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  شهردار کرمان خبر داد:
اجرای بخشی از طرح 
دفع آب های سطحی 

برای حل معضل 
آبگرفتگی معابر

پروفسور فدایی:
پیگیر دستورالعمل های 

ملی جبران خسارت 
ناشی از کرونا 

هستیم 24

یادداشت مدیرمسئول بررسی نتایج کاهش نرخ محصوالت کشاورزی و زیان به اقتصاد کشاورزان؛

ایجاد مشاغل کاذب،
ناامنی و رشد قاچاق

ُ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم ِ ُیْؤِتيِه َمْن َیشاُء َو اللَّ ذِلَك َفْضُل اللَّ نوبتآگهی مناقصه شهرداری عنبرآباد
 دوم

مراد دینا/شهردار عنبرآباد

شهرداری عنبرآباد در نظر دارد به استناد اعتبار از سوی استانداری کرمان
مبلغ تا  عنبرآباد  کمربندی شهر  آسفالت  پروژه  اجرای  به  نسبت 

 3/000/000/000 ریال از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکت های واجدالشرایط واگذار 
نماید. لذا از شرکت کنندگان واجدالشرایط که دارای رتبه و صالحیت از سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی بوده دعوت به عمل می آید از مورخه 99/۲/7 جهت دریافت اسناد مناقصه 
به سامانه ستاد الکترونیکی دولت یا به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد 

مناقصه را دریافت نمایند.
شرایط شرکت در مناقصه:

۱-ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال و یا واریز نقدی به حساب 
سپرده 3۱00003۶0500۸ نزد بانک ملی به نام شهرداری عنبرآباد بابت شرکت در مناقصه 

۲-هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه است.
3-آخرین مهلت دریافت اسناد تا پایان وقت اداری 99/۲/۲۲ می باشد.

۴-آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهادی پایان وقت اداری 99/3/3 به دبیر خانه حراست 
می باشد.

5-مبلغ سپرده برنده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی و انعقاد قرار داد مسترد 
نخواهد شد و در صورت انصراف هر یک از شرکت  کنندگان سپرده آنان به ترتیب و به استناد 

ماده ۸ آیین نامه مالی شهرداری ها ضبط می گردد.
۶-به پیشنهادات مخدوش، خط خورده و ناخوانا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7-سایر جزئیات و اطالعات الزم در اسناد مناقصه قید شده است و با مراجعه به سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت قابل مشاهده و ثبت نام می باشد.

۸-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
9-جلسه کمیسون معامالت جهت بازگشایی پاکات در تاریخ 99/3/۶ ساعت ۱۲ صبح در 

محل دفتر شهردار می باشد.
چاپ آگهی نوبت اول: 99/۲/7

چاپ آگهی نوبت دوم: 99/۲/۱5 

کرونا درس هایی بزرگی به انسان آموخت
بـی  گمان هر مطلب و نوشـتاری کـه بخواهی 
بـه رشـته تحریـر در آوری ایـن شـاه بیت اسـتاد 
سـخن پارسـی، حضرت سـعدی را که می فرماید 
بنـی آدم اعضای یکدیگرنـد )اعضای یک پیکرند( 
را بـه عنـوان زینـت و زیـور نیـاز دارد و بی دلیـل 
نیسـت کـه ایـن جملـه قصار شـاهد گفتـار همه 
پارسـی زبانـان اسـت و بارهـا آن را بـرای اثبـات 

گفته هـای خویـش در مجامـع و محافـل بـزرگ بـه کار بـرده انـد، از طـرف 
دیگر حکایت مشـترک بودن سـعادت و فالکت بشـر همان حکایت سـوراخ 
کـردن زیـر پـای خویـش در کشـتی اسـت و قطعـا خطـای هـر انسـانی به 
حسـاب همه بشـریت نوشـته می شـود، در بحران ویروس مرگبار و جهانگیر 
کرونـا، ماجـرا از یک تبعه چینی در شـهر ووهان چین آغاز شـد کـه ظاهرا از 
گوشـت نداشـته خفاش تغذیـه و به این بیمـاری مبتال گردیـد و در کمتر از 
چندیـن مـاه کـره خـاک را در نوردید، آری اگر این انسـان مراعات بهداشـت 
غذایـی خویـش را مـی نمـود، میلیاردهـا دالر بـه اقتصـاد جهان ضربـه وارد 
نمی کرد و میلیون ها انسـان بیمار و هزاران نفر فوت نمی شـدند، این مسـأله 
از چندیـن جهت قابل تأمل و نگرش اسـت؛ اول اینکه انسـان مـدرن امروزی 
بـا همـه پیشـرفت ها در علوم مختلف و راه یابـی به کرات دیگـر و برخورداری 
از پیشـرفته   تریـن امکانـات این چنین در مقابـل یک ویـروس نانومتری زانو 
می زنـد و ابرقـدرت  هایـی همچـون آمریـکا و انگلیس اوضاع کشـور و جامعه 
بـه ظاهر مسـتحکم  شـان از دست شـان خارج می شـود، دوم اینکـه کرونا به 
همـگان فهماند که مـن همانند فقر، ماالریا، ابوال و...تنهـا آفت جان فقیران و 
زاغه نشـینان نیسـتم و اگر اخالق جهان اصالح نشـود، بوریس جانسـون هم 
از دسـتم در امـان نیسـت و اینجـا می توان فهمیـد که ثروتمنـدان اگر طبق 
دسـتورات دیـن مترقی اسـالم خمـس و زکات مال خویـش را ندهند، هرگز 
فرصـت نخواهنـد کرد بـا فراغ بـال آن را بـه تنهایی مصرف کننـد و همانند 
بسـیاری از متموالن جهان همچون ولیعهد عربسـتان و پادشاه تایلند مجبور 
بـه حبـس خودخوانـده در گوشـه ای خلوت خواهند شـد. امـا درس واقعی و 
بـزرگ کرونـا این اسـت که قـادر مطلق و خالـق جهان به بشـر یاغی فهماند 
کـه اگـر نظـر من نباشـد، ه ـر آنچه که بـرای رفاه و آسـایش خویش کشـف 
و اختـراع کـردی، تنهـا بـا موجودی نامرئـی و حقیر زمین گیر خواهد شـد و 
همچـون روز آخرالزمـان آدمـی از عزیزان خویش نیز فـراری خواهد بود و هر 
کـس در فکـر نجـات جـان خویش اسـت، پس نتیجـه می گیریم کـه رجوع 
بـه اخالق و حکمت شـعر سـعدی بـزرگ کـه در ابتدای مطلب ذکـر گردید 

راه نجات و سـعادت بشـریت است.
احسان احمدی 3

انتخاب و انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان شهردار شهر بلوک را خدمت شما 
تبریک عرض می نمایم. رجای واثق دارم حضور شما در این مسئولیت به عنوان 
خادمی صدیق و والیتمدار با کوله بار گرانی از تجربه، نویدبخش نشاط و تحرک بیش 
از پیش آن شهرداری خواهد گردید. دوام توفیقات و مزید عزت و سالمت جنابعالی را 
از جهاندار جان آفرین مسألت دارم و از شورای اسالمی محترم شهر بلوک برای این 
انتخاب و از جناب آقای پروفسور فدایی به مناسبت این انتصاب کمال امتنان را دارم. 

احسان احمدی
مدیر مسئول نشریات روشنفکری و شور کویر 
و عضو هیئت مدیره خانه مطبوعات جنوب استان کرمان

دوست
 ارجمند جناب
 آقای مهندس 

محمدرضا سعیدی

روشنگری راهداری
 جنوب کرمان

از تصرف  30000 هزار 
متر مربع از اراضی ملی 

شهرستان عنبرآباد 
جلوگیری شد

آغاز دوباره عملیات اجرایی 
ساخت بیمارستان امام 

سجاد)ع(عنبرآباد

رکورد بی سابقه در اجرای 
خطوط تغذیه و توزیع و 
کسب مقام دوم کشوری 
توسط شرکت گاز استان 
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خبـــر
دوشنبه ۱5 اردیبهشت ۱399سال سوم - شماره ۲5

مشارکت  نرخ  کرد:  بیان  کرمان  استاندار 
اقتصادی بانوان در استان کرمان ۱۴.۹ درصد 
کشوری  متوسط  به  که  بوده   ۹۷ سال  در 
بیکاری  نرخ  در  متاسفانه  اما  است  نزدیک 
بانوان وضعیت استان نامطلوب و در سال ۹۷ 
نرخ بیکاری زنان استان ۲۷ درصد بوده که از 
متوسط کشور خیلی پایین تر  هستیم و باید 

کار زیادی در این بخش انجام بدهیم.
ویدئو  ارتباط  در  فدائی  محمدجواد 
خانواده  و  زنان  امور  معاونت  با  کنفرانس 
ریاست جمهوری در جلسه شورای توسعه و 
برنامه ریزی استان کرمان با اشاره به رونمایی 
از سند “ارتقاء وضعیت زنان و خانواده” استان 
کرمان اظهار کرد: از نظر قرآن کریم زن می 
 ۱۱ آیه  در  و  باشد  هم  مردان  الگوی  تواند 
سوره تحریم همسر فرعون الگویی برای زنان 
و مردان است و این نکته مهم جایگاه زن را 

در قرآن کریم و دین اسالم نشان می دهد.
کریم  قرآن  نیز  دیگر  آیات  در  افزود:  وی 
به جایگاه زن می پردازد و این امتیاز بزرگی 
از نظر قرآن کریم زنان می توانند  است که 

الگوی جامعه و مردان باشند.
استان  در  کرد:  تصریح  ادامه  در  فدائی 
و  بوده  الگو  که  ایم  داشته  را  زنانی  کرمان 
هستند و از جمله آنها می توان به تنها زن 
حاکم در کشور ما بعد از اسالم اشاره کرد که 
دوران قراختائیان بوده )ترکان خاتون( و ۲۶ 

سال حکومت کرده است.
این  بیان کرد: در دوران  استاندار کرمان 
در  زیادی  فرهنگی  کارهای  حاکم،  بانوی 
شکل  در  و  گرفته  صورت  کرمان  استان 

داشته  زیادی  نقش  کرمان  تاریخ  گیری 
اسالمی  دوره  در  ایران  دانشگاه  اولین  و 
سال  در  کرمان  در  زن  حاکم  این  توسط 
اساتید  و  تاسیس شده  قمری  ۶۵۰ هجری 
در  محمود شبستری  از جمله شیخ  بزرگی 

این دانشگاه تدریس کرده اند.
وی با اشاره به نقش موثر زنان در فرهنگ 
و سیاست استان کرمان افزود: همچنین در 
حوزه های اقتصادی و کارآفرینی زنان نقش 
اند.ضمنا  داشته  کرمان  استان  در  مهمی 
استان  از  بانویی  نیز  صفارزاده  طاهره  خانم 
مترجم  و  پژوهشگر  شاعر،  که  است  کرمان 
قرآن  که  بوده  زنی  نخستین  و  کریم  قرآن 
کریم را به دو زبان فارسی و انگلیسی ترجمه 

