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استاندار کرمان: مازاد هزار میلیارد تومانی وصولی های 
مالیات به استان برنگشته است

۲ نوجوان در معدن 
باقرآباد زهکلوت 

غرق شدند

کرونا جان یک کودک هشت ماهه در عنبرآباد را گرفت

استاندار کرمان در گفت وگوی ویدئو 
کنفرانسی خود با رئیس جمهور گفت: 
استان کرمان در سال ۹۸، هزار میلیارد 
تومان مازاد وصولی مالیات داشته است 

اما تاکنون هیچ مبلغی از آن به استان 
بازگشت داده نشده است.

محمد جواد فدایی افزود: درست است 
که این موضوع در قانون پیش بینی 
نشده اما می توانید با افزایش تخصیص 

به این استان کمک کنید.
به گفته وی کرمان از هفت استان اول 
کشور در میان استان هایی است که 

مازاد وصول مالیات دارند. تحویل سه 
هزار واحد مسکونی به خانواده های 

محروم تا پایان شهریور
وی در ادامه صحبت های خود به 
ساخت هفت هزار واحد مسکونی در 
سال ۹۸ توسط کمیته امداد برای 

خانواده های محروم اشاره کرد و گفت: 
امسال نیز تا شهریور ماه ۳ هزار واحد 
دیگر با همکاری کمیته امداد و بنیاد 

مسکن برای آنها ساخته می شود.
افتتاح ۳۲۰۰ پروژه در سال ۹۸

وگو  گفت  در  کرمان  ر  استاندا
فتتاح ۳۲۰۰  ز ا با رئیس جمهور ا
پروژه در سال ۹۸ در استان کرمان 
گفت و افزود: این پروژه ها به صورت 
مستقیم موجب اشتغال زایی برای ۹ 

هزار نفر شده اند.
فدایی عنوان کرد: سال گذشته ۱۲۳ 
درصد از اهداف ما در زمینه اشتغالزایی 

و افتتاح پروژه ها تحقق یافته است.

وی با اشاره به اینکه پروژه خط انتقال 
آب از دریای عمان به استان کرمان 
سرمایه گذار خصوصی دارد و تنها 
منتظر تخصیص آب از سمت وزارت 
نیرو است، گفت: از رئیس جمهور می 
خواهیم دستور دهند تا سریع تر به این 

موضوع رسیدگی شود.
استاندار کرمان از بهربرداری خط اول 
انتقال آب از خلیج فارس به صنایع 
استان در سال جاری خبر داد و گفت: 
برای شروع خط دوم این پروژه نیز 
جمهوری  ریاست  دستور  منتظر 
هستیم تا هرچه زودتر عملیات اجرایی 

آغاز شود.

آخریـن آمـار از مبتالیـان کرونـا در 
اسـتان کرمـان منتشـر شـد.در ۲۴ 
سـاعت گذشـته ۴۰ مـورد ابتـال بـه 
کووید۱۹ در استان کرمان شناسایی 
شـده اسـت که بدیـن ترتیب شـمار 
کل مبتالیـان اسـتان بـه ۹۱۱ نفـر 

رسـید.
موارد جدید به تفکیک شهرستان:

کرمان: ۱۸ نفر- سیرجان: ۵ نفر
رفسنجان:۲ نفر-جیرفت: ۱ نفر

رودبار: ۲ نفر-کهنوج: ۳ نفر
منوجان: ۳نفر-قلعه گنج: ۱ نفر

بم: ۲ نفر-راور: ۳ نفر

بنا بر آخریـن گزارش علوم پزشـکی 
کرمـان در ۲۴ سـاعت گذشـته یک 
مـورد فوتـی در شهرسـتان عنبرآباد 
گـزارش شـده اسـت. کـه ایـن مورد 
فوت شـده یـک نـوزاد هشـت ماهه 

اسـت.
بنابرایـن تعداد جان باختـگان به ۵۳ 

نفر می رسـد.
تعـداد افرادی کـه از ابتـدای اپیدمی 
مورد آزمایش قرار گرفتـه اند ۷۵۴۷ 
اسـت و همچنین تاکنـون ۳۹۲ نفر 
در اسـتان بـه صـورت کامـل درمان 

شـده اند.

۲ نوجوان در آب جمع شده در معدن شن باقر آباد 
زهکلوت از توابع شهرستان رودبار جنوب غرق شدند.

امیر شکاری رییس بهداشت رودبار جنوب ضمن تایید 
این خبر به »کرمان نو« گفت: این ۲ نوجوان برای بازی 
نزدیک این معدن شده اند، بعد از بارندگی ها آب زیادی 
داخل معدن جمع شده بوده است و متاسفانه در آب جمع 

شده داخل معدن غرق شدند.
امیر شکاری یادآور شد: به دلیل وخامت حال، این ۲ 

نوجوان، پیش از رسیدن به بیمارستان ،فوت می کنند.
ظاهرا این معدن شن غیر فعال بوده است.
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آگهی مناقصه عمومی
تنظیف و فضای سبز شهرداری کوهبنان

روابط عمومی شهرداری کوهبنان

طرح »بهارانه کتاب« در کرمان اجرا می شود
مهـر - معـاون فرهنگـی و رسـانه ای 
اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی 
ز اجـرای طـرح  اسـتان کرمـان ا
»بهارانـه کتـاب« در کرمـان طـی 
اردیبهشـت مـاه جـاری خبـر داد.

مهـر،  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
صبـح  حسـین زاده  محمدجـواد 
پنجشـنبه در جمـع اصحاب رسـانه 
در خصـوص اجـرای طـرح »بهارانـه 
کتـاب« بیـان داشـت: بـه منظـور 
حمایـت از فرهنـگ مطالعـه طـرح 
بهارانـه کتـاب در کرمـان بـه مـدت 

۱۱ روز اجـرا خواهـد شـد.
طرح هـای  بـه  اشـاره  بـا  وی 
کتـاب  ران  خریـدا ز  ا حمایتـی 
در  کتـاب  بهـاره  طـرح  فـزود:  ا
سـال جـاری همچـون سـال های 
گذشـته همزمـان با سراسـر کشـور 
در کتابفروشـی های اسـتان اجـرا 

شـد. خواهـد 
معـاون فرهنگـی و رسـانه ای اداره 
کل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی استان 
کرمـان گفـت: یکـی از موضوعاتـی 

ر  قـرا توجـه  مـورد  امسـال  کـه 
گرفته امـکان خریـد آنالین توسـط 
خریـداران از کتابفروشـی ها اسـت.

حسـین زاده تصریـح کـرد: طـرح 
بهارانه کتـاب از روز ۲۰ اردیبهشـت 

مـاه سـال جـاری آغـاز می شـود و 
دامـه خواهـد  بـه مـدت ۱۱ روز ا
ز  ینکـه ثبت نـام ا داشـت ضمـن ا
فروشـگاه های متقاضـی شـرکت در 

ایـن طـرح در حـال انجـام اسـت.

وی یـادآور شـد: تخفیـف فـروش 
کتـاب در طـرح بهارانـه کتـاب ۲۰ 
درصـد اعـالم شـده ضمـن اینکـه 
عمومـی،  کتاب هـای  فـروش 
نوجـوان  و  کـودک  نشـگاهی،  دا
در  تنهـا  طـرح  یـن  ا قالـب  در 
فروشـگاه های مجری طرح مشـمول 

اسـت. تخفیـف 
معـاون فرهنگـی و رسـانه ای اداره 
اسـالمی  ارشـاد  و  فرهنـگ  کل 
اسـتان کرمـان اظهـار داشـت: در 
نـه کتـاب کتاب هـای  طـرح بهارا
آموزشـی و کمک آموزشـی، افست، 
کتـاب فاقـد شـابک یـا شـابک غلط 
شـامل تخفیـف نمی شـوند و تنهـا 
کتاب هایـی کـه در خانـه کتـاب بـه 
ثبت رسـیده باشـند شـامل تخفیف 

. ند می شـو
اسـامی  شـد:  یـادآور  وی 
فروشـگاه هایی کـه در طـرح بهارانه 
کتـاب مشـارکت خواهنـد داشـت 
پـس از پایان ثبـت نام اطالع رسـانی 

و اعـالم خواهنـد شـد.

ــان هــا ، کوچــه هــا،  ــه مــدت یکســال انجــام امــور تنظیــف خیاب شــهرداری کوهبنــان در نظــر دارد از اول خردادمــاه ســال 1399 ب
نگهــداری فضــای ســبز، جمــع آوری زبالــه و دفــع آن، حمــل گوشــت، نظافــت کشــتارگاه و امــور مربــوط بــه متوفیــات را بــه صــورت حجمــی 
از طریــق مناقصــه بــه پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذار نمایــد. لــذا از کلیــه شــرکت هــای پیمانــکاری واجــد صالحیــت کــه در ایــن امــور 
فعالیــت دارنــد دعــوت مــی شــود بعــد از درج آگهــی جهــت دریافــت اســناد مناقصــه بــه شــهرداری مراجعــه و تــا پایان وقــت اداری روز ســه 
شــنبه مــورخ 99/2/30 بــا ارائــه فیــش واریــزی بــه مبلــغ 1/000/000 ریــال بــه حســاب 217۸300213102 نــزد بانــک ســپه شــعبه کوهبنــان 
بنــام شــهرداری بابــت ســپرده شــرکت در مناقصــه جهــت تحویــل اســناد و قیمــت پیشــنهادی بــه دبیرخانــه شــهرداری مراجعــه نماییــد. 

ضمنــا جلســه افتتــاح پــاکات راس ســاعت 10 صبــح روز چهارشــنبه مــورخ 99/2/31 در محــل شــهرداری مــی باشــد.

شرایط شرکت در مناقصه:
1. ارائه سوابق و تایید صالحیت و گواهی ایمنی تایید شده توسط اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی

2. ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ100/000/000 ریال
3. در صورت انصراف نفرات اول تا سوم سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

4. بــه پیشــنهادات فاقــد ضمانــت نامــه، مشــروط، مخــدوش، ناقــص و اســنادی کــه پــس از تاریــخ مذکــور ارســال شــود ترتیــب 
اثــر داده   نخواهــد شــد.

5. شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
تلفن های تماس: 33492۶44_ 034 و 334925۶۶ _ 034

دورنگار: 33492515_034

رحمت ا... رحیمی پور راوری-شهردار راور

شــهرداری راور در نظــر دارد امــور مربــوط بــه تفکیــک زبالــه از مبــدا را از طریق 
برگــزاری مزایــده عمومــی بــه بخــش خصوصــی واگــذار نمایــد. لــذا متقاضیــان می 
تواننــد جهــت کســب اطالعــات تکمیلــی حداکثــر ظــرف مــدت 10 روز پس از انتشــار 

آگهــی نوبــت دوم واحــد قراردادهــای شــهرداری مراجعــه نمایند.

آگهی مزایده عمومی

مبلغ تضمین شرکت در مزایده 1000000ریال می باشد.
شهرداری در رد و قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 
هزینه درج نوبتهای آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

نوبت اول

وعده رییس جمهور برای خرید 
محصوالت جنوب

در ارتباط تصویری استاندار کرمان خواستار دستور روحانی برای خرید 
محصوالت کشاورزی مازاد جنوب کرمان شد
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بوی زباله جان قلعه گنج را به لب آورد

راه اندازی خانه های فرهنگ در مناطق کم برخوردار کرمان
جهانشـاهی،رئیس سـازمان فرهنگـی، اجتماعـی و 
ورزشـی شـهرداری کرمان: درصدد هسـتیم با همکاری 
شـکل گیری  بـه  نسـبت  مناطـق،  شـهرداری های 

خانه هـای فرهنـگ مشـارکتی در نقـاط مختلـف شـهر 
به ویـژه مناطـق کم برخـوردار از فضـای فرهنگـی، اقدام 
کنیم  و بـا توجـه به حضـور جمعیت زیـادی از شـهر در 

محـدوده ی منطقـه یـک ، برنامه ریـزی 
فرهنگـی، اجتماعـی و ورزشـی در ایـن 

منطقـه، مـورد توجـه مـا قـرار دارد.

فرمانداری قلعه گنج به موضوع دفع زباله های این شهرستان ورود کرده و در این هفته برای این معضل تصمیم گرفته می شود

مشکالت برقی جنوب استان 
تا خرما  پزان کم تر می شود

دولت در مسیر 
حمایت از معادن 

کرمان

رئیس پلیس فتا استان: شهروندان با مراجعه به سامانه ی 
خودارزیابی الکترونیکی کرونا وزارت بهداشت وضعیت سالمت 

خود را ارزیابی کرده و به هر برنامه ای اعتماد نکنند.

