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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1399 اردیبهشــت   7 یکشــنبه         724 پیاپــی  شــماره  چهــارم           ســال 

صدور هشت پرونده تشویقی حد مجاز 
آالینده های محصوالت کشاورزی استان

برگزاری طرح »رویش دوباره« در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

توزیع بسته های بهداشتی حمایتی 
بین نهادها، ادارات و کسبه

اجرای طرح مسکن 
کارگری/ از حرف تا عمل

بـه گـزارش روابـط عمومـی 
اداره کل اسـتاندارد اسـتان 
 1398 سـال  در  کرمـان، 
نـه  ا پرو مـورد    8 د  تعـدا
رد  ندا تشـویقی نشـان اسـتا
ر آالینـده هـا در  حـد مجـا
حـوزه محصوالت کشـاورزی 
سـیب  محصـوالت  بـرای 
2 مـورد( - پیـاز -  زمینـی )

ر - پرتغـال)  گوجـه - خیـا
2 مـورد( - گریـپ فـروت - 
صـادر شـده اسـت. همچنین 
نـه  ا پرو صـدور  مـورد   16
بـرای  رد  ندا اسـتا نشـان 
نـواع محصـوالت ) پرتقـال  ا
سـیب   - فرنگـی  تـوت    -
زمینی و چـای تـرش(  نمونه 
قـدام  بـرداری و در دسـت ا

مـی باشـد.الزم به ذکر اسـت 
دوره  سـاعت   - نفـر   720
سـازی  نمنـد  توا آموزشـی 
کیفیـت  کنتـرل  مدیـران 
ز آالینـده  حـوزه حـد مجـا
هـا ی محصـوالت کشـاورزی 
در شهرسـتان هـای کرمـان 
و جیرفـت توسـط ایـن اداره 

ر گردیـد. کل برگـزا

بـه گـزارش روابط عمومـی و امـور بین الملـل شـرکت 
معدنـی و صنعتـی گل گهر، بـا توجه بـه وجـود نگراني 
هایـی در خصـوص گسـترش ویـروس کرونا در سـطح 
کشـور و بـه تبـع آن درگیـري خانـواده هـا با مسـایلي 
نظیـر قرنطینـه، ارتباط بیشـتر اعضـاء خانواده بـا هم و 
همچنین سایر مشکالت ناشـی از این بیماری، معاونت 

توسـعه مدیریـت و سـرمایه انسـاني شـرکت معدنی و 
صنعتی گل گهر بـا همـکاری روابط عمومـی و امور بین 
الملل و باشگاه فرهنگی ورزشـی گل گهر طرح "رویش 
دوبـاره" را با هـدف صیانت از سـالمت جسـمي و رواني 

خانـواده هـا تدوین نموده اسـت.
قـرار اسـت در ایـن طـرح از طریـق فضـای مجـازی 

مـواردي نظیر کلیپ هاي انگیزشـي با سلسـله مباحث 
روانشناسـی، برنامـه هـاي ورزش و سـرگرمي در خانه، 
تغذیه و سـالمت، معرفي کتاب، آموزش هـاي معنوي، 
مطالب مرتبط با حـوزه کودك و نوجوان، مشـاوره هاي 

پزشـکي و ... در اختیار عمـوم قرار داده شـود.
روابط عمومی و امور بین الملل

شـهردار باغیـن از توزیـع رایگان 
3000 لیتـر مـواد ضدعفونـی 
کننـده سـطوح و 1000 عـدد 
از  پیشـگیری  بـرای  ماسـک 
ادارات،  بیـن  کرونـا  ویـروس 
مدارس، نهادها، اماکن بهداشـتی 

درمانی و اصناف شـهر باغین خبر 
داد.رامین جعفری شـهردار باغین 
بـه توزیع بسـته هـای بهداشـتی 
شـامل ماسـک و مـواد ضدعفونی 
کننـده بیـن ادارات، مـدارس، 
نهادهـا، اماکن بهداشـتی درمانی 

و اصنـاف زحمتکش شـهر باغین 
اشـاره کـرد و گفـت: باتوجـه بـه 
لـزوم اتخـاذ تدابیـر و تمهیـدات 
الزم بـرای پیشـگیری و مقابلـه 
بـا بیمـاری کرونـا و ضـرورت 
ضدعفونـی کـردن مـکان هـای 
عمومـی ایـن اقـدام انجـام مـی 
شـود.وی عنوان کرد: در راسـتای 
حفظ سـالمت جامعه و جلوگیری 
از شـیوع ویـروس کرونـا طـی 
پیگیـری هـای فـراوان 3000 
لیتـر محلـول ضدعفونـی کننـده 
سـطوح کـه بـر پایـه کلر سـاخته 
شـده و چندین برابر الـکل کارایی 
دارد، خریداری شـد که بـه همراه 
1000 عـدد ماسـک در حـال 

توزیـع اسـت.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان ، 
با اشاره به اعالم میزان معافیت ساالنه 
حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد 
حقوق سال 1399 از سوی سازمان متبوع 
گفت: سقف معافیت مالیاتی در سال 
جاری به صورت ساالنه 36 میلیون تومان 
و به صورت ماهانه سه میلیون تومان می 
باشد.به گزارش روابط عمومی اداره کل 
امور مالیاتی استان کرمان ، محمد سلمانی 
با اشاره به مقررات جزء )2( بند ) الف( 
تبصره )12( قانون بودجه سال 1399 کل 
کشور عنوان کرد: سقف معافیت مالیاتی 
موضوع ماده )84 ( قانون مالیات های 
مستقیم، در سال 1399 ، ساالنه مبلغ 36 
میلیون تومان تعیین شده است.وی اضافه 
کرد: نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان 
دولتی و غیردولتی اعم ازحقوق و مزایای 
فوق العاده و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا 
یک و نیم برابر آن مشمول مالیات ساالنه 
به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد یک 
و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول 

مالیات ساالنه 15 درصد و نسبت به مازاد 
دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول 
مالیات ساالنه 20 درصد و نسبت به مازاد 
چهار برابر مشمول مالیات 25 درصد می 
باشد.مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان 
اظهار داشت: اشخاصی که از معافیت 
های مالیاتی موضوع تبصره )1( ماده 
)86( قانون مالیات های مستقیم بهره مند 
هستند، مشمول معافیت ماده )84 ( قانون 
مذکور مطابق مقررات این جزء نمی شوند.

سلمانی همچنین عنوان داشت: حقوق 
اعضای هیات علمی دانشگاه ها با رعایت 
ماده )5( قانون اصالح پاره ای از مقررات 
مربوط به پایه حقوق اعضای هیات علمی 
) آموزش و پژوهشی( شاغل و بازنشسته 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی 
مصوب 16 اسفندماه 1368 یا اصالحات 
الحاقات بعدی، با رعایت معافیت های 
مقرر در قانون مالیات های مستقیم، در 
سال 1399 مشمول مالیات به نرخ 10 
درصد خواهد بود.وی افزود: براساس 

ماده )5( قانون اصالح پاره ای از مقررات 
مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیات 
علمی )آموزشی و پژوهشی( شاغل و 
بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش 
عالی، » از درآمد مشمول مالیات اعضای 
هیات علمی موضوع این قانون با رعایت 
معافیت های مقرر در قانون مالیات های 
مستقیم حداکثر 10 درصد به عنوان 
مالیات کسر خواهد شد.«مدیرکل امور 
مالیاتی استان کرمان همچنین یادآور 
شد: با توجه به اینکه در جزء)2( بند )الف( 
تبصره )12( مذکور عبارت »کارانه« خارج 
از موارد استثناء شده مربوط به حقوق 
اعضای هیات علمی به کار رفته است; 
بنابراین کارانه دریافتی توسط اعضای 
هیات علمی مشمول نرخ 10 درصد نبوده 
و با توجه به میزانی که حقوق و مزایای 
اعضای هیات علمی دانشگاه ها نرخ پلکانی 
مقرر را پوشش می دهد، به نرخ بعدی 
مشمول مالیات خواهد بود.سلمانی 
تصریح کرد: معافیت حقوق موضوع 

ماده )84( قانون مالیات های مستقیم 
لعاده  یای فوق ا بتدا به حقوق و مزا ا
اعضای هیات علمی اعمال می گردد 
و در صورتیکه معافیت مذکور مازاد بر 
حقوق و مزایای فوق العاده باشد، مازاد 
مذکور قابل اعمال به کارانه دریافتی 
اعضای هیات علمی نخواهد بود.وی 
تاکید کرد: با توجه به استثنای احکام 
تبصره های )1( و )2( ماده 86 قانون 
مالیات های مستقیم و اصالحات بعدی 
آن از مقررات جزء )2( بند )الف( تبصره 
)12( یاد شده، کلیه احکام تبصره های 
2( ماده واحده قانون اصالح  1( و ) (
ماده )86( قانون مالیات های مستقیم 
مصوب 27 تیرماه 1396، ) اعم از نرخ 
و ...( مطابق مقررات، در سال 1399 
کماکان الزم االجرا می باشد.سلمانی 
خاطرنشان کرد : نرخ مالیات بر درآمد 
ساالنه مشمول مالیات حقوق نیز به 
شرح جدول ذیل از سوی سازمان امور 

مالیاتی کشور اعالم شد.

سقف معافیت مالیاتی در سال 1399 مبلغ 36 میلیون تومان است
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان خبر داد:

صبح روز شنبه پنجم اردیبهشت 99 جلسه بررسی 
وضعیت کارگران معادن زغال سنگ با حضور استاندار 
کرمان، مدیرکل اطالعات استان، پور ابراهیمی 
نماینده مردم راور و کرمان و جمعی از مدیران 
استانی در استانداری کرمان برگزار شد.در این جلسه 
مشکالتی مانند بررسی شفافیت موضوع واگذاری 
شرکت زغال سنگ، طرح طبقه بندی کارگران و 
تغییر ضریب مشاغل سخت از 1.5 به 2، و موضوع 
مسکن کارگری مطرح شد. در حالی که طرح های 
مسکن بسیاری در سالیان اخیر شکل گرفته در این 

جلسه از طرح مسکن کارگری یاد شد.
پور ابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس 
گفت: در بحث مسکن  کارگری مصوب شد ظرف 
4 ماه آینده در 3 شهرستان زرند کوهبنان و راور 
تعاونی ها تشکیل شود.وی ادامه داد: به تفکیک سه 
شهرستان  افرادی که فاقد مسکن هستند و تابه حال 
وام مسکن و زمین نگرفته اند مراجعه کنند و  تشکیل 
تعاونی بدهند.پور ابراهیمی افزود: مدیرعامل شرکت 
زغال سنگ کمکی به عنوان قرض الحسنه بر اساس 
میزان اعتباری که می تواند هرسال بر اساس مصوبه 
مجمع بگیرد در اختیار کارگران بگذارد. نماینده 
مردم کرمان و راور در مجلس گفت: نمایندگان 
مجلس نیز اعتباری جداگانه از وزارت راه و شهرسازی 
برای این موضوع بگیرند.وی توضیح داد: این طرح در 
قالب مسکن اجتماعی انجام می شود.زمانی نماینده 
کارگران بابیان اینکه خود شرکت زمین کافی در 
اختیار دارد گفت: شرکت از زمین های تحت تملک 
خود به کارگران بدهد؛ تأمین اعتبار نیز انجام شود و 
خود کارگران شروع به ساخت وساز کنند. اما مرتاض 
مدیرعامل شرکت زغال سنگ در پاسخ گفت: فروش 
زمین های شرکت نیاز به مصوبه مجمع دارد.وی ادامه 
داد: زمین های شرکت برای 80 هزار بازنشسته است 

و قانون اجازه واگذاری را به ما نمی دهد.

