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ما را در تلگرام دنبال کنید
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وضعیت اضطراری زهکلوت نیازمند اقدامات ضربتی است
زهکلوت - امام جمعه زهکلوت گفت: 
انتظار عموم مردم از مسئوالن ارشد 
استان کرمان این است که متناسب 
با شرایط منطقه که وضعیتی بحرانی 
دارد، اقدامات سریع و ضربتی انجام 

شود.
حجت االســام حمیــد بامری در 
گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشکر و 
قدردانی از تمامی گروه ها، سازمان ها 
و مســئوالن برای اقدامــات اولیه و 
اضطراری پس از وقوع سیل، اظهار 
کرد: یکسری اقدامات و فعالیت های 
کوتاه مدت در شرایط بحرانی منطقه 
همانند اسکان موقت، تأمین نیازهای 
اولیه، شستشــو و ضدعفونی کردن 
منازل انجام شــد که جای تشــکر 
دارد امــا در مرحلــه دوم جبــران 

خسارت های ناشی از سیل است.

وی بــا بیان این مطلــب که زندگی 
مردم در رودبار جنــوب و زهکلوت 
وابسته به کشاورزی و دامداری است 
که متأسفانه به این دو ناحیه خسارت 
بسیار جدی وارد شده است، تصریح 
کرد: در این زمینه مردم نگرانی های 
جدی دارند از طــرف دیگر هرچند 
مسئوالن اقداماتی را انجام داده اند اما 
انتظار عموم مردم از مسئوالن امر به 

خصوص مقامات ارشد استان کرمان 
این اســت که متناســب با شرایط 
منطقه که وضعیتــی بحرانی دارد، 

اقدامات سریع و ضربتی انجام شود.
امام جمعه زهکلوت با اشاره به اینکه 
مردم انتظار دارند مســئوالن در هر 
مرحلــه گــزارش فعالیت های خود 
را در اختیــار آنها قــرار دهند، بیان 
داشت: متأســفانه منطقه زهکلوت 

و جازموریان جــزو مناطق محروم 
کشور است که با رخ دادن این سیل 
وضعیت وخیم تر شده است و چنانچه 
اقدامات فوری برای جبران خسارت 
انجام نشود و کشــاورزی و دامداری 
احیــا نشــود، طبیعتاً آســیب ها و 

ناهنجاری ها بیشتر می شود.
وی با بیــان این مطلــب که طبق 
گفته های مسئوالن برآوردها انجام 
شــده و گزارش پس از ارســال به 
معاونت عمرانی استانداری و وزارت 
کشــور اما هنوز اقدام عملی انجام 
نشده اســت، اظهار کرد: یکی دیگر 
از معضات موجــود در منطقه این 
اســت که پس از تلف شدن تعدادی 
از دام ها، احشام زنده واکسیناسیون 
نشــده اند که این امر می تواند باعث 

ایجاد مشکات بهداشتی شود.

راه اندازی آزمایشگاه تشخیص کرونا  در جنوب 

تازیانه خسارت میلیاردی سیل بر تَن عشایر جنوب

رییس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از خرید دستگاه تشخیص برای تست کرونا و راه اندازی آزمایشگاه 
ویروس شناسی خبر داد

برگزاری یادواره شهدا 
سالمت در جنوب استان

با همکاری بنیاد شــهید و امور ایثار گران جیرفت  
یادواره مجازی شهدای عملیات فتح المبین

 و شهدای مدافع سامت برگزار می شود

مدیرکل شرکت آب و فاضاب استان کرمان : میزان 
مصرف آب آشــامیدنی شــهر کرمان در ۱۰ روز اول 

فروردین ماه، ۱۰.۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته
که به دلیل شیوع بیماری کرونا است

به گفته ســخنگوی علوم پزشــکی کرمان در ۲۴ 
ســاعت گذشــته ۱۳ مورد جدید ابتا به کرونا در 

استان شناسایی شــده که ۲ مورد آن از کادر درمان است، در نتیجه تعداد 
مبتایان به کرونا از کادر درمان در کرمان ۲۶ نفر شد

شمار مبتالیان به کرونا در 
استان کرمان به ۲۹۸ نفر رسید

به گفته مدیر کل امورعشایری جنوب استان، به دلیل وقوع سیل، ۶۰ میلیارد تومان، خسارت به عشایر جنوب وارد شده است

شیوع ویروس کرونا 
مصرف آب را در 

کرمان افزایش داد
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ازآسیب های روانی 
پسا کرونا بترسیم

نجمه سعیدی

دبیر تحریریه

بروز حــوادث همیشــه نگران 
کننده است، حوادثی که تاثیر 
مســتقیم و غیر مســتقیم بر 
زندگی انسان ها دارند، با توجه 
به حــوادث زنجیــره ای که در 
این چند ماه، کشــور را در گیر 
کرده اســت،این نگرانی شدت 
یافته است. حوادثی مثل شیوع 
ویروس کرونا، ســیل یا حادثه 
هایی که حیات جامعه را به خطر 
انداخته اند، هرحادثه ای را می 
توان از چند منظر مورد بررسی 
قــرار داد، یک  وجهــه حادثه 
آســیبی اســت که به اموال و 
سامتی جسمانی افراد وارد می 
شود . اما  اما وجهه دیگر بسیار 
مهم حادثه  که در بسیاری مواقع 
جبران آن به شدت  سخت تر از 
آسیب اول است، آسیب به روان 
جامعه، است. آســیب به روح و 
روان افراد در بســیاری از موارد 
مورد غفلت قــرار می گیرد و به 
دلیل اینکه آثارآن غیر مستقیم 
و گاها با تاخیر ایجاد می شوند، 
مورد غفلت قرار مــی گیرد اما 
این آســیب تاثیر ماندگارتری 
خواهــد داشــت، شــاید یک 
بیماری جسمانی بعد از سپری 
شــدن دوره نقاهت خود، دیگر 
هیچ اثــری از آن باقی نماند اما 
نمی توان در مورد بیماری ها و 
اختال های روانی ای این چنین 
گفــت، به ویــژه اختاالتی که 
به دلیل  حــوادث رخ می دهد.

PTSD از این دسته است...
ادامه در صفحه 2

نماینده مردم کرمان وعده پیگیری 

مشکالت گردشگری استان را داد
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نوبت دوم 

جدول مزایده
نوبت اول

کاربریپالک ثبتیموضوعشماره فراخوانردیف
مساحت 

عرصه )متر 
مربع(

قیمت کل 
)لاير(

مبلغ تضمین 
شرکت در فرآیند 
ارجاع کار )لاير(

شرایط 
فروش

12098003501000034

واگذاری اراضی با کاربری های 
تفریحی، گردشگری، توریستی، 
هتل داری و سایر تأسیسات 

گردشگری -شهرستان سیرجان

قسمتی از پالک فرعی 
مفروز و مجزی شده از فرعی 
ازباقیمانده پالک 5087 اصلی 
واقع در بخش 36شهرستان 

کرمان-سیرجان 

گردشگری-
پذیرایی-
اقامتی

348012,876,000,000650,000,000
نقد و 
اقساط

دریافت اسناد و تحویل 
پیشنهاد ها

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از تاریخ نشر اولین آگهی به مدت حداقل 10 روزمهلت

گشایش پیشنهاد ها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

طبق اسناد مزایدهزمان

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

سامانه اینترنتی بازارگاه ایران آغاز به کار کرد

کاهش فوت شدگان براثر تصادفات جاده ای در کرمان

ایرنــا - مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد 
اسامی اســتان کرمان گفت: با توجه 
به شــیوع ویروس کرونا و در راستای 
حمایت از پویــش »در خانه بمانیم«، 
»از خانه بخریــم« و ترغیب مردم به 
خرید غیرحضوری و کاهش سفرهای 
شهری و برون شهری، سامانه اینترنتی 

بازارگاه ایران آغاز به کار کرد.
محمدرضا علیزاده روز پنجشــنبه در 
گفت و گو با خبرنــگار ایرنا افزود: این 
پویش با هدف ترغیب مردم به خرید 
غیرحضوری از جمله خرید اینترنتی 
راه اندازی شــده و تا زمانی که کشور 
درگیر ویــروس کرونا اســت، ادامه 

خواهد داشت.
وی با بیــان اینکه کســب و کارهای 
متقاضی برای حضــور در این پویش 
ملزم به رعایت برخی از شرایط هستند 
اظهار داشت: دارا بودن پروانه کسب از 
اتحادیه کسب و کار مجازی یا تائیدیه 
موقت،  ارسال رایگان سفارشات باالی 
۱۰۰ هزار تومان، زمان ارسال کاالهای 
تند مصرف حداکثر ۲۴ ساعت، زمان 
ارسال سایر کاالها حداکثر ۷۲ ساعت، 
پذیرفتن قوانیــن اختصاصی پویش، 
رعایت پروتکل بهداشتی آماده سازی و 
ارسال کاال و انتشار محتوای تولید شده 
پویش توسط کســب و کارها از جمله 

شرایط شرکت در این پویش است.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی 
اســتان کرمان تصریح کرد: تبلیغات 

هماهنگ کمپین در صدا و ســیما و 
شــبکه های مجازی و امکان فروش 
اقساطی با همکاری پست بانک ایران 
برای خریداران از فروشگاه های عضو 

پویش برنامه ریزی شده است.
وی گفــت: کســب و کارهــای عضو 
اتحادیه جهت ثبت نام در پویش وارد 
پروفایل خود در سایت اتحادیه شده و 
در منوی کنــاری وارد پویش از خانه 
بخریم شوند و کســب و کارهای غیر 
عضو جهت ثبت اطاعــات را کلیک 
کنید.علیزاده ادامــه داد: متقاضیان 
پس از ثبت اطاعات درخواســتی و 
تایید وبسایت از سوی اتحادیه، مراتب 
از سوی کارشناسان اعام خواهد شد 
و همچنین می توانند برای دسترسی 
به اطاعات بیشــتر به نشانی سایت 
 http://bazargaheiran.ir بــازارگاه
مراجعه و یا با شــماره ۹۱۳۰۳۲۳۰ 

تماس حاصل کنند.

سردار ناظری فرمانده نیروی انتظامی 
اســتان کرمان همراه با فرماندار انار 
و نماینده مردم انار و رفســنجان در 
مجلس شورای اسامی ضمن بازدید 
از پســت قرنطینه انار کــه درفاصله 
۳۰ کیلو متری محور انــار ویزد قرار 
دارد گفــت: این مســیر یکــی از پر 
ترافیک ترین وپــر تردد ترین مبادی 
ورودی به استان کرمان است وپست 
قرنطینــه دراین محل نقش بســیار 
مهمی در حراست از ســامت مردم 
اســتان ایفا می کند .او افزود: از زمان 

شیوع ویروس کرونا مردم ومسئولین 
و نیرو های انتظامی. ،ســپاه وبســیج 
در کنــار عزیزان بهداشــت و درمان 
ومدافعان ســامت مــردم از قبل از 
شروع سال جدید دراین محل مستقر 
شــدند واز آنجائیکه بیشــترین تردد 
دراین محور ومعبر ورودی به اســتان 
انجام می شــود تمام خودرو ها کنترل 
شــده وافراد آلوده به ویــروس کرونا 
به مراکــز درمانی هدایــت واز افراد 
مشــکوک به ویروس را قرنطینه و از 
خودروهایی که از زمان شــروع طرح 

فاصله گذاری اجازه ورود به استان را 
نداشتند ممانعت به عمل آمد.

