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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1399 تیــر   16 دوشــنبه         773 پیاپــی  شــماره  چهــارم           ســال 

عملیات آبرسانی به 
محله احمدی مجتمع 
محمد آباد کتکی چاه 

حسن جازموریان 
آغاز شد

تاخت و تاز کرونا بر سراسر استان
72 بیمار جدید بستری شدند

سامان دهی محله های کرمان با همکاری دفاتر تسهیل گری

لزوم استفاده اصناف از ظرفیت تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم

عضویت بیش از 30 هزار نیروی داوطلب در جمعیت هالل احمر کرمان
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان خبر داد:

سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری خبر داد:

همزمان با سالروز میالد امام 
رضا)ع( با مشارکت خیرین آستان 
قدس ؛ عملیات آبرسانی به محله 
احمدی مجتمع محمد آباد کتکی 

چاه حسن جازموریان آغاز شد.
خبرنگار آبفا کرمان- همزمان 
با سالروز میالد امام رضا)ع( با 
مشارکت خیرین آستان قدس ؛ 
با حضور رضایی بخشدار بخش 
و  السالم  جازموریان،حجت 
المسلمین حاج آقا مظاهر نماینده 
گروه خیرین آستان قدس، ، 
در  خیرین  نماینده  رودباری 
جنوب،نماینده پیمانکار شرکت 
نیلی سپهر، شوراها  و دهیار و 
دیده ور سرپرست امور آبفا رودبار 
جنوب کلنگ عملیات اجرای لوله 
گذاری با مشارکت  خیرین آستان 
قدس و امور آبفای رودبار جنوب در 
استانه فرا رسیدن میالد با سعادت 
حضرت ثامن الحجج امام رضا )ع( 

به زمین زده شد.
این پروژه شامل خرید و اجرای 
با  اتیلن  پلی  لوله  ۲۴۰۰متر 
اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیون 
تومان می باشد که ۱۰۰۰ متر 
لوله توسط خیرین و ۱۴۰۰ متر 
را امور آب و فاضالب تهیه و توسط 
پیمانکار ظرف مدت یکماه اجرا 

می شود.
سرپرست امور آبفا رودبار جنوب 
در این مراسم با بیان این مطلب که 
طی سالهای گذشته این سومین 
طرح آبرسانی در شهرستان رودبار 
می باشد و با مشارکت همین  
خیرین، طرح آبرسانی به روستای 
شهید آباد )چاه کوهی( بوئینگ 
و روستای چنار عباس آباد اجرا 
گردیده است، گفت:  انشااهلل این 
حمایت ها از جانب خیرین تداوم 
داشته باشد و با مشارکت همدیگر 
بتوانیم روستاهای بیشتری را از 
نعمت آب شرب سالم و بهداشتی 

بهرمند نمائیم .
این  طی  است  ذکر  به  الزم 
جلسه قول مساعد جهت خرید 
۱۰۰۰متر  لوله پلی اتیلن جهت 
اجرای لوله گذاری طرح آبرسانی به 
محله میرجانی محمد آباد  کتکی  

با مشارکت این امور گرفته شد.

بنــا بــر گــزارش دانشــگاه علــوم 
پزشــکی کرمــان در ۲۴ ســاعت 
گذشــته، در سراســر اســتان تعــداد 
ــه دلیــل ابتــال  مــوارد بســتری شــده ب
ــه در  ــید ک ــر رس ــه 7۲ نف ــا ب ــه کرون ب
بیمارســتان هــای تحــت پوشــش 
دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی 

سراســر اســتان بســتری هســتند 
ــوزه  ــر در ح ــک ،39 نف ــه تفکی ــه ب ک
ــان، ۱۴  ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل دانش
نفــر دانشــگاه علــوم پزشــکی جیرفت، 
ــم   ــکی ب ــوم پزش ــگاه عل ــر دانش 7 نف
و6 نفــر در حــوزه دانشــگاه علــوم 
پزشــکی رفســنجان، و 6 نفــر دانشــگاه 

علــوم پزشــکی ســیرجان حضــور 
دارنــد و همچنیــن در ۲۴ ســاعت 
گذشــته ۲فــوت شــده بــه دلیــل 
ــه  ــده ک ــزارش ش ــتان گ ــا در اس کرون
ــش  ــت پوش ــای تح ــتان ه در شهرس
دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان فــوت 

ند. شــده ا

سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی 
کرمان  فضاهای شهری شهرداری 
از سامان دهی محله های کرمان با 

همکاری دفاتر تسهیل گری خبر داد.
جواد  کرمان آن الین،  گزارش  به 
نظری از هماهنگی با شهردار، معاون 
حمل ونقل و امور زیربنایی شهردار و 
شهرداران مناطق پنج گانه برای بررسی 
اولویت های مراکز محله ها خبر داد 
و گفت: حل معضالت و مشکالت و 

سامان دهی محله ها با همکاری دفاتر 
این  کار  دستور  در  تسهیل گری، 

سازمان قرار گرفته است.
مراکز  سامان دهی  و  طراحی  وی 
محله ها و ناحیه های شهری ازجمله 
کم برخوردار  و  فرسوده  بافت های 
را از وظایف ذاتی سازمان عمران و 
بازآفرینی فضاهای شهری دانست 
و گفت: همچنین با توجه به این که 
کنترل و نظارت بر فعالیت های دفاتر 

تسهیل گری جزو وظایف این سازمان 
است، تالش داریم از این دفاتر به عنوان 
بازوی علمی و واسطۀ اجتماعی با 
توانمندسازی  جهت  شهروندان، 
بافت های فرسوده و کم برخوردار بهره 

ببریم.
نظری یادآور شد: دفاتر تسهیل گری 
شهر کرمان در سال گذشته ازسوی 
کسب  را  برتر  مقام  کشور  وزارت 

کرده اند.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان از 
صدور دستورالعمل اجرای تبصره ماده 
۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم در 
روزهای آتی خبر داد و گفت : اصناف از 
ظرفیت قانونی اجرای این دستورالعمل 
حداکثر استفاده را ببرند.به گزارش روابط 
عمومی اداره کل امور مالیاتی استان 
کرمان ، محمد سلمانی در دیدار با رئیس 
اتاق اصناف استان ، اظهار داشت: اصناف 
حدود ۴ درصد از درآمدهای مالیاتی 
استان و منابع انسانی زیاد و انرژی فراوانی 
را به خود اختصاص می دهند که با اجرای 
این دستورالعمل، منابع انسانی و انرژی 
کمتری صرف گردیده و از طرف دیگر 
می توانیم از منابع انسانی و ظرفیت های 
موجود در بخش های موثر استفاده کنیم 
تا حداکثر کارآمدی را داشته باشیم.
وی خود اظهاری را یکی از مولفه های 
ارتقای فرهنگ مالیاتی در کشور دانست 
و افزود : خود اظهاری مالیاتی مهمترین 
رکن و مرحله تعامل امور مالیاتی با 
فعاالن اقتصادی برای تعیین میزان 
مالیات صاحبان مشاغل ودرآمداست.
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان تازه 
ترین تسهیالت حمایتی سازمان امور 
مالیاتی کشور از فعاالن اقتصادی، در 
قالب بخشودگی جرایم قابل بخشش 

مالیاتی تا پایان سال جاری را تشریح 
کرد و گفت : بخشودگی جرائم مالیاتی 
یک فرصت است و اصناف از این فرصت 
بدست آمده استفاده کنند.سلمانی با 
اشاره به اینکه هم اکنون بیش از 3۰ 
خدمت مالیاتی به صورت الکترونیکی 
به مودیان ارایه می شود، گفت: پروژه 
ابالغ الکترونیک اوراق مالیاتی از تازه ترین 
اقدامات سازمان است که به منظور توسعه 
دولت الکترونیک و پیشبرد اهداف و برنامه 
های نظام مالیاتی در حوزه مکانیزاسیون 
فرایندها اجرایی شده و هم اکنون شماری 
از مودیان مالیاتی استان با تایید و ارسال 
فرم الکترونیکی »درخواست استفاده 
از خدمات الکترونیکی ابالغ و مدیریت 
درخواست ها« که از کانال های مختلف 
الکترونیکی سازمان در دسترس قرار 
گرفته، از این خدمت نوین بهره مند 
شده اند.وی به تکلیف قانونی مودیان 
مشمول نصب سامانه فروشگاهی اشاره 
کرد و اظهار داشت : بنا بر ماده 3 آیین نامه 
اجرایی تبصره ۲ ماده ۱69 قانون مالیات 
های مستقیم و تبصره یک ماده مذکور، 
۱۵ گروه ) شامل ۵۰ حرف و مشاغل( 
موظف شدند که پس از ثبت نام سایت 
سازمان امور مالیاتی نسبت به نصب و راه 
اندازی و صندوق فروش مکانیزه مورد 

تایید امورمالیاتی از اول فروردین ماه سال 
99 اقدام نمایند.مدیرکل امور مالیاتی 
استان کرمان تصریح کرد : نگه داری 
مستندات یا مدارک مالی حاوی ارقام 
درست و دقیق توسط صاحبان مشاغل و 
ارایه ی به موقع آنها به امور مالیاتی، بیش 
و پیش از هرچیز به نفع خود ایشان است; 
زیرا حسابرسان مالیاتی تنها در صورتی 
موفق به محاسبه ی صحیح مالیات 
مودیان خواهند شد، که اطالعات کافی 
و موردنیاز خود را در اختیار داشته باشند.

در ادامه این جلسه ، یوسف جعفری ، 
رئیس اتاق اصناف استان کرمان از رویکرد 
تعامل منطقی امور مالیاتی با اصناف و 
صاحبان مشاغل تشکر کرد و گفت : امور 
مالیاتی تمهیدات حمایتی بیشتری در 
راستای حمایت از فعالیت های اقتصادی 
آسیب دیده از بیماری کرونا برای مودیان 
مالیاتی اتخاذ نماید.وی آگاهی بخشی را 
گام مهمی جهت کاهش هزینه ها و ایجاد 
تعامل و همکاری هرچه بیشتر اصناف با 
نظام مالیاتی دانست و خاطرنشان کرد: 
برگزاری دوره های آموزش مالیاتی باعث 
می شود اصناف با انجام به موقع تکالیف 
قانونی خود، امکان بهره مندی از تمامی 
خدمات و معافیت های ارائه شده در قانون 

را برای خود فراهم نمایند.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان 
کرمان در آیین افتتاحیه نخستین نمایشگاه 
و نشست های تخصصی مدیریت بحران 
پدافند غیرعامل امدادونجات گفت: اساس 
کار جمعیت هالل احمر داوطلب محور 
است و بیش از 3۰ هزار نیروی داوطلب 
به عضویت جمعیت هالل احمر کرمان 

در آمده اند.
به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل 
احمر استان کرمان؛ رضا فالح در آیین 
افتتاحیه نخستین نمایشگاه و نشست های 
تخصصی مدیریت بحران پدافند غیرعامل 
امدادونجات با اشاره به اینکه اساس کار 
جمعیت هالل احمر داوطلب محور است، 
افزود: بیش از 3۰ هزار نیروی داوطلب به 
عضویت جمعیت هالل احمر کرمان در 

آمده اند.
وی با اشاره به اینکه جمعیت هالل احمر در 
حوادث طبیعی متولی امدادونجات است، 
خاطرنشان کرد: تالش در توسعه کمی 
و کیفی در فعالیت های متنوع جمعیت 

هالل احمر، از اهداف این نهاد مردمی است.
وی تصریح کرد: مقوله پیشگیری، کاهش 
خطر، آمادگی، بازیابی و بازتوانی از وظایف 

جمعیت هالل احمر است.
و  جدیدترین  بکارگیری  فالح  رضا 
کارآمدترین تجهیزات، فناوری و منابع 
انسانی متخصص را به عنوان سرمایه اصلی 

در جمعیت هالل احمر معرفی کرد و گفت: 
تسکین آالم بشری، تامین احترام انسان ها 
و کوشش در جهت برقراری دوستی و تفاهم 
متقابل و صلح پایدار میان ملتها و همچنین 
حمایت از زندگی و سالمت انسان ها بدون 
در نظر گرفتن هیچگونه تبعیض میان آنها 

از اهداف مهم جمعیت هالل احمر است.

این  احمر  افزود: جمعیت هالل  وی 
نهاد غیردولتی متکی بر فعالیت های 
داوطلبانه مردمی است تا در ارائه خدمات 
به نیازمندان و آسیب دیدگان تاثیرگذار 
و پایدار به وظایف و فعالیت های خویش 

باشد.
وی با اشاره به نقش خیرین هالل احمر 
در پیشبرد اهداف جمعیت هالل احمر 
خاطرنشان کرد: بهره گیری هر چه بیشتر 
از توان و حمایت خیرین در تامین نیازهای 
اولویت دار و تحقق ماموریت های اصلی 
هالل احمر در حوادث و بالیا و کمک به 
محرومین جامعه از جمله فعالیت هایی 
است که با کمک توان و حمایت بنگاه های 

اقتصادی می توان انجام داد.
بر اساس این گزارش همچنین، در این 
مراسم مدیرعامل شرکت ملی صنایع 
مس ایران از زحمات و اقدامات جمعیت 
هالل احمر در امر مبارزه با شیوع ویروس 
کرونا و امدادرسانی به سیل زدگان تشکر 

و قدردانی کرد.

