
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رودبار جنوب:
گل جالیز عامل 40 درصد کاهش عملکرد مزارع گوجه فرنگی شده است

افتتاح ۶ کیلومتر راه روستایی 
در بردسیر کرمان

 »گل جالیز« انگلی بر جان
گوجه فرنگی رودبار جنوب

فرمانداران جدید سکان را به دست گرفتند
جلسه تودیع فرمانداران سابق و معارفه فرمانداران جدید جیرفت و عنبرآباد امروز برگزار شد

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسالمی:

 دولت، جنوب کرمان
را ویژه ببیند
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معضل سگ های ولگرد 
در کوچه پس کوچه های کهنوج
رییس شورای شهر کهنوج: زنده گیری سگ های ولگرد کهنوج 

در دستور کار شهرداری است

رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب:

آغاز برداشت کلزا از سطح ۱۱۵۰هکتار 
مزارع جنوب کرمان
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 فروردیــن   20 سه شــنبه          461 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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فضا را برای فعالیت 
جوانان شایسته 

فراهم کنیم

عمار انجم روز 
یادداشت مهمان

تکلیـف  احسـاس  از  پـس   1396 سـال  در  بنـده 
و  جیرفـت  شـهر  شـورای  انتخابـات  در  حضـور  و 
لمـس خواسـته ها و نیازهـای اصلـی مـردم شـهر 
جیرفـت در ادامه سـعی نموده ام همچنان بواسـطه 
فعالیتهـای شـغلی، اداری و سیاسـی حتی االمکان 
مطالبـی انتقـادی و منصفانـه و کارشناسـی شـده 
و  جرایـد  در  مطالبگـری  و  مشـارکت  رویکـرد  بـا 
فضاهـای مجـازی چـاپ کنـم ، بـر همیـن اسـاس 
باتوجـه بـه تغییـر در مدیریـت کنترل شـهر جیرفت 
و نـگاه مثبـت اسـتاندار بـه جوانگرایی و اسـتفاده از 
تـوان و انـرژی آنهـا بر آن شـدم مطالبـی را از جهت 
اولویـت  برنامـه ریـزی بـرای توسـعه زیرسـاخت 
 شـهر جیرفـت براسـاس تجربیـات مرقـوم نمایـم .

قبل از آن بایسـت از زحمـات جناب امینی روش که 
همیشـه بـا آغوش بـاز پذیرای همشـهریان خود بود 
تشکر و خدا قوت بگوئیم و برای ایشان از درگاه باری 
 تعالـی آرزوی بهـروزی هـر بیشـتر داشـته باشـیم .

موضوعـی  تریـن  مهـم  شـاید  و  اول  موضـوع 
آن  بـه  جیرفـت  شـهری  مدیریـت  بایسـت  کـه 
هشـدار  بـه  توجـه  بـا  باشـد  داشـته  ویـژه  توجـه 
ی  مسـئله  اسـتان  در  زلزلـه  امـر  کارشناسـان 
 . اسـت  جیرفـت  احتمالـی گسـل  شـدن   فعـال 
گسـل جیرفـت از آن جهـت مهـم اسـت کـه دقیقـا 
از وسـط بافـت فرسـوده ی شـهری جیرفـت یعنـی 
محـات رهجـرد و کهورئیـه و کلـرود مـی گـذرد و 
از آنجـا کـه در ایـن محـات اکثریـت خانـه هـا بـی 
شـناژ و غیرمسـلح و فاقـد اسـتحکام هسـتند و در 
برابـر زلزلـه هـای حتـی بـا شـدت پاییـن غیرمقاوم 
هسـتند و ازطرفـی در ایـن محات عـرض کوچه ها 
اکثـرا 6 متـر یـا کمتـر از آن می باشـد کـه در صورت 
وقـوع حادثـه امکان امداد رسـانی در لحظـات اولیه 
را بـه صفـر مـی رسـاند لـذا الزم اسـت با مشـارکت 
بخـش خصوصـی و مـردم عـزم جـدی و عملیاتـی 
آیـد.  وجـود  بـه  محـات  ایـن  بازآفرینـی   بـرای 
موضوع دوم از لحاظ ترافیک شهری است  ، بایست 
عـاوه بـر ایجـاد چندیـن پارکینگ عمومـی در مرکز 
شـهر نسـبت بـه  احـداث و تکمیـل کمربندشـهری 
اقدامـات عاجـل بعمـل آیـد .لـذا تکمیـل فعالیـت 
هـای انجـام شـده در شـمال کمربنـدی جیرفـت و 
سـپس ادامـه آن در حاشـیه کهورئیـه و اتصـال آن 
بـه جـاده بلـوک کمـک بسـیار زیـادی بـه کاهـش 
ترافیـک درون شـهری جیرفت می کنـد و همچنین 
ایجـاد مسـیری از جـاده بلـوک بـه پـل دوم هلیـل 
رود بـرای آزادسـازی ترافیک عبوری جـاده جیرفت 
– بلـوک از روی پـل قدیمـی هلیـل بـه روی پـل 
جدیـد از ضـرورت باالیـی برخـوردار مـی باشـد . و 
همچنیـن تعریض بعضی از خیابانهـای اصلی درون 
شـهر از قبیـل تعریـض خیابـان امیرکبیـر از چهارراه 
زنـدان تـا پـل هلیـل ، تعریـض خیابـان کارگـر در 
 سـرجاز مـی تواننـد در اولویـت قرار داشـته باشـند .

موضـوع سـوم کـه از نظـر نگارنـده بایـد در اولویـت 
و  محیطـی  منظـر  و  سـیما  مسـئله  بگیـرد  قـرار 
متاسـفانه  اسـت  جیرفـت  شـهری  درون  فضـای 
اکثـر محـات جیرفـت فاقـد فضای سـبز هسـتند 
و در محاتـی هـم کـه باغ وجـود دارد مثـل رهجرد 
یـا کهورئیـه هیچگونـه برنامـه ای بـرای تبدیـل آنها 
بـه محیـط عمومـی و سـرانه سـبز عمومـی وجـود 
مسـوالن  کـه  هسـتیم  آن  خواسـتار  لـذا  نـدارد 
توسـعه  و  بـه درختـکاری  ویـژه ای  توجـه  شـهری 
شـاید  باشـند  داشـته  شـهری  سـبز  فضاهـای 
قـرار دادن آسـفالت معابـر در اولویـت فعالیتهـای 
عمـران شـهری باتوجـه بـه اینکـه در حـال حاضـر 
در شـهر جیرفـت فعالیـت زیرسـاختی گازرسـانی 
باشـد. منابـع  رفـت  هـدر  گیـرد  مـی   صـورت 

و موضـوع چهـارم کـه مکمـل مـوارد باالسـت و نیاز 
ای هسـت  منطقـه  هـر  عمـران  و  توسـعه  اصلـی 
توجـه ویـژه بـه نیروی انسـانی جـوان با سـابقه ی 
خدمـت صادقانـه بـه مـردم اسـت مـا مـی دانیـم 
کـه انسـانهای بـی اسـتعداد و بـی هنـر کـه میـل 
رسـیدن به پسـت و مقـام را دارند معمـوال حیله گر 
و فریـب کار هسـتند و آنهـا از دالیـل اصلـی فسـاد 
اداری هسـتند و بایسـت در جهـت ارتقـا سـامت 
اداری فضـا را بـرای فعالیـت  جوانـان شایسـته و 

اندیشـه ورز فراهـم کنیـم . انشـالله

رییس اداره نظارت بر توسعه و عمران شهری 
جنوب کرمان
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معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان:

در جلسه عمومی شورای شهر کرمان عنوان شد:

پل ابوذر کرمان به زودی به بهره برداری می رسد

لزوم احیای سیل بندها در کرمان

معـاون هماهنگـی امور عمرانی اسـتانداری کرمـان از افتتاح 
پـل شـهید هللا دادی معـروف بـه پـل ابـوذر کرمـان در آینـده 

نزدیک خبـر داد.
سـیدمصطفی آیت ا  للهی موسـوی بـا اشـاره بـه اینکـه سـال 
گذشـته در نقـاط مختلف اسـتان کرمان پروژه هـای عمرانی 
متعـددی به مناسـبت های مختلـف افتتاح و بـه بهره برداری 
رسـیدی و عملیـات اجرایـی برخـی از این پروژه ها آغاز شـد 
گفـت: افتتـاح چندیـن پـروژه  بـزرگ صنعتـی، پروژه هـای 
آبرسـانی و برقرسـانی روسـتایی، افتتـاح چندیـن پـروژه در 
حـوزه راه هـای اسـتان و پـروژه بـزرگ گازرسـانی به مناطـق 

جنـوب و شـرق اسـتان کرمـان از جملـه طرح هاسـت.
بـه گـزارش تسـنیم، وی بـا بیـان اینکـه سـال گذشـته پس 
از 6 سـال افتتـاح پـل سـیدی را داشـتیم افـزود: پـل آزادی 
در روزهای پایانی سـال گذشـته در شـهر کرمان افتتاح شـد 
و طـرح فضـای سـبز ایـن پـروژه بـه زودی بـه بهره بـرداری 

می رسـد.
معـاون هماهنگـی امـور عمرانی اسـتانداری کرمان با اشـاره 
بـه اینکـه شـهرداری کرمـان و قـرارگاه خاتـم پیمانـکار پروژه 
پـل شـهید هللا دادی معـروف بـه پـل ابـوذر کرمـان در تاش 
هسـتند تـا ایـن پـروژه نیـز بـه زودی بـه بهره برداری برسـد 
عنـوان کـرد: اجـرای مابقـی پل هـای شـهر کرمـان هـم در 

اسـت. برنامه 
وی با بیان اینکه در سـتاد تسـهیات سـفرهای نوروزی تمام 

تـاش خـود را برای اسـتقبال از مسـافران نوروزی داشـتیم 
گفـت: امسـال خوشـبختانه بـا افزایـش تعـداد مسـافران 
نـوروزی در اسـتان کرمـان روبه رو بودیم و رشـد 43 درصدی 

گردشـگران نوروزی در اسـتان را داشـتیم.
در  ترددهـا  درصـدی   33 رشـد  بـه  آیت ا  للهی موسـوی 
جاه هـای اسـتان کرمـان در تعطیات نوروزی امسـال اشـاره 
کـرد و افـزود: بـا وجـود ایـن افزایـش ترددهـا بـا تمهیدات 
انجـام شـده و با همراهـی خود مسـافران و رانندگان کاهش 
26 درصـدی تلفـات را در تصادفـات نوروز امسـال در اسـتان 

داشـتیم. کرمان 
وی بـا بیـان اینکـه خطـر هجـوم سـیل به سـمت کرمـان از 
سـمت ماهـان، کوه هـای صاحب الزمان)عـج( و ده باال وجود 
دارد گفـت: روز گذشـته جلسـه ای بـرای اجـرای عملیـات 
سـاخت سـیل بند شـهر کرمان برگزار و مقرر شـد در روزهای 

آینـده عملیـات اجرایی سـیل بند شـهر کرمـان آغاز شـود.
معـاون هماهنگـی امور عمرانی اسـتانداری کرمان با اشـاره 
بـه اینکـه هزینـه اجرای ایـن پروژه توسـط پیمانـکار حدود 
40 میلیـارد تومـان بـرآورد شـده اسـت بیـان کـرد: در حال 
حاضـر تـاش می کنیـم تـا بـا هزینـه کمتـر و بـا اسـتفاده 
از محافظـت اضطـراری در ایـن مسـیرها در صـورت جریان 
شـدن آب، بـا انحـرف آن از سـمت غـرب از شـهر کرمـان 
بتوانیـم طرح هـای  مناسـب  فرصـت  در  تـا  خـارج شـود 

بلندمـدت را اجرایـی کنیـم.

اعضـای شـورای شـهر کرمـان بـا اشـاره بـه نگرانـی مـردم و 
مسـووالن در خصـوص سـیل و همچنیـن مسـیرهایی کـه 
در گذشـته رودخانـه بـوده و اکنـون وجـود خارجـی نـدارد، از 
شـهرداری خواسـتند در این زمینه ورود و سـیل بندها را احیا 
کنـد و مسـیرهایی را کـه نیـاز بـه الیـه روبـی دارد را در اولویت 

کاری قـرار دهـد.
به گزارش کرمان نو، رئیس شـورای شـهر کرمان عصر یکشـنبه 
در نشسـت عمومی شـورای شـهر کرمان ضمن ابراز نگرانی از 
وقوع سـیل و ایجاد مشـکات برای بسـیاری از هموطنان مان 
در جای جـای ایـران، تاکیـد کـرد: وقوع این حـوادث احتمالی 

می طلبد که به کرمان و مشـکات سـیل بیشـتر بیندیشیم.
در معاونـت عمرانـی  امـروز  راسـتا  ایـن  در  افـزود:  فرشـاد 

جلسـه ای در این خصوص برگزار و ضعف ها شناسـایی شـد. 
بـرای رفـع مشـکات برنامـه ریـزی هایـی انجام شـد تـا اگر 
چنیـن حوادثی در کرمان اتفاق بیفتد آمادگی هـای الزم وجود 

داشـته باشد.
رئیـس شـورای شـهر کرمان ضمن تشـکر از انتقـال منصفانه 
و صادقانـه اقدامات شـهرداری در سـال گذشـته و ایـام نوروز 
امسـال از سـوی اصحاب رسـانه، اظهار کرد: اعضای شـورا نیز 
بسـیار همراهـی کردنـد تـا بسـتر آمـاده شـد و برنامـه ریزی 
های شـهردار راحت تر صورت پذیرد که خوشـبختانه اقدامات 

خوبی انجام شـد.
فرشـاد ادامه داد: با توجه به شـرایط نامطلوب اقتصادی، سـه 
پـروژه بـزرگ در شـهر کرمـان بـه بهره بـرداری رسـید و در کنار 

آن شـاهد اجـرای پروژه های کوچک تر در سـطح شـهر بودیم.
رئیس شـورای شـهر کرمان در بخش دیگری از سـخنانش با 
بیان اینکه سـال گذشـته سال سـاماندهی و تثبیت شهرداری 
بـود که خوشـبختانه بخش زیـادی از دیـون پرداخت و حقوق 
کارکنـان شـهرداری بـه روز شـد، اظهـار کـرد: امسـال شـرایط 
بـرای اتمام پروژه های نیمه تمام گذشـته و اجـرای پروژه های 

جدید مهیا اسـت.
فرشـاد تاکید کرد: بدون شـک اعضای شـورا همانند گذشته و 

با وقت بیشـتر همیاری و کمـک خواهند کرد.
راه اندازی شهرداری بافت قدیم

در ادامـه ایـن جلسـه سـیدمهران عالـم زاده نیـز ضمـن ابـراز 
همـدردی با سـیل زدگان در کشـور، گفت: بر اسـاس دسـتور 
وزارت کشـور تعـدادی از اسـتان ها بـه عنوان معیـن معرفی و 
مقـرر شـده اسـت تا اسـتان های همجـوار تمامـی کمک های 
خـود را بـه اسـتان های معین انتقـال و از آنجا به اسـتان های 

سـیل زده انتقـال یابد.
عالـم زاده با بیـان اینکه شـهرداری در حال جمع آوری وسـایل 
بـرای انتقـال بـه ایـن اسـتان ها اسـت، افـزود: در این راسـتا 
موکـب شـهرداری ظـرف دو روز آینده در خوزسـتان برای طبخ 