کرده است.
وی با اشاره به اینکه در تاریخ استان کرمان 

زنان موثری داشته و داریم و امیدواریم این 
روند در استان ادامه پیدا کند، گفت: در برخی 
شاخص های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی 

وضع ما خوب است.
مشارکت  نرخ  کرد:  بیان  کرمان  استاندار 
اقتصادی بانوان در استان کرمان ۱۴.۹ درصد 
کشوری  متوسط  به  که  بوده   ۹۷ سال  در 
بیکاری  نرخ  در  متاسفانه  اما  است  نزدیک 
بانوان وضعیت استان نامطلوب و در سال ۹۷ 
نرخ بیکاری زنان استان ۲۷ درصد بوده که از 
متوسط کشور خیلی پایین تر  هستیم و باید 

کار زیادی در این بخش انجام بدهیم.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه 
اشتغال بانوان اظهار کرد: در سال ۹۶ از ۱۴ 
از  بیش  خوداشتغالی  تسهیالت  فقره  هزار 
۵۰۰۰ مورد به بانوان اختصاص داده شده و 

از ۲۰۲۰ نیروگاه کوچک مقیاس استان، ۷۲۰ 
مورد به زنان سرپرست خانواده اختصاص پیدا 
اشتغال  ایجاد  در  دهد  می  نشان  که  کرده 

بانوان قدم های خوبی برداشته شده است.
فدائی بیان کرد: با وجود ۳۰۰ نفر دهیار 
زن و عضو شورای شهر در استان کرمان، رتبه 
اول را در کشور داریم و ۱۸۰ سمن در حوزه 

زنان و خانواده در استان فعال هستند.
استان  در  دولت  اجرایی  مقام  ترین  عالی 
زنان  به  توجه  لزوم  به  تاکید  با  کرمان 
سرپرست خانوار افزود: ۵۴ هزار و ۳۹۱ زن 
امداد  سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته 
استان کرمان هستند که از این حیث استان 
کرمان رتبه چهارم کشور را به خود اختصاص 
داده که ۵۰ درصد این بانوان نیازمند شغل 

هستند.
استاندار کرمان گفت: در استان ساالنه به 
طور متوسط ۵۰۰۰ شغل برای زنان سرپرست 
خانوار ایجاد می کنیم که باید این روند شتاب 

و سرعت بیشتری پیدا کند.
های  پست  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مدیریتی استان کرمان به طور نسبی از حضور 
بانوان استفاده شده، تصریح کرد: در انتخاب 
مدیران در شرایط مساوی، قطعا اولویت را به 

بانوان می دهیم.
فدائی در پایان خاطر نشان کرد: الزم است 
برای  کرمان  استان  جنوب  برای  کارهایی 
بانوان انجام شود و در زمینه احداث هنرستان 
ورزشی  های  سالن  و  روزی  شبانه  دخترانه 
موردنیاز در جنوب با همکاری معاونت زنان 

ریاست جمهوری، تالش می کنیم.

پرفسور فدایی:

در انتخاب مدیران در شرایط مساوی،
قطعا اولویت را به بانوان می دهیم

با تصویب هیأت وزیران؛

زمینه استفاده بازنشستگان 
از امکانات رفاهی دستگاه های 

اجرایی فراهم می شود
مدیرعامل صندوق بازنشسـتگی کشـوری 
در نامـه ای بـه کلیـه دسـتگاه های اجرایـی 
از آنـان خواسـت تـا زمینـه اجـرای مصوبـه 
دولـت در خصـوص ارایـه امکانـات رفاهـی 
و  بازنشسـتگان  بـه  اجرایـی  دسـتگاه های 

مسـتمری بگیـران را فراهـم کننـد.
به گـزارش اداره کل روابـط عمومی و امور 
بیـن الملـل صندوق بازنشسـتگی کشـوری، 
اکبـر افتخـاری در نامه خود به دسـتگاه های 
اجرایـی بـا یـادآوری مفـاد تبصـره ۲ مـاده 
۷ قانـون بودجـه سـال ۱۳۹۹ کل کشـور، 
اردیبهشـت ماه  دوم  مـورخ  تصویب نامـه 
۱۳۹۹ از آنـان خواسـته اسـت کـه زمینـه 
اجرای تبصـره مذکور را درباره بازنشسـتگان 
و مسـتمری بگیران بـه نحو شایسـته فراهم 
کننـد. در این تصویب نامه مقرر شـده اسـت: 
»دسـتگاه های اجرایـی می تواننـد در حـدود 
تکالیـف قانونـی نسـبت بـه ارائـه امکانـات 
رفاهـی به بازنشسـتگان و مسـتمری بگیران 
اقـدام  مصـوب  اعتبـارات  سـقف  در  خـود 
کنند.« گفتنی اسـت استفاده بازنشستگان از 
امکانـات رفاهی دسـتگاه های محـل خدمت 
خـود یکـی از درخواسـت های مهـم آنـان در 
سـال های اخیـر بود که بـا این اقدام بـرآورده 

شـود. می 

روشنگری راهداری
 جنوب کرمان

بـه دنبال شـایعه انتشـار عکـس و تصاویر 
مربـوط بـه راننـدگان نسـبت دادن درحـوزه 

زهکلـوت در رودبـار جنـوب اعالم شـد:
بازیهـای نخ نمـای سـودجویان برای 
نا امـن نشـان دادن حوزه حمـل و نقل 
محصـوالت کشـاورزی بـرای رانندگان 
کامیونهـا در جنـوب کرمـان در فصـل 

برداشـت و حمـل محصول
کل  اداره  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای جنـوب 
از  یکـی  کرمـان  جنـوب  کرمـان،  اسـتان 
بـازار  تامیـن  بـرای  اهمیـت  پـر  مناطـق 
سـبزی و صیفـی کشـور اسـت کـه حاصـل 
دسـترنج کشـاورزان پـر تالش و سـختکوش 
ایـن منطقه اسـت کـه بـا تولید بیـش از ۱۶ 
نـوع محصـول در ایـن فصل و تـالش ۶ماهه 
سـبب رونـق کسـب و کارهـای وابسـته بـه 
کشـاورزی و تامین مایحتاج کشـاورزی مورد 
نیـاز همشـهریان در کشـور و خارج ازکشـور 
اسـت. در ایـن میـان هـر سـاله پدیده شـوم 
افـت قیمـت فـروش محصـوالت کشـاورزی 
از طرفی و نقشـه کشـیدنهای پشـت پرده از 
خـارج ازمنطقـه دسـترنج این قشـر را هدف 
قرار داده اسـت که یکـی از آنها وانمود کردن 
نبـود امنیـت، شـایعه سـازی، صحنه سـازی 
برخورد فیزیکـی و تهدید رانندگان در فضای 
مجـازی اسـت تا بـا ایـن روش اهداف شـوم 
خـود را دنبـال و با نا امن جلـوه دادن جنوب 
کرمـان بـرای راننـدگان کامیـون سـودهای 
کالنی بـرای خود و همدستانشـان در فضای 
مجـازی جـور کننـد و بـا دروغ پـردازی و 
نسـبت دادن صحنه های درگیـری غیر را به 
حـوزه حمـل و نقـل از ورود نـاوگان حمل و 
نقـل بـه منطقه خـودداری کننـد.  مجموعه 
اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای 
جنوب اسـتان کرمـان با تکذیب انتشـار این 
تصاویـر و فیلمهـا کـه بـا هدف مشـخص در  
شـبکه های اجتماعی انتشـار مـی یابد اعالم 
مـی دارد با توجـه به همه تمهیـدات صورت 
گرفته و حماینهای دسـتگاه قضایی، فرماندار 
شهرسـتانهای جنوبی بعنوان روسای شورای 
تامیـن و نیروهـای نظامی و انتطامی شـرایط 
نـاوگان حمـل  بـرای عزیمـت  را  مناسـبی 
فراهـم  بـه منطقـه  محصـوالت کشـاورزی 
کـرده اسـت.  لـذا ایـن اداره کل انتشـار هـر 
گونـه تصاویر و فیلم در شـبکه هـای مجازی 
مبنـی بـر برخـورد بـا راننـدگان کامیونهـا را 
تکذیـب و با جدیـت در راه حمایت، پیگیری 
و کمـک بـه ایـن قشـر زحمت کـش جهت 
و  کشـاورزی  محصـوالت  انتقـال  و  حمـل 
تامیـن مشـوقهای حمـل و نقلـی در کنـار 
راننـدگان خواهیـم بـود تا با همتـی جهادی 
فصـل پیـک حمـل و نقـل بـار محصـوالت 
کشـاورزی را پشت سـر بگذاریم.  لذا از مردم 
تاثیـر گـذار  عزیـز، کشـاورزان و قشـرهای 
مـی خواهیـم بـا رد و نکوهـش ایـن اقدامات 
مغرضانـه کـه ضربـه بـه پیکـره کشـاورزی 
منطفـه و دسـترنج کشـاورزان اسـت مـا را 
در مسـیر کمـک بـه حمـل و نقـل بـه موقع 
و بـه دور از حاشـیه محصـوالت منطقـه بـه 
بازارهـای هـدف همراهـی نماییـد.  شـماره 
تلفـن ۰۳۴۴۳۳۵۲۱۳۹ اداره کل راهـداری و 
حمـل و نقل جـاده ای جنوب اسـتان کرمان 
جهـت اطالع رسـانی از وضعیت حمل و نقل 
منطقـه و مشـکالت راننـدگان در نظر گرفته 

است.   شـده 
 روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای جنوب استان کرمان

بارندگی های اخیر تمامی سد 
و بند های خاکی شهرستان 

زرند را سیر آب کرد
منابـع  اداره  رئیـس  میرزایـی  علـی 
زرنـد  شهرسـتان  آبخیـزداری  و  طبیعـی 
بنـده هـای خاکـی  و  از سـد  بازدیـد  در 
ایـن شهرسـتان گفـت: در بارندگـی اخیر 
شهرسـتان زرند، بیـش از ۲۵۰ بند خاکی 
کـه در نقـاط مختلـف شهرسـتان با هدف 
و  زمینـی  زیـر  هـای  آب سـفره  تقویـت 
تقویـت قنـوات پاییـن دسـت توسـط این 
صـد  طـور  بـه  بـود  شـده  احـداث  اداره 

درصـد آبگیـری شـده انـد.
او افزود: سـد شـهر خانوک بیش از ۵۰ 
هـزار متـر مکعـب آبگیـری شـده و بـرای 
اولین بار به مرحله سـر ریز رسـیده اسـت 
و تاثیر به سـزایی در تقویـت قنوات پایین 