دسترسی به اطالعات بانکی 
کاربران با اپلیکیشن کرونایاب

مدیر عامل شــرکت برق منطقه ای کرمان گفــت: خط انتقال 
۴۰۰ کیلوولت کهنوج به جیرفت و بخش ۴۰۰ کیلوولتی پست 

نیروگاه شوباد کهنوج تابستان امسال برق دار می شود، این طرح با اعتبار ۵۰۰ هزار 
میلیون ریال به بهره برداری می رســد که با افتتاح آن خط رینــگ ۴۰۰ کیلوولتی 
جنوبشرق نیز تکمیل می شود.وی یادآور شد: رشد سریع صنایع به ویژه مس و فوالد 
و افزایش مصرف در بخش کشــاورزی نیز مشــکالتی را در تامین برق مورد نیاز در 

جنوب استان ایجاد کرده است.

۳

۲

می
کر

حد
الوا

بد
 :  ع

س
عک

کرونا جان یک 
کودک هشت ماهه 
در عنبرآباد   را   گرفت

 در ۲۴ ساعت گذشــته ۴۰ مورد ابتال به کووید۱۹ در استان 
شناسایی شده است که بدین ترتیب شمار کل مبتالیان استان 

به ۹۱۱ نفر رسید.موارد جدید به تفکیک شهرستان:کرمان: ۱۸ نفر،سیرجان: ۵ نفر،رفسنجان:۲ 
نفر،جیرفت: ۱ نفر،رودبار: ۲ نفر،کهنوج: ۳ نفر،منوجان: ۳نفر،قلعه گنج: ۱ نفر،بم: ۲ نفر،راور: ۳ 
نفر. بنا بر گزارش علوم پزشکی کرمان در ۲۴ ساعت گذشته یک نوزاد هشت ماهه در شهرستان 
عنبرآباد در اثر کرونا فوت شده است، بنابراین تعداد جان باختگان در استان به ۵۳ نفر می رسد.

ادامه مطلب را در 
صفحه 1 بخوانید 

صفحه ۳ را 
بخوانید

صفحه ۳ را 
بخوانید
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دسترسی به اطالعات بانکی 
کاربران با اپلیکیشن کرونایاب

رئیــس پلیــس فتــا اســتان کرمــان از روش جدیــد 
کالهبــرداران ســایبری بــرای ســرقت اطالعــات شــهروندان بــا 
ــت: »شــهروندان  ــر داد و گف ــا خب ــی کرون اپلیکیشــن های جعل
با مراجعــه بــه ســامانه ی خودارزیابــی الکترونیکی کرونــا وزارت 
بهداشــت و آموزش پزشــکی وضعیــت ســالمت خــود را ارزیابی 
و ثبــت کــرده و بــه هــر برنامــه ای کــه در فضــای مجــازی تبلیغ 
ــس،  ــری پلی ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ــاد نکنند«.ب می شــود اعتم
ســرهنگ امیــن یادگارنــژاد، اظهــار کــرد: »مجرمــان ســایبری 
ــترده در  ــات گس ــا تبلیغ ــا، ب ــاری کرون ــتفاده از بیم ــا سوء اس ب
شــبکه های اجتماعــی کاربــران را بــه نصــب نرم افزارهــای 
ــوارد  ــاب و م ــد کرونای ــف مانن ــن مختل ــت عناوی ــرب تح مخ
ــدام  ــزار اق ــن بداف ــب ای ــس از نص ــرده و پ ــویق ک ــابه تش مش
بــه ســرقت اطالعــات آن هــا می کننــد«.وی یــادآور شــد: 
»ایــن اپلیکیشــن فاقــد کارایــی الزم بــوده و گاهــی اوقــات بــه 
ــت«. ــران اس ــی کارب ــی و بانک ــات هویت ــرقت اطالع ــال س دنب
یادگارنــژاد بیــان کــرد: »شــهروندان بــا مراجعــه بــه ســامانه ی 
ــوزش  ــت و آم ــا وزارت بهداش ــی کرون ــی الکترونیک خودارزیاب
پزشــکی وضعیــت ســالمت خــود را ارزیابــی و ثبــت کــرده و بــه 
هــر برنامــه ای کــه در فضــای مجــازی تبلیــغ می شــود اعتمــاد 
ــا  ــن برنامه ه ــه ای ــان ب ــدم اطمین ــوص ع ــد«.وی در خص نکنن
ــرای  ــه ب ــند ک ــته باش ــه داش ــد توج ــهروندان بای ــزود: »ش اف
تســت کرونــا در فضــای مجــازی هیچ نیــازی بــه پرداخــت پول 
ــایت ها و  ــن س ــدارد و چنی ــود ن ــدک وج ــزان ان ــه می ــی ب حت
ــا هــدف سوءاســتفاده ایجــاد شــده اند«. نرم افزارهایــی حتمــا ب

ــردم خواســت،  ــان از عمــوم م ــا اســتان کرم رئیــس پلیــس فت
هشــدارهای پلیــس فتــا را جــدی گرفتــه و در صــورت مواجهــه 
www.با مــوارد مشــکوک، مراتــب را ســریعاً از طریق وب ســایت

ــا پلیــس فتــا  cyberpolice.ir بخــش ثبــت گــزارش مردمــی ب
ــد. ــان بگذارن در می

دولـت تدبیر و امیـد با حمایـت هوشـمندانه از 
معـادن و صنایـع معدنی بـه تحقق فرمایشـات 
مقـام معظـم رهبـری در خصـوص جهـش 
تولیـد و رونـد دسـتیابی بـه اهـداف دراز مدت 
کشـور برای توسـعه تولیـد کاالهـای غیرنفتی 
و بهبـود وضعیـت اقتصـادی کشـور حتـی در 
دوران تحریم هـا سـرعت بخشـیده اسـت.
حمایت هـای دولـت تدبیـر و امیـد از طریـق 
بـازار سـرمایه و هدایـت سـرمایه ها بـه سـمت 
فروش سـهام معـادن و صنایع معدنـی موجب 
جـذب اعتبـارات بسـیاری بـه این بخش شـده 
به گونـه ای کـه تنها در یـک روز گذشـته چهار 
پـروژه بـا اعتبـار چهـار هـزار میلیـارد تومـان 
تنهـا توسـط شـرکت صنایع ملـی مـس ایران 
در شـهربابک کرمـان بـه بهره بـرداری رسـید.

حجـت االسـالم والمسـلمین حسـن روحانـی 
رئیـس جمهـوری در مراسـم افتتـاح طـرح 
هـای چهارگانـه زیسـت محیطـی و اقتصـادی 
شـهربابک از طریـق ویدئـو کنفـراس بـا بیـان 
اینکـه معـادن از سـرمایه هـای بـزرگ دولـت 
اسـت، اظهـار داشـت: دولـت سـرمایه هـای 
خیلـی بزرگـی دارد. معـادن بزرگ نفـت و گاز، 
جنگل هـا، مرتـع و زمین هـای فـراوان و ثروت 
های زیـادی دارد. یکـی از این ثروت هـا معادن 
اسـت که از ثـروت های بسـیار بزرگی هسـتند 
که اوالً بایـد پهنـه هـا را آزاد کنیـم. وی خاطر 
نشـان کـرد: در برخـی از ایـن پهنه هـا بیـن 
معـادن و محیـط زیسـت دعـوا اسـت. محیـط 
زیسـت می گوید نباید دسـت بخـورد و معادن 
می گویـد در داخـل آن چند معـدن مهم وجود 
دارد. ایـن البتـه وظیفـه مـا و وظیفـه شـورای 
عالـی محیـط زیسـت اسـت. در ایـن راسـتا ما 
بسـیاری از پهنـه هـا را آزاد کردیـم و متقابـال 
بسـیاری از پروژه هـا را به محیط زیسـت اضافه 
کردیم.رییـس جمهـوری گفت: معـادن اگر در 
مسـیر درسـت باشـد و اگر تکنولوژی پیشرفته 
باشـد می تواند به محیط زیسـت ضـرر نزند. از 
نـکات برجسـته در مـورد طرح هایی کـه امروز 
افتتاح شـد این بود کـه از نظر زیسـت محیطی 
بسـیار مهـم بـود- یعنـی گـرد و غبار مـس که 
در فضـا منتشـر و آن را آلـوده مـی کـرد- یکی 

از مشـخصه هـای ایـن چهـار طـرح ایـن بـود 
کـه محیـط زیسـت را سـامان می دهـد و از آن 

حراسـت و حفاظـت می کنـد.
۳۰ هزار میلیارد تومان پروژه امسال در 

کرمان افتتاح می شود
اسـتاندار کرمـان گفـت: پروژه هایـی کـه 
امـروز در شـهربابک افتتـاح شـد بخشـی از 
مجمـوع پـروژه هایـی اسـت کـه امسـال بـا 
سـرمایه گـذاری ۳۰هـزار میلیاردتومـان در 
ایـن اسـتان بـه بهـره بـرداری خواهـد رسـید.
محمدجـواد فدایـی افـزود: افتتاح چهـار پروژه 
مـس خاتون آبـاد امـروز بـا اعتبـار چهـار هزار 
میلیـارد تومـان سـرمایه گـذاری بـرای ۲۴۸ 
نفر اشـتغال مسـتقیم در شهرسـتان شهربابک 
ایجـاد کـرد.وی اظهـار داشـت: سـال گذشـته 
نیـز بـا تـالش تمامـی ارکان بخـش دولتـی و 
خصوصـی سـه هـزار و ۲۰۰ پـروژه با سـرمایه 
۲۶ هـزار میلیـارد تومـان و اشـتغالزایی ۹ هزار 
نفـر افتتـاح کردیم.اسـتاندار کرمـان گفت: در 
مجمـوع در سـال گذشـته ۱۲۳ درصـد هـدف 
مـا در اشـتغالزایی تحقـق یافـت در سـال قبل 
با تـالش همـکاران و بنیاد مسـکن هفـت هزار 
مسـکن برای افراد تحت پوشـش کمیتـه امداد 
و محرومـان سـاخته، بهره بـرداری و تحویـل 
شـد و امسـال تا شـهریور سـه هزار واحد دیگر 

احـداث و واگـذار مـی شـود.
رییس جمهور چهار طرح معدنی را در 

کرمان افتتاح کرد
طرح هـای توسـعه مـس شـهربابک شـامل 
خاتون آبـاد،  سـولفوریک  اسـید  کارخانـه 
کارخانه اکسـیژن خاتون آباد، انبار کنسـتانتره 
جدید روز پنجشـنبه ای که گذشـت با دسـتور 
رییـس جمهـوری بـه صـورت ویدئوکنفرانس 

در اسـتان کرمـان بـه بهره بـرداری رسـید.این 
طرحهـا در شـهربابک اسـتان کرمـان بـه بهره 
بـرداری رسـیده و ارزش آن در مجمـوع چهـار 
هـزار میلیـارد تومـان بـرآورد شـده اسـت که 
بـرای ۲۴۸ نفـر به طـور مسـتقیم شـغل ایجاد 
مـی کند.طـرح توسـعه ذوب مـس خاتون آباد 
کـه منجـر بـه افزایـش ۵۰ درصـدی تولیـد 
مـس آنـدی و کارخانـه اسیدسـولفوریک 
خاتون آباد بـا ظرفیـت تولیدسـاالنه ۶۰۰ هزار 

تن اسیدسولفوریک در سال می شـود، از جمله 
طرح هـای افتتـاح شـده امـروز بود.بـر اسـاس 
پیـش بینی هـا، بـا افتتـاح ایـن طـرح ظرفیت 
سـاالنه این متجمـع از ۸۰ هـزار بـه ۱۲۰ هزار 
تن مس آنـدی افزایش مـی یابد.کارخانه تولید 
اکسـیژن مس خاتـون آباد بـا سـرمایه گذاری 
۱۹۲ میلیارد ریـال و ۳۱ میلیون یـورو از دیگر 
طرح هـای افتتـاح شـده امـروز بـود کـه زمینه 
اشـتغال ۳۱ نفـر را به صـورت مسـتقیم ایجـاد 

می کند.ایـن کارخانـه یکـی از زیر پـروژه های 
طرح توسـعه ذوب مـس خاتـون آباد به شـمار 
مـی رود که بـه منظـور تامیـن اکسـیژن مورد 
نیـاز فراینـد غنـی سـازی هـوای کـوره جدید 
فلـش و متعاقبـا غنی سـازی هـوای مـورد نیاز 
کوره هـای کنورتر طراحی و اجرا شـده اسـت.
ایـن کارخانه ظرفیـت تولید ۴۴۰ تن اکسـیژن 
در روز را دارد.ایـن طـرح به منظـور اطمینان از 
رفـع آلودگـی هـای زیسـت محیطی ناشـی از 
انتشـار گازهای خروجی کوره هـای ذوب فلش 
و کنورتـر انجـام شـد که بـا هـدف تبدیـل گاز 
دی اکسـید گوگـرد ناشـی از سـوختن گوگرد 
موجـود درکنسـانتره بـه ظرفیت حـدود ۶۰۰ 
هزارتـن اسـید سـولفوریک در سـال طراحی و 
اجـرا شـده اسـت.یکی از مزیتهـای ایـن طرح 
جذب کامل غبار خروجی از الکتروفیلترهاست 
که۱۰۰ درصد غبـار موجـود در گاز ورودی در 
ایـن مرحلـه جـذب و امـکان ورود به اتمسـفر 
را پیـدا نمـی کنند.بـرای اجـرای ایـن طـرح 
بخـش خصوصـی ۷۵ میلیـارد ریـال سـرمایه 
گـذاری ریالـی و ۱۰۰ میلیـون یـورو سـرمایه 
گـذاری ارزی داشـته اسـت.افزایش ظرفیـت 
کارخانـه ذوب و محدودیت هـای ظرفیـت و 
سـایر مشـکالت موجود در طراحی انبـار قدیم 
از جملـه جلوگیـری از اتـالف فیزیکـی مـاده 
ارزشـمند کنسـانتره مـس، انگیزه اصلـی برای 
طراحـی و اجـرای انبارکنسـانتره جدیـد بـود.

