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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1399 خــرداد   12 دوشــنبه         750 پیاپــی  شــماره  چهــارم           ســال 

کارگران معدن امین یار 
چشم انتظار وعده ها

تکمیل تاالر مرکزی کرمان نیازمند
۵۰ میلیارد تومان اعتبار

نمودار ابتال 
به کرونا در 

استان همچنان 
صعودی است

در 2۴ ساعت گذشته تســت 52 نفر شامل )12مورد 
بیمار بستری، 1۴مورد بیمار سرپایی،2 مورد پرسنل و 
2۴ مورد اطرافیان بیمار( از نظر کرونا مثبت شده است.
بدین ترتیب شمار کل مبتالیان اســتان به 1778 نفر 
رسید. موارد جدید به تفکیک حوزه دانشگاه های علوم 
پزشکی استان:حوزه علوم پزشکی کرمان: 25 نفر،حوزه 
علوم پزشــکی جیرفــت17 نفر، حوزه علوم پزشــکی 
رفسنجان: 7 نفر، حوزه علوم پزشــکی بم 2 نفر، حوزه 
علوم پزشکی سیرجان 1 نفر، از موارد جدید ۹ مرد و 7 
نفرشان زن هستند. در 2۴ ســاعت گذشته 2 نفر بر اثر 
ابتال به کووید1۹ در استان جان خود را از دست دادند و 
تعداد فوت شدگان استان به 8۳ نفررسید و هر دو فوتی 

های امروز مربوط به جنوب استان هستند.

نیک نفس فرماندار فاریاب: مطالبات کارگران معدن امین یار پرداخت شده 
و پیگیر پرداخت عیدی و پاداش هم هستیم

رییس صمت جنوب نیز از پیگیری مطالبات کارگران خبر داد

فرصت 2 ماهه به معین های 
اقتصادی کم فعال استان

اختصاص بیش از هزار 
میلیارد تومان تسهیالت 

کرونا به استان

مصرف سیگار و قلیان 
عوارض کرونا 

را تشدید  می کند

استاندار: معین های اقتصادی ظرف 2 ماه آینده گزارش دالیل 
فعالیت کم خود را به سازمان مدیریت ارسال کنند

مدیرکل کار و رفاه اجتماعی استان کرمان از اختصاص هزار و 
1۴۰ میلیارد تومان تسهیالت حمایت از بنگاه های اقتصادی 
آسیب دیده از ویروس کرونا به استان کرمان خبر داد و گفت:  
کلیه واحدهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا در سطح 

استان کرمان می توانند برای دریافت تسهیالت کرونا به 
نشانی الکترونیکی http://kara.mcls.gov.ir مراجعه 

و ثبت نام کنند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: مصرف 
سیگار، تریاک و قلیان عوارض کرونا را تشدید می کند و بر 
اساس پیمایشی که در سال ۹۶ در کل کشور انجام شد، 

به طور متوسط 7 درصد جمعیت استان روزانه بیش از ۶ نخ 
سیگار مصرف می کردند و سابقه مصرف روزانه تنباکو در 

استان کرمان حدود 21 درصد بوده است.

زیرساخت های گردشگری 
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بازاری در خور 
یک موزه!

محمد لطیف کار
یادداشت مهمان

ــری  ــر س ــد فط ــی عی روز دوم تعطیل
ــا  ــد از کرون ــان زدم. بع ــازار کرم ــه ب ب
ــودم.  ــازار ب ــگ ب ــودم. دل تن ــده ب نیام
بــا این کــه مثــال تعطیــل رســمی بود، 
ــا  ــود، ام ــد نب ــازار ب ــوش ب جنب وج
ســرای ســردار مثــل همیشــه خلــوت 
ــان  ــازار کرم ــه ی ب ــد هم ــود. هرچن ب
بــرای تماشــا جــذاب و دیدنــی اســت، 
ــر  ــه نظ ــاه ب ــته ی کوت ــن راس ــا ای ام
ــی دیگــری  مــن حــال و هــوای میراث
ــه قصــد تماشــای  ــر ب ــی اگ دارد. یعن
بــازار تاریخــی کرمــان آمــده ای، 
حیــف اســت راهــت را کــج نکنــی، و 
ــد ســرای  ــرای تماشــای ســقف بلن ب
ســردار کاله از ســر نبــرداری! ترکیــب 
زیبــای آجرچینــی، کاشــی کاری، 
رنــگ و نورمایــل آفتــاب، حجــم هــوا 
و خنکــی محیــط این جــا، آن قــدر 
ــراث  ــا دارد می ــه ج ــت ک ــذاب اس ج
فرهنگــی بیایــد و ایــن قســمت از بازار 
را یک جــا تبدیــل بــه یــک مــوزه 
ــت  ــن اس ــم ممک ــازار بکند.می دان ب
ــه  ــه خاطــر ایــن پیشــنهاد متهــم ب ب
ــود  ــه ش ــوم، و گفت ــردازی بش خیال پ
ــی  ــی توانای ــراث فرهنگ ــازمان می س
ــر  انجــام کارهــای مهمتــر و ضروری ت
ایــن اســتان را هــم نــدارد؛ چــه رســد 
بــه ایــن پیشــنهادات کــه قــدری هــم 
الک چــری هســتند و بــه درد جاهایی 
ــه اقتصــاد گردشــگری  ــد ک می خورن
ــی دارد.من دو  ــت خوب فرهنگی وضعی
ســال پیــش هــم اشــاره ی گذرایــی به 
ــا و مهجــور کــرده ام.  ــن ســرای زیب ای
ــرای  ــه تنهــا ب امــا افســوس کــه مــا ن
این جــا، کــه بــرای تمــام مجموعه هــا 
و بخش هــای مختلــف ایــن بــازار، 
ــم. منکــر  ــی نداری ــچ طــرح جامع هی
کارهایــی کــه گاه و بی گاه بــرای نجات 
ایــن بــازار در چنــد ســال اخیــر شــده 
اســت نیســتم، امــا به گمــان مــن 
ــگری  ــل گردش ــز ثق ــازار مرک ــن ب ای
ــت.  ــان اس ــی کرم ــراث فرهنگ و می
حیــف اســت ایــن ســرمایه ی بــزرگ 
اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی 
ــه مــرور در مقابل مشــکالت  کرمان، ب
و کمبودهایــش ســر فــرود آورد. 

بازرسی سازمان 
صمت جنوب از صنوف 

شهرستان قلعه گنج

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان :
صاحبان مشاغل تا پایان مرداد برای تسلیم 

اظهارنامه فرصت دارند

نمودار ابتال به کرونا در استان 
همچنان صعودی است

ایرانی ها روزانه ۸ هزار کیلومتر سیگار مصرف می کنند

تهدید سالمتی با فروش دام و طیور زنده در بازار کرمان

مراتع شهربابک در آتش سوخت تست کرونا یکی از بازیکنان مس کرمان مثبت شد
ــازمان  ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
صنعــت، معــدن و تجــارت جنــوب 
ــاور در  ــی، مش ــاون بازرگان ــان، مع کرم
ــه  ــازمان ب ــی س ــارت و بازرس ــور نظ ام
ــدن  ــت، مع ــس اداره صنع ــی رئی همراه
ــن  ــاف ای ــاق اصن ــس ات ــارت و رئی و تج
شهرســتان و کارشناســان بازرســی 
ســازمان از صنــوف ســطح بــازار 
شهرســتان قلعــه گنــج بازرســی کردنــد.

توکلــی مشــاور رئیــس ســازمان در امــور 
نظــارت و بازرســی در ایــن خصــوص 
گفــت: در ایــن بازرســی هــا از 2۳5 واحد 
ــواد  ــی م ــده فروش ــم از عم ــی اع صنف
ــاک،  ــا، پوش ــت ه ــوپر مارک ــی، س غذای
ــد  ــار و ... بازدی ــره ب ــوه و ت ــی، می لبنیات
ــز  ــف نی ــد متخل ــرای ۳8 واح ــده و ب ش
ــرات  ــه تعزی ــده تخلــف تشــکیل و ب پرون
حکومتــی معرفــی شــدند.محمدعلی 
ــن  ــرد: ای ــد ک ــن تاکی ــی همچنی توکل
قبیــل بازرســی هــای مشــترک بــا 
ــه صــورت هفتگــی  حضــور مســیولین ب
در تمامــی شهرســتان هــای جنــوب 
کرمــان ادامــه خواهــد داشــت تــا ضمــن 
ــاهد  ــی، ش ــای صنف ــت از واحده حمای
کمترین میــزان تخلف و اجحــاف در حق 
ــیم.وی  ــوزه باش ــن ح ــهریان در ای همش
ــان از مردم درخواســت  ــن در پای همچنی
کــرد چنانچــه در هرکــدام از واحدهــاي 
ــروش، گرانفروشــي  ــاع از ف ــي امتن صنف
ــارف  ــر متع ــره کاال غی ــار ذخی ــا انب و ی
)احتــکار کاال( مشــاهده کردنــد، بــا 
ــات  ــه تخلف ــیدگي ب ــامانه 12۴ )رس س
صنفــي ســازمان صنعــت، معــدن و 
تجــارت جنــوب کرمــان( در تمامــی 

ــد. ــاس بگیرن ــا تم ــتان ه شهرس

مدیرکل امور مالیاتی اسـتان کرمان گفت: 
صاحبـان مشـاغل )اشـخاص حقیقـی( تا 
پایـان مردادمـاه فرصـت دارنـد، اظهارنامه 
مالیاتـی عملکـرد سـال 1۳۹8 خـود را به 
صـورت الکترونیکـی بـه سـازمان تسـلیم 
نمایند.بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره 
کل امـور مالیاتـی اسـتان کرمـان ، محمد 
سـلمانی اعـالم داشـت: صاحبان مشـاغل 
)اشـخاص حقیقی( کـه مطابق قانـون می 
بایـد تـا ۳1 خـرداد مـاه هـر سـال نسـبت 
بـه تسـلیم اظهارنامـه مالیاتی خـود اقدام 
نماینـد، امسـال با توجـه به شـرایط خاص 

ناشـی از شـیوع ویـروس کرونـا و تاثیـری 
که ایـن معضل بـر کسـب و کار و مشـاغل 
کشور داشـته است، براسـاس مصوبه ستاد 
ملـی مبارزه بـا کرونـا و شـورای هماهنگی 
اقتصادی سـران قوا، تا ۳1 مردادماه فرصت 
دارند اظهارنامـه مالیاتی خـود را به صورت 
الکترونیکی به سـازمان امور مالیاتی کشور 
ارسـال و مالیـات خـود را نیـز بـه صـورت 
الکترونیکی پرداخـت نمایند.وی در خاتمه 
تاکیـد کـرد: مودیـان محتـرم از هـر گونه 
مراجعـه غیرضـروری بـه ادارات مالیاتـی 

اجتنـاب نمایند.

آخرین آمار از مبتالیان کرونا در استان 
کرمان منتشر شد. در 2۴ ساعت گذشته 
تست 52 نفر شامل )12مورد بیمار بستری، 
1۴مورد بیمار سرپایی،2 مورد پرسنل و 2۴ 
مورد اطرافیان بیمار( از نظر کرونا مثبت شده 
است.بدین ترتیب شمار کل مبتالیان استان 
به 1778 نفر رسید. موارد جدید به تفکیک 
حوزه دانشگاه های علوم پزشکی استان:حوزه 
علوم پزشکی کرمان: 25 نفر،حوزه علوم 
پزشکی جیرفت17 نفر، حوزه علوم پزشکی 
رفسنجان: 7 نفر، حوزه علوم پزشکی بم 2 
نفر، حوزه علوم پزشکی سیرجان 1 نفر، از 
موارد جدید ۹ مرد و 7 نفرشان زن هستند. 
در 2۴ ساعت گذشته متاسفانه 2 نفر بر اثر 

ابتال به کووید1۹ در استان جان خود را از 
دست دادند و تعداد فوت شدگان استان به 
8۳ نفر رسید و هر دو فوتی های امروز مربوط 

به جنوب استان هستند.

ایسـنا/کرمان مدیر گروه بهداشـت محیط و 
حرفـه ای معاونت بهداشـتی دانشـگاه علوم 
پزشـکی کرمان با اشـاره بـه میـزان مصرف 
سـیگار در ایـران اظهـار کـرد: ایرانی هـا 
روزانـه 8 هـزار کیلومتـر سـیگار مصـرف 
 11 عصـر گلـزاری  می کنند.حمیدرضـا 
خردادمـاه در نشسـت خبـری به مناسـبت 
هفتـه بـدون دحانیـات گفـت: کل مراکـز 
عرضـه قلیـان کرمـان 28۰ مـورد بـود کـه 
هـم اکنـون 278 مـورد آن تعطیل هسـتند 
و در دوران شـیوع کرونـا ۴۰ درصـد آنهـا به 
صـورت خودجـوش تعطیـل کردنـد و 5۰ 

درصد بـا توصیه های بهداشـتی و 1۰ درصد 
آنهـا نیز توسـط قـوه قضائیه تعطیل شـدند.

