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مدیرکل میراث فرهنگی استان:

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی جنوب:

برداشت ۲۴هزار تن محصوالت 
سردسیری در جنوب کرمان

 رونمایی از 6 نشریه کشاورزی
در جنوب کرمان

تا مدیر باشم میراث فرهنگی 
خط قرمزم است

جنوبی ها مراقب تب کریمه کنگو باشند
مدیرکل دامپزشکی جنوب کرمان از سم پاشی ۲۴۸ هزار راس دام علیه بیماری های انگلی خبر داد

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه وشهرسازی جنوب کرمان:

انتخاب محله حسین آباد به عنوان 
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 تیــر   9 یکشــنبه         519 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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قیمه ها را چرا می ریزید 
روی ماست ها جناب 

مهدی هاشمی؟

فرهاد عشوندی
یادداشت مهمان

مــا کــه تــا صبــح دیــروز خیلی های مــان 
اصــا اســم مهنــوش صادقــی را نشــنیده 
ــه ســرک کشــیدن  ــا را چــه ب ــم. م بودی
بــه زندگــی شــخصی بقیــه . آن هــم 
هاشــمی کــه  مهــدی  و  آدینــه  گاب 
ــروز  ــا دی ــان ت ــم کدام م ــا نمی دان واقع
ــه  ــر از ســتایش برای شــان ب کامــی غی

ــیم. ــرده باش کار ب
ــم  ــائل مه ــای مس ــازی ج ــای مج »فض
و خبرهــای سیاســی اســت نــه ایــن 
همیــن  فقــط  ایــن،  زرد.«  خبرهــای 
مهــدی  گفته هــای  آخــر  بخــش 
از  غافلگیرکننده تــر  شــاید  هاشــمی 
خبرهــای  کــه  اســت  شــوکی  همــه 
زندگــی خصوصــی اش در صبــح یــک 
را  اجتماعــی  شــبکه های  جمعــه،  روز 

درنوردیــد.
»ســلطان  از  کــه  هاشــمی  مهــدی 
بــا  »ضدگلولــه«  تــا  شــبان«  و 
بازی هایــش کلــی خاطــره داشــته ایم 
و همیشــه تــا حــاال کــه حوالــی ۷0 ســال 
دارد، زوجــش بــا گاب آدینــه برای مــان 
ــردم  ــه و از م ــه ای گفت ــوده جمل ــز ب عزی
ــر  خواســته در شــبکه های اجتماعــی خب
ــد  ــش نکنن ــددش را پخ زرد ازدواج مج
قلمــداد  بی اهمیــت  طــوری  را  آن  و 
ــد کــه  ــگار ایــن مــردم بودن کــرده کــه ان
ــرای تجســس وارد حریــم زندگــی اش  ب
ــاره او و آنچــه  ــا درب شــده اند. ماجــرا ام
ــی  ــدگان یعن ــه تکذیب کنن ــودش گفت خ
ــر  ــه از آن بی خب ــم آدین ــرش و خان دخت
کرده انــد،  تکذیبــش  کــه  انــد  بــوده 
ــر از  ــه کســی غی ــوده ک ــزی نب اصــا چی

ــد. ــرده باش ــازش ک ــان ب خودش
آقــای هاشــمی، زندگــی شــخصی تان 
ــت  ــان اس ــن خودت ــته و ام ــم بس حری
ــچ  ــه هی ــد ب ــه کرده ای ــه چ ــا اینک و اص
یــک از مــا ارتباطــی نــدارد کــه مــا را چــه 

ــان. ــار اندرونی ت ــتن اخب ــه دانس ب
قصــه  مثــل  حتــی  شــما  قصــه 
میتــرا  مرحــوم  و  نجفــی  محمدعلــی 
کســی  کــه  نیســت  هــم  اســتاد 
باشــد. داده  لــو  را  عکس هایــش 

ــرای  ــاره ب ــان یکب ــر جدیدت ــی همس وقت
ــان و همــه  اینکــه احتمــاال همســر اول ت
آنهایــی کــه نمی داننــد، بداننــد او کجــای 
ــی منتشــر  ــان ایســتاده، ویدئوی زندگی ت
می کنــد کــه می دانــد کل شــبکه های 
ــر  ــد، دیگ ــد نوردی ــی را درخواه اجتماع
ایــن مــردم نیســتند کــه ســرک بــه 
ــار زرد  ــا اخب ــند ی ــما می کش ــی ش زندگ
را پیگیــری می کننــد. ایــن شــما و ایــن 
همســر محترمتــان هســتید کــه همــه را 

بــه زندگی تــان فراخوانده ایــد.
ــی  ــای اخاق ــه هنجاره ــمایید ک ــن ش ای
ایــن  پــا گذاشــتید.  زیــر  را  جامعــه 
شــمایید کــه اگــر بــه ادبیــات خودمانــی 
ــم  ــان بخواهی ــتفاده در ویدئوت ــورد اس م
باشــیم،  داشــته  برای تــان  پاســخی 
ــد روی  ــا را ریخته ای ــت قیمه ه ــد گف بای
ماســت ها! قیمه هــا را چــرا می ریزیــد 
مهــدی  جنــاب  ماســت ها  روی 

هاشــمی؟

کهنوججیرفت

هوا
 و 

آب

رکورد تولید روزانه معدن مس سرچشمه شکسته شد

معدنــکاران سرچشــمه روز گذشــته موفــق شــدند 
بــا اســتخراج 30 هــزار تــن مــادۀ معدنــی، و 
ارســال 13 هــزار تــن ســنگ ســولفوری بــه 
کارخانــه تغلیــظ، رکــورد جدیــدی در تولیــد روزانــه 

ــد. ــای بگذارن ــه ج ــاژ ارســالی ب و تن
بــه گــزارش روابــط عمومــی مجتمــع مــس 
سرچشــمه، محمدرضــا کارگــر دیانتــی مدیــر 
ــت:  ــر گف ــن خب ــام ای ــا اع ــدن سرچشــمه ب مع

رکــورد قبلــی ارســال ســنگ ســولفوری مربــوط به 
ســوم اردیبهشــت ســال 96 و بــه میــزان 12 هــزار 
و 500 تــن بــود و همــکاران ســختکوش مــا موفــق 
شــدند روز پنجــم تیرمــاه امســال، رکــورد 13 هــزار 
ــدن  ــر مع ــه در عم ــانند ک ــت برس ــه ثب ــن را ب ت
سرچشــمه بــی ســابقه بــوده اســت.کارگر دیانتــی 
ــر  ــف ناپذی ــاش وص ــون ت ــق را مدی ــن توفی ای
همــکاران خــود در امــور معــدن سرچشــمه و 

برنامــه ریــزی دقیــق اســتخراج دانســت و گفــت: 
پایــش لحظــه بــه لحظــه تجهیــزات و جبهه هــای 
 کاری و مســیرها و همچنیــن پوشــش کامــل 
ــتفادۀ  ــرای اس ــولفور ب ــنگ س ــال س ــیر ارس مس
ــه و  ــکن اولی ــنگ ش ــت س ــری از ظرفی حداکث
انتقــال مــواد، در ثبــت ایــن رکــورد نقش اساســی 

داشــته اســت.
مدیــر معــدن مــس سرچشــمه افــزود: هــر رکورد 
تولیــد، بــا خود محــک زدن تــوان نیروی انســانی، 
برنامه ریــزی  و  گــروه کارشناســی، مهندســی 
اســتخراج، تجهیــزات موجــود بارگیــری و حمــل، 
گــروه تعمیــرات و نگهــداری معــدن را در شــرایط 
ــه همــراه دارد و سیســتم خردایــش و  ــم ب تحری
انتقــال مــواد را بــه لحــاظ گلوگاهــی مــورد محــک 

ــد. ــرار می ده ــدی ق ج
ــی از اجــرای طــرح آزمایشــی رکاب  ــر دیانت کارگ
بــه رکاب در معــدن سرچشــمه خبــر داد و گفــت: 
ــع  ــرای شناســایی مناب ــه زودی ایــن طــرح را ب ب
مــورد نیــاز، موانــع پیــش روی تولیــد پایــدار و باال 
ُبــردن بهــره وری بــا اســتفادۀ حداکثــری از نــاوگان 

موجــود اجــرا خواهیــم کــرد.
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نوبت دوم

فراخوان- شماره  98-5 /پ
اداره كل نوسـازي مـدارس اسـتان كرمان  در اجراي آييـن نامه اجرايي بند ج ماده 1۲ قانون برگزاري مناقصـات  در نظر دارد  

انجـام پـروژه های به شـرح ذیل را از طریق مناقصه عمومی  فشـرده یـک مرحله ای ،  به پیمانکاران متقاضـی دارای گواهینامه 
معتبـر  واگـذار  نمايـد. لـذا از واجدیـن شـرایط دعوت ميشـود از تاريخ چاپ فراخوان نوبت اول به مدت سـه  روز به  سـامانه سـتاد 
ایـران جهـت دریافـت اسـناد و شـرکت در مناقصـه  مراجعـه نماینـد روش ارزیابی پروژه ها سـاده و حـد اقل امتیاز ۸0 می باشـد.

حضور شـرکتهایی که سـهامداران آن دارای سـهام یا عضو هیات مدیره مشـترک با شـرکت های دیگر می باشـند ممنوع اسـت.

برآورد اولیه پروژه
میلیون ریال

اعتبار 
مبلغ ضمانت نامه فرایند وضعیت اعتباریشماره طرحمیلیون ریال

ارجاع کار میلیون ریال

تعمیرات اساسی سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی 

استان کرمان
415نقدی829660001002054/031

تکمیل سردرب و محوطه 
سازی  مدیریت بحران 

استان کرمان
520نقدی10385۷0001002054/024
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ــه  ــتین هفت ــران، در نخس ــورس ته ــی ب ــای کرمان نماده
ــتند. ــدی داش ــد روبه رش ــاه 98 رون ــر م تی

ســیمان کرمــان بــدون تغییــر چندانــی نســبت بــه هفتــه 
پیش تــر در بــازه قیمتــی 4281 تــا 4۷05 ریــال معاملــه 
ــه  ــبت ب ــی نس ــش 169 ریال ــا افزای ــاد ب ــن نم ــد. ای ش
ــه عنــوان آخریــن  هفتــه قبــل قیمــت 4648 ریــال را ب

قیمــت روز چهارشــنبه خــود ثبــت کــرد.
فباهنــر، ایــن هفتــه در بــازه قیمتــی 8125 – 8400 
ــا قیمــت  ــش ب ــال افزای ــه شــد و پــس از 23 ری معامل
82۷9 ریــال بــه اســتقبال تعطیــات پایــان هفتــه رفــت.

هلدینــگ صنایــع معدنــی خاورمیانــه، میدکــو طــی 
هفتــه گذشــته در بــازه ی قیمتــی 3820 – 4490 ریالــی 
ــی،  ــش 581 ریال ــا افزای ــز ب ــو نی ــد. میدک ــه ش معامل
ــه  ــود ب ــت خ ــن قیم ــوان آخری ــه عن ــال را ب 4446 ری

ــانید. ــت رس ثب
ســهام گــروه صنعتــی بــارز طــی هفتــه کاری گذشــته، در 
بــازه ی کوتــاه 5340 – 5650 ریــال معاملــه شــد. 55۷5 
ریــال آخریــن قیمــت پکرمــان در روز چهارشــنبه بــود کــه 
ــر  ــه هفتــه پیش ت ــال افزایــش نســبت ب پــس از 69 ری

ثبــت شــد.
قیمت هــای  خــودرو،  شــرکت کرمــان  معامله گــران 
ــوان  ــه عن ــاد ب ــن نم ــرای ای ــال را ب ــا 1۷۷4 ری 1۷00 ت
ــد. خکرمــان در آخریــن روز  ــازه ی هفتگــی ثبــت کردن ب

ــه  ــه هفت ــبت ب ــش نس ــال افزای ــا 84 ری ــه ب کاری هفت
ــت  ــن قیم ــوان آخری ــه عن ــال را ب ــر، 1۷64 ری پیش ت

ــرد. ــت ک خــود ثب
امــا شــرکت صنعــت و معــدن گل گهــر ســیرجان پیــش 
از متوقــف شــدن نمــادش جهــت برگــزاری مجمــع 
عــادی ســاالنه، در بــازه قیمتــی ۷21۷ – ۷916 ریــال در 
بــازار اول بــورس تهــران معاملــه شــد. کگل بــا افزایــش 
583 ریالــی ۷833 ریــال را بــه عنــوان آخریــن قیمــت 

روز چهارشــنبه خــود بــه ثبــت رســاند. 
کگل توانســته در عملکــرد ١٢ ماهــه ســال ٩٧ بــه ســود 
١٢٢ تومانــی بــه ازای هــر ســهم دســت یابــد؛ ســودی که 
ــه نســبت دوره مشــابه ســال قبــل رشــد قابــل توجــه  ب
١٠٨ درصــدی داشــته اســت. رشــد ٧٩ درصــدی ســود 
عملیاتــی و رشــد ٢٣٠٠ درصــدی درآمدهــای متفرقــه از 
عوامــل اصلــی جهــش ســود گل گهــر بــه شــمار مــی رود.