مدیرعامل باشگاه گل گهر سیرجان 
با بیان اینکه بازیکنان این تیم صرفا ورزش

برای انجام تست های پزشکی در یک 
کمپ در تهران جمع شده بودند، گفت: از جذب 

بازیکنان خارجی پشیمان هستیم.
محمد جواهری در گفتگو با خبرنگار مهر، به شایعات 
مربوط به تمرین مخفیانه تیم گل گهر در روزهای 
گذشته واکنش نشان داد و از سازمان لیگ خواست 
مسابقات باقی مانده لیگ نوزدهم را به ابتدای فصل 
آینده موکول کند. مدیرعامل باشگاه گل گهر 
همچنین به پرونده شکایت بازیکن صربستانی از 
این باشگاه به فیفا اشاره کرد و گفت: وینگو بگوویچ 
اصرار داشت بازیکنان خارجی ما با کیفیت هستند.

مشروح گفتگوی جواهری در ادامه می آید:
 آیا صحت دارد که تیم گل گهر هم به صورت 

مخفیانه تمریناتش را انجام داده است؟
- محمد جواهری: خیر؛ ما تمرین مخفیانه نداشتیم. 
وقتی شنیدیم قرار است تمرینات از ۱۵ اردیبهشت 
آغاز شود و مجوزهای الزم را بدهند، یک روز قبل از 
آن تمام بازیکنان را در کمپ الیاف تهران دور هم 
جمع کردیم تا تست های مختلف پزشکی بدهند. 
حتی از بازیکنانمان تست کرونا هم گرفتیم و خدا را 
شکر هیچکس مشکلی نداشت. روز ۱۶ اردیبهشت 
منتظر ابالغ رسمی آغاز تمرینات بودیم که گفتند 
تا روز ۲۵ اردیبهشت تصمیم گیری می کنند. برای 
همین بازیکنان به شهرهای خود بازگشتند. هیچ 
تمرینی انجام ندادیم و فقط همان تست ها انجام 
شد. حتی برای گادوین منشا که چند ماه در ایران 

بود و نمی توانست برای دیدار با خانواده اش به 
ایتالیا برود، بلیت گرفتیم و او هم یک هفته به این 

کشور رفت.
 آیا بازیکنان گل گهر بعد از چند ماه تعطیلی 

تمرینات، اضافه وزن داشتند؟
- آقای جاللی )سرمربی گل گهر( از وضعیت اکثر 
بازیکنانمان راضی بود. فقط دو، سه بازیکن بودند 
که امیدواریم تا شروع تمرینات به آمادگی الزم 
برسند. به هر حال تمرین انفرادی جای تمرین 
گروهی را نمی گیرد. با این وضعیت نیاز است که 
حداقل پنج هفته تمرین آماده سازی برای بازیکنان 
در نظر بگیرند. همچنین امیدواریم فاصله مسابقات 
هم کم نباشد. پراکندگی جغرافیایی در ایران زیاد 
است و پرواز شرکت های هوایی هم کم شده است. 
همین مسئله می تواند باعث سخت شدن کار تیم 
ها و مصدومیت بازیکنان شود. از سازمان لیگ می 

خواهیم این موارد را مدنظر قرار بدهد.
* آیا باشگاه گل گهر هنوز هم مخالف آغاز 

مجدد لیگ است؟
- بله ما مخالف هستیم و باید سالمت جامعه و مردم 
در اولویت باشد. فوتبال برای ایجاد شادی در جامعه 
است. تماشاگران روح فوتبال هستند و بدون آنها از 
هیجان لیگ کم می شود. به همین دالیل مخالف 

هستیم.
مثل  هایی  تیم  گهر شرایط  گل  اگر  آیا 
پرسپولیس را در جدول داشت بازهم با شروع 

مجدد لیگ مخالفت می کرد؟
- حرف ما این است که لیگ نوزدهم را این فصل 

برگزار نکنند. می توانیم ادامه بازی ها را به ابتدای 
فصل آینده ببریم. به این ترتیب تیم ها فرصت 
خواهند داشت و در موقع مناسب هم بدنسازی خود 
را انجام می دهند. این می تواند برای فوتبالمان بهتر 
باشد.اما هیچ تضمینی وجود ندارد که این مشکالت 
برای فصل آینده هم وجود نداشته باشد؛ بخصوص 
اینکه گفته می شود در فصل پاییز شاید شرایط 

کرونا بدتر هم بشود.
- ان شاءاهلل تا آن موقع واکنس کرونا پیدا می شود!

شکایت بازیکن صربستانی از گل گهر به کجا 
رسید؟ آیا جلسه ای که در فدراسیون فوتبال 

برگزار شد چقدر به شما کمک کرد؟
- خوشبختانه فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ 
نشان داده اند که همواره کنار باشگاه ها هستند. 
ان شاءاهلل آنها هم کمک می کنند که تعداد پرونده 

های فوتبال ایران در فیفا زیاد نشود. متاسفانه ما در 
تیم گل گهر تجربه خوبی در جذب بازیکنان خارجی 
نداشتیم. وینگو بگوویچ )سرمربی سابق گل گهر( 
اصرار داشت که بازیکنان خارجی با کیفیت هستند 
و برای هماهنگی با شرایط ایران، زمان می خواهند. 
با این حال وقتی آقای جاللی سرمربی شد، این 

بازیکنان را نخواست.
آیا شما موافق نظر بگوویچ بودید؟

- من شخصا کیفیت بازیکنان خارجی را تایید 
نکردم ولی باید این را هم در نظر بگیریم که تیم 
هایی که از لیگ دسته اول به لیگ برتر می آیند، 
به خاطر بعضی از محدودیت ها مجبور می شوند 
بازیکن خارجی بگیرند. بگوویچ اصرار داشت سه 
سهمیه خارجی بگیرد و حتی دنبال یک سهمیه 

آسیایی هم بود.

دولت در مسیر حمایت از معادن کرمان

تمرین مخفیانه نه؛ از بازیکنان تست گرفتیم
از جذب خارجی ها پشیمانیم

گزارش
ایرنا

احتمال آغاز سال تحصیلی 
دانشگاه ها از بهمن ماه

سـخنگوی سـازمان سـنجش با اشـاره بـه اینکـه ممکن اسـت، 
شـروع سـال تحصیلـی پذیرفته شـدگان در آزمون هـا از بهمـن 
ماه باشـد, دربـاره تفـاوت آزمون سراسـری امسـال با سـال های 
گذشـته توضیحاتی داد.فاطمه زرین آمیزی سـخنگوی سـازمان 
سـنجش درباره تغییـرات آزمون های سراسـری سـال ۹۹ اظهار 
کرد: سـازمان سـنجش به دنبال تقاضـای داوطلبان بـرای تغییر 
زمـان آزمون هـا پیشـنهادی را به سـتاد ملـی کرونا ارسـال کرد 
کـه در جلسـه ۱۴ اردیبهشـت تصویـب شـد.وی افـزود: بـر این 
اسـاس آزمـون دکتـری روز پنجشـنبه ۲۶ تیرمـاه، کارشناسـی 
ارشـد روزهای پنجشـنبه و جمعه دوم و سـوم مردادمـاه، آزمون 
سراسـری روزهـای پنجشـنبه و جمعـه ۳۰ و ۳۱ مردادمـاه و 
آزمونهای فنـی و حرفـه ای و کارشناسـی ناپیوسـته در تاریخ ۱۴ 
شـهریور ماه ۹۹ برگزار می شود.سـخنگوی سـازمان سـنجش با 
اشـاره به اینکه زمـان دریافـت کارت شـرکت در آزمون هـا هنوز 
مشـخص نیسـت و زمان آن با اطالعیه هایی که در سایت سازمان 
سـنجش قـرار می گیـرد بـه اطـالع داوطلبـان می رسـد،گفت: 
تسـهیالتی را بـرای آزمون دکتـرا و کارشناسـی ارشـد در اختیار 
داوطلبـان قـرار دادیم.زرین آمیـزی ادامـه داد: داوطلبـان آزمون 
دکتری تـا فـردا فرصـت دارنـد متقاضـی تغییـر حـوزه انتخابی 
خـود باشـند و بدیـن منظـور بایـد به سـایت سـازمان سـنجش 
مراجعه و حوزه امتحانـی را تغییر دهند، برای آزمون کارشناسـی 
ارشـد این تسـهیالت ارائه شـد و ۱۰ هـزار و ۴۰۰ داوطلب حوزه 
امتحانی را تغییر دادند کـه این امکان در فرصت های اول تا سـوم 
اردیبهشـت فراهم شـد.وی درباره زمان اعالم نتایج، آغاز ثبت نام 
و اینکه آیـا شـروع سـال تحصیلی بـا تاخیـر خواهد بـود، مطرح 
کرد: بر اسـاس زمانبنـدی اعـالم نتایج، پـس از برگـزاری آزمون 
پروسـه انتخاب رشـته و اعـالم نتایـج را انجـام می دهیـم. برخی 
رشـته ها نیمـه متمرکـز بـوده و آزمون های عملـی دارنـد و قطعاً 
تاخیر در اعالم نتایج داریم. همچنین دانشـگاه ها در نیمسال دوم 
فـارغ التحصیل نداشـتند بنابراین ممکن اسـت شـرایط پذیرش 
در نیمسـال اول را نداشـته باشـند و پذیرش در بهمن مـاه انجام 
شـود.وی متذکر شـد: هنوز زمـان اعالم نتایج مشـخص نیسـت 
چـون آزمون برگزار نشـده اسـت امـا برای آزمـون  دکترا پروسـه 
۲.۵ تـا ۳ ماه بـرای اعـالم نتایج نیـاز داریم.زریـن آمیـزی درباره 
آزمونهـای فنی و حرفـه ای و کاردانی به کارشناسـی عنـوان کرد: 
در این بخش بیشـتر رشـته ها به صورت سـوابق تحصیلی اسـت 
و مشـکالت کمتر اسـت. همچنیـن در آزمـون دکتـرا ۱۷۹ هزار 
و ۶۰۳ نفـر، کارشناسـی ارشـد ۶۱۸ هـزار و ۶۶۶ نفـر و آزمـون 
سراسـری یـک میلیـون و ۱۱۳ هـزار و ۲۶۲ نفر شـرکت کردند.

سخنگوی سـازمان سـنجش در شـبکه خبر درباره تفاوت آزمون 
سراسـری امسـال با سـال های گذشـته مطـرح کـرد: در آموزش 
و پرورش کالس ها از اول اسـفند بـه صورت غیرحضـوری برگزار 
می شـود و پوشـش اینترنـت در همـه جای کشـور وجود نـدارد.

