمندان واقعی تاکید کرد و گفت: دست 
اندرکاران توزیع اقالم معیشتی باید از 
موازی کاری پرهیز کنند.پاریزی از جوانانی 
که صادقانه به یاری نیازمندان شتافتند، از 
انجمن آوای فرشتگان امید کارمانیا با فعالیت 
در حوزه بیماران خاص و تمامی افرادی که در 
توزیع بسته های معیشتی مشارکت کردند، 
تشکر و قدردانی کرد و گفت: تالش مجموعه 
اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان، 
مجمع سازمان های مردم نهاد جوانان و 
حمایت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 
در کمک به نیازمندان این استان ستودنی 
است.معاون ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 
)ره( در استان کرمان نیز گفت: ریاست این 
ستاد تدابیری در راستای عمل به فرمایشات 
مقام معظم رهبری در خصوص رزمایش 
همدلی و احسان و کمک به نیازمندان و افراد 
آسیب دیده از ویروس کرونا اندیشیدند.

عباس پورعلی محمدی ادامه داد: در این 
خصوص یک میلیون بسته معیشتی در 
سراسر کشور توزیع می شود که سهم استان 
کرمان ۲۵ هزار بسته می شود که با کمک 
گروه های جهادی و سمن ها در حال توزیع 
است.وی افزود: ابتدا بنا بود سمن ها و 
گروه های جهادی در این اقدام مشارکت 
داشته باشند که این طرح با دستور ریاست 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی)ره( 
در مرحله نخست به صورت رایگان از سوی 
ستاد اجرا می شود.معاون ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام )ره( در استان کرمان تصریح 
کرد: مرحله دوم این کمک ها نیز در ایام عید 
فطر به صورت مشارکتی با گروه های جهادی 
و سمن ها اجرا می شود و در خرید و تامین 
این اقالم با آنان مشارکت می کنیم.وی تاکید 
کرد: هدف ما کمک به اقشار آسیب دیده 
جامعه است، به گونه ای که به حیثیت افراد 

لطمه ای وارد نشود.

کارگران معدن کرومیت فاریاب در استان کرمان 
مقابل فرمانداری این شهرســتان در اعتراض به 
آنچه که عــدم پرداخت چندمــاه حقوق عقب 
مانده خود در سال ۹۸ و مشخص نبودن وضعیت 
قراردادهایشان در ســال ۹۹ خوانده شد، دست 
به تجمــع زدند.پایگاه خبری جمــاران، برخی 
از کارگران این معدن در استشــهادنامه ای که 
امضا کرده اند اظهار داشــتند: کارگران شرکت 
معدن کاری امین یار حقوق خود را در ماه های 
فروردیــن ۹۸، بهمن و اســفند ۹۸ و همچنین 
فروردین ۹۹ را به همــراه ما به تفاوت پرداختی 
ناقص حقوق کارگران این شــرکت در ســه ماه 
از سال ۹۸ و عیدی ســال ۹۸ را دریافت نکرده 
اند.اما این همه ماجــرای زندگی معدنچی های 
فاریابی نیست، آن ها پس از تعطیلی معدن بر اثر 
شیوع کرونا، برای ثبت نام در سامانه وزارت کار 
جهت دریافت بیمه بیــکاری مراجعه کردند اما 
در کمال ناباوری متوجه شــدند چون حق بیمه 
آنها در گذشته توسط کارفرما واریز نشده، بیمه 
بیکاری به آنها تعلق نمی گیرد.یکی از کارگران 
معترض در گفت وگو با خبرنگار جماران گفت: 
هر کارگر ســاده با حقوق یک میلیون و نُهصد 
هزارتومانی نزدیک به ۱۱ میلیون تومان از این 
شرکت طلب دارد.وی افزود: چون کارفرما حق 
بیمه را پرداخت نکرده است، خدمات درمانی و 
دیگر مزایای بیمه قطع برا ما و خانواده هایمان 
قطع شده است و این در حالی است که وضعیت 
قراردادی کارگران در سال ۱۳۹۹ نیز بالتکلیف 

