
استاندار کرمان:

عادی انگاری سبب افزایش 
 شیوع آمار مبتالیان به کرونا
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رفع تصرف  از ۵۰۰ هکتار 
 اراضی  ملی  در جازموریان

سرپرست حوزه قضایی بخش جازموریان گفت: طی سال گذشته بیش از ۵۰۰ هکتار از اراضی ملی 
 در این بخش، رفع تصرف و اعاده به وضع سابق شده است

بستری ۲۲ بیمار و فوت ۳ نفر 
 در شبانه روز گذشته

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 
دکتر مهدی شفیعی، ســخنگوی این دانشگاه عصر 

شنبه ۱4 فروردین ماه با بیان اینکه طی ۲4 ساعت گذشته، ۲۲بیمار جدید کرونا 
در بیمارستان های استان بستری شده اند، گفت: »۲۰ نفر از آن ها از حوزه  دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان )شامل راور، رابر، بافت، بردسیر، کوهبنان، کرمان، شهربابک، 
 زرند، ارزوئیه( و ۲ نفر از بیماران جدید بستری از حوزه  دانشگاه رفسنجان هستند«.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی جزئیات مرحله دوم 
متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران 

را اعالم کرد. به گزارش ایسنا، مصطفی ساالری در نشستی خبری با بیان اینکه در 
مردادماه سال گذشته یک متناسب سازی انجام دادیم و سپس در مهرماه صندوق 
های بازنشستگی دیگر یک مرحله دیگر افزایش حقوق داشتند گفت: بدین ترتیب 
فاصله حقوق بازنشستگان آنها با تامین اجتماعی افزایش یافت و مطالبه به حقی 

صورت گرفت.

۱۳ نوروز افزون بر ۸۷هزار تردد را سامانه های تردد شمار 
راهداری در جاده  هاي جنوب کرمان ثبت کردند. مدیر کل 

اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده  اي جنوب کرمان گفت: ۱۱ سامانه تردد شمار 
۱۳ نوروز ۸۷هزار و 4۵۰ تردد را در جاده های جنوب کرمان ثبت کردند.مســعود 
جمیلی افزود: محور بزرگراه خلیج فارس)جیرفت، کهنوج ( با ۱۵۳۹۰،محورهاي 
جیرفت - بافت با۱۵۲۱۶ و جیرفت -جبالبارز با ۱۰۷۷۹و  بیشترین حجم تردد را 
داشته است.او اظهار داشــت: این حجم تردد در ۱۱محور که مجهز به سامانه تردد 

شمار بوده ثبت شده است.

ثبت بیش از ۸۷ هزار تردد در جاده های 
 جنوب کرمان در روز طبیعت

حداقل حقوق  بازنشستگان 
تامین اجتماعی به ۴ میلیون 

 و ۲۰۰ هزار تومان رسید
صفحه۳را 
بخوانید

صفحه ۲ را 
بخوانید

۳

ادامه مطلب رادر 
صفحه 1 بخوانید
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من »کالب هاوس« دارم 
 شما چطور

نکیسا خدیشی
یادداشت

سرخی شهرها سوغات کرونایی مسافران سرخی شهرها سوغات کرونایی مسافران 

تکنولوژی برگ تازه ای به روی 
جهان ارتباطات باز کرد. شبکه 
اجتماعی که این بار از پتانسیل 
»شنیدن« استفاده کرده است. در 
نرم افزاری به نام »کالب هاوس« 
کاربران در گفت وگوهایی مشارکت 
و تمرین شنیدن می کنند. در این 
شبکه تعاملی جدا از اشتراک نظرات 
و تحلیل ها کاربران »گفت وگو« 
می کنند. نکته ای که به نظر می آید 
 برای جامعه ایرانی ضروری است. 
برخی صاحب نظران گفت وگو را 
یکی از اصلی ترین راههای توسعه 
فردی می دانند. حاال در این شبکه 
اجتماعی که به تازگی به جهان 
مجازی عرضه شده است در قالب 
اتاق های مختلف ایرانیان در کنار 
سایر مردم دنیا پیرامون موضوع ها 
 مختلف به تبادل نظر می پردازند. 
در روزهای گذشته و با حضور محمد 
جواد ظریف  وزیر امور خارجه در 
گفت وگو  اتاق های  این  از  یکی 
تعداد اعضا رکورد زد و به سقف 
تعیین شده این شبکه اجتماعی، 
یعنی ۸ هزار نفر رسید. ظریف که 
در روزهای گذشته و پس از  طرح 
موضوع تفاهم با چینی ها به شدت 
تحت فشار افکار عمومی برای انتشار 
مفاد این قرارداد بود در »کالب 
هاوس« حاضر شد و پاسخ تعدادی 
از حاضران را به مدت چهار ساعت 
داد. محتوای تولید شده در این اتاق 
مجازی به سرعت به خبرگزاری ها 
راه پیدا کرد و توانست ابعادی از 
 چالش تفاهم با چین را پاسخ بدهد. 
به نظر می رسد با اقبال فارسی زبانان 
به این شبکه اجتماعی باید منتظر 
تاثیرات بیشتر »کالب هاوس« در 

فضای انتخاباتی کشور هم باشیم.

تومــان  ۵۰۰ قیمــت              ۱4۰۰ فروردیــن   ۱۵ یکشــنبه         ۹۵۲ پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

دیدارهای صمیمانه دکتر نیک طبع با پرسنل مرکز آموزش 
علمی ،کاربردی زغالسنگ و جمعی از همکاران محترم ستاد

 پاکسازی کویر کرمان برنامه جدی پلیس در سال جدید 

 چک ثبت نشده در سامانه صیاد دریافت نکنید

برکناری من تحلیل 
شخصی سردار 

 جوانی است

بستری ۲۲ بیمار و فوت ۳ نفر 
در شبانه روز گذشته

وزرای صمت و جهاد کشاورزی 
 به کمیسیون اقتصادی فراخوانده شدند

به گزارش روابط عمومی شرکت 
صبح  کرمان  زغالسنگ  معادن 
امروز دکتر نیک طبع مدیرعامل 
محترم شرکت ضمن دیدار صمیمانه 
ابتدای سال با پرسنل مرکز علمی ، 
کاربردی زغالسنگ و تبریک سال 
جدید عزت و اقتدار شرکت در سال 
جدید را اصلی ترین هدف برشمرد 
وافزود با توجه به نامگذاری سال 
۱۴۰۰توسط مقام معظم رهبری 
بعنوان سال تولید، پشتیبانی ها و 
مانع زدایی ها عنوان داشت آرزومندم 
با هماهنگ سازی الزم با سرعت 
روند اجرایی به دستورات مقام معظم 
رهبری رادر عمل به اثبات رسانده 
و بتوانیم با افزایش تولید اقتداری 
صدچندان به مجموعه زغالسنگ 

کرمان برگردانیم.
ایشان ضمن اشاره به این نکته که 

معادن  در شرکت  الزم  پتانسیل 
زغالسنگ کرمان موجود میباشد 
افزود پشتبانی های الزم را با تمام 
توان بکار خواهیم بست تا موانع تولید 
رفع و شاهد عزت و اقتداری استوار 
باشیم .مدیر عامل شرکت در این 

نشست هاخدمت رسانی به کارگران 
جدید  سال  برنامه  بزرگترین  را 
برشمرد و ادامه داد بدون هیچگونه 
به  باید  بهداشت  و  ایمنی  تأملی 
بهترین روش درمعادن اجرایی گردد.

دکتر نیک طبع اجرای عدالت به 

را  معنی خاص بین همه پرسنل 
وظیفه مدیران شرکت دانست و افزود 
باید کمر همت را بست تا کارگران 
عزیز بدون هیچ نگرانی فقط و فقط 
به فکر تولید بوده و با انرژی صدبرابر 

درراستای تولید شرکت گام بردارند

فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان 
ــس  ــم پلی ــای مه ــه ه ــت: از برنام گف
منیــت  ا رتقــا  ا  ۱۴۰۰ ســال  در 
توســعه  بــرای  اســتان  کویــر 
اســت. مناطــق  یــن  ا  بیشــتر 

ــده  ــری فرمان ــا ناظ ــردار عبدالرض س
در  کرمــان  اســتان  نتظامــی  ا
ــدوده  ــازی مح ــرح پاکس ــیه ط حاش
ــات  ــا ارتفاع ــار ت ــری بخــش جوپ کوی
نتظامــی  بهرامجــرد گفــت: کار ا
هیچــگاه تعطیــل بــردار نیســت ، 
از اواســط تعطیــات نــوروز ۱۴۰۰ 
ــاش  ــف و ت ــور مضاع ــایه حض در س
جهــادی مامــوران پلیــس مبــارزه 
یگان هــای  و  مخــدر  مــواد  بــا 
تــکاوری موفــق شــدیم بیــش از 
یــک تــن و ۵۰۰ کیلوگــرم انــواع 
مــواد مخــدر دپــو شــده در عمــق 
کشــف  را  کویــری  نقطــه  یــک 
دیگــر  بــه  آن هــا  نتقــال  ا ز  ا و 
 نقــاط کشــور جلوگیــری کنیــم.

او افــزود: بــه دنبــال ایــن کشــف 

بــزرگ بافاصلــه بــا بهــره گیــری 
از خودرو هــای کویرنــورد پلیــس 
بالگــرد  فرونــد  یــک  و  اســتان 
و  پایــش  عملیــات  ناجــا  هوا
پاکســازی محــدوده ای کــه ایــن 
فیونــی  محمولــه ســنگین مــواد ا
نجــام شــد.  در آن کشــف شــد ا
ــه  ــات ب ــن عملی ــرد: در ای ــد ک او تاکی
ــاط  ــوص نق ــی در خص ــات خوب اطاع
فرعــی و صعــب العبــور محــدوده 
ــات  ــا ارتفاع ــار ت ــری بخــش جوپ کوی
بهرامجــرد دســت پیــدا کردیــم 
یــن رصــد و  کــه قطعــا نتیجــه ا
مطالعــات هوایــی در عملیات هــای 
 بعــدی راهگشــا خواهنــد بــود.
ــا  ــده انتظامــی اســتان کرمــان ب فرمان
اشــاره بــه توســعه روزافــزون امکانــات 
و تجهیــزات ســامانه پهبــادی مســتقر 
ــم تصریــح کــرد: یکی  در شهرســتان ب
ــورد  ــم و م ــیار مه ــای بس از رویکرد ه
توجــه پلیــس اســتان کرمــان در 
ــق  ــت مناط ــا امنی ــال ۱۴۰۰ ارتق س

کویــری اســتان بــرای توســعه بیشــتر 
ــاش  ــود و ت ــد ب ــق خواه ــن مناط ای
ــتان  ــاور اس ــر پهن ــرد کوی ــم ک خواهی
بــرای تــردد و ســوء اســتفاده های 
نــا  کامــا  ر،  اشــرا احتمالــی 
فعالیت هــای  بــرای  مــا  ا مــن،  ا
گردشــگری و هرگونــه توســعه و 
ــود. ــر ش ــن و امن ت ــرداری ام ــره ب  به
ــن رویکــرد پلیــس  ســردار ناظــری ای
ز نقش هــای مجموعــه  را یکــی ا
ــعار  ــق ش ــتای تحق ــی در راس انتظام
ســال برشــمرد و گفــت: وظیفــه اصلی 
ــراری نظــم و امنیــت و تامیــن  ــا برق م
زیرســاخت های امنیــت آفریــن در 
گســتره جغرافیایــی اســتان و فراتــر از 
آن در ســطح کشــور اســت کــه در این 
رابطــه در کنــار ماموریت هــای اصلــی 
ز فعالیت هــای اجتماعــی،  خــود ا
ــردم  ــه م ــف ب ــات رســانی مضاع خدم
مناطــق دوردســت، طرح هــای مــردم 
یــاری و هرگونــه مشــارکت در رشــد و 
توســعه اســتان دریــغ نخواهیــم کــرد.

سـخنگوی اجـرای قانون جدیـد چک با 
اعـام اینکه چک هـای جدیـد از ابتدای 
فروردین امسـال توزیع شـده اند، گفت: 
گیرنـده چـک هرگـز چـک ثبت نشـده 
در سـامانه صیـاد را دریافت نکنـد زیرا، 
 آن چـک قابلیـت نقدشـوندگی نـدارد. 
بـه گـزارش روز شـنبه ایرنـا از بانـک 
مرکـزی، »آمنه نادعلیـزاده« با تشـریح 
صـدور،  فرآینـد  تغییـرات  آخریـن 
دریافـت و انتقال چـک بر اسـاس قانون 
جدیـد چـک، افـزود: قانـون جدیـد 
بنفـش  چک هـای  مشـمول  چـک 
دارای  کـه  می شـود  جدیـد  رنـگ 
عبـارت »کارسـازی ایـن چـک منـوط 
بـه ثبـت صـدور، دریافـت و انتقـال 
 آن در سـامانه صیـاد اسـت« اسـت.

وی اظهـار داشـت: چک هـای جدیـد 
از ابتـدای فروردیـن امسـال توزیـع 
شـده اند و فرآینـد تبـادل آنهـا بـا 
اسـت،  متفـاوت  قبلـی  چک هـای 
بـه گونـه ای کـه صادرکننـده بایـد 
تاریـخ،  همچـون  مشـخصات چـک 
و  دریافت کننـده  هویـت  و  مبلـغ 
 خـود را در سـامانه صیـاد ثبـت کنـد.

