
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس با انتقاد از نحوه اطالع رسانی میزان شیوع کرونا 
از وزارت بهداشت خواست تا گزارش دقیقی از وضعیت شیوع این ویروس به مردم ارائه کند

قیمت مراکز اقامتی کرمان
در نوروز ۹۹ افزایش نمی یابد

احتمال ورود ملخ های صحرایی
به استان کرمان تا چند روز آینده

مقابله با کرونا بدون تعطیلی 
ادارات امکان پذیر نیست

جنوب استان بدون کشتارگاه طیور 
متقاضی سرمایه گذاری برای احداث کشتارگاه صنعتی طیور در جنوب استان وجود ندارد

 استاندار در ستاد تنظیم بازار:

 نمایشگاه بهاره لغو و کاالهای اساسی 

به صورت فروش فوق العاده عرضه می شوند
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اختصاص۲ بیمارستان جنوب کرمان 
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 اســفند   6 سه شــنبه         690 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 

3 و2

مدیریت بحران زلزله 

کرونا ویروس

فریبرز ناطقی الهی
یادداشت مهمان

اشـتباه بـزرگ در انتخـاب اولیـه شـهرهای بزرگ 
بـرای مـداوای بیمـاران مبتـا بـه ویـروس کرونا

مسـلما بدون شـک با داشـتن زمان مناسـب قبل 
از ورود ایـن ویـروس جدیـد الجهـش و دعـوت 
غیـر میمـون خـودش بـه ایـران، مسـیوالن امـر 
کلیـه امادگـی های ممکـن را در فـاز برنامه ریزی 
هـای قبـل از بحـران بـر اسـاس تـوان و ظریـف 
موجـود در کشـور دیـده و پیـاده نموده انـد. انچه 
مسـلم بـود، ورود ایـن ویروس به کشـور و در گیر 

نمـودن ایـران بـه فاز حیـن بحـران بود.
حـال اگـر مـا تکالیـف خـود را بـر اسـاس مبانی 
 )rapid onset( و علـم مدیریـت سـوانح سـریع
برنامـه ریـزی کـرده باشـیم بـا توجـه بـه زمـان 
مناسـب، انشـا هللا به حول و قوه الهی با کمترین 
ضایعـات مـی بایسـتی ایـن فـاز را سـپری و وارد 
فـاز بعـد از بحـران شـویم. اصـل مدیریـت بحران 
یعنـی همیـن، برنامـه ریـزی قبـل از تبدیـل یـک 
سـانحه به یـک بحران و کنترل عواقب ناخواسـته 
بحـران  مدیریـت  در  انچـه  نـه  ممکـن،  حـد  در 
سـوانح در حـال حاضـر در کشـور بـرای سـوانح 
طبیعـی مثـل زلزله و سـیل و دیگر مـوارد رخ می 
دهـد ! منتظـر مـی مانیم که بیایند بعـد وارد عمل 

                                                                         ! شویم!
در خبرهـا  ویـروس  بـا کرونـا  رابطـه  در  ولیکـن 
چنـد موضـوع اسـباب نگرانـی اینجانـب را بطـور 
مشـخص مطـرح مـی کند، بـرای مثـال بـه گفته 
رئیـس مرکـز مدیریـت بیماری های واگیـر وزارت 

بهداشـت:                                           
-همـه مـوارد ویروس کرونا سـاکن قم بـوده اند. 
ایـن افـراد هیـچ ارتباطی بـا خارجی ها یـا چینی 

ها نداشـته اند.
-منشـا بیمـاری بر اسـاس اطاعاتی کـه داریم از 

خارج کشـور نیست.                            
-بـه جـز دو بیمـار مبتـا بـه ویـروس کرونـا کـه 
دیـروز در قـم جان خـود را از دسـت دادند ابتای 
دو بیمـار دیگـر بـه این ویروس در قم تایید شـده 

و در بیمارسـتان بسـتری هستند.
آمبوالنـس  بـا  نیـز  دیگـر  فـرد مشـکوک  -پنـج 
بـه تهـران منتقـل شـده اند و در بیمارسـتان های 

هسـتند.                             بسـتری  پایتخـت 
ایـن چنـد خبـر اگـر درسـت و بنـا بـه فرمایـش 
بیمـاری  مسـئول تاشـکر و همیشـه در صحنـه 
هـای واگیردار وزارت متبوع باشـند، جـای نگرانی 
داشـته  اول صحـت  بنـد  دو  اگـر  ؟   چـرا  دارد، 
باشـند، ایـن بـه معنـی ان اسـت کـه مـا در قـم 
یـا هـر شـهر دیگـری، منشـا ای بـرای تولیـد این 
ویـروس داریـم کـه در برنامـه ریـزی هـا دیـده 
ایـن کار را صـد چنـدان دشـوار  نشـده اسـت و 
باشـد،  بنـد سـوم درسـت  اگـر   !!! خواهـد کـرد 
خـوب برنامـه ریـزی ضعیـف بـوده، چـرا باید دو 
نفـر، روزی کـه مشـخص می شـود بیمارنـد باید 
فـوت کننـد؟  عقبـه بیمـاری پـس طوالنـی تـر و 
بیمـاران خیلـی زیادترنـد ! و اگـر بند اخر درسـت 
باشـد بایـد عـرض کنـم کـه برنامـه ریـزی قبل از 
بحـران ناقـص صـورت گرفتـه، و امـا چـرا ؟ چـرا 
انتقـال بـه تهـران و چـرا انتقـال بـه شـهری کـه 
میتوانـد منبـع الودگی وسـیعی را در کشـور فراهم 
کنـد بـرای ایـن موضـوع انتخـاب شـده اسـت !  
آیـا شایسـته نبـود که این مرحله به سـه قسـمت 
اولیـه، ثانویـه بـرای شـهرهای کوچکتـر و سـپس 
هـر شـهر بـزرگ بـر اسـاس تعریـف مراکـز ترامـا 
شـد.  مـی  تقسـیم   )  Trauma centers  (
بـرای مثـال یـک بیمارسـتان صحرایـی و یـا یک 
بیمارسـتانی نزدیک یک شـهر کوچکتـر برای کلیه 
مـوارد اولیـه و انتقـال بـرای مثـال 300 نفـر اولیه 
بـه ان بیمارسـتان )نوعـی قرنطینه( و سـپس در 
صـورت شـیوع فراگیر در گیر کردن بیمارسـتانهای 
محلـی شـهر هـای کوچکتـر و در نهایـت وارد فـاز 
عملیاتـی در هـر شـهر مـی شـدیم !!!  حـال بـا 
نقـل و انتقـال بیمـاران و احتمـال الـوده شـدن 
کادر بیمارسـتانی و انتقـال ان بـه خانـواده هـای 
خـود و در گیـر نمـودن شـهری بـا جمعیـت بـاال، 
کار منطقـی بنظـر نمـی اید. انشـا هللا ایـن با نیز 
بسـادگی از سـر این کشـور دور خواهد شد ولیکن 

میشـود کمـی عمیقتـر برنامـه ریـزی کرد.                       
* استاد نمونه کشور در مهندسی سازه، زلزله و 
مدیریت بحران
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رییس جهادکشاورزی جنوب استان  خبر داد

تکریم ارباب رجوع در اولویت کار 
دستگاه قضائی است

ــا  ــا - رئیــس دادگســتری شهرســتان شــهربابک ب  ایرن
تاکیــد بــر اینکــه تکریــم اربــاب رجــوع و مراجعیــن بــه 
ــرار  ــی ق ــتگاه قضائ ــت کار در دس ــتری در اولوی دادگس
ــه  ــی ب ــه راحت ــاعات اداری ب ــردم در س ــت: م دارد گف
ــاب  ــم ارب ــد و تکری ــی دارن ــی دسترس ــئوالن قضای مس
ــن  ــوت و ســرلوحه کار دادگســتری ای ــاط ق رجــوع از نق

ــت. ــتان اس شهرس
ــدی  ــان آقامحم ــا، رمض ــنبه ایرن ــزارش روز دوش ــه گ ب
افــزود: برخــورد قضــات و کارکنــان اداری سیســتم 
و  خــوب  رجــوع  اربــاب  بــا  شــهربابک  قضائــی 
کارگشاســت و مــا تــاش مــی کنیــم در راســتای 
منویــات مقــام معظــم رهبــری و سیاســت هــای 
ــه شــهید  ــا تأســی ب ــه و ب ــوه قضایی ــرم ق رئیــس محت

بهشــتی حــرف اربــاب رجــوع را بشــنویم.
رئیــس حــوزه قضایــی شــهربابک عملکــرد زیــر مجموعه 
هــای دادگســتری ایــن شهرســتان را مثبــت ارزیابــی و 
تصریــح کــرد: تــاش کارکنــان ایــن مجموعــه در تمــام 

بخــش هــا قابــل ســتایش و تقدیــر اســت.
رئیــس حــوزه قضایــی شهرســتان بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــی قــرار دارد ادامــه  امنیــت شــهربابک در ســطح مطلوب

داد: امنیــت ایــن شهرســتان در اســتان کرمــان و کشــور 
مثــال زدنــی اســت.

آقامحمــدی ســطح امنیــت بــاالی شهرســتان شــهربابک 
ــردم  ــودن م ــدار ب ــون م ــگ و قان ــل فرهن ــه اه را نتیج
ــوان  ــروی انتظامــی و دادســتانی عن ــت نی و نقــش مثب
کــرد و افــزود: امنیــت در هــر جامعــه ای نقــش تعییــن 

ــده دارد. کنن
وی بیــان داشــت: امنیــت در حــوزه هایــی ماننــد رفــاه 
عمومــی، جــذب ســرمایه گــذار و جــذب توریســت 
بســیار موثــر اســت و شــهربابک از نظــر امنیــت در 

ــرار دارد. ــی ق ــیار مطلوب ــطح بس س
ــان  ــاد و اطمین ــهربابک اعتم ــی ش ــوزه قضای ــس ح رئی
ــی را  ــی و اطاعات ــی، نظام ــای انتظام ــه نیروه ــردم ب م
ــت  ــذار دانس ــر گ ــیار تاثی ــت بس ــه امنی ــق مقول در تحق
ــا در  ــاالی آنه ــد کــرد: نقــش مــردم و فرهنــگ ب و تاکی

ــی اســت. ــه دلگرم ــت مای ــن امنی تامی
رئیــس دادگســتری شــهربابک گفــت: مــا هــم ســعی 
را  مراجعیــن  انصــاف  رعایــت  حــد  در  مــی کنیــم 
ــر  ــه مشــاوره ب ــی ارائ راهنمایــی کنیــم امــا وظیفــه اصل

ــت. ــدت اس ــاد و معاض ــد ارش ــده واح عه
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       اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان
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مترمربع
حریم

کروکیمختصاتشهرمحدوده

موات98/43698/10/22
1913 اصلی 

بخش 9 کرمان 
320381

محدوده و 
حریم

رفسنجان

)3359477.128 و 402152.229 ()3359466.164 و 402145.261 ( )3359456.428 و 402143.567( 
)3359429.758 و 402116.897( )3359397.161 و 402155.844 ()3359419.069 و 402162.297( 

)3359434.415 و 402169.970 ()3359454.406 و 402176.442( )3359401.000 و 402219.000 (
)3359349.000 و 402320.000( )3359148.000 و 402801.000 ()3358925.000 و 402798.000( 

)3359261.000 و 402019.000 ()3359639.000 و 401616.000( )3360079.000 و 401495.000 (
)3359840.000 و 401706.000( )3359688.000 و 401878.000 ()3359477.128 و 402152.229(

موات98/43098/10/15
پاک 1910 

اصلی بخش 9 
کرمان

رفسنجانمحدوده18598
)3362451و401792()3362526و401906(   

)3362414و401982()3362336و401870(

براسـاس نظریـه کمیسـیون تشـخیص اراضـی موضـوع مـاده 12 قانـون زمیـن شـهری ، 1قطعه زمین به شـرح جـدول پیوسـت ، در اجرای مـاده 12 قانون زمین شـهری موات اعـالم گردیده اسـت. لذا بـه موجب ماده واحـده قانون 
تعییـن مهلـت اعتـراض بـه نظریه وزارت مسـکن و شهرسـازی مجمع محترم تشـخیص مصلحت نظام ، كسـانی كه نسـبت به تشـخیص فـوق اعتـراض دارند ، ظرف مدت سـه ماه بعـد از تاریخ دومین آگهـی مهلت دارند تـا اعتراض خود 

را بـا ارائـه مـدارك مثبتـه و رسـمی بـه مراجع ذیصالح قضایی تسـلیم نماینـد و در صورت عـدم اعتراض در مهلـت قانونی نظریه صـادره قطعی و الزم االجرا اسـت.

ت اول
نوب

اداره کل راه و شهرســازی جنــوب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی پروژهــای بــه شــرح ذیــل را از طریق ســامانه 
تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران 
و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــداکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir  انجــام 
خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی 

امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند. 

فهرست بهابراورد )ریال(نوعتضمين )لاير(عنوانشماره

137/ج98/3
اجرای مجتمع 

تجاری- خدماتی 
سبزواران)تجدید(

1،733،000،000
ضمانت نامه بانکی) مطابق با 
فرمت ارایه شده در اسناد( _ 

اصل فیش واریز وجه  نقد
34،659،578،180

ابنیه، تاسیسات برقی و 
مکانیکی سال 1398 و 

بخشنامه سرجمع

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1398/12/07 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14 روز 1398/12/07 تا تاریخ 1398/12/11

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14 روز شنبه تاریخ 1398/12/24
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8 روز یکشنبه تاریخ 1398/12/25
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گفـت:  کرمـان  اسـتان  دیـه  سـتاد  عامـل  مدیـر 
غیـر  جرایـم  زندانـی   288 امسـال  ماهـه   11 طـی 
انـد. شـده  آزاد  اسـتان  ایـن  زندان هـای  از  عمـد 

سـید حجـت هللا موسـوی قـوام، مدیـر عامـل سـتاد 
دیـه اسـتان کرمـان  بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن تعـداد 
زندانـی بـا مبلـغ 9 میلیـارد و 460 میلیـون تومـان از 
زندان هـای ایـن اسـتان آزاد شـده انـد، گفـت: ایـن 
سـتاد  مردمـی،  محـل کمک هـای  از  زندانـی  تعـداد 
دیـه کشـور، بانک هـا، سـتاد دیـه اسـتان کرمـان، و 
صنـدوق تامین خسـارت آزاد شـده اند کـه از این مبلغ 
اسـت. بـوده  مردمـی  توسـط کمک هـای  درصـد   70

او بـا اشـاره بـه اینکـه در حـال حاضـر 143 زندانـی 
کرمـان  اسـتان  زندان هـای  در  عمـد  غیـر  جرایـم 
نفـر  تعـداد77  ایـن  از  افـزود:  می برنـد،  سـر  بـه 
بدهـکاران مالـی،56 نفـر محکومیـن مهریـه و نفقـه 
اسـت. تصادفـا  شـبه  و  دیـه  محکومیـن  مابقـی  و 

موسـوی قـوام بـا بیان اینکـه باالتریـن آمـار موجودی 
زندانیـان جرایـم غیـر عمـد مربـوط بـه زنـدان کرمـان 
بـا 53 مددجـو و کمتریـن مربـوط بـه زنـدان کهنـوج 
اسـت؛ تصریـح کـرد:92 درصـد از ایـن تعـداد زندانـی 
مربوط به سـال 98 و مابقی ورودی سـال 97 هسـتند.

او بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر 143 زندانـی جرایـم 
سـر  بـه  کرمـان  اسـتان  زندان هـای  در  عمـد  غیـر 
می برنـد، گفـت: بـرای آزادی ایـن تعـداد 6 میلیـارد 
تومـان نیاز اسـت تا بـه آغوش گـرم خانـواده بازگردند.

مدیـر عامل سـتاد دیـه اسـتان کرمان گفت:سـتاد دیه 
اسـتان از ابتـدای امسـال درسـطح شـهر و در سـطح 
و  سـازش  و  صلـح  جلسـه   200 اسـتان  زندان هـای 
مذاکـره بـا 250 نفر از شـکات پرونده ها داشـته اسـت 
کـه توانسـته 86 میلیـارد و 63 میلیـون تومان تخفیف 
بگیـردالزم بـه ذکر اسـت تخفیف بدهـی محکومین به 
پرداخـت مهریـه تعداد سـکه ها به نرخ روز بوده اسـت.

موسـوی قـوام بـا اشـاره بـه اینکه طـی مدت یادشـده 
26 جشـن گلریزان در اسـتان کرمان برگزارشـده است، 
افزود: 9 میلیارد و 126 میلیون تومان تعهد خیرین بوده 
کـه از این میزان 85 درصدتاکنون وصول شـده اسـت.

مســـئول بســـیج ســـازندگی ســـپاه ثـــارهللا 
اســـتان کرمـــان گفـــت: 50 گـــروه جهـــادی 
ـــزام  ـــان اع ـــتان کرم ـــی اس ـــق جنوب ـــه مناط ب

میشـــوند.
ـــای  ـــتان ه ـــروه اس ـــگار گ ـــزارش خبرن ـــه گ ب
باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان از کرمـــان 
، حجـــت هللا پـــاداش مســـئول بســـیج 
ســـازندگی ســـپاه ثـــارهللا اســـتان کرمـــان 
اقـــام  25 کامیـــون  از  بیـــش  گفـــت؛ 
ضـــروری بـــه مناطـــق ســـیل زده جنـــوب 
کرمـــان و سیســـتان و بلوچســـتان ارســـال 

شـــد.
فعالیـــت گروه هـــای  افـــزود:  پـــاداش 
جهـــادی اســـتان کرمـــان در تعطیـــات 
می شـــود. آغـــاز  اســـفند   25 از  نـــوروز 

گروه هـــای  اعـــزام  کـــرد:  تصریـــح  او 
جهـــادی از تاریـــخ 25 ام اعـــزام تـــا 15 
فروردیـــن مـــاه ادامـــه خواهـــد یافـــت.
مســـئول بســـیج ســـازندگی ســـپاه ثـــارهللا 
اســـتان کرمـــان اظهـــار کـــرد: قـــرار اســـت 
ـــروه  ـــش از 50 گ ـــادی بی ـــرح جه ـــن ط در ای
جهـــادی بـــه منطقـــه قلعـــه گنـــج اعـــزام 

شـــوند.
 99 نـــوروز  در  اســـتان کرمـــان  جنـــوب 
میزبـــان 50 گـــروه جهـــادی خواهـــد بـــود.

رییـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی جیرفـــت 
ـــای  ـــه کرون ـــکوک ب ـــورد مش ـــار م ـــت: از چه گف
ـــا  ـــرای م ـــورد ب ـــه م ـــواب س ـــده ج ـــال ش ارس

ـــه منفـــی بودنـــد.  فرســـتاده شـــده ک
رییـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی جیرفـــت 
ــده  ــی ثابت شـ ــورد قطعـ ــا االن مـ ــت: تـ گفـ

ــتیم. ــروس نداشـ ــا ویـ ــه کرونـ مبتابـ
ــب  ــر را تکذیـ ــای 2 نفـ ــایعه ابتـ ــکارم شـ مـ

کـــرد.
ـــرای  ـــکوک ب ـــورد مش ـــار م ـــه داد: چه وی ادام

ـــتادیم. ـــا را فرس ـــت کرون تس
مـــکارم افـــزود: از چهـــار مـــورد جـــواب ســـه 
ــی  ــه منفـ ــده کـ ــا ارسال شـ ــرای مـ ــورد بـ مـ

بودنـــد.
رییـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی جیرفـــت 
گفـــت: جـــواب آزمایـــش کرونـــا از چنـــد 

ســـاعت تـــا 2 روز طـــول می کشـــد.
ــن  ــه ایـ ــش بـ ــد آزمایـ ــزود: رونـ ــکارم افـ مـ
صـــورت اســـت  کـــه ابتـــدا مـــوارد مشـــکوک  
ـــر  ـــده، اگ ـــال ش ـــتان ارس ـــه اس ـــتان ب از شهرس
ـــرای تأییـــد  ـــا تأییـــد شـــود ب ابتـــای اولیـــه کرون

ــود. ــال می شـ ــران  ارسـ ــه تهـ ــی بـ نهایـ
ــی  ــد نهایـ ــش تأییـ ــرد: آزمایـ ــد کـ وی تاکیـ
کرونـــا فقـــط در تهـــران انجـــام می شـــود.

معـاون تربیـت بدنـی و سـامت اداره کل آمـوزش و 
پـرورش اسـتان کرمـان گفـت: طـی سـال تحصیلـی 
امسـال تاکنـون حدود سـه میلیاردریال ریال وسـایل 
بهداشـتی خریـداری و در اختیـار مدارس این اسـتان 

قـرار گرفته اسـت.
اعتبار 3 میلیارد ریالی صرف تامین وسـایل بهداشتی 
مـدارس کرمانبـه گزارش خبرنـگار گروه اسـتان های 
باشـگاه خبرنـگاران جـوان از کرمـان ، ماشـالله میرزا 
حسـینی، معـاون تربیـت بدنـی و سـامت اداره کل 
آمـوزش و پرورش اسـتان کرمان گفـت: آموزش های 
پیشـگیرانه مختلـف در زمینـه پیشـگیری از ابتـا بـه 
کرونـا ویـروس و قبـل از آن آنفلوآنزا به تناسـب زمان 
توسـط معلمـان و بهداشـتیاران سـامت در مـدارس 

ارائه شـده اسـت.
او بـا بیـان اینکـه آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان 
مـوارد آموزشـی و پیشـگیرانه را در گروه هـای مجازی 
مختلـف منتشـر می کنـد تصریح کـرد: بـه فرهنگیان 
توصیـه شـده آرامـش روانـی مـدارس را حفـظ کنند.

معـاون تربیـت بدنـی و سـامت اداره کل آمـوزش و 
پرورش اسـتان کرمان گفت: سـفیران سـامت توسط 
ایـن  نهایـت  در  و  داده می شـوند  آمـوزش  معلمـان 
افـراد به سـایر دانـش آموزان در راسـتای پیشـگیری 

از ابتـا بـه ویـروس کرونـا آمـوزش می دهنـد.
او با اشـاره به اقدامات آموزش و پرورش در راسـتای 
مقابلـه بـا انتشـار ویـروس آنفلوآنـزا در مـدارس طی 
چنـد مـاه گذشـته افـزود: مـوارد مراقبتی بـه گونه ای 
در مـدارس اعمـال شـد کـه بـدون اینکـه مدرسـه ای 
تعطیل شـود اپیدمـی چندانی از ویـروس آنفلوآنزا در 

نداشـتیم. مدارس 
میرزاحسـینی اظهـار کـرد: مقابله با ویـروس کرونا از 
سـه هفته قبل در مدارس اسـتان کرمان آغاز شـده و 

تاکنـون چهار دسـتور العمل به مدارس ارسـال شـد.
او گفـت: ارائـه انـواع آموزش هـا در مـدارس در حـال 
انجـام اسـت و روز گذشـته نیـز آخرین دسـتورالعمل 
بهداشـتی وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی 

به مدارس ارسـال شـده اسـت.
معـاون تربیـت بدنـی و سـامت اداره کل آمـوزش و 
پـرورش اسـتان کرمـان افـزود: صابـون مایـع در 2 
مرحلـه در مـدارس توزیـع شـده و گروه هایـی نیز کار 
بازدیـد از مـدارس را دو روز در هفتـه بـر عهـده دارنـد.

بهداشـتی  سـرویس های  مکـرر  شستشـوی  بـه  او 
مـدارس اشـاره و تاکیـد کـرد: تاکیـد شـده اشـیا در 
دسـترس بیشـتر دانش اموزان مانند دسـتگیره در ها 

بـه طـور مرتـب ضدعفونی شـود.

آزادی 2۸۸ مددجوی 
جرایم غیر عمد 

از زندان های کرمان

اعزام گروه های 
جهادی به جنوب 

استان کرمان

کروناویروس| 
تا کنون مورد قطعی 

ابتال نداشتیم

اعتبار 3 میلیارد ریالی 
صرف تامین وسایل 

بهداشتی مدارس کرمان

خبر

خبرخبر

۴3۰۰ تن شکر با نرخ دولتی 
در بازار کرمان توزیع می شود

 نمایشگاه بهاره لغو و کاالهای اساسی به 
صورت فروش فوق العاده عرضه می شوند

قیمت مراکز اقامتی کرمان 
در نوروز ۹۹ افزایش نمی یابد

احتمال ورود ملخ های صحرایی 
به استان کرمان تا چند روز آینده

اهدای 2۵۰۰ سری جهیزیه به زوج های 
تحت پوشش کمیته امداد

ایرنـا- سـتاندار کرمـان گفـت: چهار 
هـزار و 300 تـن شـکر با نـرخ دولتی 
چهـار هـزار و 700 تومـان طـی 10 روز 
آینـده در بازار کرمان توزیع می شـود. 
محمدجـواد فدایـی روز دوشـنبه در نشسـت سـتاد 
تنظیـم بـازار اسـتان کرمان افـزود: دولـت ارز دولتی 
شـکر  بـه  اقتصـادی کشـور  شـرایط کنونـی  در  را 
اختصـاص داده تـا شـکر بـا قیمـت چهـار هـزار و 
700 تومـان بـه دسـت مصـرف کننـده برسـد نـه 6 
هـزار تومـان! و ایـن قیمـت گـذاری سـوء مدیریت 
برخـی مسـئوالن را نمایـش مـی دهد.وی با اشـاره 
به مشـکات سـال گذشـته در زمینه قیمت شکر در 
اسـتان کرمـان تصریح کـرد: گویا برخی از مسـئوالن 
سـال های  تجربیـات  از  اسـتفاده  بنـای  اسـتانی 
گذشـته را ندارنـد و داسـتان قیمـت شـکر یـک بار 
دیگـر در کرمـان را تکـرار شود.اسـتاندار کرمان اظهار 
داشـت: اداره کل غلـه اسـتان کرمان چهـار ماه وقت 
داشـت که 10 هزار تن شـکر به اسـتان کرمان حمل 

کنـد کـه بـا بهانه نداشـتن انبار طـی این مـدت تنها 
سـه هزار تن شـکر به اسـتان وارد شـده در حالی که 
ایـن اداره کل مـی توانسـت از انبارهای سـایر نهادها 
اسـتفاده کنـد لـذا بـا مدیریـت اینچنینـی بـه مردم 
ظلـم می شـود و مـردم شـکر را گران خریـداری می 
و تجـارت  کنند.رییـس سـازمان صنعـت، معـدن 
اسـتان کرمـان نیـز گفـت: شـرکت غلـه بایـد مجوز 
توزیـع سـه هـزار تن شـکر موجـودی در انبـار غله را 
دریافـت کنـد کـه فعـا مجـوز یـک هـزار تـن گرفته 
شـده کـه 60 درصـد از ایـن میـزان بـه خانـوار و 40 
درصـد به بخش صنعت اختصاص مـی یابد.مهدی 
حسـینی نژاد بـا بیـان اینکـه درخواسـت دریافـت 
مجـوز توزیـع یـک هزار تن شـکر برای نمایشـگاه ها 
کرمـان  شـکر  مصـرف  متوسـط  افـزود:  داریـم  را 
سـاالنه 6 هـزار تـن اسـت کـه در صـورت تامیـن 
مشـکل شـکر ایـن اسـتان رفـع مـی شـود و امروز 
یکهـزار تـن شـکر در تعاونی هـا و چنـد نقطـه دیگـر 

کرمـان عرضـه می شـود. 

صبح پنجم اسـفندماه جلسه ستاد 
تنظیـم بـازار اسـتان کرمـان برگـزار 
شد.اسـتاندار کرمان در ستاد تنظیم 
بازار از لغو نمایشـگاه بهـاره خبر داد.

دکتـر فدائـی عنـوان کـرد: کاالهـای اساسـی چون 
شـکر، برنـج، روغـن و گوشـت در چنـد منطقـه 
شـهری و فروشـگاه هـا بـه صـورت فـروش فـوق 
العـاده عرضـه خواهـد شـد.وی افـزود: 4300 تـن 
شـکر طـی ده روز آینـده در بـازار عرضـه می شـود.
رییس سـازمان صمت شـمال اسـتان کرمـان نیز 
گفـت: بـه دلیل شـیوع ویـروس کرونا نمایشـگاه 
بهـاره در یـک مـکان برگـزار نخواهد شد.حسـینی 
نـژاد ادامـه داد: پیشـنهاد داریـم که این نمایشـگاه 
در چنـد نقطـه شـهر کرمـان بـه عنـوان محل های 
فـروش فوق العـاده برگـزار شـود.وی در خصـوص 
تامین میوه شـب عید در شـمال استان کرمان نیز 
اظهـار کـرد: از 700 تـن سـیب درختی برای شـمال 
اسـتان 610 تـن حمل و وارد اسـتان شـده اسـت.