وی عنوان کرد: براسـاس بررسـی ها صورت 
گرفتـه ایرانی ها روزانـه معـادل ۳۰ میلیارد 
تومـان سـیگار و نزدیک بـه ۶۰ میلیـارد نخ 
سـیگار مصـرف مـی کننـد کـه حـدود 25 
میلیـارد تومـان از ایـن سـیگارهای مصرفی 

قاچاق هسـتند.
مدیـر گـروه بهداشـت محیـط و حرفـه ای 
معاونـت بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی 
کرمـان ادامـه داد: یکـی از دالیـل اینکـه 
اسـتان هـای بوشـهر و آذربایجـان غربـی 

در رده  هـای اول مصـرف سـیگار در کشـور 
هسـتند بـه دلیـل ایـن اسـت کـه سـیگار 
قاچـاق در آنجـا ارزان اسـت و بعـد از آنهـا 
اسـتان های کرمـان، گیـالن و قزویـن 
رتبه هـای بعـدی مصرف سـیگار در کشـور 
قـرار دارنـد.وی با اشـاره بـه میـزان مصرف 
سـیگار در ایـران اظهـار کـرد: ایرانی هـا 
روزانـه 8 هـزار کیلومتـر سـیگار مصـرف 

. می کننـد
گلزاری بـا اشـاره بـه تحریم هـای آمریکای 
بـر علیـه جمهـدری اسـالمی ایـران عنوان 
کرد: در واردات سـیگار به هیـچ وجه تحریم 

نشـده ایم و آمریـکا در ایـران ۳۰ میلیـون 
دالر بـرای تولیـد سـیگار سـرمایه گـذاری 

کـرده اسـت.
مدیـر گـروه بهداشـت محیـط و حرفـه ای 
معاونـت بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی 
مـواد دخانـی در  بیـان کـرد:  کرمـان 
فروشـگاه ها نبایـد در معـرض دید مشـتری 
باشـد. ما ایـن کار در شـهرهای زیرمجموعه 
دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان شـروع 
کرده ایـم امـا یک دسـت صـدا نـدارد و باید 
همـه مـردم و مسـئولین همـکاری الزم را 

انجـام دهنـد.
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رئیـس شـبکه دامپزشـکی کرمـان گفـت: 
برخـورد بـا عرضـه کننـدگان و فروشـندگان 
طیـور و دام زنـده در بـازار کرمان که سـالمت 
شـهروندان را تهدیـد مـی کنـد برعهـده 

شـهرداری اسـت.
زینعلـی ،رئیـس شـبکه دامپزشـکی کرمـان 
در گفـت و گـو بـا خبرنگار گـروه اسـتان های 
باشـگاه خبرنـگاران جـوان از کرمان،گفـت: تا 
کنـون در برخـورد بـا فروشـندگان حیوانـات 
اهلـی و طیـور در بـازار و معابـر شـهر کرمـان 
گشت های مشـترک شـهرداری و دامپزشکی 
انجـام شـده و برخـورد نهایـی برعهـده 

شـهرداری اسـت.
او افـزود: افـرادی کـه بـه صـورت غیـر قانونی 
اقدام بـه عرضـه ایـن گونـه حیوانـات و طیور 

مـی کننـد، سـالمتی مـردم را بـه خطـر مـی 
اندازنـد.

زینعلـی بیـان داشـت: بار هـا و بار هـا در 
بازدید هـا و گشـت های مختلـف، در خصوص 

ایـن موضـوع تذکراتی داده شـده اسـت و قرار 
شـد همه این صنـوف جمـع آوری شـوند، اما 
آنچه اثـر نگذاشـته اسـت تعطیلی ایـن مراکز 

عرضـه اسـت.

رئیـس شـبکه دامپزشـکی کرمان گفـت: این 
افراد هیچ پروانـه و مجوزی ندارنـد و برای رفع 
ایـن مشـکل، چندیـن بارمکاتبـه داشـته ایم، 
اما ایـن موضوع همچنان در شـهر ادامـه دارد.
او تصریـح کـرد: یکـی ازمشـکالت فـراروی 
بهداشت و سـالمت شـهروندان کرمانی عرضه 
دام و طیور و حیوانات وحشـی درپارک آبشـار 
شـهرکرمان بود که توانسـتیم با پیگیری های 
انجـام شـده این موضـوع را رفـع و عرضـه این 

گونـه حیوانـات تعطیل شـد.
زینعلـی بیـان داشـت: جمـع آوری و تعطیلی 
جایگاه های عرضـه این گونه پرنـدگان و دام ها 
باید به صـورت جدی دنبـال شـود و در زمینه 
وظایف دامپزشـکی هیچگونه تعارفـی با هیچ 

متخلفی نخواهیم داشـت.

و  طبیعـی  منابـع  ره  دا ا رئیـس   - یرنـا  ا
آبخیزداری شهرسـتان شـهربابک گفت: سـه 
هـزار متـر مربـع از اراضـی مرتعی با پوشـش 
درمنـه در این شهرسـتان طعمه حریق شـد.
محمـد مومنـی روز یکشـنبه در گفـت و گـو 
بـا خبرنـگار ایرنـا افـزود: امـروز گزارشـی 
مبنـی بر آتـش سـوزی در حوالـی امـام زاده 

سبزپوشـان شـهربابک اعـالم شـد.
وی سـهل انـگاری و آتـش روشـن کـردن 
گردشـگران را علـت حادثـه دانسـت و اظهار 
داشـت: نیروهای بومی بـا کمـک امدادگران 
و عوامـل آتش نشـانی موفـق به اطفـا حریق 

شـدند.
مومنـی تاکیـد کـرد: شـهروندان بـا توجه به 
آغـاز فصـل گرما و خشـک شـدن گیاهـان از 

روشـن کـردن آتـش در محیـط هایـی کـه 
وقـوع آتـش سـوزی متصـور اسـت، پرهیـز 
کنند. شـهربابک در 2۴۰ کیلومتـری کرمان 

واقـع اسـت. 

سعید قرایی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: تست اولیه این بازیکن برای شروع تمرینات 
منفی شده بود اما در تست دوم عوامل تیم فوتبال 
مس، آزمایش کرونا این بازیکن مثبت شد تا وی 
فعال در تمرینات تیم فوتبال مس کرمان حضور 
نداشته باشد.وی تصریح کرد: مطابق پروتکل های 
بهداشتی هفته آینده مجددا از این بازیکن تست 
گرفته خواهد شد تا وضعیت نهایی آزمایشات او 
مشخص گردد.قرایی خاطرنشان کرد: سایر بازیکنان 
مس مشکلی برای ادامه تمرینات نداشتند و با منفی 
شدن آزمایشات مرحله دوم آن ها، این بازیکنان زیر 
نظر کادر فنی تمرینات خود را ادامه می دهند.وی 
تاکید کرد: همچنین مشاور سازمان لیگ بر معرفی 
تیم قهرمان و تیم های صعود کننده و سقوط کننده 
از مسابقات فوتبال کشور در صورت لغو مسابقات 

تاکید کرده است.رییس مرکز روابط عمومی و 
اطالع رسانی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
گفت: تاکنون 151 هزار و ۴۶۶ نفر در کشور به طور 
قطعی به ویروس کرونا مبتال شده و با فوت ۶۳ نفر 
در 2۴ ساعت گذشته، جان باختگان کرونا در کشور 
به 77۹7 نفر رسید.کیانوش جهانپور روز یکشنبه 
درباره آخرین آمار مبتالیان قطعی به ویروس کرونا 
در کشور و موارد فوت ناشی از آن بیان کرد: از دیروز 
تا امروز 11 خرداد 1۳۹۹ و بر اساس معیارهای 
قطعی تشخیصی، دو هزار و 51۶ بیمار جدید مبتال 
به کووید1۹ در کشور شناسایی شد. از بین مبتالیان 
جدید، 511 مورد بستری و دو هزار و 5 مورد از افراد 
در تماس با مبتالیان بودند که شناسایی شدند. 
مجموع بیماران کووید 1۹ در کشور به 151 هزار 

و ۴۶۶ نفر رسید.
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رییس ســازمان جهاد کشــاورزی جنوب کرمان از آغاز برداشت 
انگور در تاکســتان های این منطقه خبر داد.به گزارش دریافتی 
روز یکشنبه ایرنا، سعید برخوری ســطح زیر کشت باغ های انگور 
منطقه جنــوب کرمــان را 27۴ هکتار اعالم کــرد و گفت: طبق 
پیش بینی کارشناســان جهاد کشــاورزی از این میزان تاکستان 

یکهزار و ۹7۰ تُن انگور برداشت شود.وی افزود: از مجموع تاکستان های منطقه جنوب کرمان 
2۴1 هکتار بارور و ۳۳ هکتار غیربارور است.رییس ســازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان 
تصریح کرد: برداشــت انگور در این منطقه تا اواخر تابستان ادامه دارد. به گفته او بیش از 5۰ 
درصد انگورهای جنوب کرمان از رقم یاقوتی اســت.وی با بیان اینکــه باغ های انگور منطقه 
جنوب کرمان با روش های نوین، آبیاری می شــوند، افزود: برداشــت انگور یاقوتی تا اواسط 

خردادماه ادامه دارد.

برداشت انگور در جنوب کرمان
 آغاز شد

فرماندار جیرفت گفت: با توجه به روند صعودی مبتالیان 
به کرونا در شهرستان همه دستگاههای اجرایی و بانک ها 
تا اطالع ثانوی با یک سوم کارکنان فعالیت می کنند.ابوذر 
عطاپور وزیری در گفت و گو با ایسنا ضمن تاکید بر رعایت 
هشدارهای بهداشتی توســط مردم و کارکنان دولتی در 

جنوب استان کرمان در مقابله با ویروس کووید 1۹ افزود: کلیه کارکنان دستگاههای 
اجرایی شهرستان جیرفت ملزم به استفاده از ماسک، دستکش و رعایت فاصله اجتماعی 
در محیط کار هستند. وی از نظارت جدی در روزهای 1۴ و 15 خردادماه جاری با توجه 
به حضور مردم در مناطق ییالقی و گردشگری شهرستان جیرفت خبر داد و اظهار کرد: 
مرکز بهداشت شهرستان با همکاری بخشداری ها تیم هایی در سه منطقه جبالبارز، 

دلفارد و ساردوئیه مستقر خواهند کرد.

استفاده از ماسک در ادارات جیرفت 
اجباری شد

رئیس دانشگاه پیام نوراستان کرمان گفت: شهریه واحد های 
عملی دانشگاه پیام نور درکرمان برگشت داده نمی شود و 
دانشگاه برای کالس های عملی برنامه ریزی کرده است.به 
گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از 
کرمان، علیرضا محدثی زرندی رئیس دانشگاه پیام نور استان 

کرمان گفت: از زمان شیوع ویروس کرونا واحد های تئوری دانشجویان به شکل آنالین برگزار 
شده و دانشجویان در دریافت محتوای دروس تئوری مشکلی نداشتند.او افزود: دراین ایام 
امکان تدریس دروس عملی دانشجویان فراهم نشده است، اما دانشگاه تصمیم دارد آموزش 
دروس عملی را در ترم تابستان تکمیل کند، ولی اگر این کار انجام نشود دانشجویان نمره خود 
را در دروس عملی از دانشگاه دریافت خواهند کرد.محدثی زرندی تصریح کرد: در هرصورت 

شهریه واحد های عملی دانشجویان دانشگاه پیام نور برگشت داده نمی شود.

شهریه دانشجویان پیام نور استان 
برگشت نمی شود

خبرخبر

مدیرکل کار و رفاه اجتماعی استان کرمان 
از اختصاص هزار و 1۴۰ میلیارد تومان 
تسهیالت حمایت از بنگاه های اقتصادی 
آسیب دیده از ویروس کرونا به استان 
کرمان خبر داد.رضا اسماعیلی در گفت وگو 
با خبرنگار تسنیم در کرمان، با اشاره به 
شیوه نامه حمایت از بنگاه های اقتصادی 
آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا در 
استان کرمان اظهار داشت: کلیه واحدهای 
آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا در 
سطح استان کرمان می توانند برای دریافت 
تسهیالت کرونا به نشانی الکترونیکی 
http://kara.mcls.gov.ir مراجعه و 
ثبت نام کنند.وی با عنوان اینکه دریافت 
این تسهیالت در دو دسته شغلی انجام 
می شود ادامه داد: دسته اول بنگاه هایی 
هستند که به دستور دولت تعطیل شدند 
و دسته دوم بنگاه ها و واحدهای تولیدی 
هستند که به دلیل ماهیت خدمات و حفظ 
سالمت کارکنان، فعالیت خود را متوقف 
کردند.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان کرمان با تاکید بر اینکه واحد های 
آسیب دیده واجد شرایط برای بهره مندی 
از این تسهیالت حمایتی باید حتما در این 
سایت ثبت نام کنند افزود: با توجه به شناور 
بودن جذب این تسهیالت برای تمامی 
استان ها متقاضیان هرچه سریع تر برای 
دریافت تسهیالت به سامانه کارا مراجعه 
کنند. اسماعیلی با اشاره به اینکه ۴۰ هزار 
میلیارد تومان در کشور در مجموع به این 
امر اختصاص داده شده که سهم استان 
کرمان هزار و 1۴۰ میلیارد تومان است 
افزود: این عدد شناور است و در صورت نیاز 
امکان جذب بیشتری هم وجود دارد.وی در 
ارتباط با جزئیات دریافت تسهیالت کرونا 
توسط کارفرمایان بیان کرد: متقاضیان 
پس از ثبت نام در سامانه کارا و پس از 
بررسی مدارک ارائه شده توسط سامانه و 
تایید دستگاه اجرایی صادر کننده مجوز 
به بانک های پرداخت کننده این تسهیالت 

ارجاع می شوند.

