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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1399 اردیبهشــت   14 یکشــنبه         730 پیاپــی  شــماره  چهــارم           ســال 

استاندار:

استان کرمان در نرخ بیکاری زنان 
وضعیت نامطلوبی دارد
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کاسۀ صبری که از تشنگی لبریز شد

ارسال لیست نیازهای کودکان کرمانی در دوران کرونا به وزارت کشور
مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان: بیش از 
۵۰ مورد از نیازمندی های کودکان در دوران کرونا جمع 

بندی و به وزارت کشور ارسال شده است، در این موقعیت، 
بانوان باید به عنوان مدیــران مدیریت بحران در خانواده 

برای ترغیب خانواده ها برای ماندن 
در خانه کمک کند.

به دلیل اعتراض به توقف پروژه آب رسانی روستاهای قلعه گنج، مردم، جاده قلعه گنج به کهنوج را مسدود کردند

شناسایی بیش از 700 
مبتال به کرونا در استان

عدم تاثیر 
بارندگی های اخیر 
در رفع کمبود آب

رونمایی از سند»ارتقاء وضعیت 
زنان و خانواده« استان

کرمان رتبه هفتم کشور 
در تعداد زنان جوان

در ۲۴ ساعت گذشته ۱۷ مورد ابتال به کووید۱۹ در استان شناسایی 
شده و بدین ترتیب تعداد کل مبتالیان اســتان به ۷۷۳ نفر رسید.

موارد جدید به تفکیک حوزه دانشگاه های علوم پزشکی استان:حوزه علوم پزشکی کرمان: 
۱۴ نفر، حوزه علوم پزشکی رفســنجان: ۲ نفر، حوزه علوم پزشکی جیرفت: ۱ نفر.از موارد 

جدید ۱۱ مرد و ۶ زن هستند.
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توقف مالچ پاشی 
ریگان را خفه کرد

عملیات مالچ پاشی ریگان در سال گذشته با وقفه مواجه شد و 
همین امر موجب حرکت شن ها و آسیب به مردم منطقه شده 

است معاون امور عمرانی استانداری در این باره می گوید: عملیات مالچ پاشی پس از ۱۳ سال 
وقفه از سال ۹۶ از سر گرفته شد، اما در سال گذشته سهمیه مالچ استان کاهش پیدا کرد و به 

همین دلیل مجبور به توقف ادامه کار شدیم.

ادامه مطلب را در 
صفحه 2 بخوانید 

صفحه 3  را 
بخوانید

صفحه 2 را 
بخوانید
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هم نشینی ابریشم با  تار و پود گل سرخی

زمان برگزاری امتحانات نهایی مدارس عدم تأثیر بارندگی های اخیر در رفع کمبود آب
استان کرمان اعالم شد مدیر روابط عمومی اداره آب گفت: در ماه رمضان مخازن آب 

قبل از سحر بارگیری می شوند و مشکل قطعی آب نداریم؛ مردم 
مشکالت قطعی آب را به شماره ۱۲۲ اعالم کنند.

در پاسخ به سؤال یکی از مخاطبان »کرمان نو« مبنی بر قطعی 
آب در برخی محله های منطقه چهار شهری شامل توکل آباد، 
دستغیب و سرباز  و مشکالت پیش آمده در ماه رمضان موضوع 

را از اداره آب و فاضالب شهر کرمان پیگیری کردیم.

سیاری مدیر روابط عمومی اداره آب گفت: با توجه به کمبود آب 
شرب شهری در تمام طول سال کمبود فشار آب بین ساعت 
۲۳ تا ۶ صبح برای بارگیری مخازن وجود دارد که این زمان در 
ماه رمضان تغییر کرده و قبل از سحر مخازن آبگیری می شوند.

وی افزود: در هیچ کجای منطقه ۴ شهری قطعی آب وجود 
ندارد و تا اآلن گزارشی مبنی بر قطعی آب نداشتیم. قطعی آب 

احتماال به دلیل لوله کشی داخلی ساختمان است.

سیاری  ادامه داد: مردم می توانند مشکالت قطعی آب را به 
شماره ۱۲۲ اعالم کنند تا اکیپ اداره آب در اسرع وقت به 

مشکالت رسیدگی کند.
کسری ۹00 لیتری آب در شهر کرمان

وی در مورد تأثیر بارندگی های اخیر در آب شرب شهری گفت: 
این بارندگی ها برای فضای سبز خیلی مهم است اما با توجه به 
این که عمق چا های حفر شده برای آب شرب ۳۰۰ متر زیر 
زمین است، آب باید نفوذ باالیی داشته باشد از الیه هایی زیری 
رد شود تا بتواند ته نشین شده و بدن هیچ آلودگی قابل مصرف 

باشد.مدیر روابط عمومی اداره آب افزود: کل تأمین آب کرمان از 
طریق دشت جوپار و دشت قریه العرب است که در دشت جوپار 
مجوز برای زدن چاه وجود ندارد؛ با توجه به خشکسالی های ۱۷ 
ساله اخیر زیر ساخت های چاه ها به هم ریخته و باید این قدر 
باران ببارد تا این زیرساخت ها درست شود و در چند سال آینده 
مورد استفاده باشد.سیاری تأکید کرد: در شهر کرمان چیزی 
حدود ۹۰۰ لیتر در ثانیه کمبود آب داریم؛ از بارش های اخیر 
بسیار خوش حالیم اما بااین وجود همچنان مشکل کم آبی وجود 

دارد و صرفه جویی الزم است.

رئیس اداره سـنجش اداره کل آمـوزش و پرورش 
اسـتان کرمـان زمـان برگـزاری امتحانـات نهایی 
تمامی رشـته های تحصیلـی دوره دوم متوسـطه 
نظری و فنی و حرفـه ای و دوره پیش دانشـگاهی 
را اعـالم کرد.حسـین شـفیعی بـا اعالم ایـن خبر 
گفت: بـر اسـاس اعـالم وزارت آمـوزش و پرورش 
امتحانـات پایـه ششـم و نهـم متوسـطه اول بـه 
صورت هماهنـگ برگـزار نمی شـود.وی بـا بیان 
اینکـه تـا کنـون در خصـوص نحـوه برگـزاری 
امتحانـات متوسـطه دوره اول و دوم پایـه هـای 
دهم و یازدهم از طرف سـتاد ملی مبـارزه با کرونا 
چیـزی اعـالم نشـده اسـت، خاطـر نشـان کـرد: 
آمادگی برگزاری امتحانـات در این دوره تحصیلی 
را بـه صـورت حضـوری و غیـر حضـوری داریـم.

شـفیعی افزود: امتحانات نهایی تمامی رشته های 
تحصیلی پایه دوازدهم دوره دوم متوسـطه نظری 
و فنی و حرفه ای و دوره پیش دانشـگاهی از تاریخ 
هفدهم خرداد ماه سـال جـاری در تمامی مناطق 
اسـتان  با رعایت پروتکل های بهداشـتی و فاصله 
گـذاری اجتماعـی بـه صـورت حضـوری برگـزار 
خواهد شـد.رئیس اداره سنجش اداره کل آموزش 
و پرورش اسـتان کرمان از ضدعفونی و گندزدایی 
تمامی مـدارس محل برگـزاری امتحانـات نهایی 
خبـر داد.حسـین شـفیعی گفـت: داوطلبـان می 
توانند جهت کسـب اطالعات بیشـتر بـه مدارس 
یـا کارشناسـی هـای سـنجش ادارات آمـوزش و 
پرورش شهرسـتان یا منطقه محـل تحصیل خود 

مراجعـه نمایند .

آگهی مناقصه مرحله اول آگهی مناقصه عمومی   آگهی مناقصه مرحله اول نوبت دوم
خرید اسفالت ) مرحله اول نوبت دوم (   واگذاری نگهداری و نگهبانی فضای سبز سطح شهر بردسیر

واگذاری تنظیف معابر سطح شهر بردسیر 

براساس مجوز شماره 2/7  نظر دارد  بردسیر در  شهرداری 
مورخ 99/1/19

با  بيندر  از نوع  شورای محترم اسالمی شهر میزان 1۰۰۰۰تن اسفالت 
مشخصات فنی 19-۰ با کیفیت مطلوب از پیمانکاران واجد الشرایط 
خریداری نماید لذا عالقمندان میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه 
از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت 1۰ روز کاری به واحد فنی این 
شهرداری و یا به سامانه  www . setadiran . ir مراجعه نمایند در 
ضمن هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد و شهرداری در رد 

یا قبول پیشنهادات مختار است .

ــه اســتناد مجــوز شــماره2/9 مورخــه 99/1/23  شــهرداری بردســیر در نظــر دارد ب
شــورای اســالمی شــهر بردســیر نگهــداری و نگهبانــی قســمتی از فضای ســبز ســطح 

ــه  ــی ب ــورت حجم ــه ص ــی ب ــال شمس ــک س ــدت ی ــه م ــی ب ــه عموم ــق مناقص ــهر را از طری ش
شــرکت هــای خدماتــی واگــذار نمایــد لــذا از شــرکت هــای واجــد شــرایط دعــوت میشــود جهت 
دریافــت اســناد مناقصــه از تاریــخ درج آگهــی بــه دبیرخانــه شــهرداری مراجعــه و یــا از طریــق 

ســامانه www . setadiran . ir اســناد مناقصــه را دریافــت نماینــد.
 مهلت قبول پیشنهادات حداکثر 1۰ روز پس از درج آگهی نوبت دوم خواهد بود. 

 شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
 ضمنا هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه میباشد.

مورخه   2/9 شماره  مجوز  استناد  به  دارد  نظر  در  بردسیر  شهرداری 
99/1/23شورای اسالمی شهر بردسیر تنظیف معابر سطح شهر بردسیر را از طریق 

مناقصه عمومی به مدت یک سال شمسی به صورت حجمی به شرکت های خدماتی 
واگذار نماید لذا از شرکت های واجد شرایط دعوت میشود جهت دریافت اسناد 

مناقصه از تاریخ درج آگهی به دبیرخانه شهرداری مراجعه و یا از طریق سامانه
www . setadiran . ir اسناد مناقصه را دریافت نمایند. 

مهلت قبول پیشنهادات حداکثر 1۰ روز پس از درج آگهی نوبت دوم خواهد بود.
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

ضمنا هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه میباشد.
روابط عمومی شهرداری بردسیر روابط عمومی شهرداری بردسیر روابط عمومی شهرداری بردسیر
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آگهي مناقصه عمومي تجدید شده                            
شماره 98/70/ع

شـركت معدنـی و صنعتـی گل گهـر )سـهامی عـام( در نظـر دارد خریـد" سـه دسـتگاه الكتروموتـور 
Siemens" مـورد نیـاز خـود را به شـرح مندرج در اسـناد مناقصه از طریـق برگزاری مناقصـه عمومی به 
شـركت فروشـنده واجـد شـرایط واگـذار نماید. لـذا كلیه متقاضیـان می تواننـد جهت اخذ اسـناد مناقصه 
بـه آدرس الكترونیكـی WWW.GEG.IR  مراجعـه و اسـناد مذکـور را به همـراه فرم پرسشـنامه ارزیابی 
تأمیـن كننـدگان از قسـمت تأمیـن كننـدگان و مشـتریان - مناقصـه هـا دانلـود نمایند. مهلـت تحویل 
پاكات ساعت 9 الی 14 روز شنبه مـــورخ 99/۰3/۰3 در محـــل دفتركمیسیون معــامالت مجتمع و یا 

مدیریت قراردادها و معامالت دبیرخانـه دفتـر مرکـزی تهران می باشـد. 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

جناب آقای 
روح اهلل ابوالهادی

انتصـاب شایسـته جنابعالی به عنوان مدیر روابـط عمومی و امور 
اجتماعـی مجتمـع مس سرچشـمه رفسـنجان را شـادباش می 
گویـم. بی شـک با توانش هـای ارجمندی که در شـما وجود دارد 
بیـش از پیـش شـاهد حمایـت هایـی مجتمع مس سرچشـمه 
رفسـنجان از بخـش هـای مختلف آمـوزش و پـرورش و فرهنگ 

و هنر در شهرسـتان رفسـنجان و شـهر سرچشـمه خواهیم بود.