غـذا گرم مسـتقر خواهد شـد.
شـهردار کرمـان در ادامه افزود: ماشـین آالت و تجهیـزات الزم 
اعـام شـده نیـز در حـال جمـع آوری بـوده و بـه زودی اعـزام 

می شـود.
ایـن مقـام مسـوول در ادامـه بـه ارائـه گزارشـی از اقدامـات 
شـهرداری در سـال گذشـته و نوروز امسـال پرداخت و افزود: 
در سـال گذشـته بحـث برنامـه ریـزی، اجـرا و نظـم دهـی به 
سـاختارها، بحث لوایح و خرید نرم افزارها در دسـتور کار قرار 

گرفـت تا بتـوان در سـنوات بعد اقدامـات خوبی انجام شـود.
عالـم زاده بـا اشـاره بـه اینکه اتمـام پروژه هـای نیمه تمـام در 
اولویـت کار شـهرداری اسـت، افزود: خوشـبختانه سـه تقاطع 
غیر همسـطح بـه بهره بـرداری رسـید و پل ابـوذر نیز بـه زودی 

بـه بهره بـرداری می رسـد.
وی افـزود: سـال گذشـته 20 پـارک کوچـک بـه بهره بـرداری 
رسـید و بوسـتان شـهدای شـهرداری نیز اواسـط هفته جاری 

بـه بهره بـرداری می رسـد.
عالـم زاده اظهـار کـرد: در راسـتای نوسـازی و ارتقـای نـاوگان 
اتوبـوس رانـی تـا کنـون دسـتگاه 10 اتوبـوس بهسـازی شـده 
اسـت، یـک دسـتگاه اتوبـوس گردشـگری راه انـدازی و دو 

دسـتگاه اتوبـوس بـرای معلـوالن آمـاده سـازی شـد.
شـهردار کرمـان بـا بیان اینکـه به شـهروندان قـول داده بودیم 
کـه اقدامـات شـهرداری بـرای نـوروز امسـال متفاوت تـر از 
سـالهای قبـل باشـد، افـزود: در ایـام نـوروز امسـال هـزار و 
500 سـاعت برنامه هـای متنـوع فرهنگـی و هنری بر اسـاس 

سـایق مختلـف برگـزار شـد و هـم چنـان نیـز ادامـه دارد.
ایـن مقـام مسـوول با تاکیـد بر اینکـه این برنامه هـا با همت 
و حمایـت شـورا در تأمیـن بودجه هـا اجرایی شـد، از همراهی 

صمیمانه آنها تشـکرکرد.
عالم زاده از همراهی و همدلی اسـتاندار، نیروی انتظامی، اداره 
کل فرهنـگ و ارشـاد اسـامی، معاونت فرهنگـی و اجتماعی 
شـهرداری و سـایر واحدهای شـهرداری که در اجـرا و برگزاری 

برنامه هـای نـوروزی تشـکر و قدردانی کرد.
وی از اصحـاب رسـانه بـه دلیـل اطـاع رسـانی بـه موقـع آنها 
تشـکر و قدردانـی کـرد و اظهـار داشـت: ایـن اقـدام آنها باعث 

دلگرمـی همکاران در شـهرداری شـده اسـت.

شـهردار کرمـان از راه انـدازی شـهرداری بافـت قدیـم در سـال 
جـاری خبـر داد و افـزود: اجرای طرح مسـیر دوچرخـه نیز از 

خـرداد امسـال کلید خواهـد خورد.
در ادامه این جلسـه زهرا ایرانمنش عضو شـورای شـهر کرمان 
نیـز ضمـن تشـکر از شـهردار کرمـان بـه جهـت توجه ویـژه به 
برنامه هـای فرهنگی در کنـار اجرای پروژه هـای عمرانی، اظهار 
کـرد: سـال گذشـته شـاهد برگـزاری سـفره های هفت سـین 
متعـدد در شـهر کرمـان نبودیـم کـه وقتی علـت را از شـهردار 
کرمـان جویا شـدیم وی اعام کـرد تا زمانیکه حقـوق کارگران 

را نپردازیـم دلیلـی بـرای این هزینه ها نیسـت.
ایرانمنـش تشـریح کرد: خوشـبختانه شـهرداری امسـال هم 
حقوق هـا را پرداخـت کرد و هم شـاهد تحولی عظیم در شـهر 
بودیـم بطوریکه شـاهد هسـتیم با هزینه کـم و با صرفه جویی 
همـه اقشـار را در نظـر گرفتنـد و بـرای همـه آنهـا برنامه هـای 

مختلفی تـدارک دیدند.
وی بـا بیـان اینکـه در نـوروز امسـال شـاهد انفجـار فرهنگـی 
در شـهر کرمان از سـوی شـهرداری بودیـم، ازشـهردار، مدیران 
و تمامـی کارکنـان شـهرداری و هـم چنیـن روابـط عمومـی 
شـهرداری و تمامـی اصحـاب رسـانه کـه پوشـش خبـری 

بی نظیـری داشـتند، تشـکر و قدردانـی کـرد.
منصور ایرانمنش عضو شـورای شـهر کرمان هم ضمن تشـکر 
از زحمـات شـهردار و کارکنـان شـهرداری در حوزه های مختلف 
بـه خصـوص حـوزه عمرانـی، پیشـنهاد داد: بـه دلیـل نگرانی 
مـردم و مسـووالن در خصـوص سـیل، مسـیرهایی کـه در 
گذشـته رودخانه بـوده و اکنون وجود خارجی ندارد شـهرداری 
ورود و سـیل بندها را احیا کند و مسـیرهایی را که نیاز به الیه 

روبـی دارد را در اولویـت کاری قـرار دهد.
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پایـــگاه  رییـــس   - ایرنـــا   - جیرفـــت 
جمعیـــت هـــال احمـــر شهرســـتان قلعـــه 
غذایـــی  ســـبد  یکصـــد  گفـــت:  گنـــج 
نیازمنـــد  و  روســـتایی  خانوارهـــای  بیـــن 
شـــد. توزیـــع  گنـــج  قلعـــه   شهرســـتان 

ـــگار  ـــا خبرن ـــو ب ـــت و گ ـــتان در گف ـــد اوس مجی
کـــه  غذایـــی  ســـبدهای  افـــزود:  ایرنـــا 
توســـط جمعیـــت هـــال احمـــر توزیـــع مـــی 
شـــود، شـــامل برنـــج، ماکارونـــی، انـــواع 
ــات اســـت. ــای و حبوبـ ــرو، روغـــن، چـ  کنسـ

بـــه  غذایـــی  ســـبد  هـــر  داد:  ادامـــه  وی 
ارزش 500 هـــزار تومـــان بیـــن خانوارهـــای 
شهرســـتان  ایـــن  نیازمنـــد  روســـتایی 
غذایـــی  بســـته   150 و  شـــد  توزیـــع 
 دیگـــر نیـــز در ردیـــف توزیـــع قـــرار دارد.

ــتان  ــر شهرسـ ــال احمـ ــت هـ ــس جمعیـ رییـ
بـــا توجـــه  قلعـــه گنـــج اظهـــار داشـــت: 
بـــه اینکـــه معاونـــت داوطلبـــان جمعیـــت 
هـــال احمـــر اســـتان کرمـــان توجـــه بـــه 
نیازمنـــدان را در برنامـــه کاری دارد، ســـبدهای 
و  نیازمنـــد  افـــراد  بیـــن  مذکـــور  غذایـــی 
بدسرپرســـت کـــه عمدتـــا روســـتایی هســـتند 
و تحـــت پوشـــش نهادهـــای کمیتـــه امـــداد و 
ـــت. ـــده اس ـــع ش ـــد توزی ـــرار ندارن ـــتی ق  بهزیس

 430 در  گنـــج  قلعـــه  شهرســـتان  مرکـــز 
ــت. ــع اسـ ــان واقـ ــوب کرمـ ــری جنـ کیلومتـ

100سبد غذایی در 
روستاهای قلعه گنج 

توزیع شد

خبر

خبر

پیاز جنوب کرمان 
راهی بازار مصرف شد 

 51 پروژه بهداشتی و درمانی 
در جنوب آماده بهره برداری است

آغاز برداشت کلزا از سطح 1150هکتار 
مزارع جنوب کرمان

بیـش از 300 هـزار تـن پیـاز از 
مـزارع جنـوب کرمـان درحـال 
برداشـت وارسـال به بـازار برای 
شکسـتن قیمـت نجومـی ایـن 
معـاون  سـاردویی  محمدرضـا  اسـت.  کاال 
جهـاد  سـازمان  گیاهـی  تولیـدات  بهبـود 
کشـاورزی جنـوب اسـتان کرمـان در گفتگو 
باشـگاه  هـای  اسـتان  گـروه  خبرنـگار  بـا 
خبرنـگاران جـوان از کرمـان گفت: بـا توجه 
بـه شـرایط اقلیمـی جنـوب اسـتان کرمـان 
در سـال 97 و 98 پیـاز در دو مرحلـه در 7 
شهرسـتان جنـوب اسـتان کرمـان برداشـت 

آن آغـاز شـد وهنـوز ادامـه دارد.
از  برداشـت  اول  مرحلـه  در  افـزود:  وی 
اواخـر آذر مـاه سـال 97 در سـطح 3 هزار 
710 هکتـار آغـاز شـد و بـه اتمـام رسـید و 

186 هزارتـن پیـاز برداشـت شد.سـاردویی 
بـا اعـام اینکه و برداشـت مرحلـه دوم در 
سـطح 4 هـزار 100 هکتـار از اواخـر اسـفند 
97 آغـاز و تـا پایـان اردیبهشـت ادامه دارد 
 240 کـرد:  اظهـار  می شـود  بینـی  پیـش 
برداشـت  پیـاز در حـال  هزارتـن محصـول 
گیاهـی  تولیـدات  بهبـود  اسـت.معاون 
سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب اسـتان 
بیـان کرد:شهرسـتان های جیرفـت  کرمـان 
و  کشـت  سـطح  بیشـترین  عنبرآبـاد  و 
جنوبـی  شهرسـتان   7 در  را  برداشـت 

داشـتند.
وی گفـت: بیشـترین صـادرات پیـاز جنوب 
اسـتان امسـال بـه کشـور عـراق بود.جنوب 
اولیـد سـیب زمینی  رتبـه  باالتریـن  کرمـان 
و پیـاز طـرح اسـتمرار کشـور را دارا اسـت.

نـادر پـور جمالی، گفـت: 51 پروژه 
جنـوب  در  درمانـی  و  بهداشـتی 
کرمـان آمـاده بهره برداری اسـت، 
اعتبـار 350  بـا  هـا  پـروژه  ایـن 
میلیـارد ریـال بـه زودی توسـط مقـام عالـی 
وزارت بهداشـت بـه بهره برداری می رسـند.»نادر 
پورجمالـی« معـاون توسـعه دانشـگاه علـوم 
پزشـکی جیرفـت، در گفـت و گـو بـا خبرنـگار 
خبرگـزاری شبسـتان از کرمـان جنـوب، با بیان 
این مطلب که 51 پروژه بهداشـتی و درمانی در 
جنـوب کرمان آمـاده بهره برداری اسـت، گفت: 
ایـن پـروژه هـا بـا اعتبـار 350 میلیارد ریـال به 
زودی توسـط مقـام عالـی وزارت بهداشـت بـه 
بهره بـرداری می رسـند.نادر پـور جمالـی، افزود: 
ایـن پـروژه ها بـا اعتبـار 100 میلیـارد ریـال نیز 
تجهیز شـده اند که  شـامل 2 زایشـگاه جیرفت 

و کهنـوج، 30 خانـه بهداشـت، 3 مرکـز جامـع 
خدمـات سـامت شـهری و روسـتایی، سـتاد 
شـبکه بهداشـت رودبار جنوب، اورژانس جدید 
بیمارسـتان امـام خمینـی جیرفـت، کلینیـک 
ویـژه ، مرکـز تشـخیص غربالگـری سـرطان، 
آزمایشـگاه هسـتند کـه امیدواریـم بـا افتتـاح 
ایـن پـروژه هـا دسترسـی مـردم عزیـز منطقه 
بـه خدمـات سـامت بیشـتر شـود.60 پـروژه 
بهداشـتی، درمانـی و آموزشـی نیـز بـا اعتبـار 
450 میلیـارد ریـال در حـال احـداث  اسـت که 
میانگیـن پیشـرفت آنهـا نزدیـک بـه 70درصـد 
اسـت.پروژه سـتاد مرکـزی دانشـگاه، کلینیک 
ویـژه کهنـوج، اورژانـس کهنـوج و بلـوک هـای 
زایمانـی بیمارسـتان امام خمینـی جیرفت جز 
پروژه هایی هسـتند کـه در اولویت اتمـام، بهره 

بـرداری و تجهیـز قـرار دارند.

رییـس  برخـوری  سـعید  دکتـر 
سـازمان  اظهارداشـت:به منظـور 
خودکفایـی  ضریـب  افزایـش 
روغنـی  دانه هـای  تولیـد  در 
معـادل  سـطحی   97-98 زراعـی  سـال  در 
کشـت  بـه  منطقـه  اراضـی  از  هکتـار   1150
 محصـول اسـتراتژیک کلـزا اختصـاص یافـت.

تولیـد  بـه  دسـتیابی  منظـور  بـه  افـزود:  وی 
تقویـم  مطابـق  کاشـت  عملیـات  مطلـوب 
بـا  مکانیـزه  صـورت  بـه  مناسـب  زراعـی 
ارقـام  پربـازده  هیبریـد  بـذور  از  اسـتفاده 
 آگامکـس ، تراپـر و هایـوال 50 محقـق شـد .

وی گفت: با هدف مصرف بهینه آب بیش از 35 
درصد از سـطح زیر کشت محصول به سیستم 
 آبیـاری نویـن تحـت فشـار تیـپ مجهـز شـد .

وی تصریـح کـرد: برابـر ارزیابی هـای میدانـی 

صـورت گرفتـه با توجه بـه تاش کشـاورزان در 
بهبود عملیات بهزراعـی ، کنترل امراض و آفات 
 و تغذیه مناسـب،  مزارع وضعیت مطلوبی دارد

 وی بیـان داشـت : بـر اسـاس گزارش هـای 
واصلـه برداشـت محصـول از 17 فروردیـن 98 
در شهرسـتان رودبـار جنوب آغـاز و پیش بینی 
مـی گـردد از سـطح مذکـور بیـش از 2 هـزار و 
پانصـد تـن محصـول بـا کیفیـت در جنـوب 
 کرمـان تولیـد و به مراکـز خرید  تحویل شـود.

دکتـر برخـوری از کشـاورزان درخواسـت کـرد:   
قبـل از برداشـت بـا مراجعـه بـه مراکـز جهـاد 
کشـاورزی و هماهنگـی بـا کارشناسـان پهنـه 
،مطابـق مشـخصات بهره برداری ثبت شـده در 
سـامانه، نسـبت به دریافت معرفـی نامه اقدام 
و محمولـه هـای برداشـت شـده را بـه مراکـز 

خریـد فعـال منطقـه تحویـل نمایند. 