حسـینی نـژاد افـزود: ضمن آنکـه تا امـروز 80 تن 

پرتقـال از جیرفـت وارد کرمـان و در انبارهـا ذخیره 
می شـود.

وی گفـت:  50 تـن دیگر نیز امـروز به کرمان حمل 
می شـود و از هفتـه آینده نیز بقیـه 1400 تن پرتقال 

وارد کرمان خواهد شـد.
حسـینی نژاد در زمینـه کنتـرل و نظـارت بـازار در 
ایـام عیـد نـوروز تصریح کـرد: یک مرکـز در میدان 
مشـتاق و یـک مرکز نیـز در چهـارراه باغ ملی برای 
نظـارت و کنتـرل قیمت هـا در نظـر گرفتـه خواهد 

. شد
مرغ دارای وزن باالی 2 کیلو 2۰۰ استاندارد نیست

اسـتاندار  اقتصـادی  هماهنگـی  امـور  معـاون 
کرمـان نیـز در ایـن جلسـه بـه موضـوع مـرغ 
در اسـتان اشـاره کرد.محمدعلـی دهقـان گفـت: 
مـرغ دارای وزن بـاالی 2 کیلـو 200 اسـتاندارد 

نیسـت.
وی تاکید کرد:  اگر مرغی  با وزن بیشـتر از این در 
بـازار عرضه شـود بـه دسـتگاه های مربوطه معرفی 

شد. خواهد 

میـراث  مدیـرکل  ایسـنا- 
صنایـع  و  فرهنگی،گردشـگری 
عـدم  از  کرمـان  اسـتان  دسـتی 
اقامتـی  مراکـز  قیمـت  افزایـش 

داد. خبـر   99 نـوروز  در  کرمـان  اسـتان 
"فریـدون فعالـی" امـروز دوشـنبه 5 اسـفندماه 
در نشسـت مشـترک بـا مدیـران مراکـز اقامتـی 
و دفاتـر خدمـات مسـافرتی اسـتان کرمـان اظهار 
کـرد: نرخ تمامـی اماکن اقامتی اسـتان کرمان از 
قبیـل هتـل، مهمانپذیر، اقامتگاه هـای بوم گردی 
و خانـه های مسـافر در ایام نوروز 99 ثابت اسـت 
و مدیـران ایـن اماکن موظف به اجـرای نرخ نامه 

مصوب هسـتند.
وی در ادامـه بـا تاکیـد براینکـه بایـد اقدامـات 
پیشـگیرانه برای مقابله با شـیوع بیماری کرونا در 
مراکـز اقامتی لحاظ شـود، تصریح کـرد: به زودی 
کارگاه هـای آمـوزش روش هـای مقابلـه بـا ایـن 

بیمـاری ویـژه مدیـران و کارکنـان مراکـز اقامتـی 
اسـتان کرمـان برگـزار می شـود.

مدیـرکل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع 
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  کرمـان  اسـتان  دسـتی 
خوشـبختانه تـا این لحظـه گزارشـی از ابتای فرد 
یـا افـرادی بـه بیمـاری کرونـا در اسـتان کرمـان 
گـزارش نشـده اسـت، تصریـح کـرد: در صـورت 
تـداوم ایـن مسـئله شـاهد تغییـر مسـیر بیشـتر 
گردشـگران بـه سـوی اسـتان های جنوب شـرق 
کشـور بـه ویـژه اسـتان کرمـان در ایـام نـوروز 99 

خواهیـم بـود.
وی از آمادگـی اسـتان کرمـان بـرای پذیرایـی از 
گردشـگران نـوروزی خبـر داد و افـزود: بایـد طبق 
دسـتور العمـل هـای بهداشـتی تمام تاسیسـات 
گردشـگری بـه ویـژه مراکـز اقامتـی در فواصـل 
زمانـی تعییـن شـده ضدعفونـی شـوند تـا میزان 

نگرانـی گردشـگران بـه حداقـل ممکـن برسـد.

جهادکشـاورزی  ایسـنا-رییس 
جنـوب اسـتان کرمـان گفـت: احتمال 
می دهیـم کـه در چند روز آینده اسـتان 
کرمـان میزبـان ملـخ هـای صحرایـی 
باشد."سـعید برخـوری" در گفت وگـو بـا ایسـنا، ضمن 
یـادآوری هجـوم ملخ هـای صحرایـی به ایـران از چند 
روز گذشـته گفـت: باتوجـه بـه اینکـه در منطقه جنوب 
اسـتان کرمـان ردیـاب داریم، لـذا هنوز گزارشـی مبنی 
بـر وارد ملـخ هـای صحرایـی به منطقه جنوب اسـتان 
کرمـان، نداشـته ایـم امـا با توجـه به اینکه هـم اکنون 
اسـتان هرمـزگان درگیـر مبـارزه بـا ایـن آفـت اسـت، 
لـذا احتمـال می دهیـم کـه در چنـد روز آینـده اسـتان 
کرمـان میزبـان ایـن ملـخ هـا باشـد.وی از امکانـات 
اسـتان بـرای مقابله بـا ملخ صحرایی سـخن به میان 
آورد و اظهـار کـرد: تمهیداتی اندیشـیده شـده اسـت و 
به طـور نسـبی بـه لحـاظ فنـی و سیسـتمی آماده ایـم 
به گونـه ای کـه مقداری سـم خریـداری و سـمپاش ها 
و آمادگاه هـا مـا آمـاده هسـتند کـه بسـته بـه حجـم 
ملخ هـا، مـورد اسـتفاده قـرار خواهنـد گرفت.رییـس 

جهادکشـاورزی جنـوب اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه 
هجـوم ملخ هـا از سـه منطقه پاکسـتان، عربسـتان و 
داخـل کشـور، عنوان کـرد: پیش بینـی می کنیم حجم 
ملخ هایـی کـه امسـال بـه ایـران هجـوم می آورنـد، 
نسـبت به سـال گذشـته بیشـتر باشـد که هـم اکنون 
حجـم ملخ هـای به اسـتان هرمـزگان، جزیـره خارک 
و بخشـی از اسـتان بوشـهر حملـه کرده انـد.وی درباره 
منبـع ملـخ هـا داخلـی نیـز گفـت: باتوجـه بـه اینکـه 
امسـال دیرتر هوا گرم خواهد شـد، هنوز ملخ ها سـر از 
تخـم بیرون نیاورده اند و معمـوال در فروردین این ملخ 
هـا سـر از تخـم در خواهنـد آورد. برخوری بـا بیان این 
مطلـب کـه احتمـال اینکـه امسـال ملخ هـا به مـزارع 
حملـه کننـد وجـود دارد، تصریـح کـرد: کنتـرل ملخ ها 
بسـتگی بـه امکانـات مـا و حجـم ملخ هـا دارد ضمن 
آنکـه بارندگـی و دمای هوا نیز در ایـن امر موثر خواهد 
بـود گفتنـی اسـت که در سـال گذشـته ما یـک مقابله 
خوبی داشـتیم و اجازه ورود ملخ ها به مزارع اسـتان را 
ندادیـم و امیدواریم امسـال نیز بتوانیـم از ورود آنها به 

مـزارع و باغـات کشـاورزی جلوگیـری کنیم.

سـهراب روسـتایی، قائـم مقـام کمیته 
امـداد امام خمینی )ره( اسـتان کرمان 
از اهـدا2 هزار و 514 سـری جهیزیه به 
زوج هـا تحـت پوشـش کمیتـه امـداد 
طـی 10 ماهـه امسـال خبـرداد وگفـت: بـرای اهـداء 
جهیزیـه بـه این زوج هـای جوان بیـش از پنج میلیارد 
و 647 میلیـون تومـان از محل اعتبـارات کمیته امداد، 
درآمـد صدقـات و زکات و کمک هـای خیـران هزینـه 

شـده است.
او بـه نقـش کمیتـه امـداد در کمـک بـه محرومـان و 
نیازمنـدان اشـاره کـرد و افـزود: ایـن نهـاد هرسـاله با 
پرداخـت کمـک جهیزیـه و هدیـه ازدواج بـه زوج های 
تحـت حمایـت، بـه تأمیـن بخشـی از جهیزیـه آن هـا 

کمـک می کنـد.
روسـتایی ترویج و گسـترش فرهنگ اصیل اسـامی 
در برپایـی ازدواج هـای آسـان، کم هزینـه و پایـدار را از 
اولویت هـای کمیتـه امـداد در ازدواج جوانـان تحـت 

حمایـت اعـام کرد.
او آموزش هـای قبـل از ازدواج را برای تحکیم و تقویت 

بنیـان خانـواده ضـروری دانسـت و گفـت: ایـن نهـاد 
بـا همـکاری معاونت اجتماعـی دادگسـتری و نیروی 
انتظامـی بـرای دختـران و پسـران در شـرف ازدواج 
احـکام، مهارت هـای  اخـاق اسـامی،  آموزش هـای 
آسـیب های  شـناخت  و  فرزنـد  تربیـت  زندگـی، 
برگـزار  را  آن هـا  بـا  مقابلـه  و شـیوه های  اجتماعـی 

می کنـد.
قائم مقـام کمیته امداد اسـتان کرمان ضمـن قدردانی 
از کمـک خیـران در تأمیـن جهیزیـه زوج هـای جـوان 
تحـت حمایت، بر لـزوم جذب مشـارکت های مردمی 
در انجـام ایـن امـر خداپسـندانه تأکیـد کـرد و گفـت: 
امیدواریـم بـا همـکاری طاب علوم دینی و مشـارکت 
بیشـتر خیـران بتوانیـم زمینـه ازدواج جوانـان تحـت 
حمایـت بسـیاری را فراهـم کنیـم. روسـتایی بابیـان 
اینکـه هم اکنـون تعـدادی نوعروس تحـت حمایت در 
نوبـت دریافـت کمک هزینه جهیزیه هسـتند از خیران 
نیکوکار خواسـت با مشـارکت در این امر خیر و تأمین 
بخشـی از جهیزیـه ایـن نوعروسـان نیازمنـد زمینـه 

ازدواج آن هـا را فراهـم کنند.

 ایرنـــا - معـــاون بهداشـــتی دانشـــگاه 
ـــاص  ـــت از اختص ـــکی جیرف ـــوم پزش عل
2 بیمارســـتان در هفـــت شهرســـتان 
بـــرای  کرمـــان  اســـتان  جنوبـــی 
بیمـــاران  از  مراقبـــت  و  بســـتری 

مشـــکوک بـــه کرونـــا خبـــر داد.
ــنبه  ــواه روز یکشـ ــر خیرخـ ــی اصغـ علـ
ــا  ــگار ایرنـ ــا خبرنـ ــو بـ ــت و گـ در گفـ
ــی  ــی مبنـ ــورد خاصـ ــر مـ ــزود: اگـ افـ
ـــا  ـــروس کرون ـــه وی ـــراد ب ـــای اف ـــر ابت ب
ـــز بهداشـــتی  وجـــود داشـــته باشـــد مراک
ـــکوک و  ـــا مش ـــا ی ـــرد مبت ـــی ف و درمان
ـــزا  ـــبه  آنفلوآن ـــه ش ـــکوک ب ـــاران مش بیم
را بـــه بیمارســـتان های امـــام خمینـــی 
)ره( جیرفـــت و 12 فروردیـــن کهنـــوج 

منتقـــل می کننـــد.
ایـــن  از  بخشـــی  داد:  ادامـــه  وی 
و  مراقبـــت  بـــرای  بیمارســـتان   2
مشـــکوک  بیمـــاران  از  جداســـازی 
بـــه کرونـــا در نظـــر گرفتـــه شـــده تـــا 
مـــوارد مشـــکوک در ایـــن بیمارســـتان 
ــد. ــرار گیرنـ ــت قـ ــورد مراقبـ ــا مـ هـ

خیرخـــواه بـــا بیـــان اینکـــه تمـــام 
بـــه  بهداشـــتی  دســـتورالعمل های 
مراکـــز بهداشـــتی روســـتایی، شـــهری 
ــتان  ــت شهرسـ ــتان های هفـ و بیمارسـ
ـــده  ـــال  ش ـــان ارس ـــتان کرم ـــی اس جنوب
ـــی و  ـــت: خودمراقبت ـــار داش ـــت، اظه اس
رعایـــت بهداشـــت فـــردی، مهمتریـــن 

ـــت. ـــا اس ـــروس کرون ـــا وی ـــه ب راه مقابل
ــوم  ــگاه علـ ــتی دانشـ ــاون بهداشـ معـ
پزشـــکی جیرفـــت گفـــت: بـــا توجـــه 
بـــه گـــزارش ورود کرونـــا ویـــروس 
جدیـــد در کشـــور، از مـــردم عزیـــز 
مـــی رود  انتظـــار  کرمـــان  جنـــوب 
توصیه هـــای بهداشـــتی در مـــورد ایـــن 
ویـــروس را جدی تـــر گرفتـــه و بـــا 
ـــد. ـــت کنن ـــا را رعای ـــتری آنه ـــت بیش دق
ـــد  ـــروس جدی ـــه وی ـــان اینک ـــا بی وی ب
کرونـــا کشـــنده تر از آنفلوانـــزا نیســـت، 
بیـــان کـــرد: مـــردم نبایـــد نگـــران 
باشـــند و فقـــط کافـــی اســـت بـــه 
توصیه هـــای بهداشـــتی توجـــه کننـــد.