است و همین موضوع باعث شده تا آنها سردرگم 
باشــند.این معدن کار که خواست نام وی درج 
نشود در تشــریح دیگر مشــکالتی که خود و 
همکارانش در این معدن با آن ها مواجه هستند 
گفت: کارگرهــا معموال لبــاس کار، قرارداد و 
فیش حقوقی ندارند و هیچ وقت هم مدیرعامل 
در این خصوص پاسخگو نبوده است. وی ادامه 
داد: برای مثال کارگری که به دلیل مشــکالت 
معدن مجبور به درخواست تسویه می شود باید 
۴۰۰ کیلومتر راه را تا کرمان بپیماید تا در دفتر 
شرکت حضور پیدا کند که با همه ی سختی ها 
مســافت طوالنی و هزینه های آن ممکن است 
جوابی نگیرد.او می گوید: هر اعتراضی در این 
معدن با کســر حقوق یا اخراج جواب داده می 
شود.وی فایل صوتی تماس یکی از همکارانش 
که مهرماه ســال ۱۳۹۸ با شرکت تسویه کرده 
اســت با فردی که ظاهرا یکی از کارکنان مالی 
شــرکت اســت را پخش می کند. در این فایل 

حسابدار می گوید: حاج آقا گفته است کسانی 
که از معدن رفتــه اند هرکاری مــی خواهند 
بکنند، رفته اند که رفته اند. کارمند بخش مالی 
این شرکت در ادامه می گوید کاری از دستش 
بر نمی آید چراکه لیســت تسویه حسابی ها از 
سیستم خارج شده است.یکی دیگر از کارگران 
به جماران گفت: به قــدری وضعیت مالی مان 
خراب بود که از سپاه درخواست کمک معیشتی 
کردیم که خوشبختانه آنها بســته های ارزاق 
را برای کارگران بالتکلیف این معدن ارســال 
کردند.مشــکالت این کارگــران در حالی رخ 
می دهد کــه مجموعه در حال تولید اســت و 
بنا بر گفته ی پرســنل معترض، لــه نظر نمی 
رسد که معدن فاقد درآمد باشد. با این اوصاف 
تعلل اداره کل صمت اســتان و همچنین اداره 
کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی در رســیدگی 
به وضعیت کارگران بیکار شــده، قابل توجیه 

نیست.

کاسه صبر معدن کاران 
فاریاب لبریز شد

۳۰۰ بسته معیشتی برای بیماران 
خاص استان تهیه شد

جهادگـران بسـیجی در حرکتـی خودجـوش و خیرخواهانـه 
بـه یـاری پیـازکاران و گوجـه کاران جنـوب کرمـان شـتافتند 
تـا بتواننـد محصـوالت بـر زمیـن مانـده آن هـا را بـه بازارهای 
هـدف ارسـال کنند.مدیـر کانـون نورالرضـا )ع( عنبرآبـاد روز 
یکشـنبه در ایـن باره بـه خبرنـگاران گفـت: در پی اُفـت قیمت 
محصوالت کشـاورزی منطقه جنـوب کرمان، تصمیـم گرفتیم 
برای کمک بـه کشـاورزان در فـروش محصوالتشـان، محصول 
پیـاز و گوجـه فرنگـی آن هـا را جمـع آوری کـرده و بـه صورت 
مسـتقیم بـه بازارهـای هـدف داخلـی ارسـال کنیم.محمـد 
مهـدوی افـزود: این اقـدام جهـادی را انجـام دادیـم تا بـا کوتاه 
شـدن دسـت دالل ها، محصوالت کشـاورزان با قیمـت باالتری 
به فـروش برسـد و پـس از آن نیـز هزینه فـروش محصـوالت را 
به حسـاب کشـاورزان واریـز کنیـم.وی اظهـار داشـت: جنوب 
کرمـان قطـب کشـاورزی کشـور و شـغل بیشـتر مـردم ایـن 
منطقه کشـاورزی اسـت اما شـیوع ویـروس کرونا و بـه تبع آن 
بسـته شـدن مرزها موجب شـد تا دالل ها محصول کشـاورزی 
مردم را با قیمـت ناچیزی خریـداری کنند که همیـن امر باعث 
متضـرر شـدن کشـاورزان شـد.مدیر کانـون فرهنگـی هنـری 
نورالرضـا )ع( عنبرآبـاد اظهـار داشـت: بـا اسـتفاده از ظرفیـت 
اعضـای این کانـون فرهنگـی هنـری و گـروه جهـادی فدائیان 
رهبـر و بـا همـکاری موسسـه خیریـه نسـیم مهربانـی تصمیم 
گرفتیم بـه کشـاورزان در فروش محصـوالت آنها کمـک کنیم.

