مدیرکل میراث فرهنگی خبر داد

عکس :ایرنا

فصل جدید همکاری کرمان با پژوهشگاه
میراث فرهنگی کشور آغاز شد

ما را در تلگرام دنبال کنید

@kaghazevatan
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فرصت سوزی
در روزهای پربارش
ســال چهــارم

دوشــنبه  29اردیبهشــت 1399

شــماره پیاپــی 741

قیمــت  500تومــان

اگر روان آبها مهار نشوند از روزهای پربارش بهاری ،چیزی بهجز حسرت برای کشاورزان روستاهای باب دراز و نمچ ،باقی نمیماند

مراسم روز قدس
چ نقطهای
در هی 
از کشور برگزار
نمیشود

در  ۲۴ساعت گذشته  ۱۷مورد ابتال به کووید۱۹
در اســتان شناسایی شده اســت و بدین ترتیب
شمار کل مبتالیان استان به  1157نفر رسید.موارد جدید به تفکیک حوزه
دانشگاههای علوم پزشکی استان:حوزه علوم پزشکی کرمان ۱۲ :نفر،حوزه
علوم پزشکی سیرجان ۴ :نفر،حوزه علوم پزشکی بم۱ :و مورد فوتی جدیدی
ثبت نشده و تعداد جان باختگان در استان همان  ۶۳نفر است.
صفحه 2را
بخوانيد

بنا به اعالم شورای
هماهنگی تبلیغات
اسالمی ،امسال هیچ برنامهای تحت عنوان
روز قدس در هی چ نقطه از کشور برگزار نمی
شــود ،اما رهبر معظم انقالب در آخرین
جمعه از ماه مبارک رمضان ساعت ۱۲:۰۰
به صورت زنده با مردم سخن می گوید.
صفحه2را
بخوانيد

عکس :تسنیم

صنـدوق بازنشسـتگی کشـوری بـا صـدور
اطالعیـهای چگونگـی بهر همنـدی از
تسـهیالت  ۱۰میلیون ریالی بازنشسـتگان
کشوری را برای سـرمایهگذاری در صندوق
مالـی یکـم (  )ETFتشـریح کرد.پـس از
انتشـار خبـر ارائـه تسـهیالت  ۱۰میلیـون
ریالی توسـط صندوق بازنشستگی کشوری
بـرای خریـد سـهام صنـدوق مالـی یکـم
سـواالتی مطـرح شـد کـه در اینفوگرافیک
زیـر تلاش شـده تـا بـه بخشـی از ایـن
سـواالت پاسـخ داده شـود.این تسـهیالت
بـه صـورت قرضالحسـنه و بـا اقسـاط ۱۲
ماهـه از طریـق ثبـت نـام آنالین در سـایت
 cspf.irبـه عالقهمنـدان سـرمایهگذاری
در صنـدوق مالی یکـم ارائه میشـود.مهلت
اسـتفاده از این تسـهیالت تا روز سهشـنبه
 ۳۰اردیبهشـت ماه اسـت.در صندوق مالی
یکـم بخشـی از سـهام دولـت در بانکهای
صادرات ،ملـت و تجارت و دو شـرکت بیمه
البـرز و خوداتکایـی امیـن بـه عمـوم مردم
واگذار میشـود .همچنین این سـبد سـهام
پـس از دومـاه قابلیـت انتقـال بـه غیـر و
فـروش را دارد.

به گفتــه سرپرســت معاونت
حملونقل شــهرداری کرمان،
شهرداری منطقه سه شهر برای اجرای این طرح پیش
قدم شده است
صفحه  2را
بخوانيد
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فصل جدید همکاری کرمان با پژوهشگاه
میراث فرهنگی کشور آغاز شد
مدیر کل میراث فرهنگی و صنایع دستی
استان کرمان گفت :فصل جدیدی از
همکاریهای پژوهشی این اداره کل با
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
کشور آغاز میشود.آغاز فصل جدیدی از
همکاری با پژوهشگاه میراث فرهنگی
کشوربه گزارش خبرنگار گروه استان
های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان،
فریدون فعالی مدیر کل میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی استان
کرمان اظهار داشت :پیرو تفاهم صورت

