
دادخدا ساالری دادستان کرمان: 

تعقیب ۵۰ مدیر و کارمند کرمان 
 در راستای مبارزه با فساد اداری
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رمشکی ها در دسترس نیستند
  * وضعیت تلفن همراه و اینترنت در این منطقه مناسب نیست

* یک سال قبل وزیر ارتباطات قول داد که همه مدارس کپری از داشتن اینترنت بهره مند 
می شوند اما در چاه دادخدا و رمشک هنوز کسی به اینترنت دسترسی ندارد.

خروج فاریاب از بن بست 
با بازگشایی محور مواصالتی 

 زهمکان- ارزوئیه

حمام تاریخی بُنگان بافت 
به موزه مردم شناسی 

 تبدیل می شود

هشدارهای هواشناسی 
 به کشاورزان

2

سفرهای کاری 
و یک بام  و دو هوای 

 استانداری کرمان

خانه تکانی 
در طوفان شن

معاون استاندار 
کرمان در حالی 

از مدیران دستگاه های اجرایی خواست که 
به خاطر شیوع کرونا از سفرهای غیر ضروری 
اجتناب کنند که استاندار کرمان تاکید کرده 
بازدیدهای خود را ادامه می دهد چرا که با 

برکت هستند.
تاکید به برگزار نکردن جلسات پرازدحام 
و اجتناب از ماموریت های کاری بارها از 
سوی علوم پزشکی کرمان و ستاد کرونا 
مطرح شــده اســت.پیش از این رئیس 
علوم پزشکی کرمان گفته بود نگاه مردم 
به مسئوالن است و متاسفانه با برگزاری 
جلســات، افتتاحیه و بازدیدها در این 

دوره مواجه هستیم
مدیرکل شبکه پایش هواشناسی کشاورزی 
گفت: با توجه به شرایط جوی به گلخانه داران 

 توصیه می شود که مراقب سازه های گلخانه ای خود باشند.
مسعود حقیقت مدیرکل شبکه پایش هواشناسی کشاورزی 
از استمرار بارش باران در برخی نقاط کشور خبر داد و گفت: 
امروز در استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل 
 و ارتفاعات البرز بارش پراکنده باران و برف انتظار می رود.
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محور  بازگشایی  گفت:  فاریاب  فرماندار 
ارزوئیه،  زهمکان-  فاریاب-  مواصالتی 

شهرستان فاریاب را از بن بست خارج  می کند.علی نیک نفس در 
گفت وگو با خبرنگار فارس در فاریاب اظهار داشت: بازگشایی جاده 
مواصالتی فاریاب- زهمکان- ارزوئیه شهرستان فاریاب را از بن بست 

نجات می دهد و راه ارتباطی این شهرستان را سیرجان برقرار می کند.

علی نجفی در شهرستان بافت از آغاز عملیات 
مرمت و بازسازی حمام تاریخی ُبنگان این 

شهرستان و تبدیل آن به موزه مردم شناسی خبر داد. وی  اظهار کرد: 
مرمت و بازسازی حمام تاریخی روستای ُبنگان با اعتبار دو میلیارد و 
500 میلیون ریال و با سرمایه گذاری بخش خصوصی و نظارت اداره 

کل میراث فرهنگی استان آغاز شده است.

صفحه3 را 
بخوانید

صفحه 3 را 
بخوانید

 سفرهای نوروزی َپر؟ سفرهای نوروزی َپر؟

تومــان  500 قیمــت              1399 اســفند   19 سه شــنبه         945 پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

نتایج اولیه آزمون دکتری 
هفته آخر فروردین

  اعالم می شود 

رفع مشکل آالیندگی 
زیست محیطی یک 

واحد تولیدی 
 در شهربابک

رییـس سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور از 
انتشـار نتیجـه اولیـه آزمـون دکتـری 1400 
در هفتـه آخـر فروردیـن مـاه خبـر داد و گفت: 
کارنامـه خـام شـامل تـراز و نمـره کل نیـز 
دهـه آخـر فروردیـن از طریـق سـایت سـازمان 
 سـنجش آمـوزش کشـور منتشـر می شـود.
ابراهیـم خدایـی در حاشـیه بازدیـد از کنکـور 
دکتـری 1400 در محـل دانشـگاه شـهید 
بهشـتی، در جمـع خبرنـگاران اظهـار داشـت: 
در کنکـور دکتـری 1400 تعـداد 1۸5 هـزار 
و ۶9 نفـر ثبـت نـام کردنـد کـه 45 درصـد زن 
و 55 درصـد آن هـا مـرد هسـتند؛ همچنیـن 
تعـداد ثبـت نـام کننـدگان نسـبت بـه سـال 
 گذشـته پنـج هـزار و 3۶5 نفـر بیشـتر اسـت.

وی افـزود: آزمـون ورودی مقطـع دکتـری در 
۲10 حـوزه امتحانـی و 110 شهرسـتان بـا 
فاصلـه یـک متـر و نیـم در چینـش صندلی هـا 
هـم اکنـون در حـال برگـزاری اسـت و ناظـران 
بهداشـتی کـه از سـوی وزارت بهداشـت تعیین 
شـدند قبـل و حیـن برگـزاری آزمـون ناظـر بر 
 اجـرای دسـتورالعمل های بهداشـتی هسـتند.
بـه گفتـه رییـس سـازمان سـنجش آمـوزش 
کشـور، تمام عوامل اجرایی ماسـک و دسـتکش 
دارند و بازرسـی توسط راکت دسـتی انجام شد؛ 
همچنیـن بـا توجـه بـه اینکـه تجربه برگـزاری 
آزمـون کرونایـی را داشـتیم از تجربه هـای 
آزمـون قبلـی اسـتفاده کردیـم کـه آزمـون 
 بهتـری نسـبت بـه گذشـته داشـته باشـیم.
وی گفـت: در فـرم خوداظهـاری داوطلبـان، 
مبتـال  کرونـا  بـه  نفـر  شـد5۲  مشـخص 
هماهنگی هـای  اسـاس  بـر  کـه  هسـتند 
بـه عمـل آمـده بـا وزارت بهداشـت آزمـون 
شـهر  بیمارسـتان های  در  افـراد  ایـن 
حـوزه امتحانـی بـه صـورت مجـزا کنکـور 
می دهنـد؛ از ایـن تعـداد 1۲ نفـر از آن هـا در 
 بیمارسـتان طالقانـی تهـران حضـور دارنـد.
خدایی افزود: بیشـترین داوطلب در رشـته علوم 
انسـانی و کمترین داوطلب در رشـته زبان است.

دادسـتان شـهربابک در بازدیـد از یک 
شـرکت معدنـی، دسـتورات قضایـی 
الزم بـرای رفـع آالیندگـی زیسـت 
محیطـی آن را صـادر کـرد. علیرضـا 
مظفـری، دادسـتان عمومـی و انقالب 
شهرسـتان شـهربابک در بازدیـد از 
یـک شـرکت معدنـی در شهرسـتان 
بـه  توجـه  بـا  گفـت:  شـهربابک، 
گزارشـات دسـتگاه های متولـی در 
خصـوص آلودگـی زیسـت محیطـی 
بازدیـد شـد. از آن   ایـن شـرکت 

او افـزود: در بازدیـد میدانـی مشـاهده 
شـد، باطلـه معـدن بـه صـورت مایـع 
در طبیعـت رهـا می شـود که دسـتور 
 ایجـاد آب بنـد خاکـی صـادر شـد.
ایـن  کـرد:  تصریـح  مظفـری 
شـرکت موظـف شـد، ظـرف مـدت 
مربوطـه  دسـتگاه  آینـده  مـاه   ۶
باطلـه  بـرای خشـکاندن  )تیکنـر( 
 مایـع را خریـداری و نصـب کنـد.
او افـزود: در ایـن بازدیـد همچنیـن از 
روند تولیـد معـدن نیز بازدیـد صورت 
گرفـت و ضمـن عـرض خداقـوت بـه 
کارکنـان شـرکت بـه درخواسـت و 
مشـکالت حقوقـی آن هـا رسـیدگی 

شـد.
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@kaghazevatan
ما را در تلگرام دنبال کنید

نبود موج مطالبه گری از سوی مردم، مسئوالن استانی 
و رسانه ها موجب شده طی یک دهه اخیر هر سال شاهد 

اوج گیری بیشتر گرد و غبار در استان کرمان باشیم.
هر چند در ابتدا بخش های کوچکی از شهرستان های 
ریگان درگیر طوفان شن می شــد و در نهایت در چند 
ساعت نیز فروکش می کرد، اما حاال فهرج و نرماشیر و 
بم نیز به کانون های طوفان شن تبدیل شده اند و رفته 
رفته طوفان شن جای خود را به گرد و غبار داده است و 
البته به شهرستان های شمالی کرمان نیز تسری یافته 
و چند روز ادامه می یابد.شــدت وزش باد در روزهای 
پایانی اسفند ماه افزایش یافته و میزان آلودگی هوا رو به 
افزایش است هم اکنون میزان آلودگی در فهرج 4 برابر 

و ریگان 5 برابر حد مجاز است.
مردم شــرق اســتان کرمان در حالی در کنار ساکنان 
سایر مناطق کشور، خود را برای استقبال از بهار آماده 
می کنند که طی روز های اخیر بار دیگر شــاهد وزش 

تندباد و طوفان شن و گرد و غبار شده اند، شدت وزش 
باد افزایش یافته و میزان آلودگی هوا رو به افزایش است 
.مریم سالجقه، کارشــناس هواشناسی استان کرمان 
گفت: از روز پنجشــنبه هفته گذشته شاهد وزش تند 
باد در اســتان کرمان به خصوص در مناطق شــرقی 

استان بوده ایم.
او افزود: طبق پیش بینی های انجام شده وزش باد شدید 
در استان کرمان تا روز سه شــنبه ادامه خواهد یافت و 
موجب بروز طوفان شن و تشدید گرد و غبار در مناطقی 
می شود که مساعد هستند.سالجقه عنوان کرد: طبق 
بررسی آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی طی سه 
روز آینده پدیده غالب در استان وزش باد و گرد و خاک 
است. وزش باد و گرد و خاک در مناطقی مانند فهرج، 
ریگان و زهکلوت موجب کاهش دیــد افقی و کاهش 

کیفیت هوا در این مناطق خواهد شد.
طبق پیش بینی صورت گرفتــه مناطق اطراف باتالق 

جازموریان در جنوب کرمان نیز به زودی از گرد و غبار 
و طوفان متأثر خواهند شد به همین دلیل به کشاورزان 
هشــدار داده شــده اســت تدابیر الزم را برای کاهش 

خسارات ناشی از طوفان انجام دهند.
مراجعه بــه مراکز درمانی این دو شهرســتان ریگان و 
فهرج نیز به دلیل مشکالت تنفسی و قلبی افزایش یافته 
است، از بیماران قلبی، تنفســی، سالمندان و کودکان 
نیز خواسته شده است تا رفع مشکل گرد و غبار از عبور 
و مرور پرهیز کنند و افراد ســالم نیز از انجام هر گونه 

فعالیت ورزشی و سنگین خودداری کنند.
گرد و غبار زندگی مردم را مختل کرده است

فرمانــدار ریگان در خصوص وضعیت این شهرســتان 
گفت: متأسفانه طوفان شن در شهرستان ادامه دارد و 
مشکالت بسیاری را برای مردم شهرستان ایجاد کرده 
است.میزان خسارت های طوفان هنوز مشخص نشده، 
اما خسارت هایی به تاسیسات شهری و روستایی، مزارع 

و باغ ها و قنوات گزارش شده است
امین باقری با اشــاره به شــیوع کرونا از مردم خواست 
برای درمان مشکالت تنفسی ناشــی از گرد و غبار در 

بیمارستان ازدحام نکنند.
او تصریح کرد: 1۶0 روســتای شهرستان در محاصره 
طوفان شــن هســتند و رفت و آمد بــه آن ها مختل 
شــده اســت.معاون فرماندار فهرج نیز گفت: با وجود 

درخواست های مکرر مسئوالن و مردم ساکن در شرق 
استان کرمان، اما هنوز اقدام عملی برای مهار گردوغبار 

در شرق و جنوب استان انجام نشده است.
او گفت: پس از وزش باد به دلیل نبود رطوبت و افزایش 
کانون های بیابانی شاهد بروز طوفان شن و گرد و غبار 
در شهرستان هستیم.محمد رهگویی از کاهش بارندگی 
و کاهش رطوبت در شهرستان خبر داد و افزود: جذب 

اعتبار برای مهار شــن های روان و به خصوص کاشت و 
احیا جنگل های کهور در منطقه ضروری است.