حجـت االسـالم رضوانی گفـت: یـروس کرونا 
وبـای مدرنی کـه آزمون بـزرگ فرهنـگ ها و 
تمدن هـا در جهـان اسـت و وضعیـت فالکت 
بـار غـرب، صـف خریـد اسـلحه و هجـوم بـه فروشـگاه ها، 
فرار پرسـتاران و کادر بیمارسـتان هـا و تبعیـض در درمان 
بیمـاران نمایـش تمـدن فرهنـگ غـرب اسـت.به گـزارش 
خبرنـگار خبرگـزاری شبسـتان از کرمـان جنـوب، ۱۹ 
اردیبهشـت حجـت االسـالم »رضوانـی« در خطبـه هـای 
نماز جمعه شهرسـتان منوجان، گفت: ویـروس کرونا وبای 
مدرنی کـه آزمون بـزرگ فرهنگ هـا و تمدن هـا در جهان 
اسـت و وضعیـت فالکـت بـار غـرب، صـف خرید اسـلحه و 
هجوم به فروشـگاه ها، فرار پرسـتاران و کادر بیمارستان ها 
و تبعیض در درمـان بیمـاران نمایش تمـدن فرهنگ غرب 
اسـت.امام جمعـه شهرسـتان منوجـان خاطرنشـان کـرد: 
ملت ما در اوج تحریم هـای ظالمانه خوش درخشـید و اوج 
این افتخـار متعلق بـه مجموعـه درمانی کشـور پزشـکان، 
پرسـتاران و بهـورزان اسـت که تـا پای جـان بـرای درمان 
بیمـاران خـود ایسـتادند و خیـل عظیمـی نیز به شـهادت 
رسیدند و از طالب، بسـیجیان، نیروهای جهادی، نیروهای 
مسـلح و کلیه مردم کـه آنها را کمـک و یاری کردند تشـکر 
می کنـم.وی بیـان کـرد: مـاه رمضـان مـاه انـس با قـرآن، 
تقـوای الهـی پیشـه کـردن و وسـیله تقـرب الـی اهلل امـام 
زمان)عـج( اسـت.حجت االسـالم رضوانـی بیان کـرد: پیام 
این ماه رابطـه ویژه بـا امام زمان)عج( اسـت و شـبهای قدر 
را قدر بدانیم زیرا این شـب هـا فرصتی بـرای عذرخواهی و 
طلب مغفرت بـه درگاه خداوند متعـال و بهترین زمان برای 
تربیت یـاران حضرت اسـت.خطیب جمعـه منوجان ضمن 
تبریک میالد امام حسـن مجتبی علیه السـالم خاطرنشـان 
کـرد: ارزش واقعی انسـان بـه نیکوکاری و احسـان اسـت و 
در این ماه بـا دسـتگیری از نیازمندان سـعی کنیـد از موج 
ایجـاد شـده بـرای رزمایـش مواسـات عقـب نمانیـد.وی 
اظهـار کـرد: تصمیم بـرای برگـزاری نمازجمعـه تصمیمی 
کشـوری اسـت و در فضـای مجـازی مومنین و مـکان های 
معنوی مـورد تهمت بـوده انـد، اظهار کـرد: با شـیوع کرونا 
در کشـور، شـایعه کردنـد کـه ایـن بیمـاری از قـم و طلبه 
هـا شـروع شـده اسـت درصورتی کـه طلبـه ها جـان خود 
را در طبـق اخـالص گذاشـتند و مجموعه وابسـته بـه نهاد 
نماز جمعه این شـهر نیـز با اقداماتـی از جملـه گندزدایی و 
ضدعفونی سـطح شـهر تا ایجـاد کارگاه های تولید ماسـک 
بـه مـردم خدمـت مـی کنند.حجـت االسـالم رضوانـی بـا 
انتقـاد از شـایع پراکنـان فضـای مجـازی، ابـراز کـرد: عده 
ای هیـچ گونه دلسـوزی نسـبت بـه جان انسـان هـا ندارند 
در فضـای مجـازی شـایعه ایجـاد مـی کننـد کـه آخوندها 

دلتنـگ تریبون هسـتند .

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان از برگزاری 
امتحانات با رعایت پروتکل های بهداشتی خبر داد 
و آغاز امتحانات نهایی دانش آموزان را از ۱۷ خرداد 
سال جاری اعالم کرد.به گزارش ایرنا، احمد اسکندری نسب در 
نشست با معاون درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان افزود: در 
برگزاری امتحانات نهایی دانش آموزان پروتکل های بهداشتی 
مد نظر ستاد ملی مبارزه با کرونا را مد نظر قرار خواهیم داد.وی 
اظهار داشت: با توجه به اهمیت موضوع برای برگزاری امتحانات 
نهایی از ظرفیت دانشگاه علوم پزشکی و مراقبین سالمت مدارس 
استفاد می شود.اسکندری نسب گفت: برنامه امتحانات به همه 
واحدهای آموزشی، ادارات آموزش و پرورش نواحی و مناطق 
استان اعالم شده و زمان برگزاری امتحانات نهایی پایه دوازدهم، 
هفدهم خرداد ماه است.مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان 
گفت: تمهیدات الزم در این زمینه اندیشیده  شده و باید حد فاصل 
اجتماعی بین صندلی دانش آموزان باید بین ۱.۸ تا ۲ متر مربع 
رعایت شود؛ یعنی دانش آموز تا صندلی کناری و جلو دو متر فاصله 
داشته باشند.اسکندری نسب گفت: آموزش های امسال دانش 
آموزان با توجه به شرایط شیوع کرونا به دو بخش تقسیم شد، 
بخش اول تا پایان بهمن ماه و حتی هفته اول اسفندماه، حدود ۸۰ 
درصد کتب درسی در اکثر کالس های پایه دوازدهم تدریس شده 
و بخش دوم ۲۰ درصدی بود که از طریق آموزش غیرحضوری 
توسط شبکه های تلویزیونی و بسترهای پیام رسان های موجود و 
شبکه شاد انجام گرفته است.وی خاطرنشان کرد: ۸۰ درصد اول 
برای همه دانش آموزان مبنا است و ۱۶ نمره از این بخش سوال 
طرح می شود و برای چهار نمره باقی مانده یعنی بخش دوم نیز ۲ 
نوع سوال طرح خواهد شد؛ چهار نمره از ۲۰ درصدی که توسط 
آموزش غیرحضوری تدریس شده و چهار نمره نیز از همان ۸۰ 
درصد قبلی طرح می شود.وی اضافه کرد: دانش آموزانی که 
در آموزش غیرحضوری مشارکت داشتند در صورت تسلط بر 
سواالت می توانند به سواالت ۲۰ درصد پایانی پاسخ دهند، اما اگر 
دانش آموزی که تعداد آنها بسیار کم است، به هیچ یک از شیوه های 
آموزش غیرحضوری نداشته اند برای آنکه حقی از آنها تضییع 
نشود، از همان ۸۰ درصدی که ۱۶ نمره سوال طرح شده این چهار 

نمره نیز طرح شده است .

در دومین هفته از ماه مبارک رمضان به همت تعدادی از خیرین 
و مرکز توانبخشی روزانه ذهنی واتیســم ارمغان زندگی یک صد 
بســته غذایی بین خانواده های تحت حمایت بهزیستی عنبرآباد 
توزیع شــد .به گزارش بهزیســتی اســتان کرمان از بــه نقل از 
بهزیستی عنبرآباد؛ خداد ساالر زاده در تشریح اقدامات انجام شده 

در ماه مبارک رمضان گفت : تعداد یک صد بسته غذایی بین خانواده های تحت پوشش توزیع 
شده که در تامین این بســته ها عده ای از خیرین و مرکز توانبخشی روزانه اتیسم مشارکت 
داشــته اند .وی با بیان اینکه ارزش ریالی این بســته های غذایی معاد ل ۲۱۰ میلیون ریال 
است ؛ اظهار داشــت : بهزیســتی عنبرآباد آماده دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی مردم 
است که این کمک های برای تامین بسته های غذایی ، بهداشتی و سایر نیازهای افراد تحت 

حمایت صرف می شود .

هدیه صد بسته غذایی به خانواده های تحت حمایت 
بهزیستی در عنبرآباد

فرمانده انتظامی جیرفت از انهدام باند ۳ نفره سارقان 
موتورسیکلت و کشف ۱۲ فقره سرقت در این شهرستان خبر 
داد. سرهنگرضا محمد رضایی با اعالم این خبر، افزود: در پی 
وقوع چند فقره سرقت موتورسیکلت در سطح شهر موضوع به 
صورت ویژه در دستور کار ماموران کالنتری ۱۱ شهید قرنی قرار 

گرفت.وی افزود: ماموران کالنتری ۱۱ پس از بررسی جغرافیای زمانی و مکانی سرقت ها، گشت 
های هدفمندی را در مناطق آسیب پذیر فعال کردند.این مقام انتظامی تصریح کرد: سرانجام 
ماموران با اشراف اطالعاتی و انجام اقدامات تخصصی سه متهم را در این رابطه شناسایی و پس از 
هماهنگی قضایی، در دو عملیات جداگانه این سارقان را دستگیر کردند.سرهنگ محمد رضایی 
گفت: اعضای این باند در تحقیقات تخصصی کاراگاهان پلیس به ۱۲ فقره سرقت موتورسیکلت 

اعتراف کردند و پس از تکمیل تحقیقات به مراجع قضائی معرفی شدند.

انهدام باند سارقان موتورسیکلت 
با 1۲ فقره سرقت

دادستان عمومی و انقالب قلعه گنج از دستگیری یک 
قاتل فراری ظرف ۲۴ساعت در این شهرستان خبر داد 
و گفت: قاتل روز گذشته به ضرب گلوله کلت کمری 
اقدام به قتل یک مرد میان سال کرده و متواری شده بود. 
سجاد افشارمنش در تشریح جزئیات این خبر به رسانه 

ها، افزود: پس از کسب گزارشی مبنی بر یک نزاع مسلحانه در روستای شومهری از 
توابع قلعه گنج،بالفاصله بازپرس ویژه قتل دادسرای قلعه گنج به همراه کارآگاهان 
پلیس آگاهی در محل حادثه حاضر شده و تحقیقات اولیه آغاز شد.وی ادامه داد:پس 
از انجام یکسری اقدامات اطالعاتی نهایتا قاتل در محل مخفیگاهش دستگیر و چهار 
قبضه سالح شامل دو قبضه سالح جنگی کالشینکف،کلت کمری و دو قبضه اسلحه 

شکاری از محل اختفای متهم کشف و ضبط شده است.

قاتل فراری در قلعه گنج کرمان 
دستگیر شد

کرونا وبای مدرنی که آزمون 
بزرگ تمدن ها در جهان است

امتحانات نهایی با رعایت پروتکل های 
بهداشتی برگزار می شود

خبر

آموزش و 
پرورش

خبرخبرخبر

معــاون بازرگانــی ســازمان مرکــزی 
تعــاون روســتایی کشــور گفــت: بــه 
مــدت ۱۰ روز در شهرســتان جیرفــت 
حضــور داشــتیم و محصوالت کشــاورزی 
ــه  ــداری و ب ــی خری ــورت توافق ــه ص را ب
ــال  ــتان ها ارس ــز اس ــهر ها و مراک کالنش
کردیم.مرتضــی معتمــد معــاون بازرگانی 
ســازمان مرکزی تعاون روســتایی کشــور 
ــه  ــای عرض ــد از غرفه ه ــیه بازدی در حاش
محصــوالت کشــاورزی کرمــان در گفــت 
ــای  ــتان ه ــروه اس ــگار گ ــا خبرن ــو ب و گ
باشــگاه خبرنــگاران جــوان از کرمــان، 
گفــت: امســال بــا شــرایطی کــه ویــروس 
ــث  ــرد ، باع ــم ک ــور حاک ــر کش ــا ب کرون
ــا  ــراق شــد و م ــای ع بســته شــدن مرز ه
بــا محدودیــت ارســال کاال در مرز هــا 
ــا  ــال ب ــا امس ــت: م ــدیم.او گف ــه ش مواج
یــک مــازاد عرضــه کاال در داخــل کشــور 
روبــه رو بودیــم کــه محصوالتــی کــه 
توســط کشــور های همســایه تولیــد 
ــور و  ــی کش ــازار داخل ــود وارد ب ــده ب ش
موجــب افــت قیمت هــا شــد.او بــا اشــاره 
ــه اینکــه از آنجــا کــه کشــاورزان عضــو  ب
تعــاون روســتایی هســتند و وزارت 
جهــاد کشــاورزی ســال ها اســت کــه 
ــی  ــی و کیف ــد کم ــوزش و تولی ــرای آم ب
محصــوالت کشــاورزی تــالش کــرده 
اســت افــزود: ســازمان تعــاون روســتایی 
بــر اســاس رســالتی کــه در بحــث 
ــه  ــادرت ب ــت از کشــاورزان دارد مب حمای
ــرده  ــوالت ک ــن محص ــی ای ــد توافق خری
اســت.معتمد گفــت : ما بــه مــدت ۱۰ روز 
در شهرســتان جیرفــت حضــور داشــتیم 
ــی  ــورت توافق ــه ص ــان را ب و محصوالتش
خریــداری کردیــم و بــه کالنشــهر ها و 
ــاون  ــال کردیم.مع ــتان ها ارس ــز اس مراک
بازرگانــی ســازمان مرکــزی تعــاون 
ــه قریب به  روســتایی کشــور گفــت: روزان
۱۰ تــا ۱۵ تریلــر پیــاز و ســایر محصوالت 
کشــاورزی که دچــار مــازاد عرضه شــدند 
از جیرفــت بارگیــری می شــود و بــه 
ــود. ــال می ش ــف ارس ــتان های مختل اس