دارد. دست 

آغاز دوباره عملیات اجرایی 
ساخت بیمارستان امام 

سجاد)ع(عنبرآباد
دانشـگاه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
علـوم پزشـکی جیرفـت، باحضـور دکتـر 
پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  رئیـس  مـکارم 
ایـن  مدیـران  از  تعـدادی  و  جیرفـت 
دانشـگاه،کمالی پور نماینده مردم شـریف 
رئیسـی  محمـود  وعنبرآبـاد،  جیرفـت 
؛رئیـس  عنبرآبـاد  شهرسـتان  فرمانـدار 
از  وجمعـی  عنبرآبـاد  بهداشـت  شـبکه 
مسـئولین از روند عملیات اجرایی سـاخت 
بیمارستان امام سـجاد)ع( عنبرآباد بازدید 
پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  رئیـس  کردنـد 
جیرفـت در حاشـیه بازدید از بیمارسـتان 
در حـال احداث شهرسـتان عنبراباد اظهار 
شهرسـتان  بیمارسـتان  پـروژه  داشـت:  
پیشـرفت  علـت  بـه  متاسـفانه  عنبرابـاد 
فیزیکـی پایینـی کـه داشـت و مشـکالت 
پیمانکار در طول یکسـال گذشـته تعطیل 
شـد. وی افـزود: طـی ایـن مدت بـا تالش 
و همـکاری صمیمانـه جنـاب آقـای دکتر 
کمالـی پـور نماینـده محتـرم شهرسـتان 
مجلـس  در  عنبرابـاد  و  جیرفـت  هـای 
شـورای اسـالمی و دانشـگاه ایـن پـروژه 
بهداشـت  وزارت  بـه  مسـکن  وزارت  از 
منتقـل شـد و خوشـبختانه طـی بازدیدی 
کـه در دو مرحلـه وزیـر محترم بهداشـت 
داشـتند  پزشـکی  آمـوزش  و  درمـان 
دسـتورهای الزم جهـت احداث داده شـد. 
مـکارم تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه اینکـه 
ای  مرحلـه  بـه  بایـد  فیزیکـی  پیشـرفت 
برسـد کـه بتوانیم، بخشـهای بیمارسـتان 
را تفکیـک کنیـم بـرای مرحلـه نخسـت 
میلیـارد  شـش  حـدود  بیمارسـتان  ایـن 
تومان اعتبـار از اعتبارات وزارت بهداشـت 
گذاشـته شـده و بـا پیمانـکار هم قـرارداد 
بسـته شـد اما تقریبـا اواخر بهمـن ماه که 
پیمانـکار مشـخص شـد بـا شـیوع کرونـا 
مواجـه شـدیم کـه کار مقـداری بـا تاخیر 
آغـاز شـد. رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی 
جیرفـت گفـت: امـروز بـا حضـور دکتـر 
کمالی پـور و فرمانـدار عنبرآبـاد بازدیدی 
از کارگاه فعـال شـده سـاخت پـروژه کـه 
مجوزهـای الزم بـه آن داده شـده اسـت 
انجام شـد، در صـورت تخصیـص به موقع 
اعتبـار پیـش بینی شـده  طی سـال اینده 
بـه بهر بـرداری خواهد رسـید و امیدواریم 
بتوانیـم کلینیـک و اورژانـس بیمارسـتان 
اولویـت اول در نظـر  بـه عنـوان یـک  را 

بگیریـم.

از تصرف  30000 هزار متر 
مربع از اراضی ملی شهرستان 

عنبرآباد جلوگیری شد
 بهـرام کریمـی نـژاد رئیـس پاسـگاه 
آبخیـزداری  و  طبیعـی  منابـع  ویـژه 
بـا  گفتگـو  در  عنبرآبـاد  شهرسـتان 
خبرنـگار پیـام طبیعـت جنـوب کرمـان 
گفت: افراد سـود جو قصـد تصرف میزان 
۳۰۰۰۰ متـر مربـع از اراضی ملی منطقه 
گمرکان شهرسـتان عنبرآباد، را داشـتند 
کـه ماموران پاسـگاه ویژه منابـع طبیعی 
و آبخیـزداری این شهرسـتان بـا اقدام به 
موقـع مانع آن شـدند. بهـرام کریمی نژاد 
خاطرنشـان کـرد: مـردم طبیعت دوسـت 
می تواننـد در تمـاس بـا “شـماره ۱۵۰۴ 
کـد امداد جنـگل و مرتـع اداره کل منابع 
طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب کرمـان” 
زمینـه  در  را  خـود  اخبـار  و  گزارش هـا 
آتش سـوزی عرصه هـای منابـع طبیعـی، 
تخریـب و تصـرف اراضـی ملـی، قاچـاق 
گیاهـان دارویـی، حفـر چـاه غیـر مجـاز 
در اراضـی ملـی و ... اطالع رسـانی کننـد 
تـا از ورود خسـارت های جبران ناپذیـر به 
عرصه هـای مرتعـی و جنگلـی جلوگیری 

. د شو

اجـرای  بـا  گفـت:  کرمـان  شـهردار 
بخشـی از طـرح دفـع آب هـای سـطحی در 
آبگرفتگـی  از دغدغـۀ  سـال جاری، بخشـی 
معابـر در هنـگام بارندگـی برطـرف خواهـد 

. شد
بـا  گفت و گـو  در  عالـم زاده  سـیدمهران 
خبر سـاعت ۲۰ شـبکه کرمـان با اشـاره به 
مطالعـۀ طرح دفع آب های سـطحی توسـط 
مشـاور گفت: مشـاور در حـال مطالعۀ طرح 
کـه  اسـت  سـطحی  آب هـای  جمـع آوری 
بـا پایـان کار مشـاور، بخشـی از طـرح در 

سـال جاری اجـرا خواهـد شـد.
وی افـزود: بخشـی از کار را هـم مشـاور 
دیگـری در خصـوص حفـر کانال هایـی کـه 
انجـام  را  سـطحی  آب هـای  هدایـت  کار 
می دهنـد، انجـام داده، امـا نیـاز اسـت برای 
برنامـۀ  کرمـان،  هکتـاری  هـزار   ۱۳ شـهر 
اصولـی داشـته باشـیم تـا هر سـال بخشـی 
از ایـن برنامـه اجـرا شـود کـه قطعـاً هزینۀ 
بسـیار زیـادی بـرای شـهرداری در برخواهد 

داشت.
شـهردار کرمـان همچنین با بیـان این که 
بارندگـی اخیـر حـدود ۳۵ میلی متـر و در 
شـهر کرمـان کم سـابقه و شـاید بی سـابقه 
بـود، گفت: همکارانم شـب گذشـته تا صبح 

آبگرفتگـی  خوشـبختانه  و  کردنـد  تـالش 
معابـر اصلـی حـل شـد و کار هم چنـان در 

برخـی معابر فرعـی ادامـه دارد.
بـه  کـه  قولـی  طبـق  افـزود:  عالـم زاده 
صبـح،  تـا  گذشـته  شـب  دادیـم،  مـردم 
برطـرف  آبگرفتگی هـا  از  عمـده ای  بخـش 
شـد و اکنـون، گـزارش جـدی در خصـوص 

نداریـم. معابـر  آبگرفتگـی 
بیـان  بـا  همچنیـن  کرمـان  شـهردار 
این کـه شـهر کرمـان در دورۀ صدسـاله ای 
کـه به عنـوان شـهر مـدرن شـکل گرفتـه، 
بـرای  کـه  کـرده  پیـدا  توسـعه  حالـی  در 
دفـع آب های سـطحی، چـاره ای اندیشـیده 
نشـده اسـت، گفت: متأسـفانه مسـیل هایی 
کـه آب را از داخـل شـهر کرمـان بـه خارِج 
عـدم  به دلیـل  می کردنـد،  هدایـت  شـهر 
اقدامـات  و  متولـی  دسـتگاه های  نظـارت 
شـهرداری در سـال های خیلـی دور، مسـیر 
کرمـان  شـهر  در  فصلـی  رودخانه هـای 

مسـدود شـده اسـت.
وی ادامه داد: شـهر کرمان مسـطح اسـت 
و شـیب بسـیار کمـی دارد، امـا بـا وجـود 
همین شـیب جزیـی، آب از جنوب و شـرق 
وارد شـهر می شـود و باید از سـمت شـمال 
خـارج شـود؛ بنابرایـن، خیابان هایـی که در 

ایـن مسـیر وجود دارد، عمـاًل نقش رودخانه 
و مسـیل را ایفـا می کنند تا آب بـه خارج از 

شـهر هدایت شـود.
شـهردار کرمـان با اشـاره به سـاخت بند 
کرمـان  شـهرداری  توسـط  ده بـاال  خاکـی 
گفـت: نسـبت بـه آب حاصـل از بارندگـی 
کرمـان  شـهر  سـمت  بـه  ده  بـاال  از  کـه 
سـرازیر می شـد نیـز، دغدغـه داشـتیم کـه 
خوشـبختانه بـا بنـد خاکـی کـه شـهرداری 
در سـال گذشـته اجرا کرد و شـب گذشـته 
هـم بازدید داشـتم؛ اکنـون، از بخش زیادی 
آب کـه بایـد وارد کرمـان شـود، جلوگیـری 

می شـود.
عالـم زاده افـزود: امـا چون شـهر مسـطح 
داخـل  در  بارندگـی  از  آِب حاصـل  اسـت، 

آبگرفتگی هـای  می شـود  موجـب  شـهر، 
زیـادی در برخـی معابـر داشـته باشـیم.

در  چـاه جذبـی  در خصـوص حفـر  وی 
کوچه هـای شـهر کرمـان نیـز گفـت: خاک 
خـاک  نفوذ پذیـری  و  اسـت  ُرس  کرمـان، 
ُرس، بـرای آب کـم اسـت؛ به همیـن دلیل، 
وقتـی خـاک بـه حـد اشـباع برسـد، چـاه 
سـریع پُـر می شـود؛ بنابراین، حفـر چاه های 
جذبـی چنـدان بـرای دفع آب های سـطحی 

نیست. مناسـب 
اظهـار  پایـان  در  کرمـان  شـهردار 
امیـدواری کـرد بـا اجـرای بخشـی از برنامۀ 
دفـع آب هـای سـطحی در سـال جاری، تـا 
شـهر  معابـر  آبگرفتگـی  معضـل  حـدودی 

شـود. برطـرف  کرمـان 

  شهردار کرمان خبر داد

اجرای بخشی از طرح دفع آب های 
سطحی برای حل معضل آبگرفتگی معابر

خبـــر

   شـرکت گاز اسـتان کرمـان طـی سـال ۱۳۹۸ با اجرای 
بیـش از ۲۲۷۵ کیلومتـر خطـوط انتقـال، تغذیـه و شـبکه 
توزیـع کـه از زمان تاسـیس این شـرکت تا کنون بی سـابقه 
بـوده اسـت رتبه دوم کشـوری را در لوله گـذاری اخذ نموده 
اسـت کـه نسـبت بـه سـال هـای ۹۶ و ۹۷ ارتقـاء سـه پله 

ای داشـته است.
مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان کرمـان ضمـن اعـالم این 
از  زدایـی  و محرومیـت  : مسـئله محرومیـت  خبـر گفـت 
نواحـی شـهری و روسـتایی بـه عنـوان مقدمه دسـتیابی به 
توسـعه پایـدار از مسـائل مهـم و مطرح در اسـتان و کشـور 
اسـت ، بـه طـوری کـه رفـع محرومیـت و توسـعه مناطـق 
محـروم از اولویـت هـای اصلـی دولـت تدبیـر و امید اسـت.