دیگــر شــرکت کرمانــی گــروه معــدن، ســنگ آهــن 
ریــال   16890 تــا   14001 قیمتــی  بــازه  در  گهرزمیــن 
معاملــه شــد. 1629۷ ریــال آخریــن قیمــت کگهــر در روز 

ــود. ــنبه ب چهارش
ــازار  ــه گذشــته شــاخص کل ب ــن روز کاری هفت در آخری
ــش داشــت  ــزار و 698 واحــد افزای ــران 13ه ــورس ته ب
کــه در نهایــت ایــن شــاخص بــه رقــم 248 هــزار و 5۷۷ 

واحــد رســید.

نگاهی بر نمادهای کرمانی بورس 
در هفته ای که گذشت

به چند نیرو ساده ونیمه ماهرو نصاب حرفه ای 
باابزار جهت کاردر کارگاه ام دی اف نیازمندیم.

آگهی استخدام
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معـاون امـور هنـری و سـینمایی اداره کل فرهنـگ و 
ارشـاد اسـامی اسـتان کرمان گفت: در اسـتان کرمان 
شهرسـتان  در  دارد کـه  وجـود  فعـال  سـینمای   13
دارای سـالن  زرنـد و سـیرجان  انـار،  هـای کرمـان، 
سـینمایی و در شهرسـتان هـای شـهربابک، فهـرج، 
دارد. وجـود  سـیار  سـینمای  نرماشـیر  و  ریـگان 

وحیـد  دانـا؛  راه  رسـانی  اطـاع  شـبکه  بـه گـزارش 
اداره  سـینمایی  و  هنـری  امـور  معـاون  محمـدی 
در  اسـتان کرمـان  اسـامی  ارشـاد  و  فرهنـگ  کل 
گفتگـو بـا خبرنـگار راه آرمـان بـا اشـاره به ایـن که در 
شـهر کرمـان 4 سـینمای فعـال وجـود دارد افـزود: 
سـالن  و  شهرتماشـا  آسـیا،  مهتـاب،  سـینماهای 
سـینمایی هتـل پـارس در شـهر کرمـان وجـود دارند.
کرمـان اسـتان  در  فعـال  سـینمای   13 وجـود 

وی گفت : در اسـتان کرمان 13 سـینمای فعال وجود 
دارد که در شهرسـتان های کرمان، انار، زرند وسیرجان 
دارای سالن سینمایی و در شهرستان های شهربابک، 
فهـرج، ریگان و نرماشـیر سـینمای سـیار وجـود دارد.

اداره کل فرهنـگ  امـور هنـری و سـینمایی  معـاون 
و ارشـاد اسـامی اسـتان کرمـان بـا بیـان ایـن کـه 
پخـش  نیـز  انـار  و  کوهبنـان  هـای  شهرسـتان  در 
نشـان  خاطـر  شـود؛  مـی  انجـام  فیلـم  نمایـش 
کـرد: خوشـبختانه در کشـور سـطح تقاضـا مـردم و 
برخـورداری از سـینماها بـاال رفتـه اسـت و ایـن را در 
آمـار مراجعـه مردم به سـینماها مشـاهده مـی کنیم .

محمـدی بیـان کـرد: اسـتان کرمـان جـزوء اسـتان 
پرفـروش  فیلـم هـای  بیشـترین  اسـت کـه  هایـی 
اسـتقبال  و  کنـد  مـی  اکـران  سـینماها  در  را 
از آن هـا توسـط مـردم صـورت مـی گیـرد. خوبـی 
سـیر صعـودی اسـتقبال مـردم از سـینماهای کرمـان

وی بـا بیـان ایـن کـه در این سـال ها اسـتقبال مردم 
از سـینماها سـیر صعودی داشـته اسـت، افـزود: این 
موضـوع امیدبخـش اسـت و مـا درخواسـت هایـی 
مبنـی بـر افزایـش سـالن هـای سـینمایی در کرمـان 
داده ایـم کـه در احـداث دو بـرج تجـاری در کرمـان 
پیـش بینـی سـالن سـینما صـورت گرفتـه اسـت .

معـاون امـور هنـری و سـینمایی اداره کل فرهنـگ و 
ارشـاد اسـامی اسـتان در رابطـه با قیمـت بلیت های 
سـینما توضیـح داد: بـا توجـه بـه افزایـش کاالهـای 
مختلف بلیت های سـینما نیز افزایش قیمت داشـته 
انـد امـا ایـن افزایـش قیمـت چنـدان نبـوده اسـت.

بلیت سـینما سـه شـنبه هـا نیـم بهاسـت/ راه اندازی 
کرمـان در  جـوان  سـینما  انجمـن  نمایندگـی  دو 

محمـدی ادامـه داد: طبـق قانـون و مقـررات قیمـت 
بلیـت سـینماها در سـه شـنبه هـا نیـم بها می باشـد 
و بایسـتی سـینماها رعایـت کننـد امـا اگر سـه شـنبه 
قیمـت  دیگـر  باشـد  تعطیـل  روز  بـا  مصـادف  هـا 
مقـررات  و  قانـون  نیسـت؛این  بهـا  نیـم  هـا  بلیـت 
سینماهاسـت. از  مـردم  بیشـتر  برخـورداری  بـرای 

کرمـان  سـینماهای  از  برخـی  داشـت:  عنـوان  وی 
در برابـر ایـن نیـم بهایـی بلیـت سـه شـنبه هـا بهانـه 
چـون  و  نیسـت  پذیـر  توجیـح  داشـتند کـه  هایـی 
بایـد  اسـت  نامـه  بخـش  بلیـت  بهایـی  نیـم  ایـن 
حتمـا بـه آن عمـل کننـد و راه گریـزی وجـود نـدارد .

معـاون امـور هنـری و سـینمایی اداره کل فرهنـگ و 
ارشـاد اسـامی اسـتان افـزود: بـر اسـاس تفاهـم بـا 
معـاون سـینمایی، فنـی و بصـری وزارت خانـه اکران 
فیلـم هـای گـروه هنـر و تجربـه را در کرمـان داشـته 
ایـم و در سـال جـاری نیـز اسـتقرار چنـد سـینمای 
سـیار را در شهرسـتان هـای جنوبـی پیـش بینی کرده 
ایـم و همچنیـن بایـد دو نمایندگـی انجمـن سـینما 
جـوان در اسـتان )زرنـد و سـیرجان(راه اندازی شـود.

بازسـازی  و  تجهیـز  بـا  رابطـه  در  محمـدی 
جـاری  سـال  کـرد:  بیـان  اسـتان  سـینماهای 
را  اسـتان  سـینماهای  بازسـازی  و  تجهیـز  دسـتور 
در دسـتور کار داریـم و در سـال گذشـته نیـز تمامـی 
سـینماهای شـهر کرمـان در بخـش نمایـش فیلـم 
. شـدند  مجهـز  دیجیتـال  لیـزری  سیسـتم  بـه 
سـینمایی حـوزه  در  گانـه  سـه  سیاسـت 

وی بـا اشـاره به ایـن که امروزه توسـعه بومی اسـتان 
نیازمنـد طـرح و برنامـه فرهنگـی و اقتصـادی اسـت، 
ابـراز داشـت:  سیاسـت ما در حوزه سـینمایی بر سـه 
محـور سـالن خوب، اکـران خوب و فیلم خوب اسـت 
و در کرمـان 4 سـالن سـینمایی فعـال وجـود دارد که 
در سـالهای اخیـر نیـز بـر روی آن هـا کار تعمیـرات و 
تجهیـزات صورت گرفته اسـت و برنامه ریزی شـده تا 
هر سـاله در حوزه سـالن خوب ظرفیت خوبی داشـته 
باشـیم کـه نیازمنـد طـرح و ایده های خوب هسـتیم.

اداره کل فرهنـگ  امـور هنـری و سـینمایی  معـاون 
و ارشـاد اسـامی اسـتان بیـان کـرد: سـینما چرخـه 
اقتصـادی  هـای  بنـگاه  بنابرایـن  دارد  اقتصـادی 
دهنـد  انجـام مـی  زیـادی  تبلیغـات  کرمـان کـه  در 
اسـتان  در  بیاینـد؛  میـدان  بـه  زمینـه  ایـن  در  بایـد 
دارد  وجـود  تجربـه خوبـی  بـا  و  فعـال  سـینماگران 
سـرمایه  بـا  را  خـود  هـای  فیلـم  تواننـد  مـی  کـه 
گـذاری تولیـد کننـد و امیدواریـم ایـن فیلـم هـا بـا 
محـور کرمـان و معرفـی فرهنـگ غنـی کرمان باشـد.

رییـس اداره ورزش و جوانـان شهرسـتان جیرفـت از کسـب 
سـهمیه رقابت های 2020 توکیو توسـط ورزشـکار این شهرستان 
خبـر داد و گفـت: سـعید افـروز در رقابـت هـای دو میدانـی 
قهرمانـی کشـور در تهـران موفـق بـه کسـب سـهمیه شـد.علی 
معاضـدی  در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا افـزود: ورزشـکار 
جیرفتـی در ایـن مسـابقات بـا پرتاب نیـزه ای به مسـافت 35 
متـر و 64 سـانتیمتر، حضور خـود را در رقابت هـای 2020 توکیو 
قطعـی کرد.مربـی ایـن ورزشـکار جیرفتـی گفت: سـعید افروز 
جـوان شایسـته اهل بخش اسـفندقه در مسـابقات دو میدانی 
قهرمانـی کشـور، انتخابـی رقابـت هـای 2020 توکیـو موفـق بـه 
کسـب مقام در بخش پرتاب نیزه شـد.مهدی شـاهرخی افزود: 
سـطح ایـن مسـابقات بسـیار باال بـود زیرا تمـام برتریـن های 

کشـور در ایـن مسـابقات حضور داشـتند.
وی بـا اعـام اینکه در رقابت های المپیک و پـارا ُالمپیک 2016، 
یکـی از ورزشـکاران کشـورهای خارجـی بـا پرتـاب وزنـه ای بـه 
مسـافت 35 متر و 40 سـانتیمتر مقام نخسـت جهان را کسب 
کرد، تصریح کرد: طی چهار سـال گذشـته نیز ورزشـکار دیگری 
با مسـافت 36 متر و 40 سـانتیمتر رکورد جهان را در دست دارد.

شـاهرخی ادامـه داد: هـم اکنون سـعید افـروز با مسـافت 35 
متـر و 64 سـانتی متـر پـس از ورزشـکار ذکر شـده، بر سـکوی 
جهان ایسـتاده اسـت.این مربـی تصریح کرد: ایـن اتفاق بزرگ 
بـرای نخسـتین بـار در تاریـخ ورزش دوومیدانی اسـتان کرمان 

رشـته پرتـاب نیـزه )در قسـمت میدانی( رخ مـی دهد.
شـاهرخی گفـت: در حـال حاضر مـدال نقره پاراُالمپیک سـعید 
افـروز بـا ایـن پرتابـی کـه انجـام داد، قطعـی اسـت و وی برای 
کسـب مـدال طا طی یـک و نیم سـال آینده تمریـن می کند.

هدفم کسب مقام قهرمانی جهان است
جـوان جیرفتـی و قهرمـان کشـور نیـز با تقدیـر از مربیـان خود 
مهـدی و محسـن شـاهرخی گفـت: امیـدوارم بتوانـم در رقابت 
هـای پاراُالمپیـک 2020 توکیو موفق به کسـب سـکوی نخسـت 
شوم.سـعید افـروز افـزود: تمـام تـوان خـود را برای کسـب این 

عنـوان بـه کار خواهـم گرفت.