توزیع بیش از 
۵۴ هزار سبد کاال

 بین مددجویان استان
مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان 
کرمــان از توزیــع 5۴ هــزار و 5۰۰ 
ــارک رمضــان در  ــاه مب ــبد کاال در م س
راســتای طــرح رزمایــش همدلــی برای 
ایــران همــدل در بیــن مددجویــان 
و نیازمنــدان اســتان کرمــان خبــر 
ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــی صادق داد.یحی
در مــاه مبــارک رمضــان امســال 
بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا و 
شــرایط ایجادشــده ســعی کردیــم 
خدمــات موردنیــاز را بــه قشــر نیازمند 
جامعــه ارائــه دهیــم گفــت: بــه همیــن 
منظــور ایــن نهــاد بــا راه انــدازی 
آشــپزخانه هایی در قالــب طــرح 
اطعــام مهــدوی اقــدام بــه پخــت غذای 
ــدان کــرده  ــن نیازمن ــع بی گــرم و توزی
ــتا  ــن راس ــه داد: در ای ــت.وی ادام اس
ــارک  ــاه مب ــام م ــپزخانه در ای ۴۶ آش
ــدازی  ــتان راه ان ــطح اس ــان در س رمض
ــتی  ــای بهداش ــت پروتکل ه ــا رعای و ب
ــذای  ــرس غ ــزار پ ــوع ۳18 ه درمجم
گــرم طبــخ و بیــن خانواده هــای 
نیازمنــد توزیــع شــد.صادقی از توزیــع 
5۴ هــزار و 5۰۰ ســبد کاال در مــاه 
مبــارک رمضــان در راســتای طــرح 
ــرای ایــران همدل  ــی ب رزمایــش همدل
در بیــن نیازمنــدان اســتان کرمــان 
ــداد  ــن تع ــزود: ارزش ای ــر داد و اف خب
ســبد غذایــی بیــش از 17 میلیــارد 
ــه  ــت.مدیرکل کمیت ــوده اس ــان ب توم
امــداد اســتان کرمــان در ادامــه بابیــان 
ــان  ــتان کرم ــداد اس ــه ام ــه کمیت اینک
ــختی و  ــه س ــود هم ــال ۹8 باوج در س
ــی در برخــی  مشــکالت توفیقــات خوب
از شــاخص ها کســب کــرد گفــت: 
ــهید  ــنواره ش ــر جش ــام برت ــب مق کس
رجایــی در بیــن دســتگاه های اجرایــی 
ــار و معرفــی  ــرای نخســتین ب اســتان ب
جمعــی از نخبــگان پرورش یافتــه 
کمیتــه امــداد اســتان در قالــب 
ــن  ــه ای ــا ازجمل ــش اراده ه ــرح روی ط
ــه از  ــت.وی در ادام ــوده اس ــات ب توفیق
رشــد قابل توجــه جمــع آوری زکات در 
اســتان در ســال ۹8 خبــر داد و گفــت: 
ایــن نشــان دهنده اعتمــاد مــردم 
ــداد  ــه ام ــت و کمیت ــاد اس ــن نه ــه ای ب
ــته  ــال گذش ــی س ــان ط ــتان کرم اس
ــه  ــق ب ــردم موف ــاد م ــن اعتم ــه حس ب
کســب رتبــه برتــر زکات در کشــور 

ــد. ش

حـدود سـه هفتـه پیـش خبـری از 
تجمـع کارگـران معـدن امین یـار گزارش

فاریـاب منتشـر شـد، تجمعـی کـه  
ظاهـرا بـه دلیـل نپرداختـن حقـوق و حـق بیمـه 
اتفاق افتـاده بود، در پـی این اعتـراض حتی برخی 
از کارگران با تحویل استشـهادی به دادسـتان این 
شهرستان خواسـتار پیگیری مطالبات خود شدند. 
برخـی از کارگران این معـدن گله منـد بودند که به 
دلیـل اینکـه کارفرما حـق بیمـه آنهـا را نپرداخته 
اسـت، آن هـا مشـمول بیمـه ی بیـکاری ای که به 
دلیـل شـیوع کرونـا از طـرف دولـت شـامل حـال 

کارگران می شود، نشده است.
در همین بیـن مدیر معـدن امین یار گفته بـود: »ما 
کرومیـت اسـتخراج شـده از معـدن را نـه در داخل 
می توانسـتیم بفروشـیم و نـه در خـارج. بنابراین با 
تعرفه 25 درصـدی دولت به صـادرات کرومیت تیر 
خالص بـه بدنـه معـدن زده شـد، زیـرا به یـک باره 
با افزایش  ۳۰ درصـدی ماده معدنی روبه رو شـدیم 
که مـا را بـه مـرز ورشکسـتگی نزدیـک کـرد و ما با 
شـرایط سـختی روبه رو شـدیم اما در همان شرایط 
هـم، نـه کارگاه را تعطیـل کردیـم و نـه کارگـری را 
تعدیل سـاختیم. در سـالی که باید رونـق تولید می 
بود عمـال ما با رکـود تولید مواجه شـده بودیـم.« به 
گفتـه شـهیدی یکـی از مـوارد اعتراضـی کارگران، 
بحث قراردادها اسـت و مسـووالن این معـدن برای 
حـل ایـن موضـوع  بـا اداره کار در ارتباط هسـتند. 
مدیر معـدن امین یـار فاریـاب یـادآور شـد: »البته 
معـدن بـا کارگرانـی مـی توانـد قـرارداد ببنـدد که 
شـرایط بسـتن قـرارداد از جمله سـالمت را داشـته  
باشـند.« بیان این مشـکالت از سـوی مدیـر معدن 
در حالی اسـت که به گفتـه معاون معدنی سـازمان 
صمت جنـوب، تنهـا مشـکل ایـن معـدن در بحث 
تامین سـوخت بود کـه هفته گذشـته حوالـه ای به 
آنها داده شـده و این مشـکل نیر حل شـده اسـت و 

مشـکلی هم برای صـادرات نـدارد.
 پیگیری برای پرداخت پاداش کارگران معدن 
بعد از اعتـراض کارگـران معـدن امین یـار فاریاب 

در تماسـی که کاغذ وطـن همان چنـد هفته پیش 
با فرماندار فاریاب داشـت، اعالم شـد کـه مطالبات 
کارگران بـه زودی پرداخـت و مشـکالت کارگران 
حـل می شـود، امـا انتشـار خبـر تجمـع مجـدد 
کارگـران، مـا را بر آن داشـت تـا دوبـاره پیگیر این 
موضوع شـویم، نیک نفس فرماندار فاریـاب درباره 
وضعیت کارگران معـدن امین یار فاریـاب به کاغذ 
وطن گفـت: مطالبات این کارگـران کامل پرداخت 
شـده اسـت، یک چند مـاه مانـده بـود کـه آن هم  
بـه حسـاب رفتـه اسـت ، مـن بـه عنـوان فرماندار 
این شـهر بر اسـاس بررسـی های که خـودم انجام 
داده ام و بـر اسـاس مسـتندات، اعالم مـی کنم که 
مطالبات کارگران این معدن پرداخت شـده اسـت، 
من حتی اگـر فقط مسـووالن معـدن گفتـه بودند 
کـه مطالبـات پرداخـت شـده اسـت، قبـول نمـی 
کردم اکنـون اما مسـتندات را بررسـی کـردم. این 
اعتراضـات بیشـتر بـه خاطر ایـن بود کـه بعضی ها 
مـی خواهند اوضاع را متشـنج نشـان دهنـد،  نیک 
نفـس یـادآور شـد: تنها یـک مـاه مانده کـه ظرف 
یکـی دو روز آینـده بـه حسـاب کارگـران واریـز 
خواهـد شـد، شـرکت معـدن کاری امیـن یار سـه 
مـاه حقـوق ناقـص داده بـود کـه حقـوق را کامـل 
پرداخت کرد و سـه ماه هم مطالبات وجود داشـت 
کـه آن را هـم پرداخـت کـرد و پیگیر این هسـتیم 
کـه در همیـن مـاه عیـدی و پـاداش کارگـران هم 

پرداخت شـود.
  تولید در معدن امین یار متوقف نشده است

مروجی رییس سـازمان صمت جنـوب هم در مورد 
وضعیـت معـدن امیـن یـار فاریـاب به کاغـذ وطن 
گفـت: ایـن معـدن یـک سـری مشـکالت داشـت 
یکی از این مشـکالت مربـوط به پرداختـی ها بود، 
با توجه بـه بـازار، شـرایط تولیـد و موضـوع کرونا، 
مشـکالتی بـرای معـدن داران بـه وجـود آمـد و با 
توجه بـه ایـن موضـوع مـا  حـدود دو هفتـه پیش 
یـک جلسـه در فاریـاب بـا توجـه بـه درخواسـت 
دادسـتان و فرماندار شهرسـتان فاریاب و برای رفع 
مشـکالت کارگری این معـدن برگـزار کردیم و در 
این جلسـه  هـم صحبـت هـای مالک معـدن و هم  
صحبت کارگـران را گـوش دادیم و نهایتا قرار شـد 
ظرف یک مـاه معـدن مطالبات را پرداخـت کرده و 

برای حل شـدن مشـکل کارگـران کمک کنـد، ما 
در جلسـه ای کـه داشـتیم اعـالم کردیـم که حق 
تعدیل نیـرو نداریـد و پرداخـت حقـوق و بیمه هم 
باید انجـام شـود.اما در همین یکی دو روز گذشـته 
متوجه شـدیم، دوبـاره یکسـری تجمعـات صورت 
گرفتـه اسـت، در تجمـع دفعـه پیـش یک سـری 
اتفاقاتـی افتـاد کـه دادسـتانی هـم ورود کـرد و ما 
گفتیم اگـر مطالباتی هم بـوده اسـت، نباید جلوی 
تولیـد گرفتـه شـود و تولیـد بایـد صـورت بگیرد و 
در کنـار آن، مطالبـات کارگری هـم وظیفه معدن 
دار اسـت که بایـد پرداخت کنـد، ما پیگیـر تجمع 
جدیـد هـم بودیـم و بـا مدیرعامـل کارخانـه هـم 
جلسه گذاشـتیم  و بر اسـاس گزارشـی که ما داده 
شـده اسـت، حقوق کارگـران تقریبا به طـور کامل 
پرداخت شـده اسـت و یک مقداری هم مانـده  که 
آن  مقـدار هم  قرار شـد، ظـرف یکـی دو روز آینده 
پرداخـت شـود، البتـه بایـد به ایـن موضـوع توجه 
کنیـم کـه در سراسـر کشـور در همـه واحدهـای 
تولیـدی امـکان دارد سـه، چهـار ماه حقـوق عقب 
افتـاده اتفـاق بیفتـد، دراین شـرایط تولیـدی  که 
وجـود دارد امـکان بـه وجـود آمدن این مشـکالت 

وجـود دارد.

   سه واحد فرآوری کرومیت 
آماده شروع به کار

 مروجی رییس سـازمان صمت جنـوب تاکید کرد: 
هـدف دادسـتانی، سـازمان صمـت و فرمانـداری، 
همـه بـه سـمتی اسـت کـه هـم بـه تولیـد ضربـه 
نخـورد و هـم حقـی از کارگـری روی زمیـن باقـی 
نمانـد.  مروجـی در مـورد ایـن موضـوع کـه آیـا 
این معـدن در صـادرات مشـکل دارد، گفـت: چند 
مـاه پیـش مشـکلی کـه ایـن معـدن در رابطـه بـا 
صـادرات داشـت، رفـع شـده اسـت. البتـه یـک 
مشـکل کشـوری بود و مربوط به تعرفـه  صادراتی 
ای بـود کـه دولـت بـرای معـادن بسـته بـود  ایـن 
تعرفـه صادراتـی باعث می شـد کـه هزینه هـا باال  
برود و بسـیاری از معـادن به همین دلیـل صادرات 
نداشـتند، ایـن تعرفه ای که بسـته شـد باعث ضرر 
و زیـان بود،بـا پیگیـری هـا توانسـتیم تعرفـه را به 
شـرایط قبلـی برگردانیـم و مشـکل برطـرف شـد. 
مـاده معدنـی کرومیـت  فقـط صـادر مـی شـود 
البته در سـال گذشـته 1۴ مجوز فـرآوری این ماده 
معدنـی را صـادر کردیـم که امسـال سـه تـا از آن 

آمـاده افتتـاح اسـت. 