دادستان عمومی و انقالب کرمان:

اکیپ های نظارتی در ماه رمضان برای 
برخورد با روزه خواری فعال هستند
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کام همیشه تلخ کپرنشینان جنوب
سیل ابتدای فروردین زندگی را برای بسیاری از کپرنشینان جنوبی سخت کرده است

نخستین استارتاپ 
مبارزه با کرونا 

در کرمان برگزار می شود

لزوم شفاف سازی موضوع واگذاری 
شرکت زغالسنگ کرمان

محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و 
راور در مجلس شورای اســالمی طی نامه ای به 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواســتار رســیدگی فوری به موضوع واگذاری شرکت 
زغالسنگ کرمان به شرکتی به نام داالهو شد

 مدیر مدرسه تختی حسن آباد زهکلوت از سرقت 
پشت سرهم کابل های برق مدرسه گالیه داشته 

و می گوید: در طول 2 سال مدیریت من، چهار بار کابل های برق مدرسه به سرقت رفتند و 
هر بار با هزینه شخصی کابل تهیه می شود.

معاون فناوری پارك علم و فناوری اســتان کرمان گفت: نخستین 
اســتارتاپ ویکند آنالین ایده ها و محصوالت نوآورانه و فناورانه در 

زمینه مبارزه با کرونا و دوران پسا کرونا از 17 الی 19 اردیبهشت ماه در این استان برگزار 
می شود.

دزدان کابل برق مدیر 
مدرسه را فراری دادند

یم
سن

س:ت
عک

استان کرمان 
یک هفته بدون 

فوتی ناشی از کرونا
بنا بر اعالم علوم پزشــکی کرمــان در 24 
ساعت گذشته 15 مورد قطعی ابتال به کرونا 
شناسایی شــده اســت.بدین ترتیب شمار 
کل مبتالیان در اســتان کرمان به 626 نفر 
رسید.در این مدت زمان فوتی جدیدی ثبت 
نشــده و تعداد جان باختگان همان 50 نفر 

مانده است.
آمــار مبتالیــان بــه تفکیــک حــوزه 
دانشگاهی:دانشگاه علوم پزشکی کرمان: 14 
نفردانشگاه علوم پزشکی رفسنجان: 1 نفر،از 

15 نفر جدید 8 نفر مرد 
و 7 نفر زن بوده است.

درگیری مسلحانه 
در قلعه گنج 2 کشته 

به جا گذاشت
در پی درگیری مسلحانه دریکی 

از روستاهای منطقه صوالن 
شهرستان قلعه گنج 2نفر فوت و 

یک نفر مجروح شدند

خطر تخریب بناهای 
تاریخی کرمان وجود دارد

به گفته مدیر عامل سازمان آتش 
نشانی شهرداری کرمان، به علت 
بارش ها در استان، خطر تخریب 

بناهای تاریخی وجود دارد

صفحه 3
را بخوانید 

صفحه 2  را 
بخوانید
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ادامه مطلب را در صفحه 3بخوانید 

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید 
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خطر تخریب بناهای تاریخی 
کرمان وجود دارد

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان با اشاره 
به بارش ها در استان کرمان و خطر تخریب بناهای تاریخی و قدیمی، بر 
ایمن سازی این بناها تاکید کرد.رضا میرزایی، مدیر عامل سازمان آتش 
نشانی و خدمات ضرورت ایمنی بنا های تاریخی و قدیمی در کرمانایمنی 
شهرداری کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه 
خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: بارش های پی در پی چند روز گذشته، 
روز های شومی را برای برخی از ساختمان های بافت قدیم و تاریخی رقم 
زده است.او افزود: با توجه به بارندگی های اخیر در چند مورد، شاهد نشست 
و فروکش کردن زمین در محدوده بافت قدیم شهر بودیم که خوشبختانه 
خسارت جانی نداشته است؛ اما این حوادث عالوه بر زنگ خطر برای از بین 
رفتن آثار تاریخی، هشداری درباره ایمنی بنا هایی است که به علت قدمت، 
مقاومت خود را از دست داده اند. میرزایی با اشاره به اینکه به علت شرایط 
جوی و بارش باران برخی از ساختمان های بافت قدیم وضعیت خوبی 
ندارند، افزود: باید به این موضوع نیز توجه کرد که محدوده بافت تاریخی 
شهر کرمان از جمله اماکن شلوغ و پر تردد است و اگر حادثه ای در این 
محدوده رخ دهد، ممکن است خسارات غیر قابل جبرانی بر جای بگذارد، 
پس باید ایمنی بنا های تاریخی و قدیمی را به صورت جدی پیگیری 
کرد؛ چرا که این بنا ها ریسک خطر بسیار زیادی دارند.او تصریح کرد: 
ساختمان هایی که ثبت میراث فرهنگی شدند، زیر نظر همین سازمان 
هستند، اما ساختمان های تاریخی که ثبت نشده باشند مالکیت حقیقی 
دارند.میرزایی با اشاره به حوادثی که در سال های گذشته در مجموعه بازار 
تاریخی شهر کرمان رخ داده است، تصریح کرد: در این زمینه طرح ممیزی 
ایمنی بازار تاریخی در دستور کار این سازمان قرار گرفته است و تعامالتی 
بین سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و میراث فرهنگی در زمینه ایمنی 
بنا های تاریخی انجام شده است، به طوری که در این خصوص دوره های 
آموزشی اطفای حریق برای پرسنل حفاظت سازمان میراث فرهنگی 
کرمان برگزار شده است.مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری کرمان با بیان اینکه برای جلوگیری از وقوع حادثه باید نظارت 
خاصی بر شرایط ساختمان هایی که به علت قدمت زیاد، دچار فرسودگی 
شدند، وجود داشته باشد، بیان کرد: البته طبق ضوابط، انجام تعمیرات و 
ایمن سازی در ساختمان های تاریخی، نیازمند اقدامات کارشناسی است 
که باید سازمان مسئولش در این زمینه اقدام کند؛ اما اگر برای شناسایی 
برخی نقاط ناایمن به کمک سازمان آتش نشانی کرمان نیاز باشد، ما 

آمادگی داریم در حد توان سازمان در این زمینه فعال باشیم.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
علوم 

بحث پزشکی همچنان  گفت:  کرمان 
»درخانه ماندن« و»رعایت نکات 
بهداشتی« و » فاصله گذاری فیزیکی« را مردم باید 
نهایت جدیت دنبال کنند.دکتر »مهدی شفیعی« 
عصر ششم اردیبهشت ماه در جمع خبرنگاران 
درباره آخرین وضعیت شیوع بیماری کرونا در 
استان کرمان با بیان اینکه طی یک هفته گذشته 
مورد فوتی ناشی از ابتالی قطعی به کووید 19 در 
استان کرمان را نداشته ایم اظهار کرد: روند افزایشی 
موارد قطعی ابتال به ویروس کرونا در چند روز 
گذشته در استان کرمان بیشتر مروبط به موارد 
مراجعات سرپایی که افراد به بیمارستان ها، مراکز 
درمانی 16 ساعته و همچنین از شناسایی افراد در 
تماس با بیماران قطعی، بوده است. مهدی شفیعی 
در نشست خبری کرونای امروز 6 اردیبهشت ماه 
عنوان کرد: در خصوص نحوه عملکرد اماکن مذهبی 
جلسه های متعددی با حضور نمایندگان حوزه 
علمیه کرمان گرفته شده تا با لحاظ تمامی موارد 
علمی و مذهبی بتوانیم پروتکل مناسبی تنظیم 
کنیم.به گفته وی ممکن فردا در ستاد ملی تصمیم 
جدید بگیرند که اگر اینگونه باشد اجرا می شود.
شفیعی افزود: فعال تصمیم بر این است که جمع 
خوانی قرآن غیرحضوری برگزار شود و سیاست 

تغییر نکرده است.وی با تاکید بر اینکه نباید وضعیت 
ثابت و یا حتی نزولی مبتالیان به کووید 19 در چند 
روز گذشته در استان کرمان را خوشبینانه فرض کرد 
افزود: همچنان در مرحله استقراراین اپیدمی 
هستیم و این مرحله اپیدمی بسیار شکننده بوده و 
با کوچکترین اشتباه دوباره شاهد افزایش تعداد 
مبتالیان به کووید 19 در استان کرمان خواهیم بود 
»درخانه  های  بحث  باید همچنان  بنابراین 
ماندن«،»رعایت نکات بهداشتی« و » فاصله گذاری 
فیزیکی« را مردم با جدیت دنبال کنند.سخنگوی 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان در زمبنه اینکه برخی 
از افرادی که کووید 19 آنها تشخیص داده شده اما 
عالیم آنها شدید نبود و در منزل باید دوران درمان 
خود را سپری کنند در شهر در حال رفت و آمد 
هستند، گفت: در دستورالعمل ها صراحتا اعالم 
می کند که افراد مبتالی که حال آنها وخیم نیست 
و شرایط بستری در بیمارستان ندارد همکاران ما 
آنها را با شرایطشان آشنا و توصیه های الزم را به آنها 
می کنند اما اینکه در خانه ماندن آنها، یک امر 
اخالقی است و اگر ما متوجه شویم که فردی رعایت 
نمی کند و در سطح شهر تردد دارد با احکام قضایی 
وی را به نقاهتگاه منتقل می کنیم و تا درمان کامل 
در نقاهتگاه باید بماند.وی با اشاره به طرح 
فاصله گذاری هوشمند و بازگشایی صنوف، اظهار 
کرد: از هفته قبل صنوف کم ریسک می توانستند با 
رعایت نکات بهداشتی فعالیت خود را آغاز کنند ولی 
شاهدیم که برخی از آنها پروتکل های بهداشتی را 

رعایت نمی کنند که ناظران ما و سایر دستگاه های 
نظارتی با آنها برخورد می کنند باید مدنظر داشت 
که اگر ازدحام باشد و مردم توصیه های بهداشتی را 
رعایت نکنند در دو هفته آینده، پیامدهای آن 
مشخص می شود که تا کنون یک هفته از طرح 
فاصله گذاری هوشمند گذشته و در روزهای پایانی 
هفته جاری مشخص می شود که آیا مردم به 
توصیه های بهداشتی به خوبی توجه کرده اند یا اینکه 
با پیک باال ابتالی کرونا مواجه می شویم.شفیعی در 
پاسخ به این سوال که چرا اخیرا جزییات بیشتری از 
آمار مبتالیان ارایه نمی شود؟ بیان کرد: ارایه 
اطالعات و آمار برای کنترل اپیدمی است همچنین 
مردم درك درستی از روند اپیدمی داشته باشند و 

عموما در فازهای اول هر اپیدمی آمار با جزییات 
بیشتر ارایه می شود و اکنون ما در مرحله استقرار 
ویروس کرونا هستیم و از فاز اول گذر کرده ایم و 
اگر آمار با جزییات ارایه دهیم ممکن است برخی از 
مناطق چند روز مورد مبتال نداشته باشند و افراد 
در شهرهای پرشیوع به این مناطق سفر کنند و 
امکان دارد این مسافران ناقل بیماری باشند و 
باعث موج دوم اپیدمی در آن منطقه شود لذا 
اکنون آمار کلی ارایه می دهیم.وی تصریح کرد: 
استان کرمان در زمینه تولید واکسن ورود پیدا 
نکرده اما در حال تحقیق درباره سلول درمانی و 
پالسما درمانی است و مطالعاتی در این موارد 

صورت گرفته است.