گرفته با پژوهشگاه میراث فرهنگی و
گردشگری کشور در سال جاری
پژوهشهای گستردهای در حوزههای
مختلف باستانشناسی ،مردم شناسی،
هنرهای سنتی و صنایع دستی ،زبان
و گویش و مرمت آثار تاریخی انجام
میگیرد.او افزود :طی سا لهای
گذشته پژوهشهای ارزشمندی در
حوزههای یاد شده انجام گرفته که با
توجه جدی وزارت میراث فرهنگی
به استان کرمان این پژوهشها در

عکس :باشگاه خبرنگاران

راهنمایبازنشستگان
برای استفاده
از تسهیالت خرید
سهام ETF

در شــرایطی کــه بــه ســبب
باتالقــی بــودن منطقــه
جازموریــان مبــارزه هوایــی بــا
ملخهــای صحرایــی ضــرورت
دارد قســمتی از بانــد فــرودگاه
قلعــه گنــج در ســیال بها
تخریــب شــده اســت.به گــزارش
خبرگــزاری تســنیم از قلعــه گنــج،
جلســه ســتاد مدیــرت بحــران
شهرســتان قلعــه گنــج ظهــر
دیــروز بــا محوریــت مقابلــه بــا
آفــت ملــخ صحرایــی بــا حضــور
شهســواری فرمانــدار شهرســتان
قلعــه گنــج ،سلیمانینســب مدیــر
جهــاد کشــاورزی شهرســتان
و دیگــر مســئوالن برگــزار
شــد.غال معباس سلیمانینســب
مدیــر جهاد کشــاورزی شهرســتان
قلعــه گنــج در جلســه ســتاد
مدیــرت بحــران شهرســتان قلعــه
گنــج بــا اشــاره بــه اینکــه ورود
دســتجات مختلــف ملــخ صحرایی
از  26اســفندماه ســال گذشــته
از ســمت کشــورهای حاشــیه
خلیــج فــارس ،کشــور پاکســتان و
عمــان بــه کشــور مــا آغــاز شــده
اســت اظهــار داشــت :مبــارزه بــا
ملخهــا بــه صــورت مقطعــی نیــز
انجــام شــده اســت.وی بــا اشــاره
بــه شــرایط مناســب آب و هوایــی
جهــت تکثیــر ملــخ در تــاالب

جازموریــان و ریگزارهــای حاشــیه
تــاالب بیــان کــرد :از اوایــل
اردیبهشــت مــاه کار مبــارزه بــا
پــوره ملــخ بــا خودروهــای ulvدار
و همچنیــن سمپاشـیهای ســنتی
با همــکاری تعــدادی از کشــاورزان
در حــال انجــام اســت.مدیر جهــاد
کشــاورزی شهرســتان قلعــه
گنــج بــا بیــان اینکــه مشــکالت
عدیــدهای در تــاالب جازموریــان و
حاشــیه تــاالب جهــت مبــارزه بــا
ایــن ملخهــا وجــود دارد گفــت:
بــرای مقابلــه بــا مخلخهــای
صحرایــی در ایــن منطقــه نیــاز
بــه مبــارزه هوایــی اســت.وی بــا
عنــوان اینکــه بانــد فــرودگاه نیــز
توســط ســیل آســیب دیــده اســت
و مــا منتظریــم تــا بــا ترمیــم بانــد
فــرودگاه ســریعا مبــارزه هوایــی را
آغــاز کنیــم تصریــح کــرد :تعــداد
خودروهــای کمــکدار مــا بســیار
محــدود هستند.سلیمانینســب
بــا اشــاره بــه وضعیــت نامناســب
خودروهــا بــرای مبــارزه بــا ملخهــا
گفــت :خودروهــای مــا طــوری
هســتند کــه صبــح بــرای مبــارزه
میرویــم و بعــد از ظهــر بــه دلیــل
مســتهلک بــودن خودروهــا نیــاز
بــه تعمیــر دارنــد و از اداراتــی کــه
داری خــودرو شاســی بلند هســتند
درخواســت داریــم تــا بــا مــا جهــت