کارگران معدن امین یار چشم انتظار وعده ها
نیک نفس فرماندار فاریاب: مطالبات کارگران معدن امین یار پرداخت شده و پیگیر پرداخت عیدی و پاداش هم هستیم

رییس صمت جنوب نیز از پیگیری مطالبات کارگران خبر داد
  نجمه سعیدی

دبیر تحریریه

استاندار کرمان با اشاره به اینکه 
برخی معین های اقتصادی گزارش

طی ۳ سال گذشته فعال نبوده 
و یا آنگونه که انتظار داشتیم عمل نکرده اند 
اظهار کرد: قرار شد ظرف 2 ماه آینده معین 
های اقتصادی گزارش دالیل کم فعالی و یا 
عدم فعالیت خود را به سازمان مدیریت ارسال 
کنند تا بتوانیم درباره آینده این معین ها 
تصمیم گیری کنیم.دکتر محمدجواد فدایی 
ظهر یکشنبه یازدهم خردادماه در جلسه ستاد 
اقتصاد مقاومتی استان کرمان با اشاره به 
گزارش رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی استان گفت: 2۶7 
پروژه اقتصاد مقاومتی در سال گذشته در 
استان کرمان مصوب داشتیم که به طور 
متوسط این پروژه ها دارای 7۶ درصد 
پیشرفت فیزیکی بوده این در حالی است که 
در هدف گذاری تعیین شده، پیشرفت 85 
درصدی برای این پروژه ها تعریف شده بود.
وی با بیان اینکه ۹۰۰۰ فرصت شغلی در این 
پروژه ها پیش بینی شده بود اظهار کرد: در این 
پروژه ها تاکنون 71۰۰ فرصت شغلی ایجاد 
شده ضمن آنکه از 18 هزار میلیاد تومان 
سرمایه گذاری پیش بینی شده برای این 
پروژه ها، تاکنون 5 هزار و 5۰۰ میلیارد تومان 
)معادل ۳۰ درصد( تحقق پیدا کرده است.

استاندار کرمان در جزییات 2۶7 پروژه اقتصاد 
مقاومتی مصوب استان کرمان گفت: از این 
تعداد پروژه تاکنون 75 پروژه به طور کامل 
انجام و به مرحله بهره برداری رسیده، اهداف 
17۹ پروژه تحقق پیدا کرده، 77 پروژه به 

اهداف خود نرسیده و 11 پروژه نیز غیرفعال 
می باشند که در این جلسه مقرر شد پروژه 
هایی که به اهداف خود نرسیده اند به لیست 
پروژه های اقتصاد مقاومتی امسال انتقال پیدا 
کنند.فدایی بر تشریح دالیل عدم تحقق پروژه 
های اقتصادی مقاومتی توسط دستگاه های 
اجرایی مربوطه و ارسال آنها به دبیرخانه ستاد 
اقتصاد مقاومتی تا پایان هفته جاری )2۰ 
خردادماه( خبر داد و اظهار کرد: در حوزه 
فعالیت معین های اقتصادی و توسعه ای نیز، 
طی یک برنامه سه ساله از سال ۹7 تا ۹۹، ۳۹7 
پروژه با اشتغال ۴1 هزار نفر و سرمایه گذاری 
۹۰ هزار میلیاردتومانی تعیین شده بود که در 
این راستا تاکنون 217 پروژه با سرمایه گذاری 
بالغ بر 281 میلیارد تومان و اشتغال ۴715 نفر 
تحقق پیدا کرده که این پروژه ها جنبه توسعه 
ای محلی را داشته و هیچ ارتباطی با پروژه 
های توسعه ای خود معین های اقتصادی 
نداشته است.استاندار کرمان با اشاره به اینکه 

برخی معین های اقتصادی طی ۳ سال 
گذشته فعال نبوده و یا آنگونه که انتظار 
داشتیم عمل نکرده اند اظهار کرد: قرار شد 
ظرف 2 ماه آینده معین های اقتصادی گزارش 
دالیل کم فعالی و یا عدم فعالیت خود را به 
سازمان مدیریت ارسال کنند تا بتوانیم درباره 
آینده این معین ها تصمیم گیری کنیم. وی 
درباره برنامه های ستاد فرماندهی اقتصادی 
مقاومتی استان کرمان در سال ۹۹ نیز گفت: 
در این جلسه مقرر شد تا 1۹ خردادماه سال 
جاری دستگاه های اجرایی برنامه های خود را 
در قالب ۹ برنامه تعیین شده، مشخص کنند.
استاندار کرمان با اشاره به اینکه تاکنون 21۹ 
پروژه اقتصاد مقاومتی برای سال ۹۹ در استان 
کرمان تعیین شده است افزود: پروژه های 
معین اقتصادی و همچنین پروژه های برش 
های استانی نیز به این پروژه ها اضافه خواهد 
شد تا نهایتا پروژه های نهایی سال ۹۹ استان 

را خواهیم داشت.

رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
ــزار  ــال ۹ ه ــی پارس ــت: ط ــان گف ــتان کرم اس
فرصــت شــغلی در بحــث اقتصــاد مقاومتــی 
ــزار  ــش از 7 ه ــه بی ــود ک ــده ب ــی ش پیش بین
و 1۰۰ مــورد آن ایجــاد شــده اســت. بــه 
ــگار گــروه اســتان هــای باشــگاه  گــزارش خبرن
ــر رودری،  ــان، جعف ــوان از کرم ــگاران ج خبرن
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی 
اســتان کرمــان در دومیــن ســتاد اقتصــاد 
مقاومتــی اســتان در ســال ۹۹ گفت: پارســال از 
ــه آن اجرایی  ــه، 188 مصوب مجمــوع 217 مصوب
ــد  ــی 87 درص ــات اجرای ــد مصوب ــد و درص ش
اســت.او افــزود: بیشــترین درصــد مربــوط 
ــا ۳۰  ــاز ب ــورد نی ــارات م ــهیالت و اعتب ــه تس ب
ــاخت  ــا، زیرس ــدور مجوزه ــوده و ص ــد ب درص
اقتصــادی،  معین هــای  ســرمایه گذاری، 
ــرمایه گذاران  ــری س ــی، پیگی ــای اجرای برنامه ه
و ... در مراحــل بعــدی قــرار دارنــد.رودری 
ــروژه  بیــان داشــت: پارســال در مجمــوع 2۶7 پ
ــتان  ــی اس ــتاد اقتصــاد مقاومت ــذار در س تاثیرگ
ــه  ــا جنب ــه ی ــید ک ــب رس ــه تصوی ــان ب کرم
زیرســاختی موثــر در ســرمایه گذاری خصوصــی 
ــا خودشــان از پروژه هــای پیشــران و  داشــتند ی
ــذاری  ــد.رودری هدف گ ــذار اســتان بودن تاثیرگ
ــا  ــی پروژه ه ــرفت فیزیک ــق و پیش ــزان تحق می
ــای  ــت: پروژه ه ــرد و گف ــالم ک ــد اع را 85 درص
تصویبــی میانگیــن پیشــرفت فیزیکــی 7۶ 
درصــدی را دارنــد.او عنــوان کــرد: ۹ هــزار 

فرصــت شــغلی بــرای ایــن مشــاغل پیش بینــی 
شــده بــود کــه بیــش از 7 هــزار و 1۰۰ مــورد آن 
ــت و  ایجــاد شــده اســت.رئیس ســازمان مدیری
ــت:  ــار داش ــان اظه ــتان کرم ــزی اس برنامه ری
میــزان ســرمایه گذاری دیــده شــده بــرای 
اجــرای ایــن پروژه هــا ۴۳ هــزار میلیــارد 
ریــال بــود کــه 18 هــزار میلیــارد ریــال آن 
در ســال گذشــته پیش بینــی شــد، امــا 5.5 
هــزار میلیــارد ریــال معــادل ۳۰ درصــد بیشــتر 
محقــق نشــد.او ادامــه داد: در بخــش پروژه هــای 
ــتیم و  ــق را داش ــد تحق ــی ۳۰ درص ــی مل دولت
ــا در تســهیالت بانکی 15  اســتانی 51 درصد، ام
درصــد توانســتیم محقــق کنیــم.رودری تصریح 
کــرد: پروژه هــای مربــوط بــه شــرکت های 
غیردولتــی و نهاد هــای عمومــی 72 درصــد 
اهــداف ســرمایه گذاری آن انجــام شــده، در 
ــس و صنــدوق  ســرمایه گذاری خارجــی و فاینان
توســعه عملکــردی نداریــم و بایــد بــه آن توجــه 

ــزی  ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــود.رئیس س ش
این هــا  داشــت:  بیــان  اســتان کرمــان 
ســرمایه گذاری در خصــوص پروژه هــای 
ســتاد اقتصــاد مقاومتــی اســت و بــه معنــی این 
نیســت ســرمایه گذاری خارجــی در اســتان 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه اســت.او ب صــورت نگرفت
بــا حــذف پروژه هــای بــزرگ مثــل پتروشــیمی 
ــده  ــق ش ــرمایه گذاری محق ــم س ۴7 درصــد رق
ــتان  ــره اس ــن نم ــرد: میانگی ــار ک ــت، اظه اس
ــق پیشــرفت فیزیکــی هــدف ســال ۹8  در تحق
دســتگاه های اجرایــی، 8۹ درصــد اســت.رودری 
گفــت: از مجمــوع 27۹ پــروژه اقتصــاد مقاومتی 
اســتان، 17۹ پــروژه تحقــق هــدف شــدند البته 
پــروژه توســعه ای آن ادامــه دارد و هنــوز تکمیل 
نشــدند، 75 پــروژه هــم کامــال بــه بهره بــرداری 
ــتند  ــال هس ــم غیرفع ــروژه ه ــیدند و 11 پ رس
ــم  ــی ه ــای مهم ــا پروژه ه ــی از آن ه ــه بعض ک

هســتند.

ایجاد ۷ هزار فرصت شغلی در پروژه های 
اقتصاد مقاومتی استان

فرصت 2 ماهه به معین های اقتصادی 
کم فعال استان

مدیرکل دامپزشکی جنوب کرمان از کشف یکهزار و ۹7۰ کیلوگرم 
فرآورده خام دامی غیربهداشتی در هفت شهرستان این منطقه خبر داد 
و گفت: این میزان مواد غیربهداشتی از ابتدای سال جاری تا کنون کشف 
و معدوم شده است.علی احمدی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: این فرآورده ها در پی بازرسی های مستمر از مراکز عرضه و 
فروش مواد خام دامی در منطقه کشف و معدوم شده است.وی اظهار 
داشت: از ابتدای سال جاری تا کنون هفت هزار و 225 مورد بازدید از 
مراکز عرضه و فروش مواد خام دامی در هفت شهرستان جنوبی استان 
کرمان انجام شد.مدیرکل دامپزشکی جنوب کرمان با بیان اینکه خرید 
گوشت های بدون ُمهر و برچسب دامپزشکی خطر ابتال به بیماری تب 
کریمه کنگو را در پی دارد، گفت: بیماری تب خونریزی دهنده کریمه 
کنگو، یک بیماری ویروسی بوده که بین انسان و دام مشترک است.
وی افزود: این بیماری از طریق گزش کنه آلوده، تماس با الشه و یا خون 
آلوده به انسان منتقل می شود. ابتال به بیماری تب خونریزی دهنده 
کریمه کنگو می تواند به مرگ منجر شود لذا پیشگیری از این بیماری 
تنها روش قابل اطمینان برای جلوگیری از ابتال به آن است.احمدی ادامه 
داد: کارشناسان دامپزشکی همواره به دامداران، قصابان و تمامی افرادی 
که با دام در تماس هستند رعایت کامل موارد ایمنی را برای جلوگیری از 
سرایت این بیماری توصیه می کند.وی بیان داشت: مردم گوشت مصرفی 
خود را از فروشگاه های مجاز تحت نظارت دامپزشکی خریداری کرده 
و از مصرف گوشت های بدون برچسب دامپزشکی و یا کشتار شده در 
مکان های غیرمجاز خودداری کنند.مدیرکل دامپزشکی جنوب کرمان 
گفت: دامداران از له کردن کنه با دست خودداری کرده و همواره سم 
پاشی جایگاه های نگهداری دام را در دستور کار خود قرار دهند.وی 
ادامه داد: استفاده از لوازم حفاظت فردی مانند لباس یکسره، چکمه و 
دستکش در محل دامداری ها و کشتارگاه ها، از دیگر روش های مؤثر در 
پیشگیری از ابتال به این بیماری است.اداره کل دامپزشکی جنوب کرمان 
مستقل از مرکز استان، هفت شهرستان با یک میلیون نفر جمعیت را 

تحت پوشش دارد.

گزارش
باشگاه خبرنگاران

بیش از هزار و ۹۰۰ کیلوگرم 
فرآورده دامی غیربهداشتی 
در جنوب کرمان معدوم شد

اختصاص بیش از هزار 
میلیارد تومان تسهیالت 

کرونا به استان

معوقات کارگران معدن امین یار پرداخت شده است
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مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان گفت: برخی اماکن ورزشی می توانند به فعالیت کاری خود 
به صورت مشروط ادامه دهند.حمیدرضا گلزاری در جمع خبرنگاران در 
تشریح جزییات این خبر گفت: طبق مصوبات استانی و ملی مقابله با 
کرونا، فعالیت همه اماکن ورزشی در شهرستانهای دارای وضعیت سفید 
بالمانع است اما در شهرستانهای زرد، فعالیت رشته های ورزشی تیمی در 
اماکن بسته، نظیر تکواندو همچنان غیر ممکن و فعالیت ورزشهای تک 
نفره با رعایت پروتکلهای بهداشتی و بهداشت فردی مثل بدنسازی بالمانع 
است.وی تاکید کرد: فعالیت استخرهای سرپوشیده همچنان ممنوع 
است و تنها در مناطق دارای وضعیت سفید استخرهای روباز می توانند 

فعالیتشان را از سر بگیرند.

فعالیت  استخرهای سرپوشیده 
همچنان ممنوع

مراکز علمی آزاد و زبان در 
کرمان بازگشایی می شود

مدیـرکل آموزش و پـرورش اسـتان کرمـان گفت: مراکـز علمی 
آزاد و زبـان ایـن اسـتان بـا رعایـت دسـتورالعمل مراقبـت و 
کنتـرل بیمـاری کرونا که از سـوی وزارت بهداشـت ابالغ شـده، 
بازگشـایی مـی شـود.به گـزارش روز یکشـنبه ایرنـا، احمـد 
اسـکندری نسـب افـزود: در ایـن دسـتورالعمل پیـش بینـی 
های الزم بـرای حفظ سـالمت دانش آمـوزان و کارکنـان مراکز 
غیردولتـی علمـی آزاد و زبـان انجام شـده اسـت.وی ادامـه داد: 
ضدعفونـی کـردن محیط آموزشـگاه هـا، تامین مواد شـوینده و 
ضدعفونی کننده به انـدازه کافی، ایجاد فاصلـه گذاری اجتماعی 
در محـل کالس هـا و یا سـایر و وجـود فضاهـای فیزیکـی، ارائه 
آموزش های الزم بـه مربیان، کارکنان و دانش آمـوزان به منظور 
رعایت مسـائل بهداشـتی و سـایر موارد مورد نیاز در دسـتور کار 
آموزشـگاه ها قـرار دارد.وی بیان کـرد: در هر آموزشـگاه یک نفر 
از پرسـنل یا نیروی آموزش دیـده برای نظارت و پاسـخگویی در 
امور بهداشـتی کـه ترجیحـا مدیـر آن مر کز باشـد، پیـش بینی 
شـده است.اسـکندری نسـب با تاکید بر شـرایط تهویه مناسـب 
فضای فیزیکـی، تجهیز سیسـتم هـای آبخوری، سـرویس های 
بهداشـتی به مواد شـوینده مناسـب و همچنینی دفع بهداشـتی 
زبالـه ها توسـط نیـروی آمـوزش دیـده گفـت: چینـش صندلی 
ها بـا رعایـت فاصلـه 1.8 تـا 2 متـر رعایت مـی شـود و حداکثر 
5۰ درصـد ظرفیـت هـر کالس پذیـرش خواهـد شـد.مدیرکل 
آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان تصریـح کـرد: اسـتفاده از 
وسایل بهداشـت فردی مانند دسـتکش و ماسـک برای کارکنان 
و مربیـان الزامـی اسـت و توصیـه مـی شـود دانـش آمـوزان نیز 
از وسـایل شـخصی و ماسـک اسـتفاده کنند.اسـکندری نسـب 
بـا اشـاره بـه ایـن کـه توزیـع هرگونـه مـواد غذایـی و خوراکـی 
در آموزشـگاه هـا ممنوع اسـت، توصیـه کـرد: دانش آمـوزان از 
آب هـای آشـامیدنی در بطـری های کوچک شـخصی اسـتفاده 
کننـد.وی تاکید کـرد: حضور تمـام افـراد دارای بیمـاری زمینه 
ای، قلبی، تنفسـی، نقص سیسـتم ایمنی و مشـکوک به بیماری 
کرونا بدون مجوز پزشـک مربوطـه در کالس های آموزشـگاه ها 
ممنوع است.اسـکندری نسـب گفت: شـورای نظـارت آموزش و 
پـرورش بـا حضـور نماینـدگان حـوزه مشـارکت هـای مردمی، 
شـورای موسسـان مراکـز غیردولتـی و دانشـگاه علوم پزشـکی 
مسـئولیت نظارت بـر فرآینـد بازگشـایی و ادامه فعالیـت مراکز 

غیردولتـی علمـی و زبـان را به عهـده دارد.

مشـکالت فضـای آموزشـی در 
نوسازی 
مرکـز اسـتان کرمـان بسـیار زیاد مدارس

اسـت و دانش آمـوزان کرمانـی 
مجبورند در مدارسـی با عمر زیـاد و کالس های 
ناایمـن ۴۰ نفـره تحصیـل کنند.بـه گـزارش 
خبرگزاری تسـنیم از کرمان، شـورای آموزش و 
پرورش شهرسـتان کرمان صبح دیروز با حضور 
علـی سـالجقه معـاون سیاسـی و اجتماعـی 
فرمانـداری کرمـان، سـیدمحمد واعظی نـژاد 
مدیـرکل توسـعه، تجهیـز و نوسـازی مـدارس 
اسـتان کرمـان و تعـدادی از معاونان آمـوزش و 
پـرورش اسـتان کرمـان در فرمانـداری کرمـان 
برگـزار شد.سـیدمحمد واعظی نـژاد مدیـرکل 
توسعه، تجهیز و نوسـازی مدارس استان کرمان 
با اشـاره به اینکه مشـکالت آموزش و پرورش در 
حوزه فضای آموزشـی شهرسـتان کرمان بسیار 
زیـاد اسـت اظهـار دشـت: تراکـم دانش آموزی 
مـدارس شهرسـتان کرمـان در سـال گذشـته 
بـاالی ۳5 نفـر اسـت و تعـداد دانش آمـوزان در 
بعضـی کالس هـا بـه ۴۰ نفر هم رسـیده اسـت.

مدیـرکل توسـعه، تجهیـز و نوسـازی مـدارس 
اسـتان کرمان بـا اشـاره بـه اینکه سـرانه فضای 
آموزشـی اسـتان کرمان ۴.۹ درصد بوده که این 
عدد در شهر کرمان ۴ درصد اسـت ادامه داد:  در 
سـال ۹8 پروژه های خوبی در شـهر کرمان آغاز 
شـد کـه بـا تحویـل آنها بـه آمـوزش و پـرورش 
مشـکالت شهرسـتان کرمـان تـا حـد زیـادی 
برطرف می شـود.وی با عنوان اینکه دبیرسـتان 
دخترانـه 2۳ کالسـه توحیـد در حـال سـاخت 
است و سـاختمان مدرسـه به اتمام رسـیده و در 
مرحله محوطه سـازی قرار دارد بیـان کرد: تعهد 
خیرین در اسـتان کرمـان در سـال جدید 1۹7 
میلیـارد تومان اسـت کـه نسـبت به سـال های 
گذشته رشـد زیادی داشته اسـت.واعظی نژاد با 
اشـاره بـه اینکه یـک پـروژه ۳۶ کالسـه بـه نام 
شـهید سـپهبد قاسـم سـلیمانی نیز کلنگ زنی 
شـده که طـی یک مـاه آینـده عملیـات اجرایی 
آن آغـاز می شـود بیـان کـرد: فعـاالن اقتصادی 
اسـتان کرمـان 12۰ مدرسـه در سـطح اسـتان 
کرمان می سـازند.وی با بیـان اینکـه تفاهم نامه 
سـاخت ایـن مـدارس بـا اتـاق بازرگانی اسـتان 
امضا شـده که تعـدادی از ایـن مدارس در شـهر 
کرمان سـاخته می شـود افـزود: مجتمـع بزرگ 

بلـوار 22 بهمـن بـا 18 هزار متـر مربـع در حال 
سـاخت اسـت که اگر تعدادی از ادارات آموزش 
و پـرورش بـه ایـن مجتمع منتقـل شـود امکان 
اسـتفاده به عنـوان مدرسـه از ایـن ادارات وجود 
دارد و ظرفیـت خوبـی اسـت.مدیرکل توسـعه، 
تجهیز و نوسـازی مدارس اسـتان کرمان کمبود 
سـرویس بهداشـتی و نبود سـرویس بهداشـتی 
مناسـب را یکـی از مشـکالت اساسـی مـدارس 
اسـتان کرمـان دانسـت و افـزود: حـدود ۶۳۰ 
مدرسـه در استان فاقد سـرویس بهداشـتی و یا 
سـرویس بهداشتی نامناسب اسـت.وی با عنوان 
اینکه سـاخت حدود دو هزار چشـمه بهداشـتی 
نیاز مدارس اسـتان کرمان اسـت گفت: سـاخت 
سـرویس بهداشـتی برای مدارس اولویـت اداره 
کل نوسـازی مـدارس اسـتان کرمـان اسـت که 
بـرای سـال تحصیلـی جدید سـاخت سـرویس 
بهداشـتی بـرای ایـن مـدارس در برنامه اسـت.
واعظی نژاد با اشـاره به اینکه هـزار و 5۳5 کالس 
درس اسـتان کرمـان از سـیل ابتـدای امسـال 
آسـیب دیدند که تـالش می کنیم تا برای سـال 
تحصیلی جدید بازسـازی شـوند افزود: بسیاری 
از مـدارس شـهر کرمـان قدمـت بـاالی چهل تا 
پنجاه سـال دارند کـه نیازمند بازسـازی اسـت.
وی افزود: هنرسـتان شـهید مغفـوری کرمان از 
سـال گذشـته عملیات تخریـب و بازسـازی آن 
آغاز شـده و امیدواریـم امسـال با تامیـن اعتبار 
هنرسـتان شـهید شبسـتری واقـع در ناحیه دو 

آموزش و پرورش را هم بازسازی کنیم.
تعداد زیادی از مدارس شهر کرمان 

ایمنی الزم را ندارند
در این جلسـه علـی سـالجقه معاون سیاسـی 
و اجتماعـی فرمانـداری کرمـان بـا اشـاره بـه 
اینکـه بـا کمبـود اعتبـارات روبـه رو هسـتیم 
اظهار داشـت: با وجـود ایـن کمبـود اعتبارات 
اقداماتـی که بـرای سـاخت و تجهیـز مدارس 

شهرسـتان کرمـان انجـام شـده قابـل تقدیـر 
اسـت.وی بـا بیـان اینکـه کمبـود فضـای 
آموزشـی در شـهر کرمـان بسـیار زیـاد اسـت 
و متاسـفانه در سـال های قبـل کمتـر بـه ایـن 
حـوزه توجـه شـده اسـت گفـت: مهاجـرت به 
شـهر کرمـان مشـکالت زیـادی ایجـاد کـرده 
اسـت و به همیـن دلیـل فضـای آموزشـی 
شهرسـتان کرمـان بـا کمبـود روبـه رو شـده 
اسـت.معاون سیاسـی و اجتماعـی فرمانداری 

کرمـان بـا عنـوان اینکـه حـدود یـک سـوم 
جمعیت اسـتان در شهرسـتان کرمان و به ویژه 
شـهر کرمـان سـاکن اسـت افـزود: زمین های 
بـا کاربـری آموزشـی در سـطح شـهر کرمـان 
داریـم کـه سـال های سـال رها شـده اسـت و 
امیدواریـم بـا اسـتفاده از ظرفیـت خیریـن در 
جهـت سـاخت مـدارس دولتـی و غیردولتـی 
اسـتفاده شـده و ایـن زمین هـا تعییـن تکلیف 
شـوند.وی ادامـه داد: اگـر آمـوزش و پـرورش 

امـکان سـاخت مدرسـه دولتـی نـدارد ایـن 
زمین هـا را در اختیـار بخـش خصوصـی برای 
سـاخت مـدارس غیردولتی قـرار دهیـد تا هم 
کمبود فضای آموزشـی شـهر کرمـان برطرف 
شـود و هـم سـیمای شـهر کرمـان بـا زمیـن 
خالی که وجـود دارد بهبود پیدا کند.سـالجقه 
بـا اشـاره بـه اینکـه تعـداد زیـادی از مـدارس 
شـهر کرمـان ایمنـی الزم را ندارنـد و قدمـت 
سـاخت آنهـا زیـاد اسـت کـه مشـخصات آنها 
بـرای سـتاد بحـران اسـتان نیـز ارسـال شـده 
اسـت افـزود: در تمـام شـهرها طـرح تفصیلی 
و در روسـتاها طـرح هـادی روسـتایی وجـود 
دارد و در ایـن طرح ها نیاز مدرسـه دیده شـده 
است.در این جلسه حسین سـلطان زاده معاون 
پشـتیبانی ناحیـه دو آموزش و پرورش اسـتان 
کرمان با اشـاره به اینکه تعمیـرات و تجهیزات 
مدارس سـال آینده توسـط اداره کل نوسـازی 
مدارس انجـام می شـود اظهـار داشـت: تقاضا 
داریم بـرای جلوگیری از مـوازی کاری خیرین 
مدرسه سـاز بـه اداره کل نوسـازی مـدارس 
اسـتان کرمـان مراجعـه کننـد.وی بـا بیـان 
اینکـه افزایـش قیمـت زمیـن در شـهر کرمان 
مشـکالت زیـادی بـرای مدرسه سـازی ایجـاد 
کرده اسـت افزود: زمین مدرسـه بایـد حداقل 
بـاالی دو هزار متر مربع باشـد کـه کارایی الزم 
را داشـته باشـد، اما خیرین در نقاطـی با 5۰۰ 
متر مدرسـه سـاختند که عمـال برای مدرسـه 

مناسـب نیسـت.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
علوم 

مصرف پزشکی گفت:  کرمان  پزشکی 
سیگار، تریاک و قلیان عوارض کرونا 
وحید  سید  می کند.دکتر  تشدید  را 
احمدی طباطبایی عصر دیروز 11 خردادماه در 
نشست خبری به مناسبت هفته بدون دخانیات 
گفت: پیمایشی در سال ۹۶ در کل کشور و به تبع 
آن در دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد که در 
این پیمایش و تحقیق که بسیار عظیم و در سطح 
ملی و با اعتبار باالیی صورت گرفت، نتایج قابل 
توجهی به دست آمد.وی به تشریح نتایج این 
پیمایش در سطح دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
پرداخت و اظهار کرد: در این تحقیق، ۴۰ درصد 
مردان و 5 درصد زنان سابقه مصرف سیگار را ذکر 
کرده بودند و در زمینه مصرف روزانه سیگار که 
عمدتاً مصرف بیش از ۶ نخ سیگار مد نظر بود، 1۶ 
درصد مردان و ۰.۰5 درصد زنان بیش از ۶ نخ 
سیگار را به صورت روزانه استفاده می کردند.معاون 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ادامه داد: 
در کل استان به طور متوسط 7 درصد جمعیت 
استان روزانه بیش از ۶ نخ سیگار مصرف می کردند 
و سابقه مصرف روزانه تنباکو در استان کرمان 
حدود 21 درصد بوده و حدود ۳8 درصد جمعیت 
استان با دود سیگار مواجه بوده اند.وی در خصوص 
برخی اظهارات مبنی براینکه مصرف دخانیات افراد 
را از ابتال به ویروس کرونا مصون می سازد، گفت: 
این اظهار نظر کامال اشتباه است و افراد سیگاری 
بیشتر در معرض خطر بیماری های ریوی و تنفسی 

از جمله کرونا هستند. این افراد به دلیل اینکه ریه 
آنها با دود درگیر است خودشان مرتب سرفه 
می زنند و چون این عالمت در کرونا نیز وجود دارد 
لذا این افراد دیرتر به پزشک مراجعه می کنند و 
ریه های افراد سیگاری مشکل دارد و اگر به بیماری 
ریوی دچار شوند شدت بیماری در آنها بسیار زیاد 
خواهد بود بنابراین مصرف سیگار، تریاک و قلیان 
عوارض کرونا را بسیار تشدید می کند.احمدی 
طباطبایی قلیان را عامل بسیاری از بیماری ها 
دانست و بیان کرد: قلیان باعث بیماری های 
همچون هپاتیت، سل، تبحال و ... می شود.وی با 
اشاره به بازگشایی برخی از صنوف عنوان کرد: طبق 
مصوبه استانی و ملی مبارزه با کرونا به هیچ عنوان 
قهوه خانه ها اجازه بازگشایی را ندارند و از مردم می 

خواهیم که اگر موردی از بازگشایی قهوه خانه ها را 
مشاهده کردند، گزارش دهند تا بالفاصله پرونده 
واحدهای متخلف را به دادسرا اراجاع  دهیم زیرا این 
مکان ها در شرایط کنونی باعث تهدید سالمت 
مردم بوده و در بحث سالمت مردم با هیچ کسی 

تعارف نداریم.معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان ترک سیگار را شدنی دانست و 
اظهار کرد: در کرمان مرکز ترک سیگار داریم که در 
حال حاضر به دلیل شیوع بیماری کرونا تعطیل 
است اما در روزهای آینده و با مجوز ستاد استانی 

مقابله با کرونا دوباره بازگشایی خواهد شد.احمدی 
طباطبایی در خصوص تاثیر استفاده از سیگار 
الکترونیکی جهت ترک سیگار عنوان کرد: استفاده 
از سیگار الکترونیک به هیچ عنوان توصیه نمی شود 
و سرطان زا بوده و باعث بروز بیماری های قلبی 
خواهد شد و مصرف این نوع سیگارها بسیار 
خطرناک است.وی توانمندسازی مردم و کمک به 
ترک، افزایش مالیات بر سیگار، منع تبلیغات 
دخانیات، کاهش دسترسی به دخانیات را از 
استراتژی های مقابله با مصرف دخانیات برشمرد و 
اظهار کرد: مافیای دخانی زیرک ترین روانشناسان 
و جامعه شناسان را جذب کرده اند و بیشتر گروه 

هدف آنها نوجوانان و جوانان هستند.

مشکالت فضا های آموزشی کرمان 
 از وجود مدارس ۵۰ ساله تا کالس های ناایمن ۴۰ نفره

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

مصرف سیگار و قلیان عوارض کرونا را تشدید می کند

گزارش
تسنیم

زیرساخت های گردشگری باغ 
شاهزاده ماهان کرمان تکمیل شد

مدیر پایگاه میراث جهانی باغ شاهزاده ماهان از تکمیل زیرساخت 
های گردشگری این اثر ارزشــمند تاریخی ثبت جهانی در استان 
کرمان خبر داد.فوزیه فرحبخش روز یکشنبه با اعالم این مطلب به 
خبرنگاران با بیان اینکه ایجاد و تکمیل زیرساخت های گردشگری 
باغ شــاهزاده ماهان از برنامه های اصلی اداره کل میراث فرهنگی 
استان کرمان بوده افزود: با توجه به گردشگرپذیر بودن باغ شاهزاده 
ماهان ساخت 2۰ سرویس بهداشتی با اعتباری بالغ بر 1۴ میلیارد 
ریال در محل این باغ به پایان رســیده و هم اکنون در مرحله راه 
اندازی دســتگاه ســپتیک فاضالب با اعتباری برابر با 2 میلیارد 
ریال هستیم.وی با اشاره به اینکه طرح مذکور در خارج از باغ ثبت 
جهانی شاهزاده اجرا شده است اظهار داشت: این اقدام به منظور 
رفاه بیشتر بازدیدکنندگان و گردشگران که از این باغ دیدن می 
کنند، انجام  شده است.فرحبخش با بیان اینکه ایجاد زیرساخت 
های بهداشتی استاندارد در اماکن تاریخی و گردشگری از اولویت 
های این اداره کل است، تصریح کرد: در خصوص نوسازی و ساخت 
زیرساخت  های بهداشتی و فرهنگی در اماکن گردشگری می توان 
از قابلیت بخش خصوصی در حوزه گردشــگری استفاده کرد.وی 
بیان کرد:طرح ساخت سرویس های بهداشتی مذکور با پیگیرهای 
پایگاه ثبت جهانی باغ شــاهزاده ماهان اجرا شده است و به زودی 
شاهد برنامه های دیگری از سوی این پایگاه خواهیم بود.فرحبخش 
به تجهیز باغ شاهزاده ماهان به سامانه بلیط فروشی الکترونیکی 
در سال گذشته اشــاره کرد و افزود: این اقدام برای افزایش سطح 
خدمات گردشــگری به لحاظ کمی و کیفی انجام گرفته اســت.

مدیر پایگاه میراث جهانی باغ شاهزاده ماهان خاطرنشان کرد: باغ 
شاهزاده ماهان یکی از ۹ باغ ایرانی است که در تیرماه سال 1۳۹۰ 
در فهرست آثار جهانی به ثبت رســید و اطالعات این باغ از طرف 
یونسکو به ۳5 زبان ترجمه و در نقشه گردشگری قرار گرفته است.

کانون شـکوفایی خالقیت، که یکـی از ارکان چهارگانه پارک های 
علم و فنـاوری کرمان اسـت ،به بهره بـرداری رسید.مسـعود ترک 
زاده، رئیـس پـارک علـم و فـن آوری اسـتان کرمـان در گفـت و 
گـو بـا خبرنـگار گـروه اسـتان هـای باشـگاه خبرنـگاران جـوان 
از کرمان،گفـت: وظایـف کانـون شـکوفایی خالقیـت شناسـایی 
و هدایـت بـه ایده هـای برتـر اسـت.او افـزود: همچنیـن ایجـاد 
فرهنگ سـازی، توسـعه نـوآوری، فـن آفرینـی و کارآفرینـی از 
دیگر اهـداف راه انـدازی این کانون اسـت.ترک زاده بیان داشـت: 
سـاختار اصلی کانون شـکوفایی و خالقیت برمبنای دانش آموزان 
و دانشجویان دانشـگاه ها گذاشته شـده اسـت و یکی از این ارکان 
کـه قاعدتـاً باید در آمـوزش و پـرورش به پایش گذاشـته می شـد 
، راه انـدازی کانـون شـکوفایی خالقیـت بود.رئیـس پـارک علم و 
فن آوری اسـتان کرمـان تصریح کـرد: پـس از کسـب مجوز های 
الزم از هیات هـای امنا کانـون شـکوفایی خالقیت اسـتان کرمان 
در محـل آمـوزش و پـرورش کرمـان و انجـام توافقـات الزم ایـن 
مرکـز به بهـره بـرداری رسـمی رسـید.او گفت:بـا راه انـدازی این 
مجموعه بـا اعتبارات پـارک علـم و فناوری اسـتان برای هـر ایده 
مبلـغ پنجـاه میلیـون ریـال هزینـه شـده اسـت.ترک زاده افزود: 
ایجـاد کارآفرینـی و ایجاد خالقیت و نـوآوری در رده سـنی دانش 
آموزان دبیرسـتان خواهد بود که بـا راه اندازی و افتتـاح این مرکز 
شـکوفایی خالقیـت امیدواریـم بتوانیـم در سـال جهـش تولیـد 
مقدماتـی را بـرای توسـعه فرهنـگ کارآفرینـی و نوآوری اسـتان 
فراهم کنیـم.او اظهـار کـرد: با توجـه بـه اینکه بـرای اسـتفاده از 
ظرفیت هـای موجـود ایـن کانـون بایسـتی افـراد حضـورا اقـدام 
کننـد، تمامی اقدامات بهداشـتی و مراقبتی در ایـن زمینه صورت 
خواهـد گرفت تـا برای شـخص یـا فـردی مشـکلی ایجاد نشـود.

پیش از ظهـر دیروز کانون شـکوفایی و خالقیت در اسـتان کرمان 
در مـوزه آگیـرا کرمـان راه اندازی شـد.