گیرنـده  کـرد:  تاکیـد  نادعلیـزاده 
چـک هرگـز نبایـد چـک ثبـت نشـده 
در سـامانه صیـاد را دریافـت کنـد زیـرا 

قابلیـت نقد شـوندگی نـدارد، همچنین 
گیرنـده چـک هـم بایـد بـه سـامانه 
اسـتعام  کنـد،  مراجعـه  مربوطـه 
بگیـرد و اطاعـات درج شـده بـر چـک 
 و در سـامانه صیـاد را چـک کنـد.
بـه گفتـه وی، قانـون جدیـد چـک بـه 
اجـرای مقـررات موجـود در قانـون 
از  و  پول شـویی کمـک  بـا  مبـارزه 
می کنـد.  جلوگیـری  چـک   جعـل 
سـخنگوی اجـرای قانـون جدیـد چک 
ادامـه داد: چک هـای قبلـی بـه روال 
گذشـته پذیـرش و پـردازش می شـوند 
امـا چک هـای جدیـد در وجـه حامـل 
صـادر نمی شـوند و از طریـق سـامانه 
 صیـاد نقـل و انتقـال داده می شـوند.
نادعلیـزاده خاطرنشـان کرد: چک هـای 
قدیمـی اکنـون کارسـازی می شـوند، 

امـا ایـن رونـد دائمـی نیسـت و بانـک 
آنهـا  مشـخصی  زمـان  در  مرکـزی 
می کنـد. آوری  جمـع  بـازار  از   را 
بـه گـزارش ایرنـا، قانـون جدیـد صدور 
چک با توجـه به ضـرورت ارتقای آگاهی 
آحاد جامعـه و فرهنگ سـازی در زمینه 
قانـون چـک و کاهـش چالش هـای 
پیـش روی کسـب وکارها، بـه صـورت 
 مرحلـه ای و به تدریـج اجرایی می شـود.

در ایـن زمینـه مدیـر اداره نظام هـای 
پرداخـت بانـک مرکـزی اعـام کـرده 
اسـت: تعیین صحـت و سـامت چک از 
مزایای قانون جدید محسـوب می شـود 
و ثبت اطاعـات چک در سـامانه صیاد، 
ایـن امـکان را بـه مـردم می دهـد تـا از 
تعـداد و مبلـغ چک هـای برگشـتی 
صادرکننـده اطـاع دقیـق پیـدا کنند.

دفتر سعید محمد در واکنش 
نی  جوا ر  سردا اظهارات  به 
ران  معاون سیاسی سپاه پاسدا
اطاعیه ای صادر کرد و نوشت: 
آقای جوانی مسئولیت سخنگویی 
سپاه پاسداران انقاب اسامی 
شخصی  تحلیل  و  رند  ندا را 
خود را به عنوان یک شخصیت 
است.  نموده  عنوان   حقیقی 
دفتر سعید محمد در واکنش 
نی  جوا ر  سردا اظهارات  به 
ران  معاون سیاسی سپاه پاسدا
اطاعیه ای صادر کرد و نوشت: 
آقای جوانی مسئولیت سخنگویی 
سپاه پاسداران انقاب اسامی 
شخصی  تحلیل  و  رند  ندا را 
خود را به عنوان یک شخصیت 
است. نموده  عنوان   حقیقی 
به گزارش انتخاب به نقل از دفتر 
سعید محمد متن  اطاعیه به 
استحضار  به  است:  زیر  شرح 
یران می رساند؛  ملت شریف ا
فارغ از اینکه این قبیل اخبار با 
شیطنت رسانه ای تنظیم و نشر 
گردیده است، آقای دکتر سعید 
در  تخلفی  هیچ گونه  محمد 
خصوص فعالیت های انتخاباتی 
ننموده تا جایی که ایشان علت 
شائبه  عدم  را  استعفای خود 
ز موقعیت  حمایت و استفاده ا
رگاه  قرا فرماندهی  مسئولیت 
خاتم االنبیاء سپاه را عنوان نموده 
است، مهمی که با واکنش رسمی 
ه  همرا خاتم االنبیاء  رگاه  قرا
گردید همه ما را به این مطلب 
آقای  که  می سازد  رهنمون 
سخنگویی  مسئولیت  نی  جوا
سپاه پاسداران انقاب اسامی 
شخصی  تحلیل  و  رند  ندا را 
خود را به عنوان یک شخصیت 
حقیقی عنوان نموده است که 
استفاده  سوء  مورد  متاسفانه 
رسانه های معاند برای ضربه زدن 
به ساحت مقدس سپاه پاسداران 
 انقاب اسامی نیز شده است.
ر  به کرات اعام داشتیم تکرا
چنین مصاحبه هایی با توجه به 
عایق شخصی و حزبی برخی 
اعتماد  عدم  به  منجر  فراد  ا
مشارکت  همچنین  و  عمومی 
رهبر  تاکید  مورد  حداکثری 
نقاب اسامی خواهد  معظم ا

گردید.

نشگاه  بط عمومی دا ز روا به نقل ا
دکتر  کرمان،  علوم پزشکی 
ین  ا سخنگوی  شفیعی،  مهدی 
نشگاه عصر شنبه ۱۴ فروردین  دا
ینکه طی 2۴ ساعت  ه با بیان ا ما
گذشته، 22بیمار جدید کرونا در 
بستری  استان  بیمارستان های 
شده اند، گفت: »2۰ نفر از آن ها از 
حوزه  دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
بر، بافت، بردسیر،  )شامل راور، را
کوهبنان، کرمان، شهربابک، زرند، 
ارزوئیه( و 2 نفر از بیماران جدید 
بستری از حوزه  دانشگاه رفسنجان 

هستند«.
حوزه   ز  ا ین که  ا بیان  با  و  ا
ز  نشگاه های بم مورد جدیدی ا دا
بستری گزارش نشده است، افزود: 
»در حال حاضر، ۱۵2بیمار کرونا 
در بیمارستان های استان بستری 

هستند«.
نفر   ۱۱۱ « د:  دا مه  دا ا شفیعی 
حوزه   در  بستری  ران  بیما ز  ا
نفر   2۰ کرمان،  علوم پزشکی 

رفسنجان،  علوم پزشکی  حوزه  
ز  ۱۰ نفر حوزه  جنوب و ۱۱ نفر ا
علوم پزشکی  نشکده  دا حوزه  
سیرجان بستری هستند و خدمات 
بیمارستانی به آن ها ارائه می شود«.

پیدمی  بتدای ا ز ا و اظهار کرد: »ا ا
در  2۷2نفر  و  ر  ۱۷هزا تاکنون 
نا  کرو به  بتا  ا به دلیل  استان، 

بستری شده اند«.
مدیر گروه مبارزه با بیماری های 
علوم  پزشکی  ه  نشگا دا ر  گیردا وا
کرد:  اظهار  سپس  کرمان 
»متاسفانه در 2۴ ساعت گذشته، 
۳ نفر فوتی به دلیل بیماری کرونا 
ز مناطق  گزارش شده است که ا
علوم  ه  نشگا دا پوشش  تحت 
نشگاه  دا ، حوزه  کرمان  پزشکی 
علوم پزشکی جیرفت  و حوزه علوم 

پزشکی سیرجان بوده است«.
بتدای  ا ز  ا شفیعی،  گفته ی  به 
نا در استان تاکنون،  پیدمی کرو ا
بتا به کووید  2۵۸۰نفر به دلیل ا

ـ ۱9 جان خود را از دست داده اند.

مسئول کمیته ناظر بر تنظیم بازار 
ز احضار خاوازی و رزم  مجلس ا
حسینی به این کمیسیون برای 
 ارائه گزارش تنظیم بازار خبر داد.

با  گفت وگو  در  نگر  توا مجتبی 
یسنا اظهار کرد: وزرای جهاد  ا
و  معدن  صنعت،  و  کشاورزی 
تجارت برای ارائه گزارش تنظیم 
و   ۱۳99 سال  عید  شب  بازار 
برنامه های  و   ۱۴۰۰ نوروز 
ر در  پیش روی ستاد تنظیم بازا
ماه مبارک رمضان به کمیسیون 
شدند. نده  فراخوا قتصادی   ا

قتصادی  ا کمیسیون  عضو  این 
است  ر  قرا که  گفت  مجلس 
 ۱۵ یکشنبه  امروز  جلسه  در 
کمیسیون  بعدازظهر  فروردین 
برنامه های  و  قتصادی عملکرد  ا
آینده دو وزارتخانه صمت و جهاد 
 کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد.

کمیسیون اقتصادی مجلس پیش 
از سال نو و در پی مأموریت رییس 
مجلس به این کمیسیون، جلساتی 
را با وزارتخانه های مرتبط در مورد 
کاالهای  ر  بازا تنظیم  موضوع 

اساسی برگزار کرده بود.
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ثبت بیش از ۸۷ هزار تردد  در 
جاده های جنوب کرمان در روز طبیعت

۱۳ نوروز افزون بر ۸۷هزار تردد را ســامانه های تردد شمار راهداری 
در جاده  هاي جنوب کرمان ثبت کردند. مدیر کل اداره کل راهداري 
و حمل و نقل جاده  اي جنوب کرمان گفت: ۱۱ سامانه تردد شمار ۱۳ 
نوروز ۸۷هزار و 4۵۰ تردد را در جاده های جنوب کرمان ثبت کردند.

مسعود جمیلی افزود: محور بزرگراه خلیج فارس)جیرفت، کهنوج ( 
با ۱۵۳۹۰،محورهاي جیرفت - بافت با۱۵۲۱۶ و جیرفت -جبالبارز با 
۱۰۷۷۹و  بیشترین حجم تردد را داشته است.او اظهار داشت: این حجم 
تردد در ۱۱محور که مجهز به سامانه تردد شمار بوده ثبت شده است.
جمیلی با اشاره به همکاری قرارگاه پلیس راه جنوب استان و اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان گفت: با تشکیل و 
فعال شدن ۶۰ تیم مشترک گشتی پلیس و راهداری در روز ۱۳ نوروز 
زمینه مناســبی را فراهم کرد که ترددی ایمن در جاده های جنوب 
کرمان رقم بخورد و شــاهد حوادث و تعدد تصادفات ناگوار نباشیم.

جمیلی با تشکر از همکاری دســتگاه های همکار در طرح نوروزی از 
مردم و رانندگان بصورت ویژه تشکر کرد که با رعایت قوانین و مقررات 
و رانندگی قانون مدارانه راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان 

کرمان را در ارائه خدمات حمل و نقلی یاری کردند.
مدیرکل راهــداری و حمل و نقل جــاده ای جنوب اســتان کرمان 
گفت: دوربین هاي ثبت تخلفات، نظارت تصویري و سامانه های تردد 
شمار در محورهاي ارتباطي، براي ایمني بیشتر تردد مردم و مسافران 
راه اندازي شده و رانندگي در محورهاي ارتباطي بین شهري و توجه به 
قانون و رعایت سرعت مطمئنه، مي تواند سفري ایمن را رقم بزند.اداره 
کل راهداري و حمل و نقل جاده اي جنوب کرمان مســتقل از مرکز 

استان،هفت شهرستان را تحت پوشش دارد.

خدمات رسانی هالل احمر به بیش از 
پنج هزار نفر در شهرستان ریگان

رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان ریگان از خدمات درمانی و 
حمایتی به پنج هزار و ۵۱۳نفر از ساکنان ۹روستای این شهرستان 
در قالب اجرای طرح فرشتگان رحمت به مناسبت اعیاد شعبانیه 

خبر داد.
بهزاد عارف اظهار داشت:در قالب اجرای این طرح عالوه بر خدمات 
درمانی یک هزار بسته غذایی، بهداشــتی، پوشاک و ۲۸۰ جفت 

کفش در بین خانواده های نیازمند توزیع شد. 
عارف با اشاره به اینکه ارائه خدمات درمانی با رعایت پروتکل های 
بهداشتی ارائه شده است، تصریح کرد: ارائه خدمات دندانپزشکی 
به ۸۵ نفر، خدمات اپتومتریســت به ۱۹4 نفر و توزیع ۵4 عینک 
طبی رایگان در بین بیماران نیازمنــد از خدمات بخش درمانی و 

سالمت این طرح است. 
او با اشاره به توزیع اســباب بازی و لوازم التحریر در بین کودکان 
مناطق کمتر توســعه یافته گفت: جمعیت هالل احمر با تامین 
اعتبار ۱۰۰ میلیــون تومان؛ در راه اندازی ۱۰۰ واحد ســرویس 
بهداشتی با بخشداری و کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرستان 

مشارکت کرد. 
رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان ریگان با اشاره به اینکه طرح 
فرشتگان رحمت به مدت ســه روز در مناطق کمتر توسعه یافته 
ریگان اجرا شده است، افزود: جمعیت هالل احمر استان کرمان، 
مراکز خیریه شهید مددنیا و مرکز نیکوکاری راه سلیمانی، خیریه 
شهید نادری، دانشگاه علوم پزشــکی بم، فرمانداری، سپاه ناحیه 
مقاومت بســیج، بخشــداری مرکزی، کمیته امداد امام خمینی 
)ره(،  شــبکه بهداشت و درمان شهرســتان ریگان، واحد تجاری 
بستنی ژلینو، اتحادیه صنفی عینک سازان کرمان در اجرای طرح 

فرشتگان رحمت همکاری و مشارکت کردند. 
شهرستان ریگان، شرقی ترین نقطه در استان کرمان است که به 
دلیل شرایط خاص جغرافیایی و بومی منطقه نیاز به اجرای برنامه 

های حوزه اجتماعی و سالمت دارد.