مبــارزه بــا ملخهــا همــکاری
داشــته باشــند.وی بــا عنــوان
اینکــه مــا بایــد در ســطح  50هــزار
هکتــار از تــاالب جازمویــان کار
مبــارزه بــا ملخهــای صحرایــی
را انجــام دهیــم افــزود :در حــال
حاضــر مبــارزات مــا در مناطقــی
نظیــر روســتاهای ســوالن زهــان،
چهاردولــی و  ...در حاشــیه تــاالب
جازموریــان و بخــش چــاه دادخــدا
در حــال انجــام اســت.مدیر جهــاد
کشــاورزی شهرســتان قلعــه
گنــج بــا بیــان اینکــه در حاشــیه
روســتاها نیــاز بــه کمــک دهیــاران
داریــم ادامــه داد :در صــورت
کمــک دهیــاران میتوانیــم در
مرکــز جازموریــان کار مبــارزه را
انجــام دهیــم تــا درگیــری مبــارزه
در شهرســتان کمتــر شــود.وی از
جملــه مشــکالت دیگــر مبــارزه بــا
ملــخ صحرایــی را وجــود تپههــای
شــنی در حاشــیه جازموریــان و
باتالقــی بــودن تــاالب جازموریــان
دانســت و گفــت :در حــال حاضــر
در ســطح قریــب بــه  10هــزار
هکتــار مــا بــا ملــخ مبــارزه کردیــم.
سلیمانینســب بــا عنــوان اینکــه
مشــکل مــا جــود تپههــای شــنی
بــه طــول  50کیلومتــر اســت
افــزود :در مرکــز جازموریــان نیــز
بــه دلیــل باتالقــی بــودن قــادر بــه
مبــارزه زمینــی نیســتیم و نیــاز بــه
مبــارزه هوایــی داریــم کــه نیــاز
بــه ترمیــم فــرودگاه را بیشــتر
میکند.مهــدی شهســواری
فرمانــدار شهرســتان قلعــه گنــج
نیــز در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه
تخریــب بخشــی از بانــد فــرودگاه
ایــن شهرســتان توســط ســیالب
اظهــار داشــت :اداره راهــداری باید
در اســرع وقــت نســبت بــه ترمیــم
فــرودگاه اقدامــات الزم را انجــام
دهــد.وی ادامــه داد :دهیارانــی
کــه روستاهایشــان در حاشــیه
تــاالب جازموریــان اســت و ملخهــا
در حــال نزدیــک شــدن بــه
روستاهایشــان هســتند بــا جهــاد
کشــاورزی نســبت بــه مبــارزه بــا
ملــخ صحرایــی همــکاری داشــته
باشــند.

مدیرکل اقتصادی و دارایی کرمان با اشــاره
به اینکه  2میلیون و ۱۶۰هزار نفر در استان
کرمان مشمول سهام عدالت هستند ،گفت :انتقال سهام عدالت به
هر شکلی ممنوع است و آزادســازی این سهام در دستورکار دولت
قرار دارد .
صفحه 2را
بخوانيد

اجرایطرحتوسعه
مسیردوچرخهسواری
در کرمان

بازگشاییاماکن
زیارتی به بعد از
عیدفطرموکولشد

هجومملخهای صحرایی
به تاالب جازموریان

کشف128دستگاه
گوشي تلفن همراه
قاچاق در منوجان
جانشين فرمانده انتظامي منوجان گفت:
ماموران ايستگاه بازرسي شهيد"شعباني" از
یک دستگاه خودروی سواری 128دستگاه
از مدل هاي خارجي گوشی تلفن همراه
قاچاق را کشف کردند .سرهنگ"منوچهر
نوري"گفت :ماموران ايستگاه بازرسي
شهيد"شعباني"شهرستان منوجان حین
كنترل خودروهاي عبوري محور اصلي
بندرعباس-كهنوج به یک دستگاه خودروی
پرايد مشكوك و آن را متوقف کردند.وی
افزود :در بازرسی از این خودرو  128دستگاه
گوشی تلفن همراه از انواع مدل هاي خارجي
و قاچاق به ارزش  7ميليارد ریال کشف
شد.جانشين فرماندهي انتظامي منوجان
تصریح کرد :در بازرسي از اين خودرو 56
اسکناس افغاني نیز کشف و بر اساس نظر
کارشناسان ،ارزش تقريبي این پول ها معادل
 150ميليون ريال پول ايراني برآورد شدند که
در این رابطه  2نفر دستگير و پس از تشكيل
پرونده تحويل مراجع قضايي شدند.
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آژانس عكس همشهري /حامد خورشيدي

هجومملخهای صحرایی
به تاالب جازموریان

انتقال سهام عدالت
ممنوعاست

 444بیمار مبتال به کرونا
در استان درمان شدند

رهبر انقالب در آخرین جمعه ماه
رمضان سخنرانی میکند

3

سال جاری تکمیل خواهد شد.فعالی با
اشاره به اینکه استان کرمان با گستره
جغرافیایی خود از قابلیتهای فراوانی در
حوزههای باستانشناسی ،مردم شناسی و
گویش برخوردار است ،خاطرنشان کرد:

پژوهشهای مشترک پژوهشگاه میراث
فرهنگی و دانشگاه توبینگن آلمان از
جمله پژوهشهای ارزنده صورت گرفته
در حوزه باستانشناسی جنوب کرمان
است که به مدت  ۶فصل انجام گرفت.

طرح زوج و فرد در مراکز تعویض پالک کرمان لغو شد

رئیــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی
اســتان کرمــان از لغــو اجــرای طــرح
زوج و فــرد شــمارهگذاری در مراکــز
تعویــض پــاک ایــن پلیــس و دفاتــر
خدمــات خودرویــی خبــر داد و گفــت:
«همــراه داشــتن وســایل حفاظــت
شــخصی نظیــر ماســک ،دســتکش
و حتــی خــودکار شــخصی در زمــان
مراجعــه الزامــی اســت و صرفـاً خریدار

و فروشــنده مجازنــد وارد مراکــز
شــوند».به گــزارش پایــگاه خبــری
پلیــس ،ســرهنگ یوســف نجفــی
بیــان کــرد« :کلی ـهی مراکــز تعویــض
پــاک و دفاتــر خدمــات خودرویــی
پلیــس راهــور اســتان كرمــان از
 ۲۷اردیبهشــت مــاه بــدون در نظــر
گرفتــن طــرح نوبتبنــدی زوج و فــرد
و بــا رعایــت کامــل پروتکلهــای

بهداشــتی و فاصلهگــذاری اجتماعــی
بــه شــهروندان ارائــهی خدمــات
میدهنــد».وی بــا بیــان اینکــه
هماکنــون نوبتدهــی در مراکــز
تعویــض پــاک بــه حالــت عــادی
در آمــده اســت ،افــزود« :بــه منظــور
جلوگیــری از شــلوغی و ازدحــام
مراجعهکننــدگان بــه مراکــز تعویــض
پــاک در صــورت نیــاز ،ارائــهی

خدمــات ایــن مراکــز تــا ســاعت ۱۷
تمدیــد خواهــد شــد».رئیس پلیــس
راهــور اســتان كرمــان اضافــه کــرد:
«همــراه داشــتن وســایل حفاظــت
شــخصی نظیــر ماســک ،دســتکش
و حتــی خــودکار شــخصی در زمــان
مراجعــه الزامــی اســت و صرفــاً
خریــدار و فروشــنده مجازنــد وارد
مراکــز شــوند»
نوبت دوم

فراخوان مناقصـه
نام
مناقصه گزار

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان
کرمان -بلوار شهید صدوقی -رو به روی سه راه فارابی -کد پستی  -7617899596شناسه ملی

نشانی

14000275775

مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی
شماره فراخوان

تضمین شرکت در مناقصه
مدت (روز)

موضوع
{ }1303016195احداث باند دوم محور

2099003501000010

کرمان -بافت(قطعه  5الف) حدفاصل
روستای یاس چمن تا کیسکان به طول
8کیلومترشهرستان بافت

دریافت اسناد
تحویل

پیشنهاد ها
گشایش

پیشنهاد ها

نوع

مبلغ (ریال)

برآورد
مبلغ (لاير)

فهرست بهای تجمیع

بر اساس آیین
1095

نامه تضمین

مبانی

8/500/000/000

285/110/219/119

معامالت دولتی

شده راه ،باند فرودگاه
و زیرسازی راه آهن
1399

محل

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir

مهلت

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت حداقل یک هفته

محل

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir

مهلت

از آخرین روز مهلت دریافت اسناد ،به مدت حداقل دو هفته

محل

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir
طبق اسناد مناقصه

زمان
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بازگشایی اماکن زیارتی به بعد
از عید فطر موکول شد

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت
ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی
اگهـی موضـوع مـاده  ۳قانـون و مـاده  ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند
رسـمی برابـر رای شـماره  ۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۵۰۰هیـات دوم موضـوع
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای علـی قربانـی فرزنـد
رضـا بـه شـماره شناسـنامه  ۳صـادره از کوهبنـان در یـک بـاب خانـه
بـه مسـاحت  498/5مترمربـع مفـروز و مجـزی شـده از پلاک ۱۱۱۶
فرعـی از  ۱اصلـی واقـع در کوهبنـان خیابـان امام کوچه شـهید سـیف
الدینـی بخـش  ۱۶کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقای حسـین
قاسـم پـور محـرز گردیـده اسـت .لـذا به منظـور اطلاع عمـوم مراتب
در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از
تاریـخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم
نماینـد .بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول
اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد .م/الف ۳۴
تاریخ انتشار نوبت اول1399/2/29 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1399/3/12 :
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

گزارش

ایرنا

محصوالت صادراتی کرمان شد

شـیوع ویـروس کرونـا و تحریمها
کرونا
طـی ماههـا و سـالهای گذشـته
چالشهـای بسـیاری در مسـیر
صادرات محصـوالت تولیـدی در کرمـان ایجاد
کـرده که تاثیـر آن بر اقتصـاد ،تولید و معیشـت
مـردم این اسـتان بـه وضوح مشـاهده میشـود
لذا بـا شناسـایی مشـکالت و تالش در راسـتای
رفـع آن میتـوان وضعیـت اقتصـادی کشـور و
اسـتان را در ابعاد مختلف بهبود بخشید.تحمیل
مجدد تحریم هـای ظالمانه بر ایـران با کاالهای
نفتـی آغاز شـد و همواره دشـمن هـای خارجی
سـعی در به صفر رسـاندن سـهم صادرات نفتی
ایران داشـتند که در چنین شـرایطی مسئوالن
و دولتمـردان بیش از گذشـته توسـعه صادرات
غیـر نفتـی را در دسـتور کار خـود قـرار دادهاند
زیـرا توسـعه ایـن نـوع صـادرات علاوه بـر
جلوگیـری از خـام فـروش ،نقشـی مسـتقیم بر
توسـعه تولید و همچنین تولید ناخالص داخلی
کشور دارد.توسعه تولید و صادرات کاالهای غیر
نفتی موجب بـه دسـت آوردن بازارهـای جدید
بـرای فـروش کاالهـای سـاخت داخـل و جـان
گرفتن صنایع ،معـادن و کشـاورزی و در نتیجه
اشـتغالزایی ،جهـش تولیـد و بهبـود وضـع
معیشـتی مردم می شـود ،بـه گونـه ای کـه راه
رسـیدن به اهـداف توسـعه اقتصـادی کشـور از
مسـیر توسـعه صـادرات غیرنفتـی مـی گـذرد.
اسـتان کرمان نیز بـا  ۵۶نوع محصـول صادراتی
از جملـه پسـته ،خرمـا ،فـوالد ،مـس و صنایـع
دسـتی هر سـاله سـهمی عمده از صـادرات غیر
نفتی کشـور را در اختیـار دارد که طـی ماه های
گذشـته صادرات ایـن محصوالت بـه علت های
مختلفی از جمله بسـتن مرزها ،فقـدان مقررات
برای محصوالت آسـیب دیده از کرونا ،مشکالت
ارزی و بانکی ،عوارض صادراتی ،فقدان مدیریت
واحـد و کنسرسـیوم صادراتـی ،معطـل مانـدن
طـرح هـای ایـن بـا چالـش هـای جـدی روبرو
شـده که این چالش ها سـهم صادرات اسـتان را
کاهـش داده اسـت.با شناسـایی نقـاط ضعـف و
علـت هـای کاهـش صـادرات اسـتان کرمـان و
تلاش در راسـتای رفع آنها مـی تـوان از چالش
هـای فـراروی جهـش تولیـد از جمله انباشـت
محصـوالت تولیـدی و فقـدان بـازار فـروش و
بیـکاری بسـیاری از مـردم در اسـتان پهنـاور
کرمان جلوگیری کرد.