ســردار ناظری در رابطه با تصادفات 
بین جــاده ای و داخل شــهری افزود 
:در مجمــوع در حــوزه تصادفــات 
کاهش چشــم گیری داشــته ایم و با 
اجرای طــرح نوروزی پلیــس از ۲۵ 
اســفند ماه ۹۸ تا به امروز در جاده ها 
ومحور های برون شهری و مواصاتی 
قریــب ۷۱ درصد کاهــش متوفیان 
تصادفات رانندگی و ۳۴ درصد کاهش 
مجروحین تصادفات ودر درون شهر ها 

۱۴ درصد کاهش داشته ایم.
او از همکاری مردم با پلیس ورعایت 
مصوبات ستاد ملی پیشگیری از کرونا 
وهمکاری در روز طبیعت با ماندن در 
منزل وحضــور نیافتن در تفرجگاه ها 
تقدیر وتشــکر کــرد وگفت:دراین 
مدت ۹۷۵ مورد در مــورد متخلفین 
اعمال قانون داشــتیم و ۲۶ دستگاه 
خودرو نیز به دلیــل توجه نکردن به 
هشــدار های پلیس به مدت یک ماه 
توقیف شدند.سردار ناظری درپایان 
گفت: از آغــاز طرح فاصلــه گذاری 
اجتماعی  ۱۵ معبر ورودی استان که 
مسدود وکنترل می شد به ۷۰ نقطه 

ارتقاء یافت.
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ازآسیب های روانی پسا کرونا بترسیم

ادامه یادداشت

 احتمال شیوع خوشه ای کرونا 
در بین خانواده های کرمانی

علوم پزشکی کرمان نســبت به شیوع خوشــه ای کرونا در بین 
خانواده های کرمانی هشدار داد.

مهدی شفیعی، سخنگوی این دانشــگاه امروز در نشست خبری 
گفت که آلودگی و شیوع کرونا ممکن است به صورت خوشه ای 

بین خانوارها زیاد شود.
او ادامه داد که به مــردم توصیه می کنیــم در هفته های آینده 
فاصله گــذاری فیزیکــی را در خانه ها رعایت کننــد. همچنین 
ضدعفونی کردن سطوح که بیشتر افراد خانواده با آن در ارتباط 

هستند انجام شود.
وی توصیه کرد فردی که بیرون می رود کفش خود را در بیاورد، 
دست خود را بشــوید و بعد تعویض لباس انجام دهد. همچنین 

سوویچ ماشین و دسته کلیدها را ضدعفونی کنید.
شــفیعی همچنین گفت که فرد مبتا به کرونــا پس از بهبودی 
نسبی، اگر شرایط درمان را به صورت ایزوله در منزل داشته باشد، 

به خانه می رود، در غیر اینصورت به نقاهتگاه خواهد رفت.
به گفته او اگر فردی به نقاهتگاه نرود در بیمارســتان می ماند اما 

هزینه بیمارستان را خودش باید بپردازد.

به گفته رئیس کل دادگستری 
اباغ دادگستری از  پس  کرمان  استان 

دستورالعمل ریاست قوه قضائیه 
مبنی بر تعیین و تکلیف پرونده های معوقه، 
دادگستری این استان کرمان موفق شده ۶۲ 
درصد پرونده های مسن و معوقه خود را تعیین 

تکلیف و مختومه کند.
یداهلل موحد  روز پنجشنبه با بیان این مطلب، به 
کاهش ۳۴ درصدی موجودی پرونده های قضائی 
در این استان طی ۵ سال اخیر اشاره کرد و گفت: 
موجودی کل پرونده های دادگستری استان در 
پایان شهریور ۹۳ بیش از ۱۳۲ هزار پرونده بوده 
که این تعداد در پایان دی ماه سال جاری به ۸۷ 

هزار و ۷۹۵ فقره پرونده رسیده است. 
وی گفت: طی ۱۱ ماهه  سال گذشته، ۵۲۷ هزار و 
۶۵۴ فقره پرونده وارد دادگستری استان کرمان 
شده است و در مقابل قضات در یکسال گذشته 
۵۳۴ هزار و ۳۲۸ فقره پرونده رسیدگی کردند 
که رشد ۳ درصدی در مختومه پرونده ها را شاهد 
هستیم.نماینده عالی دستگاه قضایی در استان 
کرمان با اشاره به افزایش پرونده های خروجی 
دادگستری کل استان در ده ماهه سال ۹۸ نسبت 
به مدت مشابه افزود: موجودی کل پرونده های 
دادگستری کل استان نیز نسبت به ابتدای سال 

جاری بیش از چهار درصد کاهش یافته است.
رئیس شورای قضائی استان کرمان در رابطه با 
میزان اباغ اوراق قضایی در این استان هم گفت: 
۸۴ درصد اباغ اوراق قضایی استان کرمان تا پایان 
دی ماه به صورت الکترونیک اباغ شده است، که 
این میزان در ابتدای سال ۹۶ قریب به ۲۸ درصد 
بوده است.موحد با بیان اینکه درصد نرخ رسیدگی 
به پرونده های قضائی از ۱۰۰ درصد به ۱۰۱ درصد 
افزایش یافته است، افزود:متوسط زمان رسیدگی 
به پرونده ها در شعب دادگاه های تجدید نظر 
استان کرمان از ۱۰۶ روز به ۸۹ روز کاهش یافته 
است.وی خاطرنشان کرد: موجودی پرونده های 
پایان بهمن ۹۸ به نسبت ابتدای سال ۷.۴۰ درصد 
کاهش داشته است.رئیس کل دادگستری استان 
کرمان تصریح کرد: پس از اباغ دستورالعمل 
ریاست قوه قضائیه مبنی بر تعیین و تکلیف 
پرونده های معوقه، دادگستری استان کرمان 
موفق شده است ۶۲ درصد پرونده های مسن و 

معوقه خود را تعیین تکلیف و مختومه نماید.

موحد افزود: دادسراهای شهرستان های رودبار 
جنوب و راور با ۹۸ درصد بیشترین درصد اباغ 
الکترونیکی را در سطح دادسراهای استان کرمان 

را به خود اختصاص داده اند.
وی با اشاره به اینکه در مجموع ۴ درصد ورودی 
به دادسراهای استان در سال جاری کاهش 
یافته است، افزود:دادسرای بردسیر با ۱۷ درصد، 
دادسرای سیرجان با ۱۶ درصد و دادسرای راور با 
۱۲ درصد کاهش ورودی، بیشترین میزان کاهش 
ورودی پرونده ها را در بین دادسراهای استان به 

خود اختصاص داده اند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: 
دادگاه زرند با ۱۰ درصد کاهش ورودی در بین 
دادگاه های عمومی و انقاب استان بیشترین 

کاهش ورودی را به خود اختصاص داده است.
موحد گفت:دادگاه بخش شهداد با ۲۶ درصد، 
دادگاه بخش نرماشیر با ۱۲ درصد و دادگاه بخش 
رابر با ۱۱ درصد کاهش ورودی بیشترین میزان 
کاهش ورودی در بین دادگاه های بخش را به خود 

اختصاص داده اند.
وی در ادامه به آزادی ۲۳۶ نفر از محکومان جرائم 
غیرعمد زندان های استان کرمان اشاره کرد و 
افزود: در مجموع کمیته های صلح و سازش در 
زندان های استان کرمان موفق به اخذ تخفیف 
و رضایت از ۳۷۹ مورد در جرائم عمد و غیر عمد 
شده اند.وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۷ نفر 
از مددجویان زندان های استان موفق به حفظ کل 

قرآن کریم شده اند و ۹ نفر دیگر حافظ ۱۰ تا ۲۰ 
جزء قرآن هستند.

رئیس شورای قضائی استان کرمان بیان کرد: 
در حال حاضر دو دانشجوی کارشناسی ارشد 
در رشته حقوق بین الملل و حقوق جزاء و ۶ 
صورت  به  کارشناسی  مقطع  دانشجوی 
غیرحضوری از طریق دانشگاه پیام نور در 
زندان های استان کرمان مشغول ادامه تحصیل 

هستند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان در تشریح 
اقدامات دستگاه قضایی در راستای اقتصاد 
مقاومتی به راه اندازی مجدد یک معدن طا با 
سرمایه گذاری ۷۰۰ میلیارد ریالی در منطقه 
محروم فاریاب که به دالیل زیست محیطی 

تعطیل شده بود، اشاره کرد.
 موحد در این خصوص گفت: در جلسه ستاد 
استانی پس از استماع دغدغه های بخش صنعت 
و معدن و همچنین محیط زیست و اخذ ۷ مصوبه 
مقرر شد مدیران این شرکت معدنی طی چند ماه 
آینده دغدغه های زیست محیطی را کامًا مرتفع 
نمایند و با مصوبه ستاد، دستور بازگشایی معدن 

و رفع توقیف آن با هماهنگی مقام قضایی محل 
صادر شد و از بیکار شدن قریب به ۸۰ کارگر و 

مهندس در این معدن جلوگیری بعمل آمد.
وی اهم اقدامات ستاد استانی اجرای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی کرمان 

در سال گذشته را به شرح زیر اعام کرد:
- حل مشکل شرکت معدن فتح جنوب شرق در 
ارتباط با اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان و 

جلوگیری از بیکاری ۲۷۰ نفر در سیرجان

- حل مشکل شرکت جهان فوالد سیرجان در 
ارتباط با سازمان تامین اجتماعی و جلوگیری از 

بیکاری ۵۰۰۰ نفر
- بازدید از شهرک صنعتی سدید صانع و حل 

مشکات آن
- بررسی درخواست شرکت مجتمع صنعتی 
اروندچرخ، دراج رفسنجان، کاشفان کویر، 
چو بسازان کویر در ارتباط با بانک ملی که با 
هماهنگی صورت گرفته و توافق ایجاد شده ما 
بین طرفین دادخواست های اجرایی بانک مسترد 

و از حساب ها و اموال شرکت رفع توقیف گردید.
- جلوگیری از توقیف اموال و تعطیلی کارخانه 

شیر دونه بافت و پیگیری مطالبات کارگران آن
- برگزاری جلسات متعدد با مسئولین شهرستانی 
و همچنین وزیر صنعت معدن و تجارت جهت 
جلوگیری از تعدیل نیرو کارخانجات کرمان موتور 
و مدیران خودرو در منطقه ویژه اقتصادی ارگ 

جدید بم
- جلوگیری از تعطیلی شرکت تولیدی و توزیعی 

ویس جیرفت و بیکار شدن ۱۵۲ نفر کارگر
- جلوگیری از تعطیلی کارخانه فرآوری زیتون و 
خیارشور در شهرک صنعتی جیرفت و بیکار شدن 

۱۳۰۰ نفر کارگر و سرپرست خانواده
- برگزاری نشست کمیته تعیین خسارت موضوع 
تاثیر پروژه احداث تونل آب شرب از رابر به کرمان 
بر اماک و مزارع اطراف آن که مقرر شد شرکت 
آب منطقه ای استان کرمان بر اساس گزارش های 
کارشناسی ارائه شده نسبت به ارزیابی و محاسبه 
میزان خسارت توسط هیئت کارشناسی متخصص 
و پرداخت آن به مالکین و متصرفین قانونی 

خسارت دیده اقدام نماید.