خدیشی - مدیرعامل موسسه مطبوعاتی پیام آوران
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عملیات مالچ پاشی برای تثبت 
منابع 
شن های روان در شهرستان ریگان طبیعی

استان کرمان سال گذشته با وقفه 
مواجه شد و همین امر موجب حرکت شن ها، بروز 
پدیده گرد و غبار،تخریب محیط زیست و صدمه 
دیدن زندگی مردم در این منطقه شده است.به 
گزارش ایرنا، ریزگردها، گرد و غبار و حرکت شن 
های روان، پیامدهای خشکسالی و بیابان زایی سال 
های گذشته در شهرستان ریگان است به طوری که 
این منطقه به دلیل فرسایش بادی به سرعت به 
سمت بیابان زایی به پیش می رود.ریگان در 
روزگاری نه چندان دور به دلیل جنگل انبوه از جمله 
شهرستان هایی بود که حاکم وقت کرمان میرزا 
فرمانفرما در بازدید از این شهر و در وصف آن چنین 
نوشت که هرچه به جنگل های ریگان نزدیک تر می 
شدیم انبوهی آنها دوچندان می شود، گویا به جنگل 
های شمال کشور قدم می گذاریم.اما تغییر اقلیم، 
کاهش نزوالت جویی و افت سفره های آب زیر 
زمینی، جنگل ها و پوشش گیاهی این شهرستان را 
رفته رفته نابود و بر وسعت شن های روان و بیابان 
های ریگان افزوده است که از بین رفتن و مدفون 
های  زمین  باغات،  مسکونی،  مناطق  شدن 
کشاورزی، خانه نشینی و مهاجرت از مهمترین 
پیامدهای این پدیده مخرب طبیعی است. در طی 
دهه های گذشته فعالیت های زیادی در راستای 
بیابان زدایی و جلوگیری از حرکت شن های روان از 
جمله نهال کاری و مالچ پاشی توسط دولت در 
ریگان انجام شده که نقش موثری در کاهش تخریب 
ها داشته است، اما توقف مالچ پاشی در امر تثبیت 
شن های روان اختالل ایجاد کرده و بیم آن می رود 
که دستاوردهای قبلی از بین برود.هر چند مالچ 

پاشی باعث بروز برخی انتقادات در رابطه با تخریب 
محیط زیست منطقه شده است، اما بنا به اظهار 
کارشناسان ضرر پاشیدن مالچ در برابر فواید آن 
ناچیز و توسط نهادهای ناظر نیز به تایید رسیده 

است.
۸۵0 هکتار از اراضی شهرستان ریگان 

تا پایان امسال مالچ پاشی می شود
معاون امور عمرانی استانداری کرمان گفت: عملیات 
مالچ پاشی پس از ۱۳ سال وقفه از سال ۹۶ از سر 
گرفته شد، اما در سال گذشته سهمیه مالچ استان 
کاهش پیدا کرد و به همین دلیل مجبور به توقف 
ادامه کار شدیم.سید مصطفی آیت اللهی موسوی 
افزود: اما در سال جاری با اختصاص بودجه از حدود 
۲۰ روز قبل مالچ پاشی در سطح ۴۵۰ هکتار از 
اراضی این شهرستان آغاز شده است و پیش بینی 
می کنیم تا پایان سال ۹۹ حدود ۸۵۰ هکتار در 
شهرستان ریگان مالچ پاشی شود.وی بیان کرد: 
برای کاهش اثرات مخرب شن ها روان و بروز گرد 
و غبار در منطقه طرح نهال کاری در شهرستان 
های شرقی استان کرمان از جمله ریگان و فهرج در 

دست انجام است.
بیش از 1۵0 روستای ریگان در محاصره 

شن های روان قرار دارد
فرماندار ریگان با اشاره به افزایش بیابان ها 
و هجوم شن های روان به روستاهای این 
شهرستان گفت: ریگان دومین نقطه کانون 
بحران فرسایش بادی در کشور است، به طوری 
که ساالنه گرد و غبار و توفان های شدید شن، 
میلیاردها تومان خسارت به زیرساخت های این 
شهرستان وارد می کند.امین باقری افزود: هزاران 
اصله نخل خرما که نقش حیاتی در اقتصاد و 
معیشت ساکنان این شهرستان را دارند، زیر 
شن های روان دفن شده که اثری از آنها نمانده 

و یا خشکیده اند.وی تصریح کرد: گرد و غبار و 
توفان های شدید شن بیش از ۱۵۰ روستا را در 
شهرستان ریگان در محاصره شن های روان قرار 
داده و تاکنون ۱۶ روستا را خالی از سکنه کرده 
که مهاجرت ساکنان روستاها به مناطق دیگر 
استان و شهرستان را در پی داشته است.فرماندار 
ریگان اظهار داشت: ۲ سال قبل پس از وقفه 
ای طوالنی عملیات مالچ پاشی در شهرستان 
ریگان از سرگرفته شد که موجب شد تعدادی 
از روستاهای این شهرستان از هجوم شن های 
روان در امان بمانند، اما با تعطیلی مالچ پاشی 
شن های روان به صدها روستای شهرستان 
ریگان هجوم آوردند که این امر بر مشکالت 
اهالی کویر نشین ریگان افزوده است.وی با 
اشاره به اینکه عملیات مالچ پاشی یکی از مراحل 
موقت امر بیابان زدایی است تاکید کرد: پاشیدن 
مالچ تاثیر بسزایی در راستای تثبیت و مهار شن 
های رواندر این شهرستان دارد و پوشش گیاهی 
منطقه را تقویت می کند.باقری افزود: عملیات 
مالچ پاشی در ریگان در سال های ۹۶ و ۹۷ در 

پنج هزار هکتار از کانون های بحران فرسایش 
بادی ریگان با موفقیت انجام گرفت اما در سال 
گذشته این طرح به دالیلی تعطیل شد که اجرای 
آن برای نجات منطقه از حرکت شن و تثبیت 

پوشش گیاهی منطقه نیاز به تداوم دارد.
مالچ پاشی اثر منفی بر محیط زیست ندارد

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
ریگان نیز گفت: از ۴۷۰ هزار هکتار بیابان در این 
شهرستان ۲۵۰ هزار هکتار آن جز کانون های 
بحران فرسایش بادی محسوب می شود و ۱۵۰ 
هزار هکتار نیز جزو اراضی فرسایش بادی قرار می 
گیرند.عبدالمجید امیرزاده افزود: شرایط اقلیمی و 
کاهش بارش ها بر بیابانی شدن شهرستان افزوده و 
در این شرایط زندگی در این مناطق در بسیاری از 
روزهای سال برای مردم سخت و غیر قابل تحمل 
می شود.وی با اشاره به اقدامات انجام شده در برابر 
توفان شن و شن های روان اظهار داشت: از سال ۹۲ 
تاکنون بیش از یک هزار و ۴۰۰ هکتار نهال کاری 
و ۱۰۰ کیلومتر بادشکن بیولوژیک در اطراف مزارع 

ریگان انجام شده است.

ایسنا/ مدیرکل امور بانوان و خانواده 
استانداری کرمان با اشاره به اینکه گزارش

کرمان پهناورترین استان کشور 
است اظهار کرد: حدود ۹۰۰ هزار نفر زنان شهری 
و ۷۰۰ هزار نفر آمار زنان روستایی استان است که 
در تعداد زنان جوان رتبه هفتم کشور را به خود 
اختصاص داده ایم.فاطمه السادات حسینی شنبه 
۱۳ اردیبهشت ماه در ارتباط ویدئوکنفرانس با 
معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در جلسه 
شورای توسعه و برنامه ریزی استان کرمان اظهار 
کرد: سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده سند خوب 
و راهبردی است که به افزایش تعامل و هم افزایی 
مدیران استان در حوزه زنان و ارتقاء جایگاه زنان و 
تحکیم بنیان خانواده کمک می کند و آسیب ها و 
ظرفیت های هر شهرستان تبیین شده است.وی 
با اشاره به اینکه کرمان پهناورترین استان کشور 
است اظهار کرد: حدود ۹۰۰ هزار نفر زنان شهری 
و ۷۰۰ هزار نفر آمار زنان روستایی استان است که 
در تعداد زنان جوان رتبه هفتم کشور را به خود 
اختصاص داده ایم.حسینی تصریح کرد: کرمان در 
آمار زنان سرپرست خانوار رتبه چهارم کشور را 
دارد و در نرخ اشتغال زنان رتبه چهاردهم و در نرخ 
بیکاری دختران تحصیلکرده رتبه شانزدهم کشور 
را داریم و دلیل این است که تحصیالت دانشگاهی 
بانوان استان کرمان نسبت به برخی استان ها 

بیشتر است.مدیرکل امور بانوان و خانواده 
استانداری کرمان بیان کرد: کرمان رتبه نخست 
کشور را در مشارکت اجتماعی زنان دارد و ۳۰۰ 
دهیار و عضو شورای شهر استان خانم هستند.وی 
در ادامه با اشاره به برنامه های شاخص اداره کل 
امور بانوان و خانواده استانداری کرمان در سال 
گذشته اظهار کرد: ۲۲۰۰ بانوی کارآفرین در 
استان کرمان فعالیت می کنند که دوره های حرفه 
آموزی و کسب مهارت را در استان دنبال می کنیم 
و اجرای طرح اشتغال پایدار برای ۹۵۰ نفر بانوان 
حاشیه شهر طی سه سال اجرا می شود.حسینی 
بیان کرد: برای حدود ۵۰۰۰ نفر زن سرپرست 
خانوار شغل ایجاد کرده ایم و مرکز رشد و فناوری 
بانوان استان کرمان راه اندازی شده که در این 
مرکز ۱۲ ایده شناسایی و ۴۵۰ میلیون تومان 
اعتبار از معاونت علمی ریاست جمهوری جذب 
شده است.وی با اشاره به راه اندازی سامانه سمابانو 
پیوستن به جمع بازارهای الکترونیکی تصریح 
کرد: همچنین در راستای خدمات اجتماعی بانوان 
در استان، مرکز ماده ۱۶ زنان را راه اندازی کردیم 
و طرح ریحان با رویکرد خالقانه و کارآفرینی با 
اجرا  کرمان  استان  در  بهزیستی  همکاری 
شد.مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری 
کرمان در بخش دیگری از سخنانش گفت: با توجه 
به باال بودن آمار زنان بدسرپرست که زیر ۴۰ سال 

سن دارند، خالء قانونی وجود دارد و نمی توانند 
تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار 
بگیرند و مشکالتی در جامعه ایجاد شده که باید 
در این زمینه بررسی و اصالح صورت بگیرد تا از 
مشکالت اجتماعی جلوگیری بشود.وی افزود: 
دخترانی که در مراکز بهزیستی نگهداری می 
شوند، تا ۱۸ سالگی تحت پوشش هستند و در 
این زمان رها می شوند که مشکالتی را به وجود 
می آورد و باید راهکار قانونی برای این مسئله 

اتخاذ شود و این مسئله خاص استان کرمان 
نیست و مربوط به کل کشور است.حسینی 
اظهار کرد: در شهرستان های جنوبی استان 
کرمان محرومیت زیادی وجود دارد و دختران، 
زنان و کودکان بیشترین آسیب را می بینند و به 
دلیل مسائل فرهنگی و فاصله بین روستاها، 
که  کنند  می  تحصیل  ترک  زود  دختران 
خواستار احداث هنرستان شبانه روزی در 

زهکلوت هستیم.