ماننـــد  را  کرونـــا  عائـــم  وی 
ـــرد  ـــوان ک ـــزا عن ـــرماخوردگی و آنفوالن س
ــون  ــری همچـ ــراد پرخطـ ــت: افـ و گفـ
بانـــوان بـــاردار، بیمـــاران قلبـــی - 
عروقـــی، افـــرادی کـــه پیونـــد اعضـــا 
داشـــتند یـــا دارای بیمـــاری نارســـایی 
اعضـــا هســـتند، افـــراد بـــاالی 65 
ســـال و افـــراد دارای ســـرطان تحـــت 
درمـــان، در معـــرض خطـــر بیشـــتری 

ــد. ــرار دارنـ قـ
خیرخـــواه افـــزود: بیشـــتر بیمـــاران 
ــروس  ــا ویـ ــه کرونـ ــه عارضـ ــا بـ مبتـ
مثـــل  تنفســـی  عائـــم  جدیـــد 
بـــا  کـــه  دارنـــد  ســـرماخوردگی 
مراقبت هـــای  دیگـــر  و  اســـتراحت 

می شـــوند. خـــوب  اولیـــه 
وی شستشـــوی مســـتمر دســـت ها، 
پرهیـــز از دســـت دادن و روبوســـی 
کـــردن و هنـــگام ســـرفه و عطســـه 
را  خـــود  بینـــی  و  دهـــان  جلـــوی 
گرفتـــن را از جملـــه نـــکات بهداشـــتی 
ــا برشـــمرد و  ــا کرونـ ــه بـ بـــرای مقابلـ
ـــاران  ـــا بیم ـــک ب ـــاس نزدی ـــت: از تم گف
دارای عائـــم تـــب و ســـرفه خـــودداری و 
ـــه مشـــکلی  ـــا هرگون ـــب، ســـرفه ی ـــر ت اگ
در تنفـــس داریـــد، بـــه پزشـــک مراجعـــه 
کنیـــد و ســـابقه ســـفر قبلـــی خـــود را 

بـــه پزشـــک اطـــاع دهیـــد.
ــوم  ــگاه علـ ــتی دانشـ ــاون بهداشـ معـ
پزشـــکی جیرفـــت ادامـــه داد: مـــردم 
ــلوغ و  ــز شـ ــور در مراکـ ــا از حضـ فعـ

ــد. ــوداری کننـ ــت خـ پرجمعیـ

ـــند  ـــران نباش ـــت نگ ـــردم خواس وی از م
ـــه  ـــردی توج ـــت ف ـــت بهداش ـــه رعای و ب
کننـــد، از طرفـــی مقابلـــه بـــا حـــوادث 
از کرونـــا  ویـــژه پیشـــگیری  بـــه  و 
ویـــروس جدیـــد، مشـــارکت و بســـیج 
ـــازمان  ـــا، ادارات و س ـــتگاه ه ـــام دس تم

ــد. ــان را می طلبـ ــوب کرمـ ــای جنـ هـ
خیرخـــواه اظهـــار داشـــت: هرگونـــه 
ــراد  ــا افـ ــاره ابتـ ــانی دربـ ــاع رسـ اطـ
ــط  ــط روابـ ــا ویـــروس توسـ ــه کرونـ بـ
عمومـــی وزارت بهداشـــت، درمـــان و 
ــود. ــام می شـ ــکی اعـ ــوزش پزشـ آمـ

دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی جیرفـــت 
مســـتقل از مرکـــز اســـتان، هفـــت 
بـــا  را  شهرســـتان جنوبـــی کرمـــان 
جمعیـــت یـــک میلیـــون نفـــر تحـــت 

دارد. پوشـــش 

نماینـده مـردم جیرفـت و عنبرآبـاد در مجلـس 
بـا انتقـاد از نحـوه اطـاع رسـانی در خصـوص 
میـزان شـیوع کرونا، از وزارت بهداشـت خواسـت 
ایـن  شـیوع  وضعیـت  از  دقیقـی  تـا گـزارش 
ویـروس بـه مـردم ارائـه کند.یحیـی کمالی پـور 
گفـت: وضعیت اطاع رسـانی در خصوص میزان 
شـیوع ویـروس کرونـا و اقدامـات مسـئوالن و 
متولیـان امر بـرای مقابله با این ویـروس نوپدید 
و خطرنـاک بسـیار ضعیـف اسـت.او افـزود: در 
حـال حاضـر بـرای مقابلـه بـا شـیوع ویـروس 
کرونا دانشـگاه ها و مدارس برخی از اسـتان های 
کشور تعطیل شـده اسـت.او اضاقه کرد:در برخی 
اسـتان ها نیـز اقدامـات دیگـری صـورت گرفتـه 
کـه نشـان دهنده بی برنامه گـی اسـت.نارضایتی  
مـردم در خصـوص نحـوه توزیع اقام پزشـکی و 
بهداشـتی در کشـور | اطـاع دقیقـی از وضعیـت 

شـیوع کرونـا وجود نـدارد

نماینـده مـردم جیرفـت و عنبرآبـاد در مجلـس 
شـورای اسـامی با انتقـاد از نحوه اطاع رسـانی 
در خصـوص شـیوع ویـروس کرونـا در کشـور، 
تصریـح کـرد: در حـال حاضـر اطـاع دقیقـی از 

وضعیـت شـیوع کرونـا در کشـور وجـود نـدارد.
او اضافـه کـرد: اخیـرا مسـافرانی از مقصـد ایران 
بـه لبنان و کانادا سـفر کردند که  مشـخص شـد 

مبتا بـه کرونـا بودند.
او افزود: از طرفی نارضایتی های بسـیاری هم در 
خصوص نحوه توزیع اقام پزشـکی، بهداشـتی و 

آزمایشگاهی وجود دارد.

ضرورت آزمایش زندانیان برای 
جلوگیری از شیوع کرونا در زندان ها

 وی در خصـوص احتمال شـیوع ویـروس کرونا 
تراکـم  دلیـل  بـه  زندان هـا  زندان هـا گفـت:  در 
جمعیتـی بـاال نیازمنـد اقدامـات جـدی بـرای 

جلوگیـری از ورود ویـروس کرونـا هسـتند.

او افـزود: از ایـن رو بایـد از زندانیـان تسـت و 
آزمایـش کاملـی گرفته شـده و افراد مشـکوک را 
قرنطینـه کننـد و تـا زمان اعـام جـواب آزمایش 
بـه بند ها عمومی منتقل نشـوند.کمالی پور گفت: 
ویـروس کرونـا دوران نهفتگـی داشـته و زمـان 
می بـرد تا عائم خودش را نشـان بدهد. بنابراین 
بایـد بـا اقدامـت فـوری مانع شـیوع بیمـاری در 
زندان هـا شـویم.او تاکیـد کـرد: در شـرایط فعلی 
آزمایـش و قرنطینه افراد مشـکوک تنهـا راه  قوه 

قضاییه اسـت.

مردم به دلیل اطالع رسانی نامناسب 
از شیوع کرونا سردرگم هستند

و  قضایـی  کمیسـیون  رئیسـه  هیـات  عضـو 
حقوقـی مجلـس شـورای اسـامی، بـا تاکیـد 
بـر اینکـه نگرانـی ما نـه تنهـا زندان هـا بلکه کل 
جامعـه اسـت، تصریـح کـرد: در حـال حاضـر 
و  نامناسـب  رسـانی  اطـاع  دلیـل  بـه  مـردم 
ضعیـف نگـران و سـردرگم هسـتند.او افـزود: 
بنابـر ایـن از وزارت بهداشـت می خواهیـم کـه 
هرچـه سـریع تر گـزارش تیـم بررسـی کرونـا را 
بـه مـردم اطـاع دهـد.او گفـت: اعـام شـده 
وضعیـت شـیوع ویـروس کرونا از نقطه سـفید 
بـه نقطه زرد رسـیده اسـت، بنابر این مسـئوالن 
و متولیـان بایـد ایـن موضـوع را بـرای مـردم 
تشـریح کننـد کـه آیـا وضعیـت زرد مربـوط بـه 
کل کشـور بـوده ویـا تنهـا برخـی از اسـتان ها 

درگیـر هسـتند.

مقابله با شیوع کرونا بدون تعطیلی 
ادارات امکان پذیر نیست

 کمالی پـور افـزود: در حـال حاضـر مـدارس و 
تعطیـل شـده  اسـتان ها  از  برخـی  دانشـگاه ها 
امـا هنـوز اداره هـا دایـر اسـت و پـدر و مادرهـا در 
مکان هـای عمومـی رفـت و آمد دارنـد و  ممکن 
اسـت بیمـار شـده و خانـواده را تحـت تاثیـر قرار 
بدهـد.او گفـت: بنابرایـن بایـد بدانیـم چـه کاری 
انجـام می دهیـم. اگـر کرونـا تا این حـد اپیدمی 
شـده کـه امـکان کنتـرل آن وجـود نـدارد بایـد 
تدبیـر ویژه ای اندیشـیده شـود.این نماینده مردم 
بـا اشـاره به جلسـه علنـی روز دوشـنبه مجلس 
شـورای اسـامی، اظهـار کـرد: فردا جلسـه علنی 
بـرای بررسـی کلیـات  مجلـس در دو شـیفت 
الیحـه بودجـه 99 تشـکیل شـده و نماینـدگان 
مردم از تمامی اسـتان های کشـور به همراه 1400 
کارمنـد در یـک محـل جمـع می شـوند.او افزود: 
بـا توجـه به اینکـه نماینـدگان در زمـان انتخابات 
ماقات هـای زیـادی داشـتند ممکـن اسـت بـه 
کرونـا مبتا شـده باشـند، چـرا که ابتـا دو نفر از 
نامزدهـا منتخب مردم در اسـتان گیـان به کرونا 
نیز تایید شده اسـت.وی ادامه داد: بنده معتقدم 
بـرای جلسـه علنی مجلـس در روز دوشـنبه باید 
تدابیری اندیشـیده شود و نمایندگان قبل از ورود 
و بـه مجلـس تسـت داده و سـپس در جلسـه 
حاضر شـوند، در غیر این صورت سـرایت بیماری 

بـه دیگر نماینـدگان اجتنـاب ناپذیر اسـت.

اختصاص ۲ بیمارستان جنوب کرمان 

برای بستری افراد مشکوک به کرونا
مقابله با کرونا بدون تعطیلی 

ادارات امکان پذیر نیست
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جنــوب اســتان کشــتارگاه صنعتــی طیــور نــدارد ایــن 
ــن  ــذ وط ــز کاغ ــن نی ــش از ای ــه پی ــت ک ــی اس موضوع
ــری از  ــوز خب ــفانه هن ــا متاس ــت، ام ــه اس ــه آن پرداخت ب
ــوب  ــی جن ــه وســعت باالی ــا توجــه ب کشــتارگاه نیســت ب
ــه نظــر مــی آیــد ایــن موضــوع اهمیــت باالیــی  اســتان ب
ــان  ــوب در هم ــده جن ــد ش ــرغ تولی ــه م ــد ک ــته باش داش
ــن  ــه ای ــد ب ــی بای ــود. از طرف ــع ش ــتار و توزی ــه کش منطق
ــن هــای مصرفــی،  ــه پروتئی ــه توجــه داشــت کــه بقی نکت
ــد  ــن چن ــه در ای ــادی را ک ــت زی ــش قیم ــل افزای ــه دلی ب
ــواده هــای  ــا از ســبد کاالی خان ــد تقریب ــه کردن مــاه تجرب
ــه  ــش ب ــن گرای ــد و ای ــده ان ــذف ش ــط ح ــر متوس قش
ــه  ــن ب ــه تامی ــاز ب ــرد و نی ــی ب ــر م ــرغ را باالت ــرف م مص
ــتر  ــز بیش ــر را نی ــت ت ــا کیفی ــرغ ب ــدازه م ــه ان ــع و ب موق
ــر کل اداره دام پزشــکی  ــد.  احمــدی مدی ــی ده نشــان م
ــرغ  ــی م ــتارگاه صنعت ــود کش ــورد نب ــتان در م ــوب اس جن
در جنــوب اســتان  بــه کاغــذ وطــن گفــت: ایــن موضــوع 
ــد  ــه بای ــدن اســت البت ــت و مع ــه بخــش صنع ــوط ب مرب
متقاضــی بخــش خصوصــی  وجــود داشــته باشــد  و 
ــان هســتم، کســی متقاضــی  ــن لحظــه کــه در جری ــا ای ت
ــرده  ــاخت نک ــه س ــروع ب ــتارگاهی ش ــی کش ــوده و حت نب
ــتارگاه  ــن کش ــرای ای ــد ب ــکی بای ــا در دام پزش ــت. م اس

هــا، پروانــه بهداشــتی صــادر کنیــم کــه هــر زمانــی 
متقاضــی وجــود داشــته باشــد بــا کمتریــن زمــان ممکــن 
ــا در  ــادآور شــد: م ــدی ی ــا هســتیم.  احم ــت آنه در خدم

مجموعــه تخصصــی و دام پزشــکی همیشــه ایــن موضــوع 
جــزء درخواســت هایمــان بــوده اســت  چــه  از مســووالنی 
کــه در اســتان صاحــب نفــوذ بــوده انــد  و چــه  از معیــن 
ــرده  ــرح ک ــورد را مط ــن م ــه ای ــادی. همیش ــای اقتص ه

ایــم. مدیــر کل دامپزشــکی اســتان در مــورد رونــد فعلــی 
ــوب  ــه جن ــرغ در منطق ــت: م ــوب گف ــرغ در جن ــتار م کش
تولیــد مــی شــود و مــا در دامپزشــکی بــرای نزدیــک تــری 
ــا را  ــرغ ه ــه  م ــم ک ــی دهی ــل م ــی حم ــتارگاه، گواه کش
ــه  ــوری در منطق ــتارگاه طی ــر کش ــد و اگ ــا  ببرن ــه آنج ب
ــای  ــتیم.مرغ ه ــی فرس ــتارگاه م ــه آن کش ــا ب ــد م باش
تولیــد شــده در مــرغ داری هــای جنــوب اســتان بــه طــور 
معمــول بــه شهرســتان بــم و کرمــان  فرســتاده مــی شــود 
ــدی در  ــرغ تولی ــه م ــم ک ــارت داری ــا نظ ــورت م . در هرص
ــر  ــورد تاثی داخــل کشــتارگاه کشــتار شــود. احمــدی در م
نزدیکــی کشــتارگاه بــر کیفیــت گوشــت تولیــد شــده، 
گفــت: ایــن طــی کــردن فاصلــه امــکان دارد یــک ضریبــی 
در کیفیــت پروتئیــن تولیــد شــده، تاثیــر دا شــته باشــد بــه 
ــه  ــا تلفــات در فاصل ــال احتمــال کاهــش وزن وی طــور مث
طــی شــده وجــود دارد، امــا بیشــترین تاثیــر بــر کیفیــت 
پروتئیــن را خــط کشــتارگاه  دارد کــه در کشــتارگاه هــای 
صنعتــی ایــن خــط کشــتار اســتاندارد ســازی مــی شــود.

