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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1399 تیــر   8 یکشــنبه         767 پیاپــی  شــماره  چهــارم           ســال 

نبرد با آتش 
با دستان خالی

خطر تعطیلی کشاورزیخطر تعطیلی کشاورزی
 بیخ گوش جنوب بیخ گوش جنوب

فاجعه کرونا 
در یک قدمی 
جنوب استان

آموزش مجدد 
کالس اولی ها 

در تابستان
ــی وزارت  ــت آموزش ــعه عدال ــر توس ــرکل دفت مدی
آموزش وپــرورش: در فصــل تابســتان آمــوزش 
پایــه اول دانش آمــوزان مجــدد انجــام می شــود. 
همچنیــن در پایه هــای دیگــر قــرار اســت 
ــر، قصــه  ــوزش کامپیوت ــه داری، آم ــای خان مهارت ه
خوانــی، قصــه گویــی از طریــق رســانه ملــی آموزش 
داده شــود.گروه همــکاران شــامل مدیــران، آموزگان 
و راهبران آموزشــی هســتند کــه در راســتای تعمیق 
ــن  ــر والدی ــروه مهمت ــته و گ ــا گام برداش فعالیت ه
دانــش آمــوزان هســتند. انتظــار مــی رود تــا والدیــن 

ــد. ــی کنن ــودکان را بررس ــت ک فعالی

حسین زاده، شهردارجیرفت از اضافه شدن 2 ایستگاه آتش نشانی به شهر 
و خرید ماشین مدرن آتش نشانی خبر داد

کی بود، کی بود، من نبودم/ گمانه زنی برای 
واریزهای 50 میلیونی قلعه گنج ادامه دارد

کمپین گردشگری در 
کرمان راه اندازی می شود

ارتباط دانشگاه و صنعت 
در جنوب کرمان کلید خورد

 رییس کمیته امداد  واریز 50 میلیونی از سوی این نهاد را   رد، فرماندار قلعه گنج 
همچنان اظهار بی اطالعی از دلیل واریز  و بانک مرکزی حساب ها را مسدود کرد 

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
کرمان گفت: هنگامی که نگاه گردشگری در بین مسئوالن 

تغییر کند و موضوع گردشگری در اولویت دستگاه های 
دولتی قرار گیرد آنگاه این استان به عنوان هدف و مقصد 

گردشگری شناخته خواهد شد.فریدون فعالی افزود: پروژه 
های پیشتاز و شاخص شهرستان های استان شناسایی شده 

است که باغ موزه هرندی و باغ شاهزاده ماهان در کرمان از 
اولویت های این اداره کل برای ساماندهی هستند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان از 
آمادگی این سازمان برای همکاری هر چه بیشتر با بخش 

دانشگاهی خبر داد.مسلم مروجی ایجاد ارتباط بین صنعت 
و دانشگاه را از اولویت های مهم بخش صنعت دانست و گفت: 
معتقد هستیم فناوری، کمک کننده و نجات دهنده صنایع 
بزرگ کشور است و دانشگاه ها، مراکز علمی و پژوهشکده ها 
می توانند تاثیرگذارترین نقش را در این زمینه داشته باشند.

او خواستار سوق دادن پایان نامه های دانشگاهی به بخش 
کولرهای خودرو   ویروس کرونا  را منتشر می کنندصنعت و معدن شد تا شاهد اثرات مثبت این مهم باشیم.

اصغــر  علــی 
ه  ا خــو خیر

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 
جیرفت گفت: افزایش مــوارد مرگ و 
میر ناشــی از کرونا، عدم رعایت فاصله 
گذاری اجتماعی بــه خصوص در اداره 
ها و بی توجهی به موارد بهداشتی فاجعه 
آمیز می شود. وی اظهار کرد: بی شک 
هنگامی که موارد مثبت بیماری کرونا 
زیاد اســت موارد بدحال و بستری نیز 
بیشتر می شود تخت های بخش کرونای 
بیمارســتان های جیرفت و کهنوج پر 
شــده اســت و با افزایش بار بیماری، 
کار همــکاران ما در مراکــز غربالگری 
و بیمارســتان ها نیز خیلی زیاد شــده 
و رســیدگی به بیماران ممکن اســت 

خستگی آور باشد.

صفحه 3 را 
بخوانید

افزایش قربانیان 
کرونا در استان 

هر 33 ثانیه یک  مبتال
بنا بــر آمارهای 
غیررسمی که به 

کاغذ وطن رسیده است ، در 24 ساعت 
گذشــته،138 ابتال جدید به کرونا در 
استان شناسایی شده است و همچنین 
در سراسر اســتان 23بیمار جدید به 
دلیل کرونا بستری شدند و6 مورد فوتی 
هم در سراسر استان به دلیل کرونا رخ 
داده است.21 مورد حوزه علوم پزشکی 
کرمان، 2 مورد در حوزه علوم پزشکی 
رفسنجان است. براساس گزارش علوم 
پزشکی جیرفت در 24 ساعت گذشته2 
نفر دیگر درجنوب  اســتان کرمان به 
دلیل ابتال به کرونا فــوت کردند .ایرج 
حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت، 
در نشست خبری ای که دیروز برگزار 
شد ، با بیان اینکه هر 13 دقیقه، یک نفر 
بر اثر کرونا در کشور فوت می کند، گفت: 
هر 33 ثانیه نیز یک نفر در ایران به این 
بیمــاری مبتال می شــود. این موضوع 
زنگ خطری برای رعایت فاصله گذاری 

اجتماعی بیشتر است.

صفحه 1 را 
بخوانید
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حذف فضای سبز میدان توحید )ارگ( یا طراحی آن برای جذب آب های سطحی
در نشست بررسی طرح ساماندهی آب های سطحی میدان توحید )ارگ( مطرح شد:

در نشست بررسی طرح ساماندهی آب های 
سطحی میدان توحید )ارگ( حذف فضای 
سبز میدان توحید )ارگ( یا طراحی آن 
برای جذب آب های سطحی مورد بررسی 

قرار گرفت.
به گزارش کرمان آنالین، سید مهران 
عالم زاده در نشست بررسی طرح ساماندهی 
آب های سطحی میدان ارگ که ظهر 
امروز و با حضور سرپرست معاونت های 
حمل ونقل و امور زیربنایی و خدمات شهری 
شهرداری و مشاور طرح برگزار شد، با تأکید 
بر این که در طراحی فضاهای شهری باید 
اقلیم شهر را در نظر بگیریم، افزود: نگرانی 
ما این است که با حذف فضای سبز موجود 

در میدان ارگ، حساسیت هایی ایجاد شود؛ 
چراکه چشم مردم به دیدن این فضای سبز 

عادت کرده است.
وی خطاب به مشاور طرح ادامه داد: اگر 
امکان استفاده از فضای سبز برای انباشت 
آب های سطحی در میدان وجود دارد، 
چگونگی اجرای آن را بررسی و اعالم کنید.

شهردار کرمان یادآور شد: اجرای برخی 
طرح ها با وجود کارشناسی و علمی بودن، 
به دلیل این که مردم به وضعیت موجود 
-هرچند اشتباه- عادت کرده اند، موجب 

بروز واکنش های منفی می شود.
عالم زاده افزود: برخی فضاهای شهری 
در برهه ای از تاریخ به گونه ای اشتباه و 

حتی خالف اقلیم و فرهنگ جامعه تغییر 
داده شده اند که موجب تغییر نگاه و ذائقۀ 
مردم نیز شده و در این موارد باید با ظرافت 

بیشتری اقدام شود.
شهری  خدمات  معاونت  سرپرست 
شهرداری نیز در این نشست گفت: می توان 
با طراحی باغچه و فضای سبزی که زیر آن 
زه کش باشد، عالوه بر زیباسازی محیط، به 
جذب آب های سطحی میدان کمک کرد.

ایمان سیف الهی افزود: طبق گفتۀ مشاور 
طرح در رابطه با اختصاص 12 مترمربع 
معبر به عبور دوچرخه و کالسکه، نیاز به 
مرزبندی و تعریف حدود رفت وآمد آن ها 
دارد تا عابری که فقط می خواهد از آن جا 

عبور کند، احساس امنیت داشته باشد.
سرپرست معاونت حمل ونقل و امور 
زیربنایی شهرداری نیز در این نشست 
خاطرنشان کرد: بارندگی های سال گذشته، 
ما را در چند نقطه از شهر دچار مشکل کرد 

که یکی از آن ها میدان ارگ بود.
مهدی نیکویی بیان کرد: حدود 12 چاه 
جذبی در میدان ارگ وجود دارد. برای 
ایجاد کانالی که آب های سطحی به آن 
هدایت شوند، نیم متر از پیاده رو و نیم متر 
از سواره گرفته می شود و چاه های جذبی 

موجود حفظ می شوند.
در ادامه، مشاور در خصوص نحوۀ اجرای 

طرح توضیحاتی ارایه کرد.

آگهی مزایده )اجاره(
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان جیرفت در نظر دارد تعداد: یک باب کلینیک رفاهی واقع در خیابان شفا  ،پارکینگ واقع درخیابان 

یکطرفه و اراضی مزروعی هنرستان کشاورزی واقع در دوساری با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )setadiran.ir( و با شماره مزایده: 1001) شماره سیستمی( به صورت الکترونیکی به اجاره برساند0

زمان انتشار درسایت تاریخ :4/8/ 99ساعت :10صبح - مهلت دریافت اسناد مزایده تاریخ :99/4/21ساعت :12
تاریخ بازدید :  99/4/9- آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت  تاریخ :99/4/21ساعت :14 
زمان بازگشایی تاریخ :  99/4/22 ساعت : 10صبح   -زمان اعالم به برنده تاریخ :99/4/23

ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد :
1-برگزاری مزایده صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده ) در 
صورت وجود هزینه مربوطه ( پرداخت تضمین شرکت در مزایده ) ودیعه ( ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکات ، اعالم برنده ، و واریز وجه 

مزایده در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.
2-پیشنهاد می گردد قبل از ارائه پیشنهاد از موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.

3- عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی ) توکن ( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند :
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : 41934 – 021

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ، در سایت سامانه ) www.setadiran.ir( بخش » ثبت نام / پروفایل مزایده گر « موجود است.
4- هزینه نشر آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد.

5- آموزش و پرورش در رد و پذیرش پیشنهادات مختار می باشد.
6- به پیشنهادات مبهم ، مشروط ، مخدوش ، فاقد ضمانت نامه و پیشنهاداتی که خارج از مهلت قانونی ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7- ارائه تضمین معتبر مطابق با اسناد مزایده الزامی می باشد.
8-شماره تماس اداره آموزش وپرورش شهرستان جیرفت واحد کارپردازی :03443210380

روابط عمومی اداره آموزش وپرورش جیرفت

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای
دستگاه مزایده گذار: آموزش و پرورش عشایری استان کرمان

روابط عمومی اداره آموزش وپرورش

شماره 99-1

موضوع مزایده: اجاره سالیانه )3 سال(
1- یک باب مغازه تجاری واقع در شهرستان کهنوج میدان شهید شهسواری جنب مدرسه شبانه روزی حضرت زهرا.

2- یک باب نانوایی واقع در بخش دولت آباد اسـفندقه شهرسـتان جیرفت خیابان شـهید خسـرو شـمس الدينی جنب 
ابوالفضل. مسجد 

٣- بک باب مغازه تجاری واقع در شهرستان رابر نبش سه راه روستای اسالم آباد و قنات ملک. 
مهلت و نحوه دریافت اسناد مزایدد: از تاریخ درج آگهی به مدت 4 روز از طریق سامانه ستاد ایران 

مهلت تکمیل و تحویل اسناد مزایده: حداکثر تا ساعت 18 مورخ 1399/4/11از طریق سامانه ستاد ایران 
جهت دریافت اسناد مزایده و سایر اطالعات مورد نیاز به سامانه ستاد ایران به آدرسsetadiran.ir مراجعه شود.

شناسه آگهی: 893972 اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

آگهی مزایده عمومی فروش امالک و مستغالت
اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان در نظر دارد امالک و مستغالت تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده 

را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  )Setadiran.ir(  و با شماره مزایده 2099003771000001به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

تاریخ انتشار:1399/04/09  مهلت دریافت اسناد مزایده:) 1399/04/17( )تاریخ و ساعت (14 تاریخ بازدید: 1399/04/10
مهلت ارسال پیشنهاد:  )1399/04/28 ( تاریخ و ساعت )14 ( تاریخ بازگشایی: 1399/04/29 تاریخ اعالم به برنده: 1399/04/29

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1(برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیندمزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده) در صورت 

وجود هزینه مربوطه( پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه( ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران

محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.

2(کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.

3(عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن ( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند :

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه ) www.setadiran.ir ( بخش “ ثبت نام/پروفایل مزایده گر ” موجود است.