 برندسـازی یـا برندینـگ، راز رونـق بـازار اسـت و نقش مهمی 
تولیـدات  کـردن  متمایـز  بـا  و  داشـته  مشـتری  جـذب  در 
منطقـه جنـوب کرمـان از تولیـدات سـایر مناطـق، مـی توانـد 
ارتباطـی مـداوم و نسـبتا پایـدار بـرای افزایش سـطح فروش 
محصوالت کشـاورزی ایجـاد کند.به گـزارش ایرنا، برندسـازی 
درواقـع، مجموعـه ای از فرآیندهاسـت که باعث جذب بیشـتر 
مشـتری بـرای یـک محصـول و نـام تجـاری آن مـی شـود و 
صرفـا بـه طراحـی لوگو و تبلیغـات نمی توان برندسـازی گفت 
چـرا کـه برندینـگ مجموعـه ای از اقدامات اسـت کـه موجب 
خـاص شـدن نام تجـاری می شـود، اقداماتی همچون بسـته 
بنـدی، تبلیغـات، بازاریابی، فـروش و روابط عمومـی نمونه ای 
از برندینـگ اسـت که مـی توانـد ارزش و جایـگاه تجاری یک 
محصـول را در بیـن مشـتریان، افزایـش دهـد. جنوب اسـتان 
کرمـان یکـی از قطب هـای کشـاورزی کشـور بـه شـمار می آید 
که سـاالنه انواع محصوالت زراعی و باغی را به سراسـر کشـور 
و خـارج از کشـور صـادر می کند ولی متاسـفانه در این منطقه، 
بسـیاری از محصـوالت زراعـی و باغـی کـه از نظـر کیفیـت در 
سـطح باالیـی قـرار دارنـد بـه صـورت فلـه ای خریـداری و بـه 
اسـتان هـای دیگـر و یـا حتـی بـه خـارج از کشـور صـادر و با 
برنـد آن شـرکت هـا عرضـه مـی شـوند لـذا نبـود برنـد و نـام 
تجـاری مناسـب یکـی از ضعف های کشـاورزی منطقه جنوب 
کرمـان اسـت که می طلبـد سـرمایه گذاران بخـش خصوصی 
در ایـن بخش ورود کنند.بسـته بندی، تنها یکـی از فرآیندهای 
برندسـازی بـه شـمار مـی رود کـه در ایـن دیـار بـه آن توجـه 
نشـده اسـت و انتظـار مـی رود پس از سـال ها فله فروشـی، 
تدابیـری اتخـاذ شـود تـا بتـوان بـا پیـاده کـردن چندیـن برند 
خـاص، اشـتغال و ارزش افزوده بیشـتری نسـیب منطقه کرد 

و ناگفتـه نمانـد که در این مسـیر، رسـانه ها می توانند بسـیار 
موثـر واقـع شوند.بسـیاری از فعـاالن اقتصـادی دنیـا بـر ایـن 
باورنـد کـه کارآفرینـی و فروش یـک محصول، بدون پشـتوانه 
برندینـگ و محوریـت برند برای آن، یک اشـتباه نابخشـودنی 
جهـاد کشـاورزی گفـت:  سـازمان  اسـت.رییس  تجـارت  در 
بسـیاری از محصـوالت کشـاورزی جنـوب کرمـان 100 درصـد 
ارگانیـک اسـت از ایـن رو محصولی درجه یک به شـمار رفته و 
مطمئنـا خریداران بـه دنبال خرید چنین محصوالتی هسـتند.

سـعید برخـوری در گفـت و گـو با خبرنـگار ایرنا افزود: سـاالنه 
چهـار و نیـم میلیـون تن انواع محصـوالت کشـاورزی در هفت 
شهرسـتان جنوبـی اسـتان کرمـان تولید می شـود که بیشـتر 
ایـن محصـوالت از کیفیـت بسـیار باالیـی برخوردار اسـت.وی 
اظهـار داشـت: صـادر شـدن تولیـدات کشـاورزی ایـن منطقـه 
نشـان از کیفیـت بـاالی ایـن محصـوالت اسـت و مـی طلبـد 
کشـاورزان بـا تشـکیل اتحادیـه هـای کوچک یـا بـزرگ اقدام 
بـه برندسـازی بـا نـام منطقـه کنند تا شـاهد فـروش مطلوب 
محصـوالت ارگانیـک ایـن منطقـه در خـارج و داخـل کشـور 
باشـیم.وی ادامه داد: با شـناخته شـدن محصـوالت باکیفیت 
این منطقه در خارج از کشـور، شـاهد جذب مشـتریان دائمی 
خواهیـم بـود و بـی شـک ایـن نکتـه مثبـت، باعـث شـکوفا 
شـدن بخش کشـاورزی جنوب کرمان می شـود.نماینده مردم 
جیرفت و عنبرآباد در مجلس شـورای اسـامی نیز با اشـاره به 
ظرفیـت بـاالی شـهرهای جنوبی کرمـان در بخش کشـاورزی، 
گفت: مجموعه دولت و مسـئوالن کشـوری بایـد جنوب کرمان 
را در یـک قالـب ویژه ای نسـبت به سـایر نقاط کشـور، ببینند.

یحیـی کمالی پـور افـزود: امروز در هـر خانواده جنـوب کرمانی، 
چهـار یـا پنـج جـوان بـا تحصیـات کارشناسـی و باالتـر وجود 

دارد امـا همـه آنهـا بیکار هسـتند و ما باید به سـمت و سـویی 
حرکـت کنیـم تـا طـرح هـای بزرگـی بـا ایجـاد اشـتغال بـاال 
در منطقـه اجرایـی شـود.این نماینـده مجلـس بـا بیـان اینکه 
بیشـتر مـردم جنوب کرمان از طریق کشـاورزی امـرار و معاش 
مـی کننـد گفـت: ناپایداری هایی کـه در محصوالت کشـاورزی 
ایـن دیـار ایجـاد می شـود باعـث شـده کشـاورزان زحمتکش 
مـا بـه بانکهـا بدهـکار شـوند.کمالی پور تصریـح کرد: شـرایط 
اقلیمـی، دپـوی محصـوالت و بی تدبیـری برنامه ریـزان ما در 
حـوزه وزارت جهـاد کشـاورزی موجـب شـده کـه نتوانیـم یک 
سـاماندهی مناسـبی در بخـش تولیـد محصـوالت کشـاورزی 
داشـته باشـیم.وی گفـت: متخصصـان و نخبـه هـای مـا باید 
بـا ایـده هـای کارشناسـی شـده بـه ایـن عرصـه ورود کننـد تا 
دیگـر شـاهد نگرانـی و دلواپسـی کشـاورزان نباشـیم.کمالی 
پـور افـزود: امسـال، بخـش صـادرات را فعال کردیـم و جلوی 
واردات را گرفتیم و خدا را شـکر، االن شـرایط مناسـبی در حوزه 
کشـاورزی داریـم و باید روی بحث فـرآوری و فروش مطلوب 

محصوالتمـان متمرکز شـویم.

نماینـده کارخانه هـای رب گوجـه جنـوب کرمـان بـا بیـان اینکه 
همـواره عرضـه و تقاضـا، قیمـت این محصول را مشـخص می 
کنـد، گفـت: بـا صـادرات گوجـه فرنگـی شـاهد برهـم خـوردن 
عرضـه و تقاضـا خواهیـم بـود یعنی عرضـه به داخل کشـور کم 
شـده و قیمـت افزایش مـی یابد.محمدرضـا محمدرضایی روز 
دوشـنبه در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا افـزود: صـادرات باید 
بـا توجـه بـه میـزان سـطح زیرکشـت و پیـش بینی برداشـت، 
نیـاز مصـرف کننـده داخلـی و صنایع فرآوری باشـد تـا تعادلی 
بیـن عرضـه و تقاضا برقرار شـود.وی به صادرات پیـاز و افزایش 
قیمـت ایـن محصول اشـاره کـرد و گفت: بایـد از صـادرات پیاز 
درس بگیریـم و دوبـاره شـاهد تجربـه تلخ قیمـت نجومی پیاز 
در زمینـه محصـول گوجه فرنگی نباشـیم.این فعـال اقتصادی 
بـه برگـزاری نشسـتی بـا رئیـس سـازمان صنعـت، معـدن و 
تجـارت جنـوب کرمان اشـاره کرد و گفت: در این نشسـت اعام 
شـد کـه دولـت بـرای جلوگیـری از افزایـش قیمت گوجـه باید 
میـزان مشـخصی را بـرای صادرات تعییـن کند تا شـاهد برهم 
خـوردن تعادل عرضه و تقاضـا و در نتیجه افزایش قیمت گوجه 

دولت، جنوب کرمان
را ویژه ببیند
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و  کوچـــه  در  ولگـــرد  ســـگ های  زدن  پرســـه 
بـــرای  بـــه معضلـــی  کهنـــوج  خیابان هـــای شـــهر 
شـــهروندان تبدیـــل شـــده، معضلـــی کـــه عـــاوه 
ــهروندان  ــامت شـ ــت، سـ ــب و وحشـ ــاد رعـ ــر ایجـ بـ
را نیـــز تهدیـــد می کنـــد. یـــک شـــهروند کهنوجـــی 
به»کاغذوطن«گفت:»ســـگ ها بـــه قـــدری در شـــهر 
ــه  ــود. گاهـــی بـ ــان نمی شـ ــه باورمـ ــده اند کـ ــاد شـ زیـ
صـــورت دســـته جات زیـــاد در ســـطح شـــهر در حـــال 
ــودکان  ــه کـ ــا بـ ــون بارهـ ــتند و تاکنـ ــه زدن هسـ پرسـ
ــه  ــا اینکـ ــاال بـ ــا تاحـ ــده اند امـ ــه ور شـ ــردم حملـ و مـ
ــی  ــدم مثبتـ ــچ قـ ــم هیـ ــادی کرده ایـ ــات زیـ اعتراضـ
ــاالری  ــت.« سـ ــده اسـ ــته نشـ ــه برداشـ ــن زمینـ در ایـ
نگهـــداری  و  عقیم ســـازی  افزود:»زنده گیـــری، 
ـــت  ـــوم اس ـــاط مرس ـــیاری از نق ـــرد در بس ـــگ های ولگ س
ـــذف  ـــه روش ح ـــهرهایی ک ـــر ش ـــفانه در اکث ـــه متاس البت
ـــن روش  ـــده، ای ـــرا ش ـــرد اج ـــای ولگ ـــگ ه ـــتن س و کش
ــوده  ــانه بـ ــانی و متوحشـ ــا غیرانسـ ــکلی کامـ ــه شـ بـ
ـــای  ـــق صحنه ه ـــه خل ـــر ب ـــه منج ـــه ای ک ـــه گون ـــت ب اس
دیـــدن  بـــا  و  شـــده  دهنـــده ای  آزار  و  فجیـــع 
صحنه هـــای کشـــتار، دل هـــر انســـانی بـــه در می آیـــد.

در پایـــان بایـــد گفـــت کـــه اســـتدعای مـــا از 
مســـووالن شـــهرداری ایـــن اســـت کـــه نهایـــت 
ســـگ های  معضـــل  حـــل  در  را  خـــود  تـــاش 
ولگـــرد بـــا رعایـــت حفـــظ جـــان آنهـــا کننـــد و از 
ــد  ــتفاده کننـ ــونت اسـ ــه دور از خشـ ــای بـ راهکارهـ

هرچنـــد کـــه کشـــتن ســـگ های ولگـــرد می توانـــد 
امـــا  باشـــد  شـــهرداری  میـــز  روی  ای  گزینـــه 
ــه  ــورت بـ ــه را در صـ ــن گزینـ ــتفاده از ایـ ــد اسـ بایـ
ــوان  ــه عنـ ــا بـ ــایر راهکارهـ ــیدن سـ ــت رسـ بن بسـ
آخریـــن راه حـــل در نظـــر گیرنـــد و در اجـــرای آن 
ـــی  ـــار عموم ـــرده و انزج ـــت ک ـــانی را رعای ـــول انس اص
ــکات  ــه داد:»مشـ ــد.«وی ادامـ ــه نکننـ را برانگیختـ
و  نمی کنیـــم  انـــکار  را  شـــهرداری  گریبان گیـــر 
بـــه مســـووالن شـــهر حـــق می دهیـــم کـــه در 
ایـــن مـــورد دغدغـــه داشـــته و در صـــدد اقدامـــی 

ــه افزایـــش  ــرا کـ ــد چـ ــکل برآینـ ــل مشـ ــرای حـ بـ
محـــل  و  عمومـــی  مکان هـــای  در  ســـگ ها 
تـــردد انســـان ها می توانـــد از لحـــاظ ســـامت و 
بهداشـــت خطراتـــی را بـــه دنبـــال داشـــته باشـــد.«

راه کار دهیم
دوســـت داران  انجمـــن  عضـــو  ناصـــری 
گفـــت: »کاغذوطـــن«  بـــه  نیـــز  حیوانـــات 

» در حـــل ایـــن معضـــل می تـــوان چنـــد راه حـــل را 
ـــات  ـــری تجربی ـــه کارگی ـــل ب ـــک راه ح ـــنهاد داد. ی پیش
ـــل  ـــن راه ح ـــرو ای ـــت. پی ـــایر شهرهاس ـــول س ـــل قب قاب
ـــن  ـــل ای ـــق درح ـــهرهای موف ـــی باش ـــات و مکالمات مکاتب
ـــود.«  ـــتفاده ش ـــا اس ـــات آنه ـــام و از تجربی ـــأله انج مس
ــه  ــرد بـ ــگ های ولگـ ــال سـ ــرد: »انتقـ ــه کـ وی اضافـ
مکانـــی بســـیار دوردســـت یـــک راهـــکار مناســـب 
اســـت، راه حـــل دیگـــر نگـــه داشـــتن ســـگ ها در 
یـــک محیـــط جغرافیایـــی محصـــور و حفاظـــت شـــده 
اســـت کـــه ایـــن راه حـــل هزینـــه بـــر بـــوده و ممکـــن 
ـــاد  ـــه ایج ـــس هزین ـــهرداری ها از پ ـــی از ش ـــت برخ اس
دیگـــری  راه حـــل  برنیاینـــد.  مکان هایـــی  چنیـــن 
کـــه بـــه نظـــر می رســـد می توانـــد کمـــک کننـــده 
باشـــد جمـــع آوری ســـگ ها و بـــه دنبـــال آن زدن 
ـــداری  ـــپردن نگه ـــرای س ـــهرداری ب ـــط ش ـــوان توس فراخ
ســـگ ها بـــه افـــراد عاقه منـــد و نیازمنـــد بـــه ســـگ 
اســـت. چـــه بســـیار افـــرادی کـــه در مکان هـــا و 
ــد  ــی عاقه منـ ــه دالیلـ ــا بـ ــت بنـ ــتاهای دوردسـ روسـ
و یـــا نیازمنـــد بـــه نگهـــداری از ســـگ اســـت.«

زنده گیری اولویت شهرداری کهنوج
عطاپوروزیـــری رییـــس شـــورای شـــهر کهنـــوج در 
ایـــن رابطـــه بـــه »کاغذوطـــن« گفـــت: »گـــزارش 
ایـــن موضـــوع محرمانـــه اســـت ولـــی در حـــال 
پیگیـــری و انجـــام کار هســـتیم.«وی  افـــزود: »در 
تاکیـــدی روی  زیـــرا  زنده گیـــری هســـتیم  صـــدد 
کشـــتن ایـــن حیوانـــات نداریـــم بـــه هـــر حـــال 
حـــق  و  هســـتند  زنـــده  موجـــود  هـــم  این هـــا 
حیـــات دارنـــد دوســـت نداریـــم کـــه دســـت بـــه 
کشـــتار بزنیـــم.«وی ادامـــه داد:»یـــک جایـــی را 
تقریبـــا بـــرای ایـــن حیوانـــات آمـــاده کرده ایـــم کـــه 
ــا  ــا بارندگی هـ ــم امـ ــام دادیـ ــی و ...را انجـ فنس کشـ
ـــعی  ـــده س ـــدروز آین ـــرف چن ـــت و ظ ـــب انداخ کار را عق
در زنده گیـــری داریـــم، بـــرای عقیـــم کـــردن و ...هـــم 
تصریـــح  هســـتیم.«وزیری  برنامه ریـــزی  حـــال  در 
کرد:»وظیفـــه اصلـــی بـــر عهـــده شـــهرداری اســـت و 