پیش بینی استقرار 
چندسینمای سیار 

در جنوب کرمان

ورزشکار جیرفتی 
سهمیه ۲0۲0 توکیو 

 را به دست آورد
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برداشت ۲۴هزار تن محصوالت 
سردسیری در جنوب کرمان 

سازمان میراث فرهنگی میدانی 
برای تعویض مدیران شده است 

انتخاب محله حسین آباد به عنوان 
پایلوت باز آفرینی شهری کهنوج 

معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی 
ســازمان جهادکشــاورزی جنوب 
پیش بینــی  گفــت:  کرمــان 
ــن  ــش از 24 هزارت ــود بی می ش
در  باغــی سردســیری  انــواع محصــوالت 
ــازار عرضــه  ــه ب ــان برداشــت و ب ــوب کرم جن

ــود.  ش
بــه گــزارش خبرنــگار  گــروه اســتان های 
کرمــان،  از  جــوان  خبرنــگاران  باشــگاه 
محمدرضــا ســاردویی معــاون بهبــود تولیدات 
ــوب  ــاورزی جن ــاد کش ــازمان جه ــی س گیاه
کرمــان گفــت: حــدود ۷ هــزار هکتــار از 
باغــات جنــوب کرمــان بــه کشــت محصــوالت 
سردســیری اختصــاص یافتــه اســت.وی 
ــوب  ــیری جن ــات سردس ــب باغ ــزود: غال اف
هلــو، گیــاس،  زردآلــو،  شــامل  کرمــان 

و  بــادام  آلبالــو،  ســیب، گابــی،  گــردو، 
پســته هســتند. ســاردویی تصریــح کــرد: 
ــیری  ــوالت سردس ــت محص ــات برداش عملی
منطقــه جنــوب کرمــان از نیمــه دوم خــرداد 
ســال جــاری آغــاز و تــا اواســط آبــان ادامــه 
جیرفــت  شهرســتان های  اقلیــم  دارد.وی 
ــفندقه و  ــارز، اس ــش جبالب ــاد )بخ و عنبرآب
ســاردوییه( را مناســب بــرای کشــت و کار 
ــوب  ــیری در جن ــان سردس ــعه درخت و توس
ــی می شــود  ــش بین ــرد. پی ــام ک ــان اع کرم
ــزار  ــر 24 ه ــغ ب ــات بال ــن باغ ــطح ای از س
تــن انــواع محصــول ســالم تولیــد و بــه 
و  شهرســتان  داخلــی  مصــرف  بازار هــای 
اســتان های همجــوار از جملــه سیســتان 
بلوچســتان، هرمــزگان، شــمال کرمــان و 

ســایر اســتان های کشــور ارســال شــود.

جیرفــت  مــردم  نماینــده 
از  انتقــاد  بــا  عنبرآبــاد  و 
فرهنگــی  میــراث  ســازمان 
ــازمان  ــن س ــت: ای ــور گف کش
ــده  ــران ش ــض مدی ــرای تعوی ــی ب میدان
مهــر،  خبرنــگار  گــزارش  بــه  اســت. 
شــورای  جلســه  در  کمالی پــور  یحیــی 
خصوصــی  بخــش  و  دولــت  گفتگــوی 
ســازمان  متأســفانه  داشــت:  بیــان 
تعطیــل  کشــور  گردشــگردی  میــراث 
اســت ایــن مســاله و بــه اســتان های 

دیگــر هــم ســرایت کــرده اســت.
ــت  ــوان گف ــرأت می ت ــه ج ــزود: ب وی اف
ــا  ــری و ده ه ــه کارب ــه 10 جلس ــک ب نزدی
ــتیم  ــی داش ــش خصوص ــرمایه گذار بخ س
فضاهــای  توســعه  خصــوص  در  کــه 

ــا  ــد ام ــه دادن ــرح و برنام ــگری ط گردش
میــراث فرهنگــی کشــور حاضــر نشــد 
ــد  ــوش کنن ــا گ ــای آنه ــه حرف ه ــی ب حت
از طرفــی میــراث فرهنگــی میدانــی  و 

ــت. ــده اس ــران ش ــض مدی ــرای تعوی ب
نماینــده مــردم جیرفــت و عنبرآبــاد در 
 40 اســامی گفــت:  شــورای  مجلــس 
ــددی  ــران متع ــاب مدی ــد از انق ســال بع
مشــکاتی  دچــار  اکثــرًا  و  آمده انــد 
ــه در  ــت ک ــن اس ــت آن ای ــده اند و عل ش
کشــور مدیریتــی در جهــت ســاماندهی 

ــدارد. ــود ن ــوع وج ــن موض ای
ســازمان  منتظــر  اگــر  کمالــی گفــت: 
هســتند کــه  فرهنگــی کشــور  میــراث 
بیهــوده  انتظــار  ایــن  بیایــد  پــای کار 

اســت.

در اولیــن جلســه بازآفرینــی 
کهنــوج  شهرســتان  شــهری 
بــه  آبــاد  حســین  محلــه 
بازآفرینــی  پایلــوت  عنــوان 
شــهری انتخــاب شــد. بــه گــزارش پایــگاه 
ــل  ــه نق ــازی ب ــری وزارت راه و شهرس خب
از اداره ارتباطــات و اطاع رســانی اداره کل 
راه و شــهر ســازی جنــوب کرمــان، محمــد 
رضــا کــرد ســاردویی پــس از بازدیــد از 
ــوج اعــام  ــه هــای قدیمــی شــهر کهن محل
کــرد: از5 محلــه حیدرآبــاد، حســین آبــاد، 
ــه  ــه، آزادگان  محل ــه کهن ــاد، قلع ــر آب ناص
حســین آباد بــه عنــوان پایلــوت ایــن طــرح 
انتخــاب شــد .معاون مســکن و ســاختمان 
اداره کل راه وشهرســازی جنــوب کرمــان 
ــدف  ــا ه ــاه ب ــات هرم ــن جلس ــت: ای گف

ــوج  ــهر کهن ــم ش ــای قدی ــی بافت ه بررس
ــا همــکاری شــهرداری ســایر  تشــکیل، و ب
آبــاد  نظیــر نخلســتان ،حیــدر  محــات 
مرکــزی و خصیلــی بــا نظــر مشــاوربه 
ــه خواهــد  ــی شــهری اضاف طــرح بازآفرین
امیــدواری  ابــراز  همچنیــن،  شــد.وی 
ــرح  ــن ط ــه ای ــه ب ــهیاتی ک ــا تس ــرد ب ک
زمینــه  بتوانیــم  شــده  داده  اختصــاص 
اســتقبال مــردم ازبــاز آفرینــی شــهری 
شــهری  بازآفرینــی  آوریــم.  فراهــم  را 
نگــرش و اقداماتــی جامــع و یکپارچــه 
ــه ی  ــهری منطق ــکات ش ــل مش ــرای ح ب
نهایــت  در  اســت کــه  عملیــات  هــدف 
ــادی،  ــداری اقتص ــرفت پای ــک پیش ــه ی ب
کالبــدی، اجتماعــی و محیطــی خواهــد 

انجامیــد.

ــا رمــز  ــا حــرم ب ــاده روی حــرم ت  کاروان پی
شــهید گلشــنی بدعتــی زیبــا از عاشــقان اهل 
ــن  ــه ای ــا ب ــوب کرمــان اســت ت بیــت در جن
بهانــه تجدیــد میثاقــی بــا آرمان هــای شــهدا 
در جــوار حــرم مطهــر امــام رضــا )ع( داشــته 
ــاله در  ــر س ــا، ه ــزارش ایرن ــه گ ــند. ب باش
آســتانه دهــه کرامــت کاروان پیــاده روی حرم 
تــا حــرم شــهید گلشــنی حرکــت خــود را از 
بخــش مردهــک عنبرآبــاد به ســمت مشــهد 
مقــدس آغــاز می کنــد و امــروز ایــن حرکــت 
ــوب  ــگ در جن ــک فرهن ــه ی ــل ب ــا تبدی زیب
ــور  ــی تص ــاید برخ ــت، ش ــده اس ــان ش کرم
ــای  ــی فعالیت ه ــه کنون ــه در جامع ــد ک کنن
ایــن چنینــی بــا توجــه بــه رشــد تکنولــوژی 
ــی و  ــبکه های اجتماع ــواع ش ــش ان و پیدای
ــا  ــده ام ــر ش ــتخوش تغیی ــواره ای، دس ماه
هنــوز هســتند مردمانــی بــا اعتقــادات قــوی 
فرآمــوش  از  پوالدیــن کــه  اراده هــای  و 
ــد  ــری کنن ــنت ها جلوگی ــا و س ــدن باوره ش
و می تــوان ادعــا کــرد کــه ایــن حرکــت 
فرهنگــی، نقــش مهمــی در تقویــت باورهــای 

ــردم دارد. ــی م مذهب

فعالیت های مذهبی و فرهنگی 
حمایت می شوند

سرپرســت فرمانــداری عنبرآبــاد گفــت: از 
فعالیت هــای مذهبــی و فرهنگــی مــردم 
دشــمن  کــه  چــرا  می کنیــم  حمایــت 

ــن  ــردن ای ــگ ک ــم رن ــال ک ــه دنب ــروز ب ام
ارزش هاســت.محمود رِبیســی افزود: دشــمن 
بــه دنبــال فریــب نســل جــوان و دوری ایــن 
نســل از برنامه هــای مذهبــی و فرهنگــی 
ــه هوشــیار  ــد در ایــن زمین اســت و همــه بای
باشــند تــا در نقشــه دشــمن گرفتــار نشــوند.

وی بیــان کــرد: تقویــت اعتقــادات مذهبــی در 
جامعــه نقــش اساســی در اســتحکام بنیــان 
خانواده هــا دارد و بایــد ایــن مهــم بــه صــورت 
ویــژه مــورد توجــه قــرار گیرد.سرپرســت 
فرمانــداری عنبرآبــاد بــا تبییــن اهمیــت 
ــی  ــی و عقیدت ــائل دین ــردن مس ــه ک نهادین
جــوان،  زوج هــای  بیــن  و  خانواده هــا  در 
ــی  ــف فرهنگ ــتگاه های مختل ــکاری دس هم
ــد  ــورد تاکی ــن خصــوص را م و تبلیغــی در ای
قــرارداد و گفــت: بــر اســاس مطالعــات انجام 
شــده، خانواده هــای پایبنــد بــه مســائل 
مذهبــی دارای دوام بهتر و بیشــتری هســتند.

وی ضمــن قدردانــی از مســئوالن کاروان حــرم 
تــا حــرم شــهید گلشــنی، اظهــار داشــت: ایــن 
فعالیت هــای فرهنگــی بایــد تقویــت و در 
بیــن نســل جــوان نهادینــه شــوند.آغاز حرکت 
چهارمیــن کاروان حــرم تــا حــرم شــهید 
مســوول کاروان حــرم تا حرم شــهید گلشــنی 
هــم از آغــاز حرکــت چهارمیــن کاروان حــرم تا 
حــرم شــهید گلشــنی خبــر داد و گفــت: ایــن 
کاروان از مرقــد ســید عبــدهللا نــورک بخــش 

جبالبــارز جنوبــی شهرســتان عنبرآبــاد تا حرم 
ــد. ــاده روی می کن ــا )ع( پی ــام رض ــر ام مطه

ــاده روی  ــزود: کاروان پی ــنی اف ــلم گلش مس
حــرم تــا حــرم عنبرآبــاد بایــد مســیر بیــش 
از یکهــزار کیلومتــری را طــی کنــد تــا بــه حــرم 
علی بن موســی الرضا )ع( برســد لــذا ایــن 
کاروان در مــدت زمــان کمتــر از یــک مــاه ایــن 
ــک  ــهردار مرده ــی می کند.ش ــافت را ط مس
اظهــار داشــت: طبــق برنامه ریزی هــای انجــام 
شــده امیدواریــم کــه ایــن کاروان همزمــان بــا 
ــدس  ــه مشــهد مق ــام رضــا )ع( ب ــاد ام می
برســد.وی بیــان کــرد: کاروان 50 نفــره شــهید 
ــردم و مســئوالن  ــرم م ــه گ ــا بدرق گلشــنی ب
حرکــت خــود را از مرقــد مطهــر ســیدعبدهللا 
ــی شهرســتان  ــارز جنوب ــورک بخــش جبالب ن

عنبرآبــاد آغــاز کــرد.
فرزنــد شــهید گلشــنی بــا بیــان اینکــه 
اســتقبال خوبــی از کاروان پیــاده روی حــرم تا 
حــرم شــده اســت، گفــت: تعــدادی از مــردم 

بــا دیــدن ایــن شــور تقاضــای ملحــق شــدن 
بــه کاروان را داشــتند و احتمــال مــی رود 
ــان افزایــش چشــمگیری  کــه تعــداد کاروانی
داشــته باشد.عشــق بــه والیــت گرمــا و 
ســختی نمی شناسدسرپرســت کاروان حــرم 
تــا حــرم شــهید گلشــنی گفــت: اعضــای ایــن 
کاروان بــا عشــق بــه والیــت، گرمــا و ســختی 
ــود  ــی خ ــود اصل ــرده و مقص ــاد ب راه را از ی
مــی رســند.حمید آزادی افــزود: اعضــای 
ــا تاســی از شــهید گلشــنی در  ایــن کاروان ب
مســیر والیــت حرکــت می کننــد لــذا حرکــت 
نمادیــن حــرم تــا حــرم نوعــی تجدیــد میثاق 
بــا آرمان هــای والیــت و شــهادت اســت.

ســردار شــهید محمــد گلشــنی در تاریــخ 20 
دیمــاه ســال 65 بــا اصابــت بمــب آتــش زای 
دشــمن بــه شــهادت رســید و پیکــر مطهرش 
ــان  ــر از همرزم ــن دیگ ــد ت ــراه چن ــه هم ب
شــهیدش پــس از تشــییع، در گلــزار شــهدای 

ــه خــاک ســپرده شــد. ــاد ب عنبرآب

بـا توجـه بـه این کـه در جنـوب کرمان بـا بحران 
آب مواجه هسـتیم بنابراین کاشت گل محمدی 
بـه عنـوان گیاهـی بـا نیـاز آبـی کـم، مـی توانـد 
جایگزیـن مناسـبی بـرای کاشـت گیاهـان بـا 
مصـرف باالی آب باشـد.خبرگزاری شبسـتان - 
جنـوب کرمـان: گل محمـدی از جملـه گیاهانی 
اسـت که در برخی از اسـتان های کشـور کشـت 
مـی شـود، نیـاز آبـی آن کـم  و دوره گلدهی این 
گیـاه، کوتـاه اسـت و در سـال نیـز یـک بـار گل 

مـی دهد.
بـه علت نیـاز آبی کم این محصول، مـی توان در 
جهـت اصاح الگوی کشـت و اسـتفاده بهینه از 
آب اقدام به کاشـت گل محمدی کرد.از سـالیان 
و گیاهـان  عرقیـات  از  اسـتفاده  تاکنـون  دراز 
دارویـی در بیـن مـردم ایـران رواج دارد و گل 
محمـدی یکـی از گیاهـان دارویـی اسـت که به 
اشـکال مختلف همچون گاب، اسانس، گلبرگ 
و غنچه خشـک شـده اسـتفاده می شـود و در 
صنایع دارویی، عطر سـازی، بهداشـتی، آرایشـی 

پیاده از حرم تا حرم 
با رمز شهید گلشنی عنبرآباد
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بــا آمــدن فصــل گرمــا حشــرات مــوذی نیــز ســر و 
ــواع و اقســام بیماری هــای  ــدا می شــود و ان کله شــان پی
می  آورنــد  همــراه  بــه  خــود  بــا  نیــز  را  مســری 
تــب کریمــه کنگــو  بیمــاری  شــیوع  احتمــال  البتــه 
در ایــن زمــان نیــز وجــود دارد. ایــن فصــل همیشــه 
دامــی  انگلــی  بیماری هــای  زیادشــدن  بــرای  علتــی 
بــوده کــه در صــورت نبــود فعالیت هــای پیشــگیرانه 
خواهیــم  دام  بخــش  در  ناگــواری  عواقــب  شــاهد 
بــود بــه گفتــه کارشناســان دامپزشــکی، فصــل گرمــا 
ــه،  ــه کن ــاد حشــرات از جمل ــال شــدن و ازدی موجــب فع
کک، پشــه، مگــس و ســایر حشــرات مــوذی شــده 
غیــر  و  مشــترک  دامــی  بیماری هــای  از  بســیاری  و 
ــزی  ــب خونری ــاز، ت ــکین، می ــی اس ــر لمپ ــترک نظی مش
ــوز  ــوز، بابزی ــب ســه روزه، تیلری ــو، ت ــه کنگ ــده کریم دهن
ایــن حشــرات منتقــل می شــوند. توســط  و ســالک 

اجرای عملیات سم پاشــی جایگاه های 
نگهداری دام در جنوب کرمان

سم پاشــی  از  کرمــان  جنــوب  دامپزشــکی  مدیــرکل 
248 هــزار راس دام علیــه بیماری هــای انگلــی خبــر 
ــات  ــا عملی ــل گرم ــروع فص ــا ش ــاالنه ب ــت: س داد و گف
روی  و  دام هــا  نگهــداری  جایگاه هــای  سم پاشــی 
ــی  ــای انگل ــا بیماری ه ــارزه ب ــدف مب ــا ه ــا، ب ــدن آنه ب
اکیپ هــای  توســط  کرمــان  جنــوب  در  ویروســی  و 
می شــود. آغــاز  دولتــی  بخــش  دامپزشــکی 

علــی احمــدی افــزود: در مرحلــه اول اجــرای طــرح، 

و  ســبک  دام  راس  هــزار   248 از  بیــش  بــدن  روی 
تــب  و  انگلــی خارجــی  بیماری هــای  علیــه  ســنگین 
کریمــه کنگــو در ســطح جنــوب کرمــان سم پاشــی شــد.

ــور  ــه ط ــت: ب ــان گف ــوب کرم ــکی جن ــرکل دامپزش مدی
معمــول انتقــال بیماری هــای انگلــی و ویروســی، بــه 
دام هــای ســبک و ســنگین توســط کنه هــا انجام می شــود.

و  انســان  بیــن  مشــترک  بیمــاری  مهم تریــن  وی 
دام را بیمــاری بســیار خطرنــاک تــب کریمــه کنگــو 
بیمــاری  ایــن  عامــل  کــرد:  تصریــح  و  برشــمرد 
دام  بــه  ابتــدا  توســط کنه هــا  اســت کــه  ویروســی 

دام پزشــک  می کند.ایــن  ســرایت  انســان  ســپس  و 
بــا کنــه  مبــارزه  بــرای  راه  مطمئن تریــن  داد:  ادامــه 
ســم پاشــی جایگاه هــای نگهــداری دام و روی بــدن 
اســت. ســنتی  و  صنعتــی  دامداری هــای  در  دام هــا 

دامداران در صورت مشاهده کنه روی بدن 
دام، از کندن آن و یا له کردن خودداری کنند 

تــب  و  تیلریــوز  ماالریــا،  بیماری هــای  احمــدی، 
بیماری هــای  جملــه  از  را  گاو  در  کنگــو  کریمــه 
و  حشــرات  توســط  کــه  برشــمرد  انگلــی 
می شــود. منتقــل  دام  و  انســان  بــه  کنه هــا 

وی گفــت: بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن بیماری هــا و 
ــاوه  ــرح ع ــرای ط ــه اول اج ــگیری از آن، در مرحل پیش
ــنگین  ــبک و س ــای س ــدن دام ه ــی روی ب ــم پاش ــر س ب
در دامــداری هــا و گاوداری هــای صنعتــی و ســنتی، 
ــداری  ــای نگه ــع از جایگاه ه ــر مرب ــزار و 200 مت 463 ه
شــد. سم پاشــی  کرمــان  جنــوب  در  دام هــا  ایــن 

ــه  ــاهده کن ــورت مش ــداران در ص ــت: دام ــار داش وی اظه
ــودداری  ــردن خ ــه ک ــا ل ــدن آن و ی ــدن دام، از کن روی ب
ــود. ــری ش ــاری جلوگی ــل بیم ــال عام ــا از انتق ــد ت کنن

افــزود:  کرمــان  جنــوب  دامپزشــکی  مدیــرکل 
مصرف کننــدگان گوشــت قرمــز، ایــن فــرآورده خــام 
دامــی را از مراکــز عرضــه معتبــر کــه گوشــت دارای مهــر 
ــد  ــخ تولی ــامل تاری ــخصات ش ــل مش ــکی و لیب دامپزش
انقضــا اســت تهیــه و در صــورت مشــاهده مــوارد  و 
ــه تخلــف، مراتــب را ســریعًا از طریــق  مشــکوک و هرگون
کننــد. اطاع رســانی   034-43219160 تلفــن  شــماره 

فصل گرما آغازگر فعالیت و ازدیاد حشــرات
فصــل  گفــت:  هــم  کرمانــی  جنــوب  دامپزشــک 
گرمــا باعــث فعــال شــدن و ازدیــاد حشــرات شــده 
غیــر  و  مشــترک  دامــی  بیماری هــای  رو  ایــن  از 
می شــوند. منتقــل  حشــرات  ایــن  توســط  مشــترک 

غــدد  تــورم  داد:  ادامــه  موســوی  ســیدمجتبی 
شــدید،  تــب  محــل گــزش کنــه،  نزدیــک  لنفــاوی 
مخاط هــا،  شــدن  زرد  اشــتها،  کاهــش  الغــری، 
ترشــحات  و  ســرفه  چشــم،  و  بینــی  آبریــزش 
بیماری هاســت. ایــن  عائــم  جملــه  از  بینــی 

ضمــن  می شــود  توصیــه  دامــداران  بــه  گفــت:  وی 
فراهــم کــردن شــرایط محیطــی مناســب بــرای دام، 
دام هــا  نگهــداری  جایــگاه  سم پاشــی  بــه  نســبت 
ــه، پشــه، مگــس و ســایر حشــرات  ــا کن ــارزه ب ــرای مب ب
کــود  و  کــرده  اقــدام  یک بــار  روز   15 هــر  حداقــل 
بــا  مناســب  زمانــی  فواصــل  در  نیــز  را  دامداری هــا 

ــد. ــه کنن ــرات تخلی ــزی حش ــری از تخم ری ــدف جلوگی ه
ایــن دامپزشــک تصریــح کــرد: درمــان ضدانگلــی پیــش 
ــا، واکسیناســیون دام هــا در اولیــن  از شــروع فصــل گرم
ــزی شــبکه های دامپزشــکی،  فرصــت براســاس برنامه ری
رعایــت بهداشــت در جایــگاه نگهــداری دام از قبیــل جمــع 

آوری کــود و ضدعفونــی جایــگاه های نگهداری دام و ســم 
ــت اســت. ــز اهمی ــداری بســیار حائ پاشــی محوطــه دام

دائــم  ادامــه داد: همچنیــن دسترســی آســان و  وی 
دام هــا بــه آب بــا رعایــت کــردن فضــای کافــی آب خــوری 
جهــت دام هــا و ایجــاد ســایه در محــل آبخوری هــا، 

مدیرکل دامپزشکی جنوب کرمان از سم پاشی ۲۴۸ هزار راس دام علیه بیماری های انگلی خبر داد

جنوبی ها مراقب تب کریمه کنگو باشند

بـا آمـدن فصـل گرما حشـرات موذی نیز سـر و کله شـان پیدا می شـود و انـواع و اقسـام بیماری های مسـری را نیز 
بـا خـود بـه همراه می  آورنـد البته احتمال شـیوع بیماری تـب کریمه کنگـو در این زمان نیـز وجـود دارد. این فصل 
همیشـه علتـی بـرای زیادشـدن بیماری هـای انگلـی دامی بـوده که در صـورت نبود فعالیت های پیشـگیرانه شـاهد 
عواقـب ناگـواری در بخـش دام خواهیـم بودمدیـرکل دامپزشـکی جنوب کرمـان از سم پاشـی ۲۴۸ هـزار راس دام 
علیـه بیماری هـای انگلـی خبـر می دهـد و کارشناسـنان دامپزشـکی هم بـه دامداران توصیه می شـود ضمـن فراهم 
کـردن شـرایط محیطـی مناسـب برای دام، نسـبت به سم پاشـی جایـگاه نگهـداری دام ها برای مبـارزه با کنه، پشـه، 
مگـس و سـایر حشـرات حداقـل هـر 15 روز یک بار اقـدام کرده و کـود دامداری ها را نیـز در فواصل زمانی مناسـب با 

هـدف جلوگیـری از تخم ریـزی حشـرات تخلیه کنند.

مدیـرکل دامپزشـکی جنـوب کرمان از سم پاشـی 
۲۴۸ هـزار راس دام علیـه بیماری های انگلی خبر 
داد و گفت: سـاالنه با شـروع فصـل گرما عملیات 
سم پاشـی جایگاه هـای نگهـداری دام هـا و روی 
بـدن آنهـا، با هـدف مبارزه بـا بیماری هـای انگلی 
و ویروسـی در جنـوب کرمـان توسـط اکیپ هـای 

دامپزشـکی بخش دولتـی آغاز می شـود.