از ابتدای دولت یازدهم تاکنون ؛
دریافت 1۴۰۰میلیارد تومان تسهیالت 

بانکی توسط کشاورزان کرمانی
رئیس سازمان جهاد کشــاورزی شمال اســتان کرمان گفت: تعداد 
۹هزار و ۱۲۷پروژه در بخش های آب و کشــاورزی طی حدود هشت 
سال گذشــته با واگذاری هزار و 4۰ میلیارد تومان تسهیالت بانکی در 
شمال این استان به بهره برداری رســیده یا عملیات اجرایی آن ها آغاز 
شده است.عباس سعیدی افزود:عمده طرح های کشاورزی که عملیات 
اجرایی آنها طی مدت یاد شده آغاز شده یا به بهره برداری رسیده را شامل 
ساخت استخرهای کشاورزی،سیستم های آبیاری قطره ای، الیروبی و 
ترمیم قنات ها ذکر کرد.سعیدی احداث گلخانه ها،تولید  بذر،کاشت و 
تولید گیاهان دارویی، توسعه آبزی پروری و تولید زالو و ماهیان زینتی، 
راه اندازی بیش از ۳۲۱واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی توسعه 
دامپروری و تکثیر دام های اصالح نژاد شده و نژاد نوترکیب،مکانیزاسیون 
ماشین های کشــاورزی،بهره برداری از کارخانه شیر،لبنیات و صادرات 

محصوالت کشاورزی را از جمله این طرح ها برشمرد.  
به گفته سعیدی اعتبارات واگذار شده برای احداث یا تکمیل طرح های 
کشاورزی از محل بند الف تبصره ۱۸، صندوق توسعه ملی، اشتغال توسعه 

روستایی پرداخت شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان با بیان اینکه کشت های 
گلخانه ای از ۶۰هکتار به ۳۰۰هکتار در این اســتان افزایش پیدا کرده 
است تصریح کرد:در حال حاضر نیز برای توسعه کشت های گلخانه ای 
تسهیالت بانکی در اختیار سازمان جهاد کشاورزی قرار دارد و فرصت 
سرمایه گذاری خوبی در این بخش فراهم شده است.سعیدی افزود:اکنون 
در بخش های گلخانه ها،کشــت گیاهان دارویی و توســعه دامپروری 
استان زمینه سرمایه گذاری وجود دارد و سرمایه گذاران می توانند در 
این بخش فعالیت کنند.او بیان داشت:جهاد کشاورزی در زمینه توسعه 
شیالت نیز قادر به واگذاری تسهیالت است و در زمینه مکانیزاسیون 
کشاورزی رقم اعالم شــده ۶۰میلیارد تومان بود که ۷۵ میلیارد تومان 
معادل ۱۳۵درصد تسهیالت در سال گذشته پرداخت شده است.رئیس 
سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان ادامه داد:در حال پیگیری برای 
جذب ۱۰میلیارد تومان تسهیالت به منظور پرداخت به متقاضیان خرید 
کمباین و تراکتور هستیم.او گفت:اقدامات خوبی در زمینه مکانیزاسیون 
بخش کشاورزی در اســتان کرمان انجام شــده به طوری که ضریب 
مکانیزاسیون با ورود بیش از سه هزار تراکتور و کمباین به این استان از ۹ 

دهم اسب بخار به ۱.۶۶درصد افزایش پیدا کرده است.
سعیدی افزود:تاکنون بیش از۱۷هزار دنباله بند و ادوات کشاورزی وارد 
استان کرمان شده که ضریب مکانیزاســیون از 4۸درصد به ۶۷ درصد 
افزایش یافته که اقدام بسیار خوبی در زمینه افزایش بهره وری،کاهش 

هزینه ها و افزایش درآمد کشاورزان است.

فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به اجرای 
چندین طرح پایش و پاکسازی مناطق کویری شمال 
و جنوب غرب استان گفت:یکی از رویکردهای مهم 
پلیس در سال ۱4۰۰ ارتقای امنیت مناطق کویری کرمان برای 

توسعه بیشتر این مناطق خواهد بود.
سردار عبدالرضا ناظری در حاشیه طرح پاکسازی محدوده کویری 
بخش جوپار تا ارتفاعات بهرامجرد افزود:کار انتظامی هیچگاه 
تعطیل بردار نیست که در همین رابطه اواسط تعطیالت نوروز 
۱4۰۰ در سایه حضور جدی و تالش جهادی ماموران پلیس مبارزه 
با مواد مخدر و یگان های تکاوری موفق شدیم بیش از یک تن و 
۵۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر دپو شده در دل یک نقطه کویری را 

کشف و از انتقال آن ها به دیگر نقاط کشور جلوگیری کنیم.
او ادامه داد:به دنبال این کشف بزرگ بالفاصله با بهره گیری از 
خودروهای کویرنورد پلیس استان و یک فروند بالگرد هواناجا 
عملیات پایش و پاکسازی محدوده ای که این محموله سنگین مواد 
افیونی در آن کشف شد انجام گرفت و به اطالعات خوبی در رابطه با 
نقاط فرعی و صعب العبور محدوده کویری بخش جوپار تا ارتفاعات 
بهرامجرد دست پیدا کردیم که قطعا نتیجه این رصد و مطالعات 

هوایی در عملیات های بعدی راهگشا خواهند بود.
فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به توسعه روزافزون امکانات و 
تجهیزات سامانه پهبادی مستقر در شهرستان بم تصریح کرد:یکی 
از رویکردهای بسیار مهم و مورد توجه پلیس استان کرمان در سال 
۱4۰۰ ارتقای امنیت مناطق کویری استان برای توسعه بیشتر این 
مناطق خواهد بود و تالش خواهیم کرد کویر پهناور استان برای تردد 
و سوء استفاده های احتمالی اشرار، کامال نا امن اما برای فعالیت های 

گردشگری و هرگونه توسعه و بهره برداری امن و امن تر شود.
سردار ناظری این رویکرد پلیس را یکی از نقش های مجموعه 
انتظامی در راستای تحقق شعار سال برشمرد و گفت: وظیفه اصلی 
ما برقراری نظم و امنیت و تامین زیرساخت های امنیت آفرین در 
گستره جغرافیایی استان و فراتر از آن در سطح کشور است که در 
این رابطه در کنار ماموریت های اصلی خود از فعالیت های اجتماعی، 
خدمات رسانی مضاعف به مردم مناطق دوردست، طرح های مردم 
یاری و هرگونه مشارکت در رشد و توسعه استان دریغ نخواهیم کرد.

مدیرکل استاندارد استان کرمان با اشاره به ۲هزار 
و ۸۸۵ مورد اقدام حقوقی این اداره کل طی سال 
۱۳۹۹ گفت: تعداد ۶۷۰ مورد کاالی غیراستاندارد 

در این استان طی سال گذشته توقیف و جمع آوری شد.
اسماعیل عاقلی افزود:در سال ۱۳۹۹ تعداد ۲ هزار و ۸۸۵ مورد 
اقدام حقوقی در اداره کل استاندارد استان کرمان انجام شده که 
شامل، ۱۰۶ مورد اعالم جرم، ۷4مورد رسیدگی به شکایات سامانه 
رسیدگی به شکایات استاندارد، ۵4۷ مورد اقدامات قانونی برای 
محصوالت عرضه شده در مراکز عرضه و توزیع کاال در طرح کنترل 
بازار شامل ۶۹۲ مورد اخطار، ۷۰۳ مورد تذکر، ۲۲مورد توقیف 
و پلمپ خط تولید و ۲ مورد توقیف و پلمپ آسانسور است.عاقلی 
ادامه داد:این اقدامات حقوقی در خصوص واحدهای صنفی شامل 
انواع مواد غذایی، ایزوگام، روغن های صنعتی از جمله گریس و روغن 
موتور، لوله پلی اتیلن و واحدهای تولیدی شامل بتن آماده، تیرچه و 
بلوک،آجر سفال،لبنیات، روغن های بکر خوراکی، سیم و کابل و انواع 
لوله پلی اتیلن و واحدهای خدمات شامل آسانسور، تاسیسات سیلندر 
پر کنی مایع، وسایل سنجش و یخچال های ویترینی بوده است.او 
اضافه کرد:همچنین ۶۹ مورد ارجاع به کمیسیون ماده ۱۹ در سال 

۱۳۹۹ توسط اداره کل استاندارد استان کرمان داده شد.
بازرسی فنی بیش از یک هزار واحد تولیدی در کرمان

عاقلی همچنین از یک هزار و ۶۹۶مورد بازرسی فنی از واحدهای 
تولیدی تحت پوشش و یک هزار و ۸۲۸ مورد نمونه برداری 
کارشناسان اداره کل استاندارد استان کرمان از واحدهای تولیدی 
استان در سال ۱۳۹۹ خبر داد.او ادامه داد:در سال گذشته هزار  و ۶۹۶ 
مورد بازرسی فنی از واحدهای تولیدی در صنایع شیمیایی،غذایی، 
ساختمانی، بسته بندی و سلولزی، برق و الکترونیک و انگ فلزات 
گرانبها انجام شده است.مدیرکل استاندارد استان کرمان افزود:در 
این بازرسی ها بر اساس استانداردهای ملی مربوطه وضعیت 
بهداشتی،فنی، خط تولید، انبارهای مواد اولیه و محصول نهایی و 

آزمایشگاه ها مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته است.
او بیان داشت:هزار و ۸۲۸ مورد نمونه برداری از واحدهای 
تولیدی تحت پوشش این اداره کل از گروه صنایع نساجی، 
بسته بندی،شیمیایی، برق و الکترونیک، خودرو و نیرو محرکه، 
ساختمانی و معدنی و ایمنی و سالمت و فلزات گرانبها انجام و مورد 
آزمون قرار گرفته است.به گفته عاقلی در این بازه زمانی هزار و ۱۳۵ 
آزمون نمونه از مراکز تولیدی سطح استان کرمان انجام شده است. 

بازرس کل اســتان کرمان از کشــف چهار میلیارد ریال اختالس در 
شهرداری ماهان خبر داد و گفت: در این ارتباط مسئول فنی به همراه 
یکی از مهندسان ناظر این شهرداری بازداشت شدند.احمد آبیار در تشریح 
این خبر افزود:در بررسی عملکرد شهرداری ماهان مشخص شد مسئول 
فنی این شهرداری با تبانی با یکی از مهندسان ناظر و جعل فیش های 
دایره درآمد شهرداری،وجوه فیش ها را به حساب شخصی خود واریز می 
کرده است.آبیار اظهار داشت:تاکنون افزون بر چهار میلیارد ریال از وجوه 
اختالس شده کشف و ۲ میلیارد و ۱۷۰ میلیون ریال به حساب شهرداری 
برگردانده شده است. بازرس کل استان کرمان تاکید کرد:متهمان توسط 
دادسرای عمومی و انقالب کرمان بازداشت شده اند.او از تالش پیگیر و 
جدی رئیس و پرسنل پلیس امنیت اقتصادی در راستای کشف جرم که 

در دستگیری متهمان قاطعانه عمل کرده اند تقدیر کرد.

همزمان با آغاز فصل برداشت گندم از مزارع جنوب استان کرمان ،۹ مرکز 
خرید گندم در  این منطقه در نظر گرفته شده است.مدیر کل غله استان 
کرمان با اشاره به اختصاص فضای ذخیره سازی ۱۵۰هزار تُن گندم در 
جنوب کرمان افزود: ۹ مرکز خرید گندم در جنوب کرمان پیش بینی شده 
است که جانمایی این مراکز خرید با توجه به نیاز و دسترسی کشاورزان 
صورت گرفته است.به گفته داریوش ماهری فضای ذخیره سازی این 

مراکز خرید قابل افزایش است.
ماهری افزود:با توجه به نوع و کیفیت گندم قیمت آن از مبلغ 4 هزار تومان 

شروع و تا 4 هزار و ۲۰۰ تومان در نظر گرفته شده است .

علوم پزشکی بم با بیان اینکه بستری   با تست منفی باعث زرد شدن 
شهرستان های این حوزه در نرم افزار ماسک شده، متناقض بودن 
آمار در شرق استان را رد کرد.سه شهرستان حوزه علوم پزشکی بم 
در حالی در وضعیت زرد کرونایی هستند که آمار بستری های روزانه 
این حوزه هم چنان صفر است و آن طور که معاون درمان این دانشگاه 
می گوید علت این تناقض بستری افراد عالئم دار با تست منفی است.
در ۱4روز گذشته تعداد بیماران جدید بستری شده در حوزه شرق 

کرمان یک نفر بوده است.
آمار عجیب کرونا در بم؛وضعیت زرد با بستری نزدیک به صفر

این در حالیست که در این مدت شهرستان بم و نرماشیر از سوی 
وزارت بهداشت به رنگ زرد به معنای شهر پرخطر قرار داشتند.

روز گذشته نیز شهرســتان ریگان در این حوزه از رنگ آبی به زرد 
تغییر یافت تا تعداد شهرهای زرد حوزه شرق به سه برسد.

معاون دانشگاه علوم پزشــکی بم می گوید فاکتورهای رنگ بندی 
شامل بیماران بستری مشکوک و قطعی و افراد دارای عالیم بالینی 
است که ضرایب آن متفاوت است.به گفته محمد علی رییسی رنگ 
بندی یک فرمول مخصوص دارد و دانشــگاه صنعتی شریف آن را 
تعیین می کند.دکتر رئیسی ادامه می دهد:فاکتورهای تعیین کننده 
رنگ،ضریب دارند،مثال فردی که با تست مثبت بستری می شود تاثیر 
بیشتری دارد اما کسی که تست آن منفی شده اما ریه اش درگیر است 
تاثیر کمتری در رنگ بندی دارد.به گفته این مقام مسئول روزانه 
حدود ۵۰ تست در حوزه شرق انجام می شود که بیشتر شدن آن 

بستگی به غربالگری از افراد نزدیک بیمار تست مثبت است.