وی بیان داشـت: تاکنـون ۳۰ تُـن از محصوالت کشـاورزان این 
منطقـه را بـه بازارهای هـدف داخلـی ارسـال کرده ایـم و امروز 
نیـز یـک کامیـون حـاوی ۱۰ تُـن از محصـوالت آنهـا را روانـه 
بازارهـای هـدف می کنیم.بـه گفتـه سـعید برخـوری رییـس 
سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمـان، طـی سـال زراعی 
جـاری ۶ هـزار هکتـار از اراضی هفـت شهرسـتان ایـن منطقه 
بـه کشـت پیـاز اختصـاص یافت.کاهـش قیمـت محصـوالت 
کشـاورزی بسـیاری از کشـاورزان را از پرداخـت هزینه هـای 
برداشـت محصـول و حمـل و نقـل ناتـوان کـرده اسـت.جنوب 
کرمـان بـا یـک میلیـون نفـر جمعیـت از هفـت شهرسـتان 
جیرفـت، عنبرآبـاد، کهنـوج، قلعه گنـج، منوجـان، فاریـاب و 
رودبـار جنوب تشـکیل شـده اسـت.ویروس کرونا موسـوم به » 
کووید ۱۹« اواسـط ماه دسـامبر )۲۴ آذر( در شـهر ووهان واقع 
در مرکز چیـن گزارش شـد ابتدا از ایـن بیماری به عنـوان ذات 
الریه نام بـرده می شـد اما کمیسـیون ملـی بهداشـت چین در 
۳۰ دسـامبر سـال ۲۰۱۹ )۹ دی مـاه ۹۸( بـه صـورت رسـمی 
شـیوع این ویـروس را در چیـن اعـالم کرد.تاکنـون ۱۲۰ هزار 
و ۱۹۸ نفـر در کشـور بـه طـور قطعی بـه ویـروس کرونـا مبتال 
شـده و بـا فـوت ۵۱ نفـر در ۲۴ سـاعت گذشـته، تعـداد جـان 

باختـگان کرونـا در کشـور بـه ۶ هـزار و ۹۸۸ نفر رسـید.

گزارش
جماران

جهادگرانبهیاریکشاورزان
جنوبکرمانشتافتند

احتمالشیوعشدیدکرونا
درجنوباستانوجوددارد

فرماندارعنبرآبادازفعالیتهایادارهورزشاینشهرستانانتقادکرد
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حصر وراثت 
احترامـا در خصـوص 
تقدیمی  دادخواسـت 
خواهـان صاحـب داد 
براهوئی بـه خواسـته حصروراثت 
شـادروان حسـین  داده  توضیـح 
براهوئـی فرزنـد صاحـب داد بـه 
تاریـخ  3161135121در  ش  ش 
فـوت  قـا  1390/08/14درآق 
نمـوده ووارث حیـن فـوق عبارتند 
فرزنـد  براهوئـی  جانـی   -1: از 
متوفـی  )مـادر  محمـد  مرحـوم 
فرزنـد  براهوئـی  صاحبـداد   -2)
علـی )پـدر متوفـی ( لـذا مراتـب 
کثیـر  روزنامـه  در  نوبـت  یـک 
میشـود  آگهـی  محلـی  االنتشـار 
دارد  اعتـراض  کسـی  چنانچـه 
نـزد  ازمتوفـی  نامـه  وصیـت  یـا 
اشـخاص باشـد یـک ماه از نشـر 
آگهـی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال 

گواهـی صـادر خواهـد شـد .
 رئیس شوراحل اختالف شماره 
دو .بهروز عربی .م الف :872

آگهی تحدید اختصاصی  
چـون ششـدانگ یـک بـاب مغـازه دارای پاک12 
فرعـی از726 اصلـی  بمسـاحت 10/14متـر مربـع 
واقـع در خیابـان ولی عصر بخـش 36 کرمان مورد 
تقاضـای آقا/خانـم فتحیـه موسـوی زیدآبـادی فرزنـد سـید 
کاظـم نیـاز بـه تحدید حـدود دارد اعمـال تبصره ذیل مـاده 15 
قانون ثبت هم میسـر نمیباشـد لذا حسـب درخواسـت مورخه 
1951 مورخـه 1399/2/17 مالـک بدینوسـیله آگهـی تحدیـد 
حـدود آن باسـتناد تبصـره 5  قانـون مزبـور منتشـر و عمليات 