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت تا 
وزارت 
کنون ۵۰۴۶۸ نفر در ایران به کرونا بهداشت

مبتا شده اند و ۳۱۶۰ نفر جان خود 
را از دست داده اند.همانطور که از آمار ها مشخص 
است شیوع کرونا در کشور قابل توجه است.استان 
کرمان نیز که تا چند روز گذشته روند تقریبا ثابتی 
در مبتایان به کرونا  داشت، دیروز رکورد زد و اعام 
شد ۲۲ نفر از شهروندان در مرکز استان و 
شهرستان ها به کووید۱۹ مبتا شدند.اما این آمار و 
ارقام هنوز نتوانسته جلوی فعالیت صنایع و معادن 
را بگیرد.شرکت ها و کارخانه هایی که تعداد 
کارکنانشان کم نیست و بسیاری از افراد در این 
صنایع مشغول به کار هستند.همانطور که می دانید 
کرمان از جمله استان هایی که بهشت معادن 
محسوب می شود.این معادن محل کار افرادیست 
که ممکن است از سایر نقاط ایران برای کار به 

کرمان رفت و آمد داشته باشند.
این موضوع نگرانی ها را دو چندان می کند و ما را 
به بررسی وضعیت برخی از این معادن وا می دارد.
در این گزارش به سراغ مس سرچشمه کرمان می 
رویم تا ببینیم این مجموعه معدنی در خصوص 

پیشگیری از کرونا چه کرده.
البته این نکته قابل توجه است که در حال حاضر 
رفسنجان با ۳۰ مورد مثبت کرونا بعد از شهر کرمان 

بیشترین تعداد مبتا در استان را دارد.
کاهش بیش از ۵۰ درصد کارکنان در مجتمع

رییس کمیته پیشگیری کرونای مس سرچشمه 
در گفت و گو با »کرمان نو« گفت: بیش از ۵۰ درصد 
نیروهای کار مس سرچشمه مرخص شده اند.سعدلو 
افزود: کارکنان رسمی و پیمانکار های مجتمع که 

حدود ۱۰ تا یازده هزار نفر هستند، در حال حاضر 
به ۳ تا چهارهزار نفر کاهش پیدا کرده اند.وی عنوان 
کرد: اکثر کارکنان عادی کار را مرخص کرده ایم و 
کارکنان شیفت کار خط تولید نیز با حداقل نیرو به 

کار ادامه می دهند.
وی اضافه کرد: همچنین کلیه گروه های پر خطر نیز 
مانند سنین باالی ۵۵ سال، افراد با بیماری زمینه ای 
و مادران باردار که در خط تولید و یا بخش های دیگر 

کار مرخص شده اند.
سعدلو به صراحت گفت: قسمت هایی در خط 
تولید وجود دارد که نمی توانیم کارکنان آن بخش 
را کاهش دهیم بنابراین آنها نیز بر سر کار مانده اند.
به گفته سعدلو در این مجتمع هر روز ضدعفونی 

انجام می شود و پک های سامت شامل ماسک 
و اسپری ضدعفونی و دستکش در اختیار کارکنان 

قرار می گیرد.
او افزود: همه کارکنان به صورت مستمر پایش 
تلفنی می شوند و اگر موارد مشکوکی پیدا شود 
آنها را مرخص می کنیم.رییس کمیته پیشگیری از 
کرونا در مس سرچشمه گفت: به پیمانکارها و همه 

کسانی که خارج از استان بودند، اجازه بازگشت 
ندادیم.او ادامه داد: اگر شخصی از کارکنان تصمیم 
به بازگشت داشته باشد باید قرنطینه شود و بعد از 
تایید می تواند به محل کار بازگردد.وی ادامه داد: با 
توجه به شرایط اقتصادی کشور و تحریم های حاکم 
بر ایران و حاال بحران کرونا اگر مراکز تولیدی را 
هم تعطیل کنیم وضعیت اقتصادی کشور بدتر 

می شود.رییس کمیته پیشگیری کرونای مس 
سرچشمه گفت: هدف شرکت در درجه اول حفظ 
سامت پرسنل و بحث بعدی ما حفظ تولید است.
وی افزود: در حال حاضر با حداقل نیرو به کار خود 
ادامه می دهیم و در روزهای آینده با توجه به شیب 

شیوع بیماری در استان تصمیم گیری می کنیم.
وضعیت مس سرچشمه مورد تایید است

رییس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در خصوص 
وضعیت مس سرچشمه به »کرمان نو« گفت: این 
مجتمع مورد تایید است و تمام پروتکل های وزارت 

بهداشت را رعایت می کند.
علی اسماعیلی ندیمی افزود: بازرسی های الزم از 
طرف دانشگاه مرتب انجام می شود و پست های 
بازرسی دائم هم از طرف ما و هم اورژانس ۱۱۵  در 

این مجتمع وجود دارد.

۶۲ درصد پرونده های معوق و مسن قضایی در کرمان 
تعیین تکلیف شد

ادامه کار مس سرچشمه با ۵۰ درصد نیروها

گزارش
ایرنا

هشدار وزیر بهداشت درباره 
بازگشایی کسب وکارها: 

آسیب های غیرقابل جبرانی دارد
وزیر بهداشت در نامه ای به رییس جمهور کشورمان از وزارت صنعت 

برای دستور بازگشایی کسب وکارها انتقاد کرد.
آنطور که تسنیم نوشته سعید نمکی در نامه  ای به حسن روحانی 
نسبت به اقدام ناگهانی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اباغ 
دستورالعمل بازگشایی کلیه مشاغل و مراکز کسب و کار انتقاد کرد.

متن این نامه به شرح زیر است:
به استحضار می  رسد مدت  هاست گروهی شبانه روز در حال تدوین 
پروتکل  های متعدد جهت محیط  های مختلف اجتماعی، اداری، 
کســب و کار، خدماتی و علمی و فرهنگی هســتند و تعداد قابل 
توجهی را به دستگاه  های ذیربط اباغ نموده  اند. اخیرا جهت گام 
دوم فاصله گذاری منطقی تحت عنوان “فاصله گذاری هوشمند 
” با همکاری نماینده دستگاه  ها، اصناف و جوامع هدف و با کمک 
صمیمانه وزارت کشــور در تمــام ایام تعطیلی مشــغول تدوین 
دستورالعمل  های بازنگری شده بر حسب نوع و محل انجام فعالیت  ها 
هستیم که با توجه به شرایط اپیدمیولوژیک استان  ها طبقه بندی و 
اعام نمائیم. متأسفانه ناگهان اخیراً بدون اطاع ستاد نامه  ای توسط 
قائم مقام محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت به کلیه استان  ها 
اباغ شده که عماً دستور العمل اداری برای بازگشایی کلیه مشاغل 
و مراکز کسب و کار تلقی می  شود که این شیوه با نقش، مسئولیت 

و جایگاه ستاد ملی مقابله با کرونا مغایرت دارد.
ضمن اعتقاد راســخ اینجانــب و وزیــر محترم کشــور و دیگر 
همکاران  مان به کمک هرچه زودتر به کاهش اثرات اپیدمیولوژیک 
کرونا بر اقتصاد کم بنیه کشــور و تدوین پروتکل برای بازگشایی 
فعالیت  های اقتصادی با اولویت ویــژه، قویا اعام می  کنیم که هر 
گونه تصمیم آتش به اختیار توسط هر دستگاه دولتی، غیردولتی، 
فرهنگی، مذهبی و غیره که مورد تائید نباشد شعله  هایش به سرعت 
دامن نظام ســامت و متعاقب آن اقتصاد کشور را خواهد گرفت. 
اگر امروز کاهش التهاب اولیه مشاهده می  شود و کشور در شرایط 
مناسب تری در مقابل هجوم ویروس قرار دارد عاوه بر مرحمت 
الهی، آثار مدل مدیریت مبتنی بر کارشناســی، تدبیر و حمایت 
جمعی و گام  های برنامه  ریزی شده است که پیموده  ایم. کوچکترین 
حرکت نسنجیده و غیر منطبق با نظر کارشناسی آسیب  های غیر 
قابل جبرانی در پی خواهد داشت که حداقل در نظام سامت امکان 

ایستادن در مقابل هجمه  هایش میسر نیست.

چهارم فروردین امسال بود که بارش شدید باران باعث به راه افتادن 
سیل در شرق و جنوب کرمان شد. سیل در برخی نقاط استان از 
جمله زهکلوت )واقع در رودبار جنوب( شدیدتر بود به طوری که در 
روز اول نیمی از این شهر زیر آب رفت.حاال با گذشت بیش از ۱۰ روز از 
آن سیل، همچنان اهالی زهکلوت با مشکات پسا سیل دست وپنجه 
نرم می کنند. اوضاع در زهکلوت به این دلیل بیشتر از دیگر مناطق 
سیل زده نگران کننده است که این منطقه جزو محروم ترین مناطق 
کرمان به شمار می رود و طبیعتا کوچک ترین مشکات پتانسیل ایجاد 
یک بحران را دارند. این موضوع البته از چشم مسووالن استانی هم 
دور نماند و در اولین فرصت خود را به زهکلوت رساندند.عصر چهارم 
فروردین استاندار کرمان که نتوانسته بود با بالگرد به مناطق سیل زده 
برود، خود را با خودرو به زهکلوت رساند و از این شهر و روستاهای 
سیل زده بخش جازموریان از جمله ریگک و دشت ناز  و جاده آسیب 
دیده زهکلوت-ایرانشهر بازدید کرد.محمد جواد فدایی همچنین 
پس از صحبت مستقیم با مردمی که پس از سیل دچار مشکل 
شده  بودند، جلسه ستاد بحران شهرستان رودبار جنوب را با حضور 
فرماندار، مسووالن هال احمر، راهداری، جهاد کشاورزی و  تشکیل 
داد که توزیع اقام امدادی، موادغذایی، سرعت بخشی به مرمت 
جاده های اصلی و فرعی، استفاده از ظرفیت بالگرد در استان و جمع 
آوری احشام تلف شده از جمله تصمیمات گرفته شده در این نشست 
بود.اعطای تسهیات ۱۰ میلیون تومانی به صورت باعوض از دیگر 

اقدامات دولت بوده است.
همچنین از آن روز به بعد تاکنون مصطفی موسوی آیت اللهی، معاون 
عمرانی استاندار کرمان سه مرتبه به زهکلوت سفر کرده تا از نزدیک در 

جریان اجرای مصوبات قرار گیرد. سومین سفر او امروز صورت گرفت.
نیاز به وحدت و همدلی

با وجود این اقدامات اما انتقاداتی مبنی بر حضور نیافتن مقامات دولتی 
استان در مناطق سیل زده مطرح شده. بر خاف آنچه که ادعا می شود، 
حضور مدیران در ساعات اولیه بحران در منطقه به حدی رسید که 
فرماندار رودبار جنوب در نشست ستاد بحران در ارتباط ویدیو کنفرانسی 
با مرکز استان از مدیران خواست لجستیک و پشتیبانی را به منطقه 

بفرستند و از سفر به زهکلوت خودداری کنند.
مدیر هال احمر استان برابر با وظیفه قانونی خود در ساعت های اول 
پس از وقوع سیل برای امداد رسانی به منطقه رفت. سرپرست هال 
احمر کشور نیز برای بازدید از مناطق آسیب دیده به رودبار جنوب سفر 
کرد. در همین ارتباط دکتر فدایی در تماس های تصویری جداگانه ای 
آخرین وضعیت مناطق سیل زده را به شخص رییس جمهور و معاون 

اول گزارش داد.