ایرنا - معاون فناوری پارك علم و 
گفت: کرونا کرمان  استان  فناوری 

نخستین استارتاپ ویکند آنالین 
ایده ها و محصوالت نوآورانه و فناورانه در زمینه 
مبارزه با کرونا و دوران پسا کرونا از 17 الی 19 

اردیبهشت ماه در این استان برگزار می شود.
 مسعود رضایی زاده روز شنبه در گفت و گو 
با خبرنگار ایرنا افزود: این رویداد توسط مرکز 
نوآوری و شتابدهی تگ و با همکاری پارك علم 
و فناوری کرمان و سایر سازمان های فعال در 
حوزه کرونا، در راستای عمل به رسالت علمی، 
فرهنگی و اجتماعی خویش و گام برداشتن در 
مسیر جهش تولید و حمایت از مدافعان سالمت 

اجرا می شود.
وی تصریح کرد: حمایت و آموزش افراد دارای 

ایده و محصول با استفاده از فرایند آموزش مفاهیم 
استارتاپی، بوم مدل کسب و کار، تیم سازی و در 
نهایت شناسایی، پذیرش، ارزیابی، شتابدهی و 
سرمایه گذاری بر روی ظرفیت های استارتاپی از 

اهداف این رویداد علمی است.
معاون فناوری پارك علم و فناوری کرمان اظهار 
داشت: عالقه مندان می توانند برای اطالع کامل از 
روند برگزاری رویداد شتاب آنالین و اطالع از تمامی 
http://tag-iac.ir/ اخبار مربوط به آدرس
startup-covid19 و صفحه اینستاگرام  
www.instagram.com/tag_iac.

ir مراجعه کنند.
وی تاکید کرد: تمامی عواید حاصل از برگزاری این 
رویداد به منظور تهیه اقالم بهداشتی برای مصرف 
اقشار آسیب دیده از کرونا، به نهادهای خیریه مردم 

نهاد تقدیم خواهد شد.
 200 واحد فناور و 60 شرکت دانش بنیان در استان 

کرمان در زمینه های آی تی، کشاورزی، پزشکی، 
نانو، مکانیک، عمران و غیره فعالیت دارند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس 
شورای اسالمی خواستار رسیدگی گزارش

فوری به موضوع واگذاری شرکت 
زغالسنگ کرمان به شرکتی به نام داالهو شد که 
موجب نارضایتی کارگران زحمتکش شرکت معادن 
زغالسنگ کرمان شده است.به گزارش خبرگزاری 
فارس از کرمان، محمدرضا پورابراهیمی طی نامه ای 
به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار رسیدگی 
فوری به موضوع واگذاری شرکت زغالسنگ کرمان 
به شرکتی به نام داالهو شد که موجب نارضایتی 
کارگران زحمتکش شرکت معادن زغالسنگ 
کرمان شده است. پور ابراهیمی در این نامه گفت: 
اخیرا خبرهایی مبنی بر موضوع واگذاری شرکت 
زغالسنگ کرمان به شرکتی به نام داالهو موجب 
مطرح شدن برخی شبهات و متعاقب آن نارضایتی 
گسترده کارگران زحمتکش شرکت معادن 
زغالسنگ کرمان شده است. اگر چه این موضوع در 
بیانه ای از سوی مدیرعامل شرکت زغالسنگ کرمان 
تا حدی تشریح شده است، ولی همچنان شبهات و 
نگرانی های خاص کارگران این مجموعه به قوت 
خود باقی است.وی در ادامه این نامه بیان کرد: 
اینجانب از اوایل هفته جاری ضمن تماس تلفنی با 
مدیرعامل صندوق فوالد کشور از وی جهت 
شفاف سازی موضوع مذکور درخواست خود را 
مطرح کردم لیکن تا کنون هیچگونه اقدامی مبنی 
بر اظهار نظر رسمی مدیران ارشد صندوق 
بازنشستگی کشوری مبنی بر رفع دغدغه کارگران 
معادن این شرکت انجام نشده است.نماینده مردم 
کرمان و راور در ادامه نامه اش به وزیر تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی چنین گفت: بر این اساس و به منظور 
جلوگیری از توقف تولید به دلیل تجمعات کارگری 
به واسطه فضای ایجادشده در معادن این شرکت از 
جنابعالی درخواست می شود سریعا نماینده 
تام االختیار آن وزارتخانه به همراه تیم مدیریتی 
صندوق فوالد کشور به کرمان اعزام تا با توجه به 
وجود شبهات مطرح شده در فضای مجازی و فضای 
میدانی پاسخ های الزم به مسئوالن استان و 
شهرستان و نیز به نمایندگان کارگران شرکت 
زغالسنگ درشهرستان های راور، زرند و کوهبنان 

ارائه و در این خصوص شفاف سازی کامل بابت 
واگذاری و یا عدم واگذاری به شرکت داالهو و نیز 
ماهیت و نوع مالکیت این شرکت ارائه شود.دکتر 
پرابراهیمی همچنین بیان کرد: شواهد و قرائنی 
و  اخالل در عملکرد  امکان وجود  بر  مبنی 
فعالیت های تولیدی این شرکت مهم که خوراك 
شرکت ذوب اصفهان را تامین می کند به بهانه های 
مطروحه در فضای مجازی و حقیقی نیز وجود دارد 
که در این خصوص درخواست می شود سریعا موازی 
با درخواست اول هماهنگی الزم با وزارت اطالعات و 

نیز مدیرکل اطالعات استان کرمان انجام تا در 
صورت اثبات موضوع با خاطیان به شدت برخورد 
شود تا در آینده شاهد توقف فعالیت در این شرکت 
مهم نبوده که قطعا توقف تولید موجب ضرر و زیان 
کارگران و بازنشستگان صندوق فوالد که صاحبان 
اصلی این شرکت هستند، می شود.عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس گفت: با توجه به لزوم پاسخگوئی 
به درخواست های صنفی کارگران معادن زغالسنگ 
همانند اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، اجرای 
دائمی قراردادهای کارگران به منظور ایجاد امنیت 

شغلی بیشتر، افزایش ضریب شغل سخت و زیان آور 
از 1.5 به 2، حل مشکل مسکن کارگران مذکور و نیز 
سایر مواردی که در جلسات مستمر با جنابعالی و 
سایر معاونان و مدیرانی ملی و استانی مطرح شده 
است، ضرورت ارائه پاسخ و اقدامات فوری و سریع آن 
وزارتخانه برای حل مشکالت این قشر زحمتکش 
کامال ضروری به نظر می رسد.در ادامه عنوان داشت: 
قطعا در این خصوص پاسخگوئی اول مشکالت این 
کارگران، مدیرعامل شرکت زغالسنگ کرمان بوده 
که به عنوان مدیر اجرائی آن وزارتخانه مکلف به 
پیگیری تمامی موضوعات و حل مشکالت مطروحه 
با حمایت مدیران صندوق فوالد کشور و نیز 
پشتیبانی معاونین وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی 
با مدیریت جنابعالی است و هیچگونه عذری از 
مدیرعامل شرکت زغالسنگ کرمان در صورت عدم 

حل مشکالت مذکور پذیرفته نخواهد بود.

سخنگوی علوم پزشکی کرمان:

به دنبال پروتکل مناسب برای اماکن مذهبی هستیم

نخستین استارتاپ مبارزه با کرونا در کرمان برگزار می شود

پور ابراهیمی:

لزوم شفاف سازی موضوع واگذاری شرکت زغالسنگ کرمان

گزارش
ایسنا

کمبود شکر دولتی نداریم 
و با گرانفروشان برخورد می شود

معاون صمت استان کرمان گفت: شکر دولتی با نرخ مصوب چهار هزار 
و 800 تومان برای مصرف کننده در نظر گرفته شده و در رابطه با شکر 
دولتی کمبودی وجود ندارد.سینا خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر در 
خصوص وضعیت شکر بیان داشت: در حال حاضر در کشور شکر به دو 
صورت دولتی و آزاد توزیع می شود، شکر دولتی در انبارها وجود دارد 
و از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت توزیع می شود.وی افزود: 
توزیع شکر دولتی به مناسبت های مختلف در کارگروه تنظیم بازار 
تصویب می شود به عنوان مثال در تنظیم بازار شب عید، شکر توزیع 
شد و برای تنظیم بازار ماه رمضان هم تمهیدات الزم اندیشیده شده و به 
شهرستان ها تخصیص داده شده است.معاون صنعت، معدن و تجارت 
استان کرمان گفت: توزیع و تخصیص شکر در شهرستان کرمان با 
محوریت اصناف و شرکت های تعاونی منتخب و همچنین فروشگاه های 
بزرگ انجام شده است.خسروی تصریح کرد: شکر دولتی با نرخ مصوب 
چهار هزار و 800 تومان برای مصرف کننده در نظر گرفته شده و در 
رابطه با بحث شکر دولتی کمبودی وجود ندارد.وی به بحث شکر آزاد 
اشاره کرد و گفت: شکر کارخانجات کشور با قیمت های شش هزار تا 
شش هزار و 500 تومان فاکتور می شود یعنی کارخانجات هم کم کم با 
قیمت های اصالحی وارد چرخه توزیع می شوند.معاون صنعت، معدن و 
تجارت استان کرمان ابراز داشت: واحدهای صنفی دارای فاکتور معتبر 
از کارخانجات، در رابطه با توزیع شکر مشکلی ندارند ضمن اینکه فروش 
شکر آزاد با قیمت باالتر از نرخ اعالم شده، تخلف است.خسروی ادامه 
داد: طبق گزارش های دریافتی از سطح بازار قیمت میانگین هر کیلو 
شکر آزاد هفت هزار تومان بوده است.وی در بخشی از سخنان خود در 
رابطه با سامانه 124 گفت: سامانه 124 از دو بخش اتوماتیک و منشی 
تلفنی تشکیل شده است؛ در ساعاتی که کارشناسان در مرکز 124 
حضور ندارند شکایات ثبت و ضبط می شود؛ همچنین کارشناسان ما 
به صورت دو شیفت در ساعات اداری و بعد از آن پاسخگوی شکایات 
مردمی و پیگیر آنها هستند.خسروی گفت: کار رسیدگی به شکایات 
رسیده به سامانه 124 مربوط به معاونت بازرسی سازمان است اما 
نشست های مشترکی با این بخش برای رفع مشکالت مردمی داریم 
ضمن اینکه در این نشست های مشترك تصمیماتی در خصوص 
افزایش تعداد کارشناسان داشته ایم.وی افزود: بخش زیادی از توان 
بازرسان صمت صرف پیگیری شکایات مردمی )سامانه 124( می شود 
و تمرکز را به سمت شکایت های مردمی پیش برده ایم.معاون اداره 
صمت استان کرمان یادآور شد: در سازمان صمت به دنبال روزآمدی 
و اصالح شیوه های نظارت بر بازار بوده و قرار است بازرسان را بی هدف 

به سطح بازار نفرستیم.

موسسه ملی تحقیقات سالمت و دانشکده 
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، ضمن 
تایید احتمال انتقال کرونا از طریق استنشاق 
دود دخانیات، اعالم کرد: »هنگام مصرف دخانیاتی مانند 
سیگار و قلیان، تعداد زیادی ذرات معلق در هوا تولید می شود 
که ممکن است در صورت مبتال بودن فرد مصرف کننده 
به کرونا، این ویروس در هوا منتشر و بیماری به اطرافیان 
منتقل شودبه گزارش فردای کرمان به نقل از ایرنا سراسری، 
یکی از نگرانی های مردم در زمان همه گیری ویروس کرونا، 
اطالع از چگونگی راه های انتقال آن است.با توجه به گذشت 
زمان و شناخت بیشتر راه های انتقال این ویروس، سوالی که 
مطرح می شود این است که آیا دود دخانیات می تواند عامل 
انتقال ویروس کرونا از افراد مبتال به این ویروس به سایر افراد 
باشد و دخانیات چگونه می تواند بر انتقال ویروس کرونا تاثیر 
بگذارد.قطرات ریزی که از تنفس افراد در هوا شناور می شوند، 
می توانند ویروس کرونای جدید را گسترش دهند. گفته 
می شود که ویروس کرونا از طریق این قطرات ریز در هوا حدود 
سه ساعت حالت عفونی خود را حفظ می کند.مصرف دخانیات 
باعث افزایش تولید بزاق می شود و به دنبال آن تمایل افراد 
به بیرون ریختن آب دهان بیشتر می شود که می تواند شیوع 
کرونا را افزایش دهد.همچنین در اماکن و فضاهای سربسته 
که امکان مصرف دخانیاتی مثل قلیان وجود دارد، ویروس ها 
از طریق وسایل مشترك و هوای آلوده به راحتی منتقل 
می شوند.ویروس کرونا می تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم 
از افراد مبتال به که مصرف کننده ی دخانیات نیز هستند به 
سایر افراد منتقل شود.همچنین در معرض دود سیگار و قلیان 
بودن نیز آسیب جدی به ریه های فرد وارد می کند که خود 
این موضوع می تواند در صورت ابتال به کرونا، شدت بیماری و 

احتمال مرگ را افزایش دهد.