    مدیر عامل گاز اسـتان ، گازرسـانی بی سـابقه به ۴۶۷ 
صنعـت در سـال ۹۸ را کـه باعـث صرفه جویـی ۵۱ میلیون 

لیتـری در سـوخت مایـع اسـتان و کاهـش ۴۰درصدی کل 
سـهمیه سـوخت مایـع اسـتان شـده اسـت را گامـی مهـم 
در راسـتای جلوگیـری ریشـه از معضـل قاچـاق سـوخت 

برشمرد.

مهنـدس فـالح تعداد شـهرهای بهـره منـد از گازطبیعی 
را ۵۶ و تعـداد روسـتا را ۱۲۸۱ مـورد عنـوان نمـود و ادامـه 
داد، بـا اقدامـات زیربنایـی و برنامـه ریـزی هـای کـه انجام 
شـده اسـت گاز رسـانی بـه ۲۰۴۷ روسـتای حائـز شـرایط 
باقیمانده اسـتان در دسـت اجرا، طراحی و انتخاب پیمانکار 
مـی باشـد و همچنین گازرسـانی بـه ۱۵ شـهر باقیمانده در 

دسـت اجـرا و طراحی قـراردارد.
مدیـر عامل شـرکت گاز اسـتان کرمان نوید بهـره مندی 
۱۰ شـهر و ۱۴۸ روسـتا را از نعمـت گاز طبیعـی در سـال 
۱۳۹۹ کـه بـه فرمایـش رهبـر معظم انقالب اسـالمی سـال 
جهـش تولیـد نامگـذاری شـده اسـت دادنـد و بـا اجـرای 
ایـن مهـم ان شـاا... در پایـان سـال ۹۹ درصد خانـوار تحت 
پوشـش کل اسـتان کرمـان از ۷۵ درصد بـه ۸۲ درصد ارتقا 

یافت. خواهـد 

رکورد بی سابقه در اجرای خطوط تغذیه و توزیع و کسب مقام 
دوم کشوری توسط شرکت گاز استان 
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بررسی نتایج کاهش نرخ محصوالت کشاورزی و زیان به اقتصاد کشاورزان؛

ایجاد مشاغل کاذب، 
ناامنی و رشد قاچاق

بـا توجـه بـه وقایـع اخیـر از جملـه بالی 
خانمـان سـوز کرونـا، سـیل در سیسـتان و 
سـرمازدگی  کرمـان،  جنـوب  و  بلوچسـتان 
محصـوالت در بخش هایـی از کشـور، کاهش 
و قطـع میـزان صـادرات خصوصـاً به کشـور 
برخـی  نـرخ  آن کاهـش  تبـع  بـه   و  عـراق 
محصوالت کشـاورزی و نارضایتی بسیاری از 
کشـاورزان از وضـع موجـود در ایـن گزارش 
بـر آنیـم تـا نگاهـی اجمالـی بـه دغدغه های 
کشـاورزان و تبعـات ایـن پدیـده بـر جامعـه 

باشیم. داشـته 
عـدم  جملـه  از  زیـادی  بسـیار  عوامـل 
بـازار،  نیـاز  و  محصـول  تولیـد  در  تـوازن 
تغیـرات اقلیمـی و نامهربانی هـای طبیعـت 
و نبـود حمایـت یک نظـام بیمـه ای اثرگذار 
در برابـر ایـن حـوادث، واردات بی قاعـده و 
از  و  بی انصـاف  واسـطه گران  اصولـی،  غیـر 
همـه مهم تـر نبـود یک سـازوکار مشـخص 
و آگاهـی بخـش بـرای کشـاورزان در رابطه 
بـا میـزان تولید، کشـت و انبـار محصوالت، 
منجـر بـه داسـتان پایـان نیافتنـی اختـالل 

کشـاورزی  محصـوالت  نـرخ  در  نوسـان  و 
شـده، بـه گونـه ای کـه بـرای بسـیاری این 
امـر مسـلم شـده اسـت کـه عـدم امنیـت 
ویژگی هـای  از  خطرپذیـری  و  اقتصـادی 
ذاتـی ایـن بـازار اسـت. در نتیجه ایـن همه 
موانـع و مشـکالت باعـث شـده بسـیاری از 
افـراد در پـی زیان هـای کالن زندگی شـان 
بـه شـدت تحـت تأثیـر قـرار گرفتـه، برخی 
کارشـان بـه زندان رسـیده و یا حتی بسـیار 
در  اعتبـاری  بـا  اشـخاص  کـه  شـنیده ایم 
اثـر بدهـی کالن سـکته کرده انـد. لـذا ایـن 
بسـیاری  شـده  موجـب  دغدغـه  پـر  بـازار 
عطـای شـغل آبـا و اجـدادی را بـه لقای آن 
ببخشـند و بـه دنبـال شـغل دیگـری بروند 
کـه صد البتـه به دلیل نابسـامانی بـازار کار 
در ایـران بسـیاری از ایـن مشـاغل می تواند 
در گـروه مشـاغل آسیب رسـان و مجرمانـه 
نظیـر قاچـاق کاال، سـوخت و مـواد مخـدر 
قـرار گیـرد، پدیـده ای کـه ایـن روزهـا در 
جنـوب کرمـان کـه قطـب کشـاورزی ایران 

اسـت به وفـور شـاهدیم.
 بـاری نظـر بـه ایـن کـه جامعه متشـکل 
از ابعـاد گوناگـون و نظام منـد اسـت بدیهـی 
بـا  ارتبـاط  در  اقتصـادی  نظـام  هـر  اسـت 
مؤلفه هـای اجتماعـی نظیـر امنیـت و رفـاه 
می باشـد، از آنجـا کـه سـهم کشـاورزی در 
هرگونـه  اسـت  درصـد   ۳۱ ایـران  اقتصـاد 
تزلـزل در نـرخ محصـوالت این بازار بخشـی 

از بدنـه جامعـه را تحـت تأثیـر قـرار می دهد 
و صـد البتـه کـه این تأثیـرات تنهـا معطوف 
و  سـالمت  فرهنـگ،  و  نبـوده  اقتصـاد  بـه 
امنیـت غذایـی و اجتماعـی آن جامعـه را به 
خطـر می انـدازد، چرا کـه در حـال حاضر بر 
همـگان مشـهود اسـت کـه بـه دلیل ایـن نا 
به سـامانی ها کسـب و کار شـریف کشاورزی 

در نقـاط بسـیاری از کشـور جای خـود را به 
قاچـاق و کولبـری داده اسـت کـه در یـک 
دور باطـل نـه تنهـا اقتصـاد از مزیـت تولیـد 
در بخـش کشـاورزی محـروم می مانـد بلکـه 
قاچـاق کاال بـه سـایر بخش هـای صنعـت و 
اقتصـاد آسـیب جبـران ناپذیـر وارد نمـوده 
اسـت و تمامـی ایـن مصائب در حالی اسـت 

مریم جلیل نتاج امیری
دکترای اقتصاد انرژی

کاربـرد چـراغ مـه شـکن از روی نـام آن 
مشـخص اسـت،اما بـا ایـن حال ممکن اسـت 
نحـوه   عملکرد آنها بـرای برخی از افـراد کامال 
مشـخص نباشـد، ما در ایـن مقاله برای شـما 
تمامـی اطالعـات مربـوط بـه چـراغ هـای مه 

شـکن را جمـع آوری کـرده ایـم:
سـاختار چـراغ خـودرو هـا در سـال هـای 
شـده  بسـیاری  تغییـرات  دسـتخوش  اخیـر 
اسـت،به گونـه ای کـه امـروزه حضـور چـراغ 
هـای مه شـکن بـر روی خودرو هـا کمی غیر 
ضـروری بـه نظر می رسـد.اما بر اسـاس قانون 
برخـی کشـورها نصـب چـراغ های مه شـکن 
بـر روی محـور عقب خودرو ها الزامی اسـت،از 
طرفـی دیگـر خودروسـازان نصب چـراغ های 
مـه شـکن در قسـمت جلویـی خـودرو را بـه 
عنـوان آپشـنی جانبـی بـرای خـودرو هـای 
لوکـس در نظـر می گیرند.لـذا در ادامه مطلب 
توضیـح خواهیـم داد کـه در چـه مواقعـی و 
چگونـه بایـد از چـراغ هـای مه شـکن خودرو 

اسـتفاده کنیم:
چـراغ هـای مـه شـکن جلـو معمـوال در 
خـودرو هـای کالس متوسـط و سـطح بـاال 
یافـت مـی شـود و بـه عنـوان یکـی از ویژگی 
هـای متمایـز کننـده طراحـی ظاهـری ایـن 
مـدل هـا از نسـخه های پایـه به حسـاب می 
آیـد. ایـن چـراغ ها به شـما کمک مـی کنند 
تـا در هنـگام رانندگی در هوای مـه آلود دیده 
بهتـری داشـته باشـید، البتـه اگر شـما تجربه   
رانندگـی در آب و هـوای نامسـاعد را داشـته 
باشـید حتمـا متوجـه ایـن نکته شـده اید که 
تمامـی افـراد بـه نحـوه   اسـتفاده از ایـن چراغ 
هـا تسـلط کامـل دارنـد. در بعضـی از خودرو 
هـای جدیـد بـه منظور نصـب چـراغ دیالیت 
Daylight بـا توجـه بـه الزامی شـدن خودرو 
هـا بـه ایـن آپشـن، از چـراغ هـای مه شـکن 
صرف نظر شـده اسـت. این چراغ هـا با هدفی 
مشـابه کاربـرد چراغ هـای مه شـکن طراحی 
شـده انـد بـا ایـن تفـاوت کـه چـراغ هـای 
دیالیـت تنهـا بـرای مشـخص کـردن حضور 
شـما در مسـیر برای دیگر رانندگان تولید می 
شـوند نه بـرای ارتقای بازه   دید شـما در جاده.