بهای کارشناسی هر مساحتشماره پالكکاربریشهرستانردیف
متر مربع )ریال(

بهای کارشناسی کل 
)قیمت پایه - لاير(

مبلغ تضمین شرکت 
در مزایده )ریال(

272/45700/000/0001/907/150/000100/000/000پالک 6691 فرعی از 706 اصلی بخش 45 کرمانمسکونیجیرفت1

مسکونیعنبرآباد2
پالک 2699 فرعی مجزی شده از 2646 

فرعی از 50 اصلی بخش 45 کرمان
249/83950/000237/338/50015/000/000

مسکونیعنبرآباد3
پالک 2704 فرعی مجزی شده از 2646 

فرعی از 50 اصلی بخش 45 کرمان
294/42650/000191/370/00010/000/000

247/72850/000210/562/00015/000/000پالک 101 از 44 اصلی بخش 45 کرمانمسکونیعنبرآباد4

مسکونیعنبرآباد5
پالک 167 فرعی مجزی شده از 53 فرعی از 

44 اصلی بخش 45 کرمان
210950/000199/500/00010/000/000

مسکونیعنبرآباد6
پالک 1764 فرعی مجزی شده از 17 فرعی 

از 50 اصلی بخش 45 کرمان
3251/150/000373/750/00020/000/000

لیست امالک مورد مزایده

نوبت دوم

بنا بر آمارهای غیررسمی که به کاغذ وطن 
رسیده است ، در 24 ساعت گذشته،138 
ابتال جدید به کرونا در استان شناسایی 
شده است و همچنین در سراسر استان 

23بیمار جدید به دلیل کرونا بستری شدند 
و6 مورد فوتی هم در سراسر استان به دلیل 
کرونا رخ داده است.21 مورد حوزه علوم 
پزشکی کرمان، 2 مورد در حوزه علوم پزشکی 

رفسنجان است. براساس گزارش علوم 
پزشکی جیرفت در 24 ساعت گذشته2 نفر 
دیگر درجنوب  استان کرمان به دلیل ابتال به 
کرونا فوت کردند .ایرج حریرچی، معاون کل 

وزارت بهداشت، در نشست خبری ای که 
دیروز برگزار شد ، با بیان اینکه هر 13 دقیقه، 
یک نفر بر اثر کرونا در کشور فوت می کند، 
گفت: هر 33 ثانیه نیز یک نفر در ایران به 
این بیماری مبتال می شود. این موضوع زنگ 
خطری برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی 

بیشتر است.

افزایش قربانیان کرونا در استان/ هر 33 ثانیه یک مبتال
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قاتل فراری به دام افتاد 
زنی که پس از قتل شوهر خود در شهرستان سیرجان استان کرمان، به 

مدت 6 ماه فراری بود در کنارک دستگیر شد.
ســرهنگ ابراهیم مالشــاهی رئیس پلیس آگاهی استان سیستان 
و بلوچستان گفت: در دیماه ســال قبل زنی 24 ساله در شهرستان 
سیرجان استان کرمان همسر 35 ســاله خود را به دلیل اختالفات 
خانوادگی مصموم و به قتل می رســاند.او افزود: این زن، پس از قتل 
همسر خود با همکاری مردی 32 ساله جسد همسرش را به بیابان های 
حومه شهر سیرجان انداخته و با کمک این فرد از طریق مزر های شرقی 
به کشور پاکستان متواری می شود.رئیس پلیس آگاهی استان سیستان 
و بلوچستان تصریح کرد: متهم پس از مدتی اقامت در کشور پاکستان 
مجددا با مشخصاتی جعلی از طریق مرز های آبی وارد کشور شده و در 

شهرستان کنارک مخفی می شود.
سرهنگ مالشاهی گفت: در نهایت چند روز قبل با دریافت گزارشی از 
پلیس آگاهی استان کرمان مبنی بر اختفاء این زن قاتل در شهرستان 
کنارک موضوع در دســتور کار تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی این 
شهرســتان قرار گرفت.او افزود: ماموران دایره مبارزه با جرائم جنائی 
پلیس آگاهی کنارک با یک ســری تحقیقات گسترده میدانی محل 
اختفاء متهم را در یکی از رو ســتا های شهرستان شناسایی و پس از 
هماهنگی قضائی با کمک مأموران نسوان روز گذشته او را پس از 6 ماه 
فرار دستگیر کردند.رئیس پلیس آگاهی استان سیستان و بلوچستان 
خاطر نشان کرد: متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی استان 

کرمان معرفی شد.

مدیرعامــل موسســه خیریــه ثامن 
بیماری های

الحجــج )ع( بیمــاران خــاص خاص
اســتان کرمــان گفــت: 12 پزشــک 
کشــورمان که هــم اکنــون مقیــم آمریــکا، آلمان 
ــروه  ــور در کارگ ــرای حض ــتند ب ــترالیا هس و اس
پیشــگیری از بیمــاری هــای این مجموعــه اعالم 
آمادگــی کردنــد. بــه گــزارش ایرنا، علی شمســی 
نیــا روز شــنبه در آییــن بازدیــد فرمانده قــرارگاه 
منطقــه ای جنــوب  شــرق ارتــش جمهــوری 
اســالمی ایــران از موسســه خیریــه ثامــن الحجج 
)ع( بیمــاران خــاص و مرکــز پیشــگیری 
دارالشــفای امــام رضــا کرمــان افــزود: امیدواریــم 
در ســال جــاری شــاهد شــکوفایی بســیار 
مانــدگاری در زمینه پیشــگیری از بیمــاری ها در 
اســتان کرمــان باشــیم. وی بــا اشــاره بــه انعقــاد 
ــه  ــتی و موسس ــازمان بهزیس ــن س ــرارداد بی ق
خیریه بیمــاران خــاص در راســتای اجــرای طرح 
هــای پیشــگیری از بیمــاری هــا اظهــار داشــت: 
اکنــون نیــز آمادگــی تعامــل بــا مجموعــه ارتش 
جمهــوری اســالمی ایــران را داریم.شمســی نیــا 
ــه  ــه خیری ــا موسس ــش ب ــه ارت ــم نام ــه تفاه ب
ــرد و  ــاره ک ــان اش ــتان کرم ــاص اس ــاران خ بیم
ــران در زمینه  گفت: ارتش جمهــوری اســالمی ای
هــای مختلــف ســاخت و ســاز و ســایر اقدامــات 
ــالم  ــان اع ــاران خــاص و ســخت درم ــرای بیم ب
ــر  ــر دارد و امی ــه جــای تقدی ــد ک ــی کردن آمادگ
معمارباشــی بــا روحیــه بلنــد در امــر پیشــگیری 
ــه  ــدند. وی ب ــه ش ــه خیری ــن موسس ــوق ای مش
کمــک هــای نهادهــای مختلــف از جملــه ارتش، 
ســپاه، نیروی انتظامی و ســایر ارگان هــا در زمان 
ــاران  ــه بیم ــه خیری ــه موسس ــا ب ــیوع کرون ش
ــرد:  ــح ک ــاره و تصری ــان اش ــتان کرم ــاص اس خ
این اقدامــات جلــوی پیشــامد مشــکالت را برای 
بیــش از 10 هــزار بیمــار گرفت کــه جــای تقدیر 
ــت تدبیر و  دارد.وی همچنیــن گفــت: اخیــرا دول
امیــد و مجلــس شــورای اســالمی اجــرای طــرح 
پیشــگیری از بیمــاری هــا را مصــوب کــرده اند و 
اســتان کرمــان بــا وجــود دارالشــفای امــام رضــا 
)ع( و جمــع آوری تیــم پزشــکی مجــرب در ایــن 
عرصــه پیشــتاز است.شمســی نیــا ادامــه داد: بــا 

ــان،  ــا اســتاندار کرم ــی کــه ب ــه مذاکرات توجــه ب
ــردم  ــدگان م ــکی و نماین ــوم پزش ــگاه عل دانش
کرمــان و راور در مجلــس شــورای اســالمی انجام 
شــد ایــن طــرح بــزودی در دارالشــفای امــام رضا 
)ع( اجــرا مــی شــود و بهزیســتی و کمیتــه امداد 
ــن طــرح اســتقبال  ــز از ای ــی )ره( نی ــام خمین ام
ــی  ــالق کرمان ــکان خ ــت: پزش ــد.وی گف کردن
ــرح  ــت از ط ــتای حمای ــترالیا در راس ــم اس مقی
ــام  ــفای ام ــا در دارالش ــاری ه ــگیری از بیم پیش
ــکاری دادند.مدیرعامل انجمن  ــول هم رضا )ع( ق
بیماران کلیــوی اســتان کرمــان افــزود: مقدمات 
طــرح پیشــگیری از بیمــاری هــا بــزودی در 
دارالشــفای امــام رضا )ع( بــه عنــوان مجموعه ای 
ارزشــمند در کرمــان فراهــم خواهــد شــد.وی بــا 
بیــان اینکه خیریــن زیــادی بــه منظور پیشــبرد 
اهــداف و همــکاری در طــرح پیشــگیری از 
بیمــاری هــا در دارالشــفای امــام رضــا )ع( اعــالم 
آمادگــی کــرده انــد از خیرین و مــردم کرمــان به 
دلیــل حمایــت و همــکاری همــه جانبــه تقدیــر 
ــگیری از  ــرح پیش ــرای ط ــا اج ــی نی کرد.شمس
بیمــاری هــا را حرکتــی بــزرگ و مانــدگار عنوان 
و تصریــح کــرد: 35 هــزار متــر مربــع ســالمت در 
بخــش بیمــاران خــاص اســتان کرمــان بــا کمک 
خیریــن و حمایــت مســئوالن آمــاده بهــره 
بــرداری اســت.وی بــا اشــاره بــه اینکــه عملیــات 
ــال 85  ــا )ع( از س ــام رض ــفای ام ــی دارالش اجرای

ــه  ــرا وقف ــد اج ــی در رون ــه دالیل ــده و ب ــاز ش آغ
پیــش آمــد تصریــح کــرد: اکنــون ایــن طــرح در 
ــر  ســه فــاز در تجهیــز اســت و تاکنــون افــزون ب
هفــت میلیــارد تومــان بــرای اجــرای ایــن طــرح 
ســالمت محــور و خیــر ســاز هزینــه شــده و برای 

ــت. ــان اس ــارد توم ــد 15 میلی ــل، نیازمن تکمی
مدیرعامــل موسســه خیریــه ثامــن الحجــج )ع( 
بیمــاران خــاص اســتان بــا بیــان اینکه تعــدادی 
از خیریــن از جملــه خانــواده جانباز مرحــوم حاج 
ابراهیــم نقــوی تجهیــز دارالشــفای امام رضــا )ع( 
کرمــان را تقبــل کــرده انــد از همســر و فرزنــدان 
ــه دلیــل همراهــی در ســاخت ایــن  ایــن خیــر ب
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــر کــرد.وی ب مجموعــه تقدی
زمیــن دارالشــفای امــام رضــا )ع( از طــرف 

مرحــوم جلیــل مظهــری اهدا شــده اســت گفت: 
ــان  ــارد توم ــا 15 میلی ــون 10 ت ــن اکن ــن زمی ای
قیمــت دارد.شمســی نیــا با بیــان اینکــه عملیات 
اجرایــی فاز نخســت دارالشــفای امــام رضــا )ع( از 
ــار  ــاز شــده اســت اظه ــدای ســال جــاری آغ ابت

داشــت: یکــی دیگــر از خیریــن بــه نــام مرحومه 
مریــم عبدالرحمانــی منزلــی را در خیابــان شــفا 
اهــدا کــرد کــه تبدیــل بــه احســن شــد و بــرای 
ــد  ــرار خواه ــتفاده ق ــورد اس ــاران ام اس م بیم
گرفــت.وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای ســاخت و 
تجهیــز دارالشــفای امــام رضــا )ع( از کمــک های 
مردمــی اســتفاده شــده اســت گفــت: اســتاندار 
کرمــان نیز ایــن مجموعــه را مــورد حمایــت قرار 
ــا بیــان اینکــه بیــش از  داده است.شمســی نیــا ب
200 میلیــارد تومــان بــرای احــداث دارالشــفای 
امــام رضــا )ع( هزینــه شــده اســت تصریــح کرد: 
افــزون بــر 6 هــزار بیمــار تاالســمی، کلیــوی و ام 
اس در اســتان کرمــان تحــت حمایــت قــرار دارد.
شمســی نیا گفــت: کلینیــک تخصصی بیمــاران 
ــا  ــان و ب ــن شــهر کرم خــاص در چهــار راه خیری
هشــت هزار متــر مربــع زیربنــا در حال احــداث و 
ــاران کلیوی  ــت.مدیرعامل انجمن بیم تجهیز اس
اســتان کرمــان تصریــح کــرد: فــاز دوم 
کلینیک هــای تخصصی بیمــاران خــاص مربوط 
به بیمــاران کلیوی اســت کــه قــرار اســت در این 
ــوی  ــون و کلی ــار خ ــی، فش ــاران دیابت ــاز بیم ف
ــات  ــت: اقدام ــد.وی گف ــت کنن ــات دریاف خدم
خوبــی در کلینیــک تخصصــی بیمــاران کلیــوی 
ارائــه می شــود به طــوری کــه بیمــاران پیونــد در 
همیــن کلینیــک بــا انجــام اقدامــات تخصصی و 

آموزشی برای پیوند کلیه آماده می شوند.