ایرنا - دادستان عمومی و انقالب کرمان با تاکید بر 
این مطلب که بر اساس قانون، تظاهر به روزه خواری 
جرم است، گفت: اکیپ های نظارتی دستگاه قضائی 
در ایام ماه مبارك رمضان در راستای برخورد با روزه خواری در این 
استان فعال بوده و با هرگونه مظاهر روزه خواری برخورد می کنند.به 
گزارش ایرنا، دادخدا ساالری روز شنبه در جمع خبرنگاران افزود: 
طبق ماده 638 قانون مجازات اسالمی هر فردی علنا در انظار و 
اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند، عالوه بر کیفر 
عمل به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا 74  ضربه شالق محکوم می شود 
و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر 
نباشد اما عفت عمومی را جریحه دار کند فقط به حبس از 10 روز 
تا 2 ماه یا تا 74 ضربه شالق  محکوم خواهد شد.وی خاطرنشان 
کرد: روزه خواری جز جرائم مشهود است و نیروی انتظامی به 
عنوان ضابط قضائی در صورت مشاهده آن  می تواند وارد عمل 
شده و با روزه خواران برخورد الزم را انجام دهد.دادستان کرمان با 
اشاره به اینکه بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، فعالیت تمام 
اغذیه فروشی ها )رستوران، کبابی و ...( در طول ساعات روز ممنوع 
است،وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط ناشی از بیماری کرونا 
در استان کرمان تعداد مسافران احتمالی کاهش داشته اما نظر به 
اهمیت انجام پیش بینی های الزم برای خدماتدهی به مسافران، 
تعدادی از این واحدها به منظور خدمات رسانی به مسافران مجاز 
به فعالیت هستند که در این رابطه باید تمامی قوانین مربوطه از 

جمله محصور و عدم دیده شدن را رعایت کنند.

ایرنـا - به گفتـه مسـئول اورژانس 115 سـیرجان 
عصـر امـروز )جمعـه( براثـر سـقوط یک دسـتگاه 
پاراگالیـدر در ارتفاعـات سـایت پـروازی سـلطان 
پیرغیب ایـن شهرسـتان خلبان پرواز بنـام مهدی 
اسـکندرزاده جـان باخـت. نبـی اهلل حیدرپـور 

با اعـالم ایـن خبـر بـه ایرنـا افـزود: اسـکندرزاده 33 سـاله با پـرواز خـود در 
سـایت سـلطان پیرغیـب پـس از دقایقـی پـرواز در منطقـه سـقوط کـرد و بر 
اثر جراحـات وارده جـان باخت .وی گفـت: این خلبان در سـایت پـروازی یاد 
شـده مشـغول عملیات پرواز در ارتفـاع 100 متری بوده و بر اسـاس اطالعات 
جمع آوری شـده بـه علت شـدت باد ، بـال پاراگالیـدر دچار ریزش شـده و به 
همین علـت تعـادل خـود را از دسـت داده و بـه دیواره سـایت کـه صخره ای 

بـوده برخـورد و سـقوط مـی کند.

سقوط پاراگالیدر در سیرجان 
جان خلبان را گرفت

 در پـی درگیـری مسـلحانه در روسـتایی در قلعـه گنـج 2 
نفـر فـوت کردنـد. شـب گذشـته افـراد ناشـناس در یکـی از 
روسـتاهای منطقـه صـوالن شهرسـتان قلعـه گنـج با سـالح 
گرم سـاکنین ایـن روسـتا را مورد حملـه قرار داده و سـه نفر 
از سـاکنین روسـتا مورد اصابـت گلوله قـرار دادنـد  و در این 

حادثه 2نفـر فوت و یـک نفر نیـز در اثـر جراحـت وارده راهـی بیمارسـتان شـد. معاون 
فرمانـدار شهرسـتان قلعه گنج ضمـن تایید ایـن موضوع  بـه کاغذ وطن گفـت: مقتوالن 
اهل اصفهـان هسـتند که چندین سـال اسـت کـه در شهرسـتان قلعـه گنج کشـاورزی 
انجـام مـی دهنـد . جهانگیـری افـزود: هنـوز انگیـزه عامـالن قتـل مشـخص نیسـت و 
ضاربـان متواری شـدند، به گفتـه معـاون فرماندار شهرسـتان قلعـه گنج دو نفـر مظنون 

در ایـن رابطه دسـتگیر شـدند.

درگیری مسلحانه در قلعه گنج 2 کشته 
به جای گذاشت

معاون آموزش متوســطه وزیر آموزش و پرورش گفت: 
امتحانات پایه ی دوازدهم قطعا حضــوری خواهد بود و 
حجم امتحانات هم 80 درصــد محتوا با 20 نمره خواهد 
بود و 20 درصد هم نمره ی اختیاری است تا آموزش های 
ارائه شده ی دوره ی کرونا هم ترتیب اثر داده شود. آزمون 

کنکور هم بر اساس آن خواهد بود.به گزارش فارس سراســری، علیرضا کمرئی در 
برنامه ی پرسشگر در پاسخ به این پرسش که »چرا مدرسه تلویزیونی از اواسط عید 
کمرنگ شــد و رفته رفته جای خود را به آموزش های مجــازی داد؟«، اظهار کرد: 
»هفته ی اول اسفند تعطیالت طوالنی آغاز شد و متوجه شدیم باید خودمان را برای 
روند طوالنی از تعطیالت آماده کنیم؛ اصولی را در نظر گرفته و بر اساس آن اقدام به 

طراحی برنامه کردیم.

کنکور از ۸۰درصد محتوای دروس دوازدهم 
برگزار می شود

اصغر مکارم گفت: از ابتدای اسفند سال گذشته تا به دیروز از 
546 نفر، تست 36 بیمار در جنوب کرمان مثبت اعالم شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت اظهار کرد: از این تعداد موارد 
مثبت قطعی، 18 نفر پس از بهبودی کامل از مراکز درمانی تحت 
پوشش دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ترخیص شده اند و 12 نفر 

نیز تا بهبودی کامل در قرنطینه خانگی به سر می برند.وی اضافه کرد: همچنین از این تعداد 4 
نفر در بیمارستان های جنوب کرمان بستری و تحت مراقبت اند و 2 بیمار مبتال  نیز جان خود را 
از دست داده اند.مکارم به تفکیک آمار مبتالیان به کووید 19 در سطح جنوب کرمان پرداخت و 
بیان کرد: تاکنون 15 نفر از شهرستان جیرفت، 14 نفر از شهرستان کهنوج، 3 نفر از شهرستان 
عنبرآباد، 1 نفر شهرستان رودبار، 2 نفر از شهرستان قلعه گنج و یک نفر نیز از شهرستان فاریاب 

به این بیماری مبتال شده اند.

1۸ بیمار کرونایی در جنوب استان
 بهبود پیدا کردند

مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان کرمان گفت: 
بیش از 850 نیازمند در سه روستای سیل زده شهداد 
از خدمات طرح همــای رحمت بهره مند شــدند.به 
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، رضا فالح، 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان کرمان، ضمن 

تبریک حلول ماه مبارك رمضان گفت: بیش از 850 نیازمند در روستا های سیل 
زده َجَهر، همت آباد و امیرآباد بخش شهداد از خدمات طرح همای رحمت بهره مند 
شدند.  او بیان کرد: طرح همای رحمت در بین خانوار های نیازمند در روستا های 
آسیب دیده اجرا شده است. فالح با اشاره به همراهی و مشارکت خیران و اعضای 
داوطلب جمعیت هالل احمر در اجرای این برنامه افزود: در این طرح بســته های 
غذایی، بهداشتی و شــوینده به ارزش ریالی 72 میلیون تومان در بین خانوار های 

نیازمند به مناسبت ماه مبارك رمضان توزیع شده است.

همای رحمت در مناطق
 سیل زده شهداد

رییس سازمان جهادکشاورزی اســتان کرمان گفت: 
مرحله دوم احداث ســد هنزاف بافت با وقفه 7 ساله 
و اعتبار 45 میلیارد ریال آغاز شــده اســت.تکمیل 
ساخت سد هنزاف بعد از 7 سالعباس سعیدی، رییس 
سازمان جهاد کشاورزی اســتان کرمان در گفت و گو 

با خبرنگار گروه اســتان های باشــگاه خبرنگاران جوان از کرمان، با اعالم اینکه 
مرحله دوم احداث سد هنزاف شهرستان بافت با اعتبار 45 میلیارد ریال آغاز شده 
اســت، گفت: در مرحله اول 16 متر ارتفاع برای این سد ساخته شد. او افزود: بعد 
از ســاخت مرحله اول به علت کمبود اعتبار ادامه کار این سد با وقفه 7 ساله روبه 
رو شد. ســعیدی تصریح کرد: مرحله دوم ساخت این سد، امسال آغاز شده و قرار 
اســت در مرحله دوم کار ، 11 متر به ارتفاع تاج سد افزوده شود که با این ارتفاع ، 

یک و نیم میلیون متر مکعب آب در این فضا ذخیره می شود.

تکمیل ساخت سد هنزاف 
بعد از ۷ سال

کرونا از طریق دود سیگار افراد 
مبتال قابل انتقال است

اکیپ های نظارتی در ماه رمضان برای 
برخورد با روزه خواری فعال هستند

علوم 
پزشکی

خبر

پورابراهیمی بیان کرد: شواهد و قرائنی مبنی بر امکان وجود اخالل در عملکرد و فعالیت های تولیدی این شرکت 
مهم که خوراک شرکت ذوب اصفهان را تامین می کند به بهانه های مطروحه در فضای مجازی و حقیقی نیز وجود 
دارد که در این خصوص درخواست داریم سریعا موازی با درخواست اول هماهنگی الزم با وزارت اطالعات و نیز 
مدیرکل اطالعات استان کرمان انجام تا در صورت اثبات موضوع با خاطیان به شدت برخورد شود تا در آینده 
شاهد توقف فعالیت در این شرکت مهم نبوده که قطعا توقف تولید باعث ضرر و زیان کارگران و بازنشستگان 

صندوق فوالد که صاحبان اصلی این شرکت هستند، می شود. 

خبرخبرخبر

ایسـنا/ رییـس سـازمان جهادکشـاورزی 
جنـوب اسـتان کرمـان گفـت: هنـوز 
بـه پیـک حملـه ملخ هـای صحرایـی 
براسـاس گـزارش  ولـی  نرسـیده ایم 
سـازمان فائـو احتمـاال در نیمـه دوم 
اردیبهشـت مـاه سـال جـاری شـاهد 
افزایـش هجـوم ایـن ملـخ هـا به اسـتان 
کرمـان باشـیم که پیـش بینی می شـود 
تعـداد ایـن ملـخ هـا نسـبت بـه سـال 
گذشـته بیشـتر باشد.»سـعید برخوری« 
در گفت وگو با ایسـنا، در خصوص انتشـار 
کلیپی بـا مظنـون هجـوم مجـدد ملخ ها 
بـه شـهر جیرفـت، گفـت: ایـن ملخ هـا 
محلی هسـتند و جزء ملخ هـای صحرایی 
نیسـتند.وی بـا تاکیـد بـر اینکـه ایـن 
ملخ ها ماننـد ملخ های صحرایـی مزارع را 
نابود نمی کننـد ادامه داد: سـال هایی که 
حجـم بارندگـی در ایـن منطقـه افزایش 
پیدا مـی کنـد، هجوم حشـرات نیـز زیاد 
می شـوند و ایـن ملخ هـا نیـز جـزء ایـن 
دسـته حشـرات مـی باشـند و بـه عنوان 
آفت محسوب نمی شـوند.رییس سازمان 
جهادکشاورزی جنوب اسـتان کرمان در 
رابطه بـا آخرین وضعیت هجـوم ملخهای 
صحرایـی به اسـتان کرمـان عنـوان کرد: 
در برخـی از مناطـق شهرسـتان هـای 
قلعه گنـج و حاشـیه جازموریـان شـاهد 
هسـتیم  صحرایـی  ملخ هـای  حضـور 
کـه در حـال مقابله بـا آنهـا می باشـیم و 
خوشـبختانه تـا این لحظـه خسـارتی به 
مزارع کشـاورزی ایـن منطقه وارد نشـده 
اسـت.برخوری بیان کـرد: هنـوز به پیک 
حملـه ملخ هـای صحرایـی نرسـیده ایم 
ولـی براسـاس گـزارش سـازمان فائـو 
احتمـاال در نیمـه دوم اردیبهشـت مـاه 
سـال جـاری شـاهد افزایـش هجـوم این 
ملـخ هـا بـه اسـتان کرمـان باشـیم کـه 
پیـش بینـی مـی شـود تعـداد ایـن ملخ 
ها نسـبت به سال گذشـته بیشـتر باشد.