عفو قاتل پس از 1۵ سال 
در جیرفت

نقــالب  ا و  عمومــی  دادســتان 
بــا  شهرســتان جیرفــت گفــت: 
گذشــت اولیــای دم، یــک محکــوم 
بــه قصــاص پــس از ۱۵ ســال از اعدام 
رهایــی یافت.بــه گــزارش باشــگاه 
ــگاران جــوان از کرمان، حســین  خبرن
ســالمی، دادســتان عمومــی و انقــالب 
ــه  ــان اینک ــا بی ــت ب ــتان جیرف شهرس
ــا  ــا مــاه مبــارک رمضــان ب همزمــان ب
گذشــت اولیــای دم؛ یــک محکــوم بــه 
ــدام  ــال از اع ــس از ۱۵ س ــاص پ قص
رهایــی یافــت.او افــزود: بــا پیگیــری و 
ــار اجــرای احــکام  ــر دادی حضــور موث
کیفــری دادســرای جیرفــت و تــالش 
شــبانه روزی رییــس زنــدان جیرفــت 
ــح و  ــه صل ــددکاری و کمیت و واحــد م
ــات  ــکیل جلس ــدان و تش ــازش زن س
ــواده مقتول،  متعــدد بیــن اولیــا و خان
و بهــره گیــری از ظرفیــت بــزرگان 
و ســنت حســنه شــرعی ســازش 
و مصالحــه بیــن مــردم، خانــواده 
ز حــق قصــاص اعــدام  مقتــول ا
ــن در  ــن طرفی ــد و بی ــت کردن گذش
ایــن مــاه مبــارک مصالحــه بــه عمــل 
آمد.دادســتان جیرفــت بــا قــدر دانــی 
از ایــن اقــدام خداپســندانه گفــت: 
اولیــای دم بــا گذشــت و ایثــار رضایت 
ــوم  ــه محک ــبت ب ــود را نس ــل خ کام
بــه قصــاص کــه رای آن قطعــی و 
ــه  ــد ک ــالم کردن ــود اع ــرا ب ــاده اج آم
قابــل قدردانــی و ســتایش اســت.
ــکام  ــاص از اح ــه قص ــان اینک ــا بی او ب
ــرآن  ــه ق ــت ک ــالم اس ــری در اس کیف
ــد،  ــه می دان ــات جامع ــه حی آن را مای
ــاص  ــم قص ــریع حک ــرد: تش ــان ک بی
نتقام هــای  ز ا بــرای جلوگیــری ا
ــری از  ــت و جلوگی ــور و دور از عدال ک
ــل  ــکاران در قت ــن جنایت ــرات یافت ج
ــا ضــرب و جــرح شــهروندان وضــع  ی
شــده اســت. البتــه در آموزه هــای 
ــو و  ــه عف ــادی ب ــه زی ــالمی توصی اس
گذشــت نیــز وجــود دارد.ســالمی 
ــال  ــل در س ــه قات ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــدام  ــالف، اق ــک اخت ــی ی ۱۳۸۵ در پ
بــه قتــل کــرده بــود، افــزود: برخــی از 
ــل  ــوده و قات ــد ب ــه عم ــا اگرچ قتل ه
بــه قصــاص محکــوم شــده؛ ولــی 
ــی و  ــزی قبل ــدون برنامه ری ــرم ب مج
ــر درگیــری ناخواســته مرتکــب  ــر اث ب
قتــل شده اســت و کمیتــه صلــح و 
ــوارد وارد  ــن م ــدان در ای ــازش زن س

عمــل می شــود.

رعایت بهداشت  یکی از اصول زندگی 
سالم است، این اصل آنقدر اهمیت گزارش

دارد که به راحتی می تواند جان انسان 
را به خطر بیندازد، به طور معمول رعایت بهداشت 
فردی و اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست اما 
بهداشت عمومی و محیط، در برخی از مواقع مورد 
غفلت قرار می گیرد در حالی که عدم رعایت آن، به 
همان شدت خطر ساز بوده و گاهی به دلیل 
گستردگی تاثیر، بسیار خطرناک است. شهرستان 
قلعه گنج اکنون با یک معضل بهداشتی روبرو است 
محل دفع زباله های شهری این شهرستان  نابسامان 
و غیراصولی بوده و سالمتی اهالی این شهرستان را 
به خطر انداخته است، محل دفعی که در  نزدیکی 
یکی از ورودی های شهر قرار دارد.  عبدالواحدکرمی 
یکی از ساکنین قلعه گنج در این باره گفت:  ورودی 
شهر قلعه گنج انسان را از قلعه گنج بیزار می کند. 
وقتی که می خواهیم وارد شهر شویم، بوی بد زباله 
و آشغال های شهر به مشام می رسد. کرمی  گله 
کرده و گفت: محیط زیست  و بهداشت شهرستان در 
این باره چه اقدامی کرده اند، چرا سالمتی مردم 
برایشان مهم نیست .این قلعه گنجی گفت: بهداشت 
و محیط زیست باید بر کار شهرداری نظارت می 
کردند، نمی شود که شهرداری هر کجا که دلش 

بخواهد و نزدیک تر باشد زباله ها را تخلیه کند.
 پیش از این نیز شهرداری محکوم شده بود

کرمی رییس محیط زیست قلعه گنج در باره مشکل 
محل دفع زباله های شهرستان قلعه گنج به کاغذ 
وطن گفت: من در روز گذشته برای بازدید به این 
منطقه رفتم و متاسفانه شرایط نامساعدی دارد و 
باید محل دفع زباله های شهرستان  جابه جا شود. 
رییس محیط زیست قلعه گنج  یاد آور شد: قرار 
است در ابتدای هفته جدید جلسه شورای بهداشت 
با محوریت موضوع ساماندهی زباله های شهر  قلعه 
گنج  برگزار شود  و در آن برای جابه جایی لنفید 
شهر تصمیم گرفته شود.  کرمی تا کید کرد: جای 
جدید را باید شهرداری پیشنهاد بدهد و بعد محیط 
زیست در صورت  داشتن شرایط اجازه انتقال را 

بدهد. باید چند جا را پیشنهاد بدهند که محیط 
زیست  از بین آنها یکی را تایید کند، که البته این 
مورد در حیطه وظایف شهرستان هم نیست و اداره 
کل باید تایید کند، لنفید شهری در حیطه وظایف 
اداره کل است آن ها درخواست بدهند ما گزارش 
را برای اداره کل استان ارسال می کنیم و  بعد از 
بررسی مجوز استانی صادر می شود. رییس محیط 
زیست قلعه گنج  با اشاره به ورود حیوانات  به محل 
دفع زباله های قلعه گنج، گفت: لنفید باید یک جای 
کامال محصور شده ای باشد که هیچ حیوانانی نتواند 
وارد آن شود واین موضوع یکی از اشکاالت بزرگ 
این مکان کنونی است،  و بعضا حتی گوسفندان هم 
وارد  این مکان می شوند، باید کامال محصور باشد 
که هیچ انسانی هم نتواند وارد آن شود. به گفته 
کرمی همه  نوع زباله ای در این مکان تخلیه می 
شود و تقریباهمه زباله های شهر هم به این مکان 
منتقل می شوند.کرمی در پاسخ به  این سوال که آیا 
زباله های بیمارستانی هم به این مکان منتقل می 
شوند؟ گفت: زباله های بیمارستانی هم به این مکان 
منتقل می شوند ولی پیش از آن در بیمارستان ها 
بی خطر شده اند  یعنی داخل بیمارستان در دستگاه 
های اتوکالو بی خطر می شوند  و بعد  تحویل 
شهرداری می شوند. ما در محیط زیست در مقام 
نظارت هستیم واکنون در حال تهیه گزارش هستم 
تا در جلسه بهداشت که با حضور فرماندار برگزار 
می شود، ارائه بدهم.کرمی یاد آور شد: در مورد این 
مسئله و مکان دفع زباله های شهر، ما سال های 
گذشته هم پیگیری قضایی انجام دادیم و شهرداری 
هم محکوم شد اما محکوم به پرداخت جریمه نقدی 
شد و محکوم به جا به جایی نشد و مسئله حل نشده 
ماند.رییس محیط زیست قلعه گنج تاکید کرد:  ما 
این بار در جلسه مصوب می کنیم ک مثال شهرداری 
با همکاری دیگر ارگان هایی  که مرتبط هستند، 
مهلت دارد ظرف  یک ماه  نسبت به ساماندهی 
لنفید شهر و گرفتن مجوز اقدام کنند، بعد از یک ماه 
اگر  شهرداری این کار را انجام نداد ما با آن مصوبه 
و اخطاریه هایی که به شهر داری دادیم،  پیگیری 
قضایی می کنیم، اگر سه اخطاریه محیط زیست به 
هر واحدی داده شود و آن ارگان توجه نکند از طریق 

دستگاه قضایی اقدام می شود.

 مرکز بهداشت یک ارگان نظارتی است، 
مجری شهرداری است

بهداشت  رییس  چمنی  با  که  تماسی  پی  در 
شهرستان قلعه گنج، گرفته شد، او هم یاد آور شد 
که چندین بار نسبت به این موضوع به شهرداری 
هشدار داده شده ، اما اقدامی انجام نشده است و 
ظاهرا این شرکتی که در مناقصه برنده شده و برای 
این امر با شهرداری قرارداد بسته است، برای انجام 
کار اقدامی نکرده است، البته محل دفع زباله ها یک 
بار  جا به جا شد ولی  این مکان جدید هم مشکل 
اساسی دارد و شهرداری باید  مکان  را جا به جا  
کند، پیش از این کال کنار جاده بود ما پیگیر شدیم 
اکنون یک مقداری عقب تر برده اند اما هنوز اصولی 
نیست،  چمنی به کاغذ وطن گفت: مرکز بهداشت 
یک ارگان نظارتی است و در این امر اجرا کننده 

شهرداری است.
 یک نقطه جدید برای دفع زباله های شهر 

مشخص شده است
شهسواری فرماندار قلعه گنج در مورد مشکالت 
دفع زباله در شهرستان قلعه گنج به کاغذ وطن 

گفت: من تا اکنون به این موضوع ورود نکردم اما 
با توجه به اهمیت موضوع وارد شدم  و  کارشناسان 
محیط زیست و بهداشت را  فرستاده ام  تا گزارش 
تهیه کنند تا مشخص شود کدام واحد تخلف کرده 
و باید اقدامات اصالحی انجام دهد. شهسواری یاد 
آور شد: یک نقطه را هم برای جا به جایی محل 
دفع زباله های شهر در نظر گرفته  و معرفی کرده 
اند که البته این مکان یک نقطه صعب العبور است 
و  دسترسی به آن برای تخلیه زباله  خیلی سخت 
است اگر شرایط دسترسی مشکل باشد باید مکان 
دیگری مشخص شود.  اما قرار است یک نقطه خارج 
از مناطق مسکونی، زراعی و حوزه های آبریز در نظر 
گرفته و مشخص شود، اما قرار است گزارش کاملی 
برای من بیاورند تا بحث دفن زباله ها بررسی شود 
و اینکه به چه نحوی انجام می شود  و آیا شهرداری 
مقصر است  وکال چه اتفاقی افتاده که تا کنون این 
کار به درستی انجام نشده است قرار است گزارش را  
تا آخر وقت امروز برای من بیاورند که مشخص شود 
چرا دفع اصولی زباله ها تا کنون انجام نشده است.در 
کل فرمانداری پیگیر رفع این مشکل است .عالرغم 
تالش های مکرر، کاغذ وطن موفق به صحبت کردن 

با احمدی شهردار قلعه گنج نشد.

بوی زباله جان قلعه گنج را به لب آورد 
فرمانداری قلعه گنج به موضوع دفع زباله های این شهرستان ورود کرده و در این هفته برای این معضل تصمیم گرفته می شود

  نجمه سعیدی
دبیر تحریریه

رئیس  و  شهردار  معاون 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و شهرداری

ورزشی شهرداری کرمان 
همکاری  با  هستیم  »درصدد  گفت: 
شهرداری های مناطق، نسبت به شکل گیری 
نقاط  در  مشارکتی  فرهنگ  خانه های 
مختلف شهر به ویژه مناطق کم برخوردار از 
فضای فرهنگی، اقدام کنیم«.به گزارش 
فردای کرمان، محمد جهانشاهی در دیدار 
با شهردار منطقه یک با اشاره به پیشینه ی 
تاریخی و جمعیت منطقه یک شهری 
کرمان بیان کرد: »با توجه به حضور حدود 
در  کرمان  شهر  جمعیت  از  نفر   ۱۷۰
محدوده ی منطقه یک شهری، برنامه ریزی 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در این 
منطقه، مورد توجه همکاران ما قرار دارد«.
وی افزود: »همچنین با توجه به این که 
این  در  هم  امکانات  از  مهمی  بخش 
منطقه ی شهری قرار دارد؛ با هماهنگی 
می توانیم  یک  منطقه  شهرداری 
بهره برداری بهتری از امکانات موجود 
داشته باشیم«.رئیس سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری برنامه ریزی 
برای مناطق محروم و کم برخودار در 
محدوده ی منطقه یک را هم ضروری 
دانست و گفت: »امیدوارم با همکاری 
شهردار و همکاران شهرداری منطقه یک، 
برنامه ریزی جدی و قابل قبولی برای 
باشیم«. داشته  کم برخوردار  مناطق 

جهانشاهی به تشکیل شوراهای اجتماعی 
محله هم اشاره کرد و گفت: »با توجه به 
این که شکل گیری شوراهای اجتماعی محله 
به طور جدی در دستور کار قرار گرفته و با 
برون سپاری، سرعت خوبی پیدا کرده؛ با 

در  مردم  مدنی  نهاد  این  تشکیل 
تصمیم گیری ها نقش مهم تری ایفا خواهند 
کرد«.وی از اعالم فراخوان شکل گیری 
خانه های فرهنگ مشارکتی هم خبر داد و 
همکاری  با  هستیم  »درصدد  افزود: 
به  نسبت  مناطق،  شهرداری های 
شکل گیری خانه های فرهنگ مشارکتی در 
مناطق  به ویژه  شهر  مختلف  نقاط 
کم برخوردار از فضای فرهنگی، اقدام 
همکاری  همچنین  کنیم«.جهانشاهی 
افزایش  برای  یک  منطقه  شهرداری 
سرانه های ورزشی در این منطقه را خواستار 
شد.رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری با اشاره به یک صدسالگی 
تأسیس شهرداری کرمان بان کرد: »با توجه 
فرا رسیدن یک صدسالگی  اهمیت  به 
تأسیس شهرداری، باید ضمن افزایش 
تعامالت درون سازمانی، تمام داشته ها 
ازجمله منابع مالی و نیروی انسانی را در 
کنار یک دیگر داشته باشیم، تا برنامه های 

یک صدسالگی شهرداری به بهترین شکل 
برنامه ریزی و برگزار شود«.شهردار منطقه 
یک کرمان نیز در این دیدار با اشاره به 
پنج گانه  مناطق  مختلف  فعالیت های 
شهرداری گفت: »یکی از دغدغه های جدی 
تمام  کنار  در  یک  منطقه  شهرداری 
فعالیت های مختلف، پرداختن به موضوعات 
فرهنگی و اجتماعی است«.رضا خیاط زاده 
در عین حال بیان کرد: »البته سیاست گذار 
و برنامه ریز در حوزه ی فرهنگی و اجتماعی، 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی است؛ 
بنابراین، برنامه هایی که در این سازمان 
تعریف و اعالم شود، با کمک سایر همکاران 
منطقه یک پیش خواهیم برد«.الزم به ذکر 
است؛ در این نشست در خصوص افزایش 
سرانه ی ورزشی در محدوده ی منطقه یک، 
ورزشی  فضاهای  و  اماکن  نگهداری 
شهرداری و راه اندازی خانه های فرهنگ 
مشارکتی در محدوده ی این منطقه، 

گفت و گو و تبادل نظر شد.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای کرمان گفت: 
خط انتقال ۴۰۰ کیلوولت کهنوج به جیرفت و 
بخش ۴۰۰ کیلوولتی پست نیروگاه شوباد کهنوج 
تابستان امسال برق دار می شود.حمیدرضا حبیبی 
در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در کرمان، با اشاره 
به پهناور بودن استان کرمان و نیاز به صنعت برق 
به ویژه در جنوب استان اظهار داشت: استان کرمان 
به عنوان پهناورترین استان کشور در صنعت برق 
با چالش های متعددی روبه رو است.وی افت ولتاژ 
در پست های حوزه جنوب استان و طوالنی بودن 
شبکه های توزیع برق را از جمله این چالش ها عنوان 
کرد و افزود: باال بودن بار ترانس های برخی پست ها از 
جمله پست های موجود در شهرستان های عنبرآباد 
و کهنوج و همچنین باال بودن برخی خطوط انتقال از 
دیگر مشکالت صنعت برق در جنوب استان کرمان 
است.مدیر عامل شرکت برق منطقه ای استان کرمان 
با بیان اینکه عدم ارتباط شبکه ۴۰۰ کیلو ولت در 
ناحیه جنوب شرق را می توان از چالش های مهم 
پیش روی صنعت برق استان نام برد گفت: رشد 
سریع صنایع به ویژه مس و فوالد و افزایش مصرف در 
بخش کشاورزی نیز مشکالتی را در تامین برق مورد 
نیاز در جنوب استان ایجاد کرده است.وی خاطر نشان 
کرد: شرکت برق منطقه ای کرمان در راستای بهبود 
شرایط شبکه استان طرح های متعددی در حوزه 
تولید و انتقال طراحی و انجام داده و پروژه هایی نیز 
در دست اقدام دارد که برخی از آنها تابستان امسال 
برق دار می شوند.حبیبی با اشاره به اینکه خط انتقال 
۴۰۰ کیلو ولت کهنوج به جیرفت به طول ۸۹ کیلومتر 
تابستان وارد مدار می شود گفت: این طرح با اعتبار 
۵۰۰ هزار میلیون ریال به بهره برداری می رسد که با 
افتتاح آن خط رینگ ۴۰۰ کیلوولتی جنوبشرق نیز 
تکمیل می شود.وی از بهره برداری پست ۱۳۲/۴۰۰ 

کیلوولتی شهرستان جیرفت با ظرفیت ۳۲۰ مگاولت 
آمپر خبر داد و افزود: این پست ۹۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد که با اعتبار ۱,۵۴۷ میلیارد ریال 
تابستان امسال برق دار می شود.مدیر عامل شرکت 
برق منطقه ای استان کرمان با بیان اینکه بخش 
۴۰۰ کیلوولتی پست نیروگاه شوباد کهنوج نیز آماده 
افتتاح است تصریح کرد: این بخش نیز با ظرفیت 
۲۳۰/۴۰۰ کیلوولت و ۶۳۰ مگاولت آمپر و اعتبار 
۱,۳۴۴ ریال ۹۶ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.وی با 
اشاره به اینکه احداث فیدر ۴۰۰ کیلوولت در پست 
نیروگاه کرمان با اعتبار ۲۶ میلیارد ریال در حال انجام 
است گفت: تمام این طرح ها در قالب پویش هر هفته 
الف . ب . ایران در حال پیگیری برای تکمیل هستند 
تا در تابستان امسال برقدار شوند و بخش زیادی از 
مشکالت شبکه استان و جنوبشرق کشور مرتفع 
می شود.حبیبی اظهار داشت: همچنین ۷ طرح با 
اعتبار ۴,۹۸۳ میلیارد ریال شامل پروژه های احداث 
پست ۱۳۲/۲۳۰ کیلوولت اختیارآباد، احداث خط 
۲۳۰ کیلوولت ارتباطی اختیارآباد، احداث پست 

۲۰/۱۳۲ کیلوولت نودژ، احداث خط ۱۳۲ کیلوولت 
منوجان- نودژ، احداث پست ۲۰/۱۳۲ کیلوولت 
سوالن۲، احداث خط قلعه گنج- سوالن۲، احداث 
خطوط ۲۳۰ کیلوولت ارتباطی نیروگاه زرند نیز به 
منظور کلنگ زنی در سال ۹۹ پیشنهاد شده است.وی 
با اشاره به وضعیت ساختار موجود در شرکت و لزوم 
تغییر و تحول در ساختار موجود برای تسریع در 
فعالیت های شرکت گفت: در حال حاضر در حال 
تغییر ساختار در حوزه معاونت بهره برداری و 
ایجاد مدیریت ها و واحدهای تخصصی هستیم.
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای استان کرمان با 
بیان اینکه در نخستین جلسه تحقیقات شرکت 
نیز به لزوم انجام تحقیقات و آسیب شناسی در 
حوزه انسانی و توجه بیشتر به مشکالت نیروی 
انسانی به عنوان مهمترین سرمایه شرکت تاکید 
شده است افزود: مقرر شد در زمینه افزایش 
انگیزه پرسنل، افزایش بهره وری، توسعه کار 
گروهی در پرسنل شرکت به صورت تخصصی 

فعالیت کند.

راه اندازی خانه های فرهنگ در مناطق کم برخوردار کرمانمشکالت برقی جنوب استان تا خرما  پزان کم تر می شود

رئیس جمهور گفت: مشکالت کشاورزان جنوب استان کرمان و 
موضوع کمبود آب این استان را در دولت بررسی می کنیم.استاندار 
کرمان در حاشیه افتتحاح پروژه مس خاتون آباد، از رییس جمهور 
درخواست کرد تا به مشکالت کشاورزان جنوب کرمان رسیدگی 
شود.وی در این خصوص گفت: کشاورزان جنوب استان با مشکل 
توقف صادرات به علت شیوع ویروس کرونا مواجه شده اند و قیمت 
محصولشان در حال حاضر از قیمت تمام شده آن کمتر است، از 
دولت می خواهیم در صورت امکان خرید حمایتی داشته باشد.

محمدجواد فدایی درادامه عنوان کرد: دیگر مشکلی که استان 
کرمان با آن رو به رو است مشکل کمبود آب است.وی اضافه کرد: 
شهر کرمان به عنوان مرکز استان در ساعت هایی که مصرف 
ماکسیمم است، ۱۰۰۰ لیتر بر ثانیه کمبود آب دارد.رئیس جمهور 
دکتر روحانی پس از درخواست ویدئو کنفرانسی دکتر فدائی 
استاندار کرمان در خصوص خرید تضمینی محصوالت کشاورزی 
در جنوب استان تصریح کرد در هیات دولت موضوع را مطرح و 
دستورات الزم را به وزیر کشاورزی ابالغ می نماید.وی در خصوص 
رسیدگی به مشکل کمبود آب در استان نیز گفت: این مشکل نیز با 
وزیر نیرو مطرح خواهد شد و برای حل آن تصمیم گیری می شود.

گزارش
تسنیم

وعده رییس جمهور برای خرید 
محصوالت جنوب

خرید توافقی محصوالت 
کشاورزی در جنوب کرمان

زباله های شهرستان قلعه گنج نزدیک ورودی شهر دفع می شوند

استاندار کرمان گفت: پروژه هایی که امروز در شهربابک افتتاح شد بخشی از مجموع پروژه هایی است 
که امسال با سرمایه گذاری ۳۰هزار میلیاردتومان در این استان به بهره برداری خواهد رسید.محمدجواد 
فدایی افزود: افتتاح چهار پروژه مس خاتون آباد امروز با اعتبار چهار هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری 
برای ۲۴۸ نفر اشتغال مستقیم در شهرستان شهربابک ایجاد کرد.وی اظهار داشت: سال گذشته نیز با 
تالش تمامی ارکان بخش دولتی و خصوصی سه هزار و ۲۰۰ پروژه با ســرمایه ۲۶ هزار میلیارد تومان و 

اشتغالزایی ۹ هزار نفر افتتاح کردیم.
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متن آگهی رای هیات
در اجـرای بنـد 2 مـاده 1 قانـون الحـاق موادی 
بـه قانـون سـاماندهی و حمایـت از تولیـد و 
عرضـه مسـکن بدينوسـيله بـه اطـالع مـی 
رسـاند در اجـرای قانـون فـوق الذکر اقـای علی اصغـر نژاد 
منسـاری فرزنـد حسـين بـه شناسـنامه ۸1۶7 کـد ملـی 
3071۸33271صـادره از سـیرجان درخواسـت صدور سـند 
ششـدانگ یکباب منزل مسـکونی پـالک 10۶72 فرعی از 
50۸7 اصلـی بـه مسـاحت 250 متـر مربـع واقـع در نجف 
شـهر سـیرجان بخـش 3۶ کرمـان را نموده اسـت که پس 
از رسـیدگی رای شـماره 9945مـورخ 139۸/12/11 هیـات 
حـل اختـالف موضـوع مـاده 7 آييـن نامـه اجرایـی قانون 
فـوق الذکـر رای بـه صـدور سـند ملـک واگـذاری نامبـرده 
صـادر نمـوده بدینوسـیله به اطـالع عموم می رسـاند ظرف 
مـدت 20 روز از تاریـخ انتشـار ایـن اگهـی چنانچـه کسـی 
بـه تقاضـای نامبرده معتـرض اسـت اعتراض خـود را کتبا 
بـه اداره ثبـت اسـناد سـيرجان تسـلیم و از تاريـخ تسـلیم 
ظـرف مـدت یـک مـاه دادخواسـت اعتـراض بـر ثبـت بـه 
مرجـع صالـح قضایی تسـلیم و گواهـی مربوطه را بـه اداره 
ثبت اسـناد سـیرجان ارائـه نماييد چنانچه ظـرف مدت 20 
روز از انتشـار آگهـی اعتـراض نرسـد و یـا معتـرض ظـرف 
یـک مـاه از تاریـخ اعتـراض گواهـی تنظیم دادخواسـت به 
مرجـع صالـح قضایـی را ارائه ننماید سـند مالکیـت به نام 

متقاضـی صـادر و تسـلیم می گـردد.م الـف 725
تاريخ الصاق /انتشار: روز شنبه 1399/2/20

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 موضـوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتی شهرسـتان زرنـد تصرفات مالکانـه و بالمعارض 
متقاضیـان محـرز گردیـده اسـت.لذا مشـخصات متقاضیـان و امالک 
مـورد تقاضـا بشـرح زیر بـه منظور اطـالع عمـوم در دو نوبت بـه فاصله 
15 روزآگهـی مـی شـود در صورتیکـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بمـدت دو مـاه اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مرجـع 

قضایی تقدیـم نمایند.
امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

آقای ابراهیم ضیاءالدینی دشـتخاکی فرزند عباس بشـماره شناسنامه 
2۸ در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 2۶5/30 مترمربع از پـالک 177۸ 
اصلـی واقـع در زرنـد اکبرآباد خیابـان غدیر کوچه 1 خریـداری از مالک 

رسـمی آقای اکبر قلـی زاده.
آقای حمید ضیاءالدینی دشـتخاکی فرزند عباس بشـماره شناسـنامه 
5۸ در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 214/10 مترمربـع از پـالک 177۸ 
اصلـی واقـع در زرند _ اکبرآباد خیابان غدیـر کوچه 1 خریداری از مالک 

رسـمی آقای اکبر قلیـزاده ابراهیمی.
م الف 2۸

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/2/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/3/3

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

عنبر آباد
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع ماده3 قانون 
و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی واراضی و 
ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شـماره139۸۶0319091001414-

9۸/05/22هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه 
ثبت ملک شـهر عنبـر آباد تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقای 
اسـحاق شـهداد نـژاد فرزند محمـد قربان بشـماره شناسـنامه 17۶5با 
کد ملـی ۶0۶949۸9۶۸صادره ازعنبرآباد درششـدانگ یک قطعه زمین  
بـه مسـاحت 2910متـر مربـع پـالک - فرعـی از43- اصلـی مفـروز و 
مجـزی شـده از پـالک 43 اصلی قطعه یـک واقع دراراضـی خضر آباد 
بخش45کرمـان خریداری از مالک رسـمی اقای محمد قربان شـهداد 
نـژاد محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتـب دردو نوبت 
بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهی بـه مدت دوماه اعتـراض خود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضای مدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبق مقررا 
ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:2433-   تاریخ انتشـار 

نوبـت اول:99/02/20 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/03/03
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی 
موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
برابـررای  فاقدسـند رسـمی  و سـاختمانهای  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
قانـون  موضـوع  اول  شـماره139۸۶0319091002345-9۸/12/۶هیات 
سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک شـهر عنبر آبـاد تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای حسـن میرانی فرزند علی بشـماره 
شناسـنامه 347صـادره ازعنبرآبـاد درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه 
مسـاحت 257/50متـر مربـع پـالک - فرعـی از47- اصلـی مفـروز و 
مجـزی شـده از پـالک 47 اصلـی قطعـه یـک واقـع درعنبرآباداراضـی 
اقـای  رسـمی  مالـک  از  خریـداری  بخش45کرمـان  افریـن   خـدا 
غالمحسـین پـور حـق وردی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی 
اعتراضـی  بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی  کـه اشـخاص نسـبت 
مـدت  بـه  آگهـی  انتشـاراولین  تاریـخ  از  تواننـد  مـی  باشـند  داشـته 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبـق مقررا ت سـند مالکیت صادر 
خواهدشـد ./م الـف:2432-   تاریـخ انتشـار نوبـت اول:99/02/20 – 

99/03/03: دوم  انتشـارنوبت  تاریـخ 
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک

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

ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی 
موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
شـماره139۸۶0319079000702-9۸/09/04هیات اول موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر رودبـار جنـوب 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم آذر الهـی پـور ده چیل 
فرزنـد بختیـار بشـماره شناسـنامه 205صـادره ازجیرفت درششـدانگ 
یـک بـاب خانـه به مسـاحت 2۸۸متر مربـع پالک 702فرعـی از190- 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 1 فرعـی از 190اصلـی قطعـه 
سـه واقـع در رودبـار جنـوب –میـش پـدام  –انتهـای بلـوار معلـم  
سـالمی  رضـا  آقـای  رسـمی  مالـک  از  خریـداری  بخش4۶کرمـان 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت 
بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکوروعـدم وصول اعتراض 
طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الف:۸۶۶-تاریخ 
انتشـار نوبـت اول:99/0۶/20 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/03/03
  علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی حصر وراثت –منوجان 
شـیبکوه   ازادی  شـهقلی  اقـای 
شناسـنامه  دارای  فرزنداکبـر 
شـماره  دادخواسـت  957بشـرح 
 99/2/1۶ 99099۸3۸912000۶3مـورخ 
توضیـح داده شـادروان معیـن ازادی شـیبکوه 
بشناسـنامه۶0۸013۸093در  شـهقلی  فرزنـد 
تاریـخ139۸/10/5در شـهرمیناب فـوت شـده 
و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد/ 
شـیبکوه  آزادی  شـهقلی   -1 از:  عبارتسـت 
ش957  1342/۶/4ش  ت  ت  اکبـر  فرزنـد 
ش م 9703192-۶0۸)پـدر متوفـی(2- منیژه 
 1350/5/4 ت  ت  عبـاس  فرزنـد  آذربـان 
)مـادر   ۶0۸-9709905 م  ش  ش1۶2۸  ش 
متوفی(لـذا مراتب یک نوبـت در روزنامه های 
کثیر االنتشـار محلـی آگهی می شـود چنانچه 
کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از 
متوفـی نزد اشـخاصی باشـد ظـرف مدت یک 
مـاه از نشـر آگهـی بـه شـورای حـل اختـالف 
تقدیـم دارد و اال گواهـی صـادر خواهـد شـد 
و وصیـت نامـه ای جـز رسـمی و سـری کـه 
بعـد از ایـن موعـد ابـراز شـود از درجـه اعتبـار 

سـاقط اسـت. 
دفتر شورای حل اختالف شماره دوم  شهرستان 
منوجان - م الف :9

آگهی حصر وراثت –منوجان 
اقـای محمـد امیـر نژاد  فرزند موسـی دارای شناسـنامه 3۶04بشـرح دادخواسـت شـماره 
99099۸3۸912000۶4مـورخ 99/2/1۶ توضیـح داده شـادروان مریـم کـوه پیمابنکـی فرزند 
عیسـی بشناسـنامه2914در تاریخ1397/12/25در شـهرکهنوج فوت شـده و وراثت منحصر 

حیـن الفـوت وی عبارتند/ عبارتسـت از: 
1- حمزه امیر نژاد فرزند محمد ش ش1712 ت ت 13۶5/01/01 ش م ۶0۸۶۶5۶511

2-حسین امیر نژاد فرزند محمدش ش 2011ت ت 13۶5/12/20 ش م ۶0۸9959499
3-آمنه امیر نژاد فرزند محمد ت ت 1370/09/05 ش م ۶0۸00154۸1

4-شمسی امیر نژاد فرزند محمدت ت 13۶۸/۸/7 ش م 3150049۸30
5-خدیجه امیر نژاد فرزند محمد ت ت 1374/4/1 ش م ۶0۸007۶4۶2

۶-فاطمه امیر نژاد فرزند محمد1377/1/1 ش م ۶0۸0122332
7-زهرا امیر نژاد فرزند محمد ت ت 13۸1/4/14 ش م ۶0۸0177791)فرزندان متوفی (

۸-محمد امیر نژادفرزند موسی ش ش3۶04ت ت 1339/7/۶ ش م ۶0۸9747۸5۸)همسرمتوفی(
9-خیری رئیسـی جو فرزند عباس ت ت 1332/7/1 ش ش 2111۶ ش م 31۶02113۶3)مادر متوفی 
(لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامه هـای کثیر االنتشـار محلی آگهی می شـود چنانچه کسـی اعتراض 
دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظرف مـدت یک ماه از نشـر آگهی به شـورای 
حـل اختـالف تقدیـم دارد و اال گواهـی صـادر خواهد شـد و وصیت نامه ای جز رسـمی و سـری که بعد 

از ایـن موعد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت.
 دفتر شورای حل اختالف شماره دوم  شهرستان منوجان - م الف :8

آگهی حصر وراثت –منوجان 
خواهـان رونوشـت حصـر وراثـت ایـران سـرخیلی فرزنـد محسـن  به شـرح دادخواسـت 
تقدیمـی ثبت شـده بـه کالسـه 99099۸3۸911000۶2از این دادگاه  درخواسـت گواهی حصر 
وراثـت نمـوده وچنیـن توضیح داده که شـادروان حسـن روانپاک نـودژ در اقامتـگاه دائمی 

خـود بـدرود حیـات گفتـه وورثه حیـن الفـوت ان منحصر اسـت ه به :
1-اسماعیل روانپاک نودژفرزند حسن  ش م 1972311021۶ ت ت 13۶4/0۶/30

2-ابراهیم روانپاک نودژفرزند حسن  ش م197234۶423 ت ت 13۶7/11/10
3-رویا روانپاک نودژفرزند حسن  ش م19۶00۸1179 ت ت 13۸۶/11/27)فرزندان متوفی (

4-ایـران سـرخیلی فرزنـد محسـن  ش م 1۸1۸191709 ت ت 1345/0۸/21)همسـرمتوفی (اینـک با 
انجام تشـریفات مقدماتی درخواسـت مزبور یک نوبت اگهی میگرددتا چنانچه شـخصی اعتراضی دارد 
ویـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزداو می باشـد از تاریخ نشـر اگهـی ظرف مدت یکمـاه به ایـن دادگاه 

تقدیـم دارد واال گواهـی صادر خواهد شـد .
مسئول دفتر شعبه  شورا حل اختالف شعبه 1شورای حل اختالف شهرستان منوجان 
عاطفه ساالری.م الف 10 

مهندس مروجی فرد از تصویب ۱۷ مصوبه در جهت حل مشکالت 
سرمایه گذاری منطقه در سومین جلسه رفع موانع تولید جنوب کرمان 
خبر داد.به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب 
کرمان، سومین جلسه رفع موانع تولید جنوب کرمان با حضور مدیرکل 
جذب سرمایه گذاری استانداری، رئیس و معاونان این سازمان، مدیران 
منطقه ای و استانی و جمعی از سرمایه گذاران در استانداری کرمان برگزار 
شد.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان در این خصوص 
گفت: این جلسه با محوریت حمایت از تولیدکنندگان در سال جهش 
تولید تشکیل شد.وی افزود: در این جلسه مشکالت مربوط به ۹ طرح 
صنعتی و معدنی، ۶ طرح معرفی شده از سازمان جهاد کشاورزی جنوب 
کرمان و ۲ طرح معرفی شده از اداره میراث فرهنگی جیرفت بررسی 
شد.مهندس مروجی فرد تصریح کرد: ۱۷ مصوبه حاصل بررسی های 
این جلسه بود که با تصویب آنها سعی در حل مشکالت پیش روی توسعه 
منطقه و ایجاد زیرساخت های الزم شد.وی تاکید کرد: بیشترین مسائل 
مربوط به طرح های صنعتی و معدنی، عدم وجود زیرساخت های الزم 
چون آب و برق و همچنین طوالنی شدن روند استعالمات از سایر ارگان 
های دولتی بود که با مصوباتی که انجام شد، سایر ادارات قول مساعد برای 
تسریع در روند این کار داده تا گام های الزم برای عملی کردن شعار سال 
که جهش تولید است، برداریم. مسلم مروجی فرد افزود: از دیگر مشکالت 
مطرح شده در حوزه کشاورزی، مشکالت بانکی طرح ها بود که مصوب 
شد بانک کشاورزی با دید مثبت طبق مصوبات شورای پول و اعتبار، 

نسبت به تمدید تسهیالت اقدام کند.