چـــون در پایـــان ســـال  اقـــدام بـــه برنامه ریـــزی 
ــوع  ــن موضـ ــرای ایـ ــال بـ ــه پارسـ ــم در بودجـ کردیـ
هزینـــه ای در نظـــر گرفتـــه نشـــده بود.دنبـــال رایزنـــی 
بـــا شـــهرهای بـــزرگ هســـتیم کـــه بدانیـــم امکانـــش 
ــای  ــا برنامه هـ ــم و یـ ــک بگیریـ ــا کمـ ــت از آنهـ هسـ

ــم.« ــی می کنیـ ــکل را  بررسـ ــن مشـ ــرای ایـ ــا بـ آنهـ
ـــرار  ـــوج به»کاغذوطن«گفت:»ق ـــهردار کهن ـــودی ش محم
شـــده تـــا ســـگ ها را زنده گیـــری کنیـــم البتـــه هنـــوز 
شـــروع بـــه ایـــن کار نکردیـــم.«وی افزود:»البتـــه 
ــم  ــد داریـ ــده و قصـ ــی نشـ ــوز قطعـ ــان هنـ تصمیم مـ

رییس شورای شهر کهنوج: زنده گیری سگ های ولگرد کهنوج در دستور کار شهرداری است

معضل سگ های ولگرد در کوچه پس کوچه های کهنوج

گسـترش شـهر و از سـویی گرسـنگی دو علت زیاد شـدن سـگ های بی صاحب در کهنوج محسـوب 
می شـوند. ایـن حیوانـات هم که حقـی برای زندگـی دارند برای ادامـه زندگی به داخل شـهر  آمده اند 
و در کوچه پـس کوچه هـا پرسـه می زنند. متاسـفانه گاهی هم خبر  زخمی شـدن کودکان نیز توسـط  
آنهـا روح مـردم را آزرده می کنـد. زنده گیـری و رهاسـازی می توانند راه های مناسـبی بـرای رفع این 
مشـکل باشـند امـا هزینـه باالیـی نیـاز دارد. رییس شـورای شـهر کهنوج معتقد اسـت کشـتار، راه 

مناسـبی نیسـت و خبـر از راه اندازی مکانـی برای نگهداری سـگ های ولگرد کهنـوج می دهد.

عطاپوروزیـری رییس شـورای شـهر کهنـوج در 
ایـن رابطـه به»کاغذوطن«گفت:»گـزارش ایـن 
موضـوع محرمانه اسـت ولـی در حـال پیگیری 
افـزود:»در حـال  انجـام کار هسـتیم.«وی   و 
زنده گیـری هسـتیم زیـرا تاکیدی روی کشـتن 
ایـن حیوانـات نداریـم بـه هـر حـال این ها هم 
موجود زنده هسـتند و حق حیات دارند دوسـت 
نداریـم که دسـت بـه کشـتار بزنیـم.«وی ادامه 
داد:»یـک جایـی را تقریبـا بـرای ایـن حیوانات 
آمـاده کرده ایـم کـه فنس کشـی و ...را انجـام 

دادیـم امـا بارندگی هـا کار را عقـب انداخـت.«

الهام پی پر
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن

رنا
 ای

س:
عک

شهرســـتان  فرهنگـــی  میـــراث  رییـــس 
ـــای  ـــن« گفت:»فض ـــذ وط ـــه »کاغ ـــت ب جیرف
شـــهری و آب و هـــوا نقـــش مهمـــی در 
جـــذب گردشـــگر بـــه یـــک منطقـــه دارد. 
ـــهروندانش  ـــرای ش ـــد ب ـــدا بای ـــهر ابت ـــک ش ی
لذت بخـــش باشـــد تـــا مـــورد اســـتقبال 
دیگـــران هـــم قـــرار گیـــرد .«وی ادامـــه 
داد:»بـــرای اینکـــه یـــک شـــهر گردشـــگری 
شـــود یـــک بخـــش کار بـــه دســـت میـــراث 
ــی آن  ــور حرکتـ ــا موتـ ــت امـ ــی اسـ فرهنگـ
ـــد  ـــت و نیازمن ـــوط اس ـــا مرب ـــایر ارگانه ـــه س ب
شـــهر  دیگـــر  نهادهـــای  بیشـــتر  توجـــه 
ــای  ــی ، فضـ ــای آبـ ــود پارک هـ ــت وجـ اسـ
ســـبزخدمات جانبـــی و در مســـیر بـــودن 
یـــک شـــهر نقـــش بزرگـــی درتبدیـــل یـــک 
ـــاالری  ـــگری دارد..«س ـــهر گردش ـــه ش ـــهر ب ش
میـــراث  بـــه  کرد:»عاقمنـــدان  تصریـــح 
ــتند  ــی هسـ ــداد کمـ ــران تعـ ــی در ایـ فرهنگـ
کـــه ایـــن افـــراد بخاطـــر اهمیـــت و عاقـــه 
ای کـــه دارنـــد خودشـــان در جســـتجوی 
ایـــن اماکـــن هســـتند.«وی گفت:»کنـــار 
صنـــدل و شـــهر دقیانـــوس بیـــش از آنکـــه 
نیـــاز بـــه گردشـــگر داشـــته باشـــد نیازمنـــد 
اعتبـــار اســـت تـــا بتوانیـــم کاوش هـــای 
جدیـــد را ادامـــه دهیـــم کـــه متاســـفانه هـــر 
ســـال ایـــن اعتبارکمتـــر می شـــود.«رییس 
تصریـــح  جیرفـــت  فرهنگـــی  میـــراث 
ــفرها در  ــترین سـ ــور بیشـ ــرد:«در کل کشـ کـ
ــر  ــت بخاطـ ــا در جیرفـ ــت امـ ــتان اسـ تابسـ
گرمـــای شـــدید هـــوا در ایـــن فصـــل خـــود 
مـــردم جیرفـــت ترجیـــح میدهنـــد در شـــهر 
راســـتای  :»در  داد  ادامـــه  نماننـــد.«وی 
ــن  ــتر ایـ ــی بیشـ ــگر و معرفـ ــذب گردشـ جـ
منطقـــه اواخـــر ســـال گذشـــته بـــا همـــکاری 
از  تعـــدادی  میزبـــان  بازرگانـــی   اتـــاق 
ـــم  ـــعی کردی ـــم و س ـــی بودی ـــس داران ژاپن آژان
منطقـــه  ظرفیت هـــای گردشـــگری  تمـــام 
را بـــه خوبـــی بـــه آنهـــا نشـــان دهیـــم کـــه 
ـــش  ـــی پی ـــه خوب ـــاق ب ـــن اتف ـــبختانه ای خوش
ــه در  ــتیم کـ ــدوار هسـ ــی امیـ ــت و خیلـ رفـ
ســـال جدیـــد شـــاهد اتفاق هـــای خوبـــی 
بیـــان  باشیم.«ســـاالری  حـــوزه  ایـــن  در 
ــت  ــتان جیرفـ ــوع شهرسـ ــا در مجمـ کرد:»امـ
در بخـــش گـــردش گـــر داخلـــی خـــوب 
اســـت و مناطـــق کوهســـتانی و سردســـیر 
ــرار  ــتقبال قـ ــورد اسـ ــیار مـ ــتان بسـ شهرسـ
ـــگران  ـــود گردش ـــکل نب ـــا مش ـــت ام ـــه اس گرفت
خارجـــی اســـت کـــه امیـــدوار هســـتیم ایـــن 
مهـــم هـــم  بـــه زودی محقـــق شـــود.«این 
مســـول بیـــان کـــرد :»خوشـــبختانه در ایـــام 
نـــوروز شـــاهد حضـــور گردشـــگران داخلـــی 
زیـــادی بودیـــم کـــه ایـــن شهرســـتان را 
و  بودنـــد  انتخـــاب کـــرده  ســـفر  بـــرای 
مـــا هـــم ســـعی کردیـــم در ایـــن ایـــام 
برشـــور شهرســـتان جیرفـــت  بـــا چـــاپ 

کنارصنـــدل  ویـــژه  برشـــور   چـــاپ 
قدیـــم  شـــهر  ویـــژه  برشـــور   چـــاپ 
کنـــار  بـــرای  راهنمـــا  گرفتـــن 
مـــوزه  و  قدیـــم  شـــهر  و   صنـــدل 
توریـــع برشـــور در ورودی شهرســـتان بـــا 
ـــار  ـــات الزم را در اختی ـــال اطاع ـــارکت ه مش

ــرار دهیـــم.« ــوروزی قـ ــان نـ مهمانـ

بـــه گزارش»کاغذوطـــن« مراســـم تجلیـــل 
ــی  ــی روش و معرفـ ــد امینـ ــات احمـ از زحمـ
ابـــوذر عطاپـــور بعنـــوان فرمانـــدار شهرســـتان 
جیرفـــت امـــروز ســـاعت 8:30 صبـــح در 
ـــن  ـــزار شـــد. همچنی ـــت برگ ـــرار جیرف ســـالن اب
ــی  ــادر مایـ ــات نـ ــل از زحمـ ــم تجلیـ مراسـ
ـــود  ـــی محم ـــاد و معرف ـــابق عنبرآب ـــدار س فرمان
شهرســـتان  فرمانـــدار  بعنـــوان  رئیســـی 
ـــح  ـــاعت 11صب ـــنبه س ـــه ش ـــردا س ـــاد ف عنبرآب
در ســـالن اجتماعـــات فرمانـــداری عنبرآبـــاد 
ـــنبه  ـــزار شد.ش ـــورای اداری  برگ ـــه ش در جلس
ـــس  ـــان پ ـــتاندار کرم ـــی اس ـــر فدای ـــب دکت ش
از اســـتعفای احمـــد امینـــی روش فرمانـــدار 
ـــوذر  ـــه اب ـــی جداگان ـــم های ـــی حک ـــت ط جیرف
عطاپـــور فرمانـــدار رودبـــار جنـــوب را بـــه 
ـــرد. ـــوب ک ـــت منص ـــداری جیرف ـــمت فرمان س

ــی  ــادر مایـ ــزل نـ ــس از عـ ــن پـ او همچنیـ
ــای  ــه جـ ــی را بـ ــاد رییسـ ــدار عنبرآبـ فرمانـ
وی منصـــوب کـــرد، در رودبـــار جنـــوب نیـــز 
منصـــور خانـــه گیـــر معـــاون برنامـــه ریـــزی 
فرمانـــداری بـــا حفـــظ ســـمت ســـکان ایـــن 

نهـــاد را بـــر عهـــده گرفـــت.

گردشگری خارجی 
مهجور در جیرفت

فرمانداران جدید سکان 
را به دست گرفتند

خبر
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سهشنبه  20 فروردین 1398  کاغذ جنوب

روزنامه های دیروز

حصر وراثت
مقتضـی اسـت آقـای آرزوسـابکی شـرح دادخواسـت 
سـابقی  شـهمراد  شـادروان  داده  توضیـح  تقدیمـی 
درتاریـخ 1397/05/07 فـوت نمـوده شـده وارث عیـن 

فـوت  عبـارت از: 
1-آرزو سابکی فرزند مهردل به ش م 6059679846 )همسرمرحوم(

2-علی سابقی --- فرزند شهمراد به ش ملی 5360182016
3-منصور سابقی  --- فرزند شهمراد به ش ملی 5369939810
4-حسین  سابقی  --فرزند شهمراد به ش ملی 5360182008

5-خان بی بی  سابقی  --فرزند شهمراد به ش ملی 5369709289
6-نور خاتون سابقی  -- فرزند شهمراد به ش ملی 536970929

7-مریم سابقی -- فرزند شهمراد به ش ملی 5369922756
8-مهرانگیز سابقی  --فرزند شهمراد به ش ملی 5360273992

9-فاطمه سابقی  --فرزند شهمراد به ش ملی 5360392991
10-شهرام سابقی --فرزند شهمراد به ش ملی 5360678224

11-ایوب سابقی  --فرزند شهمراد به ش ملی 5360490391
12-محمد سابقی --- فرزند شهمراد به ش ملی 5360577398

13-زینت سـابقی -- فرزند شـهمراد به ش ملی 5360225009)فرزندان 
مرحوم (

لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیراالنتشـار محلـی آگهـی میشـود 
چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یا وصیـت نامه ای از متوفی نزد اشـخاص 
باشـد یـک مـاه از نشـرآگهی بـه شـوراتقدیم دارد واال گواهـی صـادر 

. خواهد شـد 
رییس شورا حل اختالف زهکلوت – اسحاق فقیر شاهی –م الف :519

حصر وراثت
احترامـا خواهشـمند اسـت بـا توجـه بـه دادخواسـت 
زینـب سـابقی فرزنـد جعفـر به طرفیـت ورثـه مرحوم 
شـاهعلی سـابقی نمـداد فرزنـد دلشـاد بـه شـماره 
5369701563به خواسـته حصر وراثت خواهشـمند اسـت ورثه مرحوم 
در یـک نوبـت روزنامـه چاپ شـود که چنانچـه ورثه ای دیگـر یا وصیت 
نامـه ای در دسـت کسـی باشـد بـه ایـن شـورا مراجعـه نمائیـد وگرنـه 

کواهـی حصـر وراثـت صـادر خواهـد شـد .ورثه :
1-زینـب سـابقی نمـداد فرزند جعفر بـه ش م 5369701237)همسـر 

) متوفی 
2-دادعلی سابقی نمداد فرزند شاهعلی به ش م 5369701581
3-ناد علی سابقی نمداد فرزند شاهعلی به ش م 5369701601

4-جواد سابقی نمداد فرزند شاهعلی به ش م 5360269820
5-سکینه سابقی نمداد فرزند شاهعلی به ش م 5360040149
6-معصومه سابقی نمداد فرزند شاهعلی به ش م 5360111909
7-کلثوم سابقی نمداد فرزند شاهعلی به ش م 5360269812

8-محبوبه سابقی نمداد فرزند شاهعلی به ش م 5360413158
9-درنازسابقی نمداد فرزند شاهعلی به ش م 5369701598
10-مهنازسابقی نمداد فرزند شاهعلی به ش م 5369701611

11-جمال خاتون سابقی نمدادفرزند شاهعلی به ش م 5369701644 
12-عنبر خاتون سابقی نمداد فرزند شاهعلی به ش م 5369701628

م  ش  بـه  شـاهعلی  فرزنـد  نمـداد  سـابقی  خاتـون  13-ملـک 
 5369703922

 شوراحل اختالف –بخش جازموریان –م الف :520

حصر وراثت
اسـت  مقتضـی 
خاتـون  نـاز  خانـم 
کلـوت   زه  بامـری 
تقدیمـی  دادخواسـت  شـرح 
اسـام  شـادروان  داده  توضیـح 
درتاریـخ  زهکلـوت   بامـری 
89/11/04 فوت نموده شـده وارث 