لزوم تمرکز فعالیت 
حوزه های ورزشی 

بر ورزش همگانی
مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان 
گفت: تمرکز فعالیت حوزه های ورزشی 
رتقاء سالمت  در استان به منظور ا
ورزش  متوجه  باید  بیشتر  جامعه 

همگانی باشد.
نخستین جلسه برنامه ریزی برگزاری 
مسابقات ورزشی قهرمانی استان کرمان 
"تکریم  عنوان  با  فضای مجازی  در 
رمضان با پویش ورزش در خانه" با 
حضور پاریزی مدیرکل، مرادی معاون 
توسعه ورزش و روسای گروه های ورزش 
همگانی، قهرمانی، بانوان، روستایی و 
مسئوالن واحد های روابط عمومی، امور 
شهرستان ها و امور اداری اداره کل برگزار 

شد.
ان استان کرمان در این نشست ضمن 
تقدیر از شهرستان ها و هیئت های ورزشی 
استان که در "پویش ورزش در خانه" 
فعالیت داشتند، گفت: کلیه فعالیت های 

پویش استان رصد می شود.
او ضمن ابراز رضایت از جایگاه استان در 
سطح کشور در زمینه ی پوش ورزش در 
خانه، افزود: تاکنون در کشور جز پنج 
استان برتر کشور هستیم.پاریزی تأکید 
کرد: تمرکز فعالیت حوزه های ورزشی در 
استان باید بیشتر متوجه ورزش همگانی 
به منظور ارتقاء سالمت جامعه باشد و از 
تهدید پیش آمده به دلیل شرایط کرونا 

به عنوان یک فرصت بهره برد.
او تصریح کرد: این رقابت ها فرصت مناسبی 
برای ارائه راهکار های مثبت پیشرفت 
ورزش استان، ساختار سازی، ارزیابی 
فعالیت ها و تالش برای تقویت نقاط قوت 

و رفع نقاط ضعف است.
در پایان این نشست مقرر شد:

1. از فعاالن پویش ورزش در خانه 
)شهرستان ها و هیئت های ورزشی( تقدیر 

شود.
2. مکاتبه ای کتبی با هیئت های ورزشی 
به منظور برگزاری مسابقات ورزشی 
قهرمانی استان کرمان در فضای مجازی 
با عنوان تکریم رمضان با پویش ورزش 
در خانه صورت گیرد )در صورت امکان 

شرایط برگزاری مسابقه(
3. مسابقات در مرحله ای شهرستانی 
برگزار و سه نفر برتر در مسابقات استانی باز 

به صورت مجازی شرکت کنند.
4. آیین نامه برگزاری مسابقات ورزشی در 
فضای مجازی توسط هیئت های ورزشی 

تدوین شود.

برخی مسئوالن از حذف کپرنشینی در 
کرمان خبر می دهند اما بروز سیل در سیل

رودبار جنوب و ریگان نشان داد هنوز 
بسیاری از مردم در کپرها و خانه های گلی زندگی 
می کنند. اگر نگاهی به تیتر رسانه ها بیندازید تاکنون در 
جنوب کرمان بارها جشن پایان کپرنشینی گرفته شده و 
پس از پایان هر طرح احداث واحدهای مسکونی؛ 
مسئوالن مربوطه تیترهای زیبایی از پایان محرومیت و 
کپرنشینی در شهرستان های جنوبی کرمان به خصوص 
در قلعه گنج و رودبار جنوب به رسانه ها داده اند.هر چند 
اقدامات بسیاری برای کپرزدایی انجام شده اما مسلماً کپر 
نشینی در این مناطق به پایان نرسیده است.اما حقیقت 
ماجرا متأسفانه با شعارهایی که داده می شود فرسنگ ها 
فاصله دارد، نکته تأسف بار اینکه برخی از مسئوالن مربوط 
به طرح کپرزدایی نیز وجود کپرها در جنوب کرمان را 
ناشی از فرهنگ مردم و تمایل شخصی به استفاده از این 
سازه های چوبی می دانند.سیل ابتدای سال جاری 
خبرنگاران را به جنوب کرمان کشاند و همین جا مشخص 
شد بسیاری از روستاها هنوز کپر نشین هستند، با هم 
سری به برخی از روستاهای سیل زده جنوب کرمان می 
زنیم اینجا شهرستان رودبار جنوب است، در شهر رودبار 
خبری از کپر نشینی نیست و برخی از مردم در حیات 
خانه هایشان برای استفاده از خنکی این سازه ها؛ کپر 
احداث کرده اند، در باغ های کشاورزی هم، زارعان برای 
فرار از گرمای طاقت فرسای جنوب کرمان اتاقک هایی 
ساخته اند اما به زهکلوت یکی از بخش های پر جمعیت این 
شهرستان سفر می کنیم در مرکز این بخش هم خبری از 
کپر نیست اما کافیست چند کیلومتر از مرکز شهر دور 
شوید به مرور روستاهایی را با 10 تا 20 خانوار می بینید 
که خانه هایشان از برگ درختان خرما ساخته شده است.
کافیست چند کیلومتر از مرکز شهر دور شوید به مرور 
روستاهایی با 10 تا 20 خانوار را می بینید که خانه هایشان 
از برگ درختان خرما ساخته شده است.محرومیت هنوز 
هم در شهرستان های جنوبی استان کرمان موج می زند 
طبق آمار استانداری کرمان 15 درصد مردم این استان زیر 
پوشش بهزیستی و کمیته امداد هستند که بخش قابل 
توجهی از آنها در شهرستان های جنوبی و شرقی استان 

زندگی می کنند.
روستاهایی از جنس سنگ و چوب

 و مردمانی قانع
شهرستان قلعه گنج نیز که از آن به عنوان پایلوت اقتصاد 
بومی در استان نام برده می شود هم از وجود کپر ها بی 
نصیب نمانده است، نمونه این روستاها »سوردر« است، 
این روستا در میانه جاده صوالن - رمشک قرار دارد، هر 
چند کپرها در دو روستای فوق هم خودنمایی می کنند 
اما سوردر که ده ها خانوار را در خود جای داده نمادی از 
این روستاهای کپری ست که از کمترین امکانات بهره 
می برد.راه رسیدن به روستا خاکی و مملو از سنگالخ 
می باشد؛ مردم محلی می گویند دو روستای »بن گرو« 
و »جهلُدر« هم کپری هستند و ده ها روستای دیگر 
نیز از این دست به خصوص در رمشک وجود دارد که 
کمتر دیده شده اند، در ذهنم این صحبت مسئوالن بنیاد 
مسکن را مرور می کنم که کپرنشینی ناشی از فرهنگ و 
عالقه مردم به کپرهاست؛ با همین ذهنیت وارد روستا 
می شوم.ده ها خانوار در این روستا زندگی می کنند خبری 
از کوچه و معبر و تأسیسات روستایی نیست، ده ها خانه 
که از برگ درختان خرما ساخته شده و در گوشه و کنار 
دیده می شوند، خبری از سرویس بهداشتی و حمام در 
خانه های کپری نیست. لباس های مردم روستا محلی و 
همگی گویش خاص خود را دارند، داخل خانه ها اکثراً یک 
حصیر پهن شده و در بهترین حالت یک گلیم هم دیده 
می شود که اکثراً کار دست زنان روستاست.کار مردم 
روستا بافت حصیر است و هیچ منبع درآمد دیگری ندارند 
درآمد هر خانوار از این راه حدود 250 هزار تومان است و 
منبع اصلی رزقشان البته یارانه هاست.اما نکته دیگر اینکه 
این روستا که قباًل مرکز کشاورزی و دامداری بود حاال 
آب خوردن هم ندارد و در البه الی کپرها تانکرهایی قرار 
گرفته که هر چند روز به صورت سیار آبرسانی می شوند.
کار مردم روستا ساخت سبد و حصیر است و هیچ منبع 
درآمد دیگری ندارند به هر خانه ای که سر بزنید زن ها 
در حال بافتن حصیر هستند، درآمد هر خانوار از این راه 
حدود 250 هزار تومان است و منبع اصلی درآمدشان 
البته یارانه هاست. خانوارها پر جمعیت هستند و اکثراً 
مردها بیکارند.به دلیل نبود هیچ منبع آبی در روستا 
نخلستان ها و کشاورزی مدت ها قبل از بین رفته است 
و حصیرها هم از گیاهی به نام »داز« که در اطراف روستا 
می روید بافته می شود.حاج حسین پیرمردی ست که 

دور سرش پارچه ای پیچیده که کمتر گرما آزارش دهد، 
چهره اش آفتاب سوخته است و بر دستانش پینه روزهای 
کارگری دیده می شود، این ریش سفید روستا می گوید: 
مشکل اصلی مردم منطقه نداشتن شناسنامه است، 
بسیاری از مردم شناسنامه ندارند چون توان رفتن به شهر 
و گرفتن شناسنامه نداشتند و حاال بچه ها بزرگ شده اند و 

نمی توانند یارانه بگیرند.
امکانات اولیه زندگی نداریم

وی می گوید: راه روستا خاکی است و امکانات ما 
بسیار اندك، اگر کسی مریض شود باید از اهالی که 
موتورسیکلت دارند بخواهیم بیمار را سوار موتور ایژ کند و 
به اولین مرکز بهداشت برساند.منبع درآمد ما یارانه هاست 
و کارت هایمان را به برخی از مغازه دارها در شهر می دهیم 
و از آنها یک کیسه آراد یا برنج می گیریم.این پیرمرد 
می افزاید: آب نداریم اگر آب بود زمین ها را آباد می کردیم 
و مثل گذشته چند مال )دام( می خریدیم و پرورش 
می دادیم، منبع درآمد ما یارانه هاست و کارت هایمان 
را به برخی از مغازه دارها در شهر می دهیم و از آنها یک 
کیسه آرد یا برنج می گیریم.روستای اللی کشته، روستای 
کپری، چاه ابراهیم نمونه هایی از این روستاها هستند در 
میان آنها روستاهای عشایری وضعیت بدتری دارند زیرا 

هیچ امکاناتی ندارند.
همه زندگی کپرنشینان را سیل برد

زن روستایی می گوید: خانه ما فقط یک کپر است و چند 
حصیر و پشتی و وسایل خواب. پسرانم بیکار هستند و 
امکانی برای کشاورزی و دامداری نداریم.نامش زهرا است 
می افزاید: تا زمانی که یاد دارم در روستا زندگی کردم و 
هنوز به شهر نرفتم، مردم اینجا شغل می خواهند ما منبع 
درآمد نداریم و تمام زندگی مردم چند دام بود که از فروش 
شیر این دام ها زندگی را می گذراندیم که در روزهای 
ابتدایی سال جاری بعد از سیالب به تپه های اطراف پناه 
بردیم و همین چند دام را هم آب برد و حاال نمی دانیم چه 
باید انجام دهیم.در روزهای ابتدایی سال جاری بعد از 
سیالب به تپه های اطراف پناه بردیم و همین چند دام را 
هم آب برد و حاال نمی دانیم چه باید انجام دهیم.وی گفت: 
هر خانوار حداکثر سه چهار دام داشت که حاال همان ها 
را هم از دست داده ایم.وجود این روستاها ناشی از فقر 
اقتصادی، عدم وجود اشتغال، تداوم خشکسالی و عدم 
اجرای طرح های کپرزدایی است.وجود این کپر ها فقط 
به جنوب کرمان نیز خالصه نمی شود و می توان ردپای 
کپرنشینی را در روستاهای شهرستان محروم ریگان در 

شرق استان نیز مشاهده کرد.