ــوم  ــگاه عل ــس دانش ــعیدی/ ریی ــه س  نجم
پزشــکی جیرفت: دســتگاه تشــخیص تســت 
کرونــا خریــداری شــده و از ایــن هفتــه 
آزمایشــگاه ویــروس شناســی جنــوب شــروع بــه کار مــی 
کنــد. دکتــر مــکارم  بــه کاغــذ وطــن گفــت : این دســتگاه 
عــاوه بــر تشــخیص بیمــاری کرونــا بــرای  ویــروس هایی 
ــای  ــخیص ه ــرای تش ــن ب ــم چنی ــزا و ه ــد آنفوالن مانن
ــل  ــز قاب ــا نی ــت ه ــرای تشــخیص معلولی ژنتیکــی ای  و ب
اســتفاده اســت.  دکتــر مــکارم ضمــن یــادآوری ایــن نکته 
کــه تعــدادی از دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی در ســطح 
اســتان اقــدام بــه تهیــه ایــن دســتگاه کــرده انــد، گفــت: 
ایــن دســتگاه فعــا در کلینیــک والیــت جیرفــت مســتقر 
اســت و از ایــن هفتــه  شــروع بــه کار مــی کنــد. بــه گفتــه 
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی جیرفــت  بــا وجــود ایــن 
ــا  ــای کرون ــه تســت ه ــی ب ــان پاســخ گوی آزمایشــگاه زم
در جنــوب کمتــر شــده و فراینــد تشــخیص ســرعت مــی 
گیرد.دکتــر مــکارم ضمــن تاکیــد بــر ایــن نکتــه کــه ایــن 
ــداری  ــران خری ــتور ته ــتیتو پاس ــد انس ــا  تایی ــتگاه ب دس
شــده اســت، گفــت: نحــو کار ایــن  دســتگاه دقیقا مشــابه 
آزمایشــگاه هــای تشــخیص در پایتخــت اســت و  زیــر نظر 
کارشناســان راه انــدازی می شــود.  دکتــر مــکارم  درمورد 
کمبــود کیــت تشــخیص ویــروس کرونــا در کشــور گفت: 
ایــن کمبــود وجــود دارد امــا بــر اســاس اخبــار بــه زودی 
ــن  ــده و ای ــازار ش ــز وارد ب ــل نی ــد داخ ــای تولی ــت ه کی
ــی  ــدازه کاف ــه ان ــون ب ــود از بیــن مــی رود و هــم اکن کمب
بــرای جنــوب کیــت تشــخیص تهیــه شــده اســت. رییس 
دانشــگاه علــوم پزشــکی جیرفــت، در مــورد رونــد شــیوع 
ایــن بیمــاری گفت:ایــن موضــوع بــه رفتــار مردم بســتگی 
ــه  ــت فاصل ــاری رعای ــن بیم ــرل ای ــا راه کنت دارد و تنه
گــذاری اجتماعــی اســت زیــرا بســیاری از افــراد مبتــا و 
فاقــد عامــت هســتند و ایــن موضــوع زنجیــره انتقــال را 
مــی شــکند.اگر مــا در دو هفتــه پیــش رو رعایــت کنیــم 
نتایــج مطلوبــی از کنتــرل ایــن بیمــاری دریافــت خواهیم 
ــان در  ــن  آمارمبتای ــورد آخری ــکارم در م ــر م ــرد. دکت ک
جنــوب اســتان گفــت: ۱۴ مــورد مثبــت و یک مــورد فوت 
داشــتیم کــه آن هــم  بیمــاری زمینــه ای داشــته اســت از 
ــه  ــه در قرنطین ــن ۱۴ مــورد ۳ نفــر بســتری و بقی بیــن ای

ــی هســتند. خانگ

آخرین آمار مربــوط به کروناویروس در اســتان 
کرمان اعام شد.

مهدی شــفیعی، ســخنگوی علوم پزشکی کرمان 
گفت که در ۲۴ ســاعت گذشــته ۱۳ مورد جدید 
ابتا به کرونا در استان کرمان شناسایی شده است.

بدین ترتیب موارد ابتا به کرونا در استان کرمان به ۲۹۸ نفر رسیده.
دو نفر از ۱۳ نفر جدید از کادر درمان هستند تا تعداد مبتایان به کرونا از کادر 

درمان در کرمان به ۲۶ نفر برسد.
هشت نفر از این ۱۳ نفر زن و پنج نفر مرد هستند. نکته جالب آنجاست که سه 
نفر از این ۱۳ نفر از اعضای یک خانواده هستند که پیش از این چهار نفر دیگر 

از این خانواده به کرونا مبتا شده بودند.

شمار مبتالیان به کرونا در استان کرمان 
به ۲۹۸ نفر رسید

با همکاری بنیاد شــهید و امور ایثــار گران جیرفت 
و کانون رهروان شــهدا، یادواره مجازی شــهدای 
عملیات فتح المبین و شهدای مدافع سامت برگزار 
می شــود. به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان 
از کرمان جنــوب، از آنجایی که برگــزاری هرگونه 

تجمعات موجب انتقال ویروس کرونا می شود بنابراین در راستای جلوگیری از 
شیوع این بیماری، بنیاد شهید و امور ایثار گران شهرستان جیرفت با همکاری 
کانون رهروان شهدا این شهرستان، قصد دارد به منظور زنده نگه داشتن یاد و 
خاطره شــهدای عملیات فتح المبین و به ویژه شهدای مدافع سامت یادواره 
مجازی برگزار کند.این برنامه عصر شنبه ســاعت ۱۷ به صورت زنده از طریق 
اینستاگرام با سخنرانی حجت االسام ســعادت فر امام جمعه جیرفت، روایت 

گری سید کمال هاشمی از رزمندگان دوران دفاع مقدس برگزار خواهد شد.

برگزاری یادواره شهدا سالمت 
در جنوب استان 

ــت  ــکی جیرف ــوم پزش ــگاه عل ــعه دانش ــاون توس مع
بیمارســتان  ویــژه  کلینیــک  پــروژه  گفــت: 
۱۲فروردیــن کهنــوج در حــال تجهیــز اســت 
جــوان  ران  خبرنــگا باشــگاه  بــه  بــزودی  ، و 

ــت:  ــت گف ــکی جیرف ــوم پزش ــگاه عل ــعه دانش ــاون توس ــی مع ــادر پورجمال ن
کلینیــک ویــژه ســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی بیمارســتان ۱۲ فروردین 
ــر ۱۲۰  ــغ ب ــاری بال ــع و اعتب ــر بنــای ۱۸۶۰ متــر مرب ــا زی شهرســتان کهنــوج ب
ــزود:  ــد رســید.او اف ــرداری خواه ــره ب ــه به ــک ب ــده نزدی ــال در آین ــارد ری میلی
ــوج  ــورزی شهرســتان کهن ــل ســاختمان آموزشــگاه به ــروژه تکمی ــن پ همچنی
ــرفت  ــال و پیش ــارد ری ــه ۴۰ میلی ــار اولی ــع و اعتب ــر مرب ــا ۱۳۰۰ مت ــر بن ــا زی ب
فیزیکــی ۷۰ درصــد، در تابســتان امســال بــه بهــره بــرداری مــی رســد.

به زودی؛ بهره برداری از  کلینیک ویژه 
بیمارستان ۱۲ فروردین کهنوج 

راه اندازی آزمایشگاه 
تشخیص کرونا در جنوب 

علوم 
پزشکی

 پرداخت ۱۰ میلیون تسهیالت بالعوض 
برای هر خانوار زهکلوتی در قدم اول

موارد بهداشتی رعایت می شود
برای اطالعات بیشتر با یکی از کارکنان مس سرچشمه در رابطه با وضعیت بهداشتی این مجتمع گفت و گو کردیم.
وی به ما گفت: موارد بهداشتی واقعا رعایت می شود و مواد ضدعفونی کننده، دستکش  و ماسک نیز در اختیار ما 

قرار می گیرد.بنابراین طبق گفته های این مسوولین فعال وضعیت کرونا در مس سرچشمه خوب است.
اما همانطور که مشخص است، هیچ چیز صد در صد نیست و ممکن است شرایط در آینده تغییر کند.

پس امیدواریم این مسووالن در روزهای آتی هم در خصوص معادن تصمیمات درست بگیرند تا بتوانیم در کنار 
هم کرونا را شکست دهیم.

با تصمیم ستاد کرونا، صنایع و معادن باید به کار خود ادامه دهند و معادن کرمان هم از این قاعده مستثنا نیستند

خبرخبرخبر

ایرنا - استاندار کرمان با اشاره به افزایش 
مصرف آب با شیوع ویروس کرونا، گفت: 
شستن مرتب دست ها با آب و صابون از 
اصول پیشگیری و مقابله با کرونا ویروس 
است اما این کار باید با حداقل مصرف آب 
انجام شود تا ضمن رعایت اصول بهداشتی 
و کاهش زنجیره انتقال کرونا ویروس، در 
تابستان با مشکل کمبود آب آشامیدنی 

مواجه نشویم.
به گزارش روز جمعه ایرنا، محمدجواد 
فدائی در نشست بررسی وضعیت مصرف 
و تامین آب در استان کرمان در تابستان 
۹۹ افزود: با توجه به در پیش بودن فصل 
تابستان، نیازمند صرفه جویی در مصرف 
آب و رعایت الگوی مصرف بهینه هستیم.

وی خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد 
با پیگیری شرکت آب و فاضاب این استان، 
تامین آب مورد نیاز شهر کرمان در تابستان 

۹۹ دنبال شود.
استاندار کرمان ادامه داد: پیگیری حفر و 
تجهیز خط انتقال آب و برق برای هشت 
حلقه چاه و تفکیک سامانه  آبیاری فضای 
سبز و شرب در دستگاه های اجرایی از دیگر 

مصوبات این نشست بود.
مدیرکل شرکت آب و فاضاب استان 
آب  مصرف  میزان  گفت:  نیز  کرمان 
آشامیدنی شهر کرمان در اسفند سال 
فزایش یافت و در  گذشته ۱۲ درصد ا
۱۰ روز اول فروردین ماه ۱۰.۴ درصد 
افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل 
نشان می دهد که به دلیل شیوع بیماری 

کرونا است. 
محمد طاهری افزود: این میزان مصرف 
در دوره ۱۵ اردیبهشت تا ۱۵ شهریور ماه 
که پیک مصرف است نیز افزایش می یابد 
و احتماال با کسری یک هزار و ۳۰۰ لیتر بر 

ثانیه ای آب مواجه خواهیم بود. 
مدیرعامل آب و فاضاب استان کرمان، 
گزارشی درباره شهر کرمان و زرند که با 
بیشترین چالش آب آشامیدنی مواجه 
هستند، ارائه داد و بیان کرد: شهر کرمان یک 
هزار لیتر بر ثانیه کسری آب دارد و چاه ها هر 

سال ۱۰ درصد کاهش ِدبی دارند.

نماینده مردم کرمان 
وعده پیگیری 

مشکالت گردشگری 
استان را داد

ایرنا - نماینده مردم کرمان و راور در 
مجلس شورای اسامی با بیان اینکه بخش 
گردشگری بیشتر از سایر بخش ها تحت 
تاثیر ویروس کرونا قرار گرفته است گفت: 
مسائل و مشکات فعاالن حوزه گردشگری 

استان کرمان پیگیری و رفع می شود.
محمدرضا پورابراهیمی روز پنجشنب در 
نشست کمیته اقتصادی ستاد مبارزه با 
ویروس کرونا که با حضور مدیرکل میراث 
فرهنگی استان کرمان و تعدادی از فعاالن 
بخش گردشگری این استان افزود: هفته 
آینده جلسه ای با حضور اعضای کمیسیون 
اقتصادی مجلس و وزیر اقتصاد با موضوع 
استمرار  و  کارهای کوچک  و  کسب 

فعالیت های خدماتی برگزار خواهد شد.
وی اظهار داشت: بخش های گردشگری، 
کشاورزی و صنعت و معدن )به ویژه کسب 
و کارهای کوچک( متاثر از ویروس کرونا 
هستند و درخواست های فعاالن بخش 
های مذکور در جلسه با وزیر مطرح و برای 
آن چاره اندیشی خواهد شد.پورابراهیمی 
به درخواست ها و مشکات فعاالن صنعت 
گردشگری استان کرمان اشاره و تصریح 
کرد: درخواست های مطرح شده در ستاد 
استانی مبارزه با ویروس کرونا نیز ارائه 
خواهد و تصمیماتی در این زمینه اتخاذ 
خواهد شد.وی با بیان اینکه بیشترین تاثیر 
مخرب ویروس کرونا بر بخش گردشگری 
بوده است، خاطرنشان کرد: در خصوص 
این موضوع تصمیماتی در سطح ملی 
گرفته شده و رئیس جمهوری نیز در ستاد 
ملی کرونا اعام کرد مبالغی را به عنوان 
تسهیات و کمک باعوض در نظر گرفتند 
اما تاکنون در این خصوص اباغی صورت 
نگرفته و ظاهرا قرار است ظرف یکی ۲ 
روز آینده دستورالعمل آن جمع بندی و 
اباغ شود.توجه دولت به مشکات مالی و 
بانکی فعاالن گردشگری، معافیت مالیاتی 
در شرایط بحران کرونا، توجه به مسئله 
بیمه، تزریق نقدیگی در حوزه گردشگری 
و کمک باعوض برای پرداخت حقوق 
کارکنان این بخش، تخفیف یا معافیت 
عوارض شهرداری و پیش بینی یک بازه 
زمانی مشخص برای تنفس در پرداخت 
اقساط تسهیات از جمله درخواست های 
فعاالن حوزه گردشگری برای پیگیری 
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس 

شورای اسامی بود.

