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رئیس جمهور اعالم کرد:

 باز گشایی تاالرهای پذیرایی با ۵۰ درصد 
ظرفیت در مناطق زرد و سفید
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زنانکمترخونمیدهند
مدیرکل سازمان انتقال خون استان: در حالی که 50 درصد مصرف کنندگان خون در استان، زنان هستند، فقط 5 درصد جمعیت 

اهدا کنندگان را زنان تشکیل می دهند
بیماران تاالسمی مصرف کننده اصلی خون در استان کرمان هستند 

ویروسکرونامسریترشدهاست
استفاده از ماسک اجباری شود

آتش در کمین 
جنگل قائم کرمان

طبق آماری که از سوی ســازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی کرمان اعالم شده است در سالی 

که گذشت حدود ۱۲درصد آتش سوزی های رخ داده در شهر کرمان مربوط به فضای سبز 
بوده است؛ فضاهای که امسال نیز نگرانی  زیادی در مورد وقوع حریق در آن ها وجود دارد.

رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
کرمان گفت: برآورد می شــود که بر اثر کرونا و 

فضای حاکم بر اقتصاد بین چهار هزار تا هفت هزار و 500 میلیارد تومان کاهش را در حوزه 
ستانده )درآمدی (اقتصاد این استان داشته باشیم که این اثرات در بخش صنعت، معدن، 
خدمات و کشاورزی خود را نشــان خواهد داد،کرونا  بین پنج تا ۱0 درصد اقتصاد استان 

کرمان تحت تاثیر کرونا کاهش  یافته است.

نوذر نخعی مشــاور ارشد دانشگاه علوم پزشــکی کرمان در جلسه 
ستاد استانی مقابله با کرونا  با بیان اینکه ویروس کرونا نسبت به قبل 

در حال تغییر بوده و مسری تر شده است، گفت: ویروس در جامعه پخش شده و استان با 
افزایش تعداد مبتالیان روبه رو است و باید استفاده از ماسک اجباری شود چون ویروس در 

جامعه وجود دارد.

کرونا  اقتصاد کرمان 
را کوچک کرد
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ادامه مطلب را در صفحه2 بخوانید 

ادامه مطلب را در صفحه 2بخوانید 

آموزشپیشگیری
ونحوهاطفاءحریق

دربخشگلزارروستای
درغستانبردسیر

کرمانمیزبانتنیسورهای
ملیپوشکشور

کشتگلخانهایدراستانتوسعهمییابد پرداختتسهیالت6میلیونتومانیبهتاکسیرانان

تخفیفبیمهتا70درصدبرايکسانيکهخوبرانندگيکنند

نشست کمیته پیشگیری  و اطفاء حریق بخش گلزار 
بردسیر ، بیست و یکم خرداد ماه در سالن گردهمایی 
موسسه فاطر ) تونل انتقال آب صفارود( برگزار 
گردید .به گزارش واحد اطالع رسانی اداره منابع 
طبیعی و آبخیزداری شهرستان بردسیر ، رضا زمانی 
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان با 
اشاره به بارندگیهای مناسب در سال جاری و افزایش 
پوشش گیاهی در سطح جنگلها و مراتع و به تبع 
آن احتمال افزایش حریق در جنگلها که حاصلی 
جز افزایش سیل ، آلودگی های زیست محیطی و 
افزایش طوفان و گرد و غبار در پی نخواهد داشت 
، خواهان تشکیل اکیپ های مردمی و استفاده از 
امکانات معادن برای جلوگیری و اطفاء حریق در 
منطقه شد .در پایان این نشست بخشدار گلزار با 
تقسیم این بخش به چعار منطقه تاکید کرد در 
صورت بروز حریق ، کلیه ادارات و نهادها در منطقه 
در اسرع وقت به مدد منابع طبیعی خواهند شتافت .
وی همچنین از دهیاریها ی منطقه درخواست نمود 
امکانات اطفاء حریق که فهرست آنها از طریق منابع 
طبیعی ارسال گردیده است را تهیه نموده و از طریق 
دیوار نویسی و امکانات تبلیغی موجود نسبت به 

ترویج فرهنگ منابع طبیعی اقدام نمایند .

رئیس هیئـت تنیس روی میز اسـتان کرمـان از برپایی اردوی 
تیم هـای ملی دختران و پسـران کشـور طی آینـده ای نزدیک 

در کرمـان خبر داد.
محسـن بهرامی، رئیس هیئت تنیس روی میز اسـتان کرمان 
در گفت و گو با خبرنگار گروه اسـتان های باشـگاه خبرنگاران 
جوان از کرمـان، گفت: به درخواسـت هیئت تنیـس روی میز 
اسـتان کرمـان از فدارسـیون، مقرر شـد اردوی تیم هـای ملی 

دختر و پسـر کشـور در اسـتان کرمان برگزار شود. 
 او افـزود: با جلسـاتی کـه با روسـای هیئت های شهرسـتان ها 
برگـزار شـده ایـن امـکان وجـود کـه اردوی تیم هـای ملی در 

شهرسـتان های سـیرجان و رفسـنجان نیز برگزار شـود. 
 بهرامـی ارتقاء سـطح دانـش مربیـان منتخب اسـتان در کنار 
مربیـان تیم ملـی را از اهـداف برگزاری ایـن اردو عنـوان کرد. 
 او ببان داشـت: همچنیـن این اردو هـا فرصت مناسبیسـت تا 
تعداد محدودی از بازیکنان رده های سـنی پایه اسـتان کرمان 
بتوانند در کنار بازیکنان تیم ملی ضمن کسـب تجربه، سـطح 

بازیشـان ارتقا پیدا کند.
بهرامـی افـزود: قطعاً ایـن تعامـل و همـکاری در آینـده فواید 
بسـیار زیادی بـرای تنیس روی میـز کرمان و کشـور به همراه 

خواهد داشـت.

گروه استان هاـ  مدیرکل جهاد کشاورزی استان 
کرمان از توسعه ۶0هکتار کشت گلخانه ای در 
استان خبر داد و گفت: در ارایه تسهیالت آبیاری 

تحت فشار محدودیتی وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، عباس 
سعیدی صبح امروز در دیدار تعدادی از 
کارکنان جهاد کشاورزی شمال استان کرمان 
با حجت  االسالم والمسلمین علیدادی سلیمانی 
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان 
به مناسبت هفته جهاد کشاورزی اظهار داشت: 
نقش کشاورزی در توسعه اقتصادی استان کرمان 

از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی با عنوان اینکه هفته جهاد کشاورزی از ۲۱ تا 
۲7 خردادماه هر سال در کشور نامگذاری شده 
است افزود: کشاورزی تامین غذای کشور را به 
عهده دارد  و توسعه اقتصادی در هر کشور به 

کشاورزی بستگی دارد.
مدیرکل جهاد کشاورزی شمال استان کرمان 
با ابراز اینکه تامین غذای ارزان یک راهبرد برای 
هر کشوری است گفت: اگر قرار است صنعت 
و خدمات توسعه پیدا کنند ابتدا باید بخش 
کشاورزی توسعه داده شود تا از واردات غذایی 
جلوگیری کرده و در داخل کشور تامین غذای 

ارزان برای نیروهای صنعتی را داشته باشیم.
وی با بیان اینکه تامین قسمتی از سرمایه مورد 
نظر صنعت نیز از کشاورزی تامین می شود افزود: 
اگر بخش کشاورزی ضعیف باشد سایر بخش های 

توسعه نیز آسیب خواهد دید.
سعیدی با تاکید بر اینکه صنعتی شدن با ضعیف 
کردن بخش کشاورزی نتیجه ای نخواهد داشت 
و یک خطای بزرگ استراتژیک است گفت: اگر 
جامعه ای برای تامین غذا به بیگانگان وابسته 

باشد روزانه مشکالت زیادی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 90 درصد غذای 
مردم در داخل کشور تامین می شود افزود: 
به عنوان مثال در تامین ذرت و سویا که وابستگی 

داریم مشکالت زیادی در کشور وجود دارد.
مدیرکل جهاد کشاورزی شمال استان کرمان 
با اشاره به اینکه تامین مواد اولیه بخش صنعت 

نیز در بخش کشاورزی انجام می شود گفت: در 
سال جهش تولید قرار داریم و بخش کشاورزی 
به خوبی می تواند در تحقق شعار جهش تولید 

موثر باشد.
وی با بیان اینکه بهره وری منابع آبی در دستور کار 
بوده و اجرای سیستم های آبیاری نوین پیگیری 
زیادی شده است ادامه داد: در ارایه تسهیالت 
برای اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار هیچ 

محدودیتی وجود ندارد.
سعیدی امسال ۱00 هزار نهال خرمای مجول 
وارد استان کرمان می شود و قرار است جای 
خرمای مضافتی را بگیرد گفت: تاکنون هزار و 
500 نهال خرمای مجول وارد استان کرمان شده 

و در قرنطینه است.
وی با عنوان اینکه ۶۲  هزار نهال درخت گردو 
نیز وارد استان شده و ایجاد 300 هکتار باغ 
گردوی اصالح شده در دستور کار است افزود: 
54 هکتار در سال گذشته کشت گلخانه ای 
در استان کرمان اضافه شده و امسال ۶0 هکتار 
توسعه کشت گلخانه ای در استان کرمان در 

دستور کار است.
مدیرکل جهاد کشاورزی شمال استان کرمان 
با اشاره به اینکه در حال حاضر با برداشت گل 
محمدی در استان روبه رو هستیم که باعث 
اشتغالزایی شده است و حتی با کمبود نیرو هم 
مواجه هستیم ادامه داد: توسعه آبزی پروری در 
استان در دستور کار است که نقش مهمی در 
بهره وری از آب دارد و کشاورزان باید از این روش 

استفاده کنند.
وی با بیان اینکه از ۱40 هزار هکتاری که 
استعداد اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار 
در استان کرمان بوده است گفت: 90 هزار و 500 
هکتار به آبیاری نوین و سیستم های تحت فشار 

مجهز شده است.
سعیدی با عنوان اینکه در حال حاضر ۲۲0 هزار 
تن تولید شیر در شمال  استان کرمان داریم 
افزود: تولید گوشت شمال استان کرمان ساالنه 
۲۱ هزار تن بوده و 47 هزار تن تولید مرغ و ۱8 

هزار تن تولید تخم مرغ است.

بار و  مدیرعامل سازمان حمل ونقل 
ز پرداخت  مسافر شهرداری کرمان ا

به  تومانی  میلیون   ۶ تسهیالت 
تاکسیرانان خبر داد.

هادی  کرمان آنالین،  گزارش  به 
خدادادی گفت: با پیگیری های صورت 
راستای مصوبات ستاد  و در  گرفته 
ملی مقابله با ویروس کرونا و با هدف 
حمایت از کسب وکارهای آسیب پذیر، به 
تاکیسرانان تسهیالت ۶ میلیون تومانی 

تعلق خواهد گرفت.
نندگان  وی با بیان این که فهرست را
مشمول از طریق وزارت کشور به وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحویل شده 
با  نند  می توا متقاضیان  است، گفت: 
kara. مراجعه به سایت کارا به نشانی

mcls.gov.ir و طی مراحل ثبت نام 
تکمیلی، نسبت به دریافت این وام اقدام 
کنند.مدیرعامل سازمان حمل ونقل بار 
و مسافر شهرداری در خصوص شرایط 
تسهیالت گفت: تاکسیرانانی که دارای 
پروانه تاکسیرانی و بهره برداری معتبر 
باشند، مشمول دریافت این تسهیالت 

می شوند.
خدادادی با اشاره به این که در گام اول 
مقرر شده به آن دسته از رانندگانی که 
رای بیمه تأمین اجتماعی هستند،  دا
تسهیالت پرداخت شود، گفت: در گام 
دوم سایر رانندگان فعال و مورد تایید 
وزارت کشور، مشمول دریافت این 

تسهیالت خواهند شد.
وی افزود: متقاضیان برای کد کارگاه، 
بیمه  که  را  شعبه ای  کد  نند  می توا

شده اند، ثبت کنند.
خدادادی ادامه داد: همچنین متقاضیان 
به جای کد ملی کارفرما، می توانند کد 

ملی تاکسیران را وارد کنند.
بار و  مدیرعامل سازمان حمل ونقل 
پرداخت  زمان  شهرداری  مسافر 
تسهیالت را طبق گفته مسئوالن وزارت 
رفاه، کار و تأمین اجتماعی، از اواخر 
خردادماه دانست و گفت: این تسهیالت، 
با نرخ سود ۱۲ درصد و ۲4 ماهه با دوره 

تنفس سه ماهه خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی شـرکت سـهامی 
بیمـه ایـران اسـتان کرمـان غالمرضـا 
سـلیمانی، رئیس کل بیمـه مرکزی گفت: 
۱۱ میلیـون تومـان  پرداخـت سـقف 
خسـارت تصـادف توسـط شـرکت هـای 
بیمـه ای بـدون نیـاز بـه کروکـی پلیـس 
انجـام می شـود. او همچنیـن در پاسـخ به 

این سـوال کـه چـرا حـق بیمـه خودروها 
بایکدیگـر متفـاوت اسـت، اعالم کـرد که 
ما خودروهایی مثـل پراید و پیـکان داریم 
کـه قانون گـذار و مجلـس محتـرم بـرای 
کمـک بـه اقشـار آسـیب پذیـر جامعـه، 
درصدی تخفیف بـرای حق بیمه شـخص 
ثالـث ایـن خودروهـا در نظـر گرفتـه و به 

عبارتـی دقیق تر، کمکی اسـت کـه دولت 
و شـرکت های بیمـه موظـف شـد ه اند تـا 
بـرای اقشـار آسـیب پذیـر جامعـه لحـاظ 
کننـد کـه می تواند یکـی از دالیـل تفاوت 
نرخ بیمه نامه پراید نسـبت به خودروهای 
دیگـر باشـد.عالوه بـر آن، خودروهایـی 
هسـتند که براسـاس میـزان جریمه های 

پرداخت شـده، طبیعی اسـت کـه تخفیف 
کمتـری شـامل آنـان شـود و همچنیـن 
کسـانی کـه رانندگـی بهتـری داشـته 
باشـند، تخفیف بیشـتری برای آنان لحاظ 
خواهـد شـد کـه در ایـن خصـوص تـا 70 
درصد تخفیـف را می تـوان بـرای آنان در 

نظـر گرفـت.