 کام همیشه تلخ کپرنشینان جنوب
 سیل ابتدای فروردین زندگی را برای بسیاری از کپرنشینان جنوبی سخت کرده است

گزارش
مهر

روز گذشته با حضور معاون عمرانی 
راه و 

و شهرسازی راه  مدیرکل  کرمان،  استاندار 
شهرسازی جنوب استان، نماینده مردم 
جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسالمی 
،فرمانداران جنوبی و برخی مسوولین محلی از عملیات 
اجرایی احداث  چند طرح راهسازی در جنوب استان 

کرمان بازدید شد .
پروژه احداث محور جیرفت _بم

در ابتدای سفر از پروژه احداث محور جیرفت – بم ، 
به طول 83 کیلومتر که 48کیلومتر در حوزه اداره کل 
راه و شهرسازی جنوب قرار دارد بازدید شد .ب گفته 
مدیر کل راه و شهر سازی جنوب کرمان تا کنون 31 
کیلومتر از این محور به بهره برداری رسیده است و 
عملیات احداث 13کیلومتر آن دردست اجرا و طول 
3کیلومتراز مسیر و یک کیلومتر محدوده تونل اسفند 
در مرحله مطالعه جهت اخذ مجوز مناقصه می باشد.
مدیرکل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان با بیان 
اینکه 40 میلیارد تومان پروژه در جنوب کرمان در 
حال اجرا داریم برکاهش بار ترافیکی و تاثیر در سهولت 
حمل و نقل محصوالت کشاورزی با اجرای پروژه های 

مذکور تاکید کرد.
بازدید از عملیات اجرایی پل دوم سرجاز

 معاون عمرانی استاندار و هیئت همراه در دومین 
بازدید خود از طرح احداث پل دوم سرجاز دیدن کردند 
و مدیر کل راه و شهرسازی در این خصوص اظهار 
کرد: این پل به طول 348 متر و 13 دهانه در محور 
مواصالتی جیرفت – کهنوج – رودان واقع شده که از 
11 دهانه 28 متری و 2 دهانه 20 متری تشکیل شده 
است.ساردوئی با بیان اینکه ساختار این پل متشکل از 
88 عدد شمع درجا به طول 18 متر و همچنین عرشه 

آن تیر دال که شامل 78 عدد تیر بتنی پیش تنیده 
است،گفت : این طرح با قرارداد 87 میلیارد ریال توسط 
شرکت نگین پرتو با پیشرفت فیزیکی 75 درصدی در 

حال اجراست.
آغاز عملیات اجرایی پل دوم جنگل آباد

محمدرضا ساردویی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی 
چهار طرح راه و شهرسازی در جنوب کرمان تصریح 
کرد: اولین کلنگ زنی امروز، پُل دوم جنگل آباد بود 
که این طرح به طول 196 متر در محور مواصالتی 
جیرفت –کهنوج – رودان واقع شده است.وی با اشاره 
به اینکه پل دوم جنگل آباد متشکل از هفت دهانه 28 
متری است، افزود: ساختار این پل متشکل از 52 عدد 
شمع درجا به طول 18 متر و همچنین عرشه آن تیر 
دال که شامل 42 عدد تیر بتنی پیش تنیده است.وی 
ادامه داد: این طرح با قرارداد 130 میلیارد ریالی به 

پیمانکار واگذار شده است. 
کلنگ زنی باند دوم محور جیرفت فاریاب-

زیارتعلی
محمدرضاساردوئی به دومین طرح کلنگ زنی در سفر 
معاون عمرانی استاندار کرمان اشاره کرد و گفت : احداث 
قطعه یِک باند دوم محور جیرفت – فاریاب – زیارتعلی به 
طول کلی 147 کیلومتر بوده که 105 کیلومتر این مسیر 
در حوزه این اداره کل قرار دارد. وی با بیان اینکه طول این 
قطعه 5/14 کیلومتر حدفاصل خروجی شهر بلوك به 
سمت فاریاب است، افزود: این طرح نیز با قرارداد 100 
میلیارد ریال به پیمانکار واگذار شد. ساردویی این پروژه 
را به دلیل ایجاد راه ارتباطی جدید بین استانی با استان 
همجوار هرمزگان و کاهش حجم بار ترافیکی جاده ایی 
شهر فاریاب ،این جاده را یکی از مهمترین جاده های 

هفت شهرستان جنوبی برشمرد .

احداث قطعه سوم باند دوم ، بهادرآباد 
رودبارایرانشهر

مدیرکل راه و شهرسازی جنوب کرمان به آغاز عملیات 
اجرایی قطعه سوم مسیر بهادر آباد - رودبار - ایرانشهر 
اشاره کرد و گفت: این محور به طول 360 کیلومتر بوده 
که 165 کیلومتر از این محور در حوزه جنوب استان 
کرمان قرار دارد.وی اظهار داشت: تا کنون قطعه یک 
به طول پنج کیلومتر به صورت چهار خطه در حال 
بهره برداری، قطعه 2 به طول پنج کیلومتر در دست 
اجرا و قطعه سه به طول 13 کیلومتر با قرارداد 178 

میلیاردریالی به پیمانکار واگذار شده است. 
احداث باند دوم امیرآباد – علی آباد

 احداث باند دوم امیرآباد – علی آباد به عنوان آخرین 
پروژه بازدیدی در این سفر بود که مدیر کل راه و 
شهرسازی در این خصوص عنوان کرد: این محور تا 
کنون 2.2 کیلومتر آن تکمیل و به بهره برداری رسیده 
و 2 کیلومتر با قرارداد 675 میلیون تومان به پیمانکار 
واگذار شده است.الزم به توضیح است در پایان سفر 
معاون عمرانی استاندار از مناطق سیل زده رودبار 

بازدید کرد .

سامانه ثبت جامع آنالین فعالیت هاي 
راهداري استان هاکه براي نخستین مرتبه 
در سازمان راهداري و حمل و نقل جاده 
اي کشور طراحي و اجرا گردید، راهداري 
حوزه شمال استان کرمان موفق شد 
رتبه دوم کشور را به خود اختصاص دهد.
مدیرکل  سیدعلیخاني  حاج  سیدعلي 
راهداري و حمل و نقل جاده اي استان 
کرمان ضمن قدرداني از راهداران استان 
که با تالش هاي شبانه روزي در حفظ و 
نگهداري راههاي برون شهري استان از 
جان خود مایه میگذارندگفت: با توجه به 
فعالیت هاي گسترده ادارات راهداري و 
حمل و نقل جاده اي شهرستا نهاي تابعه 
در امور بهسازي، نگهداري و ایمن سازي 
محورهاي مواصالتي این ارزیابي صورت 
گرفته است.مهندس حاج سیدعلیخاني 
افزود: تهیه گزارش هاي برخط در حوزه 
راههاي روستایي، راهدارخانه ها و امور 
راهداري جاري، پروژه هاي راهداري و در 

نهایت ثبت عملکرد گشت هاي راهداري 
از دیگر آیتم هاي ارزشیابي در سامانه جامع 
راهداري بوده است که در اسفندماه 98 
توسط سازمان متبوع به این اداره کل ابالغ 
گردید.وي تصریح کرد: طي یکماه گذشته 
61 هزارو 36 فعالیت عملکردي که در 
محورهاي استان توسط راهداران ادارات 
شهرستاني انجام گرفته بود در سامانه ثبت 
گردید و تحلیل این عملکرد و مقایسه آن با 
استان هاي دیگر، این اداره کل حائز رتبه دوم 
شد.احسان عراقي زاده معاون راهداري اداره 
کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان 
کرمان در ارتباط با فعالیت شهرستان هاي 
استان گفت: اداره راهداري و حمل و نقل 
جاده اي شهرستان کرمان در بخش ماشین 
آالت راهداري و در حوزه پل و ابنیه فني 
راهها به همراه اداره راهداري و حمل و نقل 
جاده اي شهرستان بم رتبه نخست را در بین 
شهرستان هاي سراسر کشور کسب نمودند.
وي از همکاران راهداري در کلیه شهرستان 
ها که با تالش و کوشش شبانه روزي خود در 
جاده ها جانفشاني مي کنند تشکر نموده و 
افزود: ان شاا... با استفاده از این سامانه بتوانیم 
گوشه اي از فعالیت هاي این تالشگران جاده 
ها را به مردم استان معرفي نماییم.مهندس 
عراقي زاده تصریح کرد: در سامانه جامع 
ثبت فعالیت هاي راهداري 4 گزینه شامل 
عالئم ایمني، ماشین آالت راهداري، پل ها، 
انبار و اموال، مورد ارزیابي قرار مي گیرد، لذا 
در بخش پل هاي جاده اي، ابنیه فني مانند: 
دیوارهاي ساحلي و آبنما طراحي گردیده 

و عالوه بر این، انواع قراردادهاي منعقده، 
بازدیدهاي صورت گرفته و...ثبت مي شود.
معاون راهداري استان در ادامه گفت: 350 
نفر نیروي راهدار در 32 راهدارخانه استان، 
عملیات سخت راهداري را در حدود 15 
هزار کیلومتر راه اصلي و فرعي و روستایي 
انجام مي دهند .وي افزود: دامنه فعالیت 
راهداران وسیع است از جمله این فعالیت 
ها میتوان به انجام روکش آسفالت محور 
ها، بهسازي و تعریض پل ها، تعریض جاده 
ها، رفع نقاط حادثه خیز، نصب انواع عالئم 
و گاردریل، خط کشي و.... اشاره نمود.

عراقي زاده خاطرنشان کرد: محورهاي 
برون شهري به عنوان سرمایه عظیم ملي 
محسوب مي شوند و این اداره کل همواره 
در حفظ و نگهداري راهها، حداکثر توان 
خود را به کار مي گیرد و انتظار ما از کاربران 
جاده اي این است که در امر نگهداري 
جاده ها با راهداران همکاري نمایند.وي 
هریک از هم استاني هاي عزیزمان را یک 
راهدار خواند و گفت: توجه کامل به عالئم 
رانندگي با رعایت قوانین و مقررات در طول 
سفر، توام با حفظ و نگهداري راهها، نتیجه 
ارتقاي ایمني و کاهش سوانح و تلفات را 
در پي خواهد داشت.عراقي زاده با اعالم 
شماره 141 سامانه اطالعات راهها افزود: 
هم استانیهاي گرامي جهت انتقال هرگونه 
شکایت، انتقاد ویا پیشنــهاد مرتبط با 
حوزه راهــداري استان ، مي توانند مراتب 
را از طریق سـامانه پیامکي 10000341 

به ما اطالع دهند.