امســال نیــز مثل ســال گذشــته بــاران، 
ســیلی بــه پــا کــرد کــه زندگــی گزارش

بســیاری را بــه خطــر انداخــت امــا این 
ــه  ــد و ب ــا ش ــتان م ــب اس ــیب نصی ــن آس ــار ای ب
خصــوص مــردم جنــوب اســتان را درگیر خــود کرد. 
ــف  ــی کــه تل ــران شــد، دام های ــی کــه وی ــه های خان
شــد و راه هایــی که مســدود شــد،  همــه زخــم هایی  
ــوم جنــوب نقــش  هســتند کــه برپیکــر مــردم مظل
ــروس  ــیوع وی ــخت ش ــرایط س ــت و در ش ــته اس بس
کرونــا زندگــی را بــه کامشــان تلــخ تــر هــم کــرد، در 
ــه  ــه ب ــد ک ــارت دیدن ــم خس ــایر ه ــن عش ــن بی ای
واســطه شــرایط خــاص زندگــی در معــرض آســیب 
ــگار عشــایری کــه دیگــر  ــد، ان شــدیدتری قــرار دارن
ــر کل   ــاهرخی  مدی ــد. ش ــه ندارن ــرای ادام ــی ب نفس
ــارت  ــورد خس ــتان  در م ــوب  اس ــایری جن امورعش
ــن  ــذ وط ــه کاغ ــوب ب ــایر جن ــه عش ــر ب ــیل اخی س
ــه ۲۰۰۰ راس دام  ــک  ب ــیل نزدی ــن س ــت: در ای گف
عشــایر تلــف شــده  و هــم چنیــن  بــه ۱۲ هــزار متــر 
مربــع جایــگاه هــای دام ها هــم خســارت وارد شــده 
اســت،  خســارت دیگــر در بحــث  زیــر ســاخت هــای 
ــرب و آب دام اســت  ــال آب  ش ــد انتق ــایری مانن عش
کــه بــراورد آن ۲۵ کیلومتــر بــوده اســت و ســیل بند 
هایــی کــه  عشــایر در اطــراف اتــراق گاه هــا ،ســامانه 
ــان  ــا مزارعش ــکان و ی ــق اس ــی ،مناط ــای علوف ه
ــده  ــب ش ــر تخری ــزان ۷۶ کیلومت ــه می ــتند ب داش
ــکونت  ــای س ــرپناه  و محــل ه اســت و در  بحــث س
نیــز  ۶ هــزار متــر مربــع خســارت وارد شــده اســت و 
در مجمــوع بــرآورد مــا، ۶۰ میلیــارد تومان خســارت  
در حــوزه جنــوب اســتان اســت. البتــه این خســارت 
ــان  و در  ــوزه جازموری ــایر ح ــه عش ــتر  متوج ببیش
ــوده است.شــاهرخی  ــار  ب ــوع شهرســتان رودب مجم
یــادآور شــد کــه قبــل از اینکــه بارندگــی هــا شــروع 
شــوند بــا هشــدار هواشناســی و ســتاد بحــران 
اســتان، اطــاع رســانی الزم بــه عشــایر شــده اســت. 
وی گفــت:  بــه همیــن دلیــل عشــایری کــه بــه ایــن 
هشــدار توجه کردنــد مانند عشــایرحوزه شهرســتان 
ــد و  توانســتند  ــج خســارت خاصــی ندیدن ــه گن قلع
ــا در  ــار بکشــند. ام ــاز  کن ــیه ج ــان را از حاش خودش
حــوزه شهرســتان رودبــار عشــایر پیــش بینــی نمــی 
ــه  ــاد  شــود ب ــدر زی ــد کــه حجــم ســیاب آنق کردن

همین دلیــل  آســیب زیــادی دیدنــد و این خســارت 
ــایر  ــه در س ــود بلک ــاز نب ــیه ج ــا در حاش ــا، تنه ه

مناطق  شهرستان نیز رخ داده است. 
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ــایری  ــور عش ــر کل ام ــاهرخی  مدی ــه ش ــه گفت  ب
جنــوب اســتان، نگرانــی اصلــی بــرای عشــایر 
ــد از  ــا بع ــت آنه ــادن معیش ــر افت ــه خط ــوب ب جن
ســیل اســت. وی گفت:عشــایری کــه در ایــن ســیل 
خســارت دیدند  بیشــتر مربوط بــه محــدوده رودبار  
ــت و  ــر۱۰۰ راس اس ــان زی ــداد دامش ــد و تع بودن
زندگی معیشــتی دارنــد و زندگــی اقتصــادی ندارند  
کــه در بســیاری مــوارد  حتــی ســر پنــاه  هــای خود 
ــا در  ــت آن ه ــون معیش ــد و اکن ــت داده ان را از دس
ــتاندار و  ــیل، اس ــن س ــان، ای ــت.  در جری ــر اس خط
ــار و خیریــن کمــک  ــدار رودب ســتاد بحــران و فرمان
ــم در  ــا ه ــد  و م ــوب کردن ــه عشــایر جن بســیاری ب
ــکاری دام  ــا هم ــان ب ــا دام هایش ــن آرد و امح تامی
ــورد  ــاهرخی در م ــم. ش ــان کردی ــکی  یاریش پزش
ــت:  ــتان گف ــوب اس ــایر در جن ــوار عش ــار خان آم
براســاس آخریــن سرشــماری رســمی مرکــز آمــار 
ــزار  ــال۸۷ اســت  حــدود۱۱  ه ــه س ــوط ب ــه مرب ک
ــر در  ــزار نف ــر ۵۴ ه ــغ ب ــی بال ــا جمعیت ــوار ب خان
ــر اســاس ســر شــماری  ــا  ب ــه وجــود دارد ام منطق
ــام  ــته انج ــال گذش ــه در س ــان  از منطق ــه خودم ک
ــوار در حــوزه جنــوب  دادیــم، حــدود ۱۷ هــزار خان
ــه در  ــری ک ــورد تصوی ــاهرخی درم ــود دارد. ش وج
ــادی  فضــای مجــازی منتشــر شــده کــه تعــداد زی
از دام هــای تلــف شــده را نشــان مــی دهــد، گفــت:  
ــه  ــتان قلع ــوط در شهرس ــورد خســارت مرب ــن م ای
ــه  ــت  ک ــوده اس ــتایی ب ــدار روس ــک دام ــج  و ی گن
ــت و ۵۰۰،۶۰۰ دام  ــته اس ــداری داش ــگاه  نگه جای
ــوار بلوکــی  ــگاه دی ــگاه داشــته اســت و  جای در جای
داشــته و آب وارد ایــن دیــوار بلوکــی شــده اســت و 
ــوده و دامــدار نتوانســته کاری انجــام  نیمــه شــب ب
ــت و  ــت داده اس ــادی دام از دس ــداد زی ــد و تع ده

ــت. ــایر نیس ــه عش ــوط ب مرب
تعویق کوچ بهاری عشایر جنوب استان 

ــورد  ــتان در م ــوب اس ــایری جن ــر کل امورعش  مدی
کــوچ بهــاری وتعویــق ایــن کــوچ گفــت: مکاتبــات 
ــام  ــی  انج ــع طبیع ــا و مناب ــتان ه ــا شهرس الزم ب
ــن  ــاش ر ای ــت و ت ــده اس ــی ش ــده و هماهنگ ش
ــاره  ــوچ به ــا، ک ــیوع کرون ــل ش ــه دلی ــه ب ــت  ک اس

ــاقی  ــق قش ــون  در مناط ــد، اکن ــق بیافت ــه تعوی ب
ــدارد و وضعیــت  از لحــاظ علوفــه مشــکلی وجــود ن
مطلوبــی اســت و همچنیــن مناطــق ییاقــی هنــوز 
ــه  ــتند و علوف ــوالک هس ــرف و ک ــرما و ب ــر س درگی
ــن  ــق کــوچ در ای ــس  تعوی ــوز نیســت پ ای هــم هن
شــرایط بــه صــاح اســت. احمــد حبیب الهــی یکــی 
از عشــایر اســتان کرمان  کــه  درمــورد تعویــق کوچ 
ــر  ــه دیگ ــا دو هفت ــت: تقریب ــا گف ــه ایرن ــایر ب عش
وقــت کــوچ عشــایر اســت و بنــا بــه اعــام ســازمان 
ــوچ  ــد ک ــم بای ــه ه ــن منطق ــایر ای ــایری، عش عش
ــا مشــخص شــدن  ــه و ت ــق انداخت ــه تعوی خــود را ب
ــاق نروند.عشــایر  ــه یی ــا ب ــروس کرون ــت وی وضعی
کــوچ رو بایــد ســر فصــل کــوچ خــود را انجــام دهند 
ــی  ــد تمام ــب بیندازن ــوچ را عق ــد ک ــر بخواهن و اگ
ــت  ــت ها آف ــا( در دش ــا )گاش ه ــا و طویله ه آُغل ه
ــایر را  ــای عش ــه دام ه ــت هم ــن آف ــد و ای می زنن
ــه نفــع عشــایر اســت  درگیــر می کنــد.وی گفــت: ب
ــا حــال  ــع و ســر وقــت کــوچ کننــد ام ــه موق کــه ب
کــه مســووالن می گوینــد کــوچ نکنیــد بهتــر 
اســت بســتر الزم بــرای توقــف عشــایر فرآهــم 
ــتان   ــمال اس ــایری ش ــور عش ــرکل ام ــود. مدی ش
نیــز بــر تعویــق کــوچ تاکیــد داشــته و گفتــه اســت: 
مهــم تریــن کمــک بــه جامعــه عشــایری در بحــران 

ــا  ــهری ب ــه ش ــاط جامع ــع ارتب ــا قط ــروس کرون وی
مناطــق عشــایری اســت و  باید  بــرای اجــرای طرح 
فاصلــه گــذاری اجتماعــی ســاز و کاری فراهم شــده 
ــل  ــا تحوی ــه آن ه ــایر ب ــاز عش ــورد نی ــام م ــه اق ک
ــی  ــره ارتباط ــده زنجی ــع کنن ــاهد قط ــا ش داده ت
جوامــع شــلوغ شــهری و روســتایی و مناطــق بکــر 

ــیم. ــایری باش عش
ــزود:  ــا اف ــا ایرن ــو ب ــت و گ ــزادی در گف ــا نیک رض
تاکنــون مــواردی از ابتــا بــه ویــروس کرونــا 
ــی  ــل اصل ــده و دلی ــام نش ــایر اع ــه عش ــوط ب مرب
ــایر و  ــکاری عش ــیاری و هم ــوان هوش ــی ت آن را م
عمــل بــه توصیــه هــای پزشــکی دانســت.نیکزادی 
ــه  ــای  الزم ب ــانی ه ــاع رس ــرد: اط ــان ک خاطرنش
طریــق مختلــف از مجموعــه اداره کل امور عشــایر و 
تشــکل هــا صــورت گرفتــه اســت و دســتگاه هــای 
ــای  ــروه ه ــت و گ ــز بهداش ــه مراک ــط از جمل مرتب
جهــادی نیــز خدمــات مطلوبــی را بــه عشــایر ارائــه 
ــه  ــد.  آزاد محمــدی انایــی معــاون اتحادی نمــوده ان
تعاونی هــای عشــایری اســتان کرمــان  نیــز در ایــن 
بــاره گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه عشــایر این اســتان 
در اردیبهشــت مــاه هــر ســال کــوچ می کننــد 
ــگیری از  ــرای پیش ــم ب ــی خواهی ــا م ــال از آنه امس

ــد. ــام دهن ــر انج ــوچ را دیرت ــا ک ــیوع کرون ش

تازیانه خسارت میلیاردی سیل بر َتن عشایر جنوب
به گفته مدیر کل امورعشایری جنوب استان، به دلیل وقوع سیل، ۶۰ میلیارد تومان، خسارت به عشایر جنوب وارد شده است