تحديـدی آن از سـاعت 8 صبـح روز چهارشـنبه
1399/3/21در محـل شـروع و بعمـل خواهـد آمـد . لـذا بـه 
مالـک )مالكيـن( امـاک مجـاور رقبه مزبـور اخطـار میکرد که 
در موعـد مقـرر در ایـن اعـام، در محل وقوع ملـک حاضر و در 
صـورت عـدم مراجعـه مجاورین عملیـات تحدیدی بـا معرفی 
مالـک انجـام و چنانچـه کسـی بـر حـدود و حقوقـي ارتفاقـي 
آن اعتـراض داشـته باشـد بـر طبـق مـاده 20 قانـون حداکثـر 
ظـرف مـدت 30 روز پـس از تنظیـم صورت مجلـس تحدیدی 
اعتـراض خـود را کتبـا بـه ایـن اداره اعام تـا بـه دادگاه صالحه 
ارسـال گـردد . بدیهـی اسـت پـس از گذشـت مهلت یاد شـده 

هیچگونـه ادعایـی مسـموع نخواهد بـود.م الف745
 تاريخ انتشار : سه شنبه 1399/2/30

محمد ارمانپور رئیس ثبت اسناد و امالک سیرجان
از طرف غالمرضا افشون

آگهی تحدید اختصاصی  
چـون ششـدانگ یک بـاب مغـازه دارای پاک 11 
فرعـی از726 اصلی  بمسـاحت 32/26متر مربع 
واقـع در خیابـان ولـی عصـر بخـش 36 کرمـان 
مـورد تقاضـای آقای سـید محمـد رضا موسـوی فرزند سـید 
کاظـم نیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد اعمـال تبصـره ذیـل ماده 
15 قانـون ثبـت هـم میسـر نمیباشـد لذا حسـب درخواسـت 
مورخـه 1951 مورخـه 1399/2/17 مالـک بدینوسـیله آگهـی 
تحدیـد حـدود آن باسـتناد تبصـره 5  قانـون مزبـور منتشـر و 

عملیـات تحدیـدی آن از سـاعت 8 صبـح روز چهارشـنبه
1399/3/21در محـل شـروع و بعمـل خواهـد آمـد . لـذا بـه 
مالـک )مالكیـن( اماک مجاور رقبـه مزبور اخطـار میکرد که 
در موعـد مقـرر در ایـن اعام، در محل وقـوع ملک حاضر و در 
صـورت عـدم مراجعه مجاوریـن عملیات تحدیـدی با معرفی 
مالـک انجـام و چنانچـه کسـی بـر حـدود و حقوقـی ارتفاقی 
آن اعتـراض داشـته باشـد بـر طبـق مـاده 20 قانـون حداکثـر 
ظـرف مـدت 30 روز پـس از تنظیم صـورت مجلس تحدیدی 
اعتـراض خـود را کتبا بـه ایـن اداره اعام تا بـه دادگاه صالحه 
ارسـال گـردد . بدیهـی اسـت پس از گذشـت مهلت یاد شـده 

هیچگونـه ادعایـی مسـموع نخواهد بـود.م الف 746
 تاریخ انتشار : سه شنبه 1399/2/30

محمد ارمانپور رئیس ثبت اسناد و امالک سیرجان
از طرف غالمرضا افشون

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند  

هیـات موضـوع قانـون الحاق مـوادی بقانون سـاماندهی و حمایت 
از تولیـد و عرضه مسـکن مصوب سـال 1388

برابـر رای شـماره 98/11013/7725/ و -1398/9/30 صـادره از هیـات حـل 
اختـاف موضـوع قانـون الحاق مـوادی به قانون سـاماندهی و حمایـت از تولید 
و عرضه مسـکن سـال 1388 مسـتقر در واحد ثبتی شهرسـتان زرند به اسـتناد 
بنـد 2 مـاده 1 قانـون و مـاده 10 آئیـن نامـه قانـون مذکور کـه تصرفـات مالکانه 
و بامعـارض متقاضـی دولـت جمهـوری اسـامی ایـران بـه نمایندگـی وزارت 
بهداشتدانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان _ شـبکه بهداشـت در یـک بـاب خانـه 
بهداشـت ده فیـاض یزدانشـهر بمسـاحت1029/80مترمربع پـاک 452 فرعـی 
از 18768 اصلـی واقـع در بخـش 13 کرمـان بـه نشـانی زرنـد یزدانشـهر_ ده 
فیـاض محـرز گردیده اسـت لـذا مشـخصات متقاضی و ملـک مـورد تقاضا به 
منظـور اطـاع عمـوم طـی یـک نوبـت آگهـی مـی شـود در صورتیکه اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضیـان اعتراضـی داشـته باشـند مـی 
تواننـد از تاریـخ انتشـار بـه مـدت بیسـت روز اعتـراض خـود را کتبـا بـه اداره 
ثبـت محـل تسـلیم نماینـد و ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض 
بـه مرجـع ثبتـی ؛ دادخواسـت خـود را بـه مرجـع ذیصـاح قضایـی تقدیـم و 
گواهـی تقدیـم دادخواسـت را بـه اداره ثبـت اسـناد و امـاک تسـلیم نماینـد. 
بدیهـی اسـت در صورت عـدم وصول اعتـراض در موعدمقرر و یـا تحویل گواهی 
عـدم دادخواسـت به اداره ثبت عملیـات ثبتی با رعایت مقـررات تعقیب خواهد 