رئیـس اتـاق بازرگانـی ،صنایـع ،معـادن و
کشـاورزی اسـتان کرمان گفت :تنظیم نبودن و
وضع مقررات برای محصوالت صادراتی آسـیب
دیده از کرونا ،موجب انباشـت محصـول خرما و
پیاز در این اسـتان شـد کـه باید به این مشـکل
پرداختـه و رفـع شود.سـیدمهدی طبیـبزاده
افزود :در صورتـی کـه  ۷۶میلیارد تومـان یارانه
کارمزد برای بخش کشـاورزی پرداخت شـود به
رفـع مشـکالت تولیـد در کشـاورزان کمک می
شـود.وی اظهار داشـت :اثرات کرونـا بر وضعیت
اقتصادی و محصـوالت صادراتی اسـتان کرمان
بسـیار عمیـق ارزیابی مـی شـود و جبـران این
خسـارت ها دشـوار اسـت.رئیس اتاق بازرگانی،
صنایـع ،معـادن و کشـاورزی اسـتان کرمـان
گفـت :در صورتی کـه فکری بـرای این مسـائل
و مشـکالت اسـتان کرمان نکنیم ،در سال های
آینده نیز کسـب و کارهای مختلف را تحت تاثیر
قـرار میدهـد.وی بیـان داشـت :اتـاق بازرگانی
کرمان و بخش خصوصی در ایام شـیوع ویروس
کرونـا سـهم خـود را در کمـک کادر بـه درمانی
انجـام داده و باتوجـه بـه مسـئولیت اجتماعـی
در ایـن زمینـه خـوش درخشـیده اسـت.وی
تصریـح کـرد :قوانیـن مختلفـی در سـال هـای
گذشـته در راسـتای حمایـت از تولیـد وضـع
کردیـم امـا ضـرورت دارد کـه نحـوه اداره بنگاه

خرمـا در سـال  ۹۸بیـش از  ۲۲هـزار تومـان و
اکنـون ایـن نـرخ بـه علـت برخـی چالش هـا از
جملـه عـوارض صادراتـی بـه  ۱۶هـزار و ۵۰۰
تومـان رسـیده اسـت.وی بـا اشـاره به متوسـط
مصرف خرمـا کشـور  ۸۰هزارتن در مـاه مبارک
رمضـان اسـت اظهـار داشـت :همچنیـن کرونا
موجـب کاهـش قیمـت محصـوالت خرمـای
اسـتان کرمـان شـد و در مـاه مبـارک رمضـان
بـازار داخلـی را تامیـن کردیم.رئیـس سـازمان
صنعـت ،معـدن و تجارت اسـتان کرمـان گفت:

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان کرمان گفت :وضع عوارض صادراتی تولید محصول خرمای این
استان را دچار چالش کرده است.مهدی حسینینژاد افزود :قیمت خرما در سال  ۹۸بیش از  ۲۲هزار تومان و
اکنون این نرخ به علت برخی چالش ها از جمله عوارض صادراتی به ۱۶هزار و ۵۰۰تومان رسیده است.وی با اشاره
به متوسط مصرف خرما کشور ۸۰هزارتن در ماه مبارک رمضان است اظهار داشت :همچنین کرونا موجب کاهش
قیمت محصوالت خرمای استان کرمان شد و در ماه مبارک رمضان بازار داخلی را تامین کردیم.رئیس سازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان کرمان گفت :برنامه ریزی کنیم که تصمیمات ملی در حوزه محصوالت کشاورزی
و خرما ،استان کرمان را در حوزه تامین نیاز داخلی و صادرات دچار چالش نکند.

هـای اقتصـادی در شـرایط بحرانی جمـعآوری
و مصوب شـود.

عوارض صادراتی تولید خرمای کرمان را

دچار چالشکرد

رئیس سـازمان صنعت ،معدن و تجارت اسـتان
کرمـان گفـت :وضـع عـوارض صادراتـی تولید
محصـول خرمـای ایـن اسـتان را دچـار چالش
کـرده اسـت.مهدی حسـینینژاد افـزود :قیمت

برنامه ریـزی کنیم که تصمیمات ملـی در حوزه
محصوالت کشـاورزی و خرما ،اسـتان کرمان را
در حـوزه تامیـن نیـاز داخلـی و صـادرات دچار
چالش نکنـد.وی اظهار داشـت :درحـال رایزنی
برای بحـث تعهد ارزی محصول صادراتی پسـته
هسـتیم اما با توجه بـه چالش های ارزی کشـور
ایـن چالـش بـه راحتـی عملیاتـی نمـی شـود.
حسـینینژاد بـا بیـان اینکه مشـکل مـا فقدان

مدیریت واحد در محصول پسـته اسـت گفت :از
طریق تهاتـر و با تعویـض کاال با کاال مـی توانیم
پسـته را بفروشـیم و بـه جـای آن تجهیـزات و
ماشـین آالت شـرکت مس را با مدیریتـی واحد
وارد کنیـم.

راه اندازی مراکز مثبت زندگی
در کرمان

فقدان کنسرسیوم صادراتی در کرمان

وی اظهار داشت :پیشـنهاد می شود کنسرسیوم
صادراتی سـه واحـد از جمله پسـته و محصوالت
کشـاورزی جنوب کرمان در اسـتان ایجاد شـود
و صـادرات را مدیریـت کنیم.رئیـس سـازمان
صنعت ،معـدن و تجـارت اسـتان کرمـان تاکید
کرد :مجموعه ای در موضوع پسـته ورود می کند
که صـادرات پسـته را مدیریـت کند.وی بـا بیان
اینکه برگزاری نمایشـگاه ها پس از شـیوع کرونا
دچار چالش شـد عنوان کرد ۲۲ :نمایشـگاه را در
سـایت نمایشـگاهی تعریـف کردیم که بـا وجود
مشـکل کرونا بـا در رعایـت پروتکل هـا و مصوبه
سـتاد ملی کرونـا اجرایی می شـود.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان از راه اندازی مراکز مثبت زندگی در
کرمان خبر داد .مراکز مثبت زندگیبه منظور سازماندهی و بهره مندی
از ظرفیت های مردمی در قالب شبکه ای از مراکز غیردولتی که امکان
ارائه خدمات سهل و سریع به افراد مختلف جامعه را داشته باشند ؛ دائر
می شوند  .به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان  ،عباس
صادق زاده مدیرکل در گفت و گو با واحد خبر روابط عمومی بهزیستی
اســتان کرمان از راه اندازی مراکز مثبت زندگی خبر داد و گفت  :به
استناد بندی  4ماده  26قانون بخشی از مقررارت مالی دولت دستور
العمل مراکزخدمات بهزیستی مثبت زندگی در سازمان بهزیستی
کشور تنظیم و به استان ها برای اجرا ابالغ شده است .وی مهمتری
هدف از تاسیس و راه اندازی مراکز مثبت زندگی را ارائه خدمات سهل
و سریع به افراد مختلف جامعه عنوان کرد و اظهار داشت  :گسترش و
فراگیری خدمات سازمان از دیگر اهداف تاسیس این مراکز است که
در صورت راه اندازی مراکز مثبت زندگی بسیاری از هزینه های کاهش
یافته و امکان توزیع عادالنه خدمات بیشتر فراهم می شود .صادق زاده
با بیان اینکه در حال حاضر بیش از یک هــزار مرکز در قالب روزانه ،
شبانه روزی  ،آموزشی  ،حمایتی و مراقبتی تحت نظارت بهزیستی
در استان کرمان فعال می باشد ؛ اظهار داشت  :مناطق مورد نیاز به راه
اندازی مراکز مثبت زندگی جانمایی شده و متقاضیان می توانند برای
دریافت مجوز به صورت الکترونیکی در سامانه ثبت نام کنند  .مدیرکل
بهزیستی استان با بیان اینکه سامانه مراکز خدمات بهزیستی " مثبت
زندگی " به نشانی  http://center.behzisti.irآماده ثبت
درخواست متقاضیان است ؛ افزود  :متقاضیان از  22اردیبهشت ماه
به مدت  15روز فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه درخواست خود را
الکترونیکی ثبت کنند .

بستن مرزها مشکل اصلی محصوالت

صادراتی کرمان است

اسـتاندار کرمـان گفـت :علـت اصلـی انباشـت
محصـوالت کشـاورزی صادراتـی ایـن اسـتان از
جمله پسـته و خرما بسـته شـدن مرزها اسـت و
در زمینـه تعرفه ارزی و پیمان سـپاری مشـکلی
وجود ندارد.محمدجواد فدائی افزود :ترانزیت کاال
در مرزهـا با مشـکل جابجایی تریلـر و کامیونها
روبرو هسـتند و برخـی مرزهـا از چند مـاه پیش
کامال بسـته شـده اسـت.