از:  عبـارت  فـوت   عیـن 
1-نـاز خاتـون بامری زهکلـوت به ش 

م 5369510822-مـادر مرحـوم 
2-محمـد متیـن بامـری زهکلـوت به 
ش م 5360563486)فرزندمرحـوم (

م  ش  بـه  زیـر  بامـری  3-کبـری 
) مرحـوم  3150021545)همسـر 

لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه 
کثیراالنتشـار محلـی آگهـی میشـود 
دارد  اعتـراض  کسـی  چنانچـه 
متوفـی  از  ای  نامـه  وصیـت  یـا 
از  مـاه  یـک  باشـد  اشـخاص  نـزد 
واال  دارد  بـه شـوراتقدیم  نشـرآگهی 

. شـد  خواهـد  صـادر  گواهـی 
رییس شورا حل اختالف زهکلوت – 
اسحاق فقیر شاهی –م الف  :513

آگهی ابالغ واحضار 
آقـای علیرضـا خاالصـی فرزنـد غامرضـا 
مجهـول المکان همسـر شـما برابـر دادنامه 
شـماره 9709973435700054شـعبه اول 
دادگاه عمومـی دادگسـتری شهرسـتان عنبرآبـاد بـا بـذل 
مهریـه وسـایر حقـوق مالـی خـود تقاضـای ثبـت طـاق 

نمـوده لـذا الزم اسـت ظـرف مـدت ده روز پـس از انتشـار 
ایـن آگهی در دفتـر خانه به آدرس جیرفت –بلوار پاسـداران 
ابتـدای خیابـان ذوالفقـار روبروی اسـلحه ومهمـات حاضر 
در غیـر ایـن صـورت طبـق مقـررات اقـدام بـه ثبـت خواهد 
شـد واعتـراض بعـدی مسـموع نخواهـد شـد –م الـف 2064
 دکتر مجید خزاعی –سردفتر ازدواج وطالق جیرفت 

آگهی ابالغ واحضار 
بـه  توجـه  بـا  اسـت  خواهشـمند  احترامـا 
دادخواسـت مریـم سـابقی نمـداد فرزنـد میـر 
5369701210بـه  ملـی  شـماره  بـه  دوسـت 
طرفیـت ورثـه مرحـوم ------- بـه خواسـته حصـر وراثـت 
ورثـه مرحـوم در یـک نوبـت روزنامـه چـاپ شـود کـه چنانچـه 
ورثـه ای دیگـر یـا وصیـت نامـه ای در دسـت کسـی باشـد بـه 
ایـن شـورا مراجعـه نمائیـد وگرنـه کواهـی حصـر وراثـت صادر 

خواهـد شـد .ورثـه :
ملـی  شـماره  بـه  میردوسـت  نمدادفرزنـد  سـابقی  1-مریـم 

مرحـوم( 5369701210)همسـر 
2-ملیحه سابقی نژاد فرزند جعفر به ش م 5369713669
3-خداداد سابقی نژاد فرزند جعفر به ش م 5369701229
4- مه گل سابقی نژاد فرزند جعفر به ش م 5369701245
5-زینب سابقی نژاد فرزند جعفر به ش م 5369701237

6-خدابخش سابقی نژاد فرزند جعفر به ش م 5369701253
7-مهدی سابقی نژاد فرزند جعفر به ش م 5369982511

8-جهان بخش سابقی نژاد فرزند جعفر به ش م 5369713677
 شوراحل اختالف –بخش جازموریان –م الف :514

حصر وراثت 
توجـه  بـا  اسـت  خواهشـمند  احترامـا 
بـه دادخواسـت جمالـی سـابقی فرزنـد 
---- بـه طرفیـت ورثـه مرحـوم هللا یار 
سـابقی بـه شـماره ملـی 53609702039بـه خواسـته 
حصروراثـت خواهشـمند اسـت ورثـه مرحـوم در یـک 
نوبـت روزنامـه چـاپ شـود کـه چنانچـه ورثـه ای دیگر 
یـا وصیـت نامـه ای در دسـت کسـی باشـد بـه ایـن 
شـورا مراجعـه نمائید وگرنـه کواهی حصـر وراثت صادر 

خواهـد شـد .ورثـه :
م  ش  بـه  صاحبـداد  فرزنـد  سـابقی  1-جمالـی 

) 5369697817)همسـر 
2-رحیم سابقی فرزند هللا یاربه ش م 5369979650

3-فرامرزسابقی فرزند هللا یاربه ش م 5360096276
4-حسین سابقی فرزند هللا یاربه ش م 5360282169
5-امین سابقی فرزند هللا یاربه ش م 5360317426
6-محمد سابقی فرزند هللا یاربه ش م 5369702063

7-حکیمه سابقی فرزند هللا یاربه ش م 5369716544
8-سکینه سابقی فرزند هللا یاربه ش م 5369702055

9-بلقیس سابقی فرزند هللا یاربه ش م 5369716536
10-کبری سابقی فرزند هللا یاربه ش م 5369979669

11-حوا سابقی فرزند هللا یاربه ش م 5360096384
12-مهناز سابقی فرزند هللا یار به ش م 5360282177
13-ساناز سابقی فرزند هللا یار به ش م 536041288
14-سهیاسابقی فرزند هللا یار به ش م 5360492201

 شوراحل اختالف –بخش جازموریان –م الف :515

حصر وراثت
مقتضـی اسـت خانم فرشـته چاکری  شـرح 
دادخواسـت تقدیمـی توضیـح داده شـادروان 
حمیـد قنبـری درتاریـخ 1397/05/07 فـوت 

نمـوده شـده وارث عیـن فـوت  عبـارت از: 
بـه ش م 2490205099)پـدر  اکبـر  قنبـری فرزنـد  1-احمـد 

) مرحـوم 
م  ش  بـه  ضفـر  فرزنـد  چاکـری  2-فرشـته 

) م حو مر همسـر (1 8 2 9 1 2 0 8 8 3
3-وحید قنبری فرزند حمید به ش م 3430180929

4-مینا قنبری فرزند حمید به ش م 3430388538
5-فریده قنبری فرزند حمید به ش م 3380503371

م  ش  بـه  حمیـد  فرزنـد  قنبـری  6-فائـزه 
) م حـو ن مر ا ند ز فر (5 3 6 0 3 3 3 7 8 2

لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیراالنتشـار محلـی آگهـی 
میشـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از 
متوفی نزد اشـخاص باشـد یک ماه از نشـرآگهی به شوراتقدیم 

دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد .
رییس شورا حل اختالف زهکلوت – اسحاق فقیر شاهی 
م الف :518

حصر وراثت
تقدیمـی  دادخواسـت  در خصـوص  احترامـا 
خواهـان ملیحـه سـنجری نژادفرزنـد محمـد 
توضیـح  وراثـت  حصـر  خواسـته  بـه  بـه   
داده شـادروان مسـلم خـاوش فرزنـد حسـین بـه ش ملـی 
3031856554در تاریـخ 1397/10/20در حـوادث ترافیکـی در 

ایرانشـهر فـوت نمـوده ووارث حیـن فـوق عبارتنـد از :
1-سعید رضا خاوش فرزند مسلم به ش ملی 5360702176
2- فاطمه خاوش فرزند مسلم به ش ملی 5360647922

3-ملیحه سـنجری نژادفرزند محمد به ش ملی 5360036060 
)همسر مرحوم (    

م  ش  بـه  عـوض  فرزنـد  اسـدی  بنـی  4-کلثـوم 
مرحـوم( 3160642992)مـادر 

ملـی  ش  بـه  جمعـه  فرزنـد  خـاوش  5-حسـین 
5369428352)پـدر مرحـوم( لذا مراتب یک نوبـت در روزنامه 
کثیر االنتشـار محلی آگهی میشـود چنانچه کسـی اعتراض دارد 
یـا وصیـت نامـه ازمتوفـی نزد اشـخاص باشـد یک ماه از نشـر 
آگهـی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد .
 رئیس شوراحل اختالف –حسین کوهستانی –م الف :510

حصر وراثت
بامـری   مریـم  خانـم  اسـت  مقتضـی 
توضیـح  تقدیمـی  دادخواسـت  شـرح 
درتاریـخ  بامـری  عیـدک  شـادروان  داده 
وارث  شـده  نمـوده  فـوت   1387/10/13

از:  عبـارت  فـوت   عیـن 
1-مهدی بامری فرزند عیدک به ش م 5360299061

2-ریحانه بامری فرزند عیدک به ش م 5360432519
3-پروانـه بامـری فرزنـد عیـدک بـه ش م --------

----
4-افسانه  بامری فرزند عیدک به ش م 5360299045

5-حمیده بامری فرزند عیدک به ش م 53602999037
6-مریم بامری فرزند پیر محمد به ش م 359111937

لـذا مراتـب یک نوبـت در روزنامه کثیراالنتشـار محلی آگهی 
میشـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای 
از متوفـی نـزد اشـخاص باشـد یـک مـاه از نشـرآگهی بـه 

شـوراتقدیم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد .
رییس شورا حل اختالف زهکلوت – اسحاق فقیر شاهی 
م الف :512

حصر وراثت
قنبـری   زهـره  خانـم  اسـت  مقتضـی 
توضیـح  تقدیمـی  دادخواسـت  شـرح 
درتاریـخ  امیـری   امیـر  داده شـادروان 
90/07/15 فـوت نمـوده شـده وارث عین 

فـوت  عبـارت از: 
م  ش  بـه  احمـد  فرزنـد  قنبـری  1-زهـره 

متوفـی( 5369950113)همسـر 
م  ش  بـه  محمـد  فرزنـد  پرویـزی  خاتـون  2-جمـال 

) متوفـی  5369517861)مـادر 
3-محمـد امیـن امیـری زه کلـوت فرزنـد امیـر بـه ش م 

5360408790
م  ش  بـه  امیـر  فرزنـد  کلـوت  زه  امیـری  4-فاطمـه 

) مرحـوم  5360479760)فرزنـدان 
لـذا مراتـب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشـار محلی آگهی 
میشـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامه ای 
از متوفـی نـزد اشـخاص باشـد یـک مـاه از نشـرآگهی به 

شـوراتقدیم دارد واال گواهـی صـادر خواهد شـد .
رییس شورا حل اختالف زهکلوت – اسحاق فقیر شاهی 
م الف :517

حصر وراثت
بـه  توجـه  بـا  اسـت  خواهشـمند  احترامـا 
دادخواسـت میـر خاتـون اخاصی به شـماره 
ملـی 5369515131بـه طرفیت ورثـه مرحوم 
علـی اخاصـی فرزنـد نوروزبـه شـماره ملـی 3160289631 بـه 
خواسـته حصـر وراثت ورثه مرحـوم در یک نوبـت روزنامه چاپ 
شـود کـه چنانچـه ورثـه ای دیگر یـا وصیـت نامه ای در دسـت 
کسـی باشـد بـه این شـورا مراجعه نمائیـد وگرنـه کواهی حصر 

وراثـت صـادر خواهـد شـد .ورثه :
1-میـر خاتـون اخاصـی زهکلـوت فرزنـد حسـن بـه ش م 

) 5369515131)همسـر 
2-امیـر حسـین اخاصـی رودبـاری فرزنـد علـی بـه ش م 

5360407158
3-اراد اخاصی رودباری فرزند علی به ش م 5360786744

4- ثنا اخاصی رودباری فرزند علی به ش م 5360646004
5-مینا اخاصی رودباری فرزند علی به ش م 5360285850

م  ش  بـه  علـی  فرزنـد  رودبـاری  اخاصـی  6-سـیما 
5360285842

 شوراحل اختالف –بخش جازموریان –م الف :511

حصر وراثت
مقتضـی اسـت خانـم زینت نمـدادی ده اشـرف  
داده  توضیـح  تقدیمـی  دادخواسـت  شـرح 
شـادروان اسـام ناروئـی درتاریـخ 1397/02/20 
فـوت نمـوده شـده وارث عیـن فـوت  عبـارت از: 

1-حسین ناروئی زاده فرزند شهدوست به ش م 3500265057
3160510328)مـادر  م  ش  بـه   --- دروخوارفرزنـد  2-فاطمـه 

متوفـی (
3-زینب نمدادی ده اشرف فرزند چراغ به ش م 5360043911
4-ابوالفضل ناروئی زاده فرزند اسام به ش م 5360709537

5-مهدی ناروئی زاده فرزند اسام به ش م 5360828285
6-امیر حسین ناروئی زاده فرزند اسام به ش م 5360479541

م  ش  بـه  اسـام  فرزنـد  زاده  ناروئـی  علـی  7-امیـر 
) مرحـوم  5360588837)فرزنـدان 

لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیراالنتشـار محلـی آگهـی 
میشـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیت نامـه ای از متوفی 
نـزد اشـخاص باشـد یک ماه از نشـرآگهی بـه شـوراتقدیم دارد واال 

گواهـی صـادر خواهد شـد .
رییس شورا حل اختالف زهکلوت – اسحاق فقیر شاهی 
م الف :51۶

گی
رهن

ف

کی
زش
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د

اینکـه  بیـان  بـا  کرمـان  جنـوب  صمـت  مدیـر کل 
معـادن بحرآسـمان بـه تنهایـی می توانـد اشـتغال 
را حـل کنـد گفـت:  اسـتان کرمـان  جنـوب  کامـل 
نفـر   100 بـا  فاریـاب  طـای  اسـتحصال  کارخانـه 
اشـتغال زایی آمـاده افتتـاح اسـت کـه بـه زودی بـا 
حضـور مسـووالن ارشـد وزارتخانـه بـه بهره بـرداری 
می رسـد. به گـزارش خبرگـزاری تسـنیم از جیرفت، 
مسـلم مروجی فـر بـا بیـان اینکـه جنـوب کرمان از 
چندانـی  رشـد  معدنـی  و  صنعتـی  توسـعه  لحـاظ 
نداشـته اسـت اظهـار داشـت: الزم اسـت بـه منطقه 
جنـوب اسـتان کرمـان در ایـن زمینـه توجـه جـدی 
شـود.وی بـا بیـان اینکـه جنـوب کرمـان بـا وجـود 
پتانسـیل های زیـادی کـه در حوزه هـای مختلـف از 
جملـه صنعـت و معـدن دارد هنـوز محـروم اسـت، 
ایـن  صنایـع  نتوانسـتیم  هنـوز  مـا  اینکـه  گفـت: 
منطقـه را فعـال کنیـم باعـث شـده جنـوب اسـتان 
کرمـان رشـد خوبی نداشـته باشـد.مدیر کل صنعت، 
معـدن و تجـارت جنـوب اسـتان کرمان با اشـاره به 
تحوالتـی کـه از سـال 88 تـا کنـون در ایـن منطقـه 
اکتشـاف  پروانـه  حـوزه  در  کـرد:  بیـان  داده  رخ 
110 گواهـی کشـف  220 پروانـه اکتشـاف،  تاکنـون 
و پروانـه بهره بـرداری و 45 مجـوز کارخانـه صنایـع 
فـرآوری مس صادر شـده اسـت.وی با بیـان اینکه 
در حـوزه کرومیـت کارهـای بسـیار خوبـی در جنوب 
کرمـان انجام شـده اسـت عنـوان کرد: بیـش از 14 
مجـوز کنسـانتره کرومیـت تاکنون صادر شـده که 2 

مـورد آن آمـاده افتتـاح اسـت.

