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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1399 خــرداد   19 دوشــنبه         754 پیاپــی  شــماره  چهــارم           ســال 

فرماندار جیرفت:

 تاالرها و سالن های ورزشی جیرفت 
تا اطالع ثانوی تعطیل هستند

2

رنا
 ای

س:
عک

جنوب در مسیر هجوم 
ملخ صحرایی

به گفته رییس جهاد کشاورزی جنوب استان، مبارزه با آفت ملخ در بیش از 30 هزار هکتار جنوب، انجام شده و احتمال هجوم 
شدیدتر همچنان وجود دارد

ایجاد مرکز »مهر عدالت« 
برای مالقات فرزندان طالق 

در کرمان

افزایش ادامه دار ابتال
 به کرونا در استان

آغاز رزمایش کمک 
مومنانه برای اهدای 

خون در کرمان
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ورود روزانه صدها 
کامیون به جنوب 

عاملی برای 
شیوع کرونا

هشدار هواشناسی
گرد و غبار کرمان 

را فرا می گیرد

نماینــده مردم 
و  جیرفــت 

عنبرآبــاد در مجلــس یازدهم بــا تاکید 
بر ضرورت جدی گرفتــن پروتکل های 
بهداشتی مقابله با کرونا، گفت: روزانه صدها 
کامیون از سراسر کشور وارد جنوب کرمان 
می شود که عاملی برای شــیوع ویروس 
کرونا است. وی  برگزاری مراسم مختلف 
در جنوب استان را هم یکی دیگر از دالیل 

افزایش ابتال به کرونا در منطقه دانست.

پویش کمــک مومنانه در قالب 
طرح انتقال خــون در کرمان به 

صورت همزمان با سراسر کشور برگزاری می شود

صفحه 3 را 
بخوانید

صفحه 2 را 
بخوانید

رنا
س: ای

عک

۹۵درصد عامل آتش سوزی  جنگل ها 
و مراتع خطای انسانی است
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مدیرکل امور بانوان و خانواده اســتانداری کرمان 
گفت: مرکز »مهــر عدالت« به منظــور مالقات 

فرزندان طالق در کرمان ایجاد شد که این کار برای نخستین بار در کرمان و 
برای کاهش آسیب فرزندان طالق صورت گرفت. وی افزود: ابالغیه وزارت 
دادگستری در زمینه حقوق کودک، ما را موظف کرده پیگیری و هماهنگی 

الزم در راستای ساماندهی حقوق کودک در استان را دنبال کنیم.

در ۲۴ ساعت گذشته تست ۴۵ نفر دیگر در استان 
کرمان مثبت شده است وبدین ترتیب شمار کل 
مبتالیان استان به ۲3۴۷ نفر رسید.موارد جدید به 

تفکیک حوزه دانشگاهی:حوزه علوم پزشکی رفسنجان: ۱۶ نفر،حوزه علوم 
پزشکی سیرجان: ۱0 نفر،حوزه علوم پزشکی جیرفت: ۸ نفر، حوزه علوم پزشکی 
کرمان: ۸ نفر.بنا بر آخرین آمار در ۲۴ ساعت گذشته، مورد فوتی جدید در استان 

کرمان ثبت نشده و تعداد جان باختگان در استان همان ۹0 نفر است.

صفحه2 را 
بخوانید

صفحه 1 را 
بخوانید

عامل آتش سوزی محدوده جنگلی 
دهبکری بم دستگیر شد

اجازه کارشکنی در صعود تیم فوتبال 
مس کرمان به لیگ برتر را نمی دهیم

کاروانسرای علی آباد ماهان مرمت می شود

برگزاری آزمون استخدام آموزشیاران نهضت سوادآموزی در تیرماه

هشدار تعطیلی ادارات و بانک های سیرجان که دستورالعمل های بهداشتی رعایت نکنند

افزایش ادامه دار ابتال به کرونا در استان

انتظامــی  فرمانــده   - ایرنــا   
شهرســتان بــم از دســتگیری 
عامــل آتــش ســوزی جنــگل های 
بنــه بخــش دهبکــری کــه چنــدی 
قبــل دچــار آتــش ســوزی نســبتا 

ــر داد. ــود، خب ــده ب ــیعی ش وس
ــگاه  ــه گــزارش روز یکشــنبه پای ب
ــر  ــرهنگ اکب ــس س ــری پلی خب
ــوران پاســگاه  ــزود: مام ــی اف نجف
انتظامــی دهبکــری در پی کســب 
ــر آتــش ســوزی  خبــری مبنــی ب
قســمتی از بافــت جنگلــی بیدون 
جلوگیــری  بــرای  بالفاصلــه 
از خســارت بیشــتر در محــل 
حاضــر و بــه بررســی موضــوع 

پرداختنــد.
وی بیــان کــرد: ایــن آتــش 
ســوزی کــه از ســاعت ۱۴ و  30 
ــل  ــرداد در مح ــه ۱۶ خ روز جمع
ــعله  ــری ش ــش دهبک ــدون بخ بی
ــش  ــن بی ــرا گرفت ــا ف ــد و ب ور ش
از ۹0 هکتــار از اراضــی ملــی و 
جنگلهــای بنــه ادامــه یافتــه 
ــی و  ــهای مردم ــا تالش ــه ب ــود ک ب
ــات  ــن دســتگاههای خدم همچنی
رســان و آتــش نشــانان، اداره 
کل منابــع طبیعــی و همــکاری 
ــی شهرســتانهای  ــوران انتظام مام
ــت حــدود ســاعت ۲0  ــم و جیرف ب
همــان روز کنتــرل و خامــوش 

شــد.
فرمانــده انتظامــی شهرســتان 
ــل  ــه عام ــه اینک ــاره ب ــا اش ــم ب ب

آتــش ســوزی در تحقیقــات اولیــه 
شناســایی و دســتگیر شــد، ادامــه 
ــت  ــی حکای ــات پلیس داد: تحقیق
ــی  ــرد خاط ــه ف ــت ک ــن داش از ای
ــه ایــن  جهــت گــردش و تفریــح  ب
ــس از  ــا پ ــرده ام ــفر ک ــه س منطق
ــار  ــه مه ــادر ب ــن ق ــش افروخت آت
آن نبــوده و بــا گســترش آتــش 
در مراتــع خشــک وســعت آن 

ــد. ــی کن ــدا م ــش پی افزای
ــا بیــان اینکــه در ایــن فصــل  وی ب
از ســال مراتــع و چمنزارهــای 
جنگلــی خشــک و بــا کوچــک 
تریــن جرقــه، شــعله ور شــده و 
موجــب آتــش ســوزی بــه وســعت 
زیــادی خواهــد شــد، تاکیــد کــرد: 
هموطنــان گرامــی پــس از ســفر و 
ــن  ــت از افروخت ــردش در طبیع گ
جنگلهــا  و  مراتــع  در  آتــش 

خــودداری کننــد.
روســتای دهبکــری از توابــع بخش 
ــرز  ــم، در م ــتان ب ــزی شهرس مرک
بیــن شهرســتان های جیرفــت و 
ــت  ــوای آن تح ــرار داد و ه ــم  ق ب
تأثیــر اقلیــم کوهســتانی، در 
تابســتان ها، مالیــم و مطبــوع و 
در زمســتان ها، معتــدل اســت 
ــان  ــتقرار در می ــل اس ــه دلی ــه ب ک
ارتفاعــات، جاذبه هــای بســیار 

زیبایــی دارد.
 روســتای دهبکــری در فاصلــه 
۱۱۷ کیلومتــری جنــوب شــرق 

مرکــز اســتان قــرار دارد.

 ایرنـا - اسـتاندار کرمـان بـا اشـاره بـه 
موقعیـت ۲ تیـم فوتبـال مـس کرمان 
و رفسـنجان در صـدر جـدول لیـگ 
دسـته یـک فوتبـال کشـور گفـت: بـا 
توجه بـه احتمـال صعـود ایـن ۲ تیم، 
اجازه کارشـکنی بـه برخی افـراد برای 
جلوگیری از صعـود یک تیم از اسـتان 

بـه لیـگ برتـر را نمی دهیـم.
محمدجـواد فدائـی روز یکشـنبه در 
دیدار مدیرکل ورزش و جوانان اسـتان 
کرمان افزود: بـا وزیـر ورزش و جوانان 
بـرای لیـگ برتـری شـدن تیم هـای 
فوتبـال مـس کرمـان و رفسـنجان 
نشسـتی در پیش داریم کـه در صورت 
وجـود شـرایط ۲ تیـم در لیـگ برتـر 

حضـور داشـته باشـند.
وی ادامـه داد: گویـا شـرکت و برخـی 
افـراد در نظـر داشـتند کـه تنهـا یـک 
تیـم فوتبـال از اسـتان کرمـان لیـگ 
برتـری شـود کـه در ایـن خصـوص 

کرمـان متضـرر می شـد. 
اسـتاندار کرمـان با اشـاره به سیاسـت 
حمایـت از ورزش ایـن اسـتان اظهـار 

داشـت: بایـد شـرایطی فراهـم شـود 
که ورزشـگاه شـهدای مس کرمـان در 
هفتـه دولـت و یـا روز ۲۲ بهمن سـال 

جـاری به بهـره بـرداری برسـد.
وی اظهار داشـت: در واگذاری مجتمع 
ورزشـی بـه اداره کل ورزش و جوانـان 
طبـق صورتجلسـه اقـدام می شـود و 
سـاختمان وزارت امـور خارجـه را بـه 
شـهرداری می دهیـم و در عـوض آن 
سـاختمان خانـه جـوان را خریـداری 
کـرده و بـه اداره کل ورزش و جوانـان 
واگـذار می شـود تـا دولـت اقدامـی 

مفیـد بـرای جوانـان انجـام دهـد.
اینکـه  بیـان  بـا  اسـتاندار کرمـان 
اسـتانداری در مواقعـی کـه نیـاز بـود 
نـان کمـک  بـه بخـش ورزش و جوا
کرده اسـت گفـت: کرونـا بـه برگزاری 
مسـابقات در ایـن اسـتان لطمـه وارد 
کـرده و مـردم نیـز دغدغـه حضـور 
نیافتـن در اماکن عمومـی و اجتماعات 

را دارنـد. 
وی با اشـاره به انتصاب مشاوران جوان 
و ورزشـی اسـتاندار گفـت: مدیـرکل 
ورزش و جوانـان اسـتان کرمـان بـه 
عنوان مشـاور عالی ورزش استان است 
و اعضای ستاد سـاماندهی امور جوانان 
به عنوان مشـاوران اسـتاندار کرمان در 
امـور جوانـان محاسـبه می شـوند کـه 
پـس از بررسـی و اعـالم نظـر مدیرکل 
ورزش و جوانـان اسـتان کرمـان حکم 
آنـان بـه عنـوان عضو گـروه مشـاوران 

اسـتاندار صـادر می شـود.

ون میـــراث  یرنـــا - معـــا  ا
ره کل میـــراث  دا فرهنگـــی ا
ـــع  ـــی، گردشـــگری و صنای فرهنگ
ـــاز  ـــان از آغ ـــتان کرم ـــتی اس دس
ــازی  ــت و بازسـ ــاز دوم مرمـ فـ
کاروانســـرای علـــی آبـــاد در 

بخـــش ماهـــان خبـــر داد.
مجتبـــی شـــفیعی روز یکشـــنبه 
بـــا اعـــالم ایـــن خبـــر بـــه 
رســـانه ضمـــن اشـــاره بـــه 
ز دوم عملیـــات  ینکـــه فـــا ا
مرمتـــی کاروانســـرای علـــی 

آبـــاد ماهـــان آغـــاز شـــده ، 
ـــی  ـــاز اقدامات ـــن ف ـــزود: در ای اف
همچـــون انـــدود کاه گل، طـــاق 
زنـــی و دیـــوار چینـــی ایـــن 
ــی  ــام مـ ــی انجـ ــای تاریخـ بنـ

شـــود.
ـــرح  ـــل ط ـــرد: از مح ـــار ک او اظه
مشـــارکت در تعمیـــر و مرمـــت 
ــی،  ــر دولتـ ــش غیـ ــه بخـ ابنیـ
فـــاز اول مرمـــت و بازســـازی 
ـــامل  ـــاد ش ـــی آب ـــرای عل کاروانس
بازســـازی دیوارهـــای خشـــتی 

تخریـــب شـــده و  همچنیـــن 
ــن  ــتی  ایـ ــای خشـ ــقف هـ سـ
بنـــای تاریخـــی انجـــام گرفتـــه 

ــت. اسـ
ون میـــراث فرهنگـــی  معـــا
اداره کل میـــراث فرهنگـــی، 
گردشـــگری و صنایـــع دســـتی 
ـــرد:  ـــح ک ـــان تصری ـــتان کرم اس
ــه در  ــی کـ ــای تاریخـ ــن بنـ ایـ
ـــت  ـــه ثب ـــی ب ـــار مل ـــت آث فهرس
رســـیده اســـت قدمـــت آن بـــه 
ــردد. ــه بازمـــی گـ دوره قاجاریـ

بخـــش ماهـــان بـــا جاذبـــه 
ریخـــی و طبیعـــی  هـــای تا
 ، ده هزا شـــا بـــاغ  ننـــد  ما
ـــی،  ـــت اهلل ول ـــاه نعم ـــگاه ش آرام
ــتای  ــترگلو و روسـ ــارت شـ عمـ
گردشـــگری ســـکنج از مقاصـــد 
مهـــم گردشـــگران خارجـــی 
ــان  ــتان کرمـ ــی در اسـ و داخلـ

بشـــمار مـــی رود.
هـــان در فاصلـــه  بخـــش ما
ــز  ــرق مرکـ ــری شـ 3۵ کیلومتـ

اســـتان قـــرار دارد.
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مدیـر روابـط عمومـی آمـوزش و 
پـرورش اسـتان کرمـان گفـت: 
آموزشـیاران  اسـتخدام  آزمـون 
نهضت سـواد آمـوزی در نیمـه اول 

ر می شـود. تیرمـاه برگـزا
مدیـر روابـط عمومـی آمـوزش و 
پـرورش اسـتان کرمـان گفـت: 
آموزشـیاران  اسـتخدام  آزمـون 
نهضت سـواد آمـوزی در نیمـه اول 

ر می شـود. تیرمـاه برگـزا
مهران باهـری افـزود: ۱۲۶۶ نفر در 
اسـتان کرمـان در این آزمـون ثبت 

نـام کـرده اند.
وی اضافـه کـرد: زمـان آزمـون 

اسـتخدامی آمـوزش و پـرورش نیز 
به صـورت رسـمی اعـالم نشـده اما 

احتمـاال در شـهریورماه اسـت.
یـن وزیـر آمـوزش و  ز ا پیـش ا
معلمـان  بـود:  گفتـه  آمـوزش 
حـق التدریـس پـس از یـک دوره 
آموزشـی یکسـاله و آموزشـیاران 
نهضـت سـوادآموزی پـس از قبولی 
در آزمون اسـتخدامی کـه به زودی 
برگـزار خواهد شـد جـذب آموزش 

و پـرورش خواهنـد.
گفتنـی اسـت در اسـتان کرمـان 
۱۵۵۹ نفـر معلـم حـق التدریـس 

مشـغول بـه کار انـد.

فرمانداری  سرپرست  ایسنا/کرمان 
رعایت  بر  عالوه  گفت:  سیرجان 
دستورالعمل های بهداشتی، ادارات، بانک 
ها و نهادهای مختلف موظف هستند از 
ورود ارباب رجوعان بدون ماسک ممانعت 

کنند.
سهراب بهاالدینی امروز یکشنبه در ستاد 
مقابله با کرونای سیرجان افزود: از سوی 

ستاد استانی مدیریت کرونا به فرمانداران 
استان به عنوان روسای ستادهای مقابله با 
کرونا شهرستان ها، این اختیار داده شده 
است که در هر کدام از ادارات، سازمان ها 
و بانک ها پروتوکل های بهداشتی رعایت 
نشود، دستور تعطیلی موقت آنها صادر 

شود.
وی ادامه داد: هنوز امکان راه اندازی 

تاالرهای پذیرایی برای مراسم، سینماها، 
کنسرت ها، سالن های تاتر و جشن ها و 
نیز جمعه بازار در سیرجان به هیچ عنوان 
نیست و به دلیل افزایش مبتالیان به کرونا 
در چند روز اخیر، تصمیمی برای برگزاری 
نمازجمعه در سیرجان گرفته نشده و در 
این رابطه با امام جمعه محترم هماهنگی 

خواهد شد.

ــا  ــان کرون ــار از مبتالی ــن آم آخری
ــان منتشــر شــد.در  در اســتان کرم
۲۴ ســاعت گذشــته تســت ۴۵ نفــر 
ــت  ــان مثب ــتان کرم ــر در اس دیگ
شــده اســت وبدیــن ترتیــب شــمار 
کل مبتالیــان اســتان بــه ۲3۴۷ 

نفــر رســید.موارد جدیــد بــه 
ــگاهی:حوزه  ــوزه دانش ــک ح تفکی
رفســنجان:  پزشــکی  علــوم 
۱۶ نفر،حــوزه علــوم پزشــکی 
ســیرجان: ۱0 نفر،حــوزه علــوم 
ــوزه  ــر، ح ــت: ۸ نف ــکی جیرف پزش

ــا  ــان: ۸ نفر.بن ــکی کرم ــوم پزش عل
بــر آخریــن آمــار در ۲۴ ســاعت 
ــد در  ــی جدی ــورد فوت ــته، م گذش
اســتان کرمــان ثبــت نشــده و 
ــتان  ــگان در اس ــان باخت ــداد ج تع

همــان ۹0 نفــر اســت.
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کشف چند انبار دپوی 
خودروهای فاقد پالک در استان

سرپرست پلیس امنیت عمومی استان کرمان از کشف چند انبار دپوی 
خودرو فاقد پالک خبر داد و گفت: انبارها در سامانه ثبت نشده و پرونده 
متخلفان در دست بررسی است.سرهنگ محمود پارسا در گفت وگو 
با خبرنگار تسنیم در کرمان، با بیان اینکه یکی از اولویت های پلیس 
اطالعات و امنیت عمومی مقابله با قاچاق کاال و احتکار است اظهار داشت: 
بحث احتکار خودرو موضوعی است که این روزها در سراسر کشور مد نظر 
است.وی با اشاره به اینکه تاکنون چند مورد احتکار خورو در استان کرمان 
داشتیم که کشف شده است افزود: در این ارتباط افرادی به بهانه های 
مختلفی چون نمایشگاه و غیره ماشین هایی را خریداری کرده و این 
خودروهای فاقد پالک را در انبار دپو کرده بودند.سرپرست پلیس اطالعات 
و امنیت عمومی استان کرمان با بیان اینکه در موارد کشف شده احتکار 
خودرو در استان کرمان محل انبارها ثبت نشده و به تعزیرات حکومتی 
اعالم نشده بودند گفت: خود این مسئله جرم بوده و تخلف محسوب 
می شود و ما ناچاریم که برابر قانون به متخلفان برخورد کنیم.وی ادامه 
داد: از مردم درخواست داریم تا در صورت مشاهده انبارهایی خارج از 
ضوابط و متلق به افراد ناشناس و سودجو موارد را اطالع دهند و پلیس با 
کمک تعزیرات حکومتی موارد مطرح شده را بررسی و با متخلفان برخورد 
 می کند. پارسا با اشاره به به آشفتگی های اخیر بازار خودرو و بحرانی 
که افزایش قیمت خودرو در کشور با آن روبه رو هستیم گفت: پلیس 
رصد اطالعاتی خود را به منظور برخورد و مبارزه با مجرمان، محتکران و 
اخاللگران بازار خودرو در دستور کار داردو امیدواریم که ما هم سهمی در 
مقابله و برخورد با متخلفان در استان کرمان در کنار دیگر دستگاه ها داشته 
باشیم.وی از کشف چند فقره پرونده احتکار خودرو در استان کرمان خبر 
داد و افزود: این پرونده ها در دست بررسی بوده و تعزیرات حکومتی در 
مورد آنها تصمیم گیری کرده و در صورت نیاز برخورد قضائی با متخلفان 
انجام می شود. سرپرست پلیس اطالعات و امنیت عمومی استان کرمان 
تاکید کرد: تمام انبارهای کاال باید در سامانه صنعت، معدن و تجارت شده 
و این آمارها به تعزیرات حکومتی نیز اعالم شوند که عدم ثبت انبار جرم 

محسوب می شود.

مدیــرکل منابــع طبیعی اســتان 
منابع

کرمــان گفــت: ۹۵درصــد عامل طبیعی
آتــش ســوزی هــای جنــگل هــا 
و مراتــع بدلیــل خطــای انســانی اســت و 
ــل  ــل عوام ــه دلی ــا ب ــد آن ه ــط ۵ درص فق

طبیعی بوده است.
ــی زاده روز  ــدی رجب ــا، مه ــزارش ایرن ــه گ ب
ــتان  ــران شهرس ــتاد بح ــه س ــنبه در جلس ش
ــق  ــای حری ــل اطف ــم ضمــن تشــکر از عوام ب
در بخــش دهبکــری و همچنیــن تبریــک 
ــت از  ــزود: حفاظ ــت اف ــط زیس ــه محی هفت
طبیعــت و محیــط زیســت یــک وظیفــه 
ــع  ــت و مناب ــط زیس ــت و محی ــی اس همگان

ــتند ــترکی هس ــتر مش ــی دارای بس طبیع
ــظ  ــت و حف ــل اهمی ــت: بدلی وی اظهارداش
جنــگل هــا و مراتــع در بحــث آتــش ســوزی 
ــای  ــوص اطف ــی در خص ــال ۴۶ مصوبات در س
حریــق داشــتیم کــه همــه دســتگاههای 
اداری و نظامــی را بــه ایــن امــر موظــف 

ــت. ــرده اس ک
وی بیــان کــرد: بــا توجــه بــه بارندگــی هــای 
ــادی  ــش زی ــا افزای ــی م ــر پوشــش گیاه اخی
پیــدا کــرده اســت و بــه همیــن دلیــل کانــون 
بالقــوه آتــش ســوزی قــرار گرفتــه و خطــرات 

ناشــی از آتــش ســوزی بــاال رفتــه اســت
ــتان کرمــان  ــی اس ــع طبیع ــرکل مناب مدی
ــا در  ــوزی ه ــش س ــد آت ــه داد: ۷۵ درص ادام
ــمی  ــالت رس ــه و تعطی ــر هفت ــالت آخ تعطی
ــه  ــن گون ــی ای ــد  و زمان ــی ده ــور رخ م کش
ــان  ــن زم ــاد در ای ــد ب ــی ده ــی رخ م اتفاقات
ــود. ــد ب ــش خواه ــده آت ــدید کنن ــل تش عام
رجبــی زاده توضیــح داد: درا ســتان ۴3 
گــروه مردمــی داریــم کــه بیــش از ۶00 نفــر 
ــت  ــت حفاظ ــا در جه ــن گروهه ــب ای در قال
از منابــع طبیعــی و کمــک بــه اطفــای 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــکاری دارن ــق هم حری
ــاز  ــی نی ــش گیاه ــق پوش ــتردگی مناط گس
ــته  ــی داش ــروه مردم ــل 300 گ ــت حداق اس

باشــیم.
ــازمان  ــنامه س ــق بخش ــرد: طب ــد ک وی تاکی
منابــع طبیعــی در هفتــه جــاری جلســه ای با 
فرمانــده ســپاه اســتان در خصــوص اســتفاده 
از نیروهــای بســیج تحــت عنــوان دیــده بــان 

ــق خواهیــم داشــت . ــی در اطفــای حری محل
وی گفــت: یکــی از اقداماتــی کــه در دســتور 
کار ماســت ضمــن چــاپ یکســری بروشــورها 
ــن  ــگری تامی ــق گردش ــع ان در مناط و توزی
ــتفاده  ــن اس ــات و همچنی ــزات و امکان تجهی
از نیروهــای اداری جهــت اطفــای حریــق 
ــران  ــط مدی ــد توس ــر بای ــن ام ــه ای ــت ک اس

ــود. ــزی ش ــه ری ادارات برنام
۵۰ هکتار از جنگل ها و مراتع بخش 

دهبکری در آتش سوخت
در ادامــه فرمانــدار بــم گفــت: بخــش 
ــگری  ــژه گردش ــه وی ــک منطق ــری ی دهبک
ــن  ــزو اولی ــه ج ــت ک ــتان اس ــطح اس در س
روســتاهای ثبــت ملــی بشــمار مــی رود کــه 
در ایــام تعطیــالت علــی رغــم تاکیــد فــراوان 
ــاری  ــود بیم ــل وج ــه دلی ــفر ب ــدم س ــر ع ب
ــگر  ــمگیر گردش ــش چش ــاهد افزای ــا ش کرون
در ایــن منطقــه و مناطــق پیرامــون ایــن 

بخــش هســتیم.
منطقــه  فــزود:  ا رپور  شهســوا هــادی 
ــی  ــار اراض ــزار هکت ــدود ۲۶ ه ــری ح دهبک
مرتــع و جنــگل دارد کــه همــت و تــالش 
همــه دســتگاه ها را در جهــت نگهــداری ایــن 

تــع می طلبــد. مرا
ــودن  ــز ب ــه خی ــه حادث ــاره ب ــن اش وی ضم
شهرســتان بــم خاطرنشــان  کــرد: مــا همواره 

ــش  ــان و ات ــیل ، طوف ــوع زلزله،س ــاهد وق ش
ســوزی در ســطح شهرســتان بودیــم کــه 
ــوادث  ــه ح ــن گون ــا ای ــه ب ــت مقابل بایدجه
و بالیــای طبیعــی برنامــه ریــزی داشــته 

باشــیم.
فرمانــدار بــم ادامــه داد: دهبکــری یــک 
ــی  ــه تازگ ــت و ب ــیس اس ــازه تاس ــش ت بخ
ــت مســتقل در منطقــه مســتقر شــده  مدیری

کــه جهــت بهتــر حــل شــدن مشــکالت مــی 
طلبــد نســبت بــه اســتقرار ســایر ادارات 

ــم. ــالش کنی ت
شهســوارپور توضیــح داد: متاســفانه ظهــر 
جمعــه ۱۶خردادمــاه در پــی غفلــت تعدادی 
ــگل  ــار از جن ــدود ۵0 هکت ــگران ح از گردش
هــا و مراتــع مــا در ســه نقطــه بخــش 
ــر  ــگ خط ــوخت و زن ــش س ــری در آت دهبک
ــا در  ــدا درآورد ت ــه ص ــا ب ــرای م ــی را ب بزرگ

ــا این  تابســتان امادگــی الزم جهــت مقابلــه ب
ــیم ــته باش ــوارد داش ــه م گون

حــدود  امســال  کــرد:  تصریــح  وی 
۶۶میلیمتــر بارندگــی در دهبکــری داشــتیم 
کــه بیشــترین بارندگــی اســتان را بــه 
خــود اختصــاص داده اســت کــه بایــد از 
ــگیری  ــت پیش ــتان در جه ــای اس ظرفیت ه
از وقــوع آتــش ســوزی در ســطح جنــگل هــا 

و مراتــع و همچنیــن مهــار آن اســتفاده شــود 
ــری  ــن جلوگی ــد ممک ــا ح ــا ت و از روز خطاه

کــرد.
فرمانــدار بــم یــادآور شــد: آنچــه مهــم 
ــی  ــم های ــکیل تی ــه اول تش ــت در مرحل اس
ــد در  ــه بای ــی اســت ک ــراد محل ــا حضــور اف ب
خصــوص آمــوزش و آماده ســازی ایــن افــراد 

ــود. ــدام ش اق
شهســوارپور ضمــن تاکیــد بــر اســتقرار 
اداره منابــع طبیعــی در بخــش دهبکــری 
ــن اداره  ــکیل ای ــان تش ــا زم ــت: ت اظهارداش
ــای  ــم ه ــای موجودتی ــه ظرفیته ــه ب ــا توج ب
ز  کنتــرل یــگان حفاظــت  منســجمی ا
محیــط زیســت و منابــع طبیعــی و تیــم 
ــه  ــن منطق ــی در ای ــی گشــت زن ــای مردم ه

داشــته باشــند.
ــودن  ــه کوهســتانی ب ــه ب ــا توج ــت: ب وی گف
منطقــه تامیــن تجهیــزات و امکانــات جهــت 
خدمــات رســانی بــه موقــع و در زمــان کوتــاه 
و  اســتقرار ماشــین آالت کمــک دار ســیار 

ــت. ــت اس ــز اهمی حائ
ــالش  ــات و ت ــان از زحم ــم در پای ــدار ب فرمان
نیروهــای مردمــی، امــدادی و ادارات در 
مهــار آتــش ســوزی ظهــر جمعــه در بخــش 

ــرد.  ــی ک ــری  قدردان دهبک
ــری  ــه ۵0 کیلومت ــری در فاصل ــش دهبک بخ
ــتان  ــن شهرس ــع ای ــده  و از تواب ــع ش ــم واق ب

ــت. اس

مدیرکل امور بانوان و خانواده 
استانداری کرمان گفت: مرکز مهر گزارش

عدالت به منظور مالقات فرزندان 
طالق در کرمان ایجاد شد که این کار برای 
نخستین بار در کرمان و برای کاهش آسیب 
فرزندان طالق صورت گرفت.فاطمه السادات 
جمع  در  خردادماه   ۱۸ یکشنبه  حسینی 
خبرنگاران اظهار کرد: یکی از وظایف هفتگانه 
دفتر امور بانوان و خانواده استانداری، عالوه بر 
برنامه ها و سیاست گذاری در راستای ارتقاء حوزه 
زنان و خانواده، بحث حقوق کودک است.وی 
افزود: ابالغیه وزارت دادگستری در زمینه حقوق 
کودک، ما را موظف کرده پیگیری و هماهنگی 
الزم در راستای ساماندهی حقوق کودک در 
استان را با همکاری سازمان های متولی مسائل 
کودکان دنبال کنیم.حسینی تصریح کرد: در 
سال گذشته کارگروه های استانی و شهرستانی با 
عنوان حقوقی، آموزشی، خدماتی و حمایتی، 
رصد و پایش و ... تشکیل شد که دادگستری 
رسالت حقوقی دارد و پایش و ارزیابی این حوزه به 
عهده دادگستری قرار گرفته و شرح وظایف هر 
کارگروهی مشخص است.مدیرکل امور بانوان و 
خانواده استانداری کرمان بیان کرد: یکی از 
اقدامات بسیار خوبی که در سال ۹۸ توسط تیم 
علمی و اجرائی صورت گرفت، برگزاری نشست 
هایی برای محتوای آموزشی مهدهای کودک و 
پیش دبستانی بود و قرار شد یکسان سازی در 
محتوای آموزشی با تاکید و توجه به شرایط 
منطقه ای کودکان صورت بگیرد.وی با اشاره به 
بررسی وضعیت کودکان بازمانده از تحصیل و 
ارائه به خدمات آموزشی به آنها، عنوان کرد: با 

همکاری اداره اتباع تعداد زیادی کودکان بدون 
هویت و فاقد شناسنامه شناسایی و برای آنها 
شناسنامه صادر شد.حسینی با اشاره به آموزش 
کودکان تحت پوشش بهزیستی تصریح کرد: یکی 
از کارهای خوبی که در سال گذشته با همکاری 
آموزش و پرورش صورت گرفت، آموزش دختران 
پایه دهم در زمینه مهارت های زندگی و مباحث 
روانشناسی از جمله کنترل خشم، توانائی حل 
مسئله، چگونگی تصمیم گیری در مسائل مهم 
زندگی و ... بود.وی بیان کرد: با توجه به شرایط 
خاصی که در سال گذشته پیش آمد)شهادت 
سردار حاج قاسم سلیمانی و همچنین شیوع 
کروناویروس(، نتوانستیم همه برنامه ها را اجرایی 

کنیم و باید در سال جاری تکمیل شوند.مدیرکل 
امور بانوان و خانواده استانداری کرمان گفت: 
مرکز مهر عدالت  به منظور مالقات فرزندان طالق 
در کرمان ایجاد شد که این کار برای نخستین بار 
در کرمان و برای کاهش آسیب فرزندان طالق 
صورت گرفت.وی افزود: در سال ۹۸ سه نفر از 
مددجویان کانون اصالح و تربیت با پیگیری های 
صورت گرفته، آزاد شدند و بسیاری از مسائل 

کانون با حضور مسئوالن مربوطه و تعامل رفع 
شد.حسینی اظهار کرد: در زمینه ارتقاء سطح 
سالمت روان خانواده و کودکان، آموزش 
روانی  حمایت  خطر،  معرض  در  کودکان 
اجتماعی از کودکان آسیب دیده در حوادث، راه 
اندازی مهدهای کودک در مناطق محروم و 
سکونتگاه های غیررسمی با همکاری بهزیستی 
و راه اندازی مراکز توانبخشی کودکان معلول در 

مناطق محروم نیز در سال قبل در سح استان 
کرمان انجام شده است.وی بیان کرد: در سال 
گذشته هفدهمین کنفرانس تخصصی حقوق 
کودک با دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق 
کودک در استان کرمان برگزار کردیم و در این 
کنفرانس مسائل مختلف حوزه حقوق کودک 
بررسی شد.مدیرکل امور بانوان و خانواده 
استانداری کرمان گفت: در این کنفرانس 
نظرات تخصصی درباره اصالح قانون تعیین 
تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان 
ایرانی با مردان خارجی ارائه و جلسات متعددی 
درباره تداخل فعالیت مهدهای کودک و خانه 
های بازی برگزار شد.وی افزود: همچنین 
پیشنهادات کاربردی برای اصالح الیحه حقوق 
کودک نیز در سال گشته در استان کرمان ارائه 

شد.

۹۵درصد عامل آتش سوزی  جنگل ها و مراتع 
خطای انسانی است

ایجاد مرکز »مهر عدالت« برای مالقات فرزندان طالق در کرمان

گزارش
ایرنا

1۶ مدرسه در حال ساخت شهر 
کرمان امسال به بهره برداری می رسد

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان گفت: در حال حاضر ۱۶ پروژه با 
۱۶0 کالس درس در سطح شهر کرمان در حال ساخت است که تا پایان 
امسال به بهره برداری می رسد.به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، 
سید محمد واعظی نژاد در بازدید از پروژه های در حال ساخت اداره کل 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان با اشاره به کمبود فضای 
آموزشی در شهر کرمان اظهار داشت: ۱۶ پروژه فعال با ۱۶0 کالس درس 
نزدیک به بهره برداری هستند که در مناطق پرجمعیت و بر اساس نیاز شهر 
کرمان ساخته شده اند.وی با بیان اینکه تعداد زیادی از این مدارس مهر ماه 
امسال افتتاح و تحویل آموزش و پرورش می شود گفت: پروژه های جدید 
مجتمع آموزشی هم در شهر کرمان کلید خورده اند که ۴ مجتمع آموزشی 
بزرگ با ۱۶0 کالس درس ساخته خواهد شد که امیدواریم این واحدهای 
آموزشی بخشی از کمبود نیروی فضای آموزشی شهر کرمان را جبران کند.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان با اشاره به اینکه با 
کمک خیران چند پروژه در مناطق پرجمعیت حاشیه ای شهر کرمان آغاز 
شده است افزود: پروژه مدرسه خیرساز شهرک هشت بهشت به همت خیر 
نیکو کار گلزاده با ۱۲ کالس درس و ۹۵0 متر زیربنای آموزشی در حال 
ساخت است.واعظی نژاد خاطر نشان کرد: به همت خیر نیکوکار صفری نیز 
دو باب ساختمان ۱۲ کالسه با سه هزار و ۵00 مترمربع زیربنای آموزشی 
و با اعتباری بالغ بر ۱00 میلیارد ریال در منطقه سرآسیاب فرسنگی از 
مناطق پرجمعیت و حاشیه شهر کرمان ساخته می شود.مدیرکل نوسازی، 
توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان تصریح کرد: از این ۱۶ پروژه تعداد 
زیادی اول مهر ماه سال جاری افتتاح می شوند و تعدادی دیگر بهمن ماه 
سال جاری به بهره برداری می رسند تا مشکل کمبود فضای آموزشی در 

شهر کرمان به حداقل برسد.

مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان با اشاره به حضور 
۲۸ هزار دانش آموز کرمانی در ۲۸0 حوزه امتحانی گفت: تاکنون مشکل 
خاصی در حوزه های امتحانی گزارش نشده است.مهران باهری در گفتگو 
با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه فقط دانش آموزان پایه نهم و دوازدهم به 
صورت حضوری باید امتحان بدهند، افزود: امتحانات دانش آموزان مقاطع 
ابتدایی به صورت توصیفی و پایه های هفتم، هشتم و دهم نیز به صورت غیر 
حضوری برگزار می شود.وی با بیان این مطلب که تاریخ شروع امتحانات 
دانش آموزان پایه نهم از سوم خرداد و پایان آن به عهده شورای مدارس 
است، اظهار داشت: ازآنجایی که نمرات پایه نهم در هدایت تحصیلی دانش 
آموزان تأثیر مستقیمی دارد لذا برگزاری امتحانات به صورت حضوری 
است.مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان بیان 
داشت: امتحانات دانش آموزان پایه دوازدهم از )۱۷ خرداد( آغاز شده و 
به مدت یک ماه ادامه دارد. قریب به ۲۸ هزار دانش آموز در سراسر استان 
کرمان با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی در حوزه امتحانی 
خود حاضر می شوند.وی با بیان این مطلب که در سراسر استان ۲۸0 حوزه 
امتحانی برای برگزاری امتحانات دانش آموزان دایر است، اظهار کرد: 
محل برگزاری امتحانات و صندلی هر دانش آموز پس از اتمام هر امتحان 
ضدعفونی می شود.باهری بیان کرد: تاکنون در هیچ یک از حوزه های 
امتحانی مشکل خاصی گزارش نشده است همچنین مسئوالن برگزاری 
حوزه های امتحانی نیز موظف هستند که با ماسک در جلسه امتحان 
حضور پیدا کنند.باهری با اشاره به اینکه دانش آموزان نمی توانند با گوشی 
هوشمند در جلسه حضور پیدا کنند، اظهار کرد: در هر حوزه امتحانی هر 
صندلی متعلق به یک دانش آموز است از طرف دیگر چنانچه دانش آموزی 
به بیماری کرونا مبتال شود، در حوزه امتحانی حضور پیدا نمی کند و در 

آینده به صورت جبرانی امتحان خواهد داد.

مسئول بسیج مساجد و محالت سپاه ثارهلل 
استان کرمان گفت: رزمایش کمک های مومنانه 
در قالب اهدای خون از امروز در سراسر استان 
کرمان آغاز شد.حجت االسالم محمد رضایی، مسئول بسیج 
مساجد و محالت سپاه ثارهلل استان کرمان در گفت و گو با 
خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ، با 
بیان اینکه احیای زندگی، پویش کمک مومنانه در قالب طرح 
انتقال خون در سراسر کشور به صورت همزمان در حال برگزاری 
است، گفت: این طرح در کرمان نیز از  امروز آغاز شده است. او 
افزود: هدف از برگزاری این رزمایش، بهره مندی افراد نیازمند 
به گروه های خونی است.  حجت االسالم رضایی با اشاره به اینکه 
از مردم و کسانی که شرایط مساعدی برای اهدای خون دارند 
درخواست داریم با مراجعه به پایگاه های در نظر گرفته شده 
در این اقدام خداپسندانه شرکت و با اهدا خون خود به بیماران 
کمک کنند.او درباره پایگاه های در نظر گرفته شده شهرکرمان 
برای این رزمایش تصریح کرد: این رزمایش صبح سه شنبه و 
پنجشنبه ویژه خواهران در ناحیه سپاه حضرت رسول )ص(، 
۲3 و ۲۲ خردادد در پایگاه سیار میدان آزادی، عصر سه شنبه 
در ناحیه سپاه حضرت رسول) ص( و از ساعت ۱۵ تا ۲0 ویژه 
برادران در مسجد امام حسین )ع( انتهای خیابان مهدیه، از 
امروز به مدت یک هفته از ساعت ۷ و نیم صبح تا ۹ ویژه خواهران 
در ناحیه حضرت امیرالمؤمنین ) ع( و عصر روز پنجشنبه از 
ساعت ۱۵ تا ۲0 در مسجد امام خمینی ) ره( واقع در خیابان 
امام )ره( ویژه برادران برگزار می شود. مسئول بسیج مساجد و 
محالت سپاه ثارهلل استان کرمان درباره پایگاه های اهدای خون 
طرح کمک مومنانه در سطح استان گفت: نواحی رفسنجان، 
سیرجان، جیرفت، بم، سیرجان، بافت، راور، گلباف و کوهبنان 
نیز در روزهای مختلف آماده دریافت خون اهدایی مردم هستند 
که مردم می توانند برای اطالع دقیق از روز و ساعت مراجعه به 

نواحی بسیج این شهرستان ها مراجعه کنند.

مدیر شبکه بهداشت شهرستان قلعه گنج 
گفت: اگر مردم رعایت نکنند، شاهد همه گیری 
ابتال و مرگ و میر بر اثر کرونا ویروس در این 
شهرستان خواهیم بود.خسرو چمنی  در گفت وگو با ایسنا 
نسبت به وضعیت همه گیری و مرگ و میر ناشی از ابتال 
به ویروس کرونا در این شهرستان در صورت عدم رعایت 
نکات بهداشتی توسط مردم و برخی صنوف هشدار داد و 
افزود: متاسفانه اگر مردم با کادر بهداشت و درمان همکاری 
نکنند، شهرستان قلعه گنج به وضعیت همه گیری این 
ویروس خواهد رسید.وی با گالیه مندی از بی توجهی 
برخی شهروندان و برگزار کنندگان جشن ها و مراسمات 
در این شهرستان بیان کرد: با توجه به موارد ذکر شده 
وضعیت خوبی در شهرستان قلعه گنج نداریم و امکان اینکه 
روستاهای آلوده را قرنطینه کنیم نیز وجود ندارد.چمنی 
در ادامه با بیان این مطلب که هم کنون کار از خواهش و 
تمنا و آموزش نیروها و کارشناسان شبکه بهداشت گذشته 
است، تصریح کرد: متاسفانه حتی شاهد هستیم بسیاری 
از کارشناسان بهداشت در برخورد با این موارد، به کرونا 
ویروس مبتال شدند که خود باعث می شود نتوانیم با تمام 
نیروها به مردم خدمت رسانی کنیم.مدیر شبکه بهداشت 
و درمان شهرستان قلعه گنج برخورد قاطع و جدی با 
برگزار کنندگان مراسمات در این شهرستان را خواستار 
شد و افزود: بسیاری از افراد و شهروندان اصال توجهی به 
خواهش و تذکرات بهداشتی ما ندارند لذا باید با برگزار 
کنندگان تجمعات، مراسمات عروسی و عزا و جشن تولد در 
این شهرستان با جدیت و قاطعیت برخورد کنیم.وی تعهد 
از گروه های موسیقی را به منظور عدم اجرا در مراسمات 
و جشن ها مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: برای حفظ 
سالمت عمومی مردم، باید نوازندگان و گروه های موسیقی 
را متعهد کنیم تا در مجالس عروسی شرکت نکنند.چمنی از 
عدم رعایت پروتکل های بهداشتی توسط برخی صنوف در 
این شهرستان انتقاد کرد و افزود: بازار شهرستان قلعه گنج 
همچنان شلوغ است و برخی صنوف پروتکل های بهداشتی 
را رعایت نمی کنند. بسیاری از افراد مشکوک به کرونا در 
سطح شهر روزانه تردد دارند و ممکن است بسیاری از 
شهروندان را آلوده کنند و به جرات می توان گفت که امروز 
همه ما در شهرستان قلعه در معرض خطر این بیماری قرار 
داریم.چمنی عدم قرنطینه موارد مثبت را خطری جدی در 
همه گیری کووید ۱۹ در شهرستان قلعه گنج عنوان کرد 
و گفت: اداراتی را در این منطقه داریم که همچنان شلوغ 
هستند و افرادی را در سطح شهرستان داریم که علی رغم 
آنکه تست کرونای آن مثبت اعالم شده است اما قرنطینه 
نشدند. مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قلعه گنج، 
تقابل برخی دهیاران را با شبکه بهداشت در امر برگزاری 
مراسمات از دیگر علل شیوع ویروس اعالم کرد و افزود: 
بسیاری از دهیاری ها با کارشناسان شبکه بهداشت همکاری 
نمی کنند و در بعضی موارد حتی شاهد بودیم در مقابل 

بهورز ایستادند و مجوز برگزاری جشن عروسی را داده اند.

صبــح ۱۸ خردادمــاه مــژده دالری بــه عنــوان سرپرســت جدید 
اداره ورزش و جوانــان شهرســتان عنبرآبــاد معرفــی و از زحمات 
ــی  ــد.محمود رییس ــر ش ــز تقدی ــابق نی ــس س ــادی ریی اکبرآب
ــاب  ــد: انتخ ــی گوی ــوص م ــن خص ــاد در ای ــدار عنبرآب فرمان
ــان اســتان تحســین برانگیــز اســت.وی  مدیــرکل ورزش و جوان

افــزود: از اینکــه مدیــرکل ورزش اســتان تصمیــم جدیــدی بــرای مدیریــت ایــن اداره گرفت 
تشــکر مــی کنــم زیــرا ایــن مســاله خواســته جامعــه ورزشــی شهرســتان بــود.وی بــا اشــاره 
بــه اینکــه جابجایــی یــک مدیــر دلیــل خــوب نبــودن وی نیســت ادامــه داد: امیــدوارم آقای 
اکبرآبــادی موفقیــت هــای بیشــتری بدســت آورند.فرمانــدار عنبرآبــاد ادامــه داد: امیدواریم 
ــه  ــا هــم از جامع ــه م ــم دالری شــاهد رشــد ورزش شهرســتان باشــیم، البت ــا حضــور خان ب

ورزشــی حمایــت خواهیــم کــرد.

برای نخستین بار یک زن بر کرسی مدیریت ورزش 
و جوانان عنبرآباد تکیه زد

کارشــناس مرکز پیش بینی هواشناســی استان کرمان 
از وزش تندبادهای لحظه ای و خیــزش گرد و خاک طی 
روزهای آینده در استان کرمان خبر داد.مریم سالجقه در 
گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق بررسی نقشه های 
پیش یابی هواشناســی طی روزهای آینــده افزایش ابر و 

وزش تندبادهای لحظه ای و خیزش گرد و خاک، پدیده های غالب جوی خواهند بود.
وی ادامه داد: با توجه به خیزش و انتقال ریزگردها، طی دو روز آینده کاهش کیفیت هوا 
و کاهش میزان دید افقی در نیمه شمالی و شرق استان پیش بینی می شود. کارشناس 
مرکز پیش بینی هواشناسی استان کرمان بیان کرد: ســاردوئیه با دمای ۱۱ درجه و 
منوجان با دمای ۴۸ درجه به ترتیب سردترین و گرم ترین شهرهای استان کرمان طی 

۲۴ ساعت گذشته بوده اند.

هشدار هواشناسی/ گرد و غبار کرمان 
را فرا می گیرد

ــران  ــرات ای ــت: شــرکت مخاب ــان گف ــه کرم ــرات منطق ــر مخاب مدی
ــاوری اطالعــات و تــالش شــبانه  ــر ارتباطــات و فن ــا پیگیــری وزی ب
روزی همــکاران مخابــرات در ســال جهــش تولیــد موفــق بــه 
ایجــاد زیرســاخت ها و راه انــدازی تلفــن و اینترنــت پرســرعت 
FTTH رایــگان در شــهرک اهلل آبــاد کرمــان شد.ســیدرهام 

ــروژه  ــت پ ــاز نخس ــزود: ف ــا اف ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــنبه در گف ــامگاه ش ــینی ش حس
ــی  ــزات مخابرات ــتفاده از تجهی ــکان اس ــون ام ــه تاکن ــده ک ــاز ش ــال ۹۸ آغ ــفندماه س از اس
بــرای یکهــزار و ۵00 خانــوار در ایــن منطقــه فراهــم شــده اســت.وی ادامــه داد: درصــورت 
ــر از  ــوار دیگ ــزار و ۵00 خان ــدی یکه ــکان بهره من ــرح ام ــن ط ــهریان از ای ــتقبال همش اس
ــاد  زیرســاخت ها، راه انــدازی تلفــن و اینترنــت پرســرعت FTTH رایــگان در شــهرک اهلل آب

کرمــان فراهــم می شــود.

شهرک حاشیه ای اهلل آباد کرمان به امکانات 
مخابراتی رایگان تجهیز شد

فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت از کشف ۱۴ تن 
شیرخشک غیربهداشتی و قاچاق در عملیات ماموران پلیس 
آگاهی این فرماندهی خبر داد. سرهنگ رضا محمدرضایی 
در تشریح این خبر گفت: ماموران پلیس آگاهی حین گشت 
زنی هدفمند در سطح حوزه استحفاظی یک دستگاه کامیون 

را جهت بررسی متوقف و در بازرسی از آن ۱۴ تن شیرخشک فاقد مجوز و غیر بهداشتی را 
کشف کردند.سرهنگ محمدرضایی ارزش تقریبی محموله قاچاق را از سوی کارشناسان یک 
میلیارد و ۱۶0 میلیون ریال عنوان و بیان داشت: در این رابطه ۲ متهم نیز دستگیر و به مرجع 
قضایی معرفی شدند.فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت در پایان بیان کرد: توزیع این حجم 
از شیرخشک غیربهداشتی، سالمت مصرف کنندگان را با خطر جدی مواجه می کند از اینرو 

پلیس با اینگونه اقدامات زیانبار با جدیت برخورد خواهد کرد.

کشف14 تن شیر خشک قاچاق 
در جیرفت

آغاز رزمایش کمک مومنانه 
برای اهدای خون در کرمان

قلعه گنج در یک قدمی 
همه گیری ویروس کرونا

بسیج

بهداشت

حضور ۲۸ هزار دانش آموز 
کرمانی در ۲۸۰ حوزه امتحانی

حسینی اظهار کرد: در زمینه ارتقاء سطح سالمت روان خانواده و کودکان، آموزش کودکان در معرض خطر، 
حمایت روانی اجتماعی از کودکان آســیب دیده در حوادث، راه اندازی مهدهای کودک در مناطق محروم و 
سکونتگاه های غیررسمی با همکاری بهزیستی و راه اندازی مراکز توانبخشی کودکان معلول در مناطق محروم 

نیز در سال قبل در سح استان کرمان انجام شده است.
وی بیان کرد: در سال گذشته هفدهمین کنفرانس تخصصی حقوق کودک با دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق 

کودک در استان کرمان برگزار کردیم و در این کنفرانس مسائل مختلف حوزه حقوق کودک بررسی شد.

خبرخبرخبر

مسلم مروجی فرد گفت: نشست مشترک با 
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس 
شورای اسالمی و مدیرعامل هولدینگ بین 
المللی میدکو در راستای سرمایه گذاری 
هولدینگ میدکو در جنوب کرمان برگزار 
شد.مسلم مروجی فرد در گفت و گو با 
خبرنگار خبرگزاری شبستان از کرمان 
جنوب، به برگزاری نشست مشترک با 
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس 
شورای اسالمی و مدیرعامل هولدینگ 
بین المللی میدکو، اشاره کرد و افزود: این 
نشست در راستای سرمایه گذاری هولدینگ 
میدکو در حوزه معدن، صنایع معدنی و 
همچنین کشاورزی در جنوب کرمان برگزار 
شد و در این خصوص بحث و تبادل نظر 
انجام شد.رئیس سازمان صمت ابراز کرد: 
هولدینگ بین المللی میدکو در زنجیره فوالد 
کشور، بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان سرمایه 
گذاری انجام داده است.وی با اشاره به تشکیل 
جلسه با نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در 
مجلس شورای اسالمی و مدیرعامل شرکت 
پارس معدن تیراژ، اظهار کرد: این جلسه در 
راستای تصمیم گیری برای تکمیل کارخانه 
کنسانتره آهن پارس معدن تیراژ برگزار 
شد.مروجی عنوان کرد: در این جلسه در 
خصوص تکمیل این طرح، واردات دستگاه 
ها و ماشین آالت جدید و همچنین تخصیص 
تسهیالت برای تسریع در روند تکمیل 
کارخانه بحث و تصمیم گیری شد.رئیس 
سازمان صمت جنوب کرمان بیان کرد: 
کارخانه کنسانتره آهن با سرمایه گذاری ۱۶0 
میلیارد ریالی شرکت پارس معدن تیراژ، در 
ساردوئیه جیرفت فعال می باشد که زمینه 
اشتغال مستقیم ۱00 نفر را ایجاد کرده است.

بیش از 4 هزار تُن گوجه 
از کشاورزان جنوب 
کرمان خریداری شد

مدیـر تعـاون روسـتایی جنـوب کرمان 
از خریـد حمایتـی چهـار هـزار و ۶۸۶ 
ایـن  تُـن گوجه فرنگـی کشـاورزان 
منطقـه خبـر داد.احمـد مشـایخی روز 
یکشـنبه در گفـت و گـو بـا خبرنـگار 
ایرنـا بیشـترین میـزان خریـد حمایتی 
گوجه فرنگـی را در شهرسـتان جیرفت 
عنـوان کـرد و گفـت: مراکـز خریـد 
جیرفـت  شهرسـتان  در  حمایتـی 
بیـش از ۲ هـزار تُـن گوجه فرنگـی 
خریـداری کردنـد.وی بـا بیـان اینکـه 
قیمـت حمایتـی گوجه فرنگی بـه ازای 
هـر کیلوگـرم یکهـزار تومـان اسـت، 
تصریـح کـرد: کارخانه هـای رب گوجـه 
۶00 تومـان بـه کشـاورزان پرداخـت 
می کننـد، سـازمان تعـاون روسـتایی 
هـم ۴00 تومـان بـه عنـوان یارانـه از 
طـرف دولـت بـه کشـاورزان پرداخـت 
می کند.مدیـر تعـاون روسـتایی جنوب 
کرمـان بـا بیـان اینکـه پنـج کارخانـه 
رب گوجـه در هفـت شهرسـتان ایـن 
منطقـه گوجـه کشـاورزان را خریداری 
می کننـد ادامـه داد: کارخانه هـای 
رب گوجـه فرنگـی شـرکت تعاونـی 
تولیـدی و توزیعـی »ویـس« جیرفـت، 
شـرکت تعاونـی کشـاورزی »عنبـر« 
کهنـوج، شـرکت »تـرگل« کهنـوج، 
رب  و  عنبرآبـاد  صنعـت«  »نیلـی 
رودبـار جنـوب اقـدام بـه خریـد گوجه 
کشـاورزان جنـوب کرمـان می کننـد.

مشـایخی هـدف از خریـد حمایتـی 
و  دالل هـا  حـذف  را  گوجه فرنگـی 
حمایت از کشـاورزان برشـمرد و گفت: 
مراکـز خریـد بـه صـورت ۲۴ سـاعته 
اقـدام بـه خریـد گوجـه می کننـد.در 
سـال زراعی ۹۸_۹۹، ۱۲ هزار هکتار از 
مزارع جنـوب کرمـان به کشـت گوجه 
فرنگی اختصـاص یافتـه و ۴۵ درصد از 
گوجـه کشـور در ایـن منطقـه و خارج 
فصـل تولیـد می شـود.طبق بـرآورد 
کارشناسـان جهـاد کشـاورزی امسـال 
۴۸0 هـزار تُـن گوجه فرنگـی از مـزارع 
جنوب کرمان برداشـت می شـود.طرح 
خرید حمایتی گوجه فرنگـی در جنوب 
کرمـان از ۱0 خردادماه آغاز و تـا پایان 

ایـن مـاه ادامـه دارد.

بخشدار مرکزی فاریاب 
معرفی شد

مهندس   ، حکمی  طی  دیروز  صبح 
امین محمدحسنی به عنوان سرپرست 
بخشداری مرکزی شهرستان فاریاب 
معرفی شد.مهندس محمدحسنی پیش 
از این به عنوان کارشناس مدیریت بحران و 
امور عمرانی در فرمانداری فاریاب مشغول 
به خدمت بود، همچنین مهندس رضایی 
بخشدار سابق به عنوان بخشدار مرکزی 

کهنوج معرفی شد.

تقریبـا همـه سـاله جنوب اسـتان به 
ملخ هـای گزارش هجـوم  درگیـر  نوعـی 

امسـال  مـا  ا می شـود،  یـی  صحرا
سـازمان جهانی فائو خبـر از هجوم گسـترده تری 
را داده اسـت و احتمـال هجوم سـطح قرمـز اعالم 
شـد، پیش بینی شـد کـه صدهـا کلونـی میلیونی 
ملـخ  صحرایـی  بـه جنـوب اسـتان وارد شـوند، با 
ورود دسـته های اولیـه ملـخ بـه جنـوب اسـتان، 
یـک نگرانـی مطـرح شـد کـه آیـا امکانـات جهاد 
کشـاورزی جنـوب  بـرای این هجـوم پیـش بینی 
شـده، کفایـت مـی کنـد. در همـان ابتـدای ورود 
ایـن آفـت بـه جنـوب اسـتان از سـوی جهـاد 
کشـاورزی جنوب اعالم شـد کـه ماشـین آالت و 
تجهیزات جنوب بـه دلیل مبارزه گسـترده ای که 
در سـال گذشـته انجـام شـده، مسـتهلک شـده 
اسـت و تـوان مقابلـه ی جدیـد را ندارنـد، بعـد از 
درخواسـت سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب، 
اسـتاندار وعـده تجهیـز کردن نـاوگان سـم پاش 
جهـاد را داد، ناوگانـی کـه قـرار بـود بـه جنـگ با 
آفتـی برونـد کـه احتمـال ورود آن بـه مـزارع 
رد. رییـس جهـاد  کشـاورزی هـم وجـود دا
کشـاورزی در همـان ابتدای هجـوم، هشـدار بود 
اگـر مقابله بـا ایـن آفـت در زمـان مناسـب انجام 
نشـود، این احتمال وجـود دارد که آفت از اسـتان 
عبور کرده و حتی وارد  اسـتان های دیگر شـوند و 
همچنیـن به دلیـل اینکه فصل برداشـت محصول 
در اسـتان های مجـاور دیرتـر از جنـوب اسـتان  
اسـت، در صـورت عبـور ملخ از اسـتان، خسـارت 
وارد شـده به محصـوالت کشـاورزی اسـتان های 
همجـوار بسـیار بیشـتر خواهـد بـود. عـالوه بـر 
اینکـه کلونی هـای ملخ هـا امسـال از چنـد جهت 
مختلف اسـتان را تهدیـد می کننـد،الرر ملخ هایی 
کـه سـال گذشـته وارد جازموریـان شـدند و 
تخم گـذاری کردند  نیز بـه دلیل بارش های سـال 
جاری و سرسـبزی مراتـع جنوب کرمـان در حال 
تبدیـل شـدن بـه ملخ هـا بالـغ و تخـم گـذاری 
هسـتند. حیـدری مدیرجهـاد کشـاورزی کهنوج 
یـن  بتـدای هجـوم ملـخ بـه ا نیـز درهمـان ا

شهرسـتان اعـالم کـرد، کهنـوج هـم مـرز بـا 
شهرسـتان های قلعـه گنـج و منوجـان و رودبـار 
جنـوب اسـت و خـارج از تصـور نیسـت کـه ایـن 

شهرستان ها هم  با مشکل مواجهه شوند.
 امکان سم پاشی هوایی وجود دارد

در همیـن بیـن این مشـکل نیـز مطرح شـد که با 
توجه به باتالقی بـودن جازموریان مبـارزه زمینی 
با ملـخ صحرایی در برخـی از نقاط در ایـن منطقه 
غیر ممکن اسـت، از طرفی فـرودگاه هواپیماهای 
سـم پاش نیاز بـه بازسـازی داشـته انـد در نتیجه 
ایجـاد زیرسـاخت هـا و آماده سـازی هواپیماهای 
سـم پـاش هـم از نیازهـای جنـوب در ایـن برهه 
زمانی اسـت. بـرای پیگیـری وضعیت هجـوم ملخ 
هـا و پیگیـری  موضـوع تخصیـص اعتبـار بـرای 
تجهیـز خودروهای سـم پـاش و تجهیـزات مقابله 
با آفت ملـخ صحرایـی،  با برخـوری رییـس جهاد 
کشـاورزی جنوب بـه گفتگـو نشسـتیم، برخوری 
در ایـن بـاره گفـت: اعتبـار الزم بـه ایـن منظـور 
تخصیـص یافتـه و ماشـین آالت تجهیـز شـدند 
و قـرار اسـت، اعتبـار تخصیـص یافتـه، پرداخـت 
شـود  تا هزینه های انجام شـده را پوشـش دهیم. 
برخـوری تاکید کـرد مـا برای سـم پاشـی هوایی 
هم  آمادگـی کامل داریم و هواپیما مسـتقر اسـت 

تـا در صـورت نیـاز از آن اسـتفاده کنیم.
  شرایط جوی در حرکت دسته جات 

ملخ تاثیر دارد
بـه گفتـه رییـس جهـاد کشـاورزی جنـوب، تـا 
کنون حدود 3۲ هـزار هکتـار در منطقـه ، مبارزه 
بـا ملـخ انجـام شـده اسـت. وی در پاسـخ بـه این 
سـوال که آیـا مبـارزه بیشـتری نیاز اسـت، گفت: 
این احتمال وجـود دارد زیرا این موضوع بسـتگی 
بـه عوامـل زیـادی دارد ، ممکـن اسـت  تعـداد 
دسـته هـای ملـخ هایـی کـه از عربسـتان، آفریقا 
و از هرمـزگان بـه سـمت جنـوب اسـتان، مـی 
آینـد، بیشـتر از پیـش بینی هـا باشـد و  همچنین 
بسـتگی به شـرایط جوی نیـز دارد و اینکه دسـته 
ها چطور مسـیر خـود را انتخـاب کننـد.  برخوری 
یادآور شـد: هجوم امسـال ملـخ ها از چنـد جهت  
به جنـوب اسـتان بوده اسـت،  هجـوم اصلـی را از 
جازموریـان داریـم ، همچنیـن  از سـوی اسـتان 

هـای هـم جـواری مثـل سیسـتان و بلوچسـتان 
کـه مراتعشـان خشـک شـده و علوفـه هـا از بین 
رفتـه انـد، بـه دلیـل خشـکی مراتـع، بـه سـمت 
جازموریـان مـی آینـد که هنوز سـر سـبز اسـت.
 با گرم شدن هوا احتمال ورود ملخ کم 

می شود
برخوری اعـالم کرد: با گرم تر شـدن هـوا، احتمال 
ورود ملـخ بـه جازموریـان هـم کمتـر مـی شـود 
امـا  تـا زمانـی کـه سرسـبزی  وجـود دارد، امکان 
هجـوم مجدد هـم وجـود دارد. بـه گفتـه برخوری 
رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب، تاالب 
جازموریـان، کانـون اصلـی هجـوم ملـخ ها اسـت. 
برخـوری بـا اشـاره به ایـن نکتـه کـه اعتبـار برای 
هجوم ملـخ در شـرایط کنونـی کافی اسـت، گفت: 
اگر هجوم شـدید تر شـود  بودجه کـم خواهد آمد. 
رییـس جهـاد کشـاورزی جنـوب ادامـه داد: ایـن 
دسـته جات ملـخ صحرایی مسیرشـان پاکسـتان و 
هند اسـت و جنوب اسـتان در مسـیر اصلـی آن ها 
قـرار دارد اکنـون هـم ملخ های پـروازی از سـمت 
آفریقا به عربسـتان سـعودی حرکـت کرده اند و هر 
لحظـه ممکن اسـت از آنجـا وارد کشـور ما شـوند.

 احتمال خروج ملخ از استان وجود 
دارد

 رییس سـازمان جهاد کشـاورزی تاکید کرد: هنوز 
ایـن احتمـال وجـود دارد کـه ملـخ هـا از جنـوب 
اسـتان خـارج شـوند و حتـی وارد اسـتان هـای 
دیگر شـوند، ایـن دسـته های پـروازی ملـخ امکان 
دارد هـر کجایـی فـرود بیایـد و اگـر از مراتـع گذر 
کنـد حتـی احتمـال ورود در مناطـق شـهری نیز 
وجـود دارد. برخوری گفـت: اگر این دسـته ها وارد 
شـهرها شـوند هم بـا توجه بـه میـزان هجـوم نیاز 
به سـم پاشـی  بـه وجـود می آیـد، امـا اگـر هجوم 
ملـخ  در شـهر اتفـاق بیافتـد در سـطح سـبز مـی 
نشـیند کـه آنجا قابل سـم پاشـی اسـت .بـه گفته 
برخوری سم اسـتفاده شـده برای این ملخ، مشکل 
بهداشـتی بـرای انسـان بـه وجـود نمـی آورد و به 
طور کلی، سـمومی کـه بـرای کنترل ملـخ توصیه 
می شـود، سـموم مورد تایید فائو )سـازمان خواربار 
و کشـاورزی ملل متحد( هسـتند و به تبـع آن، در 
کشـور هم سـازمان حفـظ نباتـات مسـوولیت این 
کار را بـه عهده داشـته و سـموم موثر بـرای کنترل 

ملـخ صحرایـی را معرفـی می کنـد.

جنوب در مسیر هجوم ملخ صحرایی
به گفته رییس جهاد کشاورزی جنوب استان، مبارزه با آفت ملخ در بیش از 30 هزار هکتار جنوب، انجام شده و احتمال هجوم شدیدتر همچنان وجود دارد

  نجمه سعیدی
دبیر تحریریه

نماینـده مـردم جیرفـت و 
عنبرآباد در مجلـس یازدهم کرونا

با تاکیـد بـر ضـرورت جدی 
گرفتـن پروتـکل هـای بهداشـتی مقابله با 
کرونـا، گفت: روزانـه صدها کامیـون حامل 
محصوالت کشاورزی از سراسـر کشور وارد 
جنـوب کرمـان می شـود کـه عاملـی برای 
شیوع ویروس کرونا اسـت.ذبیح اهلل اعظمی 
در گفت و گو بـا خبرنگار خبرگـزاری خانه 
ملت، با بیـان اینکه جهان بـه دنیای پیش و 
پس از کرونا تقسیم شـده، در مورد وضعیت 
کرونا در جنوب اسـتان کرمـان، گفت: باید 
بـرای دنیـای پـس از کرونـا برنامه ریـزی 
کنیم؛ از اقدامات دولت و وزارت بهداشـت و 
همچنیـن مسـئوالن اسـتان کرمـان کـه 
نهایـت تـالش خـود را بـرای مقابله بـا این 
ویروس بـه کار بردند نهایت تشـکر را داریم 
ما در مقایسه با کشـورهای پیشرفته دنیا نه 
تنهـا چیـزی کـم نداشـتیم بلکه نـوآوری 
بسـیار خوبی هـم داشـتیم. نماینـده مردم 
جیرفـت و عنبرآبـاد در مجلـس شـورای 
اسـالمی افـزود: در بهمن مـاه و حتـی در 
زمان انتخابات هیچ مورد مثبتی نداشـتیم 
اما با آغاز سـال جدید و برگزاری مهمانی ها 
و حضور مهمان هایی از سـایر شهرستان ها 
و عـدم رعایـت نـکات بهداشـتی مـوارد 
انگشـت شـماری بـه ثبـت رسـید.وی بـا 
یادآوری اینکه آمار ابتال بـه کرونا در جنوب 
اسـتان کرمـان در اردیبهشـت ماه افزایـش 
یافـت، ادامـه داد: برخـی تصـور کردند که 
هـوای گـرم ویـروس را از بیـن می بـرد 

بنابراین نـکات بهداشـتی را رعایت نکردند 
البته با توجه بـه اینکه مردم جنوب اسـتان 
از کولر اسـتفاده می کنند و تمـام پنجره ها 
بسـته اسـت و هیـچ تهویـه ای صـورت 
نمی گیـرد بنابراین ممکن اسـت در صورت 
ابتالی یکـی از اعضـای خانواده بـه ویروس 
سـایر افـراد هـم مبتـال شـوند.این نماینده 
مـردم در مجلـس یازدهـم یـادآور شـد: 
علیرغـم هشـدار کارشناسـان بهداشـت و 
درمـان در مورد عـدم تجمع در مراسـم عزا 
اما با توجـه به بافت سـنتی منطقـه برخی 
مـردم بـدون توجـه بـه رعایـت نـکات و 
پروتکل هـای بهداشـتی در ایـن مراسـم ها 
شـرکت کردند که ایـن اقدام باعث شـد که 
آزمایش ۴0 نفر مثبت شـود و برگزاری این 
مراسـم ها خود عاملی برای شـیوع ویروس 
کرونا است.اعظمی افزود: در گذشته تنها از 

افرادی کـه مراجعه می کردند تسـت کرونا 
گرفته می شـد اما پس از آن تمامـی افراد به 
ویژه خانواده هایـی که مورد آلوده داشـتند 
مـورد پایـش قـرار گرفتند کـه باعث شـد 
آمارهـا افزایـش یابـد بـه گونـه ای کـه 
متاسفانه در ۷ شهرسـتان جنوبی تا ۱0 الی 
۱۲ نفر فوتی داشـتیم که البته بیـش از ۹0 
درصـد آنهـا بیمـاری زمینـه ای داشـتند. 
نماینـده مـردم جیرفـت و عنبرآبـاد در 
مجلس شـورای اسـالمی با تاکید بـر اینکه 
باید در مورد رعایت پروتکل های بهداشـتی 
سـختگیرانه تـر عمل کـرد، گفـت: جنوب 
کرمان منطقه ای کشـاورزی اسـت و روزانه 
صدها کامیون از سراسر کشـور وارد کرمان 
می شـوند که این خـود عاملی برای شـیوع 
ویـروس کرونـا اسـت و مـی طلبـد تدابیـر 

مناسبی اتخاذ شود.

فرماندار جیرفت با بیـان اینکه انتظـار داریم مردم 
بیـش از پیـش بـرای پیشـگیری از شـیوع کرونـا 
همکاری کنند، گفـت: با توجـه به افزایـش تعداد 
مبتالیـان در ایـن منطقـه، تاالرهـا و سـالن های 
ورزشـی تـا اطـالع بعـدی تعطیـل اسـت.ابوذر 
عطاپور وزیری روز شـنبه در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افـزود: بـا توجه بـه افزایـش تعـداد مبتالیان 
بـه ویـروس کرونـا در ایـن شهرسـتان، اماکـن 
عمومـی پُرخطـری همچـون تاالرهای عروسـی، 
اسـتخرها و سـالن های ورزشـی تعطیـل اسـت.
وی افزایش تعـداد مبتالیان بـه ویـروس کرونا در 
شـهر جیرفـت را نگـران کننـده دانسـت و گفت: 
تمامی تمهیـدات الزم بـرای آگاه سـازی مـردم از 
طریـق رسـانه ها، روابـط عمومـی دانشـگاه علوم 
پزشـکی و حتی خودروهای بلندگـودار در مناطق 
شهری و روستایی انجام و از فعالیت اماکن عمومی 
جلوگیری شـده اما متاسـفانه برخی از مردم نکات 
بهداشـتی را رعایت نمی کنند.فرماندار جیرفت بر 
لزوم رعایـت پروتکل های بهداشـتی تاکیـد کرد و 
افزود: همـکاری مـردم بـرای جلوگیری از شـیوع 
ویروس کرونا بسـیار ضروری اسـت لذا شهروندان 
از حضـور در اجتماعـات خـودداری کنند.رییـس 
شورای تامین جیرفت به انتشـار مطلبی در فضای 
مجـازی مبنی بر عادی جلـوه دادن ویـروس کرونا 
اشـاره و ضمـن رد ایـن خبر گفـت: برای حسـاس 
کـردن مردم نسـبت بـه خطـرات و تبعـات کرونا، 
تبلیغـات محیطـی و هشـدارهای مکـرر توسـط 
خودروهـای بلندگـودار، مصاحبه هـای متعـدد 

بـا رسـانه ها، برگـزاری هفتگـی جلسـات سـتاد 
مقابله بـا کرونـا، تعطیـل کـردن تاالرهـا، نظارت 
روزانـه بازرسـان بهداشـت محیـط و اتـاق اصناف 
بر بـازار، مسـدود کـردن خیابان های اصلی شـهر 
در سـاعات پُر تـردد، تعطیل کردن یـک روز کامل 
ادارات و بانک ها، غربالگـری و بیماریابی در مبادی 
ورودی انجـام شـده اسـت.وی کاهـش ظرفیـت 
نیرویـی ادارات جیرفـت را از دیگر اقدامات سـتاد 
کرونـای شهرسـتان جیرفـت برشـمرد و تصریـح 
کرد: ادارات این شهرسـتان در راسـتای جلوگیری 
از شـیوع کرونـا تـا اطـالع بعـدی بـا یک سـوم 
ظرفیت فعالیت می کنند.عطاپور وزیری اسـتفاده 
اجبـاری از ماسـک در ادارات شهرسـتان جیرفت 
را از دیگـر مصوبـات سـتاد مقابله بـا کرونـا عنوان 
کـرد و افـزود: بـرای پیشـگیری از انتشـار ویروس 
کرونـا از ورود مراجعه کننـدگان بـدون ماسـک به 
ادارات جلوگیـری می شـود.وی از مسـدود کردن 
مسـیرهای ارتباطی به بهشـت زهرا هم خبر داد و 

گفت: این تصمیم در راسـتای کاهـش اجتماعات 
مردمی بـرای مقابلـه با ویـروس کرونا اتخاذ شـده 
اسـت. او بر اجـرای طـرح فاصله گـذاری اجتماعی 
تاکید و همکاری مردم را برای جلوگیری از شـیوع 
کرونا ضروری عنوان کرد.فرمانـدار جیرفت با بیان 
اینکه کرونـا، ویروسـی با انتشـار باال اسـت، گفت: 
مردم در خانه بماننـد و از حضـور در اجتماعات به 
طور جـدی خـودداری کنند.طـی چنـد روز اخیر 
آمـار مبتالیـان بـه کرونـا در جیرفـت و جنـوب 
کرمـان افزایش یافتـه است.شهرسـتان جیرفت با 
3۱۶ هزار نفر جمعیت در فاصلـه ۲30 کیلومتری 
جنوب کرمان واقع شـده اسـت.بنا به اعـالم مرکز 
روابـط عمومـی و اطالع رسـانی وزارت بهداشـت، 
درمـان و آمـوزش پزشـکی، تاکنـون ۱۶۹ هـزار و 
۴۲۵ نفـر در کشـور بـه طـور قطعـی بـه ویـروس 
کرونـا مبتال شـده و با فـوت ۷۵ نفر در ۲۴ سـاعت 
گذشـته، تعداد جان باختـگان کرونا در کشـور به 

۸۲0۹ نفر رسـیده اسـت.

 تاالرها و سالن های ورزشی جیرفت 
تا اطالع ثانوی تعطیل هستند

ورود روزانه صدها کامیون به جنوب
عاملی برای شیوع کرونا

فرزانه برخوری گفت: در تعطیالت اخیر به دلیل عدم رعایت پروتکل های 
بهداشتی کار 3 رستوران در جیرفت به تعطیلی کشید.فرزانه برخوری 
در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شبستان از کرمان جنوب، گفت: در 
تعطیالت اخیر به دلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی کار 3 رستوران 
در جیرفت به تعطیلی کشید.رئیس مرکز بهداشت جیرفت افزود: با توجه 
به تعطیالت اخیر و حضور عده ای از میهمانان و گردشگران در مناطق 
گردشگری درب بهشت، دلفارد و جبالبارز، ۴ تیم از بازرسان بهداشت 
محیط در سطح شهرستان مخصوصا در این مناطق گردشگری فعال 
شده و از واحدهای صنفی در این مناطق بازدید کردند.وی ابراز کرد: 
همچنین در این بازدیدها از ۱۷ واحد کبابی، ۵ واحد ساندویچی، 3۸ 
واحد سوپر مارکت، ۷ واحد نانوایی و ۴ واحد قهوه خانه نیز بازدید شده 
و بیش از ۲00 کیلوگرم مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته از این 
واحدها جمع آوری و معدوم شد.برخوری اظهار کرد: باحضور بازرسان 
بهداشت محیط در مناطق گردشگری با 3 فروشنده دوره گرد برخورد 
قانونی انجام شده و در مکان هایی همچون آبشار دلفارد که همراه با 
تجمعات مردمی بود، تذکرها و آموزش های الزم برای رعایت فاصله 
گذاری اجتماعی داده شد.رئیس مرکز بهداشت جیرفت بیان کرد: 
روز گذشته نیز یک واحد خواربار فروشی به دلیل عدم رعایت پروتکل 
های بهداشتی و فاصله اجتماعی در هنگام توزیع برنج، از سوی بازرسان 
بهداشت محیط پلمب شد.وی با بیان این مطلب که بازرسی ها با جدیت 
در حال انجام است، تاکید کرد: خط قرمز مرکز بهداشت جیرفت، حفظ 
سالمت شهروندان است و هر واحد صنفی که با عدم رعایت نکات 
بهداشتی، فاصله اجتماعی و یا با عرضه مواد فاسد و تاریخ مصرف گذشته، 
بخواهد سالمت مردم را به خطر اندازد، قطعا با برخورد قانونی مواجه می 
شود.برخوری در خاتمه اظهار کرد: بهترین راه برای قطع زنجیره انتقال 
بیماری کرونا، ماندن در خانه، رعایت فاصله اجتماعی و نکات بهداشتی 
است، شهروندان بدانند همکاران ما در بهداشت محیط به صورت ویژه 
برای حفظ سالمت آنها در حال تالش هستند و این تالش با کمک شما 
شهروندان امکان پذیر است پس خواهش می کنیم در خانه بمانید و از 

ترددهای غیر ضروری بپرهیزید.

گزارش
ایرنا

رستوران های متخلف جیرفت 
پلمب می شود

سرمایه گذاری هولدینگ 
میدکو در جنوب کرمان

 مبارزه با آفت ملخ در 32 هزار هکتار از جنوب استان انجام شد

رجبی زاده توضیح داد: درا ستان 43 گروه مردمی داریم که بیش از ۶۰۰ نفر در قالب این گروهها در جهت 
حفاظت از منابع طبیعی و کمک به اطفای حریق همکاری دارند که با توجه به گستردگی مناطق پوشش 

گیاهی نیاز است حداقل 3۰۰ گروه مردمی داشته باشیم.
وی تاکید کرد: طبق بخشنامه سازمان منابع طبیعی در هفته جاری جلسه ای با فرمانده سپاه استان در 

خصوص استفاده از نیروهای بسیج تحت عنوان دیده بان محلی در اطفای حریق خواهیم داشت .
وی گفت: یکی از اقداماتی که در دستور کار ماست ضمن چاپ یکسری بروشورها و توزیع ان در مناطق 
گردشگری تامین تجهیزات و امکانات و همچنین استفاده از نیروهای اداری جهت اطفای حریق است که 

این امر باید توسط مدیران ادارات برنامه ریزی شود.
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک سیرجان

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

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره 
139860319012003452-هیـات دوم موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه 
ثبـت ملک سـیرجان  تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضی خانم حشـمت 
حسـن پـور جـالل ابـادی فرزنـد رمضـان بشـماره شناسـنامه 39 صـادره از 
بردسـیر در ششـدانگ یک قطعه باغ بـه مسـاحت 1524/40 مترمربع پالک 
3059 اصلـی واقـع در بخـش 36 کرمـان بـه ادرس سـیرجان جـاده اکبر اباد 
نسـیده بـه سـلیمانیه علـی ابـاد خواجـه خریـداری از مالـک رسـمی آقـای 
محمـد آب روش   محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس 
از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد 

. م الـف 730
 تاریخ انتشار نوبت اول:1399/3/19 
تاریخ انتشارنوبت دوم :1399/4/3

محمد آرمانپوررئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی فقدان سند مالکیت
خانـم معصومـه عرب نـژاد خانوکـی احدی 
از ورثـه حسـین عـرب نـژاد خانوکـی مالک 
ششـدانگ پـالک 1 فرعـی از 252 اصلـی 
واقـع در زرنـد بخـش 13 کرمـان کـه سـند مالکیـت 
آن در دفتـر 72 صفحـه 469 بـه شـماره ثبـت 9659 و 
شـماره چاپـی 270030 صـادر و تسـلیم گردیـده، ضمـن 
ارائـه دو بـرگ استشـهادیه تصدیـق شـده مدعی اسـت 
که سـند مالکیت فوق بعلت نامشـخص مفقـود گردیده 
و درخواسـت سـند مالکیـت المثنـی نموده لذا باسـتناد 
تبصـره یـک مـاده 120 اصالحـی آییـن نامه قانـون ثبت 
مراتـب یـک نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهی می 
شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معامله نسـبت 
بـه ملـک فـوق الذکـر مـی باشـد کـه در این اگهـی ذکر 
نگردیـده و یـا مدعـی وجود سـند مالکیت نـزد خود می 
باشـد ظـرف مـدت ده روز از تاریخ انتشـار اگهی بـه اداره 
ثبت اسـناد و امالک شهرسـتان زرند مراجعه و اعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت و یا سـند معامله 
تسـلیم نمایـد در غیـر ایـن صورت پـس از اتمـام مدت 
مذکـور نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی اقدام 

خواهـد شـد. م الـف 43
تاریخ انتشار دوشنبه 1399/3/19

حسین توحیدی نیا
رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زرند

اگهی 
کالسـه:  اجرائیـه  ابـالغ  آگهـی 

 139704019070000181/1
محمدحسـن  بـه  بدینوسـیله 
پرونـده  بدهـکاران  بزمـه  وزهـرا  بزمـه 
برابـر  139704019070000181/1کـه  کالسـه 
ایـد  نگردیـده  98/06/12شـناخته  گـزارش 
ابـالغ مـی گـردد کـه برابرسـند رهنـی بیـن 
شـما و بانـک سـپه شـعبه جیرفـت  مبلـغ 
3/354/254/461 ریـال بدهکارمـی باشـید 
بسـتانکار  وجـه  پرداخـت  براثرعـدم  کـه 
از  پـس  نمـوده  اجرائیـه  صـدور  درخواسـت 
تشـریفات قانونی اجرائیه صادروبکالسـه فوق 
درایـن اجراءمطـرح می باشـد لذا طبـق ماده 
18/19آئیـن نامـه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی 
بشـما ابالغ می گردد ازتاریخ انتشـاراین آگهی 
کـه تاریخ ابالغ اجرائیه محسـوب اسـت فقط 
یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشـارمحلی چاپ 
ومنتشـرمی گـردد ظرف مـدت ده روزنسـبت 
بـه پرداخت بدهـی خود اقـدام ودراین صورت 
بـدون انتشـارآگهی دیگـری عملیـات اجرائی 
طبـق مقـررات علیـه شـما تعقیـب خواهد شـد .
 مسول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت .جواد 
فاریابی .م الف :91

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

هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین نامـه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسمی برابر رای اصالحی 
شـماره 139960319005000059 مـورخ 1399/2/21 هیـات اول  موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک شـهداد تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای محمدرضـا غالمحسـین زاده خبیصـی فرزند 
علی بشـماره شناسـنامه 7879 صادره از شـهداد در ششـدانگ یک قطعه 
بـاغ به مسـاحت 9323/5مترمربع پـالک 4 فرعـی از 12- اصلی واقع در 
بخـش 23کرمـان بـه آدرس شـهداد – خیابان تمـدن خریـداری از مالک 
رسـیم آقـای محمـد تقی بحری    محرزگردیده اسـت.لذا بـه منظور اطالع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی مـی شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبق 

مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . م الف 299
 تاریخ انتشار نوبت اول:1399/3/19 

تاریخ انتشارنوبت دوم :1399/4/2
ابراهیم سیدی رئیس ثبت اسناد و امالک

متن آگهی مزایده  
اگهـی مزایـده پرونده اجرایـی کالیـه 9600524 علیه متعهد:امیر پورشـاه 

نظری_متعهد له:نفیسـه خراسانی
بـه موجـب پرونـده اجـرای کالسـه فـوق علیـه امیـر پورشـاه نظری,نـام 

پدر:كمـال الديـن ، شـماره شناسـنامه :3060162581
شـماره ملـی 3060162581، متولـد 1370/9/29، محـل صدور شناسـنامه : سـیرجان 
، بـه نشـانی : سـیرجان  خیابـان 15 خـرداد کوچـه 9 پـالک 9 مـوازی سـه دانـگ 
پـالک 435 فرعـی از 2311 اصلـی بخـش 35 کرمـان واقـع در سـیرجان خیابـان 
دهخـدا جنوبـی بـه موجـب سـند ازدواج 4305 مـورخ 1395/3/1 در قبـال مبلـغ 
36525000000ریـال بابـت وصـول طلـب مهریـه خانـم نفیسـه خراسـانی بازداشـت 
سـپس طبق نظر کارشـناس رسـمی سـهام مدیون به مبلغ 9644000000 ریال ارزیابی 
گردیـده کـه پـالک فوق از سـاعت 9 الی 12 روز چهارشـنبه مـورخ 1399/4/4 در اداره 
ثبـت اسـناد و امـالک سـیرجان واحد اجرای اسـناد رسـمی به ادرس سـیرجان بلوار 
هجـرت جنـب بیمارسـتان امـام رضـا )ع( از طریـق مزایـده بـه فـروش مـی رسـد. 
مزایـده از مبلـغ پایـه 9644000000 ریال شـروع و بـه باالترین قیمت پیشـنهادی نقدا 
فروختـه مـی شـود. الزم بـه ذکر اسـت پرداخت بدهی هـای مربوط بـه آب، برق، گاز 
اعـم از حـق انشـعاب و یـا حق اشـتراک و مصـرف در صورتی کـه مورد مزایـده دارای 
آنهـا باشـد و نیـز بدهـی هـای مالیات و عـوارض شـهرداری و غیـره تا تاریـخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شـده با نشـده باشـد به عهده برنده مزایده اسـت 
و فاقـد هـر گونـه بیمـه می باشـد و نیز در صـورت وجود مـازاد، وجـوه پرداختی بابت 
هزینـه هـای فـوق از محـل مازاد بـه برنده مزایده مسـترد خواهد شـد و نیم عشـر و 
حـق مزایـده نقـدا وصـول می گـردد ضمنأ چنانچـه روز مزایـده تعطیل رسـمی گردد. 
مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت و مـکان مقـرر برگزار خواهد شـد. 
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی سیرجان –صالح ازادی م الف732

رپرست فرماندهی انتظامي کهنوج از انهدام باند سارقان حرفه اي 
مغازه ها با کشف ۸ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد. سرهنگ 
شاهپور بهرامی در تشریح این خبرگفت: در پي وقوع چند فقره سرقت 
مغازه در سطح شهرستان، کارآگاهان پلیس با انجام اقدامات پلیسي و 
بررسي سرنخ هاي بجامانده، باند 3نفره سارقان سابقه دار را شناسایي 
و با هماهنگي قضائي در یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهشان 
دستگیر کردند.سرهنگ بهرامی با اشاره به اینکه در بازرسي از مخفیگاه 
متهمان تعداد زیادی اموال مسروقه از قبیل تلویزیون ال سي دي،رادیو 
ضبط صوتی،کولرگازی، گاوصندوق، سیستم و رایانه، قالی و سایر لوازم 
سرقتي کشف شد، اظهار داشت:متهمان به ۸ فقره سرقت مغازه در 

سطح شهرستان اعتراف کردند.

انهدام باند سارقان سابقه دار 
مغازه در کهنوج



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

سنا
 ای

س:
عک

طبل حلبی
طبل حلبی نوشته گونتر گراس است که در سال ۱۹۹۹ 
جایزه نوبل ادبیات را به خاطر به تصویر کشیدن افسانه  
های شاد و سیاه که در گذر تاریخ به دست فراموشی سپرده 
شده بودند، دریافت کرده است.طبل حلبی اثریست فلج 
کننده، خواننده را در چنگال خود میگیرد، و آنگاه با سر 
در گنداب زندگی دهشتزا رهایش می کند.برای شناختن 
گونتر گراس باید ابتدا نخستین اثر و بهترین اثرش را که، 
طبل حلبی است را خواند. گونتر گراس نویسنده آلمانی 
است که حدودا 3 سال قبل، این دنیا را ترک کرد. اما اسکار 
طبل زن )شخصیت اصلی کتاب( همچنان پس از مرگ 
نویسنده اش هم بر طبل حلبی خود میکوبد.قهرمان این 
کتاب، یک قهرمان کوچک است، کوچک نه از نظر توانایی 
های روحی و شخصیتی، بلکه از نظر جسمی.رشد جسمی 
اسکار متوقف شده است و او در قد و قواره یک پسربچه 3 
ساله باقی مانده است، اما این پسربچه از نظر هوشی خیلی 
جلوتر از همه است و میتواند به تحلیل همه ماجراهایی که 
شاهدش است بنشیند. اسکار از سال ۱۸۹۹ قصه اش را 
شروع می کند و میگوید که چطور مادربزرگ و پدربزرگش 
با هم اشنا شدند و مادرش به دنیا آمد.اسکار به دنیا می آید و 
بدلیل عقب ماندگی جسمی بوسیله دیگران نادیده گرفته 
میشود و کسی کاری به او ندارد، اما او همه جاهست و از همه 
چیز خبر دارد و به همه جا سرک می کشد. البته او راهی هم 
برای ارتباط با دیگران دارد و آن طبل حلبی اش است که در 
تولد سه سالگی گرفته و این طبل هر سال با طبل جدیدی 

تجدید می شود، و او طبال قهاری نیز می باشد.

فیلم کازابالنکا/ایوان : دیشب کجا بودی؟ریک بلین : اون مال خیلی وقت قبله، 
یادم نمیاد/ایوان : امشب می بینمت؟ریک بلین : من هیچوقت برای آینده اینقدر 

دور برنامه نمیریزم

دیالوگ
خروج/ خروج یک فیلم محصول ۱3۹۸ در ایران به نویسندگی و کارگردانی ابراهیم 
حاتمی کیا است. این فیلم با تصمیم عوامل و با توجه به همه گیری ویروس کرونا ، به 

عنوان اولین فیلم به صورت آنالین از تاریخ ۲۴ فروردین ۱3۹۹ اکران شد.

فیلم
هفت سنگ/افراد به دو گروه مساوي تقسیم شده و هر گروه، یکي از بازیکنان خود 

را به عنوان سردسته و رهبر برمي گزینند.
یک گروه در فاصله معیني از محل هفت سنگ، که روي هم چیده شده اند...

بازی های محلی

 تو نیستی که ببینی
چگونه با دیوار

به مهربانی یک دوست از تو می گویم
تو نیستی که ببینی، چگونه از دیوار

جواب می شنوم ...
فریدون مشیری

عکس: مژده یونس مهاجر
عالئم گوارشی در مبتالیان به کرونا رو 

به افزایش است/ دست های آلوده شایع 
ترین روش انتقال

ایسنا/کرمان مدیرگروه مبارزه با بیماری های واگیردار دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: به نظر 
می رسد ویروس کرونا دوست دارد رفتارش را برای ماندن در جامعه انسانی تغییر دهد به طوری 
که هم اکنون شاهد هستیم که عالئم گوارشی این ویروس در بین افراد بدون داشتن سایر عالمت 
های دیگر این بیماری مانند تب و یا سرفه، در حال افزایش پیدا کردن است که گاهی این عالئم 
گوارشی با بیماری های فصلی تابستان از سوی افراد اشتباه گرفته می شود.دکتر مهدی شفیعی 
شامگاه شنبه ۱۷ خردادماه در جمع خبرنگاران درباره باورهای غلط در خصوص درمان بیماری 
کرونا گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته، ۱۱۹ مورد جدید مبتال به ویروس کرونا در سطح استان 
شناسایی شده که با احتساب این نفرات، مجموع مبتالیان به کووید ۱۹ در استان کرمان از آغاز 
این اپیدمی تاکنون به ۲۲۹۹ مورد رسیده است.وی در تحلیل موارد مبتالی قطعی شناسایی 
شده در استان کرمان در ۲ هفته گذشته اظهار کرد: آمار ۲ تا سه هفته اخیر، نشان می دهد که 
عمده موارد مبتال به ویروس کرونا در استان کرمان، مربوط به بیماران سرپایی و یا اطرافیان 
بیماران قطعی بوده که دارای عالئم خفیف یا بدون عالمت هستند که نشان می دهد برنامه های 
بیماریابی فعال در گام دوم مبارزه با کرونا به صورت فعال و درست در استان کرمان اجرایی می 
شود.شفیعی ادامه داد: هدف از این غربالگری این است که در گام دوم افرادی که بدون عالمت 
بوده یا دارای عالئم خفیف هستند، شناسایی کرده و بیشتر به آنها رعایت مسائل بهداشتی و ایزوله 
شدن تاکید می شود تا بتوانیم زنجیره ویروس را در جامعه قطع کنیم.سخنگوی دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان با تاکید بر اینکه شناسایی زود هنگام افراد مبتال به ویروس کرونا از پیشگیری 
این بیماری در جامعه کمک خواهد کرد اظهار کرد: هم اکنون ۵۹ بیمار قطعی مبتال به ویروس 
کرونا در سطح بیمارستان های استان کرمان بستری هستند ضمن آنکه عمده موارد مبتالیی در 

جنوب استان و بیشتر در شهرهای قلعه گنج، عنبرآباد و جیرفت است.
سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا درباره خیز مبتالیان به ویروس کرونا در جنوب استان 
کرمان در روزهای گذشته و رسیدن منطقه جنوب کرمان به وضعیت هشدار اظهار کرد: 
علت اصلی افزایش آمار مبتالیان به کووید ۱۹ در جنوب استان کرمان، فعال شدن برنامه های 

غربالگری در گروه های هدف، با تاکید بیشتر است.
وی با اشاره به اینکه در گام دوم مبارزه با ویروس کرونا، به دنبال شناسایی ناقلین با فرم های 
خفیف یا داری عالئم کم هستیم اظهار کرد: در گام دوم، این گونه افراد را وارد چرخه غربالگری 
کرده ایم که حسن آن این است که زنجیره انتقال کرونا از سوی این افراد در جامعه قطع خواهد 
شد.مدیرگروه مبارزه با بیماری های واگیردار دانشگاه علوم پزشکی کرمان به موضوع گرم شدن 
هوا و تاثیر آن بر ویروس کرونا اشاره کرد و گفت: دلیل دوم افزایش مبتالیان به ویروس کرونا در 
جنوب استان کرمان، به نحوه زندگی مردم جنوب استان با توجه به افزایش دما در این منطقه بر 
می گردد.شفیعی ادامه داد: به دلیل افزایش دما در جنوب استان، مردم به استفاده از سیستم های 
سرمایشی نظیر کولرهای گازی و اسپیلت روی آورده اند و چون تهویه مناسب در فضاهای کوچک 
منازل در این مناطق مناسب نبوده و افراد خانواده در این فضاها تجمع بیشتری پیدا می کنند، 
فرد ناقل به راحتی از طریق دست های آلوده خود، می تواند این ویروس را به سایر اعضای خانواده 
انتقال دهد.وی با انتقاد از برگزاری و رونق مراسمات عروسی در ۲ هفته گذشته در جنوب استان 
کرمان اظهار کرد: متاسفانه شاهد هستیم که عمده عروسی ها در این منطقه در باغات و خانه ها با 
تعداد زیادی مدعو برگزای می شود که این ازدحام بدون رعایت مسائل بهداشتی، خود در انتقال 

این ویروس در بین افراد شرکت کننده در آن مجلس بسیار موثر خواهد بود.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در بخش دیگری از صحبت های خود درباره عالئم 
بیماری کرونای جدید نیز گفت: نتایج محققین ویروس شناسایی، نشان می دهد که قدرت و 
شدت ویروس کرونای جدید نه بیشتر و نه کمتر شده و به عبارتی دیگر قدرت ویروس تغییری 
پیدا نکرده است.وی با بیان اینکه در اوایل این اپیدمی نیز فرم های خفیف این بیماری را داشتیم 
که با توجه به درجه اهمیت، نمی توانستیم بر روی آنها تمرکز داشته باشیم افزود: در اوج اپیدمی 
نیز همین وضعیت )۸0 درصد بیماران دارای عالئم خفیف یا بدون عالمت بودند( را داشتیم اما در 
آن زمان تمرکز سیستم بهداشتی و درمانی کشور بر روی حفظ جان بیماران بستری شده )دارای 

فرم های شدید بیماری( و اولویت های تشخیصی بر روی افراد بستری شده بود.
مدیرگروه مبارزه با بیماری های واگیردار دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به اینکه هم اکنون 
تعداد بیماران بستری شده کاهش پیدا کرده است افزود: به نظر می رسد ویروس دوست دارد 
رفتارش را برای ماندن در جامعه انسانی تغییر دهد به طوری که هم اکنون شاهد هستیم که 
عالئم گوارشی این ویروس در بین افراد بدون داشتن سایر عالمت های دیگر این بیماری مانند 
تب و یا سرفه در حال افزایش پیدا کردن است که گاهی این عالئم گوارشی با بیماری های فصلی 

تابستان از سوی افراد اشتباه گرفته می شود.
وی با بیان اینکه ویروس کرونای جدید از طریق مدفوع قدرت انتقال و دفع دارد افزود: ویروس 

کرونا در حال مقاومت است که نتواند از بین جامعه انسانی بیرون رود.
مدیرگروه مبارزه با بیماری های واگیردار دانشگاه علوم پزشکی کرمان در بخش دیگری از صحبت 
های خود درباره استفاده از استفاده از ماسک و دستکش در مکان های عمومی گفت: دربحث 
مراقبت شخصی، استفاده از وسایل حفاطت فردی جایگاه خاص خودشان را دارند اما در مجموع 

استفاده از ماسک را یک توصیه عمومی نمی دانیم.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

مسجد ملک کرمان
مسجد ملک در کرمان با نام مسجد امام 

خمینی کرمان نیز شناخته می شود و بزرگ 
ترین و همچنین قدیمی ترین مسجد این شهر به حساب می آید.

اوریگامی
اوریگامی یا »هنر کاغذ و تا« یکی از 

کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در 
سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.هدف این هنر آفریدن طرح های جالب از 

کاغذ با کمک تاهای هندسی است.

در سال گذشته در چنین روزی کاغذوطن 

به محرومیت های منطقه 
جازموریان پرداخت.

جاذبه

صنایع

سال گشت

آب دریاچه مهارلو واقع استان فارس قرمز شده است.
khabaronlineeاز صفحه

هواپیمای ســمپاش جهت مبارزه با ملخ در باند زگشتک قلعه گنج به زمین 
kahnujiha نشست.از صفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

نه کاری دسِت روغن پاک داُرم

نه کوله َور بَج وکاچاک اَیاُرم

بِهل خویشت بگوم ِسگده براُرم

دو و هفصدسوار و شاک ایاُرم

شاعر : محمدوزیری زمانی)حامد(

َچمیُدم  بی  ُدُهل  َهم تَنِگ  ساِزت

ُو  ای  َسر تا َکَدم  دادوم   ِگراِزت

ِدلوم  آُمخَته  بوَدر  پَر  ِگتی  تو

ُمِنت ِهش تُو ُخماری سیِب  ناِزت

شاعر : مهدی جاللی

بَسکه تو  طرِز نگاِه تو  لََپر بوده دلوم

مغِز مو َهنگی  که و یَه سر پََکر بوده دلوم

ُگتِگه تا میِخ منالِت مثل چرخی پَنچُرم

خوی تو و عشِخ تو همَطو دست اَُگَور بوده دلوم

شاعر : محمدوزیرزمانی )حامد(

         در توییتر چه می گویند؟

۱.۵ درصد مشموالن سهام عدالت سهام خود را معامله 
کردند.

ایران بزرگترین تولیــد کننده مواد اولیــه دارویی در 
خاورمیانه می شود.

نخستین مرکز جامع درمان سرطان در کشور راه اندازی 
شد.