شـد. م الـف 35- تاریـخ انتشـار: سـه شـنبه 1399/2/30
حسین توحیدی نیا-رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی دعوت به افراز  
بـا سـام- نظـر بـه اینکـه آقـای /خانـم بتـول آبـادی پیشـه راوری برابـر درخواسـت وارده 
بشـماره 1101/2222 در مورخـه 1399/02/22 مبنـی بـر افـراز پـاک 609 فرعـی از 4811 
اصلـی بخـش یـک کرمـان بـه علت معلـوم نبـودن اقامتگاه سـایر شـرکاء از طریـق صدور 
آگهـی نمـوده لـذا بدینوسـیله بـه اسـتناد مـاده 6 آئیـن نامـه قانـون افـراز و فـروش امـاک مشـاع به 
سـایر مالکیـن و همچنیـن بـه اشـخاصی کـه در پـاک مزبـور ذینفـع هسـتند اعـام میـدارد کـه افـراز 
سـهمی خواهـان 2/4 دانـگ مشـاع از 6 دانـگ ششـدانگ پـاک فـوق الذکـر مـی باشـد در مورخـه 
1399/04/01روز یـک شـنبه سـاعت 8 صبـح در محـل وقـوع ملـک مزبـور بـه عمـل خواهـد آمـد کلیـه 
افـراد ذینفـع مـی تواننـد در تاریـخ ذکـر شـده در محـل حضـور بهـم رسـانند عـدم حضـور آنان مانـع از 
انجـام عملیـات افـراز نخواهـد بـود ایـن آگهی مطابـق مـاده 17 آئین نامـه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی 
 الزم االجـراء بـه کلیـه افـراد ذینفـع ابـاغ و فقـط در یـک نوبـت انتشـار می یابـد. /خ. م الـف212

تاریخ انتشار آگهی :: سه شنبه 1399/2/30
عیسی حافظی فر-رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 1 کرمان عبدالمهدی رنجبر – شهردار ماهان

وم
ت د

آگهی مزایدهنوب
شــهرداری ماهــان در نظــر دارد بــر اســاس مجــوز شــماره 5/33  مــورخ 99/2/15 شــورای 

ــده  ــدر فیــات الیــس FG-75 مــدل 1361 را از طریــق مزای اســالمی شــهر یــک دســتگاه گری
ــراه  ــه هم ــورخ 99/3/11  ب ــر م ــد حداکث ــی توانن ــان م ــذا متقاضی ــد. ل ــذار نمای ــوری واگ حض
ــماره   ــاب ش ــه حس ــال ب ــغ 52.500.000 ری ــه مبل ــزی ب ــش واری ــا فی ــی ی ــه بانک ضمانتنام

ــد. ــز نماین ــان واری ــعبه ماه ــی ش ــک مل ــزد بان 0108113021002  ن

-مزایده حضوری ساعت 9 صبح یکشنبه مورخ 99/3/11 در محل شهرداری ماهان برگزار خواهد 
شد. 

-برنده مزایده موظف است طی سه روز وجه گریدر را به حساب شهرداری ماهان واریز نماید. 
-برندگان اول، دوم ، سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط 

خواهد شد. 
-هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد . 