 کیفیت مرغ تولیدی در همه اســتان 
یکسان است

ــی  ــد باالی ــور تولی ــرغ در کش ــری تولیدم ــه احم ــه گفت  ب
ــه  ــم ب ــاورزی ه ــاد کش ــتیبانی جه ــرکت پش ــت و ش اس
مــوازات تولیــد در کشــور بــرای بحــران هایــی کــه امــکان 
ــد، در  ــی کن ــره ســازی م ــد ذخی ــش بیای ــازار پی دارد در ب
نتیجــه نگرانــی ای وجــود نــدارد. احمــدی معتقــد اســت 
ــتان  ــف اس ــای مختل ــدی در جاه ــرغ تولی ــت م ــه کیفی ک
تفاوتــی نداشــته و مرتبــا هــر کشــتارگاه توســط دام 
ــک و  ــی بیوتی ــرف آنت ــر مص ــم از نظ ــتان ه ــکی اس پزش
هــم واکســن هــا کنتــرل مــی شــود.مدیر کل دام پزشــکی 
جنــوب گفــت: ســازمان دام پزشــکی قصــد دارد بــا گریــد 
ــا اجرایــی شــدن   بنــدی، کیفیــت مــرغ  را ارتقابدهــد و  ب
ــا  ــتارگاه ه ــد کش ــط تولی ــاس خ ــر اس ــه ب ــرح  ک ــن ط ای
اســت مــرغ بــا کیفیــت بیشــتری در اختیــار مــردم  قــرار 
مــی گیــرد. از احمــدی در مــورد تولیــد مــرغ ســبز در جنوب 
اســتان پرســیدیم، احمــدی گفــت:  ســازمان دام پزشــکی 
خیلــی وقــت اســت کــه تولیــد مــرغ ســبز  متوقــف  کــرده 
ــد شــده از لحــاظ  ــون همــه مــرغ هــای تولی اســت و اکن
ــور  ــه ط ــک شــبیه هــم هســتند، و ب ــی بیوتی مصــرف آنت
ــم  ــتار و ه ــل از کش ــا و قب ــرغ داری ه ــم در م ــب ه مرت

در کشــتارگاه هــا و در خــط تولیــد ایــن مــورد چــک مــی 
شــود ،  و فقــط گریــد بنــدی کشــتار گاه هــا  مطرح اســت، 
ــر  ــدی هــم تغیی ــرار اســت  نحــو بســته بن ــن ق هــم چنی
کنــد کــه از ســال آینــده بــه طــور کامــل اجــرا مــی شــود.

2 مورد صدور مجوز کشــتارگاه صنعتی 
به سرانجام نرسید

ــن  ــورد ای ــوب در م ــت جن ــازمان ثب ــس س ــی ریی مروج
ــا اقدامــی بــرای احــداث کشــتارگاه صنعتــی  نکتــه کــه آی

ــه کاغــذ وطــن  ــوب اســتان، شــده اســت،  ب ــور در جن طی
ــی  ــتارگاه صنعت ــوز کش ــا مج ــش م ــال پی ــد س گفت:چن
ــذب  ــم ج ــذارش ه ــرمایه گ ــم و س ــادر کردی ــور را ص طی
شــد امــا چــون نتوانســتیم زمیــن محــل اجــرای طــرح را 

واگــذار کنیــم ایــن طــرح اجــرا نشــد.مروجی دلیــل 
در  نشــدن طــرح کشــتارگاه صنعتــی طیــور  اجرایــی 
جنــوب را نبــود ســرمایه گــذار دانســته و گفــت:  در جنــوب 
ــودن مــرغ داری هــا ایــن طــرح   ــه دلیــل کــم ب اســتان ب

ــادی  ــای زی ــرغ داری ه ــوب م ــت: در جن ــدارد.وی گف را ن
نداریــم و اگــر بخواهــد کشــتارگاه راه بیندازیــم، بایــد 
مــرغ را از جــای دیگــر آورده و کشــتار کنــد در هــر صــورت 
مذاکــرات متعــددی بــا ســرمایه گــذاران مختلفــی صــورت 
گرفــت و منجــر بــه صــدور مجــوز شــد.  در ســال93 
جیرفــت  در  ســرمایه گــذار  یــک  بــرای  مجــوز  یــک 
ــد  ــرو ش ــکل روب ــا مش ــذاری آب ب ــد و  در واگ ــادر ش ص
ــذار  ــرمایه گ ــم  و س ــام دهی ــروژه را انج ــتیم پ و نتوانس
ــادر  ــوب ص ــم در رودبارجن ــوز ه ــک مج ــراف داد، ی انص
شــد کــه آن هــم در حــال صــدور اســتعامات بــرای 
ــذار انصــراف داد. ــه ســرمایه گ ــم ک ــن بودی ــذاری زمی واگ

اهداف احداث کشتارگاه های صنعتی طیور
 برخــی از اهــداف احــداث کشــتارگاه هــای صنعتــی 
ــن گوشــت و رســانیدن  ــه شــرح زی اســت، تأمی ــور ب طی
ــتی و  ــورت بهداش ــه ص ــی ب ــات خوراک ــایر متفرق آن و س
ــت  ــه دس ــام ب ــدس اس ــرع مق ــن ش ــا موازی ــق ب مطاب
ــره دهــی  ــا به مردم.ایجــاد یــک مجموعــه صنعتــی کــه ب
ــن کند.ایجــاد  ــه کار خــود را تضمی ــد ادام ــه بتوان ــل ک کام
ــای در  ــه مفقوده ــًا حلق ــه عم ــی ک ــع صنعت ــک مجتم ی
راه رشــد دامــداری کشــور بخصــوص مناطــق دامخیــز 
ــوان  ــه عن ــن مناطــق ب ــا در ای باشــد. ایجــاد کشــتارگاه ه
ــری آر ضــرر  ــر در حــذف واســطه هــا و جلوگی عامــل مؤث
و زیــان ناشــی از خســارت وارده بــه دامــدار در اثــر حمــل 
ــه  ــی دور و کمــک شــایانی ب ــز جمعیت ــه مراک ــده ب دام زن
ــی  ــه می نماید.اشــتغال زای ــر منطق ــروری ه اقتصــاد دامپ
ــط  ــت ضواب ــن دولتی.رعای ــع پایی ــاد صنای ــق ایج از طری
ــتاندارهای  ــط و اس ــع ذیرب ــس در مراج ــتی منعک بهداش
موجود.ایجــاد ثبــات در بــازار مربوطــه و گســترش صنایــع 
مرتبــط نظیــر دامــداری، دامپــروری و تولیــد علوفــه.

بــاال بــردن ظرفیــت تولید.تبدیــل ضایعــات خــون، چربــی 
ــرف و  ــل مص ــای قاب ــرآورده ه ــه ف ــات ب ــر ضایع و دیگ
ــه  ــت ب ــت.نگهداری گوش ــط زیس ــی محی ــش آلودگ کاه
شــیوه مناســب، بــا بهــره گیــری از تجهیــزات بســته بنــدی 
ــات ســردخانه ای.تکمیــل زنجیــره تولیــد گوشــت  و امکان
ــت  ــه دس ــز و ب ــتار متمرک ــه خودکفایی.کش ــیدن ب و رس
آوردن آمــار دقیــق جهــت برنامــه ریــزی هــای آتی،همــه 
ایــن اهــداف در راســتای ایــن موضــوع هســتند کــه 
پروتئیــن بهتــری در اختیــار مصــرف کننــدگان قــرار بگیــرد.

 به گفته احمری تولیدمرغ در کشور تولید باالیی است 
و شرکت پشتیبانی جهاد کشاورزی هم به موازات 

تولید در کشور برای بحران هایی که امکان دارد در بازار 
پیش بیاید ذخیره سازی می کند، در نتیجه نگرانی 

ای وجود ندارد. احمدی معتقد است که کیفیت مرغ 
تولیدی در جاهای مختلف استان تفاوتی نداشته 

و مرتبا هر کشتارگاه توسط دام پزشکی استان هم 
از نظر مصرف آنتی بیوتیک و هم واکسن ها کنترل 

می شود.مدیر کل دام پزشکی جنوب گفت: سازمان 
دام پزشکی قصد دارد با گرید بندی، کیفیت مرغ  را 
ارتقابدهد و  با اجرایی شدن  این طرح  که بر اساس 
خط تولید کشتارگاه ها است مرغ با کیفیت بیشتری 

در اختیار مردم  قرار می گیرد. از احمدی در مورد 
تولید مرغ سبز در جنوب استان پرسیدیم، احمدی 

گفت:  سازمان دام پزشکی خیلی وقت است که تولید 
مرغ سبز  متوقف  کرده است و اکنون همه مرغ 

های تولید شده از لحاظ مصرف آنتی بیوتیک شبیه 
هم هستند، و به طور مرتب هم در مرغ داری ها و 
قبل از کشتار و هم در کشتارگاه ها و در خط تولید 

این مورد چک می شود ،  و فقط گرید بندی کشتار 
گاه ها  مطرح است، هم چنین قرار است  نحو بسته 

بندی هم تغییر کند که از سال آینده به طور کامل اجرا 
می شود.

متقاضی سرمایه گذاری برای احداث کشتارگاه صنعتی طیور در جنوب استان وجود ندارد

جنوب استان بدون کشتارگاه طیور 

جنـوب اسـتان کشـتارگاه صنعتـی طیـور نـدارد ایـن موضوعی اسـت کـه پیـش از این نیـز کاغذ وطـن به آن 
پرداخته اسـت، اما متاسـفانه هنوز خبری از کشـتارگاه نیسـت با توجه به وسـعت باالیی جنوب اسـتان به نظر 
مـی آیـد ایـن موضوع اهمیت باالیی داشـته باشـد که مرغ تولید شـده جنوب در همان منطقه کشـتار و توزیع 
شـود. از طرفـی بایـد بـه ایـن نکتـه توجه داشـت که بقیـه پروتئیـن هـای مصرفی، بـه دلیل افزایـش قیمت 
زیـادی را کـه در ایـن چنـد ماه تجربـه کردند تقریبا از سـبد کاالی خانواده های قشـر متوسـط حذف شـده اند 
و ایـن گرایـش بـه مصـرف مـرغ را باالتـر می بـرد و نیاز به تامیـن به موقـع و به اندازه مـرغ با کیفیت تـر را نیز 
بیشـتر نشـان مـی دهـد.  احمدی مدیـر کل اداره دام پزشـکی جنوب اسـتان در مـورد نبود کشـتارگاه صنعتی 
مـرغ در جنـوب اسـتان  بـه کاغـذ وطن گفت: این موضـوع مربوط به بخـش صنعت و معدن اسـت البته باید 
متقاضـی بخـش خصوصی  وجود داشـته باشـد  و تا این لحظه که در جریان هسـتم، کسـی متقاضـی نبوده و 

حتی کشـتارگاهی شـروع به سـاخت نکرده است. 

مروجـی رییـس سـازمان ثبت جنـوب در مـورد این 
نکتـه که آیـا اقدامی بـرای احداث کشـتارگاه صنعتی 
طیـور در جنوب اسـتان، شـده اسـت،  بـه کاغذ وطن 
گفت:چنـد سـال پیـش ما مجـوز کشـتارگاه صنعتی 
طیـور را صـادر کردیـم و سـرمایه گـذارش هـم جذب 
شـد اما چـون نتوانسـتیم زمیـن محل اجـرای طرح 
را واگـذار کنیـم ایـن طرح اجـرا نشـد.مروجی دلیل 
اجرایـی نشـدن طـرح کشـتارگاه صنعتـی طیـور در 
جنـوب را نبـود سـرمایه گـذار دانسـته و گفـت:  در 
جنـوب اسـتان بـه دلیـل کـم بـودن مـرغ داری ها 
ایـن طـرح  را نـدارد.وی گفـت: در جنوب مـرغ داری 
هـای زیـادی نداریـم و اگـر بخواهـد کشـتارگاه راه 
بیندازیم، باید مرغ را از جای دیگر آورده و کشـتار کند 
در هـر صـورت مذاکـرات متعـددی با سـرمایه گذاران 
مختلفـی صـورت گرفت و منجـر به صدور مجوز شـد.  

  نجمه سعیدی
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن

سنا
 ای

س:
عک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
139860319008002506 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه 
ثبـت ملک زرند تصرفـات مالکانه بامعارض متقاضی آقـای رمضان تهامی پور 
زرنـدی فرزنـد اکبر به شـماره شناسـنامه 5 صـادره از زرند در یک بـاب خانه به 
مسـاحت366/22مترمربع از پـاک 7561 اصلـی واقـع در زرنـد خیابان فاضل 
کوچـه 5 خریداری از مالک رسـمی آقای مجتبی حکمت محرز گردیده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی 
شـود در صورتی که اشـخاص نسبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی به مـدت دو ماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 
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حصر وراثت 
احترامـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی خواهـان محسـن چتر 
سـیمابه  بـه خواسـته حصروراثـت توضیـح داده شـادروان طاهـره 
برزیگرفرزند جان احمد به شـماره  شناسـنامه 36 در تاریخ  1398/11/01  فوت 

نمـوده ووارث حیـن فوق عبارتنـد از :
1-خانم روزی نعمتی فرزند چراغ   شـماره شناسـنامه 238متولد 1345/12/02 

شمسی شـماره ملی 5369428743)مادر متوفی (                   
2-جـان احمـد برزیگرفرزند حسـین بشناسـنامه شـماره 757صـادره از رودبار 

جنـوب متولـد 1347شمسـی شـماره ملـی 6069702840)پـدر متوفی (
شناسـنامه  شـماره  بـه  محسـن  فرزنـد  چترسـیمابه  یسـنا  خانـم    -3
 ) متوفـی  )دختـر  1390شمسـی  متولـد  رودبارکهنـج  از  5360606924صـادره 
شناسـنامه  شـماره  بـه  محسـن  فرزنـد  چترسـیمابه  زهـرا  4-خانـم 
5360811919صـادره از رودبـار جنـوب متولـد 1397شمسـی )دختـر متوفـی ( 
شـماره  بشناسـنامه  چـراغ  فرزنـد  سـیمابه  چتـر  محسـن  5-اقـای   
3150165466صادره از کهنوج متولد سـال 1368شمسـی )همسـر متوفی( 
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیـر االنتشـار محلـی آگهـی میشـود 
چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامه ازمتوفی نزد اشـخاص باشـد 
یـک مـاه از نشـر آگهـی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صادر خواهد شـد .
 رئیس شوراحل اختالف –حسین کوهستانی –م الف :۸3۵