راهداري استان کرمان رتبه دوم کشور 
را به خود اختصاص داد

کلنگ چهار پروژه راه و شهرسازی در جنوب 
کرمان به زمین زده شد

 نجمه سعیدی/  جنوب که باشی هوا که گرم شود، اولین چیزی که از نان 
شب واجب تر می شود، روشن کردن کولر است، این موضوع در مدارس 
به دلیل حضور نزدیک به هم دانش آموزان بیشتر هم احساس می شود 
اما امان از وقتی که بخواهی کولر را روشن کنی و خبری از برق نباشد 
زیرا کابل های برق دزدیده شدند، این روایت مدرسه تختی حسین 
آباد زهکلوت است، شهدادی مدیر مدرسه  به کاغذ وطن می گوید: 
من 2 سال است که مدیر این مدرسه ام، اوایلی  که مدیر این مدرسه 
شده بودم، یک روز برق قطع است، متوجه شدیم که کابل برق مدرسه 
را دزدیده اند،  پیگیر اداره برق هم شدیم اما خبری نشد.شهدادی می 
گوید: این مدرسه 2 مدیر دارد ودو شیفت است  یکی راهنمای و یکی 
دبستان ، بعد از این ماجرا با هزینه شخصی  یک کابل دیگه تهیه کردیم  
که متاسفانه باز هم دزدیدند، دوباره با هزار بد بختی یک کابل دیگر تهیه 
کردیم این بار چون امتیاز برق نداشتیم، اداره برق کابل را باز کرده بود 
بعد اقدام کرده و امتیاز گرفتیم وکنتور هم وصل کردیم ، کابل وصل 
شد اما باز کابل را دزدیدند،  برای دفعه چهارم کابل را با هزینه شخصی 
خریدیم که ماجرا کرونا پیش آمد و مدرسه تعطیل  شد،  چند روز پیش 
که برای سر زدن به مدرسه آمدم متوجه شدم دوباره کابل را دزدیده اند.

شهدادی یادآوری کرد: با اهالی محل هم تماس داشتم و با بزرگ محل 
هم صحبت کردم و حتی گفتم  اگر یک بار دیگر این اتفاق بیفتد مدرسه 
تعطیل می شود.اما انگار تاثیری نداشت عالوه بر کابل پمپ آب مدرسه 
را هم از داخل سرویس بهداشتی ای که در آن ها قفل شده بود، برده اند. 
به گفته شهدادی چند بار هم به نیرو انتظامی مراجعه کرده و صورت 
الجلسه تنظیم کرده اند اما موثر نبوده  است.شهدادی تاکید دارد: این 
مدرسه 60 دانش آموز در مقطع راهنمایی و 100 دانش آموز در مقطع 
دبستان دارد و در هر شیفت هم 12 معلم حضور دارند و در فصل گرما 
تحمل بی برقی خیلی سخت است و ما اگر دوربین هم نصب کنیم آن را 
هم می دزدند، آنقدر این وضعیت غیر قابل تحمل است که من تصمیم 

گرفته ام سال دیگر در این مدرسه نمانم.

دزدان کابل برق مدیر مدرسه 
را فراری دادند

به گفته مدیر مدرسه تختی حسن آباد زهکلوت، در 
طول 2 سال مدیریت او، چهار بار کابل های برق مدرسه 

به سرقت رفتند

رییس سازمان جهادکشاورزی جنوب 
خبر داد

هجوم ملخ های محلی 
به جیرفت

بروز سیل در رودبار جنوب و ریگان نشان داد هنوز بسیاری از مردم در کپرها و خانه های گلی زندگی می کنند
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آگهی فقدان سند مالکیت
آقای مصطفی هابیلی نسـب اخچه فرزند حسـین مالک ششـدانگ پالک 33۸ 
فرعی از 22 اصلی واقع در بخش 4 کرمان که سـند مالکیت آن بشـماره 397591 
دردفتر 252 صفحه 254 صادر و تسـلیم گردید و ضمن تسـلیم دو برگ استشهاد 
محلـی تصدیق امضا شـده مدعی اسـت سـند مالکیت پـالک مزبور بعلت نامعلـوم مفقود/ از 
بیـن رفتـه و درخواسـت سـند مالکیت المثنـی نموده لذا باسـتناد مـاده 120 آیین نامـه قانون 
ثبـت مراتـب در یـک نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهی میشـود تـا چنانچه کسـی مدعی 
انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک فـوق الذکـر یا وجـود سـند مالکیت نـزد خود میباشـد ظرف 
مـدت 10 روز پـس از انتشـار آگهـی بـه اداره ثبت شهرسـتان کرمـان مراجعه و اعتـراض خود را 
ضمن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نمایند و اال پس از مدت مذکور نسـبت 

بـه صدور سـند مالكيت المثنی اقـدام خواهد شـد. تاریخ انتشـار: 1399/02/07
عیسی حافظی فر- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه1 کرمان – م الف 51
ا رونوشت ستاد اجرایی فرمان امام )ره( در استان کرمان جهت اطالع و ارسال پاسخ 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین نامـه قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شـماره139۸60319014004679-9۸/11/07هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مستقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانم فاطمـه کیانـی فرزند 
غالمرضـا بشـماره شناسـنامه 3020142970صـادره ازجیرفـت در ششـدانگ یک باب خانه  به مسـاحت 
493/70متـر مربـع پـالک - فرعی از549- اصلی مفروز و مجزی شـده از پـالک 1فرعی از 549-اصلی 
قطعـه دو واقـع در در اراضـی کلـرود جیرفت بخش 45کرمان  خریداری از مالک رسـمی آقـای داد خدا 
آفتابـی محرزگردیـده اسـت.لذا به منظور اطالع عموم مراتـب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شـود 
در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند . 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر 

خواهدشـد . تاریخ انتشـار نوبت اول:99/01/24 – تاریخ انتشـارنوبت دوم :99/02/07
 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

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

اراضـی و سـاختمانهای فاقـد  هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره139۸60319014004۸20-

9۸/11/13هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک جیرفـت  تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضـی اقای 
سـید محمدرضـا خالقی میرحسـینی  فرزند سـید مهدی بشـماره شناسـنامه ۸6۸صـادره ازجیرفت در 
ششـدانگ یـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت 315/35متـر مربـع پـالک - فرعـی از574- اصلـی مفروز 
و مجـزی شـده از پـالک 1فرعـی از 574-اصلـی قطعـه دو واقـع در در اراضـی بـاب سـواران سـاردوئیه  
جیرفـت بخـش 34کرمـان  خریـداری از مالک رسـمی آقـای جان هللا مشـایخی محرزگردیده اسـت.

لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت به فاصلـه 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی 
بـه مـدت دومـاه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد . تاریخ انتشـار نوبت 

اول:99/01/24 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/02/07
 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

باسمه تعالی
آگهی ابالغ اجرائیه کالسه9900007 

عليـه ورثـه مرحوم محمد جواد سـتوده نیا کرانـی، نام پـدر: محمدرفیع، متولد 
: 1313/06/2۸ ، بـه نشـانی : سـیرجان روسـتای کـران )خانـم ناهید سـتوده 
نیاکرانـی، نـام پدر: محمدجواد ، شـماره شناسـنامه : 1391 ،شـماره ملـی : 0052473651 
، متولـد : 1343/2/31 بـه نشـانی: سـیرجان روسـتای کـران و جمـال سـتوده نیـا کرانی، 
نـام پـدر : محمدجـواد ، شـماره شناسـنامه :1697 : شـماره ملـی : 0042572721 ، متولـد 
: 1337/5/20، بـه نشـانی : سـیرجان روسـتای کـران و سـیامک سـتوده نیاکرانـی، نـام 
پـدر : محمدجـواد ، شـماره شناسـنامه : 3060412936، شـماره ملـی : 3060412936، 
متولـد: 1376/05/14بـه نشـانی : سـیرجان روسـتای کران و طاها سـتوده نیاکرانـی ، نام 
پـدر : محمـد جـواد ، شـماره شناسـنامه : 30605۸5172، شـماره ملـی : 30605۸5172 
متولـد :13۸0/6/25بـه نشـانی : سـیرجان روسـتای کـران و نسـرین سـتوده نیاکرانـی ، 
نـام پـدر : محمـد جـواد ، شـماره شناسـنامه : 112، شـماره ملـی : 0452243300، متولـد 
مـورخ   9900313 گـزارش  برابـر  فـوق کـه  پرونـده کالسـه  بدهـکاران   )1346/06/25  :
99/02/04شـناخته نگردیـده ایـد ابـالغ مـی گـردد کـه برابـر سـند ازدواج شـماره 1۸713 
مورخـه 137۸/12/16بیـن شـما و خانـم حلیمـه بیاتـی نـژاد مبلـغ 1/73۸/105/263ریال 
بدهـکار مـی باشـید کـه بـر اثـر عـدم پرداخـت وجـه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیه 
نمـوده پـس از تشـریفات قانونـی اجرائیـه صادر و به کالسـه فوق در این اجـراء مطرح می 
باشـد لـذا طبـق مـاده 1۸/19 آئیـن نامه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی بشـما ابـالغ می گردد 
از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی کـه تاریـخ ابـالغ اجرائیه محسـوب اسـت فقط یـک نوبت در 

روزنامـه درج ومنتشـر مـی گردد
ظـرف مـدت ده روز نسـبت بـه پرداخـت بدهی خود اقـدام و در غیـر این صورت بدون انتشـار 

آگهـی دیگـری عملیـات اجرائـی طبق مقررات علیه شـما تعقیب خواهد شـد. 
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی سیرجان-صالح آزادی-م الف717

آخرین آمار از مبتالیان کرونا در استان کرمان منتشر شد.
بنا بر اعالم علوم پزشکی کرمان در 24 ساعت گذشته 15 

مورد قطعی ابتال به کرونا شناسایی شده است.
بدین ترتیب شمار کل مبتالیان در استان کرمان به 626 نفر رسید.

در این مدت زمان فوتی جدیدی ثبت نشده و تعداد جان باختگان همان 
50 نفر مانده است.آمار مبتالیان به تفکیک حوزه دانشگاهی:دانشگاه 

علوم پزشکی کرمان: 14 نفر-دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان: 1 نفر
از  15 نفر جدید 8 نفر مرد و 7 نفر زن بوده است.

استان کرمان یک هفته بدون 
فوتی ناشی از کرونا

کرونا



روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی استان کرمان
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

نشانی کرمان: خیابان شهید بهشتی، کوچه شماره 10، نبش شرقی 2
نشانی جیرفت: خیابان مسجد جامع کوچه بن بست نرسیده بیمه مرکزی ایران

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

جیرفت: 091314۸۸6۸4     432136۸4-۸5- 034
تلفنخانه کرمان: 034-324۸7477

ایمیل تحریریه: 
kaghazevatan@gmail.com

ایمیل سازمان آگهی ها: 
kaghazevatan.adv@gmail.com 

مدیر اجرایی: حمید باقری 
مدیر داخلی: سمیه خدیشی
دبیرتحریریه: نجمه سعیدی

گرافیک: فاطمه خواجویی
صفحه آرایی: ندا صفاریان  

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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پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

سامانه ی پیامکی: 10003432117834  نمابر: 021-89776547

سنا
 ای

س:
عک

سمفونی مردگان
 کتابیست بسیار تراژدیک و غم انگیز اما بسیار زیبا و عالی 
که برای همیشه در ذهن خواننده باقی خواهد ماند.نوع 
روایت معروفی در سمفونی مردگان منحصر به فرد است. 
راوی داستان چندین بار عوض می شود و هر بار داستان از 
دید یک شخص متفاوت بیان می شود. در هنگام خواندن 
متن کتاب سمفونی مردگان شاهد بازگشت به گذشته در 
زمان حال هستیم، شاهد عوض شدن مکان هستیم و مدام 
فضا عوض می شود و…شخصیت اصلی داستان سمفونی 
مردگان آیدین است. یک پسر روشنفکر، شاعر، بسیار فعال 
و رادیکال که در یک خانواده به شدت سنتی و پدرساالر 
زندگی می کند.در این میان، جابر، پدر آیدین از شعر گفتن 
و کتاب خواندن او هراس داردو او را از همه این کارها و شعر 
گفتن ها منع می کند و حتی کار را به جایی می رساند که 
کتاب ها و حتی اتاقش را می سوزاند و عقیده دارد این ها 
فتنه و اسباب شیطانند. در نهایت فشار روانی روی آیدین 
زیاد می شود و…از کتاب سمفونی مردگان در حدود نیم 
میلیون نسخه به فروش رفته است و این کتاب به زبان های 
آلمانی – انگلیسی – ترکی استانبولی – ترکی آذری و ُکردی 
ترجمه شده است.کتاب به شیوه ای است که هر چقدر آن 
را بخوانی جذابتر می شود. روایت داستان به گونه ای است 
که می توانم اطمینان بدهم رگه هایی از زندگی هر یک از ما 
را بیان می کند. باور کنید شب ها زیادی با این کتاب بغض 
کردم. واقعا زندگی آیدین چه قدر تلخ بود. ما خودمان یک 
آیدین هستیم و چه قدر آیدین ها در کنارمان هستند.قلم 
شیوای عباس معروفی داستان را از بطن جامعه ما در آورده 

که بگوید مواظب آیدین هایمان باشیم.