توقف مالچ پاشی، ریگان را خفه کرد
عملیات مالچ پاشی ریگان در سال گذشته با وقفه مواجه شد و همین امر موجب حرکت شن ها و آسیب به مردم منطقه شده است

رونمایی از سند»ارتقاء وضعیت زنان و خانواده« استان

کرمان رتبه هفتم کشور در تعداد زنان جوان

گزارش
ایرنا

محققان کرمانی دستگاه 
میکروب زدای قوی ساختند

ایرنا - محقق و عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: 
وظیفه اجتماعی ایجاب می کرد که در زمینه مقابله با ویروس کرونا 
فعالیتی انجام دهیم که در این خصوص یک دستگاه اُُزن ساز را پس 
از نیازسنجی و رایزنی با دانشگاه علوم پزشکی کرمان برای ضدعفونی 
محیط و میکروب زدایی مراکز عمومی ساختیم.مجید تراز روز شنبه در 
گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: تعداد سه دستگاه اُُزن ساز را به صورت 
رایگان برای بیمارستان پیامبر اعظم )ص( کرمان طراحی کردیم که 
در ورودی های این بیمارستان نصب شده است.وی اظهار داشت: اُُزن 
خاصیت میکروب زدایی بسیار قدرتمندی دارد و از نظر پزشکی تاثیر 
مفید آن به اثبات رسیده است.محقق کرمانی تصریح کرد: همچنین 
برای دانشگاه علوم پزشــکی یک اتاق با ترکیب المپ UV و دستگاه 
ازن ساز تعریف کردیم که وسایل بهداشتی از جمله ماسک را در این اتاق 
قرار می دهند و با بررسی ها مشخص شد که هیچ گونه میکروبی در این 
وسایل باقی نمی ماند و مستندات آن موجود و قابل ارائه است.وی با بیان 
اینکه طرح های ما در حوزه Bio اجرایی شده است گفت: با توجه به نیاز 
مراکز عمومی و بیمارستان ها یک ترالی میکروب زدا طراحی شد که 
توانایی تولید بیش از ۱۰۰ گرم اُزن در ساعت را دارد.تراز عنوان کرد: این 
طرح اینک در بیمارستان های باهنر، افضلی پور و پیامبر اعظم )ص( و 
شرکت شهرک های صنعتی کرمان در حال استفاده است و سفارشات 
دیگری در این خصوص داشــته ایم.وی افزود: هدف ما وارد شدن به 
کارآفرینی است و در فعالیت های خود از دانشجویان فارغ التحصیل 
دانشگاه های کرمان بهره می بریم. عضو هیات علمی دانشگاه شهید 
باهنر کرمان بیان داشت: همچنین با همراهی عضو دانشکده تحصیالت 
تکمیلی کرمان، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و یک 
مهندس طراح نتایج سال ها تحقیق خود را به مرحله کاربردی و تولید 
صنعتی رسانده و فعالیت ها را به سمت کارآفرینی سوق دادیم. وی گفت: 
سال گذشته طرح دانش بنیان تونل پالسما را با همکاری معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری به مرحله اجرا رساندیم.تراز اضافه کرد: تونل 
پالسما را به عنوان نخستین طرح در راستای میکروب زدایی و ماندگاری 
باالی مواد غذایی عملیاتی کردیم که تاکنون ۸۰ درصد پیشرفت داشته 
و حمایت مالی خوبی از این طرح شد.وی با بیان اینکه تونل UV پیش 
از داستان کرونا طراحی شد تاکید کرد: یک دستگاه هواساز UV را در 
حیطه کاری خودمان در این زمان ابداع کردیم که این دستگاه با مکش 
هوا با استفاده از چند سیستم و فیلتر عالوه بر میکروب زدایی، اجرام هوا 
را گرفته و هوای متبوع وارد فضای منزل می کند.اُُزن اکسیژن فعال 
است که به عنوان یک عنصر ناپایدار، با هر عنصری ترکیب می شود، 

آن را از بین می برد.

ایسنا/ مدیرکل فرودگاه های استان کرمان گفت: عملیات اجرایی 
ساخت سالن جدید فرودگاه کرمان نیز به دلیل شیوع ویروس 
کووید ۱۹ حدود ۵۰ روز به تاخیر افتاد که سعی داریم در صورت 
امکان تا پایان تیرماه این پروژه را نیز به بهره برداری برسانیم.
علی قاسم زاده در گفت وگو با ایسنا، در خصوص آخرین وضعیت 
پروژه های عمرانی فرودگاه بین المللی آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
کرمان)ساخت باند دوم و سالن جدید فرودگاه کرمان( گفت: 
ساخت باند دوم فرودگاه کرمان هم اکنون ۸۶ درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد که تالش داریم در زمان مقرر که تیرماه سال جاری 
می باشد، به بهره برداری برسانیم.وی از علل تاخیر اجرای باند دوم 
فرودگاه کرمان سخن به میان آورد و افزود: متاسفانه به دلیل شیوع 
کروناویروس، تمامی پروژه ها عمرانی در سطح کشور تعطیل شده 
بود بنابراین حدود ۴۵ عملیات اجرایی پروژه باند دوم فرودگاه 
کرمان نیز تعطیل بود ضمن آنکه بارندگی های سه هفته اخیر در 
شهر کرمان نیز باعث تاخیراتی در اجرای این پروژه شده است.
مدیرکل فرودگاه های استان کرمان در بخش دیگری از صحبت 
های خود با بیان این مطلب که سند فرودگاه کرمان هیچ مشکلی 
ندارد، تصریح کرد: عملیات اجرایی ساخت سالن جدید فرودگاه 
کرمان نیز به دلیل شیوع ویروس کووید ۱۹ حدود ۵۰ روز به تاخیر 
افتاد که سعی داریم در صورت امکان تا پایان تیرماه این پروژه را 
نیز به بهره برداری برسانیم.وی از پیشرفت فیزیکی ۵۵ درصدی 
سالن جدید فرودگاه کرمان خبر داد و اظهار کرد: طبق نقشه های 
این پروژه قرار است که زیربنای این سالن از ۲ هزار و ۸۰۰ مترمربع 

به ۶ هزار و ۲۰۰ مترمربع افزایش پیدا کند.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان 
گفت: بیش از ۵۰ مورد از نیازمندی های کودکان در 
دوران کرونا جمع بندی و به وزارت کشور ارسال شده 
است.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری 
کرمان، فاطمه السادات حسینی با تشریح عملکرد اداره کل بانوان 
استانداری در دوران شیوع کرونا در استان افزود: با شیوع ویروس 
کرونا و راه افتادن پویش »در خانه بمانیم« در سطح کشور، حوزه 
بانوان استانداری با تهیه کلیپ و پوسترهای مختلفی برای بیش از 
۱۰ هزار نفر در فضای مجازی تالش کرد به بانوان به عنوان مدیران 
مدیریت بحران در خانواده برای ترغیب خانواده ها برای ماندن 
در خانه کمک کند.وی با اشاره به تدوین و جمع بندی بیش از 
۵۰ مورد از نیازمندی های کودکان در دوران شیوع کرونا و ارسال 
این نیازمندی ها به وزارت کشور تصریح کرد: تا کنون حدود ۱۰۰ 
هزار ماسک و گان توسط بانوان در کارگاه های سراسر استان تولید 
شده و در این مسیر بیش از ۳۰ هزار بانوی بسیجی در کارگاه های 
تولیدی لوازم بهداشتی به صورت جهادی فعالیت داشتند.مدیر 
کل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان تدوین طرح ضربتی و 
جامع حمایت از بانوان صاحب ۱۰ حرفه از مشاغل خرد و خانگی در 
بحران کرونا و انجام مشاوره های رایگان روانشناسی برای خانواده ها 
و کودکان از طریق فضای مجازی با همکاری سازمان های مردم نهاد 
حوزه زنان و خانواده برای حداقل پنج هزار نفر را از دیگر اقدامات 
حوزه بانوان استانداری معرفی کرد و اظهار داشت: با پیگیری های 
صورت گرفته برای بیش از ۲۰۰ نفر از بانوان سرپرست خانواده در 
کارگاه های تولید ماسک اشتغال ایجاد شده است.فاطمه سادات 
حسینی گفت: در دوران شیوع کرونا برای بیش از سه هزار و ۷۰۰ 
نفر از خانواده های در معرض آسیب در مناطق محروم آموزش 
چهره به چهره انجام شد و همکاری های الزم برای گندزدایی و 
ضد عفونی مناطق حاشیه شهر توسط ۱۴۰ سازمان مردم نهاد در 

سراسر استان انجام شد.

رئیس سازمان غذا و دارو از بروز موج دوم کرونا در 
فصل پاییز ابراز نگرانی کرد و گفت: در پاییز و ماه های 
مهر، آبان و آذر نگرانی مان بسیار جدی است؛ چراکه 
در این ایام می تواند موج بعدی کرونا رخ دهد.به گزارش ایسنا ، 
دکتر محمدرضا شانه ساز درباره ی بروز موج دوم وسوم ویروس 
کرونا، بیان کرد: »در رخداد این موضوع هیچ شکی نداریم و قطعا 
رخ می دهد. با توجه به پیشگیری و اقدامات و همکاری های خوبی 
که در کشور انجام شد، نگرانی هایمان درباره ی ادامه ی اردیبهشت 
ماه و خرداد کاهش یافته است، اما در پاییز و ماه های مهر، آبان و آذر 
نگرانی مان بسیار جدی است؛ چراکه در این ایام می تواند موج بعدی 
کرونا رخ دهد. بنابراین مهم ترین توصیه، رعایت بهداشت فردی 
و فاصله گذاری اجتماعی است که همچنان به عنوان مهم ترین 
ابزار برای کنترل این ویروس مطرح است.وی درباره ی وضعیت 
تولید واکسن ویروس کرونا، افزود: »به دلیل پیچیدگی ماهیت 
ویروس، ساخت واکسن کرونا به آسانی میسر نیست. بخش مهمی 
از آنچه که در دنیا هم ادعا می شود، جنبه ی تبلیغاتی دارد، با توجه 
به مقاطع انتخابات مختلف که در دنیا مورد بحث است.«وی ادامه 
داد: »کشورها دارند بر روی این موضوع کار می کنند، اما از آنجایی 
که هنوز ماهیت کامل ویروس شناخته نشده، تولید واکسن هم بر 
همین اساس پیچیدگی های خاص خودش را دارد«شانه ساز تاکید 
کرد: »هنوز داروی مشخصی برای این بیماری شناخته نشده است. 
در عین حال واکسنی هم ندارد، اما در کشورهای مختلف ازجمله 
کشور ما بر روی تولید آن کار و تحقیق می شود«وی درباره ی 
اقدامات ایران در این حوزه، گفت: »ایران جزو رتبه های باال در زمینه 
تحقیقات در عرصه های مختلف کرونا است. در حوزه ی دارو تمام 
داروهایی که اکنون مطرح شده و دنیا برای درمان کرونا به آن ها امید 
بسته است،  هم تولید می شود و هم مورد مطالعات بالینی قرار گرفته 
و ما هم همگام با کشورهای پیشرفته دنیا داریم این اقدامات را انجام 
می دهیم.شانه ساز که در یک برنامه ی تلویزیونی صحبت می کرد، 
همچنین گفت: به عنوان مثال در سه قلم دارویی که در دنیا به شدت 
درباره ی آن صحبت شد و تبلیغات شد، می توانیم همه ی آن ها را 
تولید کنیم. در حوزه ی واکسن هم چند مورد از شرکت های ما دارند 
کار می کنند و گام به گام پیش می روند و سعی می کنیم تا زمانی که 
امیدها جدی نشده و تا زمانی که نتوانیم نتایج قطعی را اعالم کنیم، 

آن را رسانه ای نکنیم، اما در حال کار بر روی این موارد هستیم.

فرماندار شهرستان رودبار جنوب گفت: دولت از روز دوشنبه به صورت 
حمایتی، خرید گوجه در این شهرستان را آغاز می کند.به گزارش 
خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، در پی 
اعتزاض ظهر امروز کشاورزان رودباری به افت شدید قیمت محصوالت 
کشاورزی و مسدود کردن جاده رودبار به ایرانشهر، حوالی مجتمع 

خدمات رفاهی چاه حسن خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در این منطقه موضوع را از فرماندار 
شهرستان رودبار جنوب پیگیری کرد. قانعی گفت: درپی مسدود شدن جاده رودبار به ایرانشهر از سوی 
کشاورزان و درخواست آن ها مبنی بر رسیدگی به قیمت پایین محصوالت کشاورزی، بدون فوت وقت 
جلسه ای تشکیل و بعد از نیم ساعت این راه باز گشایی شد. او با بیان اینکه در این جلسه  که نمایندگان 
وزارت جهاد کشاورزی نیز حضور داشتند، مقرر شد: دولت از روز دوشنبه به صورت حمایتی، خرید 

گوجه را در این شهرستان آغاز کند.

دولت از روز دوشنبه گوجه جنوب 
کرمان را می خرد

رییس اداره نظارت بر ســاخت راه های اداره کل راه و 
شهر ســازی جنوب کرمان از اجرای الیه دوم آسفالت 
بزرگراه جیرفت – بافت، از پلیس راه تــا کیلومتر ۱۵ 
خبر داد. علی طاهر نژاد در حاشیه بازدید مدیر کل راه 
و شهرســازی جنوب کرمان از بزرگراه جیرفت - بافت 

اعالم کرد: اجرای الیه دوم آســفالت بزرگــراه جیرفت – بافــت از پلیس راه تا 
کیلومتر ۱۵ آغاز شده اســت.وی در خصوص مبلغ هزینه شده در این پروژه گفت 
: مبلغ قرار داد این پروژه ۸۶ میلیارد ریال اســت.وی افــزود: بزرگراه جیرفت – 
بافت ازمحور هایی اســت که عملیات اجرایی آن در حال انجام است و با توجه به 
کوهستانی بودن مســیر و آب و هوای مناســب باعث رونق گردشگری در منطقه 

خواهد شد.

اجرای الیه دوم آسفالت بزرگراه 
جیرفت - بافت

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از دستگیری چهار سارق 
سیم برق در عملیات ماموران کالنتری ۱۶ این فرماندهی در 
حین سرقت خبر داد.به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ 
محمدرضا فداء بیان کرد: در پی چندین فقره سرقت سیم برق 
در چندین منطقه ی روستایی و شهری شهرستان کرمان، 

دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.وی افزود: 
»ماموران با بررسی های همه جانبه  و انجام تحقیقات گسترده ی پلیسی و تالش شبانه روزی 
موفق شدند چهار سارق که یکی از آن ها زن بود را در حین سرقت در حاشیه ی غربی شهر کرمان 
دستگیر کنند«سرهنگ فداء با اشاره به توقیف یک دستگاه خودرو تیبا از سارقان، خاطرنشان 
کرد: »ماموران با هماهنگی مرجع قضایی در بازرسی از مخفیگاه سارقین مقادیر قابل توجهی 

سیم برق سرقتی را کشف کردند.«

سارقان سیم برق در کرمان 
دستگیر شدند

ارسال لیست نیازهای کودکان کرمانی 
در دوران کرونا به وزارت کشور

بروز موج دوم و سوم کرونا 
قطعی است

خبر

کرونا

افتتاح باند دوم و سالن جدید 
فرودگاه کرمان تا پایان تیرماه

خبرخبرخبر

بهـار فصـل زاد و ولـد حیـات وحـش 
اسـت،فصل شـکار نیسـت بـه جوجـه 
پرندگان و نوزادان حیوانات نزدیک نشوید.
مهندس قریشـی سرپرسـت اداره حفاظت 
محیط زیسـت جیرفت در این باره گفت:با 
شـروع بهـار کـه فصـل رویـش گیاهـان و 
زایـش جانـوران وحشـی اسـت، طبیعـت 
دوبـاره نو شـده وجـان تـازه ای مـی گیرد. 
پرنـدگان وحشـی آشـیانه سـاخته و تخم 
گـذاری می کننـد و پسـتانداران، نـوزادان 
خود را به دنیا مـی آورند.همچنیـن در این 
فصـل کوهنـوردان و سـایر افـراد عالقمند 
به طبیعـت بـه عرصه هـای طبیعـی رفته 
و از دیدن شـگفتی های طبیعـت لذت می 
برنـد. چه خـوب اسـت کـه هنـگام حضور 
در طبیعـت، رفتـار مسـئوالنه ای در قبـال 
آن داشـته باشـیم و کمتریـن تغییـر را در 
طبیعـت ایجـاد کنیم.لـذا هنـگام ورود به 
زیسـتگاههای حیـات وحـش در صـورت 
مشـاهده النه یا جوجه پرنـدگان و نوزادان 
حیات وحـش به سـرعت و بـدون لمس و 
دسـت زدن بـه آن، محـل را تـرک کنیم. 
زیرا باعـث ایجاد تـرس و اسـترس در آنها 
شـده و موجـب اخـالل در رونـد طبیعـی 
زندگـی آنها می شـود. حتـی بعضـا دیده 
شـده برخـی از مـردم و عالقمنـدان بـه 
حیات وحـش با مشـاهده نـوزادان حیات 
وحـش در مناطق، اقـدام به زنـده گیری و 
تحویـل آنهـا به محیـط بانـان و یـا ادارات 
حفاظت محیط زیسـت می کننـد، به این 
دلسـوزان حیات وحـش توصیه می شـود 
در صـورت مشـاهده نـوزادان حیوانـات 
وحشـی در طبیعـت هیچگونـه اقدامـی 
جهت گرفتـن آنهـا نکننـد و مراتـب را به 
مأمـوران یـگان حفاظـت محیط زیسـت 
شـهروندان  دهند.همچنیـن  اطـالع 
می تواننـد در اینگونـه مواقع مراتـب را به 
اداره حفاظـت محیط زیسـت شهرسـتان 
جیرفت به شماره تلفن۰۳۴۴۳۳۱۳۳۱۰ 
اطالع دهنـد تـا در صـورت نیـاز اقدامات 

الزم انجـام گیـرد. 

تغییر عالئم تشخیص 
کرونا در کشور

بـه گفته ی عضـو کمیته علمی سـتاد 
ملـی مقابله بـا کرونـا، دسـتورالعمل 
جدیـد تشـخیص و درمـان کرونـا 
هفتـه  یـن  ا  ، شـده زبینـی  با کـه 
بـرای پرسـنل بهداشـتی و درمانـی 
بـالغ می شـود. در  بیمارسـتان ها ا
ایـن دسـتورالعمل عالئمـی ماننـد از 
بین رفتـن حـس بویایـی، ناتوانی در 
راه رفتـن، بـدن درد و … کـه قبال در 
تشـخیص بیمـاری کرونا مهـم تلقی 
نمی شـد، مـورد توجـه قـرار گرفته و 
بـر آن تاکیـد شـده اسـت.به گزارش 
ایرنـا ، مسـعود مردانـی روز شـنبه با 
اشـاره به ابـالغ دسـتورالعمل جدید 
تشـخیص کرونـا بـه بیمارسـتان ها، 
بیـان کـرد: »در ایـن دسـتورالعمل 
یـک مقـدار برخـی تعاریـف و عالئم 
کـرده،  تغییـر  کرونـا  تشـخیص 
عالئمـی که قبـال در تشـخیص کرونا 
خیلـی مهـم تلقـی نمی شـد، اکنـون 
جـزو عالئـم مهـم مـورد توجـه قرار 
می گیـرد مثـل از بیـن رفتـن حـس 
بویایی یـا چشـایی که از عالئـم مهم 
یـن بیمـاری محسـوب می شـود،  ا
لـرز، بـدن درد، ناتوانـی در راه رفتن 
نیـز جـزو عالئـم کروناسـت کـه در 
دسـتورالعمل جدیـد تشـخیصی بـه 
آن تاکیـد شـده اسـت.وی گفـت: 
»در مـورد سـردرد هنـوز مطمئـن 
نیسـتم کـه جـزو عالئـم تشـخیصی 
کرونا باشـد، البتـه در مـورد بثورات 
پوسـتی سـازمان بهداشـت جهانـی 
نـد  اخیـرا اعـالم کـرده کـه می توا
جزو عالئـم کرونـا باشـد، هنـوز این 
نـی  یرا ن ا را عالمـت در بیـن بیمـا
سـازمان  لبتـه  ا نیسـت  یع  شـا
بهداشـت جهانـی بـه عالئم چشـمی 
و پوسـتی اشـاره کـرده کـه بایـد در 
کشـور مـا بیشـتر بررسـی شـود.

مردانـی افـزود: »نکتـه ی دیگـری 
که در دسـتورالعمل جدیـد کرونا به 
آن توجـه شـده این اسـت کـه افراد 
مبتـال بـه HIV کمتـر نـوع شـدید 
ید  ا تجربـه می کننـد، شـا کرونـا ر
یـن بیمـاران بهداشـت را بیشـتر  ا
رعایـت می کنند یـا شـاید داروهای 
ضـد ایـدز اثـر محافظتـی روی ایـن 
بیمـاران داشـته اسـت.عضو کمیتـه 
علمـی سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونـا 
بیان کـرد: »اکنون پروتـکل دارویی 
یـران تغییـری  درمـان کرونـا در ا

نکـرده اسـت.

 چهارگوشه ای به نام ُگل سرخ، شاهکار زنان 
صنایع
و مرداِن هنرمند جیرفتی و تجلی گاه ذوق دستی

و هنر ایرانی به دنبال جایی در سبد 
صادرات غیرنفتی است تا از پستوی ُکلبه های کوهستانی 
اسفندقه بیرون بزند و راهی جاده ابریشم شود.ُگل سرخ 
اسفندقه را کسانی که به کشورهای اروپایی سفر کرده اند 
در کاخ ها و عمارت های مجلل آن کشورها دیده اند و این 
یعنی یک بازار مناسب برای صادرات این فرش گران بها 
وجود دارد و تُجار زیادی حاضرند برای خرید این قالی، 
پول خوبی بپردازند، اما چرا تولیدکنندگان قالی ُگل سرخ 
در اطراف شهرستان جیرفت از وضعیت مالی و شغلی 
مطلوبی برخوردار نیستند، چرا برای احیای این هنر اصیل 
آنگونه که باید برنامه ریزی نشده است، مگر نه اینکه 
بزرگان اقتصاد ما هر ساله فریاد می زنند که باید روی 
صادرات غیرنفتی تمرکز کرده و از تکیه بر کسب درآمد از 
فروش نفت پرهیز کنیم، به راستی اگر ظرفیت تولید 
چنین کاالی ارزشمندی در یکی از کشورهای اروپایی 
وجود می داشت آیا آنها با استفاده از همین ظرفیت 
بسیاری از مشکالت اقتصادی خود را حل نمی کردند، 
حال که این ظرفیت خارق العاده در گوشه ای از کشورمان 
وجود دارد چرا از آن بهره  نگیریم.اصال طرح ُگل سرخ از 
کجا آمده، »قیصر خلیفه« که از بافندگان معروف قالی 
ُگل سرخ در اسفندقه جیرفت به شمار می رفت احتماال 
نمی دانست ۱۵۰ سال بعد طرح قالی اش به ثبت ملی 
 می رسد و شهرتی جهانی پیدا می کند، او یک هنرمند پُر 
آوازه بود و تا چندی پیش طرح ُگل سرخش به هنرجویان 
رشته فرش بافی آموزش داده می شد. اما برای اینکه در 
تولید این محصول به یک جهش اساسی برسیم، 
راهکارهایی وجود دارد که در سطور بعدی به آن ها اشاره 
می شود.بیاییم قالی ُگل سرخ را بهتر بشناسیم، علت 
نام گذاری فرش ُگل سرخ به خاطر وجود دسته گل های 
ُرزی است که در متن این فرش به صورت سراسری تکرار 
شده و همچنین به خاطر رنگ های یشمی و ُسرمه ای و 
ِکِرم که در بافت فرش استفاده شده است. حقیقتا 
دسته گل ها نمای زیبایی به این فرش داده اند.طرح 
گل سرخ طبق تحقیقات میدانی از بافندگان جیرفتی از 
پارچه ای بنام ُگلرخ که تُجار آن زمان برای خان این منطقه 
»محمدباقر خان« می آوردند اقتباس شده و چون 

محمدباقرخان از طرح این پارچه خوشش آمده به 
بافندگان این منطقه سفارش بافت آن را می دهد و بدین 
صورت از حدود ۱۵۰ سال قبل این طرح در این منطقه 
بافته می شود.جهان به قالی اصل و اصیل کرمان و گره های 
محکم در تار و پود آن به عنوان سرمایه ای پایدار نگاه 
می کند و می طلبد در سال جهش تولید، ما نیز چنین 
نگاهی به داشته های ارزشمند خود داشته باشیم.آنچه 
فرش دستباف کرمان را سرآمد هنر قالی بافی کرده تنوع 
طرح، تعدد رنگ، نزدیکی طیف رنگ ها به طبیعت، 
استقامت پشم آن در مقابل سایش، رنگ رزی گیاهی مواد 
و ترکیب رنگی بسیار استادانه بوده و بی دلیل نیست که 
می گویند فالنی همچون قالی کرمان هرچقدر از سنش 
می گذرد جوان تر می شود.این، همان ظرفیتی است که 
می تواند ارزآوری خوبی در حوزه صادرات غیرنفتی برای 
کشور داشته باشد. البته برای اینکه ارزآوری بسیار خوبی 
داشته باشیم می توانیم قالی ُگل سرخ را کمی ارتقا دهیم. 
شاید بپرسید چگونه، »با ترکیب ابریشم در تار و پود 
قالی«حتما از زنجیره تولید شنیده اید، برای اینکه 
ارزآوری خوبی داشته باشیم شایسته است که زنجیره 
تولید را تکمیل کنیم تا با کاهش هزینه ها، میزان تولید را 
افزایش دهیم و سود خوبی هم داشته باشیم. در این 
گزارش یعنی اینکه به عرصه تولید انبوه ابریشم ورود 
کنیم. نخ ابریشمی به واسطه نرمی، شفافیت همراه با 
ظرافت و استحکام فوق العاده ای که دارد، یکی از مهم ترین 
و گرانبهاترین الیاف ها است.ابریشم نوعی لیف پروتئینی 
است )حدود 9۸٪ وزن ابریشم را پروتئین تشکیل می دهد( 
که از پیله ِکرم ابریشم بدست می آید که نرم، شفاف، 
ظریف و محکم است. کرم ابریشم  این الیاف را از بزاق خود 
 ترشح می کند و تولید انبوه آن بحث مفصل و جداگانه ای 
است. سابقه تولید لباس و پارچه ابریشم در ایران به قبل از 
اسالم برمی گردد و موضوع تازه ای نیست.اکنون به نقطه 
عطف مطلب رسیدیم، نوغانداری ) پرورش کرم ابریشم( 
ظرفیت بسیار خوبی در زمینه تولید و اشتغالزایی به شمار 
می رود. برگ درخت توت تنها غذای کرم ابریشم بوده و 
جنوب کرمان یکی از مناطق مستعد برای کاشت و تکثیر 
این درخت به شمار می رود، این یکی از حلقه های زنجیره 