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

نوبت دوم

شماره ب/99/7-52

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمـان در نظـر دارد مناقصـه عمومی خریـد تجهیزات سـامانه پایش و راهبـری طرح آبرسـانی به قلعه 
گنـج را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت به شـماره 2099005963000011 برگـزار نماید.

کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارائـه پیشـنهاد مناقصه گـران و بازگشـایی پاکـت هـا از طریق درگاه سـامانه 
تـدارکات الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه آدرس www.setadiran.ir انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصـه گـران در صـورت عـدم 
عضویـت قبلـی ،مراحـل ثبـت نـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقق سـازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/4/15می باشد.
مبلغ برآورد: 25/698/770/000ریال

مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه : 1/284/938/500ریـال بـه صـورت 
ضمانـت نامـه بانکی شـرکت در )فرایندارجاع کار( در وجه شـرکت آب و 

فاضـاب اسـتان کرمان
مهلـت زمانـی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت: مـورخ 99/4/15 لغایت 

99/4/22
مهلت زمانی ارئه پیشنهاد:ساعت 19 روز پنج شنبه تاریخ 99/5/2

آخریـن مهلـت تحویل پاکت )الـف( : به صورت حضوری سـاعت 12 روز 
پنـج شـنبه مـورخ 99/5/2 بـه دبیرخانـه شـرکت آب و فاضاب اسـتان 

کرمان می باشـد.

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 روز شنبه تاریخ 99/5/4
محل تامین اعتبار:اسـنادخزانه اسـامی باحفظ قدرت خرید و سررسـید 

1400/9/23
اطاعـات تماس دسـتگاه مناقصه گـزار جهت دریافت اطاعات بیشـتر در 

خصـوص اسـناد مناقصه و ارائـه پاکت ها:
آدرس: کرمـان –بلـوار 22 بهمن-شـرکت آب و فاضاب اسـتان کرمان-

دفتر قراردادها و تلفـن 034-33222960
اطاعـات تماس سـامانه سـتاد جهت انجـام مراحل عضویت در سـامانه: 

مرکز تمـاس:021-41934
دفتر ثبت نام: 88969738 و 85193768

سخنگوی علوم پزشکی کرمان:

موج دوم کرونا کرمان 
را تهدید می کند
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کرمان شهر دوست دار کودک

دمیدن جانی دوباره به محوطه باستانی کنار صندل
مدیر پایگاه باستان شناسی جیرفت گفت: ایجاد مجموعه گردشگری 
کپری با طرح بومی در محوطه کنارصندل هیچ منافاتی با ثبت جهانی 

این اثر ندارد و سرمایه گذاری در این مجموعه در راستای حفظ و 
آبادانی محوطه و آبادانی روستا است.  وی ادامه داد: کنارصندل از 

سال 86 تاکنون یعنی نزدیک به ۱3 سال 
است که به حال خود رها شده است.

* مدیر امور بانوان شهرداری کرمان: از بین ۱۵3 شهر، کرمان به عنوان پایلوت »شهر دوست دار کودک« انتخاب شد
* شهری که نشان cfc  »شهر دوست دار کودک« را داشته باشد به عنوان شهر امن معرفی و مقصد گردشگری می شود

جنوب استان در پیک کرونا 
 نرخ مرگ و میر در جنوب کرمان 

به ۴درصد رسید

باشگاه های 
ورزشی متخلف 
پلمب می شوند

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان: توزیع مرغ 
منجمد تا ثبات بازار در استان ادامه دارد و به قیمت ۱3 هزار و 

۵۰۰ تومان به بازار عرضه می شود

3۰۰ نفر از کادر بهداشت و درمان در جنوب استان 
به کرونا مبتال شدند

توزیع مرغ منجمد تا ثبات بازار 
استان ادامه دارد

رئیس دانشگاه علوم پزشــکی جیرفت با اشاره به اینکه به قله پیک 
طغیان کرونا رســیده ایم، گفت: ظرفیت تخت های بیمارستانی در 

جنوب استان کرمان تکمیل شده است و همچنین کادر بهداشت و درمان در این شرایط 
دچار خستگی شده اند و اگر که با همین شرایط وضعیت ادامه پیدا کند، قطعاً از نظر پرسنل، 

و امکانات دچار مشکل می شویم.
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تاخت و تاز کرونا 
بر سراسر استان

72 بیمار جدید بستری شدند
بنا بر گزارش دانشــگاه علوم پزشــکی کرمان در ۲۴ ساعت 
گذشته، در سراسر اســتان تعداد موارد بستری شده به دلیل 

ابتال به کرونا به 7۲ نفر رسید که در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی 
سراسر استان بستری هستند که به تفکیک ،39 نفر در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ۱۴ 
نفر دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، 7 نفر دانشگاه علوم پزشکی بم و6 نفر در حوزه دانشگاه علوم 
پزشکی رفسنجان، و 6 نفر دانشگاه علوم پزشکی سیرجان حضور دارند و همچنین در ۲۴ ساعت 
گذشته ۲فوت شده به دلیل کرونا در اســتان گزارش شده که در شهرستان های تحت پوشش 

دانشگاه علوم پزشکی کرمان فوت شده اند.

ادامه مطلب را در 
صفحه 1 بخوانید 

صفحه ۴ را 
بخوانید

صفحه 3 را 
بخوانید

3
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باشگاه های ورزشی متخلف 
پلمب می شوند

معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان گفت: 
طرح نظارت جدی بر باشگاه های ورزشی در کرمان با جدیت پیگیری 
می شود.به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 
از کرمان، علی مرادی، معاون توســعه امور ورزش اداره کل ورزش و 
جوانان در جلسه ی نظارت بر کار باشــگاه های ورزشی که با حضور 
رئیس گروه ورزش قهرمانی، بازرســی، حراســت، امور باشگاه ها و 
روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانــان، جمالیزاده رئیس هیئت 
پزشکی ورزشــی و قادری نماینده دانشگاه علوم پزشکی کرمان در 
خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی باشگاه داران به منظور 
پیشگیری و مقابله با کرونا در سالن جلسات این اداره کل برگزار شد، 
به شیوع بیماری کرونا در استان و کشور اشاره کرد و گفت: با توجه 
به شیوع بیماری کرونا، بسیاری از مســابقات و باشگاه های ورزشی 
تعطیل شدند.او افزود: بر اساس دستورالعمل های ستاد ملی کرونا، 
برخی از رشته های و اماکن ورزشی اجازه فعالیت گرفتند و با نظارت 
هیئت پزشکی ورزشی و هیئت های مربوطه کار خود را ضمن رعایت 
پروتکل های بهداشتی آغاز کردند.مرادی تصریح کرد: اماکن ورزشی 
نظر زیر نظر اداره کل و و ادارات شهرســتان ها در رشته های، چون 
بسکتبال، فوتسال و مدارس فوتبال بوده و استخر های شنا به ویژه در 
شهر های قرمز هنوز شروع به فعالیت نکرده اند.او بیان داشت: تعدادی 
از اماکن که اکثراً خصوصی هستند با نظارت هیئت پزشکی ورزشی، 
اداره کل ورزش و جوانان و هیئت های استان کار خود را آغاز کرده اند.
معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان با 
تأکید بر نظارت جدی بر باشگاه های ورزشی کرمان گفت: از این پس 
باشگاه های ورزشی در هفته ای سه بار و گاهی بیشتر مورد نظارت قرار 
می گیرند و گزارش کار آن، طبق چک لیست هایی که تهیه می شود، 
برای ارائه به ستاد استانی مقابله با کرونا آماده می شود.او با تأکید بر 
اتحاد و هم افزایی دستگاه ها در این کار، پیشنهاد داد: شهر کرمان به 
چهار قسمت تقسیم و کار با محوریت واحد بازرسی، امور باشگاه ها و 
حراست اداره کل ورزش و جوانان و هیئت پزشکی ورزشی انجام شود و 
در این چهار منطقه عالوه بر افراد فوق، یک نماینده از بهداشت و درمان 
و یک نماینده از دادگستری نیز نظارت کامل داشته باشند و اخطار یا 
پلمب از سوی آن ها صورت گیرد.مرادی تصریح کرد: با توجه به اینکه 
بحث سالمت جامعه و اجتماع است، ابتدا به باشگاه های متخلفی که 
نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی بی توجه اند، اخطار و سه روز 

بعد در صورت تکرار موارد، باشگاه مربوطه پلمب می شود.

آییــن رونمایــی از دومیــن 
جشنواره

جشــنواره تئاتــر ســردار آســمانی تیاتر
)یکشــنبه( بــا حضــور وزیــر 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی و جمعی از مســئوالن 
ــگاه  ــس و در جــوار آرام ــو کنفران ــق ویدئ از طری
ســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی برگــزار 
ــن  ــالمی در ای ــاد اس ــگ و ارش ــد.وزیر فرهن ش
آییــن گفــت: دامنــه تقــوای شــهید حاج قاســم 
ــال  ــی در ح ــا و مراعات ــی پوی ــلیمانی مراقبت س
ــود؛  ــالص ب ــرش اخ ــر مظه ــود و دیگ ــل ب عم
ــی  ــرب اله ــتای ق ــدام در راس ــه م ــی ک اخالص
ســرلوحه افعــال و اعمــال حاج قاســم ســلیمانی 
ــا  ــوا و هــوس را ره ــود، ه ــام نب ــال ن ــود. او دنب ب
بــرون  در  و  بــزرگ  درون  در  کــرد، 
فروتن تریــن فروتنــان بود.عبــاس صالحــی 
افــزود: حاج قاســم ســلیمانی ۴۰ ســال تمــام در 
حوزه جهــاد بــدون هیــچ گونــه درنــگ و مکثی 
ــت  ــی از امنی ــچ ادعای ــی هی حضــور داشــت و ب
ــوری  ــام جمه ــان نظ ــن کی ــور و همچنی کش
ــه و  ــاع خالصان ــن دف ــرد و ای ــاع ک ــالمی دف اس
ــح کــرد: شــهید حــاج  ــود.وی تصری عاشــقانه ب
ــات  ــه ای مراع ــر لحظ ــلیمانی در ه ــم س قاس
حــدود شــرعی و اخالقــی را مطابــق فرمایشــات 
مقــام معظــم رهبــری داشــت و در ســخت ترین 
ــود کــه از او به عنوان  عرصه های ملــی، انســانی ب
ــود.  ــاد می ش ــرع ی ــدار و متش ــردی اخالق م م
ایــن دو وجــه او فرامــوش شــدنی نیســت؛ 
ــوده و در  چراکــه او شــاگرد حضــرت علــی)ع( ب
مکتــب او درنهایــت شــربت شــهادت را در رکاب 
ــان و  ــظ کی ــرای حف ســید و ســاالر شــهیدان ب
ارزش هــای نظــام جمهــوری اســالمی و 
آرمان هــای انقــالب نوشــید.وزیر فرهنــگ و 
ــه حــوزه احســان و  ــا اشــاره ب ارشــاد اســالمی ب
ــا زیســت و زندگــی شــهید حــاج  تطبیــق آن ب
ــوری از  ــی او تبل ــت: زندگ ــلیمانی گف ــم س قاس
ــی  ــاد ب ــط جه ــال در خ ــود و ۴۰ س ــان ب احس
وقفــه تــالش کــرد و در ایــن مســیر همــواره این 
مفهــوم را در نظــر داشــت کــه اگــر کاری خــوب 
ــام  ــز انج ــی نی ــه خوب ــد آن را ب ــام می ده را انج
دهــد. از حــرص بری بــود و همــواره پاســداری از 
آرمان هــای انقــالب و خــاک پــاک کشــور را چه 
در دوران دفــاع مقــدس و چــه در ســال های 

بعــد از آن ادای دینــی مهــم در راســتای 
ــی و اســالمی  ــردم انقالب ــرای م ــال خــود ب اعم
ــن  ــز در ای ــا نی ــت: م ــران می دانســت.وی گف ای
ــده  ــرای زن ــه ب ــم ن ــالش می کنی ــه ت وزارت خان
ــرای  ــام شــهید ســلیمانی کــه ب نگــه داشــتن ن
تکریــم احســان و تقوایــی کــه او چــه در زندگی 
ــه  ــه اش ب شــخصی و چــه در زندگــی جهادگون
تمــام ملــت آزادی خــواه جهــان و ازجملــه ملت 
شــریف ایــران آموخت.صالحــی افــزود: امســال 
نیــز کــه شــاهد چهلمیــن ســال آغــاز حماســه 
دفــاع مقــدس هســتیم اولیــن ســالی اســت که 
آن را بــدون شــهید ســلیمانی پــاس می داریــم. 
شــهید ســلیمانی با دفــاع مقــدس جــان گرفت 
و رشــادت جهادگونــه خــود را همــواره در 
ــالمی و  ــران اس ــای ای ــظ ارزش ه ــتای حف راس
ــه کار بســت. حیــات او  ــی و شــهدای آن ب انقالب
پربرکت تــر و نافذتــر ادامــه دارد و ایــن 
چهلمیــن ســال بــا نــام ســردار دل هــا معنایــی 