معـاون فرمانـدار کرمـان گفـت: زمیـن هـای 
داری کاربـری آموزشـی کـه امـکان سـرمایه 
گـذاری دولتـی در آن ها وجود نـدارد به بخش 
خصوصـی واگـذار شـوند.به گـزارش خبرنـگار مهـر، علـی 
سـالجقه پیش از ظهر یکشـنبه در سـومین جلسـه شورای 
آموزش و پـرورش شهرسـتان کرمان بیان داشـت: بـا توجه 
به کمبود اعتبـارات، اداره نوسـازی مدارس کرمـان اقدامات 
خوبی در خصـوص سـاخت و تعمیر مـدارس انجـام داده اند 
کـه جـای تقدیـر دارد.وی به سـرانه فضای آموزشـی اشـاره 
کرد و افـزود: غیـر از بحث سـرانه فضـای آموزشـی معتقدم 
در ارتبـاط بـا کیفیت آمـوزش هـم بهتـر اسـت برنامه هایی 
داشـته باشـیم.معاون سیاسـی و اجتماعی فرمانـدار کرمان 
گفت: طی سـنوات گذشـته به شـهر کرمان به دلیل مسـائل 
مهاجرتی کمتر رسـیدگی شـده زیـرا جمعیت شـهر کرمان 
باید بیـن ۶۰۰ تـا 7۰۰ نفر باشـد امـا در حال حاضـر حدود 
یک میلیون نفـر در کرمان سـاکن هستند.سـالجقه تصریح 
کـرد: حـدود یـک سـوم جمعیـت اسـتان در شهرسـتان و 
شـهر کرمان سـاکن هسـتند که قطعاً بـرای خدمـات دهی 
بـه ایـن اقشـار بـه برنامه ریـزی بیشـتری نیـاز اسـت.وی 
یادآور شـد: در بحث فضـای آموزشـی دو بخش وجـود دارد 
یکسـری زمین هایی با کاربـری آموزشـی در نقـاط مختلف 
شـهر کرمـان وجـود دارد که مشـخص هم هسـتند امـا رها 
شـده اند، پیشـنهاد می کنم نماینده آموزش و پـرورش به راه 
و شهرسـازی مراجعه کنـد و در این خصـوص تعیین تکلیف 
شـود.معاون سیاسـی و اجتماعی فرماندار کرمـان ادامه داد: 
اگـر در بخـش دولتـی امـکان سـرمایه گذاری وجـود نـدارد 
بهتـر اسـت زمین هـا بـرای سـاخت مدرسـه به بخـش غیر 
دولتی واگذار شـود لذا نماینـده آموزش و پـرورش به صورت 
ویـژه مراجعـه کنـد و در نقـاط مختلـف شـهر ایـن زمین ها 
را مشـخص کند تا در راسـتای سـاخت و سـاز آنها سـرمایه 
گذاری شـود؛ ضمن اینکـه زمین هایی را که دولـت می تواند 
در ساخت آنها مشـارکت داشته باشد مشـخص و در غیر این 
صورت بـه مدارس غیر انتفاعـی واگذار شـوند.وی به مدارس 
تخریبی اشـاره کرد و یادآور شـد: مدارس تخریبی مدارسـی 

هسـتند که از لحـاظ ایمنی مشـکل سـاز اند.

مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان 
کرمان با بیـان اینکه پـروژه تاالر مرکزی شـهر 
کرمـان، جـزء طـرح هـای ملـی اسـت تصریح 
کـرد: تغییـر پیمانـکار پـروژه نیـز نزدیک بـه دو سـال طول 
کشـید و بعـد از وقفـه ای که بـه وجـود آمـد، روند پـروژه در 
سـال ۹7 مجـدد آغـاز شـد بـه طـوری کـه در حـال حاضـر 
تاالر مرکزی کرمـان حـدود ۹5 درصد پیشـرفت دارد و جزء 
اولویت های امسـال وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی اسـت.
محمدرضـا علیـزاده در گفـت و گو بـا ایسـنا دربـاره آخرین 
وضعیـت تـاالر مرکزی شـهر کرمـان اظهار کـرد: ایـن پروژه 
یکی از 15 تاالر کشـور اسـت کـه کار مطالعـات آنها از سـال 
8۳ آغاز و بعـد از جانمایی، اجرای عملیات سـاختمانی آن در 
شـهر کرمان از سـال 88 آغاز شـد.مدیرکل فرهنگ و ارشـاد 
اسالمی اسـتان کرمان افزود: پیشـرفت فیزیکی تاالر مرکزی 
کرمان تا سـال ۹۳ حدود 87 درصد بود که بعد از آن مشـکل 
مالی بـرای اتمام این پـروژه پیـش آمد.علیزاده با بیـان اینکه 
پروژه تـاالر مرکزی شـهر کرمان، جـزء طرح های ملی اسـت 
تصریح کـرد: تغییـر پیمانکار پـروژه نیـز نزدیک به دو سـال 
طول کشـید و بعـد از وقفـه ای که به وجـود آمد، رونـد پروژه 
در سـال ۹7 مجـدد آغاز شـد به طـوری کـه در حـال حاضر 
تاالر مرکزی کرمـان حـدود ۹5 درصد پیشـرفت دارد و جزء 
اولویت های امسـال وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی اسـت.
وی افزود: در سـال گذشـته اعتبار خوبی معـادل 2۶ میلیارد 
تومـان از مرکـز برای تـاالر مرکـزی کرمان گذاشـته شـد اما 
فقط پنـج میلیـارد تومـان آن محقـق شـد.علیزاده با اشـاره 
بـه اینکـه وزیر ارشـاد سـال قبـل مکاتبـه ای با رییـس دفتر 
رییـس جمهـور داشـته و تـاالر کرمـان را جـزء اولویت های 
هـای وزارتخانه اعـالم کرد، گفـت: اسـتاندار نیز جلسـاتی با 
وزیر داشـته و پیگیری هـای الزم برای اتمام این پـروژه انجام 
شده است.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسـالمی استان کرمان با 
اشـاره به اینکه روند اجرایی پـروژه تاالر مرکزی شـهر کرمان 
بسـیار طوالنـی شـده و مشـکل اصلـی در اتمـام این پـروژه 
بحـث تخصیـص منابع اسـت، اظهـار کـرد: بـا وجـود اینکه 
پـروژه ملی اسـت، اسـتان از محـل اعتبـارات متـوازن اعتبار 
مناسـبی معادل 15 میلیارد تومان گذاشـته و همه دسـت به 
هـم دادند تا تـاالر مرکـزی بـه سـرانجام برسـد.وی در پایان 
درباره اعتبـار موردنیاز بـرای اتمام تاالر مرکـزی کرمان بیان 
کرد: سـال قبل اعالم شـد ۴5 میلیـارد تومـان نیاز اسـت اما 
با توجـه به تـورم ایـن عـدد تغییر مـی کنـد. پروژه سـنگین 
اسـت و مشـمول مرور زمان شـده و هزینه ها باال رفتـه و فکر 
می کنم حداقـل 5۰ میلیارد تومـان اعتبار بـرای تمکیل این 

پـروژه نیاز باشـد.

زمین های داری کاربری آموزشی 
به بخش خصوصی واگذار شوند

تکمیل تاالر مرکزی کرمان 
نیازمند ۵۰ میلیارد تومان اعتبار

خبر

ارشاد
اسالمی

شروع به کار کانون 
شکوفایی خالقیت در کرمان معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ترک سیگار را شدنی دانست و اظهار کرد: در کرمان مرکز ترک 

سیگار داریم که در حال حاضر به دلیل شیوع بیماری کرونا تعطیل است اما در روزهای آینده و با مجوز ستاد 
استانی مقابله با کرونا دوباره بازگشایی خواهد شــد.احمدی طباطبایی در خصوص تاثیر استفاده از سیگار 
الکترونیکی جهت ترک سیگار عنوان کرد: استفاده از سیگار الکترونیک به هیچ عنوان توصیه نمی شود و 

سرطان زا بوده و باعث بروز بیماری های قلبی خواهد شد و مصرف این نوع سیگارها بسیار خطرناک است.

خبر

مدیرکل توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس اســتان کرمان با اشاره به اینکه سرانه فضای آموزشی 
استان کرمان ۴.۹ درصد بوده که این عدد در شهر کرمان ۴ درصد اســت ادامه داد:  در سال ۹8 
پروژه های خوبی در شهر کرمان آغاز شد که با تحویل آنها به آموزش و پرورش مشکالت شهرستان 
کرمان تا حد زیادی برطرف می شــود.وی با عنوان اینکه دبیرستان دخترانه 23 کالسه توحید در 
حال ساخت است و ساختمان مدرسه به اتمام رسیده و در مرحله محوطه سازی قرار دارد بیان کرد: 
تعهد خیرین در استان کرمان در سال جدید 1۹7 میلیارد تومان است که نسبت به سال های گذشته 

رشد زیادی داشته است.
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک گلباف

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
قانـون  نامـه  13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  آگهـی  رسـمی-  سـند  فاقـد 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  و سـاختمانهای  واراضـی  ثبتـی  تکلیـف وضعیـت  تعییـن 
شـماره139860319062000759 -هیـات اول موضوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملـک گلباف 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای اکبـر محسـنی گوکـی فرزند علی بشـماره 
شناسـنامه 235 صـادره از گلبـاف در ششـدانگ دکاکیـن مشـتمل بـر طبقـه فوقانـی بـه 
مسـاحت 727/95مترمربـع پـالک 1 فرعـی از 1293- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 
پالکهای1289-1292-1293-اصلـی واقـع در گلبـاف نبـش میـدان امـام حسـین )ع(
خریـداری ازمالـک رسـمی حسـین عاقلی گوکـی و زهرا عاقلـی گوکی و صدیقـه زینل پور 
و اکبـر محسـنی گوکـی  محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع عموم مراتـب دردو نوبت 
بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق مقـررا ت سـند مالکیت صادر 
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محمد مقصودی 
رئیس ثبت اسناد و امالک
کفیل ثبت ایوب قادری پور

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک گلباف

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

آگهـی موضـوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره139860319062000763 
هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملـک گلباف تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی خانـم اکـرم غالمـی فرزنـد غالمحسـین بشـماره شناسـنامه 
6273 صـادره از گلبـاف در ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 787/90 مترمربع 
پـالک 2فرعـی از 898-اصلـی مفروز و مجزی شـده از پالک 898- اصلـی واقع در 
گلبـاف درخیابـان ولیعصـر کوچه شـماره 8شـهید علی احمـدی خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای نعمـت اله پـور وفایـی گوکـی محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ 
انتشـاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ 
رسـید، ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکوروعـدم وصول 
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محمد مقصودی 
رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

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

آگهـی اصالحـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
برابـررای  فاقدسـند رسـمی  واراضـی و سـاختمانهای  ثبتـی  تکلیـف وضعیـت 
قانـون  اول موضـوع  اصالحـی شـماره139960319014000280-99/02/17هیات 
رسـمی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـی خانـم بی بی طیبه مهدویان فرزند سـید اسـمعیل بشـماره شناسـنامه 
355صـادره ازسـیرجان در ششـدانگ یک بـاب خانه  به مسـاحت 666/08متر 
از پـالک  مربـع پـالک 9352فرعـی از574- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده 
دوواقـع درخیابـان طالقانـی جنوبـی کوچـه  از 574-اصلـی قطعـه  100فرعـی 
پاساژسـمندری پـالک 22اراضـی جیرفـت بخـش 45کرمان خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای علـی اکبـر پـور حمـزه محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع 
عمـوم مراتـب دریـک نوبـت آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ 
انتشـار آگهـی بـه مـدت یـک مـاه اعتراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م 

الـف:43-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/03/12 
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی فقدان سند مالکیت 
مالـک  بهاآبـادی  منصـور صدرالدینـی  آقـای 
ششـدانگ پـالک 2 فرعـی از 6354 اصلـی 
واقـع در زرنـد بخـش 13 کرمـان کـه سـند مالکیـت آن در 
دفتـر 163 صفحـه 328 بـه شـماره ثبـت 25159 و شـماره 
چاپـی 376656 صـادر و تسـلیم گردیـده، ضمـن ارائـه دو 
بـرگ استشـهادیه تصدیـق شـده مدعـی اسـت کـه سـند 
و  مفقـود گردیـده  انـگاری  سـهل  بعلـت  فـوق  مالکیـت 
باسـتناد  لـذا  نمـوده  المثنـی  مالکیـت  سـند  درخواسـت 
تبصـره یـک مـاده 120 اصالحـی آییـن نامـه قانـون ثبـت 
مراتـب یـک نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهـی مـی 
شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه 
ملـک فـوق الذکـر می باشـد که در ایـن اگهی ذکـر نگردیده 
و یـا مدعـی وجود سـند مالکیـت نزد خود می باشـد ظرف 
مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار اگهـی بـه اداره ثبت اسـناد و 
امـالک شهرسـتان زرنـد مراجعـه و اعتراض خـود را ضمن 
ارائـه اصـل سـند مالکیـت و یـا سـند معامله تسـلیم نماید 
در غیـر ایـن صـورت پـس از اتمـام مـدت مذکور نسـبت به 

صـدور سـند مالکیـت المثنـی اقـدام خواهـد شـد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و 
سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
139860319008002500 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای علـی قربانی 
فرزنـد رضـا بـه شـماره شناسـنامه 3 صـادره از کوهبنـان در یـک بـاب خانه به 
مسـاحت 498/5 مترمربـع مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 1116 فرعـی از 1 
اصلـی واقـع در کوهبنـان خیابـان امـام کوچه شـهید سـیف الدینـی بخش 16 
کرمان خریداری از مالک رسـمی آقای حسـین قاسـم پور محرز گردیده است. 
لـذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت صادر خواهـد شـد. م/الف 34
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یک چیز خوب کوچولو
یک چیز خوب کوچولو اثر برگزیدگان جایزه اُ. هنری با ترجمه 
لیدا طرزی منتشر شد.در معرفی ناشر از این مجموعه آمده است: 
جایزه اُ. هنری که هرساله به داستان هایی کوتاه که مفهوم و یا 
ارزشی استثنایی را در درون خود منتقل می کنند اهدا می شود، 
جدای از انتخاب اثر برگزیده دست به انتخاب آثار دیگری 
نیز می زند که از سوی هیات داوران این جایزه شایسته تقدیر 
شناخته شده اند و در قالب یک کتاب ساالنه منتشر می شود.

در کتاب فوق هفت داستان کوتاه از نویسندگانی صاحب سبک 
که آثاری از آنها در آمریکای شمالی و کانادا منتشر شده است 
به مخاطبان عرضه شده است. در میان این آثار می توان به 
داستان هایی از جان آیداپک، ریموند کارور، لی بوچانان، پیتر 
مینک، گلوریا والن، دیوید پلنت و... اشاره کرد.سرویراستار این 
مجموعه در مقدمه می نویسد: انتخاب ۳1۴ داستان از میان 
چندین هزار داستان در طی این مدت به من آموخته است که 
برجسته ترین نکته دربارة داستان های معاصر همانا تنوع اعجاب 
آور آنهاست. تنوع در موضوع، سبک، شخصیتها، روش روایت 
و گریز ماهرانه از طبقه بندی. بی تردید، انعطاف و گشودگِی 
معیارهای جایزة اُ. هنری در برابر آثار درخشان و درجه یک 
نویسندگان امریکایی که طی یک سال در مجالت ادبی این 
کشور به چاپ میرسند به این تنوع دامن زده و در عین حال به 
بهای کیفیت، از تأکید بر یک ژانر خاص جلوگیری می کند. باید 
اضافه کنم که تنوع، راه را برای یافتن داستانهای غیر قابل پیش 
بینی هموار می کند. هنگام جستجو در البه الی مجالت هیچ 
نمی دانید چه چیزی را کشف خواهید کرد و این پیش بینی 

که شگفت زده خواهید شد، پاداش یک معتاد به داستان است.

فیلم مظنونین همیشگی
-بزرگترین نیرنگ شیطان این بود که به دنیا قبولوند که وجود نداره

دیالوگ
کشتارگاه/کشــتارگاه فیلمی به کارگردانی عباس امینی و تهیه کنندگی جواد 
نوروزبیگی است؛ که بر اساس فیلمنامه ای از عباس امینی و حسین فرخ زاده ساخته 

شده و محصول سال 1۳۹8 است.

فیلم
کالغ پر/یک بزرگ تر که نقش اوستا را به عهده می گیرد، بچه ها را دور خود جمع می کند. 
بعد انگشت نشانه خود را روی زمین می گذارد . بچه ها هم مثل او انگشت نشانه خود را روی 

زمین می گذارند.آن وقت اوستا همزمان با بلند کردن انگشت خود می گوید »کالغ پر«...

بازی های محلی

تا شب نرسیده
به شهر بیا

از نبودَن ت
.

دیوانه میشود شب ها
نیما معماریان

عکس: الهام منصف
گزارشی از افزایش عقرب گزیدگی ها در جنوب کرمان 

به دنبال گرم شدن هوا

»الماس« بالی جان کپرنشینان 
دره ُسمسیل ها

اینجا هر شب یکی را عقرب می زند چون نه خانه ها در و دیوار دارند و نه گرمای سوزان هوا 
می گذارد کسی درزها و سوراخ های کپرها را بپوشاند. اینجا مادران شب ها از ترس عقرب با 
چشم های باز می خوابند اما کودکان دره ُسمسیل ها، بی خیال عقرب روزها با پای برهنه در 
دامنه کوهستان »مارز« و»کوه اورتین« می دوند و بازی می کنند. ، پاهایشان با تیزی سنگ ها 
خو گرفته و مادران نگران زخمی شدنشان نیستند اما امان از روزی که کودکی بی هوا پای 
روی عقرب بگذارد، آن وقت است که غم نبود امکانات آوار می شود روی سرشان. غم اینکه نه 
درمانگاهی نزدیکشان است و نه جاده ای که هر چه زودتر خودشان را به اولین مرکز درمان که 
فرسنگ ها با آنها فاصله دارد، برسانند.الماس برای مردمان دره ُسمسیل ها هیچ  وقت برکت 
نداشته و به  جای آن هر بار داغ ِدالله ای )در گویش محلی به معنی عزیزان( را بر دلشان 
گذاشته؛ تعجب نکنید الماس یکی از ۴۰ گونه عقرب سمی دنیاست که کابوس کپرنشینان 
دره سمسیل ها در ۶۰۰ کیلومتری جنوب کرمان نزدیک به شهرستان قلعه گنج در بخش 
چاه دادخدا و زیر دامنه کوه های مارز و حاشیه رودخانه ُسمسیلی شده است. نام اینجا از روی 
»ُسمسیل« گیاهی شورمزه که در دامنه کوه های همین اطراف می روید و اهالی محلی ها آن 
را به صورت آب پَز به عنوان یک وعده غذایی مقوی می خورند، گرفته شده است. مردمانی 
کپرنشین که شرایط سخت زندگی در این دیار دورافتاده از فرزندان آنها شیربچه هایی ساخته 
که نه از عقرب می ترسند و نه از دویدن با پاهای برهنه روی سنگ های تیز دره.شاید روی نقشه 
خبری از دره سمسیل ها نباشد اما اگر از شهرستان قلعه گنج که به همت کویرنشینان جنوب 
کرمان به عنوان الگوی اقتصاد مقاومتی کشور شناخته شده به طرف بخش چاه دادخدا حرکت 
کنید بعد از هفت یا هشت ساعت پیاده روی در دامنه کوهستان  وگذشتن از کِف رودخانه ها، 
به راه خاکی روستای »چاه المدین« می رسید و تازه آنجاست که اگر از هر کدام از روستاییان 
سراغ دره ُسمسیل ها را بگیرد راه را به  شما نشان می دهند و می گویند ۳۰ دقیقه بیشتر تا آنجا 
راه ندارید.جلوتر که بروید نمایی از ُقبه  کپرهای روستاهای »بُن  گرو«، »سرزه« و »ُجهلدر« در 
میان انبوهی از کوه و صخره نشان می دهد که به مقصد رسیده اید. اینجا خبری از خانه، برق 
و حتی آب لوله کشی هم نیست اما قانع بودن اهالی را می توانید ازحرف های »چهارشنبه« 
بزرگ و ریش سفید روستای ۶ خانواری »سرزه« یکی از ۳ روستای دره سمسیل ها فهمید: 
»اینکه مدیران دولتی و خبرنگاران هر از چندگاهی به این منطقه صعب العبور می آیند و احوال 
ما را جویا می شوند، بیشتر به زندگی امیدوارمان می کند، حتی اگر کاری هم از دستشان 
برنیاید.«چهارشنبه که لباس بلوچی سفیدی بر تن دارد، می گوید: من و همسرم به  کپرنشینی 
عادت کرده ایم و همه دارایی مان چند پتو و تعدادی گوسفند است. هیچ چیز برای خودمان 
نمی خواهیم اما نگران فرزندان روستا هستیم. هر بار که صدای جیغ کودکی را می شنویم، 
می ترسیم عقرب نیشش زده باشد و باز هم داغدار دالله ای بشویم. کاری از ما ساخته نیست نه 
مریض خانه ای داریم و نه وسیله ای که بچه را به خانه های بهداشت روستاهای اطراف برسانیم. 
باید با پای پیاده راهی شویم و امید داشته باشیم که دیر نشود. تازه سیل همین جاده خاکی را 
هم شسته و با خودش برده و رفت وآمد سخت تر هم شده است. به ما می گویند شب ها در فضای 
باز نخوابیم. خب چه کنیم کولر که نداریم، داخل کپرهایمان گرما بیداد می کند مجبوریم از 
کولر خدا)باد( استفاده کنیم.مجید احمدی بخشدار چاه دادخدا، جمعیت ۳ روستای ساکن 
در حاشیه رودخانه و دره ُسمسیلی را حدود 5۰ خانوار اعالم کرده و می گوید: بیشتر این 
خانواده ها تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( هستند، اهالی این روستاها برق ندارند 
و برای روشنایی از پنل خورشیدی استفاده می کنند. از آنجا که جمعیت ساکن این روستاها 
دائمی بوده و عشایری نیستند باید خدمات بیشتری دریافت کنند.بخشدار چاه دادخدا با اشاره 
به آمار باالی مرگ و میر ناشی عقرب  و مارگزیدگی در این منطقه ادامه می دهد: اینجا به خاطر 
شرایط آب و هوا مار و عقرب زیاد است و چون اهالی برای فرار از گرما نمی توانند سوراخ های 
کپرهایشان را بپوشانند هر ساله از فروردین ماه با شروع گرما شاهد مرگ و میر ناشی از 
عقرب گزیدگی در این منطقه هستیم.وی ایجاد راه دسترسی و برق کشی را مهم ترین راه 
حل مشکل مردم می داند و می گوید:15۰ سال است که مردم در این منطقه زندگی می کنند 
و هر سال هم همین مشکالت در کنارشان بوده؛ اگر برق داشته باشند سوراخ  کپرهایشان را 
می گیرند و کولر را روشن می کنند. از آن مهمتر اگر جاده مناسب در دسترس باشد می توانند 
بیماران را زودتر به مرکز درمانی برسانند.ساالری، معاون سابق دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 
نیز با اشاره به آمار باالی عقرب  و مارگزیدگی در جنوب کرمان می گوید: هر ساله با گرم 
شدن هوا در فصل بهار و تابستان، عقرب گزیدگی در جنوب کرمان بخصوص شهرستان های 
قلعه گنج و رودبار، تعداد زیادی را روانه مراکز درمانی می کند. عقرب زرد یا الماس و عقرب 
سیاه شایع ترین گونه عقرب در استان بوده که در ۳ سال اخیر سرم پادزهر آن در اختیار تمام 
مراکز درمانی منطقه قرار گرفته است.ساالری با اشاره به وجود سرم ضدعقرب و مار در تمام 
بیمارستان های جنوب کرمان ادامه می دهد: در سال های گذشته متأسفانه سرم پاد زهر در 
استان کم بود و کادر درمانی نیز اطالعات کمی در خصوص روش های صحیح درمان داشتند.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

آبشار فیض آباد
آبشار فیض آباد در استان کرمان واقع است. 

این آبشار با فاصله ۴5 کیلومتر در شمال غرب 
شهر راور، در بخش باالیی روستای فیض آباد قراردارد و حدود 2 کیلومتر از 

فیض آباد علیا باالتر است.

کاله مالی
کاله مالی یا در اصطالح محلی نجف آباد 

کاالمالی به معنای درست کردن کاله ها از پشم 
حیوانات )معموالً گوسفند( است. برای درست کردن اینگونه کاله ها در ابتدا 

می بایست پشم گوسفندان حالجی شده باشد.

در سال گذشته در چنین روزی کاغذ وطن 
از مشکالت راهداری جنوب نوشت.

جاذبه

صنایع

سال گشت

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرسـتان شـهربابک از آتش گرفتن سـه هزار متر 
kermane_noمربـع از اراضی مرتعی با پوشـش درمنه در این شهرسـتان خبرداد.از صفحـه

ایران رکوردار دور ریز غذا در دنیا
tabnak از صفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

ی روُزن پرخطر جایی نرفتم

و حتی ُم سفر  جایی  نرفتم

بدستور پزشُکن خونه  نشتم

برا  سیزده بدر جایی  نرفتم

شاعر : جهان فیروزی )نوک عمو(

دِل مو بوده َعشو ایِکرَکک

بَی تو بوده ُخو َگنو ایِکرَکک

تو ولی دوست نداری بی مو

َکِد پِنجی تو بگو ایِکرَکک

شاعر : منصور رئیسی

خوِشن چایی َعزیُزم توِی غوری

َکباِب َکَهره و نُوِن تَنوری

بَسی گوشِت َهمی َکَهره ِگرونِن

تَمام اِسَتکون باید بُچوری

شاعر : اسماعیل جالئی

         در توییتر چه می گویند؟

یک هزار و 1۰۰ هکتار از مراتع کوه سیاه دشتستان در 
آتش سوخت.

مرکز تماس سهام عدالت راه اندازی شد.کرونا از طریق تماس پوستی منتقل می شود.


