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استاندار دستور تامین 
خودرو  برای مبارزه با ملخ 

در جنوب را صادر کرد
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اسفندقه در انتظار پیشرفت
روح بخش بیگ زاده بخشدار اسفندقه: پیگیر راه اندازی ادارات مختلف به ويژه نمايندگي صنعت

معدن و تجارت در بخش اسفندقه هستم

گرد  و غبار به شدت 
استان را تهدید می کند

کرونا جان 74 نفر 
را در استان گرفت

در  سال گذشته حوادث، در استان  ۲۴۰۰ میلیارد تومان 
خسارت به بار آورده است

تجهیزات جنوبی ها 
برای مبارزه با ملخ  

مستهلک است

3

۸۵ درصد 
مبتالیان به کرونا 

بدون هیچ اقدامی 
بهبود می یابند

رونمایی از سامانه 
پاسخگویی ۱4۱ 

راه های استان

کل  معــاون 
وزارت بهداشت 

با تاکیــد بر اين کــه ابتال بــه کرونا، انگ 
اجتماعی يا تابو نیســت، گفت: ۸۰ تا ۸۵ 
درصد مبتاليان اين بیمــاری بدون هیچ 
اقدامی خوب می شــوند و میزان بهبودی 
در موارد بستری نیز بسیار باالست و وقتی 
هم خوب می شوند و بیماری در بدن شان از 
بین رفت، به هیچ وجه عامل انتقال بیماری 

نخواهند بود.

تجهیــزات لجســتیکی جهاد 
کشاروزی جنوب مستهلک  شده 

و آفت ملخ بیــش از ۴ و نیم تن محصوالت کشــاورزی 
منطقه را تهديد می کنند

صفحه 2 را 
بخوانید

صفحه3 را 
بخوانید
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اکثر مبتالیان کادر درمان استان 
مربوط به جنوب هستند

2 3

ــان  ــتان کرم ــران اس ــت بح ــرکل مديري مدي
ــه ســال گذشــته  ــت: در مجمــوع ۹۶ حادث گف

ــار آورده  ــه ب ــارت ب ــان خس ــارد توم ــان ۲۴۰۰ میلی ــتان کرم در اس
اســت و گــرد و غبــار بــه شــدت اســتان کرمــان را مــورد تهديــد قــرار 

می دهــد.

در ۲۴ ساعت گذشته تســت ۶۰ نفر شامل ) ۱۷ 
مورد بیمار بســتری، ۲۰ مورد بیمار سرپايی، ۱ 

مورد پرسنل و ۲۲ مورد اطرافیان بیماران غربالگری شده( از نظر کرونا مثبت 
شده است.بدين ترتیب شمار کل مبتاليان استان به ۱۵۷۹نفر رسید.موارد 
جديد به تفکیک حوزه دانشگاه های علوم پزشکی استان:حوزه علوم پزشکی 
کرمان: ۵۵ نفر،حوزه علوم پزشکی رفســنجان: ۳ نفر،حوزه علوم پزشکی 
سیرجان: ۲ نفر. بنا بر آخرين آمار در ۲۴ ساعت گذشته، ۲ فوتی جديد در 

استان کرمان ثبت شده و تعداد جان باختگان در استان به ۷۴ نفر رسید.

صفحه2 را 
بخوانید

صفحه۱ را 
بخوانید

استاندار دستور تامین خودرو  برای مبارزه با ملخ در جنوب را صادر کرد

کرونا جان 74 نفر را در استان گرفت

ــا اعــالم مصوبات  اســتاندار کرمــان ب
ســتاد مديريــت بحــران اســتان 
ــف  ــن تکلی ــر تعیی ــد ب ــن تأکی ضم
جــاده آســیب ديــده از ســیل 
شــهداد گفــت: خــودروی مــورد نیاز 
ســازمان جهادکشــاورزی جنــوب 
اســتان بــرای مبــارزه بــا آفــت ملــخ 
ــر  ــای ديگ ــتگاه ه ــط دس ــد توس باي
ــگار  ــزارش خبرن ــود.به گ ــن ش تأمی
خبرگــزاری شبســتان از کرمــان، 
محمدجوادفدايــی، بعــداز ظهــر 
ــت  ــرداد( در نشس ــنبه)۶ خ ــه ش س
ســتادمديريت بحــران اســتان بــا 
تأکیــد بــر اينکــه گــزارش خســارت 
ــی و  ــع مال ــل و مناب ــال قب ــای س ه
اعتبــارات هزينــه شــده هر دســتگاه 
بــرای جبــران و پیشــگیری بــه 
تفکیــک ملــی و اســتانی تــا نشســت 
بعــدی ســتاد بايــد مشــخص شــود؛ 
ــا  ــخ ه ــا هجــوم مل ــه ب ــاره مقابل درب
ــتاندار  ــر شد.اس ــی متذک ــز نکات نی

ــا  ــد ب ــه باي ــان اينک ــا بی ــان ب کرم
ــه  ــوع مقابل ــن موض ــا اي ــت ب جدي
ــات  ــود امکان ــا وج ــزود: ب ــم؛ اف کنی
کــم امــا ۱۵۰ هــزار کیلومتــر در 
جارموزيــان،۰ ۱۲ هکتــار در ريــگان 
و ۴۰ هکتــار در ارزوئیــه بريــا مقابلــه 
ــده و  ــی ش ــم پاش ــخ س ــت مل ــا آف ب
ــودرو  ــد خ ــز باي ــه کار نی ــرای ادام ب

مــورد نیــاز تأمیــن شــود.وی اظهــار 
داشــت: ايــن نیــاز خودرويــی را مــی 
تــوان يــا اســتفاده از خودروهــای 
ــا از  ــروج آنه ــل از خ ــتهلک قب مس
سیســتم يــا اســتفاده از خودروهــای 
فعــال يــا بــا اســتفاده از منابــع 
ــی ادارات و در غیــر ايــن صــورت  مال
بــر اســاس قــرارداد بــا پیمانــکار 

نتقــاد  تأمیــن کرد.فدايــی بــا ا
از اينکــه مســیر ۲۲ کیلومتــری از 
ــه از  ــدان« ک ــهداد نهبن ــاده »ش ج
ــر  ــر اث ــته ب ــال گذش ــن س فروردي
ــت  ــوز مرم ــه، هن ــن رفت ــیل از بی س
نشــده؛ گفــت: بیــش از يــک ســال از 
موضــوع گذشــته و تــازه دســتگاه ها 
مــی خواهنــد مطالعــه کننــد؟! ايــن 
مســئله بارهــا بیــن راهــداری و راه و 
شهرســازی جابــه جا شــده اســتبايد 
تکلیــف ايــن مســیر هــر چــه ســريع 
ــن  ــود.وی همچنی ــخص ش ــر مش ت
ــه  ــور زلزل ــزاری مان ــب برگ از تصوي
ــن  ــرض زمی ــا ف ــر و ب در ســاعت صف
ــتری در  ــم ريش ــار ده ــرزه ۶ و چه ل
ــن  ــت: تدوي ــر داد و گف ــتان خب اس
ــر  ــش خط ــتانی »کاه ــه اس دو برنام
حــوادث و ســوانح« و »آمادکــی و 
پاســخ بــرای بحــران هــا در اســتان« 
ــروز  ــت دي ــات نشس ــر مصوب از ديگ

اســت.

آخرين آمار از مبتاليان کرونا در استان 
کرمان منتشر شد.در ۲۴ ساعت گذشته 
تست ۶۰ نفر شامل ) ۱۷ مورد بیمار بستری، 
۲۰ مورد بیمار سرپايی، ۱ مورد پرسنل 
و ۲۲ مورد اطرافیان بیماران غربالگری 
شده( از نظر کرونا مثبت شده است.

بدين ترتیب شمار کل مبتاليان استان به 
۱۵۷۹نفر رسید.موارد جديد به تفکیک 

حوزه دانشگاه های علوم پزشکی استان:حوزه 
علوم پزشکی کرمان: ۵۵ نفر،حوزه علوم 
پزشکی رفسنجان: ۳ نفر،حوزه علوم پزشکی 
سیرجان: ۲ نفر.از موارد جديد ۳۰ نفر مرد و 
۳۰ نفرشان زن هستند.بنا بر آخرين آمار در 
۲۴ ساعت گذشته، ۲ فوتی جديد در استان 
کرمان ثبت شده و تعداد جان باختگان در 

استان به ۷۴ نفر رسید.

رحمت ا... رحیمی پور راوری-شهردار راور

نوبت دوم
آگهی مزایده عمومی 

شــهرداری راور در نظــر دارد براســاس مصوبــه شــورای 
ــد قطعــه از  ــه فــروش چن اســامی شــهر راور نســبت ب
امــاک خــود از طریــق مزایــده عمومــی اقــدام نمایــد 
ــات  ــب اطاع ــت کس ــد جه ــی توانن ــان م ــذا متقاضی ل
ــرف  ــر ظ ــده حداکث ــناد مزای ــت اس ــی و دریاف تکمیل
ــه  ــت دوم ب ــی نوب ــار آگه ــس از انتش ــدت ۱۰ روز پ م

ــد. ــه نماین ــهرداری مراجع ــای ش ــد قرارداده واح

مبلـغ تضمیـن شـرکت در مزایده بـرای هریک از قطعـات در 
اسـناد مربوطـه به همـان قطعـه درج گردیده اسـت.

شهرداری در رد و یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است . 
هزینه درج نوبتهای آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

استان با کمبود اعتبار برای پیشگیری 
از حوادث مواجه است

تیم فوتبال گل گهر سیرجان 
به قرنطینه رفت

معــاون امــور عمرانــی اســتاندار 
ــال  ــه س ــه اينک ــاره ب ــا اش ــان ب کرم
قبــل ۷۹ میلیــارد تومــان اعتبــار 
بــرای کارهــای زيربنائــی داشــته ايم، 
ــاری  ــای اعتب ــف ه ــرد: ضع ــان ک بی
ــا  ــادی ب ــا کارهــای زي وجــود دارد ام
همــکاری دســتگاه هــای اجرايــی در 
زمینــه پیشــگیری از حــوادث صورت 
ــت  ــیدمصطفی آي ــه است."س گرفت
ــر ســه  ــد از ظه ــی موســوی" بع الله
ــه  ــاه در جلس ــم خردادم ــنبه شش ش
ســتاد مديريــت بحــران اســتان 
کرمــان بــا بیــان اينکــه کرمــان 
اســتان حادثــه خیــزی اســت و انــواع 
ــه  ــال تجرب ــول س ــوادث را در ط ح
ــا کمــک همــه  مــی کنیــم، افــزود: ب
ــران در  ــت بح ــتاد مديري ــای س اعض
انجــام کارهــا و حضــور در محــل 
حــوادث، توانســتیم بــا کمتريــن 
مشــکالت از بحــران هــای ســال ۹۸ 

ــا  ــرد: ب ــار ک ــم.وی اظه ــور کنی عب
توجــه بــه تصويــب قانــون جديريــت 
مديريــت بحــران و پیــش بینــی 
ــت  ــاز اس ــاء، نی ــرای اعض ــف ب وظاي
ــن  ــی براســاس اي ــزی هاي ــه ري برنام
وظايــف صــورت بگیرد.موســوی 
تصريــح کــرد: طــرح اضطــرار ســیل 
ــه  ــده ک ــه ش ــان تهی ــتان کرم در اس
ــام  ــری انج ــتان ديگ ــن کار در اس اي
ــدود  ــرح ح ــن ط ــرای اي نشــده و اج
ــی  ــار م ــان اعتب ــارد توم ۱۰۰ میلی
عمرانــی  امــور  خواهد.معــاون 
اســتاندار کرمــان بــا اشــاره بــه اينکه 
ســال قبــل ۷۹ میلیــارد تومــان 
اعتبــار بــرای کارهــای زيربنائــی 
داشــته ايــم، بیــان کــرد: ضعــف های 
ــای  ــا کاره ــود دارد ام ــاری وج اعتب
ــا همــکاری دســتگاه هــای  زيــادی ب
اجرايــی در زمینــه پیشــگیری از 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــوادث ص ح

ايرنا - سرمربی تیم فوتبال گل گهر 
سیرجان گفت: اين تیم به علت ابتالی 
برخی از بازيکنان و کادر فنی به بیماری 

کرونا تا اطالع ثانوی به قرنطینه رفت.
مجید جالل روز سه شنبه در گفت و گو 
با خبرنگار ايرنا افزود: آمار پنج تا ۹ نفری 
مبتاليان به کرونا در تیم فوتبال گل گهر 
سیرجان که از سوی برخی منابع خبری 

اعالم شده، صحت ندارد و تاکنون نتیجه 
آزمايش تعدادی اندک از بازيکنان و چند 
نفر از کادر فنی اين تیم به بیماری کرونا 

مثبت اعالم شده است
وی اظهار داشت: تعطیلی لیگ و نداشتن 
تمرين به دلیل شیوع ويروس کرونا 
برای تیم گل گهر سیرجان چالش ها و 
مشکالت بسیاری ايجاد کرده که در پی 

مديريت و رفع آن هستیم.
سرمربی تیم فوتبال گل گهر سیرجان 
گهر  گل  باشگاه  تالش  تمام  گفت: 
سیرجان، آماده سازی اين تیم فوتبال 
در مدت زمان کوتاه باقی مانده تا مسابقات 

لیگ برتر کشور است.
تیم فوتبال گل گهر سیرجان به عنوان 
نماينده استان کرمان در لیگ برتر فوتبال 
کشور تاکنون از ۲۱ بازی خود ۱۹ امتیاز 
کسب کرده و در رتبه سیزدهم جدول 

رده بندی اين رقابت ها قرار گرفته است.
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رحمت ا... رحیمی پور راوری-شهردار راور

نوبت اول
آگهی مزایده عمومی 

شــهرداری راور در نظــر دارد تاسیســات ســنگ 
شــکن و ماســه شــویی واقــع در آبکوهــی راور را از طریق 
برگــزاری مزایــده عمومــی اجــاره دهــد لــذا متقاضیــان 
مــی تواننــد جهــت کســب اطاعــات تکمیلــی و 
دریافــت اســناد مزایــده حداکثــر ظــرف مــدت ۱۰ 
روز پــس از انتشــار آگهــی نوبــت دوم بــه واحــد 

ــد. ــه نماین ــهرداری مراجع ــای ش قرارداده

پایـه  مبلـغ تضمیـن شـرکت در مزایـده 5 درصـد قیمـت 
. باشـد  مـی  کارشناسـی 

 شهرداری در رد و یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
 هزینه درج نوبتهای آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
صفحه 4

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای

نوبت اول

مناقصه واگذاری پایگاه ها و مراکز خدمات جامع سامت 
شهرستان های باالی 20 هزار نفر 

 سامانه غربالگری هوشمند آسیبهای روانشناختی در بحران کرونا
)طرح محب(سازمان بهزیستی  

http://corona.behzisti.ir 
 ویژه عموم مردم

تمامی اقشار جامعه می توانند با مراجعه به این سامانه ضمن تعیین سطح اضطراب، 
در صورتی که از میزان اضطراب، استرس و افسردگی باالیی استرس و افسردگی؛ 

با دریافت یک کد شناسه به صدای مشاور متصل شده و راهکارهای  ؛برخوردارباشند
.را دریافت کنندعلمی و پیشنهادات متناسب با شرایط خود   

فعال می باشد. 19این سامانه تا پایان بیماری کووید  
دفتر مشاورهبهزیستی جیرفت/   
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۸۵ درصد مبتالیان به کرونا بدون 
هیچ اقدامی بهبود می یابند

معاون کل وزارت بهداشت با تاکید بر اين که ابتال به کرونا، انگ اجتماعی 
يا تابو نیست، گفت: ۸۰ تا ۸۵ درصد مبتاليان اين بیماری بدون هیچ 
اقدامی خوب می شــوند و میزان بهبودی در موارد بستری نیز بسیار 
باالست.به گزارش ايسنا ، دکتر ايرج حريرچی با اشاره به اين که برخی 
ابتالی خود به کرونا را پنهان می کنند، بیان کرد: »بیماری کرونا انگ يا 
تابو نیست. در برخی استان ها زمانی که کارشناسان بهداشت ما برای 
مراقبت به درب منازل مراجعه می کنند، افراد عنوان می کنند که “چرا 
آمده ايد و آبروی ما را در همسايه ها می بريد”. اين درحالیست که فرد 
مبتال به کرونا کسی است که در يک اجتماع حرکت داشته و با سرفه يا 
عطسه و يا دست دادن به فرد مبتال، خودش نیز مبتال شده است. اين 
انگ نیست و افراد مختلف که مبتال می شوند قريب به اتفاق سالمت 
خود را به دست می آورند.«وی افزود: »۸۰ تا ۸۵ درصد مبتاليان اين 
بیماری بدون هیچ اقدامی خوب می شــوند، میزان بهبودی در موارد 
بستری نیز بسیار باالست و وقتی هم خوب می شــوند و بیماری در 
بدن شان از بین رفت، به هیچ وجه عامل انتقال بیماری نخواهند بود. 
البته در زمان بیماری بايد مراقبت شود.«حريرچی با اشاره به آموزش 
۳۳۴ هزار بسیجی و افراد داوطلب در حدود سه ماه گذشته در جهت 
انجام اقدامات مقابله با کرونا، گفت: »همچنین يک میلیون و ۵۱۶هزار 
محل را مورد گندزدايی قرار داديم و دو میلیون و ۴۷۳ مورد بازرسی از 
اماکن عمومی و فروش مواد غذايی انجام شده است که حجم بزرگی از 
کار است. از مردم خواهش می کنم که در رعايت فاصله گذاری اجتماعی 
هم به خودشان رحم کنند هم به پرسنلی که بايد اقدامات مربوط به 

بازديدها را انجام دهند:.

ــان  ــان بابی ــردم کرم ــده م نماين
سهام
عدالت

اينکــه خــود مــردم مالکیــت 
ســهام عدالــت را بــه عهــده 
بگیرنــد گفــت: ســهام عدالــت جامانــدگان را 
ــه  ــی ب ــرح دو فوريت ــتین ط ــوان نخس به عن
می بريم.محمدرضــا  علنــی  صحــن 
پورابراهیمــی در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
ــه از  ــه اينک ــاره ب ــا اش ــان، ب ــنیم در کرم تس
ــام  ــت انج ــهام عدال ــذاری س ــال ۸۵ واگ س
ــی ۱۰  ــازه زمان ــک ب ــود در ي ــرار ب ــد و ق ش
ســاله يعنــی در ســال ۹۵ ايــن کار را بــه 
ــل  ــت: از مح ــار داش ــاند اظه ــرانجام برس س
ســود ايــن ســهام تعهــدات افــرادی کــه جزو 
گروه هايــی کــه غیــر از دهک هــای اول و دوم 
بودنــد تصمیــم نهايــی صــورت بگیــرد و بعــد 
از آن واگــذاری انجــام شــود.وی بــا بیــان 
اينکــه در طــی ســال های اخیــر بايــد زودتــر 
از ايــن واگــذاری ســهام عدالــت انجــام 
ــازی  ــرح آزادس ــنهاد ط ــزود: پیش ــد اف می ش
ســهام عدالــت را از مجلــس نهــم خــود بنــده 
در صحــن علنــی مجلــس پیگیــری کــردم اما 
بــا مخالفــت دولــت روبــه رو شــد.نماينده 
مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای 
اســالمی بــا ابــراز اينکــه ايــن ســهام اگــر چه 
بــه نــام مــردم بــود امــا اداره آن توســط 
ــا  ــت ب ــت: در نهاي ــد گف ــام می ش ــت انج دول
دســتور مقــام معظــم رهبــری واگــذاری 
ســهام عدالــت در کشــور آزاد و به مــردم داده 
شــد.وی بــا بیــان اينکــه حــدود ۵۰ میلیــون 
نفــر از مــردم مــا ســهام عدالــت دارنــد و 
ــت  ــده مالکی ــه آين ــول هفت ــد در ط می توانن
ــد  ــده بگیرن ــه  عه ــود را ب ــت خ ــهام عدال س
افــزود: تــا کنــون اينگونــه بــود کــه مــردم نه 
ــرای  ــرکت ها را ب ــع ش حــق حضــور در مجام
ــروش  ــد و ف ــه در خري ــتند، ن رای دادن داش
ســهام اختیــاری داشــته و نــه حقــی از ســود 
ســالیانه ســهام خــود داشــتند.پورابراهیمی با 
يــن ســه حــق طــی  ينکــه ا عنــوان ا
ــود  ــده ب ــلب ش ــردم س ــر از م ــال های اخی س
ــار  ــا در اختی ــردم ام ــام م ــه ن ــن ســهام ب و اي
ــهام  ــذاری س ــا واگ ــه داد: ب ــود ادام ــت ب دول
عدالــت بــه مــردم قــرار اســت دو اتفــاق رقــم 
بخــورد و مــردم مالــک ســهام عدالــت شــوند.

ــرادی  ــه اينکــه دســته اول اف ــا اشــاره ب وی ب
کــه خودشــان مايلنــد خريــد و فروش ســهام 
عدالــت را در اختیــار گرفته و خودشــان آن را 
ــا هشــتم  ــروه ت ــن گ ــزود: اي ــد اف انجــام دهن
خردادمــاه جــاری وقــت دارنــد کــه وضعیــت 
بــرگ ســهام عدالــت خــود را تعییــن تکلیــف 
ــان  ــه خودش ــراد ب ــن اف ــد و ســهام اي کنن
واگــذار می شــود.نماينده مــردم کرمــان و 
ــان  ــا بی ــالمی ب ــورای اس ــس ش راور در مجل
اينکــه بخــش دوم ســهام دارانی از ســهام 
لــت هســتند کــه مايــل نیســتند  عدا
خودشــان تصمیــم بگیرنــد گفــت: ســهام اين 
افــراد از طريــق ســرمايه گذاری اســتانی 
بــا  و  می شــود  منتقــل  ســهام  ارزش 
مکانیزمــی کــه بعــدا تعريــف می شــود ارزش 
ــرد.وی  ــرار می گی ــردم ق ــار م ســهام در اختی
بــا اشــاره بــه اينکــه ارزشــی که بــرای ســهام 
عدالــت بــرای گــروه افــرادی کــه تحــت 
ــرآورد  ــداد و بهزيســتی ب ــه ام پوشــش کمیت
شــده بــرای کســانی کــه از ۵۰ درصــد 
تخفیــف اســتفاده کردنــد حــدودا ۱۸ 
میلیــون تومــان بــرای هــر برگــه ســهام 
اســت افــزود: بــرای کســانی کــه روش 
مســتقیم را انتخــاب کننــد بداننــد کــه ايــن 
ــت  ــی اس ــرکت بورس ــدود ۳۶ ش ــهام از ح س
ــدود ۵۰۰  ــا ح ــهام آنه ــذاری س ــه ارزش گ ک
ر میلیــارد تومــان اســت کــه بــا  هــزا

محاســبات انجــام شــده حــدود ۱۸ میلیــون 
ــرايط  ــهام در ش ــه س ــر برگ ــرای ه ــان ب توم
لبتــه بســتگی بــه  فعلــی می شــود و ا
تغییــرات روزانــه ســهام ايــن شــرکت ها 
ــا بیــان اينکه حــدود ۶۵  دارد.پورابراهیمــی ب
تــا ۷۰ درصــد جمعیــت کشــور مشــمول 
درصــد  کــه  هســتند  لــت  عدا ســهام 
منطقــه ای کشــور متفــاوت اســت گفــت: 

به عنــوان مثــال در شــهرهای جنوبــی 
اســتان کرمــان ممکــن اســت تمــام جمعیت 
ايــن شــهر مشــمول ســهام عدالــت باشــند و 
در مجمــوع در اســتان کرمــان حــدود دو 
لــت  میلیــون نفــر مشــمول ســهام عدا
هســتند.وی بــا اشــاره بــه اينکــه اگــر مــردم 
ــد ســهام  روش غیرمســتقیم را انتخــاب کنن
آنهــا در يــک شــرکت تعاونــی ســهام عدالت 
اســتانی قــرار داده می شــود و از ايــن بــه 

بعــد بايــد درخواســت ايــن شــرکت اســتانی 
ــه  ــورس پذيرفت ــوی ب ــور در تابل ــرای حض ب
ــک از  ــر ي ــادل ارزش ه ــه داد: مع ــود ادام ش
افــرادی کــه قبــال به صــورت مســتقیم از آن 
ــن  ــاع در اي ــورت مش ــتند به ص ــهام داش س
نماينــده مــردم  رند. شــرکت حضــور دا
ــس شــورای اســالمی  ــان و راور در مجل کرم
ــر  ــد صب ــن روش باي ــه در اي ــان اينک ــا بی ب

کننــد تــا شــرکت های تعاونــی اســتانی 
بتواننــد کار پذيــرش خــود را انجــام بدهنــد 
و مکانیــزم عرضــه ســهام در بــورس تعريــف 
ــه  ــده ب ــخص بن ــنهاد ش ــزود: پیش ــود اف ش
مــردم ايــن اســت کــه بعــد از ســال ها 
مالکیــت ســهام عدالــت را خودشــان بــه 
عهــده داشــته باشــند چــرا در روش 
غیرمســتقیم مشــخص نیســت چــه کســانی 
آن را اداره می کننــد و بعــدا چــه خواهــد 
کــه  فــرادی  ا د:  دا مــه  دا ا شــد.وی 
می خواهنــد بــه روش مســتقیم ســهام 
ا تملــک کننــد الزم اســت  لــت ر عدا
اطالعــات خــود را در بــازار ســرمايه را 
ــوب  ــاوران خ ــا از مش ــد و ي ــش بدهن افزاي
اســتفاده کننــد تــا در خريــد و فروش ســهام 
متضــرر نشــوند.پورابراهیمی بــا بیــان اينکــه 
ــرايط  ــد ش ــه واج ــتند ک ــم هس ــرادی ه اف
بودنــد امــا از ثبت نــام جــا ماندنــد و يــا 
ــرايط  ــر ش ــال حاض ــردم در ح ــی از م بعض
ــده  ــای ش ــا به گونه ــتی آنه ــی و معیش زندگ
ــت  کــه واجــد شــرايط دريافــت ســهام عدال
ــه  هســتند افــزود: در حــال حاضــر نســبت ب
ــر اســاس مجــوزی کــه در ســال  شــرايط و ب
ــال  ــا در آن س ــده و واگذاری ه ــادر ش ۸۵ ص
شــروع شــد امــکان واگــذاری وجــود نــدارد 
و  نیزمــی  مکا تهیــه  حــال  در  مــا  ا
راهکارهايــی هســتیم کــه ايــن افــراد 

مشمول طرح سهام عدالت شوند.