تولید است که در باال به آن اشاره کردیم.
پرورش کرم ابریشم امروزه به صنعتی خانوادگی 

تبدیل شده است
پرورش کرم ابریشم امروزه به صنعتی خانوادگی 
تبدیل شده که خانواده ها در کنار یکدیگر می توانند 

آن را به عنوان شغل دوم خود انتخاب کنند و بهترین 
مزیت این صنعت سرمایه گذاری اندک، کوتاه بودن 
دوره پرورش و حضور همه افراد خانواده از کودکان 
تا میان ساالن در کنار یکدیگر است.با رونق صنعت 
نوغانداری، ابریشم بافی هم، پا به عرصه اقتصاد می گذارد 
و زمینه فعالیت در این بخش مهیا می شود و در این 
چرخه زمینه اشتغالزایی و درآمدزایی برای افراد زیادی 
فراهم می شود. نوغانداری می تواند تحولی بزرگ در 
بخش تولید فرش های دستباف ابریشمی رقم بزند و 
این مهم با توجه به ظرفیت منطقه جنوب کرمان یک 

استعداد بالقوه است که باید به فعلیت برسد.
توسعه صنعت نوغانداری با توزیع نهال توت 

اصالح شده در جنوب کرمان
رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان از توزیع 
یکهزار اصله نهال توت اصالح شده در جنوب کرمان خبر 
داد و گفت: توزیع این تعداد نهال توت برای توسعه صنعت 
نوغانداری برنامه ریزی شده است.سعید برخوری افزود: 
این تعداد اصله نهال  توت اصالح شده در شهرستان  های 
جیرفت و عنبرآباد به دلیل اقلیم مناسب برای احداث 
توتستان بین متقاضیان توزیع شد.وی بر ضرورت 
توانمندسازی نوغانداران تاکید کرد و گفت: یکی از 
محورهای برنامه ای توسعه این صنعت نگاه ویژه به مقوله 
آموزش و توانمندسازی کارشناسان و نوغانداران بوده 

که به صورت ویژه در دستور کار است.وی بر ضرورت 
توانمندسازی نوغانداران تاکید کرد و گفت: یکی از 
محورهای برنامه ای توسعه این صنعت نگاه ویژه به مقوله 
آموزش و توانمندسازی کارشناسان و نوغانداران بوده که 

به صورت ویژه در دستور کار است.
هفت دوره آموزشی پرورش کرم ابریشم 

در جنوب کرمان برگزار شد
کارشناس پرورش کرم ابریشم نیز از برگزاری هفت دوره 
آموزشی پرورش این حشره در جنوب کرمان خبر داد و 
گفت: آموزش بهره برداران به صورت ویژه در دستور کار 
است.معصومه افشاری پور افزود: در گام نخست مسائل 
ترویجی برنامه ریزی و در ادامه احداث توتستان و ایجاد 
گارگاه ابریشم ِکشی در دستور کار است.این کارشناس 
کرم ابریشم گفت: استفاده از ابریشم در هنر فرش بافی 
جنوب کرمان آورده بیشتر اقتصادی برای فرش بافان این 
منطقه را به دنبال دارد.افشاری پور افزود: با توجه به ارزش 
مادی ابریشم به طور طبیعی وقتی در فرشی از ابریشم 
استفاده شود آن محصول ارزش اقتصادی بیشتری 
پیدا می کند.وی اسفندقه را یکی از مناطق مساعد برای 
پرورش نوغان اعالم کرد و گفت: قرابت قالی گل سرخ 
اسفندقه با تولید کرم ابریشم فرصت خوبی برای استفاده 
از ابریشم در این قالی جهانی است تا شاهد ارزنده تر شدن 

این محصول دستباف باشیم

هم نشینی ابریشم با تار و پود گل سرخی

 به دلیل اعتراض به توقف پروژه آب رسانی روستاهای قلعه گنج، مردم، جاده قلعه گنج به کهنوج را مسدود کردند 

گزارش
ایرنا

ایسنا/کرمان استاندار کرمان 
مشارکت گزارش نرخ  کرد:  بیان 

اقتصادی بانوان در استان 
کرمان ۱۴.۹ درصد در سال ۹۷ بوده که به 
متوسط کشوری نزدیک است اما متاسفانه در 
نرخ بیکاری بانوان وضعیت استان نامطلوب و 
در سال ۹۷ نرخ بیکاری زنان استان ۲۷ درصد 
بوده که از متوسط کشور خیلی پایین تر 
هستیم و باید کار زیادی در این بخش انجام 
بدهیم.دکترمحمدجواد فدائی شنبه ۱۳ 
اردیبهشت ماه در ارتباط ویدئو کنفرانس با 
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 
در جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی استان 
کرمان با اشاره به رونمایی از سند ارتقاء 
وضعیت زنان و خانواده استان کرمان اظهار 
کرد: از نظر قرآن کریم زن می تواند الگوی 
مردان هم باشد و در آیه ۱۱ سوره تحریم 
همسر فرعون الگویی برای زنان و مردان است 
و این نکته مهم جایگاه زن را در قرآن کریم و 
دین اسالم نشان می دهد.وی افزود: در آیات 
دیگر نیز قرآن کریم به جایگاه زن می پردازد و 
این امتیاز بزرگی است که از نظر قرآن کریم 
زنان می توانند الگوی جامعه و مردان باشند.
فدائی در ادامه تصریح کرد: در استان کرمان 
زنانی را داشته ایم که الگو بوده و هستند و از 
جمله آنها می توان به تنها زن حاکم در کشور 
ما بعد از اسالم اشاره کرد که دوران قراختائیان 
بوده )ترکان خاتون( و ۲۶ سال حکومت کرده 
است.استاندار کرمان بیان کرد: در دوران این 
بانوی حاکم، کارهای فرهنگی زیادی در 
استان کرمان صورت گرفته و در شکل گیری 

تاریخ کرمان نقش زیادی داشته و اولین 
دانشگاه ایران در دوره اسالمی توسط این 
حاکم زن در کرمان در سال ۶۵۰ هجری 
قمری تاسیس شده و اساتید بزرگی از جمله 
شیخ محمود شبستری در این دانشگاه 
تدریس کرده اند.وی با اشاره به نقش موثر 
زنان در فرهنگ و سیاست استان کرمان افزود: 
همچنین در حوزه های اقتصادی و کارآفرینی 
زنان نقش مهمی در استان کرمان داشته اند.
ضمنا خانم طاهره صفارزاده نیز بانویی از 
استان کرمان است که شاعر، پژوهشگر و 
مترجم قرآن کریم و نخستین زنی بوده که 
قرآن کریم را به دو زبان فارسی و انگلیسی 
ترجمه کرده است.وی با اشاره به اینکه در 
تاریخ استان کرمان زنان موثری داشته و داریم 
و امیدواریم این روند در استان ادامه پیدا کند، 
گفت: در برخی شاخص های فرهنگی، 
اقتصادی و اجتماعی وضع ما خوب است.
استاندار کرمان بیان کرد: نرخ مشارکت 

اقتصادی بانوان در استان کرمان ۱۴.۹ درصد 
در سال ۹۷ بوده که به متوسط کشوری 
نزدیک است اما متاسفانه در نرخ بیکاری 
بانوان وضعیت استان نامطلوب و در سال ۹۷ 
نرخ بیکاری زنان استان ۲۷ درصد بوده که از 
متوسط کشور خیلی پایین تر هستیم و باید 
کار زیادی در این بخش انجام بدهیم.وی با 
اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه اشتغال 
بانوان اظهار کرد: در سال ۹۶ از ۱۴ هزار فقره 
تسهیالت خوداشتغالی بیش از ۵۰۰۰ مورد 
به بانوان اختصاص داده شده و از ۲۰۲۰ 
نیروگاه کوچک مقیاس استان، ۷۲۰ مورد به 
زنان سرپرست خانواده اختصاص پیدا کرده 
که نشان می دهد در ایجاد اشتغال بانوان قدم 
های خوبی برداشته شده است.فدائی بیان 
کرد: با وجود ۳۰۰ نفر دهیار زن و عضو شورای 
شهر در استان کرمان، رتبه اول را در کشور 
داریم و ۱۸۰ سمن در حوزه زنان و خانواده در 

استان فعال هستند.

مشـکل تامیـن آب سـالم یکـی از دغدغـه هـا 
در روسـتاهای محـروم جنـوب اسـتان اسـت، 
دغدغـه ای کـه از ابتدایـی تریـن حق هـای هر 
انسـانی به حسـاب می آیـد، دیـروز جـاده قلعه 
گنـج بـه کهنـوج  توسـط  تعـدادی از اهالـی 
منطقـه بـه دلیـل اعتـراض بـه وجـود همیـن 
مشکل بسـته شـد، مهدی شهسـواری فرماندار 
قلعـه گنـج در مـورد  مشـکل ایـن روسـتا ها به 
کاغـذ وطـن گفـت: چنـد روسـتای نزدیـک به 
هم در منطقـه وجود دارنـد کـه در ۱۰ کیلومتر 
قلعـه گنـج قـرار دارنـد و ۱۵ سـال اسـت از آب 
شـرب بهداشـتی محـروم هسـتند، ایـن چنـد 
روسـتا ، روزی نیم سـاعت آب شـرب در اختیار 
دارنـد و البتـه  آب رسـانی سـیار هم بـرای این 
روسـتا انجام مـی شـود وپیـش از ایـن آب  این 
روسـتا هـا از مجتمـع آبرسـانی تغذیه می شـد 
که به دلیـل خشکسـالی های مکـرر،  آبرسـانی 
با تانکر انجام می شـود. سـال گذشـته پروژه آب 
رسـانی به ایـن روسـتا شـروع  شـد و۹ کیلومتر 
هـم خـط انتقـال آب بـه ایـن روسـتاها انجـام 
شـده اسـت ولـی پنـج کیلومتـر مانـده اسـت. 
شهسـواری یادآور شـد:  پیش از عیـد این پروژه 
در حـال انجـام کار بـود کـه بـه دلیـل شـیوع 
کرونـا کار متوقـف شـد و بـه دلیـل تعطیلـی 
کارخانـه هـا  لولـه مـورد نیاز هـم  تامین نشـد، 
ولـی دوبـاره پـروژه شـروع بـه کار کرده اسـت 
و  پیمـان کار پیگیـر تامیـن لولـه بـرای ایـن 

طـرح اسـت.

 پیمان کار وعده تامین لوله مورد نیاز را 
داده است 

شهسـواری یادآور شـد: پیمان کار قول داده است 
ظـرف چنـد روز آینـده لولـه تامیـن شـود تـا بـه 
سرعت مشـکل آب در این چند روسـتا حل شود. 
و صبح دیروز سـاکنان روسـتای بنی تراتم )توکل 
آبـاد( کـه یکـی از ایـن چنـد روسـتای نزدیک به 
هـم اسـت کـه مشـکل تامیـن آب دارنـد، بـرای 
مدت کوتاهـی جاده را مسـدود کردنـد، البته این 
کار از روی نـا آگاهی اسـت زیـرا این پـروژه در هر 
صورتـی باید انجـام شـود.   فرماندار قلعـه گنج در 
باره مشـکل بی آبی  منطقه گفـت: در این منطقه 
به دلیل اینکه سـفره هـای زیر زمینـی آن، مرتب 
کاهـش پیـدا کـرده انـد، خیلی اوقـات چـاه های 

حفر شـده خشـک می شـود و مجبور به حفر چاه 
جدید هسـتیم . ایـن پـروژه حتی بـا نبـود اعتبار  
ادامه پیـدا کرده اسـت و پیمانـکار با وجـود اینکه 
طلبکار اسـت و مطالبه زیـادی دارد، وعده تکمیل 
کارش را بـه مـا داده اسـت.از مدیـر کل راهداری 
جنـوب در مـورد وضعیـت ایـن جـاده ومسـدود 
شـدن آن پرسـیدیم، جمیلـی گفـت: انسـداد 
دیـروز این جـاده بـه دلیـل اعتـراض تعـدادی از 
مردم بومـی برای مشـکل تامیـن اب روسـتاهای 
اطراف جـاده بوده اسـت که بـا حضور مسـووالن 
فرمانداری مشـکل رفع شـده اسـت اما در همین 
جـاده عملیـات بهسـازی راهـداری نیـز در حـال 
آنجـا اسـت و قسـمتی از جـاده کـه  بعد از سـیل 
آسـیب دیده و مسـدود شـده بود، امروز بهسازی 
اش تمـام شـده و قابـل بهره برداری شـده اسـت.

استان کرمان در نرخ بیکاری زنان وضعیت کاسه ی صبری که از تشنگی لبریز شد
نامطلوبی دارد

علی رئیسی، رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( جیرفت: با جمع آوری 
کمک های مردمی، اولین مرحله رزمایش مواسات و همدلی با همکاری 
دفتر امام جمعه و مراکز نیکوکاری تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی 
)ره( جیرفت آغاز شد.»علی رئیسی« در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری 
شبستان از کرمان جنوب، گفت: با جمع آوری کمک های مردمی، اولین 
مرحله رزمایش مواسات و همدلی با همکاری دفتر امام جمعه و مراکز 
نیکوکاری تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( جیرفت آغاز 
شد.رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( جیرفت بیان کرد: در همین 
راستا ۳۰۰ عدد سبد کاال در بین اقشار نیازمند جامعه مخصوصا اقشار 
متضرر از کرونا، سادات نیازمند و تعدادی از مددجویان کمیته امداد 
توزیع شد.وی اضافه کرد: به ازای هر یک نفر سبد غذایی به ارزش ۱۵۰ 
هزار تومان توزیع شد یعنی برای یک خانوار ۳ نفره، سبد غذایی به ارزش 
۴۵۰ هزار تومان داده شد.رئیسی عنوان کرد: با همکاری مرکز نیکوکاری 
صاحب الزمان)عج( دولت آباد و جمع آوری کمک های مردمی توسط 
این مرکز،۴۰ بسته غذایی هر یک به ارزش ۱۵۰ هزار تومان تهیه و امروز 
در بین نیازمندان توزیع شد و همچنین تعدادی سبد غذایی توسط 
مراکز نیکوکاری امام حسین علیه السالم و امام سجاد علیه السالم تهیه 
و به خانوارهای نیازمند تحویل شد.رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( 
جیرفت اظهار کرد: از هفته آتی مراحل بعدی توزیع سبدهای غذایی آغاز 
می شود و طبق برنامه ریزی های انجام شده با دفتر امام جمعه جیرفت، 
۳ هزار خانوار نیازمند که جمعیتی قریب ۱۱ هزار نفر هستند، در قالب 
طرح همدلی و مواسات تا پایان ماه رمضان سبد غذایی دریافت می کنند.
وی ابراز کرد: هم زمان با مشارکت در اجرای رزمایش مواسات و همدلی، 
در حال اجرای طرح هم سفره و اطعام مهدوی هستیم و در همین راستا 
روزانه بین ۳۰۰ الی ۴۰۰ پرس غذا برای افطار خانوارهای آسیب دیده 
از کرونا و تعدادی از مددجویان کمیته امداد امام خمینی)ره( پخت 
می شود.رئیسی ادامه داد: از ابتدای ماه مبارک رمضان تاکنون قریب 
۲ هزار پرس غذای گرم پخت شده و در وعده افطار توزیع شده است 
و قصد داریم با افزایش تعداد آشپزخانه ها، برای سحر نیز غذای گرم 
پخت کرده و در بین این خانوارها توزیع کنیم.رئیس کمیته امداد امام 
خمینی )ره( جیرفت بیان کرد: یکی دیگر از برنامه های در دست اقدام ماه 
مبارک رمضان، طرح همدلی بنیاد علوی است و در این طرح قرار است 
اسامی نیازمندان، اقشار متضرر از کرونا و مددجویان کمیته امداد امام 
خمینی)ره( را در سامانه همدلی که از سوی بنیاد برکت در نظر گرفته 
شده، ثبت کنیم.وی عنوان کرد: قرار است به ازای هر یک نفر نیازمند که 
در سامانه ثبت نام شده اند از سوی این بنیاد، سبد کاالیی در اختیار ما قرار 

داده شود تا به دست این افراد نیازمند برسانیم.

آخرین آمار از مبتالیان کرونا در استان کرمان منتشر شد.در ۲۴ ساعت 
گذشته ۱۷ مورد مبتال به کووید۱۹ در استان کرمان شناسایی شده است 
و بدین ترتیب تعداد کل مبتالیان استان به ۷۷۳ نفر رسید.موارد جدید 
به تفکیک حوزه دانشگاه های علوم پزشکی استان:حوزه علوم پزشکی 
کرمان: ۱۴ نفر، حوزه علوم پزشکی رفسنجان: ۲ نفر، حوزه علوم پزشکی 
جیرفت: ۱ نفر.از موارد جدید ۱۱ مرد و ۶ زن هستند وفوتی جدیدی هم 

گزارش نشده و تعداد فوتی ها همان ۵۱ نفر اند.

نجمه سعیدی 
دبیرتحریریه

آغاز رزمایش همدلی در جیرفت

شناسایی بیش از 700 مبتال
 به کرونا در استان

ممنوعیت شکار
 در فصل بهار
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک سیرجان

 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای 
فاقـد سـند رسـمی-اگهی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
139۸6031901200330۸هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه ثبـت ملک سـیرجان تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای خانـم مـاه صـدف وفایـی فرزنـد علی بشـماره شناسـنامه 
۸57صـادره از بردسـیر در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 271/02مترمربـع پـالک  73 اصلـی 
واقـع در انتهـای خیابـان ایـت الـه بروجـردی بخـش 36 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی 
اقـای خواجـه حسـین جواجـه کریـم الدینـی محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطـالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مـدت یک ماه 
از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر 

خواهـد شـد. م/الف 697
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/1/30- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/2/14

محمد آرمان پور رئیس ثبت اسناد و امالک

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

تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات   
وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی-اگهی موضوع مـاده 3 و مـاده 13 آئین نامه 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و 
سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
139۸6031900۸000971 هیـات دوم موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان 
هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی 
حـوزه ثبت ملـک زرند تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـی آقـای روح الـه محمدی هنجروئـی فرزند 
یدالـه بـه شـماره شناسـنامه 6 در یـک بـاب خانـه 
بـه مسـاحت 321 مترمربـع مفـروز و مجـزی شـده 
از پـالک 1320 فرعـی از 2431 اصلـی واقـع در زرنـد 
خیابـان خلیلـی کوچه 32 خریداری از مالک رسـمی 
آقـای محمد جعفـرزاده محـرز گردیده اسـت. لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 
15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص 
نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق 
مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد. م/الـف 22

تاریخ انتشار نوبت اول:یکشنبه 1399/2/14
 تاریخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه 1399/2/2۸

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زرند

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه شماره 
 9۸۰21۸۰

 طبـق مـاده 1۸ و 19 آئیـن نامـه اصالحـی 
اجـرای ثبـت اسـناد و امـالک بدینوسـیله بـه منیـره 
حسن پورعسـکری فرزند مرید کدملی 29۸0099104 
اقتصـاد جهـت وصـول  بانـک مهـر  ابـالغ میشـود 
مبلـغ246/000/000 ریـال موضـوع الزم االجرا بموجب 
چک شـماره16/16/۸79954/13به انضمام نیمعشر 
دولتـی علیـه شـما اجرائیه صـادر نموده ، بـا توجه به 
اینکـه آدرس شـما طبـق اعالم مامور ابالغ شناسـائی 
نگردیده و بسـتانکار نیز نتوانسته آدرس شما را جهت 
ابالغ اوراق اجرائیه معرفی نماید و آدرس فعلی شـما 
نیز برای این اداره مشـخص نمیباشـد لـذا طبق ماده 
فـوق ایـن آگهـی یـک نوبـت در یکـی از جرایـد کثیر 
االنتشـار منتشـر و شـما از تاریخ انتشـار که روز ابالغ 
محسـوب میگـردد ظـرف مـدت ده روز مهلـت دارید 
که نسـبت بـه پرداخـت بدهی اقـدام نمائیـد بدیهی 
اسـت در غیر اینصورت طبق مقررات نسـبت به ادامه 
عملیـات اجرائـی اقدام خواهد شـد ضمنـا" بجز این 

آگهـی ، آگهـی دیگری منتشـر نخواهد شـد . /ع
علیرضا محمدی کیا - رئیس اداره اجرای استاد رسمی 
کرمان- م الف91

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه شماره 9۸۰21۸1
 طبـق مـاده 1۸ و 19 آئیـن نامـه اصالحی اجرای ثبت اسـناد و امالک بدینوسـیله 
بـه مهـدی ملـک قاسـمی فرزنـد احمـد 3179613556ابـالغ میشـود بانـک مهر 
اقتصـاد جهـت وصـول مبلـغ 64۸/000/000ریـال موضوع الزم االجـرا بموجب چک 
شـماره 51۸5000 بـه انضمـام نیمعشـر دولتـی علیـه شـما اجرائیـه صـادر نمـوده ، بـا توجه به 
اینکـه آدرس شـما طبـق اعالم مامور ابالغ شناسـائی نگردیده و بسـتانکار نیز نتوانسـته آدرس 
شـما را جهـت ابـالغ اوراق اجرائیـه معرفـی نمایـد و آدرس فعلـی شـما نیـز بـرای ایـن اداره 
مشـخص نمیباشـد لـذا طبـق مـاده فوق ایـن آگهی یک نوبـت در یکـی از جراید کثیراالنتشـار 
منتشـر و شـما از تاریـخ انتشـار کـه روز ابـالغ محسـوب میگـردد ظـرف مـدت ده روز مهلـت 
داریـد کـه نسـبت بـه پرداخـت بدهـی اقـدام نمائیـد بدیهـی اسـت در غیـر اینصـورت طبـق 
مقـررات نسـبت بـه ادامـه عملیـات اجرائی اقـدام خواهد شـد ضمنا" بجـز این اگهـی ، آگهی 

دیگـری منتشـر نخواهد شـد./ع
علیرضا محمدی کیا - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان-م الف92

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

 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی-آگهی موضــوع مــاده3 قانــون و مــاده 13آئیــن نامــه قانــون 
ــررای  ــمی براب ــند رس ــاختمانهای فاقدس ــی و س ــی واراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی تعیی
تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  اول  شــماره139۸60319091000076-99/02/03هیات 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقردرواحد ثبتــی 
ــم زهــرا  ــه بالمعــارض متقاضــی خان ــاد تصرفــات مالکان ــر آب حــوزه ثبــت ملــک شــهر عنب
خســروی  فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه .بــا کــد ملــی 6060151116صــادره ازعنبرآبــاد 
درششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 275متــر مربــع پــالک - فرعــی از50- اصلــی 
مفــروز و مجــزی شــده از پــالک –فرعــی از 50- اصلــی قطعــه یــک واقــع درارضــی عنبــر 
ــاد بخش45کرمــان خریــداری از مالــک رســمی اقــای حمیــد ابراهیمــی محرزگردیــده  اب
ــی  ــی م ــه 15روزآگه ــه فاصل ــت ب ــب دردو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــت.لذا ب اس
ــی  ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک ــود در صورت ش
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــاراولین آگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود 
را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتراض،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت 
ــادر  ــت ص ــند مالکی ــررا ت س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــدت مذکوروع ــای م انقض
ــخ انتشــارنوبت  ــت اول:99/02/14 – تاری ــخ انتشــار نوب ــف:2429- تاری خواهدشــد ./م ال

99/02/29: دوم 
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختالف موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی شهرسـتان زرند تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اسـت.لذا مشـخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشـرح زیر 
بـه منظـور اطـالع عمـوم در دو نوبـت به فاصلـه 15 روزآگهی می شـود در صورتیکه اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی بمدت 

دو مـاه اعتـراض دادخواسـت خـود را به مرجع قضائـی تقدیم نمایند.
امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

آقای حسـین ایزدی یزدان آبادی فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 691 صادره از زرند در یک باب خانه 
بـه مسـاحت 244/57 مترمربـع از پـالک 7637 اصلـی واقع در زرند خیابان پرسـتار شـمالی کوچه 10 

خریداری از مالک رسـمی آقای سیدسـلیمان عمرانی.
آقـای رضـا ایـزدی یـزدان آبـادی فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 242صـادره از زرند در یـک باب خانه 
بـه مسـاحت 253/60 مترمربـع از پـالک 7637 اصلـی واقـع در زرند خیابان پرسـتار شـمالی کوچه 10 

خریـداری از مالک رسـمی آقای سیدسـلیمان عمرانـی.م الف 1۸
تاریخ انتشار نوبت اول:یکشنبه 1399/2/14-تاریخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه 1399/2/2۸