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان 

                شماره:55/39/99/1744

 تاریخ: 99/03/24
نوبت اول مناقصهعمومییکمرحلهای

شرکتخدماتحمایتيکشاورزياستانکرمان
شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان کرمان وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد انجام عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار25000)بیست وپنج هزار(تن انواع 

نهاده های کشاورزی را از طريق برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله ای و در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از "دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد " از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 

مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی)توکن( را جهت  شرکت در مناقصه محقق سازند، 

ضمنا جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانيد ضمن تماس با  شماره تلفن 32111025-034  به  آدرس اینترنتی شرکتwww.assc.ir وآدرس  پایگاه ملی اطالع رسانی 
مناقصات  http://iets/mporg.ir نيز مراجعه فرمائيد.

-شماره تماس پشتیبانی سامانه41934-021 ) تماس با دفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان کرمان بشماره034-32163523(

1-شماره  فراخوان و تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه: 2099030062000004روز یکشنبه 
مورخ 99/03/25

2- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان  به 
آدرس:کرمان-بلوارشهیدصدوقی-دویست متربعداز سه راه کشاورز سمت چپ

3-هزینه خریداسناد مناقصه:مبلغ 500/000لاير می باشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت انجام می گیرد.

4-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: از روز یکشنبه مورخ 25 /99/03 لغایت 
ساعت 18 روزشنبه مورخ 99/03/31

5- آخرین مهلت ارائه پاکت های پیشنهادی-بارگزاری در سامانه بصورت pdf:تا ساعت 18 
روز سه شنبه مورخ 99/04/10 

*الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید حداقل 45روز  از تاریخ آخرین روز تسلیم 
پیشنهادها اعتبار داشته باشند.

6-تاریخ گشایش پیشنهاد ها : روز چهارشنبه مورخ 99/04/11  ساعت 10 درمحل سالن 
کنفرانس شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان

7-میزان و نوع تضمین فرآیند اجرای کار مبلغ: 1/320/000/000 )یک میلیاردوسیصدوبیست 
میلیون( ریال که به  دو صورت ضمانتنامه بانکی و یا پرداخت نقدی )فیش واریزی( بحساب 
شبای شماره IR250100004001039704005791 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
بنام خزانه داری کل از طریق دستور پرداخت ساتنا یا پایا با شناسه واریزسی کاراکتری 

304039759263500650000000000006 قابل ارائه می باشد. 
8-آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:اصل تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع )الف(عالوه بر بارگزاری در سامانه، می بایستی بصورت فیزیکی و در 
 99 /04 کثر تا پایان وقت اداری روزسه شنبه مورخ 10/ پاکت دربسته و ممهور ، حدا
لذکر تحویل و رسید  به دبیرخانه کمیسیون معامالت مناقصه گزار در آدرس فوق ا

دریافت شود.
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سالسختپسته
رادریابیم

محمد لطیف کار
یادداشت مهمان

 دشتی که کرمان را به رفسنجان وصل می کند، 
مسیر صاف و خسته کننده ای دارد. برای این که از 
این خستگی ام کم بکنم، عموما خودم را به تماشای 
باغ های پسته ی این مسیر مشغول می کنم. چند روز 
پیش وقتی از کنار باغ های شاداب نزدیک کبوترخان 
می گذشتم، در حاشیه ی جاده ایستادم و چند 

عکس گرفتم.
وقتی به مسیر ادامه دادم چالش های اخیر پسته ذهنم 
را به خود مشغول کرد. باغ هایی که در دهه های اخیر 
در شمار امیدهای اقتصاد کشورمان هستند، حاال 
باید نگران آن ها باشیم. اگرچه خوبی این محصول 
کشاورزی این است که اقتصاد آن دولتی نیست، 
اما تولید و صادرات این محصول، تقریبا هر سال با 

چالش های متفاوتی مواجه می شود.
امسال اما از آن سال هایی است که گویا مشکالت 
پسته از هر سال دیگر بیشتر است. قیمت پایین آمده، 
هزینه ی تولید باال رفته و صادرات با کندی و دشواری 

زیادی انجام می شود.
سال ها پیش وقتی صحبت از پسته می شد، بی اختیار 
همه یاد کرمان، دامغان و خراسان می افتادند، اما حاال 
دامنه ی کشت این محصول به بیست وهفت استان 
رسیده است و میلیون ها انسان به طور مستقیم و 
غیرمستقیم اموراتشان به این محصول بسته است. 
از این رو دولت که در قبال تامین رفاه و اشتغال 
مردم مسئولیت دارد، باید بیش از گذشته به این 

مهم توجه کند.
از سوی دیگر، قبال مناطق معدودی در دنیا پسته 
تولید می کردند، و ایران در صدر تولیدکننده ها بود. 
حاال اما کشت پسته در بسیاری از کشورهای دنیا که 
روزگاری حتی اسم این محصول را هم نشنیده بودند، 

رواج یافته و وارد رقابت سنگینی با ایران شده اند.
خشک سالی طوالنی و سیاست های نادرست و 
متغیر صادراتی کشورمان، موجب شده است تولید 
و صادرات این محصول با چالش های جدی مواجه 
شود و پیش بینی آینده ی این محصول در هاله ای 

از ابهام فرو رود.
این ابهام قطعا روی اقتصاد ایران و به ویژه استان 
کرمان که به پایتخت پسته ی کشورمان شهرت 
دارد، تاثیر بیشتری دارد. باید دید امسال که باغ ها 
شاداب تر به نظر می رسند، صادرات این محصول با 
وجود تحریم ها، سیاست های ارزی و همه ی مشکالت 
مالی و فضای کرونایی که اقتصاد دنیا را تحت تاثیر قرار 

داده، به کجا خواهد انجامید؟

مشاورعلوم پزشکی کرمان:
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کرونا اقتصاد کرمان 
را کوچک کرد

کرونــا درآمد اقتصــاد کرمــان را بیــش از 4هــزار میلیــارد تومان 
ــزی  ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری ــس س ــد، ریی کاهــش می ده
ــا و  ــر کرون ــر اث ــه ب ــود ک ــرآورد می ش ــت: ب ــان گف ــتان کرم اس
ــا هفــت هــزار و  ــر اقتصــاد بیــن چهــار هــزار ت فضــای حاکــم ب
500 میلیــارد تومــان کاهــش را در حــوزه ســتانده )درآمــدی (
اقتصــاد ایــن اســتان داشــته باشــیم کــه ایــن اثــرات در بخــش 
صنعــت، معــدن، خدمــات و کشــاورزی خــود را نشــان خواهــد 
داد.جعفــر رودری روز شــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا، 
ــر اقتصــاد  ــا ب ــروس کرون ــرات شــیوع وی ــاد و اث ــا بررســی ابع ب
کشــور و اســتان کرمــان، تاثیــرات آن را بــر جامعــه مــورد 
ارزیابــی و عارضه یابــی قــرار داد و گفــت: شــیوع ویــروس 
ــر داشــته و تمامــی  ــا پیامدهــای اقتصــادی بســیاری در ب کرون
ــه  ــتند و ب ــوده و هس ــه ب ــن قضی ــر ای ــا درگی ــورهای دنی کش
ــد.  لحــاظ اقتصــادی تحــت تاثیــر ایــن شــرایط قــرار گرفتــه ان
ــا  ــاری کرون ــار بیم ــرل و مه ــا، کنت ــی ه ــش بین ــاس پی ــر اس ب
ممکــن اســت یــک و یــا چندمــاه ادامــه داشــته باشــد لــذا بحث 
آثــار و پیامدهــای تــورم نیــز وجــود دارد."بــه طورکلــی در علم 
ــارت  ــر بخــش اقتصــادی عب ــتانده در ه ــا س اقتصــاد ســتاده ی
اســت از مقــدار و یــا ارزش کاالهــا و خدمــات تولیــد شــده کــه 
ــرای  ــا ب ــطه و ی ــارف واس ــوان مص ــه عن ــا ب ــش ه ــایر بخ در س
ــه  ــرد."وی اضاف ــی گی ــرار م ــورد اســتفاده ق ــی م مصــرف نهائ
کــرد: بیــن پنــج تــا ۱0 درصــد اقتصــاد اســتان کرمــان تحــت 
تاثیــر کرونــا کاهــش می یابــد و حوزه هــای بهداشــت و درمــان، 
مباحــث آمــوزش، ورزش و تفریحــات، امــور صنفی و رســتوران 
ــروش  ــع و ف ــز توزی ــان، مراک ــل، آپارتم ــگری و هت ــا، گردش ه
صنایــع دســتی، حمــل و نقــل مســافری درون و بــرون شــهری 
ــد.وی اظهــار داشــت:  ــرار می گیرن ــد ق ــن فراین ــر ای تحــت تاثی
ــکاری  ــتغال و بی ــوزه اش ــر ح ــد ب ــی توان ــن م ــا همچنی کرون
اقتصــاد اســتان کرمــان اثــر گــذار باشــد و مشــاغل غیر رســمی 
ــتند، در  ــه ای نیس ــش بیم ــرارداد پوش ــه دارای ق ــاغلی ک و مش
اقتصــاد اســتان ســهم قابــل توجــه 30 درصــدی دارنــد و کرونــا 
آنــان را بــه لحــاظ برخــوردار نبــودن از سیاســت هــای حمایتی 
ــرده اســت.رییس ســازمان  ــر ک ــه شــدت آســیب پذی ــت ب دول
ــر اشــتغال  ــزی اســتان کرمــان گفــت: اث مدیریــت و برنامــه ری
ــه  ــزرگ و متوســط اســتان کــه ب از دســت رفتــه بنــگاه هــای ب
لحــاظ ارزش افــزوده ســهم غالــب را دارنــد، موقــت بــوده و پس 
از رفــع محدودیــت هــای کرونــا قابــل احیــا اســت و مــا در ایــن 
بخــش نگرانــی زیــادی بــرای بیــکاری نیروهــای انســانی نداریم 
و ایــن امــر بــا توجــه بــه بــاال بــودن نقــش تولیــدی بنــگاه های 
اقتصــادی بــزرگ و متوســط در اقتصــاد اســتان، نکتــه مثبتــی 
ــی رود. ــمار م ــان به ش ــتان کرم ــاد اس ــتغال اقتص ــوزه اش در ح

طبق آمـاری که از سـوی سـازمان آتش نشـانی 
و خدمـات ایمنـی کرمـان اعـالم شـده اسـت 
۱۲درصـد  در سـالی کـه گذشـت حـدود 
آتش سـوزی های رخ داده در شـهر کرمـان 
مربـوط بـه فضـای سـبز بـوده اسـت؛ فضاهایی 
کـه امسـال نیـز نگرانـی  زیـادی در مـورد وقوع 
حریـق در آن هـا وجـود دارد.سرآتشـیار رضـا 
میرزایـی در گفت وگـو بـا ایسـنا، بـا بیـان ایـن 
مطلب که در گذشـته حـوادث  آتش سـوزی در 
بوسـتان های و فضای سبز شـهری کرمان تجربه 
شده اسـت، گفت: در گذشته شـاهد آتش سوزی 
درختـان مجموعـه ذغـال سـنگ کرمـان، آتش 
سـوزی در پـارک مجموعـه تفریحـی  )پـارک 
جنگلی( و همچنین آتش سـوزی چنـد روز قبل 
در مجموعه تفریحی پردیسـان قائـم بودیم که با 
هوشیاری آتش نشانان ایسـتگاه شماره 5 سریعٱ 

مهـار شـدند.
وی با اشـاره به بارش های مناسـب بهاری امسال 
در شـهر کرمان ادامه داد: به  دلیل وجود پوشـش 
گیاهـی مناسـب در بوسـتان ها و بـه  ویـژه در 
مجموعه پردیسـان قائم و پـارک جنگلی موجب 
شـده احتمـال آمـار آتش سـوزی در ایـن نقـاط 

باالتـر از میانگین سـال های قبل شـود.
مدیرعامل سازمان آتش نشـانی و خدمات ایمنی 
شـهر کرمان افـزود: علوفه هـا در این بوسـتان ها 
بسـیار متراکم و فشـرده هسـتند و بـه خوبی قد 
کشـیده اند و در صـورت بـروز آتش سـوزی بـه 
سـرعت گسـترش می یابند و از آنجاکـه حرکت 
و پیشـروی آتش در ایـن حوادث به صـورت دوار 
و دایـره ای شـکل اسـت، در مـدت زمـان کمـی 
شـعله های آتش بخـش زیـادی از منطقـه را فرا 
می گیـرد و در همه جهات گسـترش پیدا خواهد 
کرد.وی بیان کـرد: وزش باد که غالبـاً در مناطق 
اطـراف شـهر و ارتفاعـات وجـود دارد نیـز باعث 
افزایش سرعت گسـترش آتش سـوزی می شود.
میرزایـی بـا اشـاره بـه مشـکالت فـراوان بـرای 
اطفای حریـق در ایـن نوع حـوادث اظهـار کرد: 
در ایـن نـوع آتش سـوزی ها مسـیر مناسـب 
و همـواری بـرای دسترسـی بـه محـل حریـق 
وجـود نـدارد و آتش نشـانان بـرای رسـیدن بـه 
شـعله های آتـش کـه در دل طبیعـت و تپه هـا 
واقع اسـت باید گاهـی صدها متر در مسـیرهای 
سـخت حرکـت کننـد.وی در ادامـه بیـان کرد: 
گاهی آتش سـوزی ها در سـاعات پایانـی و حتی 

میانـه شـب رخ می دهـد، دیـد مناسـبی بـرای 
یافتـن مسـیر مناسـب تـا رسـیدن به محـدوده 
آتـش وجـود نـدارد و خطراتی آتـش نشـانان را 
تهدید می کند کـه فرمانده میـدان در این مقطع 
باید بسـیار مراقـب نیروهـای خود باشـد؛ ضمن 
اینکـه تجهیـزات و خودروهـای آتش نشـانی که 
با هزینـه شـهروندان تأمین می شـود نیـز گاهی 
در معـرض آسـیب های جـدی قـرار می گیرنـد.
مدیرعامـل سـازمان آتش نشـانی و خدمـات 
ایمنی شـهر کرمان به شـهروندان بـرای کاهش 
ایـن حـوادث و تخریب محیـط  زیسـت، توصیه 
کـرد: مـردم در صـورت حضـور در طبیعـت 
بـه بوسـتان های معتبـر و تأییـد شـده برونـد، 
ایـن بوسـتان ها از خدمـات مناسـب نظیـر آب 
آشـامیدنی، سـرویس بهداشـتی، محـل بـازی 
مناسـب بـرای کـودکان، پارکینـگ و ایمنـی 
قابـل قبـول برخـوردار اسـت امـا خـارج از ایـن 
نقـاط امکانـات مناسـبی وجـود نـدارد و حتـی 
شـهروندان مجبـور به پـارک خودرو در حاشـیه 

جـاده خواهنـد شـد.
وی همچنیـن حطـاب به شـهروندان گفـت: در 
طبیعـت، از روشـن کـردن آتـش در علفزارهـا و 
بوته هـای خشـک و کنـار درختـان بـه  ویـژه در 

زمـان وزش بـاد جـدا پرهیـز کنید.
کجا آتش بگسترانیم/ بطری رها نکنیم

شـهروندان  کـرد:  خاطرنشـان  میرزایـی 
حتی المقـدور از روشـن کـردن آتـش در فضای 

سـبز شـهری خودداری کنند و در صـورت لزوم 
از منقل هـای فلـزی اسـتفاده کننـد و در صورت 
نبـود منقـل، بـا کنـار زدن علوفه هـا و بوته های 
خشـک و پاکسـازی اطـراف از وجـود ایـن مواد 
قابل اشـتعال، بـر روی زمیـن غیرقابل اشـتعال، 

آتـش روشـن کننـد.
وی از خطـرات رهـا کـردن بطری هـا در فضـای 
سـبز، عنـوان کـرد: پرتـاب بطـری و ظـروف 
شیشـه ای داخـل طبیعـت عـالوه بـر آلودگـی 
محیـط زیسـت، می توانـد ماننـد یـک عدسـی 

عمـل کنـد و بـا متمرکـز کـردن نـور خورشـید 
باعـث آتش سـوزی در بوته هـای خشـک شـود.

میرزایی عمده دالیـل وقوع آتش سـوزی را عامل 
انسـانی اعالم کرد و تاکیـد کرد: به شـدت توصیه 
می شـود بعـد از اسـتفاده از آتـش، حتمـاً آن را با 
آب کامـل خامـوش کـرده و مطمئـن شـوند که 
زغال های زیریـن آتش نیز خاموش شـده باشـد، 
همچنین جلـوی آتش بازی کـودکان در طبیعت 
را گرفتـه و نیـز از شکسـتن شـاخه های درختان 

برای روشـن کـردن آتـش خـودداری کنند.
مدیرعامـل سـازمان آتش نشـانی شـهر کرمـان 
ادامـه داد: آتش نشـانان سـازمان آتش نشـانی 
و خدمـات ایمنـی شـهرداری کرمـان در ۱0 
ایسـتگاه شـبانه روز در آماده باش کامل هستند 
و شـهروندان در صـورت هـر گونـه حادثـه آتش 
سـوزی در سـریع تریـن اقـدام بـه سـامانه ۱۲5 
اطـالع دهند تـا زمانـی که آتـش هنوز به شـعله 
وری کامل نرسـیده آتش نشانان نسـبت به مهار 

آن اقـدام کننـد.

وی بـا بیـان اینکـه طبیعـت، زباله دانی نیسـت، 
گفت: زباله هـا بـه طبیعت آسـیب فراوانـی وارد 
می کنند و الزم اسـت مـردم در پایـان حضور در 
طبیعت، حتمـاً زباله های تولیـدی را جمع آوری 

و بـا خـود از طبیعت خـارج کنند.
جـزء  طبیعـت  اینکـه  بیـان  بـا  میرزایـی 
سـرمایه های کشـور مـا اسـت و آسـیب زدن 
بـه طبیعـت، آسـیب وارد کـردن بـه خـود مـا 
و  شـهروندان اسـت، اظهـار کـرد: متاسـفانه 
بعضـی افـراد گمـان می کنند کـه آتش سـوزی 
در طبیعـت و سـوختن مقـداری علوفـه هـرز 
خسـارتی نـدارد کـه این بـاوری بسـیار اشـتباه 
اسـت. دود حاصل از سـوختن این مـواد، محیط 
زیسـت مـا را آلـوده و هـوا را ناپـاک می کنـد، 
ضمن اینکـه بعضـی از انـواع حیوانات بـه عنوان 
سـهامداران اصلی در طبیعت زندگی می کنند و 
آتش سـوزی در طبیعت احتمال افزایش مرگ و 
میر ایـن حیوانات یا کوچ دسـته جمعـی آن ها را 
از منطقـه ای باعث می شـود و همین امر، سـبب 
تغییـر نامطلـوب اکوزیسـت منطقـه می شـود.
مدیرعامـل سـازمان آتـش نشـانی و خدمـات 
ایمنـی شـهرداری کرمـان تصریـح کـرد: اینکه 
هر از گاهـی حیواناتی در داخل شـهرها و مناطق 
مسکونی مشـاهده می شـوند گواه همین مسئله 
اسـت که ما انسـان ها محیـط زندگـی حیوانات 
را ناامـن کـرده و آنـان را آواره سـاخته ایم و آنان 
بـا حضـور گاه بـه گاه خـود در شـهرها، گالیـه و 
شـکایت خـود را ایـن طریـق بـه مـا اعـالم مـی 

کننـد.

بنگاه هـای آسـیب دیده از کرونا از 
امـروز )شـنبه( می تواننـد بـرای کرونا

تکمیل فراینـد وام، به ۲0 شـعبه 
بانک عامل تعیین شـده مراجعه و تسـهیالت را 

دریافت کنند.
پس از شـیوع کرونا در کشور، بسـیاری از کسب 
و کارها تعطیـل و کارگـران و کارفرمایـان خانه 
نشـین شـدند. براسـاس اعـالم وزارت تعـاون، 
۲میلیـون و ۲00 هـزار بنـگاه در بحـث کرونـا 
آسـیب جـدی دیدند و حـدود یـک میلیـون و 
۲00 هزار بنگاه کد بیمه ای داشـتند و از طریق 
بانک اطالعاتی سـازمان تأمیـن اجتماعی قابل 

شناسـایی بودند.
ایـن بنـگاه هـا حـدود ۶ میلیـون شـاغل را در 
برداشـتند کـه حـدود دو میلیـون و 800هـزار 
نفر  از آنهـا بیمه نداشـتند و حدود سـه میلیون 

و ۲00 هـزار نفربیمـه بودنـد.
بنابرایـن دولـت تصمیـم گرفـت بـا اعطـای 
تسـهیالت از بیـکار شـدن دایمـی افـرادی که 
تحـت تاثیـر ویـروس کرونا خانه نشـین شـده 
بودنـد، جلوگیـری و از فرصت هـای شـغلی 

حمایـت کنـد.
در ایـن زمینـه تصمیـم بـر آن شـد تـا پایـان 
خردادمـاه مبلغـی بـرای کارفرمایـان پرداخت 
شـود تـا بخشـی از مشکالتشـان را برطـرف و 

اثـرات شـیوع کرونـا بـه حداقـل برسـد.
پـس از بررسـی های انجام شـده در سـتاد ملی 
کرونـا و برابـر اعـالم بانک مرکـزی، ۱4 رسـته 

اصلـی بـا 55 زیررسـته کـه یـک میلیـون و 
۲00 بنـگاه را دربرمی گیـرد مشـمول دریافـت 
وام شناسـایی شـدند و بـرای کارفرمایـان ایـن 
بنگاه ها پیامک بـرای ثبت اطالعات در سـامانه 

کارا ارسـال شـد.
بـر اسـاس اعـالم دولـت،   رقـم تسـهیالت 
پرداختـی بـه تعـداد کارگـران در هـر بنـگاه 
بسـتگی داشـت و به ازای هـر کارگر شـاغل ۱۲ 
میلیون تومان بـه کارفرمـای متقاضی پرداخت 
می شد اما سـپس وزارت کار از تسـهیل شرایط 
خبـر داد و گفـت چنانچـه بنگاهـی حتـی اگـر 
یک نفر نیـروی کار خود را حفظ کند مشـمول 

دریافـت وام می شـود.
تاکنـون ۲۲8 هـزار بنـگاه در سـامانه کارا ثبت 
نـام و ۱۲۶ هـزار بنـگاه واجـد شـرایط بوده انـد 
کـه ۲38 هـزار نفـر اشـتغال مشـمول حمایت 
شـده اند و حدود 75 هـزار پرونـده در بانک های 
۲0 گانه تشـکیل شـده اسـت. از امروز )شـنبه( 
افـراد متقاضـی ثبت نـام شـده که پرونده شـان 
به بانـک ارسـال شـده به شـعب منتخـب خود 
مراجعـه و تسـهیالت را دریافـت خواهنـد کرد.

تسـهیالت در نظر گرفته شـده برای این منظور 
۱۲ تـا ۲00 میلیـون تومان بـا سـود ۱۲ درصد 
برای بنگاه هایـی که کد بیمـه ای دارند پرداخت 
می شـود،  البتـه معـاون توسـعه کارآفرینـی و 
اشـتغال وزارت کار اعالم کـرد در مرحله بعد در 
نظر داریم سـاز و کاری برای پرداخت تسهیالت 
بـه واحدهایی کـه کد بیمـه ای ندارنـد نیز تهیه 

کنیـم امـا اولویـت اول بـا واحدهـای دارای کد 
بیمه ای اسـت.