الهام پی پر
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن
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روزنامه های دیروز

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی)تجدید آگهی(-آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین 
نـام قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر 
رای شـماره 139860319012000005 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان 
تصرفـات مالکانـه بامعـارض خانم صدیقـه ایران نژاد پاریزی فرزند علی به شـماره شناسـنامه 
31 صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یـک باب مغازه به مسـاحت 19/۷6متر مربـع پاک ۷26 
اصلـی واقـع دربخـش 36 کرمان به آدرس سـیرجان خیابان ولیعصر چهارراه ابـوذر خریداری از 
مالک رسـمی آقای سـید کاظم موسـوی زیدآبادی و فخرالسـادات موسـوی) که در آگهی قبل 
اشـتباها فخرالملـوک حسـینی قیـد گردیـده بـود.( محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطاع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی 
بـه مـدت یـک ماه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت 

صـادر خواهـد شـد. م الف/24۷
تاریخ انتشار نوبت اول:98/04/09 – تاریخ انتشارنوبت دوم :98/04/24

  محمد آرمان پور - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی- آگهی موضوع مـاده3 قانـون و ماده 13آئین نـام قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
139860319012000556 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و 
سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات 
مالکانـه بامعـارض آقـای محمـود محبوبی فـر فرزند علـی به شـماره شناسـنامه 109 صادره 
از سـیرجان در ششـدانگ یـک قطعـه خانـه و بـاغ بـه مسـاحت 102۷8/86متـر مربع پاک 
5823 واقـع دربخـش 3۷ کرمـان بـه آدرس سـیرجان اراضـی تـاج آبـاد خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای ابراهیـم محمودآبـادی محـرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطاع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ 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 اعتراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر 

خواهـد شـد. م الف/258
تاریخ انتشار نوبت اول:98/04/09 – تاریخ انتشارنوبت دوم :98/04/24

  محمد آرمان پور - رئیس ثبت اسناد امالک 

درج آگهی مفقودی 
پروانه بهره برداری

مفقودی 
ــدن مــس  ــرداری مع ــره ب ــه به ــه پروان نظــر باینک
ــورخ  ــماره 90/64624م ــه ش ــرباغ ب ــن س و کائول
ــر  ــری ف ــا مطه ــای غامرض ــام آق ــه ن 90/10/0۷ب
مفقــود گردیــده اســت لــذا بدینوســیله باطــاع می 
رســاند کلیــه مفــاد پروانــه مزبــور از درجــه اعتبــار 
ــه  ــور هیچگون ــرداری مزب ــره ب ــه به ســاقط و پروان

ــدارد ــی ن ــار قانون ارزش و اعتب
مجید پویان  سرپرست معاونت 
امور معادن وصنایع معدنی

دســتگاه  یــک  ســند 
مــدل  هیدرومــک  بیــل 
ــال ساخت:  HMK۲۲0LG۲ ، س
و  شاســی  شــماره  بــه   ۲00۷
 51۳۴۲05,۲۲۳00K6 موتــور 
درجــه  از  و  گردیــده  مفقــود 

اســت. ســاقط  اعتبــار 

آبفا

ات
قیق

تح

و  صیانـت  راسـتای  در  گفـت:  افضلـی،  امیـر 
حراسـت از حقـوق بیـت المال 41 هکتـار از اراضی 
شهرسـتان قلعـه گنـج از یـد متصرفین خارج شـد. 
منابع طبیعـی  اداره کل  یـگان حفاظـت  فرماندهـی 
بـا  و گـو  گفـت  در  جنـوب کرمـان،  آبخیـزداری  و 
جنـوب،  کرمـان  از  شبسـتان  خبرگـزاری  خبرنـگار 
از حقـوق  و حراسـت  راسـتای صیانـت  در  گفـت: 
بخـش  ملـی  اراضـی  از  هکتـار   41 بیت المـال 
چـاه  بخـش  و  شـومهری(  و  بـاغ  مرکزی)چـاه 
دادخـدا از توابـع شهرسـتان قلعـه گنـج کـه چندی 
قـرار  مـورد تصـرف  افـراد سـودجو  توسـط  پیـش 
گرفتـه بـود از یـد سـودجویان خـارج شـد. .وی با 
تأکیـد بـر برخـورد قاطـع بـا هرگونـه زمین خـواری 
هرگونـه  داد:  ادامـه  طبیعـی،  منابـع  تخریـب  و 
زمین خـواری بـر اسـاس مـواد 690 تـا 693 قانون 
مجـازات اسـامی جرم محسـوب شـده و عاوه بر 
رفـع تصـرف، فـرد متجـاوز بـه حبـس و پرداخـت 
خسـارت محکوم می شـود. مـردم طبیعت دوسـت 
سـتاد   1504 "شـماره  بـا  تمـاس  در  می تواننـد 
آبخیـزداری  و  طبیعـی  منابـع  کل  اداره  خبـری 
در  را  خـود  اخبـار  و  گزارش هـا  کرمـان"  جنـوب 
طبیعـی،  منابـع  عرصه هـای  آتش سـوزی  زمینـه 
قاچـاق گیاهـان  ملـی،  اراضـی  و تصـرف  تخریـب 
دارویـی، حفـر چـاه غیـر مجـاز در اراضـی ملـی و 
ورود خسـارت های  از  تـا  رسـانی کننـد  اطـاع    ...
جنگلـی  و  مرتعـی  عرصه هـای  بـه  ناپذیـر  جبـران  

شـود.   جلوگیـری 

رفع تصرف ۴1 هکتار 
از اراضی ملی 

شهرستان قلعه گنج 

خبر

انتخاب محله حسین آباد به عنوان 
پایلوت باز آفرینی شهری کهنوج 

کهنوجی ها همچنان
 تشنه کام هستند

رونمایی از 6 نشریه کشاورزی 
در جنوب کرمان

ــوج  ــهر کهن ــم ش ــای قدی ــی بافت ه بررس
ــا همــکاری شــهرداری ســایر  تشــکیل، و ب
آبــاد  نظیــر نخلســتان ،حیــدر  محــات 
مرکــزی و خصیلــی بــا نظــر مشــاوربه 
ــه خواهــد  ــی شــهری اضاف طــرح بازآفرین
امیــدواری  ابــراز  همچنیــن،  شــد.وی 
ــرح  ــن ط ــه ای ــه ب ــهیاتی ک ــا تس ــرد ب ک
زمینــه  بتوانیــم  شــده  داده  اختصــاص 
اســتقبال مــردم ازبــاز آفرینــی شــهری 
شــهری  بازآفرینــی  آوریــم.  فراهــم  را 
نگــرش و اقداماتــی جامــع و یکپارچــه 
ــه ی  ــهری منطق ــکات ش ــل مش ــرای ح ب
نهایــت  در  اســت کــه  عملیــات  هــدف 
ــادی،  ــداری اقتص ــرفت پای ــک پیش ــه ی ب
کالبــدی، اجتماعــی و محیطــی خواهــد 

انجامیــد.

ــدی  ــران، عی ــزارش مک ــه گ ب
بــه  کهنــوج   فرمانــدار 
همــراه مدیــر آب و فاضــاب 
طــرح  پیمانــکار  شــهری، 
آبرســانی کهنــوج و تنــی چنــد تــن از 
ــد ده  ــژوه چن کارشناســان مربوطــه، از پ
میلیــارد تومانــی آب دراز مــدت شــهر 
بازدیــد و  از دشــت رضاآبــاد  کهنــوج، 
ضمــن اعــام رضایــت و خــدا قــوت 
ــان  ــر و کارکن ــر، مدی ــکار، ناظ ــه پیمان ب
زحمتکــش آب و فاضــاب شــهری اظهار 
ــال  ــه زودی خــط انتق ــرد: ب ــدواری ک امی
و  آزادگان خواهــد رســید  بــه مخــزن 
ــه  ــوج ب ــهر کهن ــرب ش ــکات آب ش مش
خواهــد  رفــع  و کیفــی  لحــاظ کمــی 
عذرخواهــی  بــا  کهنــوج  شــد.فرماندار 

در  ســاکن  محــات  شــهروندان  از 
ارتفاعــات کــه آب را بــه صــورت نوبــه ای 
داشــت:  بیــان  می کننــد  دریافــت 
بــرای  مشــکل  بــزودی  ان شــاءهللا 
ــندی و  ــات خرس ــع و موجب ــه رف همیش
رضایت منــدی آنــان فراهــم می  شــود.

بــه گــزارش »کاغذوطن«مــردم شــهر 
ــوری  ــکل ش ــا مش ــت ب ــوج سالهاس کهن
نــرم  پنجــه  و  دســت  آشــامیدنی  آب 
می کننــد و زمــان زیــادی اســت کــه 
ــن  ــا ای ــد ت ــول داده ان ــا ق ــووالن آبف مس
مشــکل را بــا حفــر چندچــاه جدیــد رفــع 
ــد  ــع آگاه می گوین ــد امــا برخــی مناب کنن
در ایــن مســیر پــروژه بــا برخــی معــارض 
مواجــه شــده کــه ایــن نیــز از علــل 

ــت. ــده  اس ــروژه ش ــادن پ ــب افت عق

تحقیقـــات  مرکـــز  رییـــس 
و  کشـــاورزی  آمـــوزش  و 
جنـــوب  طبیعـــی  منابـــع 
ــی  ــان از رونمایـ ــتان کرمـ اسـ
ــن  ــی در ایـ ــی ترویجـ ــریه آموزشـ 6 نشـ
ـــریات  ـــن نش ـــت: ای ـــر داد و گف ـــه خب منطق
نقـــش مهمـــی در بخـــش کشـــاورزی 
منطقـــه خواهنـــد داشـــت. احمـــد آییـــن 
در گفـــت و گـــو بـــا خبرنـــگار ایرنـــا 
ــت،  ــل کاشـ ــا مراحـ ــنایی بـ ــزود: آشـ افـ
داشـــت و برداشـــت زعفـــران، زراعـــت 
بـــادام زمینـــی و مدیریـــت علـــف هـــای 
ــن 6  ــن ایـ ــه عناویـ ــج، از جملـ ــرز کنـ هـ

ــت. ــریه اسـ نشـ
وی ادامـــه داد: مدیریـــت گل جالیـــز، 
ــاقه  ــی سـ ــیدگی فوزاریومـ ــاری پوسـ بیمـ

ــت  ــه ای و مدیریـ ــار گلخانـ ــه خیـ و ریشـ
ـــه  ـــت تغذی ـــن مدیری ـــرل آن و همچنی کنت
و مصـــرف کـــود در بـــاغ هـــای مرکبـــات 
ــر  ــریات منتشـ ــای نشـ ــر عنوان هـ از دیگـ

شـــده اســـت.
رییـــس مرکـــز تحقیقـــات و آمـــوزش 
کشـــاورزی و منابـــع طبیعـــی جنـــوب 
ـــی  ـــوای تمام ـــرد: محت ـــح ک ـــان تصری کرم
ایـــن نشـــریات بـــر اســـاس ظرفیت هـــا 
کشـــاورزی  بخـــش  نیازمندی هـــای  و 

ــده اســـت. ــته شـ ــه نوشـ منطقـ
ــکات  ــت از مشـ ــرون رفـ ــل بـ وی راه حـ
ـــی  ـــای پژوهش ـــرح ه ـــه ط ـــن ب را پرداخت
ـــه سیاســـت  ـــا توجـــه ب ـــت: ب برشـــمرد و گف
ـــن  ـــژه ای از ای ـــت وی ـــت، حمای ـــای دول ه

می شـــود. طرح هـــا 

روزنامه پیام ما
خبر داد : الیجه برابری دیه زن و مرد روی میز دولت است.

روزنامه ندای وحدت
نوشت: شهروندان از مصرف غیرضروری آب خودداری کنند.

روزنامه سازندگی
در گزارشی علت شکست فراکسیون امیر را بررسی کرد و تیتر زد: تراژدی امید.

بـا توجـه بـه این کـه در جنـوب کرمان بـا بحران 
آب مواجه هسـتیم بنابراین کاشت گل محمدی 
بـه عنـوان گیاهـی بـا نیـاز آبـی کـم، مـی توانـد 
جایگزیـن مناسـبی بـرای کاشـت گیاهـان بـا 
مصـرف باالی آب باشـد.خبرگزاری شبسـتان - 
جنـوب کرمـان: گل محمـدی از جملـه گیاهانی 
اسـت که در برخی از اسـتان های کشـور کشـت 
مـی شـود، نیـاز آبـی آن کـم  و دوره گلدهی این 
گیـاه، کوتـاه اسـت و در سـال نیـز یـک بـار گل 

مـی دهد.
بـه علت نیـاز آبی کم این محصول، مـی توان در 
جهـت اصاح الگوی کشـت و اسـتفاده بهینه از 
آب اقدام به کاشـت گل محمدی کرد.از سـالیان 
و گیاهـان  عرقیـات  از  اسـتفاده  تاکنـون  دراز 
دارویـی در بیـن مـردم ایـران رواج دارد و گل 
محمـدی یکـی از گیاهـان دارویـی اسـت که به 
اشـکال مختلف همچون گاب، اسانس، گلبرگ 
و غنچه خشـک شـده اسـتفاده می شـود و در 
صنایع دارویی، عطر سـازی، بهداشـتی، آرایشـی 

طـب  لحـاظ  بـه  دارد.گاب  غذایـی کاربـرد  و 
سـنتی، طبیعـت گـرم دارد و بـرای تقویـت قلب 
و معـده، رفـع اضطـراب و ایجـاد آرامـش مفید 
اسـت و به لحاظ خواص آرامش بخشـی آن در 
مراسـم عزا مورد اسـتفاده قرار می گیرد.کاشـت 
و پرورش این گیاه زمینه اشـتغال روسـتائیان را 
فراهـم می کنـد.در مناطقی از جنـوب کرمان نیز 
گل محمـدی پرورش می یابـد و به روش های 
سـنتی و یا صنعتـی از آن گاب تهیه می شـود.