پریدن از ارتفاع کم
یادته وقتی قرص می خوردی چقدر حالت خوب بود؟

-حالم خوب نبود.یادم رفته بود حالم بده

دیالوگ
 هزار پا/فیلمی به کارگردانی ابوالحســن داوودی، تهیه کنندگی رضا رخشان و 
نویســندگی امیر برادران، پیمان جزینی و مصطفی زندی است. این فیلم که به 

سبک کمدی و به زبان فارسی در سال 1396 تولید شده است.

فیلم
بازی لی لی/ابتدا زمین مستطیل همواری را انتخاب و آن را به شش خانه ٔ مساوی 
تقسیم می کنند. از اولین خانه دست راست شماره گذاری می کنند به طوری که 

خانه ای 1 و 6 ، 2 و 5 ، 3 و 4 در کنار هم قرار می گیرند.

بازی های محلی

وگر چند
تماشاگری نیست تنهایی  ات را

تو را غم مبادا
که تنهایی عشق  زیباست

خدا نیز تنهاست
سید علی میرافضلی

عکس: زهرا فسلی 3۲.۲ درصد؛ نرخ تورم فروردین 99 
سهم ۲.۶7 درصدی دهک اول 

از تورم اول سال

گـزارش مرکز آمار ایـران از تـورم کل کشـور در فروردین مـاه 99 نشـان می دهد تورم 
سـاالنه در ایـن مـاه برابـر بـا 32.2 درصـد اسـت که نسـبت بـه همیـن اطـالع در ماه 
قبـل، 2.6 واحد درصـد کاهش نشـان می دهد.نرخ تـورم سـاالنه در بـازه 30.8 درصد 
بـرای دهـک اول تـا 34.2 درصـد بـرای دهـک دهـم نوسـان دارد.محـدوده تغییرات 
تـورم دوازده ماهـه در گـروه عمـده »خوراکـی هـا، آشـامیدنی هـا و دخانیـات« بین 
34.0 درصد بـرای دهک اول تـا 38.0 درصد برای دهـک دهم اسـت. همچنین اطالع 
مذکـور در مورد گـروه عمـده »کاالهـای غیر خوراکـی و خدمـات« بیـن 27.7 درصد 
برای دهـک اول تـا 32.2 درصد بـرای دهک دهم اسـت.در تورم سـاالنه متوسـط 12 
ماه سـال مدنظر اسـت. به این صـورت که گفته شـود نـرخ رشـد در 12 ماهـه منتهی 
به بهمـن در مقایسـه بـا 12 ماهـه منتهـی بـه بهمن سـال پیش، فـالن درصد اسـت.

از نظـر کارشناسـان وقتـی می تـوان به یـک رقم بـه عنوان متوسـط اسـتناد کـرد که 
ارقـام مختلف 12 مـاه را با هـم جمع و سـپس بر عـدد 12 تقسـیم کرد. بدیـن ترتیب 
تورم سـاالنه می توانـد معیـاری بـرای گرانی یـا ارزانی باشـد، نه تـورم نقطه بـه نقطه.

فاصله تورمی دهک ها
در آمـار توصیفـی، دهک هـا مقادیری هسـتند کـه تابـع توزیـع تجمعـی داده را به ده 
قسـمت مسـاوی تقسـیم می کنند.دهـک اول نشـان دهنـده ده درصـد از خانوارهایی 
اسـت که کمترین هزینه سـاالنه را داشـته اند.بنابراین می تـوان گفت که این دسـته از 
خانوارها جزو فقیرترین اقشـار جامعه محسـوب می شـوند.در نقطه مقابل دهک دهم، 
ده درصـد از خانوارهایـی را نشـان می دهد که بیشـترین مبلـغ را صرف هزینه سـاالنه 
خود کرده اند، لذا  این دسـته از خانوارهـا از مرفه ترین اقشـار جامعه هسـتند.اما فاصله 
نرخ تـورم فروردین مـاه 99 در میـان این دهک هـا چگونه بوده اسـت.بر اسـاس اعداد 
مربوط بـه تـورم در میـان دهک هـای مختلـف هزینه هـای، فاصلـه تورمـی دهک ها 
در ایـن ماه بـه 3.4 درصـد رسـید که»خوراکیهـا، آشـامیدنیها و دخانیات« نسـبت به 
ماه قبـل )2.7 درصـد( 0.7 واحـد درصد افزایش داشـته اسـت.فاصله تورمـی در گروه 
عمده »کاالهـای غیـر خوراکی و خدمات« نسـبت بـه ماه قبـل 0.7 واحـد درصد و رد 
گروه عمده »کاالهـای غیـر خوراکی و خدمات« نسـبت به مـاه قبـل 0.6 واحد درصد 

کاهش نشـان مـی دهد.
کاهش نرخ تورم نقطه ای خانوارهای کشور

منظور از نرخ تـورم نقطـه ای، درصد تغییر عدد شـاخص قیمت، نسـبت به ماه مشـابه 
سـال قبل اسـت.نرخ تورم نقطه ای در فروردین ماه 1399 بر اسـاس این جدول منتشر 
شـده، به عـدد 19.8 درصـد رسـیده اسـت.یعنی خانوارهای کشـور به طـور میانگین 
19.8 درصـد بیشـتر از فروردین 1398 بـرای خرید یـک »مجموعه کاالهـا و خدمات 
یکسـان« هزینه کـرده اند.نـرخ تورم نقطـه ای فروردیـن مـاه 1399 در مقایسـه با ماه 
قبل 2.2 واحد درصد کاهش یافته اسـت.نرخ تـورم نقطه ای گروه عمـده »خوراکی ها، 
آشـامیدنی هـا و دخانیـات« بـا کاهـش 3.9 واحـد درصـدی بـه 10.7 درصـد و گروه 
»کاالهای غیـر خوراکـی و خدمـات« بـا کاهـش 1.0 واحد درصـدی بـه 24.7 درصد 
رسـیده اسـت.این در حالی اسـت کـه نـرخ تـورم نقطـه ای بـرای خانوارهای شـهری 
20.2 درصد می باشـد که نسـبت به مـاه قبـل 2.0 واحد درصد کاهش داشـته اسـت.
هم چنیـن ایـن نـرخ بـرای خانوارهـای روسـتایی 18.1 درصد بـوده که نسـبت به ماه 

قبل 3.0 واحـد درصد کاهش داشـته اسـت.
افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظـور از نـرخ تـورم ماهانـه، درصـد تغییر عـدد شـاخص قیمت، نسـبت به مـاه قبل 
اسـت.نرخ تورم ماهانه فروردیـن 1399 به 2.1 درصد رسـیده که در مقایسـه با همین 
اطالع در مـاه قبل، 0.6 واحد درصد افزایش داشـته اسـت.تورم ماهانه بـرای گروه های 
عمده »خوراکی هـا، آشـامیدنی ها و دخانیات« و »کاالهـای غیر خوراکـی و خدمات« 
به ترتیـب 5.1 درصـد و 0.8 درصد بوده اسـت.این در حالی اسـت که نرخ تـورم ماهانه 
بـرای خانوارهای شـهری 2.0 درصد اسـت که نسـبت بـه ماه قبـل، 0.6 واحـد درصد 
افزایش داشـته اسـت.هم چنین این نرخ بـرای خانوارهـای روسـتایی 3.1 درصد بوده 

که نسـبت به ماه قبـل 1.3 واحـد درصد افزایش داشـته اسـت.
سهم از تورم ماهانه دهک ها در فروردین ماه ۹۹

آنطور که در گـزارش مرکـز آمار آمده اسـت، سـهم دهک هـای اول از تـورم فروردین 
ماه 99 در شـاخص کل 2.67 اسـت.این سـهم برای دهک دهم نیز برابر با 1.74 اسـت.

یعنی افرادی که در دهـک اول قرار مـی گیرند و بـه عبارتی جزو اقشـار ضعیف جامعه 
محسـوب می شـوند، 0.93 درصد بیشـتر از دیگران در خرید کاالهای مـورد نیاز خود 

تورم داشـته اند.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

 آبشار سیمک
در 35 کیلومتری شمال کرمان در روستای 

کوهپایه قرار دارد. این ناحیه امکانات مناسبی 
از جمله اردوگاه دارد که باعث شده گردشگران 

زیادی به این ناحیه مراجعه کنند.

بدل چینی
بدل چینی ،سفالینه که بر روی آن لعابی از 

شیشه کنند. کبود آن را فیروزه ای و زرد آن را 
ذرتی گویند. نام عمومی هر نوع ظرف سفالی که از گل رس معمولی ساخته 

شده و بر آن لعابی از اکسید قلع داده باشند.

در سال گذشته کاغذ وطن از امضا 

تفاهم نامه برای ساخت 
کتابخانه  در جنوب استان خبر داد.

جاذبه

صنایع

سال گشت

آوای محلی           

گنالون بوییشون بُرده، چگوُکن زخمی ای تیِرن
دِل ُدمبیلکن اِشَکح، هوا تاریک و دلگیِرن

مجک خورده دل زرد ه، شو ای سایه ی خودی تِرِسه
ِمَترَسکُشن پُتولو که، گراُزن بَسکه َهمگیِرن
کهوُرن َدم تور بوِدن، کنارون ای کمر کوتِن

ُمگنُشن ای ثمر ِگسِته   ، ِگزون  سی ُکن چه   اَکبیِرن
زمین بادی َسری کوته، ُمُگنی بدهالوت ِکه
جنون ول بوده بین ما دو پاِی عقل زنجیرن
یَو ای جاز دلُم بَسشون، هلیل آرزوم ُخشکه

دلک بو  گندم درُدم، عمله کوته و پیِرن
سِر کنچوک ما درده، ُکل بد شامسی ای مایِن

جهیده پیله ور روته، هوای ِده نفس گیرن
چه سال نحس و نابیری، صداُمن ای غمون ِگفِته

زپهُکمن زده ای ترس بسی یي درد واگیرن
سِرالَشی گله جویی کالغون ُمرُمری دارن

که ُمهلي نادهه اي هم، کباهتي سی چه آهیرن

شاعر : جهانگیر فیروزي )نوک عمو(

         در توییتر چه می گویند؟

ضدعفونی بیش از 2 هزار مکان عمومی کشــور توسط 
موکبداران اربعین حسینی

»کتابباز« ویژه رمضان روی آنتن شبکه نسیمرشد تولید فوالد ایران همچنان فراتر از متوسط جهان

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده                           
شماره 98/54/ع

شـركت معدنـی و صنعتـی گل گهر )سـهامی عـام( در نظر دارد پـروژه "خرید یـك دسـتگاه آنالیز جریان 
موتورهـای الكتریكـی" مـورد نیـاز خود را به شـرح منـدرج در اسـناد مناقصـه از طریق برگـزاری مناقصه 
عمومـی بـه شـركت فروشـنده واجـد شـرایط واگـذار نمایـد. لـذا كلیـه متقاضیـان می توانند جهـت اخذ 
اسـناد مناقصـه بـه آدرس الكترونیكـی WWW.GEG.IR  مراجعـه و اسـناد مذکـور را بـه همـراه فـرم 
پرسشـنامه ارزیابـی تأمیـن كنندگان از قسـمت تأمین كنندگان و مشـتریان - مناقصه هـا دانلود نمایند 
. مهلـت تحویـل پـاكات سـاعت 9 الـی 14 روز شـنبه  مـــورخ 99/0۲/۲7 در محـــل دفتركمیسـیون 

مدیریت قراردادها و معامالت معــامالت مجتمـع و یـا دبیرخانـه دفتر مرکـزی تهران می باشـد. 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر


