
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان :۶۰ درصد بیماران بخش خصوصی 
یزد از شمال استان کرمان هستند

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب:

۱۰۰ طرح آبخیزداری
در جنوب کرمان اجرا شد

زندگی دوباره به 9 بیمار نیازمند با رضایت 
چهار خانواده بیمار مرگ مغزی در کرمان

یزد موفق تر از کرمان 
در گردشگری سالمت

افزایش ۱۶ درصدی گردشگر خارجی به کرمان
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان ۲۳ هزار گردشگر خارجی در ۶ ماه نخست 

سال جاری به این استان وارد شده که نسبت به مشابه سال گذشته رشد ۱۶ درصدی داشته است

فرماندار قلعه گنج:

طرح مدیریت جامع احیای 
تاالب جازموریان نهایی شد
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مردم بردسیر در انتظار 
شیرینی کارخانه قند

مردم بردسیر پس از ۱۲ سال از آغاز روند تعطیلی کارخانه قند بردسیر هنوز هم چشم انتظار 
عملی شدن وعده های مسووالن و روشن شدن دوباره چراغ این کارخانه هستند
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ما را در تلگرام دنبال کنید
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لطفًا این طور نمیرید!
احسان محمدی

یادداشت مهمان

»مـرگ حـق اسـت و قسـمتش بـوده«، یکـی از 
خاک سـپاری  مراسـم  در  جمـات  پرتکرارتریـن 
و ترحیـم اسـت. امـا آیـا هـر مرگـی را می شـود بـا 
»قسـمت« توجیـه کرد؟نمی شـود با دقـت و اندکی 
هوشـمندی، مـرگ را بـه تاخیـر انداخت؟»مـرگ 
حق اسـت و قسـمتش بوده«، یکـی از پرتکرارترین 
جمـات در مراسـم خاک سـپاری و ترحیـم اسـت. 
در اینکـه هـر »نفسـی مـرگ را می چشـد« کسـی 
تردیـد نـدارد، امـا آیـا هـر مرگـی را می شـود بـا 
و  دقـت  بـا  نمی شـود  توجیـه کـرد؟  »قسـمت« 
اندکـی هوشـمندی، مـرگ را بـه تاخیـر انداخـت؟

مـا تقریبـًا بـه مـرگ در نتیجـه تصادفـات رانندگی 
بـه عنـوان یـک قضـا و  را  آن  و  عـادت کرده ایـم 
قـدر پذیرفته ایـم. حتـی وقتـی بـا موتورسـیکلت، 
سرسـام آور  سـرعت  بـا  و  ایمنـی  کاه  بـدون 
از تصـادف می میریـم،  رانندگـی می کنیـم و بعـد 
البـد قسـمت مان بـوده، یـا وقتـی کمربنـد ایمنـی 
ترمـز،  بـه ضعـف  ماشـینی کـه  بـا  و  نمی بندیـم 
کیفیـت پائیـن السـتیک، فقدان کیسـه هـوا، بدنه 
ضربه پذیر و ... آن آگاه هستیم، دور از چشم پلیس 
و دوربین هـای کنتـرل سـرعت پـرواز می کنیـم هم 
قسـمت و تقدیـر اسـت که تصـادف کنیـم و بمیرم! 
امـا لطفـًا به مرگ بـا گاز عادت نکنیـم. این یکی از 
سـاده ترین مرگ هایـی اسـت که ممکن اسـت رخ 
بدهـد. ما آسـان همدیگـر را بـه دسـت نیاورده ایم، 
همدیگـر را آسـان از دسـت ندهیم.در سـال 1397: 
749 نفـر در نتیجـه مسـمومیت بـا گاز مونوکسـید 

کربـن جـان باختند
در سـال 1396: 766 نفـر در نتیجـه مسـمومیت بـا 

گاز مونوکسـید کربـن جـان باختند
در سـال 1395: 836 نفـر در نتیجـه مسـمومیت با 

گاز مونوکسـید کربن جـان باختند
به این اعداد نگاه کنید! ترسـناک نیسـت؟ اینکه هر 
سـال نزدیـک بـه هـزار نفر را تنهـا بر اثر مسـمومیت 
بـا گاز مونوکسـیدکربن از دسـت می دهیـم؟ آدم هـا 
عـدد نیسـتند. هر کس که از دسـت مـی رود ممکن 
اسـت پـدر یا مـادر یک خانواده، پسـر یـا دختر یک 
خانـواده یـا نان آوری باشـد که هیچکـس جایش را 
پـر نمی کنـد و بعـد از او زندگـی اطرافیانش هرگز به 
روال عـادی برنمی گـردد. چـرا در این سـرزمین این 

همـه آسـان می میریم؟
مونواکسـیدکربن گازی سـمی اسـت کـه طعـم و 
بـو نـدارد و در اثـر سـوختن ناقـص سـوخت های 
زغال سـنگ  بنزیـن،  گاز،  نفـت،  ماننـد  فسـیلی 
و زغال چـوب بـه وجـود می آیـد. بیشـتر افـراد در 
خـواب بـه جـای اکسـیژن آن را بـه ریه هایشـان 
می فرسـتند و وقتـی گلبول هـای خـون بـه جـای 
اکسـیژن، مونوکسـید کربـن را را حمـل و وارد بـدن 
می کننـد مـرگ رخ می دهـد یـا به اصـاح عمومی 
»گازگرفتگـی« منجـر به مـرگ یا مسـمومیت های 
رخ  مونوکسـیدکربن  استنشـاق  از  ناشـی  شـدید 
می دهـد. بـه همین سـادگی یـک نفـر می خوابد و 

هرگـز بیـدار نمی شـود.
مقالـه  خوانـدن  حوصلـه  بیشـترمان  می دانـم کـه 
پزشـکی نداریـم امـا بـه این نکته سـاده دقـت کنیم 
کـه دودکـش بایـد داغ باشـد. ایـن سـاد ه ترین و 
البتـه کلیدی ترین مسـئله اسـت. با همیـن موضوع 
ابتدایـی می شـود  »قسـمت و مـرگ« را بـه تاخیـر 

انداخـت.
رنـگ شـعله وسـیله گرمایی بایـد آبی باشـد، رنگ 
قرمـز و زرد و نارنجـی یعنی سـوختن ناقص اسـت 
و باعث کشـتن اکسـیژن هـوا می شـود. هرچه هوا 
سـردتر می شـود در و پنجره هـا را کیپ تـر می کنیـم 
بـه همـان انـدازه هم باید مراقب باشـیم که مسـیر 
خروجـی دود و گاز بـاز باشـد. چنـد دقیقـه وقـت 
بگذاریـم و لوله هـا را چـک کنیـم، دودکـش را، بـه 
پشـت بـام برویـم و ببینیـم مسـیرش بـه دلیـل 
آشـیانه یـک پرنده یـا احیانـًا کهنه پارچـه ای که باد 

آورده بسـته نشـده باشد.
ضعـف  بی دلیـل،  و  مبهـم  سـردرد  خانـه  در  اگـر 
عضانـی، حالـت تهـوع، تنگی نفس و سـنگینی در 
ناحیـه قفسـه سـینه، خـواب آلودگی غیـر طبیعی، 
تـاری دیـد، تشـنج و ... داریـم، فکـر نکنیـم برویم 
بخوابیـم خـوب می شـویم، چـه بسـا ایـن خـواب، 
آخریـن خواب مان باشـد. اینها نشـانه های ابتدایی 
بـه  و  بگیریـم  را جـدی  آنهـا  اسـت.  گازگرفتگـی 
وارسـی دلیـل بپردازیم. نگوییم فردا بیدار می شـوم 
و درسـتش می کنـم، گاز مونوکسـید کربـن، قاتلـی 
اسـت کـه بـرای خـواب کـردن مـا بـی صـدا الالیی 

می خوانـد. ایـن همـه آسـان نمیریـم.
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 زندگی دوباره به 9 بیمار نیازمند با رضایت 
چهار خانواده بیمار مرگ مغزی در کرمان

از 26 آبـان مـاه تـا اولیـن روز از آذرماه چهـار خانواده بیمار 
مـرگ مغـزی رضایـت خود را نسـبت بـه اهـدای اعضای 
عزیـز از دسـت رفته خود اعـام کردند که ایـن امر موجب 
شـد تـا 9 نفـر بیمـار نیازمنـد دریافـت عضـو بـه زندگـی 

دوباره بیندیشـند.
بـه گـزارش پایـگاه اطاع رسـانی دانشـگاه علوم پزشـکی 
کرمـان، هماهنـگ کننـده پیونـد عضـو در دانشـگاه علـوم 
پزشـکی کرمـان در ایـن رابطـه گفـت: اولین اهـدای عضو 
در 26 آبـان مـاه رقـم خـود کـه خانـواده مرحوم"محمـد 
جـواد حیدری" از شهرسـتان ارزوئیـه، دو کلیه و کبد جوان 
21 سـاله خـود را بـه بیمـاران نیازمنـد دریافت عضـو اهدا 

کردند.
خانـواده  مـاه  آبـان   27 افـزود:  گیانـی:  "مجیـد   
مرحوم"حسـین سـنگی زاده" رضایـت به اهـدای اعضای 
عزیـز خـود دادنـد کـه دو کلیـه این فـرد که بر اثـر تصادف 

دچـار مرگ مغزی شـده بود به بیمـاران نیازمند پیوند زده 
شـد.وی ادامه داد: سـومین اهـدای عضـو در 30 آبان ماه 
انجـام شـد و بـا رضایـت  خانـواده "مرحوم شـهاب"، کبد 

وی بـرای پیونـد به شـیراز ارسـال شـد.
وی افـزود: چهارمیـن اهدای عضو توسـط رضایت خانواده 
نوجـوان 13 سـاله از شهرسـتان زرنـد و در اولیـن روز از 
آذرمـاه انجـام شـد، مرحـوم "محمـد جـواد حسـنخانی" 
بـر اثـر تصـادف دچـار مـرگ مغزی می شـود کـه پس از 
رضایـت خانـواده آن مرحـوم دو کلیـه وی در بیمارسـتان 
افضلـی پور بـه بیماران نیازمنـد پیوند زده می شـود و کبد 

وی بـرای پیونـد به شـیراز ارسـال شـد.
هماهنگ پیوند اعضا در دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان از 
خانـواده هـای محترمی کـه اعضای عزیـزان خـود را اهدا 
کردنـد قدردانـی کرد و این نوع بخشـش را یـک کار بزرگ 

و خداپسـندانه عنوان کرد.

دیدار مددجویان و متقاضیان مالقات 
حضوري با مدیرکل بهزیستي

بـه گـزارش روابط عمومی بهزیسـتی اسـتان كرمـان مدیر 
كل و معاونیـن تخصصـی بهزیسـتی اسـتان كرمـان بـا 
حضـور در مركـز جامـع توانبخشـی بهزیسـتی اسـتان بـا 
مددجویـان و متقاضیـان ماقات حضـوری دیـدار كردند.

مدیـركل بهزیسـتی اسـتان كرمـان در دیدار و گفـت وگو با 
١٣ تن از متقاضیان ماقات حضوری با بررسـی مشكات 
رفـع  ایشـان جهـت  از سـوی  و مسـائل مطـرح شـده 
مشـكات ماقات شـوندگان دسـتورات الزم را صـادر كرد.

۱۲ تا ۱۳۲۳ تا ۲۳

 فراخوان مناقصات عمومی  یک مرحله ای
(همراه با ارزیابی کیفی)

 اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان

نوبت دوم
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راهداری۱،۳۸۸،7۲۱،7۶5۹۸

۲۰۹۸۰۰۰۲۸۲۰۰۰۰۱۳

بهسازی و آسفالت سرد 
)ردمیکس(محورهای 

روستایی شهرستان رودبار 
جنوب

راهداری7۰،۸۰4،۳۶۱،۹۳۱۳,۳۸4,۰۸7,۲۳۸۹۸

۲۰۹۸۰۰۰۲۸۲۰۰۰۰۱4
بهسازی و آسفالت سرد 
)ردمیکس(محورهای 

روستایی شهرستان جیرفت
راهداری۳۹،۱۹۲،۸۹۶،۰۹5۱,۹5۹,۶44,۸۰5۹۸

۲۰۹۸۰۰۰۲۸۲۰۰۰۰۱5

روکش راه  روستایی دره 
شور و محور فاریاب –کهنوج 

محدوده روستای 
عشایری محمدی

راهداری۱۶،44۱،۲۹4،5۹۳۸۲۲،۰۶4،7۳۰۹۸

اداره كل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای جنــوب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــات عمومی فــوق را از طریق 
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــات از دریافــت اســناد مناقصــات تــا 
ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه 
آدرس “ www.setadiran.ir “  انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحل 
ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــات محقق ســازند. تاریخ 

انتشــار مناقصــات در ســامانه تاریــخ ۰۹/۰5/ ۱۳۹۸ مــی باشــد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت : تا ساعت ۱۳ روز یکشنبه مورخ ۱۰/ ۰۹/ ۱۳۹۸
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت ۱۳ روز دوشنبه مورخ ۰۹/۲5/ ۱۳۹۸

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۸ صبح روز سه شنبه  مورخ ۰۹/۲۶/ ۱۳۹۸
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصات و ارائه 

پاکت های الف : نشانی : اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای جنوب استان کرمان به نشانی: 
جیرفت – کیلومتر 5 جاده کرمان_پایانه بار جیرفت و تلفن : ۰۳44۳۳5۲۱۳۹ و ۰۳44۳۳5۲۱۶۹

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۰۲۱4۱۹۳4 ،  
دفتر ثبت نام : ۸۸۹۶۹7۳7 و ۸5۱۹۳7۶۸
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عنبرآبـاد  و  جیرفـت  اوقـاف  رئیـس   - مهـر 
پـروژه عمرانـی  پایانـی  بـا تکمیـل عملیـات  گفـت: 
امامـزاده  آسـتان  در  جدیـد  شبسـتان  سـاخت 
بهشـت،  درب  بخـش  احمـد)ع(  سـید  سـلطان 
ایـن طـرح سـال آینـده بـه بهـره بـرداری مـی رسـد.