برداشت ساالنه ۴۳0 تن گل 
محمدی در جنوب کرمان

" منصـور شـریف" مدیـر باغبانی سـازمان جهاد 
کشـاورزی جنـوب کرمـان، در گفـت و گـو بـا 
خبرنـگار خبرگـزاری شبسـتان از کرمـان جنوب 
کرمـان، گفـت: فصل برداشـت گل محمـدی در 
جنـوب کرمـان از اواخـر فروردیـن آغـاز و تـا تیر 
ادامـه دارد و امسـال 3۷2 هکتـار از اراضـی این 
منطقه زیر کشـت گل محمدی بارور و غیر بارور 

قـرار گرفت.شـریفی، بـه مناطق زیر کشـت این 
گیـاه دارویـی اشـاره کـرد و افـزود: گل محمدی 
در محمد آباد، سـارودوئیه، اسـفندقه و مردهک 
کشـت مـی شـود کـه محمـد آبـاد بیشـترین 
سـطح زیـر کشـت ایـن گیـاه دارویی را بـه خود 
اختصـاص داده اسـت.مدیر باغبانـی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمـان، بیان داشـت: 
آب، خاک مناسـب و آب و هوای خنک و سـرد 
بـرای رویش ایـن گیـاه دارویی الزم اسـت.وی، 
ابـراز داشـت: در هر هکتار یکهـزار و 300 کیلو گل 
محمدی برداشـت می شـود و در مجموع قریب 
430 تن برداشـت ساالنه گل محمدی از سطوح 
بـارور زیـر کشـت ایـن گیـاه دارویـی در جنـوب 
کرمـان است.شـریف، عنوان کـرد: مدیر باغبانی 
سـازمان جهـاد کشـاورزی جنوب کرمـات، اظهار 
کرد: یکـی از بزرگترین کارخانجـات گاب گیری 
جنـوب کشـور، کارخانـه عرقیـات گل بارز اسـت 
کـه در جبالبارز جیرفـت قرار دارد و گاب تولیدی 
بازارهـای داخلـی و خارجـی  ایـن کارخانـه در 
عرضـه می شـود.وی، بـا بیـان ایـن مطلـب کـه 
یکـی از اولویـت های سـازمان جهاد کشـاورزی 
جنـوب کرمـان، حمایـت از کشـت گل محمدی 
اسـت، ابـراز داشـت: ایـن سـازمان بـه 2 صورت 
ممکن از کشـت گل محمـدی حمایت می کند، 
یکی از طریق ثبت نام در سـامانه سـیتا) کشـت 
گیاهـان داروئـی(، بـه افرادی که در این سـامانه 
ثبـت کـرده و طـرح ارائه دهند، تسـهیات بانکی 
اعطا می شـود. شـریف، اضافـه کـرد: و از طرفی 

افـرادی کـه خـود اقدام بـه کشـت گل محمدی 
کننـد برای هر اصله گل محمـدی یارانه پرداخت 
می کنیم.مدیر باغبانی سـازمان جهاد کشاورزی 
جنوب کرمـان، در خصوص نحوه پرداخت یارانه، 
بیـان داشـت: یارانه پرداختی به نهالسـتان های 
دارای مجـوز و گواهـی سـامت اعطا می شـود.

در ادامـه خبرنـگار خبرگزاری شبسـتان، با مدیر 
عامل شـرکت تعاونی کشـت و صنعـت گل بارز، 
گفـت و گـو کرد."مسـعود احمـدی " مدیر عامل  
شـرکت تعاونـی کشـت و صنعـت گل بـارز" در 
گفـت و گـو بـا خبرنـگار خبرگـزاری شبسـتان 
از کرمـان جنـوب، گفـت: کارخانـه گل بـارز در 
)سـال9۷( به بهره برداری رسـید و با راه اندازی 
ایـن کارخانـه زمینـه اشـتغال ۷ نفـر بـه شـکل 
دائـم فراهـم شـد.بزرگترین مزرعه پـرورش گل 
محمـدی با سـطح زیر کشـت 50 هکتار متعلق 
بـه کارخانـه گل بـارز اسـت.فصل گاب گیری از 
اواسـط فروردیـن تـا اواسـط خرداد اسـت و هم 
زمـان بـا فصـل گاب گیـری بیـش از 20 نفـر به 
صـورت فصلـی در ایـن کارخانه مشـغول بـه کار 

می شـوند.
وی، اضافـه کـرد: امسـال قریـب 250 تـن گل 
محمـدی بـه کارخانـه تحویـل و بیـش از 250 
تـن گاب تولیـد شـد.افزون بـر گاب، 25 نـوع 
عرقیـات گیاهـی از جملـه عـرق نعنـا، نسـترن، 
رزمـاری، بیدمشـک در ایـن کارخانـه تولیـد می 
شـود، اکثـر گیاهانـی کـه عـرق آنهـا تولیـد می 

شـود کوهـی و مابقـی باغـی اسـت.

گل محمدی جایگزینی مناسب 

برای کشت های پر آب

سراسری

استانی

سراسری

آوری کــود و ضدعفونــی جایــگاه های نگهداری دام و ســم 
ــت اســت. ــز اهمی ــداری بســیار حائ پاشــی محوطــه دام

دائــم  ادامــه داد: همچنیــن دسترســی آســان و  وی 
دام هــا بــه آب بــا رعایــت کــردن فضــای کافــی آب خــوری 
جهــت دام هــا و ایجــاد ســایه در محــل آبخوری هــا، 

ــدازه کافــی  ــه ان ایجــاد اســتراحت گاه مناســب و ســایه ب
ــای  ــرای دام ه ــه ب ــاد قرنطین ــا، ایج ــام دام ه ــرای تم ب
زمینــه  در  مشــاوره  گرفتــن  جدیدالــورود،  و  بیمــار 
از دامپزشــکان و کارشناســان  بهداشــت دام  و  تغذیــه 
مربوطــه نیــز ضــروری اســت.یک دامپزشــک دیگــر نیــز 

ــب  ــاری ت ــر بیم ــگیرانه در براب ــای پیش ــوص راه ه درخص
کنگــو مشــترک بیــن انســان و دام گفــت : بیمــاری 
تــب کریمــه کنگــو از طریــق کک منتقــل می شــود .

ــای  ــتار دام در فض ــردم از کش ــرد م ــه ک ــیدی توصی رش
غیــر کشــتارگاهی خــودداری کننــد و همچنیــن  بــه 

نگهــداری  واحدهــای  کــرد  توصیــه  نیــز  دامــداران 
. کننــد  دور  خــود  زندگــی  محــل  از  را  دام هــا 

جهــت  سم پاشــی  عملیــات  کــرد:  تصریــح  وی 
بــه  کنگــو  تــب  بیمــاری  شــیوع  از  گیــری  جلــو 
می شــود. انجــام  اســتان  در  یک مــاه  مــدت 

کَنــه عامــل انتقــال بیمــاری تــب کریمه کنگــو اســت 
کــه در روزهــای گــرم ســال فعالیــت بیشــتری دارد. 
ــا  ــاری ت ــن بیم ــروس ای ــان، وی ــام کارشناس ــق اع طب
یــک هفتــه در بــدن دام می مانــد و تمــاس بــا دام 
ایــن  انتقــال  باعــث  آن  یــا خــوردن گوشــت  آلــوده 
ــن  ــروس ای ــه انســان می شــود. وی ــاک ب بیمــاری خطرن
ــدن دام  ــه روی ب ــخت ک ــای س ــدن کنه ه ــاری در ب بیم
ــی  ــه راحت ــو ب ــود دارد. کریمه کنگ ــد، وج ــی می کنن زندگ
ــردن  ــه ک ــا ل ــه ی ــط کن ــزش توس ــق گ ــد از طری می توان
ــا  ــاس ب ــق تم ــا از طری ــت ی ــا دس ــخت ب ــای س کنه ه
ــل  ــان منتق ــه انس ــوده ب ــای آل ــون دام ه ــحات و خ ترش
بیمارســتانی  محیط هــای  در  می گویــد:  شــود.پیرانی 
ــا  ــرد ب ــاس ف ــق تم ــد از طری ــاری می توان ــن بیم ــز ای نی
خــون و ترشــحات بیمــار بــه راحتــی بــه وی منتقــل 
شــود. ایــن بیمــاری بــرای انســان کشــنده و خطــر 
اســتان  در  می شــود  اســت. گفتــه  زیــاد  بســیار  آن 
ــود دارد. ــی وج ــد دام ــون واح ــش از 5 میلی ــان بی کرم

مبارزه با انگل های خارجی 
بدن دام در  کهنوج

نیــز  کهنــوج  شهرســتان  دامپزشــکی  اداره  رییــس 
خارجــی  انگل هــای  بــا  مبــارزه  طــرح  اجــرای  از 
گفــت:  و  داد  خبــر  شهرســتان  ایــن  در  دام  بــدن 
بــدن  خارجــی  انگل هــای  بــا  مبــارزه  از  هــدف 
خونریــزی  تــب  بیمــاری  انتقــال  از  جلوگیــری  دام، 
اســت. انســان  بــه   )CCHF( دهنــده کریمــه کنگــو 

مرتضــی وزیــری افــزود: بــا توجــه بــه شــروع فصــل گرمــا 
ــاری  ــل بیم ــای ناق ــت کنه ه ــر و فعالی ــش تکثی و افزای
اداره   ،)CCHF( خونریزی دهنــده کریمــه کنگــو  تــب 
ــا  ــارزه ب ــه اجــرای طــرح مب ــوج اقــدام ب دامپزشــکی کهن
ــت. ــرده اس ــدف ک ــتاهای ه ــی در روس ــای خارج انگل ه

هــزار   2 از  بیــش  طــرح  ایــن  در  داد:  ادامــه  وی 
 16 و  ســبک  دام  راس  هــزار   15 ســنگین،  دام  راس 
شــد. سم پاشــی  دام  جایــگاه  مربــع  متــر  هــزار 

رییس اداره دامپزشکی شهرستان 
کهنــوج از اجرای طرح مبارزه با انگل های 

خارجی بدن دام در این شهرســتان خبر 
داد و گفــت: هدف از مبارزه با انگل های 

خارجی بدن دام، جلوگیری از انتقال 
بیمــاری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو 
)CCHF( به انسان است.مرتضی وزیری 

افزود: با توجه به شــروع فصل گرما و 
افزایــش تکثیر و فعالیت کنه های ناقل 

بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو 
)CCHF(، اداره دامپزشکی کهنوج اقدام 
بــه اجرای طرح مبارزه با انگل های خارجی 

در روستاهای هدف کرده است.
وی ادامــه داد: در این طرح بیش از ۲ 

هزار راس دام ســنگین، 15 هزار راس دام 
ســبک و 16 هزار متر مربع جایگاه دام 

سم پاشی شد.