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اگهي تحديد حدود اختصاصی
 چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه پـالک 16146 فرعی مجـزی شـده از 705 فرعـی از 396۸ 
اصلـی واقـع در بخـش 2 کرمان به مسـاحت ۸4 متـر مربع به ادرس کرمان خیابان شـهید 
ابراهیمـی جنوبـی کوچـه 4 مـورد تقاضـاي خانـم نغمـه مـال محمـدی ماهانـی می باشـد 
تاکنـون تحديـد حـدود نشـده و نیاز بـه تحديدحـدود دارد و اعمال تبصـره ذیل ماده 15 قانـون ثبت هم 
میسـر نمی باشـد لذا حسـب درخواسـت مالـك بـه شـماره 2125- 99/2/13 بدينوسـیله آگهي تحديد 
حدود اختصاصي منتشـر و عمليات تحديدي از سـاعت ۸ صبح روز 99/3/12 در محل شـروع و بعمل 
خواهـد آمـد لـذا به مالـك يا مالكين امالك مجـاور رقبه مزبور اخطار مـی گردد که در موعد مقـرر در این 
اعـالن در محـل وقـوع ملـك حاضـر و در صـورت عـدم مراجعـه مجاورين عمليـات تحديدي بـا معرفي 
مالـك انجـام و چنانچه کسـی نسـبت به حـدود و حقـوق ارتقاقي آن اعتراضی داشـته باشـد طبق ماده 
20 قانـون ثبـت حداکثـر ظرفي مـدت 30 روز پس از تنظیم صورتمجلس تحديدي اعتـراض خود را کتبا 
بـه ایـن اداره اعـالم نمایـد و ظـرف مدت یکمـاه از تاریخ اعالم اعتـراض مهلت دارند تا بـه دادگاه صالحه 
مراجعـه و اقـدام به تقديم دادخواسـت نموده و رسـید تقدیم دادخواسـت را از دادگاه اخذ و بـه این اداره 
تسـلیم نمایند بدیهی اسـت پس از مضي مهلت ياد شـده و ارائه گواهي عدم تقديم دادخواسـت توسـط 
متقاضـي ثبـت عملیـات ثبتي بنـام وي ادامـه خواهد یافت و هیچگونـه ادعايي مسـموع نخواهد بود.م 

الف9۸-تاریخ انتشـار:99/2/14
محمود مهدی زاده رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه2 کرمان-از طرف امید صاعد

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 چـون ششـدانگ یـک قطعـه باغچه سردسـیری بـه انضمام چند اسـتخر پـرورش ماهی 
مشـتمل براعیانـی  پالک 5 فرعـی از 15۸0- اصلی بمسـاحت 3341/۸0مترمربـع واقع در 
بخش34کرمـان و آدرس :واقـع دراراضـی کـراء دلفـارد جیرفت مـورد تقاضـای آقای ناصر 
ناصـری کـراء با سـتناد رای هیات محتـرم حل اختالف ثبت جیرفـت بشـماره 139۸60319014003019-

9۸/07/22 درمالکیـت نامبـرده قرارگرفتـه وآگهـی موضـوع مـاده 3قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و ماده13- آیین نامه قانون ثبت منتشـر ودر موعد مقرر مورد 
واخواهـی قـرار نگرفتـه ونیاز بـه تحدید حدود دارد لذا حسـب درخواسـت مورخـه 1042-99/2/07مالک 
بدینوسـیله آگهی تحدید حدود آن با سـتناد تبصره ماده 13قانون مزبورمنتشـر و عملیات تحدید ی آن 
از سـاعت ۸صبـح روزسـه شـنبه مـورخ 99/03/24شـروع وبعمـل خواهد آمد لـذا به مالـک یا مالکین 
امـالک مجـاور رقبـه مزبور اخطار میگـردد که در موعد مقرر در این اعالن به محـل وقوع ملک حاضر و در 
صـورت عـدم مراجعـه مجاورین عملیات تحدیـد ی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسـی از مجاورین 
بـر حـدود وحقـوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته باشـد بر طبـق ماده 20قانـون ثبت و مـاده ۸6- اصالحی 
پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبـا ظـرف مـدت 30روز بـه ایـن اداره اعـالم 
ودادخواسـت بـه مراجـع ذیصـالح قضائی تقدیم و گواهی دادخواسـت به ایـن اداره ارائه نمایـد وپس از 

گذشـت مهلـت یاد شـده هیچگونه ادعایی مسـموع نخواهـد بـود./. م الف: 12 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

تاسیس شرکت

)830296(

زنبورداران شکوفه  تعاونی  تاسیس شرکت 
شماره  به  درتاریخ1399/02/11  زراوند  بهاره 
 1400910947۸ ملی  شناسه  به   1۸10 ثبت 
دفاترتکمیل گردیده که  ذیل  امضا  و  ثبت 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
:ایجادکارخانجات  موضوع  میگردد.  آگهی 
انواع صنایع تبدیلی کشاورزی اعم از زراعی 
و دامی و تاسیسات و تجهیزات بسته بندی 
،درجه بندی،نگهداری و انبارهای سردوچند 
نگهداری  جهت  خانه  سرد  و  منظوره 
محصوالت کشاورزی با رعایت موازین فنی 
و قانونی و ایجاد مراکز تعمیر گاهی ماشین 
با  مرتبط  فنی  تجهیزات  و  آالت کشاورزی 
با  میتواند  شرکت.شرکت  فعالیت  موضوع 
عضویت  به  عادی  عمومی  مجمع  تصویب 
اتحادیه تعاونی کشاورزی ذیریط در آید ویا 
در سایر انواع شرکت های تعاونی کشاورزی 
مشارکت نماید.انجام هرگونه معامالت مجاز 
جهت تامین نیازهای شرکتبا رعایت موضوع 
اساسنامه  در  شده  بینی  پیش  عملیات 
مانند تهیه بذور مختلف،نهال،نشاء،کودهای 
حیوانی و شیمیایی،سموم دفع آفات نباتی 
تهیه خوراک  داروهای دامی و همچنین  و 
دام و طیور ،کرم ابریشم،زنبور عسل ،ماهی 
و ابزیان و انجام سایر فعالیتهای مرتبط با 
منظور  به  خدمات  شرکت.انجام  اهداف 
بهبود امور حرفه ای اعضاء با توجه به نوع 
بین  و رشته فعالیت شرکت.در صورتی که 
شرکتها و اتحادیه ها پیرامون هر موضوعی 
اختالف ایجاد واز طریق مذاکره حل و فصل 
اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی  نگردد 
ایران  کشاورزی  و  روستایی  تعاونیهای 
خواهد  اختالف  حل  مرجع  داور  عنوان  به 
و  شرکتها  نمایندگی  میتواند  بود.شرکت 

و  بانک کشاورزی  و  تعاونی  های  اتحادیه 
موسسات و شرکتهای دولتی را برای عملیات 
شرکت  یا  و  آنها  نیاز  مورد  خدماتی که  و 
تعاونی باشد ،بپذیرد یا برای انجام مقاصد 
و  اعتبارات  بدهد.تامین  نمایندگی  شرکت 
وامهای مورد نیاز اعضاءوتامین منابع مالی 
تکمیلی از طریق استقراض وتحصیل اعتبار و 
قرض الحسنه و استفاده از تسهیالت بانکی 
توجه  با  میتواند  معین.شرکت  عقود  وفق 
تولیدات  وجود  ودر صورت  فعالیت  نوع  به 
با رعایت مقررات وکسب مجوزهای الزم از 
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و سایر 
مراجع ذیریط اقدام به صدور آنها به خارج از 
کشور صادر و یا نیازمندیهای شرکت و اعضاء 
را از خارج تامین نماید. همچنین با برگزاری 
نمایشگاه های داخلی وبین المللی، ایجاد 
دفاتر نمایندگی و شعب در داخل و یا خارج از 
کشور بازاریابی و تولیدات خود را عرضه نماید.

شرکت میتواند سهام سازمان مرکزی تعاون 
کشاورزی،سازمان  ایران،بانک  روستایی 
خریداری  را  روستا  و  شهر  مصرف  تعاون 
تولید کشاورزی  تعاونی  ودرسایر شرکتهای 
مرکزی  سازمان  موفقیت  با  روستایی  و 
تعاون روستایی ایران سرمایه گذاری نماید.

شرکت مکلف است در جهت ارتقاءمهارتهای 
فنی و شغلی و آشنایی با شیوه های نوین 
زراعی و دامی اعضای خود با دستگاه ها و 
موسسات ذیربط همکاری نموده و موجبات 
شرکت اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل 
،بازرس یا بازرسان و دیگر اعضاء رادر دوره 
فراهم  مربوط  تخصصی  و  آموزشی  های 
کشاورزی  بنایی  زیر  عملیات  نماید.انجام 
بندی های  اراضی و قطعه  از تسطیح  اعم 
شرکت  اختیار  در  اراضی  اقتصادی  و  فنی 

ارتباطی مورد لزوم.ایجاد  و احداث راههای 
واحدهای  از  اعم  کشاورزی  واحدهای 
،باغی،دامداری،دامپروری،پرورش  زراعی 
عسل،و...و  ابریشم،زنبور  آبزیان،کرم 
تاسیسات بهداشتی ،بهداری،آموزشی ،انبار،و 
دفتر کار و کلینیک های الزم و تاسیسات 
اتحادیه  فعالیت  با  مرتبط  و  نیاز  مورد 
اعضاء.انجام  مشترک  برداری  بهره  جهت 
،نگهداری،تبدیل،طبقه  آوری  جمع  عملیات 
نقل،بازاریابی  و  بندی،حمل  بندی،بسته 
ودامی  کشاورزی  محصوالت  فروش  و 
در  عمیق  نیمه  و  عمیق  چاه  اعضاءحفر 
زمین متعلق به شرکت و اعضای شرکت به 
منظور تامین آب کشاورزی و غیر کشاورزی 
آب«  منابع  شدن  »ملی  قانون  رعایت  با 
ونگهداری چاه و قنوات و سایر تاسیسات 
و  مواد  تولید  ویا  تدارکات  و  آبرسانیتهیه 
وسایل مورد احتیاج حرفه ای اعضاء از قبیل 
و  ادوات کشاورزی  و  ابزار  و  آالت  ماشین 
دامی و وسایل حمل و نقل جمعی عضاء 
لزوم  تولیدی شرکت.درصورت  ومحصوالت 
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 
مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
 ، زرند  شهرستان   ، استان کرمان   : اصلی 
امام  محله  زرند،  شهر   ، مرکزی  بخش 
خمینی ، کوچه شهدای محراب 3 ، خیابان 
همکف  طبقه   ،  0 پالک   ، محراب  شهدای 
کدپستی 7761۸16646 سرمایه شخصیت 
حقوقی : 16,000,000 ریال منقسم به 16 سهم 
با نام عادی 1000000 ریالی که تمامی آن طبق 
گواهی بانک توسعه تعاون مورخ 9۸/12/12 
 : مدیران  اولین   . است  گردیده  پرداخت 
آقای محمد خالقی زرندی به شماره ملی 
هیئت  رئیس  سمت  به   30906055۸9
مدیره آقای محمدحسین کالنترزاده زرندی 
به شماره ملی 309070161۸ به سمت عضو 
هیئت مدیره آقای مهدی رحمانی ده نوی به 

نایب  به سمت  شماره ملی 3091107۸76 
حسن  سجاد  آقای  مدیره  هیئت  رئیس 
زاده به شماره ملی3091221415 به سمت 
منشی هیئت مدیره آقای رسول کالنترزاده 
 3091417۸16 ملی  شماره  به  زرندی 
یزدانی  داود  آقای  مدیرعامل  سمت  به 
احمدآبادی به شماره ملی 309141۸۸12 به 
سمت عضو هیئت مدیره آقای علی زارعی 
جالل ابادی به شماره ملی 30905۸2023 
به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی 
شماره  به  آسا  مهدی  سجاد  آقای  البدل 
ملی 3091246973 به سمت عضو هیئت 
 3 مدت  برای  البدل  علی  عضو   - مدیره 
سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا 
اوراقی  و  اسناد   ، قراردادها   ، چکها  : کلیه 
یا  و  نماید  شرکت  برای  تعهد  ایجاد  که 
منتفی  را  شرکت  حق  از  قسمتی  یا  تمام 
سازد به استثنای مواردی که هیئت مدیره 
خاصی  ترتیب  جاری  امور  اداره  منظور  به 
داده باشد، پس از تصویب هیئت مدیره با 
عامل  مدیر  و  مدیره  هیئت  رئیس  امضاء 
اوراق  بود.  خواهد  معتبر  شرکت  مهر  و 
با امضای مدیر عامل صادر  عادی شرکت 
مدیره  هیئت  مراسالت  مگر  شد  خواهد 
رئیس هیئت مدیره صورت  امضای  با  که 
خواهد گرفت. اختیارات مدیر عامل : طبق 
 : البدل  علی  و  اصلی  بازرس  اساسنامه 
کدملی  با  ابادی  یزدان  ایزدی  رضا  آقای 
اصلی  بازرس  عنوان  به   30۸0011351
ملی  با کد  آبادی  تاج  محمدخالقی  آقای 
3090553۸05 به عنوان بارزس علی البدل 
ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و 
اداره کل  باشد.  صدور پروانه فعالیت نمی 
مرجع  استان کرمان  امالک  و  اسناد  ثبت 
غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت 