محمـد محمـدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشـاره به 
اقدامات عمرانی در ساخت شبستان امامزاده سلطان 
سـید احمـد )ع( بخـش درب بهشـت اظهـار داشـت: 
در راسـتای اجـرای طـرح جامـع عمرانـی امامـزاده 
طـی سـال 96، عملیـات سـاخت شبسـتان جدیـد 
بـه مسـاحت 500 متـر مربـع در دسـت اقـدام گرفت.

پایانـی  مراحـل  در  ایـن طـرح  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
سـاخت قـرار دارد، افـزود: در حـال حاضـر عملیـات 
گـچ کاری نمـای داخلـی و کـف سـازی ایـن طـرح 
بـه مسـاحت 500 متـر مربـع در دسـت اقدام اسـت.

شبسـتان  ایـن  در  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  محمـدی 
مـی  اجـرا  مذهبـی  و  فرهنگـی  هـای  برنامـه 
عمرانـی  پـروژه  ایـن  کـرد:  تصریـح  شـود، 
شـود. مـی  بـرداری  بهـره  آمـاده  آینـده  سـال 

تـا  طـرح  ایـن  تکمیـل  و  سـاخت  افـزود:  وی 
از  اعتبـار  ریـال  میلیـارد  چهـار  بـر  بالـغ  کنـون 
وام  قالـب  در  اوقـاف  سـازمانی  اعتبـارات  محـل 
و  مـودت  طـرح  اجـرای  محـل  از  هـم  بخشـی  و 
اسـت. داشـته  بـر  در  هزینـه  خیـران  هـای  کمـک 

و  جیرفـت  هـای  شهرسـتان  اوقـاف  اداره  رئیـس 
عنبـر آبـاد گفـت: در راسـتای تکمیـل سـاخت گنبـد 
امـام زاده سـید عبـدهللا بخـش مرهـک شهرسـتان 
بـه  امامـزاده  سـیمانکاری گنبـد  عملیـات  عنبرآبـاد 
مسـاحت 600 متـر مربـع تکمیل و عملیـات گچ کاری 
نمـای داخـل تربـت خانـه در دسـت اقـدام اسـت.

وی بـا اشـاره بـه مشـارکت خیـران در طـرح عمرانـی 
میلیـون   250 مبلـغ  کنـون  تـا  گفـت:  زاده  امـام 
و  یافتـه  اختصـاص  طـرح  ایـن  اجـرای  بـه  ریـال 
همچنیـن توسـط شـهرداری مردهـک  بیـش از 100 
متـراز راه ارتباطـی امامـزاده مـورد عملیـات جـدول 
کشـی، زیـر سـازی و روکـش آسـفالت قـرار گرفـت.

شـدن  نهایـی  از  گنـج  قلعـه  فرمانـدار   - ایرنـا 
طـرح مدیریـت جامـع احیـای تـاالب جازموریـان 
خبـر داد و گفـت: بـا حمایت هـای دولـت تدبیـر و 
امیـد پیش نویـس سـند ایـن طـرح توسـط جهـاد 

شـد. تهیـه  اسـتان کرمـان  دانشـگاهی 
عطـا ناوکـی در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا اظهار 
داشـت: جهـاد دانشـگاهی بـه همـراه دسـتگاه های 
طـرح  تدویـن  بـه  اقـدام  سـال   2 طـی  مختلـف 
مدیریـت احیـای تـاالب جازموریـان کـرده اسـت.

پیرامـون  گسـترده ای  مطالعـات  داد:  ادامـه  وی 
آب،  منابـع  مدیریـت  محیطـی،  زیسـت  مسـائل 
و  معیشـتی  موضوعـات  ریزگردهـا،  هواشناسـی، 
اقتصـادی منطقـه و میـراث فرهنگـی انجـام شـده 

اسـت.
تـاالب  احیـای  داشـت:  اظهـار  قلعه گنـج  فرمانـدار 
و  اجرایـی  دسـتگاه های  همـکاری  بـا  جازموریـان 
سیسـتان  اسـتانهای  در  نهـاد،  مـردم  سـازمانهای 
اسـتان کرمـان  جنـوب  و  شـمال  و  بلوچسـتان  و 

می شـود. آغـاز  بـزودی 
درصـد   20 از  بیـش  منشـاء  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
ریزگردهـای کشـور تـاالب جازموریـان اسـت، گفت: 
ایـن تـاالب یـک فرصـت اکولوژیـک بـزرگ بـرای 

اسـتان، کشـور و منطقـه بـه شـمار مـی رود.
بـه گفتـه مرجان شـاکری مدیـرکل حفاظـت محیط 
در سـفر  اعتبـاری  ردیـف  اسـتان کرمـان،  زیسـت 
معـاون رئیـس جمهـوری و رئیـس سـازمان برنامه 
و بودجـه بـه جنـوب کرمان بـرای تـاالب جازموریان 

اسـت. یافته  تخصیـص 
مـرز  در  فصلـی  تـاالب  عنـوان  بـه  جازموریـان 
اسـتان های کرمـان و سیسـتان و بلوچسـتان قـرار 
گرفتـه و طـی سـالیان گذشـته خشـک شـدن ایـن 
تـاالب به اکولـوژی منطقه آسـیب جـدی وارد کرده 
و منشـا گـرد و غبـار و ریزگردهـای بسـیاری شـده 

. ست ا

شبستان امامزاده سلطان 
سید احمد درب بهشت 
به بهره برداری می رسد

طرح مدیریت 
جامع احیای تاالب 

جازموریان نهایی شد
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جزئیات بسته تکمیلی سهمیه  سوخت ناوگان 
حمل و نقل شهری و بین شهری اعالم شد

 ۱۰۰ طرح آبخیزداری 
در جنوب کرمان اجرا شد

نیم تن مواد مخدر 
در بم کشف شد

خانه فخری راور به بخش 
خصوصی واگذار می شود

حمله به منزل نماینده سابق 
ولی فقیه در استان

آژانـــس  نـــاوگان  بـــرای 
ــای  ــرای خودروهـ ــهری بـ شـ
لیتـــر«   200« تک ســـوز 
خودروهـــای  بـــرای  و 
بنزیـــن  لیتـــر«   120« دوگانه ســـوز 

یافـــت. اختصـــاص  ســـهمیه ای 
شـــهری  بیـــن  تاکســـی های  بـــرای 
بـــرای  ماهانـــه  ســـوخت  ســـهمیه 
خودروهـــای تک ســـوز »750 لیتـــر« و 
 450« دوگانه ســـوز  خودروهـــای  بـــرای 
لیتـــر« بنزیـــن ســـهمیه ای تعییـــن شـــد.

ـــا احتســـاب  ـــدای آذر ب ـــن ســـهمیه از ابت  ای
کارت هـــای  در  آبـــان  پایانـــی  هفتـــه 
ســـوخت خودروهـــا اعمـــال می شـــود.

ســـازمان راهـــداری موظـــف شـــد در 2 
مـــاه ســـامانه پایـــش را بـــرای ایـــن 

خودروهـــا راه انـــدازی کنـــد.
ــهمیه در  ــدارس، سـ ــرویس مـ ــرای سـ بـ
قالـــب اعتبـــار و براســـاس پیمایشـــی 
کـــه در ســـامانه ســـپند ثبـــت می شـــود، 

می یابـــد. اختصـــاص 
و  پـــرورش  و  آمـــوزش  اداره هـــای کل 
مـــدارس و شـــهرداری ها موظفنـــد تمـــام 
اطاعـــات را در ســـامانه ســـپند ثبـــت 

ــد. کننـ
ســـهمیه تاکســـی های ون شـــهری پـــس 
از دریافـــت اطاعـــات از وزارت کشـــور و 
ـــزان  ـــه می ـــوخت ب ـــد س ـــدور کارت جدی ص
ــود. ــال می شـ ــاه اعمـ ــر« در مـ »600 لیتـ

تاکســـی های  ســـهمیه  آذر  ابتـــدای  از 
ــش  ــر« افزایـ ــه »250 لیتـ ــوز بـ دوگانه سـ

. بـــد می یا

تـا  دوازدهـم  دولـت  ابتـدای  از 
آبخیـزداری  طـرح   100 کنـون 
و  میلیـارد   751 اعتبـار  بـا 
هفـت  در  ریـال  میلیـون   760
شهرسـتان جنوبـی اسـتان کرمـان اجرا شـده 

اسـت.
و  طبیعـی  منابـع  مدیـرکل  احمـدی  حمـزه 
در  یکشـنبه  روز  جنـوب کرمـان  آبخیـزداری 
گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا اظهـار داشـت: 
افـزون بر 2 هزار نفـر از اهالی جنوب کرمان از 
مزایـای اجـرای ایـن طرح هـا بهره منـد شـدند.

حوزه هـای  مجمـوع  مسـاحت  افـزود:  وی 
آبخیز جنوب کرمان سـه میلیـون و 595 هزار 
بـوده و عملیـات اجرایـی طرح هـای  هکتـار 
حـوزه آبخیـزداری از محـل اعتبـارات صندوق 
توسـعه ملی بر اسـاس یک برنامـه مدون در 

حـال انجام اسـت.
احمـدی تصریح کرد: مسـاحت منابع طبیعی 
جنـوب کرمـان نیـز سـه میلیـون و 858 هزار 

هکتار اسـت.
شـهریورماه امسـال 35 طـرح منابـع طبیعی 
و آبخیـزداری بـا اعتبـار 165 میلیـارد ریال در 
جنـوب کرمـان بـه بهره بـرداری رسـید و بیش 
ایـن  مزایـای  از  خانـوار   100 و  هـزار  پنـج  از 

شـدند. بهره منـد  طرح هـا 
ادار کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب 
هفـت  اسـتان،  مرکـز  از  مسـتقل  کرمـان 

دارد. پوشـش  تحـت  را  شهرسـتان 
جنـوب کرمـان بـا یـک میلیـون نفـر جمعیت 
از شهرسـتان های جیرفـت، عنبرآبـاد، کهنوج، 
منوجـان، قلعه گنـج، رودبـار جنـوب و فاریاب 

تشـکیل شـده است.

مهـــر - فرمانـــده انتظامـــی 
ــف  ــان از کشـ ــتان کرمـ اسـ
تریـــاک  کیلوگـــرم   547
یـــک  دســـتگیری  و 
پلیـــس  عملیـــات  در  قاچاقچـــی 
مبـــارزه بـــا مـــواد مخـــدر شهرســـتان 

بـــم خبـــر داد.
ـــل  ـــه نق ـــر ب ـــزاری مه ـــزارش خبرگ ـــه گ ب
از پایـــگاه خبـــری پلیـــس، ســـردار 
ــن  ــریح ایـ ــری در تشـ ــا ناظـ عبدالرضـ
ـــس  ـــوران پلی ـــت: مام ـــار داش ـــر اظه خب
ـــا انجـــام  ـــم ب ـــواد مخـــدر ب ـــا م ـــارزه ب مب
از  دقیـــق  اطاعاتـــی  یک ســـری کار 
عبـــور یـــک محمولـــه ســـنگین مـــواد 
ایـــن شهرســـتان  از حـــوزه  مخـــدر 
ـــم- ـــور »ب ـــتقرار در مح ـــا اس ـــع و ب مطل

ــون  ــتگاه کامیـ ــک دسـ ــان« از یـ کرمـ
کشـــف  تریـــاک  کیلوگـــرم    547

ــد. کردنـ
ــان  ــتان کرمـ ــی اسـ ــده انتظامـ فرمانـ
بـــا اشـــاره بـــه دســـتگیری یـــک 
عملیـــات  ایـــن  در  قاچاقچـــی 
تصریـــح کـــرد: بـــه ســـبب موقعیـــت 
بـــم،  شهرســـتان  جغرافیایـــی 
بـــا  گســـترده  و  بی امـــان  مبـــارزه 
حمـــل و توزیـــع موادمخـــدر یکـــی از 
ماموریت هـــای مهـــم پلیـــس ایـــن 
شهرســـتان اســـت کـــه بـــا تـــاش 
خـــوب  اشـــرافیت  و  بی وقفـــه 
کارکنـــان پلیـــس ایـــن شهرســـتان 
ــی در  ــرد خوبـ ــاهد عملکـ ــواره شـ همـ

بوده ایـــم. حـــوزه  ایـــن 

ایرنـا - معـاون میـراث فرهنگـی 
فرهنگـی،  میـراث  کل  اداره 
دسـتی  صنایـع  و  گردشـگری 
اسـتان کرمـان با اشـاره بـه اینکه 
اسـتان  ایـن  تاریخـی  بناهـای  از  بهره بـرداری 
اداره کل اسـت  ایـن  اولویـت هـای اصلـی  از 
گفـت: خانـه فخـری شهرسـتان راور به بخش 

می شـود. واگـذار  خصوصـی 
مجتبـی شـفیعی روز یکشـنبه در گفـت و گـو 
راور  افـزود: خانـه فخـری  ایرنـا  بـا خبرنـگار 
بـه عنـوان بنایـی تاریخـی در قالـب کاربـری 
پذیرایـی )سـفره خانـه سـنتی( به مـدت یک 
سـال به بخـش خصوصـی واگذار می شـود تا 

مـورد اسـتفاده گردشـگران قـرار گیـرد.
وی بـا بیـان اینکه این بنـای تاریخی متعلق به 
دوره قاجاریـه اسـت، ادامـه داد: خانـه فخـری 
طی سـنوات گذشـته مورد مرمت قـرار گرفته و 

هـم اکنـون آمـاده ارائـه خدمت به گردشـگران 
داخلـی و خارجی اسـت.

میـراث  کل  اداره  فرهنگـی  میـراث  معـاون 
فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان 
کرمـان تاکیـد کـرد: با توجـه به موقعیت شـهر 
راور کـه در مسـیر زائریـن امـام رضـا )ع( قـرار 
دارد، احیـا ایـن بنای تاریخی از نظـر اقتصادی 
و فرهنگـی مـی توانـد موجـب رشـد و توسـعه 

ایـن منطقـه از اسـتان کرمـان شـود.
بـرداری  بهـره  متقاضیـان  داشـت:  اظهـار  وی 
از خانـه تاریخـی فخـری شهرسـتان راور مـی 
تواننـد بـه منظـور دریافـت اسـناد مزایـده تـا 
13 آذرمـاه سـال جـاری بـه امـور قراردادهـای 
اداره کل میـراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع 
دسـتی اسـتان کرمـان مراجعـه و بـا شـماره 
تمـاس   034-32816504-7 هـای  تلفـن 

حاصـل کننـد.

از  جعفـری  هللا  آیـت  ایسنا/پسـر 
حمله شـخصی ناشـناس بـه منزل 
نماینـده سـابق ولی فقیه در اسـتان 

کرمـان خبـر داد.
"سـید هـادی جعفـری" در گفت وگـو بـا ایسـنا، 
در خصـوص حملـه بـه منـزل امـام جمعه سـابق 
کرمـان گفـت: در سـاعت 18 و 30 دقیقـه روز سـه 
شـنبه هفتـه گذشـته، یک فرد ناشـناس کـه هنوز 
غفلـت  از  اسـت،  نشـده  مشـخص  آن  هویـت 
جعفـری  هللا  آیـت  منـزل  حفاظتـی  ماموریـن 
منـزل  حیـاط  درب  شکسـتن  بـا  و  اسـتفاده 
»سـیدیحیی جعفری« )نماینده سـابق ولی فقیه 
در اسـتان کرمـان( وارد منـزل ایشـان می شـود.

وی بـا بیـان ایـن مطلـب که این فرد سـه عـدد از 
پنجره هـای منـزل آیـت هللا جعفری را می شـکند، 
ادامـه داد: ایـن فـرد ناشـناس زمانـی کـه قصـد 
حملـه بـه داخـل منـزل آیـت هللا را داشـت، بـا 

ماموریـن حفاظتـی درگیـر می شـود که با رسـیدن 
نیروهـای کمکـی، فـرد ضـارب دسـتگیر می شـود.

پسـر آیـت هللا جعفـری اظهـار کـرد: ظاهـرا گفتـه 
می شـود که فـرد حالت روانـی داشـته و اکنون در 
بیمارسـتان بسـتری اسـت، اما هم اکنـون پرونده 
توسـط نیروهـای امنیتی در دسـت بررسـی اسـت.

وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیـا فـرد ضـارب 
قصـد سـرقت از منـزل آیت هللا جعفری را داشـته 
اسـت؟ گفـت: فـرد قصد سـرقت نداشـته زیـرا با 
فحاشـی به مسـئولین و حاج آقا وارد منزل شـده 
اسـت ضمـن آنکـه هیـچ سـاحی را نیز بـه همراه 

نداشت.
جعفـری بـا بیـان این مطلـب که هیچ آسـیبی به 
شـخص آیـت هللا جعفری و اهالی منزل نرسـیده 
اسـت، عنـوان کـرد: این فـرد کاما می دانسـته که 
وارد منزل چه کسـی شـده اسـت و به نظر بنده با 

اطـاع قبلی ایـن کار را انجام داده اسـت.

اسـتان کرمـان  دامپزشـکی  مدیـرکل   - مهـر 
درخصـوص ورود آنفلوآنـزای مرغـی بـه اسـتان 

داد. کرمـان هشـدار 
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر بـه نقـل از روابـط 
عمومـی اداره کل دامپزشـکی اسـتان کرمـان، 
حسـین رشـیدی گفـت: بـه دلیل شـروع فصل 
سـرما و احتمـال شـروع بیماری های تنفسـی 
در مرغـداری هـا بایـد مرغـداران اسـتان ضوابط 
بهداشـتی و قرنطینـه ای دامپزشـکی را جـدی 

بگیرنـد و رعایـت کنند.
رشـیدی آنفلوانزای فوق حاد پرندگان را از جمله 
و  اقتصـادی  حـوزه  در  تأثیرگـذار  بیماری هـای 
اجتماعـی اعـام کرد و تصریح کـرد: اکیپ های 
واکنـش سـریع دامپزشـکی اسـتان، آمادگـی 
کامـل بـه منظور مواجهه با هرگونه بروز و شـیوع 

ایـن بیمـاری را دارند.
وی بـا یـادآوری نقـش بـی  بدیـل  دامپزشـکی 
در حفـظ بهداشـت عمومـی جامعـه و سـامت 
شـهروندان و نیـز حفـظ سـرمایه  هـای دام و 
طیور، گفت: اداره کل دامپزشـکی اسـتان کرمان 
بـا انجـام اقدامـات پیشـگیری چندیـن سـال 
متوالـی جـز اسـتان هـای پـاک از ایـن بیماری 

اسـت. بوده 
اسـتان  حاضـر  حـال  در  داشـت:  بیـان  وی 
کرمـان عـاری از آنفلوانـزای فـوق حـاد پرندگان 
اسـت امـا بـرای پیشـگیری الزم اسـت تمامـی 
پـرورش دهنـدگان طیـور در سراسـر اسـتان بـا 
تشـدید ضوابط بهداشـتی قرنطینه ای نسبت به 

محافظـت گلـه هـای خـود اقـدام کننـد.
در  شـده  انجـام  اقدامـات  جملـه  از  رشـیدی 

راسـتای مبـارزه بـا این بیماری، تشـکیل سـتاد 
اسـتانی پیـش گیری و کنتـرل آنفلوانـزای فوق 
حـاد پرنـدگان، تشـدید کنتـرل مبـادی ورودی 
و خروجـی اسـتان، تشـدید شـرایط بهداشـتی 
فعالیـت  از  ممانعـت  و  ریـزی  جوجـه  رونـد 
واحدهـای غیرمجـاز پـرورش طیـور، مدیریـت 
تامین و توزیـع کودمرغی و برگزاری کاس های 
آموزشـی و ترویجی مسـتمر بـرای بهره بـرداران 

را اعـام کـرد.
وی از انجـام بیـش از سـه هـزار و 400 مـورد 
مراقبـت هـای فعـال و غیـر فعـال در واحدهای 
طیـور بومـی و صنعتـی اسـتان از ابتـدای سـال 
تاکنـون خبر داد و گفـت: طرح پایش آنفلوانزای 
فـوق حـاد پرنـدگان در سراسـر اسـتان در حـال 
انجام اسـت و کارشناسـان دامپزشـکی اسـتان 
در قالـب اکیپ های پایـش آنفلوانزای پرندگان 
کلیـه مناطـق پرخطر اعـم از تـاالب هـا، آب بند 
هـا، باغـات پسـته و ... سراسـر اسـتان را بـه 
صـورت مسـتمر مـورد پایـش و بررسـی قـرار 
مـی دهنـد و بـه صـورت دوره ای نمونـه گیری و 
مراقبـت از پرنده فروشـی ها، باغ پرنـدگان، باغ 

وحـش و ... را در دسـتور کار دارنـد.
رشـیدی از برگزاری بیش از 140 کاس آموزشـی 
برای دو هزار و 700 نفر فراگیر و توزیع بروشـور و 
تراکـت هایی در این زمینه بین شـرکت کنندگان 
در خصـوص بهداشـت و بیماری هـای پرندگان 
در شـش ماهه نخسـت سـال جاری در اسـتان 
خبر داد و اعام داشـت: آموزش نقش بسـزایی 
در افزایـش سـطح آگاهـی مـردم و ممانعـت از 

ورود ایـن بیماری به اسـتان دارد.

وی بیـان داشـت: بیمـاری آنفلوآنـزای فوق حاد 
پرنـدگان نوعـی بیمـاری ویروسـی اسـت کـه 
عـاوه بـر طیـور برخـی از پسـتانداران از جملـه 
انسـان را نیـز مـی توانـد درگیـر کنـد و پرندگان 
وحشـی و آبـزی مـی تواننـد بـه عنـوان مخزن 

بیمـاری عمـل کنند.
وی در ایـن رابطـه افـزود: بـا توجـه بـه اینکـه 
در  مهمـی  نقـش  مهاجـر  وحشـی  پرنـدگان 
ورود ویـروس بـه اسـتان را دارنـد بایـد از صیـد 
ایـن پرنـدگان پرهیـز شـود و مراقبـت از تماس 
پرنـدگان وحشـی بـا مـرغ هـای بومـی صورت 
گیرد.رشـیدی گفـت: بیمـاری آنفلوانـزای فـوق 
حـاد پرنـدگان دارای عایـم بی حالـی شـدید، 
پژمردگـی و دور هـم جمـع شـدن گلـه، سـیاه 
شـدن و خونریـزی تاج، ریش و سـاق پـا، افت 
ناگهانـی و شـدید تولید تخم مـرغ روزانه، عائم 
تنفسـی حـاد و کاهـش شـدید مصـرف دان 
اسـت.وی افـزود: این بیمـاری به طـور ناگهانی 

در گلـه انتشـار می یابـد و در صـورت بـروز ایـن 
بیمـاری تلفات ناشـی از آن تـا 100 درصد ممکن 
مـی شـود.مدیرکل دامپزشـکی اسـتان کرمـان 
اظهـار کـرد: مصـرف گوشـت مـرغ و تخـم مرغ 
کـه در مراکـز خرید مجاز عرضه می شـود، هیچ 
گونـه مخاطره ای بـرای مصرف کنندگان نخواهد 
داشـت.وی تصریـح کـرد: پـرورش دهنـدگان 
طیـور صنعتـی مـوارد امنیـت زیسـتی را رعایت 
کننـد و مـوارد تلفات غیرعـادی، کاهش مصرف 
دان، کاهـش مصـرف آب و یـا کاهـش تولید در 
یـک مزرعـه پرورش طیـور صنعتی را سـریعًا به 
نزدیکتریـن دامپزشـکی دولتـی گـزارش دهند.

وی اظهـار کـرد: روسـتاییان بـرای جلوگیـری 
از طغیـان بـروز بیمـاری در صـورت مشـاهده 
مـرگ غیرطبیعـی طیـور بافاصلـه مـورد را بـه 
دامپزشـکی شهرسـتان یا اداره کل دامپزشـکی 
اسـتان کرمـان از طریـق شـماره تمـاس 1512 

اطـاع رسـانی کننـد.

ایرنـــا - بـــه گفتـــه مدیـــرکل میـــراث 
و  دســـتی  صنایـــع  فرهنگـــی، 
ـــزار  ـــان 23 ه ـــتان کرم ـــگری اس گردش
ـــت  ـــاه نخس ـــی در 6 م ـــگر خارج گردش
ســـال جـــاری بـــه ایـــن اســـتان وارد 
ـــال  ـــابه س ـــه مش ـــبت ب ـــه نس ـــده ک ش
ــته  ــته رشـــد 16 درصـــدی داشـ گذشـ

اســـت.
در  یکشـــنبه  روز  فعالـــی  فریـــدون 
گفـــت و گـــو بـــا خبرنـــگار ایرنـــا 
افـــزود: اغلـــب گردشـــگران خارجـــی 
ـــان،  ـــورهای آلم ـــان از کش ـــتان کرم اس
ــپانیا و  ــد، اسـ ــه، هلنـ ــا، فرانسـ ایتالیـ
ـــد  ـــترین بازدی ـــه بیش ـــتند ک ـــن هس چی
را از جاذبـــه هـــای گردشـــگری شـــهر 
کرمـــان، بیابـــان لـــوت، ارگ بـــم، 
رایـــن، روســـتای دســـتکند میمنـــد و 

ــتند. ــان داشـ ــاهزاده ماهـ ــاغ شـ بـ
وی بـــا اشـــاره بـــه لـــزوم تبلیغـــات 
و معرفـــی جاذبـــه هـــای گردشـــگری 
ـــن  ـــرد: همچنی ـــان ک ـــان بی ـــتان کرم اس
ـــی ســـال جـــاری 123  ـــاه ابتدای در 6 م
هـــزار و 450 نفـــر گردشـــگر داخلـــی 
ــرده و از  ــفر کـ ــتان سـ ــن اسـ ــه ایـ بـ
جاذبـــه هـــای طبیعـــی و تاریخـــی 

دیـــدن کردنـــد.
ــع  ــی، صنایـ ــراث فرهنگـ ــرکل میـ مدیـ
ـــار داشـــت:  ـــان اظه دســـتی اســـتان کرم
تاکنـــون 362 واحـــد بومگـــردی در 
ـــرده  ـــت ک ـــوز دریاف ـــان مج ـــتان کرم اس
انـــد کـــه از ایـــن حیـــث رتبـــه برتـــر 
کشـــور را داریـــم و در نیمـــه نخســـت 
در  دیگـــر  واحـــد  امســـال هشـــت 

ــاح شـــده اســـت. ــتان افتتـ اسـ

ـــر  ـــل ب ـــارت کام ـــه نظ ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــان  ـــتان کرم ـــردی اس ـــای بومگ واحده
ــت  ــت در کیفیـ ــرد: اولویـ ــح کـ تصریـ
ــت و  ــا اسـ ــن اقامتگاههـ ــی ایـ بخشـ
ـــه  ـــهای الزم ب ـــا آموزش ـــم ب ـــعی داری س
ـــوند. ـــت ش ـــتانداردها رعای ـــران اس مدی

توســـعه  بـــرای  گفـــت:  فعالـــی 
گردشـــگری اســـتان کرمـــان فراهـــم 
آوردن زیـــر ســـاخت هـــا ضـــروری 
ــال  ــت سـ ــاه نخسـ ــت و در 6 مـ اسـ
تاسیســـات  مجـــوز   10 تعـــداد   98
ـــادر  ـــان ص ـــتان کرم ـــگری در اس گردش
شـــده و بـــا 10 طـــرح نیـــز موافقـــت 

اصولـــی انجـــام پذیرفتـــه اســـت.
وی بـــا اشـــاره بـــه افزایـــش ســـرمایه 
گـــذاری در حـــوزه گردشـــگری کرمـــان 
ـــروژه  ـــان کـــرد: در حـــال حاضـــر 93 پ بی
ـــزار  ـــک ه ـــذاری ی ـــا حجـــم ســـرمایه گ ب
ـــان  ـــون توم ـــارد و 817 میلی و 665 میلی
ــال  ــف در حـ ــای مختلـ ــش هـ در بخـ
ــا  ــام آنهـ ــا اتمـ ــه بـ ــت کـ ــام اسـ انجـ
ـــگری  ـــت گردش ـــی در صنع ـــول بزرگ تح

کرمـــان رخ مـــی دهـــد.
مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی، صنایـــع 
ـــان  ـــتان کرم ـــگری اس ـــتی و گردش دس
صنعـــت  در  اشـــتغالزایی  گفـــت: 
گردشـــگری کـــم هزینـــه و ســـهل 

اســـت و بـــا توجـــه بـــه شـــرایط 
اقتصـــادی و ترحیـــم هـــا جایگزیـــن 
ــی  ــای نفتـ ــرای درآمدهـ ــبی بـ مناسـ
اســـت و در نیمـــه نخســـت ســـال 
مســـتقیم  اشـــتغال   450 جـــاری 
و غیـــر مســـتقیم در ایـــن بخـــش 

ــت. ــده اسـ ــام شـ انجـ
میـــراث  اداره کل  بیـــان کـــرد:  وی 
و  دســـتی  صنایـــع  فرهنگـــی، 
ــاده  ــان آمـ ــتان کرمـ ــگری اسـ گردشـ
ـــت از  ـــرای حمای پرداخـــت تســـهیات ب
ـــت  ـــش اس ـــن بخ ـــذاران ای ـــرمایه گ س
و در ســـال گذشـــته، 340 میلیـــارد 
متقاضیـــان  بـــه  تســـهیات  ریـــال 

ــت. ــده اسـ ــت شـ پرداخـ
فعالـــی اظهـــار داشـــت:  تابســـتان 
امســـال نیـــز هفـــت بازارچـــه موقـــت 
ــان  ــتان کرمـ ــتی در اسـ ــع دسـ صنایـ
بـــه  نســـبت  کـــه  شـــده  برگـــزار 
ــد 100  ــته رشـ ــال گذشـ ــتان سـ تابسـ

درصـــدی داشـــته اســـت.
اثـــر  هفـــت  بـــا  اســـتان کرمـــان 
و  ملـــی  اثـــر   700 جهانـــی،  ثبـــت 
حـــدود هفـــت هـــزار جاذبـــه طبیعـــی 
اصلـــی  مقاصـــد  از  تاریخـــی  و 
خارجـــی  و  داخلـــی  گردشـــگران 

شـــود. مـــی  محســـوب 

احتمال ورود آنفلوانزای 
فوق حاد پرندگان به استان
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ــه،  ــد کلی ــی پیون ــال جراح ــز اعم ــت آمی ــام موفقی انج
ــان  ــان نش ــتان کرم ــتخوان و ... در اس ــز و اس ــد، مغ کب
ــت  ــتان اس ــن اس ــی ای ــای درمان ــدی ه ــده توانمن دهن
ــای  ــتان ه ــه اس ــی ب ــاران کرمان ــه بیم ــاز مراجع ــه نی ک
ــن  ــم ای ــی رغ ــا متاســفانه عل ــی کند.ام ــع م ــر را رف دیگ
ظرفیــت هــا شــاید بتــوان گفــت تنهــا بــه دلیــل ذهنیــت 
ــر  ــادی دیگ ــی و اقتص ــل فرهنگ ــا دلی ــده و ی ــاد ش ایج
ــه  ــان ب ــرای درم ــا ب ــای م ــتانی ه ــم اس ــدادی از ه تع
جــای دیگــر و از جملــه اســتان یــزد مراجعــه مــی کننــد.

ایــن اقــدام بیمــاران کرمانــی دلیــل قانــع کننــده ای در 
زمینــه توانمنــدی پزشــکان و حــوزه درمانــی نــدارد و تنهــا 
ناشــی از یکســری مســائل اجتماعــی و فرهنگــی اســت.

البتــه نبایــد از نحــوه برخــورد کادر درمانــی و پزشــکان بــا 
بیمــاران بــه ویــژه کســانی کــه در بیمارســتان بســتری می 
شــوند غافــل شــد زیــرا در زمــان بیمــاری روحیــه افــراد 
حســاس شــده و بایــد مراقــب ایــن مســئله مهــم بــود.

یزدی ها خوش تعارف هســتند
ــرکل بیمــه ســامت اســتان  دکتر"محمــد جعفــری" مدی
کرمــان دربــاره مراجعــه بیمــاران این اســتان به پزشــکان 
ــار  ــر روی 2000 بیم ــه ای ب ــرد: در مطالع ــار ک ــزدی اظه ی
ــد و  ــهربابک، زرن ــای ش ــتان ه ــان ) شهرس ــتان کرم اس
ــده  ــتری ش ــزد بس ــای ی ــتان ه ــه در بیمارس ــان ک کرم
ــده  ــخ و چکی ــن پاس ــم تری ــه، مه ــورت گرفت ــد( ص بودن
مطالعــه ایــن بــود کــه یــزدی ها خــوش تعــارف هســتند.

و  پزشــک  برخــورد  نحــوه  واقــع  در  افــزود:  وی 

ــار  ــه بیم ــی ک ــت و زمان ــم اس ــاران مه ــا بیم ــتار ب پرس
برخــورد  نحــوه  کنــد،  مــی  صحبــت  پزشــک  بــا 
ارتبــاط  برقــراری  و  صمیمیــت  موجــب  پزشــک 
شــود. مــی  بیمــاران  روانــی  تخلیــه  موجــب  و 

بیمــاران  از  کــدام  هیــچ  کــرد:  تصریــح  جعفــری 
بــه ســئوال مطــرح شــده دربــاره دلیــل  در پاســخ 
اســت،  تــر  علمــی  یــزد  نگفتنــد  یــزد  بــه  مراجعــه 
مراجعــه  یــزد  بــه  مــا  اقــوام  اعــام کردنــد  بلکــه 
اســت. خــوب  برخوردشــان  کــه  کــرده  اعــام  و 

مدیــرکل بیمــه ســامت اســتان کرمــان دربــاره ظرفیــت 

هــای  ظرفیــت  اســتان گفــت:  درمانــی  و  پزشــکی 
ــچ  ــزد هی ــه اســتان ی ــان نســبت ب پزشــکی اســتان کرم
چیــز کــم نــدارد و در زمینــه درمــان نابــاروری نیــز 
15 روز در مــاه دکتــر افاطونیــان در بــم حضــور دارد.

یزد هیچ ارجحیتی نســبت به ما ندارد
ــبت  ــی نس ــچ ارجحیت ــزد هی ــه ی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــکی در  ــوم پزش ــگاه عل ــزود: 5 دانش ــدارد، اف ــا ن ــه م ب
ــت  ــه ظرفی ــن اســت ک ــده ای ــان نشــان دهن اســتان کرم
ــی  ــتان جراح ــه بیمارس ــت و س ــد نیس ــتان ب ــای اس ه
قلــب داریــم و اعمــال جراحــی پیونــد کلیــه، مغــز 
اســتخوان و ... در کرمــان بــا موفقیــت انجــام مــی شــود.

اظهــار  ســخنانش  از  دیگــری  بخــش  در  جعفــری 
ــارج  ــان خ ــتان کرم ــار از اس ــه بیم ــی ک ــه میزان ــرد: ب ک
مــی شــوند، از اســتان هــای سیســتان و بلوچســتان 
ایــن  آیــد و در  بــه کرمــان مــی  بیمــار  و هرمــزگان 
ــن اعتمــاد را در  ــد ای ــا بای ــه ســر اســت ام ــه ســر ب زمین
ــی  ــتم تخصص ــه سیس ــود آورد ک ــه وج ــه ب ــطح جامع س
هســت. مــا  نیــاز  پاســخگوی  خودمــان  پزشــکی  و 

ــت  ــاره اهمی ــان درب ــرکل بیمــه ســامت اســتان کرم مدی
نحــوه برخــورد کادر درمانــی بــا بیمــاران بیــان کــرد: بایــد 
بــه مــوارد تصمیــم ســاز برســیم و بــه عنــوان مثــال بایــد 
سیســتم صــدای بیمــار راه انــدازی شــود کــه بیمــاران در 
روز ترخیــص از مرکــز درمانــی بگوینــد کــه در بیمارســتان 
بــه آنهــا چــه گذشــت و بــا ایــن مــوارد مــی توانیــم بــرای 
بهبــود وضعیــت و آمــوزش بــه کادر درمانی اســتفاده کنیم.

مشــکل بزرگی که ما داریم این است که 
ارتباط با بیمار و همراه وی خوب نیســت

دانشــگاه  درمــان  معــاون  هاشــمیان"  دکتر"مرتضــی 
بــا  گــو  و  گفــت  در  نیــز  کرمــان  پزشــکی  علــوم 
یــزد  بــه  هــا  کرمانــی  ســفر  علــل  دربــاره  ایســنا 
حضــور  گفــت:  درمانــی  فرآیندهــای  انجــام  بــرای 
هم اســتانی هــای مــا در یــزد فقــط بحــث درمانــی 
خریــد  بــرای  اســتان  شــمال  اهالــی  و  نیســت 
رونــد. مــی  یــزد  بــه  نیــز   ... و  جهیزیــه  ماشــین، 

وی افــزود: بــرای یــزد نیــز بحــث اقتصــادی مهــم 
ــان  ــردی از کرم ــوند ف ــی ش ــه م ــی متوج ــت و وقت اس
ــه  ــه دفع ــد ک ــی کنن ــورد م ــوری برخ ــه، ط ــا رفت ــه آنج ب
ــرد دیگــری را بفرســتد. ــا ف ــد و ی ــه کن ــز مراجع ــد نی بع

هاشــمیان در بخــش دیگــری از ســخنانش اظهــار کــرد: 
ــاط  ــه ارتب ــن اســت ک ــم ای ــا داری ــه م مشــکل بزرگــی ک
بــا بیمــار و همــراه وی خــوب نیســت. کار خــوب انجــام 
مــی شــود امــا بــه مریــض و همــراه وی توضیــح 

آمــدن  پاییــن  موجــب  همیــن  و  شــود  نمــی  داده 
ــاط  ــم ارتب ــی کنی ــعی م ــا س ــود ام ــی ش ــدی م رضایتمن
بیمــار و همــراه  بهتــر بشــود و ســئواالت  بیمــار  بــا 
ــث  ــر باع ــن ام ــه همی ــود ک ــخ داده ش ــی پاس ــه خوب ب
مــی شــود مراجعــه بیمــاران بــه یــزد کمتــر شــود.

بــه میزان خروجی بیمار از کرمان ورودی به 
این استان داریم

معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان در ادامــه 
گفــت: البتــه از ســوی دیگــر به همــان میزان کــه از کرمان 
مهاجــرت داریــم، بیمــار از سیســتان و بلوچســتان بــرای 

درمــان بــه کرمــان مــی آیــد و طبــق آمــار غیررســمی بــه 
میــزان خروجــی از کرمــان ورودی بــه ایــن اســتان داریم.

وی بــا اشــاره بــه ظرفیت هــای پزشــکی و درمانی اســتان 
ــزو  ــان ج ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل ــزود: دانش ــان اف کرم
ــا  ــل مقایســه ب هشــت دانشــگاه اول کشــور اســت و قاب

نیســت. شــیراز  جــز  بــه  همجــوار  هــای  دانشــگاه 
از  کرمــان  پزشــکی  علــوم  کــرد:  بیــان  هاشــمیان 
آموزشــی  و  پژوهشــی  درمانــی،  ســطح  لحــاظ 
مشــکل  ایــن  امــا  اســت  معتبــری  دانشــگاه 
داریــم. یــزد(  بــه  بیمــاران  مراجعــه  )در  را  قدیمــی 

بــر  آمدهــا عــاوه  و  ایــن رفــت  وی تصریــح کــرد: 
شــهر  در  را  مشــکاتی  تصادفــات،  و  راه  خطــرات 
مقصــد بــه وجــود مــی آورد. زیــرا وضعیــت کســی 
ــاوت  ــد تف ــه کن ــک مراجع ــه پزش ــود ب ــهر خ ــه در ش ک
باشــد. دیگــر  شــهر  در  بــا کســی کــه  دارد  زیــادی 

۶۰ درصــد بیماران بخش خصوصی یزد از 
شمال استان کرمان

کرمــان  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  درمــان  معــاون 
ــی  ــش خصوص ــاران بخ ــد بیم ــش از 60 درص ــت: بی گف
یــزد از شــمال اســتان کرمــان بــه ویــژه شــهربابک، 
زرنــد، انــار و رفســنجان هســتند و ایــن یــک بحــث 
اقتصــادی بســیار مهــم بــرای یزدی هــا اســت زیــرا 
بیمــاری کــه بــه خاطــر مســائل درمانــی وارد شــهر 
معمولــی  توریســت  برابــر  مــی شــود ســه  دیگــری 
درآمدزایــی دارد و در مســائل بســیاری تاثیــر مــی گــذارد.

ــان  ــاران بی ــا بیم ــی ب ــار کادر درمان ــاره نحــوه رفت وی درب
کــرد: ســعی می کنیــم در ایــن زمینه کار کــرده و توضیح و 
بازآمــوزی بــرای ارتبــاط بــا بیمــار و کادر درمانــی گذاشــته 
شــود امــا فقــط کار مــا نیســت و مســئله فرهنگــی اســت 
کــه همــه و بــه ویــژه رســانه هــا بایــد روی آن کار کننــد.

هاشــمیان بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه مریــض 
ــی رود  ــر م ــای دیگ ــه ج ــان ب ــرای درم ــود ب ــه خ از خان
آســیب اســت و شــاید آنهــا بعــدا پاســخگو نباشــند 
تصریــح کــرد: مــا کار مــی کنیــم و مشــکات ایــن 
بخــش را مــی بینیــم و متوجــه آســیب هــا متوجــه 
هســتیم امــا حــق بیمــار اســت کــه انتخــاب کنــد.

ــرای  ــا ب ــه باره ــرادی ک ــی از اف ــنا، یک ــزارش ایس ــه گ ب
ــوه  ــت، نح ــرده اس ــفر ک ــزد س ــه ی ــان ب ــان از کرم درم
ارزیابــی کــرده  را خــوب  یــزد  درمانــی  برخــورد کادر 
معطلــی  و  کوتــاه  زمانــی  دهی)بــازه  نوبــت  از  و 
کمتــر( و حتــی میــزان پرداخــت هــا راضــی اســت.

ــامت  ــام مدیــرکل بیمــه س از ســوی دیگــر طبــق اع
ــخه  ــران در نس ــای گ ــتان ه ــزء اس ــان ج ــتان، کرم اس
هــای دارویــی بــوده و میانگیــن هزینــه هــر بــار مراجعــه 
بــه پزشــک نیــز در اســتان مــا بیــش از متوســط کشــوری 
ــار هزینــه از روی دوش  اســت کــه بایــد بــرای کاهــش ب
مــردم و همچنیــن جلوگیــری از مهاجــرت مــردم بــه 
ــود. ــیده ش ــری اندیش ــان تدبی ــرای درم ــر ب ــق دیگ مناط

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان گفت: بیش از ۶۰ درصد 

بیماران بخش خصوصی یزد از شمال 
استان کرمان به ویژه شهربابک، 

زرند، انار و رفسنجان هستند و این 
یک بحث اقتصادی بسیار مهم برای 

یزدی ها است زیرا بیماری که به خاطر 
مسائل درمانی وارد شهر دیگری 

می شود سه برابر توریست معمولی 
درآمدزایی دارد و در مسائل بسیاری 

تاثیر می گذارد.
وی درباره نحوه رفتار کادر درمانی 

با بیماران بیان کرد: سعی می کنیم 
در این زمینه کار کرده و توضیح و 

بازآموزی برای ارتباط با بیمار و کادر 
درمانی گذاشته شود اما فقط کار ما 

نیست و مسئله فرهنگی است که 
همه و به ویژه رسانه ها باید روی آن 

کار کنند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان :۶۰ درصد بیماران بخش خصوصی یزد از شمال استان کرمان هستند

یزد موفق تر از کرمان در گردشگری سالمت

اسـتان کرمـان دارای توانمنـدی و ظرفیـت هـای بسـیاری در حـوزه هـای مختلف 
اسـت کـه حـوزه بهداشـت و درمـان نیـز از ایـن توانمندی ها مسـتثنی نیسـت.

فعالیـت پنـج دانشـگاه علـوم پزشـکی، تربیت دانشـجویان رشـته هـای مختلف، 
وجـود مراکـز درمانـی دولتـی و خصوصـی متعـدد و کادر پزشـکی و درمانـی از 

ظرفیت هـای حـوزه بهداشـت و درمـان اسـتان اسـت.

بیمـه سـالمت  دکتر"محمـد جعفـری" مدیـرکل 
اسـتان کرمـان درباره مراجعه بیماران این اسـتان به 
پزشـکان یزدی اظهار کرد: در مطالعـه ای بر روی ۲۰۰۰ 
بیمـار اسـتان کرمـان ) شهرسـتان های شـهربابک، 
زرنـد و کرمـان کـه در بیمارسـتان های یزد بسـتری 
شـده بودنـد( صـورت گرفتـه، مهـم تریـن پاسـخ و 
چکیـده مطالعه این بـود که یزدی هـا خوش تعارف 
هسـتند.وی افـزود: در واقـع نحوه برخورد پزشـک و 
پرسـتار بـا بیمـاران مهـم اسـت و زمانی که بیمـار با 
پزشـک صحبـت مـی کنـد، نحـوه برخـورد پزشـک 
موجـب صمیمیت و برقـراری ارتباط و موجب تخلیه 

روانی بیمـاران می شـود.

گزارش
ایسنا

سنا
 ای

س:
عک

تولد 1900 نوزاد  در جیرفت 
در 6 ماه اول سال

ایرنا - طی 6 ماه نخسـت سـال جاری والدت یکهزار و 
916 نوزاد در جیرفت به ثبت رسـیده اسـت.

مهـدی رضانـژاد رییـس اداره ثبـت احوال جیرفـت روز 
یکشـنبه در گفـت و گو بـا خبرنگار ایرنا اظهار داشـت: از 
مجموع موالید ثبت شـده در این شهرسـتان، 995 نوزاد 

پسـر و 921 نفر دختر هسـتند.
وی افـزود: طبـق آمـار 6 ماهـه نخسـت سـال جـاری، 
جمعیـت شهرسـتان جیرفـت بـه 316 هـزار و 899 نفر 
رسـیده که نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل افزایش 
داد:  ادامـه  می دهد.رضانـژاد  نشـان  را  درصـدی  یـک 
جمعیـت جیرفـت را 161 هـزار و 794 نفـر مـرد و 155 
هزار و 106 نفر زن تشـکیل داده اسـت.رئیس اداره ثبت 
احـوال جیرفـت افزود: میـزان والدت در 6 ماه نخسـت 
سـال جـاری در حوزه شـهری یکهـزار و 153 نـوزاد و در 

حـوزه روسـتایی نیـز 763 نوزاد اسـت.
وی بیـان کـرد: همچنیـن طـی ایـن مـدت 497 مـورد 
فوتـی ثبـت شـده کـه از ایـن تعـداد 386 نفـر مـرد و 
211 نفـر زن هسـتند و از مجمـوع آمـار فوتـی در 6 مـاه 
نخسـت سـال جـاری، 304 مـورد مربـوط بـه حـوزه 

شـهری و 193 نفر نیز مربوط به حوزه روسـتایی اسـت.
رضانـژاد بـه فراوانـی نام هـا طـی 6 مـاه نخسـت سـال 
جـاری اشـاره و تصریـح کـرد: نام هـای امیرعلـی بـا 
فراوانـی 33 مورد، امیر حسـین 30 مـورد، آراد 28 مورد، 
ابوالفضـل 24 مـورد و علی 23 مورد بیشـترین اسـامی 
هسـتند کـه والدیـن جیرفتـی برای نـوزادان پسـر خود 
انتخـاب کرده اند.وی ادامه داد: در نوزادان دختر اسـامی 
فاطمـه بـا 49 مـورد، زهرا 22 مـورد، فاطمه ثنـا 21 مورد، 
رقیـه 20 مـورد و فاطمه زهرا 20 مورد بیشـترین فراوانی 
نـام را داشـته اند.رئیس اداره ثبـت احـوال جیرفت بیان 
کـرد: همچنیـن 990 مـورد ازدواج طـی6 مـاه نخسـت 

سـال جـاری در ایـن اداره ثبت شـده اسـت.
وی بـه آمـار تعویض شناسـنامه در شهرسـتان جیرفت 
نیـز اشـاره کرد و گفت: امسـال هفـت هـزار و 716 جلد 
شناسـنامه تعویـض و 4 هـزار و 761 فقـره کارت ملـی 
هوشـمند صـادر شـده اسـت.رضانژاد افـزود: بـا مجـوز 
ثبـت احـوال در زمینـه بـرون سـپاری خدمـات، هفـت 
دفتـر پیشـخوان دولـت در سـطح شـهر جیرفـت برای 

رفـاه حـال مـردم واگذار شـده اسـت.

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی-آگهی موضوع مـاده3 قانون و ماده 13آئیـن نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره139860319014002947-

98/07/20هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت ملک جیرفـت  تصرفات مالکانه بامعـارض متقاضی آقای 
امیـر کریمـدادی فرزند ابوالقاسـم بشـماره شناسـنامه 85صـادره ازجیرفت در ششـدانگ یک باب 
خانـه  بـه مسـاحت 366متـر مربـع پـاک - فرعـی از546- اصلی مفـروز و مجزی شـده از پاک 
-فرعـی از546 -اصلـی قطعـه دوواقـع در اراضی پشـت لر جیرفت بخـش 45کرمان خریـداری از 
مالـک رسـمی آقـای کریم کامیابی محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطاع عموم مراتـب دردو نوبت 
بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه اعتراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الـف:410-  تاریخ انتشـار نوبت 

اول:98/08/20 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/09/04
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین نامـه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره139860319014002956-

98/07/20هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفـت  تصرفات مالکانـه بامعارض متقاضی 
آقای محمد مشـایخی امجز فرزند حسـن بشـماره شناسـنامه 185صادره ازجیرفت در ششـدانگ 
یـک بـاب خانـه مخروبـه  به مسـاحت 344/13متر مربـع پاک - فرعـی از574- اصلـی مفروز و 
مجـزی شـده از پاک1216فرعـی از574 -اصلی قطعه دوواقع در اراضـی جیرفت بخش 45کرمان 
خریـداری از مالک رسـمی آقای سـید احمد حسـینی نـژاد محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطاع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهـی به مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م 

الـف:409-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/08/20 – تاریخ انتشـارنوبت دوم :98/09/04
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی-آگهی موضوع مـاده3 قانون و ماده 13آئیـن نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره139860319014003051-

98/07/23هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت ملک جیرفـت  تصرفات مالکانه بامعـارض متقاضی آقای 
یـدهللا عبـاس زاده فرزند علی بشـماره شناسـنامه 315صادره ازبم  در ششـدانگ یـک باب خانه  به 
مسـاحت 317متـر مربـع پاک –فرعی از 78- اصلی  مفروز و مجزی شـده از پـاک 3فرعی از78 
-اصلـی قطعـه یـک واقـع در اراضی سـقدر جبالبـارز جیرفت بخش 34کرمـان خریـداری از مالک 
رسـمی آقای سـید کاظم موسـوی  محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطاع عموم مراتـب دردو نوبت 
بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه اعتراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم 
وصـول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الف:426- تاریخ انتشـار نوبت 

اول:98/08/20 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/09/04
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی 
و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره139860319014003031-98/07/22هیات دوم موضوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
جیرفت  تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم حکیمه ارتا فرزند عین اله بشـماره شناسـنامه 8448صادره 
ازجیرفت در ششـدانگ یک باب خانه  به مسـاحت 204متر مربع پاک - فرعی از581- اصلی مفروز و مجزی 
شـده از پـاک -فرعـی از581 -اصلی قطعه دوواقع در اراضی حسـین اباد جیرفت بخـش 45کرمان خریداری از 
مالـک رسـمی آقـای ابراهیم سـیدیان محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطـاع عموم مراتـب دردو نوبت به فاصله 
15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مدت دومـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م 

الـف:436-   تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/08/20 – تاریخ انتشـارنوبت دوم :98/09/04
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی حصر وراثت
خانم سـکینه خواسـتگاری فرد فرزند پر دل دارای شناسـنامه 29921بشـرح دادخواسـت شـماره 
9809983891200409مـورخ 98/09/02 توضیـح داده شـادروان سـعید جـداوی چاه حسـن فرزند 
عیسـی بشناسـنامه6080033641در تاریخ1398/8/18در شهرمنوجان شهرک صنعتی فوت شده و 

وراثـت منحصر حین الفـوت وی عبارتند/ عبارتسـت از: 
1سکینه خواستگاری فرد  فرزند پردل ت ت 1347/7/1وش ش 29921وش م 3390283234)مادر متوفی(

2- ابوالفضل جداوی چاه حسن فرزند سعید ت ت 1395/5/24وش م 6080366381
3- ام البنیـن جـداوی چـاه حسـن فرزنـد سـعید ت ت 1393/12/23 ش م 6080346494)همگـی فرزنـدان 