مدیرکل دامپزشکی جنوب کرمان از سم پاشی ۲۴۸ هزار راس دام علیه بیماری های انگلی خبر داد

جنوبی ها مراقب تب کریمه کنگو باشند
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مدیرکل میراث فرهنگی استان:

تا مدیر باشم میراث فرهنگی خط قرمزم است
غالم رضا فرخی می گوید: در صورت لزوم از برخی درخواست های خارج از ضوابط پرده برخواهم داشت

و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  ســازمان 
ــه  ــی بودج ــا کم ــور ب ــع کل کش ــه تب ــگری ب گردش
ــل  ــن دلی ــه همی ــد ب ــرم می کن ــه ن ــت و پنج دس
ــال  ــه دنب ــه ب ــد ک ــی باش ــی ازارگان های ــاید یک ش
ــوده و از آن  ــی ب ــش خصوص ــرمایه بخ ــذب س ج
اســتقبال می کنــد. کشــور ایــران و بــه تبــع اســتان 
کرمــان دارای آثــار تاریخــی زیــادی اســت کــه هــر 
ــدان  ــه چن ــه ن ــد بودج ــار نیازمن ــن آث ــدام از ای ک
ــتند  ــت هس ــداری و مرم ــظ و نگه ــرای حف ــی ب کم
کــه بــا توجــه بــه گســتردگی ســازمان میــراث 
فرهنگــی کشــور و بودجــه آن کمــی نقدینگــی بــرای 
ــت.در  ــهود اس ــی مش ــار تاریخ ــظ آث ــت و حف مرم
ــوول  ــی مس ــدی افضل ــد مه ــا محم ــه ب ــن زمین ای
روابــط عمومــی ســازمان میــراث فرهنگــی اســتان 
کرمــان بــه گفــت و گــو نشســتیم. افضلــی در ابتــدا 
از آغــوش بــاز ســازمان خــود بــرای بــه کار گیــری 
ــراث  ــای می ــروژه ه ــی در پ ــش خصوص ــوان بخ ت
ــی  ــه مرمت ــت: بودج ــرد و گف ــت ک ــی صحب فرهنگ
ســازمان میــراث فرهنگــی بســیار کــم اســت و 
ــی  ــی و حفاظت ــای مرمت ــام نیازه ــخگویی تم پاس
ــا  ــه وی  ب ــه گفت ــت. ب ــور نیس ــی کش ــار تاریخ آث
وجــود ایــن کمــی بودجــه برنامــه ســازمان میــراث 
فرهنگــی مرمــت دو الــی ســه اثــر در هر شهرســتان 
ــایر ارگان  ــک س ــه کم ــتگی ب ــن بس ــه ای ــت ک اس
ــه  ــی ب ــراث فرهنگ ــتان دارد.می ــر شهرس ــای ه ه
تنهایــی وظیفــه مرمــت آثــار تاریخــی را نــدارد 
و مســووالن هــر شهرســتان ماننــد شــهرداری و 
ــد.  ــکاری کنن ــه هم ــن زمین ــد در ای ــداری بای فرمان
بروکراســی اداری از جملــه مــواردی اســت کــه داد 
خــود مســووالن بلنــد مرتبــه اســتانی از جلمــه 
اســتاندار کرمــان را نیــز درآورده و بــه نوعــی یکــی 
ــی  ــا م ــه ه ــه زمین ــا در هم ــدی کاره ــل کن از عوام
ــخ و خــم  ــز در پی ــه تاریخــی نی شــود. مرمــت ابنی
ــد  ــت بع ــرد و در نهای ــی گی ــرار م ــای اداری ق کاره
ــی  ــره چکان ــورت قط ــه ص ــا ب ــی ی ــی دوندگ از کل
بودجــه ای تزریــق مــی شــود یــا بــه دالیلــی کا از 
ــام مســوول  ــی شــود.این مق دســتور کار خــارج م
ــاس  ــز پ ــان نی ــی کرم ــراث فرهنگ ــازمان می در س
را  تاریخــی  آثــار  ادارات در زمینــه مرمــت  کاری 
یکــی از دالیلــی مــی دانــد کــه باعــث شــده رونــد 
مرمتــی آثــار تاریخــی در کرمــان بــه کنــدی پیــش 

رود.

اعتبار را تامین شــود کار 
را شروع می کنیم

افضلی با اشــاره به اینکه  ســازمان برای مرمت آثار 

تاریخی نیازمند کمک تمام مســووالن اســت گفت: 
اداره میــراث فرهنگی در صورت تامین اعتبار توســط 
فرمانداری، شــهرداری و ســایر ارگان ها، متخصصان 
حــوزه مرمتی را برای بررســی کار به محل مورد نظر 

می فرســتد و کار مرمتی را شــروع خواهد کرد.

هزینه های مرمتی بســیار زیاد هستند
مســوول  روابــط عمومــی میــراث فرهنگــی اســتان 
ــزار  ــدود ۷ ه ــان ح ــه کرم ــه ک ــن نکت ــان ای ــا بی ب
اثــر تاریخــی و ۷00 اثــر تاریخــی ثبــت ملــی شــده 
ــه  ــر از هزین ــیار زیادت ــا بس ــه ه ــت: هزین دارد گف
ــت  ــت، در مرم ــی اس ــه معمول ــک خان ــی ی مرمت
آثــار تاریخــی بایــد کار دقیــق و ذره بــه ذره انجــام 

شــود. 

شــرایط همکاری بخش خصوصی 
و ســازمان میراث فرهنگی

بــه گفتــه وی اگــر ملکــی در اختیــار ســازمان 
بــرای  متقاضــی  و  باشــد  فرهنگــی  میــراث 
باشــد  داشــته  هــم  خصوصــی  بــه  واگــذاری 
ایــن ســازمان آمادگــی خــود را در ایــن زمینــه 
ــودن  ــی نب ــرط الزم وقف ــی ش ــد ول ــی کن ــام م اع
فرهنگی،صنایــع  میــراث  مدیــرکل  اســت.  اثــر 
دســتی و گردشــگری اســتان کرمــان در پاســخ 
ــگری  ــروه گردش ــر کارگ ــه اخی ــی جلس ــه حواش ب
اســتان و صحبــت هــای انتقــادی معــاون عمرانــی 
اســتانداری کرمــان گفــت: میــراث فرهنگــی در 

ــراد  ــی اف ــانه ای برخ ــازی های رس ــا س ــر فض براب
ــروه هــا تســلیم نمــی شــود و اجــازه دخــل و  و گ
ــار و بافــت هــای تاریخــی را  ــم آث ــه حری تصــرف ب

ــد. ــی ده نم

بــه گــزارش کرمــان نوغامرضــا فرخــی بــا ابــراز 
تعجــب از ســخنان معــاون عمرانــی اســتاندار کرمــان 
ــرد:  ــار ک ــتان اظه ــگری اس ــروه گردش ــه کارگ در جلس
ــائل  ــیاری از مس ــه بس ــبت ب ــان نس ــفانه ایش متاس
ــان  ــت و گم ــاع اس ــی اط ــی ب ــراث فرهنگ ــوزه می ح
ــدد  ــزاری جلســات متع ــا برگ ــد ب ــی توان ــد م ــی کن م
ــراث  ــم بافــت تاریخــی و می ــل حرای ــه تعدی نســبت ب
فرهنگــی و کســب مجوزهــای مــورد نظــر اقــدام کنــد. 
ــر  ــوان در براب ــام ت ــا تم ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب

خواســته هــای خــاف ضوابــط میــراث فرهنگــی افــراد 
ــرد: تســلیم  ــح ک ــا خواهــم ایســتاد، تصری ــروه ه و گ
شــدن برخــی از مدیــران ســابق میــراث فرهنگــی 
ــل فشــارها، ثمــره ای جــز  ــن قبی ــر ای ــان در براب کرم
ــی  ــراث فرهنگ ــم می ــی و حرائ ــت تاریخ ــد باف تهدی
ــراث  ــه می ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــت.فرخی ب ــته اس نداش
فرهنگــی همــواره ســعی در حــل مســائل در فضایــی 
تعاملــی داشــته اســت، خاطرنشــان کــرد: در صــورت 
ــط  ــاف ضواب ــای خ ــت ه ــی از درخواس ــزوم از برخ ل
ــا  ــه تنه ــان اینک ــا بی ــم داشــت.فرخی ب ــرده برخواه پ
ــوز  ــدور مج ــدم ص ــان ع ــی کرم ــراث فرهنگ ــرم می ج
ــد  ــار تاریخــی اســت، تاکی ــم بافــت و اث ــل حرائ تعدی
ــراث  ــده دار مســوولیت در می ــه عه ــا روزی ک ــرد: ت ک
ــه  ــدی ب ــازه تع ــوان اج ــچ عن ــه هی ــی باشــم ب فرهنگ
ــم. وی  ــی ده ــی را نم ــث فرهنگ ــک از مواری ــچ ی هی
ــان  ــتان کرم ــی اس ــراث فرهنگ ــرد اداره کل می عملک
ــت و  ــاع دانس ــل دف ــف را قاب ــای مختل ــوزه ه در ح
ــه کاری  ــانی از کارنام ــروز کس ــفانه ام ــزود: متاس اف
طــول  در  مــی گیرنــد کــه  خــرده  اداره کل  ایــن 
40ســال  فعالیــت کاری خــود در بخــش دولتــی 
ــرای  ــی ب ــل قبول ــرد قاب ــی، عملک ــپس خصوص و س
ایــن اســتان نداشــته اند.فرخــی بــا اشــاره بــه اینکــه 
بایــد پاســخگوی نســل هــای آینــده بــرای بســیاری از 
ــری هــای اشــتباه باشــیم، خاطــر نشــان  ــم گی تصمی
کــرد: نبایــد چــرخ هــای توســعه از روی داشــته 
هــای تاریخــی عبــور کنــد کــه در ایــن صــورت هویــت 
نابــود مــی شــود.مدیرکل  و فرهنــگ ایــن خطــه 
میــراث فرهنگی،صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان 
کرمــان بــا بیــان اینکــه بایــد اشــتباهات صــورت 
گرفتــه در خصــوص اجــرای بســیاری از پــروژه هــا را 
پذیرفت،تصریــح کــرد: در غیــر ایــن صــورت آینــدگان 
ــک  ــه را ی ــرد و هم ــد ک ــاد نخواهن ــا ی ــی از م ــه نیک ب

ــد. ــی کنن ــداد م ــاکار قلم ــدازه خط ان

امیر رجبی
خبرنگار/کاغذ  وطن

سنا
 ای

س:
عک

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای:

11کیلومترخط انتقال آب از سد صفارود 

به کرمان در حال اتمام است

اسـتاندار کرمـان بـه همراه مسـئولین اسـتان پنجشـنبه هفته گذشـته از روند اجـرای پروژه 
خـط انتقـال آب شـهر کرمان بازدیـد کرد.

 به گزارش ایسـنا ، محمدجواد فدایی در حاشـیه بازدید پروژه خط انتقال آب شـهر کرمان، 
گفت: منابع تامین آب شـهر کرمان از گذشـته چاه ها و قنوات واقع در حسـین آباد، جوپار، 

قریـه العـرب و ... بوده انـد که دیگر جوابگوی نیاز آبی شـهر کرمان نیسـتند.
وی از میزان کمبود آب شـرب شـهر کرمان سـخن به میان آورد و بیان کرد: شـهر کرمان در 

زمـان پیـک مصرف یک هـزار لیتر بر ثانیه آب کمبـود دارد.
اسـتاندار کرمـان از بررسـی هـای کارشناسـان و مشـاورین در زمینه رفع مشـکل آب شـرب 
کرمـان سـخن گفـت و اظهـار کـرد: مشـاورین و صاحب نظـران برای رفع مشـکل آب شـهر 
کرمان اسـتفاده از آب سـد صفارود یا کارون یا شـیرین سـازی آب خلیج فارس پیشـنهاد 
داده انـد.وی افـزود: بـرای حل مقطعی مشـکل آب شـرب شـهر کرمـان 11 کیلومتـر انتهایی 
خـط انتقـال آب از سـد صفـارود کـه آب 5 حلقـه چـاه حفـر شـده جدیـد را به شـهر کرمان 
می رسـاند در حـال اجراسـت، گفتنی اسـت که مقرر بود ایـن پروژه تا انتهای اردیبهشـت ماه 

بایسـتی بـه پایـان می رسـید اما بـه دالیلی اجـرای آن بـه تاخیر افتاده اسـت.
فدایـی بـا بیـان ایـن مطلب کـه 11 کیلومتر پـروژه خط انتقال آب شـهر کرمـان تامین مالی 
شـده اسـت، تاکید کـرد: پیمانکار این پـروژه بایـد در حداقل زمان ممکن پـروژه خط انتقال 

آب به شـهر کرمـان را به بهره برداری برسـاند. 
وی از مشـکات مـردم بـه دلیـل کمبـود آب سـخن بـه میـان آورد و در ادامه بـه راهکارهای 
دولـت بـرای کاهـش این مشـکل اشـاره و اظهار کـرد: اکنون با کنترل فشـار و سـطح آب و 
همچنین آبرسـانی بوسـیله تانکر مقداری از مشـکل آب شـرب مردم کرمان را رفع کرده ایم.

اسـتاندار کرمـان خاطرنشـان کـرد: متاسـفانه انشـعابات غیرمجاز در کرمـان وجـود دارد که 
ایـن امـر پیش بینی هـای را در زمینـه میـزان آب مورد نیاز شـهر کرمـان را به هـم می ریزد که 

دسـتگاه هـای مربوطـه باید رفـع این مشـکل تدابیری اتخـاذ کنند.
بـه گـزارش ایسـنا، ابراهیـم علیـزاده مدیـر عامـل شـرکت آب منطقـه ای اسـتان کرمـان به 
خبرنـگار ایسـنا مـی گویـد: ایـن پـروژه 11 کیلومتـر بخـش انتهایـی خـط انتقال آب از سـد 
صفـارود بـه کرمـان اسـت.وی بـا بیان ایـن مطلب کـه 3 کیلومتـر از 11 کیلومتر لولـه گذاری 
آن اجـرا شـده اسـت، ادامـه داد: پـروژه خط انتقال آب شـهر کرمـان، آب 5 حلقه چاهی که 
توسـط سـازمان آب و فاضاب کرمان حفر شـده را وارد خط مدار کرمان می کند که مشـکل 

آب شـرب شـهر کرمـان در تابسـتان امسـال از ایـن طریق رفع خواهد شـد.