تغییرات اقلیمی بعد از آبگیری سد نساء در شرق استان 
و سد جیرفت در جنوب کرمان افزایش قابل توجه یافته 
است و کاهش شدید بارندگی طی امسال مشکالت را 
تشــدید کرده به طوری که ۷5 درصد کمبود بارندگی 

نسبت به پارسال استان را با چالش مواجه کرده است.

مدیــرکل شــبکه پایش هواشناســی 
کشــاورزی گفت: بــا توجه به شــرایط 
جوی به گلخانه داران توصیه می شود که 
 مراقب ســازه های گلخانه ای خود باشند.
مســعود حقیقت مدیرکل شبکه پایش 
هواشناسی کشــاورزی از استمرار بارش 
باران در برخی نقاط کشور خبر داد و گفت: 
امروز در اســتان های آذربایجان شرقی، 
آذربایجان غربی، اردبیل و ارتفاعات البرز 
 بارش پراکنده باران و برف انتظار می رود.
وی افزود: روز سه شــنبه در استان های 
خراســان شــمالی، شــمال خراســان 
رضــوی و مناطــق شــرقی بــارش 
 پراکنــده برف و بــاران انتظــار می رود.

حقیقت از ورود ســامانه جدید بارشــی 
دیگــر بــه کشــور خبــر داد و گفــت: 
بعدازظهــر روز چهارشــنبه بــا ورود 
ســامانه گســترده بــه شــمال غرب، 
 بــارش در این مناطــق آغاز می شــود.

مدیر کل شــبکه پایس هواشناسی ادامه 
داد: روز پنج شــنبه با گســترش سامانه 
بارشــی، بارش کل نوار شــمالی، نواحی 
 غرب و جنــوب غرب را در بــر می گیرد.

وی در توصیه ای به کشــاورزان گفت: در 
مناطق جنوبی کشــور، شــرایط دمایی 
برای انتقال نهال فراهم اســت و باغداران 
می توانند کاشت را انجام دهند. همچنین 
بــه علــت وزش باد شــدید، باغــداران 

 از قیم پــای درختــان اســتفاده کنند.
این مقــام مســئول ادامه داد: بــا توجه 
به وزش باد شــدید در مناطــق مرکزی 
و شــمالی کشــور، گلخانه داران مراقب 
ســازه های گلخانه ای باشــند و با طناب 
 کشی روی پالستیک ها را محافظت کنند.

حقیقــت از شــیوع آفــت در باغــات 
مرکبــات خبــر داد و گفت: بــا توجه به 
کمبــود بــارش، احتمال طغیــان آفات 
در باغات مرکبــات وجــود دارد، از این 
رو بــه کشــاورزان توصیه می شــود که 
 رصــد و پایش در باغــات  را انجام دهند.

بــارش  درصــدی   3۲ کاهــش 

بلندمــدت دوره  بــه   نســبت 
وی درباره آخرین وضعیت بارش کشــور 
بیان کرد: بنابر آخرین آمار مجموع بارش 
کشور از ابتدای سال تاکنون 9۸.5 میلی 
متر، در مدت مشابه سال قبل 1۶9.۶ میلی 
متر و در بلندمدت 14۶.۸ میلی متر است 
که این امر کاهش 3۲.9 درصدی نسبت 
به دوره بلندمدت و 41.9 درصدی نسبت 
 به مدت مشابه سال قبل را نشان می دهد.

حقیقت در پایان تصریح کرد: با توجه به 
آنکه بارش در همه استان ها نرمال و کمتر 
از نرمال است، خشکســالی تا پایان سال 

ادامه دارد.

وزیر آموزش و پرورش گفت: تحول در آموزش 
و پرورش، با ارتقاء صالحیت ها و شایستگی های 
می شود. محقق  انسانی  منابع   حرفه ای 
محسن حاجی میرزایی در اجالس مدیران و روسای 
آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی که در 
محل باشگاه فرهنگیان تبریز برگزار شد، اظهار کرد: 
 هیچ نهادی بالقوه تر از آموزش و پرورش نیست.
او دستگاه تعلیم و تربیت را رکن اصلی آموزش 
کشور دانست و خاطرنشان کرد: اهداف نظام و آرمان 
 امام )ره( و انقالب در این نهاد به انجام می رسد.
این  کردن  مطرح  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
ما  اصلی  مأموریت  کنیم  »توجه  که  سوال 
را  خود  گفتمان  باید  کرد:  بیان  چیست؟«، 
 معطوف به مسائل مهم آموزش و پرورش کنیم.
پرورش  و  آموزش  در  تحول  حاجی میرزایی 
انسانی دانست و  نیروی  بر تحول  را مشروط 
افزود: باید بر توان و ظرفیت خود اتکا کنیم 
 و از همه توانایی های خود، حداکثر بهره را ببریم.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به بحران کرونا 
در امر آموزش، یادآور شد: این پیشامد، توجه 
مردم به آموزش و پرورش و تالش های معلمان و 
است. کرده  شفاف تر  و  بیشتر  را   فرهنگیان 
رقم  را  جهش  یک  کرونا  کرد:  تصریح  او 
باشیم. جهش  این  راهبران  باید  ما  و   زد 
حاجی میرزایی تغییر و تحول با کیفیت را وابسته 
به معلم دانست و گفت: تحول در آموزش و 
پرورش، تنها با ارتقاء صالحیت ها و شایستگی های 
می شود. محقق  انسانی،  منابع   حرفه ای 
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه ۸3 هزار و 

۷00 معلم در سه مرحله ساماندهی و تعیین 
تکلیف شده اند، گفت: 30 هزار معلم باقیمانده 
 نیز ابتدای سال آینده تعیین تکلیف می شوند.
 معطوف شدن توجه خانواده ها به رسالت ما بعد از کرونا

او تحول در آموزش و پرورش را مشروط بر 
کرد  عنوان  سیستم  انسانی  نیروی  تحول 
و گفت: باید بر توان و پتانسیل خود اتکا کنیم و از 
 همه توانایی های خود حداکثر بهره را ببریم.

مقام عالی وزارت با اشاره به بحران کرونا که در امر 
آموزش ایجاد کرده، یادآور شد: این پیشامد 
توجه مردم به آموزش و پرورش و تالش های 
است. کرده  شفاف تر  را  فرهنگیان  و   معلمان 

رقم  را  جهش  یک  کرونا  کرد:  تصریح  او 
باشیم. جهش  این  راهبران  باید  ما  و   زد 

حاجی میرزایی تغییر و تحول با کیفیت را منوط به 
معلم با کیفیت دانست و گفت: باید نوع نگرش به مسائل 
 تغییر یابد و انعطاف داشتن در مسیر راه مهم است.
 نظارت فرآیندی بر آموزش غیر حضوری داریم

جعفر پاشایی نیز در این اجالس گفت: به همت 
توانستیم در زیست  نواحی و مناطق  مدیران 
بوم جدید شرایط عملکرد خوبی داشته باشیم به 
طوری که کسب رتبه اول در جذب پیش دبستانی، 
رتبه دوم نانو، پیشتاز در تولید محتوا و اجرای 
 طرح آجر به آجر به یاری مدیران امکان پذیر شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی 
اضافه کرد: نظارت فرایندی بر آموزش غیرحضوری 
)سنجشگران کیفیت آموزش مجازی( در فاز اول انجام 
پذیرفته و فاز دوم در حال انجام و فاز سوم نیزدر آینده 

انجام خواهد گرفت.

خانه تکانی در طوفان شن

 تعیین تکلیف ۳۰ هزار معلم هشدارهای هواشناسی به کشاورزان

نزدیک عید که می شود در حالی مردم کرمان خانه تکانی کرده اند و منتظر سال تحویل هستند یک طوفان 
شن همه تالش آنها را از بین می برد.
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جانمایی و اجرای زیر ساخت 1۰ 
شتاب نگار زلزله در جنوب کرمان

مدیر کل راه و شهرســازی جنوب کرمان از جانمایی و اجرای زیر 
ساخت 10شتاب نگار زلزله)نسل جدید( توسط مرکز تحقیقات راه، 

مسکن و شهرسازی در شهرهای جنوب استان کرمان خبر داد.
محمد ساردوئی گفت : با تالش همکاران اداره مدیریت بحران اداره 
کل راه و شهرســازی جنوب کرمان ، در امسال تعداد ده دستگاه 
شتاب نگار برخط )نسل جدید(، از سوی مرکز تحقیقات راه، مسکن 
و شهرسازی به شهرهای جنوبی استان کرمان  اختصاص  یافت، در 
این راستا عملیات جانمایی و اجرای فونداسیون ها زیر ساخت الزم 
برای نصب شتاب نگار در ایستگاه های تعیین شده انجام شده است.

او در خصوص مزایا و قابلیت های این دستگاه ها اظهار داشت : این 
شتاب نگارها از تکنولوژی روز دنیا بهره برده و کاربردهای فراوانی از 
جمله استفاده های تحقیقاتی و امداد و نجات در زلزله را داشته و 

ارزش ریالی هر دستگاه حدود 10میلیارد ریال است.
مدیرکل راه و شهرســازی جنوب کرمان افــزود: در کلیه مراکز 
شهرستان ها و شهرهایی همچون زهکلوت، چاه دادخدا، مردهک 
و درب بهشت اجرا شده است و در سال گذشته نیز یک دستگاه از 
این شتاب نگارها در محل فرمانداری جیرفت نصب گردیده و هم 
اکنون در حال بهره برداری است.محمد ساردوئی در پایان ضمن 
برشمردن اهمیت این دستگاه های شتاب نگاراشاره کرد : با داشتن 
ایستگاه های فعال در زمان وقوع زلزله می توانیم در همان لحظات 
اولیه با داشتن شتاب ایستگاه های مختلف، گسیختگی ایجاد شده 
را بررسی و با توجه به شتاب ثبت شده هر دستگاه نسبت به ایجاد 
آرایش و اعزام اکیپ های امدادی و ارزیابــی بدون فوت وقت به 

منطقه حادثه دیده اقدام موثر انجام شود.

کشف1۶ هزار قلم ترقه  و  21۰۰ 
قطعه مرغ قاچاق در کرمان و بم 

ماموران انتظامی شهرستان های کرمان و بم طی ۲4ساعت گذشته 
موفق به کشف 1۶هزار قلم انواع مواد محترقه و ۲هزار و 100قعه 

مرغ زنده قاچاق شدند.
سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان کرمان از کشف 1۶هزار 
قلم انواع مواد محترقه از یک باب مغازه خبر داد و گفت: برخورد با 

عامالن نگهداری و فروش این اقالم با جدیت انجام می شود.
سرهنگ مهدی پورامینایی در تشریح این خبر افزود: ماموران پایگاه 
امنیت عمومی این فرماندهی با انجام اقدامات اطالعاتی از نگهداری 
و فروش انواع مواد محترقه در یک باب مغازه در شهر کرمان مطلع 
شدند.او ادامه داد:در این رابطه ماموران ضمن هماهنگی قضائی در 
بازرسی از این محل 1۶هزار قلم انواع مواد محترقه غیرمجاز کشف 

و عامل فروش این اقالم را نیز دستگیر کردند.
سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان کرمان با بیان اینکه متهم 
با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد از خانواده ها خواست 
به منظور پیشــگیری از حوادث ناگوار ناشی از در دسترس بودن 

هرگونه مواد محترقه، اینگونه موارد را به پلیس اطالع دهند.
2هزار و 1۰۰ قطعه مرغ زنده قاچاق در بم کشف شد

همچنین فرمانده انتظامی بم از کشــف ۲هزار و 100قطعه مرغ 
زنده قاچاق به ارزش 900میلیون ریال در این شهرستان خبر داد و 
گفت:پلیس با اینگونه فعالیت های غیر مجاز که باعث تحمیل زیان 
و کمبود اقالم مورد نیاز مردم می شوند برخورد جدی خواهد کرد.