) متوفی 
4- سمیه مهرانی بند کوه فرزند حسن ت ت 1371/2/23و ش م 3150226287)همسر متوفی (

لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیـر االنتشـار محلـی آگهی مـی شـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یا 
وصیت نامه ای از متوفی نزد اشـخاصی باشـد ظرف مدت یک ماه از نشـر آگهی به شـورای حل اختاف تقدیم 
دارد و اال گواهـی صـادر خواهـد شـد و وصیت نامه ای جز رسـمی و سـری که بعـد از این موعد ابراز شـود از درجه 

اعتبار سـاقط اسـت. م الف:38- 
دفتر شورای حل اختالف شماره دوم  شهرستان منوجان  

آگهی حصر وراثت
احترامـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی خواهـان بلقیـس براهوئـی فرزنـد علـی بـه خواسـته 
حصروراثت توضیح داده شـادروان هدایت درسـته فرزند حسـین به شـماره  ملی316089689 در 
تاریـخ 1398/07/01 دراثـر برخورد با اجسـام سـخت یا تیز فوت نموده ووارث حیـن فوق عبارتند از :

1- فاطمه ثنا درسته فرزندهدایت به ش م 5360699061)دختر متوفی (                  
2-اسرا درسته فرزند هدایت به ش م 5360847794)دختر متوفی ( 

3-عسل  درسته فرزند هدایت به ش م 5360572450)دختر متوفی ( 
4-الهام جلی زاده فرزندمختار  به ش م5360044977)همسر متوفی ( 
5-بلقیس براهوئی فرزندعلی  به ش م 3160624072)مادر متوفی (    

لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیـر االنتشـار محلـی آگهی میشـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیت 
نامـه ازمتوفـی نـزد اشـخاص باشـد یـک مـاه از نشـر آگهـی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهی صـادر خواهد شـد – 
رئیس شوراحل اختالف –حسین کوهستانی –م الف :7۶۰

آگهی مزایده اتومبیل پرونده اجرایی کالسه ۹۸۰۰۲۲۱ 
بـه موجـب پرونـده اجرائی کاسـه فوق نظر بـه اینکه خانم الهه ملک قاسـمی بابـت وصول مهریه 
اقـدام بـه صدور اجرائيه عليه اقای حسـن خراسـانی قنـات قاضی نموده و پس از تشـکیل پرونده 
و ابـاغ اجرائیـه مورخـه 98/03/01 بنـا بـه درخواسـت بسـتانکار یکدسـتگاه وانت پیکان به شـماره 
پـاک 45 196 ط 13 بـه رنـگ سـفید مـدل 1391 شـماره موتـور F 114 0045120  و شاسـی G 384599 دوگانـه 
سـوز که از ناحیه شیشـه جلو شکسـته، السـتیک های عقب 10 درصد آج، السـتیک های جلو 90 درصد آج، بدنه 
سـمت راسـت تصادفـی نیـاز به صافـکاری و رنگ آمیـزی دارد، موتـور در حد مدل کار کرده اسـت لذا بـا توجه به 
شـرح وضعیـت خـودرو قیمـت روز بازار با داشـتن بیمه نامه معتبر شـخص ثالث قیمـت پایه مبلـغ 280.000.000 
ریـال  معـادل بیسـت و هشـت میلیـون تومـان بـرآورد مـی گـردد از طریق مزایـده بفروش می رسـد کـه در روز 
چهارشـنبه مورخ 1398/09/20  از سـاعت 9 تا 12 در اداره اجرای اسـناد رسـمی کرمان واقع در ضلع شـمالی پارک 
نشـاط بـه فروش میرسـد مزایـده از مبلغ پایه کارشناسـی 280.000.000 ریـال که قطعی گردیده شـروع و باالترین 
مبلـغ پیشـنهادی فروختـه خواهد شـد فروش کا نقدی اسـت الزم به ذکر اسـت طالبین و خریـداران می توانند 
در وقـت مقـرر بـا ارائـه چـک رمز دار به مبلغ پایه در جلسـه مزایده شـرکت نماینـد. پرداخت کلیـه ی هزینه های 
قانونـی بعهـده برنده مزایده اسـت و نیم عشـر و حـق مزایده نقدا وصول خواهد شـد ضمنا چنانچـه روز مزایده با 
تعطیل رسـمی مصادف گردد روز اداری بعد از تعطیلی مزایده انجام خواهد شـد طالبین می توانند جهت کسـب 

اطاعات بیشـتر در سـاعات اداری به اداره ثبت اسـناد مراجعه نمایند. تاریخ انتشـار: 98/09/04
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان - علیرضا محمدی کیا/ م الف۱۲۱۸

آگهی فقدان سند مالکیت
چـون خانـم فاطمـه شـهداد نـژاد مالـک ششـدانگ پـاک 4543فرعـی از 706-اصلـی واقـع در 
بخش45کرمـان بـا ارائـه دو بـرگ شـهادت شـهود تصدیـق شـده ادعـا واعـام نمـوده اصل سـند 
مالکیـت پـاک اخیرالذکر کـه قبا ذیل ثبت47652صفحه 313 دفتـر 255اماک  محلی جیرفت 
صادر وتسـلیم شـده اسـت بعلت جابجای مفقود گردیده واز این اداره تقاضای صدورسـند مالکیت المثنی پاک 
فـوق را نمـوده لذا بنا به درخواسـت نامبرده وبرحسـب دسـتورتبصره یک مـاده 120آیین نامـه – قانون ثبت مراتب 
در یـک نوبـت آگهـی میگـردد تا چنانچه شـخص یا اشـخاصی مدعـی انجام معامله نسـبت به ملـک مرقوم ویا 
وجـود اصـل سـند مالکیـت مـورد ادعا نزد خود می باشـند از تاریخ انتشـار آگهـی )یک نوبت اسـت (ظرف مدت 
10روز مراتـب را بـا ارائـه اصـل سـند مالکیت یا سـند معامله کتبـا به اداره ثبت اسـناد واماک شهرسـتان جیرفت 
اعـام نماینـد بدیهی اسـت پس از انقضـای مهلت مقرر در آگهـی )10روز(هیچگونه ادعایی از هیچکس مسـموع 
نخواهـد بـود وایـن اداره وفـق ضوابط و مقررات نسـبت به صدور سـند مالکیـت المثنی بنام مالک اقـدام خواهد 

نمود/.م الـف :475- 
جواد فاریابی -رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت

آگهی فقدان سند مالکیت
چـون اقایـان رامیـن رفیعـی وایمـان محمـودی مالکیـن ششـدانگ پـاک 
8467فرعـی از 705-اصلـی واقـع در بخش45کرمـان با ارائه دو برگ شـهادت 
شـهود تصدیق شـده ادعا واعام نموده اصل سـند مالکیت پاک اخیرالذکر که 
قبـا ذیل ثبـت دفتـر139220619014000910 اماک  الکترونیک محلی جیرفت صادر وتسـلیم 
شـده اسـت بعلت جابجـای مفقود گردیـده واز ایـن اداره تقاضای صدورسـند مالکیت المثنی 
پـاک فـوق را نموده لذا بنا به درخواسـت نامبرده وبرحسـب دسـتورتبصره یک مـاده 120آیین 
نامـه – قانـون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شـخص یا اشـخاصی مدعی 
انجـام معاملـه نسـبت بـه ملک مرقـوم ویا وجود اصل سـند مالکیت مـورد ادعا نـزد خود می 
باشـند از تاریخ انتشـار آگهی )یک نوبت اسـت (ظرف مدت 10روز مراتب را با ارائه اصل سـند 
مالکیـت یـا سـند معامله کتبـا بـه اداره ثبت اسـناد واماک شهرسـتان جیرفت اعـام نمایند 
بدیهـی اسـت پـس از انقضـای مهلـت مقـرر در آگهـی )10روز(هیچگونه ادعایـی از هیچکس 
مسـموع نخواهد بود واین اداره وفق ضوابط و مقررات نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی 

بنـام مالـک اقدام خواهـد نمود /.م الـف :474- 
جواد فاریابی -رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی و 
سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره139860319091001246-98/5/5هیات اول موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر عنبر آباد 
تصرفـات مالکانـه بامعارض متقاضی آقای خدادادقاعدی فرد  فرزند علیداد بشـماره شناسـنامه 459صادره ازمرکزی 
درششـدانگ یک باب خانه مشـتمل بر باغ به مسـاحت8501متر مربع پاک - فرعی از412- اصلی مفروز و مجزی 
شـده از پـاک 51فرعـی از 412- اصلـی قطعـه سـه واقـع در اراضـی روداب اراضـی مجـی سـفلی  بخش34کرمـان 
خریـداری از مالـک رسـمی اقای کرم بیـک قاعدی محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطاع عموم مراتـب دردو نوبت به 
فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الـف: 2352-  تاریخ 

انتشـار نوبت اول:98/09/04 – تاریخ انتشـارنوبت دوم :98/09/18
 مصیب حیدریان- رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی و 
سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره139860319091001349-98/5/14هیات اول موضـوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر 
عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای سـجاد حسـن بلوچـی  فرزنـد محمـد بشـماره شناسـنامه 
3020083117صـادره ازجیرفـت درششـدانگ سـه بـاب خانـه مشـتمل بـر بـاغ بـه مسـاحت2571متر مربـع پاک - 
فرعـی از278- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 278- اصلـی قطعـه یـک  واقـع در اراضـی پـا تلـی عنبرابـاد 
بخش45کرمـان خریداری از مالک رسـمی اقای اسـفندیار سـاالر پور وغیـره )زارعین اصاحات اراضـی (محرزگردیده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به 
مراجـع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف: 2353-   تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/09/04 – تاریخ انتشـارنوبت دوم :98/09/18
مصیب حیدریان- رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی حصر وراثت- قلعه گنج 
خانـم فاطمـه محمـدی زاده فرزنـد علـی دارای شناسـنامه 3661بشـرح دادخواسـت شـماره 
9809983888100509 مـورخ 98/08/22 توضیـح داده شـادروان اقـای مرتضـی بهمنـی فرزنـد 
یاوربشناسـنامه3150175461در تاریـخ1398/5/25در شـهرقلعه گنـج نورابـاد فـوت شـده و وراثت 

منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد/ عبارتسـت از: 
1- فاطمه محمدی زاده به شماره ملی 3160520331)مادر متوفی (

لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیـر االنتشـار محلـی آگهی مـی شـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یا 
وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یـک مـاه از نشـر آگهـی به شـورای حـل اختاف 
تقدیـم دارد و اال گواهـی صـادر خواهـد شـد و وصیـت نامه ای جز رسـمی و سـری که بعـد از این موعد ابراز شـود 

از درجـه اعتبار سـاقط اسـت. 
دفتر شورای حل اختالف شماره شهرستان قلعه گنج   

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی-آگهی موضوع مـاده3 قانون و ماده 13آئیـن نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره139860319014003042-

98/07/23هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت ملـک جیرفت  تصرفات مالکانه بامعـارض متقاضی خانم 
سـحرکریمدادی فرزند ابوالقاسـم بشـماره شناسـنامه 3020259827صادره ازجیرفت در ششـدانگ 
یـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت 368متر مربع پـاک - فرعـی از546- اصلی مفروز و مجزی شـده 
از پـاک -فرعـی از546 -اصلـی قطعـه دوواقـع در اراضـی پشـت لـر جیرفـت بخـش 45کرمـان 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای کریـم کامیابـی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد ./م الـف:411-  تاریخ 

انتشـار نوبـت اول:98/08/20 – تاریخ انتشـارنوبت دوم :98/09/04
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی-آگهی موضوع مـاده3 قانون و ماده 13آئیـن نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره139860319014001450-

98/04/17هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت ملک جیرفـت  تصرفات مالکانه بامعـارض متقاضی آقای 
اکبـر سـرحدی دلفـارد فرزند رمضان بشـماره شناسـنامه 8صـادره ازجیرفت در ششـدانگ یک باب 
خانـه وباغچـه مرکباتـی به مسـاحت 2587/30متـر مربع پاک - فرعـی از1235- اصلـی مفروز و 
مجـزی شـده از پـاک -فرعـی از1235 -اصلی قطعه 6واقع در اراضی انجیـر بازوئیه دلفارد جیرفت 
بخـش 34کرمـان خریداری از مالک رسـمی آقای درویش حیـدری دلفارد محرزگردیده اسـت.لذا 
بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبت به فاصلـه 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مدت مذکوروعـدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد .  

تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/08/20 – تاریخ انتشـارنوبت دوم :98/09/04
 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی-آگهی موضوع مـاده3 قانون و ماده 13آئیـن نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره139860319014002442-
98/06/11هیـات دوم موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت ملک جیرفـت  تصرفات مالکانه بامعـارض متقاضی آقای 
ماشـاءهللا رشـیدی گمین  فرزند نعمت اله  بشـماره شناسـنامه 139صادره ازجیرفت در ششـدانگ 
یـک بـاب خانه مشـتمل بر باغچه  به مسـاحت 1200متر مربـع پاک - فرعـی از164- اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از پـاک 6فرعـی از164 -اصلـی قطعـه یـک واقـع در اراضـی سرچشـمه مسـکون 
جبالبـارز جیرفـت بخـش 34کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقای علـی عارفـی  محرزگردیده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی مـی شـود در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیـت صادر 
خواهدشـد ./م الـف:427-   تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/08/20 – تاریخ انتشـارنوبت دوم :98/09/04
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 
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فراخوان 
فراخوان شناسایی متقاضیان انجام خدمات امور حمل و نقل دانش آموزی

عبدالمهدی رنجبر- شهردار ماهان

شـهرداری ماهـان در نظـر دارد در راسـتای اجرایـی تبصـره 4 مـاده ۶ دسـتورالعمل اجـرای آئین نامـه حمل و نقل 
دانـش آمـوز موضـوع مصوبـه ۸۹۳7۰/ت ۳۲۶۸۰ مـورخ ۸7/۶/۳ هیـات محتـرم وزیـران از طریق ایـن فراخوان 
نسـبت به شناسـایی اشـخاص حقوقـی متقاضی انجـام خدمات حمـل و نقل دانـش آموزی اقـدام نمایـد. لذا از 
کلیه شـرکتهایی که مطابق با اساسـنامه دارای شـرح خدمات فعالیت حمل و نقل درون شـهری میباشـند، دعوت 
بـه عمـل مـی آیـد ظرف مـدت 5 روز از تاریخ چـاپ این فراخوان نسـبت به ارائه مدارک و مسـتندات خـود به واحد 
تاکسـیرانی شـهرداری ماهان اقدام نمایند تا پس از بررسـی مدارک و شـرایط تعیین شـده متعاقبا نسـبت به صدور 
پروانـه فعالیـت شـرکت واجدالشـرایط اقـدام گردد. بدیهی اسـت پـس از مهلت تعیین شـده به مدارک ارسـالی به 

هیـچ عنوان ترتیـب اثر داده نخواهد شـد.
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روابط عمومی: شکوفه نبی زاده

عکس: یاسر خدیشی
جامعه:  راضیه زنگی آبادی

توزیع: اصغر صانعی

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست . 
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مردم بردسیر در انتظار شیرینی کارخانه قند
مردم بردسیر پس از ۱۲ سال از آغاز روند تعطیلی کارخانه قند بردسیر هنوز هم چشم انتظار عملی شدن وعده های 

مسووالن و روشن شدن دوباره چراغ این کارخانه هستند

گـروه اسـتان هـا: نـام کارخانـه قنـد بـا شـهر بردسـیر گره خـورده 
اسـت، کارخانـه ای کـه 60 سـال مهمتریـن قطـب اقتصادی شـهر 
محـروم بردسـیر بـود سـال هاسـت تعطیـل شـده و دیگـر رمقـی 

ندارد.
مشـکات این کارخانه از سـال 86 کلید خورد و در نهایت در سـال 
92 تعطیـل شـد، در تمـام طـول این سـالها مسـئوالن دولت های 
مختلـف وعـده های زیـادی بـرای احیاء و بـاز گشـایی درب های 
ایـن کارخانـه کـه هـزاران نفـر را ارتـزاق مـی کـرد داده انـد اما هیچ 
یـک از ایـن راهکارها تا امروز نتوانسـته راهگشـای قفلی باشـد که 

بـر درب ایـن واحد تولیدی زده شـده اسـت.
از دشت های سر سبز چغندر تا ساخت سازه های مختلف 

در مزارع
وقتـی نـام کارخانه قند بردسـیر بـرده می شـود یاد دوران مدرسـه 
دادن  نشـان  بـرای  آموزشـی کـه  دانـش  اردویـی  و  افتـم  مـی 
راهکارهـای کارآفرینـی از سـوی آموزش و پرورش بـرای بچه های 

دوزاده سـاله راه انـدازه شـده بـود.
از کرمـان تـا ایـن کارخانـه کمتـر از 40 دقیقه راه اسـت، به یـاد دارم 
اطـراف ایـن کارخانه مملو از کشـتزارهای چغندر قند بود، تا چشـم 
کار مـی کـرد مزارعـی دیـده مـی شـود کـه روسـتاییان در آن ها در 
حـال آبیـاری و یـا برداشـت محصـول بودنـد، کامیون هایـی که در 
گوشـه گوشـه ایـن مـزارع در حـال بـار زدن و انتقال چغنـدر قند به 

کارخانـه بودند.
کارخانـه در حومه شـهر بردسـیر و در مجـاور همین کشـتزارها قرار 
داشـت و تکاپویـی عجیـب در محوطـه کارخانه وجود داشـت، خط 
تولیـد ایـن کارخانه را از شستشـوی چغندرهای قند تـا قرار گرفتن 
آنهـا روی نوارهایـی کـه چغندرها را به سـمت دی گهای عظیمی که 
در آن جوشـانده مـی شـدند و تا تصفیـه ماده قهـوه ای رنگی که از 
جوشـاندن چغندرهـای ایجـاد می شـود و در نهایت تهیـه بلورهای 
سـفید شـکر و سـرانجام قالـب زنـی در قلب های فلزی به شـکل 

کلـه قند به یـاد دارم.
بـا اینکـه آن زمـان کـودک بـودم امـا یکی از مسـائلی کـه در همان 
زمـان هـم بـه شـدت به چشـم می خـورد فرسـوده بودند وسـایل 

موجـود در کارخانـه بود.
امـا حـاال وقتـی نگاهـی بـه کارخانه قند بردسـیر بکنیـم می بینیم 
هیـچ اثری از کشـتزارهای چغنـدر قند وجـود نـدارد، در واقع دیگر 
کارخانـه ای بـرای خرید محصول چغندر در بردسـیر فعال نیسـت، 

درب اصلـی کارخانـه با قفلی بزرگ بسـته شـده اسـت.
کارگرانی که نگهبانان کارخانه شدند

و حـاال کارگرانی کـه روزگاری روی خطوط تولید کار می کردند امروز 
بـه نگهبانـان سـازه فلـزی تبدیل شـده انـد که مسـتهلک بودنش 

دلیـل اصلی تعطیلـی کارخانه بوده اسـت.
در حالیکـه پیـش از ایـن تـاش می شـد که بـا واردات شـکر خام 
برخـی از بخشـهای کارخانه به صورت مقطعی بازگشـایی شـود اما 

هیـچ یکـی از این راهکارها نتوانسـت مشـکات را رفع کند.
دیگ های کارخانه قند با وعده گرم نمی شوند

قالبهـای فلـزی شـبیه کله قند کـه آن روزهـا روی نقالـه ها جابجا 
مـی شـد امروز کف کارخانه رها شـده و آن دیگ هـای بزرگ آنقدر 
سـرد هسـتند کـه به نظر نمی رسـد وعـده های بی حاصـل به این 

زودی ها گرمشـان کند.
این در حالیسـت که رئیس کل دادگسـتری اسـتان کرمان چندی 
قبل مهلتی شـش ماهـه برای تعیین تکلیف کارخانه قند بردسـیر 

مشخص کرد.
مسئوالن اجرایی برای احیای کارخانه چاره اندیشی کنند

یـدهللا موحـد با اشـاره بـه اینکه مسـائل مربـوط به ایـن کارخانه 

از سـال 86 از سـوی دادگسـتری اسـتان کرمان مورد تاکید قرار 
گرفتـه اسـت گفت: بـا وجود تمامـی پیگیری های انجام شـده، 
ایـن کارخانـه راه انـدازی نشـده و همچنـان بـه بدهـی هـای آن 

افزوده شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه عاقـه منـد بـه راه انـدازی کارخانـه قند 
بردسـیر هسـتیم، گفـت: ایـن کارخانـه همـواره بـا چنـد موضوع 
از جملـه بـه صرفـه بـودن یـا نبـودن راه انـدازی آن، مشـکات 
حقوقـی و... روبرو بوده اسـت و متاسـفانه تاکنـون هیچکس به 
فکـر حـل و فصل مسـائل حقوقی ایـن کارخانه نیفتاده اسـت و 

ایـن مشـکات حل نشـده اسـت.
وی بـا تاکید بر اینکه مسـئوالن در صدد هسـتند کـه این کارخانه 
راه انـدازی شـده و مطالبـات کارگـران و بسـتانکاران را پرداخـت 
کنـد، تصریـح کـرد: اگـر قرار بـه راه انـدازی کارخانه قند بردسـیر 
باشـد بایـد مسـائل حقوقـی آن نیـز مـد نظر قـرار گرفتـه و حل 
شـود زیـرا کارگـران و بسـتانکاران آن مسـتند قانونـی در دسـت 

دارنـد و ایـن مسـتندات بایـد اجرایی شـوند.
موحـد بـر حـل مشـکات تامیـن اجتماعـی مربـوط بـه کارخانه 
قنـد بردسـیر تاکیـد کـرد و ادامـه داد: در ایـن رابطـه امـاک 
موجـود کارخانـه قنـد بردسـیرکه در توقیـف تامیـن اجتماعـی و 
تحت نظارت دادسـتان کرمان  و کارشـناس رسـمی دادگسـتری 

ارزیابـی می شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در گام دوم نیز مشـکات بخش کارگری 
کارخانـه قنـد بردسـیر باید رفع شـود، اظهارداشـت: به مسـئوالن 
کارخانـه قنـد بردسـیر اعـام شـده کـه بازسـازی ایـن کارخانـه 
بدون رسـیدگی به مسـائل حقوقی و قضایی آن شـدنی نیسـت.

امـا حـاال پـس از گذشـت سـال هـا کارگـران ایـن مجموعـه 
همچنـان امیدوارنـد بـار دیگر شـیرینی قند بردسـیر را زیر دندان 
هایشـان احسـاس کننـد و بار دیگر زندگـی آنها نیـز رونق بگیرد.

بـه نظـر مـی رسـد عمـا اتفـاق هایـی نیـز بـرای احیـای مجدد 
کارانـه در حـال انجـام دادن اسـت.

کارگران هنوز هم امیدوارند صدای سوت کارخانه را بشنوند
بـه  اسـت کـه  ایـن کارخانـه  سـابق  کارگـران  از  یکـی  محمـد 

خبرنـگار مهـر می گویـد: مـا همچنـان امیدواریـم روزی کارخانه 
قنـد بردسـیر راه انـدازی شـود و هـزاران کارگـر به کار سـابق خود 

برگردنـد.
وی افـزود: بسـیاری از کارگـران سـابق هنـوز بیکارنـد و یـا بـه 
کارهایـی مشـغول هسـتند که در زمینـه تولید و کارآفرینی شـهر 

هیـچ تاثیری نـدارد.
وی ادامـه داد: کارخانـه قند بردسـیر هویت شـهر بردسـیر اسـت 
و طـی ایـن مدت کـه کارخانه مشـکل پیـدا کـرده در دولت های 
مختلـف وعـده هـای زیـادی داده شـده و صدهـا جلسـه برگزار 
شـده اسـت و گفتـه شـده تسـهیاتی بـرای احیـاء ایـن کارخانه 

پرداخـت مـی شـود اما عمـا اتفاقـی نیفتاده اسـت.
ایـن کارگـر مـی گوید: تنهـا چیزی کـه از این کارخانـه باقی مانده 
اسـت پینـه هایـی اسـت کـه در ایـن سـال هـا بـر دسـتانمان 

نشسـته و خاطراتـی کـه از کار و تـاش در آن داریـم.

همه بخش های صنعت قند باید در بردسیر فعال شود
متاسـفانه  مـی گویـد:  کارگـران کارخانـه  از  دیگـر  یکـی  احمـد 
راهکارهای مسـوالن مقطعی و نمایشـی بوده اسـت مثا شکر خام 
وارد مـی کردنـد و بخـش کوچکـی از کارخانـه بـرای تبدیل شـکل 
بـه قنـد فعال مـی شـد، در حالیکه کارخانـه قند در بردسـیر معنی 
دیگـری دارد بایـد مـزارع و کشـت و زرع چغنـدر بـار دیگـر شـروع 
شـود و هزاران نفر مشـغول به کار شـوند راننده ها باید مجدد برای 
حمل و نقل اسـتخدام شـوند و کارگران در تمام بخشـهای کارخانه 

شـروع بـه کار کنند.
خط تولید کارخانه ۶۰ سال قدمت دارد

وی گفت: ماشـین آالت کارخانه مسـتهلک شـده اند و برخی دیگر 
قابلیت اسـتفاده را ندارند باید تاش شـوند خط تولید به روز شـود 
ایـن کارخانه بیش از 60 سـال قبل با تکنولـوژی آن زمان راه اندازی 

شـده و دیگر نمـی تواند با همان تکنولوژی احیاء شـود.
فرمانـدار بردسـیر اما مـی گوید کارهایـی در راسـتای احیای مجدد 

بخـش هایـی از کارخانـه در حال انجام اسـت.
وعده های جدید در مسیر احیاء

گویـا بخش تصفیه شـکر کارخانـه قرار اسـت بـه زودی راه اندازی 
شـود و کشـت چغنـدر نیز هـدف گذاری شـده اسـت و بـه صورت 
تدریجـی هـم کشـت چغنـدر احیـا مـی شـود و هـم کارخانـه راه 

انـدازی می شـود.
در فـاز اول قـرار اسـت 80 درصـد بخـش تصفیـه شـکر و 20 درصد 

کشـت چغندر احیاء شـود.
بایـد صبـر کـرد و دیـد ایـن وعـده هـا عملـی می شـود و یـا قفل 

کارخانـه همچنـان پـا برجـا خواهـد ماند.
اگـر تسـهیات را پرداخـت کنند فـاز اول را شـش ماهـه فعال می 

کنیم
ملـک محمـدی مدیرعامـل کارخانـه در آخریـن اظهـار نظرش می 
گوید: سـفارش سـاخت تجهیزات جدید کارخانه داده شـده است.
وی تاکیـد مـی کنـد فـاز نخسـت احیـای ایـن کارخانـه زمانـی 
عملیاتـی مـی شـود کـه مسـئوالن به وعـده هایـی کـه دادند عمل 
کننـد و تسـهیاتی کـه بـرای هزینه بازسـازی مجـدد ایـن کارخانه 

وعـده داده انـد را پرداخـت کننـد.
وی گفـت: 80 درصـد از منابـع مالـی مورد نیـاز قرار اسـت در قالب 
تسـهیات پرداخـت شـود و اگر این چنین شـود ظرف شـش ماه 

آینـده مجددا کارخانـه راه اندازی می شـود.
همـکاری  بـا  دیگـر  بـار  منتظرنـد کـه  بردسـیر  مـردم  حـاال 
مسـئوالن دولتـی و بخـش خصوصـی سـوت ایـن کارخانـه به 
صـدا در بیایـد و تـاش و تکاپـو در مـزارع و در کارخانـه قنـد 

بردسـیر آغـاز شـود.