معرفی کادر فنی تیم هندبال 
مس کرمان

طـی  کرمـان،  مـس  باشـگاه  مدیرعامـل 
احکامـی حمیـد صادقـی سـرمربی و دانیال 
امینایـی کمـک مربـی تیـم هندبـال مـس 
کرمـان بـرای فصل جـاری رقابت های لیـگ برتر کشـور را منصوب 
کـرد. بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان از کرمـان، محمـود 
محمـودی نیـا مدیرعامل باشـگاه مـس کرمان، طـی حکمی حمید 
صادقـی از بازیکنـان سـابق تیـم هندبـال مـس کرمـان که سـابقه 
هدایـت ایـن تیـم در لیـگ برتـر را نیـز در کارنامه داشـته اسـت به 
عنـوان سـرمربی ایـن فصـل هندبـال مـس کرمـان منصـوب کرد.

صادقـی که از هندبالیسـت های سرشـناس کرمانی محسـوب می 
شـود، سـابقه بـازی در تیـم ملـی و کسـب افتخـارات بیـن المللی 
را نیـز دارد.همچنیـن از سـوی مدیرعامـل باشـگاه مـس کرمـان، 
دانیـال امینایـی بـه عنـوان کمـک مربـی در تیـم هندبـال مـس 
کرمـان فعالیـت خواهـد کرد.تیـم هندبـال مـس کرمـان در فصـل 
جـاری در قالـب رقابـت هـای لیـگ برتر کشـور بـه مصـاف رقیبان 

خـود خواهـد رفت.

نیاز استان کرمان به احداث 
بیش از نه هزار مسکن شهری

تعطیالت پرحادثه 
استان کرمان

ورزش راه و 
شهرسازی تصادف

رنا
 ای

س:
عک

افضلــی بــا اشــاره بــه اینکــه  ســازمان 
ــار تاریخــی نیازمنــد کمــک  بــرای مرمــت آث
تمــام مســوولین اســت گفــت: اداره میــراث 
ــط  ــار توس ــن اعتب ــورت تامی ــی در ص فرهنگ
ــا،  ــایر ارگان ه ــهرداری و س ــداری، ش فرمان
متخصصــان حــوزه مرمتــی را بــرای بررســی 
ــتد و کار  ــر می فرس ــورد نظ ــل م ــه مح کار ب

ــرد. ــد ک ــروع خواه ــی را ش مرمت

رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی بـم گفـت : بـا عملیاتی 
شـدن طـرح بسـیج ملـی کنتـرل فشـار خون و پوشـش 
نزدیـک بـه ۷5 درصـدی جمعیـت تابعـه ایـن دانشـگاه 
موفق به کسـب رتبه اول در منطقه آمایشـی اسـتان های 
کرمـان و سیسـتان و بلوچسـتان و رتبه یازدهم در کشـور 

 . شدیم 
بـه گـزارش ایرنـا عبـاس عبـاس زاده جمعـه در نشسـت 
خبری با موضوع بسـیج ملی کنترل فشـارخون و مسـائل 
مربـوط بـه بیمارسـتان پاسـتور افـزود: طرح ملـی پرونده 
سـامت الکترونیـک کـه از وعده هـای رئیـس جمهوری 
بوده اسـت محقق شـده و از مزایای آن کاهش هزینه ها، 
کسـب آمار جدید و ذخیره اطاعات و بازیابی آن در بانک 
اطاعاتـی و کمـک بـه آمـوزش و تحقیقـات در هـر نقطـه 
درمانـی اسـت بـه گونه ای که بـا اجرای این طـرح انقابی 

در حوزه سـامت رخ داده اسـت.

عبـاس زاده ضمـن اشـاره به برنامه ششـم توسـعه گفت: 
اجـرای پرونـده سـامت الکترونیـک پزشـکی خانـواده 
از جملـه اهـداف نظـام سـامت در برنامه ششـم توسـعه 

است.
وی اظهـار داشـت: در ایـن طـرح 44 دانشـگاه بـا 85 
درصد پوشـش جمعیتی شـرکت کردند که دانشـگاه علوم 
پزشـکی بـم نیـز جزو این دانشـگاه ها به شـمار مـی آید.

رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی بـم ادامـه داد: بـا اجرای 
طـرح بسـیج ملـی کنترل فشـارخون مشـخص شـد 68 
درصـد از مردم فشـار خـون نرمال دارنـد و 32 درصد باقی 
مانـده در معـرض فشـارخون بـاال و یا مبتا به فشـارخون 
بـاال هسـتند و 10 درصـد از این جمعیت از داشـتن فشـار 
خـون باال آگاهی نداشـتند و حـدود 11.5 درصد بـا دارو در 

حال کنتـرل فشارخونشـان بودند.
وی ضمن اشـاره به وضعیت مالی دانشـگاه علوم پزشکی 

بم اظهار داشـت: با توجه به قرار گرفتن در شـرایط تحریم 
ایـن دانشـگاه پروژه هـای عمرانی را نه متوقف کـرده و نه 
از آن کاسـته بلکـه پـروژه هـا با سـرعت بیشـتری در حال 
انجـام هسـتند و اولویت اصلی ما مسـائل حیاتی، تامین 
تجهیـزات پزشـکی، تامیـن داروهای مـورد نیـاز اورژانس 

پیش بیمارسـتانی و بیمارستانی است.
عبـاس زاده دربـاره حضـور احشـام در سـطح شـهر عنوان 
کـرد: وظیفـه دانشـگاه علوم پزشـکی نظـارت بـر اماکن و 
سـامت شـهری اسـت و در حوزه شـهری شـهرداری باید 
ورود کنـد، بهداشـت فقـط در صـورت شـکایات مردمـی 

حضـور پیـدا خواهـد کرد.
وی در خصـوص بیمارسـتان 200 تختخوابـی بـم تصریـح 
کـرد: از سـال 83 تـا سـال 9۷ کمتر از 10 درصد پیشـرفت 
داشـته امـا از فروردیـن امسـال تـا بـه امـروز حـدود 34 

درصـد پیشـرفت فیزیکی داشـته اسـت.

تـا  کرمـان  اسـتان 
بـه   1399 سـال  پایـان 
نـه  از  بیـش  احـداث 
هـزار واحد مسـکن شـهری نیـاز دارد.بـه گزارش 
اداره کل راه و  ارتباطـات و اطـاع رسـانی  اداره 
شهرسـازی اسـتان کرمان، محمدمهـدی بلوردی 
بـا اعـام ایـن خبـر گفـت: بـا توجه به سـکونت 
بیـش از یـک میلیون و 500 هـزار نفر از جمعیت 
دو میلیـون و 395 هـزار نفـری شـمال اسـتان 
کرمـان در شـهرها، مسـکن مـورد نیـاز تـا سـال 

1399،  بیـش از نـه هـزار واحـد اسـت.
مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان افزود: 
در راسـتای تامین بخشـی از نیاز مسکن استان، 
عملیـات احـداث حـدود 1500 واحـد مسـکن در 
قالـب مشـارکت در شـهرهای کرمـان، زرنـد و 

سـیرجان بـه زودی آغـاز خواهد شـد.

وی تصریـح کـرد: در طـرح مسـکن مشـارکتی 
زمیـن دولتی به انبـوه سـازان و متقاضیان واجد 

شـرایط واگـذار می شـود.
دبیر شـورای مسـکن اسـتان کرمان، صدور سند 
تـک بـرگ عرصـه و اعیـان را از مزایـای طـرح 
مسکن مشـارکتی در مقایسـه با واگذاری زمین 
بـه صـورت اجاره 99 سـاله برای احداث مسـکن 
عنوان کرد.محمدمهدی بلـوردی گفت: همچنین 
حـدود 285 هـزار مترمربـع زمیـن دولتـی برای 
احداث بیش از 1۷00 واحد مسـکن در شـهرهای 
شـهربابک، کرمـان، زرند، بافت، راور، سـیرجان و 
رابـر به بنیاد مسـکن اسـتان کرمان واگذار شـده 
اسـت.بر اسـاس سرشماری سـال 1395 استان 
کرمـان بـا دارا بودن سـه میلیـون و 264 هـزار و 
۷18 نفر جمعیت، در جمع ده اسـتان پرجمعیت 

کشـور قرار دارد.

دکترمحمـد صابری 
یـک  وقـوع  از 
شـهر  در  تصـادف 
زرنـد خبـر داد و گفـت: جمعـه ۷ تیرمـاه 
در سـاعت 12 و 41 دقیقـه یـک دسـتگاه 
پیکان با یک دسـتگاه پـژو 206 با یکدیگر 

کردنـد. برخـورد 
بـه گـزارش ایسـنا وی محـل ایـن حادثـه 
را چهـارراه شـهید باهنـر زرنـد اعـام کرد و 
افـزود: در ایـن حادثـه 5 نفر در رده سـنی 
10 ماهـه الی 25 سـاله کـه 2 خانم و 3 آقا 

بودنـد، مصدوم شـدند.
ایـن  بیـان  بـا  اورژانـس کرمـان  رییـس 
مطلـب کـه مصدومین به بیمارسـتان علی 
)ع( منتقل شـدند، خاطرنشـان کرد: حال 
عمومـی مصدومین مسـاعد گزارش شـده 

حادثـه  دومیـن  وقـوع  از  اسـت.صابری 
تصـادف خبـر داد و بیـان کـرد: در سـاعت 
1۷ و 3۷ دقیقـه امروز سـه دسـتگاه پراید 
بـا یکدیگـر برخوردکردنـد کـه 9 مصـدوم 
حاصـل ایـن حادثـه اسـت، شـایان ذکـر 
اسـت کـه 2 نفـر از مصدومیـن در محـل 

به صـورت سـرپایی درمـان شـدند.
وی دوراهـی محی آبـاد واقـع در هفت بـاغ 
علـوی محـل وقـوع ایـن حادثه دانسـت و 
اظهـار کـرد: در ایـن حادثـه 4 مـرد، یـک 
پسـر بچه 3 سـاله، 3 خانم و یک دخرت 
بچه 5 سـاله بـا رده سـنی مصدومین این 
حادثـه 3 الـی 43 سـاله مصدوم شـدند؛ 
قابـل توجـه اسـت کـه مصدومیـن از سـه 

خانواده هسـتند.
کرمـان  باهنـر  شـهید  بیمارسـتان  وی 
ایـن  دهنـده  پذیـرش  بیمارسـتان  را 
حـال  افـزود:  و  اعـام کـرد  مصدومیـن 
عمومـی مصدومیـن ایـن حادثـه مسـاعد 

اسـت. شـده  گـزارش 

بم رتبه اول طرح بسیج ملی کنترل فشار خون
آوای محلی           

زدی هی الف و فریاد تفنگت                                                        
 فنا  دادی تو پهباد قشنگت                                                              
به شیرین گر  نگاه  چپ نمایی                                                            

سپاهم میشود فرهاد جنگت 

شاعر :  عزت هللا بادپیما)شورا(

مُو َنمگُو ِچشموِن پاِکت بده ای مو
ُو مُودون َرنِگ  َتریاِکت بده ای  مو
ایامی    پا َپتی   رُو      َرندوِن  تو

تو الکَل کُوِش َتن تاِکت بده ای مو

شاعر :   مهدی جاللی

کََرهِکت َزه ُغروُرم بُو اسیرِت
ِدُلم ُرو تُو َنِخ ِشیَنک َحریرِت
توبودی ِمث خداِی ناُز َغمَزه

َسُرم َخم بُو ِجلو ِدل ُبهَنه گیرِت

شاعر :  مهدی جاللی

بخونی کوگوِن خوش َلحِن روبار
نومی تا دوردستون َپهِن روبار
َنوادا گُم بهی تو بغض و کینه

ببو خالی یه روزی صحِن روبار

شاعر :  فرخ فتحی رئیسی

َسر عیشون ِچش َهم ِچشمی ُوُرک بُو
َمراِم   ِضیَفه وون     َیک  َسر ُتُرک بُو

طال   ُو َمهرِ   باال.   کَنگ  َا کَنِگن
َمراَرت تُو. کُروِک ِدل  کُُرک بُو

شاعر :  مهدی جاللی

اخبار مرتبط با گزارش