سرهنگ اکبر نجفی با اعالم این خبر افزود: ماموران پلیس آگاهی 
شهرستان بم در پی کسب خبری مبنی بر قاچاق و انتقال محموله 
طیور زنده از استان کرمان به سمت مرزهای شرقی برای خروج از 

کشور،موضوع را در دستور کار قرار دادند.
او ادامه داد:در همین راســتا ماموران دایره مبــارزه با قاچاق کاال 
پلیس آگاهی شهرستان با کنترل محور  بم - زاهدان از یک دستگاه 
کامیونت ۲ هزار و 100 قطعه مرغ زنده که به قصد خروج از کشور 
در حال حمل بودند را کشف و در این رابطه یک متهم را دستگیر 

کردند.

دادســتان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان 
گفت:در راســتای اجرای فرامین مقام عظمای 
والیت و نیز بنا به تاکیدات ریاســت قوه قضاییه 
مبنی بر مبارزه گسترده و بی امان علیه فساد اداری 
و اجرایی، تاکنون بیش از 50 نفر از مسئوالن اداری 
و اجرایی استان احضار شده و تحت تعقیب قضایی 

قرار گرفته اند.
دادخدا ساالری در نشست شــورای معاونین و 
ستادی دادسرای مرکز استان در جهت هماهنگی و 
تسریع مبارزه با فساد اداری و اجرایی افزود:مدیران 
احضار شده به اتهام اختالس، اخذ رشوه ،تحصیل 
مال از طریق نامشــروع ،تضییع امــوال دولتی، 
پولشویی،استفاده غیر مجاز از اموال دولتی، مصرف 
وجوه دولتی بیش از اعتبار تعیین شده، تحصیل 
منفعت به نحو متقلبانه و مداخله در معامالت، از 

سوی این دادسرا تحت تعقیب قرار گرفته اند.
او خاطرنشان کرد:در خصوص برخی از این مدیران 
با توجه به اهمیت موضوع اتهامی و وجوه غیرقانونی 

تحصیل و تصاحب شده، قرار بازداشت موقت صادر 
شده و ۲0 نفر  از این افراد بازداشت شده اند.

دادستان مرکز استان کرمان تصریح کرد:متهمان 
احضار شــده در ســمت های مختلفی از جمله 
فرمانداران سابق، شــهردار ، بخشدار،مدیرکل، 
معــاون مدیرکل ،رئیــس اداره ، رئیس شــورا، 
کارمنــدان دولتی ،عضو شــورا، ذی حســاب 
، کارشناســان و مدیــران بانکی و بیمــه ای  و 

کارشناسان رسمی دادگستری بوده اند.
ساالری با تاکید بر این مطلب که برخورد با اتهامات 
افراد و مدیران در اســرع وقت انجام می شــود، 
اظهارداشت: در راستای برخورد سریع و قاطع با 
هرگونه جرم،  امر تعقیب به زمان بعد از مسئولیت 
افراد موکول نمی شود و از این رهگذر از ارتکاب 
جرم به وسیله ســایر افراد نیز جلوگیری شده و 
جنبه پیشگیری از وقوع جرم توسط سایر افراد نیز 

حفظ می شود .
او با تاکید بر این مطلب که رسیدگی فوری و قاطع 

به جرائم مفاسد اداری عامل مهمی در پیشگیری 
محسوب می شود، گفت:با تالش های شبانه روزی 
و مجاهدانه بازپرسان و قضات ویژه، سربازان گمنام 
امام زمان در اداره کل اطالعات ،اداره کل بازرسی 
استان کرمان، سازمان اطالعات سپاه ثاراهلل، پلیس 
اقتصادی و گزارشات مردمی ۲0 نفر از مدیران و 
مسئوالن متخلف بازداشت و قانون در خصوص 

آنان اعمال و اجرا گردیده است .
دادستان مرکز استان اضافه کرد:در سال گذشته 
با پیگیری های مستمر دادسرای کرمان مبلغ 30 
هزار میلیارد ریال از حقوق و عوارض گمرکی به  
بیت المال اعاده گردیده است و طی چند ماه اخیر 
نیز با اقدامات و تمهیدات انجام شــده در مرحله 
تحقیقات مقدماتی و در دادسرا، قریب ۶00 میلیارد 
ریال از وجوه و اموال  دولتی به بیت المال اعاده و 9 
واحد آپارتمان و 3۷ سکه بهار آزادی و همچنین 
یک قطعه زمین مسکونی به ارزش ۲00 میلیارد 

ریال از متهمین کشف و توقیف شده است .

ساالری افزود: بر اساس تاکیدات ریاست قوه قضائیه 
هیچ متخلفی در هیچ  پست و مقامی حاشیه امنی 
نخواهد داشت و خط قرمز دستگاه قضایی، اجرای 
قانون و مبارزه با فســاد در هر سطح و جایگاهی 

است .
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان در 
ادامه از زحمات و تالشهای صورت گرفته توسط 
بازپرســان و قضات دادگاه های دست اندرکار و 
مجاهدت های صورت گرفته در سازمان بازرسی 
استان ،اداره کل اطالعات استان، سازمان اطالعات 
سپاه و پلیس امنیت اقتصادی در مسیر مبارزه با 

فساد اداری قدردانی کرد.
او همچنین با اشــاره به تعامل و همراهی بسیار 
خوب دادسرای مرکز استان با رسانه ها به منظور 
انعکاس خدمات انجام شده، توجه به بعد پیشگیرانه 
برخوردهای انجام شده و نیز شفاف سازی اذهان 
عمومی، عنوان کرد: رسانه های تصویری و مکتوب 
و مجازی استان طی سال جاری همراهی شایسته 
ای با دادســرای مرکز استان داشته اند و به نوعی 
از همکاران این مجموعه در زمینه پیشگیری از 
وقوع جرم محسوب می شوند که در این فرصت،از 
تالش های اصحاب رسانه و خبرنگاران استان نیز 

تقدیر می شود.

دادستان: 
تعقیب ۵۰ مدیر و کارمند کرمان در راستای مبارزه با فساد اداری

روابط عمومی خالق و توسعه گرا 
سرمایه اجتماعی سازمان ها 

را ارتقا می بخشد
رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه روابط عمومی ها نقش 
مهمی در افزایش یا کاهش سرمایه اجتماعی دستگاه های اجرایی 
دارند،گفت:روابط عمومی ها اگر خالق،مبتکر، نواندیش و توسعه گرا 
باشند، دستگاه را به جلو حرکت داده و سرمایه اجتماعی آن را افزایش 
می دهند.یداهلل موحد در نشست مشترک با هیات رئیسه شورای 
هماهنگی روابط عمومی های استان کرمان با اشاره به این مطلب که 
هر سازمان برای رشد و توسعه خود نیاز به سرمایه ها و داشته هایی 
دارد،افزود:اعتماد عمومی مردم،بزرگترین و مهمترین سرمایه هر 
دستگاه در مسیر رشد و توسعه است و اگر دستگاهی از این سرمایه 
ارزشمند برخوردار باشد، می تواند پرشتاب به سمت اهداف خود حرکت 
کند و اگر سرمایه آن ضعیف باشد،در مسیر رشد و پیشرفت،ناتوان 
خواهد بود.نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان از تعامل سازنده 
بین سازمان ها و نهادهای عمومی،خصوصی و اقشار مختلف مردم به 
عنوان بخشی از سرمایه های اجتماعی یاد و تصریح کرد:نیروهای کاری 
و ستادی دستگاه های اجرایی نیز به نوعی سرمایه اجتماعی محسوب 
می شوند و روابط عمومی با ایفای نقش خود در حوزه های درون و 
برون دستگاهی می توانند این سرمایه ارزشمند را برای رشد و توسعه 
سازمان به کارگیری کنند و یا در نقطه مقابل با عدم توجه الزم به این 
بخش، آن را از دست دهند.موحد با تاکید بر این مطلب که اطالع رسانی 
باید به موقع،مناسب و متقن باشد،خاطرنشان کرد:حساسیت کار 
روابط عمومی به دلیل سروکار داشتن با افکار عمومی از یک سو و از سوی 
دیگر به دلیل ارتباط با حیثیت،آبرو و اعتبار دستگاه بسیار باال است و 
اگر روابط عمومی ها و اصحاب رسانه دقت کنند، بسیاری از اتفاقات رخ 
نمی دهد.او با تاکید بر این که یک غفلت کوچک در حوزه اطالع رسانی 
می تواند یک بحران اجتماعی ایجاد کند، اظهار داشت: با توجه به شرایط 
حساس کنونی کشور در حوزه ملی،منطقه ای و بین المللی،مدیریت 
افکار عمومی بسیار مهم است و این حساسیت در کار قضایی بیشتر است 
زیرا برخی رسانه های معاند از برجسته سازی مطالب و پردازش برخی 
مطالب و جزییات مطرح شده، برای منافع خصمانه و شیطانی خود 
بهره برداری می کنند.رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد:در 
موقعیت بسیار حساس کنونی باید هوشمندانه جامعه را به سمتی پیش 

ببریم که زمینه سوء استفاده رسانه های معاند ایجاد نشود.
او ادامه داد:دستگاه قضایی استان کرمان همواره همراه رسانه ها بوده 
و تالش کرده که اعالم جرمی از رسانه ها مطرح نشود مگر آنکه شاکی 

خصوصی داشته باشد و یا منافع عمومی جامعه را به خطر اندازد.

دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاه های 
اجرایی استان کرمان بر برگزاری دوره های آموزش 
مجازی قانون مطبوعات تاکید کرد و گفت:قرار 
گرفتن شغل روابط عمومی در ردیف مشاغل سخت و زیان آور از 
دیگر درخواست های شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاه های 
اجرایی استان کرمان است.عباس تقی زاده افزود:مهمترین هدف 
شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاه های اجرایی،ایجاد 
هماهنگی،همراهی و هم نوایی بین دستگاه های اجرایی دولتی و 
حاکمیتی است تا توان دستگاه های اجرایی در خدمت به مردم و 
نظام مقدس جمهوری اسالمی باشد تا تفاهم و سرمایه اجتماعی 
ارتقا یابد.او ضمن اشاره به تشکیل شورای هماهنگی روابط 
عمومی دستگاه های اجرایی بر اساس مصوبه هیات دولت، اظهار 
داشت:اساسنامه شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاه های 

اجرایی استان کرمان در وزارت کشور تدوین و ابالغ شده است. 
او با اشاره به وجود شوراها، کارگروه ها و گروه های کاری متعدد در 
کشور ادامه داد: میزان موفقیت شورای هماهنگی روابط عمومی 
دستگاه های اجرایی استان کرمان یا هر شورای دیگری بستگی به 
میزان همکاری اعضای آن دارد و در راستای تعامل با دستگاه های 

مختلف جلسات هیات مدیره با مدیران تشکیل می شود.
مدیرکل روابط عمومی استانداری کرمان با بیان این مطلب 
که گرچه هنوز هم برخی با وظایف روابط عمومی ها آشنا 
نیستند،گفت:یکی از مشکالت موجود این است که برخی روابط 
عمومی دستگاه ها به دلیل عدم تسلط کامل به قانون مطبوعات، 
بعضا در تعامالت رسانه ای خود به شکلی عمل می کنند که می 
تواند برای آن دستگاه نیز مشکل ایجاد کند و یا اگر روزنامه ای 

انتقاد می کند، واکنش مناسبی را انجام نمی دهند.
تقی زاده با تاکید بر اینکه مطالبه گری در چارچوب قانون حق 
رسانه ها است، گفت: برخی از روابط عمومی ها در هنگام مواجهه با 
هرگونه انتقاد، به جای ارائه اطالعات درست به رسانه ها و استفاده 
از فرصت های قانونی تعیین شده از جمله ارسال جوابیه و غیره به 
دنبال شکایت از رسانه و برخورد می روند که این اقدام فضا را از 
حالت تفاهم دور می کند.او اظهار داشت:انتظار می رود که مدیران 
با کمک روابط عمومی ها در مواجهه با هر انتقاد قانونی در قالب یک 

جلسه برای رسیدن به تفاهم تالش کنند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان با 
بیان اینکه این استان ظرفیت بسیار باالیی دارد که 
بخش کوچکی از این ظرفیت در اختیار کمیته امداد 