کارخانه استحصال 
طالی فاریاب آماده 

افتتاح است

خبر

آغاز برداشت کلزا از سطح 1150هکتار 
مزارع جنوب کرمان

اولین آموزشگاه آزاد هنری 
در شهرستان منوجان 

آغاز طرح واکسیناسیون 
تب برفکی در منوجان 

صـورت گرفتـه با توجه بـه تاش کشـاورزان در 
بهبود عملیات بهزراعـی ، کنترل امراض و آفات 
 و تغذیه مناسـب،  مزارع وضعیت مطلوبی دارد

 وی بیـان داشـت : بـر اسـاس گزارش هـای 
واصلـه برداشـت محصـول از 17 فروردیـن 98 
در شهرسـتان رودبـار جنوب آغـاز و پیش بینی 
مـی گـردد از سـطح مذکـور بیـش از 2 هـزار و 
پانصـد تـن محصـول بـا کیفیـت در جنـوب 
 کرمـان تولیـد و به مراکـز خرید  تحویل شـود.

دکتـر برخـوری از کشـاورزان درخواسـت کـرد:   
قبـل از برداشـت بـا مراجعـه بـه مراکـز جهـاد 
کشـاورزی و هماهنگـی بـا کارشناسـان پهنـه 
،مطابـق مشـخصات بهره برداری ثبت شـده در 
سـامانه، نسـبت به دریافت معرفـی نامه اقدام 
و محمولـه هـای برداشـت شـده را بـه مراکـز 

خریـد فعـال منطقـه تحویـل نمایند. 

ــط عمومــی  ــزارش رواب ــه گ ب
اداره کل فرهنــگ و ارشــاد 
کرمــان  جنــوب  اســامی 
آزاد  آموزشــگاه  اولیــن 
شهرســتان  در  تجســمی  هنرهــای 
منوجــان مجــوز فعالیــت دریافــت کــرد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل 
جنــوب  اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ 
کرمــان اولیــن آموزشــگاه آزاد هنرهــای 
منوجــان  شهرســتان  در  تجســمی 
مجــوز فعالیــت دریافــت کرد.حســین 
ــاد  ــگ و ارش ــر کل فرهن ــحاقی مدی اس
اســامی جنــوب کرمــان گفت:آموزشــگاه 
عنــوان"  بــا  تجســمی  هنرهــای  آزاد 
مســوولی  مدیــر  بــه  هنــر"  رویــای 
خانــم فاطمــه ســهرابی در شهرســتان 

منوجــان موفــق بــه اخــذ مجــوز فعالیــت 
شد.حســین اســحاقی بیــان داشــت:این 
در  هنــری  آزاد  آموزشــگاه  اولیــن 
شهرســتان منوجــان اســت کــه فعالیــت 
ــت  ــا فعالی ــم ب ــرد ؛امیدواری ــد ک خواه
ــته های  ــگاه در رش ــن آموزش ــتمر ای مس
ــد  ــه رون تخصصــی هنرهــای تجســمی ب
توســعه هنــر در ایــن بخــش کمــک 
ــا  ــی ب ــر بوم ــا هن ــب ارتق ــد و موج کن
ــری در شهرســتان  چارچــوپ اصــول هن

منوجــان شــود.
هنــر  رویــای  هنــری  آزاد  آموزشــگاه 
امــام  -بلــوار  :منوجــان  نشــانی  بــه 
ــام  ــه الس ــب علی ــی طال ــن اب ــی ب عل
ــدان  ــرای عاقمن ــی 4 پذی ــب تعاون جن
اســت. تجســمی  هنرهــای  رشــته های 

همزمـان بـا فراگیـر شـدن تـب 
جمعیـت  در   98 سـال  برفکـی 
دام سـنگین )گاو، گوسـاله( فـاز 
شهرسـتان  دام  راس  هـزار  اول 
منوجان واکسیناسـیون خواهد شـد. به گزارش 
خبرنـگار گروه اسـتان های باشـگاه خبرنگاران 
جـوان از کرمـان ، محمـد رهبـان رئیـس اداره 
دامپزشـکی شهرسـتان منوجان گفت:: مسری 
و ویروسـی بـودن بیمـاری تب برفکی وشـیوع 
ایـن بیماری، خسـارات اقتصـادی فراوانی را به 
دامـداران و صنعـت دامپـروری وارد می کنـد.

وی افزود: طرح سراسـری واکسیناسـیون تب 
برفکـی برای کنترل و مبارزه بـا این بیماری، در 
دسـتور کار اداره کل دامپزشـکی جنـوب و اداره 
دامپزشـکی شهرسـتان قرار گرفته است.رهبان 
بیـان کرد: تـب برفکی را یک بیماری ویروسـی 

حاد و واگیر دار اسـت که باعث ایجاد خسـارت 
اقتصادی و کاهش تولید شـیر و گوشـت دام ها 
می شـود.رییس دامپزشکی منوجان گفت::این 
طـرح در جمعیت دام سـنگین این شهرسـتان 
از تاریـخ 17فروردین ماه سـال جـاری به مدت 
24 روز کاری شـروع شـده اسـت و اولویت کار 
مناطـق پر خطـر با جمعیـت دامی بـاال خواهد 
بود.رهبـان بـا اشـاره بـه پیـش بینـی عملیات 
واکسیناسیون ده هزار راس دام سنگین توسط 
اکیپ هـای دولتـی و خصوصی ابـراز امیدواری 
کـرد با همکاری دامـداران، جمعیت دامی قابل 
توجهـی تحت پوشـش مایـه کوبی قـرار گیرد.

بـر  عـاوه  اینکـه  بـه  توجـه  افزود:بـا  وی 
واکسیناسـیون علیه بیمـاری، جلوگیری از نقل 
و انتقـال دام می توانـد نقش قابـل ماحظه ای 

در کنتـرل تـب برفکـی داشـته باشـد.

نماینـده کارخانه هـای رب گوجـه جنـوب کرمـان بـا بیـان اینکه 
همـواره عرضـه و تقاضـا، قیمـت این محصول را مشـخص می 
کنـد، گفـت: بـا صـادرات گوجـه فرنگـی شـاهد برهـم خـوردن 
عرضـه و تقاضـا خواهیـم بـود یعنی عرضـه به داخل کشـور کم 
شـده و قیمـت افزایش مـی یابد.محمدرضـا محمدرضایی روز 
دوشـنبه در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا افـزود: صـادرات باید 
بـا توجـه بـه میـزان سـطح زیرکشـت و پیـش بینی برداشـت، 
نیـاز مصـرف کننـده داخلـی و صنایع فرآوری باشـد تـا تعادلی 
بیـن عرضـه و تقاضا برقرار شـود.وی به صادرات پیـاز و افزایش 
قیمـت ایـن محصول اشـاره کـرد و گفت: بایـد از صـادرات پیاز 
درس بگیریـم و دوبـاره شـاهد تجربـه تلخ قیمـت نجومی پیاز 
در زمینـه محصـول گوجه فرنگی نباشـیم.این فعـال اقتصادی 
بـه برگـزاری نشسـتی بـا رئیـس سـازمان صنعـت، معـدن و 
تجـارت جنـوب کرمان اشـاره کرد و گفت: در این نشسـت اعام 
شـد کـه دولـت بـرای جلوگیـری از افزایـش قیمت گوجـه باید 
میـزان مشـخصی را بـرای صادرات تعییـن کند تا شـاهد برهم 
خـوردن تعادل عرضه و تقاضـا و در نتیجه افزایش قیمت گوجه 

نباشـیم.وی با بیان اینکه خوشـحالیم گوجه کاران پس از چند 
سـال ضـرر مالی شـاهد سـود خوبی شـده انـد، اظهار داشـت: 
بـه عنـوان نماینـده کارخانه هـای رب جنوب کرمان نـه راضی به 
بسـتن صادرات هسـتیم نه اینکه کشـاورز ضرر کند لذا باید حد 
وسـطی بـرای تعـادل عرضـه و تقاضای گوجه مشـخص شـود.

نماینـده کارخانـه هـای رب گوجـه جنوب کرمـان به نـام گذاری 
سـال جـاری از سـوی رهبرمعظم انقاب اسـامی اشـاره کرد و 
گفـت: بـا صـادرات بـی رویه گوجـه فرنگـی، رونق تولیـد از بین 
مـی رود و صنایـع فرآوری داخلی با مشـکل مواجه می شـوند.

وی افـزود: بـا صـادرات گوجـه، محصـول کمـی بـرای فـرآوری 
گوجـه مـی ماند کـه در نتیجه کارخانجات با تعدیـل نیرو مواجه 
و شـاهد افزایش قیمت رب گوجه در سـطح کشور خواهیم بود.

محمدرضایـی بـا بیان اینکـه کارخانجات رب جنـوب کرمان 500 
نفـر اشـتغالزایی ایجاد کـرده اند، اظهـار داشـت: 14 کارخانه رب 
جنـوب کرمـان 12 هزار گوجه کار منطقه جنـوب کرمان و منطقه 
هشـت بندی میناب در اسـتان هرمزگان را تحت پوشـش دارد 
کـه در صـورت نبـود رونـق تولیـد، بـا مشـکل مواجه می شـوند 
لـذا مسـئوالن در ایـن زمینـه آینـده نگری کـرده و تدابیـر الزم را 
اتخـاذ کنند.محمدرضایـی گفـت: بـا صـادر شـدن گوجه شـاهد 
افزایـش نجومـی قیمـت گوجـه خواهیم بـود و در نتیجه قشـر 
محـروم جامعـه و سـیلزدگان اخیـر کـه بـا مشـکل اقتصـادی 
مواجـه هسـتند نمـی تواننـد از ایـن محصـول اسـتفاده کنند یا 
کمتـر اسـتفاده می کنند.وی به خریـد تضمینی محصول گوجه 
فرنگـی طـی سـال زراعی اشـاره کـرد و گفـت: با توجـه به ضرر 
مالـی گوجـه کاران طی سـال گذشـته اقدام به اطاع رسـانی در 
زمینـه خریـد تضمنی گوجه به صـورت عقد قرارداد با کشـاورزان 
کردیـم و نتیجـه ایـن اقـدام ترغیب و تشـویق کشـاورزان برای 

کشـت گوجـه بود.محمدرضایی ادامـه داد: اگر ایـن اقدام انجام 
نمی شـد امروز شـاهد این حجم باالی کشـت گوجه در جنوب 
کرمـان نبودیـم و ایـن حمایت از کشـاورزان و آینده نگـری بازار 
ایـن محصـول بود لـذا امروز هم بـه دولتمردان پیشـنهاد صادر 
کـردن حجـم خاصـی از ایـن محصـول را ارائـه مـی دهیـم تـا 
بـا مشـکل افزایـش قیمـت مواجـه نشـویم.وی بیان کـرد: اگر 
کشـاورزان هرسـال قبـل از شـروع کشـت بـه توصیـه هـای ما 
توجـه داشـته باشـند هیـچ گاه ضـرر نخواهند کرد به طـور مثال 
در سـال زراعـی کنونـی هیـچ کشـاورزی حاضر به کشـت گوجه 
فرنگـی نبـود امـا بـا تضمیـن کارخانـه هـای رب گوجه، کشـت 
کـرد و امـروز هـم بـه لطـف خدا ثمـره اعتمادشـان را برداشـت 
مـی کننـد. نماینده کارخانه هـای رب گوجه جنـوب کرمان اظهار 
داشـت: درسـال رونق تولید از اسـتاندار و سـایر مسئوالن تقاضا 
داریـم ترتیبـی اتخاذ فرمایند که بدهـی ارزی و ریالی واحدهای 
تولیـدی جنـوب کرمـان را بـا نـرخ زمـان قـرارداد از صنعتگـران 
دریافـت و تمامی جرائم، سـود و متفرعـات وام های تولیدی را 
مـورد بخشـش قـرار دهند و به تصویـب هیات وزیران برسـانند 
چـون درغیـر این صـورت بانکهـا از انجام آن سـرپیچی خواهند 
کرد.این در حالی اسـت که نماینده های کشـاورزان عنوان کرده 
انـد دولـت تدبیـر، بـا نشـان دادن چـراغ سـبز صـادرات گوجه، 
ناجـی کشـاورزان جنـوب کرمـان شـده است.امسـال بیـش از 
11 هـزار و 850 هکتـار از اراضـی جنـوب کرمـان به کشـت گوجه 
فرنگـی اختصـاص یافته اسـت.جنوب اسـتان کرمان با سـطح 
زیـر کشـت بیـش از 260 هـزار هکتـار و بـا تولید سـاالنه چهار و 
نیـم میلیون تـن انواع محصوالت کشـاورزی، 60 درصد تولیدات 
ایـن بخش را در اسـتان پهناور کرمان به خـود اختصاص داده و 

دارای بزرگتریـن گلخانـه هـای طبیعی جهان اسـت.

صادرات گوجه عرضه و تقاضا 
را برهم می زند

روزنامه پیام ما
به نفل از روحانی تیتر زد: طبیعت گفت به من ظلم نکنید.او سدها را نجات 

دهنده مردم از سیل عنوان کرده است.

هفته نامه آفتاب
این روزنامه در یک گزارش میدانی سه چالش پس از سیل را بررسی کرد.

سراسری

سراسری

ــم.« ــی می کنیـ ــکل را  بررسـ ــن مشـ ــرای ایـ ــا بـ آنهـ
ـــرار  ـــوج به»کاغذوطن«گفت:»ق ـــهردار کهن ـــودی ش محم
شـــده تـــا ســـگ ها را زنده گیـــری کنیـــم البتـــه هنـــوز 
شـــروع بـــه ایـــن کار نکردیـــم.«وی افزود:»البتـــه 
ــم  ــد داریـ ــده و قصـ ــی نشـ ــوز قطعـ ــان هنـ تصمیم مـ

دهیـــم.« انجـــام  را  الزم  برنامه ریـــزی  زودی  بـــه 

قوانین دست و پاگیر است
کهنـــوج  فرمانـــدار  سیاســـی  معـــاون  قانعـــی 
ماه هـــای  در  را  »جلســـه ای  به»کاغذوطن«گفـــت: 
و  کردیـــم  برگـــزار  گذشـــته  ســـال  پایانـــی 

زنده گیـــری را در دســـتور کار آوریـــم . البتـــه تصمیـــم 
گرفتـــه شـــد تـــا بـــرای راحت تـــر انجـــام شـــدن ایـــن 
ـــگ  ـــاده س ـــر ق ـــل ه ـــرای  تحوی ـــن و ب ـــزه تعیی کار جای
ــی  ــود.«وی افزود:»بخشـ ــت شـ ــان بپرداخـ 20هزارتومـ
از ایـــن کار انجـــام شـــد و بخـــش دیگـــری هـــم بـــه 

ســـگ ها  ایـــن  می شـــود.نگهداری  انجـــام  زودی 
بـــر عهـــده شـــهرداری  اســـت و در مقطعـــی نگهـــداری 
ـــدند  ـــور ش ـــود و مجب ـــختی ب ـــیار س ـــا کار بس ـــد ام کردن
تـــا رهاســـازی را در دســـتور کار قـــرار دهند.«ایـــن 
موضـــوع  ایـــن  کرد:»قوانیـــن  تاکیـــد  مســـوول 
دســـت وپاگیر اســـت و برخـــورد بـــا ایـــن موضـــوع کار 
ـــتا  ـــن راس ـــه ای در ای ـــویی بودج ـــرده  از س ـــخت ک را س
ــال  ــه امسـ ــم در بودجـ ــا امیدواریـ ــده امـ ــده نشـ دیـ
شـــهرداری کهنـــوج ایـــن مســـاله در نظـــر گرفتـــه 
ــی  ــی بگیریم.«قانعـ ــم خوبـ ــم تصمیـ ــا بتوانیـ ــود تـ شـ
تـــا  بـــود  شـــده  قـــرار  کرد:»البتـــه  تاکیـــد 
محیط زیســـت هـــم در ایـــن  رابطـــه همـــکاری کنـــد.«