زرند کرمان
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 ای
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عک

عقاید یک دلقک
کتاب عقاید یک دلقک، تالیف هاینریش بل، روایت زندگی 
»هانس شنیر«، فردی از یک خانواده متمول با طرز فکری 
منحصر است. هانس خانه پدری را به خاطر تفاوت در نوع 
نگرش به زندگی و مذهب ترک گفته و به عنوان یک دلقک 
مشغول به کار است.شنیر که به نظر خود از بیماری افسردگی، 
سردرد، تنبلی و تک  همسری رنج می برد تنها قادر است در 
کنار یک نفر آرامش یابد و نه هیچ کس یا بهتر بگویم، هیچ زن 
دیگری. »ماری«؛ دختری است کاتولیک و بسیار مذهبی که 
علی رغم احساس گناه، شش سال با »هانس« زندگی می کند 
بدون این  که با او ازدواج نماید. از نظر دلقک، ازدواج روی کاغذ 
امری است واهی و دین همچون سایر عقاید، مسأله ای شخصی 
بوده که اجازه دخالت و ورود به حریم افراد را ندارد.»هانس« 
اعتقادی غیر از اعتقاد حاکم را در پیش گرفته و این سبب 
می شود نه او جامعه را بپذیرد و نه جامعه او را. در واقع داستان 
کتاب از آن جا آغاز می شود که »ماری« تحملش تمام شده 
و دلقک را بدون هیچ توافق یا گفتگویی رها کرده و با شخص 
دیگری به صورت رسمی ازدواج می کند. »هانس« هم که به 
نظرش معنا و مفهوم ازدواج، با هم  بودن و چیزی فراتر از ثبت 
در یک برگه بلکه یک نوع تعهد قلبی است، »ماری« را به 
خیانت و زنا متهم کرده، دچار افسردگی شده و به قولی ادبی 
»عقده دل می گشاید« و به نوعی با خواننده درد دل می نماید. 
در واقع در کتاب عقاید یک دلقک ریاکاری ها و تلخی های 
دنیا از پس صورتک یک دلقک مطرح شده و اگرچه در زمره 
داستان های عشقی طبقه بندی می شود، اما دارای مضامین 

انتقادی و اعتقادی بسیار عمیقی است.

روسری آبی
رسول رحمانی )عزت ا… انتظامی(: رسول رحمانی امروز مرد… اینکه اینجا 

ایستاده، می خواد با نوبر کردانی، دختر غربتی پاپتی، بمونه تا بمیره…

دیالوگ
 عصبانی نیستم/عصبانی نیســتم! فیلمی ایرانی به کارگردانی، نویسندگی و 
تهیه کنندگی رضا درمیشیان ،محصول سال ۱۳۹۲ است. این فیلم تنها نماینده 

سینمای ایران در شصت و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم برلین بود .

فیلم
کتاب »صمد قربان نژاد«

 به نام مدیریت صحنه  در سخن رانی و اجرا  را بخوانید

تازه های خواندنی

گاهی برای ابرهای رفته دلتنگم
هرچند می دانم

یک گوشهء این شهر، یا آن شهر
دارند می بارند

ـ ابر است و باریدنـ 
هرچند می دانم

این آسمانـ  هرجا که می بینیـ 
                         همین رنگ است

اما کویر من
گاهی برای ابرهای رفته دلتنگ است.

سیدعلی میرافضلی

عکس:  یاسر خدیشی
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان هشدار داد

احتمال موج های جدید اپیدمی 
کرونا در کرمان وجود دارد

ایسنا/ سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با تاکید بر اینکه روند افزایشی مبتالیان 
به کووید ۱۹ در استان کرمان از نظر اپیدمیولوژی، افزایش چشمگیر نبوده و موج دوم 
ویروس نیست اما نگران کننده می باشــد اظهار کرد: آمارها نشان می دهد که زنجیره 
انتقال ویروس کرونا در استان کرمان قطع نشده و احتمال اینکه موج های جدید ایپدمی 
را داشته باشیم، وجود دارد.دکتر »مهدی شــفیعی« عصر شنبه ۱۳ اردیبهشت ماه در 
جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت شــیوع ویروس کرونا در استان کرمان اظهار 
کرد: از ابتدای شــیوع ویروس کرونا تاکنون )شنبه ۱۳ اردیبهشــت ماه( جمع موارد 
ابتالی قطعی به کووید ۱۹ در استان ۷۷۰ مورد رسیده است.وی با بیان اینکه تاکنون 
۳۶۱ مورد بهبودیافته ابتالی قطعی به کرونا در اســتان داشته ایم اظهار کرد: از ابتدای 
شیوع ویروس کرونا تاکنون ۶۲۸۸ مورد آزمایش تشخیصی کرونا صورت گرفته که از 
این تعداد تاکنون ۷۷۰ مورد قطعی اعالم شده اســت.مدیرگروه مبارزه با بیماری های 
واگیردار دانشگاه علوم پزشکی کرمان در پاسخ به این سوال که آیا بحث گروه خونی در 
ابتالی افراد به کووید ۱۹ موثر است یا خیر؟ اظهار کرد: در شیوع یک بیماری، همواره 
یک سری سواالت و فرضیات مطرح می شود. بحث های مربوط گروه خونی، تاثیر افرادی 
که در گذشته واکسن ها سالک زدن و دیگر موارد مطرح شده در فضاهای مجازی همه 
براساس مشاهدات است و سوال هایی است که در ذهن محققین نیز ممکن است شکل 
گیرد اما مورد قطعی نیست و به شکل تایید شده مطرح نشده است.وی درباره آمار جدید 
و ارتباط این آمار با اجرای گام های اجرایی از سوی ســتاد مقابله با کرونا اظهار کرد: از 
یک هفته قبل پیش بینی می کردیم که وقتی بحــث گام به گام مقابله با ویروس کرونا 
مطرح می شود و طرح فاصله گذاری هوشــمند اجرا و بازگشایی پلکانی اصناف صورت 
می گیرد، ممکن است با افزایش موارد مبتالیان به ویروس کرونا روبرو شویم که به شدت 
به رفتار و نحوه برخورد مردم و صنوف بستگی دارد.ســخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان با تاکید بر اینکه روند افزایشــی مبتالیان به کووید ۱۹ در استان کرمان از نظر 
اپیدمیولوژی، افزایش چشــمگیر نبوده و موج دوم ویروس نیست اما نگران کننده می 
باشد اظهار کرد: آمارها نشان می دهد که زنجیره انتقال ویروس کرونا در استان کرمان 
قطع نشده و احتمال اینکه بازگشت موجهای جدید ایپدمی را داشته باشیم، وجود دارد.

شفیعی با تاکید بر اینکه باید برنامه ها را هوشمندانه اجرا کنیم اظهار کرد: در وضعیت 
کنونی اپیدمی کرونا در کشور و استان کرمان، بحث اصلی در رعایت نکات بهداشتی از 
سوی مردم است. هم اکنون بیشتر انتقال ویروس در استان به صورت فرد به فرد در منزل 
و به دنبال برگزاری مهمانی ها، دید و بازدیدها و حتی مســافرت هاست که این انتقال 
اتفاق می افتد، پس بیش از گذشته مردم باید نکات بهداشتی را رعایت کنند.سخنگوی 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان درباره سفید، نارنجی و یا قرمز بودن مناطق استان کرمان 
گفت: طی آخرین اطالعات، امار و ارقام قرار است کمیته علمی مبارزه با بیماری کرونا در 
کشور، براساس موارد فوت، بستری و وضعیت بیماری در روزهای گذشته شاخص ها را 
تعریف و براساس این کمیته رنگ بندی مناطق مختلف کشور تعیین شود.وی ادامه داد: 
براین اساس بازگشایی بقیه اصناف و امکان بازگشایی یکسری اماکن تجمعی براساس 
شرایط و پروتکل های بهداشتی و هوشمندانه صورت خواهد گرفت که در این راستا نقش 
نظارتی سازمان ها، دانش و آگاهی مردم در این راستا بسیار کمک کننده خواهد بود.وی 
با بیان اینکه در هفته های گذشته تقریبا از اکثر شهرستان های استان کرمان مورد قطعی 
مثبت به کووید ۱۹ را داشته ایم افزود: بحث احتمال تجربه کردن موج دوم کرونا نه تنها 
مربوط به استان کرمان، بلکه در کشــور و دنیا مطرح است. در روزهای گذشته سازمان 
بهداشــت جهانی اعالم کرده موج های متعددی از کرونا به دلیل ماهیت این ویروس را 
تجربه خواهیم کرد که نشان می دهد باید هوشمندانه همچنان رفتار کنیم.مدیرگروه 
مبارزه با بیماری های واگیردار دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان اینکه ستاد دانشگاهی 
مقابله با کرونا به صورت روزانه تشکیل و فضای اپیدمی را در استان به صورت مرتب رصد 
می کند اظهار کرد : تاکنون شواهدی دال بر اینکه بخواهیم تصمیمات گذشته از جمله 
محدودیت های ترافیکی و یا فاصله گذاری های اجتماعی را دوباره اعمال و یا تشــدید 
کنیم، وجود ندارد زیرا هم اکنون شاهد هستیم گردش ویروس در خانه ها بوده و بحثی 
که در مکان های عمومی اپیدمی بخواهد به وجود آید، مطرح نیست.شفیعی با این هشدار 
که مردم شرایط در منزل را به صورت عادی فرض نکنند اظهار کرد: گردش ویروس هم 
اکنون در خانه ها چالش زا اســت نه در مکان های عمومی؛ پس بحث رعایت بهداشت 
فردی بیش از گذشته پررنگتر شده است.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان درباره 
نقش مردم در قطع زنجیره ویروس اظهار کرد: بعد از بازگشایی اکثر اصناف در گام دوم 
طرح مقابله با ویروس کرونا، تقریبا ۷۰ تا ۸۰ درصد صنوف پروتکل های بهداشتی ارائه 
شــده به آنها را رعایت می کنند و تیم های نظارتی نیز در حال رصد اصناف هستند اما 

متاسفانه شاهد هستیم رعایت کردن از سمت مردم کم رنگتر شده است. 

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

حمام وکیل
حمام وکیل/ زیبایی و شکوه این حمام آنقدر 

زیاد می باشد که در کالم نگنجد.معماری 
حمام همان معماری خاص دوره زندیه است که دارای بخش های متعددی 

می باشد و با ستون های بسیار شکیل و سقف های هاللی شکل خود 
مشغول جلوه گری است.

چرم دوزی
هنر چرم دوزی در ایران دارای قدمت زیادی 
می باشد و یکی از صنایع دستی کاربردی در 

ایران است. یکی از اصلی ترین کاربردهای آن در نساجی است.

در سال گذشته در چنین روزی به 

وضعیت استخر های شنا 
در جنوب پرداخت.

جاذبه

صنایع

سال گشت

هم اکنـون در بازارهـای ونزوئـال قیمت یک تخم مرغ از متوسـط حقوق یک ماه 
isna.news افراد بیشتر شده اسـت. از صفحه

احتمال افزایش قیمت گوشی موبایل وجود دارد.
tabnak از صفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

ی روُزن پرخطر جایی نرفتم 

و حتی ُم سفر  جایی  نرفتم 

بدستور پزشُکن خونه  نشتم

برا  سیزده بدر جایی  نرفتم

شاعر : جهان فیروزی )نوک عمو(

دِل مو بوده َعشو ایِکرَکک

بَی تو بوده ُخو َگنو ایِکرَکک

تو ولی دوست نداری بی مو

َکِد پِنجی تو بگو ایِکرَکک

شاعر : منصور رئیسی

خدا  دونه   دلُم  تنگن  فالنی

تماِم   کاُرونُم    لنگن   فالنی

اَسوُزم روز و شو پاِی بخاری

ندیمم دوِت سیخ َسنِگن فالنی

شاعر : نامجو

         در توییتر چه می گویند؟

ســطح پایین ویتامیــن دی احتمال ابتال بــه کرونا را رهبر کره شمالی پس از ۲۰ روز در انظار عموم ظاهر شد.
افزایش می دهد.

۷۵درصد دشت های کشور همچنان خشک هستند.