مادر است و تاب ديدن دردهای 
ممتد کودکش را ندارد، زخم روی گزارش

زخم، زخم های بی پايان تا پايان 
زندگی، چگونه می تواند تاب آورد دردهای 
کودکش را، شايد دردی که او متحل می شود 
بیش از فرزندش باشد، اينکه هر روز مجبور است 
زخم های کودکش را پانسمان کند و شاهد 
اشک های پاک کودکانه اش باشد.خانواده هايی 
هستند که چنین درد مستمری را به جان 
خريده اند و با هر دردی که کودکشان متحمل 
می شود، آن ها می گیرند و با هرخنده ای که بر 
لبان کودکشان نقش می بند، می خندند اما 
خنده ای تلخ.بیماری پروانه ای از جمله بیماری 
هايی است که نه تنها بیمار، بلکه خانواده آن ها 
را دچار فشارهای روحی و روانی می کند اما 
راهی نیست، جزء تحمل و بردباری و فداکاری." 
ای بی" يا بیماری پروانه ای از سخت ترين 
بیماری هايی به شمار می آيد که در دنیا معرفی 
شده است، اين بیماری در پوست و غشای 
مخاطی تاول و زخم های دردناکی ايجاد می 
کند، دردی که درمان ندارد و مهجور بودن و گاه 
رفتارهای نامناسب با اين بیماران در جامعه بر 
نه ای يک  دردشان می افزايد.بیماری پروا
بیماری ارثی بافت های پوستی است که ناشی از 
يک جهش ژنتیکی در کراتین يا کالژن است و 
در پوست و غشای مخاطی ايجاد تاول های 
خون ريزی دهنده دردناک می کند اما واگیر 
ندارد. شدت بیماری در مبتاليان پیشرونده و 
افزاينده است و حتی ممکن است به مرگ 

منتهی شود.در نتیجه اين بیماری، پوست به 
شدت شکننده شده و با کوچکترين خراشی اليه 
اليه شده و کنده می شود. تاول های زياد از 
بارزترين عالئم اين بیماری است. اغلب افراد 
مبتال به ای بی آن را از طريق ژن های معیوبی 
که از يکی از والدين يا هر دوی آن ها به ارث 
به  نزديک  می کنند.  دريافت  برده اند، 
۵۰۰میلیون نفر در دنیا با بیماری پروانه ای 
دست و پنجه نرم می کنند، اين بیماری از جمله 
بیماری های نادر و در عین حال پرهزينه به 
شمار می آيد. تاکنون کمتر از يک هزار مبتال به 
پروانه در کشور به سر می برند که هزينه اين 
بیماران بسیار زياد بوده و از عهده خانواده 
بسیاری از آنان خارج است.بر اساس آمارهای 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
حدود ۷۰۰ بیمار پروانه ای در کشور شناسايی 
شده که به پانسمان روزانه نیاز دارند و با توجه 
به اينکه از هر ۵۰ هزار زايمان زنده يک نفر 
مبتال به اين بیماری را می توان در نظر گرفت 
پیش بینی می شود که در ايران هزار تا ۱۲۰۰ 
نفر بیمار پروانه ای باشد.يونیسف )صندوق 
کودکان سازمان ملل متحد( در روزهای اخیر در 
تويیتی خبر داد که اين سازمان با حمايت مالی 
پانسمان های  است  توانسته  آلمان  دولت 
مخصوص کودکان مبتال به بیماری پوستی 
پروانه ای )EB( را تهیه و به ايران ارسال کند. 
 يونیسف اعالم کرد اين کار بنا به درخواست 
وزارت بهداشت، ايران از يونیسف انجام شده 
است.  مرکز اطالعات سازمان ملل متحد در 

پانسمان ها که  اين  است  تهران هم گفته 
محصول شرکت داروسازی سوئدی مولینکه 
جهانی  تدارکات  مرکز  همکاری  با  است، 
يونیسف در کپنهاگ تهیه و به ايران ارسال 
شدند.سازمان ملل متحد گفته است محموله 
پانسمان ها به وزن حدود ۶ تن تحويل وزارت 
بهداشت ايران شد تا نسبت به توزيع آن در 
میان  و  بی"  ای  "خانه  حمايتی  موسسه 
خانواده های دارای فرزند مبتال به اين بیماری 
پوستی در استان های مختلف ايران اقدام شود.

صابر افتخاری متخصص پوست در اين زمینه به 
نه ای  خبرنگار ايرنا می گويد: بیماری پروا
ژنتیکی است و فرزندان زوج هايی که ازدواج 
فامیلی داشته اند بیشتر احتمال دارد که به اين 

بیماری مبتال شوند. بیماری پروانه ای به گروهی 
از بیماری های نادر ژنتیکی گفته می شود که 
موجب تاول زدن پوست و غشا مخاطی می شود. 
تاول ها معموال آسیب خفیفی ايجاد می کنند و 
معموال دردناک هستند. کودکانی که با انواع 
خفیف درگیر هستند ممکن است تا زمان 
حرکت چهار دست و پا يا راه رفتن هیچ عالئمی 
را نشان ندهند.وی ادامه می دهد: مهمترين 
مشکل اين است که مراقبت از اين بیماران 
نیازمند به مصرف بسیار زياد پانسمان های 
گران قیمت است، حتی يک چسب هم نبايد به 
پوست بچسبد زيرا موقع جداکردن، پوست را با 
خود بلند می کند و موجب می شود بیمار درد 

بسیار وحشتناکی را تحمل کند.

نماینده مردم کرمان:

مردم مالکیت سهام عدالت را خودشان به عهده بگیرند

بیماران پروانه ای  و زخم های بی پایان

گزارش
تسنیم

گرد  و غبار به شدت استان کرمان 
را تهدید می کند

مديرکل مديريت بحران استان کرمان گفت: در مجموع ۹۶ حادثه 
سال گذشته در استان کرمان ۲۴۰۰ میلیارد تومان خسارت به بار 
آورده است."مجید سعیدی" ظهر سه شــنبه ششم خردادماه در 
جلسه ستاد مديريت بحران استان کرمان اظهار کرد: سال ۹۸ سال پر 
حادثه ای برای استان کرمان بود که خوشخبتانه با هماهنگی مديران 
و فرمانداران و اعضای ستاد مديريت بحران توانستیم در هر حادثه به 
ويژه دو سیل که استان را مورد آسیب قرار داد، مناطق آسیب ديده را 
در اولین فرصت از حالت اضطرار خارج کنیم.وی افزود: ۱۸۵ مصوبه 
در ۱۸ جلسه ستاد استانی و همچنین مصوباتی در چهار جلسه مناطق 
حادثه ديده داشته ايم که اکثر قريب به اتفاق مصوبات اجرايی شده 
است.سعیدی تصريح کرد: نخســتین حادثه سال قبل سیل زدگی 
تعدادی از استان های کشور بود که اقدامات امدادرسانی در گلستان، 
خوزستان، لرستان، سیستان و بلوچســتان، ايالم و کرمان صورت 
گرفته و اقالم معیشتی، غذايی و زيستی به ارزش بیش از ۳۱ میلیارد 
تومان توزيع کرديم. مديرکل مديريت بحران استان کرمان بیان کرد: 
در سال ۹۸ هشت منطقه در استان کرمان شاهد وقوع بیش از ۳۰ 
زمین لرزه بوده و در سراسر استان کرمان در سال گذشته زمین لرزه 
های بین سه تا چهار ريشتر ۱۰۷ مورد و چهار تا پنج ريشتر ۱۱ مورد 
بوده است.وی با بیان اينکه گرد و غبار به شدت استان کرمان را مورد 
تهديد قرار می دهد، افزود: ۸۵۸ هکتار از مراتع استان کرمان در سال 
قبل دچار آتش سوزی شده است.سعیدی با اشاره به اينکه ۱۲ مورد 
تلفات جانی در حوادث مختلف در سال ۹۸ در استان کرمان داشته 
ايم، گفت: هشت مورد از تلفات بر اثر صاعقه، دو مورد سیل و دو مورد 

مربوط به حوادث ديگر است.

مراسم رونمايی از سامانه پاسخگويی تلفنی ۱۴۱ وضعیت راه های 
استان کرمان همزمان با ديگر استان های کشور به صورت ويدئو 
کنفرانس، برگزار شد.به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه 
خبرنگاران جوان از کرمان، سیدعلی حاج سیدعلیخانی، مدير 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان گفت: به منظور 
اطالع رسانی آخرين وضعیت راه های حوزه استحفاظی استان و 
رخداد های جاده ای برای پاسخگويی دقیق و سريع به هموطنان 
و نظارت بر عملکرد گشت های راهداری و ارتباط مستمر با آن ها 
سامانه استانی ۱۴۱راه اندازی شد.او با اشاره به ديگر اهداف راه 
اندازی سامانه استانی ۱۴۱ افزود: کاهش حجم صف انتظار تماس 
گیرندگان، تسلط بیشتر اپراتور های استان از اطالعات راه های 
استان، تمرکز زدايی و امکان پاسخگويی با تالش کارشناسان 
استان، رسیدگی به مشکالت در کمترين زمان ممکن و اقدام 
واکنش سريع در مواقع ضروری از جمله مهمترين اهداف تعیین 
شده در اين سامانه است.حاج سید علی خانی تصريح کرد: سامانه 
تلفنی ۱۴۱ بعنوان پل ارتباطی ما و مردم معرفی می شود و با توجه 
به تسلط کارشناسان مرکز مديريت راه های استان سعی خواهیم 
کرد تا در کمترين زمان ممکن پاسخگوی کاربران از جمله، شرايط 
محورها، محور های مسدود و بازگشايی شده، محور های پرتردد، 
ارتباط مسیر و فواصل شهر ها و استان ها باشیم.او به امکان اطالع 
يابی سامانه ۱۴۱ پرداخت و گفت: ثبت شکايت رانندگان، شکايت 
مسافرين ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای، بارش ها، سوانح 
جاده ای، ريزش ها و اتفاقاتی که در طول راه ها به وقوع می پیوندد 
از ديگر امکانات سامانه ۱۴۱ استان است.مديرکل راهداری وحمل 
و نقل جاده ای استان کرمان از هم استانی هايی که قصد سفر های 
جاده ای را دارند خواست، از طريق سامانه ۱۴۱ از وضعیت راه های 
استان مطلع و عالوه بر اينکه نسبت به طول مسیر خود اطالعات 
آنالين را دريافت می نمايند، هرگونه رخدادی را که در طول سفر 
مشاهده کنند از همین طريق به مرکز مديريت راه های استان 
اطالع داده و بعنوان راهدار افتخاری، ما را در خدمت رسانی بهتر به 
مردم ياری کنند.مراسم رونمايی از سامانه پاسخگويی تلفنی ۱۴۱ 
وضعیت راه های استان همزمان با ديگر استان های کشور به صورت 
ويدئو کنفرانس، با حضور معاون وزير راه و شهرسازی و رئیس 
سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور، اعضای هیئت عامل 

و معاونین اين سازمان برگزار شد.