چگونگـی اسـتفاده از چـراغ های مه 
شـکن خودرو:

معمـوال چـراغ هـای مـه شـکن از طریـق 
کلیـدی مجـزا و جـدا از دکمـه فعـال کننـده   
چـراغ هـای جلـو فعال مـی شـوند. در بعضی 

از خـودرو هـا ایـن چراغ هـا بوسـیله   تعدادی 
دکمـه کـه ۲ عـدد هسـتند و یکـی از آنهـا 
مخصـوص چـراغ هـای جلـو و دیگـری بـرای 
چـراغ هـای عقب خـودرو تعبیه شـده اسـت 
فعـال می شـوند. در دیگـر خودرو هـا نیز این 
عمل به وسـیله کلیـد های چرخشـی صورت 
مـی پذیـرد، در ایـن خودرو ها شـما به راحتی 
کلیـد را در حالـت مـورد نظر خود قـرار داده و 

چـراغ هـا روشـن می شـوند.
در بسـیاری از خـودرو هـا یـک نمـاد برای 
نمایش روشـن بـودن چراغ های مه شـکن در 
نظـر گرفته شـده اسـت، این نماد معمـوال در 
کنـار نماد روشـن بـودن چراغ هـای اصلی در 
صفحـه نمایش پشـت فرمـان نشـان داده می 
شـود و شـکل ظاهری آن در جهت نماد چراغ 
هـای اصلی اسـت. نماد چراغ مه شـکن محور 
عقـب خـودر نیـز معمـوال ظاهـری در جهـت 
مخالف نمـاد چراغ هـای اصلـی دارد. طراحی 
چـراغ هـای مـه شـکن به گونـه ای اسـت که 
زمانـی کـه چراغ هـای اصلی خـودرو خاموش 

می شـوند آنهـا نیز غیـر فعال می شـوند.
زمان استفاده از چراغ های مه شکن:

برخـی از راننـدگان این گونـه تصـور مـی 
کننـد کـه بـا کمتریـن مـه موجـود نیـاز بـه 
اسـتفاده از چـراغ مـه شـکن پیـدا مـی کنند 
امـا این طور نیسـت،چراغ های مه شـکن برای 
آب و هـوای نامسـاعد کـه معمـوال مربـوط به 
مـه می شـود طراحی شـده انـد. هم چنین در 
هنـگام بـارش بـرف و باران شـدید نیـز از این 
چـراغ هـا اسـتفاده مـی شـود. ایـن چـراغ ها 
بیشـتر برای مشـخص شـدن حضور شـما در 

جـاده طراحـی شـده اند تا اینکه مسـیر شـما 
را روشـن کننـد، بنابراین در شـرایطی که دید 
کافـی وجـود دارد نیـازی بـه اسـتفاده از آنهـا 
نیسـت و وظیفه   روشن کردن مسـیر به عهده   
چـراغ هـای اصلی اسـت و ایـن چراغ هـا باید 
در زمانـی که چراغ های اصلی برای مشـخص 
کـردن حضـور شـما در جـاده کافی نیسـتند 

اسـتفاده شوند.
قانـون بزرگـراه ها در مورد اسـتفاده 

از مه شـکن:
تنهـا زمانـی اجـازه   اسـتفاده از چـراغ های 
مـه شـکن را پیـدا می کنیـد که شـرایط دید 
کاهـش قابل توجهی داشـته باشـد، به عبارتی 
دیگـر راننـده نتواند تـا ۱۰۰ متر جلـوی خود 
را مشـاهده کنـد. هم چنیـن پـس از بهبـود 
شـرایط دیـد خامـوش کـردن ایـن چـراغ هـا 

اسـت.  الزامی 
در خیابـان هایـی کـه سـرعت مجـاز ۵۰ 
کیلومتر بر سـاعت اسـت چراغ های روشنایی 
بـا فاصله  ی ۱۸۳ متری از یکدیگر نصب شـده 
انـد، ایـن مسـئله می تواند بـه عنوان یـک راه 
حل مناسـب برای رانندگان اسـتفاده شود، به 
طـور مثـال اگر مـی توانید چراغ هـای خیابان 
بعدی را مشـاهده نمایید نیازی به اسـتفاده از 
مـه شـکن نداریـد، امـا اگر شـرایط جـوی به 
گونـه ای اسـت کـه دیـد کافـی وجـود نـدارد 

بایـد از چـراغ مه شـکن اسـتفاده نمود. 
بـا وجـود اینکـه چـراغ هـای مـه شـکن 
بـرای دیـد بهتـر طراحـی شـده امـا رانندگان 
بایـد جانـب احتیـاط را نیـز راعایـت کننـد، 
اگـر شـرایط جـوی بیـش از حـد نامسـاعد 

اسـت احتمـال اینکه مسـیر نیز لغزنده باشـد 
وجـود دارد، بنابراین بهتر اسـت کـه رانندگان 
سـرعت خود را کاهـش داده و فاصله خود را با 
خـودروی روبرویی حفظ نمایند تا در شـرایط 

اضطـراری بتواننـد خـودرو را کنتـرل کننـد.
مواقعـی که نبایـد از چراغ مه شـکن 

نمود: استفاده 
زمانـی کـه شـرایط هـوای مـه آلـود از بین 
مـی رود، باید چراغ های مه شـکن را خاموش 
کنیـد. هم چنین سـعی کنید از شـرایط جوی 
قبـل از سـفر اطـالع پیـدا کنیـد، مـه معموال 
قبـل از طلـوع آفتاب تشـکیل می شـود و پس 
از طلـوع خورشـید بـه تدریج از بین مـی رود، 
بنابرایـن در مسـیر رانندگـی خـود مرتبـا بـه 
شـرایط آب و هـوا توجـه نمایید تـا در صورت 
عـدم نیاز به مه شـکن و مسـاعد شـدن آب و 

هـوا آن را خامـوش نمایید.
زمانـی کـه خـودرو را خامـوش مـی کنیـد 
چـراغ هـا نیـز خامـوش مـی شـوند و پـس از 
روشـن کـردن خـودرو این چـراغ هـا بصورت 
دسـتی فعـال مـی شـوند، امـا اگـر در حـال 
حرکـت هسـتید و چـراغ هـای اصلـی خودرو 
روشـن هسـتند و هوا مسـاعد اسـت مطمئن 
شـوید کـه چـراغ هـای مـه شـکن خامـوش 

باشند.
قوانیـن بزرگـراه در رابطـه بـا مواقعـی کـه 
نبایـد از چـراغ های مه شـکن اسـتفاده کنید 

کامال مشـخص اسـت
چراغ های مه شـکن نسـبت به چـراغ های 
عقـب خودرو نور بیشـتری دارنـد بنابراین اگر 
ایـن چـراغ هـا روشـن باشـند و راننـده اقدام 
بـه ترمزگیـری نمایـد ممکـن اسـت بـه علت 
تداخـل نـور، چراغ ترمـز برای دیگـر رانندگان 

مشـخص نباشد.
شـما نبایـد از چـراغ هـای مه شـکن محور 
جلـو یـا عقب خـودرو اسـتفاده کنیـد مگر در 
شـرایطی کـه محـدوده   دیـد بـه طـور قابـل 
توجهـی کاهـش یافتـه باشـد و بـه منظـور 
جلوگیـری از آسـیب رسـاندن بـه دیـد دیگر 
راننـدگان و یـا تداخـل در چـراغ هـای ترمـز 
خـودرو، بـه محـض مسـاعد شـدن آب و هـوا 
بایـد آنهـا را خامـوش نماییـد. بدیهـی اسـت 
در شـرایط آب و هوایـی مسـاعد احتیاجـی به 
اسـتفاده از این چراغ ها نیسـت و در شـرایطی 
کـه نـور کافـی وجـود نـدارد و یـا هـوا تاریک 
اسـت روشـن کردن این چراغ به همـراه چراغ 
اصلـی تاثیـری در بیشـتر شـدن دیـد شـما 

ندارد.
یکـی دیگـر از مواقعـی کـه بایـد از روشـن 
کـردن مـه شـکن اجتنـاب کنیـد در هنـگام 
خیـس بـودن جـاده اسـت، ترکیـب نـور مـه 
شـکن و قطـرات آب و انعـکاس آنهـا ممکـن 
اسـت در دیـد دیگـر راننـدگان اختـالل ایجاد 

. کند

زمان و نحوه صحیح استفاده از چراغ مه شکن خودرو

سروان مهران سعیدی
کارشناس پلیس راهور

توصیه های دکتر امین 
سعیدی برای رژیم غذایی 

مناسب در ماه مبارک رمضان 

بـه گـزارش روشـنفکری، دکتـر امیـن 
سـعیدی   عضـو هئیـت علمـی دانشـگاه 
علـوم پزشـکی جیرفت با اشـاره بـه اینکه 
رمضـان  مبـارک  مـاه  در  گرفتـن  روزه 
عـالوه بـر آثـار روحـی و معنـوی دارد، از 
نظر جسـمانی بسـیار ارزشـمندی نیز می 
باشـد، اظهـار داشـت: بـدون شـک زمانی 
میتـوان از آثـار مثبـت روزه داری بهـره 
منـد شـد که سـحر و افطـار رژیـم غذایی 

متعـادل و متنـوع باشـد. 
سـعیدی بیـان داشـت: روزه در درمـان 
بسـیاری از بیماریها و همچنین استراحت 
دسـتگاه گـوارش کمـک می کنـد و روزه 
داری در کنتـرل قنـد، چربـی خون وزن و 
مشـکالت دسـتگاه گـوارش سـودمند می 

باشد. 
علـوم  دانشـگاه  علمـی  هیئـت  عضـو 
پزشـکی جیرفـت افـزود: وعـده سـحری 
یکـی از مهمتریـن وعـده هـای غذایـی و 
مـواد مغذی، انـرژی مورد نیاز بـر فعالیت 
هـای روزانـه را تامیـن می کنـد و توصیه 
مـی گـردد، وعده سـحری به هیـچ عنوان 

نشـود. فراموش 
وی تصریـح کـرد: افـرادی کـه در مـاه 
مبـارک رمضان اقدام بـه روزه داری بدون 
وعـده سـحری مـی کننـد، عمومـا دچـار 
بـی حالـی، بـی حسـی و ضعـف در طول 
روز مـی شـوند کـه ایـن عـوارض بـدون 
بـا مـاه مبـارک رمضـان اسـت،  ارتبـاط 
بلکـه ناشـی ازاقـدام بـه روزه داری بـدون 

اسـتفاده از وعـده سـحری مـی باشـد. 
سـعیدی خاطرنشـان کـرد: در وعـده 
سـحری از خوردن کربوهیدراتهای سـاده 
زلوبیـا  و  نـان  برنـج،  مربـا،  قنـد،  ماننـد 
پرهیـز و سـعی کنیـم کـه غذاهـا فیبـر 
و سـبزیجات  همچـون غـالت، حبوبـات 
اسـتفاده کنیـم و همچنیـن دو تـا سـه 
تکـه نان سـنگک بـه همـراه پنیـر، خرما 
و همـراه با مقـدار فـراوان آب و یک وعده 
سـبک و مناسـب بـرای مصـرف در زمان 

سـحری اسـت. 
وی ادامـه داد: همچنیـن سـاالد همراه 
بـا یـک تکـه مـرغ یـا ماهـی بـرای وعده 
سـحری مناسـب اسـت و همچنین حلیم 
پروتئیـن  از  غنـی  غذایـی  منبـع  یـک 
سـرعت هضـم کـم بـرای وعـده سـحری 
غذاهـای  از  کنیـم  سـعی  و  باشـد  مـی 
دیـر هضـم و حـاوی فیبـر کـه بـه تدریج 
هضـم و جذب می شـوند، در حین سـحر 
اسـتفاده کنیم و غذاهای حـاوی قندهای 
سـاده ماننـد مربـا و زلوبیـا هنـگام سـحر 
سـیری زودرس و گرسـنگی زودرس را به 