دبیر تحریریه
نجمه سعیدی 

همزمانی بارش باران و تگرگ کشاورزی
بــا عملیــات گردافشــانی 
تارونه های درختان خرما، نخل داران جنوب 

کرمان را با مشکاتی مواجه کرده است.
کشــاورزان جنوب کرمان گرده افشــانی 
تارونه ها را در شرایط بحرانی بارش تگرگ 
و ســیل، هجوم ملخ های صحرایی و کرونا 
آغاز کردنــد تارونه به ُگلها و شــکوفه های 
بهاری نخل می گویند، این گزارش شــما 
را با شــگفتی های درخت خرما و مصائب 

نخل داران بیشتر آشنا می کند.
جنوب اســتان کرمان عاوه بر کرونا، این 
روزها میزبان سیل بهاری هم است، پنج هزار 
میلیارد ریال خسارت در بخش کشاورزی، 
میلیون ها متر مکعب آب و هجوم ملخ های 
صحرایی عیدی بهار به ایــن خطه بود. در 
چنین شرایطی، تارونه ها )اسپات های( ماده 
درختان خرما  شکافته شــده و کشاورزان 
می بایســت حتما چهار روز بعد از باز شدن 
تارونه ها، اقدام به گرده افشانی کنند، اگرچه 
گرده افشانی به وسیله زنبورهای عسل و باد 
هم انجام می شود اما در این روش قطعیتی 
وجود نــدارد و کار تلقیح بایــد به صورت 
بنیادی و با دستان انسان انجام شود چراکه 
گرده افشــانی خرما یکی از حســاس ترین 
کارهای نخل داری به شمار می رود که نقش 

بسیار مهمی در کیفیت محصول دارد.
اجازه دهید ابتدا از ســیخ )خــار( نخل 
برایتان بگویم تا بیشــتر بــا این مخلوق 
خارق العاده و عجایب خلقــت پروردگار 
آشنا شــوید، خارهای نخل در دو حاشیه 
بیرونی دمبرگ ها قــرار دارند و تعداد آنها 
بسته به رقم خرما از ۱۰ تا ۷۰ عدد متغیر 
است، این خارها می توانند به صورت منفرد 
و دسته های دو تایی یا ســه تایی باشند 
تعداد و ترتیب قرار گرفتن آنها در طرفین 
برگ اصلی در تشــخیص نوع خرما حائز 
اهمیت است، کشاورزان کهنه کار و افرادی 
که با نخل ســر و کار دارند می گویند خاِر 
خرما َزهر دارد، اگر فقط نوک این ســیخ 
به دست یا پای شما فرو رود، از شدت درد 
تصور می کنید آن قســمت از بدنتان در 
حال فلج شدن اســت، من نیز این لحظه 
را تجربه کردم و همیشه با خودم می گویم 
کشاورزان در فصل برداشت و گرده افشانی 
نخل ها چه مشقت هایی را باید تحمل کنند 
و آخر سر هم محصولشــان را با کمترین 

قیمت خریداری می کنند.
آلرژی نخل ها

شاید به جرات بتوان گفت درخت خرما در 
هنگام گرده افشانی یکی از خطرناک ترین 

آلرژی هــا را ایجاد می کند و من شــخصا 
کشاورزانی را مشاهده کردم که وقتی بعد 
از انجام گرده افشانی از درخت پایین آمدند 
روی بدنشان از تاول های قرمز و برجسته 
به اندازه یک ســکه ۵۰۰ تومانی پر شده 
بود. حاال فکر کنید اگر یکی از آن خارهای 
زهردار به این تاول ها اصابت کند چه دردی 
بدن کشــاورز را فرا می گیرد، ســرفه ها و 
عطســه های پی در پی همراه با بدن درد 
شدید، در شرایط کنونی شما بگویید این 
کشاورز دچار حساسیت و آلرژی شده یا به 

کرونا مبتا شده است.
نخل ها پنیر دارند

از تلخی هــای نخل گفتیــم، کمی هم از 
شــیرینی هایش بگوییم، آیا می دانستید 
نخل ها پنیر دارنــد؟ در تنه نخل یک مغز 
ترد و ســفیدرنگی با طعم شیرین وجود 
دارد که به آن »پنیر نخل« می گویند، پنیر 
نخل بسیار مفید و خوشمزه بوده و معموال 
در همه فصل های سال به دست می آید اما 
در فصلی که بارندگی زیاد باشد شیرین تر 
اســت، بچه های جنوبی عاشق طعم این 
محصول هستند. پنیر نخل، تمامی خواص 
خرمــا را دارد یعنی سرشــار از قند، مواد 

معدنی، ویتامین، کالری و آهن است .
در این روزهــای کرونایی اگــر به دنبال 
خوردن گرمی جات هســتید به نقل از با 
تجربه های جنوبی، عرق تارونه نخل را به 
شما پیشنهاد می کنم، طبع این محصول 
بسیار گرم بوده و برای سامتی مفید است، 
قدیمی های منطقــه توصیه می کنند این 
عرق روزی سه مرتبه به میزان یک قاشق 
غذاخوری در یک سوم فنجان آب، بعد از 
هر وعده غذایی میل شود.نخل گیاهی چند 
ساله و دو پایه است یعنی گل های نر و ماده 
آن روی پایه های جداگانه قرار دارد و از نظر 
تولید خرما عمر اقتصادی این درخت حدود 
۴۰ سال اســت، درخت خرما در منطقه 

جنــوب کرمان بیشــتر از طریق پاجوش 
تکثیر می شود و پاجوش ها معموال پس از 
سه تا پنج سال از نخل مادر جدا و در زمین 
کاشته می شــوند، درخت خرما از زمانی 
که پاجوش را در زمین می کاریم بیش از 
۶ سال طول می کشد تا به ثمردهی برسد 
و این یعنی ۲ هــزار و ۲۰۰ روز نگهداری 
و مراقبت در شرایطی که می دانید تا ۴۰ 
درصد تلفات هم در انتظارتان است. تصور 
کنید بعــد از این همــه مراقبت و صرف 
هزینه های زیاد برای سم پاشی، خرید کود، 
هرس درختان و آبیاری، درست زمانی که 
باید حرکِت آخر و کلیدی )گردافشانی( را 
انجام دهید به یکباره ســر و کله ویروس 
کرونا هم پیدا شــود، مسلما شرایط برای 
کشاورز بسیار سخت خواهد شد.کشاورز 
به هر سختی و مشــقتی و با اتخاذ تمامی 
تمهیدات بهداشــتی، گردافشانی را آغاز 
می کند و دقیقــا زمانی کــه می خواهد 
عــرق پایــان کارش را از پیشــانی پاک 
کند، بارندگی شــدید و درنهایت سیل، 
تخلستانش را درمی نوردد، شاید بگویید 
بارندگی و سیل چه ربطی به کشاورز دارد 
و او کارش را تمام کرده اســت، متاسفانه 
باید بگوییم این کشــاورز بایــد مجددا 
درختان خود را گرده افشــانی کند چون 
باران تمامی گرده های نَر را شسته و شاید 
عمل گردافشانی و تلقیح به درستی انجام 
نشده باشد. نخل از جمله درختان راست 
قامتی اســت که ارتفاع آن تــا ۲۰ متر و 
بیشتر هم می رسد، وقتی که آب فرآوان و 
سیل به نخلستانی که سال ها با معضل کم 
آبی مواجه بوده ورود کند خاک نرم شده و 
درخت استقامت خود را از دست می دهد 
و با ورزش یک باد نسبتا شدید، درخت از 
جا کنده شده و به قول محلی ها می غلطد، 
البته این اتفاق بیشتر برای نخل های بلند 

قامت رقم می خورد.

فرمانده بســیج دانشجویی استان 
کرمــان با انتقــاد شــدید از عدم سیل

مسئولیت پذیری برخی از مسئوالن 
در موضوع ســیل جنوب اســتان کرمان، گفت: 
عمده ترین مشــکات ما در ایــن منطقه تخلیه 
فاضاب هاست و این کار که جزء تعهد فرمانداری، 
بخشداری و شهرداری بوده متاسفانه تاکنون انجام 
نشده این در حالی اســت که مقرر بود فرماندار 
منطقه از بندرعباس و شهرهای اطراف تعدادی 
دستگاه برای این موضوع منتقل کند؛ که پس از 

گذشت ۱۰ روز تا این لحظه محقق نشده است!!
سرهنگ »ناصر بهروز« در گفت وگو با ایسنا، در 
تشریح آخرین وضعیت مناطق سیل زده جنوب 
اســتان کرمان، گفت: در زمان بحران یکســری 
نهادها همچون دهیاری ها، بخشداری ها، جمعیت 
هال احمر، فرمانداری ها، شــوراها و ... در حوزه 
خدمت رسانی متولی هستند اما به نظر می رسد 
که بعضی از این دستگاه ها و نهادها وظیفه خود را 

فراموش کرده اند.
وی با تشریح کمبودها و نارســایی ها در مناطق 
سیل زده جنوب استان کرمان، عنوان کرد: درست 
اســت در این روزها با تعطیلی هایــی مواجهه 
شده ایم اما معتقدیم در این شرایط خاص نباید 
خواســته ها و نیازهای مردم به دست فراموشی 
سپرده شود، اما متاسفانه به نظر می رسد برخی از 
مسئولین از این شرایط سوء استفاده کرده و کار 

خدمت رسانی را رها کرده اند.
فرمانده بسیج دانشجویی استان کرمان با اشاره 
به حضور فرمانده ســپاه ثاراهلل استان کرمان در 
مناطق سیل زده جنوب استان اظهار کرد: سردار 
معروفی فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان برای 
پیگیری وضعیت مناطق سیل زده جنوب استان 
از روز گذشته در منطقه حضور پیدا کرده اند ضمن 
آنکه در ۱۰ روز گذشته از وقوع سیاب در جنوب 
استان کرمان، ایشان تاکنون دو سفر دیگر نیز به 

این منطقه داشته اند.
وی با انتقاد شدید از عدم مسئولیت پذیری برخی 
از مســئوالن، گفت: ادارات این منطقه تعطیل، 
درب آنها بســته  و همه رفته اند! متاسفانه برخی 
از مســئوالن مشکات و شــرایط مردم را لمس 
نکرده اند. درســت اســت در روزهای اول وقوع 
سیاب در جنوب اســتان کرمان جمعیت هال 
احمر تاحدودی ضعیف عمل کرد امــا در ادامه 
جمعیت هال احمر استان در منطقه خوب عمل 
کرد و تســهیل گری مناســبی را انجام دادند اما 
معتقدیم نیازهای مردم سیل زده جنوب استان 

کرمان بیش از این موارد است.
بهروز ضمن تبییــن اقدامات ســپاه در مناطق 
ســیل زده جنوب اســتان کرمان، تصریح کرد: 
مجموعه های مختلفی از سپاه در مناطق سیل زده 
جنوب اســتان کرمان حضور دارند. به طورمثال 
هم اکنون بیش از ۵۰ دســتگاه فنی و مهندسی 
سپاه برای اصاح، بهبود و ایجاد سیل بند، خاکریز، 
بهسازی و بازسازی راه ها در منطقه حضور دارند 
ضمن آنکه تیم های فنی ســپاه در حال ترمیم 
سیل بندهای دور تا دور شهرهایی که در سیل اخیر 
در جنوب استان کرمان خسارت دیده و باعث ورود 

آب به شهر شده بودند، هستند.
وی به حضــور گردان جنگ نویــن در مناطق 
سیل زده جنوب استان کرمان برای ضدعفونی 
کردن شهر و روستاها در راستای مقابله با شیوع 
ویروس کرونا اشــاره کرد و گفــت: تاکنون از 
قابلیت های این گردان در کرمان استفاده نشده 
بود)این گردان در زمان شــیمیایی وارد عمل 
می شود( و اســتفاده از این قابلیت در منطقه 
محروم جنوب نشــان دهنده اهمیت سپاه به 