بازداشت۲ کارمند شهرداری 
ماهان کرمان به جرم اختالس 

9 مرکز خرید گندم در جنوب کرمان

علوم پزشکی بم: 
آمار کرونایی ما اشتباه نیست

اولویت ناجا،ارتقای امنیت 
کویرهای کرمان است

توقیف۶۷۰ کاالی 
غیراستاندارد در کرمان 

خبر

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان های 
فاقد سـند رسمی

اگهـی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی و اراضی 
و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۳۶۶ هیـات دوم  
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک زرنـد تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضـی آقای 
محمـد عبـاس زاده فرزنـد علـی به شـماره شناسـنامه ۳ صـادره از زرنـد در یک بـاب خانه به 
مسـاحت ۵۰۰ مترمربـع از پـالک ۶۴۷۲ اصلـی واقـع در زرند بلوار جنت کوچـه ۱  خریداری از 
مالـک رسـمی آقـای مجتبی نظریـان محرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهـی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از 
تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر 

خواهـد شـد. م/الف ۲۱۶
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۱/۱۵-  تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۱/۲۹

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

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

آگهـی موضـوع مـاده۳ قانـون و مـاده ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی واراضی و 
سـاختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شـماره۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۹۱۰۰۳۲۷۸-۱۳۹۹/۱۱/۲۶هیات اول موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبر آبـاد تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقای حسـین مالئـی گمرکان  
فرزند احمد بشـماره شناسـنامه ۳۹بـا کد ملـی ۶۰۶۹۹۸۲۰۴۵صادره ازعنبرآباد درششـدانگ یک قطعه 
بـاغ بـه مسـاحت ۱۵۰۵۲متـر مربـع پـالک - فرعـی از۳۰۵- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 
۱۵فرعـی از ۳۰۵- اصلـی قطعـه یـک واقـع درعنبرآبـاد اراضـی خالـق ابـاد گمـرکان بخـش ۳۴کرمان  
خریـداری از مالک رسـمی غالمحسـین ابراهیمی محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطـالع عموم مراتب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت دومـاه اعتراض خود 
را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکوروعـدم وصول 
اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد .   تاریخ انتشـار نوبت اول:۱۴۰۰/۰۱/۱۵ – تاریخ 

انتشارنوبت دوم :۱۴۰۰/۰۱/۲۹
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان های 
فاقد سـند رسمی

اگهـی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئین نامـه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی و اراضی و 
سـاختمان های فاقد سـند رسمی 

برابـر رای شـماره  ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۰۵۰۱۰۱۳ مـورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶هیـات اول موضـوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک شـهداد تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی خانـم حکیمه درتـاج فرزند 
برکـت بشـماره شناسـنامه ۱۵۴ صـادره از جیرفـت درششـدانگ هتـل به مسـاحت ۱۰۰۱۱ متر 
مربـع پـالک ۱ فرعـی از ۲۸۶۶ اصلی واقع در بخش ۲۳ کرمان به آدرس شـهداد بلوار امام زاده 
زیـد انتهـای بلـوار خریداری از مالک رسـمی محمدنظامی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید 
ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/الف۱۳
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۱/۱۵-  تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۱/۳۰

ابراهیم سیدی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

اگهی حصر وراثت 
احترامـا  بالسـالم 
اسـت  مقتضـی 
بـه  توجـه  بـا 
دادخواسـت زلیخـا روهینـا جـاز 
فرزنـد احمـد بـه خواسـته حصر 
حسـنی  ادريـس  مرحـوم  ورثـه 
نـژاد فرزنـد عبـاس، ورثـه اعـالم 
شـده حين الفـوت مرحـوم را در 
یـک نوبـت روزنامه چاپ و نشـر 
نماییـد تـا چناچه ورثـه ای دیگر 
داشـته باشـند یا وصیت نامه ای 
وجـود داشـته باشـد ظـرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ چاپ بـه این 
شـورا اعـالم نماینـد واال گواهـی 
حصـر وراثـت صـادر خواهد شـد. 
جازمـادر  روهینـا  ورثه:۱-زلیخـا 

. مرحـوم 
عضو شورای حل اختالف جازموریان 
–موسی پوریانی زاده .م الف :101

آگهی فقدان سند مالکیت- 
چـون اقـای سـید ناصر حسـینی مالک ششـدانگ 
بخـش  در  واقـع  ۶۱۴-اصلـی  از  -فرعـی  پـالک 
۴۵کرمـان بـا ارائـه دو برگ شـهادت شـهود تصدیق 
شـده ادعـا واعـالم نمـوده اصل سـند مالکیـت پالک اخيـر الذكر 
کـه قبـال ذیل ثبت ۳۳۹۱۲صفحـه ۳۸۵ دفتـر ۱۸۶امالک محلی 
جیرفت صادر وتسـليم شـده اسـت بعلت جابجای مفقود گردیده 
از ایـن اداره تقاضـای صـدور سـند مالكيـت المثنى پـالک فوق را 
نمـوده لـذا بنـا به درخواسـت نامبـرده و برحسـب دسـتور تبصره 
یـک مـاده ۱۲۰ آييـن نامـه - قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبت 
آگهـی مـی گـردد تا چنانچه شـخص یا اشـخاصی مدعـی انجام 
معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم و یا وجـود اصل سـند مالکیت 
مـورد ادعـا نزد خود می باشـند از تاریخ انتشـار آگهی )یک نوبت 
اسـت( ظـرف مـدت ۱۰روز مراتـب را بـا ارائـه اصل سـند مالکیت 
یـا سـند معاملـه کتبـا بـه اداره ثبـت اسـناد و امالک شهرسـتان 
جیرفـت اعـالم نمایند بدیهی اسـت پس از انقضـای مهلت مقرر 
در آگهـی )۱۰روز( هیچگونه ادعایی از هیچکس مسـموع نخواهد 
بـود و ایـن اداره وفـق ضوابـط و مقـررات نسـبت بـه صدور سـند 

مالکیـت المثنـی بنام مالـک اقـدام خواهد نمود
جواد فاریابی -رییس ثبت اسناد و امالک جیرفت.م الف:1

افزایش پهنای باند از ۷۸گیگ به ۳۰۰گیگ در استان کرمان

در این راستا،دولت با اقدامات بسیاری در ایجاد 
بستر امن و پایدار،تلفن و اینترنت پرسرعت حتی در 
شهرها و روستاهای دورافتاده و ارائه دیگر خدمات 
در روزهای دشوار بحران کرونا و حتی پیش از آن، 
عقب افتادگی زیرساخت های ارتباطی استان 
کرمان را طی سال های گذشته تا حدی جبران کرد 
که تا حدی گسترده در ابعاد اجتماعی، فرهنگی و 

اقتصادی بر زندگی مردم تاثیرگذار بوده است.
با شیوع ویروس کرونا ماهیت بسیاری از مشاغل 
تغییر یافت،در این زمینه زیرساخت های ارتباطی 
ایجاد شده، مشاغل مبتنی بر فضای مجازی استان 
کرمان را در قالب تجارت الکترونیک شکل داد و 
عاوه بر آن راه را برای فروش محصوالت تولید 

داخلی این استان باز کرد. 
توسعه زیرساختٰ های ارتباطی و ایجاد دولت 
الکترونیک عاوه بر رفع فوری نیازهای مردم در 
دورانی که شدیدترین محدودیت ها را شاهد هستیم، 
با ایجاد پنجره واحد الکترونیکی بر فرایند تسهیل 
سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار نیز 
تاثیرگذار بوده و در این خصوص می تواند در عمل 
به شعار سال ۱۴۰۰ به عنوان تولید، پشتیبانی ها 
و مانع زدایی های مقام معظم رهبری نیز نقشی 

شگرف داشته باشد. 
۸۵ درصد طرح توسعه ارتباطات روستایی 

کرمان بهره برداری شد
معاون امور عمرانی استاندار کرمان گفت: در حال 
حاضر ۸۵ درصد طرح توسعه زیرساخت های 
ارتباطات روستایی این استان به بهره برداری رسیده 

و این سایت ها هم اکنون فعال هستند.
سید مصطفی آیت اللهی موسوی با بیان اینکه با 
توجه به شرایط شیوع ویروس کرونا بسیاری از 
ارتباطات به ویژه در مدارس به صورت آناین تعریف 
شده است افزود:ضعف ارتباطات در استان کرمان 
از قدیم وجود داشت که طی نشستی در کرمان با 
حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات این مشکل 
بررسی و مقرر شد که در فاز نخست زیرساخت الزم 

ارتباطی ۸۰ نقطه استان تامین شود.
او اظهار داشت:تعدادی از زیرساخت های ارتباطی 
ایجاد شده نیز مشکل برق داشتند که در نشست 
اخیر استانداری کرمان تعیین تکلیف شدند و تامین 
اعتبار آن در برنامه قرار گرفته و به زودی پرداخت 

می شود.
آیت اللهی موسوی با اشاره به ضرورت تکمیل ۸۰ 
سایت یاد شده در استان گفت: در سفر استاندار 

کرمان به تهران و در نشست با وزیر ارتباطات و 
فناوری اطاعات توافق شد که نقاط دیگری در 
استان که کمبود برق و ارتباطات وجود دارد، با 
تفاوت شرایط بهتر نسبت به گذشته، در برنامه 

قرار گیرد.
او ادامه داد:در راستای امکان تسهیل اجرای امور این 
طرح توافقاتی انجام شده که فاز بعدی آن طی سال 
آینده آغاز می شود و در صورت به نتیجه رسیدن این 
برنامه ها در زیرساخت های ارتباطی استان کرمان 

۸۰ تا 9۰ درصد وضعیت مان بهبود می یابد.
معاون امور عمرانی استاندار کرمان تصریح کرد:در 
این زمینه سعی بر پوشش نقاط بحرانی،روستاها و 

محورهای ارتباطی است.
توسعه 2.۵ برابری اینترنت پرسرعت همراه در 

کرمان
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطاعات استان کرمان 
با اشاره به اینکه در طول سه سال اخیر توسعه عظیم، 
یکپارچه و گسترده ای را در استان کرمان در حوزه 
زیرساخت های ارتباطات داشته ایم عنوان کرد:با 
تاش های انجام شده استان کرمان صعود هشت 
پله ای در شاخص توسعه یافتگی در بخش ارتباطات 

و فناوری اطاعات داشته است.
مسعود الهامی با بیان اینکه تعداد ایستگاه های نسل 
سوم و چهارم ما در استان کرمان در 2 سال اخیر 2.۵ 
برابر شده است گفت: از چهار سال گذشته تا کنون 
به لطف الهی زمینه ای فراهم شده و زیرساختی را در 
استان ایجاد کرده ایم که مردم ما ۱۸۳ برابر پهنای 

باند بیشتری دریافت کنند.
او با اشاره به اینکه شبکه انتقال ما در استان 
مشکل داشت افزود:اتفاقات عظیم و گسترده ای 
در استان افتاده و هنوز هم در حال انجام است و 
سرمایه گذاری های عظیم و گسترده ای از سوی 
وزارت،اپراتورها به ویژه مخابرات ایران در استان 
در حال انجام است که نتیجه آن افزایش چشم گیر 
شاخص های کمی و کیفی خدمات ارتباطی برای 

عموم مردم استان است.
او با اشاره به ضرورت ایجاد شناخت کامل سیاست ها 
و افزایش آگاهی از ضرورت های دو مقوله اساسی و 
بنیادین تحول و اقتصاد دیجیتال و نیز با بیان اینکه 
زیرساخت های شبکه ملی اطاعات ظرفیت های 
خوبی در استان کرمان فراهم کرده است گفت: 
الیه های بعدی شبکه ملی اطاعات ایجاد محتوا 
و خدمات است و باید همه دستگاه ها و نهادها 
با بکارگیری پتانسیل های ایجاد شده و در حال 
توسعه،با همدلی و همراهی یکدیگر نسبت به ارائه 

سرویس و محتوا مناسب به مردم اقدام کنیم.
الهامی با اشاره به اینکه ایجاد دسترسی امن، پایدار 

و مطلوب همگانی به خدمات دولت و سایر نهادها به 
غیر از مسیر شبکه ملی اطاعات محقق نخواهد شد 
افزود:وزارت ارتباطات به طور مستقیم مسئولیت 
تامین و توسعه زیرساخت های شبکه ملی اطاعات 
کشور را به عهده داشته و تا کنون با وجود همه موانع 
و تنگناها به ویژه اعمال تحریم های ظالمانه با تاش 
همه مجموعه و توابع در بخش های دولتی،خصوصی 
و اپراتوری و حمایت های انجام شده پیشرفت های 

چشم گیری داشته است.
الهامی با بیان اینکه شبکه ملی اطاعات سه الیه دارد 
که الیه نخست آن الیه زیرساخت است گفت:تمام 
اتفاقاتی که در سال های اخیر شاهد آن بودیم از 
جمله اتصال تمامی شهرهای استان به شبکه فیبر 
نوری کشور )حداقل از 2 الی سه مسیر(، ارتقای 
شبکه های ارتباطی سیار پهن باند که با سرعت بسیار 
باالیی محقق شد نتیجه سرمایه گذاری های کان 
و تاش های بی وقفه و مستمر جوانان و نخبگان 
کرمانی در بخش های زیرساختی و اپراتوری است 