ايسنا/کرمان مديرعامل سازمان حمل و نقل 
شهرداری رفسنجان از نصب رايگاِن دستگاه کارت 

خوان در تاکسی های شهر رفسنجان خبر داد.
محمدرضا سلمانی در جمع خبرنگاران با بیان اينکه در حال حاضر 
هزار و ۲۰۰ خودرو در بخش تاکسی و آژانس در شهر رفسنجان 
فعالیت دارند بیان کرد: جهت پیشگیری از شیوع ويروس کرونا 
و حل مشکل پول خرد تاکسی داران، طرح پرداخت الکترونیکی 
کرايه ها با نصب دستگاه کارت خوان به صورت رايگان در اين 

خودرو ها در حال اجرا است.
مديرعامل سازمان حمل و نقل شهرداری رفسنجان خاطرنشان 
کرد: کمتر از ۲۰ درصد اين خودروها در سال گذشته با پرداخت 
بیش از ۱۰ میلیون ريال و خريداری دستگاه کارت خوان خودروی 
خود را به اين سیستم مجهز کردند که با توجه به بحران کرونا و 
اينکه صاحبان اين خودرو ها از ناحیه کرونا آسیب ديده اند و  
مشکالت مالی دارند تصمیم بر اين شد که اين طرح برای همه 

تاکسی داران رايگان اجرا شود و پولی از آن ها دريافت نشود.
سلمانی افزود: با رايزنی هايی که با بانک اقتصاد نوين انجام شد اين 
بانک متقبل اعطای دستگاه رايگان به کلیه ناوگان حمل و نقل 
شد که تاکنون ۵۰۰ خودرو با ارائه مدارک خودرو و مالک به بانک 
معرفی و اين دستگاه را دريافت کردند و بقیه نیز می توانند از اين 

شرايط بهره مند شوند.
وی عنوان کرد: همچنین ۲۵۰ خودروی سواری بین شهری در 
مسیرهای رفسنجان به زرند، کرمان، انار، يزد و سیرجان مشغول 
فعالیت هستند که قرار است برای اين خودرو ها هم  طرح پرداخت 

الکترونیکی کرايه ها با نصب اين دستگاه رايگان اجرا شود.
به گفته وی با اجرای اين طرح پول از چرخه کرايه حذف خواهد 
شد و سالمتی مسافران و راننده با وجود ويروس کرونا، تا حد 
زيادی تضمین می شود.مديرعامل سازمان حمل و نقل شهرداری 
رفسنجان در ادامه در خصوص اتوبوس های شرکت واحد و 
اتوبوس ها توضیح داد: ۷۰ دستگاه اتوبوس در مسیرهای مختلف 
شهری و روستايی و دانشگاهی فعال هستند و برای بازسازی و 
نوسازی ناوگان هم تعداد ۲ دستگاه مینی بوس خريداری شده و 
کمتر از يک ماه آينده وارد چرخه خواهند شد و تعدادی ديگر هم 
سفارش داديم و قرار است اتوبوس هايی که توان کار کردن ندارند 

از چرخه خارج و اتوبوس های جديد وارد چرخه شوند.
سلمانی با بیان اينکه ناوگان اتوبوسرانی شهرداری مرتب در حال 
نوسازی و بازسازی است، خاطرنشان کرد: در زمان بحران کرونا، 
اتوبوس ها در هر سرويس که مسافران را به مقصد می رسانند 

ضدعفونی و گندزدايی می شوند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به 
افزايش تقاضای واکسن آنفلوانزا طی سال جاری 
گفت: گروه های هدف و آسیب پذير در اين زمینه 
در استان کرمان شناسايی شده اند.مهدی شفیعی در گفتگو با 
خبرنگار مهر با اشاره به احتمال طغیان هم زمان آنفلوانزا و کرونا در 
پايیز و زمستان امسال، اظهار کرد: سال هاست که در فصول سرد 
سال با شیوع ويروس آنفلوانزای فصلی مواجه می شويم.وی با اشاره 
به اينکه امسال به دلیل کرونا قطعاً الگوی ويروس آنفلوانزا تغییر 
چندانی نمی کند، گفت: ماهیت اين ويروس جداگانه است، البته 
ممکن است کاهش ترددهای بین المللی در اثر شیوع بیماری 
کوويد ۱۹ باعث شود که چهره اپیدمی آنفلوانزا امسال کمی تغییر 
کند.شفیعی با اشاره به اينکه سويه های جديد آنفلوانزا اغلب از نیم 
کره جنوبی آغاز شده و کم کم به نیمکره شمالی می رسد، افزود: 
آنفلوانزا معموالً از ژانويه )ابتدای سال میالدی( در نیمکره جنوبی 
شروع می شود و تقريباً اواخر سال میالدی به نیمکره شمالی 
می رسد.مدير گروه بیماری های دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
ادامه داد: انتظار طغیان های کوچک و بزرگ آنفلوانزا از مهرماه 
سال جاری را داريم.شفیعی گفت: امکان دارد ويروس آنفلوانزا 
تحت شعاع تغییر رفت و آمدها و محدوديت های بین المللی قرار 
بگیرد اما در هر صورت بايد پیش بینی های الزم در اين زمینه 
انجام شود.وی در خصوص تأمین واکسن آنفلوانزا برای فصول 
سرد امسال گفت: اين مساله جزو اولويت های وزارتخانه بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی است.شفیعی گفت: در استان کرمان 
طی هفته های گذشته گروه های هدف و آسیب پذير در خصوص 
آنفلوانزا شناسايی و به مبادی ذيربط اعالم شده اند.شفیعی با اشاره 
به اينکه خريد واکسن آنفلوانزا اغلب از تیر و مرداد آغاز می شود، 
گفت: شرکت های تولید کننده واکسن آنفلوانزا در دنیا ثبت 
سفارش می کنند و در نهايت واکسن هايی که مرداد و شهريور 
آماده می شود را تحويل می دهند.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان بیان کرد: پی گیری ها در اين زمینه از سوی وزارتخانه 
قطعاً انجام شده و امسال مقادير بیشتری ثبت سفارش خواهد 
شد.شفیعی اظهار کرد: امسال دنیا بیشتر از سال گذشته به دنبال 
واکسن آنفلوانزاست و شرکت های تولید کننده با توجه به افزايش 
تقاضا اقدامات الزم را انجام می دهند و احتماالً اين مساله چالش 

جديدی برای دنیا خواهد بود.

نماينده کرمان از برگزاری جلســه ديروز عصر فراکسیون جنوب 
و ائتــالف و تفاهم با نمايندگان اســتان های شــمالی و جوانان 
گام دوم خبر داد.ديروز عصر جلســه داردمحمدمهدی زاهدی، 
منتخب کرمان و راور در مجلس يازدهم در گفت وگو با خبرنگار 
مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، از برگزاری جلسه 

فراکسیون جنوب يازدهمین پارلمان خبر داد و گفت: اين فراکسیون از استان های جنوبی و در 
مجموع تشکیل شده از ۸ استان يزد، کرمان، اصفهان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، 
فارس و خوزستان است. زاهدی تصريح کرد: عالوه بر استان های جنوبی، استان های شمالی هم 
حاضر به ائتالف با فراکسیون جنوب شدند که اين ائتالف در حال شکل گیری است، همچنین 
نمايندگان فراکسیون با جوانان گام دوم به تفاهم هايی رسیده اند تا با ايجاد ائتالفی بزرگ و ملی 

در اجرای طرح ها، برنامه ها و اليحه های مورد نیاز کشور اثر گذار باشند.

ائتالف نمایندگان جنوب 
و شمال کشور

معـاون سـرمايه گذاری اداره کل میـراث فرهنگـی، 
گردشـگری و صنايـع دسـتی اسـتان کرمـان از ارائـه 
تسـهیالت اشـتغال روسـتايی و عشـايری بـه ۲۳ طـرح 
گردشـگری اين اسـتان خبر داد.به گزارش روز سـه شنبه 
ايرنـا، رضـا بردبـار افـزود: ۲۳ طـرح گردشـگری اسـتان 

کرمـان شـامل ۱۷ واحد بـوم گـردی، پنج مجتمـع گردشـگری و يک کمـپ کويری 
تسـهیالتی برابر با ۱۱۹ میلیـارد و ۴۰۰ میلیون ريـال با عاملیت صنـدوق کارآفرينی 
امید دريافـت می کننـد.وی با اشـاره بـه اينکه بـا راه انـدازی طرح های گردشـگری 
مذکـور بـرای ۹۰ نفر شـغل ايجـاد مـی شـود، اظهـار داشـت: تسـهیالت اعطايی در 
جلسه ای با حضور مسـئوالن صندوق کارآفرينی امید و کارشناسـان معاونت سرمايه 

گـذاری در محـل اداره کل میـراث فرهنگـی اسـتان کرمـان تصويب شـد.

تسهیالت اشتغال روستایی به 23 طرح گردشگری 
کرمان اختصاص یافت

مديرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان از پوشش امدادی 
نجاتگران و امدادگران در ۶ حادثه جاده ای، کوهستانی و مفقودی 
در روز گذشته پنجم خردادماه جاری خبر داد."رضا فالح" با اشاره به 
طوالنی ترين عملیات بامداد به مدت ۶ ساعت در منطقه حفاظت شده 
کوه های سعدی کرمان گفت: نجاتگران پايگاه امداد و نجات کوهستان 

کرمان در طی اين عملیات پیکر فرد سقوط يافته را از ارتفاع ۲۷۰۰ متری به دامنه کوه انتقال دادند.
وی افزود: نجاتگران کوهستان در اين عملیات پس از جستجو ۲ فرد ديگر را پیدا و به دامنه کوه نیز 
انتقال دادند.مديرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان در ادامه به مفقود شدن فردی در ارتفاعات 
کوه های نرگسان در منطقه عنبرآباد در جنوب استان کرمان اشاره کرد و گفت: نجاتگران هالل احمر 
شهرستان عنبرآباد با پیمايش ۳ کیلومتری و مدت زمان هفت ساعت جستجو؛ به آنان اعالم شد که 

فرد مفقود شده در منطقه عشايری با در دسترس قرار گرفتن همراه وی توسط افراد بومی پیدا شد.

تعطیالتی پرحادثه 
در کرمان

تجهیز رایگان تاکسی های 
رفسنجان به دستگاه

 کارت خوان

گروه های هدف برای دریافت 
واکسن آنفوالنزا در استان 

شناسایی شدند

خبر

علوم 
پزشکی

رونمایی از سامانه پاسخگویی 
۱4۱ راه های استان

خبرخبرخبر

الهـام پیپـر/ تعـاون روسـتايی به مسـاله 
خريـد حمايتـی گوجـه فرنگـی ورود 
کـرد امـا هیـچ اعتبـاری در کارگـروه 
سـتاد تنظیـم بـازار به تعـاون روسـتايی 
اختصـاص پیـدا نکرد.ريیـس سـازمان 
جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمـان بـه » 
کرمان نو« گفت: میزان سـطح زيرکشـت 
گوجـه فرنگـی در ايـن منطقـه کمتـر از 
برنامـه کشـت است.سـعید برخـوری 
افزود: ممنوعیـت صادرات رب اسـپتیک 
و همچنیـن نبـود اعتبـار بـرای خريـد 
حمايتی از داليل انباشـت گوجـه فرنگی 
در ايـن منطقـه اسـت.وی تصريـح کـرد: 
در حـال حاضـر ايـن محصـول فقـط بـه 
افغانسـتان صادر می شـود ولی بـه دلیل 
شـیوع کرونا و سـخت گیری های مرزی، 
کامیـون هـای حمـل بـار بايـد در صـف 
هـای طوالنـی معطـل شـوند تـا بتواننـد 
اجـازه ورود بـه کشـور دوم را بگیرند.اين 
مسـوول اضافـه کـرد: محصـول گوجـه 
فرنگی فسادپذير اسـت و صرفه صادراتی 
ندارد.برخـوری ادامـه داد: در حالـی کـه 
برنامـه ابالغـی کشـت گوجـه فرنگـی 
۱۲هـزار هکتـار بـود امـا در ايـن منطقه 
۱۱هـزار و ۸۰۰هکتـار کشـت شـد و بـا 
وقوع سـیل رودبار کـه تولیدکننده عمده 
در ايـن بخـش بـود ۳۰درصـد محصـول 
را نیـز از دسـت داديـم.وی يـادآور شـد: 
از آنجايـی کـه تـا حـدود يـک مـاه پیش 
صـادرات رب اسـپتیک ممنوع بـود، رب 
در انبارهـای کارخانجـات تولیـد ايـن 
کاال، دپـو شـده و بـه همیـن دلیـل ايـن 
کارخانه  هـا از خريـد گوجـه فرنگـی از 
کشـاورزان امتنـاع می کننـد.وی در 
رابطـه بـا خريـد حمايتـی گوجه فرنگـی 
توسـط تعـاون روسـتايی نیـز گفـت: 
تعـاون روسـتايی بـرای خريـد حمايتـی 
ورود کـرد امـا بـا وجـود نامه نگاری هـا و 
پیگیری هـای انجام شـده توسـط وزارت 
جهـاد کشـاورزی، هیـچ اعتبـاری در 
کارگـروه سـتاد تنظیـم بـازار بـه تعـاون 
روسـتايی اختصـاص پیـدا نکـرد و ايـن 

سـازمان نتوانسـت کار را پیـش ببـرد.