میراث  کل  مدیر  ایسنا/کرمان 
میراث

صنایع فرهنگی و  گردشگری  فرهنگی، 
دستی استان کرمان گفت: هنگامی 
که نگاه گردشگری در بین مسئوالن تغییر کند و 
موضوع گردشگری در اولویت دستگاه های دولتی 
قرار گیرد آنگاه این استان به عنوان هدف و مقصد 
گردشگری شناخته خواهد شد.فریدون فعالی 
شنبه هفتم تیرماه در دیدار با نایب رییس مجمع 
نمایندگان استان کرمان با بیان اینکه در هر نقطه از 
استان کرمان شاهد ظرفیت های گردشگری 
منحصربفردی هستیم، افزود: پروژه های پیشتاز و 
شاخص شهرستانهای استان شناسایی شده است 
که باغ موزه هرندی و باغ شاهزاده ماهان در کرمان 
از اولویت های این اداره کل برای ساماندهی 
هستند.وی با اشاره به اینکه از 22 اثر ثبت جهانی 
کشور۷ اثر آن در استان کرمان قرار دارد، افزود: 
امیدواریم بتوانیم با همکاری مسئوالن استانی 
برای این ۷ اثر جهانی برنامه ریزی کرده و اعتبارات 
مورد نیاز برای ساماندهی آنها جذب کنیم.فعالی با 
بیان اینکه صنعت گردشگری کرمان آسیب 
شناسی شده است، افزود: باید صنعت گردشگری 
محور توسعه استان قرار گیرد و به صورت مشخص 
معین اقتصادی برای آن تعریف شود.مدیرکل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
کرمان با اشاره به اینکه به زودی جاذبه های 
گردشگری استان کرمان از طریق راه اندازی 
کمپین گردشگری معرفی خواهند شد، افزود: این 

کمپین گردشگری با استفاده از ابزارهای و شیوه 
های مختلف اطالع رسانی به معرفی ظرفیت ها و 
داشته های این استان خواهد پرداخت.فعالی با 
بیان اینکه نمایندگان مجلس به خودی خود یک 
نوع ابزار اطالع رسانی در مجلس شورای اسالمی 
هستند، افزود: حضور هریک از نمایندگان در 
مجلس شورای اسالمی برای توسعه صنعت 
گردشگری استان کرمان یک ظرفیت محسوب 
می شود.وی با اشاره به اینکه مجمع نمایندگان 
استان کرمان می تواند در توسعه گردشگری 
استان کرمان نقش مهمی را ایفا کند، عنوان کرد: 

باید از تجربیات و حمایت نمایندگان استان کرمان 
در برطرف کردن مشکالت و چالش های پیش 
روی صنعت گردشگری این استان استفاده کرد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی استان کرمان با اشاره به اینکه باید محیط 
جاذبه های گردشگری را توانمند ساخت، افزود: 
باغ موزه هرندی دارای ۷000 شی تاریخی است که 

برای استان کرمان اعتبار و ارزش محسوب می 
شود ولی متاسفانه به دلیل توانمند نبودن محیط 
آن تعداد گردشگران این جاذبه گردشگری بسیار 
محدود است.فعالی با بیان اینکه در حال حاضر 
بیش از 1۷00 میلیارد تومان سرمایه گذاری در 
بخش گردشگری استان کرمان انجام شده است، 
گفت: نباید نگاه منطقه ای به گردشگری داشت و 

براساس ظرفیت های گردشگری هر استان سرمایه 
گذاری الزم انجام گیرد.این مقام مسئول به قابلیت 
های صنایع دستی استان کرمان همچون گلیم و 
پته اشاره کرد و گفت: متاسفانه زنجیره ارزش در 
حوزه صنایع دستی به ویژه گلیم کامل نیست و 
صادرات صنایع دستی از خود استان کرمان انجام 
نمی شود.مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان کرمان خاطرنشان کرد: برخی 
از استان ها نداشته های تاریخی، فرهنگی و 
گردشگری خود را بزرگنمایی می کنند در حالیکه 
استان کرمان عاری از این داشته های گردشگری 
خاص و منحصربفرد مانند کویر لوت و منطقه 
گندم بریان است که هنوز نتوانستیم آنها را به 

خوبی معرفی کنیم.

اعالم آمادگی پزشکان مقیم خارج برای کمک 
به بیماری های خاص کرمان

مدیرکل میراث فرهنگی استان :

کمپین گردشگری در کرمان راه اندازی می شود

گزارش
ایرنا

کشاورزان کرمانی به ۸00 میلیارد 
تومان سرمایه ثابت نیاز دارند

رئیس جهاد کشاورزی شمال اســتان کرمان گفت: حدود 800 
میلیارد تومان ســرمایه ثابت و 810 میلیارد تومان ســرمایه در 
گردش در بخش کشاورزی شمال استان کرمان نیاز است.به گزارش 
خبرنگار مهر، عباس ســعیدی صبح شــنبه در نشست مشترک 
مدیران عامل بانک کشاورزی کشور با مجمع نمایندگان و مدیران 
بخش کشاورزی استان کرمان بیان داشــت: با توجه به تغییرات 

اقلیمی خسارات زیادی به بخش کشاورزی وارد شده است.
وی با اشــاره به خسارت وارده شــده با باغات پسته شمال استان 
کرمان افزود: حدود 212 هزار هکتار باغ پســته در شمال استان 
وجود دارد که در سال گذشــته با توجه به تغییرات اقلیمی تولید 
پسته در آن تا حدود بسیاری کاهش یافت ضمن اینکه آفات مهم 
موجب خسارت های فراوانی به بخش کشاورزی شده است که از 
آن جمله می توان به زنجره خرما اشاره کرد.رئیس سازمان جهاد 
کشاورزی شمال استان کرمان وی با بیان اینکه پسته کاران حدود 
500 میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز دارند، گفت: حدود 100 
هزار تن پسته از ســال قبل در انبارهای استان انباشته شده است 
ضمن اینکه کشاورزان به سرمایه در گردش احتیاج دارند.سعیدی 
با اشــاره به اینکه اســتان برای صادرات محصوالت کشاورزی به 
نقدینگی نیاز دارد، افزود: استان کرمان 400 میلیارد تومان سرمایه 

در گردش برای صادرات محصول پسته و خرما احتیاج دارد.
وی تصریح کرد: حدود 60 میلیارد تومان سرمایه در گردش برای 
گلخانه هایی که به تأمین بذر مشــغولند نیاز است همچنین در 
راستای احداث گلخانه های جدید نیز 300 میلیارد تومان اعتبار 
الزم است.رئیس سازمان جهاد کشاورزی شمال استان کرمان ادامه 
داد: حدود 800 میلیارد تومان سرمایه ثابت و 810 میلیارد تومان 
سرمایه در گردش در بخش کشــاورزی شمال استان کرمان نیاز 
است.سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود به بخش دامداری 
اشاره کرد و ابراز داشت: در سال های اخیر متأسفانه اعتبار زیادی به 
بخش دام اختصاص داده نشده ضمن اینکه برای تکمیل و احداث 

واحدهای دامی استان، 150 میلیارد تومان اعتبار الزم است.
وی ادامه داد: پیشــنهاد می کنم در راستای ســرمایه در گردش 
دامداری های شمال استان 150 میلیارد تومان تسهیالت به این 

بخش اختصاص یابد.

در پنجمین نشست شورای راهبردی جهش سازمانی و بررسی عملکرد، 
سرعت بخشیدن به فعالیتها و اقدامات منابع طبیعی  با محوریت جهش 

تولید مورد تاکید قرار گرفت .
به گزارش مرکز اطالع رسانی سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری 
کشور ، با توجه به نامگذاری سال 99 بعنوان سال جهش تولید  توسط 
مقام معظم رهبری وابالغ  سیاست های سال به عنوان خط و مشی 
حرکت در سال جاری ، مسعود منصور رئیس سازمان جنگلها ، مراتع 
و آبخیزداری کشور برنامه ها و تکالیف قانونی منابع طبیعی را در قالب 
9 طرح محوری با نام طرح 9 در 99 در سال جاری و با موضوع جهش 
سازمانی در دستور کار ستاد و ادارات کل منابع طبیعی استان ها قرار 
داد .منصور افزود : وزیر جهاد کشاورزی در تشریح برنامه ها و سیاست 
های وزارت جهاد کشاورزی در مجلس شورای اسالمی به پنج مورد از 
پروژه های اصلی و محوری سازمان جنگلها اشاره کرده که نقش اساسی 
در سال جهش تولید دارند .در این نشست مدیر کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان کرمان به همراه  معاونین اداره کل ، عملکرد منابع 
طبیعی استان را در بخش کاداستر اراضی ، جنگلکاری و مدیریت پارک 
های جنگلی و ذخیره گاهی و همچنین توسعه زراعت چوب و اخذ 
بهره مالکانه دولت را تشریح نمودند .نشست شورای راهبردی جهش 
سازمانی هر دو هفته یکبار تشکیل می گردد و مدیران منابع طبیعی 

استان ها میزان فعالیت ها و عملکرد استانی را گزارش می نمایند .

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان 
گفت: در کنار یک دستگاه قضایی مقتدر همواره 
پلیس مقتدر و کارآمد قرار دارد.دادخدا ساالری در 
نشست تعاملی شورای قضایی استان با فرماندهی انتظامی کرمان با 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیرماه به ویژه شهید مظلوم 
آیت اهلل بهشتی، افزود: عزت وسربلندی نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران مرهون تالش ها، رشادت ها وایثارگری های جانبازان 
و شهداء و رهنمودهای امام راحل)ره( و مقام معظم رهبری)مدظله 
العالی( می باشد.ساالری با اشاره به اینکه همگرایی و همدلی بسیار 
خوبی بین مجموعه های انتظامی و قضایی استان کرمان وجود 
دارد که باید روز به روز ارتقاء یابد و تالش نماییم نقاط ضعف برطرف 
گردد اعالم کرد: یکی از موضوعات مهم در دادستانی کرمان توجه به 
حقوق شهروندی و آموزش و تعلیم ضابطین دستگاه قضایی است.

وی ضمن تاکید بر اثرات ارزشمند تالش های مجموعه انتظامی 
استان در توسعه امنیت و پیشگیری از وقوع جرم، اظهار کرد: هر چه 
پلیس کارآمدتر و توانمندتر در اجرای وظایف خود اقدام کند، در 
سیستم قضایی آثار آن را خواهیم دید.این مقام قضائی ضمن تشکر 
از اقدامات شبانه روزی ناجا در جهت تامین امنیت جامعه، عنوان 
کرد: رفتارهای پلیس و دستگاه قضائی باید در جهت تقویت اعتماد 
عمومی باشد و ارتقای احساس عدالت و امنیت در جامعه در گروی 
همگرایی، همکاری، پشتیبانی و تعامل دستگاه قضایی و نیروی 
انتظامی است.دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان تاکید 
کرد: پلیس باید در مقابله با اشرار، برخورد قاطع و سخت داشته 
باشد و در مقابل با شهروندان جامعه با رحمت اسالمی و احترام 
برخورد کند.این مقام ارشد قضایی در استان کرمان با بیان اینکه 
امنیت زمانی در یک جامعه پایدار می ماند که قانون در آن جامعه 
نهادینه شده باشد،خاطر نشان کرد: پلیس در هر جامعه ای پیشانی 
آن نظام محسوب می شود و از اهمیت خاصی در جوامع برخوردار 
است، زیرا مقوله امنیت جایگاه واالیی دارد و پلیس ارمغان آور 

امنیت است.