طبـق مصوبـه کارگـروه مقابلـه بـا پیامدهـای 
اقتصـادی ناشـی از شـیوع کرونـا نـرخ سـود 
تسـهیالت ۱۲ درصد اسـت و برای اینکه فشـار 
زیـادی بـه کارفرمایـان وارد نشـود بازپرداخت 
ایـن تسـهیالت بعـد از یـک مـاه تنفـس و از 
مهرمـاه شـروع می شـود و دوره بازپرداخت ۲4 

ماهـه خواهـد بـود.
بـرای دریافـت تسـهیالت بـا مبالـغ مختلـف، 
وثیقه هـای متفاوتـی نیـاز اسـت. به طـور مثال 
بـرای مبالـغ تـا ۱۲ میلیـون تومـان تنهـا ارائه 
سـفته توسـط متقاضـی کافـی اسـت امـا در 

تسـهیالت ۱۲ تـا 48 میلیـون تومانی عـالوه بر 
سـفته، معرفی یک ضامن ضـروری خواهد بود.
در تسـهیالت بیـن 48 تـا ۱۲0 میلیـون تومان 
نیز عـالوه بـر سـفته تعـداد ضامن ها بـه دو نفر 
اضافـه می شـود. برای تسـهیالت ۱۲0 تـا ۱80 
میلیـون تومـان عـالوه بـر ارائه سـفته توسـط 

متقاضـی معرفی سـه ضامـن الزامی اسـت.
امـا شـرایط دریافـت تسـهیالت بیـش از ۱80 
میلیون تومان متفاوت اسـت و بایـد تضمین ها 
از سـوی صندوق ضمانت صادر شود. همچنین 
تاکید شـده کـه رقم سـفته ارائه شـده توسـط 
فرد متقاضـی ۱.5 برابر اصل و سـود تسـهیالت 

خواهـد بود.

آتشدرکمینجنگلقائمکرمان

آغازپرداختتسهیالتبهمشاغلآسیبدیدهازکرونا

گزارش
ایسنا

آغازعملیات مرمت خانه تاریخی 
»امام علی نژاد« کرمان

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی اســتان کرمان از آغاز فاز اول مرمت خانه تاریخی 
امام علی نژاد کرمان خبر داد."مجتبی شفیعی" با اشاره به اینکه 
خانه تاریخی امام علی نژاد در مالکیت بخش غیر دولتی اســت، 
افزود: مرمت این بنای تاریخی با تامین اعتبار ازمحل طرح های 
مشارکت در مرمت بخش غیردولتی آغاز شده است.معاون میراث 
فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
استان کرمان اظهار کرد: طرح مذکور به منظور حمایت از مالکان 
و بهره برداران از ابنیه تاریخی و ترغیب و تشویق آنها برای حفظ 
و صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی در دستور کار وزارت میراث 
فرهنگی،گردشگری و صنایع دســتی قرار گرفته است.شفیعی 
تصریح کرد: خوشــبختانه این اداره کل توانسته از همین محل 
به تعــدادی از مالکان ابنیه تاریخی که در فهرســت آثار ملی به 
ثبت رسیده اند کمک کند و پیش بینی می شود در سال جاری 
نیز بتوان از این محلپروژه های بیشــتری را به صورت مشارکتی 
اجرایی کرد.معاون میراث فرهنگــی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان کرمان خاطرنشان کرد: بناهایی 
که در قالب طرح مذکور مورد مرمت قرار می گیرند این امکان را 
دارند که پس از اتمام مرمت در قالب کاربری های فرهنگی احیا 
شوند تا عالوه بر هدف اصلی که مرمت و حفاظت آنها است نقش 

اقتصادی و تولید ثروت نیز داشته باشند.

ــده انتظامــی اســتان کرمــان گفــت: دایــی مســلحی کــه  فرمان
ــه قتــل رســاند  ــز خواهــرزاده خــود را ب در اقدامــی جنــون آمی
دســتگیر شد.ســردار "عبدالرضــا ناظــری" عصــر ۲4 خردادماه 
در نشســت خبــری بــا موضــوع قتــل خواهــرزاده توســط دایــی 
در کرمــان گفــت: ۲۶ روز قبــل در یکــی از خیابــان هــای شــهر 
ــل  ــه قت ــادرت ب ــری مب ــام گی ــد انتق ــه قص ــردی ب ــان ف کرم
ــن  ــه در ای ــد ک ــی کن ــه( م ــا شــلیک گلول ــرزاده خــود )ب خواه
ــا  ــد.وی ب ــی می کردن ــل را همراه ــز قات ــش نی ــت فرزندن جنای
بیــان اینکــه قاتــل متولــد ســال 5۲، فرزنــد قاتــل کــه وی را در 
ــول  ــال 80 و مقت ــد س ــرده، متول ــی می ک ــت همراه ــن جنای ای
نیــز فــردی ۲۶ ســاله و دارای ســابقه بــوده اســت، اظهــار کــرد: 
ــل  ــات خانوادگــی در ســال های گذشــته عام ــا و اختالف بحث ه
دعــوای طرفیــن بــود کــه پــس از نــزاع و درگیــری، ایــن قتــل 
در مــالء عــام صــورت گرفتــه و باعــث ایجاد رعــب و وحشــت در 
بیــن مــردم و اهالــی مــردم منطقــه مــی شــود.فرمانده انتظامی 
اســتان کرمــان از اقدامــات اطالعاتــی و فنــی توســط نیروهــای 
ــا  ــرد: ب ــوان ک ــان آورد و عن ــه می ــخن ب ــان س ــی کرم انتظام
پیگیــری هــای فنــی و اطالعاتــی متوجــه شــدیم کــه قاتــل بــه 
یکــی از اســتان ها متــواری شــده اســت کــه در روز چهارشــنبه 
ــی  ــتور عملیات ــات، دس ــل اطالع ــس از تکمی ــته پ ــه گذش هفت
ــذ  ــا اخ ــتگیری ب ــات دس ــادر و عملی ــتگیری وی ص ــرای دس ب
نیابــت از مقــام قضایــی صــادر و صبــح روز گذشــته قاتــل که در 
یکــی از روســتاها مخفــی شــده بــود، بــا یــک اقدامــات عملیاتی 
غافلگیرانــه توســط پلیــس دســتگیر شــد.وی بیــان کــرد: یــک 
قبضــه ســالح کالنشــینکف و یــک قبضــه کلــت کمــری و مقدار 
زیــادی مهمــات جنگــی و حــدود 7 کیلوگــرم مــواد مخــدر نیــز 

از محــل مخفیــگاه ایــن شــرور کشــف و ضبــط شــده اســت.

رئیس علوم پزشکی کرمان با بیان اینکه هیچ 
شهری در استان کرمان در وضعیت سفید شیوع 
ویروس کرونا نیست گفت: مردم هشدارهای 
بهداشتی را جدی بگیرند.به گزارش خبرگزاری تسنیم از 
کرمان، حمیدرضا رشیدی نژاد ظهر دیروز در جلسه استانی 
ستاد مدیریت ویروس کرونا در استان کرمان که با حضور 
فدایی استاندار کرمان برگزار شد اظهار داشت: هیچ شهری در 
استان کرمان در وضعیت سفید نیست و مردم باید هشدارهای 
بهداشتی را جدی بگیرند.رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
با اشاره به مجوز آخرین بازگشایی ها در کرمان گفت: در 
گیم نت ها و خانه های بازی نیز می توانند با رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی و رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی فعالیت خود 
را آغاز کنند.وی با بیان اینکه اطالع رسانی در مناطق هشدار 
حتما به مردم انجام خواهد شد گفت: دغدغه ما است که مردم 
از وضعیت استان کرمان در بحث شیوع ویروس کرونا اطالع 
دقیق داشته باشند و استان کرمان در وضعیت هشدار قرار 
گرفته و در بعضی شهرستان ها شرایط بدتر است.نوذر نخعی 
مشاور ارشد دانشگاه علوم پزشکی کرمان و اپیدمیولوژیست  
نیز در این جلسه  با بیان اینکه ویروس کرونا نسبت به قبل در 
حال تغییر بوده و مسری تر شده است اظهار داشت: ویروس در 
جامعه پخش شده و استان کرمان با افزایش تعداد مبتالیان 
روبه رو است. وی با عنوان اینکه تعداد افراد غیرایمن در استان 
کرمان نسبت به سایر استان ها کمتر بوده و به همین دلیل 
آمار مرگ و میرها کمتر است افزود: از دالیل افزایش بیماری 
در استان کرمان مسافرانی هستند که از شهرها و استان های 
دارای شیوع باال به استان کرمان سفر کردند.مشاور ارشد 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به اینکه مردم هم تقریبا 
از رعایت پروتکل ها خسته شده و شرایط برای آنها سخت 
است گفت: تعداد مراجعه کنندگان به مراکز سرپایی افزایش 
پیدا کرده اما تعداد افراد بستری زیاد نیست.وی با بیان اینکه 
فاصله گذاری اجتماعی بسیار مورد تاکید است و نباید از آن 
غافل شد عنوان کرد: استفاده از ماسک را باید اجباری کرد 
چرا که ویروس در جامعه وجود دارد و تعداد مبتالیان افزایش 
پیدا کرده است.نخعی با تاکید بر اینکه از تجمعات در هر 
مکانی باید جلوگیری کرد افزود: به عنوان مثال ادارات را باید 
با جدیت در رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری 

اجتماعی مجاب کرد.

اسـتاندار کرمان در ستاد اسـتانی مدیریت کرونا 
گفت: در مـواردی مجبور هسـتیم تابع مصوبات 
ستاد ملی باشـیم و در برخی موارد مانند تدوین 
دسـتورالعمل های تخلفـات، جلوتر از سـتاد ملی هسـتیم اما 
نمی توانیـم مصوبات ملـی را نادیده بگیریـم. دکترمحمدجواد 
فدائی شـنبه ۲4 خردادماه در جلسـه اسـتانی سـتاد مدیریت 
کرونـا اظهـار کـرد: بـرای تشـدید نظارت هـا بایـد جلوتـر از 
سـتاد ملـی حرکـت کـرد و نبایـد منتظـر دسـتورالعمل ملی 
باشـیم. عالی تریـن مقـام اجرایـی دولـت در اسـتان کرمـان 
افزود: برای جوگیری از گسـترش ویروس کرونـا، باید پروتکل 
های بهداشـتی رعایت شـود و عمده آن اسـتفاده از ماسـک و 
رعایـت فاصله فیزیکـی اسـت.فدائی تصریـح کـرد: در ابتدای 
شـیوع اپیدمی، اصناف و بـازار را تعطیـل کردیم و بسـیاری از 
فعالیت ها تعطیل شـد اما اکنـون این روش امکانپذیر نیسـت 
و نمی توانیـم بیش از ایـن نیازهای مـردم و اقتصـاد را تعطیل 
بگذاریم.اسـتاندار کرمـان بیان کـرد: اکنون بسـیاری از اماکن 
باز شـده و آنچه مهم اسـت، رعایـت پروتکل هاسـت و به دلیل 
اینکـه برخی خـود را مقّیـد به رعایـت مـوارد نمی داننـد باید 
تخلفات را تعریـف و بـا آن برخورد کنیـم.وی افزود: براسـاس 
تعریـف دسـتورالعمل هـا، نظـارت بـر رعایـت پروتکل هـا در 
ادارات سـتادی بـه عهـده بازرسـی اسـتانداری، صنـوف مواد 
غذایـی و خوراکـی به عهـده دانشـگاه علـوم پزشـکی، نظارت 
بـر اماکـن مذهبـی و زیارتگاهـی بـه عهـده اداره کل تبلیغات 
اسـالمی و اوقـاف و سـایر صنوف بـه عهـده سـازمان صمت و 
اتـاق اصناف اسـت کـه رسـیدگی را انجـام داده و بـا متخلفان 
برخـورد کنند.فدائـی اظهـار کـرد: در برخـی شهرسـتان هـا 
مشـکل بیـش از مرکز اسـتان اسـت و بایـد نظـارت، کنترل و 
برخورد با تخلفات براسـاس دسـتورالعمل ها در شهرستان ها 
نیز اجرا شـود و صنوفی کـه پروتکل هـا را رعایت نمـی کنند، 
متخلف هسـتند و باید پلمب شوند.اسـتاندار کرمان در بخش 
دیگری از سـخنانش بیـان کـرد: در مـواردی مجبور هسـتیم 
تابع مصوبات سـتاد ملی باشـیم و در برخی موارد مانند تدوین 
دسـتورالعمل های تخلفـات، جلوتر از سـتاد ملی هسـتیم اما 
نمی توانیـم مصوبات ملی را نادیـده بگیریم. به گزارش ایسـنا، 
در ایـن جلسـه بـا فعالیت شـهربازی هـا، مشـروط بـه رعایت 
اصول بهداشـتی، ضدعفونی کردن سـطوح و اسـتفاده همه از 

ماسـک موافقت شـد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از بهبودی پیرمرد 8۲ 
ساله مبتال به کرونا در شهرستان فاریاب خبر داد.افتخاری، روابط 
عمومی دانشگاه علوم پزشــکی جیرفت در گفت و گو با خبرنگار 
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: پیرمرد 
8۲ ساله اهل شهرستان فاریاب کرمان که چند روز پیش به ویروس 

کرونا مبتال شــده بود، بهبود یافت. او افزود: این بیمار چند روز در بیمارســتان ۱۲ فروردین 
شهرستان کهنوج بستری شــده بود که پس از انجام اقدامات درمانی و بهبودی کامل مرخص 
شــد.  افتخاری بیان کرد: ۱5 درصد بیماران کرونایی جنوب استان کرمان، سالمند هستند و 
سن آن ها ۶0 سال به باال است. او از مردم خواســت برای پیشگیری و جلوگیری از شیوع کرونا 
ویروس، پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند و تاحد ممکن از ماسک 

و دستکش استفاده کنند.