زیر ساخت های توسعه جنوب استان 
فراهم می شود



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: 091314۸۸۶۸4     43213۶۸4-۸5- 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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آدم اول
رمان ناتمام و در واقع آخرین رمان نویسنده ی فقید 
الجزایری، آلبر کامو است. وقتی کامو در چهل و شش 
سالگی و در سال ۱۹۶۰ در حادثه ی رانندگی کشته شد، 
دست نوشته هایش از رمانی که در آن زمان روی آن کار 
می کرد در صحنه ی تصادف یافت شد. کامو عنوان آدم اول را 
برای این رمان برگزیده بود. این کتاب که کامو شخصا اعتقاد 
داشت می تواند بهترین اثرش باشد، در حقیقت زندگی نامه ی 
خودنوشته ی نویسنده است که متاسفانه با مرگ نابهنگام او 
نیمه تمام باقی ماند.فرانسین کامو –همسر کامو– در همان 
ایام این نسخه را تایپ کرد اما کتاب تا ۳۴ سال پس از مرگ 
کامو چاپ نشد زیرا فرانسین وکاترین -دختر کامو– اذعان 
داشتند که کامو از دست نوشته های این کتاب ابراز نارضایتی 
کرده است و قصد داشته قسمت زیادی از آن را از بین ببرد و 
از نو بنویسد. دلیل دیگر این بود که در آن سال ها جو حاکم بر 
فضای روشنفکری و ادبی همراه کامو نبود و این گمان وجود 
داشت که چاپ رمان نیمه کاره و ناقص او دست آویزی برای 
منتقدین سرسخت او باشد. اما سال ها بعد شرایط تغییر کرد، 
در دهه ۸۰ آلبر کامو به دوران اوج خود بازگشت،  کتاب های 
او طرفداران زیادی داشت و با اقبال عمومی مواجه بودند در 
نتیجه کاترین تصمیم گرفت کتاب آدم اول را منتشر کرد 
و با استفاده از نسخه دست نویس ناخوانا و آشفته پدرش و 
نسخه ماشین شده مادرش؛ کتاب حاضر را آماده کرد که 
سال ها زمان برد.همان گونه که گفته شد کتاب شرح زندگی 

آلبر کاموست. 

 فیلم اگوستو
آدمی که آرزوهاش بزرگ نباشه

به جای بزرگ هم نمیرسه

دیالوگ
به رنگ ارغوان/سیزدهمین فیلم ابراهیم حاتمی کیا محصول سال ۱۳۸۳ ایران 
است. این فیلم پس از پنج سال توقیف ، در بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر 

حضور یافت و جایزه سیمرغ بلورین بهترین فیلم جشنواره را به دست آورد.

فیلم
بازی عروس باران/ بازی عروس باران که یکي آیین هاي کهن و قدیمي مناطق 
کردنشین است هنوز هم در برخي مناطق روستایي استان کردستان برگزار مي 

شود و کودکان این دیار به شوق باران ترانه بووکه باران سر مي دهند.

بازی های محلی

نشسته ام ببینم،
کدامیک از ما زودتر می رود!

من!
یا این مسافت طوالنی؟ !

محاط شده ام در حضوری که تویی،
در این دایره سرگردان،

یکی یکی درهای اتفاق را می گشایم،
بدان امید که از پشت یکی بیرون بیایی

و با خنده بگویی:
همین جا بوده ام،  این همه وقت!

بیا!!
عادل دانتیسم

عکس: حسین امینی
اهالی روستا سلمانیه از ترس کرونا 

به دامن کوه پناه بردند

با شیوع ویروس کرونا، تاکنون بیش از ۱۰۰خانوار اهالی روستا سلمانیه کرمان به علت 
کمبود امکانات بهداشتی و ترس از مبتال شدن به این ویروس به دامن کوهستان مهاجرت 
کرده اند.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، این روز ها اگر گذرتان به شهرستان قلعه 
گنج و دهستان سلمانیه افتاد و روستا را خلوت و آرام دیدید تعجب نکنید چرا که ویروس 
کرونا خیلی از اهالی این روستای پرجمعیت را به دامن کوه فراری داده است.ویروس 
منحوسی بنام کرونا، اما گزارش ما در باره این ویروس نیست بلکه مهاجرت اهالی یک 
روستا از ترس مبتال شدن به آن است.با شورای این دهستان صبح زود با موتور راه افتادیم 
و از جاده های صعب العبور وکوهستانی عبور کردیم و بعد از چند ساعت موتور سواری 
و پیاده روی بالخره به منطقه کوهستانی محل سکونت آن ها رسیدیم و در آنجا از ما به 
گرمی از ما استقبال کردند و با شیر تازه گوسفندانشان، نان سنتی و چای آتشی افطار 
کردیم و در زیر آسمان و در سکوتی که فقط صدای آب رودخانه به گوش می رسید با 

شورای روستا همکالم شدیم.
سختی زندگی در یک اتاق با ده نفر از اعضای خانواده

علی احمد برادر مردم رئیس شورای اسالمی دهستان سلمانیه روستای قاسم آباد 
گفت: بعد از ورود این ویروس به کشور و اعالم خطر وشروع طرح ماندن درخانه برای ما 
جنوبی ها که همیشه در جنب و جوش وکار و کشاورزی و دامداری هستیم ماندن در خانه 
یعنی زندانی شدن.او افزود: در این روستا خانواده ها پرجمعیت هستند و نگه داشتن ۱۰ 
نفر در یک اتاق یا یک کپر کار بسیار سختی است و برای مدت طوالنی امکانش نیست.

برادر مردم گفت: باتوجه به شرایط فعلی و نشستی که با اعضای شورا و ریش سفیدان 
روستا برگزار شد تصمیم بر این شد که خانواده های پر جمعیت و هرکس که توانایی دارد 
را به منطقه کوهستان زادگاهمان که بیش از این در آنجا سکونت داشتیم و دامداری 
می کردیم برگردیم تا از دست این ویروس در امان باشیم.رئیس شورای اسالمی اردوگاه 
گفت: با توجه به ورود این ویروس و خطر مبتال شدن و مهم تر از همه کمبود امکانات 
بهداشتی مجبور شدیم که مهاجرت کنیم تا از خطر دیگر جلوگیری کنیم.او بیان داشت: 
در زمستان وبهار در بخش چاه دادخدا فصل کشاورزی و زراعت است و رفت آمد افراد 
برای کشاورزی و بارگیری محصوالت از استان های دیگر زیاد می شود و این موضوع، 
خطر را دوچندان می کند و این قضیه مارا بیشتر ترسانده بود.رییس شورای اسالمی 
دهستان سلمانیه گفت: هرچند سفر ومهاجرت به دامن کوهستان مشکالت زیادی را 
برای ما درپی دارد، اما ترس از کرونا باعث شد این مشکالت را به جان بخرند وبه آنجا 

مهاجرت کنند.
سیل راه ارتباطی مردم را از بین برده است

علی احمد درپاسخ به سوالم در مورد چگونگی تهیه مایحتاج زندگی در این منطقه 
کوهستانی گفت: منطقه ای که ما برای سکونت انتخاب کردیم یک منطقه کوهستانی 
است و با توجه به بارندگی های اخیر و سیل راه های ارتباطی خراب شده است و ما به 
سختی با موتور سیکلت وسایل مورد نیاز خود را می بریم.رئیس شورای اسالمی قاسم 
آباد سلمانیه گفت: هرچند مهاجرت به کوه برای ما مشکالت زیادی در پی داشته، اما 
مردم از اینکه از دست کرونا در امان باشند و بچه هایشان به این بیماری مبتال نباشند 
خوشحال هستند و سختی ها را به جان می خرند.او افزود: در کوه از منابع طبیعی برای 
گذران زندگی، از درختچه داز برای بافت حصیر و ساختن سرپناه، از قارچ کوهی و ثمر 
درختان کوهی برای غذا درست کردن استفاده می کنیم.رییس شورای اسالمی قاسم 
آباد گفت: ما با این کار خواستیم بار سختی از دوش مدافعان سالمت برداریم، سختی ها 
را با دل و جان خریدیم خود را در این منطقه کوهستانی با هیچ امکاناتی قرنطینه کردیم 
تا کسی از این روستا به کرونا مبتال نشود و سربار مدافعان سالمت نباشیم و کار آن ها را 
سخت نکنیم در واقع با خود مراقبتی قدمی در راه کمک به سالمت جامعه کرده باشیم.

او اضافه کرد: خانواده هایی که از قاسم آباد مهاجرت کردند به منطقه کوهستانی مردووار، 
شکر شوران، سرزه، جهلدر، دهندرکین رفته اند.رییس شورای قاسم آبادگفت: چند بار 
به مسئولین مراجعه کردیم، اما اقدام خاصی انجام ندادند و فقط سپاه شهرستان قلعه 
گنج مقداری مواد غذایی از جمله برنج، قند، روغن و پوشاک برای ما فرستادند.موسی 
حاتمی یکی دیگر از اهالی قاسم آباد که به کوه مهاجرت کرده است، گفت: هرچند که 
رفتن به کوهستان برای ما وخانواده هایمان سخت و طاقت فرساست، اما برای درامان 
بودن از کرونا این سفر واجب بود و به سختی آن می ارزد.او افزود: ما دامدار هستیم و با 
توجه به شرایطی که در اینجا وجود دارد خیلی راحتیم و امسال خداروشکر باران خوبی 
باریده و آب وعلوفه به اندازه کافی موجود است و سال خوبی برای ماست.علی حسن یکی 
دیگر از مهاجرین ادامه داد: مردم چاره ای جز مهاجرت نداشتن خانواده های پر جمعیت 
در یک اتاق یا یک کپر چگونه به مدت طوالنی در خانه خود بمانند در کوهستان خیلی 
راحت هستیم.او افزود: اینجا کسی رفت آمد نمی کند و احساس خطر نمی کنیم، اما 
آنجا رفت آمد زیاد بود به عبارتی کنترل رفت و آمد در روستا از دستمان خارج است 
چراکه از شهر های مختلف به آنجا سفر می کردند و ما تصمیم گرفتیم تا هرزمان الزم 

باشد اینجا بمانیم.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

بادگیر چپقی سیرجان
بادگیر چپقی سیرجان یکی از 

منحصربه فردترین بادگیرهای ایران و جهان 
است. این بادگیر در دوران پهلوی اول و به تقلید از دودکش ها و هواکش های 

کشتی های قدیمی ساخته شده  است.

بخارا دوزی
بخارا دوزی نوعی رودوزی است که در اثر پر 

کاری دوخت دوخت های زیاد روی پارچه ی 
زیر ساخت(، زمینه ی پارچه قابل تشخیص نیست و نقوش، به وسیله ی 

نخهای الوان پدیدار می شود.

حنا شهداد
حنا سبز سوغات بخش شهداد از توابع 

کرمان است.

جاذبه

صنایع

سوغات

افزایش ۲۰ درصدی کرایه های بین شهری
kermane_no از صفحه

کتاب شعر مهران مدیری منتشر شد.
tabnak از صفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

عجب شیخ محلمون دل ُشلی ک

خودي خوردي و ماَشم اَلکلی  ک

اخواستم  تا  ببوسم  ُکهتوِن  یار

کرونای  بی  صحابی  ُخ  ُگلی  ک

شاعر : محمد پای بست

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؟

بهره بــرداران آب هــای زیرزمینی از امســال آب بها 
پرداخت می کنند.

نخستین جشنواره ادبی »ما ام اس داریم« فراخوان داد.ایران در صدر تولید و صادرات فوالد خاورمیانه