علـت هضـم و جـذب سـریع دارد. 
داخلـی  هـای  بیمـاری  گـروه  مدیـر 
بیـان  جیرفـت  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه 
جملـه  از  مایعـات  مصـرف  از  داشـت: 
قهـوه  شـامل  دار  کافئیـن  نوشـیدنیهای 
نوشـابه بـا توجـه بـه دفـع سـریع از بدن 

کنیـد.  خـودداری 
اسـت  بهتـر  را  افطـار  داد:  ادامـه  وی 
بـا مایعـات ولـرم از جملـه شـیر یـا چای 
کمرنگ شـروع کنیـم و به تدریـج از مواد 
غذایـی سـبک ماننـد نـان، پنیر و سـوپ 
اسـتفاده کنیـم و حتما بایـد فاصله زمانی 
بیـن افطـار و خـوردن شـام وجود داشـته 
بـه  توصیـه  کـه  سـحر  برخـالف  باشـد، 
اسـتفاده از قندهای سـاده )مربا، عسـل و 
شـکر( نمی شـود در هنگام افطـار توصیه 
بـه مصـرف مقدار کمـی از مـواد فوق می 
گردد کـه گلوکز الزم جهـت تامین منابع 

غذایـی سـلول فراهـم می گـردد. 
سـعیدی افزود: نوشـیدن مقـدار فراوان 
نوشـیدنی هـای سـرد هنـگام  یـا  و  آب 
افطـار و یـا شـام توصیـه نمـی گـردد و 
مایعـات فـوق موجـب رقیق شـدن اسـید 
گـردد،  مـی  غذایـی  مـواد  عـدم جـذب 
همچنیـن در افـرادی که دچار نفخ شـکم 
می شـوند، توصیـه می گردد کـه مایعات 
کمتـری همـراه بـا وعـده افطـاری کنند. 
داخلـی  هـای  بیمـاری  گـروه  مدیـر 
دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت عنـوان 
داشـت: یادمـان باشـد تهیه انواع و اقسـام 
خوراکـی هـا در مهمانـی هـای افطـاری 
ازبیـن بـردن اثـرات معنـوی روزه و منجر 

بـه پرخـوری و اسـراف مـی گـردد.

پیام تبریک وزیر بهداشت 
به مناسبت روز معلم

 متن این پیام به شرح زیر است؛
بسم اهلل الرحمن الرحیم

سـالروز شـهادت معلـم دیـن و دانش، 
اسـتاد شـهید مطهـری و روز معلـم را به 
همـه معلمان بـه ویژه همکارانم، اسـاتید 
و اعضـای هیـات علمـی دانشـگاه هـا و 
دانشـکده هـای علـوم پزشـکی سراسـر 
کشـور تبریـک و تهنیت عـرض می کنم.

پـروردگار  آفرینـش،  معلـم  اولیـن 
علـم  بالقلـم  علـم  “الـذی  کـه  علیمـی 
االنسـان مالـم یعلـم”، بـه آدمـی بیش و 
پیـش از هـر چیـز، دلدادگـی و مهربانـی 

آموخـت:
“چـون جـود ازل بود مـرا انشـاء کرد/ 
بـر من ز نخسـت درس عشـق امـال کرد/ 
وآنـگاه قراضـه ریزه قلـب مـرا/ مفتاح در 

خزائـن معنـا کرد “
و در طـول مقـام آن اول و آخر، انبیا و 
مرسـلین و اولیـای الهی، معلم عشـق، به 
عنـوان گـرم ترین عامـل پویش و حرکت 
در خالیـق، بودنـد و البتـه آنچـه جوهره 
مشـترک سـیره تعلیـم و منـش هدایـت 
و  بـوده  بشـریت  راسـتین  معلمـان  آن 
هسـت، جامعـه محـوری اسـت، چنانکـه 
معلـم بالغـت و عدالـت، امیرمومنـان)ع( 
فرمـود : »أحسـن الـکالم مـا زانه ُحسـُن 

الّنظـام و فهمـه الخـاص و العام؛
کـه  اسـت  آن  سـخنان  بهتریـن   
و  خـواص  بـرای  و  آراسـته  سـاختارش، 

باشـد. فهـم  قابـل  عـوام 
در ایـن وانفسـای بـال و ابتالی ویروس 
منحوس، آنچه شـاید بیش از گذشته رخ 
نمایانـد، توفیـق تبیین، اقنـاع و تحریض 
آگاهانـه در شـکل گیری یک بسـیج ملی 
و مشـارکت اجتماعـی مثـال زدنی اسـت 
کـه رویکـرد عالمانـه و عاشـقانه معلمان 
سـالمت ایـن مـرز و بـوم، رقـم زد، لـذا 
در ایـن یادمان مقـام و اثنای پاسداشـت 
جایـگاه معلـم، از درگاه حـق- عز و جل- 
تمنـا دارم شـعله عشـق در دل اسـاتید و 
معلمـان این سـرزمین، همچنـان پاینده 

و مسـتدام بماند.
دکتر سعید نمکی

وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی

  پورابراهیمی در جلسه شورای معادن استان 
کرمان عنوان کرد:

قسمت عمده سهم کرمان از 
۱ درصد فروش معادن جذب 

نشده است

شـورای  جلسـه  در  پورابراهیمـی 
بـا حضـور  اسـتان کرمـان کـه  معـادن 
شـد  برگـزار  کرمـان  اسـتاندار  فدائـی 
انتقـال حسـاب  بـا اشـاره بـه ضـرورت 
معدنـی  و  بـزرگ صنعتـی  شـرکت های 
بـر  داشـت:  اظهـار  کرمـان  بـه  اسـتان 
اسـاس قانـون شـرکت های بـزرگ بایـد 
حسـاب های بانکـی خـود را بـه داخـل 

بیاورنـد. اسـتان 
در  راور  و  کرمـان  مـردم  نماینـده 
داد:  ادامـه  اسـالمی  شـورای  مجلـس 
در  اسـتان  بانک هـای  همـکاری  عـدم 
بانکـی  حسـاب  انتقـال  مصوبـه  اجـرای 
عـدم  و  اسـتان  بـه  بـزرگ  شـرکت های 
گـزارش بانک هـا تخلـف اسـت و مطابـق 
پیگیـری شـود. و  برخـورد  بایـد  قانـون 

وی بـا اشـاره بـه اینکـه تنها در سـال 
گذشـته ۱۳ هـزار میلیارد تومـان فروش 
گل گهـر بـوده گفـت: یک درصـد فروش 
معـادن اسـتان عدد قابل توجهی اسـت و 
متاسـفانه تـا کنـون به طـور کامل جذب 

نشـده است.
پورابراهیمـی بـا بیـان اینکـه اگـر این 
سـپرده  و  جـذب  اسـتان  بـرای  مبـالغ 
شـود، می تـوان از این محل بـرای اعطای 
تسـهیالت به دیگر واحدها اسـتفاده کرد 
ادامـه داد: ایـن مسـئله به ایجاد اشـتغال 

اسـتان کمـک مـی کند.

خبـــر
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اسـتاندار کرمان گفت: پیگیـر ابالغیه های 
مصوبات ملی و سـهم استانی از خسارت های 
ناشـی از کرونا هسـتیم و از طریق معاون اول 
رئیـس جمهـور و بانـک مرکـزی آن را دنبال 

می کنیم.  
اسـتانداری  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
کرمـان، دکتـر محمدجـواد فدائـی ظهـر ۱۱ 
اردیبهشـت مـاه در سـتاد اسـتانی مدیریـت 
پسـاکرونا بـه تعطیلی هـای اجتناب ناپذیـر و 
اجباری اصناف و مشـاغل به واسـطه بیماری 
کرونـا ویـروس اشـاره داشـت و عنـوان کرد: 
بـا  تولیـدی  و  صنعتـی  واحدهـای  بعضـی 

محدودیت هایـی رو بـه رو شـدند که طبیعتا 
اثـرات اقتصـادی و تبعـات منفـی در حـوزه 

داشـت.  اقتصاد 
وی بیـان داشـت: اختصـاص ۱۰۰ هـزار 
صنـدوق  منابـع  محـل  از  تومـان  میلیـارد 
توسـعه ملـی به تصویب رسـید کـه ۷۵ هزار 
میلیـارد تومـان بـه صـورت تسـهیالت برای 
اصنـاف  و  اقتصـادی  واحدهـای  بـه  کمـک 
آسـیب دیـده در نظـر گرفته شـد، امـا هنوز 
بـه  آن  دسـتورالعمل های  و  نامه هـا  آییـن 

اسـتان ابـالغ نشـده اسـت.
دکتـر فدائی بیان کـرد: تصمیماتی هم در 

خصـوص نحـوه پرداخـت قبـوض آب و برق، 
خدمـات، بیمه تامین اجتماعـی و مالیات در 

هیـات دولت گرفته شـد. 
اسـتاندار کرمـان گفـت: در اسـتان کرمان 
دو کارگـروه تخصصـی را تشـکیل دادیـم تـا 
اصنـاف  و  مشـاغل  بـه  وارده  آسـیب های 
و  اسـتان  امکانـات  از  اسـتفاده  نحـوه  و 
راهکارهـای تامیـن مالـی و شناسـایی منابع 

باشـند.  را داشـته  غیردولتـی 
و  گزارش هـا  داد:  ادامـه  فدائـی  دکتـر 
اطالعـات مربوطـه توسـط ایـن کارگروه هـا 
اسـتخراج شـده، اما در حـال حاضر چگونگی 

خسـارت ها  پرداخـت  و  جبـران  میـزان  و 
منتظـر  بایـد  و  نیسـت  اسـتان  دسـت 

باشـیم. ملـی  دسـتورالعمل های 
ابالغیه هـای  پیگیـر  کـرد:  تاکیـد  وی 
مصوبات ملی و سـهم استانی در خسارت های 
ناشـی از کرونا هسـتیم و از طریق معاون اول 
رئیـس جمهـور و بانـک مرکـزی آن را دنبال 

می کنیـم.
بـه  پسـاکرونا  مدیریـت  اسـتانی  سـتاد 
کشـور،  اسـتانی  سـتاد  نخسـتین  عنـوان 
سـیزدهم فروردین در اسـتانداری کرمان کار 

خـود را آغـاز کـرد.