که در این حوزه انجام شده است.
توسعه چهار برابری پهنای باند کرمان

مدیر مخابرات منطقه کرمان نیز بیان داشت:طی 
بیش از 2 سال گذشته در استان کرمان اقدامات 
زیرساختی همچون طرح انتقال استان به عنوان 
پروژه ای حیاتی، پهنای باند را از ۷۸ گیگ به ۳۰۰ 
گیگ رساند که اجرای پروژه توسط شرکت سینا 
تولیدات داخلی انجام می شود، بتوانیم تا پایان 

امسال پهنای باند را افزایش دهیم.
سید رهام حسینی افزود:کرونا رویکرد استفاده  مردم 
از شبکه های اجتماعی،اینترنت و آموزش تغییر داد 
و همچنین تجارت الکترونیک، این پروژه را حیاتی 
می کرد که اجرای آن نیاز مردم به شبکه اینترنت 

رفع را رفع می کند.
او با بیان اینکه ۵۰۰ کیلومتر برنامه توسعه فیبر نوری 
در استان داریم گفت: ارتقای پروژه پهنای باند چهار 
نقطه کرمان به رفسنجان، کرمان به سیرجان، بم و 
جیرفت قرارداد با شرکت زیرساخت بستیم و اجرای 

آن برای شهرستان ها بسیار مهم بود.
حسینی عنوان کرد:راه اندازی این طرح ها به پوشش 
شبکه ما کمک می کند که برای پروژه همراه اول فاز 
یک USO با مشارکت وزارت ارتباطات در ۵۸سایت 
کار می کنیم و در فاز دوم نیز ۴۰سایت در مرحله 

راه اندازی و بهره برداری است.
احداث 1۲۰ سایت شهری در کرمان

او افزود:احداث ۱2۰ سایت استان کرمان نیز در فاز 
هشت شبکه شهری در مرحله نصب قرار گرفته که 
اجرای آن پوشش خوبی در استان ایجاد می کند و 

همچنین نقاط کور در این طرح رفع می شود.

او تصریح کرد: ۳۰۰ نقطه نیز تبدیل 2G به ۳G و 
۴G داشتیم که تجهیزات موبایل را در 2۰۰ محل 
در شهرهای کرمان، سیرجان و رفسنجان تعویض 
کردیم که با قطعات باقی مانده پوشش سایر نقاط در 

برنامه استفاده قرار گرفته است.
مدیر مخابرات منطقه کرمان با اشاره به توسعه تلفن 
ثابت ADSL،دیتای تجاری و کدهای خدماتی 
و سایر موارد گفت: کار خوبی در ارتقای ظرفیت 
ftth در استان کرمان انجام شد که 2 هزار مشترک 
استان در این طرح تحت پوشش قرار گرفته و در 
توسعه مخابرات از فیبر نوری استفاده کردیم که این 
فعالیت در چند شهر آغاز و در 2 هزار و ۴۰۰ نقطه 

واگذاری داشتیم.
او با اشاره به پیگیری پروژه توسعه شبکه فیبر نوری 
در شهرک الله آباد کرمان به عنوان روستا افزود: این 
پروژه در حالی به مرحله اجرا رسید که توسعه تلفن 
در این منطقه صورت نگرفته بود و با هدف جلب 
رضایتمندی عمومی به ۳۰۰ مشترک منطقه یاد 

شده فیبر نوری واگذار شد.
او با بیان اینکه ۴۰ درصد سهام مخابرات دولتی و ۵۱ 
درصد سهام آن در اختیار شرکت اعتماد مبین قرار 
دارد ادامه داد: رویکرد ما در طرح توسعه شبکه کابل 
مسی به سمت تکنولوژی فیبرنوری هدایت شده و 

در این زمینه از کار پرهزینه جلوگیری می شود.
احداث ۷۵۰ کیلومتر فیبر نوری برای اتصال 

روستاهای کرمان به شبکه شاد
حسینی با اشاره به نقطه های روستایی که در برنامه 
شبکه شاد پوشش مخابرات نباشد اضافه کرد: 
عملیات اجرایی ۷۵۰ کیلومتر فیبر نوری روستاهای 
باقی مانده با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری 
اطاعات در استان کرمان در دستور کار قرار گرفته 
که با همکاری شرکت طرف قرارداد این طرح خاتم 

االنبیا در ۱۷ نقطه استان به زودی اجرا می شود.
او افزود: نزدیک به یک میلیون شبکه منصوبه در 
استان کرمان داریم که از این میزان نزدیک به ۶۰۰ 

هزار شماره فعال هستند.
مدیر مخابرات منطقه کرمان عنوان کرد: مشترکان 
دائمی تلفن همراه استان کرمان ۵9۰ هزار و در 
بخش اعتباری نزدیک به 2 میلیون مشترک داریم.

او با اشاره به پوشش شبکه مشترکان گفت: ظرفیت 
شبکه ارتباطی استان کرمان سه میلیون و ۵۰۰ هزار 

مشترک است.
زیرساخت های ارتباطی به عنوان یکی از پیش 
نیازهای توسعه پایدار هر منطقه ای تلقی می شود که 
خوشبختانه این حوزه استان کرمان طی سال های 
گذشته از رشد قابل قبولی برخوردار بوده و توانسته 
بخشی از نیازهای مردم این استان را پاسخگو باشد.

ایرنا

گزارش

عصر ارتباطات که اکنون در آن زندگی می کنیم 
زمانی است که جهان کنونی به سرعت به سمت 
توسعه ارتباطات در جهت انتقال و دسترسی 
آزادانه به اطالعات پیش می رود اما متاسفانه 
کشور ما ایران و به ویژه استان کرمان با 11 
درصد از وسعت کشور پیش از این به علت ضعف 
زیرساختی سهمی اندک از این عصر نوین را به 
خود اختصاص داده بود.
طی دولت دوازدهم و به ویژه پس از شیوع 
ویروس کرونا، ارتباطات به عنصری برای حفظ 
فاصله گذاری اجتماعی و رعایت بهداشت فردی 
و به عنوان حربه ای برای مقابله با این ویروس 
شناخته شد و توسعه ارتباطات با مزیت های 
بسیاری همچون تجارت الکترونیک، آموزش 
مجازی دانش آموزان، دانشجویان و دیگر 
اقشار، خدمات پستی و دیگر موارد ضرورت 
احداث زیرساخت های ارتباطی استان کرمان را 
دوچندان می کرد.

رنا
: ای

س
عک

توسعه کرمان زیر چتر ارتباطات

ضرورت ارائه خدمات الکترونیکی، فضای مجازی و ارتباطات استان کرمان با شیوع ویروس کرونا بر عموم مردم پدیدار گشت 
و در این راستا با تالش بی وقفه و شبانه روزی مسئوالن پروژه های مهمی در جهت توسعه زیرساخت ها و تسهیل دسترسی به 

آن، طی این دولت بهره برداری شد.
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دبیر کمیته علمی ســتاد مقابله با کرونــا از اجرای 
مطالعاتی در زمینــه اثــرات داروی فاویپیراویر در 
درمان بیماران مبتا به کرونا خبر داد و گفت: نتایج 
این تحقیقات نشان داد که این دارو اثری در درمان 

مبتایان به این بیماری ندارد.
به گزارش ایسنا، داروی فاویپیراویر، نوعی داروی ضد 
ویروس محصول کشور ژاپن است که در این کشور 
صرفا برای بیماران مبتا به آنفوالنزای شدید مقاوم به 
سایر داروهای ضدویروس تجویز می شود و با شیوع 
جهانی ویروس کرونا این دارو به عنوان داروی درمانی 

این بیماری معرفی شد.
در حالی این دارو در داروخانه هــا و یا مراکز درمانی 

برای مبتایان به این ویروس تجویز می شود که نتایج 
اخیر محققان کشور نشــان می دهد که این دارو در 

درمان این بیماری اثری ندارد.
دکتر مصطفی قانعی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به 
نتایج مطالعات محققان ایرانی بر روی اثرات داروی 
ضدویروس فاویپیراویر ساخت کشور ژاپن در بیماری 
کووید-۱9 گفت: این تحقیقات در ۱۳ مرکز درمانی 
انجام شد و طی آن بیماران مبتا به کرونا به دو دسته 
تقسیم بندی شــدند که یک گروه داروی فاویپیرایر 
را دریافت کردند و گروه دیگر ایــن دارو را دریافت 
نکردند.وی ادامه داد: نتایج این تحقیقات نشان داد 
 ICU که تجویز داروی فاویپیراویر از اینکه بیماران به

منتقل نشوند و یا به دستگاه تنفس مصنوعی متصل 
نشوند، هیچ تاثیری ندارد.

قانعی خاطر نشــان کرد: عاوه بر آن این مطالعات 
نشان داد که این دارو در جلوگیری از مرگ بیماران 
مبتا اثری نــدارد، ضمن آنکــه فاویپیراویر موجب 
کاهش زمان ماندگاری بیماران مبتــا به کرونا در 
بیمارستان نخواهد شد.دبیر کمیته علمی ستاد مقابله 
با کرونا تاکید کرد: در این مطالعات به این جمع بندی 
رســیدیم که این دارو هیچ تاثیری در بیماران مبتا 
ندارد. به گفته وی، این طرح تحقیقاتی در ۱۳ مرکز 

مطالعاتی در سراسر کشور انجام شده است.
قانعی با تاکید بر اینکه نتایج این تحقیقات در مجله 
"الزویر" به عنوان معتبرترین ژورنال علمی منتشــر 
شده اســت، اظهار کرد: در حال حاضر هیچ دارویی 
جایگزین فاویپیراویر معرفی نشــده اســت و نتایج 
مطالعات ما نیز نشان می دهد که این دارو در درمان 

این بیماری تاثیر ندارد.

رژیم درمانی با داروی فاویپیراویر اثری 
در کاهش مرگ و میر ناشی از کرونا ندارد 

سرپرست حوزه قضایی بخش جازموریان گفت: طی سال گذشته بیش از ۵۰۰ هکتار از اراضی ملی در 
این بخش، رفع تصرف و اعاده به وضع سابق شده است

"امید ســرحدی نژاد" در جلسه شورای حفظ بیت المال و شورای پیشــگیری از وقوع جرم بخش 
جازموریان افزود: کاهش ورودی پرونده های انشعابات غیرمجاز برق به دستگاه قضا با تشکیل کارگروه 
تخصصی پیشگیری و جمع آوری انشعابات غیر مجاز برق و ارائه طرح قطع انشعاب غیر مجاز برق، تعهد 
و تشویق مردم به خریداری انشعاب بدون شکایت و مطالبه خسارت در سال گذشته در راستای صیانت 
از حقوق بیت المال دنبال شده است.وی افزود: در بخش جازموریان، شرکت برق و نیروی انتظامی با 
استفاده از طرح فوق که توسط سرپرست حوزه قضایی ارائه شده، انشعابات غیرمجاز برق را قطع و کابل 
های برق را جمع آوری کرده، سپس مردم در دادگاه حاضر و با امضاء فرم تعهد مخصوص که توسط 
سرپرست حوزه قضایی طراحی شده ، متعهد به خریداری انشعاب مجاز در طول مدت دو ماه از تاریخ 
اخذ تعهد شده اند و در مقابل شرکت برق از مطالبه خسارت و شکایت کیفری انصراف داده و کابل های 

برق جمع آوری شده، به ایشان مسترد می شود .

رفع تصرف از ۵۰۰ هکتار اراضی
 ملی در جازموریان

به واسطه پیگیری بسیج سازندگی سپاه فاریاب و با کمک خیران مدرسه ساز، عملیات ساخت 
یک باب مدرسه پنج کالسه در روستای هور پوراحمدی به اتمام رسید.

 امیری در حاشیه افتتاح مدرسه پنج کالسه خیرساز در فاریاب در گفت وگو با خبرنگار فارس با 
قدردانی از پشتیبانی مالی آقای روحی و خانم سعیدی فرد اظهار کرد: ما روزی که پروژه را شروع 
کردیم امکانات اولیه در حد یک کابل برق هم در دسترس نداشتیم اما وقتی روحیه جهادی و 
انقالبی در میدان باشد در چهار ماه یک مدرسه ساخته می شود که در این راستا از پیگری های 

مسئول بسیج سازندگی فاریاب قدردانی می کنیم.
روحی، خیر مدرسه ساز هم با بیان اینکه برای ما مایه سعادت است که به مردم خدمتی داشته 
باشیم، از فرمانده سپاه و مسؤول بسیج سازندگی این شهرستان قدردانی کرد و گفت: اگر همت 

این بزرگواران نبود این پروژه به این سرعت انجام نمی شد.
این خیر مدرسه ســاز از اداره کل نوســازی مدارس به دلیل عمل نکردن به تعهدات خود در 

خصوص حصارکشی، محوطه سازی و ساخت سرویس بهداشتی ابراز گله مندی کرد.

افتتاح یک باب 
مدرسه خیرساز در فاریاب

۲۱ طرح در بخش معدن و صنایع معدنی آماده افتتاح هستند. شرکت های ملی صنایع مس و 
گل گهر بیشترین سهم در افتتاح های پیش رو دارند.

به گزارش شما و اقتصاد: تا پایان سال گذشته ۲۱ طرح در صنعت مس، فرآوری سنگ آهن و 
نفلین سینیت آماده افتتاح شدند.

در این میان شــرکت ملی صنایع مس افتتاح  ۱۳طرح تولیدی و زیرساختی به ارزش بیش از 
۵۵۰۰ ریال و ۱۱.۵میلیون یورو )به صورت ارزی( از جمله معدن و کارخانه تغلیظ ایجو، پست 

۶۳ کیلوولت، آهک هیدراته اهر و احداث پست سوئیچینگ مس میدوک را پیش رو دارد.
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر هفت طرح تولیدی از جمله خردایش، فرآوری غبار کارخانه 
تغلیظ، کارخانه جدید بازیابی هماتیت و ... را به ارزش ۱۰۳ میلیــون دالر آماده افتتاح دارد. 
عالوه بر این کارخانه نفلین سینیت کلیبر اصالح خط تولید و اجرای طرح 4۰ هزار تنی آماده 

افتتاح است.

بیشترین افتتاح 
سهم مس و گل گهر

یادداشتخبر

همه چیز اینجا شروع شد. قانون بودجه ۱۴۰۰، 
بدون اصاح ساختاری! با فرض تحقق همه 
منابع، با کسری بودجه ای بیش از 2۰۰ هزار 
میلیارد تومان روبرو هستیم، روی صادرات 
روزانه دو میلیون و سیصد هزار بشکه ۵۰ دالری 
حساب باز شده و همه تخم مرغ ها در سبد 
مذاکره چیده شده، برگ برنده ای برای آن 
طرف میز مذاکره.سال انتخابات هم هست. تا 
همینجا کافی است که نتیجه بگیریم که غنای 
سیاسی بودن اقتصاد در سال پیش رو تا چه حد 
باالست و همین موجب می شود پیش بینی های 
اقتصادی صرفا با متغیر اقتصادی ممکن نباشد 
و این پیچیدگی امسال را برای فعاالن اقتصادی 
عیان می کند.به این وضعیت، ماندگاری کرونا 
تا پایان سال، نیاز دو و نیم میلیارد دالر معادل 
۵۵ هزار میلیارد تومان برای خرید واکسن فقط 
برای نیمی از جمعیت کشور، نیازمندیهای بخش 
بهداشت و درمان برای کرونای جهش یافته، بیمه 
بیکاری، بی انگیزگی دولتی که تا سه ماه دیگر 
رفتنی است و بی دولتی در سه ماهه دوم سال 
را هم که اضافه کنیم بهتر شرایط امسال را درک 
می کنیم! دولت ایران امسال کسری بودجه ای 
را تجربه خواهد کرد که در دوران جنگ تجربه 

نکرده است.
معتقدم آنچه در سال ۱۴۰۰، پیشرو است و همه 
بازارها را به دنبال خود خواهد کشید بر خاف 
پارسال،نرخ ارز است. سال گذشته تورم عامل 
پیشرو بود و این دالر بود که به دنبال تورم می 
دوید اما به گمان من امسال این تورم است که 
به "ظاهر" به دنبال دالر خواهد دوید! زمانی که 
چندان به کارآمدی داخل امیدوار نباشیم، بخش 
قابل توجهی از این پازل به مذاکره وابسته است 
و دالر احتماال در بازه 2۰ تا ۳۰ هزارتومان تا نیمه 
اول سال با هر خبر خوب یا بد نوسان خواهد 
کرد. نیمه دوم سال شرایط به کلی متفاوت است

رکود  
به علت افزایش شدید سطح قیمتها در سال 
گذشته و عدم تناسب درآمدها با آن و نیز حفظ 
شرایط کرونایی ، بنگاه ها در برآورد سطح 
درآمدها ،هزینه ها،میزان تولید و فروش ، میزان 
سرمایه در گردش و نرخ فروش با پیچیدگی های 
جدی روبرو خواهند شد و کسادی در بخش های 
بزرگی در اقتصاد قطعی است. بخش خدمات 
همچنان بزرگترین بازنده امسال است هرچند 
شرایط بهتری نسبت به سال گذشته دارد. 
بخش کشاورزی اثرپذیری چندانی از اعمال 
تحریم و کرونا نداشته و بیش از هر چیز متاثر از 
وضعیت بارندگی و سیاستهای دولت است و لذا 
یک رشد مایم برای آن پیش بینی می شود. در 
بخش صنعت پیش بینی از رشد، کمتر از پارسال 
است به این دلیل که اگر تحریم بماند با افت تقاضا 
روبرو هستیم و اگر تحریم لغو شود با افت قیمت 
دالر و بازار سرمایه شبیه پارسال نیست! برغم 
ارزنده بودن بسیاری از سهم ها، اعتمادی که در 
بین آحاد جامعه از بین رفت مدتها طول خواهد 
کشید تا برگردد لذا با توجه به جمیع جهات پیش 
بینی می شود بازار سرمایه شرایطی آرام همراه 
با رخوت را در سال جاری سپری کند و بخشی 
از فعاالن این بازار جذب بازار دلربا و پرریسک 

ارزهای دیجیتال شوند.
عمران و مسکن

بودجه های عمرانی معموال از درآمد نفت تغذیه 
می شود لذا متصور است با گشایش احتمالی در 
مذاکرات، فعاالن این حوزه سال بهتری داشته 
باشند. تولیدکنندگان محصوالت ساختمانی و 
عمرانی ایضا سال خوبی در پیش دارند بخصوص 
آنکه دولت آینده به این بخش توجه ویژه ای 
خواهد داشت و حتی در صورت به نتیجه 
نرسیدن مذاکرات راههای دیگری برای تامین 
اعتبارات این بخش در نظر گرفته می شود که 
برای اقتصاد بدون تبعات نخواهد بود.همه اینها 
اما به این معنا نیست که بازار مسکن در رونق 

باقی می ماند!
بازندگان سال 

گردشگری، تفریح، خدمات رفاهی، دخانیات 
و کاالی لوکس در معرض بیشترین آسیب و 
بخش پوشاک، خدمات ورزشی، رستوران و کافه 

به ثبات نسبی می رسند.
برندگان سال 

حوزه سامت و دارو ،شوینده ها، صنایع غذایی، 
صنایع پایین دست نفت گاز و پتروشیمی و 
بیمه بخش های برنده امسال و بخش فناوری 
اطاعات، خرده فروشی آناین، تولید محتوا و 
استارتاپ ها به شرط برقراری اینترنت یک سال 

رویایی در انتظارشان است.
دولت

به دلیل فاصله شدید هزینه ها و درآمدها رفاه 
و معیشت مهمترین نگرانی جامعه است و بی 
توجهی به آن تبعات پیش بینی ناپذیری دارد 
لذا موضوع یارانه داغ ترین موضوع مناظره های 
انتخاباتی خواهد شد. همچنین در صورت 
گشایش سیاسی و امکان ثبات مصنوعی نرخ 
دالر موضوع فرار سرمایه مجددا به یکی از 
جدی ترین ریسک های اقتصادی کشور تبدیل 

می شود.
بنگاه اقتصادی 

رصد مستمر تورم، تراز تجاری ،قیمتهای جهانی 
و دیگر متغیرهای بیرونی محیط کسب و کار 
و نیز طراحی یک داشبورد مدیریتی دقیق و 
بروز از متغیرهای داخلی بنگاه اقتصادی،رمز 
موفقیت شما در پیچیده ترین سال قرن است.
سال ۱۴۰۰مجبورید تصمیم های سریع و دقیق 
بگیرید و این امر بدون داشتن اتاق فکری متشکل 
از مدیرانی جسور و مشاورینی زبده میسر نیست.

آرزوی موفقیت برای شما عزیزان

استاندار کرمان با اشاره به اینکه "عادی انگاری باعث افزایش آمار 
مبتایان کرونا شده است" گفت: اعمال محدودیت در شهرهای نارنجی 

با جدیت انجام شود. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، علی زینی وند ظهر دیروز 
در ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا استان کرمان با بیان اینکه 
فرمانداران جلسات ستاد کرونا را جدی تر پیگیری کرده و مصوبات آن را 
اجرایی کنند اظهار داشت: دستورالعمل طرح محدودیت های هوشمند 
در شهرستان های استان با توجه به وضعیت رنگ بندی آنها باید دقیقًا 
اجرایی شود. وی با اشاره به اینکه عادی انگاری بیماری باعث افزایش 
شیوع و آمار مبتایان در استان شده است گفت: فرمانداران شخصاً باید 

در جلسات ستاد کرونا و انتخابات شرکت کنند.
استاندار کرمان با بیان اینکه در حال حاضر اولویت استان کنترل بیماری 
کرونا و برگزاری انتخابات است افزود: نحوه ابتا در استان شیوع ویروس 
کرونا انگلیسی است که انتقال سریع تری دارد. وی با اشاره به اینکه 
پیش بینی می شود در هفته های آینده شاهد افزایش تعداد بستری ها 
در بیمارستان ها باشیم ادامه داد: نتیجه این روند افزایش مرگ و میرها 
در استان است که باید رعایت پروتکل های مقابله با کرونا جدی گرفته 
شود.زینی وند با بیان اینکه از مردم درخواست داریم با این وضعیت 
بیماری را جدی بگیرند و خود مراقبتی را در دستور کار قرار دهند گفت: 
محدودیت تردد شبانه سختگیرانه در استان اجرا می شود و متخلفین 
اعمال قانون می شوند.وی با اشاره به اینکه اعمال محدودیت های ورود 
و خروج در شهرهای نارنجی باید با جدیت انجام شود افزود: برگزاری 
مراسم شب های قدر با رعایت پروتکل های بهداشتی برنامه ریزی 
می شود و مراکز مذهبی تاکنون رعایت پروتکل های بهداشتی را به 

خوبی انجام دادند که جای قدردانی دارد.

عادی انگاری سبب افزایش
 شیوع آمار مبتالیان به کرونا

هزار و چهارصد 
به کام چه کسی است؟

شورای عالی استان ها الیحه استخدام نیروهای شرکتی در پست 
های سازمانی بالتصدی شهرداری ها را تنظیم و به هیات دولت ارائه 

کرده است.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر هیات دولت، مطابق 
اصل )۱۰۲( قانون اساسی، شورای عالی استان ها حق دارد در حدود 
وظایف خود طرح هایی تهیه و مستقیم یا از طریق دولت به مجلس 
شورای اسالمی پیشنهاد نماید. این طرح ها باید در مجلس مورد 

بررسی قرار گیرد.
همچنین بر اساس  بند )۳( ماده )۸۸( قانون تشکیالت، وظایف و 
انتخابات شورای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران، بررسی پیشنهادها 
و ارائه آن ها در قالب طرح به مجلس شورای اسالمی یا دولت، از جمله 

وظایف و اختیارات شورای عالی استان ها به شمار می رود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی جزئیات مرحله دوم متناسب 
سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را اعالم کرد. 

به گزارش ایسنا، مصطفی ساالری در نشستی خبری با بیان اینکه در 
مردادماه سال گذشته یک متناسب سازی انجام دادیم و سپس در 
مهرماه صندوق های بازنشستگی دیگر یک مرحله دیگر افزایش حقوق 
داشتند گفت: بدین ترتیب فاصله حقوق بازنشستگان آنها با تامین 

اجتماعی افزایش یافت و مطالبه به حقی صورت گرفت.
وی افزود: در اسفند ۹۸ آنچه صندوق بازنشستگی کشوری می 
پرداخت نسبت به فروردین ۱4۰۰ حدود بیش از ۱۳۰ درصد افزایش 
یافته است. ما تالش کردیم مشابه آنها افزایشی داشته باشیم و عدالتی 

برقرار شود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه نسبت به فروردین 
۹۸ مجموع پرداختی ما به بازنشستگان ۶۸۰۰ میلیارد تومان بود که 
به بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان می رسد گفت: همان حدود ۱۳۰ 

درصد افزایش را ما هم اعمال خواهیم کرد.
ساالری افزود: حداقلی بگیری که ۳۰ سال خدمت کرده است و 
حقوقش یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است در فروردین جاری 
با احتساب یک همسر و دو فرزند حدود 4 میلیون و ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار 
تومان دریافت خواهد کرد؛ برای کسانی که کمتر از ۳۰ سال خدمت 
دارند حقوقشان به تناسب کاهش و برای کسانی که بیش از ۳۰ سال 

خدمت کرده اند این رقم مقداری بیشتر است.
ساالری اضافه کرد که وصول منابع نیازمند کمک دولت است و انشاهلل 

کمبود و مشکلی در تامین منابع نخواهیم داشت.
به گفته وی این افزایش در فروردین در فیش حقوقی افراد لحاظ 

خواهد شد.
وی با بیان اینکه در فروردین هرچه افزایش می یابد در فیش حقوقی 
فروردین خواهد آمد گفت: آن یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان علی 
الحساب اسفندماه ربطی به فروردین ندارد و چیزی هم از حقوق 

بازنشستگان کسر نمی شود. 
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پایان اظهار کرد: احتماال تا 
فردا ورژن نهایی احکام را داشته باشیم و نهایتا از پس فردا امکان 
صدور فراهم است. همچنین واریز حقوق با زمانبندی معمول و مشابه 

ماههای گذشته پرداخت خواهد شد.

الیحه »استخدام نیروهای
 شرکتی در پست های سازمانی 

بالتصدی شهرداری ها«

حداقل حقوق بازنشستگان 
تامین اجتماعی به ۴ میلیون 

و ۲۰۰ هزار تومان رسید

رنا
: ای

س
عک

سفر در ایام نوروز 1۴۰۰ به رغم خواهش های وزیر بهداشت انجام شد و وضعیت شهرها سرخ تر و تعداد مبتالیان افزایش یافت. 
سفرهایی که با دلهره جریمه همراه بود و فعاالن گردشگری نیز از آن سودی نبردند.