ایرنــا - بخــش مجــازی ناشــنوایان کانــون 
پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان بــا رویکرد 
توســعه عدالــت فرهنگــی در این مرکــز فرهنگی 

ــید. ــرداری رس ــه بهره ب ــان ب در کرم
بــه گــزارش ایرنــا، بــا راه انــدازی ســامانه مرکــز مجــازی کانون 
ــازی  ــای مج ــان، دوره ه ــودکان و نوجوان ــری ک ــرورش فک پ
ویــژه ی کــودکان و نوجوانــان دارای محدودیت شــنوایی برگزار 

می شــود.
نخســتین دوره ایــن کارگاه هــا در 2 رشــته »نوشــتن خــالق« 
ــان اشــاره برگــزار می شــود و در صــورت  ــا زب و »کاردســتی« ب
ــن فعالیت هــا افزایــش  اســتقبال مخاطبــان تعــداد و تنــوع ای

ــت. ــد یاف خواه
ــرای  ــگان اســت و عالقه منــدان ب ــن دوره هــا رای ــام در ای ثبت ن
دریافــت اطالعــات و ثبت نــام تــا 15 تیــر 1399 می تواننــد بــه 
پایگاه مجــازی کانون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان به 

ــه کنند. نشــانی kpf.ir مراجع
در دوره »نوشــتن خــالق« کــودکان و نوجوانــان ناشــنوا پس از 
ــد  ــف داستان نویســی، می توانن ــا ســبک های مختل آشــنایی ب
ــرده و آن را  ــاب ک ــود انتخ ــتان  خ ــرای داس ــی ب ــای ناب ایده ه
ــت  ــن فعالی ــد. در ای ــتان کنن ــه داس ــل ب ــرورش داده و تبدی پ
ــد  ــه آســانی بتوانن ــان ب ــا آن ــد ت ــی ایجــاد می کن ــی فضای مرب
ــل  ــند و از عم ــود را بنویس ــکار خ ــات و اف ــاهدات، احساس مش

ــد. ــذت ببرن نوشــتن ل
ــی  ــای ادب ــدن متن ه ــر خوان ــالوه ب ــاس، ع ــن اس ــر همی ب
از ســوی مربــی ادبــی مراحلــی همچــون »پــرورش 
ــی«،  ــزار کار ادب ــوان اب ــه عن ــه ب ــا کلم ــنایی ب ــواس«، »آش ح
ــاهده  ــتن«، »مش ــرای نوش ــی ب ــت و آمادگ ــرورش خالقی »پ
و خاطره نویســی« و »پــرورش تــوان نوشــتاری« در کارگاه 

»نوشــتن خــالق« اجــرا می شــود.
در کارگاه »کاردســتی« نیز نوجــواِن دارای محدودیت شــنوایی 
ــود را  ــت خ ــوه خالقی ــا ق ــد ت ــتی می اندیش ــق کاردس از طری
رشــد دهــد و بــه آســانی ذهــن خــود را بــارور ســازد. همچنین 
نوجــوان ناشــنوا می آمــوزد بــا بهره گیــری از ابزارهــای در 

دســترس بــه خلــق آثــار دســت بزننــد.
یــادآوری می شــود ثبت نــام دوره هــای آمــوزش مجــازی 
ــا و  ــب فعالیت ه ــانی kpf.ir در قال ــه نش ــون ب ــگاه کان در پای
ــی از  ــی و اجتماع ــری، فرهنگ ــی، هن ــوع ادب ــای متن کارگاه ه
ــه دارد. ــر 1399 ادام ــا 15 تی ــاز شــده اســت ت ــر آغ پنجــم تی

طــی مراســمی دو واحــد آموزشــی عشــایری در 
ــور  ــا حض ــت ب ــتان جیرف ــع شهرس ــفندقه از تواب شهراس
ــان و  ــتان کرم ــایری اس ــرورش عش ــوزش و پ ــس آم رئی
جمعــی از مــردم و مســئوالن افتتــاح شــد.به گــزارش اداره 
اطــالع رســانی و روابــط عمومــی آمــوزش و پرورش اســتان 

کرمــان مــدارس عشــایری یــک کالســه "خاتــم الرســول" و دو کالســه "قداســت" در 
بخــش اســفندقه از توابــع شهرســتان جیرفــت افتتــاح شد.شــایان ذکر اســت: دبســتان 
هــای دو کالســه قداســت و یــک کالســه خاتــم الرســول ) ص( بــا زیربنــای بــه ترتیــب 
ــال از  ــون ری ــت میلی ــارد و دویس ــر 8 میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــع و ب 120 و ۷5 مترمرب
محــل اعتبــارات تخریــب و بازســازی مــدارس خشــت و گلــی بــه بهره بــرداری رســید.
الزم بــه ذکــر اســت؛ ایــن مــدارس داری کالس درس و یــک خانــه معلــم مــی باشــند.

2 واحد آموزشی عشایری در شهراسفندقه 
جیرفت افتتاح شد

رییس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت با اشاره به تصویب سه طرح 
پژوهشی محصول محور در این مجموعه گفت: برای رفع نیازهای جامعه 
از پژوهشگران خالق و طرح های فناورانه آن ها حمایت می کنیم.دکتر 
اصغر مکارم روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بر حمایت از طرح های 
فناورانه تاکید کرد و گفت: تالش هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی 

جیرفت در سیاست گذاری و همچنین حمایت از اساتید و دانشجویان در راستای تولید محصوالت 
دانش بنیانی است که برای رفع نیازهای منطقه و کشور تولید شود.دکتر اصغر مکارم افزود: یکی از 
برنامه های دانشگاه علوم پزشکی جیرفت حرکت به سوی دانشگاه کارآفرین است چرا که این مهم 
با سوق دادن پژوهش های کاربردی اساتید، پرسنل و دانشجویان به سمت برطرف کردن مشکالت 
منطقه محقق می شود.وی گفت: با تکیه بر توان داخلی، کمبودها را جبران و از خروج سرمایه های ملی 

جلوگیری می کنیم و امیدواریم این مسیر تا خودکفایی کامل با شتاب بیشتری پیش رود.

3 طرح پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی
 جیرفت پذیرفته شد

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان از آمادگی این 
سازمان برای همکاری هر چه بیشتر با بخش دانشگاهی خبر داد.
مسلم مروجی ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه را از اولویت های 
مهم بخش صنعت دانست و گفت: معتقد هستیم فناوری، کمک 
کننده و نجات دهنده صنایع بزرگ کشور است و دانشگاه ها، مراکز 

علمی و پژوهشکده ها می توانند تاثیرگذارترین نقش را در این زمینه داشته باشند.او خواستار سوق 
دادن پایان نامه های دانشگاهی به بخش صنعت و معدن شد تا شاهد اثرات مثبت این مهم باشیم.

مروجی اظهار داشت: تفاهم نامه ارتباط دانشگاه و صنعت بین دانشگاه علوم پزشکی جیرفت و 
سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان برای نخستین بار در تاریخ این منطقه رقم خورد لذا 
امیدواریم شاهد اثرات خوب این حرکت باشیم.معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی 

جیرفت هم گفت: واحد ارتباط با صنعت این دانشگاه به تازگی راه اندازی شده است.

ارتباط دانشگاه و صنعت در جنوب کرمان
 کلید خورد

برخورد قاطع و سخت 
پلیس با اشرار

بخش مجازی ناشنوایان کانون 
پرورش فکری کرمان افتتاح شد

خبر

خبر

سرعت بخشیدن به اقدامات منابع 
طبیعی با محوریت جهش تولید

فعالی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 1۷00 میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخش گردشگری استان 
کرمان انجام شده است، گفت: نباید نگاه منطقه ای به گردشگری داشت و براساس ظرفیت های گردشگری 
هر استان سرمایه گذاری الزم انجام گیرد.این مقام مسئول به قابلیت های صنایع دستی استان کرمان 
همچون گلیم و پته اشاره کرد و گفت: متاسفانه زنجیره ارزش در حوزه صنایع دستی به ویژه گلیم کامل 

نیست و صادرات صنایع دستی از خود استان کرمان انجام نمی شود.

خبرخبرخبر

علی اصغـر خیرخـواه گفت: افزایـش موارد 
مـرگ و میـر ناشـی از کرونـا، عـدم رعایت 
فاصلـه گـذاری اجتماعـی به خصـوص در 
اداره هـا و بـی توجهی بـه موارد بهداشـتی 
فاجعـه آمیز می شـود.به گـزارش خبرنگار 
خبرگـزاری شبسـتان از کرمـان جنـوب، 
»علی اصغـر خیرخـواه« از انفجـار بیماری 
کرونـا در جنـوب کرمـان خبـر داد و گفت: 
افزایش مـوارد مرگ و میـر ناشـی از کرونا، 
عـدم رعایـت فاصلـه گـذاری اجتماعی به 
خصـوص در اداره ها و بی توجهـی به موارد 
بهداشـتی فاجعـه آمیـز مـی شـود.معاون 
بهداشـت دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت 
بیـان کـرد: تقریبـا ظرفیـت بخـش هـای 
کرونـا بیمارسـتان هـای امـام خمینـی 
)ره( جیرفـت و بیمارسـتان 12 فروردیـن 
کهنـوج تکمیـل شـده اسـت.وی اظهـار 
کرد: بـی شـک هنگامی کـه مـوارد مثبت 
بیمـاری کرونـا زیـاد اسـت مـوارد بدحال 
و بسـتری نیـز بیشـتر می شـود بنابرایـن 
تخت هـای بخـش کرونـای بیمارسـتان 
هـای جیرفـت و کهنـوج پر شـده اسـت و 
بـا افزایـش بـار بیمـاری، کار همـکاران ما 
در مراکـز غربالگـری و بیمارسـتان ها نیـز 
خیلی زیـاد شـده و رسـیدگی به بیمـاران 
ممکن است خسـتگی آور باشـد.خیرخواه 
اضافـه کـرد: فـوت چنـد بیمـار کرونایـی 
در جنـوب کرمـان بـدون سـابقه بیمـاری 
زمینـه ای، خبـر از وضعیت بحرانـی دارد و 
متاسـفانه مـوارد جدیـد بیمـاری کرونا در 
جنوب اسـتان افزایـش یافته اسـت.معاون 
بهداشـت دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت 
ابـراز کـرد: دلیل اصلـی افزایـش مبتالیان 
بـه کرونـا، جـدی نگرفتن ایـن بیمـاری و 
رعایت نکردن مسـائل بهداشـتی، شـرکت 
در اجتماعـات، مراسـم های عروسـی و عزا 
و دید و بازدیدهای خانوادگی اسـت.وی در 
خاتمه تاکید کرد: تا ریشـه کنی کووید 19 
در منطقـه باید کلیه افـراد را ناقـل بیماری 
و فضاهـا را نیـز آلـوده فـرض کنیـم و برای 
عبور از بحـران، همه مـردم باید هشـدارها 
را جدی تـر بگیرند و مهمانی هـا، تجمعات، 

مراسـم عروسـی و عـزا را تعطیـل کنند.

خطر تعطیلی کشاورزی 
بیخ گوش جنوب

جنـوب  جهادکشـاورزی  رییـس 
اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه شـیوع 
ویـروس کرونـا و تاثیـر آن در بخـش 
هـای مختلـف کشـور گفـت: بـه خاطر 
مسـایل بازار، امسـال میـزان نقدینگی 
کشـاورزی در جنـوب اسـتان نزدیـک 
بـه صفر اسـت کـه انتظـار داریـم بانک 
کشـاورزی در تامیـن نقدینگی بـه این 
بخش کمـک کنـد و اگـر کمک نشـود 
کشـاورزی جنـوب تعطیـل خواهـد 
شد.سـعید برخـوری هفتـم تیرمـاه در 
نشسـت مشـترک مدیران عامـل بانک 
کشـاورزی کشـور با مجمع نمایندگان 
بخـش  مدیـران  و  کرمـان  اسـتان 
کشـاورزی شـمال و جنـوب اسـتان 
گفت: نوع کشـاورزی در جنوب اسـتان 
کرمان پر ریسـک اسـت و امسـال سال 
بـد کشـاورزی در جنـوب اسـتان بوده 
اسـت.رییس جهادکشـاورزی جنـوب 
اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه شـیوع 
ویـروس کرونـا و تاثیـر آن در بخـش 
هـای مختلـف کشـور گفـت: بـه خاطر 
مسـایل بازار، امسـال میـزان نقدینگی 
کشـاورزی در جنـوب اسـتان نزدیـک 
بـه صفر اسـت کـه انتظـار داریـم بانک 
کشـاورزی در تامیـن نقدینگی بـه این 
بخش کمـک کنـد و اگـر کمک نشـود 
کشـاورزی جنـوب تعطیـل خواهـد 
شـد.وی بـا اشـاره بـه میـزان نیـاز 
نقدینگـی بخـش کشـاورزی در جنوب 
اسـتان کرمـان افـزود: طبـق بررسـی 
های صـورت گرفتـه در جنوب اسـتان 
کرمـان در بخـش گلخانه هـا بـه 200 
میلیـارد تومـان، در بخـش زراعی ۷00 
میلیـارد تومـان، در بخـش دامـی 50 
میلیارد تومان و ... نقدینگی نیاز اسـت.