مهلت ثبت اصالحیه 
در سامانه مسکن 

فرهنگیان تمدید شد
معـاون پشـتیبانی و توسـعه مديريت 
آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان 
از تمديـد مهلـت ثبـت اصالحیـه در 
نه مسـکن فرهنگیـان تـا ۲۰  سـاما
خردادمـاه سـال جـاری خبـر داد.به 
گـزارش روز سـه شـنبه ايرنـا، سـید 
قوام رضـا میرحسـینی افـزود: در پی 
شـیوع ويـروس کرونـا و بـه تبـع آن 
تعطیلـی مـدارس از اسـفند مـاه ۹۸، 
برخی فرهنگیان شـاغل و بازنشسـته 
از فعـال بـودن سـايت سـامانه ثبـت 
maskan. نام مسـکن فرهنگیـان

medu.ir تـا ۲۰ فرورديـن مـاه 
۱۳۹۹ بـی اطـالع بـوده و متقاضـی 
نه ثبـت نـام مسـکن  ما تمديـد سـا
فرهنگیـان بـرای اصـالح مشـخصات 
خود شـده بودنـد.وی اظهار داشـت: 
بـا مکاتبـات انجـام شـده بـا وزارت 
آمـوزش و پـرورش، تمهیـدات الزم 
د  فـرا بـرای اصالحیـه مشـخصات ا
دارای نقـص اطالعـات و معتـرض به 
نتايـج پااليـش اعـالم شـده از سـوی 
وزارت راه و شهرسـازی اتخـاذ و در 
راسـتای پاسـخ به تقاضـای همکاران 
فرهنگی، طـی هماهنگی هـای انجام 
نه  ما شـده بـا مبـادی ذيربـط، سـا
بـل  رتا profi کا le.medu.ir
maskan.medu. فرهنگیـان و

فرهنگیـان  مسـکن  نه  ما سـا  i r
لغايـت   ۹۹ رديبهشـت  ا  ۲۹ ز  ا
۲۰ خردادمـاه سـال جـاری فعـال 
شـده است.میرحسـینی ادامـه داد: 
ضـروری اسـت فرهنگیـان شـاغل 
دريافـت  متقاضـی  بازنشسـته  و 
مسـکن فرهنگیـان بـرای ويرايـش 
اطالعـات خـود در زمـان تعییـن 
 maskan.medu.ir شـده بـه
سـايت مسـکن فرهنگیـان مراجعـه 
معـاون پشـتیبانی و توسـعه  کنند.
مديريـت آمـوزش و پـرورش اسـتان 
کرمـان تصريـح کـرد: مهلـت تعیین 
بـل تمديـد نیسـت و پـس  شـده قا
از انقضـا مهلـت اعـالم شـده، سـايت 
م رضـا  هـد شد.سـید قوا بسـته خوا
کـه  فـرادی  ا گفـت:  میرحسـینی 
شـرايط و مشـخصات آنـان قبـال از 
سـوی وزارت راه و شهرسـازی تأيیـد 
شـده اسـت و فـرم امتیـاز بنـدی را 
تکمیل کـرده انـد از ورود به سـامانه 

جـدا خـوداری کننـد.

موفقیـت و رسـیدن بـه هدف هايـی 
يـم، مصاحبه کـه در زندگـی تعییـن کرده ا

همیشـه طعـم خوبـی دارد، اينکـه 
ببینـی تالش هايت به ثمر رسـیده اسـت، حسـی 
اسـت که قابـل مقايسـه با هیـچ چیـز ديگری در 
دنیـا نیسـت، ايـن موفقیـت بـرای زنـان رنـگ و 
بـوی ديگـری دارد، وقتـی کنـار همـه نقش های 
مهـم و مقدسـی کـه داری، بتوانـی در جامعه هم 
به انـدازه خانـه ات موفق باشـی، آن موقع اسـت 
ز  کـه بايـد بـه خـودت افتخـار کنـی. برخـی ا
ويژگی هـای ذاتـی زنـان، باعـث مـی شـود کـه 
آن ها در بسـیاری از مشـاغل به خوبی بدرخشند 
و زنانـی هـم هسـتند کـه ثابـت کـرده انـد کـه 
مديريـت نیـز مـی توانـد يکـی از ايـن مشـاغل 
باشـد، هـر روز نیـز بـه تعـداد زنـان مديـر در 
جامعـه افـزوده مـی شـود، زنانـی کـه نقش های 
مضاعفـی را در جامعـه بـر عهده دارند. بر اسـاس 
آمارها، میـزان انتصـاب مديران زن طی ۲ سـال 
اخیـر )از سـال ۹۶ تـا ۹۸( بـا رشـد ۳۶ درصدی 
همـراه بـوده اسـت، امـا مقايسـه میـزان مديران 
مـرد و زن در سـال ۹۸ حکايـت از ايـن دارد کـه 
سـهم مردان مدير در سـطوح مديريتـی مختلف 
۴.۳۸ برابر بیشـتر از زنان اسـت اما هـدف دولت 
افزايـش سـهم مديريتی زنان اسـت، يکـی از اين 
زنـان روحبخش بیـگ  زاده اسـت، خبر بخشـدار 
شـدن اين بانو در بخـش اسـفندقه جیرفت يکی 
از آن خبرهـای شـنیدنی ايـن روزها بـود، اينکه 
بعـد از انقـالب اسـالمی، او اولین بانوی بخشـدار 
منطقـه جنوب اسـتان اسـت، تاثیـر ايـن خبر را 
بیشـتر هـم می کنـد، بـر آن شـدم تا پـای حرف 
هـای او بنشـینم کـه مسـوولیت مهمـی بر دوش 
دارد تـا از هـدف هايش بگويـد. روحبخـش بیگ 
زاده در خانواده مذهبی در روسـتای دشـت کوچ 
از توابـع بخـش مرکـزی بـه دنیـا آمـده اسـت، 
تحصیـالت ابتدايـی تـا متوسـط را در جیرفت به 
پايـان رسـانده و تحصیـالت تکمیلی خـود را در 
رشـته های  مهندسـی تولیـدات و مديريـت 

اجرايی گذرانده است.

  آیا پیش از این تجربه مدیریت به ویژه در 
جنوب استان داشته اید؟

 مـن تجربـه بـه نسـبت خوبـي در حـوزه برنامـه 
ريزي، بودجه، مسـايل اجتماعي و نیـز حوزه بانوان 
و .... دارم چـرا که  بیـش از پانزده سـال در حوزه ها 
مختلف اعم از فرمانـداري هاي جیرفـت، فارياب و 
حتي بخشـداري ها فعالیـت داشـته ام و هرگز  زن 
بـودن من مانعي بـراي موفقیـت و پیشـبرد اهداف 
در ايـن حـوزه نخواهـد شـد و ايـن مهـم را  پیـش 
از ايـن تجربـه کـرده ام. سـابقه خدمـت در حـوزه 
آمـوزش کارکنـان جنـوب و همچنیـن در حـوزه 
هـای سیاسـی ، اجتماعـی ،عمرانـی، کمیسـیون 

بانـوان فعالیت داشـتم.
به طور کلی از نظر شما نقش بخشداری ها 

چقدر می تواند در پیشرفت بخش تاثیر 
داشته باشد؟

 بايـد قبـول کنیـم کـه بخشـداري نماينـده عالي 
دولت در بخش اسـت و قاعدتا مسـوولیت پیگیري، 
هماهنگـي درون بخشـي و رصـد امـور در تمامـي 
ابعـاد بـر عهده بخشـدار اسـت. آنچه مسـلم اسـت 
بخشـداري جايگاهـي تشـريفاتي نبـوده و محـور 
خدمت بـه مـردم در بخـش محسـوب مي شـود و 

بسـیار بر پیشـرفت بخـش تاثیـر دارد.
آیا به نظر شما جنسیت در مدیریت تاثیر 

دارد؟
 از نظر من موفقیت ارتباطي به جنسیت ندارد،اکنون 
هم که من بخشـدار اسـفندقه شـده ام ،  بـا اطمینان 
می گويم تمامـي قوانین در بخشـداری در  راسـتای 
خدمـت به مـردم بـه کار گرفته و اسـتفاده می شـود 
که خروجـي اش فقـط و فقط حـل مشـکالت مردم  
اسـت و الغیـر، البتـه بايـد يـادآوری کنـم، سـپردن 
اين مسـوولیت به من بـی تاثیـر از نگاه روشـنفکرانه 
و مثبـت ، فرمانـدار جیرفت نیسـت، اين کـه  در اين 
شهرسـتان به زنان نیـز اين فرصت داده شـده اسـت 
کـه بتوانند بـرای مردم خدمـت کرده و تـالش کنند 
که تاثیر گذار باشـند، در شهرستان جیرفت مديريت 
اداره محیـط زيسـت و اداره بهداشـت نیـز بـر عهده 

زنان اسـت.
چه اهداف و برنامه های برای بخش اسفندقه 

دارید؟
ابتـدا بايـد منطقه هـدف را بیشـتر شـناخت و بعد 

از آن هـدف گـذاري و انتخـاب مسـیر رسـیدن به 
هـدف کـه همانـا روح خدمـت اسـت را انتخـاب 
کنیـم، آنچه مسـلم اسـت، بخش جديد التاسـیس 
اسـفندقه داراي پتانسـیل هـاي بالقـوه و بالفعـل 
زيـادي اسـت از جملـه مباحـث مربوط بـه میراث 
فرهنگـي و گردشـگري کـه بیشـتر بالقـوه مانده و 
مبحـث مربـوط بـه کشـاورزي ، بهداشـت و ...، که 
به صـورت تقريبا سـنتي بالفعل گرديـده و مباحث 
گسـترده ديگـر کـه قطعـا خـدا بخواهـد بـه همه 
آنهـا خواهیـم پرداخت.بخـش اسـفندقه خیلـي 
جـاي کار دارد، ان شـااهلل بـا تعريـف برنامـه ها در 
سـه ظرف، کوتـاه مـدت، میـان مـدت و در نهايت 
بلندمـدت، و به يـاری خـدا  قطعـا خدمـت را آغاز 
می کنیـم ، برنامـه ها بـا توجه بـه گسـتردگي کار 
زياد هسـتند، اولیـن گام در بخش اسـفندقه ايجاد 
زير سـاخت هاسـت، اعـم از زيـر سـاخت فیزيکي 
و نیـز اسـتقرار ادارات مختلـف در بخش اسـت که 
برآنیـم از ظرفیـت تمامـي عزيـزان اعم شـخصیت 
هـاي اجرايـي، قضايـي، سیاسـي و ... که بـه نوعي 

مسـوولیت مسـتقیم در تحقق اين اهـداف  دارند و 
بعضـا هم شـناخت و يـا اصـل و ريشـه آنها بـه اين 
بخـش مملـو از اسـتعداد برمیگردد، کمـک گرفته 
تـا بتوانیم بـا محوريـت بخشـداري سـاير ادارات و 
نهادهـا را نیز در منطقـه راه اندازي کنیـم، از جمله 
نمايندگي سـازمان صنعـت، معدن و تجـارت، نظر 
بـه پتانسـیل ويـژه بخـش در ايـن زمینـه، حـوزه 
قضايي و سـاير ادارات و نهادها کـه در فرصت هاي 
بعـدي به ايـن پیـش نیازهـا پرداختـه و بـا جديت 

هـم پیگیـر آن ها هسـتم. 
به نظر شما محرومیت های جنوب به چه 

دلیلی به وجود آمده است؟
   جنـوب اسـتان و بـه طـور ويـژه بخش اسـفندقه 
داراي پتانسـیل هاي بالقوه بسـیار زيادي است که 
متاسـفانه بخش قابل توجهـي از آن مغفـول مانده 
اسـت و ايـن مـورد غفلـت قـرار گرفتـن بـه ضـرر 
منطقه اسـت، که ان شـااهلل بـا همدلـي و همیاري 
مـردم و حاکمیـت و بـا برنامـه هـاي مشـخص، 

گام هـاي موثـري بـر خواهیـم بر داشـت.