خاص پیدا می کند.
 ابعاد مختلف مکتب شهید سلیمانی 

هنرمندانه ترویج شود
ــه  ــام جمع ــه در اســتان و ام ــی فقی ــده ول نماین
کرمــان گفــت: جشــنواره تئاتر ســردار آســمانی 
ــان  ــه در جری ــی اســت ک ــم فرهنگ ــداد مه رخ
ــی  ــرات و برکات ــلیمانی ثم ــب س ــج مکت تروی
ــان  ــی رود جری ــع م ــه توق ــت ک ــد داش خواه
ــن  ــف ای ــاد مختل ــد در ابع ــور بتوان ــر کش هن

ــد. ــج کن ــه تروی ــب را هنرمندان ــگ و مکت فرهن
حجت االســالم حســن علیدادی ســلیمانی روز 
یکشــنبه در آییــن رونمایــی از پوســتر و انتشــار 
فراخــوان دومیــن جشــنواره ملــی تئاتر ســردار 
ــاد  ــی از ابع ــزود: : بخش ــان اف ــمانی در کرم آس
ــتادن در  ــال ایس ــارت از ۴۰ س ــب عب ــن مکت ای
ــی  ــوزی و مهربان ــهادت، دلس ــار و ش ــط ایث خ
ــی  ــتادن در راه و خط ــردم و ایس ــه م ــبت ب نس

ــرف اول را  ــت ح ــه در آن ادب و معرف ــت ک اس
مــی زنــد.وی بیــان کــرد: ۴۰ ســال مقاومــت در 
تبعیــت از امــام راحــل و مقــام معظــم رهبــری، 
بــه تصویــر کشــاندن تواضــع، ســادگی و در 
ــرز نشــناختن،  ــاع از ارزش هــای اســالمی م دف
دامنــه مقاومــت را گســترش دادن، جبهــه 
مقاومــت را ســر و ســامان دادن و در خدمــت 
ــب  ــر مکت ــاد دیگ ــودن از ابع ــردم ب ــالم و م اس

ــلیمانی اســت. س

جشنواره ملی تئاتر سردار آسمانی دی در 
کرمان برگزار می شود

ــتان  ــالمی اس ــاد اس ــگ و ارش ــرکل فرهن مدی
کرمــان گفــت: جامعــه فرهنگــی هنــری جــزو 
نخســتین گــروه هایــی بودنــد کــه بعــد از 
ــه  ــان برنام ــلیمانی در کرم ــردار س ــهادت س ش
ــد و در ســومین روز شــهادت  ــی اجــرا کردن های
ــن  ــوان نگی ــا عن ــه ب ــتین برنام ــان نخس ایش

ســلیمانی اجرا شــد.محمد رضــا علیــزاده افزود: 
امروز شــاهد توســعه و گســترش کار هنرمندان 
بــه دومیــن جشــنواره ملــی تئاتــر ســردار 
آســمانی هســتیم کــه قــرار اســت در کرمــان با 
ســه موضوع خیابانــی، صحنــه ای و نمایشــنامه 
ــالگرد  ــا س ــان ب ــاه و همزم ــی و در دی م نویس
شــهادت ســردار ســلیمانی برگــزاری جشــنواره 
ــنواره  ــرد: جش ــان ک ــت.وی بی ــم داش را خواهی
ــزار  ــر ســردار آســمانی در ۱۰ موضــوع برگ تئات
مــی شــود کــه شــامل ســردار آســمانی و مــردم 
داری، ســردار آســمانی و شــهدای مدافــع 
حــرم و غیرهاســت و تــا پایــان شــهریورماه 
ــت و  ــم داش ــار را خواهی ــی آث ــت و ارزیاب دریاف
ــا  ــار نمایشــنامه نویســی ت ــت آث فرصــت دریاف
ــنواره در دی  ــزاری جش ــت و برگ ــاه اس ــان م آب
ــاد  ــگ و ارش ــرکل فرهن ــد بود.مدی ــاه خواه م
اســالمی اســتان کرمــان اظهــار داشــت: عــالوه 
بــر جشــنواره تئاتــر، ۱۰ برنامــه در ســطح 
اســتانی، ملــی و بیــن المللــی تعریــف شــده که 
بــه ســتاد برگــزاری برنامــه هــای سردارســهید 
ســلیمانی در اســتان و کشــور ارائــه شــده و 
ــی  ــی ادب ــزه فرهنگ ــه جای ــن برنام ــم تری مه
ســردار ســلیمانی اســت.فراخوان این جشــنواره 
ــه ای،  ــش صحن ــه بخ ــال در س ــه امس ــی ک مل
خیابانــی و نمایشــنامه نویســی برگــزار خواهــد 
شــد بــه زودی توســط انجمــن تئاتــر انقــالب و 

ــد شــد. ــدس منتشــر خواه ــاع مق دف

ایرنا - بـه گفتـه رئیس سـازمان 
صنعـت ، معدن و تجارت اسـتان صمت

کرمـان روزانـه بطـور متوسـط 
۲۰۰ تا 3۰۰ هزار عدد ماسـک در این اسـتان 
نیـاز داریـم که هـم اکنـون بـا کمـک صنایع، 
بسـیج، سـپاه و سـمن ها توانسـتیم بـه تولید 
۲۰۰ هـزار عدد ماسـک دسـت یابیم و بـا این 

آمار تقریبا نیاز استان تامین شده است.
مهـدی حسـینی نـژاد روز یکشـنبه در گفـت 
و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا  افـزود: ایـن سـازمان 
خوشـبختانه بـا وجـود تمامـی چالش هـای 
حوزه صنایـع، معادن و بـازار، یکی از دسـتگاه 
هایـی اسـت کـه بـه صـورت ویـژه در مباحث 
کرونـا و تامیـن نیازهـای دانشـگاه هـای علوم 
پزشـکی و نیـاز مـردم کمـک داده و در حـال 
همـکاری اسـت و در ایـن راسـتا توانسـتیم 
واحدهایـی کـه ظرفیتـی انـدک بـرای تولید 
داشـتند را در حـوزه اقـالم بهداشـتی افزایش 

دهیـم.
وی ادامـه داد: همچنیـن از طریـق وزارت 
صنعـت، معـدن و تجـارت سـهمیه ۱۵۰ هزار 
عددی ماسک 9۵N و سـه الیه را برای استان 
دریافـت کردیم که بـا اولویـت دانشـگاه های 

علوم پزشـکی اسـتان کرمـان توزیع شـد.
حسـینی نـژاد  بـا بیـان اینکـه واحدهـای 
جدیـدی نیـز بـرای تولیـد ماسـک راه اندازی 
کردیم گفت: توانسـتیم با همـکاری واحدهای 
صنعتی، بسیج، سـپاه و سـمن ها تولید روزانه 

ماسـک را تا ۲۰۰ هزار عـدد افزایـش دادیم و 
با ایـن اقدام بخشـی قابـل توجه از نیاز اسـتان 

تامیـن می شـود.
وی تصریـح کـرد: در کنـار آن، واحدهـای 
بـزرگ از جملـه شـرکت مـس، گل گهـر، 
اتـاق بازرگانـی و اتـاق اصنـاف نیـز در 
تجهیـز بیمارسـتان هـا و کمـک بـه مـردم 
همکاری هـای خوبـی در جهـت کاهـش 
مسائل و مشـکالت کرونا داشـتند و امیدواریم 
بـا تـداوم کمـک هـای ایـن صنایـع و معـادن 
بتوانیـم بخشـی از مشـکالت مقابلـه بـا کرونا 

را رفـع کنیـم.
بـه تولیـد مـواد  بـا اشـاره  حسـینی نژاد 
ضدعفونـی کننـده در مقابلـه بـا کرونـا گفت: 
توانسـتیم روزانـه سـه هـزار لیتـر الـکل در 
اسـتان تولید کنیم و واحدهـای تولیدی تولید 
انواع مواد ضدعفونـی کننده را تـا ۵۰ هزار تن 
افزایـش دادنـد.وی افـزود: همچنیـن الـکل 
مـورد نیـاز را از اسـتان هـا وارد کردیـم کـه 
واحدها تولیدی بتوانند تولیـد مواد ضدعفونی 

کننـده را پیگیـری کننـد.
سخنگوی وزارت بهداشـت گفت: خوشبختانه 
تاکنـون ۱98 هـزار و 9۴9 نفـر از بیمـاران، 
بهبـود یافتـه یـا از بیمارسـتان ها ترخیـص 
شـده اند. همچنیـن 3۱36 نفـر از بیمـاران 
مبتـال بـه کوویـد ۱9 در وضعیـت شـدید این 

بیمـاری تحـت مراقبـت قـرار دارنـد.
سـیما سـادات الری اظهـار کـرد: تاکنون یک 

میلیون و 769 هزار و ۵۲۰ آزمایش تشـخیص 
کووید ۱9 در کشـور انجام شـده اسـت.

خوزسـتان،  اسـتان های  افـزود:  وی 
آذربایجان هـای غربـی و شـرقی، کردسـتان، 
کرمانشـاه، هرمـزگان، بوشـهر، خراسـان 
رضـوی و ایـالم در وضعیـت قرمـز قـرار 
دارنـد. همچنیـن اسـتان های تهـران، فارس، 
اصفهان، مازندران، همدان، زنجان، سیسـتان 
و بلوچسـتان، البـرز و لرسـتان در وضعیـت 

هشـدار قـرار دارنـد.
معـاون وزیـر بهداشـت گفـت: روزانـه ۱6۰ 
هـزار نفـر در دنیـا بـه بیمـاری کوویـد ۱9 
مبتـال می شـوند کـه ایـن آمـار 6۰ درصـد 

کل مبتالیـان در یـک مـاه اخیـر اسـت. ایـن 
نشـان می دهد کـه ابتال به ایـن بیمـاری روند 
افزایشـی در کل دنیـا دارد. نقـش مـردم در 
محـدود کـردن و مهـار ایـن بیمـاری، رعایت 
فاصله گـذاری فیزیکـی، شست وشـوی مداوم 
دسـت ها بـا آب و صابـون و بـه خصـوص 
اسـتفاده از ماسـک بـرای همـه مـردم اسـت.

وی بیـان کـرد: اسـتفاده از ماسـک در همـه 
شـهرها بـا وضعیـت قرمـز و وضعیت هشـدار 
اجبـاری اسـت. از مـردم می خواهیـم از 
تجمع هـا و سـفرهای غیرضـروری خـودداری 
کنند تـا بتوانیم به کمـک هم، زنجیـره انتقال 

ویـروس کرونـا را متوقـف کنیـم.

پوستر دومین جشنواره ملی تئاتر سردار آسمانی 
در کرمان رونمایی شد

رئیس سازمان صمت:

 کرمان در تامین اقالم بهداشتی مقابله با کرونا مشکلی ندارد

گزارش
ایرنا

برخورد قاطع با برهم زنندگان 
نظم در فضای حقیقی و مجازی

دادســتان عمومــی و انقــالب شهرســتان رفســنجان گفــت: بــا 
ــی  ــای حقیق ــه در فض ــت جامع ــم و امنی ــدگان نظ ــم زنن بره
ــا  ــع ب ــود.برخورد قاط ــورد می ش ــت برخ ــا قاطعی ــازی ب و مج
برهــم زننــدگان نظــم در فضــای حقیقــی و مجازیبــه گــزارش 
ــوان از  ــگاران ج ــگاه خبرن ــای باش ــتان ه ــروه اس ــگار گ خبرن
ــت: از  ــنجان گف ــتان رفس ــواری دادس ــان شهس ــان، ایم کرم
ــی  ــی دولت ــع از اراض ــزار و 3۱3 مترمرب ــال ۱۲۵ ه ــدای س ابت
محــدوده شــهر رفســنجان رفــع تصــرف شــده اســت.او افــزود: 
ــان دادســرای  ــروز قضــات و کارکن ــه ام ــا ب ــاه 98 ت از اول تیرم
رفســنجان ۲۲ هــزار و 767 پرونــده رســیدگی کردنــد.او 
ــنجان را  ــرای رفس ــی در دادس ــک اوراق قضای ــالغ الکترونی اب
ــی از سیاســت های  ــار داشــت: یک ــرد واظه ــر ک ــاالی 9۰ ذک ب
ــی در  ــاق کن ــاد و کارچ ــری از فس ــرای جلوگی ــه ب ــوه قضایی ق
دســتگاه قضایــی، راه انــدازی ســامانه های الکترونیکــی از 
ــه ســال جهــش تولیــد و  جملــه ســامانه ثنــا بود.شهســواری ب
حمایــت از مشــاغل اقتصــادی اشــاره کــرد و گفــت: بــا حمایت 
قــوه قضاییــه و تشــکیل کارگــروه رفــع موانــع تولیــد در 
ــد چــرخ  ــه ارون ــی کارخان ــز اســتان از تعطیل دادگســتری مرک
ــا در  ــرایط کرون ــه ش ــنجان ب ــتان رفس ــری شد.دادس جلوگی
ــن دســتور  ــن رابطــه چندی ــزود:در ای ــرد و اف کشــور اشــاره ک
ــکان  ــه ام ــلوغی ک ــاط ش ــا و نق ــد از بانک ه ــی و بازدی قضای
ــان  ــت.او بی ــده اس ــادر ش ــت ص ــود داش ــروس وج ــار وی انتش
ــاری  ــی دادی ــعب تحقیق ــنجان دو ش ــرای رفس ــرد: در دادس ک
ــدازی شــده و ۴  ــه پرونده هــا راه ان ــرای رســیدگی ســریع تر ب ب
ــه شــده است.دادســتان  ــه ایــن مجموعــه اضاف نفــر کارمنــد ب
ــه اینکــه بیــش از ۱۵ درصــد جمیعــت  ــا اشــاره ب رفســنجان ب
ــنجان  ــت: رفس ــرده، گف ــدا ک ــش پی ــنجان کاه ــری رفس کیف
ــت  ــه دس ــری ب ــت کیف ــش جمعی ــتان در کاه ــه اول اس رتب

آورده اســت.

دبیــر کمیســیون برنامه ریــزی، هماهنگــی و نظــارت بــر 
ــط ۲83  ــت: کشــف و ضب ــان گف قاچــاق کاال و ارز اســتان کرم
ــزان کاالی قاچــاق مشــکوفه  ــن شــیر خشــک بیشــترین می ت
ــیر  ــه از مس ــوده ک ــان ب ــال در کرم ــدای امس ــاه ابت ــه م در س
کرمــان به ســمت سیســتان و بلوچســتان و کشــورهای شــرقی 
ــارس  ــزاری ف ــزارش خبرگ ــت.به گ ــوده اس ــال ب ــال انتق در ح
ــه  ــاره ب ــا اش ــری ب ــت خب ــی در نشس ــواد صادق ــان، ج از کرم
ــر  ــالمی در ۱۲ تی ــالب اس ــم انق ــر معظ ــان رهب ــدور فرم ص
مــاه 8۱ مبنــی بــر مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز اظهــار داشــت: 
توصیــف پدیده هــای قاچــاق در فرمــان رهبــر معظــم انقــالب، 
ــودن خطــر ایــن پدیــده شــوم اســت  ــزرگ ب ــودن و ب جــدی ب
ــرار  ــتغال ق ــر اش ــرمایه گذاری و ام ــد و س ــر تولی ــه در براب ک
ــزی، هماهنگــی و نظــارت  ــر کمیســیون برنامه ری می گیرد.دبی
بر قاچــاق کاال و ارز اســتان کرمان رســالت ســتاد و کمیســیون 
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز را جدیــت همــه دســتگاه های عضو 
در مبــارزه بــا ایــن پدیــده شــوم دانســت و بیــان کــرد: ضمــن 
ــم  ــودن و حک ــی ب ــالب و بحــث قانون ــر معظــم انق ــد رهب تاکی
ــودن  ــرعی ب ــث ش ــاق کاال، مبح ــا قاچ ــارزه ب ــی در مب حکومت
ــر در  ــات موث ــت.صادقی از اقدام ــر داش ــد مدنظ ــم بای آن را ه
ــاق کاال و  ــوزه قاچ ــه در ح ــوه قضائی ــد ق ــی جدی دوره مدیریت
ارز اشــاره کــرد و گفــت: عــزم جــدی مبــارزه بــا قاچاقچیــان و 
ــزه  ــا انگی ــا در دســتور کار اســت ت ــرای آنه ــش ریســک ب افزای

ــم. ــا بگیری ــب را از آنه و ترغی

روح اهلل خواجویــی سرپرســت ســازمان 
ــاره  ــا اش ــان ب ــهرداری کرم ــتان های ش آرامس
ــته  ــال گذش ــای سه س ــن پروژه ه ــه مهم تری ب
ســازمان آرامســتان ها گفــت: نصــب نرم افــزار جامــع 
ــل  ــا و تکمی ــن گوی ــدازی تلف ــتان ها، راه ان ــت آرامس مدیری
ــخوان  ــب پیش ــا نص ــازمان ب ــرش س ــد پذی ــز واح و تجهی
ــوات،  ــوص ام ــرش درخص ــتم پذی ــدن سیس ــزه ش و مکانی
ــت. ــته اس ــال گذش ــده در سه س ــات انجام ش ــه اقدام ازجمل

او افــزود: ســاخت دوهــزارو ۲۴۰ قبــر طبقاتــی بــا مشــارکت 
کادر امانــی شــهرداری، اضافــه کــردن فضــای اداری 
ــی خــارج  ــذاری حمــل متوف ــع، واگ ــراژ ۱۰۰ مترمرب ــه مت ب
از شــهر بــه بخــش خصوصــی، رنگ آمیــزی و به ســازی 
ــازمان  ــات س ــر اقدام ــال خانه از دیگ ــط غس ــا و محی دیوار ه

ــت. ــوده اس ــر ب ــال اخی ــه س ــتان ها در س آرامس
سرپرســت ســازمان آرامســتان های شــهرداری کرمــان 
افــزود: اجــرای آب نمــا در دو نقطــه از گلــزار شــهدا، 
ســاماندهی قطعــۀ محــرم یــک، دو و ســه وهمچنیــن 
قطعه هــای مســجد صاحب الزمــان )عــج(، ســاخت 
۱۲ چشــمه ســرویس بهداشــتی جنــب گلــزار شــهدا، 
ســاخت میــدان ورودی مســجد صاحب الزمــان )عــج(، 
ــت  ــت درخ ــت کاش ــاری جه ــوی آبی ــاده رو و ج ــاد پی ایج
ــری از  ــش دیگ ــازان، بخ ــۀ جانب ــل قطع ــاماندهی کام و س

کار هــای انجام شــده توســط ایــن ســازمان اســت.
خواجویــی بیــان داشــت: طراحــی و اجــرای قبــور ســه طبقه 
و پیش ســاخته، پیگیــری انجــام ممیــزی آرامســتان، اجرای 
ســرویس بهداشــتی در پارکینــگ گلــزار شــهدا بــا همــکاری 
ــع  ــراژ 6۰ مترمرب ــه مت ــه ب ــاخت نمازخان ــهید، س ــاد ش بنی
ــت  ــاز می ــکوی نم ــاخت س ــوان و س ــاغ رض ــۀ ب در مجموع
ــای  ــری از پروژه ه ــش دیگ ــع، بخ ــول 3۵۰ مترمرب ــه ط ب

ــت. ــده اس اجراش
او همچنیــن بــه پروژه هــای در دســت اقــدام ســازمان 
آرامســتان ها اشــاره کــرد و گفــت: ســاخت آرامســتان جدید 
بــه مســاحت ۴۰۰ هکتــار، تأمین بــرق و آب ُشــرب، ســاخت 
ــاخت ۵۰  ــع و س ــاحت ۱۰۰۰ مترمرب ــه مس ــال خانه ب غس
هــزار قطعــه قبــر طبقاتــی از اقدامــات در حــال انجــام ایــن 

ــازمان اســت. س
سرپرســت ســازمان آرامســتان های شــهرداری کرمــان 
افــزود: ایجــاد مراکــز تجاری، ســاخت ســالن های ســوگواری 
ــه  ــی ب ــع و ممیــزی آرامســتان فعل ــراژ ۱۰۰۰ مترمرب ــه مت ب
ــار از دیگــر برنامه هــای در دســت  مســاحت حــدود ۲۲ هکت

ــدام اســت. اق

ایسـنا- رییس مجمع نمایندگان اسـتان کرمان 
همچنین خواسـتار بودجه ویژه و خـاص وزارت 
نفـت بـه اسـتان کرمـان شـد و گفـت: چنانچه 
ظرف مـدت 3 مـاه وضعیت اسـتان کرمـان در رابطه بـا تامین 
بودجـه الزم تعییـن و تکلیـف نشـود، سـوال از وزیـر نفـت در 
دسـتور کار مجمع نمایندگان اسـتان کرمان قرار خواهد گرف
شـهباز حسـن پـوردر نشسـت  نشسـت مجمـع نماینـدگان 
اسـتان کرمان بـا مدیر کل شـرکت گاز اسـتان جهت بررسـی 
پروژه هـای شـرکت گاز با اشـاره به اهمیـت نعمـت گاز افزود: 
گاز سـوختی پاک و ارزان است و پیشران توسـعه صنعت و می 
تواند عامل اصلی تحقـق پیام مقام معظم رهبـری در خصوص 
جهش تولید و اشـتغال زایـی جوانان در اسـتان کرمان باشـد.
حسـن پور افـزود: با توجـه به ملـی بـودن بودجه شـرکت گاز 
اسـتان، سـرمایه گذاری شـرکت گاز اسـتان در کرمان و ایجاد 
زیرسـاختهای الزم فرصتی اسـت که اگر از دسـت بـرود باعث 

سـرازیر شـدن این بودجه به سـایر اسـتان ها خواهد شـد.
رییس مجمـع نماینـدگان اسـتان کرمان همچنین خواسـتار 
بودجـه ویـژه و خـاص وزارت نفـت بـه اسـتان کرمـان شـد و 
اظهار کـرد: چنانچه ظرف مـدت 3ماه وضعیت اسـتان کرمان 
در رابطه بـا تامین بودجـه الزم تعیین و تکلیف نشـود، سـوال 
از وزیر نفـت در دسـتور کار مجمـع نمایندگان اسـتان کرمان 

قـرار خواهـد گرفت.
نماینـده مـردم سـیرجان و بردسـیر در خانـه ملت خواسـتار 
حمایت فرمانداران، شـهرداران، بخشـداران و دهیاران اسـتان 
کرمـان از پـروژه های شـرکت گاز اسـتان شـد و خاطر نشـان 
کرد: پروژهـای های عام المنفعه گاز رسـانی تاثیر مسـتقیم بر 

اشـتغال اسـتان دارند.

مدیـرکل راه و شـهر سـازی جنـوب کرمـان در حاشـیه بازدیـد 
نماینـده پنـج شهرسـتان جنـوب کرمـان در مجلـس شـورای 
اسـالمی از بزرگـراه جیرفـت – فاریـاب – زیارتعلـی، از سـاخت 
۵ کیلومتـر خبـر داد. قطعـه اول ایـن بزرگـراه بـه طـول۱۴/
بـه گـزارش پایـگاه خبـری وزارت راه و شهرسـازی، محمـد 

سـاردویی،گفت : طول کل مسـیر جیرفـت- فاریـاب - زیارتعلـی ۱۰۵ کیلومتر می باشـد که 
۵/۱۴ کیلومتـر آن در فـاز اول از بخـش بلـوک بـه سـمت فاریاب بـا اعتبـاری به مبلـغ ۱۰۰ 
میلیـارد ریـال در حال سـاخت اسـت.وی اظهار داشـت : ایـن محور یکـی از پرترافیـک ترین 
راههـای جنـوب کرمـان مـی باشـدکه درطـول مسـیر آن روسـتاها و مکانهای سـکونتگاهی 
متعدد قـرار گرفته و از شـهرهای بلـوک و فاریاب عبـور کرده و بـه بخش رودخانه شهرسـتان 

رودان درحـوزه اسـتحفاظی اسـتان هرمـزگان خواهـد رسـید.

ساخت ۵/1۴کیلومتر از بزرگراه 
جیرفت – فاریاب سرپرست محیط زیست شهرستان فهرج گفت: یک قالده گربه 

جنگلی کمیاب در زیستگاهش در فهرج رهاسازی شد.رها 
سازی یک قالده گربه جنگلی در فهرجبه گزارش خبرنگار گروه 
استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: محمدرضا 
غالمرضایی سرپرست محیط زیست شهرستان فهرج گفت: یک 
قالده گربه جنگلی که در استخر آب کشاورزی در روستای دشت 
آباد بخش مرکزی فهرج گرفتار شده بود توسط نیرو های آتش 
نشانی فهرج و یگان حفاظت محیط زیست فهرج زنده گیری 
شد.غالمرضایی افزود: این گربه جنگلی پس از تیمار و اطمینان از 
سالمت کامل در زیستگاه طبیعی خود توسط یگان محیط زیست 
فهرج رها سازی شد .گربه جنگلی گونه حمایت شده و در حال 
انقراض است و زیستگاه این جانور در اکثر مناطق ایران میباشد و 

دشت های کویر فهرج نیز زیستگاه این گربه جنگلی است.

رها سازی یک قالده گربه 
جنگلی در فهرج

رییس دادگستری رفسنجان گفت: عزم قوه قضائیه در رفع موانع تولید و مبارزه با مفاسد 
اقتصادی جدی است.رفسنجان رتبه اول کاهش جمعیت کیفری زندان هابه گزارش خبرنگار 
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، حجت االسالم مهدی پورمحمدی 
رییس دادگستری رفسنجان گفت: عزم قوه قضائیه در رفع موانع تولید و مبارزه با مفاسد 
اقتصادی جدی و رویکردمان در سال های اخیر حمایت جدی از تولید و اقتصاد بوده است.

او افزود: آیت اهلل رییسی اولین مقام ریاست قضایی است که از نزدیک با مشکالت بخش های 
خصوصی از جمله )هپکو، خودروسازی و…( ورود کرده است و در سال جهش تولید برای 
حمایت از مردم و تولید کنندگان گام های اساسی برداشته است.او در ادامه با بیان اینکه 
فرهنگ، اولویت بلند مدت و اقتصاد، اولویت کوتاه مدت ایران است، افزود: با تدابیر ارزنده 
ریاست قوه قضائیه در طول این مدت بیش از ۵۰۰ کارخانه و بنگاه های کوچک و بزرگ 
اقتصادی در کشور از حالت تعطیلی درآمده است که یکی از آن ها کارخانه اروند چرخ )تولید 
رینگ ماشین( در رفسنجان با ۲۵۰ نیرو بود که بنا به دالیلی از جمله بدهی بانکی رو به 
تعطیلی می رفت و با ورود قوه قضائیه این مشکالت حل و کارخانه به فعالیت خود ادامه داد.

رفسنجان رتبه اول در کاهش جمعیت 
کیفری زندان ها

معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان کرمان با اشاره به مشکالت کمبود مرغ گرم در 
بازار گفت: توزیع مرغ منجمد با نرخ دولتی تا ثبات بازار در 
این استان ادامه دارد.سینا خسروی روز یکشنبه در گفت و 

گو با خبرنگار ایرنا افزود: مرغ گرم تولیدی داخل استان از امروز در بازارهای کرمان عرضه 
می شود.وی اظهار داشت: با وجود توزیع مرغ منجمد، کمبودهایی در تامین گوشت 
مرغ گرم استان کرمان مشاهده می شود و دولت برای رفع این مشکل مرغ منجمد را با 
قیمت مصرف کننده ۱3 هزار و ۵۰۰ تومان به بازار عرضه کرده است.معاون امور بازرگانی 
و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان ادامه داد: استان های 
همجوار به عنوان تامین کنندگان اصلی درصدد افزایش قیمت مرغ هستند و می خواهند 

قیمت را تا ۱9 هزار تومان برسانند.

توزیع مرغ منجمد تا ثبات بازار استان
ادامه دارد

مدیر جهاد کشاورزی منوجان گفت: برداشت خیار گرمک 
از سطح ۴۰۰ هکتار از مزارع منوجان آغاز  شده است و پیش 
بینی می شود تا مرداد ماه بیش از ۱۰ تن محصول روانه بازار 
شود.کورش امیر میجانی مدیر جهاد کشاورزی منوجان در 
گفت وگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 

از کرمان، گفت: در سال زراعی 99 بیش از ۴۰۰ هکتار زمین زراعی به کشت محصول گرمک 
اختصاص دارد که برداشت این محصول از اواخر خرداد در منوجان آغاز و تا مرداد ماه ادامه 
دارد.او افزود: به دلیل عدم استفاده زارعین از ارقام اصالح شده عملکرد این محصول پایین 
و به طور متوسط ۱۰ تن در هکتار پیش بینی میشود.مدیر جهاد کشاورزی منوجان گفت: 
بیشتر گرمک تولید شده در منوجان به شهر های اطراف و استان های همجوار مثل هرمزگان 

و سیستان و بلوچستان حمل و به فروش می رسد.

آغاز برداشت میوه گرمک 
در گرمای منوجان

ساخت بیش از 2۰۰۰ قبر 
طبقاتی در کرمان

اختصاص بودجه ویژه و خاص 
وزارت نفت به استان کرمان

خبر

خبر

کشف 283 تن شیر خشک 
قاچاق از ابتدای امسال 

در کرمان

خبرخبرخبر

معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت 
اســتفاده از ماســک  را ارزان تریــن و 
ــه  ــال ب ــگیری از ابت ــن راه در پیش موثرتری
ــت:  ــال گف ــن ح ــد و در عی ــا خوان کرون
ــن  ــر واکس ــاه دیگ ــا دو م ــر ت ــی اگ حت
ــود  ــد ش ــکا تولی ــا و آمری ــا در اروپ کرون
کــه نمی شــود، امــا ایــن واکســن تــا 
یــک ســال دیگــر بــه دســت مــا نخواهــد 
رســید.به گــزارش ایســنا، دکتــر علیرضــا 
ــدن  ــاری ش ــه اجب ــاره ب ــا اش ــی ب رییس
ــی،  ــن عموم ــک در اماک ــتفاده از ماس اس
ــی  ــیار مهم ــائل بس ــی از مس ــت: یک گف
ــث  ــد، بح ــت کنن ــد رعای ــه بای ــه هم ک
فاصله گــذاری فیزیکــی و اســتفاده از 
ــم  ــل ه ــه از قب ــه البت ــت ک ــک اس ماس
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــود. منته ــده ب ــالم ش اع
خیــز بیمــاری کــه در کشــور آغــاز شــده 
و عــدم رعایــت پروتکل هــا از ســوی 
ــی  ــایی برخ ــان و بازگش ــی هموطن برخ
از مراکــز تجمعــی ماننــد ســالن ها و ... 
ــه گــذاری و  ــاز اســت کــه فاصل حتمــا نی
اســتفاده از ماســک را داشــته باشــیم.
ــتفاده از  ــردن اس ــاری ک ــزود: اجب وی اف
ــه  ــه نوعــی احتــرام گذاشــتن ب ماســک ب
ســالمتی طــرف مقابــل اســت. بــا توجــه 
ــا  ــون در دنی ــه تاکن ــی هایی ک ــه بررس ب
انجــام شــده و بــا توجــه بــه شــیوه انتقال 
ویــروس، اســتفاده از ماســک یکــی از 
ــای  ــن راه ه ــن و ارزان قیمت تری موثرتری
پیشــگیری از انتقــال ویــروس اســت؛ 
ــک  ــر از ماس ــر دو نف ــه اگ ــوری ک ــه ط ب
اســتفاده کننــد، حتــی اگــر یکــی از آنهــا 
مبتــال باشــد و در برابــر فــردی قــرار 
بگیــرد کــه ســالم اســت، بســته بــه نــوع 
ماســک می توانــد بیــن 8۵ تــا 9۵ درصــد 
محافظــت انجــام دهد.رییســی ادامــه 
ــک  ــوان ی ــه عن ــک ب ــن ماس داد: بنابرای
ــد  ــت می توان ــاده و ارزان قیم ــیله س وس
ــادی  ــای اقتص ــت ه ــام فعالی ــرای انج ب
ــک  ــیار کم ــره بس ــی روزم ــه زندگ و ادام

ــد. ــده باش کنن

بررسی مفاد تفاهم نامه 
چهار جانبه فوریت ها در 

بهزیستی استان
اولین جلسـه نقد و بررسـی مفـاد تفاهم 
نامـه چهـار جانبـه فوریـت ها بـا حضور 
مدیـر کل ، معـاون امـور اجتماعـی 
وکارشناسان سـتادی بهزیستی استان ، 
مشاور امور سـتادی و اجتماعی دانشگاه 
معاونـت  جانشـین  پزشـکی،  علـوم 
اجتماعی فرماندهـی انتظامی اسـتان و 
رییـس گـروه امـور شـوراها اسـتانداری 
در حوزه مدیریت بهزیسـتی برگزار شـد 
.بـه گـزارش روابـط عمومی بهزیسـتی 
اسـتان کرمان عبـاس صـادق زاده مدیر 
کل بهزیسـتی بـا تشـریح مشـکالت و 
چالـش هـای پیـش رو مرکـز اورژانـس 
اجتماعـی در خدمـت رسـانی بـه موارد 
ارجاعی به ایـن مرکز ، گفت : بهزیسـتی 
وظیفـه دارد قبـل از مداخلـه انتظامـی 
، قضایی بـا مداخلـه روانـی – اجتماعی 
مسـائل اجتماعـی را کنتـرل کنـد و 
کاهش دهـد که بـرای رسـیدن بـه این 
نتیجـه بـه همـکاری سـایر سـازمان ها 
و شـرکاء اجتماعـی نیازمنـد اسـت .وی 
همکاری بین بخشـی بـا دانشـگاه علوم 
پزشـکی ، نیروی انتظامی و سـایر بخش 
هـا را بـرای پیشـگیری از آسـیب هـای 
اجتماعـی ضروری دانسـت و بر بررسـی 
و بازبینی تفاهم نامـه چهارجانبه فوریت 
هـا تاکیـد کـرد .علیرضـا وحیـد زاده 
معـاون امـور اجتماعـی بهزیسـتی بـا 
مهـم توصیـف کـردن مداخله بـه موقع 
و موثـر را برای سـاماندهی آسـیب های 
اجتماعـی مهـم توصیـف کـرد اظهـار 
داشـت : در صـورت حضـور بـه موقـع 
اورژانـس اجتماعـی در موقعیـت هـای 
سـخت و همـکاری سـایر سـازمان هـا 
، پـی آمدهـای اجتماعـی ایـن مسـائل 
کاهـش یافتـه و در هزینه کـردن منابع 
صرفـه جویـی مـی شـودگفتنی اسـت 
بـرای اجـرای هـر چـه بهتـر مداخـالت 
اورژانـس اجتماعی که تلفیقـی از مراکز 
مداخلـه در بحـران، خـط ۱۲3 اورژانس 
اجتماعـی، تیـم خدمـات سـیار و پایگاه 
خدمـات اجتماعـی اسـت ، تفاهـم نامه 
همکاری بهزیسـتی بـا فوریت پزشـکی 
۱۱۵ ، فوریـت پلیـس ۱۱۰ و آتـش 
نشـانی۱۲۵ تحـت مدیریـت اداره کل 
امورشـهری وشـوراهای اسـتانداری در 
دسـتور کار بررسـی وامضـا نهایـی قرار 
دارد .اولیـن جلسـه بررسـی و بازبینـی 
مفاد تفاهم نامـه چهار جانبـه فوریت ها 
در بهزیسـتی اسـتان کرمان برگزار شد.

توجه به حقوق کودکان، در بسیاری از 
مواقع حلقه مفقوده جامعه ما است، گزارش

حقوقی که نادیده گرفتن آن می تواند 
ضربه مهلکی به آینده کودکان وارد کند، در بسیاری از 
مواقع این بی توجهی به حقوق کودک از نا آگاهی 
بزرگساالن جامعه ناشی می شود، بزرگساالنی که خود 
در کودکی از حقوقی محروم بوده و نسبت به وجود این 
حقوق آگاه نبوده اند، توجه به حقوق کودکان یکی از  
مسیرهای توسعه و پیشرفت هر کشوری است  در 
جامعه ای که کودکان آن هم لحاظ روانی و هم جسمی 
سالم باشند ، بی شک می توان نسبت به آینده امیدوار 
تر بود، چندی پیش عالم زاده شهردار، از پایلوت شدن 
کرمان به عنوان»شهر دوستدار کودک« گفت، اقدامی 
که می تواند در مسیر احقاق حقوق کودکان باشد، او 
گفته بود، رفع نیازهای شهری کودکان به صورت ویژه 
در دستور کار قرار گرفته و در تمامی پروژه های شهری، 
پیگیری  می شود. به گفته عالم زاده، »شهر دوستدار 
کودک«، شهری است که در راستای توسعه، 
مناسب سازی و بسترسازی از منظر کالبدی و اجتماعی 
شهر برای فعالیت کودکان تالش  کند تا کودکان 
منطبق با نیازهای خود در شهر زندگی کنند. برای  
دانستن جزییات این طرح با کارگر مسوول دبیرخانه 
شهر دوستدار کودک در شهرداری کرمان به گفتگو 

نشستیم..
هیچ  کودکی نباید در جامعه رها شود

کارگر مسوول دبیرخانه شهر دوستدار کودک 
می گوید: طرح شهرهای دوستدار کودک در دنیا 
از سال ۱996 پایه گذاری شده اند و اجرایی شدن 
این طرح به این دلیل  بود که در برنامه ریزی و 
سیاست گذاری ها توجه به کودک اتفاق بیفتد و 
معیارهای قابل قبول برای  تبدیل شدن  شهرها 
به  شهر دوستدار کودک را  یونیسف به عنوان  نهاد 
حامی حقوق کودکان  اعالم می کند. وی ادامه داد: 
شهرداری  به عنوان  مرکز ثقل در شهرها  متولی  
این اقدام فرهنگی، اجتماعی می شود.   یونیسف 
چندین بند را برای ایجاد شهر دوستدار کودک 

مشخص کرده است  مانند  توجه به امنیت زندگی 
کودکان در شهر، کودک باید در شهری زندگی کند 
که در آن آسیب های روانی و اجتماعی به حداقل 
برسد، کودک باید تحت مراقبت باشد و هیچ  
کودکی نباید در جامعه رها شود.  مدیر امور بانوان و 
خانواده شهرداری کرمان ادامه داد: مورد بعدی در 
دسترس بودن خدمات برای کودکان است به طور 
مثال کودکان باید به خدمات آموزشی دسترسی 
کامل داشته باشند و همچنین کودک تجربه  
مشارکت در یک سری اقدامات را به دست بیاورد و 

فرصت برابری برای آموزش داشته باشد.
  فضاهای استاندارد برای کودکان

 کارگر می گوید: یکی دیگر از موارد تایید شده از 
طرف یونیسف برای  شهر دوستدار کودک، قابل 
دسترس بودن فضاهای سبز  و مکان هایی برای بازی 
ان هم به میزان استاندارد است. به گفته کارگر سال 
گذشته دستورالعملی از سمت وزارت کشور به همه 
شهرداری های کشور ابالغ شد که دبیرخانه های 
شهرهای کودک را تشکیل بدهند، بالطبع در کرمان  
هم این دبیرخانه  تشکیل شد. کارگر یادآور شد: 
بعد از ایجاد دبیرخانه ما گزارشی از وضعیت شهر  به 
همراه درخواست برای  پایلوت شدن شهر دوستدار 
کودک را به وزارت خانه ارسال کردیم  از بین ۱۵3 
شهر که درخواست داده بودند، 7۵  شهر انتخاب 
شده و وارد کمیته ارزیابی  شدند، از بین   7۵ شهر، 
۴۵ شهر انتخاب شدند و از بین ۴۵  شهر، ۱۲ شهر به 
عنوان  پایلوت  شهر دوستدار کودک انتخاب شدند.   
. کارگر می گوید:  بعد از آنکه دستور العمل های شهر 
دوستدار کودک به ما ارسال شد شورای سیاست 
گذاری  را تشکیل دادیم  که شامل چندین نهاد  است 
که در این مبحث باید مشارکت داشته باشند مانند 
بهزیستی و آموزش و پرورش،این شورا دو جلسه را 
تشکیل داده است. کارگر اعالم کرد: در این جلسه 
مصوب شد که  تا پایان سال و تا فروردین سال آینده، 
۵ پارک تخصصی با موضوعیت کودک احداث  به 
بهره برداری برسد و یکی از این پارک ها مخصوص 

کودکان با نیاز های ویژه باشد.
   انتخاب کرمان از بین 1۵3 شهر

کارگر تاکید کرد: شهرداری کرمان پیش از این هم 

در زمینه کودک فعال بوده است اما  برای این طرح 
سازوکار یونیسف به این شکل است که برای طرح 
هایش، باید یک ساختار منسجم جداگانه به همراه 
بودجه جدا در نظر گرفته شود مدیر امور بانوان 
شهرداری کرمان با اشاره به برگزاری کارگاه های 
آموزشی  در راستای  عملیات های اجرایی  شهر 
دوستدار کودک گفت: در این کارگاه ها به مدیران 
شهری استانداردهایی که باید رعایت شود، آموزش 
داده می شود. وی ادامه داد: برای  ورود به این طرح 
یک تفاهم نامه  سه جانبه بین شهرداری کرمان ، 
یونیسف و وزارت کشور بسته می شود و یونیسف 
پروتکل ها ی مورد نظر خود را برای اجرا  در اختیار  
ما   قرار دهد تا  بر اساس آن برنامه ریزی کنیم .  به 
گفته کارگر 38 درصد جمعیت کرمان زیر ۱9 سال 
هستند و باید بر اساس این جمعیت سرانه فضای 
سبز مشخص شود و در شهر دوستدار کودک باید 
این سرانه بر اساس نظر یونیسف باشد.  کارگر ادامه 
داد: در طرح شهر دوستدار کودک،  ما چند موضوع 
را دنبال می کنیم،  ابتدا حرکت به سمت فضاهای  

کودک محور تخصصی است.

تبدیل کردن  کرمان به مقصد گردشگری
  مورد بعدی ایمن سازی معابر برای کودکان است  به 
طور مثال  تا ۵۰۰ متری اطراف مدارس باید ایمن 
سازی شود.   کارگر می گوید:  بر اساس این طرح در 
سال اول ما باید وضعیت کنونی شهر را مورد تحلیل 
قرار دهیم تا بتوانیم هدف گذاری کنیم ،  مرحله بعد 
یک برنامه دو سه ساله ای است که باید طرح عملیاتی 
cfc ارتقا شهر های دوستدار کودک  اجرا شود و در 
نهایت پایش  و ارزیابی صورت می گیرد که حدود ۱8 
تا ۲۴ ماه طول می کشد  و در صورت تایید نشان زرد 
cfc   را دریافت  می کنیم،  وی ادامه داد: داشتن این 
نشان بسیار اهمیت دارد و  و شهر هایی که این نشان را 
دارند ، جز مقاصد گردشگری و به عنوان شهر های امن 
شناخته می شوند. کارگر  هم چنین در پایان یادآور 
شد: در راستای این طرح  مالکین واحد های تجاری که 
بتوانند  در امالک خود فضاهای تفریحی و بازی برای 
کودکان ایجاد کند  مشمول تخفیفات ویژه شهرداری 
می شوند البته  هدف ما این است که این اقدام را اجباری 
کنیم  به طور مثال هر ملک تجاری ملزم شود که فضایی 

برای مادر و کودک داشته باشد.

کرمان؛ شهر دوست دار کودک
* مدیر امور بانوان شهرداری کرمان: از بین ۱۵3 شهر، کرمان به عنوان پایلوت »شهر دوست دار کودک« انتخاب شد

* شهری که نشان cfc  »شهر دوست دار کودک« را داشته باشد به عنوان شهر امن معرفی و مقصد گردشگری می شود

  نجمه سعیدی
دبیر تحریریه

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
علوم

کرمان گفت: تعداد محدودی در پزشکی
حد چهار شهرستان در استان 
کرمان در هفته جاری دارای وضعیت زرد شده 
اند که با توجه به شکننده بودن وضعیت و اینکه 
دائم تغییر می کند، نشان می دهد زنجیره 
انتقال کرونا در استان در گردش است؛ عمدتا 
در جنوب استان بود و اکنون دارد به نقاط 
شمالی و خوش آب و هوا و گردشگری 
شهرستان ها منتقل می شود.دکترمهدی 
شفیعی در گفت و گو با ایسنا درباره وضعیت 
شیوع کرونا در استان کرمان اظهار کرد: به نظر 
می رسد در استان کرمان در ادامه موج اول 
افزایش موارد ابتال به کرونا را داریم و این هفته 
اگر رصد بکنیم، احتماال داریم موج دوم را 
تجربه می کنیم.وی افزود: به لحاظ شاخص 
های وزارت بهداشت، هفته گذشته تمام 
شهرستان های استان کرمان دارای وضعیت 
قرمز بودند و هفته جاری اکثر شهرستان ها 
قرمز و نارنجی هستند که نارنجی یعنی پرخطر 
و قرمز یعنی بسیار پرخطر.شفیعی تصریح کرد: 
تعداد محدودی در حد چهار شهرستان در 
استان کرمان در هفته جاری دارای وضعیت 
زرد شده اند که با توجه به شکننده بودن 
وضعیت و اینکه دائم تغییر می کند، نشان می 
دهد زنجیره انتقال کرونا در استان در گردش 
است؛ عمدتا در جنوب استان بود و اکنون دارد 
به نقاط شمالی و خوش آب و هوا و گردشگری 
شهرستان ها منتقل می شود.سخنگوی 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان بیان کرد: این 
وضعیت نشان می دهد مردم خودشان رعایت 
نمی کنند، فاصله گذاری فیزیکی را و اینکه اگر 

بیمار هستند تردد غیرضروری نداشته باشند و 
نظافت دست و شرکت در تجمعات؛ این نکات 
خیلی مهم و کلیدی است و مردم باید رعایت 
کنند.وی اظهار کرد: در بحث استفاده از ماسک 
اکنون به نظر می آید استفاده عمومی از ماسک 
در فضاهای عمومی و خارج از منزل برای 
پیشگیری از بیماری کمک کننده است.شفیعی 
درباره پیش بینی وضعیت استان کرمان در 
نیمه دوم امسال عنوان کرد: با توجه به شرایط 
کشور، نیمه دوم سال قابل پیش بینی نیست اما 
به نظر می آید طبق رصدهای سازمان جهانی 
بهداشت در نیم کره جنوبی، ویروس آنفلوانزا 
امسال شدیدا در گردش است و امسال اپیدمی 
آنفلوانزا و ادامه اپیدمی کووید ۱9 را ممکن 
است با هم تجربه کنیم که عالئم آن بسیار شبیه 
به هم و از طرفی مداخالتشان شبیه به هم است.
وی تاکید کرد: باید از االن زیرساخت ها را در 
استان تقویت کنیم و آمادگی کامل در زمینه 
بهداشتی درمانی داشته و سایر جاهایی که باید 

به ما کمک کنند تالش کنند که عمدتا بحث 
فرهنگسازی است و خیلی اهمیت دارد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان درباره 
تخت های بستری بیماران کرونایی در استان 
گفت: اکنون کمبود تخت نداریم، بیمارستان 
افضلی پور کرمان را مجدد به حالت آماده باش 
برگرداندیم و پذیرش الکتیو و اعمال الکتیو آن 
را کنسل کردیم و ظرفیت 3۰۰ تخت در این 
بیمارستان فراهم است که اگر افزایش مراجعه 
را داشتیم بتواند پاسخگوی استان باشد.

مدیرگروه مبارزه با بیماری های واگیردار 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان اینکه 
بیمارستان های شفا و باهنر نیز بیماران را اگر 
مراجعه کنند، پذیرش می کنند و بیمارستان 
پیامبر اعظم همچنان کمک ماست تصریح 
کرد: جنوب استان نیز که هفته گذشته شلوغی 
بخش ها را داشت، مقداری بار مراجعه کم شده 
ولی این آمادگی وجود دارد که اگر مشکلی 

وجود داشته باشد، بیماران را پذیرا باشند.

مدیر پایگاه باستان شناســی جیرفت گفت: ایجاد 
مجموعه گردشــگری با طرح بومــی در محوطه 
کنارصندل هیچ منافاتی با ثبت جهانی این اثر ندارد 
و سرمایه گذاری در این مجموعه در راستای حفظ 

و آبادانی آن است.
طی روزهای اخیر کلیپی در فضای مجازی دست 
به دست می شود که نشان دهنده ساخت و ساز در 
حاشیه تپه باستانی کنارصندل جیرفت است و برخی 
از دوستداران میراث فرهنگی با ابراز نگرانی از چنین 
سازه ای، معتقدند این ســاخت و ساز در حریم تپه 
کنارصندل صورت گرفته و نگرانی آنها از ایجاد مشکل 

در ثبت جهانی این محوطه است. 
برای رفع نگرانی هــا و دغدغه های دوســتداران 
میراث فرهنگی دکتر نصیر اسکندری رییس پایگاه 
باستانشناسی جیرفت در گفت و گو با ایسنا با اشاره 
به اهمیــت و ارزش  محوطــه  کنارصندل گفت: 
کنارصندل از سال 86 تاکنون یعنی نزدیک به ۱3 
سال اســت که به حال خود رها شده و از آن چیزی 
جزء تخریِب حاصل از باد و باران بر آثارمعماری که 
نتیجه کاوش های پروفسور مجیدزاده بود، بر جای 

نمانده است.
وی از اعالم آمادگــی بخش خصوصی برای احداث 
مجموعه کپــری برای رفــاه حال گردشــگران و 
بازدیدکنندگان محوطه باستانی کنارصندل خبر داد 
و افزود: چندی قبل سرمایه گذاری با سابقه احداث 
هتل کپری منوجان بــرای راهاندازی مجموعهای 
مشابه آن اعالم آمادگی کرده که بعد از پیگیری های 
صورت گرفته و رایزنی با کارشناسان وزارت میراث 

فرهنگی، صنایع دستی گردشگری کشور و انعقاد 
تفاهم نامه عملیات ساخت و ساز را با هدف کمک در 

حوزه میراث  آغاز کرده است. 
مدیر پایگاه باستان شناســی جیرفــت راه اندازی 
بازارچه محلی و صنایع دســتی و مــوزه محلی در 
مجموعه گردشــگری را از دیگر طرحهایی عنوان 
کرد که  در دســتور کار هســتند و گفت: مجموعه 
گردشگری کپری به سبک بومی در روستای کنار 
صندل احداث  می شــود و ســاخت این مجموعه 
گردشگری در راستای حفظ محوطه و آبادانی روستا 

خواهد بود.
اســکندری با این توضیح که در این مجموعه برای 
گردشگران و بازدیدکنندگان امکاناتی در نظر گرفته 
می شــود که عالوه بر محوطه کنار صندل جاذبه 
دیگری هم برای جذب گردشگر وجود داشته باشد 
و اظهار کرد: با ایجاد بازارچه محلی در این مجموعه 
گردشــگری که قرار اســت در اختیار روستائیان 
منطقه قرار گیرد که تولیدات صنایع دســتی خود 

را عرضه نمایند. 
وی رونق اقتصادی روســتاییان همجوار با محوطه 
باســتانی کنارصندل را نوید داد و افزود: راه اندازی 
مجموعه گردشگری بدون شک به اقتصاد منطقه 

کمک  خواهد کرد. 
مدیر پایــگاه باستان شناســی جیرفــت احداث 
موزه محلــی  را از دیگر جاذبه هــای این مجموعه 
گردشــگری عنوان کرد و در ادامه در پاسخ به ابراز 
نگرانی دوســتداران میراث فرهنگی که معتقدند 
چون ســازه در حریم تپه بنا شده، مشکالتی برای 
ثبت جهانی کنار صندل ایجاد می کند گفت: حریم 
تپه کنارصندل بعد از روستای چمن تا روستایی در 
پایین دست کنارصندل قرار دارد اما به عنوان کسی 
که بنا به مسئولیتی که بر عهده دارم پیگیر کارهای 
ثبت جهانی کنارصندل هستم، به همه دوستداران 
میراث فرهنگی این اطمینان را می دهم که ساخت 
این مجموعه گردشگری هیچ منافاتی با ثبت جهانی 

کنار صندل ندارد. 

دمیدن جانی دوباره 
به محوطه باستانی کنار صندل

موج دوم کرونا کرمان 
را تهدید می کند

اعظمی نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس گفت: خرما و پسته 
در استان به دلیل عدم فعال بودن دیپلماسی اقتصادی در سردخانه ها رو 
به نابودی هستند، محصوالت کشاورزی جنوب استان کرمان در پشت 
مرزهای بسته فاسد شده اند.ذبیح اهلل اعظمی ساردویی در نشست علنی 
)یکشنبه ۱۵ تیرماه( مجلس شورای اسالمی درخصوص گزارش وزیر 
امور خارجه از تحوالت بین المللی و سیاست جمهوری اسالمی ایران 
گفت: در قانون اساسی وظایف وزارت خارجه مشخص شده است و سه 
اصل عزت، حکمت و مصلحت نظام از سوی مقام معظم رهبری به عنوان 
چراغ راه سیاست خارجی تعیین شده است.گفت: خرما و پسته در استان 
کرمان به دلیل عدم فعال بودن دیپلماسی اقتصادی در سردخانه ها رو به 
نابودی هستند. محصوالت نوبرانه جالیزی جنوب کرمان در سال زراعی 
جاری در زمین باقی مانده و نابود شده است. محصوالت کشاورزی جنوب 
استان کرمان در پشت مرزهای بسته فاسد شده اند. شورای اسالمی با 
بیان اینکه دیپلمات های ما سربازان خط مقدم جبهه برای تامین منافع 
ملی هستند، بیان کرد: تضعیف وزارت خارجه، دیپلمات های ارشد و وزیر 
خارجه در شرایط فعلی و تروریسم اقتصادی آمریکا، مغایر منافع ملی و 
امنیت ملی است.وی افزود: آمریکا و رژیم صهیونیستی در مجامع بین 
المللی و جلسه اخیر شورای امنیت سازمان ملل، نتیجه تالش های وزارت 
خارجه از جمله شخص وزیر است.اعظمی با بیان اینکه یکی از وظایف 
وزارت خارجه دیپلماسی فعال اقتصادی، بازاریابی و تسهیل صادرات پایدار 
تولیدات ملی است، ادامه داد: متاسفانه صادرات محصوالت کشاورزی به 
بازارهای جهانی با موانع زیادی روبرو شده است.عضو کمیسیون کشاورزی، 
آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی گفت: خرما و 
پسته در استان کرمان به دلیل عدم فعال بودن دیپلماسی اقتصادی در 
سردخانه ها رو به نابودی هستند. محصوالت نوبرانه جالیزی جنوب کرمان 
در سال زراعی جاری در زمین باقی مانده و نابود شده است. محصوالت 
کشاورزی جنوب استان کرمان در پشت مرزهای بسته فاسد شده اند.

اعظمی ساردویی با بیان اینکه هماهنگی میان وزارتخانه های صمت، 
جهاد کشاورزی و وزارت خارجه به درستی صورت نمی گیرد، اظهار داشت: 
در سال جهش تولید برای صاردات محصوالت متنوع استان کرمان به 

بازارهای جهانی برنامه ریزی کنیم.

گزارش
ایسنا

محصوالت کشاورزی جنوب استان 
پشت مرزهای بسته

عدم دسترسی ایران 
به واکسن کرونا تا 

یک سال آینده

کرمان پایلوت شهر دوستدار کودک شد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان کرمان گفت: جامعه فرهنگی هنری جزو نخستین گروه هایی 
بودند که بعد از شهادت سردار سلیمانی در کرمان برنامه هایی اجرا کردند و در سومین روز شهادت ایشان 
نخستین برنامه با عنوان نگین سلیمانی اجرا شد.محمد رضا علیزاده افزود: امروز شاهد توسعه و گسترش 
کار هنرمندان به دومین جشنواره ملی تئاتر سردار آسمانی هستیم که قرار است در کرمان با سه موضوع 
خیابانی، صحنه ای و نمایشنامه نویسی و در دی ماه و همزمان با سالگرد شهادت سردار سلیمانی برگزاری 

جشنواره را خواهیم داشت.
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آگهی
بدیـن وسـیله بـه آقـای حجـت 
زمانـی فرزنـد لطف هللا به شـماره 
ملـی 3091114910 صـادره از زرنـد 
سـاکن زرنـد- بلـوار طالقانی، کوچه شـماره 3، 
ابـاغ می شـود که بانـک ملی زرند به اسـتناد 
 -6201536753003 شـماره  بانکـی  قـرارداد 
مبلـغ  وصـول  1396/12/26جهـت 
556/543/081ریـال تـا تاریـخ 99/9/27 بـه 
انضمـام خسـارت تاخیر متعلقه طبـق مقررات 
علیـه شـما )بعنـوان ضامـن( اجرائیـه صـادر 
نمـوده و پرونـده اجرائـی به کاسـه 9800335 
اداره تشـکیل شـده وطبـق گـزارش  ایـن  در 
مـورخ 98/10/1مامـور اداره پسـت شهرسـتان 
زرنـد محـل اقامت شـما به شـرح متن سـند 
شناسـایی نشـده، لذا بنا به تقاضای بسـتانکار 
طبـق مـاده 18 آئیـن نامـه اجـرا مفـاد اجرائیه 
فقـط یـک مرتبـه در یکـی از روزنامـه هـای 
کثیراالنتشـار محلی آگهی می شـود و چنانچه 
ظـرف مـدت ده روز از تاریخ ایـن آگهی که روز 
ابـاغ محسـوب می گردد، نسـبت بـه پرداخت 
بدهـی خـود اقـدام ننماییـد، عملیـات اجرائی 

جریـان خواهـد یافـت. م الـف 72
حسین توحیدی نیا
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی زرند

آگهی اباغ اجرائیه پرونده 
کاسه 9900354 

بدینوسـیله بـه آقای شـاهمراد 
بـه  محمـد،  فرزنـد  سـیف، 

متولـد  ،3961737940 ملـی  شـماره 
1343/3/1 بدهـکار پرونـده کاسـه فـوق 
کـه برابـر گـزارش مامـور اباغ، ابـاغ واقعی 
بـه ایشـان میسـر نگردیـده اباغ مـی گردد 
کـه بابـت مهریـه بـه همسـر خـود مبلـغ 
659/577/922 ریـال بدهـکار مـی باشـید 
کـه بـر اثـر عـدم پرداخـت وجـه بسـتانکار 
درخواسـت صـدور اجرائیـه نمـوده پـس از 
تشـریفات قانونـی اجرائیه صادر و بکاسـه 
فـوق در ایـن اجـراء مطـرح مـی باشـد لذا 
طبـق مـاده 18/19آئیـن نامـه اجرائـی مفاد 
اسـناد رسـمی بـه شـما اباغ مـی گـردد از 
تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی کـه تاریـخ اباغ 
اجرائیـه محسـوب اسـت فقـط یـک نوبت 
در روزنامـه درج و منتشـر مـی گـردد ظرف 
مـدت ده روز نسـبت بـه پرداخـت بدهـی 
خـود اقـدام و در غیـر ایـن صـورت بـدون 
انتشـار آگهی دیگری عملیـات اجرائی طبق 
مقـررات علیـه شـما تعقیـب خواهد شـد.
کفیل اداره اجرای اسناد رسمی کرمان
زهرا سرمست- م الف 464

آگهی اباغ اجرائیه پرونده کاسه 
990043۸

بدینوسـیله به خانم فاطمـه خوافی، 
ملـی  شـماره  بـه  رضـا،  فرزنـد 

1334/6/23 متولـد   ،2991303433
بدهـکار پرونـده کاسـه فـوق کـه برابـر گـزارش 
مامـور ابـاغ، ابـاغ واقعـی بـه ایشـان میسـر 
نگردیـده ابـاغ مـی گردد کـه بابت مهریـه خانم 
سـتاره ذوالعلـی از سـهم االرث آقـای مسـعود 

مهدیـان راد مبلـغ
36/450/000/000 ریـال بدهـکار مـی باشـید کـه 
بـر اثـر عـدم پرداخت وجه بسـتانکار درخواسـت 
صـدور اجرائیـه نمـوده پس از تشـریفات قانونی 
اجرائیـه صـادر و بکاسـه فـوق در ایـن اجـراء 
مطـرح مـی باشـد لـذا طبـق مـاده 18/19 آئیـن 
نامـه اجرائـی مفـاد اسـناد رسـمی به شـما اباغ 
مـی گـردد از تاریـخ انتشـار این آگهی کـه تاریخ 
ابـاغ اجرائیـه محسـوب اسـت فقط یـک نوبت 
در روزنامـه درج و منتشـر مـی گـردد ظرف مدت 
ده روز نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خود اقـدام و 
در غیـر ایـن صورت بدون انتشـار آگهـی دیگری 
عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شـما تعقیب 

خواهد شـد.
کفیل اداره اجرای اسناد رسمی کرمان
زهرا سرمست /م الف 465

اگهی حصر وراثت 
در خصـوص  احترامـا 
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دکتر مردانی، متخصص بیماری های عفونی و عضو ستاد 
ملی مقابله با کرونا به پدر و مادرها توصیه کرد که برای 
جلوگیری از ابتال به کرونا، کودکان باالی دو سال خود را 
بدون ماسک از خانه خارج نکند.به گزارش فردای کرمان به نقل از ایرنا 
سراسری، مسعود مردانی در این باره اظهار کرد: »والدین باید با کودکان خود 
در مورد ویروس کرونا صحبت کرده و با زبان ساده و عامیانه دلیل استفاده از 
ماسک را برای آنها توضیح دهند تا کودک در استفاده از آن بیقراری نکند«.

وی افزود: »والدین باید همراه کودک خود هنگام خروج از خانه ماسک 
بزنند و استفاده از ماسک های جراحی یا خانگی برای آن ها مناسب است.

مردانی عالئم گوارشی را از نشانه های ابتال کودکان به کرونا عنوان کرد.وی 
همچنین با بیان اینکه ماسک جراحی باید هر چهار ساعت یک بار تعویض 
شود، ادامه داد: »ماسک های خانگی قابل شست وشو هستند و افراد نباید 

آنها را ضدعفونی کنند زیرا تاثیری در پیشگیری از ویروس کرونا ندارد.