وزرا در سفر 
اکنون با شروع موج دیگری از شیوع ویروس و 
افزایش آمار مبتالیان، این وزارتخانه باید پاسخ 
دهد که چطور توانسته مردم را به سمت داشتن 
سفرهای ایمن و مسئوالنه هدایت کند؟ منتها این 
روزها مسئوالن وزارت میراث فرهنگی فرصتی 
برای پاسخ دادن ندارند. آنها به همراه اعضای 
انجمن دفاتر خدمات مسافرتی ایران عازم سفر به 
کشور ونزوئال هستند تا روابط گردشگری دو کشور 
را توسعه دهند. کشوری که هم اکنون مقصد سفر 
ایرانی ها نیست. گردشگران ونزوئالیی نیز به ایران 
نمی آیند. چند روز پیش هم سخنگوی سازمان 
هواپیمایی کشوری از ممنوعیت پرواز از ۳۲ کشور 
به ایران بر اساس مصوبات ستاد ملی مدیریت 
بیماری کرونا خبر داد که یکی از این کشورها 
ونزوئال بود! 

داروی فاویپیراویر، نوعی داروی ضد ویروس 
محصول کشور ژاپن است که در این کشور صرفا 
برای بیماران مبتال به آنفوالنزای شدید مقاوم به 

سایر داروهای ضدویروس تجویز می شود و با 
شیوع جهانی ویروس کرونا این دارو به عنوان 

داروی درمانی این بیماری معرفی شد.
در حالی این دارو در داروخانه ها و یا مراکز درمانی 

برای مبتالیان به این ویروس تجویز می شود که 
نتایج اخیر محققان کشور نشان می دهد که این 

دارو در درمان این بیماری اثری ندارد.

 

ــای  ــم خواهش ه ــه رغ ــوروز ۱۴۰۰ ب ــام ن ــفر در ای س
وزیــر بهداشــت انجــام شــد و وضعیت شــهرها ســرخ تر 
ــا  و تعــداد مبتایــان افزایــش یافــت. ســفرهایی کــه ب
دلهــره جریمه همــراه بــود و فعــاالن گردشــگری نیز از 

ــد. آن ســودی نبردن
ــو را  ــا تعطیــات ســال ن ــن ســال ایرانی ه ــرای دومی ب
بــا کرونــا گذراندنــد و مثل خیلــی از مــردم کشــورهای 
دیگــر نتوانســتند در ایــام تعطیــات بــه ســفر برونــد. 
ــف  ــود تکلی ــخص نب ــفند مش ــر اس ــای آخ ــا روزه ت
ــازه  ــهرهایی اج ــه ش ــت. چ ــوروزی چیس ــفرهای ن س
ــد.در اســفند مــاه  ــد و چــه شــهرهایی ندارن تــردد دارن
ســال گذشــته محمــود واعظــی گفــت کــه ســازوکار 
ــه  ــر گرفت ــوروزی درنظ ــات ن ــرای تعطی ــدی ب جدی
ــت  ــا رعای ــردم ب ــوروزی م ــفرهای ن ــا س ــود ت می ش
پروتکل هــای بهداشــتی در حــد امــکان انجــام شــود و 
در ایــن زمینــه نبایــد تنهــا چند شــهر یــا چند اســتان 
هــدف گردشــگری باشــد.بر ایــن اســاس برخــی تصور 
کردنــد شــهرهای شــمالی و جنوبی بــه دلیــل اینکه در 
تعطیــات بــا هجــوم گردشــگران مواجــه شــده بودند، 
بــا محدودیــت رو بــه رو شــوند یــا اینکــه اجــازه ورود به 
مســافران بــه آنهــا داده نشــود. تــا اینکــه ســعید نمکی 
وزیــر بهداشــت اعــام کــرد کــه رنگ هــای شــاد بــرای 
شــهرها انتخــاب شــده اســت یعنــی آبــی و زرد و تنهــا 

ــد. ــز گرفتن ــگ نارنجــی و قرم ۴۰ شــهر رن
ــه ای  ــت در اطاعی ــاه وزارت بهداش ــفند م روز 2۵ اس
ــتان های  ــدی شهرس ــگ بن ــدول رن ــام ج ــن اع ضم
ــر  ــن ۱۴۰۰ ب ــا ۱۵ فروردی ــور ت ــز کش ــی و قرم نارنج
ممنوعیــت مســافرت »از« و »بــه« شــهرهای نارنجــی 

ــرد. ــد ک ــز تاکی و قرم
اطالعیه های خودسرانه!

در ایــن میــان برخــی از فرمانــداران و اســتانداران 
برعکــس نظــر ســتاد کرونــا، اعــام کردنــد کــه 
محدودیت هایــی بــرای ورود گردشــگران اعمــال 

کرده انــد ماننــد اســتاندار هرمــزگان کــه گفــت از ورود 
ــًا  ــه حتم ــا اینک ــود ی ــری می ش ــگران جلوگی گردش
ــته  ــراه داش ــه هم ــا ب ــی کرون ــت منف ــراد تس ــد اف بای
ــفر  ــرای س ــا ب ــن محدودیت ه ــام ای ــه تم ــند. البت باش
بــا خــودروی شــخصی بــود. آن هــم مدلــی از ســفر که 
اوایــل شــیوع کرونــا اعــام شــد ایمــن تریــن نوع ســفر 
ــی انجــام می شــود  ــه صــورت خانوادگ اســت چــون ب
ــراد الزم  ــت و اف ــخصی اس ــودروی ش ــای خ و در فض
نیســت در اتوبــوس، هواپیما و یــا قطاری حضور داشــته 
باشــند که فضــای بســته بــزرگ بــا افــراد متعــدد دارد 
ــا  ــرددی ب ــوع ت ــه هــر حــال اعــام شــد، هــر ن ــی ب ول
خــودروی شــخصی مشــمول جریمــه می شــود. ســال 
۱۴۰۰ تحویــل شــد و افــرادی بــه خانه هــای شــخصی 
ــد و  ــه ماندن ــم در خان ــادی ه ــده زی ــد و ع ــود رفتن خ
ــرای خــود  ــد کــه ســفر رفتــن را ب ــی هــم بودن دیگران
مجــاز دانســتند. چــون هــم بلیــت فروختــه می شــد و 
مراکــز گردشــگری باز بــود و هــم الزامــی برای داشــتن 
تســت در هنــگام ورود بــه اســتان ها از راههــای زمینی 
ــهر  ــداد ۴۰ ش ــوروز، تع ــام ن ــول ای ــد.در ط نمی دیدن
قرمــز و نارنجــی کــه از قبــل اعــام شــده بــود تــردد و 
ســفر به آنهــا ممنوع اســت؛ بــه ۶۷ شهرســتان رســید. 
وضعیــت تهــران هــم نارنجــی شــد و ایــرج حریرچــی 
معــاون وزارت بهداشــت از اعمــال محدودیت هــای تازه 
بــرای مقابلــه بــا همه گیــری کرونــا در ایــن شــهر خبــر 
داد. حریرچــی گفت: مســافرانی کــه در تهران هســتند 
و پــاک غیربومــی دارنــد از زمان اعــام رنــگ نارنجی، 
۷2 ســاعت فرصــت دارنــد تا ایــن شــهر را تــرک کنند. 
ایــن هشــدار بــه مســافران شــهرهایی کــه به فهرســت 
ــز داده  ــد نی ــته بودن ــی پیوس ــز و نارنج ــهرهای قرم ش
شــد کــه بایــد هــر چــه ســریع تر بــه شــهرهای مبــدا 

ــد. خــود برگردن
اعتراض به تغییر رنگ شاد شهرها

ولــی تیمــوری معــاون گردشــگری وزارت میــراث 
ــرد و  ــراض ک ــوع اعت ــن موض ــه ای ــبت ب ــی نس فرهنگ
گفــت: ایــن دســتورالعمل، مصوبه ســتاد ملــی مقابله با 
کرونــا را نــدارد و در ابتــدای ســال مقرر شــد تــا انتهای 

ایام نــوروز ۱۴۰۰ بــه تعــداد شــهرهای قرمــز و نارنجی 
ــه نشــود. اضاف

وی ادامــه داد: مــا دغدغه هــای وزارت بهداشــت را درک 
می کنیــم و همــکاری الزم را بــا آنهــا داریــم. مقــرر بود 
دســتورالعمل ها و پیشــنهادات در جلســات ســتاد ملی 
کرونــا تصویب شــود امــا اخیــراً شــاهد برخــی تغییرات 
ــن  ــی ای ــتیم ول ــت هس ــات وزارت بهداش در تصمیم
دســتورالعمل بــی برنامگــی و ســردرگمی بــرای مــردم 

بــه وجــود آورده اســت.
تیمــوری بــه بازدیــد از شــهرهای مختلف گردشــگری 
ــاد هــم دیــدن و در  ــرودگاه مهرآب ــران رفــت و از ف در ای
ــای  ــافران در واحده ــه مس ــرد ک ــام ک ــی اع گفتگوی
ــتی را  ــای بهداش ــرده و پروتکل ه ــکان ک ــی اس اقامت
ــیما الری،  ــه س ــن رابط ــا در همی ــت کرده اند.ام رعای
ســخنگوی وزارت بهداشــت نیز از کاهــش ۵۸ درصدی 
رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی در کشــور طــی 
ــزان از  ــن می ــه ای ــت ک ــر داد و گف ــر خب ــای اخی ماه ه
ــن درصــد اســت. ــه کمتری ــون ب ۳۰ مهــر ۱۳99 تاکن

بدتــر از آن خبــری بــود کــه علیرضــا رئیســی، 
ســخنگوی ســتاد مقابلــه بــا کرونــا بــر خــاف 
گفته هــای معــاون گردشــگری اعــام کــرد و گفــت که 
بیــش از ۱۵ هــزار نفــر علــی رغــم مثبــت بودن تســت 
کرونــای خــود و اینکــه می دانســتند بیمــار هســتند به 
مســافرت رفتنــد. ایــن نشــان می دهــد کــه برخــی از 
افراد اصــًا بــه توصیه هــا توجهی نداشــتند و ســامتی 
ــوده اســت. ــی اهمیــت ب ــز برایشــان ب ــراد دیگــر نی اف

وضعیت خطرناک ترکیه و مسافران مشتاق!
از آنجــا کــه ســفر بــه ترکیــه ارزان تریــن ســفر خارجی 
اســت؛ مــردم هــم از فرصــت تعطیات بــرای رفتــن به 
ترکیــه اســتفاده کردنــد اما بــا شــیوع ویــروس کرونای 
ــز اســتان در  ــز ۸۵ مرک ــت قرم ــه و وضعی جهــش یافت
ــهرهای  ــه ش ــران ب ــای مســتقیم از ای ــه و پروازه ترکی
پرخطــر، اعتراض هــا بــرای ســفر بــه شــهرهای قرمــز 
ــی  ــت ول ــاال گرف ــان ســامت ب ــه از ســوی متولی ترکی
ــی  ــافران ایران ــد و مس ــرا می ش ــا اج ــان توره همچن

می رفتنــد و بــر می گشــتند.

مشــاور وزیــر بهداشــت هــم گفــت کــه گردشــگران و 
مســافران بــه ایــن همســایه شــمال غربــی کشــورمان 
می تواننــد ناقــل ویــروس کشــنده کرونــای انگلیســی 
به داخــل کشــور باشــند.با وجود چنیــن هشــدارهایی، 
هیــچ دســتوری بــرای توقــف ایــن پروازهــا به ســازمان 
ــه  ــر بهداشــت هــم ب ــود. وزی ــی داده نشــده ب هواپیمای
ــا توجــه بــه شــیوع  وزیــر کشــور در نامــه ای نوشــت: ب
ــا  ــه ب ــور ترکی ــد ۱9 در کش ــاری کووی ــترده بیم گس
ویــروس موتاســیون یافتــه، ضــروری اســت حداکثــر تا 
۴۸ ســاعت آینــده بــه مــدت یــک هفتــه ایــاب و ذهاب 
از طریــق مرزهــای هوایــی و زمینــی بــا کشــور مذکــور 
متوقــف شــود. بدیهــی اســت شــهروندان ایرانــی کــه 
ــه کشــور را  ــد و قصــد ورود ب ــه ســرمی برن در ترکیــه ب
دارنــد و همچنیــن اتبــاع کشــور ترکیــه کــه در ایــران 
ــا  ــد، می تواننــد ب ــوده و قصــد خــروج از کشــور را دارن ب
رعایــت پروتکل هــای مربوطــه انجام تســت پی ســی آر 
ــه ورود و خــروج  ــدام ب ــی اق ــدم آلودگ ــان از ع و اطمین
کنند.ضمنــًا بــرای هموطنانــی کــه از مرزهــای زمینی 
و هوایــی وارد کشــور می شــوند ایجــاد قرنطینــه 
ــد  ــروری خواه ــت ض ــا مثب ــکوک ی ــوارد مش ــرای م ب
بــود. خواهشــمند اســت دســتور فرماییــد اســتانداران 
ــکاری و مســاعدت الزم را  ــه هم ــن زمین ــرم در ای محت