اسفندقه در انتظار پیشرفت
 روح بخش بیگ زاده بخشدار اسفندقه: پیگیر راه اندازی ادارات مختلف به ويژه نمايندگي صنعت، معدن و تجارت در بخش اسفندقه هستم

  نجمه سعیدی
دبیر تحريريه

نداشتن تهويه منازل و اماکنی 
که در آنها از وسايل سرمايشی گزارش

استفاده می شود افراد را در 
معرض خطر قرار می دهد.دکتر مکارم ريیس 
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت به »کرمان نو« 
بدون  زندگی در جنوب کرمان  گفت:  
کولرگازی و اسپیلت غیرممکن است.وی 
افزود: برخی از مردم تصور می کنند که 
استفاده از اين وسايل سرمايشی باعث انتشار 
ويروس کرونا و ابتالی آنها به بیماری 
کوويد۱۹ می شود در حالی که اين وسايل 
منتقل کننده ويروس نیستند بلکه نداشتن 
تهويه منازل و اماکنی که در آنها از اين وسايل 
استفاده می شود افراد را در معرض خطر قرار 
می دهد.دکتر مکارم اضافه کرد: افراد به دلیل 
فرار از گرما تالش می کنند نزديک اين وسايل 
قرار گیرند تا دمای بدن خود را کاهش دهند 
اما بايد توجه کنند ممکن است هرفردی که از 
بیرون منزل آمده باشد ناقل ويروس باشد و در 
صورت قرار گرفتن مقابل کولرگازی سريع تر 

ويروس را منتقل کند.
سرعت جریان هوا می تواند احتمال 

انتقال ترشحات را افزایش دهد
وی ادامه داد: افراد بايد زمان سرفه زدن و 
عطسه کردن حواس خود را جمع کرده و 
اصول بهداشتی را رعايت کنند تا از ابتالی 
افراد خانواده به ويروس کرونا جلوگیری کنند 
شايد به ظاهر فرد به ويروس آلوده نبايد اما 
اين دلیلی بر ناقل نبودن وی نیست.وی تاکید 
کرد: کولر گازی بخاطر افزايش سرعت جريان 
هوا در محیط بسته می تواند احتمال انتقال 

ترشحات فرد مبتال را که با عطسه و سرفه 
در فضا پخش می شود، افزايش دهد.وی با 
تاکید بر ناشناخته بودن ابعاد مختلف ويروس 
کرونا توصیه کرد: توجه داشته باشید هنگام 
استفاده از کولر گازی درجه حرارت محیط 
کمتر از ۲۴درجه سانتیگراد نشود، بهتر است 
پنجره يا درب اتاق کمی باز باشد تا هوا جريان 
داشته باشد، از تراکم افراد در فضايی که فرد 
مبتال يا محتمل در آن حضور دارد اجتناب 
شود و رعايت بهداشت فردی مانند شستن 
دست ها و کنترل سرفه و عطسه و مانند آن 
شديد تر و جدی تر رعايت شود.وی همچنین 
گفت: از روشن کردن کولر در ساعات خنک 
تر شبانه روز، استفاده فرد آلوده يا محتمل، 
دارای سرفه و عطسه از ماسک مناسب، عدم 
حضور سالمندان يا افراد پرخطر دارای بیماری 
در فضاهای بسته و استفاده از تهويه مناسب 

و خاموش کردن کولر در ساعاتی مشخص 
از ديگر مواردی بود که ريیس علوم پزشکی 

جیرفت به آنها اشاره کرد.
فاصله گذاری اجتماعی را جدی 

بگیرید
وی افزود: در روزهای اپیدمی کرونا در اماکن 
عمومی فاصله گذاری اجتماعی را با جديت 
بیشتری رعايت و از تجمع و تراکم افراد در 
يک محل به خصوص به مدت طوالنی اجتناب 
شود.وی تاکید کرد: درباره کولر آبی به نظر می 
رسد به خاطر تاثیر کمتر کولر آبی بر سرعت 
گردش هوا نسبت به کولر گازی اثر انتشار 
ويروس کمتر باشد.وی ادامه داد: ممکن است 
رطوبت باالتر تاثیر افزايشی در انتقال ويروس 
داشته باشد اما تا به امروز در مطالب علمی و 
مقاالت نکته ای درباره انتقال ويروس کرونا از 

کولر آبی منتشر نشده است.

ــان  ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل ــخنگوی دانش س
گفــت: بیشــترين آمــار مبتاليــان در میــان کادر 
ــگاه  ــوزه دانش ــه ح ــوط ب ــتان، مرب ــان اس درم
علــوم پزشــکی جیرفــت اســت.در دو هفتــه 
اخیــر شــمار مبتاليــان کادر درمانــی بــه کرونــا 
در اســتان کرمــان افزايــش داشــته اســت، 
ــر از  ــاری، ۱۷ نف ــاه ج ــرداد م ــه ۲ خ ــوری ک ط
ــوط  ــد مرب ــه شناســايی شــده بودن ــی ک بیماران
بــه پرســنل درمــان بودند.ايــن يعنــی وضعیــت 
ســالمت افــرادی کــه خــود حافــظ جــان 
و ســالمت مــردم هســتند در خطــر اســت 
ــت. ــده ای اس ــران کنن ــوع نگ ــاً موض ــه قطع ک
ســخنگوی ســتاد کرونــای کرمــان در رابطــه بــا 
ــتان  ــان اس ــان کادر درم ــار مبتالي ــش آم افزاي
بــه »کرمــان نــو« گفــت: مــوارد ابتــالی جديــد 
عمدتــاً مربــوط بــه حــوزه جنــوب اســتان اســت 
کــه احتمــاالً بــه دلیــل غربالگــری اســت کــه در 
ايــن منطقــه انجــام می شــود.مهدی شــفیعی در 
ــد  ــه کووي ــان ب ــی ابتــالی کادر درم مــورد چراي
۱۹ عنــوان کــرد: در هــر صــورت اگــر مــوارد که 
ــده  ــود نادي ــت ش ــنل رعاي ــط پرس ــد توس باي
ــوند. ــر می ش ــتم ها درگی ــوند، سیس ــه ش گرفت

ــث  ــاً بح ــوص قطع ــن خص ــه داد: در اي وی ادام
ــل  ــز دخی ــط کار نی ــرايط محی ــام کار و ش ازدح

ــت. اس
جنوب کرمان درگیر پیک اول کرونا

از آنجايــی کــه ســخنگوی دانشــگاه علــوم 
ــده  ــت، عم ــه اس ــا گفت ــه م ــان ب ــکی کرم پزش

ــال  ــا مبت ــه کرون ــتان ب ــه در اس ــی ک کادر درمان
ــان  ــوب کرم ــوزه جن ــه ح ــوط ب ــده اند مرب ش
ــراغ  ــه س ــتر ب ــات بیش ــرای اطالع ــود، ب می ش
ريیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی جیرفــت 
رفتیم.اصغــر مــکارم بــا اشــاره بــه اينکــه جنوب 
ــه  ــا مواج ــاری کرون ــک اول بیم ــا پی ــان ب کرم
شــده اســت، بــه مــا گفــت: دلیــل اينکــه تعــداد 
پرســنل درمانــی مبتــال شــده در جنوب اســتان 
افزايــش يافتــه اســت در واقــع مربــوط بــه 
غربالگــری اســت کــه مــا در حــوزه دانشــگاهی 
ــون  ــزود: تاکن ــم.وی اف ــت انجــام می دهی جیرف
ــال  ــا مبت ــه کرون ــان ب ــوب کرم ــر در جن ۳۰۲ نف
شــده اند کــه از ايــن تعــداد حــدود ۵۰ نفــر 
ــس  ــه ريی ــتند.به گفت ــان هس ــنل درم از پرس
ــک  ــا ي ــت، تنه ــکی جیرف ــوم پزش ــگاه عل دانش
چهــارم از کادر درمــان مبتــال شــده بــه صــورت 
مســتقیم بــا بیمــاران کرونايــی در ارتبــاط 

ــنلی  ــه پرس ــوط ب ــوارد مرب ــه م ــد و بقی بوده ان
اســت که در بخــش هــای ديگر مشــغول بــه کار 
هســتند.مکارم عنوان کرد:۶۰ درصــد از بیماران 
ــی  ــه بیماران ــوط ب ــده مرب ــايی ش ــد شناس جدي
ــخیص  ــرپايی تش ــورت س ــه ص ــه ب ــتند ک هس
داده شــده اند و ۴۰ درصــد هــم مربــوط بــه 
بیمــاران بســتری در بیمارســتان می شــود.

وی مدعــی اســت کــه دانشــگاه علــوم پزشــکی 
جیرفــت از نظــر تجهیــزات پزشــکی مخصــوص 
ــا  ــر آنهــا ت ــدارد و حتــی ذخاي ــا مشــکلی ن کرون
دو مــاه آينــده جوابگــو اســت.مکارم بــه صراحت 
گفــت: از آنجايــی کــه ســالمتی پرســنل درمــان 
ــم  ــان گفته اي ــه کادر درم ــت دارد ب بســیار اهمی
ــال  ــا مبت ــه کرون ــی ب ــی توجه ــل ب ــه دلی ــر ب اگ
ــر  ــرا اگ ــم، زي ــورد می کنی ــا برخ ــا آنه ــوند، ب ش
ــان  ــم ج ــه می خواهی ــويم چگون ــار ش ــا گرفت م

ــم. ــظ کنی ــردم را حف م

اکثر مبتالیان کادر درمان استان 
مربوط به جنوب هستند

آیا کولرگازی سرعت انتقال کرونا 
را  افزایش می دهد؟

تجهیزات لجستیکی سازمان کشاروزی جنوب کرمان مستهلک هستند 
و بايد تجهیزات الزم هرچه زودتر به منطقه برسند در غیر اين صورت اين 
حشرات بیش از ۴ و نیم تن محصوالت کشاورزی را در منطقه جنوب کرمان 
تهديد می کنند.مدير حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان 
به» کرمان نو« می گويد: مبارزه با ملخ ها همچنان در جنوب کرمان ادامه 
دارد.مجید فرخی افزود: ۲ باند در شرق و غرب منطقه جازموريان باهدف 
انجام عملیات هوايی وجود دارد که باند غربی بر اثر سیالب تخريب شده و 
نیاز به بازسازی دارد.وی ادامه داد: در حال حاضر درخواست هواپیما به 
سازمان حفظ نباتات ارسال شده است.فرخی تصريح کرد: هجوم ملخ ها 
امسال بیشتر از همیشه خواهد بود و اگر حمايت الزم را نداشته باشیم قطعا 
ملخ ها از مرکز کشور عبور کرده و خود را به مرکز کشور خواهند رساند.اين 
مسوول ابراز نگرانی کرد: تجهیزات لجستیکی سازمان کشاروزی جنوب 
کرمان مستهلک هستند و بايد تجهیزات الزم هرچه زودتر به منطقه برسند.

وی تاکید کرد: در صورت نرسیدن تجهیزات الزم اين حشرات بیش از 
۴ و نیم تن محصوالت کشاورزی را در منطقه جنوب کرمان تهديد می 
کنند.فرخی گفت: مبارزه با پوره های فاز انفرادی و مهاجر از تاريخ هشت 
ارديبهشت ماه سال جاری آغاز و همچنان ادامه دارد.وی تصريح کرد: 
پیش بینی می شود سطح مبارزه با ملخ صحرايی در سال جاری بیش از 
سال گذشته باشد و کمبود خودرو کمک دار به منظور تجهیز به سمپاش 
پشت وانتی و اجرای مبارزه شیمیايی ازجمله مشکالت اساسی مبارزه با ملخ 
صحرايی در اين منطقه است.او می گويد: بر اساس گزارش سازمان خوار و 
بار و کشاورزی ملل متحد )فائو( امسال هجوم ملخ ها نسبت به سال گذشته، 
افزايش سه برابری خواهد داشت.وی در ادامه تاکید کرد: مسووالن بايد 
توجه جدی به اين منطقه به عنوان خط مقدم مبارزه با ملخ صحرايی داشته 
باشند.معاون سازمان کشاورزی جنوب می گويد: ريیس سازمان جهاد 
کشاورزی جنوب کرمان همیشه از مستهلک بودن تجهیزات لجستیکی ابراز 
نگرانی کرده و می کند.وی اضافه کرد: بايد برای جلوگیری از ورود ملخ ها به 
ساير مناطق کشور بايد تدابیر الزم، برنامه ريزی و پیش بینی شود تا همچون 

سال گذشته بتوانیم از پس اين آفت خطرناک بربیايیم.

گزارش
کرمان نو

تجهیزات جنوبی ها برای مبارزه 
با ملخ  مستهلک است

بی پولی مانع خرید حمایتی 
گوجه فرنگی جنوب کرمان

بخشدار اسفندقه : بخش اسفندقه ظرفیت گردشگری دارد

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی با ابراز اینکه این سهام اگر چه به نام مردم بود اما اداره 
آن توسط دولت انجام می شد گفت: در نهایت با دستور مقام معظم رهبری واگذاری سهام عدالت در کشور 
آزاد و به مردم داده شد.وی با بیان اینکه حدود ۵0 میلیون نفر از مردم ما سهام عدالت دارند و می توانند در 
طول هفته آینده مالکیت سهام عدالت خود را به  عهده بگیرند افزود: تا کنون اینگونه بود که مردم نه حق 
حضور در مجامع شرکت ها را برای رای دادن داشتند، نه در خرید و فروش سهام اختیاری داشته و نه حقی 
از سود سالیانه سهام خود داشتند.پورابراهیمی با عنوان اینکه این سه حق طی سال های اخیر از مردم 
سلب شده بود و این سهام به نام مردم اما در اختیار دولت بود ادامه داد: با واگذاری سهام عدالت به مردم 

قرار است دو اتفاق رقم بخورد و مردم مالک سهام عدالت شوند.
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اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک سیرجان

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
برابـررای شـماره139860319012003471-هیات اول موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک سـیرجان  تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای عبـاس دیانی یـزدی فرزند علی 
بشـماره شناسـنامه 205 صـادره از سـیرجان در یـک بـاب مغـازه بـه 
مسـاحت 108/88 متـر مربـع پـالک 1434اصلی واقـع در بلوار دکتر 
صادقـی بخـش 35کرمان خریـداری از مالک رسـمی مالکیت خود 
متقاضـی و تهمینـه رفیعی پور محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطالع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت به فاصلـه 15روزآگهی می شـود در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت 
دومـاه 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 تقدیم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت 

صـادر خواهدشـد . م الـف 726
 تاریخ انتشار نوبت اول:99/02/23 

تاریخ انتشارنوبت دوم :99/03/7
محمد آرمانپوررئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی حصر وراثت 
خانم نادیه کبیری رمشـکی فرزند هاشـم دارای شناسـنامه 3150376408 بشـرح دادخواسـت 
شـماره 9909983888100048 مورخ 1399٫02٫13 توضیح داده شـادروان آقای شـعیب چهر آزاد

فرزنـد عیسـی بشناسـنامه 6980203118 در تاریـخ 92٫2٫18در شـهر قلـع گنج -رمشـک فوت 
شـده و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتند / عبارتسـت از

1-عیسی چهره آزاد به شماره ملی 3161246500 )پدرمتوفی(
2-نادیه کبیری رمشکی به شماره ملی 3150376408 )مادر متوفی(

لذا مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشـار محلی آگهی میشـود چنانچه کسـی اعتراض دارد یا وصیتنامه 
ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظرف مدت یکماه از نشـرآگهی به شـورای حـل اختالف تقدیـم دارد واال 
گواهـی صـادر خواهـد شـد و هـر وصیتنامـه ای جز رسـمی و سـری که بعـد از این موعـد ابراز شـود از درجه 

اعتبار سـاقط است
 ریس شورای حل اختاف شهرستان قلعه گنج 

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک سیرجان

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
برابـررای شـماره139860319012003470-هیات اول موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک سـیرجان  تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای علـی اکبـر دیانی یـزدی فرزند 
علـی بشـماره شناسـنامه 297صـادره از سـیرجان در یک بـاب مغازه 
بـه مسـاحت 62/67متر مربع پـالک 1434اصلی واقـع در بلوار دکتر 
صادقـی بخـش 35کرمان خریـداری از مالک رسـمی مالکیت خود 
متقاضـی محرزگردیده اسـت.لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب دردو 
نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دوماه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از 
تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکوروعـدم وصول 
اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد . م الف 727

 تاریخ انتشار نوبت اول:99/02/23 
تاریخ انتشارنوبت دوم :99/03/7

محمد آرمانپوررئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابـر آرا صـادره هیات حل اختـالف موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتی شهرسـتان زرند تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
اسـت.لذا مشـخصات متقاضیـان و امالک مورد تقاضا بشـرح زیـر به منظور 
اطـالع عمـوم در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتیکـه 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشـته باشند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی بمـدت دو ماه اعتراض دادخواسـت 

خـود را بـه مرجع قضایی تقدیـم نمایند.
امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

خانم صغری محمدی فرزند اکبر بشـماره شناسـنامه 2 در سـه دانگ مشاع 
از ششـدانگ محوطـه بـه مسـاحت 602/41 مترمربـع مفروز و مجزی شـده 
از پـالک 2 فرعـی از 7566 اصلـی )جهـت الحـاق بـه پـالک 1826 فرعـی از 
7566 اصلی(واقـع در زرنـد روسـتای روح آبـاد خریـداری از مالـک رسـمی 

خانم شایسـته ابراهیمی.
آقای محمود نعیمی فرزند علی بشـماره شناسـنامه 7 در سـه دانگ مشـاع 
از ششـدانگ محوطـه بـه مسـاحت 602/41 مترمربـع مفروز و مجزی شـده 
از پـالک 2 فرعـی از 7566 اصلی)جهـت الحـاق بـه پـالک 1826 فرعـی از 
7566 اصلـی( واقـع در زرنـد روسـتای روح آبـاد خریـداری از مالک رسـمی 

خانم شایسـته ابراهیمی.
م الف 30

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

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک زرند

هیـات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمان های فاقد سـند رسمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای 
شـماره 139960319008000007 هیـات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتی حوزه ثبت ملـک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای غالمعلی مهدی زاده گزویی فرزند ماشـاهللا به شـماره شناسـنامه 
10 صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 240/26 مترمربع از 
پـالک 7561 اصلـی واقـع در زرند بلـوار فردوس کوچـه 28 خریداری از 
مالک رسـمی خانـم نیره مهرابـی زاده هنرمند محرز گردیده اسـت. لذا 
بـه منظـور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15روز آگهی می 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف 
مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و 
عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 

م/الف 32
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/2/24
 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/3/7

حسـین توحیـدی نیـا_ رییـس اداره ثبـت اسـناد و امالک شهرسـتان 
زرند

گواهی انحصار وراثت
آقـای محمـد امیـری خامکانی بشـماره 
و  شـهادتنامه  باسـتناد  شناسـنامه 44 
گواهـی فوت و فتوکپی شناسـنامه ورثه درخواسـتی 
بشـماره 21/4/99تقدیـم ایـن دادگاه نمـوده چنیـن  
اسـت که شـادروان مرحومه سـکینه محسـن بیگی 
تاریـخ  در   8 شناسـنامه  شـماره  بـه  طغرالجـردی 
1398/11/1 در اقامتـگاه دائمی خود درگذشـته و ورثه 

حیـن الفـوت وی عبارتنـد از:
1. محمـد امیـری خامکانـی فرزنـد علـی به شـماره 
شناسـنامه 404 متولد 1361 محل صدور شناسـنامه 

حـوزه 2 زرنـد فرزنـد متوفی
علـی  فرزنـد  امیـری خامکانـی  نصـرت  2. خانـم 
بـه شـماره شناسـنامه 2 متولـد 1346 محـل صدور 

شناسـنامه حـوزه 2 زرنـد فرزنـد متوفـی
امیـری خامکانـی فرزنـد علـی  3. خانـم فاطمـه 
بـه شـماره شناسـنامه 1 متولـد 1347 محـل صـدور 

شناسـنامه حـوزه 2 زرنـد فرزنـد متوفـی
4. خانـم زهـرا امیـری خامکانـی فرزنـد علـی بـه 
شـماره شناسـنامه 831 متولـد 1348 محـل صدور 

شناسـنامه حـوزه 1 زرنـد فرزنـد متوفـی
5. خانـم عصمـت امیـری خامکانـی فرزنـد علـی 
بـه شـماره شناسـنامه 4 متولـد 1352 محـل صدور 

شناسـنامه حـوزه 2 زرنـد فرزنـد متوفـی
6. خانـم معصومـه امیـری خامکانی فرزنـد علی به 
شـماره شناسـنامه 464 متولـد 1356 محـل صدور 

شناسـنامه حـوزه 2 زرند فرزنـد متوفی
7. خانـم مرضیـه امیـری خامکانـی فرزنـد علـی به 
شـماره شناسـنامه 529 متولـد 1359 محـل صـدور 

شناسـنامه حـوزه 2 زرنـد فرزنـد متوفی
پـس از تشـریفات قانونـی و مالحظـه گواهینامـه 
مورخـه   21 پرونـده  بشـماره  ارث  بـر  مالیـات 
العـاده شـعبه 4 شـورای  99/2/27در وقـت فـوق 
حـل اختـالف کیانشـهر و طغرالجرد به تصـدی امضا 
کننـدگان زیر تشـکیل و پـس از مالحظـه پرونده کار 
و باسـتناد ،مـاده 907_ 946 و 945 قانـون مدنـی 
گواهـی می نمایـد کـه ورثـه درگذشـته منحصـر بـه 
اشـخاص یـاد شـده در بـاال بـوده و وارث دیگـری 
نـدارد و دارایی ان شـادروان پـس از پرداخت و انجام 
حقـوق و دیونیکـه بـر ترکـه تعلـق مـی گیـرد. از کل 
ماتـرک عین اموال منقول و قیمـت اموال غیرمنقول 
متوفـی بـه هر پسـر دو برابر هر دختـر ارث تعلق می 

گیـرد. م الـف 12
قاضی دادگاه عمومی/ شـورای حل اختالف کیانشهر 

و طغرالجرد
محمدمهدی میرزایی عبدالیوسفی

مدير اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی از تمديد کارت های بانکی 
منقضی شده مشتريان برای يکسال به صورت رايگان خبر داد.به گزارش 
پژوهشکده پولی و بانکی؛ داود محمدبیگی با اشاره به نحوه تمديد کارت های 
بانکی گفت: مطابق با قوانین و دستورالعمل جديد بانک مرکزی، تمديد 
کارت بانکی در تمامی بانک های کشور با توجه به ضرورت صرفه جويی و 
استفاده صحیح از منابع از جمله جسم کارت که هزينه بااليی را برای شبکه 
بانکی به دنبال دارد.وی افزود: تمديد کارت در شعب به صورت ۵ ساله و با 
کارمزد تعريف شده صورت می گیرد و به بانک ها اعالم شده مشتری می تواند 
در صورت سالمت فیزيک کارت، يکسال به تاريخ انقضا کارت بدون اين که 
کارت نیاز به تغییر داشته باشد و به صورت رايگان از طريق شعب بیفزايد.به 
گفته وی تاريخ انقضا کارت های بانکی بهمن و اسفند ۹۸ و فروردين ۹۹ که 
تا پايان ارديبهشت تمديد شده بود، به اتمام رسیده و مشتريان بايد از طريق 

شعبه با احراز هويت کارت بانکی خود را تمديد کنند.

تمدید رایگان کارت های بانکی 
منقضی شده برای یکسال



روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی استان کرمان
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

نشانی کرمان: خیابان شهید بهشتی، کوچه شماره 10، نبش شرقی 2
نشانی جیرفت: خیابان مسجد جامع کوچه بن بست نرسیده بیمه مرکزی ایران

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

جیرفت: 09131488684     43213684-85- 034
تلفنخانه کرمان: 034-32487477

ایمیل تحریریه: 
kaghazevatan@gmail.com

ایمیل سازمان آگهی ها: 
kaghazevatan.adv@gmail.com 

مدیر اجرایی: حمید باقری 
مدیر داخلی: سمیه خدیشی
دبیرتحریریه: نجمه سعیدی

گرافیک: فاطمه خواجویی
صفحه آرایی: ندا صفاریان  

روابط عمومی: شکوفه نبی زاده
عکس: یاسر خدیشی

جامعه:  راضیه زنگی آبادی
توزیع: اصغر صانعی

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست . 

747 پیاپــی  شــماره  چهــارم     ســال       1399 خــرداد   7 چهارشــنبه   

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

سامانه ی پیامکی: 10003432117834  نمابر: 021-89776547

نوبت اول آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان دستگاه مناقصه گزار
واگذاری پایگاه ها و مراکز خدمات جامع سامت شهرستان های باالی 2۰ هزار نفر واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی کرمان موضوع مناقصه

براورد یکساله و تضامین 
شرکت در مناقصه )ریال(

شماره مناقصهمبلغ تضمین شرکت در مناقصه برآورد یکساله )ریال(شرح 

دریافت اسناد 
الف( سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت 
www.setadiran.ir

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

48/9۳۰/2۰4/2692/446/5۱۰/2۱۳۱5/26/۳/99کرمان بلوک ۱
67/925/929/882۳/۳96/296/494۱6/26/۳/99کرمان بلوک2
7۳/5۳۰/454/468۳/676/522/72۳۱7/26/۳/99کرمان بلوک ۳
59/22۰/5۳4/۳942/96۱/۰26/7۱9۱8/26/۳/99کرمان بلوک4
2۳/5۱۰/928/486۱/۱75/546/424۱9/27/۳/99بافت بلوک5

2۱/۳۰8/28۳/۳97۱/۰65/4۱4/۱7۰2۰/27/۳/99بردسیر بلوک 6
۱6/645/7۱9/۱428۳2/285/95722/27/۳/99راور بلوک 7
4۱/2۱۳/852/7662/۰6۰/692/6۳82۱/27/۳/99زرند بلوک 8

26/۳8۱/547/5۰6۱/۳۱9/۰77/۳752۳/27/۳/99شهربابک بلوک 9
از تایخ درج فراخوان لغایت ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخ 99/3/13دریافت اسناد 

آخرین مهلت بارگزاری اسناد و 
پیشنهادها در سامانه ستاد ایران 

بلوک های 4-1 تا ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 99/3/25 و بلوک های 9-5  تا ساعت 12:30 روز دو شنبه مورخ 99/3/26

از ساعت 11)شماره بلوک4-1(روز دو شنبه مورخ 99/3/26 و بلوک 9-5 از ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 99/3/27

ضمنا جلسه توجیهی در ساعت ۱۰ روز دوشنبه مورخ 99/۳/۱9 در محل معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار خواهد شد.

محل تسلیم فقط پاکت الف)تضمین شرکت در مناقصه(: کرمان- ابتدای جاده هفت باغ علوی- معاونت غذا و دارو ، اداره حراست

) هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.(
شناسه آگهی: 858644

سنا
 ای

س:
عک

قمار باز
"قمار باز )The Gambler(" يکی از آثار جذاب و 
درعین حال ممتاز داستايوسکی و ادبیات روس به شمار می رود. 
داستايوسکی اين رمان را در شرايطی خاص در سن ۴۵ سالگی 
و در مدت زمانی کوتاه )حدود ۲۶ روز( نوشته است؛ اما خالقیت 
بی پايان و هنرمندانه او در اين مدت اندک به خلق اثری جاودان 
انجامیده است.راوی رمان قمارباز، آلکسی ايوانويچ، معلم جوان 
سرخانه فرزندان يک ژنرال است که با آن ها زندگی می کند. 
ژنرال هر وقت به خارج از کشور سفر می کند در شهری با 
عنوان رولتن بورگ اقامت می کند.ماجرا از آنجا آغاز می شود که 
شخصیت های رمان در انتظار رسیدن خبر مرگ پیره زنی هستند 
که قرار است میراثش به ژنرال برسد. ژنرال با اين ثروت می خواهد 
دل زنی فرانسوی بنام مادام بالنش را به دست آورد.راوی در طول 
اين اقامت ها در دام عشق پولینا، خواهرزن ژنرال، می افتد. زنی 
بوالهوس که به آلکسی مقداری پول قرض داده و او را سر میز قمار 
می فرستد. برد های اولیه کام آلکسی را شیرين می کند اما اندک 
زمانی بعد باخت ها و تلخ کامی ها از راه می رسند.داستايوسکی در 
قمارباز به جنون سیری ناپذير انسان برای دست يابی به منافع 
مادی زندگی پرداخته و همچون اغلب آثارش با زبردستی 
شخصیت های چند بعدی داستانش را به لحاظ روان شناختی 
کالبدشکافی می کند. او به شکلی تأثیرگذار احساسات متغیر 
يک قمارباز را در لحظات بردوباخت ترسیم می کند.زندگی در 
نظر داستايوفسکی همچون يک بازی قمار است که انسان در 
آن هست تا فقط انتخاب کنی و گردانه را بچرخانی، و اينکه »اين 
انتخاب آيا موفقیت و پیروزی دربردارد يا خیر؟« چیزی فرای 

دستان قدرت بشريت است.

ابد و یک روز
می دونی چرا مرتضی همیشه با خوشــحالی از بدبختیای مردم حرف میزنه؟ 

میخواد ما فکر کنیم خیلی هم بدبخت نیستیم!

دیالوگ
پل خواب / فیلمی به کارگردانی و نويســندگی اکتای براهنی و تهیه کنندگی 
جهانگیر کوثری محصول سال ۱۳۹۳ است. اين فیلم به سبک اجتماعی )درام( 

در فضايی ماجراجويانه و به زبان فارسی، محصول ايران است.

فیلم
بازی تیال چق چق/ بازی است گروهی که بوسیله چوب های دستی بازيکنان بشرح 
زير در زمین باز و دشت هموار صورت می گیرد.دو گروه از بازيکنان پس از يارگیری 

و تهیه چوب به تعداد بازيکنان ،برای خود رئیس يا سرگروه انتخاب می کنند...

بازی های محلی

گاهی برای ابرهای رفته دلتنگم
هرچند می دانم

يک گوشهء اين شهر، يا آن شهر
دارند می بارند

ـ ابر است و باريدنـ 
هرچند می دانم

اين آسمانـ  هرجا که می بینیـ 
                         همین رنگ است

اما کوير من
گاهی برای ابرهای رفته دلتنگ است.

سیدعلی میرافضلی

عکس: محمد خضری مقدم
سرنوشتی که با یک تصادف نوشته شد؛

از آرزوی معلم شدن تا سکوت 
و خوابیدن در گوشه اتاق

در زندگی روزمره، هرکسی ممکن اســت با حوادث طاقت فرسا، ترسناک و خارج از 
کنترل روبرو شود. ما ممکن است دچار حادثه رانندگی شــويم، قربانی يک تجاوز يا 
شاهد يک حادثه دردناک باشیم اما جای ســوال است که ما در اين موارد چه واکنش 
و عکس العملی را از خود نشــان می دهیم؟ ما چقدر احساس مسئولیت نسبت به هم 
نوعان خودمان نشان می دهیم؟ياسر حدادزاده يکی از اين قربانیان است. جوانی ۱۸ 
ساله که حدود يکســال و نیم پیش براثر تصادف، فلج شــد و قدرت تکلم خود را هم 
در اين حادثه از دست داد. خانواده اش همان اندک وسايلی هم که داشتند فروختند 
و صرف درمان ياســر کردند اما اين چوب حراج نتوانســت هزينه حتی يک جلســه 
فیزيوتراپی ياسر را تامین کند و فقط توانستند هزينه داروها را از اين طريق پرداخت 
کنند و تالش خانواده برای استفاده از کمک های ســازمان بهزيستی بی نتیجه مانده 
است.خانواده ياسر مستاجر خانه ای با حیاطی کوچک که دو مستاجر ديگر نیز در آن 
زندگی می کنند، هستند، کل فضای خانه آنها دو اتاق کوچک است و حمام و سرويس 
بهداشتی آنها با ديگر مستاجران مشــترک....در روزهای پايان ماه مبارک رمضان و 
خیلی اتفاقی و در يک روزی که اصال قصدی برای گزارشــی نداشــتم با اين خانواده 
آشنا شدم .... در روزهايی که غم بزرگی روی دلم بود و از خدا می خواستم من روز از 
اين گرداب غم نجات بدهد، ياسر را ديدم... خدايا چه غم هايی که بزرگتر از غم های 
من اســت، وجود دارد... چه تلنگری... چه روزی ... چه وقتی ...ياسر کامال فلج است... 
حتی قدرت قورت دادن آب دهانش را ندارد... با دستگاه ساکشن آب دهانش را جمع 
می کنند... آب و غذايش را از طريق سرنگ و ســوند معده، از بینی به داخل معده می 
فرستند...،اما مادر ياســر، نمونه يک مادر فداکار و صبور است ... از ياسر می گويد... از 
اينکه يکسال و نیم پیش ياسر که ســوار موتور بوده و با يک خودرو تصادف می کند... 
از فرار کردن خودرو... و از اينکه از شــب تصادف ديگر حسرت يک بار شنیدن صدای 
ياسر به دلش مانده است.وی با بیان اين مطلب که پسرم ۴۰ روز در ICU بستری بود، 
ادامه داد: »ياسر در اين حادثه ضربه مغزی شد و تاکنون سه بار جراحی شده و حتی 
مدتی جمجمه او در شکمش گذاشته بودند و پس از عمل دوباره سرجايش گذاشتند 
و هنوز يکبار ديگر بايد گوشه ای از سرش که خالی اســت، ابتدا ساخته و با عمل در 
آن قسمت سرش گذاشته شود.«مادر ياسر در خصوص هزينه های جراحی های انجام 
شده روی پسرش گفت: »تا ۲ ماه اول بیمارستان هزينه ای از ما اخذ نکرد اما بعد از ۲ 
ماه ديگر بايد هزينه دارو و دکتر پرداخت  می کرديم و برای تامین هزينه درمان پسرم 
هر چه وسیله داشــتیم فروختیم حتی يکبار پول دارويش را نداشتیم و کولر خانه را 
فروختیم و چون تابستان بود ياسر براثر گرما تشنج کرد که يک خیر يک کولر کوچک 
برای ما آورد.«وی بیان کرد: »دکترها يک داروی گرانی برای پسرم تجويز کردند. به 
بهزيستی مراجعه کردم که شايد آنها کمک کنند که متاسفانه بهزيستی اعالم کرد که 
ما چنین هزينه ای نداريم و نمی توانیم آن را پرداخت کنیم. برای تهیه اين دارو تا دو 
هفته از افراد مختلف پول قرض گرفتیم به طوری که از يک نفر ۲۰ هزار تومان از يک 
نفر ۳۰ هزار تومان و اينگونه بعد از ۲ هفته توانستیم پول آن دارو را تامین کنیم.«وی 
اظهار کرد: »همیشه بايد کنار ياسر باشم و مدام با ساکشن آب دهانش را جمع کنم و 
شب ها تا صبح بايد بیدار باشم و از بابت اين بی خوابی ها سرم می سوزد. در حالی که در 
حال ساکشن کردن آب دهان ياسر بود گفت: »ياسر را برای کالس دهم ثبت نام کرده 
بوديم«... »همیشه دوست داشت معلم شود«... خدايا چه سرنوشتی ...از آرزوی معلم 
شدن تا سکوت و خوابیدن در گوشه اتاق...مادر ياسر به سمت اتاقی رفت تا برای ياسر 
صبحانه بیاورد... يک کاسه استیل کهنه، يک ماده کرم رنگ با يک سرنگ و سوند را در 
دستاش ديدم... سوند را با ژل ضدعفونی کرد و از راه بینی به سختی وارد معده ياسر 

می کرد، قربان صدقه پسرش هم می رفت تا مقداری درد را تحمل کند.
مادر ياسر با سختی زياد مواد غذايی را با سرنگ کشید و گفت: »اين سرنگ ديگر خیلی 
کهنه شده و کار با آن سخت شده، ما بايد هر چند وقت يکبار اين سرنگ و سوند معده 

را تعويض کنیم اما چه کنم که پول نداريم.«
وی در پاسخ به اين سوال که آيا ياسر دســتور غذايی خاصی دارد؟ بیان کرد: »دکتر 
گفته که صبحانه شــیر و عسل بخورد اما ما توان خريد عســل نداريم، همچنین بايد 
سوپی که در آن عدس، هويج و گوشت اســت به او بدهیم. فقط بايد روغن زيتون به 

او بدهیم اما شرمسار پسرم هستم که هیچ کدام از اينها را نمی توانم به او بدهم...«
از بی وفايی دوستان و آشناهايشــان برايمان می گويد... »فقط يکی از دوستان ياسر 
يه ما سر می زند«... نگاهم به مادر ياسر افتاد... غم خاصی تو صورت و چشمانش موج 

می زد...

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

دره شنگستان
دره شنگستان از مکان های گردشگری کرمان 
است و در منطقه يیالقی کوهپايه در فاصله ی 

۳۰ کیلومتری شمال شهر کرمان قرار دارد.

ملیله کاری
 )به انگلیسی filigree( شاخه ای از هنر 
فلزکاری است که با مفتول های نازک نقره 

انجام می پذيرد.ملیله کاری يکی از صنايع دستی 
اصلی زنجان و بروجرد است.

سوهان
سوهان زرند يکی از شیرينی های سنتی 

و مخصوص استان است که شهرت بسیار دارد .

جاذبه

صنایع

سوغات 

آوای محلی           

دِل مو بوده َعشو ایِکرَکک

بَی تو بوده ُخو َگنو ایِکرَکک

تو ولی دوست نداری بی مو

َکِد پِنجی تو بگو ایِکرَکک

شاعر : منصور رئیسی

خدا  دونه   دلُم  تنگن  فالنی

تماِم   کاُرونُم    لنگن   فالنی

اَسوُزم روز و شو پاِی بخاری

ندیمم دوِت سیخ َسنِگن فالنی

شاعر : نامجو

         در توییتر چه می گویند؟

ممنوع بودن جمع آوری معتادان متجاهر در استان های پروتکل برگزاری لیگ برتر بدون تماشاچی ابالغ شد.کمبود روغن خوراکی مشکل اصلی صنايع غذايی است.
بدون زيرساخت

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

مناقصه واگذاری پایگاه ها و مراکز خدمات جامع سامت شهرستان های باالی 2۰ هزار نفر