کودکان باالی 2 سال بیرون از خانه 
ماسک بزنند

کرونا
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کتاب سه شنبه  ها با موری/ ازجمله آثار ادبیات غیرداستانی 
است که میچ آلبوم، نویسنده ی آمریکایی آن را به رشته ی تحریر 
درآورده است. میچ آلبوم در این کتاب خاطرات خود با استادش 
موری شوارتز را در خالل سال های تحصیل و پس از آن و زمانی 
که استاد به بیماری العالج دچار می شود بازگو می کند. پیر 
فرزانه،  راهنما، مرشد یا به قول غربی ها منتور همان کسی که در 
کتاب ها و افسانه ها زیاده درباره اش خوانده یا شنیده ایم. کسی 
که دست تقدیر بر سر راه قهرمان قصه قرارش می دهد و برای 
سؤاالت اساسی او پیرامون زندگی و مافیها همیشه عمیق ترین 
و دقیق ترین پاسخ ها را در آستین دارد. همان کسی که 
هوشمندانه قهرمان قصه  ی ما را به چالش می کشد تا از بین تمام 
روزمرگی ها و تاریکی های دنیای اطرافش و دغدغه مندی های 
عوام الناس فاصله بگیرد و به دنبال مسیر سلوک خود باشد.شاید 
بگویید این موهبت  همیشه نصیب شخصیت های خیالی همین 
داستان ها و افسانه ها و فیلم هاست؛ اما همیشه هم چنین نیست! 
میچ آلبوم یکی از آن آدم های خوش شانسی است که توانست 
در دنیای واقعی منتورش را بیاید و تا آخرین لحظات حیاِت او 
در مکتبش شاگردی کند.کتاب »سه شنبه  ها با موری« به 
قلم میچ آلبوم نخستین بار در سال ۱997 منتشر شد. موضوع 
کتاب مربوط به رابطه ی میچ با استاد بیمارش موری شوارتز 
است. پیشینه ی این دوستی به دوران دانشجویی میچ در 
دانشگاه براندیس و شرکت در کالس های درس روان شناسی 
اجتماعی موری برمی گردد. حاال میچ وارد دهه ی چهلم زندگی 
خود شده و موری نیز به دلیل ابتال به نوعی بیماری که باعث از 
کار افتادن تدریجی اعضای بدنش می شود خود را برای مرگ 
آماده می کند. اما از آنجا که عمیقا و ذاتا به معلمی عشق می ورزد 
حتی تا واپسین لحظات عمرش شاگرد خود را رها نمی کند و 
هر سه شنبه در اتاقش برای او کالِس درِس زندگی برپا می کند. 
گفت وگوهای میچ و موری پیرامون موضوعاتی همچون جهان، 
افسوس ها و حسرت ها، مرگ، خانواده، ازدواج و بخشش در این 

کتاب جمع آوری شده است.

تئاتر گالیگوال
کالیگوال: در گذر از جاده ی زندگی آموختم کسانی را که بـیشتر دوست می 

داری زودتر از دست می دهی!

دیالوگ
قانون مورفی

قانون مورفی فیلمی در ژانر کمدی و اکشــن به کارگردانــی رامبد جوان و تهیه 
کنندگی محمد شایسته است که در ۱۲ دی ۱397 به روی پرده سینماها رفت .

فیلم
دم کشی/ُدم کشی از بازیهای محلی شهر رودسر است به این صورت که :هریک از بازیکنان، 
پارچه  باریکی به شکل نوار را در پشــت و زیر کمربند خود می بندد .پس از آن همگی در 

محوطه – بازی پراکنده می شوند. بازیکنان سعی می کنند دم یکدیگر را بکشند.

بازی های محلی

بعضی وقتها هست که چشمهای یک
آدم باز است؛ اماجایی را نمی بیند .

شاید در اینجور لحظه ها او تصور
موجودی، شیئ و یاموضوعی را

به درون خود، به مخیله ی خودبرده،
ودارد به آن فکر می کند . به آن و به

خودش. در خود و با خودش
محمود دولت آبادی

عکس: محمد خضری مقدم
جنوب استان در پیک کرونا/ نرخ مرگ 
و میر در جنوب کرمان به ۴درصد رسید

رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفـت با اشـاره بـه اینکه بـه قله پیـک طغیـان کرونا 
رسـیده ایم، گفـت: ظرفیـت تخت های بیمارسـتانی دـر جنوب اسـتان کرمـان تکمیل 
شـده اسـت.به گزارش خبرنگار مهـر، اصغر مکارم شـنبه شـب دـر جمع خبرنـگاران با 
اشـاره به آخرین وضعیت جنوب کرمـان در بحث ویـروس کرونا، افزود: شهرسـتان های 
جنوب کرمـان در حـال حاضر دـر یک پیـک قابل توجهـی قـرار دارند که بـه خصوص 
از تاریـخ ۱۵ اردیبهشـت مـاه بـه بعد آغاز شـد. دـر این مدـت از نظـر مراجعـات، موارد 
بسـتری و فوت رشـد فزایندـه ای داشـته ایم و می تـوان گفت در طـول سـه روز اخیر به 
قله ایـن پیک رسـیده ایم.وی افزود: از اول اسـفندماه دـر جنوب کرمان حدـود یک هزار 
و 97۲ مورد بسـتری داشـته ایم که خوشـبختانه یـک هـزار و 839 مورد آنهـا ترخیص 
شـده اند و درحال حاضـر حدـود ۱۵3 مورد بسـتری در سـطح بیمارسـتان های جنوب 
اسـتان داریم که ۵9 نفر آنهـا مبتال به کوویـد ۱9 مثبت هسـتند.رئیس دانشـگاه علوم 
پزشـکی جیرفـت عنـوان کـرد: از ابتدـای اسـفندماه تاکنـون دـر مجمـوع یک هـزار و 
8۴۲ مـورد مثبـت داشـته ایم کـه 9۰ درصـد آنهـا مربوط بـه نیمه اردیبهشـت مـاه به 
بعد اسـت. از این تعدـاد نزدیـک بـه 6۵8 مـورد از بیمارانی بوده انـد که در بیمارسـتان 
بسـتری بوده اند و تسـت آنهـا مثبت شـده اسـت. حدود یـک هـزار و ۱7۵ مـورد هم به 
شـکل سـرپایی از افرادی که به شـکل غیر بسـتری یا افراد نزدیک بـه بیمار و یـا افرادی 

کـه عالئمـی را داشـته اند، مبتال شـده اند.
3۰۰ نفر از کادر بهداشت و درمان در جنوب کرمان به کرونا مبتال شدند

وی تصریح کـرد: متأسـفانه 3۰۰ مـورد از مبتالیـان مربوط به همـکاران مـا بوده اند که 
هـم از افـراد بخـش کرونـا و هم مربـوط بـه سـایر بخش هـای دیگـر بوده اند کـه به جز 
یک مورد که نیـروی یکی از شـرکت های خدماتـی در کهنـوج بوده که دارای سـن باال 
و بیمـاری زمینه ای بوده اسـت، مـورد فوت و یـا بسـتری را از همکاران نداشـتیم.مکارم 
اضافه کـرد: درمجموع کادر بهداشـت و درمان در این شـرایط دچار خسـتگی شـده اند 
و اگر کـه با همین شـرایط وضعیـت ادامه پیدـا کند، قطعـاً از نظر پرسـنل، روحیـه آنها 
و امکانـات دچـار مشـکل خواهیم شـد. رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی جنـوب کرمان 
اظهـار داشـت: از ۱۵ اردیبهشـت به بعـد اکثریـت فوتی هـا افرادـی بوده اند کـه دارای 
بیمـاری زمینـه ای بوده اند امـا 7۱ مورد مـرگ را داشـته ایم که بعضـاً در سـنین پایین 
قرار داشـته اند.مکارم با اشـاره به اینکه اکثر موارد فوتی ناشـی از ابتالء بـه کووید ۱9 در 
جنوب اسـتان کرمـان از نیمه خردـاد تاکنون بوده اسـت، ادامه دـاد: 6۱ درصـد موارد 
ابتـالء بیـن 3۰ تـا ۵۱ سـال سـن داشـته اند از طـرف دیگـر فوتی ها اکثـراً انسـان های 
بوده اند کـه دارای بیمـاری زمینـه بوده انـد اما این افراد می توانسـتند سـال های سـال 
زندگی کننـد اما بـا رعایت نکردـن از پا در آمدنـد.وی ادامـه داد: درحال حاضر هشـت 
مـورد مریض بد حال در آی سـی یـو داریم لـذا مردم باید توجـه کنند که فعـاًل درمانی 
برای ایـن ویروس وجـود ندـارد و بیمارسـتان ها فقط بخـش کمکی درمان هسـتند که 
3۰ درصـد درمان را شـامل می شـود بنابرایـن فقط بایـد رعایت کرد.مـکارم بـا انتقاد از 
کمرنگ شـدن حساسـیت های مردم نسـبت بـه کرونـا اظهار کـرد: یکسـری فرضیه ها 
)ماننـد میزان مـرگ و میـر کوویـد ۱9 از آنفلوآنـزا کمتر اسـت و بـا گرما از بیـن خواهد 
رفت( در جامعه شـکل گرفت و زمینه ای را ایجـاد کرد که مردم از نظر روانی حساسـیت 
کمتـری پیدا کننـد از طـرف دیگـر باز شـدن اصنـاف هم مزیـد بر علت شـد. دـر حال 
حاضر میزان مـرگ و میر ناشـی از کرونـا در جنوب اسـتان کرمـان به ۴ درصد رسـیده 
اسـت که قابل توجـه و تأمـل اسـت همچنین دیگـر نباید بـه فرضیه گـرم شـدن هوا و 
کمتر شـدن ویروس توجه کرد چـرا که ویروس دـر هوای سـرد و گرم منتقل می شـود.

وی با اشـاره به اینکه در بحث سـنین نیز قباًل بیشـتر بر افراد سـنین باال اشـاره می شـد 
اما االن در سـنین مختلف متأسـفانه بحث ابتـالء را داریم، افـزود: نکته دیگـر اینکه 6۵ 
درصـد افراد مبتـال در شـهرها سـکونت دارنـد امـا دوباره ایـن شـرایط در حـال تغییر 
اسـت و آمار ابتالء در روسـتاها در حال زیاد اسـت.مکارم بیان کـرد: همچنین حدود ۴6 
درصـد نمونه های مـا مثبـت بوده اند لـذا این امـر نشـان می دهد کـه از هر دـو نفر یک 
نفـر بیمار بوده انـد و همیـن تخمین را دـر جامعـه می توانیم درنظـر بگیریم دـر نتیجه 
بیشـترین چیزی کـه کمک کنندـه اسـت رعایـت اصـول اسـت.رئیس دانشـگاه علوم 
پزشـکی جیرفت عنـوان کرد: یکـی از اصول پیشـگیری رعایـت فاصله اجتماعـی یک و 
نیم تا دو متر اسـت؛ امـا متأسـفانه در چنین شـرایطی در جنوب اسـتان کرمان شـاهد 
شـکل گیری تجمع های 8۰۰ نفری هسـتیم در مجالس ختم و عروسـی و… هسـتیم.
مکارم تصریح کرد: یکـی از معضالت موجـود در جنوب کرمـان در بحث کرونـا، ادارات 
اسـت چرا که بالغ بـر ۴۰ درصـد از افراد مبتـال مربوط بـه کارمندـان ادرات اسـت، چرا 
کارمندان مـا که جزو قشـر با سـواد جامعـه هسـتند اینقدر بی توجـه هسـتند؟ این امر 
موجـب تحلیل رفتـن انـرژی و نیروی انسـانی می شـود و دـر نهایـت هیچ راهـی به جز 

رعایت کردن نکات بهداشـتی توسـط اقشـار مختلـف مردم وجـود ندارد.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

کتابخانه ملی
کتابخانه ملی کرمان متعلق به دوره پهلوی اول 

است. این کتابخانه در خیابان شهید رجایی، 
خیابان خورشید قرار دارد. این اثر که در تاریخ 3۰ شهریور ۱378 ثبت 

ملی شده است، دارای ساختمان زیبای یک طبقه ای با نمای آجری است و 
محوطه بسیار زیبایی دارد.

جیغ بافی
جیغ بافی هنر کهن مردم عشایر شهرستان رابر 

است که به عنوان زیرانداز و دیوارسیاه پالس 
های عشایری از آن استفاده می کنند.

در سال گذشته در جنین روزی  کاغذ وطن 
از طرح انتقال آب از هلیل رود 

نوشت.

جاذبه

صنایع

سال گشت

اتحادیه اروپا  تاثیر داروی رمدسیویر را بر کرونا تایید کرد.
isna.news  از صفحه

۱8 میلیون ایرانی کرونا گرفته اند.
tabnak از صفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

ِدِل پُر وایَه تون کهنو نَیاری

َوَحتی سایَه تون کهنو نَیاری

َمریضی لَگاک و نَحِس چینی

به جاِن دایَه تون کهنو نَیاری

شاعر : اسماعیل جالئی

نَه َوی تیبا نه َوی َهشَبک نیایی

نََهم ُرم ُرم نََهم تَک تَک نَیایی

یه عیدی ِدل نََببدی سوَن کهنو

زه و َسهالور و کوتَک نَیایی

شاعر : اسماعیل جالئی

تماِم  باِر  غم  رو  دوِش  مایه

سِر ُغرصه فکت تو کوِش مایه

ولی  رو  بار  تِه  ای  دار  دنیا

کفنَتک کهنه یی روپوِش   مایه

شاعر : جهان فیروزی)نوک عمو(

         در توییتر چه می گویند؟

سهام عدالت، پشــتوانه رهنی افراد برای خرید متری 
مسکن

نام نویسی وام کرونای شاغلین فاقد بیمه از امروز شروع 
می شود

کارگروه صندوق فرصت های شــغلی معلوالن تشکیل 
شد