قرار دارد گفت: تمام ظرفیت ها باید به کمک کمیته امداد بیاید.
حجت االسالم و المسلمین حسن علیدادی سلیمانی در دیدار با 
مدیرکل کمیته امداد استان کرمان و اعضای شورای مدیران کمیته 
امداد کرمان به مناسبت هفته احسان و نیکوکاری ضمن تبریک 
بعثت پیامبر اکرم )ص( و تأسیس نهاد خدوم و مخلص کمیته امداد 
افزود:خداوند توفیق بزرگی نصیب شما امدادگران کمیته امداد کرده 
که در این نهاد مقدس به محروم ترین قشر جامعه خدمت رسانی 
می کنید.او با بیان اینکه خدمات کمیته امداد امام خمینی)ره(

برای نظام جمهوری اسالمی و برای مردم بسیار ارزشمند است، 
اظهار داشت:اصل حضور کمیته امداد در نقش یک مجموعه 
توانمند،مجرب و با انگیزه برای این است که هم به محرومان و 
نیازمندان کمک کند و هم آن ها را توانمند کند.امام جمعه کرمان 
کمیته امداد را پناهگاهی برای نیازمندان و امیدی برای کسانی 
که در این دنیا امیدشان از خیلی جاها قطع شده است دانست و 
تاکید کرد:براساس روایتی از پیامبر اکرم )ص( “مردم عیال خدا 
هستند و هر کس به عیال خدا کمک کند خدا خود جوابگو است".او 
با اشاره به اینکه کمیته امداد نهاد بسیار ارزشمند و نهاد مقدسی است 
خاطرنشان کرد: کمیته امداد در صحنه های مختلف و حوزه های 
متعددی که ورود کرده با توجه به بودجه و بضاعتی که دارد موفق 
عمل کرده است.این مسئول گفت:بخش هایی که در کشور امکانات و 
توان دارند باید از کمیته امداد الگوبرداری کنند زیرا این نهاد در حوزه 
ماموریتی خود موفق عمل کرده و از امکانات و سرمایه هایی که در 

اختیار دارد به خوبی استفاده می کند و کار را پیش می برد.
جمله  از  استان  تبلیغاتی  سیستم  تمام  داد:  ادامه  او 
صداوسیما،مطبوعات و ائمه جمعه باید وظیفه تبلیغاتی خود را 
انجام دهند و تالش کنند توان استان در خدمت محرومیت زدایی 
و در رأس آن کمیته امداد قرار بگیرد به طور قطع تحول بزرگی در 

استان رخ خواهد داد.
امام جمعه کرمان با بیان اینکه وظیفه دینی همگانی همه ما است 
که از نیازمندان دستگیری کنیم خاطرنشان کرد: امیدواریم ظرفیت 
استان کرمان به کمک امداد بیاید که در این صورت توان امداد چند 

برابر می شود و این ظرفیت شدنی است.

به گزارش روابط عمومی علوم پزشکی کرمان، دکتر مهدی شفیعی، 
سخنگوی این دانشگاه عصر دوشنبه 1۸ اسفند ماه با بیان اینکه طی 
۲4 ساعت گذشته، 15 بیمار جدید کرونا در بیمارستان های استان 
بستری شده اند، گفت: »9 نفر از آن ها از حوزه  دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان )شامل راور، رابر، بافت، بردسیر، کوهبنان، کرمان، شهربابک، 
زرند، ارزوئیه( و شش نفر از بستری شدگان از حوزه  دانشکده سیرجان 
هســتند«.او با بیان این که از حوزه  دانشــگاه های  بم ،رفسنجان و 
جیرفت مورد جدیدی از بستری گزارش نشده است، افزود: »در حال 
حاضر، 109 بیمار کرونا در بیمارستان های استان بستری هستند«.

شفیعی ادامه داد:»۶1 نفر از بیماران بستری در حوزه  علوم پزشکی 
کرمان، 13 نفر حوزه  علوم پزشکی رفسنجان، 11 نفر حوزه  جنوب، 
دو نفر در حوزه  دانشگاه بم و ۲۲ نفر از حوزه  دانشکده علوم پزشکی 
سیرجان بستری هســتند و خدمات بیمارســتانی به آن ها ارائه 
می شود«.او اظهار کرد:شمار کل بستری شدگان در استان از ابتدای 

پاندمی کرونا تا کنون به »1۶ هزار و ۷۷0 نفر« رسید.
مدیر گروه مبارزه با بیماری های واگیردار دانشــگاه علوم  پزشکی 
کرمان سپس اظهار کرد:»متاسفانه در ۲4 ساعت گذشته، یک بیمار 
کرونا نیز جان خود را از دست داد که از حوزه  دانشگاه کرمان است«.

به گفته  شفیعی،از ابتدای اپیدمی کرونا در استان تاکنون، ۲53۲ نفر 
به دلیل ابتال به کوویدـ  19 جان خود را از دست داده اند.الزم به ذکر 
است که شیوه ی آماردهی درباره ی اپیدمی کرونا از اواخر خرداد ماه 
تغییر کرده و تنها تعداد »بیماران بستری و جان باختگان« از سوی 

علوم پزشکی کرمان در اختیار رسانه ها قرار داده می شود.

رئیس پلیس فتا استان کرمان از دانش آموزان و خانواده ها خواست در 
صورت دریافت پیامکی مبنی بر به روزرسانی اپلیکیشن شاد با پرداخت 
مبلغ دو هزار تومان،به این پیام توجه نکنند و به لینک های ارائه شده در 
این پیام ها مراجعه نکنند.او تاکید کرد که استفاده از اپلیکیشن شاد برای 
کلیه ی دانش آموزان رایگان است و به روزرسانی برنامه ی شاد با پرداخت 
هزینه، شگرد جدید کالهبرداران سایبری است .به گزارش پایگاه خبری 
پلیس،سرهنگ امین یادگارنژاد اظهار کرد:»در روزهای پایانی سال شاهد 
ارسال پیامک هایی با عنوان به روزرسانی اپلیکیشن شاد از سوی برخی 
مجرمان سایبری هستیم، در این پیام ها از دانش آموزان خواسته شده 
اپلیکیشن شاد خود را به روز کرده و برای به روزرسانی هم باید دو هزار 
تومان هزینه پرداخت کنند،در غیر این صورت اپلیکیشن شاد آن ها غیر 
فعال شده و دیگر خدماتی به آن ها ارائه نمی دهد«.او افزود:»این پیام ها از 
سوی مجرمان سایبری برای دانش آموزان ارسال می شود و هدف آن ها 
چیزی جز کالهبرداری و سرقت اطالعات بانکی نیست«.رئیس پلیس فتا 
فرماندهی انتظامی استان کرمان بیان کرد:»دانش آموزان و خانواده های 
آن ها اصال به این پیام ها توجه نکنند و به لینک های ارائه شده در این 
پیام ها مراجعه نکنند، چرا که درگاه های معرفی شده در این پیام ها درگاه 

فیشینگ بوده و برای سرقت اطالعات بانکی ایجاد شده است«.
او از دانش آموزان و خانواده ها خواست:»برای نصب یا به روزرسانی 
اپلیکیشن شاد به سایت وزارت آموزش و پرورش یا مارکت های معتبر 
مراجعه و از به روزرسانی کردن از طریق لینک ها و سایت های نامعتبر 
خودداری کنند چرا که احتمال آلودگی سیستم آن ها به بدافزارهای 

مخرب، جاسوسی و جعلی وجود دارد.«.

معاون استاندار کرمان در حالی از مدیران دستگاه های اجرایی خواست 
که به خاطر شیوع کرونا از ســفرهای غیر ضروری اجتناب کنند که 
استاندار کرمان تاکید کرده بازدیدهای خود را ادامه می دهد چرا که 

با برکت هستند.
تاکید به برگزار نکردن جلسات پرازدحام و اجتناب از ماموریت های 
کاری بارها از سوی علوم پزشکی کرمان و ستاد کرونا مطرح شده است.
پیش از این رئیس علوم پزشکی کرمان گفته بود نگاه مردم به مسئوالن 
است و متاسفانه با برگزاری جلسات، افتتاحیه و بازدیدها در این دوره 
مواجه هستیم.حمیدرضا رشیدی نژاد در روزهای گذشته هم گفته بود 
جلسات پرازدحام رسمی و غیررسمی نیز یکی دیگر از تهدید هاست و 

باید همه به این موارد توجه کنیم.
با توجه به حجم زیاد سفرهای استاندار کرمان در چندماه اخیر به نظر 
می رسد روی صحبت دکتر رشیدی بیشتر به سمت زینی وند و تیم 
همراه کننده او در سفرها باشد.استانداری که در 3 ماه اخیر بیش از ۲0 
سفر درون استانی داشته و معتقد است باید بازدید میدانی را در دستور 

کار خود قرار دهد.
البتــه زینی وند در نشســت شــورای اداری تاکیده کــرده بود که 
بازدیدهایش را ادامه می دهد چرا که به اعتقاد او این بازدیدها با برکت 
هستند.این اظهارنظر استاندار کرمان با دستور معاون او در تناقض است.
محمدصادق بصیری در این نشست گفته که سفرهای غیرضروری و 
ماموریت هایی که مهم تلقی نمی شود باید از دستور کار مدیران خارج 
شود و باید مدیران دستگاه های اجرایی به مکاتبات ستاد استانی پاسخ 

بدهند.

15 بستری و یک فوتی 
در شبانه روز گذشته

سرقت اطالعات با شگرد 
به روزرسانی اپلیکیشن شاد

سفرهای کاری و یک بام و دو هوای 
استانداری کرمان

برگزاری دوره های آموزش 
مجازی قانون مطبوعات 

ضروری است

ظرفیت های استان به کمک 
کمیته امداد بیاید
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خبر

خبر
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متوفـی( 1389/11/1)فرزنـدان 
3-زهرا داودی فرزند ابراهیم ش م 5860084641ت ت 1370/4/12)همسـر 

متوفی(
ت  6089681504ت  م  ش  یوسـف  مرحـوم  فرزنـد  کاوه  4-حسـن 

متوفـی( 1330/7/1)پـدر 
5-سکینه کاوه فرزند غالمحسین ش م 6089681490ت ت 1330/7/1)مادر 
متوفـی( لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامه هـای کثیر االنتشـار محلی آگهی 
مـی شـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد 
اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یک ماه از نشـر آگهی به شـورای حـل اختالف 
تقدیـم دارد و اال گواهـی صـادر خواهـد شـد و وصیـت نامـه ای جـز رسـمی و 

سـری کـه بعـد از ایـن موعـد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت. 
دفتر شورای حل  اختالف شماره یک شهرستان منوجان . م الف :62

متن اگهی 
نظـر بـه اینکه اجرای احـکام مدنی دادگسـتری کهنوج در نظر 
دارد در پرونـده کالسـه 9900107فیمابیـن محکـوم الـه خانـم 
نرگـس دهقانـی فرزنـد محمد حسـين بطرفيـت محكوم عليـه اقای علی 
محمـدی برجـک فرزنـد عباس وخانـم مهر انگیـر محمدی برجـک وكوثر 
محمـدی برجـک یـک قطعه زمیـن مزروعی بـه مسـاحت 1600 متر مربع 
و تعـداد 40 نفـر نخـل ودو باباتـاق بلوکی با سـقف چوبی مخروبه با سـند 
عـادی واقـع در روسـتای کوتـک پانیـن بـه ارزش یکصـد و هفتـاد ويـک 
ميليـون و نهصـد هـزار ریـال مربـوط به محكـوم عليهـا را دارد لـذا از کلیه 
کسـانی کـه تمایـل بـه شـرکت در مزایـده فـوق را دارند دعـوت بعمل می 
ایـد در روز یکشـنبه مورخـه 1400/01/22 سـاعت 09/30  در ایـن اجـرای 
احـکام حاضـر شـوند ضمنـا برنـده مزایده کسـی خواهـد بود کـه باالترین 
پیشـنهاد و ده درصـد قیمـت پایـه را نقدا بـه صنـدوق دادگاه تودیع  نماید 
ضمنـا" کسـانی کـه تمایـل بـه شـرکت در مزایـده را دارنـد مـی تواننـد تـا 
یـک هفتـه قبـل از مزایـده بـا هماهنگـی اجـرای احـکام ملک مـورد نظر 

باردیـد بعمـل آورند .
قاضی اجرای احکام مدنی دادگستری کهنوج محمدرضا منظری.م الف 58

رمشکی ها در دسترس نیستند

به گزارش »کرمان نو« استان کرمان که 
و جمعیت  است  استان کشور  پهناورترین 
روستایی باالیی را نیز به خود اختصاص داده 
وضعیت اینترنت و خطوط تلفن همراه خوبی 
ندارد و شرایط مردم در اکثر روستاهای مناطق 
جنوبی استان از لحاظ دسترسی به اینترنت 
خوب نیست. بر اساس اعالم اداره کل ارتباطات 
و فناوری استان کرمان قرار بود فاز نخست 
تجهیز مدارس روستاهای باالی ۲0 خانوار به 
اینترنت  ۳g ،adsl و ۴g  اجرایی شود و کم کم 
تمامی روستاها تجهیز شوند اما مردم رمشک و 
چاه دادخدا می گویند هنوز این اتفاق رخ نداده 
و دانش آموزان این منطقه نیز برای تحصیل با 

مشکالت زیادی دست و پنجه نرم می کنند.
وضعیت اینترنت افتضاح است

یکی از شهروندان رمشک می گوید: وضعیت 
اینترنت در اینجا افتضاح است و در چاه دادخدا و 

رمشک اصال نت وجود ندارد.
رئیسی افزود: گاهی برای ارسال یک پست 
در فضای مجازی باید یک شب تا صبح را در 
تپه های اطراف که اینترنت ضعیفی در آنجا قابل 

دسترسی است را طی کنیم.
او اضافه کرد: برای مکالمه تلفنی باید به یک 
بلندی برویم یا نقطه خاصی که بشود ارتباط 

تلفنی برقرار کرد را پیدا کنیم.
رئیسی ادامه داد: وضعیت آنتن دهی اینترنت در 
روستاها و دهستان هایی مانند رمشک، زهکلوت 
و زهمکان و چاه دادخدا در جنوبی ترین قسمت 

استان تعریفی ندارد.
یکی دیگر از اهالی این منطقه نیز گفت: جمعیت 
اینجا زیاد است اما دانش آموزان مجبور هستند 
برای دسترسی به اینترنت و خطوط تلفن به باالی 
تپه و ارتفاعات بروند که همین مساله نیز خطراتی 

را می تواند در پی داشته باشد.
سابکی افزود: متاسفانه نه راه درست و حسابی 
داریم و نه از زیرساخت های ارتباطی بهره مند 

هستیم.
او اضافه کرد: با این شرایط بچه های ما در پایان 
سال با بچه های پایتخت همزمان در یک آزمون 
شرکت می کنند و این اسمش البد عدالت هم 

است.
این شهروند ادامه داد: اگر فرزندان ما در مسیری 
که به بلندی ها برای رسیدن به اینترنت طی 
می کنند دچار سانحه ای شوند چه کسی پاسخگو 

است؟
او  تاکید کرد: حیوانات درنده و وحشی که حرف 
حالیشان نیست اگر فرزندان مان را دریدند چه 

خاکی باید بر سرمان کنیم؟
این دانشجوی جنوبی افزود: مردم روستاهای 
این منطقه برای هر کار اینترنتی مجبور هستند 

کیلومتر ها طی کنند تا بتوانند کار های اینترنتی 
خود را انجام دهند. او افزود: از مسئوالن 
درخواست داریم مشکل اینترنت را مرتفع کنند.

هر چه به اینجا نزدیک تر شوید مشکل 
آنت دهی بدتر می شود

بخشدار چاه دادخدا نیز در این خصوص می گوید: 
اکثر روستاهای این منطقه از داشتن اینترنت 

محروم هستند.
احمدی افزود:جمعیت در این منطقه پراکنده 
است و روستاهای بی شماری باید در دستورکار 
بهره مندی از خدمات شبکه های تلفن همراه و 
اینترنت باشند.او با اشاره به اینکه مردم از این 
وضعیت خسته شده اند اضافه کرد: روستاهای 
تگک، کهورعباسی، دهندران ، چاه دادک، 
چهارتایی، چاهان َرِمشک، جهلَدر، ُبن ِگرو، جتو، 

نمگاز و کالهون با مشکل مواجه هستند.
بخشدار چاه دادخدا ادامه داد: هرچه به سمت 
رمشک پیش بروید مشکل آنتن دهی تلفن همراه 
و همچنین تعداد روستاهای بدون اینترنت نیز 

زیادتر می شود.
پراکندگی جمعیت باعث دیر رساندن 

خدمات می شود
شهسواری فرماندار قلعه گنج هم در این خصوص 
به »کرمان نو« گفت: متاسفانه اکثر نقاط منطقه 
چاه دادخدا و  رمشک از داشتن خطوط ارتباطی 

تلفن همراه با کیفیت محروم هستند.

فرماندار قلعه گنج افزود: البته با اداره ارتباطات 
استان کرمان نیز صحبت کرده ایم و قول داده اند 

مشکل را حل کنند.
شهسواری اضافه کرد: با شرایطی که کرونا 
درست کرد و مجازی شدن مدارس و دانشگاه ها 

این مشکل در منطقه محسوس تر شد.
او تاکید کرد: برخی از دانش آموزان مجبور 
هستند تا مسافت زیادی را برای دست یابی 
به اینترنت و تلفن طی کنند که این مساله را 

پیگیری کرده ایم.
فرماندار قلعه گنج ادامه داد: پراکندگی روستاها و 
جمعیت نیز در منطقه یکی از مشکالتی است که 

باعث شده تا رساندن خدمات دیرتر انجام شود.
فرماندار قلعه گنج افزود: در مرکز رمشک از لحاظ 
اینترنت مشکل خاصی نداریم اما در روستاهای 
اطراف رمشک از جمله روستای ناگ و اشکوتیه 

اصال آنتن دهی وجود ندارد.
او تصریح کرد: مشکل نبود پوشش اینترنت در 
روستاهای قلعه گنج مختص به چاه دادخدا نبوده 
و در برخی روستاهای بخش مرکزی همچون 
شومهری و توکل آباد نیز مشکل آنتن دهی داریم.
شهسواری یادآور شد: در بخش چاه دادخدا 
به دلیل نبود آنتن دهی خطوط تلفن همراه و 
اینترنت، راهبران آموزشی آموزش و پرورش با 
مراجعه حضوری به خانه ها بسته های آموزشی 

را بین دانش آموزان روستایی توزیع می کنند.

الهام پی پر

گزارش

شهسواری فرماندار قلعه گنج هم در این خصوص 
به »کرمان نو« گفت: متاسفانه اکثر نقاط منطقه چاه 
دادخدا و  رمشک از داشتن خطوط ارتباطی تلفن 
همراه با کیفیت محروم هستند.فرماندار قلعه 
گنج افزود: البته با اداره ارتباطات استان کرمان 
نیز صحبت کرده ایم و قول داده اند مشکل را حل 
کنند.شهسواری اضافه کرد: با شرایطی که کرونا 
درست کرد و مجازی شدن مدارس و دانشگاه ها 
این مشکل در منطقه محسوس تر شد.

بخشدار چاه دادخدا نیز در این خصوص می گوید: 
اکثر روستاهای این منطقه از داشتن اینترنت 
محروم هستند.احمدی افزود:جمعیت در این 
منطقه پراکنده است و روستاهای بی شماری باید 
در دستورکار بهره مندی از خدمات شبکه های 
تلفن همراه و اینترنت باشند.

 نو
ان

کرم
س: 

عک

 *وضعیت تلفن همراه و اینترنت در این منطقه مناسب نیست
* یک سال قبل وزیر ارتباطات قول داد که همه مدارس کپری از داشتن اینترنت بهره مند می شوند اما در چاه دادخدا و 

 رمشک هنوز کسی به اینترنت دسترسی ندارد.
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همزمان با افتتاح ۲ هزار و 400 مرکز خدمات بهزیستی 
مثبت زندگی در کشور، 13۷ مرکز مرکز در کرمان افتتاح 
شــد.پیش از ظهر دیروز و با ارتبــاط ویدئو کنفرانس با 
رئیس جمهور از ۲ هزار و 400 مرکز خدمات بهزیستی 
مثبت زندگی بهره برداری شد که 13۷ مرکز در استان 

کرمان است.
مدیرکل بهزیستی استان کرمان در حاشیه این آیین به 
خبرنگاران گفت: حدود ۸00 نیرو در 13۷ مرکز خدمات 
بهزیستی مثبت زندگی استان کرمان فعالیت می کنند و 

۲۶۸ مددکار در این مراکز جذب شده اند.
عبــاس صــادق زاده اضافه کــرد: بهزیســتی یکی از 
سازمان های خدمات رسان است و در سال های گذشته 
۸4 درصد از خدمــات را از طریق خریــد خدمت ارائه 

می کردیم و بقیه خدمات هم بــا راه اندازی مراکز مثبت 
زندگی واگذار می شود.وی ادامه داد: مراکز مثبت زندگی 
یک نسخه پیشرفته تر را ایجاد کرده اند و از طریق مراکز 
خرید خدمت انجام می شود که این خدمات در سطح یک 

خدمات هستند  و کار مداخله ای انجام نمی دهند.
مدیرکل بهزیستی استان کرمان افزود: در استان کرمان 
13۷ مرکز خدمات بهزیســتی مثبت زندگی راه اندازی 
می شــود که 1۲۷ مرکز امروز مورد بهره بــرداری قرار 
می گیرد و 10 مرکــز هم طی ســال 1400 آغاز به کار 

می کنند و 41 مرکز روستایی است.
صادق زاده با اشــاره به اینکه مراکز مثبت زندگی استان 
کرمان حدود ۷00 نیرو جذب کرده اند، ابراز داشت: اغلب 
نیروهای مراکز نیروی تخصصی هستند و مددکارانی در 

مراکز هســتند که خدمات مددکاری را طراحی و ارائه 
می کنند و قطعا در این مددکاری ها اتفاقات خوبی می افتد 

و شرایط مددجویان و خانواده های آنها رصد می شود.
وی با اشاره به اینکه مراکز مثبت زندگی از یارانه دولت 
بهره مند است و دولت هزینه ها را تقبل کرده و به مراکز 
پرداخت می کند، عنوان کرد: بایــد بتوانیم خدمات را 
به اعضای خانواده بکشــانیم و آنها هم شــریک شوند و 
محله محوری و ســرمایه های اجتماعی در محل مورد 
توجه این مراکز است.صادق زاده ابراز داشت: ارائه خدمت 
به افراد دارای معلولیت و افراد کم بضاعت از وظایف مراکز 
مثبت زندگی اســت تا افراد به توانمندی برسند و نقش 
این مراکز بسیار پررنگ است.وی تصریح کرد: بسیاری از 
خدماتی که در بستر دولت تامین و اجرا می شود ممکن 

است با موانع سازمانی همراه باشد و رضایت شهروندان را 
در بر نداشته باشــد، اما با راه اندازی مراکز مثبت زندگی 
شاهد رضایتمندی شهروندان خواهیم بود و در این مراکز 

خدمات در زمان کوتاه تری ارائه می شود.
صادق زاده با یادآوری این موضوع که دولت خدماتی که در 
بستر دولت ارائه می کرده است را با راه اندازی مراکز مثبت 
زندگی به بخش های غیردولتی واگذار می کند، تصریح 
کرد: خدماتی مانند فرزندخواندگی، وسایل توانبخشی 
و خدمات درمانی هم به مراکز خدمــات زندگی واگذار 
می شود و دولت با ارائه یارانه به این مراکز خرید خدمت 
را انجام می دهند.وی اظهار داشت: 5۷ هزار پرونده را به 
مراکز مثبت زندگی واگذار کرده ایم و تمام خدماتی که 
این مراکز ارائه می کنند در بستر الکترونیک است و حتی 
بازدید مددکار به صــورت آنالین صورت می گیرد که در 
سراسر کشور قابل بازدید است و ۲۶ هزار رکورد بازدید در 

استان کرمان ثبت شده است.

افتتاح 1۳7 مرکز مثبت زندگی در کرمان

معــاون دادســتان کرمــان گفــت: محکومــان افغــان واجــد شــرایط براســاس تفاهــم نامــه 
منعقده بین کشــور ایــران و افغانســتان و بــا پیگیری دســتگاه قضایــی و وزارت دادگســتری، 
ــه افغانســتان منتقــل  ــان ب ــه تحمــل کیفــر حبــس از زندان هــای اســتان کرم جهــت ادام

می شــوند.
"امینــه ســاالری" از انتقــال ۷۱ محکــوم تبعــه افغانســتان از زندان های اســتان کرمــان خبر 
داد و افــزود: محکومــان افغــان واجــد شــرایط براســاس تفاهــم نامــه منعقــده بیــن کشــور 
ایران و افغانســتان و بــا پیگیــری دســتگاه قضایــی و وزارت دادگســتری، جهت ادامــه تحمل 

کیفــر حبــس از زندان هــای اســتان کرمــان بــه افغانســتان منتقــل می شــوند.
 وی در تشــریح ایــن خبــر افــزود: در راســتای اجــرای ایــن تفاهــم نامــه وکاهــش جمعیــت 
کیفــری زندان هــا وحفــظ حقــوق شــهروندی محکومــان افغانــی واجــد شــرایط بــا رضایــت 
خــود، بــه کشــور متبــوع منتقــل مــی شــوند و مابقــی کیفــر را در زندان هــای کشــور خــود 

ســپری خواهنــد کــرد.

انتقال 71 محکوم تبعه افغان 
از زندان های استان کرمان به افغانستان

وزیر کشور در ابالغیه ای به فرمانداران و بخشداران سراســر کشور دستور شروع انتخابات 
شوراهای شهرو روستا را صادر کرد.

به گزارش ایسنا،  دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور در ابالغیه ای به فرمانداران و بخشداران 
سراسر کشور، در اجرای ماده )۴۸( قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی 
کشور و ماده )۲۲( آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسالمی شهر و ماده )۲۱( آیین نامه 
اجرایی انتخابات شوراهای اسالمی روستا، دســتور شروع انتخابات شوراهای اسالمی شهر 

و روستا را صادر کرد.
در این ابالغیه خطاب به فرمانداران و بخشــداران آمده است:" ضروری است بر اساس مواد 
)۳5( و )۳۶( قانون مذکور نسبت به تشــکیل هیات های اجرایی و انجام سایر برنامه های 
انتخابات ششمین دوره شورای اسالمی شهر و روســتا طبق برنامه زمانبندی ابالغی و در 
مهلت های قانونی مقرر اقدام نموده و وصول این بخشنامه را مطابق فرم شماره )۲( از طریق 

سامانه جامع انتخابات به ستاد انتخابات کشور اعالم نمایید."

صدور دستور شروع 
انتخابات شوراها

شماری از مرغ های آبی در بحرین به قدری چاق شده اند که پرواز کردن برایشان دشوار شده و 
علت این چاقی مفرط در آنها، خوردن مقادیر زیادی از غذاهای پس مانده انسان عنوان شده است.
به گزارش ایسنا، این پرندگان در مکان های مشترک با محل زندگی انسان ها مقادیر زیادی از 

دورریز مواد غذایی را می خورند. 
مقامات محلی می گویند: این مرغ های آبی به خوردن پس مانده غذاها عادت کرده اند و دیگر از 

مراجعه به محل طبیعی تغذیه خود، یعنی دریا اجتناب می کنند.
در انگلیس نیز پس مانده های غذای انسانی باعث جذب مرغان دریایی بیشتری به خشکی شده 
است که معموال در آنجا از پس مانده های فست فودی که در خیابان ها دور ریخته می شود، تغذیه 

می کنند.
شش سال پیش محققان دانشگاه لیورپول نتیجه گرفتند که این پرندگان با خوردن مقادیر زیادی 
از این غذاها به سرعت چاق می شوند. بنا به این تحقیق، این امر ممکن است به مشکالت سالمتی 

در این پرندگان منجر شود.

معضل چاقی، مرغ های دریایی 
را در بحرین زمین گیر کرده است

خبرخبر

ســخنگوی وزارت بهداشت توصیه هایی 
را جهت پیشگیری از ابتال به کرونا هنگام 

مراجعه به آرایشگاه ها، مطرح کرد. 
دکتر سیما سادات الری گفت: آرایشگاه ها 
از جمله اماکن پرخطری هستند که عدم 
رعایت توصیه های بهداشــتی در آن ها 
می تواند منجر به تشدید شیوع ویروس 

کووید۱۹ شود.
وی افزود: بنابراین توصیه ما به مردم این 
اســت که در صورت دارا بــودن بیماری 
های زمینه ای مانند قلبی_عروقی، فشار 
خون و دیابت و یا نقض سیستم ایمنی تا 
حد امکان از رفتن به آرایشگاه خودداری 

کنید.
الری ادامه داد: همچنین ضروری اســت 
که در صورت داشتن عالئم سرماخوردگی 
مانند تب، سرفه، گلودرد یا تنگی نفس از 
حضور در آرایشــگاه به طور جدی پرهیز 
شود. قبل از مراجعه به آرایشگاه به صورت 
تلفنی یا اینترنتی نســبت به اخذ نوبت 
حضور اقدام کنید و ضروری است از حضور 
در آرایشگاه هایی که تهویه هوای مناسب 

ندارند، به طور جدی پرهیز کنید.
الری گفت: در ســالن انتظار آرایشــگاه 
حتما ماســک بزنید و در فاصله حداقل 
یک متر از دیگران بنشــینید. همچنین 
از حوله، شانه، قیچی و موچین شخصی 
استفاده کنید. در صورت نیاز به استفاده 
از تجهیزات مشترک توجه کنید که قبل 
از هرگونه اســتفاده، وســایل مورد نظر 
ضدعفونی شــوند. همچنین از آرایشگر 
خود بخواهید در تمام  مدت کار از شیلد 
صورت، عینک حفاظتی، ماسک و روپوش 
استفاده کند. در عین حال از خوردن غذا 
در محیط آرایشگاه به طور جد خودداری 

کنید.
وی تاکید کرد: همچنین ضروری اســت 
که پرداخت وجه به صــورت آنالین یا از 
طریق دســتگاه کارت خوان انجام شود. 
مردم می توانند هرگونه سهل انگاری در 
رعایت پروتکل های بهداشتی در محیط 
آرایشگاه ها را از طریق ۱۹0 گزارش کنند.

معاون اجتماعی فرماندهی مرزبانی ناجا 
درپی انتشــار فیلمــی در فضای مجازی 
مبنی بر ضرب و شــتم ســرباز مرزبانی 

توضیحاتی را ارائه کرد.
ســرهنگ ابوالقاســم خاتمی در این باره 
گفت: ســرباز وظیفه مرزبانــی که برای 
خدمت به حوزه مرزی زابــل انتقال داده 
شده، حین انجام وظیفه به دلیل تاریکی 
شب و ناآشــنایی به نقاط صفر مرزی، از 
مرز کشورمان عبور می کند و در آن سوی 
مرز در دید مرزبانان کشور افغانستان قرار 
می گیرد که به ســرعت مراتب اعتراض 
توسط مرزبانی جمهوری اسالمی ایران به 
همتای  افغانستانی اعالم و در ادامه سرباز 
وظیفه به کشور ایران بازگردانده می شود.

معاون اجتماعی فرماندهی مرزبانی ادامه 
داد: در مرزهای مشترک ایران با کشورهای 
همسایه، گاهی به دلیل توپوگرافی  منطقه 
و ناآشــنایی به مناطق مــرزی، برخی از 
مرزبانان کشــورهای همســایه همانند 
وظیفه یاد شده به طور سهوی وارد خاک 
کشورمان شــده اند که برابر مقررات و با 
رعایت پروتکل های مرزی به کشور خود 

بازگردانده می شوند.
وی افــزود: جمهوری اســالمی ایران از 
مرزبانان افغانستان این انتظار را نداشتند 
که فضایی ایجاد کنند تا سرباز وظیفه برای 
خوشــایند آنان و یا ترس از سوء برداشت 
مرزبانان افغانســتان نســبت به خودش 

مبادرت به بیان الفاظ غیر واقعی کند.
معاون اجتماعی فرماندهی مرزبانی اظهار 
کرد: تعامالت مرزی و دیپلماتیک کشور 
ایران و افغانستان از سالیان متمادی وجود 
داشــته و نمونه آن انفجارهــای اخیر در 
مرزهای مشترک در خاک افغانستان در 
استان های خراســان رضوی و خراسان 
جنوبی اســت که شــاهد امداد رســانی 
جمهوری اسالمی ایران به پایانه مرزهای 

کشور افغانستان بودیم.
خاتمــی تصریــح کــرد: در این راســتا 
آموزش های الزم بــه مرزبانان ایران داده 
شد که در خصوص ترددهای مرزی توجه 
بیشتری داشته باشــند تا از تکرار موارد 
مشابه جلوگیری شــود و به سرباز وظیفه 
یاد شده که هم اکنون در مرزبانی ناجا در 
حال خدمت اســت و مبادرت به خروج از 

مرز کرده بود، تذکرات الزم داده شد.
به گزارش ســایت پلیس، خبــر ضرب و 
شتم ســرباز وظیفه مرزبانی کذب و این 
تصویرســازی منفی دشمنان معاند علیه 
نیروهای مسلح کشور است که در دستور 

کار دشمنان قرار دارد.

ــاب-  ــی فاری ــت: بازگشــایی محــور مواصالت ــاب گف ــدار فاری فرمان
زهمــکان- ارزوئیــه، شهرســتان فاریــاب را از بن بســت خــارج  

. می کنــد
ــاب  ــارس در فاری ــگار ف ــا خبرن ــو ب ــس در گفت وگ ــی نیک نف عل
اظهــار داشــت: بازگشــایی جــاده مواصالتــی فاریــاب- زهمــکان- 
ــد و راه  ــات می ده ــت نج ــاب را از بن بس ــتان فاری ــه شهرس ارزوئی

ــد. ــرار می کن ــیرجان برق ــتان را س ــن شهرس ــی ای ارتباط
ــی از آن  ــن راه مواصالت ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاب ب ــدار فاری فرمان
جهــت حائــز اهمیــت اســت کــه دو معــدن طــال را در کنــار خــود 
ــاده  ــده و آم ــاخته ش ــن راه س ــاخت ای ــه زیرس ــزود: کلی دارد، اف

ــت. ــفالت اس آس
وی تصریــح کرد: تــا یــک مــاه آینــده شــاهد آســفالت 30 کیلومتر 
ــال 1400  ــل س ــی آن دراوای ــود و مابق ــم ب ــاده خواهی ــن ج از ای

ــد شــد. آســفالت خواه
فرمانــدار فاریــاب همچنیــن در خصــوص کمبــود و گرانی ســیمان 
ــران و  ــح گ ــن مصال ــه، ای ــی کرای ــل گران ــرد: به دلی خاطرنشــان ک

دچــار کمبــود در شهرســتان شــده اســت.
ــای  ــالش هســتیم طــی روزه ــرد: در ت ــس خاطرنشــان ک نیک نف
ــردم  ــم و از م ــتان کنی ــیمان وارد شهرس ــر س ــن تریل آینده چندی
ــور  ــیمان صب ــای س ــیدن محموله ه ــا رس ــم ت ــت داری درخواس
باشــند و ســیمان گران از دالالن خریــداری نکنند.فرمانــدار فاریاب 
یادآور شــد: در خصــوص کمبــود ســیمان و همچنین مرغ بــا مرکز 
اســتان هماهنگــی بــه عمــل آمــده و اســتانداری قــول مســاعد در 

ــه داده اســت. ــن زمین ای

خروج فاریاب از بن بست 
با بازگشایی محور مواصالتی 

زهمکان- ارزوئیه

توصیه های وزارت 
بهداشت برای پیشگیری 

از ابتال به کرونا هنگام 
مراجعه به آرایشگاه 

توضیحات مرزبانی ناجا 
در پی انتشار فیلمی از 
ضرب و شتم یک سرباز

ــتی  ــگری و صنایع دس ــی، گردش ــده اداره کل میراث فرهنگ نماین
ــت و  ــات مرم ــاز عملی ــت از آغ ــان در شهرســتان باف اســتان کرم
ــل آن  ــن شهرســتان و تبدی ــگان ای بازســازی حمــام تاریخــی ُبن
بــه مــوزه مــردم شناســی خبــر داد. "علــی نجفــی" اظهــار کــرد: 
ــار  ــا اعتب ــگان ب مرمــت و بازســازی حمــام تاریخــی روســتای ُبن
ــش  ــرمایه گذاری بخ ــا س ــال و ب ــون ری ــارد و 500 میلی دو میلی
ــان  ــتان کرم ــی اس ــارت اداره کل میراث فرهنگ ــی و نظ خصوص
آغاز شــده اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه قدمــت حمــام تاریخی 
ــان  ــس از پای ــزود: پ ــردد، اف ــاز می گ ــه ب ــه دوره قاجاری ــگان ب ُبن
ــوزه مردم شناســی  ــن حمــام، نخســتین م مرمــت و بازســازی ای
شهرســتان بافــت در ایــن بنــای تاریخــی راه انــدازی خواهد شــد.

نجفــی بیــان کــرد: ایــن مــوزه می توانــد نقــش مهمــی در رشــد 
ــتای  ــرا روس ــد زی ــا کن ــه ایف ــن منطق ــگری ای ــعه گردش و توس
ُبنــگان هر ســاله میزبــان گردشــگران زیــادی از سراســر اســتان و 
ــده اداره کل میراث فرهنگــی،  اســتان های همجــوار اســت. نماین
گردشــگری و صنایع دســتی اســتان کرمــان در شهرســتان بافــت 
ــا بیــان اینکــه ثبــت ملــی ایــن حمــام تاریخــی در دســتور کار  ب
ــی حمــام ُبنــگان پــس از  ــده ثبــت مل ــرار گرفتــه، گفــت: پرون ق
ــال  ــتان ارس ــی اس ــراث فرهنگ ــه اداره کل می ــدن ب ــل ش تکمی

مــی شــود.

رئیــس ســازمان بازرســی کل کشــور از ارســال ۴ گــزارش 
 هشــدار دربــاره بــازار مــرغ بــه رئیــس جمهــور خبــر داد.

حجت االســالم حســن درویشــیان رئیــس ســازمان بازرســی کل 
کشــور در جلســه دیــروز مســئوالن قضایــی، بــه ارائــه گزارشــی 
دربــاره پیگیری هــای صــورت گرفتــه پیرامــون وضعیــت 
ــرغ  ــازار م ــت ب ــت: در موضــوع وضعی ــرغ پرداخــت و گف ــازار م ب
ــور و ۲  ــس جمه ــرای رئی ــدار ب ــره هش ــته ۴ فق ــال گذش از س
ــر جهــاد کشــاورزی ارســال شــده اســت. ــه وزی  مــورد هشــدار ب
وی افــزود: پــس از تذکــر رهبــر معظــم انقــالب در مــورد وضعیت 
گرانــی نیــز کارگــروه ویــژه ای در ایــن زمینــه تشــکیل شــد کــه 
مهمتریــن علــل افزایــش قیمــت، کاهــش میــزان جوجــه ریــزی، 
ــن  ــرغ و همچنی ــع م ــوع توزی ــا و موض ــن نهاده ه ــئله تامی مس
ــرای  ــا ب ــش تقاض ــا و افزای ــتوران ها و هتل ه ــت مجــدد رس فعالی

مصــرف ایــن محصــول در بــازار بــوده اســت.

حمام تاریخی بُنگان بافت 
به موزه مردم شناسی تبدیل می شود

ارسال ۴ گزارش هشدار درباره 
 بازار مرغ به رئیس جمهور 

تعیین تکلیف سفرهای نوروزی در حالی 
طوالنی شده که برخی از مدت ها قبل برای 
سفر برنامه ریزی و هزینه کرده اند و نه تنها این 
دسته از مردم، بلکه صاحبان کسب وکارهای 
گردشگری در وضعیتی نامعلوم، خدماتی را 
فروخته اند که احتمال دارد با اعمال بعضی 
محدودیت ها، استرداد هزینه ها مانند تعطیالت 
نوروز گذشته دچار بحران شود و مردم و 
کسب وکارهای گردشگری را دوباره سرگردان 
کند.

علیرضا رئیسی گفته بود که ستاد ملی مقابله 
با کرونا شنبه 1۶ اسفندماه وضعیت سفر در 

ـ وزیر  نوروز را مشخص می کند اما سعید نمکی 
ـ یک روز پیش از تشکیل این جلسه  بهداشت 

مخالفت صریح خود را با سفر در تعطیالت 
نوروز اعالم کرد و گفت: مسافرت به عنوان 

اصلی ترین عامل در گردش ویروس بسیار موثر 
است و به عنوان وزارت بهداشت مطلقا موافق 

هیچ مسافرتی نیستیم.

به رغم اعالم مصوبه ممنوعیت سفر به شهرهای قرمز 
و نارنجی، سخنگوی ستاد کرونا همچنان بر مواضع 
سختگیرانه وزارت بهداشت تاکید دارد و از مردم می خواهد 
در نوروز سفر نروند، حتی به شهرهای زرد و آبی. شعار 

پلیس هم پرهیز از سفر است.
رییس جمهور حسن روحانی شنبه ۱۶ اسفندماه پس از 
جلسه ستاد مقابله با کرونا اعالم کرد که سفر به شهرهای 
قرمز و نارنجی در تعطیالت نوروز ممنوع است و در سایر 
شهرها هم با رعایت پروتکل های بهداشتی می تواند انجام 
ـ سخنگوی ستاد مقابله با  شود.  با این وجود، علیرضا رئیسی 
کروناـ  بعد از این سخنان و آن جلسه، به نظر مخالف وزارت 
بهداشت با انجام سفر در نوروز اشاره و تاکید کرد که تا حد 
امکان و به هیچ وجه این سفرها نباید انجام شود تا شرایط 

کشور به ثبات برسد.  
هرچند او نیز گفت که در شهرهای زرد و آبی با رعایت 
سفرهای ضروری  بسیار سختگیرانه،  پروتکل های 
امکان پذیر است، اما چگونگی سفر به این مناطق را تعیین 

تکلیف نکرد.
علیرضا رئیسی گفته بود که ستاد ملی مقابله با کرونا شنبه 
۱۶ اسفندماه وضعیت سفر در نوروز را مشخص می کند اما 
سعید نمکیـ  وزیر بهداشتـ  یک روز پیش از تشکیل این 
جلسه مخالفت صریح خود را با سفر در تعطیالت نوروز اعالم 
کرد و گفت: مسافرت به عنوان اصلی ترین عامل در گردش 

ویروس بسیار موثر است و به عنوان وزارت بهداشت مطلقا 
موافق هیچ مسافرتی نیستیم.

این در حالی است که تا کنون پلیس راهنمایی و رانندگی، 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و وزارت 
راه و شهرسازی بر اساس پیش بینی های مربوط به ویروس 
کرونا، سناریوهای مختلفی را به ستاد ملی مقابله با کرونا 
برای مدیریت و کنترل سفر ارائه کرده اند و این ستاد هم تا 
پیش از خیز گرفتن ویروس کرونا و بحرانی شدن وضعیت 
استان خوزستان، مصوبه های مرتبطی را صادر کرده است.

مقامات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
بر اساس همان مصوبه اعالم کردند عالوه بر ممنوعیت سفر 
به شهرهای قرمز و نارنجی، سفر به دیگر مناطق محدود 
به تور و رزرو اقامتگاه شده است. اما سعید نمکیـ  وزیر 
بهداشت گفته است: فکر می کنیم مانند سال گذشته که 
ایستادیم و گفتیم از ۲5 اسفند فرصتی برای احیا و بازتوانی 
کادر بهداشت داشته باشیم، امسال هم باید از رفت و آمدها 
جلوگیری کنیم.وزیر کشور )فرماندهی قرارگاه عملیات 
کرونا( نیز اعالم کرده که ۲5 اسفندماه تکلیف سفرهای 
نوروزی و وظایف هر یک از دستگاه ها در این رابطه مشخص 
می شود. سخنگوی ستاد ملی مقابله کرونا هم گفته که 
۲5 اسفند رنگ بندی شهرها به روزرسانی می شود، چون 

بسیاری از مراکز استان ها رو به نارنجی است.  
تا االن تنها صدای واحدی که از اعضای ستاد کرونا و 
متولیان شنیده شده ممنوعیت سفر با اتومبیل شخصی به 
شهرهای قرمز و نارنجی و ممنوعیت برپایی چادر و اقامت در 
مدارس و مهمانپذیرها بوده است. علی اصغر مونسانـ  وزیر 

میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستیـ  که با بحران 
ورشکستگی صنعت گردشگری روبه رو است، روز یکشنبه 
)۱۷ اسفندماه( در سخنانی نسبت به این پراکنده گویی ها 
و تناقض گویی ها واکنش نشان داد و گفت: من هم از این 
اظهارات پراکنده و ضد و نقیض متاسفم. محور کار ما 
تصمیمات ستاد ملی کرونا بوده و خواهد بود و هر طور 
ستاد تصمیم بگیرد محور عملکرد ماست. آن چه ما تا کنون 
گفته ایم دقیقا آن چیزی بوده که در کمیته امنیتی اجتماعی 
ستاد ملی کرونا و یا خود ستاد ملی کرونا به تصویب رسیده 
است. این که بعد از آن جلسات حرف های دیگری بیان 

می شود مطلوب نیست.
مونسان این را هم گفته که اگر وزارت بهداشت فکر می کند 
بخش گردشگری شاید به شیوع بیماری دامن بزند این 
آمادگی را دارند کال بخش گردشگری را تعطیل کنند. او 
می گوید: به عبارت دیگر این آمادگی را داریم که اگر وزارت 
بهداشت فکر می کند این اقدام به مهار کرونا کمک می کند 
همین فردا ابالغ کنیم کل هتل ها در ایام نوروز تعطیل شوند. 
هرچند من تصور نمی کنم که این کار کمک کننده باشد، 
چون هتل های ما کمک کرده اند و وزیر بهداشت هم چند 
مرتبه تقدیر کرده است. باالخره سفرهای تجاری و اداری 
وجود دارد و اگر هتل ها نبودند اوضاع بدتر می شد. هتل های 
ما به مهار کرونا خیلی کمک کرده اند. با این حال موضوع 
جان مردم در اولویت است و آن چه ستاد تصمیم بگیرد 

همان را دقیقا اجرا خواهیم کرد.
مقام معظم رهبری نیز در سخنانی که در مناسبت روز 
درختکاری و هفته منابع طبیعی داشتند، تاکید کردند که 

هر چه ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد باید عمل شود. 
اگر سفر را ممنوع کردند، مردم به سفر نروند، بنده هم قطعًا 

مانند سال گذشته به سفر نخواهم رفت.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به مشکالت معیشتی 
مردم در اثر کرونا، گفتند: اگر کرونا ادامه پیدا کند مشکالت 
معیشتی بیشتر خواهد شد، بنابراین باید با همکاری همه، 

این بیماری هر چه زودتر برطرف شود.
تعیین تکلیف سفرهای نوروزی در حالی طوالنی شده که 
برخی از مدت ها قبل برای سفر برنامه ریزی و هزینه کرده اند 
و نه تنها این دسته از مردم، بلکه صاحبان کسب وکارهای 
گردشگری در وضعیتی نامعلوم، خدماتی را فروخته اند که 
احتمال دارد با اعمال بعضی محدودیت ها، استرداد هزینه ها 
مانند تعطیالت نوروز گذشته دچار بحران شود و مردم و 

کسب وکارهای گردشگری را دوباره سرگردان کند.
از سوی دیگر، مرکز مدیریت اطالعات راه ها و حمل و نقل 
جاده ای پیش بینی کرده است حتی با اجرای محدودیت  
تردد سراسری روزانه یک میلیون و ۱00 هزار وسیله نقلیه 
در محورهای مواصالتی جابه جا شوند و اگر ترددها کمتر 
محدود شود احتمال تردد روزانه  ۲ میلیون و ۱00 هزار 
وسیله نقلیه می رود. با این حساب، دور از انتظار است که 
سفرهای شخصِی جاده ای در نوروز کامل متوقف شود و 
باید سریع تر چاره ای دیگر برای مدیریت و کنترل سفرها 
اندیشید و ماموریت و وظایف دستگاه ها مشخص شود 
تا مشکالت نوروز گذشته کمتر بروز کند و نگرانی های 
وزارت بهداشت درباره خیز دوباره کرونا فقط گردن مردم 
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کتاب اتاقی از آن خود
اثر ویرجینیا وولف و ترجمه ی صفورا نوربخش است. این 
کتاب به سبکی نو نوشته شده که نیمی محاوره و نیمی 
گفت وگوی درونی است و البته ساختاری داستان گونه 
دارد اما بیشتر از هر چیز شبیه جستاری مدرن است. 
در ابتدا کتاب با تصویر مری در محوطه یک دانشگاه 
خیالی آغاز می شود و مشکالتی که این حضور ساده در 
دانشگاه برای او ایجاد می کند. به عنوان مثال مری را از 
چمن های محوطه به قسمت خاکی منتقل می کنند و 
حتی اجازه ورود او به کتابخانه را بدون همراهی یک مرد 
نمی دهند. در ادامه سختی های زنان در روزگار گذشته 
بررسی می شود و این تمثیل جالب مطرح می شود که اگر 
شکسپیر یک خواهر داشت بعید بود بتواند هیچ موفقیتی 
کسب کند. از شما می خواهم همه جور کتابی بنویسید، و 
در مورد هیچ موضوعی، هر قدر بی اهمیت و پیش پاافتاده 
یا مهم، تردید نکنید. امیدوارم، هر طور شده، آن قدر پول 
به دست بیاورید که بتوانید سفر کنید و دنیا را ببینید، 
درباره آینده یا گذشته جهان تامل کنید، درباره کتاب ها 
خیالپردازی کنید و در گوشه و کنار خیابان پرسه بزنید 
و بگذارید نخ ماهیگری فکرتان به اعماق رودخانه برود. 
زیرا من به هیچ وجه شما را به داستان محدود نمی کنم. 

)کتاب اتاقی از آن خود – صفحه 153(

Deja Vuدژاوو/
هرچقد بیشتر به یک چیز بچسبی

زودتر از دست میدیش

دیالوگ
پادکست »جعبه«

 کاری از منصور ضابطیان است که وقتی درِ این جعبه را باز کنید چیزهایی از ادبیات و 
فرهنگ و هنر پیدا خواهید کرد... شاید هم چیزهایی بیشتر...

پادکست
قرمز 

فیلمی از فریدون جیرانی، داستان زنیست که همسر دومش دچار بیماری سوظن یا 
اختالل شخصیت پارانوید است، او را کتک میزند و با او به مشکالت بسیاری برمیخورد. 

فیلم

ماهِی مانده در تور!
تو می میری

تو را نمی خواستم.

سارا محمدی ادهالی

عکس : مبینا عیدانی دولت و اپراتورها حق 
 گران کردن اینترنت را ندارند

درآمد ایرانسل شفاف نیست

اینکه  بر  تاکید  با   1400 بودجه  تلفیق  کمیسیون  فرهنگی  کمیته  رئیس 
ندارد،  ربطی  اینترنت  گرانی  به  وجه  هیچ  به  اپراتورها  السهم  حق  افزایش 
 گفت: تعجب آور است وزیر ارتباطات تفاوت درآمد با گردش مالی را نمی داند.
سید احسان قاضی زاده هاشمی، رییس کمیته فرهنگی و جمعیت کمیسیون تلفیق 
بودجه 1400 در برنامه سالم صبح بخیر شبکه سه سیما در واکنش به برخی شائبه ها 
مبنی بر اینکه مجلس به دنبال گران کردن اینترنت است، اظهار کرد: براساس مصوبه 
مجلس نرخ تعرفه اینترنت افزایش پیدا نمی کند، لذا امیدوارم این مصوبه در شورای 
نگهبان تایید و تبدیل به قانون شود، در حقیقت ما در مجلس هیچ مصوبه ای مبنی بر 
گران کردن اینرنت نداریم، چنانکه در فصل درآمدی تبصره ۶ بند ی الیحه بودجه به 
 صراحت اعالم کردیم که اپراتورها حق گران کردن اینترنت در سال 1400 را ندارند.
افزایش  را  تکلیفی  مالیات  و  افزوده  ارزش  بر  مالیات  بنابراین  افزود:  وی 
1۷ سال است که حق  ندادیم و قیمت ها همان قیمت سابق است، نزدیک به 
افزایش  علت  به  عدد  این  است،  دهم   1 و   ۲۸ اپراتورها  سود  از  دولت  سهم 
است. کرده  پیدا  افزایش  دهم  یک  و   3۸ به  اپراتورها  درآمدهای  العاده   فوق 
قاضی زاده هاشمی تاکید کرد: کار ما در بودجه، شفاف سازی است، برخی می گویند افزایش 
حق السهم، برابر با افزایش نرخ تعرفه اینترنت است، اما در مورد چرایی حق السهم ۲۸ و یک 
دهم درصدی باید گفت که این عدد از یک نصاب عددی است که این عدد در سال جاری قریب 
به 50 درصد افزایش داشته، یعنی مجموع درآمد اپراتورها در سال 99 نسبت به سال 9۸ ، 50 
 درصد افزایش یافته، چراکه بعد از کرونا مصرف اینترنت مردم روند صعودی را طی کرده است.
رئیس کمیته فرهنگی کمیسیون تلفیق بودجه 1400، عنوان کرد: چند شب پیش وزیر 
ارتباطات اظهاراتی درباره مصوبه مجلس برای اینترنت داشتند که برای من عجیب است 
 در حقیقت اینکه وزیر تفاوت درآمد با گردش مالی را نمی داند، بسیار تعجب آور است.
وی در پاسخ به این سوال که مابقی سهام اپراتورها برای چه کسی است؟ گفت: مربوط به 
سهام دار خاص است که به جاهای خاصی وصل هستند و می توانند فشار بیاورند، اما مجلس 
جلوی فشار آنها ایستاده است، در حقیقت ما به دنبال این هستیم پول هایی که بین وزارت 
ارتباطات و اپراتورها رد و بدل می شود را شفاف کنیم. مصرف اینترنت بسیار رشد کرده است، 
در سال 99 تنها یکی از این اپراتورها یعنی همراه اول که در بورس فعالیت دارد، فقط در 11 
 ماه امسال براساس کدال)فرابورسی( درآمد ۲1 هزار و 400 میلیارد تومان داشته است.
نماینده مردم فریمان در مجلس گفت: این رقم در حال حاضر در بورس ثبت شده چراکه در 
بورس همه موضوعات شفاف است، در حال حاضر 53 درصد بازار اپراتورهای تلفن همراه 
در اختیار همراه اول، 43 درصد در اختیار ایرانسل و مابقی هم در اختیار رایتل است که در 
مقایسه با همراه اول درآمد دو اپراتورهای دیگر حداقل باالی 45هزار میلیارد تومانی دارند 
که حق السهم دولت از این مبلغ  1۲هزار و ۶00 میلیون تومان می  شود در حالی که دولت در 
بودجه 1400، رقم ۶ هزار و 900 میلیارد تومان را پیش بینی کرده است. لذا وزارت ارتباطات 
 که نهاد ناظر بر این حوزه و منافع عامه دولت در آنجا است، باید مطالبه گر حقوق مردم باشد.
وی درباره اینکه چرا صراحت در قوانین وجود ندارد؟ عنوان کرد: در مجلس دهم قانون 
منع به کارگیری بازنشستگان را به صورتی اصالح کردیم که فریاد بسیاری به صدا در 
آمد. در واقع وقتی قانونی محکم بسته می شود مانند همین قانون در مورد اینترنت، 
فریاد بسیاری به صدا در می  آید چرا که قانون محکم بسته شده است. در قانون 
مذکور پیشنهادی در مورد تعرفه های اینترنت نبود در صحن تصویب شد که دولت 
و اپراتورها حق گران کردن اینترنت را ندارند. لذا قبول دارم که اگر قوانین مبهم و 
 کلی باشند و حتی نگارش خوبی نداشته باشد، باید آن قانون را دقیق و صریح کنیم.
رئیس کمیته فرهنگی کمیسیون تلفیق بودجه1400 در مورد برخی گمانه ها مبنی 
بر اینکه قرار است با مصوبه مجلس سود اپراتورها به صدا و سیما داده شود، اظهار کرد: 
این کذب است و ناشی از پروپاگاندا و فضاسازی است که در این مورد صورت گرفته که 
بعضا هم استفاده انتخاباتی دارد، البته مردم این را به خوبی تشخیص می دهند لذا بهتر 
 است که با مردم صادق باشیم. در حال حاضر بحث ما توسعه شبکه ملی ارتباطات است.
وی ادامه داد: ما به دنبال توسعه شبکه ملی ارتباطات هستیم چرا که به دلیل نداشتن این 
شبکه حساب های بانکی ایران هک می شوند. همچنین بحث دیگر مربوط به تولید محتوا 
است و انتقادات بیشتر از این منظر است لذا تنها بحث راه اندازی نیست فقط نمی توان گفت 
 توسعه زیرساخت داشته باشیم بلکه باید داده ها و اطالعات هم در آن وجود داشته باشد.
قاضی زاده هاشمی در پایان اظهار کرد: لذا با مصوبه مجلس حق السهم دولت 10 درصد 
افزایش پیدا می کند اما این از سود اپراتورها کم می کند، در حال حاضر درآمد و سود ایرانسل 
شفاف نیست، نرخ تعرفه اینترنت را افزایش نمی دهیم و با همین حق السهم فعلی شاهد 
کم اظهاری دولت هستیم، در حال حاضر ده ها گزارش داریم که دولت این حق السهم ها 
را در کجا مصرف می کند، بنابراین در بودجه عدد کم اظهاری و اینکه کجا هزینه شده را 

شفاف می کنیم.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

تپه های شنی شهرستان ریگان
 به عنوان بزرگترین تپه های شنی جهان شهرت دارند 

و مکان مناسبی برای توریست درمانی است.

دبیر شورای صنفی نمایش، گفت: قیمت بلیت  
سینماها افزایش داشته و برای تایید نهایی به رئیس 

سازمان سینمایی ارسال شده است.

در سال گذشته در چنین روزی کاغذ وطن 
از سفید بودن وضعیت کرونا 

در جنوب استان نوشت. 

جاذبه

خبر

سالگشت

توقف عملیات اجرایی راه آهن جیرفت-بم.
daqianus.ir2 از صفحه

مصاحبه عروس خانواده ی سلطنتی با اپرا وینفری و گالیه هایش
isna.news از صفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

لوار آه استالن َدُم  یوار َور راهه

پری توشنه یی آُموهَتُی انگورَسرچاهه

تَُگن ُگردیالن دولونه َسربُشِک خاروگی

ِگریِک ماه بلغم بو تحمل رنج ناتاهه

دمه که آسمون ای ُغرصه ی موسای پیغمبر

ُسُرن ُخشُک مریم جوُکن صد زخم آماهه

ُوری گه دینچِگن آتش شوی ای پای ابراهیم

پَهاِز دست آذر پُر تَپ آدورونو  کاهه

بهای جرم یوسف پیریه مودن زلیخابو

دروگ حرفونی اِشکهتنه یه پرک ای ماهه

شاعر : عذری وسفی

         در توییتر چه می گویند؟

ســری هفتم برنامه »خندوانه« همزمان با عید مبعث 
چهارشنبه شــب پخش می شــود. برنامه پایانی فصل 
چهــارم »دورهمی« نیز بــا حضور احســان علیخانی 
همزمان با سال تحویل 30 اسفندماه پخش خواهد شد.

ناصر حسینی مهر پژوهش خود در خصوص تئاتر ایران 
طی 3 دهــه 30، 40 و 50 را در قالــب کتابی با عنوان 

»تئاتر در ایران از کودتا تا انقالب« منتشر کرد.

پنجشنبه ۲1 اسفند در مراســم پایانی دوره دوازدهم 
جشنواره فیلم های ورزشی ایران از حشمت مهاجرانی 
سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران، مسعود اسکویی 

گوینده رادیو و جمشید هاشم پور تجلیل می شود.