برخوری با بیـان این مطلب که توسـعه 
گلخانه هـا در جنـوب اسـتان کرمـان 
مزیـت ویـژه ای اسـت کـه بایـد بـه آن 
نـگاه ویـژه شـود عنـوان کـرد: عملیات 
راه انـدازی حـدود 98 هکتـار گلخانـه 
در جنـوب اسـتان دارای میانگیـن 20 
درصـد پیشـرفت فیزیکـی اسـت کـه 
نیاز بـه تامین اعتبـار بـرای تکمیل آنها 
داریم.رییـس جهادکشـاورزی جنـوب 
اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه طرح های 
کشـاورزی و دامـی کـه پشـت سـد 
دریافت تسـهیالت از بانک هـا مانده اند 
بیان کـرد: 3۷0 میلیارد تومـان پرونده 
بـه بانک هـا معرفـی کرده ایـم کـه 
منتظـر دریافـت تسـهیالت از بانک هـا 

. هسـتند

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان  علوم
در خصوص احتمال انتقال کرونا از طریق پزشکی

مصرف میوه های تابستانی و کولرهای 
خودرو توضیحاتی را ارائه کرد.مهدی شفیعی در گفتگو 
با خبرنگار مهر در تشریح وضعیت ظرفیت تخت های 
ویژه بیماران کرونایی در بیمارستان های استان کرمان 
اظهار کرد: در زمستان سال گذشته و بهار امسال 
ظرفیت خوبی از تخت ها در بیمارستان های افضلی پور، 
پیامبر اعظم )ص( و بیمارستان های نظامی و انتظامی 
استان کرمان برای این منظور اختصاص داده شد.وی 
ادامه داد: با گذشت زمان و کاهش آمار بیماران مبتال به 
کرونا و با توجه به اینکه بیماران دیگر نیز نیازمند ارائه 
خدمات بودند، بیمارستان ها آرام آرام به حالت عادی 
برگشتند. البته چنانچه بیمار مشکوک به کووید 19 
مشاهده شود به دلیل اینکه همه بیمارستان ها بخش 
عفونی و ایزوله دارند، بر حسب ظرفیت قابلیت پذیرش 
بیمار را دارند.مدیر گروه بیماری دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان اضافه کرد: بیمارستان پیامبر اعظم )ص( بخش 
عفونی خود را همچنان سرپا نگه داشته و در حال ارائه 
خدمت است و بیمارستان افضلی پور که بخشی از آن را 
برای افراد مشکوک به کووید 19 اختصاص داده بودیم 
از مدار کووید خارج نشده است و بیماران در سایر 
بیمارستان ها توزیع شده اند.وی بیان کرد: در حال 
حاضر ظرفیت قابل قبولی از تخت های ویژه بیماران 
کرونایی داریم و حدود 65 درصد تخت ها اشغال است 
بنابراین کمبود تخت بستر ی و آی سی یو نداریم اما این 
پیش بینی را ستاد دانشگاه کرده که ممکن است، 
زمستان سختی را پیش رو داشته باشیم چرا که احتماالً 

بیماری آنفلوانزا هم اضافه می شود.
پذیرش بیمار زاهدانی و ایرانشهری در 

بیمارستان های کرمان
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان اظهار داشت: 
کمیته دانشگاهی در حال تأمین منابع مالی و بررسی 
فضایی است که به فضاهای موجود اضافه کند بر این 
اساس در تابستان در بخش هایی از بیمارستان ها 
ساخت و سازهایی انجام می شود که در مهرماه ظرفیت 
تخت هایمان بیشتر شود در نتیجه کمبود تخت نداریم 

حتی پذیرش از دانشگاه های علوم پزشکی جیرفت، 
زاهدان و ایرانشهر را هم داریم.زمستان سختی در 
پیش داریم به همین دلیل در تابستان در بخش هایی 
از بیمارستان ها ساخت و سازهایی انجام می شود تا در 
مهرماه ظرفیت تخت هایمان بیشتر شود و با کمبود 
تخت مواجه نشویموی ادامه داد: حوزه جنوب کرمان 
علی رغم افزایش موارد ابتالء، کمبود تخت ندارد اما این 
آمادگی هم وجود دارد که در صورت نیاز، مساعدت 
الزم در این زمینه انجام شود. بم، رفسنجان و جیرفت 
از نظر اشغال تخت هایشان مشکلی از نظر آی سی یو و 

تخت های بستری ندارند.
بررسی امکان انتقال کرونا از طریق

 میوه های تابستانی
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در خصوص 
نتقال ویروس کرونا از طریق  اینکه آیا امکان ا
میوه های تابستانی وجود دارد؟ گفت: تاکنون در 
جایی مشاهده نکرده ام که این مطلب از نظر علمی 
تأیید شده باشد و این قبیل موضوعات اغلب به 
صورت فرضیه بوده و نیاز است از دیدگاه علمی تأیید 
یا رد شوند.وی به بیان یکسری نکات علمی پرداخت 
و بیان کرد: ویروس ها روی همه سطوح می نشیند اما 
ماندگاری ویروس روی سطوحی که الیاف طبیعی 
دارند و از سلول تشکیل شده اند )همانند چوب، 
پارچه و کاغذ( کمتر است اما در خصوص الیافی که 
ماندگاری ویروس در آنها بیشتر است می توان به 
شیشه، فلزات و پالستیک اشاره کرد.احتمال انتقال 
ویروس با مصرف میوه های دارای بافت نرم که 
قابلیت پوست کندن، شستشوی و ضدعفونی کامل 
را ندارند، باال می رودشفیعی ادامه داد: بر اساس این 
قاعده هنگامی که ویروس روی سطوح میوه جات 
می نشیند، چون بافت سلولی دارند، ماندگاری آن 
کمتر است اما امکان نفوذ ویروس در بافت های 
آسیب پذیر میوه وجود دارد. چنانچه میوه ای خیلی 
نرم یا رسیده ای باشد یا اینکه دست آلوده آن را 
لمس کند، ممکن است ویروس داخل آن نفوذ کند 
اما نمی تواند در آن محیط تکثیر شود.وی با اشاره به 
اینکه احتمال آلودگی میوه هایی که قابلیت پوست 
کندن و شستشو دارند، کمتر است؛ افزود: احتمال 
انتقال ویروس با مصرف میوه های دارای بافت نرم 
که قابلیت پوست کندن، شستشوی و ضدعفونی 

کامل را ندارند، باال می رود.شفیعی با بیان اینکه 
عمدتاً بیماری های میکروبی که موجب بیماری های 
اسهالی و گوارشی می شوند در این فصل شایع تر 
هستند، گفت: کرونا، ویروس حساسی است و با 
شستشوی معمولی اگر درست انجام شود، از سطح 

میوه ها پاک می شود.
کولر ماشین و کرونا

شفیعی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص امکان 
شدت گرفتن انتقال ویروس کرونا از طریق کولرهای 
خودرو و کفش های آلوده بیان داشت: کولر ماشین 
هم مشمول همان نکات اسپیلت و کولرهای گازی 
می شود.وی در توضیح این مطلب با اشاره به اینکه کولر 
خودرو هوا را وارد یک فضای کوچک و بسته می کند، 
افزود: این هوا به صورت مرتب در فضای خودرو می 
چرخد؛ در ادامه خودرو این هوا را دریافت و مجدداً 
آن را خنک کرده و وارد فضای بسته ماشین می کند. 
بر این اساس ویروس در اثر عطسه، سرفه، تنفس بلند 
یا خمیازه، صحبت با صدای بلند، خنده و قهقهه فرد 
ناقل در فضای خودرو پخش شده و می تواند باعث 
آلودگی سایر سرنشینان شود.ویروس در اثر عطسه، 
سرفه، تنفس بلند یا خمیازه، صحبت با صدای بلند، 

خنده و قهقهه فرد ناقل در فضای خودرو پخش شده 
و می تواند باعث آلودگی سایر سرنشینان شودوی 
امکان پخش ویروس از کف کفش های آلوده به وسیله 
باد کولر را ضعیف دانست و ادامه داد: احتمال دارد فرد 
موقع پیاده و سوار شدن از ماشین ذرات را همراه با غبار 
کفش جابه جا کند، ممکن است انتقال ویروس انجام 
شود اما معموالً در کف خیابان ها و کفش ها ماندگاری 
ویروس کمتر است.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان بیان کرد: ما برای مکان ها و بخش های درمانی 
که احتمال آلودگی باالیی دارند توصیه می کنیم افراد 
کفش ها را ضدعفونی کرده و از کاور کفش استفاده 
کنند.شفیعی گفت: در محیط های بیرون، کفش ها هم 
احتمال آلودگی دارند اما در ماشین بعید است که این 
مساله به عنوان یک راه عمده انتقال باشد.وی گفت: 
بیشترین احتمال انتقال از طریق فردی آلوده ای است 
که سوار شده است؛ چرا که ذرات معلقی را در هوا پخش 
می کند و این ذرات ماندگاریشان در فضا بیشتر است.
شفیعی بیان کرد: توصیه می کنیم در هنگام استفاده از 
کولر خودرو یکی از شیشه ها به اندازه یک سوم یا کمتر را 
پایین بیاورید تا مقداری گردش هوا انجام شود یا اینکه 
دریچه های ماشین باز باشد تا مقداری از هوای بیرون 

وارد ماشین شود.

کولرهای خودرو  ویروس کرونا را منتشر می کنند
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

حسین زاده، شهردارجیرفت از اضافه شدن 2 ایستگاه آتش نشانی به شهر و خرید ماشین مدرن آتش نشانی خبر داد

گزارش
مهر

نماینده پنج شهرستان جنوبی 
استان کرمان در مجلس گفت: کشاورزی

توسعه سردخانه های نگهداری 
محصوالت کشاورزی در جنوب استان کرمان 
باید در اولویت قرار گیرد.به گزارش خبرگزاری 
تسنیم از کرمان، منصور شکراللهی صبح  دیروز 
در جلسه پیگیری مشکالت کشاورزان و 
طرح های نیاز به تسهیالت بانک کشاورزی با 
حضور تعدادی از نمایندگان مردم استان 
کرمان در مجلس شورای اسالمی، خدارحمی 
و  کشور  کشاورزی  بانک  مدیرعامل 
امورعمرانی  معاون  آیت اللهی موسوی 
استانداری کرمان برگزار شد اظهار داشت: 
از قطب های  جنوب استان کرمان یکی 
کشاورزی در کشور است و بیش از 4.5 میلیون 
تن انواع محصوالت کشاورزی در جنوب استان 
تولید می شود.نماینده پنج شهرستان جنوبی 
استان کرمان در مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه جنوب استان کرمان تامین کننده مواد 
غذایی کشور است گفت: تامین سرمایه در 
گردش صنایع تبدیلی کشاورزی ضرورت دارد.
وی با عنوان اینکه امهال تسهیالت کشاورزی به 
مدت پنج سال که مصوبه شورای عالی پول و 
اعتبار کشور است در بخش زیادی عملیاتی 
نشده است افزود: برقی کردن چاه های آب 
کشاورزی ضرورت استان کرمان است که 
نیازمند تسهیالت و همکاری بانک تخصصی 
کشاورزی است.شکراللهی با اشاره به اینکه 
توسعه سردخانه های نگهداری محصوالت 
کشاورزی در جنوب استان از اولویت های استان 
کرمان است بیان کرد: اگر این سردخانه ها 
توسعه پیدا کند نیازی نیست کشاورز محصول 
خود را بیرون بریزد و یا حاصل دسترنج آنها 
دست دالل بیفتد.ذبیح اهلل اعظمی نماینده 

مردم شهرستان های جیرفت و عنبرآباد در 
مجلس شورای اسالمی نیز در این جلسه با بیان 
اینکه کشاورزان کم درآمدترین قشر جامعه 
هستند اظهار داشت: متاسفانه کشاورزان در 
جنوب استان کرمان مشکالت زیادی دارند.وی 
با بیان اینکه نوسازی سیستم مکانیزاسیون 
کشاورزی باید در دستور کار قرار بگیرد تا 
بهره وری افزایش پیدا کند گفت: اگر به 
کشاورزان در جنوب استان کمک نشود خیلی 
از آنها به کشت مهرماه نمی رسند و نیازمند 
دریافت تسهیالت هستند.نماینده مردم 
شهرستان های جیرفت و عنبرآباد در مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به اینکه وزیر جهاد 
کشاورزی بر راه اندازی دام های سبک و سنگین 
در استان کرمان قول مساعد دادند افزود: در 
جنوب استان پرورش شتر ظرفیت بسیار خوبی 
دارد اما نیازمند برنامه و پرداخت تسهیالت به 
کشاورز است.مصطفی رضاحسینی نماینده 
مردم شهرستان شهربابک در مجلس شورای 
اسالمی در این جلسه با بیان اینکه کشور در 
وضعیت جنگ اقتصادی قرار دارد اظهار داشت: 
در این وضعیت باید به تناسب شرایط جنگی 

کار کرد و فشار را از روی مردم برداشت.نماینده 
مردم شهرستان شهربابک در مجلس شورای 
اسالمی با تاکید بر اینکه تسهیالت بانکی باید به 
دست کشاورز و تولیدکننده واقعی برسد گفت: 
متاسفانه شاهد هستیم که در بعضی موارد 
نظارتی وجود ندارد و تسهیالت به افرادی داده 
می شود که آن را در تولید محصوالت کشاورزی 
هزینه نمی کنند.عفت شریعتی نماینده مردم 
شهرستان های زرند و کوهبنان در مجلس 
شورای اسالمی نیز در این جلسه با بیان اینکه 
خودکفایی جامعه باید در پرتو تقویت بخش 
کشاورزی حاصل شود اظهار داشت: متاسفانه 
امروز کشاورزان ما امید آنچنانی به آینده ندارند 
و به همین دلیل جوانان ما نیز برای اشتغال به 
سمت کشاورزی نمی روند.وی با اشاره به اینکه 
الزم است سیاست های کشور در مورد 
کشاورزی تغییر کرده و به سمت حمایت بخش 
کشاورزی بازنگری شود گفت: استان کرمان با 
کمبود شدید آب روبه روست و نیاز است 
بهره وری آب در این بخش افزایش پیدا کند که 
الزمه آن اختصاص تسهیالت الزم برای خرید 

تجهیزات است.