-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است
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742 پیاپــی  شــماره  چهــارم     ســال       1399 اردیبهشــت   30 سه شــنبه   
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نائبکنسول
مارگریت دوراس جایی گفته بود »دوراسی وجود ندارد، 
دوراس همین نوشته است، همین کالم مکتوب.« چیزی 
که می خواهد بگوید این است که بررسی سرگذشتش در 
بررسی کتاب هایش تاثیری نداشته باشد و تنها به خود 
متن هایش مراجعه کرد نه به مولف آن؛ اما جدا کردن دوراس 
از متِن نوشته ها و داستان هایش کاری است بس دشوار. آیا 
بستر وقایع رمان نایب کنسول پژواکی از دوران کودکی و 
نوجوانی او را در بر ندارد؟ داستان در الهور، کلکته و رود گنگ 
می گذرد، مکان هایی که دوراس به خوبی با آن ها آشنا بود؛ 
زیرا که در شهر سایگون ویتنام متولد شده بود و به علت مرگ 
پدر و تنگ  دستی مادر، رنج و سرسختی مردمان آن روزگار 
را با تمام وجود درک بود و همین تجربۀ رنج و عذاب انسانی 
دست مایۀ بسیاری از آثارش شد. دوراس در نایب کنسول 
از نگاه یک زن و زندگی درونی یک نایب کنسول به بحران 
 های اجتماعی در کشور هند و زندگی مردم نزدیک می شود. 
نوشتار دوراس در نایب کنسول یعنی پذیرش خطر در هر 
لحظه. بنابراین عجیب نیست که رمان این  گونه آغاز می شود: 
»پیتر مورگان می نویسد که دختر راه می  رود/ چگونه می 
 شود برنگشت؟ باید خود را گم و گور کرد. بلد نیستم. یاد 
می گیری.« خواننده از همین جا دیگر می داند که با یک 
رمان معمولی روبرو نیست؛ بلکه با متنی شاعرانه و با تخیلی 
نیرومند روبروست که او را با جمالت کوتاه و بریده بریده اش 

در الیه هایی عمیق از احساسات انسانی غرق می  کند.

کارتنجودیابوت
رمز خوشبختی اینه که تو زمان حال زندگی کنی و فکر کردن رو فراموش کنی.

دیالوگ
دریاچهماهی

دریاچه ماهی فیلمی به کارگردانی مریم دوستی، نویسندگی مصطفی رستگاری 
و تهیه کنندگی سعید سعدی ساخته سال ۱۳۹۵ است.

فیلم
ماچلوس/در بازی ماچلوس، یک نفر از گروه باال گرگ می شود و پای خود را بلند 
کرده و به صورت »لی لی« دنبال افراد وســط دایره می دود، گرگ دستش را به 

هر کدام از آنها بزند، آن بازیکن سوخته و کنار می رود.

بازیهایمحلی

بعضی وقتها هست که چشمهای یک
آدم باز است؛ اماجایی را نمی بیند .