مردم و پای کار بودن سپاه است.
فرمانده بسیج دانشجویی استان کرمان تخلیه آب 
از شهر زهکلوت را اولویت اول بسیج دانشجویی 
در این منطقه دانست و اظهار کرد: باتوجه سابقه 
بسیار خوب بسیج دانشجویی استان در مناطق 
ســیل زده پل دختر و امکانات در دسترس این 
بســیج در بخش تخلیه آب، بافاصلــه از همان 
ساعات اولیه وقوع سیاب در منطقه حضور پیدا 
کردیم و تخلیه آب از شــهر زهکلوت را در دو روز 
اول سیل انجام و ســپس به تخلیه گل و الی از 
منازل پرداختیم ضمن آنکــه در این منطقه نیز 
دســت به اقدام جدیدی زدیم و با راه اندازی ۳۰ 
دستگاه کارواش در سطح شــهر زهکلوت اقدام 
به شستن خانه ها و فرش های مردم این منطقه 

کردیم.
بهروز هدف اصلی حضور ســپاه در این منطقه را 

برگرداندن هرچه سریعتر وضعیت زندگی مردم به 
قبل از زمان وقوع سیاب در جنوب استان عنوان 
کرد و گفت: حدود ۹۵ درصد گل و الی از سطح 
شهر و منازل مردم این منطقه زدوده شده ضمن 
آنکه در روستاهای سیل زده نیز تقریبا وضعیت 

الیه روبی به همین  منوال است.
وی با اشاره به تقسیم بندی روستاها بین نهادهای 
مختلف در راســتای امدادرســانی، عنوان کرد: 
بخشی از این روستاها به مجموعه جبهه انقاب 
شامل بسیج، طاب، گروه های مردمی و ... و بخشی 
به سایر ارگان ها سپرده شده بود که باید از فرماندار 
منطقه پرسیده شود که چرا آن ارگان ها و نهادهایی 
که مقرر بود در منطقه در بحث امدادرســانی و 
کمک رسانی به مناطق سیل زده جنوب استان 
حضور داشته باشــند، نیامده اند! تا به روستاهای 
که تحت پوشش آنها بوده، خدمات ارایه نداده اند و 

هنوز مردم منتظر آنها هستند.
بهروز با بیان این مطلب که از زمان وقوع سیاب 
در جنوب استان کرمان ۱۰ روز گذشته، اما هنوز 
خدمت رسانی به برخی از روستاهای این منطقه 
صورت نگرفته است اضافه کرد: باوجود آنکه این 
روستاها تحت پوشــش امداد و خدمات رسانی 
سپاه نبود، اما به محض دریافت اطاعاتی که هنوز 
خدمات رسانی به این مناطق از سوی دستگاه های 
مربوطه صورت نگرفته است، کار امدادرسانی به 
این مناطق را راســا آغاز کردیم و عصر امروز نیز 
تعدادی بسته غذایی برای مردم این مناطق ارسال 

خواهیم کرد.
فرمانده بسیج دانشجویی اســتان کرمان با بیان 
اینکه خدمت رســانی مجموعه جبهه انقاب در 
منطقه سیل زده تا عادی شدن روند زندگی مردم 
این منطقه ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: حدود 
۸۰ درصد بسته های غذایی که پیش بینی توزیع 
در این منطقه شده بود را تاکنون توزیع کرده ایم 
که این بســته های غذایی اهدایی از طرف مردم، 

سپاه و مقام معظم رهبری بوده است.

برخی از مسئوالن مشکالت و شرایط مردم 
سیل زده جنوب کرمان را هنوز لمس نکرده اند

تارونه های بر آب رفته

ایرنا - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی استان کرمان به مناسبت 
روز جهانی کتاب کودک پیامی صادر کرد و خواستار اجرای 
پویش کتابخوانی خانوادگی روزهای چهاردهم هر ماه در این 

استان شد.
محمد رضا علیزاده روز پنجشنبه در پیام خود با تبریک روز 
جهانی کتاب کودک گفت: امسال  که حسب شرایط موجود، 
الزم است  تا خانواده ها با درک وظایف اجتماعی در خانه ماندن 
را تجربه کنند به استقبال روز جهانی کتاب کودک رفته ایم و 
این محدودیت ها اگرچه ناخواسته است اما می تواند لحظات 
شیرینی هم داشته باشد، مانند عنوان این روز که می شود ان را  

به یک اتفاق خوشایند در ذهن کودکان تبدیل کنیم.
وی افزود: داستان بهترین وسیله انتقال فرهنگ و حتی تجربه 
است که اگر با توجه به نیاز کودک و خواست او انجام گیرد، نتایج 
مفیدی به همراه خواهد داشت. آشنا کردن کودکان با قصه های 
اصیل ایرانی و فرهنگ دینی با کتاب و کتابخوانی عاوه بر حس 
خو. ب با هم بودن، گام بسیار مهمی برای نزدیک شدن به دنیای 

کودک است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی استان کرمان تاکید کرد: داشتن 
نسلی کتاب خوان و گسترش فرهنگ مطالعه جز با سرمایه 
گذاری بر کودکان و نوجوانان محقق نخواهد شد، بنابراین امروز 
و امسال می تواند سر آغاز حرکتی جمعی باشد تا محیط خانه را 
برای کتاب خوانی خانوادگی در روزهای چهاردهم  هر ماه آماده 
کنیم.وی ادامه داد: عاوه بر مطالعات دیگر پیشنهاد می شود که 
در چهاردهم هر ماه، خانواده ها گرد هم امده و ساعتی به کتاب 
خوانی برای کودکان و سایر اعضای خانواده اختصاص دهند،  این 
گونه می توان امید داشت که سالهای بعد، شیرینی  و حاوت  
مستمر کتابخوانی خانوادگی از تلخی خاطرات  ویروسی به اسم 

کرونا  کم کند.
علیزاده تصریح کرد: جامعه دانا، جامعه ای فعال، راستگو، صادق 
و پویاست، و دانایی جز از راه کتاب و. کتابخوانی حاصل نخواهد 
شد، بنابراین این روز را گرامی میداریم و امید واریم تا نسل 
کودک و نوجوان ما با همنشینی با کتاب، نسلی مهربان، دانا 

و توانا باشد.
روز جهانی کتاب کودک مصادف با ۲ آوریل برابر با ۱۳ فروردین 
است که به علت تاقی آن با ۱۳ نوروز، در ایران به روز ۱۴ 
فروردین موکول شده و به افتخار زادروز هانس کریستین 

اندرسن، نویسنده داستان های کودکان نامگذاری شده  است.
این روز از سال ۱۳۴۹ در ایران به رسمیت شناخته شده   و وزارت 
آموزش و پرورش در  سال  ۱۳۵۰  روز ۱۴ فروردین هر سال را روز 

جهانی کتاب کودک در ایران اعام کرده است.

گزارش
ایسنا

پویش»کتابخوانی خانوادگی 
روزهای چهاردهم هر ماه « 

اجرا می شود

شیوع ویروس کرونا، مصرف 
آب را در کرمان افزایش داد

خسارت سیل امسال به عشایر جنوب میلیاری شد

همزمانی بارش با عملیات گردافشانی تارونه های خرما، نخل داران جنوب کرمان را با مشکالتی مواجه کرده است

رئیس شورای قضائی استان کرمان در رابطه با میزان ابالغ اوراق قضایی در این استان هم گفت: ۸۴ درصد ابالغ 
اوراق قضایی استان کرمان تا پایان دی ماه به صورت الکترونیک ابالغ شده است، که این میزان در ابتدای سال 
۹۶ قریب به ۲۸ درصد بوده است.موحد با بیان اینکه درصد نرخ رسیدگی به پرونده های قضائی از ۱۰۰ درصد به 
۱۰۱ درصد افزایش یافته است، افزود:متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها در شعب دادگاه های تجدید نظر استان 
کرمان از ۱۰۶ روز به ۸۹ روز کاهش یافته است.وی خاطرنشان کرد: موجودی پرونده های پایان بهمن ۹۸ به نسبت 

ابتدای سال 7.۴۰ درصد کاهش داشته است.

اگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه پـالک 16095 فرعـی از 3968 اصلـی واقـع در 
بخـش 2 کرمـان بـه مسـاحت508/04 متـر مربـع ادرس کرمـان میـدان بیرم 
آبـاد خیابـان سـرباز کوچـه 70 مورد تقاضـای حمیده گنجعلی خانی می باشـد 
تاکنـون تحدیـد حـدود نشـده و نیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد و اعمـال تبصـره ذیـل مـاده 
15 قانـون ثبـت هـم میسـر نمـی باشـد لذا حسـب درخواسـت مالک بـه شـماره 34088 
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بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حـدود اختصاصـی منتشـر و عملیـات تحدیـدی از سـاعت 8 
صبـح روز99/2/7 در محـل شـروع و بعمـل خواهـد آمـد لذا بـه مالك یـا مالكین امالك 
مجـاور رقبـه مزبـور اخطـار می گـردد که در موعـد مقرر در ایـن اعالن در محـل وقوع ملك 
حاضـر و در صـورت عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیدی بـا معرفی مالـک انجام 
و چنانچـه کسـی نسـبت بـه حـدود و حقوقـی ارتقاقـی آن اعتراضـی داشـته باشـد طبق 
مـاده 20 قانـون ثبـت حداکثر ظـرف مـدت 30 روز پس از تنظیـم صورتمجلس تحدیدی 
اعتـراض خـود را کتبـا بـه ایـن اداره اعـالم نمایـد و ظـرف مـدت یکمـاه از تاریـخ اعـالم 
اعتـراض مهلـت دارند تـا به دادگاه صالحـه مراجعه و اقـدام به تقدیم دادخواسـت نموده 
و رسـید تقدیـم دادخواسـت را از دادگاه اخـذ و بـه ایـن اداره تسـلیم نمایند بدیهی اسـت 
پـس از مضـی مهلـت یـاد شـده و ارائه گواهـی عدم تقدیم دادخواسـت توسـط متقاضی 
ثبـت عملیـات ثبتی بنـام وی ادامـه خواهد یافـت و هیچگونـه ادعایی مسـموع نخواهد 

بـود. تاریخ انتشـار: 99/1/16
محمود مهدی زاده-رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه2کرمان
از طرف امید صاعد/م الف ۱۷۶۱

آســیب روانی ای که بعد از حادثه، فرد را درگیر خود می کند و 
اکنون جامعه ایران را به طور همه گیر، بیشتر از هر زمان دیگری 
تهدید می کند. این اختال حالتی اســت که پس از یک ضربه 
روحی پیش می آیــد. رویداد های تلخی مثــل جنگ، حوادث 
طبیعی، تصادف، شیوع بیماری و مرگ عزیزان از عمده دالیل بروز 
این اختال هستند. عایم این اختال، معموال بعد از گذشت یک 
تا ۶ ماه پس از حادثه در فرد ایجاد شده و زندگی فرد را به شدت 
تحت تاثیر خود قرار می دهد، برخی از عایم شایع این اختال، 
افســردگی، اضطراب، دردهای عضانی بدون دلیل جسمانی و 
مشکات حافظه است در بســیاری از موارد افراد درگیر، به طور 
مرتب مشغول بازسازی ذهنی، لحظاتی هستند که حادثه در آن 
رخ داده است و به طور شدیدی از تکرار آن، احساس خطر کرده و 
یک نگرانی دایمی از به خطر افتادن جان خود، خانواده و دوستان 
خویش دارند و در صورت طوالنی شدن این عایم، کنترل خود 
را از دست می دهند. توجه ویژه به ســامت روان در زمانی که 
حوادث پشت سر هم اتفاق می افتد به شدت الزم است، در صورت 
بروز عایم هم، کمک گرفتن از متخصصــان برای درمان های 
شناختی رفتاری  می تواند بسیار کمک کننده باشد،بی توجهی 
به این اختال می تواند زمینه ساز بسیاری ازبیماری های روانی 
ماندگار مانند افسردگی های شدید شود و پیش گیری و درمان 
آن، یکی از واجباتی است که افراد درگیر باید انجام دهند اما توجه 
به این نکته نیز الزم است این عایم اضطرابی پس حادثه، به طور 
معمول برای هر فردی که درگیر حادثه است، بروز می دهد و نبود 
آن غیر طبیعی است اما نکته نگران کننده، ماندگاری این عایم 
است. ماندگاری ای که اگر درمان نشود می تواند برای همه عمر 
همراه فرد باقی بماند، پس اکنون همان طور که از ویروس کرونا 
باید ترســید و رعایت کرد، باید از اختاالت روانی ای که پس از 
همه این حوادث احتمال رخ دادنش باال است نیز ترسید و فکری 

به حال پسا کرونا کرد.
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دکتر ژیواگو
دکتر ژیواگو رمانی نوشته بوریس پاسترناک است.