بچه گربه بازیگوش راه گــم کرده به باالی درخت 
خرمای حیاط خانه می رود. بعــد از آن دیگر دل 
برگشت ندارد . صدای ناله اش از ترس و گرسنگی 
اهالی خانه را متوجه خود مــی کند، تالش برای 
پایین آوردنش آغاز می شود، اما زود بی نتیجه می 
ماند .خرما آنقدر بلند هســت که کاری از دستان 
خالی اهالی خانه بر نیاید. تنها راه حل کمک گرفتن 
از آتش نشانی است . اما انگار دستان مردان ناجی 
شــهر جیرفت هم از بلندی های شهر کوتاه است 
.بچه گربه داستان  بعد از گذشت یک روز باالخره 
با  خوش فکری مردان آتش پا به زمین می گذارد 
.آرامش وامنیت آرزوی ساکنین شهراست ،البته 
که کرونا نامی چند صباحی است که این آرامش را 
متالطم کرده است. بخشی از این آرامش بر دوش 
مردان آتش نشان شهر است، نبرد آن ها تنها به آتش 
محدود نمی شود ،حادثه ها با حضور شان خاطره می 

شود .اما نبرد با دستان خالی سخت تر است .
با وجود کمبود تجهیزات حوادث را 

پوشش می دهیم
با رییس ایستگاه آتش نشــانی شهر جیرفت در 
خصوص تامین تجهیزات  و مشــکالت پیش رو 
گفتگو کردیم .یوسف ساالری به کمبود تجهیزات 
این مرکز اشــاره کرد و گفت : درســت است که 
امکانات امداد رســانی به طور کامل در ایستگاه 
آتش نشانی شهر فراهم نیست و با کمبود نردبان 
و باالبر هیدرولیک مواجه هستیم اما نیروهای این 
مرکز تمام تالش خود را برای رفع و گذشــت از 

حادثه  انجام می دهند.ساالری اظهارد اشت: در 
آینده ای نزدیک قرار است که امکانات مورد نیاز 
مانند باالبر برای این مرکز ارسال شود و تا آن زمان 
دربرخی موارد که به باالبر نیازاست ازامکانات سایر 
ارگان ها مانند اداره برق شهرستان استقاده می 
کنیم. رییس آتش نشانی از کارفرمای مسکن های 
مهر شهر نیز گالیه کرد وگفت: مسکن های مهر 
جیرفت بدون استانداردهای الزم از لحاظ تعبیه 
پله فرار احداث شــده اند و  درزمان وقوع حادثه 
مشکل دوچندان اســت .وی اظهارداشت دراین 

خصوص به کارفرما اخطار الزم داده شده است.
اضافه شدن ایستگاه های آتش نشانی 

به شهر 
شهردار جیرفت نیز به کاغذ وطن گفت : با توجه 
به تراکم جمعیت جیرفت 3، ایستگاه آتش نشانی 
الزم اســت و تا حدود یک ماه دیگر ایستگاه واقع 
در بلوار پاســداران به بهره برداری می رســد  و 

ایســتگاه واقع در کلرود نیز به زودی گلنگ زنی 
می شود .حسین زاده با اشــاره به  تالش صورت 
گرفته برای تجهیزامکانات  ایستگاه آتش نشانی 
اظهار داشت :در آینده ایی نزدیک ایستگاه بلوار 
پاسداران به ماشــین مدرن آتش نشانی مجهز 
می شود که از لحاظ امکانات این ماشین تا ارتفاع 
ساختمان های چهار طبقه را نیز پوشش می دهد.
شهردار جیرفت از تعمیر و راه اندازی دو دستگاه 
ماشین آتش نشانی خارج ازرده  خبر داد و تصریح 
کرد : تنها چیزی که در حال حاضر ایجاد فشار و 
دردسر کرده است وقوع آتش سوزی های خارج 
ازمحدوده خدماتی هســت وایستگاههای مرکز 
شهر خارج از محدوده وظیفه ای ندارند و با دستور 
فرماندار اینکار صورت می گیرد .به گفته حسین 
زاده وضعیت مالی شهرداری ها در ایام کرونا تحت 
تاثیر قرارگرفته و اوضاع مســاعدی ندارند اما در 
تامین تجهیزات آتش نشــانی تالش کردیم  و به 

زودی این کمبود مرتفع می شود.

نبرد با آتش با دستان خالی جنوب استان نیازمند توسعه سردخانه های 
محصوالت کشاورزی

 نجمه سعیدی/  رییس کمیته امداد واریز 50 میلیونی از سوی این 
نهاد را رد، فرماندار قلعه گنج همچنان اظهار بی اطالعی از دلیل واریز 
و بانک مرکزی حساب ها را مسدود کرد.  بعد از اینکه واریز ناگهانی 50 
میلیون تومان به کارت بانکی خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد 
در قلعه گنج خبر ساز شد، بختیاری رئیس کمیته امداد امام  خمینی 
)ره( هرگونه ارتباط واریز مبلغ 50 میلیون تومان به حساب مددجویان 
منطقه قلعه گنج با کمیته امداد را رد کرد. رئیس کمیته امداد با اشاره 
به اینکه کارشناسان بانک مرکزی در حال ریشه یابی قضیه هستند، 
تصریح کرد: این موضوع هیچ ارتباطی با کمیته امداد ندارد. البته تعداد 
این موارد باال نبوده اما نفس قضیه مهم است و حساسیت بانک مرکزی 
هم روی نفس این عمل است که چرا این اتفاق افتاده است. شهسواری 
فرماندار قلعه گنج،  هم به کاغذ وطن گفت: ما هم چنان نمی دانیم 
جریان این پول چیست؟ تهران باید مشخص کند حتی دقیقا مشخص 
نیست که این پول به حساب چند نفر واریز شده بانک مرکزی هم کارت 
ها را مسدود کرده است تا تکلیف روشن شود اما فعال کسی در جنوب 
نمی داند از کجا ریخته شده است.صادقی مدیرکل امداد خمینی استان 
نیز در این باره به ما  گفت: این پول را کمیته امداد نریخته است اما واریز 
به کارتی بوده است که یارانه و کمک هزینه خانوار های تحت پوشش از 
همان طریق در اختیاریشان قرار می گرفت، برای پیدا شدن مبدا این 
پول، بررسی ها در حال انجام است.صادقی گفت:  پیش از این قرار بود 
وزارت رفاه کمک هزینه ای برای خانوار های تحت پوشش واریز کند 
به همین دلیل ما اطالعات بانکی خانوار های تحت پوشش را در اختیار 
وزارت رفاه فرستادیم . در پی پیگیری های ما از وزارت رفاه قرار بر این 
شد  این وزارتخانه نتیجه بررسی هایش را در اختیارما گذاشته که تا 
لحظه تنظیم این خبر اطالعی دریافت نشد.محمدی رییس شورای 
هماهنگی بانک ها در استان در مورد اینکه آیا مبدا این واریز مشخص 
می شود؟ به کاغذ وطن گفت: در صورتی که واریز جمعی صورت گرفته 

باشد پیدا کردن مبدا پرداخت در بانک مشخص نیست .

سمیه خدیشی
خبرنگار/کاغذوطن

کی بود، کی بود، من نبودم/ گمانه زنی برای 
واریزهای 50 میلیونی قلعه گنج ادامه دارد

فاجعه کرونا در یک قدمی 
جنوب استان

مدیرعامل انجمن بیماران کلیوی استان کرمان افزود: مقدمات طرح پیشگیری از بیماری ها بزودی در 
دارالشفای امام رضا )ع( به عنوان مجموعه ای ارزشــمند در کرمان فراهم خواهد شد.وی با بیان اینکه 
خیرین زیادی به منظور پیشبرد اهداف و همکاری در طرح پیشــگیری از بیماری ها در دارالشفای امام 
رضا )ع( اعالم آمادگی کرده اند از خیرین و مردم کرمان به دلیــل حمایت و همکاری همه جانبه تقدیر 
کرد.شمسی نیا اجرای طرح پیشگیری از بیماری ها را حرکتی بزرگ و ماندگار عنوان و تصریح کرد: 35 
هزار متر مربع سالمت در بخش بیماران خاص اســتان کرمان با کمک خیرین و حمایت مسئوالن آماده 
بهره برداری است.وی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی دارالشفای امام رضا )ع( از سال ۸5 آغاز شده و 
به دالیلی در روند اجرا وقفه پیش آمد تصریح کرد: اکنون این طرح در سه فاز در تجهیز است و تاکنون 
افزون بر هفت میلیارد تومان برای اجرای این طرح سالمت محور و خیر ساز هزینه شده و برای تکمیل، 

نیازمند 15 میلیارد تومان است.
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهداد 

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع ماده3 قانـون و ماده 13آئین نامـه قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
موضـوع  اول  شـماره 139960319005000051مـورخ 1399/02/16هیـات 
قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهداد تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای سـعید اسـکندری فرزنـد حسـین بشـماره 
شناسـنامه 748 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبابخانـه و بـاغ بـه 
مسـاحت 2130مترمربع پالک 1589 فرعی مفروز و مجزی از 118فرعی 
-47اصلـی واقع در بخش 26 کرمان به ادرس سـیرچ- کوچه منصوری 
خریداری از مالک رسـمی آقای محمد درخشـانی  محرزگردیده اسـت.
لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی 
بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبـق مقررا ت سـند مالکیت صادر 

خواهدشـد . م الـف 336
 تاریخ انتشار نوبت اول:99/3/25 

تاریخ انتشارنوبت دوم :99/4/8
ابراهیم سیدی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقـای محمـد محمدی اکبر آبادی مالک ششـدانگ پالک 6 فرعـی 9053 اصلی 
واقـع در زرنـد بخـش 13 کرمـان که سـند مالکیت اصلـی آن در دفتر شـماره 75 
صفحه 13 به شماره ثبت 9995 و شماره چاپی 589093 صادر و تسلیم گردیده، 
ضمـن ارائـه دو بـرگ استشـهادیه تصدیـق شـده مدعی اسـت که سـند مالکیت فـوق بعلت 
نامعلوم مفقود گردیده و درخواسـت سـند مالکیت المثنی نموده لذا باسـتناد تبصره یک ماده 
120 اصالحـی آییـن نامـه قانـون ثبـت مراتب یک نوبـت در تاریـخ مندرج در ذیـل آگهی می 
شـود تا چنانچه کسـی مدعی انجام معامله نسـبت به ملک فوق الذکر می باشـد که در این 
اگهـی ذکـر نگردیـده و یـا مدعـی وجود سـند مالکیت نزد خود می باشـد ظرف مـدت ده روز 
از تاریـخ انتشـار اگهـی به اداره ثبت اسـناد و امالک شهرسـتان زرند مراجعـه و اعتراض خود 
را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیت و یا سـند معامله تسـلیم نمایـد در غیر ایـن صورت پس 
 از اتمـام مـدت مذکـور نسـبت به صدور سـند مالکیـت المثنی اقـدام خواهد شـد. م الف 52

تاریخ انتشار1399/04/8
حسین توحیدی نیا-رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد 
هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 

و سـاختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
برابررای شـماره139960319091000294-99/03/11هیات اول موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک شـهر عنبـر آباد 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای حسـن اسـدی مقدم 
فرزند قاسـم  بشـماره شناسـنامه 617صادره ازعنبرآباد درششـدانگ 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 299متر مربع پـالک - فرعـی از43- 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 43- اصلی قطعـه یک واقع 
درعنبرآبـاد اراضـی خضـر ابـاد بخش45کرمـان خریـداری از مالـک 
رسـمی اقـای حسـین کشـیتی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور 
اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به 
مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:2437- تاریـخ انتشـار نوبـت 

اول:99/03/24 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/04/08
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی حصر وراثت-قلعه گنج 
فرزنـد موسـی  احمـدی کهنعلـی  اقـای رضـا 
دادخواسـت  348بشـرح  شناسـنامه  دارای 
شـماره  9909983888100206مـورخ 99/03/20 
توضیـح داده شـادروان موسـی احمـدی کهنعلـی  فرزنـد 
کاظم بشناسـنامه 1253در تاریخ 1399/03/11درشـهرکیش 
فـوت شـده و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد/ 