شاید در اینجور لحظه ها او تصور
موجودی، شیئ و یاموضوعی را

به درون خود، به مخیله ی خودبرده،
ودارد به آن فکر می کند . به آن و به

خودش. در خود و با خودش
محمود دولت آبادی

عکس:  محمد خضری مقدم اسفندقه جیرفت 
در مقابل سیالب ایمن شد

 معاون برنامه ریزی فرمانداری جیرفت با بیان اینکه در تمامی مناطق سیل خیز بخش اسفندقه 
این شهرستان سیل بند احداث شده اظهار داشت: با اقدامات انجام شده، این بخش در مقابل 
هر نوع سیالبی ایمن شده است.روح اهلل شهدادنژاد روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
بر فعالیت های اصولی، علمی و زیربنایی در بخش اسفندقه جیرفت تاکید کرد و گفت: از ۶ ماه 
قبل تا کنون در بخش اسفندقه، اقداماتی ضروری پس از بررسی دقیق کارشناسی و رایزنی با 
دستگاه های مربوط انجام گرفت.وی از احداث و مرمت هشت سیل بند در مناطق سیل خیز بخش 
اسفندقه خبر داد و افزود: با توجه به اولویت منطقه، ایجاد و مرمت سیل بندها به صورت ویژه در 
دستور کار قرار گرفت و باید بگویم این مهم با تالش های بی وقفه محقق شده است.وی ادامه داد: 
احداث و مرمت سیل بند در مناطق سیل خیز دولت آباد، قنات نو، حسین آباد، آبشور، نازدشت، 
دوغ آباد، گودرزان و بغبغوئیه انجام شد.شهدادنژاد دومین اولویت کاری بخشداری در اسفندقه 
را تیغ زنی تمامی جاده های خاکی )روستایی( این منطقه عنوان کرد و گفت: با پیگیری های مکرر 
چندین دستگاه راه سازی به بخش اسفندقه منتقل و این کار انجام شد.وی افزود: جاده های بین 
روستایی بخش اسفندقه شامل روستاهای گودرزان، بغبغوئیه، کوران، خمروتوئیه و انگرچاله تیغ 
زنی و زیرسازی شد و طی این مدت کوتاه با حمایت های دولت در بخش فعالیت های عمرانی به 
ویژه راه آسفالته خدمات خوبی به مردم اسفندقه ارائه شده است.معاون برنامه ریزی فرمانداری 
جیرفت تصریح کرد: آسفالت مسیرهای بین روستایی این بخش تا روستای سرخوئیه و قنات نو 
اسفندقه انجام شد.وی گفت: برای نخستین  مرتبه توزیع اقالم تنظیم بازار در راستای خدمت 
رسانی بیشتر به مردم این منطقه در دستور کار قرار گرفت.او از احداث پایگاه اورژانس ۱۱۵ 
برای نخستین بار در بخش اسفندقه خبر داد و گفت: با پیگیری های انجام شده و فراهم کردن 
زیرساخت ها بزودی مرکز فوریت های پزشکی در اسفندقه افتتاح می شود.شهدادنژاد اظهار 
داشت: با حمایت های دولت تدبیر و امید و پیگیری های مستمر قالی گلسرخ اسفندقه ثبت ملی 
شد و امیدواریم این اثر ارزشمند به جایگاه واقعی خود برسد.وی ادامه داد: با توجه به غیرفعال 
بودن کارگاه قالیبافی اسفندقه، پیگیری در خصوص راه اندازی این کارگاه در دستور کار است تا 
بزودی شاهد فعالیت دوباره این کارگاه باشیم.شهدادنژاد به ظرفیت طبیعی توتستان های بخش 
اسفندقه اشاره کرد و افزود: با بررسی این ظرفیت طی هماهنگی با سازمان جهاد کشاورزی، طرح 
توزیع تخم نوغان )کرم ابریشم( در اسفندقه اجرا شد تا با رونق نوغان داری در این بخش شاهد 
تولید ابریشم باشیم.وی تصریح کرد: نوغانداری ظرفیت خوبی برای اشتغال زایی و درآمد زایی 
به شمار می رود و ابریشم به عنوان ماده خام برای تولید فرش های دستباف به ویژه فرش های 
ابریشمی به کار می رود از این رو دنبال ترویج هر بیشتر این صنعت با توجه به ظرفیت این منطقه 
هستیم.معاون برنامه ریزی فرمانداری جیرفت بر ایجاد زیرساخت ها در بخش اسفندقه تاکید کرد 
و گفت: توسعه برق شهرک بنیاد مسکن فاز یک و ۲ دولت آباد، برق رسانی به ساختمان اورژانس 
۱۱۵، جابه جایی ترانس برق روستای قنات نو انجام و ترانس برق روستای فتح آباد فعال می شود.

وی به خدمات عمرانی انجام شده در زمینه آبرسانی به روستاهای بخش اسفندقه اشاره کرد و 
گفت: پیگیری پمپ آب آشامیدنی روستای قرقطوئیه، پیگیری آب روستای کناروئیه و توسعه 
شبکه آب روستاهای فردوس، دولت آباد، حسین آباد، گودرزان و بغبغوئیه در حال انجام است.