ــد. ــه عمــل آورن ب
افزایش آمار ترددها

ــر  ــه ســفر می رفتنــد و ب ــوروز مــردم ب ــام ن در طــول ای
مــی گشــتند. روز ۶ فروردیــن مــاه ۷9۸۰ نفــر مبتا به 
ویــروس شــدند و در روز ۱2 فروردیــن ایــن آمــار به ۱۱ 
هــزار و ۷۵۰ نفــر رســید. تــا روز ۱2 فروردیــن هــم ۳2 
شهرســتان در وضعیــت قرمــز، ۸۵ شهرســتان نارنجی، 

2۷2 شهرســتان زرد و ۵9 شهرســتان آبــی بودنــد.
ــزان  ــی می ــتند. حت ــردد داش ــهرها ت ــافران در ش مس
ــا ۱2  ــفند 99 ت ــتانی از 29 اس ــن اس ــه بی ــردد روزان ت
ــه  ــا ۱۴۴ درصــد افزایــش نســبت ب فروردیــن ۱۴۰۰ ب
مــدت مشــابه ســال گذشــته رو بــه رو بــود. مســافران 
ــن،  ــدران، قزوی ــم، مازن ــه اســتان های ق ــز ب ــی نی تهران

ــر ــع مه ــد. | منب ــان رفتن ــزی و گی مرک

سرخی شهرها سوغات کرونایی مسافران 

فاطیما کریمی
گزارش

حامد پاک طینت
یادداشت مهمان
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در باب خواندن
احتماال برای شما هم پیش آمده باشد که بعد خواندن 
کتاب های مختلف، به چرایی مطالعه ای که می کنید فکر 
کنید. به این که چرا و به چه علت کتاب نقش مهمی در 
زندگی شما ایفا می کند؟ چون شیفته ی خواندن هستید؟ 
چون کتاب بهترین مفر و سرگرمی است؟ یا چون کتاب 
بهترین و وفادارترین رفیق روزهای تنهایی است؟ یا شاید 
چون کتاب به مانند هم نشینی و هم صحبتی با انسانی 
اندیشمند و روشن فکر است. مارسل پروست در کتاب 
در باب خواندن درباره همین موضوعات صحبت می کند.
پروست در کتاب درباره اینکه آیا کتاب خواندن نه 
نشخوار اندیشه ها که راهی برای شکوفایی نبوغ فکری 
شماست صحبت می کند. این که کتاب خود دروازه ی 
حیات فکری است اما برسازنده ی آن نیست. که تنها 
هدایت کننده ی ما در این مسیر است. که ما حقیقت را 
نه در اندیشه و گفته ی دیگران، که خود باید آفریینده ی 
آن باشیم.کتاب »در باب خواندن« در واقع مقدمه ای 
است بر ترجمه »کنجد و سوسن ها«ی راسکین. 
)مجموعه سخنرانی های راسکین از ۱۸۳۵ تا ۱۸۶4( 
مقدمه ای تیزبینانه که خود به تنهایی، تبدیل به کتابی 
دیگر شده است. برای معرفی این کتاب شاید همین یک 
جمله از پروست کافی باشد که می گوید: »ما با دیگران 

سخن می گوییم، اما با خودمان سکوت می کنیم«.

»پانصد روز سامر«
اینکه طرف به همــون چرت و پرت هایی که تو عالقــه داری عالقه داره، ثابت 

نمی کنه که می تونه شریک خوبی واسه زندگیت باشه!

دیالوگ
پادکست کرن کاری از بردیا دوستی با محوریت موسیقی سنتی و اصیل ایرانی هر 
بار آهنگی را انتخاب میکند و به بهترین شکل ممکن آن را تحلیل و بررسی میکند.

در کنار این بررسی نیم نگاهی به زندگی هنرمند و آثار دیگر آنان هم دارد. 

پادکست
قصه یک شب

از زندگی ستاره، هنگامه و منیژه است. افرادی که فقط نخ زمان، قصه هایشان را 
به هم متصل کرده است.

فیلم

چوپان شده 
تا شاعر ذاتی شده باشد...

عکس : علی معبودی نوروز و اتفاق قابل پیش بینی؛
 کرونا اوج گرفت، چه کسی 

مقصر است؟

ــرد  ــودش را ک ــالت کار خ تعطی
ــه  ــا ک ــد کرون ــوج جدی ــاز م و آغ
بــل پیش بینــی هــم بــود  قا
رســما در کشــور اعــالم شــد؛ امــا بــه راســتی مقصــر بــاال رفتــن آمارهــا کیســت؟ 

ــت؟ ــا دول ــردم ی م
مــوج جدیــد کرونــا در کشــور آغــاز شــد. رئیــس علــوم پزشــکی کرمــان از آغــاز 
مــوج جدیــد کرونــا در اســتان خبــر داد. خبــری کــه بــا توجــه بــه آمــار روزهــای 

گذشــته و شــروع ایــن مــوج از غــرب و مرکــز کشــور دور از انتظــار نبــود.
روزهــای پایانــی اســفند ۹۹ وضعیــت کرونــا در کشــور بــه ثبــات نســبی رســیده 
بــود. در اســتان کرمــان هــم ۱۲ شــهر آبــی و ۱۱ شــهر زرد بــود و هیــچ شــهری 
ــرم  ــانی ن ــن بروز رس ــا در آخری ــاال ام ــت. ح ــود نداش ــی وج ــت نارنج ــا وضعی ب
ــزار ماســک ۱۷ شــهر در اســتان کرمــان زرد ، ۲ شــهر نارنجــی و تنهــا 4 شــهر  اف

ــتند. ــی هس آب
کاهش شهرهای آبی در کرمان، ارزوئیه هم زرد شد

گزارش هــای علــوم پزشــکی نیــز بــه خوبــی بــاال رفتــن آمــار را نشــان مــی دهــد. 
ــه  ــان گفت ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــیدی رئی ــر رش ــه دکت ــور ک آن ط
ــن ۳۹۳  ــه ســیزده فروردی ــت و مشــکوک جمع ــا تســت مثب ــاران ب ــوع بیم مجم
ــار هفتــه اول  ــن آم ــی کــه ای ــوده و االن از مــرز 4۰۰ نفــر گذشــته؛ در حال نفــر ب

ــود. ــر ب ــالت ۲۸۰ نف تعطی
ــاز شــده و بیمارســتان ها  ــان آغ ــا در کرم ــد کرون ــوج جدی ــه رشــیدی م ــه گفت ب

ــد ــرار گرفتن ــاش ق ــت آماده ب در حال
مقصر باال رفتن کرونا چه کسی است؟مردم یا مسئوالن؟ 

ــه  ــد ک ــا اعــالم کردن ــوروز باره ــالت ن مســئوالن وزارت بهداشــت پیــش از تعطی
ــی داد  ــا نشــان م ــال آماره ــن ح ــا ای ــد. ب ــوروزی را بزنن ــفرهای ن ــد س ــردم قی م
ــوروز ترددهــای جــاده ای نســبت بــه ســال گذشــته ۱۰۰ درصــد  در تعطیــالت ن
افزایــش پیــدا کــرده و قریــب بــه ۱۵ هــزار نفــر بــا تســت مثبــت بــه ســفر رفتند.

ــید  ــی رس ــر م ــه نظ ــه ب ــی ک ــته در متن ــت روز گذش ــر بهداش ــو وزی در آن س
ــای  ــه ه ــه توصی ــی ب ــی توجه ــه ب ــبت ب ــت نس ــا اس ــتاد کرون ــه س ــاب ب خط

پزشــکی انتقــاد کــرد.
ــالت  ــت تعطی ــل از فرص ــال قب ــل س ــا مث ــد ت ــت بدهی ــم مهل ــت: گفتی او نوش
ــاک  ــز پ ــه مراک ــار ب ــاط گرفت ــا ســفر بیمــاری از نق ــم و ب ــو اســتفاده کنی ســال ن

تــر منتقــل می شــود.
ــت:  ــرد و نوش ــاره ای ک ــم اش ــگری ه ــاد گردش ــه اقتص ــن ب ــن مت ــی در ای نمک
ــالمت و  ــام س ــی نظ ــرمایه اجتماع ــی س ــت دارد ول ــگری اهمی ــاد گردش اقتص
هزینــه هــای شــیوع مجــدد بیمــاری و اثراتــش بــر اقتصــاد خــرد و کالن کشــور 

ــت. ــت نیس ــی اهمی ــز ب نی
ــل  ــل تام ــز قاب ــور نی ــس جمه ــض ریی ــد و نقی ــای ض ــت ه ــن صحب ــن بی در ای
اســت. روحانــی کــه هفتــم فروردیــن گفتــه بــود بــه نظــرم پیــک ایــن بیمــاری 
بــا وجــود همــه جهش هــای مختلــف ویــروس تمــام شــده، امــروز از آغــاز پیــک 

ــر داد. ــتان خب در ۲ اس
اپیدمیولوژیست دانشگاه علوم پزشــکی کرمان: مقصر همه هستند

دکتــر حمیــد شــریفی اپیدمیولوژیســت دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان معتقــد 
اســت یــک نفــر را نمی تــوان مقصــر بــاال رفتــن آمارهــا اعــالم کــرد. مقصــر همــه 

هســتند تــک تــک مــردم و دولــت.
ــوروزی  ــای ن ــی، خریده ــی و خارج ــفرهای داخل ــی، س ــای خانوادگ دورهمی ه

ــد. ــاره می کن ــه آن اش ــه او ب ــت ک ــواردی اس ــال از م ــل از س قب
از طرفــی خســتگی مــردم هــم مــورد دیگــری اســت کــه دکتــر شــریفی از آن یاد 
کــرد: »مــردم هــم خســته شــده انــد. مــردم را ۲ تــا ۳ مــاه مــی تــوان بــا تحکــم 
کنتــرل کــرد. امــا وقتــی یــک ســال و نیــم دغدغــه نــان و آرامــش دارنــد کســی 
گــوش نمــی کنــد؛ کــه در ایــن مــورد هــم  بحــث مشــکالت روانــی وجــود دارد.«

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

تخت سر تشتک 
در سی کیلومتری شرق شهرستان رابر از مناطق 

ییالقی و یکی از جاذبه های طبیعی و گردشگری بُندر 
هنزاست و هرسال از اردیبهشت به بعد میزبان عشایر 

شهرستانای جنوبی کرمان است.

رقابت ۳۰ سریال تلویزیون در برنامه »سریالیست« 
با انتخاب ۶ سریال محبوب مردم، به فینال رسید

سازندگان هر شش سریال با حضور مجدد در برنامه 
»سریالیست «فرصت دارند برای سریالشان تبلیغ 

کنند تا برترین سریال سال ۹۹ تلویزیون با رای مردم 
انتخاب شود.

نسخه ویژه نابینایان سریال »می خواهم زنده 
بمانم« به کارگردانی شهرام شاه حسینی با صدای گالره 

عباسی نمایش داده می شود. بعد از استقبال از نسخه 
توضیح دار سریال های دل و هم گناه، سومین همکاری فیلیمو و سوینا، در حوزه 
سریال با مجموعه می خواهم زنده بمانم ساخته شهرام شاه حسینی آغاز شد.طی 
این همکاری اولین قسمت نسخه ویژه نابینایان سریال می خواهم زنده بمانم روز 

دوشنبه ۱۶ فروردین، در دسترس مخاطبان قرار می گیرد.

جاذبه

خبر

خبر

چهارمین سـمپوزیوم مجسـمه سـازی کرمان بـا حضور ۱۲ هنرمنـد در جنگل 
zibasazi.kerman   پردیسـان قائم . از صفحـه

جلسه ی دکتر اعظمی با انجمن سردخانه داران جنوب کرمان
doctorazami از صفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

یوم پابوده ُرو ناشور باِد ُمک ُمکی ِگفته
که بعد اِی مرگ َگو کولنج خولِک پاُرکی گفته

دوتا نُوت ُمچاله ش اِی بدهکاری بََدر بُرده
تمام جیره ِی سالی زنی بُش چاُرکی ِگفته

اَگو:"یَو رفته اِی بخِت سیاهوم..."یَو کجا بوده
بََدستی اِی نداری چاِدِن والی لُکی ِگفته

نِداره وایِه ِی ماشین موتور تُو زندگی اِی بس
که ُرو َخر تُو ِدلی گاز اََدهه یاد اِی ُچکی ِگفته

خدا نادیده یا ُکوره ُزبونوم الل بَی مردی
که اِی شرم عیالی نِصم،َور َشو ُحک ُحکی ِگفته

َسِر کاضی به َملَّکبازی آکازاده وون َگرمه
ِک ُمهکاُمهک خولِک مردمی مثل ُککی ِگفته

تَِغرِکی درگه پاری ِکشت وکاری اِی ُگُل بَر ِگست
سیاهه آسمون اِمسالم اِی نَو بوم پُکی ِگفته

شاعر :  ایرج انصاری فرد

         در توییتر چه می گویند؟

پس از موافقت ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر انتقال 
مشاغل تئاتر از گروه ســه به گروه دو، سه اثر نمایشی 
از این هفته در تاالرهای چهارســو، ســایه و قشقایی 

تئاترشهر به صحنه می روند.

فراخوان مسابقه ملی »طراحی کتابخانه عشایری« منتشر شد. 
این مسابقه به منظور ارائه طراحی کتابخانه ای قابل حمل برای 
خدمات رسانی به مردم عشایر کشور، توسط نهاد کتابخانه های 

عمومی با مشارکت فب لب ایران برگزار می شود

ُگرنیکا« از مهمترین نقاشی های »پیکاسو« به اعتراضی 
نمادین برای صلح بدل شد تا بسیاری از منتقدان هنری 
از آن به عنوان قدرتمندترین نقاشی ضد جنگ در تاریخ 

یاد کنند. 

حمزه سلامنی

گزارش