پروفسور فدایی:

پیگیر دستورالعمل های ملی جبران خسارت ناشی از کرونا هستیم

سـخنگوی دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان 
بـا تاکیـد بر اینکـه رونـد افزایشـی مبتالیان 
نظـر  از  کرمـان  اسـتان  در  کوویـد ۱۹  بـه 
و  نبـوده  افزایـش چشـمگیر  اپیدمیولـوژی، 
مـوج دوم ویـروس نیسـت امـا نگـران کننده 
مـی باشـد اظهـار کـرد: آمارهـا نشـان مـی 
دهـد کـه زنجیـره انتقـال ویـروس کرونـا در 
اسـتان کرمـان قطع نشـده و احتمـال اینکه 
موج هـای جدیـد ایپدمـی را داشـته باشـیم، 

وجـود دارد.
مهـدی شـفیعی دربـاره آخریـن وضعیت 
کرمـان  اسـتان  در  کرونـا  ویـروس  شـیوع 
اظهـار کـرد: از ابتدای شـیوع ویـروس کرونا 
تاکنـون )شـنبه ۱۳ اردیبهشـت مـاه( جمـع 
مـوارد ابتالی قطعی به کووید ۱۹ در اسـتان 

۷۷۰ مـورد رسـیده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه تاکنـون ۳۶۱ مـورد 
در  کرونـا  بـه  قطعـی  ابتـالی  بهبودیافتـه 
اسـتان داشـته ایـم اظهـار کـرد: از ابتـدای 
شـیوع ویـروس کرونـا تاکنـون ۶۲۸۸ مـورد 
آزمایـش تشـخیصی کرونـا صـورت گرفتـه 
کـه از ایـن تعـداد تاکنون ۷۷۰ مـورد قطعی 

اعـالم شـده اسـت.
مدیرگروه مبارزه با بیمـاری های واگیردار 
دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمان در پاسـخ به 
ایـن سـوال کـه آیـا بحـث گـروه خونـی در 
ابتـالی افـراد بـه کوویـد ۱۹ موثـر اسـت یـا 
خیـر؟ اظهـار کـرد: در شـیوع یـک بیماری، 
فرضیـات  و  سـواالت  سـری  یـک  همـواره 
مطـرح مـی شـود. بحث هـای مربـوط گروه 
خونـی، تاثیر افرادی که در گذشـته واکسـن 
ها سـالک زدن و دیگر موارد مطرح شـده در 
فضاهـای مجـازی همه براسـاس مشـاهدات 
اسـت و سـوال هایـی اسـت کـه در ذهـن 
محققیـن نیـز ممکن اسـت شـکل گیـرد اما 
مـورد قطعـی نیسـت و به شـکل تایید شـده 

مطرح نشـده اسـت.
وی دربـاره آمـار جدید و ارتبـاط این آمار 
بـا اجـرای گام هـای اجرایی از سـوی سـتاد 
مقابلـه بـا کرونا اظهار کـرد: از یک هفته قبل 
پیـش بینـی مـی کردیم که وقتـی بحث گام 
بـه گام مقابلـه بـا ویـروس کرونا مطـرح می 
شـود و طـرح فاصله گذاری هوشـمند اجرا و 
بازگشـایی پلکانـی اصناف صـورت می گیرد، 
ممکـن اسـت بـا افزایش مـوارد مبتالیـان به 
ویـروس کرونـا روبـرو شـویم کـه بـه شـدت 
بـه رفتـار و نحـوه برخـورد مـردم و صنـوف 

دارد. بستگی 
سـخنگوی دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان 
بـا تاکیـد بر اینکـه رونـد افزایشـی مبتالیان 
نظـر  از  کرمـان  اسـتان  در  کوویـد ۱۹  بـه 
و  نبـوده  افزایـش چشـمگیر  اپیدمیولـوژی، 
مـوج دوم ویـروس نیسـت امـا نگـران کننده 
مـی باشـد اظهـار کـرد: آمارهـا نشـان مـی 
دهـد کـه زنجیـره انتقـال ویـروس کرونـا در 
اسـتان کرمـان قطع نشـده و احتمـال اینکه 
بازگشـت موجهای جدیـد ایپدمی را داشـته 

باشـیم، وجـود دارد.
شـفیعی بـا تاکیـد بـر اینکـه بایـد برنامه 
هـا را هوشـمندانه اجرا کنیم اظهـار کرد: در 
وضعیـت کنونـی اپیدمـی کرونـا در کشـور و 
اسـتان کرمـان، بحث اصلـی در رعایت نکات 
بهداشـتی از سـوی مـردم اسـت. هـم اکنون 
بیشـتر انتقـال ویروس در اسـتان بـه صورت 
فـرد به فـرد در منـزل و بـه دنبـال برگزاری 
مهمانـی ها، دید و بازدیدها و حتی مسـافرت 

هاسـت کـه این انتقـال اتفاق مـی افتد، پس 
بیـش از گذشـته مـردم باید نکات بهداشـتی 

را رعایـت کنند.
سـخنگوی دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان 
بـودن  قرمـز  یـا  و  نارنجـی  دربـاره سـفید، 
مناطـق اسـتان کرمـان گفـت: طـی آخرین 
اطالعـات، امـار و ارقـام قـرار اسـت کمیتـه 
علمـی مبـارزه بـا بیمـاری کرونـا در کشـور، 
براسـاس مـوارد فـوت، بسـتری و وضعیـت 
بیمـاری در روزهـای گذشـته شـاخص ها را 
تعریـف و براسـاس ایـن کمیتـه رنگ بنـدی 

مناطـق مختلـف کشـور تعییـن شـود.
وی ادامـه داد: برایـن اسـاس بازگشـایی 
بقیـه اصنـاف و امـکان بازگشـایی یکسـری 
اماکـن تجمعـی براسـاس شـرایط و پروتکل 
های بهداشـتی و هوشـمندانه صورت خواهد 

ایـن راسـتا نقـش نظارتـی  گرفـت کـه در 
سـازمان هـا، دانـش و آگاهـی مـردم در این 

راسـتا بسـیار کمـک کننـده خواهـد بود.
وی بـا بیـان اینکـه در هفته های گذشـته 
تقریبـا از اکثر شهرسـتان های اسـتان کرمان 
مـورد قطعـی مثبت بـه کووید ۱۹ را داشـته 
ایـم افزود: بحـث احتمال تجربه کـردن موج 
دوم کرونـا نه تنهـا مربوط به اسـتان کرمان، 
در  اسـت.  مطـرح  دنیـا  و  کشـور  در  بلکـه 
روزهـای گذشـته سـازمان بهداشـت جهانی 
اعـالم کـرده موج هـای متعـددی از کرونا به 
دلیـل ماهیـت این ویـروس را تجربه خواهیم 
کـرد کـه نشـان مـی دهد بایـد هوشـمندانه 

همچنـان رفتـار کنیم.
هـای  بیمـاری  بـا  مبـارزه  مدیرگـروه 
واگیـردار دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان با 
بیان اینکه سـتاد دانشـگاهی مقابلـه با کرونا 
بـه صـورت روزانه تشـکیل و فضـای اپیدمی 
را در اسـتان بـه صـورت مرتـب رصـد مـی 
کنـد اظهار کـرد : تاکنـون شـواهدی دال بر 
اینکـه بخواهیـم تصمیمات گذشـته از جمله 
محدودیـت های ترافیکی و یـا فاصله گذاری 
هـای اجتماعـی را دوباره اعمال و یا تشـدید 
کنیـم، وجـود نـدارد زیرا هـم اکنون شـاهد 
هسـتیم گـردش ویـروس در خانـه هـا بوده 
و بحثـی که در مـکان های عمومـی اپیدمی 

بخواهـد بـه وجـود آیـد، مطرح نیسـت.
شـفیعی با ایـن هشـدار که مردم شـرایط 
در منـزل را بـه صـورت عـادی فـرض نکنند 
اظهـار کـرد: گـردش ویـروس هم اکنـون در 
خانـه هـا چالش زا اسـت نـه در مـکان های 
عمومـی؛ پس بحـث رعایت بهداشـت فردی 

بیش از گذشـته پررنگتر شـده اسـت.

سـخنگوی دانشگاه علوم پزشـکی کرمان 
دربـاره نقش مردم در قطـع زنجیره ویروس 
اظهـار کرد: بعـد از بازگشـایی اکثـر اصناف 
در گام دوم طـرح مقابلـه بـا ویـروس کرونا، 
تقریبـا ۷۰ تـا ۸۰ درصـد صنـوف پروتـکل 
های بهداشـتی ارائه شـده به آنهـا را رعایت 
مـی کننـد و تیم هـای نظارتی نیـز در حال 
رصـد اصنـاف هسـتند اما متاسـفانه شـاهد 
هسـتیم رعایـت کـردن از سـمت مـردم کم 

رنگتر شـده اسـت.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه نیـاز اسـت کـه 
فاصلـه  هـای  بحـث  نیـز خودشـان  مـردم 
در  حضـور  از  پرهیـز  فیزیکـی،  گـذاری 
فـردی  بهداشـت  مسـائل  و  هـا  ازدحـام 
نیـز  ادارات  کـرد:  اظهـار  کننـد  رعایـت  را 
بـه دلیـل محـدود بـودن فضـای فیزیکـی 

خودشـان، تـا حـدودی کمتر پروتـکل ها را 
رعایـت مـی کننـد امـا همچنـان در ادارات 
بحـث هـای حضـور دو سـوم کارمنـدان در 
حـال اجراسـت امـا به نظـر می رسـد مردم 
بایـد کارهـای غیرضـروری را به وقـت دیگر 
موکـول کننـد و ترددهـای غیرضـرروی در 

برخـی ادارت را کمتـر بـه وجـود آورنـد.
هـای  بیمـاری  بـا  مبـارزه  مدیرگـروه 
کرمـان  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  واگیـردار 
بـا بیـان اینکـه ادارات نیـز از بحـث هـای 
افـزود:  بـود  نخواهنـد  مسـتثنی  نظارتـی 
ضمـن آمـوزش نـکات الزم، تذکـرات کتبی 
نیـز بـه ادارات داده مـی شـود. حتـی بـه 
برخـی اداراتـی کـه فضـای مناسـب و کافی 
کـه  ایـم  کـرده  توصیـه  باشـند،  داشـته 
مبلمـان اداری خـود را تغییـر دهنـد و در 
صـورت بـروز تخلفات مجدد توسـط ادارات، 

قانونـی بـا آنهـا برخـورد خواهیـم کـرد.
هـای  صحبـت  پایانـی  بخـش  در  وی 
مـوارد  اعـالم  عـدم  دالیـل  دربـاره  خـود 
مثبـت قطعـی مبتالیـان به کوویـد ۱۹ در 
اسـتان کرمان اظهـار کرد: بـا اعالم کردن 
آمـار مـوارد مبتالیان بـه کرونا بـه صورت 
نگرانـی جابجایـی جمعیتـی  شهرسـتانی، 
ویـروس  جمعیـت  انتقـال  نتیجـه  در  و 
هسـتیم کـه متاسـفانه چنیـن تجربـه ای 
را در ایـن روزهـا در اسـتان هـای همجوار 
کرمـان شـاهد بـوده ایـم امـا باید بـه این 
نکتـه نیـز توجـه داشـت کـه صفـر بـودن 
چنـد روز مـوارد قطعـی مبتـال بـه کوویـد 
معنـای  بـه  اصـال  منطقـه  یـک  در   ۱۹
خوشـبینانه بـودن یـا نبود بیمـاری در آن 

نیسـت. شهرسـتان 

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان هشدار داد:

موج های جدید اپیدمی کرونا در راه است
رییـس  کل دادگسـتری اسـتان کرمان از 
اجـرای طـرح کمـک مومنانه در این اسـتان، 
گفت: در مرحله نخسـت کمک مومنانه ۲۰۰ 
میلیـون ریالی شـورای معاونین دادگسـتری 
کل اسـتان کرمـان به نیازمنـدان جمع آوری 
شـده و در قالب سـبدهای غذایی به خانواده 
هـای زندانیـان نیازمنـد و سـایر محرومـان 

اهداء خواهد شـد.
معاونیـن  شـورای  در  موحـد  یـداهلل   
دادگسـتری کل اسـتان کرمـان، با اشـاره به 
پیگیـری اجـرای ایـده کمـک هـای مومنانه 
از سـوی بسـیج کارکنان و بسـیج حقوقدانان 
افـزود: ایـن طـرح در ادامـه در سـایر حـوزه 
هـای قضایی نیـز اجرایی شـده و کمک های 
جمـع آوری شـده نیـز در بیـن نیازمنـدان 

توزیـع خواهد شـد. 
وی تصریـح کـرد: جمـع آوری کمک های 
مومنانـه یـک برنامـه کشـوری و مبتنـی بـر 
اسـالمی  انقـالب  معظـم  رهبـر  فرمایشـات 
اسـت و امیدواریـم در شـرایط کنونی کشـور 
و بـا توجـه به مشـکالتی که به دلیل شـیوع 
بیمـاری کوویـد ۱۹ ایجاد شـده، در حد توان 

خـود بـه جامعه هـدف کمـک کنیم. 
اسـتان  در  قضاییـه  قـوه  عالـی  نماینـده 
کرمـان بـا اشـاره بـه ایـن مطلب که اسـتان 
آوری  جمـع  بـرای  الزم   آمادگـی  کرمـان 
کمـک هـای مومنانـه و توزیـع آنهـا در بین 
مـردم را دارد، گفـت: مـردم کشـور در اوج 
تلخی هـای ویروس کرونا با اجـرای رزمایش 
کمـک مومنانـه صحنـه های شـیرین و غرور 
آفرینـی را رقـم زده اند و دسـتگاه قضایی در 
ایـن زمینـه همـراه و همگام بـا جامعه پیش 

رفت.  خواهـد 
 طراحی و راه اندازی سامانه نوبت دهی 

اینترنتی شعب دادگستری استان  
موحـد در ادامـه با اشـاره به طراحـی و راه 
انـدازی سـامانه نوبـت دهی اینترنتی شـعب 
خاطرنشـان  کرمـان،  اسـتان  دادگسـتری 
کـرد: تمامـی شـعب و حـوزه هـای قضایـی 
امـکان اتصـال بـه ایـن سـامانه را دارنـد تا از 
مراجعـات متفرقه متقاضیان جلوگیری شـده 

و ضمـن کاهش مراجعات غیرضـروری افراد، 
تسـهیل و سـرعت در پاسخگوئی به مراجعان 

محقق شـود. 
دهـی  نوبـت  سـامانه  اظهارداشـت:  وی 
اینترنتـی شـعب دادگسـتری اسـتان کرمان 
جمعیـت  تراکـم  از  جلوگیـری  هـدف  بـا 
متقاضیـان در فضای کنونی ناشـی از بیماری 

کوویـد ۱۹ راه انـدازی شـده اسـت. 
رییـس  کل دادگسـتری اسـتان کرمـان 
بـا اشـاره بـه ایـن مطلب کـه در این سـامانه 
در  کامـل  بـه صـورت  اطالعـات الزم  بایـد 
اختیـار افـراد قـرار گیـرد، گفت: این سـامانه 
دهـی  نوبـت  بـرای  ابتدایـی  مرحلـه  در 
اینترنتـی مالقـات هـای مردمـی رییس  کل 
دادگسـتری اجرایـی شـده بود و در فـاز دوم 
در بیـن مراجعـان بـه محاکم، شـعب اجرای 

احـکام و ... اجرایـی مـی شـود. 
موحـد ادامـه داد: بـا طراحـی و اجـرای 
صحیـح سـامانه نوبـت دهی اینترنتی شـعب 
دادگسـتری اسـتان کرمـان، وضعیت بسـیار 
خوبی حاصل شـده و نظم الزم در رسـیدگی 

بـه پرونـده ها ایجـاد خواهد شـد. 
بـرای  شـعب  بنـدی  اولویـت  بـر  وی 
پیوسـتن بـه سـامانه نوبـت دهـی اینترنتـی 
شـعب دادگسـتری اسـتان کرمان تاکید کرد 
و گفـت: اگـر بتوانیم همـکاران و مراجعان به 
دسـتگاه قضایی را با اسـتفاده از سـامانه های 
نویـن مقیـد بـه نظم بیشـتر و حرکـت های 
قانونمند و سیسـتماتیک کنیم، نتایج بسـیار 
خوبی حاصل خواهد شـد و روند پاسـخگوئی 

بـه مـردم با وضعیـت بهتری انجام می شـود.
 رییـس  شـورای قضایـی اسـتان کرمـان 
اظهارداشـت: الزم اسـت کـه سـامانه نوبـت 
دهـی اینترنتـی شـعب دادگسـتری اسـتان 
کرمـان بـر اسـاس اولویـت هـا در شـعب و 
محاکـم قضایـی اجرایی شـده و طی سـه ماه 

آینـده تکمیل شـود.
 آغازطرح مدیریت و نظارت 

سیستماتیک بر پرونده های موجود در 
محاکم و مراجع انتظامی استان 

رییس  کل دادگسـتری اسـتان کرمان در 
ادامـه تصریح کرد: برنامه درون اسـتانی برای 
سـاماندهی پرونده های موجـود در کالنتری 
هـا بـر اسـاس خالقیـت کارکنـان توانمنـد 
دادگسـتری اسـتان کرمان طراحی شـده و با 
قـوت اجرایـی می شـود تـا بررسـی وضعیت 
رسـیدگی به پرونـده ها در مراجـع قضایی و 

انتظامی سـامان بخشـی شود.
بـه  مربـوط  سـامانه  گفـت:  موحـد   
سـاماندهی پرونده های موجـود در کالنتری 
های اسـتان برای جلوگیری از ورود اطالعات 
نادرسـت بـه سیسـتم cms در دادگسـتری 
اسـتان کرمان تشـکیل شـده اسـت و در این 
رابطـه دسـتورالعمل هـای مربوطـه تدویـن 
شـده و بـه زودی در اختیـار روسـای شـعب، 
دادسـتان هـا، بازپرس هـا و .... قرار می گیرد 
و هـر گونـه قصـور و کوتاهـی در ایـن زمینه 
منجـر به گـزارش دهی به مراجـع مربوطه و 

پیگیـری هـای بعـدی خواهد شـد.
 وی بـا اشـاره بـه ایـن مطلـب کـه بـه 
تمامـی حـوزه هـای قضایـی اعالم شـده که 
قضـات و کارکنـان دفتـری در ورود اطالعات 
و دسـتورات قضایـی بـه سیسـتم توجـه را 
داشـته باشـند، گفـت:  نظـارت بـر اجـرای 
ایـن مصوبـه بـر عهـده سـه تـن از معاونیـن 
دادگسـتری اسـتان کرمـان گذاشـته شـده 
و هـر مـاه گزارشـی از پیشـرفت کار در ایـن 
زمینـه انجـام می شـود و در صـورت روز هر 
گونـه اشـتباه، متخلفـان احتمالـی بـه هیات 
رسـیدگی بـه تخلفـات اداری و یا دادسـرای 

انتظامـی قضـات معرفـی مـی شـوند.

رییس  کل دادگستری استان کرمان خبر داد

  کمک مومنانه ۲00 میلیون ریالی شورای معاونین 
دادگستری کل استان کرمان به نیازمندان

علـی قاسـم زاده بـا بیـان ایـن مطلب که 
سـند فـرودگاه کرمـان هیچ مشـکلی ندارد، 
سـاخت  اجرایـی  عملیـات  کـرد:  تصریـح 
سـالن جدید فـرودگاه کرمـان نیز بـه دلیل 
شـیوع ویـروس کوویـد ۱۹ حـدود ۵۰ روز 
بـه تاخیـر افتاد که سـعی داریـم در صورت 
امـکان تا پایـان تیرمـاه این پـروژه را نیز به 

بهره بـرداری برسـانیم.
آخریـن  خصـوص  در  قاسـم زاده  علـی 
فـرودگاه  عمرانـی  هـای  پـروژه  وضعیـت 
رفسـنجانی  هاشـمی  آیـت اهلل  بین المللـی 
جدیـد  سـالن  و  دوم  بانـد  کرمان)سـاخت 
فـرودگاه کرمـان( گفـت: سـاخت بانـد دوم 
درصـد   ۸۶ اکنـون  هـم  کرمـان  فـرودگاه 

پیشـرفت فیزیکـی دارد کـه تـالش داریـم 
تیرمـاه سـال جـاری  کـه  مقـرر  زمـان  در 

برسـانیم. بـرداری  بهـره  بـه  می باشـد، 
دوم  بانـد  اجـرای  تاخیـر  علـل  از  وی 
آورد  میـان  بـه  سـخن  کرمـان  فـرودگاه 
شـیوع  دلیـل  بـه  متاسـفانه  افـزود:  و 
کروناویـروس، تمامـی پروژه هـا عمرانـی در 
سـطح کشـور تعطیـل شـده بـود بنابرایـن 
حـدود ۴۵ عملیـات اجرایی پـروژه باند دوم 
فـرودگاه کرمـان نیـز تعطیـل بـود ضمـن 
آنکـه بارندگی های سـه هفته اخیر در شـهر 
کرمـان نیـز باعـث تاخیراتی در اجـرای این 

پـروژه شـده اسـت.
کرمـان  اسـتان  فرودگاه هـای  مدیـرکل 

در بخـش دیگـری از صحبـت هـای خـود با 
بیـان ایـن مطلب که سـند فـرودگاه کرمان 
هیـچ مشـکلی نـدارد، تصریح کـرد: عملیات 
فـرودگاه  جدیـد  سـالن  سـاخت  اجرایـی 
کرمـان نیـز به دلیل شـیوع ویـروس کووید 
۱۹ حـدود ۵۰ روز بـه تاخیر افتاد که سـعی 
داریـم در صـورت امکان تا پایـان تیرماه این 

پـروژه را نیـز به بهره بـرداری برسـانیم.
درصـدی  فیزیکـی ۵۵  پیشـرفت  از  وی 
سـالن جدیـد فـرودگاه کرمـان خبـر داد و 
اظهـار کـرد: طبـق نقشـه هـای این پـروژه 
قرار اسـت کـه زیربنای این سـالن از ۲ هزار 
و ۸۰۰ مترمربـع به ۶ هـزار و ۲۰۰ مترمربع 

افزایـش پیـدا کند.

مدیرکل فرودگاه های استان کرمان خبر داد:

باند دوم و سالن جدید فرودگاه کرمان تا پایان تیرماه 
افتتاح می شود

سالن جدید فرودگاه 55درصد پیشرفت فیزیکی داشته است