شهدادنژاد از پیگیری طرح هادی روستاهای دولت آباد، فتح آباد و حسین آباد خبر داد و گفت: 
نقشه برداری طرح های هادی این روستاها در حال انجام است.وی افزود: وضعیت زمین های 
شهرک بنیاد مسکن دولت آباد اسفندقه و واگذاری به متقاضیان نیز در حال پیگیری است.او از 
پیگیری آنتن دهی تلفن همراه در روستاهای قرقطوئیه، چناران، گودرزان، کوران، خمروتوئیه 
و کنارخونی هم خبر داد و گفت: به زودی مشکل آنتن دهی این روستاها برطرف می شود.وی 
به پیگیری مشکالت مردم بخش اسفندقه اشاره و تصریح کرد: پیگیری و مکاتبات اداری در 
زمینه مسایل کشاورزی، ورزشی و همچنین پیگیری در زمینه ضدعفونی روستاهای بخش 
اسفندقه در دستور کار است. همچنین پیگیر تامین و توزیع نفت سفید و آرد برای روساییان 
منطقه هستیم.شهدادنژاد اظهار داشت: با توجه به مشکالت مردم اسفندقه و پیگیری مکاتبات 
اداری طی چندین مرحله روسای ادارت شهرستان به بخش اسفندقه سفر کردند و از نزدیک 
در جریان مسایل و مشکالت این بخش قرار گرفتند و قول مساعد برای برطرف کردن مشکالت 
دادند.وی به طرح بازدید هفتگی از نانوایی های بخش اسفندقه اشاره کرد و گفت: در راستای 
ارتقای سالمت مردم این بخش، حل مشکالت نانوایی های منطقه در اولویت کاری قرار گرفت.
معاون برنامه ریزی فرمانداری جیرفت گفت: با پیگیری های شبانه روزی دنبال ایجاد راه آسفالت 
از بخش اسفندقه به شهرستان بافت هستیم تا این منطقه از بُن بست خارج شده و در مسیر رونق 
بیشتری قرار گیرد.وی ادامه داد: مدیران کل دستگاه های اجرایی را طی چند سفر برای برطرف 
کردن این مشکل به منطقه دعوت کردیم و قول های مساعدی برای آسفالت این مسیر داده شد 
لذا امیدواریم هر چه سریعتر این مشکل برطرف شود.شهدادنژاد بر شکوفایی صنعت گردشگری 
بخش اسفندقه تاکید کرد و گفت: این منطقه با داشتن تمدنی هشت هزار ساله و ظرفیت هایی 
همچون مقبره میرحیدر، قالی گل سرخ و قلعه محمدباقرخان ابوسعیدی استعدادی خدادای در 
بخش گردشگری دارد لذا پیگیر شکوفا شدن این استعداد نهفته هستیم.وی منطقه باستانی 
فتح آباد )گاوکشی( را از محوطه های تاریخی جنوب کرمان عنوان کرد و افزود: این منطقه باستانی 
توسط دکتر نادر علیدادی سلیمانی حفاری و مستنداتی از این منطقه برای میراث فرهنگی 
ارسال شده که طی نظر کارشناسان، قدمت این منطقه هشت هزار سال و تقریبا ۸۵۰ سال بیشتر 

از قدمت محوطه تاریخی کنارصندل است.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

آبشار اوردیکان
 در استان کرمان واقع شده است .این آبشار در 
دو کیلومتری شرق بلندترین منطقه مسکونی 

ایران، در روستای اوردیکان و در دامنه های 
جنوب غربی کوه هزار قرار دارد.

ورشوسازی  
ورشوسازی )هنر و صنعت تولید اشیای فلزی با 
استفاده از آلیاژ ورشو است. حرفه ورشوسازی 

در دوره قاجار و پهلوی در برخی شهرهای 
ایران رواج داشته است .

کاغذ وطن در سال گذشته در چنین روزی 
به مشکالت مخابراتی در کهنوج 

پرداخت.

جاذبه

صنایع

سال گشت

ثبت نام پایه اول ابتدایی از اول خرداد سال جاری آغاز می شود.
kermane_no از صفحه

یک روز عادی در بازار بورس
tabnak از صفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

َرفِتِنتیَکهوُزوالیِکِدلوم
رویَرنِدتبالبالیِکِدلوم

دوندون،َدردومَکتالیِکِدلوم
اَخموتَخمتیوُگنالیِکِدلوم
آپَسینتادیِدومتِگفتیمبَرک
توخیابونآرومآروم،َژرکَژرک
َکفشوِنپُرَزرکبَرک ِزفُتزاِوِ
ِمثُچُغوکیپاپِنالیِکِدلوم

بَیُمونیداُچوَرویبیُمختَکون
توَمحلانُگشنمایُدخَتکون...

تاِچشومکوَورَکدتبیُمغتَکون
میلخرمایَگوردیالیِکِدلوم
اَیَسُرومَدرِدتووانابوِدنه
تابَُیومبیدارپای،ُموآمنه

چارَهشتای،ُمونََیهغیراِینََنه
ِمثَگنوگونَدسپِنالیِکِدلوم

خویَکَلمجیخاِسَتکوم،تُولَوَسگه
-تیِرآهومبُشُکالهتنالگه؟
َکفِتهُمشکیتُوپِِتنگونومَمگه؟
بیتواِیَهرسوون،خالیِکهِدلوم
تُوزیارتِچشموِنتوَسرچراغ

َشوُجمهسوختومَورآتش،ِمثلزاغ
حاصِلُعمِرُمونیاِیَسوزباغ
نَدرَچنُگونیِزغالیِکِدلوم
شاعر:ایرجانصاریفرد

         در توییتر چه می گویند؟

ربیعی: مناطق سفید کشور به ۲۸۰ شهرستان افزایش 
پیدا کرد.

سکه از مرز ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان عبور کرد.ایران خودرو: تحویل خودرو بدون پالک تخلف است.