آگهی فقدان سند مالکیت 
چـون خانـم نگیـن رنجبـر مالک شـش دانگ پـاک 2331 
فرعـی از 579 اصلـی واقـع در بخـش 45 کرمـان بـا ارائـه 
دو بـرگ شـهادت شـهود تصدیـق شـده ادعـا واعـام نموده اصل سـند 
مالکیـت پـاک اخيـر الذكـر کـه قبـا ذیل ثبـت صفحـه 100دفتـر200- 
امـاک محلـی جیرفـت صـادر وتسـليم شـده اسـت بعلـت جابجـای 
مفقـود گردیـده از ایـن اداره تقاضـای صـدور سـند مالکیـت المثنـی 
پـاک فـوق را نمـوده لـذا بنا به درخواسـت نامبرده و برحسـب دسـتور 
تبصـره یـک مـاده 120 آییـن نامـه - قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبت 
آگهـی میگـردد تـا چنانچه شـخص یـا اشـخاصی مدعی انجـام معامله 
نسـبت بـه ملـک مرقـوم و یـا وجـود اصـل سـند مالکیـت مـورد ادعـا 
نـزد خـود مـی باشـند از تاریـخ انتشـار آگهی )یـک نوبت اسـت( ظرف 
مـدت 10روز مراتـب را بـا ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه 
كتبـا بـه اداره ثبـت اسـناد و امـاک شهرسـتان جیرفـت اعـام نماینـد 
بدیهـی اسـت پس از انقضـای مهلت مقـرر در آگهـی )10روز( هیچگونه 
ادعایـی از هیچکـس مسـموع نخواهـد بـود و ایـن اداره وفـق ضوابط و 
مقـررات نسـبت بـه صـدور سـند مالكيـت المثنـی بنـام مالـک اقـدام 

نمود. خواهـد 
جواد فاریابی-رئیس اداره ثبت اسناد شهرستان جیرفت م الف7۰۹

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
139860319008002481 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانم فاطمـه کردی 
کریـم آبـادی فرزنـد درویـش بـه شـماره شناسـنامه 3 در یـک بـاب خانـه بـه 
مسـاحت 221/68مترمربـع از پـاک 2417 اصلـی واقـع در زرنـد مهـدی آبـاد 
کوچـه شـهدای دانشـجو 9 خریـداری از مالـک رسـمی آقـای اکبر محمـودزاده 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصله 
15روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف 
مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول 
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پلمب 20 حلقه چاه آب کشاورزي 
غیر مجاز در شهرستان جیرفت

آخرین وضعیت تامین میوه شب عید در کرمان؛ 
جنوب کرمان معین تامین پرتقال کشور انتخاب شد

ــه  ــب 20حلق ــت از پلم ــی جیرف ــده انتظام  فرمان
چــاه آب غیــر مجــاز کشــاورزی در این شهرســتان 

خبــر داد.
ــریح  ــی "   در تش ــد رضای ــا محم ــرهنگ " رض س
ــی  ــی مبن ــت گزارش ــا دریاف ــت: ب ــر گف ــن خب ای
بنــد ســراجی  در محلــه  افــرادی  اینکــه  بــر 
ــاه و  ــر چ ــه حف ــدام ب ــه اق ــورت مخفیان ــه ص ب
ــی مــی  ــر زمین برداشــت غیرمجــاز  آب هــای زی
ــری 12  ــی از کانت ــم های ــه تی ــد ، بافاصل نماین
ــوران  ــی ازمام ــکاری تیم ــا هم ــتی ب ــهید بهش ش
آب منطقــه ای بــرای بررســی موضــوع وارد عمــل 

ــدند. ش
ــا توجــه  ایــن مقــام انتظامــی افــزود: مامــوران ب

بــه اهمیــت موضــوع و بحــران آب در منطقــه 
ــی، محــل  پــس از یــک ســری تحقیقــات میدان
ایــن چــاه هــای غیرمجــاز در زمیــن هــای اطــراف 
ــایی  ــراجی را شناس ــد س ــع در بن ــتان واق شهرس
بیــان  بــا  جیرفــت  انتظامــی  کردند.فرمانــده 
ــی  ــام قضای ــا مق ــی ب ــس از هماهنگ ــه : پ اینک
ــداد 20  ــه ای تع ــوران آب منطق ــکاری مام و هم
ــپ  ــاز پلم ــر مج ــاورزی غی ــاه آب کش ــه چ حلق
شــد، افــزود: تخریــب و پــر كــردن اینگونــه چــاه 
ــفره  ــدن س ــك ش ــگیری از خش ــرای پیش ــا ب ه
هــای آب زیــر زمینــی و جلوگیــری از بحــران آب 
صــورت پذیرفتــه اســت و در بخــش هــای دیگــر 

ــت. ــد داش ــه خواه ــز ادام ــتان نی شهرس

ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــوب کرم ــت جن ــرکل صنع مدی
ــال  ــن پرتق ــن تامی ــوان معی ــتان به عن ــوب اس جن
کشــور انتخــاب شــده اســت گفــت: ایــن اقــدام بــه 
ــد. ــوب اســتان کرمــان کمــک می کن کشــاورزان جن

ــلم  ــان، مس ــنیم از کرم ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
مروجی فــرد صبــح امــروز در جلســه ســتاد تنظیــم 
بــازار اســتان کرمــان کــه بــا حضــور فدائــی اســتاندار 
ــتانداری  ــم)ص( اس ــر اعظ ــالن پیامب ــان در س کرم
کرمــان برگــزار شــد بــا بیــان اینکــه میــوه شــب عیــد 
در جنــوب اســتان در حــال ذخیره ســازی اســت 
اظهــار داشــت: در تأمیــن ســیب درختــی هیــچ 

ــم. ــکلی نداری مش
وی بــا بیــان اینکــه جنــوب اســتان کرمــان به عنــوان 
ــن  ــاب و تعیی ــور انتخ ــال کش ــن پرتق ــن تأمی معی
شــده اســت گفــت: ایــن کار اقــدام ارزشــمندی 
اســت و بــه کشــاورزان جنــوب اســتان کرمــان کمــک 

می کنــد.
مدیــرکل صنعــت، معــدن و تجــارت جنــوب اســتان 
کرمــان بــا عنــوان اینکــه 3 هــزار و 800 تــن قــرارداد 
فــروش تاکنــون بســته شــده اســت افــزود: در حــال 
ــمال  ــرای ش ــد ب ــب عی ــال ش ــن پرتق ــر 80 ت حاض
ــن  ــت. در ای ــده اس ــن ش ــز تأمی ــان نی ــتان کرم اس
جلســه مهــدی حســینی نژاد مدیــرکل صنعــت، 

ــان  ــا بی ــان ب ــدن و تجــارت شــمال اســتان کرم مع
ــب  ــرای ش ــه ب ــی ک ــیب درخت ــن س ــه از700 ت اینک
ــن  ــون 610 ت ــا کن ــان ت ــتان کرم ــمال اس ــد در ش عی
ــت:  ــار داش ــت اظه ــده اس ــتان ش ــل و وارد اس حم
براســاس تجربیــات ســال های گذشــته بیــن 600 تــا 
650 تــن ســیب درختــی بــرای ایــام عیــد در شــمال 

ــد. ــت می کن ــان کفای ــتان کرم اس
وی بــا عنــوان اینکــه تــا کنــون 80 تــن پرتقــال 
بــرای تنظیــم بــازار میــوه شــب عیــد وارد در انبارهــا 
ــمال  ــال ش ــه پرتق ــت: بقی ــت گف ــده اس ــره ش ذخی
ــده  ــه این ــن از هفت ــا هــزار و 400 ت اســتان کرمــان ت

وارد اســتان کرمــان می شــود.
حســینی نژاد بــا بیــان اینکــه از زمــان افزایــش 
مــورد   108 و  هــزار  تاکنــون 23  بنزیــن  قیمــت 
بازرســی از واحدهــای صنفــی انجــام شــده افــزود: 
بــرای کنتــرل و نظــارت بــازار در ایــام عیــد نــوروز یک 
ــارراه  ــدان مشــتاق و یــک مرکــز در چه مرکــز در می
ــرل قیمت هــا در نظــر  ــرای نظــارت و کنت ــی ب باغ مل
گرفتــه شــده اســت.محمدعلی دهقــان معــاون امــور 
ــن جلســه  ــر در ای ــان نی اقتصــادی اســتانداری کرم
بــا اشــاره بــه اینکــه مــرغ بــاالی دو کیلــو و 200 گــرم 
از نظــر بهداشــتی غیراســتاندارد اســت گفــت: عرضــه 

ــوع اســت. ــازار کرمــان ممن آن در ب
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خالصه استانداردهاي ملي پر کاربرد
آب لیمو ترش

 با استاندارد ملی ایران به شماره 117 

آب لیمـو تـرش طبیعی فـرآورده های اسـت تخمیر 
نشـده ولـی قابل تخمیـر که با روش هـای مکانیکی 
از میـوه تـازه، رسـیده و سـالم لیمـو ترش به دسـت 
نظـر ظاهـری  از  بایـد  تـرش  لیمـو  آب  آیـد.  مـی 
یکنواخـت بـوده و ذرات گوشـت میـوه مـی توانـد به 
صـورت معلق یا ته نشـین شـده در آن وجود داشـته 
باشـند. میزان گوشـت میوه در آب لیمـو ترش، نباید 
از 5 درصـد بیشـتر باشـد. رنـگ طبیعـی آب لیمـو 
تـرش از زرد کمرنـگ تـا زرد کهربایـی متغیـر اسـت. 
آب لیمـو تـرش بایـد دارای بوی طبیعـی لیمو ترش 
بـوده و عـاری از هـر گونه بـوی خارجی، کپـک زدگی 
و گندیدگـی باشـد. همچنیـن بایـد عـاری از هرگونـه 
طعم نامطلوب اکسیدشـدگی و تلخی شـدید باشـد. 
بایـد عـاری از شـن و خـاک و هـر گونه آفـت زنده یا 
مرده باشـد. فـرآورده باید بدون بقایـای گیاهی مانند 
پوسـت، هسته باشـد اما وجود بافت خوراکی و  قابل 
رویـت در آب لیمـو تـرش مجاز اسـت. آالینـده های 
فلـزی از جمله آرسـنیک، سـرب، مـس، روی و آهن 
بایـد مطابق حدود مجاز درج شـده در این اسـتاندارد 
باشـد. آب لیمـو تـرش بایـد در ظـروف شیشـه ای 
مخصـوص مـواد غذایـی و آشـامیدنی بسـته بنـدی 
شـود. آگاهـی هایـی مثل نـام و نـوع فـرآورده، نام و 
نشـانی تولیـد کننده، شـماره پروانه سـاخت، حجم ، 
سـری سـاخت، تاریخ تولیـد و انقضاء بـه روز و ماه و 
سـال، شـرایط نگهداری، کد ده رقمی اسـتاندارد باید 
بـر روی برچسـب هـر ظـرف حـاوی آب لیمـو ترش 

طبیعـی چاپ شـود.
 

 فرآورده آب معدنی طبیعی
استاندارد ملی "2۴۴1"

آبـی اسـت با دارابـودن اماح معدنی خـاص ، عناصر 
کمیاب و دیگر ترکیبات معدنی مشـخص می شـود.
از منابـع طبیعـی مانند چشـمه ، نقاط حفاری شـده 
از سـفره هـای آب زیرزمینـی بـه دسـت مـی آیـد.
ترکیبـات آن در فصـول مختلف سـال از ثبات نسـبی 

برخـوردار مـی باشـد.در نزدیـک تریـن محـل ممکن 
به سرچشـمه آب ، در شـرایط بهداشـتی خـاص ، در 
ظـروف تمیـز و غیـر قابـل نفـوذ بسـته بندی شـود. 
آب معدنـی طبیعـی بایـد زالل ، بـدون ذرات معلق و 
رسـوب و عـاری از بو و مـزه نامطلوب باشـد.برخاف 
آب آشـامیدنی روش هـای تصفیه محـدود به روش 
هـای تصفیـه فیزیکـی ماننـد هوادهی و اسـتفاده از 
فیلتـر بـوده بـه گونـه ای کـه هیچ گونـه تغییـری در 
ویژگـی هـای فیزکوشـیمیایی و حتـی بیولوژیکی در 

ویژگـی هـای آب معدنـی طبیعـی ایجـاد نگردد.
نکات مهم در خرید و استفاده آب معدنی طبیعی:

از خریـد آب معدنـی هایـی کـه در معرض حـرارت و 
در زیـر نـور آفتاب نگه داری می شـوند و یـا در فریزر 

نگـه داری شـده و منجمد 
می باشـند و نیز تاریخ مصرف آن ها گذشـته اسـت 
، خـودداری نماییـد. این آب بـرای نـوزادان و کودکان 

کمتر از 7 سـال اسـتفاده نشود.
 

رب گوجه فرنگی
استاندارد ملی "      "

فـرآورده ای اسـت کـه از تغلیظ آب گوجـه فرنگی  در 
سیسـتم تحت خا تا رسـیدن به غلظت مناسـب  و 
طـی فرآینـد پاستوریزاسـیون تولیـد می گـردد. برای 
تولیـد ایـن فـرآوده باید ازگوجه فرنگی های سـالم و 
رسـیده اسـتفاده شـود . افزودن هرگونه طعم دهنده 
، رنـگ دهنـده ، قـوام دهنـده ، پایـدار کننـده و مـواد 
نگهدارنـده ممنـوع مـی باشـد . رب گوجـه بایـد در 
بسـته بندیهای سـالم ، بدون بادکردگی ، نشتی ترک 
خوردگـی و زنـگ زدگی عرضه گردد. میـزان نمک در 
رب گوجـه حداکثـر 1.5 درصد می باشـد و غلظت آن 
بـر حسـب درجه بریکـس ) بدون احتسـاب نمک ( 

حداقـل 25 می باشـد . 
 

روغن سرخ کردنی
 با استاندارد ملی ایران به شماره ۴1۵2

روغـن سـرخ کردنـی روغنـی اسـت کـه برای سـرخ 
کـردن در مصـاف خانـواده و همچنیـن در صنایـع 
غذایی اسـتفاده می شـود. این روغن نباید در دمای 

باالتـر از 180 درجـه سلسـیوس اسـتفاده شـود.
ویژگـی هـای کیفی روغن های سـرخ کردنـی خانوار 

و صنایـع غذایی

مزه و بو: عاری از هرگونه بو و مزه تند و غیرطبیعی
وضـع ظاهـری: در دمـای 20-25 درجـه سلسـیوس 

روان باشـد
ویژگـی هـای روغـن دور ریز: بـو و طعـم نامطلوب و 

رنگ غیـر طبیعی
افـزودن هـر نـوع مـواد طعم دهنـده به روغن سـرخ 

کردنی مجاز نیسـت.
نقطه دود روغن چیست؟

نقطـه دود روغـن دمایـی اسـت، کـه در آن دما روغن 
تجزیـه شـده و در نتیجه دود قابل رویتـی ایجاد می 

شود.
آنتی اکسـیدان هـا موجـب افزایش پایـداری روغن 
هـا در برابـر عوامـل اکسیداسـیون زا مـی شـوند. از 
عائـم مشـهود فاسـد شـدن روغـن، تغییـر رنـگ، 
افزایـش غلظـت، )ویسـکوزی شـدن( ایجـاد کف و 

دوده و بـوی نامطبـوع مـی باشـد.
چـه نـوع روغنی را مـی توان برای سـرخ کـردن مواد 

غذایی اسـتفاده نمود؟
ترجیحـا از روغـن هایـی اسـتفاده کنیـد کـه بـر روی 
بـر چسـب ظـروف آن هـا عبارت)بـرای سـرخ کردن 
مناسـب اسـت( درج شـده باشـد. از روغـن هـای 
جامـد کـه حـاوی اسـیدهای چـرب ترانـس پاییـن 
باشـند، نیز می توان برای سـرخ کردن اسـتفاده کرد.
یـادآوری: روغـن اسـتفاده شـده را دوبـاره در ظـرف 
اصلـی برنگردانید. بهتر اسـت از مصرف مجدد روغن 

سـرخ شـده بپرهیزید.
 

کنسرو ماهی تون در روغن 
با شماره استاندارد 2۸7۰

کنسـرو ماهـی تـون در روغـن فـرآورده ای اسـت 
هـای  ماهـی  از  گونـه  چنـد  یـا  یـک  گوشـت  از 
و  سـازی  آمـاده  مراحـل  طـی  از  پـس  تـون کـه 
قصابی)جداسـازی  انجمادزدایـی،  شـامل  تولیـد 
سـر و تخلیـه امعـاء و احشـاء(، شستشـو)با آب 
آشـامیدنی سـرد(، پخـت اولیـه و جداسـازی زوائـد 
گوشتی)مانند:پوست،فلس،استخوان(، درون ظروف 
غیرقابـل نفـوذ مناسـب، پر شـدهو پـس از افـزودن 
نمـک، روغـن و در صورت لزوم سـایر مـوارد، دربندی 
نشـده و بـه منظـور انجـام سـترون تجارتـی تحـت 

فرآینـد حرارتـی قـرار گیـرد.
نکات مهم در خرید کنسرو ماهی تون:

اولیـن نکتـه هنـگام خرید کنسـرو ماهی، بررسـی 
تاریـخ تولیـد و تاریـخ انقضـای قابلیـت مصرف آن 
اسـت. هرگـز کنسـروهای تاریـخ گذشـته، ضربـه 
را خریـداری  آلـوده  و  متـورم  زده،  زنـگ  خـورده، 
نکنیـد. نداشـتن بـوی نامطبـوع حتمـا دلیـل بـر 
سـالم بـودن کنسـرو نیسـت. معموال کنسـروهایی 
که مشـکل داشـته باشـند متورم می شـوند. گاهی 
اوقـات کنسـروهایی کـه محتویـات آن ها اسـیدی 
اسـت بـه فلـز قوطـی کنسـرو واکنـش نشـان می 
دهنـد و گازهـای خاصی تولید می کننـد و در نهایت 
داشـتن  نگـه  تـورم کنسـرو مـی شـوند.  موجـب 
قوطـی کنسـرو در محیـط هـای گـرم نیز مـی تواند 

موجـب تـورم آن شـود.
لزومـی نـدارد کنسـرو را در جـای خیلـی خنک مانند 
یخچـال نگهـداری کنیـد. مهـم این اسـت کـه محل 
نگهـداری آن نوسـان دمایی نداشـته باشـد، زیرا این 
نوسـان سـبب مـی شـود قوطـی کنسـرو بـه نقطـه 
شـبنم برسـد و سـطح قوطـی را رطوبـت بگیـرد. این 
رطوبـت سـبب زنگ زدگی، سـوراخ شـدگی و فسـاد 
محتویـات آن مـی شـود. معمـوال بهترین دمـا برای 
نگـه داری کنسـرو بیـن 20 تـا 25 درجه سلسـیوس 

است.
 

نمک خوراکی یددار 
با استاندارد ملی ایران به شماره 11۹۵

نمـک یددار نمکی اسـت، که طـی فرآیندهای کنترل 
شـده بـه آن ترکیبات یدور یـا یدات پتاسـیم، افزوده 

میگردد.
نمـک خوراکـی یـد دار باید به رنگ سـفید شـفاف تا 
مـات بـوده، بایـد شـور مـزه و عـاری از هر گونـه بوی 

خارجـی و هگونـه مواد خارجی باشـد.
نکات مهم در خرید و استفاده نمک خوراکی یددار: 

نمـک خوراکـی یـددار از نظـر رنـگ، بـو و مـزه هیـچ 
فرقـی بـا نمـک خوراکـی نـدارد و آن را درسـت مانند 

نمـک خوراکـی مصـرف کنید.
بـرای جلوگیری از تخریب یـد در نمک خوراکی یددار 
بایـد آن را در ظـروف در دار بـه طـور سربسـته نگـه 
داری کـرده و از ذخیـره سـازی آن بـه مـدت طوالنـی 
پرهیـز کـرد و هـم چنیـن نبایـد آن را در معـرض نور 
مسـتقیم خورشـید و نـم، قـرار داد. مصـرف روزانـه 
نمـک خوراکـی یددار از بـروز گواتر و سـایر ناهنجاری 
هـای ناشـی از کمبود یـد، مانند: عقـب ماندگی های 
ذهنی و جسـمی، اختال در گفتار و شـنوایی، ناتوانی 
زودرس،  خسـتگی  و  بازدهـی  کاهـش  جسـمی، 
جلوگیـری می کنـد. همه عـوارض کمبود یـد در بدن 
غیـر قابـل درمان، ولیکـن به راحتی قابل پیشـگیری 
اسـت. مصـرف روزانه نمـک خوراکی یـددار، ید مورد 

نیـاز بـدن را تامین مـی کند.
 

همبرگر
 با استاندارد ملی ایران به شماره 23۰۴

همبرگـر از گوشـت قرمز چـرخ کـرده دام های حال 
گوشـت بـه ویـژه گاو و گوسـاله که بـه آن سـایر مواد 
متشـکله مجاز اضافه شـده است تشـکیل می شود.
مکانیکـی  دسـتگاه  وسـیله  بـه  محصـول  ایـن 
مخصـوص در واحدهـای تولیـدی مجـاز، در قالـب 
سـه گـروه از نظـر درصـد گوشـت، تهیـه و در شـرایط 
بهداشـتی مجاز، بسـته بندی و نشـانه گذاری شده و 

بـه صـورت منجمـد عرضـه مـی شـود.
گروه بندی همبرگر:

1-همبرگر با 30% گوشت
ایـن دسـته از همبرگرهـا دارای حداقـل 30 درصـد 
گوشـت قرمـز همـراه با مقادیـر مشـخصی پروتئین 

گیاهـی و سـایر مـواد متشـکله مجـاز مـی باشـد. 
2-همبرگر با 60% تا 74% گوشت

تـا 74 درصـد  دارای 60  از همبرگرهـا  ایـن دسـته 
گوشـت بـدون اسـتفاده از پروتئیـن سـویا و همراه با 

سـایر ترکیبـات مجـاز می باشـد.
3-همبرگر با 75% تا 90% گوشت

ایـن دسـته از همبرگرهـا دارای 75 تـا 95 درصـد 
گوشـت بـدون اسـتفاده از پروتئیـن سـویا و همراه با 

سـایر ترکیبـات مجـاز می باشـد.
 

بخاری گازسوز دودکش دار
 با استاندارد ملی ایران به شماره 122۰-1

بخـاری با انتقال حـرارت جابه جایی- بخاری اسـت 
کـه، بـه منظـور گـرم کـردن یـک اتـاق از راه انتقـال و 
جابـه جا کردن هـوای گرم داخـل آن، طراحی گردیده 
اسـت. ایـن نوع بخاری می تواند در عیـن حال دارای 
انتقـال حـرارت تابشـی نیـز باشـد. بخـاری گازسـوز 
دودکـش دار دارای انـواع مختلفـی اسـت، از جملـه 
بخـاری بـا انتقـال حـرارت جابـه جائـی دارای هیزم 

نما)طـرح شـومینه( و بخـاری جلوباز
نـکات ایمنـی در اسـتفاده از بخاری گازسـوز دودکش 

دار: 
در صورت اسـتفاده از بخاری، پکیج و سـایر تجهیزات 
گرمایشـی کـه بـه هـوا نیـاز دارنـد، بـه منظـور تامین 
هـوای مـورد نیاز احتـراق، از درزبندی تمـام منافذ آن 

جدا خـودداری فرمایید.
یـا  از دودکـش  بایـد توجـه شـود، عـدم اسـتفاده 
اسـتفاده از دودکـش نامناسـب، خطـرات جانـی بـه 
اسـتاندارد  دودکـش  نصـب  بنابرایـن،  دارد.  همـراه 
بـرای بخـاری هـای گازی دودکـش دار، الزامـی می 
باشـد. نصب بخاری باید توسـط نصابان و سـرویس 
کاران مجـاز انجـام گیـرد. کنتـرل دوره ای بـه منظـور 
اطمینـان از مناسـب بـودن شـرایط دودکـش الزامی 
اسـت. حداقـل بایـد سـالی یـک بـار در آغـاز فصـل 
سـرما، کل مسـیر دودکش کنترل شـده و از باز بودن 
مسـیر خـروج دود تـا انتهـای دودکـش اطمینـان 

شـود. حاصل 
 

پوشک بچه 
 با استاندارد ملی ایران به شماره 2۵2۸

نـوزادان  و  اسـتفادة كـودكان  بچـه جهـت  پوشـك 
یكبارمصـرف  فـرآورده  ایـن   . بـه كارگرفته می شـود 
بـوده و بـرای ارتقـاء سـطح بهداشـت فردی كـودكان 
حائـز اهمیـت اسـت. اسـتفاده از پوشـك های آلوده 
بیمـاری   سـرایت  باعـث  می توانـد  غیراسـتاندارد  و 
بـه كـودكان شـود. شـایان ذكراسـت باكتری هـای 
موجـود در پوشـك غیراسـتاندارد، در محیـط گـرم و 
مرطوب رشـد كرده و ضمـن تركیب بـا ادرار، آمونیاك 
تولیـد می كنـد کـه باعـث سـوختگی در پوسـت بچه  

می شـود.
و  معمولـی، كامـل  نـوع  سـه  دارای  بچـه  پوشـك 
شـورتی  می باشـد. پوشـك معمولی مستطیل شـكل 
 بوده و همراه با مشـمع اسـتفاده می شـود. پوشـك 
كامـل دارای چسـب پهلـو و كش دورپا بـوده و بدون 
اسـتفاده از مشمع استفاده  می شـود. پوشک شورتی 
دارای کـش دور کمـر بـوده و بـه صورت شـورت قابل 
اسـتفاده مـی باشـد. پوشـك كامل و برخی پوشـک 
هـای شـورتی بـه دلیـل دارا بـودن پـودر جـاذب در 
مقایسـه با پوشـك معمولی مقـدار بیشـتری از ادرار 

را جـذب مـی نمایند.
برخـی از عیـوب احتمالی ظاهری كـه هنگام مصرف 
انـواع پوشـک بایـد به آنها توجـه نمود به شـرح ذیل 

باشد: می 
ـ پارگی در سطح رویی پوشك

ـ بیرون زدگی الیاف در سطح پوشش رویی
ـ جمع شـدگی، نایكنواختی ، قطع شـدگی ، آثار لكه و 

اجسـام خارجی برروی سـطح پوشك
ـ بازشـدن پـرس در قسـمت پرس شـده پوشـش 

داخلـی وخارجـی
در  موجـود  پوشـك های  تعـداد  مطابقـت  عـدم   -

بسـته بـرروی  اعام شـده  میـزان  بـا  هربسـته 
ـ عـدم درج تاریـخ تولیـد و زمـان انقضـای مصـرف 

شك پو
ـ وجود پارگی در بسـته بندی پوشـك و یا ناقص بودن 

پرس در بسته
 

دستمال کاغذی
 با استاندارد ملی ایران به شماره 627

ایـن محصـول به عنـوان یکـی از تولیدات بهداشـتی 
دارای بسـته بنـدی مقوایـی یا پاسـتیكی بـه منظور 
آلودگی هـای  از  اولیـه و جلوگیـری  حفـظ كیفیـت 
ثانـوی مـی باشـد. اطاعات مـورد نیاز مصـرف كننده 
از جملـه تعـداد و انـدازه دسـتمال، تاریـخ تولیـد و 
انقضـاء، نشـانی و مشـخصات تولیـد کننـده بایـد به 
صـورت پاك نشـدنی بـرروی بسـته بندی درج گـردد. 
بـه  پارگـی  نرمـی، میـزان رطوبـت مناسـب، عـدم 
هنـگام اسـتفاده در حالـت خشـک یا تر، عـدم بوی 
نامطلـوب، خـروج تـك تـك ورق هـای دسـتمال از 
جعبه و شـکل ظاهری مناسـب از جمله مشـخصات 
اسـتاندارد  دسـتمال های كاغـذی  هـای  ویژگـی  و 

می شـود. محسـوب 

 مایـع پـاک کننده اجـاق گاز – ویژگی هـا وروش 
آزمون

استاندارد ملی 6۰71

هـدف از تدویـن ایـن اسـتاندارد تعییـن ویژگـی 
هـا، نمونـه بـرداری ، روش آزمـون، بسـته بنـدی 
و نشـانه گـذاری مایـع پـاک کننده اجـاق گاز می 
باشـد. ایـن فـراورد ه بـرای پـاك كـردن باقـی 
مانـده كربـن، چربیهـای حـرارت دیـده و آلودگی 
خانگـی  گازهـای  اجـاق  سـطوح  دیگـر  هـای 
و صنعتـی كاربـرد دارد و بـه دو دسـته تقسـیم 
مـی شـود . نـوع اول فقـط بـرای سـطوح لعابـی 
اسـتفاده می شـود و نوع دوم برای کلیه سـطوح 
قابل اسـتفاده می باشـد. پاك كننـده های اجاق 
گاز بایـد بـه صـورت یكنواخـت و عـاری از ذرات 
خارجـی باشـند. ایـن پـاك كننـده نبایـد حـاوی 
تركیبـات هیدروكربـن كلـره باشـد. چنانچـه پاك 
كننـده طبـق دسـتورالعمل سـازنده بـه كار رود، 
نبایـد هیـچ گونـه اثـر مشـهودی)از قبیـل مـات 
اسـتفاده  سـطح  روی   ).... كـدری،  شـدگی، 
شـده باقـی بگـذارد. مایـع پـاك كننده اجـاق گاز 
مناسـب  بهداشـتی  بنـدی  بسـته  یـك  در  بایـد 
كـه از نظـر فیزیكـی و شـیمیایی روی محتـوی 
اثـر نداشـته باشـد، بسـته بندی شـود. هشـدار : 
چنانچـه داخـل محفظه اجـاق گاز را بـا هر یك از 
محلولهـای گاز پـاك كـن تمیـز نمـوده ایـد حتما 
قبـل از اسـتفاده محفظـه اجاق گاز را با دسـتمال 