نام کتاب برگرفته از شخصیت اول آن -یک دکتر شاعر- 
است. کتاب داستان مردی است که عاشق دو زن است 
و این موضوع همزمان با انقاب ۱۹۱۷ روسیه و سپس 
جنگ داخلی   ۱۹۱۸-۱۹۲۰ این کشور است. درونمایه 
داستان زندگی مردی اســت که حوادث بیرونی که از 
دسترس او خارج هستند مســیر زندگیش را دگرگون 

می سازند.
در ســال ۱۹۶۵ دیوید لین از روی این کتاب فیلمی به 
همین نام ساخت و در سال ۲۰۰۵ هم در روسیه از روی 
آن یک سریال ساخته شد. نوشتن کتاب در سال ۱۹۵۶ 
پایان یافت ولی به دلیل مخالفت با سیاســت رســمی 
شوروی در آن سالها اجازه نشــر در این کشور را نیافت. 
در سال ۱۹۵۷ ناشری ایتالیای آن را در ایتالیا چاپ کرد. 

کتاب عاقبت در سال ۱۹۸۸ در روسیه به چاپ رسید.
این رمان، تاکنون سه بار توســط کامران بهمنی، علی 
اصغر خبره زاده و ســروش حبیبی به فارســی ترجمه 

شده است.
پیتر فین و پترا کووی در کتابی که با عنوان »ادبیات علیه 
استبداد« به فارســی ترجمه شده است بخش مهمی از 
زندگینامه بوریس پاسترناک را از پیش از آغاز به نوشتن 
رمان دکتر ژیواگو تا مرگ او و حوادثی که برای اطرافیان 
او پس از مرگــش رخ می دهد در یک مســتند روایی 
نوشته اند. سراســر این کتاب به روایت نوشتن و انتشار 

دکتر ژیواگو و حواشی آن اختصاص دارد.

فیلم آقای هیچ کس
-من از مردن نمیترسم

نگرانم که به اندازه ی کافی زندگی نکرده باشم

دیالوگ
هزارتو فیلمی به کارگردانی امیرحســین ترابی، نویســندگی طا معتضدی 
و تهیه کنندگی ســپهر سیفی محصول سال ۱۳۹۷ اســت. نام قبلی این فیلم 

البیرنت بوده است.

فیلم
آلبوم خراسانیات اثر شنیده نشده ای است با صدای خسرو آواز ایران، استاد محمدرضا 
شجریان و آهنگســازی زنده یاد پرویز مشــکاتیان. در این اثر که برگرفته از موسیقی 

مقامی خراسان است، از اشعار باباطاهر و ملک الشعرای بهار بهره گرفته شده است.

موسیقی

دیگر چه فرقی میکند
که کجای این جهان باشیم

دور باش
اما

نزدیک
من از نزدیک بودن های دور

 می ترسم...
احمد شاملو

عکس: مهرداد جعفری فرار از کرونا و گرفتاری 
در َمردوار

ایرنا - چندین خانوار قلعه گنجی که در روستایی به نام اردوگاه سکونت داشتند یک ماه قبل 
برای فرار از کرونا به روستای خالی از ســکنه َمردوار مهاجرت کردند اما در محاصره سیل 

بهاری قرار گرفتند.
ویروس کرونا با آوازه ای که در دنیا پیدا کرده، باعث ترس و دلهره بســیاری از مردم شد به 
گونه ای که برخی افراد مجبور شدند به روستاها و محل سکونت پیشینیان خود مهاجرت 
کنند و درواقع پس از سال ها شاهد یک مهاجرت معکوس به مناطق روستایی بودیم، کرونا 
باعث شد برخی روستاها و حتی مناطق عشایری پس از ده ها سال به محل سکونت موقت 
مردم تبدیل شوند، مردمی که شاید ۲۰ سال قبل تمامی خاطرات خود را در سکونت گاه 

دائمی اجدادشان رها کرده و به شهرها مهاجرت کرده بودند.
البته مهاجرت یکباره و بدون برنامه آنها بعضا با مشکاتی همراه شد و در جنوب استان کرمان 
ما شاهد این چالش ها بودیم، در سیل اخیر که خسارت های زیادی به این منطقه وارد کرد 
برخی از خانوارها به موقع از کمک های مردمی برخوردار نشدند و به گفته مسووالن این افراد 
همان هایی هستند که بدون هماهنگی قبلی، از ترس مبتا شدن به کرونا به کوهستان ها و 
مناطق دورافتاده پناه برده بودند و حتی فرماندار رودبار جنوب کرمان در مصاحبه اختصاصی 
با ایرنا بر این موضوع صحه گذاشت و اظهار داشت: برخی از اهالی منطقه در باغ ها و مناطق 
خارج از محدوده به صورت موقت ساکن شده بودند و همین امر باعث شد نتوانیم آنها را به 

موقع شناسایی کنیم.
محمود قانعی تصریح کرد: ساخت و سازهای خارج از طرح هادی روستایی نیز باعث کند 
شدن روند شناسایی و خدمات رسانی به برخی از خانوارهای سیل زده شد اما دولت با استفاده 
از همه ظرفیت خود، هشت مرتبه مناطق سیل زده را به صورت هوایی مورد پایش قرار داد تا 

هیچ خانواده ای از خدمات دولت و کمک های مردمی محروم نماند.
مردوار، یک روستای خالی از سکنه بود

مجید احمدی بخشدار چاه دادخدا قلعه گنج در خصوص روستای مردوار و کلیپی که اخیرا 
در مورد این روستا منتشر شده است می گوید: تعدادی از اهالی و ساکنان روستای اردوگاه 
بخش چاه دادخدای قلعه گنج در جنوب کرمان قبل از بارندگی های اخیر و حدود یک ماه 
قبل به علت شیوع کرونا از این روستا به یک منطقه خالی از سکنه به نام مردوار که در زیر 
دامنه کوه های مارز و در ِکنار دره و رودخانه ُسمسیلی رمشک قرار دارد مهاجرت کرده و به 

صورت کپرنشینی ساکن می شوند.
وی افزود: این خانوارها حدود ۴۰ تا ۵۰ خانوار هستند که به طور موقت از روستای اردوگاه 

بخش چاه دادخدا قلعه گنج به مردوار نقل مکان کرده اند.
 احمدی اضافه کرد: اهالی منطقه مردوار که در زیردامنه کوه های مارز قرار داشت حدود ۲۵ 

سال قبل به روستای اردوگاه نقل مکان کرده بودند.
وی تصریح کرد: در آن دوره عملیات پاکسازی این منطقه از شر اشرار و قاچاقچی ها برای 
ایجاد امنیت و اشتغال، به فرماندهی سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی آغاز شد و ساکنان 
مردوار به مناطق اردوگاه و ریگ آباد چاه دادخدا منتقل شدند و دولت هم زمین و موتورپمپ 

کشاورزی در اختیار آنان قرار داد.
پاسدار محمد مرادی جانشین ناحیه مقاومت بســیج قلعه گنج نیز که همراه با گروه های 
جهادی اقام غذایی به ساکنان موقت این روستا رسانده بود اظهار داشت: اهالی این روستا در 
منطقه ای نرسیده به روستای ُجهلدر ساکن بودند، حدود ۵۰ خانوار  که از روستای اردوگاه بر 
اثر شیوع بیماری کرونا نقل مکان کرده بودند و به دلیل صعب العبوری مسیر، گرفتار سیاب 
شده بودند و جهادگران بسیجی این مسیر را با تراکتور طی کرده و ۶۰ بسته مواد غذایی بین  

این اهالی توزیع کردند.
زهرا بی آزار دهیار روســتای اردوگاه نیز به خبرنگار ایرنا گفت: تعداد ۵۰ خانوار به علت در 
امان ماندن از شیوع ویروس کرونا حدود ۲۰ رو قبل از روستای اردوگاه بخش چاه دادخدا به 

کوهستان های زیردامنه مارز و روستای مردوار نقل مکان کردند.
وی ادامه داد: اهالی اردوگاه قبل از این در روستا ســکونت داشتند و االن در این روستا به 

صورت کپرنشینی اقامت می کنند.
مســعود حیدروند مدیر ملی طرح توسعه و آبادانی شهرســتان قلعه گنج هم گفت: بیش 
از یکصد بســته مواد غذایی شامل برنج و روغن، کنســرو لوبیا و مواد شوینده و بهداشتی 
و ضدعفونی از سوی بنیاد علوی با حمایت و مســاعدت گروه های جهادی همکار و ناحیه 

مقاومت بسیج در روستاهای مردوار و بُن گرو توزیع شد.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

آبشار دوساری جیرفت
در فاصله ۵ کیلومتری ضلع شرقی جادهٔ 

جیرفت به کهنوج در روستای زیبا دوساری 
واقع شده است. این روستا در زاویهٔ کوه های 
آهکی و به فاصلهٔ ۲ کیلومتری از جادهٔ اصلی 

قرار گرفته است.

کوفته گری
هنر کوفته گری یا فوالد سازی در واقع برگرفته 

از ساخت اشیای آهنی است که به صورت 
هنری توسعه یافته است. این هنر از دوره 

هخامنشیان با ساخت جنگ افزار ها و مهر ها 
رایج بوده است.

سال گذشته در چنین روزی کاغذ وطن
 به مشکالت بهداشتی،درمانی 

در کهنوج پرداخت.

جاذبه

صنایع

سال گشت

رییـس جمهـور: اگر کسـی کـه کرونـا دارد درجمع حضـور پیدا کند، مشـمول 
قانـون مجازات می شـود.

Tabnak از صفحه

سریال »نون خ« از بیست فروردین به جای سریال پایتخت از شبکه یک سیما 
پخش می شود.

kermane_no از صفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر

آوای محلی           

خونم سوحشون بََدستی َدر نََکفتوم

ُخروجی ُخونم اَصاًل َسر نََکفتوم

بسی َزدشاپشون ِک ِمث ُکناری

که موهکاموهک ای سر بَر نََکفتوم

نَِترس ای پاتََرف َکوُمون بلوچت

مون ای َچک چوکون َکنَبر نََکفتوم

اَدونِستوم که نامونی تو پُشتوم

که َخوی تَکدیر کاهوم َدر نََکفتوم

اَسوزوم َخوی چراغ ِچشمون تو

نه مو ای تَو به پیغمبر نََکفتوم

نداره بی تو لطفی َسبزواروون

که عمری بیخودی بندر نََکفتوم

سوحشون: سوختند

نکفتوم: نیفتادم

زدشاپ :کوبیدن

موهکاموهک: استوار

پاترف: تهدید

کومون:اقوام

کاهوم: محکم

تَو : تب

شاعر : ایرج انصاری فرد

         در توییتر چه می گویند؟

سرپرست جمعیت هال احمر:کرونا کمبود بودجه سازمان ملل را بحرانی  تر کرد.
هال احمر به ۲ میلیون فرد بیکار شده در بحران کرونا 

کمک می کند.

گیر افتادن صدها ایرانی در هند به دنبال گسترش کرونا