عبارتسـت از: 
ملـی  شـماره  بـه  کهنعلـی  احمـدی  1-مریـم 

متوفـی( 3150417945)فرزنـد 
2-رضا احمدی کهنعلی به شـماره ملی 3161218124)فرزند 

متوفی(
ملـی  شـماره  بـه  کهنعلـی  احمـدی  3-حسـین 

متوفـی( 3150237556)فرزنـد 
ملـی  شـماره  بـه  کهنعلـی  احمـدی  4-فاطمـه 

متوفـی( 3150080090)فرزنـد 
3160383415)همسـر  ملـی  شـماره  بازگیربـه  5-زهـرا 
متوفـی (لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیـر 
االنتشـار محلـی آگهـی مـی شـود چنانچه کسـی اعتراض 
دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد 
ظـرف مـدت یـک مـاه از نشـر آگهـی بـه شـورای حـل 
اختـالف تقدیـم دارد و اال گواهـی صـادر خواهـد شـد و 
وصیـت نامـه ای جز رسـمی و سـری که بعـد از این موعد 

ابـراز شـود از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت. 
رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان قلعه گنج

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9900255
بدینوسـیله بـه آقـای جـواد حسـینی علـی آبادیـان، فرزنـد مهـدی، بـه شـماره ملـی 

 ،3040435221
متولـد 1376/12/18 بدهـکار پرونـده کالسـه فـوق کـه برابـر گـزارش مامور ابـالغ، ابالغ 

واقعـی بـه ایشـان میسـر نگردیـده ابـالغ مـی گـردد کـه بابـت مهریه به همسـر خـود مبلغ
8/551/140/000 ریـال بدهـکار مـی باشـید کـه بر اثر عدم پرداخت وجه بسـتانکار درخواسـت صدور 
اجرائیـه نمـوده پـس از تشـریفات قانونـی اجرائیـه صادر و بکالسـه فـوق در این اجـراء مطرح می 

باشـد لذا طبق مـاده 18/19
آئیـن نامـه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی بشـما ابـالغ می گـردد از تاریخ انتشـار این آگهـی که تاریخ 
ابـالغ اجرائیـه محسـوب اسـت فقـط یک نوبـت در روزنامه درج و منتشـر می گردد ظـرف مدت ده 
روز نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خود اقـدام و در غیر این صورت بدون انتشـار آگهی دیگری عملیات 

اجرائـی طبق مقررات علیه شـما تعقیب خواهد شـد.
کفیل اداره اجرای اسناد رسمی کرمان-زهرا سرمست- م الف425

اگهی حصر وراثت –رودبار جنوب 
بـه  حـوت  کرمـی  خواهـان سـمنبر  تقدیمـی  دادخواسـت  در خصـوص  احترامـا 
خواسـته حصروراثـت توضیـح داده شـادروان علیرضـا خاورفرزنـد حسـین بـه ش 
ووارث  نمـوده  فـوت  جنـوب  رودبـار  1398/01/31در  تاریـخ  ش3440805581در 
حیـن فـوق عبارتنـد از :1- طاهـر خاورفرزندعلیرضـا 2- پویـا خـاور فرزنـد علیرضـا )فرزنـدان 
پسـر متوفـی(3- سـمنبر کرمـی حـوت فرزنـد فـراز )همسـر دائمـی متوفی(4-کلثـوم خـاور 
فرزندامیـن هللا )مـادر متوفی(5-حسـین خـاور فرزنـد غالمحسـین )پـدر متوفی (لـذا مراتب 
یـک نوبـت در روزنامـه کثیـر االنتشـار محلـی آگهـی میشـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا 
وصیـت نامـه ازمتوفـی نـزد اشـخاص باشـد یک ماه از نشـر آگهـی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال 

گواهـی صـادر خواهـد شـد .
رئیس شوراحل اختالف شماره دو- بهروز عربی – م الف :907

آگهی مزایده اموال غیرمنقول 
پرونده اجرائی کالسه 9500252 
نظر به اینکه آقای حسین شمسی 
به  نسبت  راهن(  و  )وام گیرنده 
پرداخت بدهی خود در مهلت تعیین شده اقدام 
ننموده است لذا در اجرای مقررات ماده واحده 
قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت سال 
1386 و بنا به درخواست بستانکار)موسسه نور(  
شش دانگ پالک 4703 فرعی از 2976 اصلی 
واقع در بخش 3 کرمان واقع شهرک مطهری 
خیابان دانش کوچه 3نبش شرقی 3کدپستی 

7617936919 به مزایده گذاشته میشود.
طبق نظر کارشناس: ملک مزبور شش دانگ 
در  واقع  اصلی   2976 از  فرعی  پالک4703 
بخش 3 کرمان ذیل ثبت شماره  87839 دفتر 

360 صفحه 32 ثبت گردیده است. 
متر   1 طول  به  اول  شماال:  اربعه:  حدود 
متر   10 بطول  دوم  خیابان،  به  دیواریست 
دیواریست په پالک 3813 فرعی،شرقا:بطول 
13 متر دیواریست به پالک 2840 فرعی، جنوبا: 
در 4 قسمت بطولهای 4/9 متر و 1/95متر و 5 
متر و 1/10 متر پنجره و درب و دیواریست به 
حیاط  غربا: اول به طول 5متر پنجره و درب 
به  به حیاط دوم در 3 قسمت  و دیواریست 

طول های 7/4

به  ملک  فعلی  وضعیت  مستحدثات:  بناء 
صورت یک واحد مسکونی واقع در طبقه اول 

به متراژ156/2
مترمربع با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات 
و مشترکات بر طبق قانون تملک آپارتمانها از 
مجتمع آپارتمانی 5 طبقه شامل زیرزمین به 
صورت پارکینگ و همکف به صورت واحدهای 
تجاری و طبقه اول و دوم و سوم به صورت 
واحدهای مسکونی که جمعا 5 واحد مسکونی 

می باشد عرصه ملک طلق است.
 اسکلت ساختمان بتنی ، نوع سقفها تیرچه 
بلوک می باشد. بنا شمالی - جنوبی می باشد. 
عمر تقریبی ساختمان حدود 10 سال و باقیمانده 
عمر مفید بنا حدود 40 سال پیش بینی می 
شود امکانات رفاهی خاصی در محوطه بیرونی 
وجود نداشت. کاربرد ملک تجاری مسکونی و 
واحد مذکور به صورت مسکونی و فاقد پارکینگ 
می باشد ملک در اجاره نمی باشد. واحد مذکور 
به صورت 3 خوابه دارای کف سرامیک و دیوارها 
نقاشی شده و دارای آشپزخانه اپن با کابینت 
و  آبی  سرمایش کولر  سیستم  دارای   MDF
گرمایش پکیج با رادیاتور با امتیازات برق و گاز 
و تلفن به صورت مستقل و امتیاز آب به صورت 
مشترک و دارای نمای همکف سنگ گرانیت 
و نمای طبقات سرامیک و پنجره ها فلزی و 

دارای اسانسور و پله ها سنگ گرانیت و بغل پله 
ها به ارتفاع 90 سانت سرامیک میباشد.ملک 

فاقد بیمه میباشد.
 ارزش ملک با توجه به مشخصات فوق الذکر 
به شرح زیر تعیین می شود: با توجه به موارد 
فوق ارزش ملک مذکور اعم از اعیان و قدرالحصه 
عرصه مشاعی و تاسیسات و ملحقات بانضمام 
امتیازات آب و برق و گاز و تلفن با در نظر گرفتن 
قیمت روز ملک و با توجه به امکان فروش 
متوسط به میزان 4/842/200/000 ریال )چهار 
و  میلیون  دو  و  چهل  و  هشتصد  و  میلیارد 

دویست هزار ریال( تعیین و تایید می گردد.
 از این رو ملکی آقای حسین شمسی )وام 
شنبه   12 الی   9 ساعت  از  راهن(  و  گیرنده 
شماره  رهنی  سند  1399/4/21طبق  مورخ 

14711 -1393/5/6
دفترخانه 121 کرمان که در رهن تعاونی کارسازان 
اداره کل  در  میباشد   ) نور  موسسه   ( آینده 
ثبت اسناد و امالک کرمان طبقه دوم سالن 
شمالی  ضلع  در  واقع  نصر  شهید  اجتماعات 
از طریق مزایده بفروش میرسد  پارک نشاط 
 4/842/200/000 کارشناسی  پایه  مزایده  و 
باالترین  و  شروع  است  گردیده  قطعی  که 
فروخته خواهد شد شرکت  پیشنهادی  مبلغ 
در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ 

پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور 
خریدار با نماینده قانونی او در جلسه

مابه  است  مکلف  مزایده  برنده  است  مزایده 
التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از 
تاریخ مزایده به حساب ثبت تودیع نماید و در 
صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به 
حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل 
استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد 
شد و مزایده ابطال و تجدید میگردد پرداخت 
بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق 
اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده از 
این بابت بدهی داشته باشد و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا 
نشده باشد بعهده برنده مزایده است ضمن آنکه 
پس از انجام مزایده در صورت وجود مازاد وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مسترد میگردد ضمنا چنانچه 
روز مزایده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز 
اداری بعد از تعطیلی مزایده انجام خواهد شد 
طالبین می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر 
اداره ثبت اسناد مراجعه  در ساعات اداری به 

نمایند تاریخ انتشار:1399/4/8
 علیرضا محمدی کیا رئیس اداره اجرای اسناد 
رسمی کرمان- م الف426

رییس مرکز بهداشت شهرستان جیرفت از برخورد جدی 
با متخلفان فاصله گذاری اجتماعی با دریافت پیام از 
طریق شماره 190 خبر داد.فرزانه برخوری در گفت وگو 
با ایسنا معرفی متخلفان فاصله گذاری اجتماعی را در سطح شهرستان 
جیرفت با ارسال پیام به شماره  190 را از مردم خواستار شد و گفت: اماکن 
عمومی، مراکز خرید، مساجد، مدارس، دانشگاه ها، کالسهای آموزشی، 
اتوبوس ها،تاکسیها سوپر مارکت ها، اغذیه فروشی ها و رستوران ها در 
شهرستان جیرفت و حومه در صورت رعایت نکردن دستورهای بهداشتی 
میتواند کانون شیوع و انتقال ویروس کرونا باشند.وی از شهروندان به 
عنوان بازرسان افتخاری بهداشت محیط یاد کرد و افزود: شهروندان در 
سطح شهرستان در صورت مشاهده هر گونه تخلف بهداشتی در مراکزی 
که عنوان شده میتوانند با ارسال پیام به شماره 190 موارد را اعالم کنند.

معرفی متخلفان فاصله گذاری 
اجتماعی به »1۹0«

بهداشت



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 . 
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پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

سامانه ی پیامکی: 10003432117834  نمابر: 021-89776547

کمدی الهی
حتما تابه حال اسم کتاب کمدی الهی دانته را شنیده اید. حتی 
اگر تابه حال چشم تان به جلد کتاب هم نیفتاده باشد، کتاب های 
ادبیات دوره ی دبیرستان، از این اثر بزرگ ادبیات ایتالیا، زیاد 
صحبت کرده اند. این کتاب در قرن دوازدهم میالدی نوشته  
شده است. دانته سعی کرده  با استفاده از عنصر تخیل، سفری 
را که انسان، پس از مرگ به سه عالم دوزخ، برزخ و بهشت دارد، 
شرح دهد. مجموعه ی این توصیفات که نوشتن آن بیست 
سال طول کشید، در سه جلد متفاوت به نام های دوزخ، برزخ 
و بهشت به چاپ رسید.دانته در این کتاب، مظهر انسان است و 
ویرژیل، یکی از مهم ترین شخصیت های این کتاب، راهنمای 
او در دوزخ و برزخ است. ویرژیل، حماسه سرای شهیر رومی 
که چند قرن قبل از دانته زندگی  می کرد، در این کتاب، مظهر 
عقل و دانایی به حساب می آید. راهنمایی دانته در بهشت، 
برعهده ی بئاتریس است. بئاتریس، معشوقه ی دانته است که 
در سال های جوانی از دنیا رفت و تا همیشه در خاطر او ماند؛ تا 
جایی که دانته در این اثر بزرگ، او را در بهشت، در کنار خود 
دیده است.به عقیده ی بسیاری از منتقدان، بئاتریس در کتاب 
کمدی الهی، مظهر عشق است: »این بانوی پاک سرشت با 
چنان لبخند درخشانی شروع به سخن کرد که حتی مردی را 
که در آتش است، به سعادت ابدی نائل می ساخت.«، »در مقام 
بیان آن جمال، اینک بیش از هر وقت، به شکست خود اعتراف 
دارم، و هیچ شاعری در سرودن تراژدی یا کمدی به چنین 
تنگنایی گرفتار نشده است! زیرا یادآوری لبخند شیرینش، 
هوش و حواسم را می رباید؛ چونان تأثیری که خورشید تابان بر 

دیدگان ضعیف و ناتوان می گذارد.«

پریدن از ارتفاع کم
یادته وقتی قرص می خوردی چقدر حالت خوب بود؟

-حالم خوب نبود.یادم رفته بود حالم بده

دیالوگ
دریاچه ماهی 

فیلمی به کارگردانی مریم دوستی، نویسندگی مصطفی رستگاری و تهیه کنندگی 
سعید سعدی ساخته سال 1395 است.