مرطـوب پـاك نمائیـد
 

نوار بهداشتی 
 با استاندارد ملی ایران به شماره  1۸3۰-1

ایـن فـرآورده یك بـار مصرف بوده و بـرای ارتقاء 
حائزاهمیـت  بانـوان  فـردی  بهداشـت  سـطح 
بهداشـتی  موازیـن  رعایـت  عـدم  باشـد.  مـی 
مـواد  از  اسـتفاده  و  فـرآورده  ایـن  تولیـد  در 
عـوارض  احتمـال سـرایت  غیراسـتاندارد  اولیـه 
آورد.  خواهـد  وجـود  بـه  را   بیماری هایـی  و 
نواربهداشـتی دارای انـواع مختلفـی از جمله نوار 
معمولـی، نـوار آناتومیـك،  نواربالدار، نـوار ایرلید 
نوارهـای  می باشـد.  روزانـه  پـد  و   )Air Laid(
معمولـی عمومـًا دارای قیمت ارزان تـری در بازار 
بـوده و دارای قـدرت جـذب كمتـری نسـبت بـه 

می باشـند. نوارهـا  سـایر 

زلزله 5.7ریشتری  بخش قطور استان آذربایجان را لرزاند.
isna.news از صفحه

  در اینستاگرام چه خبر

صنایع

چلنگری

کتاب 
باغ بلور

چلنگـری یعنـی آهنگـری سـبک و محلـی کـه در آن اشـیاء 
سـبک وزنی ماننـد میخ طویلـه، میـخ سـرکج، نیم ذرع بـزازی، 
انبر و سـیخ و سـه پایه ی آهنی، زنجیر و سیخانک، قلم، سنبه، 
منقـل آهنـی، چفت و ریـزه، تملیـک، اسـکنه، مقـار، درفـش ، 

جوالـدوز و امثـال این هـا می سـاختند.

نویسـنده: محسـن مخملباف/بـاغ بلور اسـتعاره از باغی اسـت که هـر دم از آن 
بـری می رسـد. قصـه غصه ها، ناکامی ها و شـکیبایی ها. این کتـاب مجموعه ای 
از متل هـا، مثل هـا، تعبیـرات کنایـی و گفتگـوی شـخصیت پردازی داسـتان 
ماهرانـه و دقیـق به نظر می رسـد. نویسـنده از همان آغاز تک تک شـخصیت ها 
را بـا توجـه بـه نقشـی کـه در وقایع داسـتان ایفا می کننـد، معرفی کرده اسـت.

معرفی 

معرفی  دست کشاورزان جنوب کرمان زیر تیغ 
زیاده خواهی دالالن

 ایـن روزهـا کـه بـوی مطبـوع خیارسـبز در خیابان هـای جنوب 
کرمـان پیچیـده و مسـافران و رهگـذران از عطـر خیـار، سرشـار 
شـده اند، کشـاورزانی بـا دسـت های پینـه بسـته و صورت هایی 
آفتـاب سـوخته، از شـدت ناراحتـی و نگرانـی زانـوی غـم بغـل 
و  وام  اقسـاط  سررسـید  موعـد  زودی  بـه  چراکـه  گرفتنـد 
چک هایـی کـه برای خریـد نهاده های کشـاورزی و اجـاره زمین 
و غیـره کشـیده اند خواهـد رسـید و آنهـا چیـزی جز شـرمندگی 
ندارنـد، امـا ایـن سـریال تلـخ تـا چـه زمانی بایـد ادامه داشـته 
باشـد و باالخره چه موقع، دالل ها سـایه نامیمون خود را از سـر 

کشـاورزان مظلـوم ایـن منطقـه برمی دارنـد.
 80 درصـد اقتصـاد اهالـی ایـن دیـار بر پایه کشـاورزی اسـتوار 
بوده و کشـاورزان این خطه، سـاالنه بیش از چهار و نیم میلیون 
تـن انواع محصوالت کشـاورزی را تولید و روانـه بازارهای داخلی 
و خارجـی می کنند.قطعـا بـا چنیـن تفاسـیری تصـور می شـود 
مـردم منطقـه جنوب کرمـان جزو افراد ثروتمند کشـور هسـتند 
امـا متاسـفانه فقیرتریـن انسـانها در ایـن دیار زندگـی می کنند 
چراکـه ایـن مـردم فقـط کشـاورزی می کننـد و سـود اصلـی و 
حاصـل دست رنجشـان را واسـطه ها و دالل ها بـه جیب می زنند 
و امـروز می بینیـم کـه خیـارکاران ایـن منطقه چگونـه محصول 

خـود را بـه خیابـان می ریزند.
همیـن امـروز قیمـت یک کیلو خیارسـبز مرغوب در بـازار کرمان 
6 هـزار تومـان بـود و ایـن درحالـی اسـت کـه محصـول خیـار 
کشـاورزان جنـوب کرمـان را بـا قیمت هایـی بیـن  700 تـا هـزار 
تومـان خریـداری می کننـد، در شـرایطی کـه اجـاره یـک هکتار 
زمیـن کشـاورزی حـدود 30 میلیـون تومـان اسـت، کشـاورزان 

چگونـه حاصـل دسـترنج خـود را 700 تومـان بفروشـند. 
حـوزه  شماسـت، کارشناسـان  روی  پیـش  گزارشـی کـه  در 
کشـاورزی و فعـاالن اقتصادی بر لزوم برنامه ریـزی برای خرید 
تضمینـی محصـول خیـار و ایجـاد سـاز و کاری مناسـب بـرای 
حـذف واسـطه ها، تقویـت صنایـع فـرآوری، اسـتمرار مذاکـرات 
بازرگانـی و پیـدا کـردن بازارهای جدید و همچنین پیاده سـازی 

طـرح کشـاورزی قـراردادی، تاکیـد کرده انـد.
لزوم خرید تضمینی محصول خیار سبز

مدیرعامـل و رییـس هیـات مدیـره شـرکت کارگـزاری توسـعه 
کشـاورزی ایران با اشـاره به مشـکات خیارکاران جنوب کرمانی 
گفـت: دولـت می تواند خریـد حمایتی خـود را از محصول خیار 
سـبز انجـام دهـد و ایـن محصـوالت را از طریـق بـورس کاال بـه 
فـروش برساند.محسـن رئیسـی نژاد افـزود: دولـت پـس از 
فـروش محصـوالت در بورس می تواند هزینـه خرید تضمینی را 
بـه کشـاورزان خیـارکار پرداخت کند تا شـاهد کاهـش ضرر این 

قشـر زحمت کش باشـیم.
وی افـزود: کشـورهای توسـعه یافته، کشـاورزی قـراردادی را بـه 
عنـوان راهبـردی بـرای پیشـرفت کشـاورزی معرفـی می کنند.

عرضـه  زنجیـره  کوتاه سـازی  واسـطه ها،  حـذف  رئیسـی نژاد 
)ارزش( محصوالت کشـاورزی، کاهش ریسک تامین محصول 
از جانـب خریـدار، کاهـش ریسـک بازاریابی از سـوی کشـاورز، 
انتقـال تکنولـوژی و افزایش بازدهی و درآمد کشـاورز را از جمله 

مزایـای کشـاورزی قـراردادی عنـوان کرد.

ایجاد پارک ُلجستیک کشاورزی چاره رفع مشکالت کشاورزان
مدیرعامـل شـرکت کارگـزاری توسـعه کشـاورزی ایـران چـاره 
رفـع مشـکات کشـاورزان جنـوب کرمانـی را ایجـاد و راه اندازی 
پارک ُلجسـتیک کشـاورزی برشـمرد و گفـت: با راه انـدازی این 
مجموعـه دسـت واسـطه ها و دالل هـای حـوزه کشـاورزی کوتاه 
می شود.رئیسـی نژاد تصریـح کرد: پارک ُلجسـتیک کشـاورزی، 
یـک مرکـز لجسـتیکی اسـت کـه بـر فعالیت هایـی در حـوزه 
تجمیـع، انبـارداری، نگهـداری، توزیـع و خدمـات ارزش افـزوده 
محصـوالت کشـاورزی تمرکز دارد، بـا راه اندازی ایـن پارک  عاوه 
بر اشـتغالزایی، بازار محصوالت کشـاورزی منطقه سـر و سـامان 

می گیـرد.
صادرات نخستین محموله خیارسبز به کشور ُعمان

رییـس هیات مدیره شـرکت کارگزاری توسـعه کشـاورزی ایران 
از صـادرات نخسـتین محموله خیـار به میزان پنج ُتن به کشـور 
ُعمـان خبـر داد و گفـت: بـه زودی اولین محموله خیـار از طریق 
بنـدر جاسـک بـه کشـور عمـان صـادر می شـود و امیدواریم این 

اقـدام گامـی در جهت تسـریع روند صادرات باشـد.
افزایش گلخانه ها یکی از عوامل تولید بیش از اندازه خیارسبز

رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمـان نیـز یکـی از 
دالیـل اصلـی افزایش میـزان تولید خیارسـبز کشـور را افزایش 
تعـداد گلخانه هـا در مناطق سردسـیر برشـمرد و گفـت: افزایش 
محصـوالت  بیشـتر  تولیـد  باعـث  سـطح گلخانه هـا  میـزان 
گلخانـه ای همچـون خیـار سـبز است.سـعید برخـوری افـزود: 
امسـال بـا توجـه به شـرایط جـوی شـاهد افزایش تولیـد خیار 
سـبز در منطقـه جنوب کرمـان بودیـم.وی ممنوع شـدن واردات 
خیار سـبز از سـوی کشـور عراق را از دیگر عوامل اصلی کسـادی 
بازار خیار سـبز برشـمرد و گفت: میزان تولید خیار سـبز در کشور 
بیشـتر از نیاز داخل اسـت و نبود صادرات به کشـور هدفی چون 

عـراق سـبب کاهـش قیمـت و زیان کشـاورزان می شـود.
وی ادامـه داد: هشـدارهای کشـت بی رویـه خیارسـبز از طـرف 
بخـش کشـاورزی اعـام شـد ولی متاسـفانه کشـاورزان به این 

هشـدارها توجـه نکردند.
مذاکرات تجاری، شاه کلید حل مشکل کشاورزان است

دبیـر کمیسـیون کشـاورزی اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معـادن و 
کشـاورزی کرمـان هـم بـا بیـان ایـن مطلب کـه تعرفـه گمرکی 
سـایر کشـورها نسـبت بـه مـا کمتـر اسـت، گفـت: تفاهم نامـه 
اوراسـیایی، منعقـد شـده و روسـیه هـم جـزو ایـن تفاهم نامـه 

اسـت لـذا بایـد از ایـن ظرفیـت اسـتفاده کرد.مقـداد تکنـوزاده 
افـزود: جنـوب کرمـان مزیت صـادرات میوه های خـارج از فصل 
را دارد لـذا می توانـد در ایـن بـازه زمانی، تولید و صادرات داشـته 

باشـد کـه سـایر کشـورها چنیـن امکانـی را ندارند.
وی بـا تأکیـد بـر ضـرورت و اهمیـت مذاکـرات تجـاری اظهـار 
داشـت: مذاکرات سیاسـی توسط مقامات ارشـد کشور می تواند 
بـه کشـاورزان و تجار کمک کنـد تا محصوالت را به این کشـورها 
عرضه و مشـکل را برطرف کنند.دبیر کمیسـیون کشـاورزی اتاق 
بازرگانـی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی کرمـان بـا بیـان اینکـه 
بسـیاری از کشـورها تعرفه هایشـان صفر بوده و برگ برنده این 
کشـورها نیـز همین موضوع اسـت، افـزود: برخی از کشـورها در 
حـوزه حمـل  و نقـل نیـز بـه توافق هایی رسـیده اند به  طـوری  که 
یک کاال به یک کشـور ارسـال و کاالی دیگر با همان کانتینر وارد 
می شـود و عمـاً هزینه هـای جابه جایـی بـار بـه  شـدت کاهش 
پیـدا می کند، اما متأسـفانه ما هنـوز به این جایگاه نرسـیده ایم.

لزوم رایزنی برای ایجاد بازار هدف جدید
صـادر کننـده نمونـه کشـوری نیـز نبـود برنامه ریـزی صحیـح را 
ضعف مهم بخش کشـاورزی برشـمرد و گفت: در شـرایط فعلی 
باید دنبال بازارهای جدید باشـیم تا شـاهد صـادرات محصوالت 

کشـاورزی و در نتیجه کاهش مشـکات کشـاورزان باشـیم.
جهانبخـش بهزادنـژاد افـزود: جنوب کرمـان ظرفیت زیـادی در 
بخـش کشـاورزی دارد کـه باید با بازار هـدف )فروش( مطابقت 

داشـته باشـد ولـی ایـن امر تا کنون محقق نشـده اسـت.

گزارش
ایرنا

رنا
 ای

س:
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مدیرعامـل و رییـس هیـات مدیره شـرکت کارگزاری 
بـه مشـکالت  اشـاره  بـا  ایـران  توسـعه کشـاورزی 
خیـارکاران جنـوب کرمانـی گفـت: دولـت می توانـد 
خریـد حمایتـی خـود را از محصـول خیار سـبز انجام 
دهـد و ایـن محصـوالت را از طریـق بـورس کاال بـه 
فـروش برساند.محسـن رئیسـی نژاد افـزود: دولـت 
پـس از فروش محصوالت در بـورس می تواند هزینه 
خرید تضمینی را به کشـاورزان خیـارکار پرداخت کند 
تـا شـاهد کاهش ضـرر این قشـر زحمت کش باشـیم.
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