گزارش
مهر

رنا
 ای

س:
عک

هدف شورای اطالع رسانی 
همگرایی افکار عمومی است

 ایرنـا - معـاون سیاسـی، امنیتـی و اجتماعـی اسـتاندار کرمـان گفـت: شـورای 
اطاع رسـانی در راسـتای همگرایـی و همبسـتگی حداکثـری افـکار عمومـی پیش 

می رود.
محمدصادق بصیری روز یکشـنبه در نشسـت شـورای اطاع رسـانی اسـتان کرمان 
بـه اهمیـت اطاع رسـانی و شفاف سـازی در حـوزه عملکـرد دسـتگاه های اجرایـی 
و حاکمیـت اشـاره کـرد و افزود: تمـام دغدغه دسـتگاه های انتظامـی و امنیتی در 

جریـان ناآرامی هـای اخیـر، برگردانـدن آرامـش به کشـور بود.
وی بیـان داشـت: تصمیمـی کـه سـران سـه قـوه در سـهمیه بندی بنزیـن انجـام 
دادنـد، بـه نفـع کشـور و مصالـح مردم بـود و دولت نیز بـه وعده خـود در پرداخت 

بسـته حمایتـی جدیـد بـه 18 میلیـون خانـوار عمـل کرده اسـت.
معـاون سیاسـی، امنیتـی و اجتماعـی اسـتاندار کرمـان عنـوان کـرد: بـار اصلـی 
کنتـرل امنیـت در جریان هـای اخیـر بـر دوش دولت بـود و اکنون فضـای عمومی 

کشـور بـه روال طبیعـی خود بازگشـته اسـت.
اشـخاص  نظـر  تبـادل  و  جمع بنـدی  بـا  اطاع رسـانی  شـورای  بصیـری گفـت: 
حقیقـی و حقوقـی عضـو کـه از مجموعه هـای مختلـف و مرتبـط بـا حوزه رسـانه و 
اطاع رسـانی هسـتند، محورهـا و اولویت هـای کاری طـی سـال مشـخص می کند.  
وی هماهنگـی اخبـار، کامـل و جامـع بـودن، مرجعیـت اخبـار و صحـت و دقت در 
امـر اطاع رسـانی از سـوی دسـتگاه های اجرایـی را مـورد تاکیـد قـرار داد و عنـوان 
کـرد: دولـت و رسـانه های مـا مردمی هسـتند و همـه می تواننـد به کمـک یکدیگر 

بپردازند.
محمـد علیـزاده مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـامی اسـتان کرمـان نیـز بـه عنوان 
دبیـر شـورای اطاع رسـانی بـه وظایـف پانزده گانـه ایـن شـورا پرداخـت و گفت: به 
تشـخیص شـورا، کمیته هـای تخصصـی بـا حضـور افـراد مسـئول تشـکیل خواهند 

. شد
در ادامـه ایـن نشسـت، پیش نویس برنامه شـورای اطاع رسـانی اسـتان کرمان از 

سـوی مشـاور اسـتاندار در امور رسـانه و روابط عمومی ارائه شـد.
 نشسـت شـورای اطاع رسـانی اسـتان کرمـان امـروز سـوم آذر مـاه بـه ریاسـت 
معـاون سیاسـی، امنیتـی و اجتماعـی اسـتاندار کرمـان و بـا حضـور سـایر اعضـا 

شـد. برگزار 
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یـدهللا موحـد با اشـاره به اینکه مسـائل مربـوط به این 
کارخانه از سـال ۸۶ از سـوی دادگسـتری استان کرمان 
مـورد تاکیـد قـرار گرفته اسـت گفـت: با وجـود تمامی 
پیگیـری هـای انجـام شـده، ایـن کارخانـه راه انـدازی 
نشـده و همچنـان بـه بدهـی هـای آن افـزوده شـده 
اسـت.وی بـا اشـاره به اینکـه عالقه منـد بـه راه اندازی 
کارخانـه قنـد بردسـیر هسـتیم، گفـت: ایـن کارخانـه 
همـواره بـا چنـد موضـوع از جملـه بـه صرفـه بـودن یا 
نبـودن راه انـدازی آن، مشـکالت حقوقـی و... روبـرو 
بـوده اسـت و متاسـفانه تاکنون هیچکس بـه فکر حل 
و فصـل مسـائل حقوقی ایـن کارخانه نیفتاده اسـت و 

ایـن مشـکالت حل نشـده اسـت.

ــس  ــکتبال م ــم بس ــی تی ــا - مرب ایرن
کرمــان گفــت: لغــو 2 بــازی بــه شــرایط 
ایــن تیــم در لیــگ برتــر آســیب زد امــا 
ــارج  ــده آل خ ــرایط ای ــم از ش نمی گذاری
برابــر  آمادگــی کامــل  بــا  و  شــویم 

می رویــم. حریفــان 
در  یکشــنبه  روز  مهــدوی  حســین 
ــزود:  ــا اف ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب گفــت و گ
ــکتبال  ــم بس ــی تی ــازی متوال ــو 2 ب لغ
ــت  ــه عل ــر ب ــگ برت ــان در لی مــس کرم
ســفرهای گســترده و بیمــاری بازیکنــان 

ــت. ــیب زده اس ــم آس ــن تی ــه ای ب
بســکتبال  تیــم  داشــت:  اظهــار  وی 
مــس کرمــان ســفر خســته کننــده و 
طوالنــی از قــم بــه تهــران و ســپس 
ــازی در  ــن ب ــه قزویــن داشــت کــه ای ب

ــد. ــو ش ــن لغ قزوی

مربــی تیــم بســکتبال مــس کرمــان 
مســابقه  ایــن  لغــو  از  پــس  گفــت: 
بافاصلــه تیــم بــه کرمــان بازگشــت 
بــا مهــرام شــود  بــازی  آمــاده  کــه 
و ایــن بــازی هــم لغــو شــد و لغــو 
ــی  ــر روان ــی از نظ ــازی متوال ــن 2 ب ای
و فیزیکــی شــرایط تیــم را برهــم زد 
لــذا در جریــان ســفر طوالنــی از کرمــان 
ــت از آن،  ــهر و بازگش ــه ش ــن س ــه ای ب
دچــار  مــا  بازیکــن  ســه  متاســفانه 
ــم  ــه امیدواری ــدند ک ــرماخوردگی ش س
آمادگــی  بــه  هفتــه  ایــن  بــازی  در 

برســند. مطلــوب 
روز  کرمــان  مــس  بســکتبال  تیــم 
رقابت هــای  چارچــوب  در  دوشــنبه 
پاالیــش  تیــم  میزبــان  برتــر  لیــگ 

اســت. آبــادان  نفــت 

لغو ۲ بازی بسکتبال مس کرمان به شرایط تیم آسیب زد
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اهداف آموزش و پرورش بدون مشارکت بخش خصوصی محقق نمی شود

ایرنــا - مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان 
ــن ســازمان  کرمــان گفــت: تحقــق اهــداف ای
بــدون مشــارکت بخــش خصوصــی امکانپذیــر 
نیســت بلکــه بایــد بــرای حضــور قــوی بخــش 

غیردولتــی در راســتای حمایــت از آمــوزش و 
توســعه زیــر ســاخت هــا زمینــه ســازی کــرد.

در  یکشــنبه  روز  اسکندری نســب  احمــد 
ــتان  ــی شهرس ــر دولت ــدارس غی ــت م نشس

مشــکات  از  رهایــی  افــزود:  رفســنجان 
بــه  وابســته  پــرورش  و  آمــوزش  کنونــی 
مشــارکت بخــش غیردولتــی در نظــام تعلیــم 

و تربیــت اســت.
همــت  و  ایثارگــری  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
موسســان مــدارس و مراکــز غیردولتــی قابــل 
ــک  ــرای کم ــت: ب ــار داش ــت اظه ــر اس تقدی
بــه آمــوزش و پــرورش تمــام مســئوالن 
ــتر  ــر و بیش ــه بهت ــور هرچ ــه حض ــد زمین بای
ــی را  ــدارس غیردولت موسســان در احــداث م

ــد. ــم کنن فراه
و  غیردولتــی  بخــش  کــردن  فعــال  وی 
بــا انگیــزه کــردن آنــان را الزم و ضــروری 
دانســت و افــزود: بایــد تــاش کنیــم حجــم 
ــرورش  ــوزش و پ ــت را در آم ــری دول تصدیگ
کــم کنیــم و زمینــه مشــارکت مــردم در امــر 

ــم. ــم کنی ــرورش را فراه ــوزش و پ آم

اســکندری نســب بــا بیــان اینکــه بایــد یــاری 
مشــارکت  و  غیردولتــی  مــدارس  توســعه 
ــان  ــک رس ــرورش کم ــوزش و پ ــردم در آم م
دولــت باشــیم، بیــان داشــت: نــگاه مــا 
ــر  ــان ب ــتان کرم ــرورش اس ــوزش و پ در آم

توســعه مــدارس غیردولتــی اســت.
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان 
تصریــح کــرد: منظــور از مشــارکت مــردم 
ــارکت  ــا مش ــت، صرف ــم و تربی ــر تعلی در ام
ــط  ــدارس توس ــه اداره م ــت بلک ــی نیس مال
مــردم و افزایــش کیفیــت مســائل آموزشــی 

ــت. ــی اس و پرورش
وی بیــان داشــت: ایــن موضــوع درســتی 
نیســت کــه بگوییــم  چــون دولــت هــا توانایــی 
مالــی الزم را ندارنــد بایــد ســراغ بخــش 
غیردولتــی برونــد، زیــرا تــا زمانــی کــه دولــت 
ــه صــورت متمرکــز مــدارس را  هــا بخواهــد ب

ــد، اهــداف تعلیــم و تربیــت محقــق  اداره کنن
نمــی شــود.

مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان، 
خاطرنشــان کــرد: اگــر بخواهیــم بخــش 
غیردولتــی جایــگاه اصلــی خــود را در جامعــه 
ــم نگــرش  ــاش کنی ــد ت ــه دســت آورد، بای ب
ــر  ــی تغیی ــش غیردولت ــه بخ ــبت ب ــا نس ه

ــد. کن
اســکندری نســب افــزود: هــر اقدامــی کــه از 
ســوی موسســان مــدارس و مراکــز غیردولتی 
ــد  ــی کن ــت م ــتباه را تقوی ــرش اش ــن نگ ای
ــی از  ــرا رهای ــری شــود، زی ــد از آن جلوگی بای
مشــکات کنونــی آمــوزش و پــرورش منــوط 
بــه مشــارکت بخــش غیردولتــی در نظــام 

ــت اســت. ــم و تربی تعلی
وی اظهــار کــرد: بســیاری از خدماتــی کــه 
ــرد،  ــی گی ــورت م ــرورش ص ــوزش و پ در آم
ــی  ــدارس غیردولت ــز و م ــد در مراک ــی توان م
ــن بخــش  ــت ای ســاماندهی شــده و از ظرفی

ــود. ــتفاده ش ــش اس ــش از پی بی

آوای محلی           

به زمین تا سرمیالک تو وا بو شو رِخت
"ژاهپ ژاهپ ای چشونوم مثل در مشکو رخت"

دیدومت َزرده کش َمهره، دُلم تو سینه
ای ِدلنگ خونه ما که نبودی طو رِخت

خرک بخت ُم ناجور زدی سردمه ای
یارتون دارو نداروم همه دم آسو رِخت

دل مو رند تو، پابند تو مندر، بخدا
خبر عیش تو پیچی جگروم بو یو رِخت

مث مار زخمیی ِگر زدُرم لو َجده
کاصد ای دیدن ُم نامه وونی توو دو رِخت

دُلم آتش ِگ شِو عغِد تو گُفشون َخشِمت
َور سر و دست توُشن ُردگل و برشو رِخت

مث گُنوگون به هوای بردن تو پا بوُدم
ور سُرم ای همه سو دم َتوور و برنو رِخت

سر َز یکهو ُبوَتکی َور سر راه درو ووم
حاصل عمر مونی ای ُبِن چادرشو رِخت

تو دُلم سیِخ کُنار و کلال پا ِگفته 
سر رو ریش مونی آیینه پگاهی ُجو رِخت

شاعر :  ایرج انصاری فرد

زمین خیس ُورگه ِرزگ َدر کوته ای خاک
گلیِح      بیگََل       َمتروِس    توراک

َعلف    ای    دوَمِن    جازی  ُبلند   که
ُبخور  اشتر   ُشَلک   وی  شمس  نوراک

شاعر :  رضا رویدل
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