فیلم
بازی جوزو/بازی دسته جمعی بین دو دسته 6 تا 8 نفره است که در آن یک دسته 
بنا به قرعه درون یک دایره که مرکز بازی است پشت به هم روی زمین می نشینند 

. دسته دیگر سعی می کنند نفرات نشسته را از دایره خارج کنند.

بازی های محلی

مزرعه در رویــای طالئی گندم بخواب 
می رود

گندم در رویای خیس باران
و کودکی در رویای معطر نان !

کاش کسی بیاید که
جای خواب را با زندگی عوض کند ...!

سارا عبدی

عکس: آرزو قاسمی
آموزش مجدد کالس اولی ها در تابستان

مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی به تشریح آخرین تصمیمات درباره آموزش به دانش آموزان در 
تابستان، اختصاص خدمات به دانش آموزان دوزبانه و … پرداخت. محمدرضا سیفی، مدیرکل دفتر 
توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت آموزش وپرورش درباره آموزش های در نظر گرفته شده 
طی تابستان گفت: در تابستان تعلیم وتربیت ادامه دارد، قرار نیست تعلیم وتربیت به زمان خاصی از سال 
محدود شود. بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری بر اجرای سند تحول بنیادین در آموزش وپرورش 
و در راهکارهای این سند رسانه ملی به عنوان شریک آموزش وپرورش در نظر گرفته شده که می تواند 
به تعلیم وتربیت رسمی کشور کمک کند.به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا او تاکید کرد: از 9 
اسفند98 که آموزش های تلویزیونی به شکل جدی آغاز شد. مقوله عدالت آموزشی را به دنبال داشت. 
آموزش های تلویزیونی تحرک اجتماعی را کاهش و عدالت آموزشی را محقق کرده است.برای مثال 
دانش آموزان مناطق محروم در آموزش از طریق رسانه ملی با کیفیت مناسب آموزش مواجه شدند. در 

حالی که این دانش آموزان تاکنون با سرباز معلم آموزش می دیدند.
در این شرایط یک سرباز معلم یک محتوای آموزشی را به کالس های اول تا پنجم آموزش می دهند. با 
توجه به اینکه تلویزیون پوشش سراسری داشته و در مقایسه با اینترنت و دیگر وسایل ارتباطی می تواند 
بیشترین مخاطب را جذب کند و باعث شد تا دانش آموزان با آموزش های با کیفیت تر آشنا شوند. مسلما 

این مقوله توقعات را در بخش آموزش افزایش داده است.
عدالت آموزشی با سرباز معلم محقق نمی شود

مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت آموزش و پرورش گفت: در مناطق محروم 
فعالیت سرباز معلم عدالت آموزشی را محقق نمی کند. در حالی که در شهری همچون تهران در مدارس 
خاص برای رهایی از ترافیک شهری معلم از طریق آمبوالنس بر سر کالس های درس حاضر می شود اما 

در مناطق صعب العبور کوهستانی باید سرباز معلم به فعالیت بپردازد.
تدریس برای دانش آموزان عشایری ادامه دارد

سیفی تاکید کرد: دانش آموزان روستایی در مناطق محروم از بسته های فرهنگی همچون کتابخانه، 
اینترنت و حتی پدر و مادر باسواد به دور هستند. برای اینکه بتوان این عقب ماندگی را جبران کرد باید 

معلم باسواد به محل مامور کرد.
به گفته او جنس آموزش های برخی مناطق شبکه محلی و رادیو در تابستان متفاوت است و باید 

کیفیت های آموزش با موضوعات ارتقای مهارت ها و ارتباطات اجتماعی افزایش پیدا کند.
بازآموزی کالس اولی ها در تابستان

مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت آموزش وپرورش اظهارکرد: در فصل 
تابستان آموزش پایه اول دانش آموزان مجدد انجام می شود.

سیفی گفت: در پایه های دیگر قرار است مهارت های خانه داری، آموزش کامپیوتر، قصه خوانی، قصه 
گویی و .... از طریق رسانه ملی آموزش داده شود.

به گفته او مخاطب در طرح تلویزیونی تابستان، گروه مربیان مقطع پیش دبستانی است که با 
توانمندسازی این گروه می توان در سیستم آموزش جهان پیشرو بود.

سیفی اظهار کرد: گروه همکاران شامل مدیران، آموزگان و راهبران آموزشی هستند که در راستای 
تعمیق فعالیت ها گام برداشته و گروه مهمتر والدین دانش آموزان هستند. انتظار می رود تا والدین 

فعالیت کودکان را بررسی کنند.
سیفی با بیان اینکه برخی از دانش آموزان ما سالم کردن بلد نیستند. حتی دانشجویان نیز نمی توانند 
خواسته های خودشان را مطرح کنند، افزود: باید در آموزش ها مهارت اجتماعی، شهروندی، آداب 

دینی و … مدنظر قرار بگیرد.
تمهیدات کرونایی در سال تحصیلی آینده

مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت آموزش و پرورش گفت: در سال آینده 
در صورت وجود کرونا از ظرفیت مدارس استفاده می شود. آموزش از طریق تلویزیون بعد از تابستان 
نیز انجام خواهد شد. هدف این است تا دانش آموزان در مدارس دو زبانه خواندن و نوشتن را بیاموزند و 

بتواند در سنجش ورود به دبستان شرکت کنند.
سیفی تاکید کرد: تلویزیون می تواند کمک کند تا زبان فارسی آموزش داده شود. در حالی که در 
تلویزیون تعامل دو طرفه برقرار نمی شود. در تالش هستیم در تلویزیون فعالیت ها به نحوی باشد تا 

تعامل دو طرفه باشد و والدین نیز بتوانند بازخوردها را گزارش دهند.
تحقق علمی عدالت آموزشی در مناطق محروم

سیفی درباره عدالت آموزشی در مناطق محروم گفت: در تلویزیون بیش از 30میلیون دانلود در زمینه 
آموزش ها انجام شده است. شیوه های آموزش می تواند دانش آموزان را به تلویزیون ترغیب کند. قرار 

است در تابستان کالسی به وسعت ایران با موضوع مهارت ها به کودکان و والدین آموزش داده شود.
او درباره مشکالت کودکان دو زبانه افزود: مناطقی در کشور به تلویزیون، اینترنت و گوشی هوشمند 
دسترسی ندارد و باید در اولین فرصت آموزش وپرورش به بررسی وضعیت مناطق بپردازد. برای مثال 
در طرح سنجش برخی از دانش آموزان دو زبانه سوال به زبان فارسی را متوجه نمی شوند، در حالی که 

اگر پرسشگر سوال را به زبان محلی بپرسد پاسخ می دهند.
بی توجهی به آموزش زبان فارسی در دانش آموزان دوزبانه

مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: بر اساس 
قانون اساسی با احترام به زبان بومی باید به زبان معیار نیز احترام گذاشت. باید بدون غرض به مسئله 
توجه شود. وقتی به طرح بسندگی زبان فارسی توجه نمی شود، در مدارس محلی معلم و دانش آموز 
با زمان محلی صحبت می کنند و همین دانش آموز به محض ورود به دانشگاه با مشکالت متعدد 

مواجه می شود.
سیفی اظهارکرد: بر اساس اصل 30 قانون اساسی زبان اصلی کشور فارسی است. دانش آموزان دو زبانه 

باید حداقل های زبان فارسی را بیاموزند.
به گفته او باید احتیاجات روزانه را به زبان فارسی مطرح کرد در این زمینه امیدواریم تلویزیون کمک 

کننده باشد.
این مقام مسئول با بیان اینکه ارتباطات و تعامل اجتماعی باید با زبان فارسی انجام شود، افزود: 15 
میلیون دانش آموزان سرمایه اصلی کشور هستند. در این راستا فرهنگ کشور متوازن شده و به رشد 
سیاسی و اقتصادی دست پیدا می کنیم. انقالب اسالمی خواستار عدالت آموزشی بوده است. در این 

راستا یک هم افزایی در جامعه بروز می کند.
معلمان بی رغبت برای فعالیت در مناطق عشایری و محروم

سیفی درباره بی رغبتی برخی معلمان برای فعالیت در مناطق محروم گفت: وقتی یک معلم با سابقه 
سه برابر حقوق فعلی دریافت کند و شرایط رفت و آمدش مناسب باشد، بی شک به مناطق روستایی 

می رود.
عدم اجرا اساس نامه برای مدارس عشایری

مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت آموزش و پرورش از اجرا نشدن اساس نامه 
مدارس عشایری بر اساس ماده 8 خبر داد و افزود: باید کتاب دانش آموزان عشایر با شرایط جغرافیایی 
هماهنگ باشد. برای مثال در تهران باید عکس گاو را به دانش آموز نشان داد، اما دانش آموز عشایری 
با طبیعت آشنایی داشته و دام را می شناسد. دیگر نیازی به آموزش در این باره ندارد. هرچند این ماده 

هنوز اجرایی نشده است.
اختصاص سرانه دانش آموزی

مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت آموزش و پرورش گفت: اساس نامه 
مدارس عشایری تاکنون اجرایی نشده در صورت اجرایی این اساس نامه بی شک عدالت آموزشی در 

این مناطق محقق می شود.
یک پیمایش ملی برای فرهنگسازی

سیفی با بیان اینکه برای ارتقای آموزشی طرح معلم چند مهارتی یا چند پیشه مطرح است، تاکید کرد: 
هدف این است در مناطق عشایری معلم بتواند در حوزه های مختلف همچون بهداشت، محیط زیست، 
گردشگری، درمانگر مسائل روانی و ... فعالیت کند. در صورت آموزش یک معلم با چنین تخصص هایی 
دیگر نیازی به تربیت دیگر نیروها نیست. در این زمینه مکاتبه شده قانون هم مجوز ارسال کرده است.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

حمام کابلی ها
مربوط به دوره قاجار است و در کرمان، خیابان 

دادبین کوچه شماره 2 در نزدیکی زیارتگاه 
شاه ورحرام ایزد، واقع شده و این اثر در تاریخ 12 تیر 1384 با شماره ثبت 

12012 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 سنگ تراشی
سنگ تراشی ُکنشی است که در آن قطعه ای 

سنگ طبیعی و خشن با برداشتن و حذِف 
کنترل شده بخش هایی از آن، شکل پیدا می کند. سنگ تراشی به دلیل 

پایداری سنگ، از دوران پیشاتاریخ تاکنون ادامه یافته است.

کماچ سهن 
یکی از شیرینی های ستی استان کرمان است 

که ماده ی اولیه ی آن جوانه گندم است و 
برای پخت این شیرینی باید جوانه گندم را 

خیس کرد.

جاذبه

صنایع

سوغات

رضا بهرام خواننده پاپ کشور کرونا گرفت.
 khabaronlineeاز صفحه

رییس هیات مدیره انجمن وارد کنندگان موبایل:  قیمت موبایل در ایران از 
tabnak همه جای دنیا  ارزان تر است. از صفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

اتی روشکه سردنیا بیا سی کن چه گرمایه

دوراگی تو دلُم اشکه همش ای بخت بدمایه

مگونَم سینه ُشن تل ِگ بسیکه گرد غمشون خو

و بخِت باگ برگشته پری خالیک خرمایه

پُرن تولک دلُم ای غم پرندآسایشم چیلی

بگو وی پیر آوادی مگه که باِد هوشایه

خمین  امسال نایامی شگونُشن دادهم خُوُشن

دل کنگن عزا دارن ربی سی کن چه تنهایه

دک دردی سر بشک مضافتی دولونه امسال

خشم گیرُشن نکو دونی بیا سی توچه غوغایه

کجک ور گرده ی خوشن هنو رند تپی منده

تُگن ای غم گریوادن که رنجی سهم باوایه

شاعر : جهان فیروزی)نوک عمو(

دلُم بی راهه کاچاکی  ِک  و رو

اسیر  بُشِک  تریاکی  ِک  و  رو

ُمنی هشتِه خماِر ِچشِم مستی

همه ء بار و بَنش ساکی ِک و رو

شاعر : محمد پای بست

         در توییتر چه می گویند؟

افزایش و همسان سازی حقوق بازنشستگان در دستور 
کار است.

متقاضیان مســکن ملی تا 14 تیرماه بــرای ویرایش 
اطالعات فرصت دارند.

هر 13 دقیقه یک نفر بر اثر کرونا در کشور فوت می کند.