اعالم آمادگی علوم پزشکی جیرفت
دکتـــر صمیمـــی معاونـــت بهداشـــتی دانشـــگاه علـــوم 
به»کاغذوطن«گفت:»همیشـــه  جیرفـــت  پزشـــکی 
ــرای  ــه الزم بـ ــا کمیتـ ــوده تـ ــن بـ ــا ایـ ــت  مـ درخواسـ
مقابلـــه بـــا ســـگ  های ولگـــرد فعـــال و جلســـات الزم 
ـــتانداری  ـــاله در اس ـــن مس ـــی ای ـــود حت ـــزار ش ـــم برگ ه
هـــم مطـــرح شـــده اســـت.«وی افزود:»دســـتگاه های 
ـــد  ـــی نیازمندن ـــه داروی بیهوش ـــدف ب ـــن ه ـــرای ای ـــا ب م
کـــه متاســـفانه داروی بیهوشـــی نیســـت و جاومکانـــی 
هـــم بـــرای ایـــن منظـــور وجـــود نـــدارد و مهعم تریـــن 
دلیـــل جـــوالن ســـگ ها ایـــن اســـت.«وی ادامـــه 
ـــده  ـــر عه ـــاری ب ـــگیری ه ـــی و پیش ـــای درمان داد:»کاره
علوم پزشـــکی اســـت کـــه بـــه نحـــو احســـنت در حـــال 
انجـــام هســـتیم و تاکنـــون خوشـــبختانه هیـــچ مـــورد 
فوتـــی نداشـــیتم. ســـاالنه 2هـــزار نفـــر در ســـطح 
دانشـــگاه علوم پزشـــکی جیرفـــت مـــورد گـــزش واقـــع 
کرد:»نیـــروی  تاکیـــد  صمیمـــی  می شـــوند.«دکتر 
انتظامـــی، فرمانداری،شـــهرداری، مرکـــز بهداشـــت و 
محیـــط زیســـت دســـتگاه هایی هســـتند کـــه بایـــد 
ایـــن مشـــکل را بـــا کمـــک یکدیگـــر پیگیـــری و حـــل 
ــدن  ــال شـ ــورت فعـ ــرد:»در صـ ــه کـ ــد.«وی اضافـ کننـ
ـــار  ـــا در کن ـــوم پزشـــکی آمادگـــی الزم را دارد ت ـــه عل کمیت
ـــال  ـــود در قب ـــه خ ـــه وظیف ـــی ب ـــتگاه های متول ـــر دس دیگ
ـــگاه  ـــتی دانش ـــاون بهداش ـــل کند.«مع ـــکل عم ـــن مش ای
ـــده و  ـــه را دی ـــش هم ـــون نق ـــکی افزود:»قان ـــم پزش عل
ـــت.« ـــتان اس ـــر شهرس ـــدار ه ـــم فرمان ـــه ه ـــس کمیت ریی

وی ادامه داد:»کارهای درمانی و 
پیشگیری هاری بر عهده علوم پزشکی 

است که به نحو احسنت در حال انجام 
هستیم و تاکنون خوشبختانه هیچ 

مورد فوتی نداشیتم و ساالنه 2هزار نفر 
در سطح دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 

مورد گزش واقع می شوند.«دکتر 
صمیمی تاکید کرد:»نیروی انتظامی، 

فرمانداری،شهرداری، مرکز بهداشت 
و محیط زیست دستگاه هایی هستند 
که باید این مشکل را با کمک یکدیگر 

پیگیری و حل کنند.«وی اضافه 
کرد:»در صورت فعال شدن کمیته 

علوم پزشکی آمادگی الزم را دارد تا 
در کنار دیگر دستگاه های متولی به 

وظیفه خود در قبال این مشکل عمل 
کند.«معاون بهداشتی دانشگاه علم 
پزشکی افزود:»قانون نقش همه را 

دیده و رییس کمیته هم فرماندار هر 
شهرستان است.«

رییس شورای شهر کهنوج: زنده گیری سگ های ولگرد کهنوج در دستور کار شهرداری است

معضل سگ های ولگرد در کوچه پس کوچه های کهنوج
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آوای محلی           

 َرواجی ِمث َنواِی تار ُو َچنِگه
 َولی ِحیفی َمرامی ِغیُض َجنِگه
 ُم  ِکه َزخمِی َدسِت روزِگاروم 
ِاُطوری کُوش َور پاِی ُم َتنِگه

شاعر :  مهدی جاللی

 زدی تیر و دلوم ِکردی نشوَنه
 همی تیر ای دلوم بوده َبهوَنه
 سرِ شو تا بیوم َیکدار اخونوم 
زموَنه  ای زموَنه   ای زموَنه

شاعر :  محمدپای بست

 َهلیَلک َسر َبه ای ُیو ُجم ببو جاز
 َنریگ ُو لوک ُو َنر گُو ُرم  ببو جاز
 ِمیوِن رُو ِنشین تا رُو  َدر.  اُوَمد

َب زیرِ ِشمس ُو َمنُدو گُم ببو جاز

شاعر :   مهدی جاللی

 خوشن   که   اورن  شادی  ابارن
 بچم ندرت که خشکی تارو مارن
 زمین چاروک سوزی َسرخوکرده
بیا  ندرت   که  شیلوِن   بهارن

شاعر :  جهانگیر فیروزی

 َعجب هورِ خوشی تو راهه کاکا
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وجود 19هزار جانباز 
در استان کرمان

مدیـرکل بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران اسـتان کرمـان با بیـان اینکه 19 هـزار و 600 
جانبـاز در ایـن اسـتان وجـود دارد گفـت: 250 نفـر از ایـن تعـداد بیـش از 70 درصد 

دارند. جانبـازی 
بـه گـزارش ایرنـا، سـردار محمدرضـا حسـنی سـعدی روز گذشـته بـا حضـور در 
خبرگـزاری جمهـوری اسـامی بـه مناسـبت روز جانبـاز )چهـارم شـعبان( بـا بیـان 
اینکـه 583 هـزار و 64 نفـر جانبـاز در سـطح کشـور وجـود دارد افـزود: جانبـازان 
مصـداق ایثار، جانفشـانی، خدمت و گذشـت هسـتند و در وقوع سـیل اخیـر نیاز به 

گذشـت و ایثـار نمـود داشـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه جانبـازان از پنـج تـا 70 درصـد از کار افتادگـی دارنـد اظهـار 
داشـت: برخی از جانبازان قطع نخاع بیشـتر از 30 و حتی 40 سـال در این وضعیت 

به سـر مـی برنـد و روی ویلچر هسـتند.
مدیـرکل بنیـاد شـهید و امـور ایثارگران اسـتان کرمان یادآورشـد: برخـی جانباز قطع 
نخـاع از گـردن هسـتند و همـه کارهـای شـخصی ایـن افـراد توسـط اطرافیـان آنها 
انجـام مـی شـود اما ایـن افراد شـرافتمندانه صبر می کننـد و گایه و شـکوه ندارند.

سـردار حسـنی سـعدی بـه جانبـازان شـیمیایی اشـاره کرد و گفـت: برخـی از ناحیه 
چشـم، پوسـت، ریـه، خـون، اعصـاب، روان و مغـز مجـروح شـده و برخـی تلفیقی 
از مجروحیت هـا را دارنـد. مدیـرکل بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران اسـتان کرمـان با 
بیـان اینکـه جوانـان امـروز باید ایـن قهرمانان را بشناسـند گفت: برخـی جانبازان به 
دلیـل زیـاد خوابیـدن؛ زخـم بسـتر گرفتـه و یـا بخـش زیـادی از توانایی و سـامت 

خود را از دسـت داده اسـت.
سـردار حسـنی سـعدی بـا بیان اینکـه بایـد بدانیم جانبـازان چه دردها و مشـکاتی 
را تحمـل مـی کننـد و دم نمـی زننـد از رسـانه ها خواسـت در زمینه معرفـی اهداف 
شـهدا، جانبـازان و رزمنـدگان بـه جامعـه تـاش کننـد. مدیـرکل بنیاد شـهید و امور 
ایثارگـران اسـتان کرمـان بیان داشـت: رویگر، محمـد کاظمی، محمد رضایی، سـید 
جعفـر حسـینی، سـید عطـاهللا میرتـاج الدینـی، امـان هللا دارابـی، منصور شـریفی، 
محمـد نـوری، مهـدی اندرخورنـد، علی مسـجدی، قاسـمی، زنگی آبادی، زریسـفی 
و سـلطانی از جملـه جانبـازان قطـع نخاعی بودند که طی سـال هـای اخیر در کرمان 

بـه درجـه رفیع شـهادت نائـل آمدند.

افتتاح ۶ کیلومتر راه 
روستایی در بردسیر کرمان

روســتایی  محــور  از  6کیلومتــر 
ســفته-دهنو در بردســیر بــا حضــور 
ــردم  ــده م ــان، نماین ــتاندار کرم اس
ســیرجان و بردســیر در مجلــس 
شــورای اســامی، مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان 
ــید. ــرداری رس ــره ب ــه به ــیر ب ــی بردس ــات محل و مقام

مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان در مراســم افتتــاح این 
ــری  ــه 6 کیلومت ــن قطع ــرای احــداث ای ــت: ب ــروره گف پ
11 کیلومتــری ســفته - دهنــو 17 میلیــارد  از محــور 
ریــال هزینــه شــده اســت.بلوردی افــزود: بیــش از 200 
ــد.  ــد ش ــد خواهن ــره من ــن راه به ــای ای ــوار از مزای خان
وی تصریــح کــرد: تــا کنــون 217 کیلومتــر راه روســتایی 
ــفالت 30  ــده و آس ــفالت ش ــیر آس ــتان بردس در شهرس
کیلومتــر راه دیگــر نیــز در دســت اجراســت اســت.

شهرســتان بردســیر بــا حــدود 82 هــزار نفــر جمعیــت در 
ــرار دارد. ــان ق ــتان کرم ــز اس ــری مرک 60 کیلومت

معدوم سازی 380 کیلوگرم 
فرآورده خام دامی فاسد 

شهرسـتان  دامپزشـکی  شـبکه  رییـس 
شـهربابک گفـت: طـی 335 مـورد بازدیـد 
انجـام شـده در ایـن شهرسـتان بیـش از 
380 کیلوگـرم فرآورده  خـام دامی غیرقابل 
مصرف و تاریخ مصرف گذشـته ضبط و معدوم شـد. مجید اسـدی 
افـزود: طـرح تشـدید نظـارت و کنتـرل بهداشـتی بـر مراکـز عرضه 
فرآورده هـای خـام دامـی به منظـور حفظ سـامت و امنیت غذایی 
شـهروندان و مسـافران از 25 اسـفندماه  سـال جـاری آغـاز و تا 17 
فروردیـن سـال 98 ادامه داشـت.وی ادامـه داد: در قالب این طرح 
اکیپ  هـای دامپزشـکی شـهربابک در 2 نوبـت صبـح و بعدازظهـر 
واحدهـای توزیـع و عرضـه فـرآورده  هـای خـام دامـی، رسـتورانها، 
غذاخوری هـا، خودروهـای ویـژه حمـل فـرآورده  های خـام دامی و 
سـایر اماکـن توزیع فـرآورده  هـای دامی نظـارت و بازرسـی کردند. 
سـدی ادامـه داد: در همین راسـتا و از ابتدای این طـرح 335 مورد 
بازدیـد انجـام و بیـش از 380 کیلوگرم فرآورده  خـام دامی غیرقابل 

مصـرف و تاریـخ مصـرف گذشـته ضبـط و معدوم شـد.

راه  و 
خبرشهرسازی شهربابک

ــاختی  ــکی بازس ــی و پزش ــلول درمان ــز س ــر مرک مدی
دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان بــا اشــاره بــه 
کار آزمایی هــای انجــام شــده در مرکــز ســلول درمانــی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان افــزود: بــا کار در 
زمینــه آزواســپرمی در نابــاروری، بــرای نخســتین بار در 
ایــران  نتیجــه داد کــه خدمــات در ایــن رابطــه در مرکــز 
ــود.    ــه می ش ــور ارائ ــی پ ــتان افضل ــاروری بیمارس ناب
بــه گــزارش ایســنا  علیرضــا فارســی نــژاد در 19 
ــاوری  ــی و فن ــاون علم ــد مع ــاه در بازدی ــن م فروردی
ــد  ــز رش ــه مرک ــوالت فناوران ــور از محص ــس جمه ریی
فناوری هــای ســامت دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان 
اظهــار کــرد: ســابقه فعالیــت هــای ســلول درمانــی در 
ــردد و  ــر می گ ــل ب ــال قب ــج س ــه پن ــگاه ب ــن دانش ای
ــی  ــت فعل ــا در دوره ریاس ــت ه ــم فعالی ــش اعظ بخ

ــت. ــه اس ــورت گرفت ص
وی در ادامــه بیــان کــرد: دو نــوع ســلول بنیــادی خــون 
ــرای  ــی ب ــع مختلف ــه مناب ــم ک ــی داری ســاز و غیرخون
ــازی و  ــز جداس ــن مرک ــا در ای ــد و م ــع آوری دارن جم

تکثیــر ســلول هــای بنیــادی را انجــام مــی دهیــم.
ــی روی  ــت های ــه فعالی ــان اینک ــا بی ــژاد ب ــی ن فارس
نمونــه هــای حیوانــی از جملــه ترمیــم غضــروف زانــو 
و ترمیــم ضایعــه مــری بــرای نخســتین بــار در کشــور 
را انجــام داده ایــم تصریــح کــرد: توانســتیم یــک پــرده 
از پاســمای خــون تولیــد کنیــم کــه در پیونــد غضــروف 

اســتفاده مــی شــود.
ــاختی  ــکی بازس ــی و پزش ــلول درمان ــز س ــر مرک مدی
ــر  ــوم پزشــکی کرمــان گفــت: بررســی اث دانشــگاه عل
فاکتورهــای رشــد خونــی در درمــان آرتــروز زانــو را انجام 

ــم. داده ای
و  دیابتــی  درمــان زخم هــای  در  کــرد:  اظهــار  وی 
ســوختگی در مــدل هــای حیوانــی کار کــرده ایــم و بــا 
فراهــم شــدن بســتر، آمــاده ارائــه خدمــت بــه بیمــاران 

هســتیم.
ــای انجــام  ــی ه ــه کار آزمای ــا اشــاره ب ــژاد ب فارســی ن
شــده در مرکــز ســلول درمانــی دانشــگاه علوم پزشــکی 
کرمــان افزود: بــا کار در زمینــه آزواســپرمی در ناباروری، 
بــرای نخســتین بــار در ایــران  نتیجــه داد کــه خدمــات 
در ایــن رابطــه در مرکــز نابــاروری بیمارســتان افضلــی 

پــور ارائــه مــی شــود.
بــه گــزارش ایســنا، معــاون علمــی و فنــاوری رییــس 
جمهــور از محصــوالت فناورانــه مرکــز رشــد فناوری های 
ســامت دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان بازدیــد کــرد.