پیرمرد ۸2 ساله فاریابی کرونا 
را شکست داد

فرمانده انتظامی اســتان کرمان با اشــاره به اینکه حدود 
4۱3 دوربین نظــارت تصویری در کرمــان در حال بهره 
برداری است، گفت: قرار است این ظرفیت به 900 دوربین 
برســد.عبدالرضا ناظری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره 
به افزایش دوربین های نظارت تصویری در شــهر کرمان 

اظهار کرد: در حال حاضر تعداد این دوربین ها قابل مقایسه با سال گذشته نیست.وی 
با اشاره به اینکه حدود 4۱3 دوربین در حال بهره برداری است، افزود: نیاز است مرکز 
مانیتورینگ پلیس راهور تکمیل شود که توسط شهرداری در حال انجام است.ناظری 
با بیان اینکه به محض تکمیل این مرکز شاهد تحول عظیمی در این حوزه خواهیم بود، 
عنوان کرد: بر این اساس با به کارگیری تمام ظرفیت نظارت تصویری، فرد در صورت 

انجام تخلف رانندگی بالفاصله پیامک جریمه را دریافت می کند.

افزایش تعداد دوربین های نظارت 
تصویری در استان

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی 
استان کرمان گفت: پیش بینی می شود امسال بیش از 5 
هزار لیتر گالب در کارخانه های گالب گیری استان کرمان 
تولید شود.حمیدرضا ارجمند مدیر صنایع تبدیلی وغذایی 
سازمانتولید بیش از 5 هزار لیتر گالب در کرمان جهاد 

کشاورزی استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان از کرمان، با بیان اینکه تولید گالب در کارخانه های گالب گیری استان کرمان در 
حال انجام است، گفت: پارسال 5 هزار و ۲00 لیتر گالب در کارخانه های گالب گیری 
استان کرمان تولید شد و پیش بینی می شود امسال هم بیش از 5 هزار لیتر گالب در 
استان کرمان تولید شود.او افزود: پیش بینی می شود از سه هزار و 938 هکتار باغ گل 

محمدی در استان کرمان، 7 هزار تن گل برداشت شود.

تولید بیش از ۵ هزار لیتر گالب
 در استان

ویروس کرونا مسری تر شده 
است/ استفاده از ماسک 

اجباری شود

شهربازی های کرمان 
با رعایت اصول بهداشتی 

بازگشایی می شوند

علوم
پزشکی

کرونا

داییقاتلدستگیرشد

خبرخبرخبر

منوجـان  تامیـن  شـورای  رییـس 
اسـتان کرمـان از مهـار آتش سـوزی در 
نخلسـتان ها و باغ هـای مرکبـات بخـش 
آسـمینون ایـن شهرسـتان خبـر داد.
محمد محمودی روز شـنبه در گفت و گو 
با خبرنـگار ایرنا محل دقیق آتش سـوزی 
را روسـتای بجـگان از توابـع بخـش 
آسمینون شهرسـتان منوجان اعالم کرد 
و گفـت: بالفاصلـه پـس از آتش سـوزی، 
شـخصا فرماندهـی عملیـات را برعهـده 
آتش نشـانی  خودروهـای  و  گرفتـم 
شهرسـتان در محـل حضور پیـدا کردند.
وی با بیان اینکـه عملیات اطفـای حریق 
دقیقا ۲۱0 دقیقه به طـول انجامید، بیان 
داشـت: با توجـه به وسـعت آتش سـوزی 
یـک دسـتگاه ماشـین آتش نشـانی از 
شهرسـتان همجوار )کهنوج( درخواست 
کردیـم کـه بـا دسـتور رییـس شـورای 
تامیـن ایـن شهرسـتان، خـودروی ذکـر 
شـده در کمترین زمـان خـود را به محل 
حادثـه رسـاند و آتـش با همـکاری خوب 
تیم هـای آتش نشـانی مهار شـد.فرماندار 
منوجـان علـت آتش سـوزی را در دسـت 
بررسـی عنوان کرد و گفت: کارشناسـان 
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان در حـال 
بـرآورد خسـارت ایـن حادثـه هسـتند 
بـا  اعـالم می شـود.وی  کـه متعاقبـا 
بیـان اینکـه بیشـترین میـزان خسـارت 
باغ هـای  سـپس  و  نخلسـتان ها  بـه 
مرکبـات وارد شـده اسـت، گفـت: مردم 
در ایـن روزهـا از آتـش زدن علف هـای 
هـرز یـا چوب هـای خشـک در باغ هـا و 
مـزارع خـودداری کننـد زیـرا بـه علـت 
بارندگی هـای خوبی کـه ابتدای امسـال 
داشـتیم و رشـد علف هـای مسـتعد 
حریق، امـکان سـرایت آتش بـه زمین ها 
و باغ های همجوار وجـود دارد.محمودی 
بر ضـرورت نهادینه شـدن فرهنگ بیمه 
بیـن کشـاورزان و دامـداران تاکیـد کرد 
و افـزود: بیمـه در حوادثـی همچـون 
آتش سـوزی، سـیل، زلزله و دیگـر موارد 
می توانـد کمک موثـری بـه مال باختگان 

کنـد.

آزمون های دانشگاه آزاد 
جیرفت غیرحضوری 

برگزار می شود
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رییس 
با هدف سالمت  داد:  خبر  جیرفت 
دانشجویان و همچنین کاهش استرس 
خانواده ها تمامی آزمون های این واحد 
دانشگاهی غیرحضوری برگزار می شود.

به گزارش »کرمان نو« اسالمی افزود: 
فراهم کردن زیرساخت های مطمئن 
شبه جامع دانشگاه و گسترش اینترنت 
با هدف استفاده دانشجویان، اساتید 
و کارکنان از برنامه های مهم ما است.

وی تصریح کرد: با همکاری فرماندار 
جیرفت پیگیری های الزم اداری جهت 
ارتقای پهنای باند اینترنت دانشگاه 
انجام شد.وی اضافه کرد: هدف ما از 
این کار آسان شدن، سرعت بخشیدن 
و همچنین افزایش دقت و سالمت 
در انجام امور در بخش های مختلف 
و متنوع دانشگاه در راستای رفاه حال 
دانشجویان است.اسالمی ادامه داد: 
سامانه آموزشی و دانشجویی مبتنی 
بر وب سایت دانشگاه امکان برگزاری 
امتحانات به صورت غیرحضوری و 
اطالع رسانی در زمینه مسائل مختلف 
آموزشی، اعالم آخرین وضعیت تحصیلی 
و آموزشی دانشجویان، امکان انتخاب 
واحد اینترنتی، امکان پرداخت اینترنتی 
شهریه را برای دانشجویان و خانواده های 
آنان با سرعت بسیار باالیی فراهم کرده 
و به این ترتیب پهنای باند اینترنت 
دانشگاه به 3۶ مگابیت در ثانیه ارتقا 
پیدا کرده است.به گفته رییس دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد جیرفت با ارتقای این 
پهنای باند اینترنت دانشجویان، استادان 
و کاربران می  توانند با سرعت بسیار 
باالیی به برنامه  ها و سایت  های اینترنتی 
مرتبط با دانشگاه دسترسی پیدا کنند.

اسالمی افزود: روز جمعه ودیروز آزمون 
های آزمایشی موفقیت آمیز را برگزار 
کردیم و دانشجویان به راحتی می توانند 
وارد سایت شده و با یک کلیک به درگاه 
وصل شوند و امتحان خود را به شکل 
غیرحضوری و آنالین بدهند.رییس 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد جیرفت 
تصریح کرد: هر سوال در وقت تعیین 
شده یک دقیقه ای وقت دارد و سوال هر 
دانشجو با دانشجوی دیگر فرق دارد. با 
این زیرساخت از دانشجویان جیرفتی که 
در دیگر دانشگاه های آزاد کشور در حال 
تحصیل بودند قادر هستند تا امتحان 

خود را بدهند.

»خون، قطرات سرخ رنگی که زندگی 
بخش هستند«، شاید این جمله کلیشه و گزارش

شعارزده به نظر آید اما واقعیتی است 
انکارناپذیر، با اهدا قطرات سرخ رنگی که در رگ های ما 
جریان دارند، می توان، جان انسان ها را نجات داد و 
امروز ۲5 خرداد مصادف با ۱4 ژوئن، روز جهانی اهدا 
خون است، روزی که برای بزرگداشت و اهمیت این 
فعالیت انسانی نامگذاری شده است، شعار امسال برای 
این روز » اهدا خون سالم برای جهانی سالم تر« است، بر 
اساس گزارشات، استان کرمان جز یکی از پرمصرف 
ترین استان های کشور در بحث مصارف خونی است، در 
نتیجه دغدغه اهدا خون در این استان، یک  دغدغه 
همیشگی است، برای بررسی وضعیت مصرف و اهدا 
خون در استان پای صحبت روح اهلل میرزایی مدیر کل 

سازمان انتقال خون استان نشستیم.  
نجات سه نفر از مرگ حتمی، با هر بار اهدای 

خون 
مدیر کل انتقال خون استان در ابتدای صحبت 
هایش،در مورد مهم ترین فایده اهدا خون گفت: من 
همیشه در مورد فایده اهدا خون می گویم ، مهم ترین 
فایده این است که با هر بار اهدا خون، جان سه نفر از 
مرگ حتمی نجات داده می شود یعنی با یک ربع وقت 
گذاشتن سه نفر را از مرگ نجات می دهیم.میرزایی در 
پاسخ به این سوال که مصرف کنندگان اصلی خون و 
فرآورده خونی در استان کرمان چه کسانی هستند؟، 
گفت:40درصد از خون اهدایی در استان به مصرف 
بیماران تاالسمی می رسد. استان کرمان یکی از 
استان هایی است  که تعداد بیماران تاالسمی در آن 
زیاد است  و هر بیمار تاالسمی ماهیانه به  یک تا ۲ واحد 
خون نیاز دارد. به گفته میرزایی بعد از بیماران تاالسمی 
مصرف کننده اصلی خون، بخش های زایمان ، سرطان 
و انکولوژی و جراحی، مراکز درمانی است. وی  گفت: از 
هر خون، سه فرآورده پالکت، گلبول قرمز و پالسما  هم 
گرفته می شود که بیشترین مصرف مربوط به پالکت 

و گلبول قرمز است.
 میرزایی  یادآور شد: استان کرمان در چند ماه اخیر با  
کاهش مراجعه کننده  برای اهدا روبرو شد و این کاهش، 

ذخایر خونی را هم تحت تاثیر قرار داد اما با مدیریت و 
همکاری مراکز درمانی کمبودی در زمینه خون در 
استان نداشتیم  اما  بعد از ماه رمضان وضعیت اهدا خون 

در استان بهتر شده است. 
  وجود ۵ پایگاه انتقال خون در استان 

 به گفته مدیر کل سازمان اهدا خون استان، در پنج  
شهرستان کرمان، سیرجان، رفسنجان، جیرفت و 
بم،  پایگاه انتقال خون وجود دارد. میرزایی ادامه داد: 
در شهر کرمان  ۲ پایگاه  انتقال خون  وجود دارد یکی 
پایگاه مرکزی در بلوار ۲۲ بهمن که از 7 و نیم صبح تا 
۶ عصر  باز است و دیگری در ابتدای بلوار جمهوری  که 
فقط شیفت صبح روزهای فرد باز است. یک تیم سیار 
هم در سازمان هستند که  به شهرستان هایی که پایگاه 
ندارند، می رود. میرزایی در مورد این که آیا تعداد پایگاه 
انتقال خون در سطح استان کم نیست ؟گفت: ایجاد 
پایگاه انتقال خون یک سری استاندارد ها می خواهد 
و هم ایجاد و هم نگهداری یک پایگاه بسیارهزینه بر 
است، نکته بعدی برای ایجاد پایگاه، شاخص اهدا خون 
است، یعنی باید اهدا به اندازه ای باشد که  بتوان برای 
آن منطقه پایگاه تعریف کرد.   مدیر کل سازمان انتقال 
خون، در ادامه گفت: مطلب بعدی ای که در ایجاد پایگاه 
نقش دارد شرایط  خون  اهدایی است زیرا در بعضی 
از مناطق  کشور مانند شهرهای کوهستانی، غلظت 
خون اهالی باال است و  این موضوع شرایط اهدا رااز 
بین می برد. میرزایی تاکید کرد: وظیفه سازمان انتقال 
خون تامین خون کافی و سالم برای جامعه است، وقتی 
که با همین تعداد پایگاه، خون مورد نیاز کشور تامین 
می شود، پس نیازی به ایجاد پایگاه بیشتر نیست و به 
همین دلیل  در کل کشور فقط ۱80 پایگاه داریم .اما 
در شهرهایی مثل جیرفت،کهنوج،رودبار جنوب ، قلعه 
گنج به طور مرتب  تیم سیار انتقال خون حضور پیدا 

می کنند.
 چندین غربالگری برای تایید سالمت خون 

اهدایی 
میرزایی در مورد نحو تایید سالمت خون های 
اهدایی گفت : چندین غربال  برای این منظور در 
نظر گرفته شده است ، اول اینکه در جامعه تا حدودی 
فرهنگ سازی انجام شده و خیلی از افرادی که شرایط 
اهدا خون ندارند،خودشان از این موضوع آگاه بوده 
و مراجعه نمی کنند، مرحله اول غربالگری در داخل 

پایگاه به وسیله پوسترها و بروشورهایی است که مراجعه 
کننده با  مطالعه آن  تا حدودی نسبت به وضعیت خود 
آگاه می شود،  غربال بعدی، پزشک پایگاه است که باید 
براساس معاینه و شنیدن صحبت های مراجعه کننده 
تشخیص داشتن شرایط اهدا را بدهد،  غربال بعدی  در 
سالن خونگیری است در ورودی سالن خون گیری یک 
صندوقی وجود دارد به نام »خود حذفی«،  که در آن 
قسمت مراجعه کننده با برگه های قرمز و سبزی که در 
اختیار دارد می تواند به صورت محرمانه وضعیت خون 
خود را اعالم کند در این حالت از مراجعه کننده خون 
دریافت می شود اما وارد چرخه نمی شود .  حتی بعد از 
خارج شدن از پایگاه هم شماره تلفن هایی وجود دارد 
که می توانند بعد از خروج نیز اطالع داده و خون خود را 
حذف کند. وی ادامه داد: غربال آخر آزمایش هایی است 
که روی خون انجام می شود، پیشرفته ترین دستگاه ها 
برای آزمایش خون در پایگاه های انتقال خون وجود 
دارند  و بعضی برخی نمونه ها حتی چندین بار چک می 
شوند و در صورت غیر قابل استفاده بودن توسط دستگاه 

اتوکالو ضدعفونی و بعد از رفع آلودگی امحا می شوند.
 پیش از اهدا خون شرایط اهدا بررسی می شود

به گفته مدیر کل انتقال خون استان، سن اهدا خون 

در بازه سنی ۱8 تا ۶0 سال برای  اهدا کننده  غیر 
مستمر و تا ۶5 سال برای اهدا کنندگان مستمر است.  
میرزایی با اشاره به اینکه اهدا خون در زنان بسیار 
کمتر انجام می شود گفت:  حدود  50 درصد مصرف 
خون را در استان کرمان، زنان دارند اما فقط 5 درصد 
از  بانوان  خون اهدا می کنند این موضوع در سطح 
کشور هم همین طور است و 95 درصد اهدا  کنندگان 
مرد هستند.  میرزایی دلیل این موضوع را این چنین 
تشریح کرد: یک سری باورهای اشتباه است که در 
ذهن بانوان وجود دارد مثال ترس از کم خونی  یکی 
از آنها است .در حالی که پزشک پایگاه هه شرایط 
مراجعه کننده را چک می کند و اگر شرایط را نداشته 
باشد به هیچ عنوان اهدا انجام نمی شود مثال سطح 
پایین تر ۱۲ و نیم هموگلوبین ممنوعیت اهدا می 
آورد که به آن دقت می شود ما در همان 5 درصد اهدا 
کننده زن که در استان وجود دارند کسانی را داریم 
که  شهرت کشوری دارند و عالوه بر مستمر بودن، به 
میزان زیادی نیز خون اهدا می کنند این نشان دهنده 
این موضوع است که هیچ اتفاقی بعد از اهدا برای زنان 
نخواهد افتاد. 5 درصد 70 هزار اهدا کننده خود رقم 

کمی نیست که خون اهدا می کنند.

زنانکمترخونمیدهند
*مدیرکل سازمان انتقال خون استان: در حالی که 50 درصد مصرف کنندگان خون در استان، زنان هستند، فقط 5 درصد جمعیت اهدا کنندگان را زنان تشکیل می دهند

* بیماران تاالسمی مصرف کننده اصلی خون در استان کرمان هستند 
  نجمه سعیدی

دبیر تحریریه

رئیس جمهوری در جلسه ستاد 
ملی کرونا از بازگشایی تاالرهای گزارش

پذیرایی در مناطق زرد و سفید 
خبر داد و گفت: »اگر همکاری مردم نباشد و 
سالمت مردم به خطر بیفتد مجبوریم همه ی 
محدودیت ها را بازگردانیم«.به گزارش از ایرنا ، 
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی روز 
شنبه در جلسه ستاد ملی کرونا اظهار کرد: 
»بسیاری از استان هایی که به پیک رسیدند از 
پیک عبور کردند شرایطشان فوق العاده نیست. 
البته باز هم بیماری وجود دارد ولی به آن شدت 
نیست«.وی ادامه داد: »امروز چند استان همین 
حالت را دارند که این ها مربوط به پیک اول 
است. ما داخل پیک اول هستیم. پیک اول در 
برخی استان ها آمده و عبور کرده است. در 
بعضی استان های دیگر وارد پیک شده که از آن 
عبور خواهیم کرد مانند خوزستان، و کم کم در 
حال عبور از پیک است. پیش بینی این است که 
استان های دیگر در نوبت هستند یعنی به 
تدریج آن ها وارد پیک می شوند و باید عبور 
کنند. این همه مربوط به پیک اول این بیماری 
است بنابراین این استان با استان دیگر متفاوت 
است«.وی یادآور شد: »معموال در کشور هم 
جدا از چند شهرستان به نقطه ای نرسیدیم که 
حدود ۶0 تا ۶5 درصد جمعیت با این ویروس 
مواجه و از آن عبور کرده باشند یعنی نه االن 
واکسن پیش روی ما و نه آن ایمنی جمعی و 
رمه ای به وجود آمده است بنابراین نگرانی ما 
همچنان وجود دارد و باید مراقبت کنیم«.
روحانی گفت: »رعایت مردم در اردیبهشت ماه 
نسبت به این اپیدمی تا 80 درصد مطلوب بوده 
است و اما در اواسط خرداد این مراعات ها به ۲0 
درصد رسیده است که می تواند برای ما نگرانی 

به وجود آورد و مردم باید این مراقبت را انجام 
دهند تا بتوانیم از این مرحله به خوبی عبور 

کنیم«.
وزارت صمت ماسک پارچه ای قابل 
شستشو در اختیار مردم قرار دهد

وی با بیان این که از وزارت صنعت، معدن و 
تجارت خواستم تا به اندازه ی کافی ماسک 
رایگان در اختیار مردم بگذارد و مردم بتوانند 
از ماسک پارچه ای قابل شست وشو استفاده 
کنند، اظهارکرد: »باید ماسک پارچه ای قابل 
شست و شو در اختیار مردم باشد تا بتوانیم از 
کنار همه ی این موارد به خوبی عبور کنیم«.

رئیس جمهوری با بیان این که در حرم مطهر 
رضوی )ع( که نسبت به جاهای دیگر متفاوت 
است، گزارش ها درباره ی فاصله ها و تشکیل 
نماز جماعات امیدوارکننده نبود، اظهار کرد: 
»از مسئوالن حرم مطهر، استانداری و دانشگاه 
علوم پزشکی می خواهم تالش کنند استان 
خراسان رضوی وارد پیک نشویم«.روحانی با 
تاکید بر این که همه ی گشایش ها و موارد جدید 
بازگشایی که امروز هم داریم، مشروط به آن 
است که با هم همکاری کنیم، بیان کرد: »اگر 

همکاری نباشد، مجبوریم همه ی محدودیت ها 
را بازگردانیم. اگر سالمت مردم در شهر یا 
استانی به خطر بیفتد، مجبوریم محدودیت ها 

را مجددا اعمال کنیم«.
بازگشایی تاالرهای پذیرایی

 با ۵۰ درصد ظرفیت
دیروز  جلسه ی  مصوبات  مورد  در  وی 
خاطرنشان کرد: »در جلسه ی امروز بحث 
شد تا بیمه بیکاری کسانی که در دوران سه 
ماهه ی کرونا بیکار شدند، عملیاتی می شود. 
بعضی کسب و کارها که بیمه نبودند و پرونده ی 
بیمه هم ندارند، امروز مشمول کمک شدند. 
همچنین مقرر شد نمایشگاه های تخصصی 
مجاز باشند به شرطی که ورود افراد ویژه و 
خاص در چارچوب مصوبات امروز در آن شرکت 
کنند«.روحانی ادامه داد: »تاالر پذیرایی در 
جاهایی که قرمز نیست، می تواند باز شود، 
آن هم در چارچوبی که امروز تصویب شود 
یعنی 50 درصد از ظرفیت آن به کار گرفته 
شود. قهوه خانه ها می توانند بازگشایی کنند اما 
اقداماتی نظیر اردوهای تابستانی و برخی امور 

فعال ممنوع است.«

مدیــرکل ورزش و جوانــان کرمــان گفت: طبق 
مستنداتی که وجود دارد، سردار سلیمانی از سال 
53 تا زمان آغاز جنگ، ورزشــکار رشته پهلوانی و 
زورخانه ای بوده، پس انتظار داریم این بزرگ مرد به 

عنوان پهلوان دیار کریمان معرفی شود.
میثم پاریــزی، مدیرکل ورزش و جوانان اســتان 
کرمــان در همایش تجلیــل از کهن کســوتان، 
پیشکســوتان، زورخانــه داران، قهرمانان ورزش 
زورخانه ای و مروجین فرهنگ پهلوانی که به مناسبت 
هفته فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای با حضور 
علیمرادی نماینده مردم استان کرمان در مجلس 
خبرگان رهبری، معاونان اداره کل ورزش و جوانان 
استان، سردار ناظری فرمانده انتظامی استان، رئیس 
اداره ورزش و جوانان شهرستان و روسای هیئت های 
پهلوانی و ورزش های زورخانه ای استان و شهرستان 
کرمان در محل اداره کل ورزش و جوانان اســتان 
کرمان برگزار شد، ضمن خیرمقدم به حاضرین در 
مراسم و کســانی که برای ارتقای ورزش پهلوانی و 
زورخانه ای استان کرمان زحمت می کشد، مناسبت 
۱7 شــوال که مصادف با ســالروز پیروزی ارتش 
اســالم در برابر ارتش کفر است را تبریک گفت و با 
گرامیداشت نام، یاد و خاطر نخستین پهلوان عالم، 
موالی متقیان، حضرت علی )علیه السالم( که این 
روز و این هفته به احترام وی، به عنوان روز و هفته 
فرهنگ پهلوانــی و ورزش زورخانــه ای نامگذاری 
شده است، برای تمام کهن کسوتان، پیشکسوتان، 
قهرمانــان و مربیان پهلوانــی و ورزش زورخانه ای 

آرزوی موفقیت کرد.

او افزود: ورزش پهلوانی و زورخانه ای در کشور ما فراتر 
از یک ورزش است و به نوعی یک فرهنگ در حوزه 

اسالمی، دینی و ملی ما محسوب می شود.
پاریزی با اشاره به افتخارات استان کرمان در حوزه 
ورزش زورخانه ای، تصریح کرد: اســتان کرمان در 
ســال های نه چندان دور، قطب ورزش پهلوانی و 
زورخانه ای کشــور بوده، به طوری که این اســتان 

محوریت این رشته ورزشی را عهده دار بوده است.
او بیان داشــت: با تعامل بســیار مثال زدنی که در 
مجموعه ی هیئت استان و هیئت های شهرستانی 
وجود دارد و با ارتباط بســیار نزدیکی که بین این 
هیئت و اداره کل ورزش و جوانان استان وجود دارد، 
قطعاً بــه زودی به روز های اوج خود در این رشــته 
ورزشــی باز خواهیم گشــت و این تعامل خودش 
نویدبخش روز های خوبی برای این رشــته ورزشی 
خواهد بود.مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان 
گفت: واقعاً این رشته ورزشی، سرمنشا تفکر و تأمل 
در منش و اخالقیست که نشات گرفته از تفکر تشیع 

در جهان اسالم است.
پاریزی ابراز امیدواری کرد: روز به روز شاهد ارتقاء 
سطح فرهنگ پهلوانی و فرهنگ و اخالق ورزشی در 
بستر جامعه باشیم.او افزود: به عنوان یک ورزشکار 
رشته پهلوانی و زورخانه انتظار این است که قبل از 
ورزشکار بودن، پهلوان باشیم و امیدواریم این فرهنگ 
تسری پیدا کند و روز به روز شاهد حاکمیت بحث 
فرهنگ و اخالق در میادین ورزشی باشیم که نیاز 

امروز جامعه ی ورزش است.
پاریزی تصریــح کرد: در نظام اســالمی و در طول 
انقالب، شهدای بسیار زیادی تقدیم اسالم شدند، 
به ویژه سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی که 

افتخار استان پهناور کرمان و کشور است.
او بیان داشت: این شهید واالمقام از سال 53 تا زمان 
آغاز جنگ طبق مستنداتی که وجود دارد ورزشکار 
رشته پهلوانی و زورخانه ای بوده است و ما انتظار داریم 
که این بزرگ مرِد عزیز به عنوان پهلوان دیار کریمان 

معرفی شود.

معرفیسردارسلیمانیبهعنوانپهلوان
دیارکریمان

بازگشاییتاالرهایپذیراییبا۵0درصد
ظرفیتدرمناطقزردوسفید

مدیــر عامــل شــرکت آب منطقــه ای اســتان کرمــان بــا بیــان 
اینکــه متوســط بارندگــی امســال اســتان کرمــان حــدود ۲38 
میلــی متــر بــوده گفــت: ظرفیــت کل ســدهای اســتان کرمان 
583 میلیــون مترمکعــب اســت کــه هــم اکنــون حــدود 5۶0 
میلیــون متــر مکعــب آب در ایــن ســدها ذخیــره شــده اســت 
."علــی رشــیدی" در جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره بــه بــارش 
ــارش هــای  ــی ب ــان گفــت: درپ هــای امســال در اســتان کرم
خــوب مــاه هــای گذشــته، ســدهای اســتان تقریبــا بــه طــور 
ــد  ــدود 9۶ درص ــون ح ــم اکن ــد و ه ــده ان ــری ش ــل آبگی کام
ــه در  ــت ک ــده اس ــر ش ــان را پ ــتان کرم ــدهای اس ــزن س مخ
مقایســه بــا ســالهای قبــل کــم نظیــر است.رشــیدی بــا بیــان 
ــدود  ــان ح ــتان کرم ــال اس ــی امس ــط بارندگ ــه متوس اینک
ــزود: ظرفیــت کل ســدهای اســتان  ــوده اف ــر ب ــی مت ۲38 میل
ــون  ــم اکن ــه ه ــت ک ــب اس ــون مترمکع ــان 583 میلی کرم
حــدود 5۶0 میلیــون متــر مکعــب آب در ایــن ســدها ذخیــره 
شــده اســت.مدیرعامل شــرکت آب منطقــه ای اســتان کرمان 
ــه مخــزن ســدهای  ــه اینکــه امســال ورودی آب ب ــا اشــاره ب ب
اســتان بیــش از 9۲5 میلیــون متــر مکعــب بــوده اســت 
ــا ســال گذشــته  افــزود: ایــن میــزان ورودی آب در مقایســه ب
ــزان خروجــی  ــه می ــن اینک ــده اســت ضم ــر ش ــدود 3 براب ح
ــر  ــا ســال گذشــته 4 براب آب از ســدهای اســتان در مقایســه ب
شــده اســت .وی دربــاره آخریــن وضعیــت ســدهای در دســت 
احــداث در اســتان کرمــان نیــز گفــت: در حــال حاضــر 4 ســد 
ــتان  ــه در اس ــد تنگوئی ــاء و س ــت، نس ــت، جیرف ــزرگ باف ب
ــز  ــه نی ــد قدروئی ــت و س ــرداری اس ــره ب ــال به ــان در ح کرم
ــهیدان  ــد ش ــی و س ــرفت فیزیک ــد پیش ــش از 95 درص ــا بی ب
ــی در  ــرفت فیزیک ــد پیش ــدود 90 درص ــا ح ــوری ب امیرتیم
ــه  ــال ب ــی رود امس ــار م ــه انتظ ــتند ک ــاخت هس ــال س ح
ــه ای  ــل آب منطق ــند.مدیر عام ــرداری برس ــره ب ــه به مرحل
ــا  اســتان کرمــان در بخــش دیگــری از صحبــت هــای خــود ب
اعــالم خبــر انســداد ۱400 حلقــه چــاه غیرمجــاز در کرمــان، 
ــا توجــه  ــادل بخشــی ب ــه اجــرای طــرح هــای تع ــا اشــاره ب ب
بــه وضعیــت دشــتها، گفــت: اولیــن اقــدام بــرای اجــرای ایــن 
طــرح، پــر کــردن چــاه هــای غیرمجــاز است.رشــیدی بــا بیان 
ــه منظــور جلوگیــری از برداشــت بــی  اینکــه ســال گذشــته ب
ــایی  ــر مجازشناس ــاه غی ــه چ ــش از ۱۱00 حلق ــه آب، بی روی
ــردن  ــدود ک ــز مس ــال نی ــرای امس ــزود: ب ــد، اف ــدود ش و مس
۱500 حلقــه چــاه غیــر مجــاز در برنامــه کاری ایــن شــرکت 
قــرار گرفتــه اســت.وی بــا اشــاره بــه پیگیــری هــای الزم برای 
ــای اســتان  ــور هوشــمند روی بســیاری از چــاه ه نصــب کنت
ــت  ــن فرص ــاز در اولی ــور س ــای کنت ــرکت ه ــر ش ــزود: اگ اف
ــد،  ــا بگذارن ــار م ــور در اختی ــدادی کنت ــد تع ــن بتوانن ممک
ــا  ــع آب ب ــت از مناب ــرل آب و حفاظ ــدف کنت ــا ه ــال ب امس

ــود. ــی ش ــام م ــمند انج ــای هوش ــت نصــب کنتوره جدی

گزارش
ایرنا

۹۶ درصد ظرفیت کل سدهای 
استان کرمان پر شده است

آتش سوزی نخلستان های 
منوجان مهار شد

با هر بار اهدا خون جان سه نفر از مرگ حتمی نجات پیدا می کند

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر کرمان به شهروندان برای کاهش این حوادث و تخریب 
محیط  زیست، توصیه کرد: مردم در صورت حضور در طبیعت به بوستان های معتبر و تأیید شده بروند، این 
بوستان ها از خدمات مناسب نظیر آب آشامیدنی، سرویس بهداشتی، محل بازی مناسب برای کودکان، 
پارکینگ و ایمنی قابل قبول برخوردار اســت اما خارج از این نقاط امکانات مناسبی وجود ندارد و حتی 

شهروندان مجبور به پارک خودرو در حاشیه جاده خواهند شد.
وی همچنین حطاب به شهروندان گفت: در طبیعت، از روشن کردن آتش در علفزارها و بوته های خشک 

و کنار درختان به  ویژه در زمان وزش باد جدا پرهیز کنید.
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهداد 

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
رسـمی  فاقدسـند  و سـاختمانهای  واراضـی  ثبتـی  تکلیـف وضعیـت 
برابـررای شـماره 139960319005000051مـورخ 1399/12/16هیـات اول 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهداد 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای سـعید اسـکندری فرزند 
ششـدانگ  در  کرمـان  از  صـادره   748 شناسـنامه  بشـماره  حسـین 
یکبابخانـه و بـاغ به مسـاحت 2130مترمربع پـالک 1589 فرعی مفروز 
و مجـزی از 118فرعـی -47اصلـی واقع در بخـش 26 کرمان به ادرس 
سـیرچ- کوچـه منصـوری خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محمـد 
درخشـانی  محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب دردو 
نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهی بـه مدت دوماه اعتراض خـود را به این اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق 

مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . م الـف 336
 تاریخ انتشار نوبت اول:99/3/25 

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

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

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
رسـمی  فاقدسـند  و سـاختمانهای  واراضـی  ثبتـی  تکلیـف وضعیـت 
برابررای شـماره139860319005000593 مـورخ 1398/12/12هیات اول 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهداد 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای حسـن سـلمانی نـژاد 
خبیصـی فرزنـد علـی بشـماره شناسـنامه 120صـادره از شـهداد  در 
ششـدانگ دو بـاب مغـازه بـه مسـاحت 113/14 مترمربـع پـالک 2 
فرعـی از 960- اصلـی واقـع در بخـش 23 کرمـان بـه آدرس شـهداد- 
خیابـان طالقانـی نبش میدان امام حسـین خریداری از مالک رسـمی 
خـود متقاضـی  محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از 
تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول 
اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . م الـف 257

 تاریخ انتشار نوبت اول:99/3/11 
تاریخ انتشارنوبت دوم :99/3/25

ابراهیم سیدی رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند 

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمان های فاقد سـند رسمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
برابـر رای شـماره 139860319008002509 هیـات دوم موضـوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای محمدحسـین میرزائـی بادیزی 
فرزنـد علـی بـه شـماره شناسـنامه 610 صـادره از زرنـد در یـک بـاب 
خانـه بـه مسـاحت 284/95مترمربـع از پالک 7566 اصلـی واقع در 
زرنـد خیابـان مطهـری کوچـه 18 خریـداری از مالـک رسـمی آقـای 
مجتبـی حکمـت محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید 
ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت 

صـادر خواهـد شـد. م/الف 40
تاریخ انتشار نوبت اول1399/3/11

 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/3/25
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  

در اجـرای مـواد مذكـور بدينوسـيله امالکـی که برابـر اراء هیاتهای حل اختالف موضـوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی گلباف که 
ادامـه عملیـات ثبتـی آنهـا مطابق قانون مذكورتجویز گردیده اسـت به ترتیب شـماره پالک وبخـش و محل وقوع 

ملـک و مشـخصات مالـک واقـع در بخش 27 کرمان بشـرح نیل:
1-پـالک 6 فرعـی از 133-اصلـی بخـش 27کرمـان مالـک خانـم صدیقـه مهـدی نـژاد فرزند حسـن به شـماره 
شناسـنامه 110 صـادره از گلبـاف در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 340/22 متـر مربـع واقـع در گلباف 

خیابـان اشـرفی اصفهانـی قطعـه شـماره 3 خریـداری از مالـک رسـمی مهین دخـت وزیری 
2-پـالک یـک فرعـی از 1962-اصلـی بخـش 27 کرمان مالک آقای سـید ابوطالب افتخاری فرزند سـید حسـن 
بـه شـماره شناسـنامه 3180019808 صـادره از گلبـاف در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 555/30 متـر 
مربـع واقـع در گلبـاف خیابـان جمهـوری ابتـدای خیابـان مدنی خریـداری از مالک رسـمی فاطمه بیگـم میرتاج 

الدینـی گوکی
3-  پـالک 2352 -اصلـی بخـش 27 کرمـان مالک خانم طبيه قهرمانی فرزند غالمعباس به شـماره شناسـنامه 
5937 صـادره از گلبـاف در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 375/56 متـر مربـع واقـع در گلبـاف بلـوار 

دسـتغيب روبـروی مسـجد امـام حسـن عسـکری)ع( خریـداری از مالک رسـمی فاطمه کمالی
 لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهي مي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالكيـت متقاضـی اعتراضي داشـته باشـند مي تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین اگهی بـه مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـيد، ظـرف مدت يك مـاه از تاريخ تسـليم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضايي تقديم نمایند. بديهي اسـت در صـورت انقضاي مدت مذکـور و عدم وصول 

اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد.م الف 248
 تاریخ انتشار نوبت اول: 99/3/10

 تاريخ انتشار نوبت دوم : 99/3/25
محمد مقصودی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گلباف

قوه قضائیه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  

علیـزاده  زهـره  خانـم  بـه  وسـیله  بدیـن 
بنسـتانی فرزنـد غالمرضا به شـماره ملـی 3091478051 
سـاکن زرنـد ، جـاده دانشـگاه آزاد جنـب مـواد غذایـی 
دانیـال ، ابـالغ مـی شـود کـه خانـم زهـرا ایـزدی یـزدان 
ریـال   363/532/275 مبلـغ  وصـول  جهـت  آبـادی 
بانضمـام حقوق دولتی به اسـتناد مهریه مندرج در سـند 
ازدواج شـماره  دفتـر   1376/9/1 ازدواج شـماره 2022_ 
27 زرنـد علیـه شـما بعنوان احـدی از ورثـه متعهد صادر 
نمـوده و پرونده اجرائی به کالسـه 9800439 در این اداره 
تشـکیل شـده و طبق گـزارش مورخـه 1399/2/16 مامور 
پسـت شهرسـتان زرند، ابالغیه بدلیل میسـر نبودن ابالغ 
واقعـی ، عینـا اعـاده گردیـده اسـت، لـذا بنا به بسـتانکار 
طبـق مـاده 18 آئیـن نامـه اجـرا مفـاد اجرائیـه فقط یک 
مرتبـه در یکـی از روزنامه های کثیراالنتشـار محلی آگهی 
مـی شـود و چنانچـه ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ ایـن 
آگهـی کـه روز ابـالغ محسـوب مـی گـردد ، نسـبت بـه 
پرداخـت بدهـی خـود اقـدام ننماییـد، عملیـات اجرائـی 

جریـان خواهـد یافـت. م الـف 45
حسین توحیدی نیا
رئیس واحد اجرای اسناد رسمی زرند



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

در کتاب بهشت، یکی از زیباترین و ماندنی ترین رمان های تونی 
موریسون وقایع عجیب و غریبی در مورد ایالت اوکالهما نوشته 
شده است. جامعه ای که مردها در آن حاکم اند. آیا آن ها می دانند 
بهشت کجاست؟کتاب بهشت )Paradise( برای نخستین 
بار در سال ۱999 در آمریکا چاپ شد و مورد استقبال خوانندگان 
آثار ادبی برتر قرار گرفت.ایالت اوکالهما، روستایی کوچک و سیاه 
پوست نشین است که خشونت کامال در آن احساس می شود. 
منشا پیدایش این خشونت چیست؟ شاید اگر کمی عمیق تر 
به این روستا بنگریم، برد ه ها ی آزاد شده و یا نجات یافتگانی از 
دنیایی پر از دشمنی و جنگ را بتوانیم به طور واضح ببینیم. اما 
این تمام ماجرا نیست و گروه دیگری از تبعیدشدگان در فاصله  
کمی از این روستا، در سرزمین موعود خود گرد هم آمده اند.
اینجاست که تونی موریسون را می توانیم با نثری موزون، باشکوه 
و حماسی ببینیم که استوارترین عقاید و باورها را به چالش 
کشیده و با در هم آمیخته است. داستانی از اقوام، تاریخ، خاطرات 
و اسطوره های واقعی؛ همه این ویژگی ها کتاب بهشت را تبدیل 
به اثری تفکر برانگیز و فراموش نشدنی کرده است.در کتاب 
بهشت، ما وارد جهانی کامال متفاوت می شویم همراه با موریسون 
دنبال بهشت می گردیم. بهشت کجاست؟ و از آن چه کسانی 
است؟تونی موریسون )Toni Morrison( جایزه نوبل در 
رشته ادبیات را در سال ۱993 دریافت کرد. او همچنین برنده 
جایزه »پولیتزر« و برنده جایزه ادواری »نقدهای ادبی ملی« 
شده است. شش رمان پیشین موریسون عبارتند از: جاز، دلبند، 
کوچولو، آواز سلیمان، سوال و آبی ترین چشم. او استاد برجسته 

رشته علوم انسانی در دانشگاه پرینستون آمریکا است.

 فیلم جنگل بولونی
گاهی نمیدونی مشــغول انجام چه کاری هســتی... ولی آنچه انجام میدی، 

بهترین کاره !... به این میگن "الهام"

دیالوگ
حکایت دریا/حکایت دریا فیلمی به کارگردانی و نویسندگی بهمن فرمان آرا محصول 
سال ۱395 است.این اثر در جشنواره جهانی فجر حضور داشت. این فیلم در زمان 

ساخت دل دیوانه نام داشت و بعد از ساخته شدن به حکایت دریا نامش تغییر کرد.

فیلم
هوامو نداشتی

ترانه »هوامو نداشتی« از محمد اصفهانی در تیتراژ پایانی سریال دلدادگان

موسیقی

من دلم پوسید.
بوسه ای، سطری، سالمی، خنده ای، 

چیزی!
سیدعلی میرافضلی

عکس:  ثنا احمدی
بالتکلیفیپروژهخیابانبسیجقلعهگنج

مرداد ماه سـال گذشـته شـهرداری قلعه گنج اقدام به خاک برداری ایـن خیابان برای 
آغاز پـروژه ای جدید کـرد، پروژه کلیـد نخـورد و خیابان تخریب شـده صدای کسـبه 
و اهالـی را درآورده اسـت.یکی از بازاریـان قلعه گنـج به»کرمان نو« گفـت: از مردادماه 
سـال قبل شـهرداری اقدام به تخریـب و خاک بـرداری خیابان بسـیج کـرده و آن را به 

همین شـکل رها کرده اسـت.
وی که نخواسـت نامـی از اول برده شـود افزود: شـهرداری هیچ طرح خاصـی برای این 

خیابان ندارد و خودشـان هـم نمی داننـد دارند چـه کار می کنند.
وی تصریـح کـرد: مـا بـه ایـن مسـاله اعتـراض داریم کـه خیابـان بیـش از یک سـال 
اسـت تخریب شـده و این وضعیت مـا را عصبانی کرده اسـت. بایـد زودتـر تکلیف این 

وضعیـت خیابـان کـه مرکز شـهر اسـت را مشـخص کنند.
یکـی از شـهروندان نیز مـی گویـد: شـهرداری قصـد دارد جلوی مغـازه های مـا اقدام 
به احداث مغـازه های جدیـدی کند و این مسـأله می تـوان بـه اقتصاد بازاریـان ضربه 

. ند بز
چمنی افزود: این درسـت نیسـت که یک خیابـان را تخریـب و به حال خـود رها کنند 
زیـرا هـم قیافـه آن مـردم را عصبی کـرده هـم باعث شـده تـا بـرای بازاریان مشـکل 

ایجاد شـود.
شهرداری منتظر ایجاد تغییرات بوده است

شـهردار قلعه گنج به » کرمـان نو« گفـت: مقدمـات کار را بـرای پروژه خیابان بسـیج 
انجـام دادیم و ترجیـح دادیم امـور مربوط به تاسیسـات آب و بـرق و گاز و بـرق و تلفن 

نیـز در این مسـیر انجام شـود.
جاسـم احمدی افزود: سـال گذشـته قصـد داشـتیم کار را شـروع کنیم کـه کل مغازه 
داران در حرکتـی اعتـراض آمیـز در دفتـر من جمـع شـدند و امـام جمعه نیز بـه این 

مسـاله ورود کرد.
احمـدی اضافه کـرد: در این نشسـت عنوان شـد اکنون فصل کاسـبی کسـبه اسـت و 

کمی صبـر کنیـد تا ایـن مرحلـه بگذرد.
وی گفـت: اوایل اردیبهشـت هم مـی خواسـتیم کار را شـروع کنیم وبا توجـه به جوی 
که در شـهر درسـت کرده بودند مبنی بـر اینکه شـهرداری قصد دارد بازار سرپوشـیده 

در این محل درسـت کند و به کسـبه ضـرر برسـاند باز هم شـاهد اعتراضـات بودیم.
احمدی تصریح کـرد: به فرمانـداری مراجعه کردیم و قرار شـد یک سـری تغییرات در 
طرح اعمال شـود کـه در حـال حاضر هـم در بخـش هزینه مشـکلی نداریـم و از محل 

منابع شـهرداری حاضر هسـتیم هزینـه کنیم.
شـهردار قلعه گنج گفت: البته این پروژه مشـارکتی اسـت و بنیاد مسـتضعفان نیز قرار 

اسـت50 درصد هزینه کار را برعهده دارد.
این پروژه می تواند در بلند مدت اقتصاد قلعه گنج را رونق دهد

دکتـر شهسـواری فرماندار قلعـه گنج به»کرمـان نو« در ایـن خصوص مـی گوید: قبل 
از سـال 99 تصمیم داشـتیم ایـن پـروژه را اسـتارت بزنیم امـا با مسـاله کرونـا مواجه 

شـدیم.
وی افـزود: به دلیل وجـود محدودیت های ترددی که وجود داشـت و نبـود پیمانکاران 

در منطقه این پـروژه عقب افتاد.
وی تصریح کرد: این مسـاله تا اردیبهشـت مـاه ادامه پیدا کـرد تا اینکه در اردیبهشـت 

ماه جلسـه ای با حضور بازاریـان معترض در این خصوص داشـتیم.
شهسـواری ادامه داد: بازاریان از نظر مالی متضرر شـده بودند و ذهنیت هایی داشـتند 
کـه ممکن اسـت شـهرداری قصـد ایجاد مغـازه هایـی در ایـن محدوده داشـته باشـد 
کـه باعث شـود در طول سـال ضـرر بیشـتری را تحمـل کنند و جلسـاتی داشـتیم که 

عنـوان کردنـد قانع نشـده اند.
فرماندار قلعه گنـج ادامـه داد: هماهنگی های الزم را انجـام دادیم تا فردا صبح مشـاور 
طرح بـه صـورت پاورپوینت آمـاده و در معـرض دیـد بازاریان قـرار دهـد و توضیحات 

الزم نیز بـه عرض آنها رسـانده شـود.
وی ادامه داد: اگـر ایراداتی نیـز در طرح وجود داشـته باشـد برطرف خواهد شـد و کار 

را بـا رضایت بازاریـان آغـاز خواهیم کرد.
 شهسـواری با اشـاره بـه اینکه بنیـاد مسـتضعفان نیـز حامـی این طـرح اسـت اما در 
حال حاضر با اعتبـارات داخلی شـهرداری آغـاز به کار مـی کنیم گفت:  اگـر این طرح 
عملی شـود خیابانی با طرح سـنتی اسـت کـه در اسـتان نمونـه آن را نداریـم و در نوع 

خود اولیـن خواهـد بود.
وی ادامـه داد: ایـن طـرح در کوتـاه مدت یک سـری مشـکالت ایجـاد خواهد شـد اما 
قول می دهـم در آینـده ایـن خیابان جـزو پرترددتریـن خیابـان های منطقـه خواهد 
بود.فرمانـدار قلعـه گنـج تاکید کـرد: می توانیـم بـا ظرفیت هـای خوبی کـه در حوزه 
گردشـگری داریـم و همچنیـن وجود هتـل کپری بـا این خیابـان چرخه گردشـگری 
مان کامـل شـود و توریسـت هـای زیـادی را جذب کنیـم و توریسـت هـا به بـازار نیز 

بیایند و بـه توسـعه و رونـق اقتصـادی قلعه گنـج کمک خواهد شـد.
شهسـواری افـزود: این طـرح سرپوشـیده نیسـت و حالـت بومـی دارد و با اسـتفاده از 

متریال هـای بومـی و معمـاری خـاص منطقه یـک پـروژه زیبـا را خواهیم داشـت.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

دره راگه
دویست کیلومتر دورتر از رفسنجان ، در میانه 

کویری سوزان وخشک دست خالق طبیعت به 
کمک باد ایجاد نموده که عظمت و زیباییشان گردشگران را از سراسر جهان 

برای دیدن شان به میانه کویر می کشاند.

فیروز کوبی
فیروزه کوبی از صنایع دستی است و با نشاندن 

قطعه های کوچک سنگ فیروزه به حالت 
موزاییکی بر سطح ظرف ها، زیورآالت و اشیای تزئینی ساخته می شود.

در سال گذشته در چنین روزی کاغذ وطن از 

مشکالت سازمان انتقال خون 
استان نوشت.

جاذبه

صنایع

سال گشت

کلیه امتحانات دانشگاه آزاد به صورت غیرحضوری برگزار می شود.
kermane_no  از صفحه

اللیگا قصد دارد در ادامه لیگ از هواداران مصنوعی استفاده کند.
khabaronline از صفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

بَیوم  جیِخ  خدا    ُو   اشِک   ماهی
ُرمی  دا   َور  َخَشم       کاَفر َگالهی
ُخُموتِه   ُکهتوِن  تاوون   که   روزی
ُخرُو    َرفَتر   ُگناهی   تُو    نِگاهی
ُکُدهِمن  الشه ِی        َسرِد   َکالتی
ِکه َور  َسر وایَه ُون َهسَتر  پَناهی
َمنایی  َورِزه  ُو  َهفتوِک       باری

َکَرهکی َزه به  تاج ُو تَخِت    شاهی
ُچِم  نِه ِدرَده   باری  دا      نَبیَرم
َدراپُتکین ُو  َهر   دونی َب  راهی
َب  یَه  هوالسَتِگ نَر تُوِل   ِدهگاه
َچپی  بُو  اخَتِر  بَخت ُو   نِکاهی

نَدیسشون َهر ِچ یاِدن پیَرزادون
اِطوری موِکح ُو  َوخِت   سیاهی

شاعر : مهدی جاللی

اگه مو ساکت و سرُدم، ابخشی

اگه مو کوهی ای درُدم، ابخشی

مو رفُتم تا که درُدنُم ندیدی

رسیدی توی غم، َگرُدم، ابخشی

شاعر : منصور رئیسی

         در توییتر چه می گویند؟

اتصال همه روســتاهای باالی ۲0 خانوار به شبکه ملی 
اطالعات

مبارزه با ملخ صحرایی از ســطح 400 هزار هکتار عبور 
کرد.

همه بهبود یافتگان کرونا شرایط اهدا پالسما را ندارند.