کمک کرمانی ها به مناطق 
سیل زده حمیدیه در خوزستان 

اینکــه  بیــان  بــا  کرمــان  اســتاندار 
مســئول  بعنــوان  کرمــان  اســتان 
ــه  ــتان حمیدی ــه شهرس ــانی ب امدادرس
اســتان خوزســتان انتخــاب شــد،گفت: 
ــوزه  ــرکل ح ــادی«، مدی ــد محمودآب ــام »محم ــت االس حج
ــت انجــام  ــان جه ــده اســتاندار کرم ــوان نماین اســتاندار، بعن
و  کرمــان  امدادرســان  دســتگاه های  میــان  هماهنگــی 
ــیل  ــیب دیده از س ــق آس ــر در مناط ــی ام ــتگاه های متول دس
در اســتان خوزســتان تعییــن شــدند کــه در روزهــای آینــده 
در ایــن محــل حضــور پیــدا خواهنــد کــرد. محمدجــواد 
ــن  ــتانی اربعی ــتاد اس ــاه در س ــر 19 فروردین م ــی عص فدای
حســینی )ع( گفــت: در روزهــای گذشــته کمک  هــای مــردم 
و دســتگاه های ذیربــط اســتان کرمــان بــه ســیل زدگان 
ارســال، امــا از دیــروز رســما اســتان کرمــان بعنــوان مســئول 
امدادرســانی بــه شهرســتان حمیدیــه اســتان خوزســتان 
ــن  ــتاد اربعی ــس س ــت ریی ــه درخواس ــد. وی ب ــاب ش انتخ

حســینی اشــاره کــرد و افــزود: رییــس ســتاد اربعیــن 
ــردن مواکــب سراســر کشــور  ــال ک حســینی درخواســت فع
بــرای امــر خدمت رســانی بــه ســیل زدگان را کــرده انــد 
کــه در ایــن راســتا از همــه ظرفیت هــای اســتان بــرای 
ــتان  ــژه شهرس ــه وی ــیل زده ب ــق س ــه مناط ــانی ب امدادرس
حمیدیــه اســتفاده خواهــد شــد. بــه گــزارش ایســنا، خلیــل 
همایــی راد دبیــر ســتاد اربعیــن حســینی کرمــان نیــز در ایــن 
جلســه گفــت: اســتان کرمــان در ســال گذشــته 37 موکــب 
در زمــان اربعیــن حســینی بــه عــراق اعــزام کــرد کــه اکنــون 
ــده اند  ــل ش ــب تبدی ــه 20 موک ــام و ب ــب ادغ ــن 37 موک ای
ــرد:  ــان ک ــان بی ــتان کرم ــینی اس ــن حس ــتاد اربعی ــر س دبی
ــده  ــر وع ــان و ه ــرص ن ــزار ق ــه 60 ه ــه روزان ــد ک ــرر ش مق
ــام در  ــار و ش ــده نه ــه در دو وع ــذا روزان ــرس غ ــزار پ 80 ه
میــان ســیل زدگان اســتان خوزســتان و بــه ویــژه شهرســتان 
ــتان  ــب اس ــک موک ــه ی ــن آنک ــود ضم ــع ش ــه توزی حمیدی
ــد  ــزام خواه ــه ســیل زده لرســتان اع ــه منطق ــز ب ــان نی کرم

شــد.
براســاس ایــن گــزارش دکتــر ســید محمــد صابــری  رییــس 
ــم  ــج تی ــزام پن ــه از اع ــن جلس ــز در ای ــان نی ــس کرم اورژان
ــور  ــیل زده اکش ــق س ــه مناط ــان ب ــتان کرم ــی از اس عملیات

ــر داد. خب

مدیر مرکز سلول درمانی و پزشکی بازساختی کرمان خبر داد:

درمان ناباروری در بیمارستان افضلی پور کرمان

»گل جالیز« انگلی بر جان
 گوجه فرنگی رودبار جنوب

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رودبار جنوب:گل جالیز
 عامل 40 درصد کاهش عملکرد مزارع گوجه فرنگی شده است

گوجه فرنگـی یکـی از پرکاربردتریـن مواد غذایی اسـت که 
مـا به طـور روزانـه از آن اسـتفاده می کنیـم گوجه فرنگـی 
در  ازنظـر محبوبیـت  در حـال حاضـر چهارمیـن سـبزی 
سـیب زمینی،  از  بعـد  بـازار  در  تـازه  سـبزی های  میـان 
کاهـو و پیـاز اسـت. جـدا از طعـم خـوب گوجـه  فرنگـی 
و اسـتفاده های زیـادی کـه می تـوان از ایـن سـبزی کـرد، 
ایـن مـاده غذایـی دارای مزایـای فراوانـی بـرای ارتقـای 
بیماری هـا  بـه  ابتـای  از  پیشـگیری  و  سـطح سـامتی 
و ناخوشـی ها اسـت امـا وجـود آفتـی ایـن روزهـا باعـث 
از  اسـت گل جاليـز  شـده  رودبـاری  نگرانـی گوجـه کاران 
گياهـان انـگل و علـف هـرز مهـم در مـزارع كشـاورزی و 
عمدتـا محصـوالت گوجه فرنگـی، هندوانـه و توتـون اسـت 
كـه در برخـي مـوارد تـا 90 درصـد خسـارت وارد می كنـد، 
سـاالنه هـزاران تـن از محصـوالت كشـاورزی توسـط ايـن 
علـف هـرز از بين مـی رود، سال هاسـت در مـزارع به ويژه 
جاليـز، ايـن علـف هـرز سـمج كشـاورزان زحمت كـش را 
در تاميـن معـاش زندگی ناكام گذاشـته. شـدت خسـارت 
ايـن آفـت در برخـی مـوارد بـه حدی اسـت كه كشـاورزان 
زمين هـای خـود را رهـا می كننـد و چـون بـذر آن هـا تا 13 
سـال قـدرت جوانه زنـی خـود را حفـظ می كنـد، بنابرايـن 
تنـاوب كشـت هـم  و  بـرای كشـاورز نيسـت  راه فـراری 
بـه دليـل دامنـه وسـيع ميزبانـی ايـن علـف هـرز معمـوال 
سـخت اسـت. گل جاليـز زندگـی انگلـی دارد يعنـی بـرای 
جوانه زنـی و رشـد نيـاز بـه گيـاه ميزبـان دارد و از آن تغذيه 
می كنـد، بـذر آن قـوه ناميه خـود را حتي تا 13 سـال حفظ 
می كنـد آفـت »انـگل گل جالیـز« به عنـوان یـک مشـکل 
بـزرگ در زراعـت گوجه فرنگـی اسـت وجـود ایـن انـگل در 
مزرعـه گوجه فرنگـی یکـی از مشـکات مهم کشـاورزی در 
اغلـب نقـاط جهـان اسـت کـه به دلیـل تولید بـذور فـراوان 
و دوام اعجاب انگیـزی کـه در خـاک دارد، زمیـن را بـرای 
مـدت طوالنـی آلوده سـاخته و کشـاورز را مجبور به کشـت 
نباتاتـی می کنـد کـه از لحـاظ اقتصـادی یـا مسـایل دیگـر 
مطلـوب او نیسـت. یکـی از کشـاورزان بخـش زهکلوت به 
»کاغـذ وطـن« گفت:»گوجـه کاران روسـتاهای میـان دران 
وچاه علی شـاه  بـا مشـکل زیـادی  مواجـه شـدند  گیاهـی 
به نـام  مغیـل  ویا)گبر(در کنار ریشـه گوجه فرنگی ها سـبز 
شـده و همـراه با رشـد به گیاه فشـار آورده اسـت عـاوه بر 
اینکـه مانـع ثمردهـی گیـاه شـده گوجه هـا بطـور کامـل در 
حال خشـک شـدن هستند.«دوست محمد سـابکی ادامه 
داد:»در روسـتای چاه علی شـاه نزدیـک بـه 20 موتـور آب 
اسـت کـه بیـش از 200نفـر کشـاورز در سـطح زیـاد گوجـه 
کشـت کرده انـد امـا همـه مـزارع آلـوده بـه این آفت شـده 

اسـت بارهـا بـه مرکـز خدمـات زه کلـوت مراجعـه کردیم و 
درخواسـت دادیـم کـه بـرای سرکشـی بیاینـد امـا هنـوز 
هیچ کـس بـه داد مـا نرسـیده خـدا را خوش می آیـد حاال 
کـه فصـل برداشـت اسـت محصول ما نابود شـود و کسـی 
بـه دادمان نرسـد؟«وی تصریح کرد:» عاجزانه ازمسـووالن 
ومهندسـان جهـاد کشـاورزی تقاضـا دارم اگـر راه چـاره ای 
اسـت و یـا سـمی بـرای ایـن محصـول وجـود دارد بـه مـا 
معرفـی کننـد تـا خودمـان تهیـه کنیـم و جلـوی خشـک 
شـدن محصول مـان را بگیریـم.« یکـی دیگر از کشـاورزانی 
کشـت گوجه فرنگـی  در  آفـت گل جالیـز  مشـکل  بـا  کـه 
درگیـر اسـت نیـز بـه »کاغذ وطـن« گفـت:»از سـال 85 با 
ایـن آفـت درگیر هسـتم سـموم زیادی بـرای از بیـن بردن 
 ایـن انـگل اسـتفاده کـردم امـا اثـری در دفـع آن نـدارد.

مصطفـی زارعـی بیـان کـرد:» ایـن انـگل موجـب بازدهـی 
کـم محصـول گوجه فرنگـی شـده، به طـوری کـه هـر سـال 
باید 100 تن برداشـت داشـته باشـم که بسـیار کاهش یافته 
اسـت.«وی ادامـه داد:» کشـت زیـاد زمین موجب شـیوع 
انـگل گل جالیـز می شـود و همچنیـن زمین هایـی کـه مواد 
 آلـی خـاک پاییـن می آیـد، بـه  این انـگل دچار می شـود.«

 وی بـا اشـاره بـه اینکـه کشـت گل خانـه ای کمتـر دچـار 
بـه  بایـد  داد:»بیشـتر  ادامـه  می شـود  گل جالیـز  آفـت 
بسـته  محیـط  زیـرا  رفـت  گل خانـه ای  کشـت  سـمت 

اسـت و از شـیوع بسـیاری از آفت هـا کـه بـه طریـق بـاد 
می شـود.« جلوگیـری  می یابـد،  انتقـال  حشـرات  یـا   و 

کـه  اسـت  حالـی  در  کرد:»ایـن  تصریـح  کشـاورز  ایـن 
کشـت گل خانـه ای هزینـه باالیـی دارد به طـوری که کشـت 
در فضـای بـاز و مـزارع یـک پنجـم گل خانـه هزینـه بـرای 

دارد.« کشـاورز 

راه های کاهش خسارت گل جالیز
کارشـناس مسـوول حفظ نباتات مدیریت جهاد کشـاورزی 
گفت:»گل جالیـز  وطـن«  »کاغـذ  بـه  جنـوب  رودبـار 
فقـدان   به دلیـل  کـه  اسـت  گوجه فرنگـی  مطلـق  انـگل 
بـرگ و سـبزینه بـا جـذب آب و مـواد  غذایـی از گیـاه 
در  پژمردگـی   ایجـاد  و  رشـد  کاهـش  سـبب  میزبـان 
 گیـاه شـده کـه در نهایـت مـرگ گیـاه را همـراه دارد .«

مناسـب،  ،تغذیـه  تناوب زراعـی  پـور    افشـاری  فاطمـه 
وجین دسـتی ، آفتاب دهـی  و اسـتفاده از مالچ پاسـتیک 
را از  روش هـای کنتـرل این   انگل دانسـت و افزود»تناوب 
وقتـی موثـر اسـت  کـه گیاهـان موجـود در تناوب بـذر گل 
جالیـز را وادار بـه جوانـه زنـی کننـد ولی خودشـان میزبان 
نباشـند  این گونـه محصـوالت را گیاهـان تلـه می نامنـد  و 
از جملـه ایـن گیاهـان می تـوان بـه سـورگوم،ذرت و یونجه 

)PH( اشـاره کـرد. «این کارشـناس ادامـه داد: »باال بـودن
خـاک کـه منجر به عدم جـذب عناصر غذایـی از طرف گیاه 
می شـود باعث تشـدید حضور گل جالیز در مزرعه شـده که 
بـا تغذیـه گیـاه قبـل از کاشـت و در طـول مرحلـه داشـت 
می تـوان تـا حـدودی میـزان خسـارت را کاهـش داد.«وی  
تاکیـد کـرد :»توصیـه می شـود کشـاورزان منطقـه بـرای از 
بیـن بـردن و حـذف گل جالیـز بـه محـض سـربرآوردن از 
خـاک  بـا وسـایل تیـز و برنـده آن را قطـع کـرده کـه ایـن 
عمـل در جلوگیـری از میـزان خسـارت و عدم تولیـد بذر آن  

موثـر خواهـد بود.«

گل جالیز کاهش 40 درصدی محصول 
را به همراه دارد

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان رودبار جنوب بـه »کاغذ 
وطـن« گفت:»ایـن شهرسـتان با شـش هزار هکتار سـطح 
زیـر کشـت گوجـه فرنگـی یکـی از  مهمترین مراکـز تولید 
گوجـه فرنگـی در اسـتان اسـت و سـاالنه بخـش زیـادی 
از اراضـی زیـر کشـت ایـن شهرسـتان بـه ایـن محصـول 
افزود:»متاسـفانه  سـعیدی  دارد.«محسـن  اختصـاص 
گل جالیـز آفتـی اسـت  کـه سـبب کاهـش 40 درصـدی 
دوره هـای  برگـزاری  اسـت«وی  عملکـرد محصـول شـده 
از  را  الگویـی  مـزارع  از  بازدیـد  کشـاورزان  و  آموزشـی 
اقدام هـای صـورت گرفته دانسـت و  بیان کرد:» یک سـری 
دوره هـای آموزشـی مخصـوص کشـاورزان منطقـه در سـر 
فصـل کارهـای مـا قـرار دارد کـه   هر سـاله انجام می شـود 
و در ایـن راسـتا بـا برگـزاری  دوره هـای آموزشـی بـرای 
کشـاورزان هـر منطقـه سـعی کردیـم آموزش هـای الزم و 
عملـی در جهـت مبـارزه بـا آفـات و بیماری هـا و علف های 
هـرز داده شـود. خوش بختانـه در مـزارع الگویـی گوجـه 
فرنگـی کـه بـا  توصیه های ترویجی کارشناسـان ما کشـت 
شـده شـدت خسـارت گل جالیـز بسـیار کم اسـت کـه این 
می توانـد انگیـزه ای شـود تا کشـاورزان در کشـت های خود 
بـر اسـاس توصیه هـای کارشناسـان  حفـظ نباتـات عمـل 

کننـد تـا شـاهد خسـارت کمتـری باشـند .«

بنفشه افتخاری
خبرنگار/کاغذ  وطن
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رودبـار  مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان 
گفت:»ایـن  وطـن«  »کاغـذ  بـه  جنـوب 
شهرسـتان بـا شـش هـزار هکتـار سـطح زیر 
مهمتریـن  از   یکـی  فرنگـی  گوجـه  کشـت 
مراکـز تولیـد گوجـه فرنگی در اسـتان اسـت 
و سـاالنه بخش زیـادی از اراضی زیر کشـت 
ایـن شهرسـتان به ایـن محصـول اختصاص 
افزود:»متاسـفانه  سـعیدی  دارد.«محسـن 
گل جالیـز آفتـی اسـت  که سـبب کاهش 40 

درصـدی عملکـرد محصـول شـده اسـت«