ازسرمایهگذاری در بخش کشاورزی
استقبال میکنیم
ایرنا-استاندار کرمان با اشاره به اینکه
کشاورزی
برای ایجاد اشتغال و جهش تولید،
سرمایهگذاری دولتی کافی نیست
گفت :با توجه به مزیت نسبی کشاورزی در این
استان ،از سرمایهگذاری بخش خصوصی در بخش
کشاورزی استقبال میکنیم.
به گزارش ایرنا ،محمد جواد فدائی عصر شنبه در
نشست بررسی اجرای طرح بزرگ کشاورزی در
منطقه محروم ده رضا در ریگان افزود :سال های
اخیر یکی از مشکالت کشور ،دولت و استان ها،
توسعه و ایجاد اشتغال است و با توجه به فقر و
بیکاری که در برخی مناطق کشور و بویژه استان
کرمان داریم؛ تولید و ایجاد درآمد ضروری است.
وی سرمایه گذاری را الزمه ایجاد اشتغال و تولید
دانست و تصریح کرد :مسئوالن نظام از ابتدا درصدد
بودند که سرمایه گذاری برای تولید و اشتغال انجام
شود و نکته مشخص اینکه دولت به تنهایی نمی
تواند سرمایه گذاری را انجام دهد و نیاز است از
سرمایه بخش خصوصی در این زمینه کمک گرفته
شود.استاندار کرمان با اشاره به روند سرمایه گذاری
های انجام شده در این استان اظهار داشت :در زمان
استاندار سابق کرمان تالش شد از سرمایه شرکت
های بزرگ برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در
مناطق مختلف این استان استفاده شود که شرکت
هواپیمایی ماهان نیز در این زمینه سرمایه گذاری
هایی در بافت و شهداد انجام داده است.
فدائی با مروری بر سرمایه گذاری شرکت هواپیمایی
ماهان در طرح های کشاورزی خرم آباد گفت:
اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهرعنبرآباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی
برابـررای شـماره99/02/03-139860319091000076هیات اول موضـوع
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک شـهر عنبر آبـاد تصرفات
مالکانـه بالمعـارض متقاضی خانم زهرا خسـروی فرزند محمد بشـماره
شناسـنامه .بـا کـد ملـی 6060151116صـادره ازعنبرآباد درششـدانگ یک
بـاب خانـه بـه مسـاحت 275متـر مربـع پلاک  -فرعـی از -50اصلـی
مفـروز و مجـزی شـده از پلاک –فرعـی از  -50اصلـی قطعه یـک واقع
دراراضـی عنبرابـاد بخش45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی اقـای
حمیـد ابراهیمـی محرزگردیـده اسـت.لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب
دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص
نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض خـود 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 مذکوروعـدم وصول اعتراض طبق
مقـررا ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد /.م الـف 2429:تاریخ انتشـار
نوبـت اول99/02/14:
تاریخ انتشارنوبت دوم 99/02/29:
مصیب حیدریان  -رئیس ثبت اسناد امالک

اجرای طرح توسعه مسیر
دوچرخهسواری در کرمان

شرکت هواپیمایی ماهان در خرم آباد در زمینه
کشاورزی سرمایه گذاری قابل توجهی با مشارکت
سرمایه گذاران خارجی داشته و سئوال این است
چرا شرکت ماهان که پایه و اساس آن در کرمان
است ترجیح می دهد بجای سرمایه گذاری در
کرمان ،در خرم آباد فعالیت کند؟
وی تصریح کرد :در استان امکاناتی داریم که از آن
ها در راه تولید و اشتغال استفاده نمی شود و اجرای
طرح احرار در رودبار جنوب و ده رضا در ریگان
از جمله این ظرفیت ها است که با وجود سرمایه
گذاری دولتی انجام شده در آن ها ،بهره برداری
چندانی نشده است.

عکس :ایرنا

آخرین آمار از مبتالیان کرونا در استان کرمان منتشر شد.در ۲۴
ساعت گذشته  ۱۷مورد ابتال به کووید ۱۹در استان کرمان شناسایی
شده است که بدین ترتیب شمار کل مبتالیان استان به  1157نفر
رسید.موارد جدید به تفکیک حوزه دانشگاههای علوم پزشکی
استان:حوزه علوم پزشکی کرمان ۱۲ :نفر،حوزه علوم پزشکی
سیرجان ۴ :نفر،حوزه علوم پزشکی بم،۱ :از موارد جدید  ۷نفر مرد و
 ۱۰نفرشان زن هستند.بنا بر آخرین آمار در  ۲۴ساعت گذشته ،مورد
فوتی جدیدی ثبت نشده و تعداد جان باختگان در استان همان ۶۳
نفر است.تعداد افرادی که از ابتدای اپیدمی مورد آزمایش قرار گرفته
اند   9هزار و  665نفر است و همچنین تاکنون  ۴۴۴نفر در استان به
صورت کامل درمان شده اند.

فقدان مقررات موجب انباشت

فدائی با مروری بر سرمایه گذاری شرکت هواپیمایی ماهان در طرح های کشاورزی خرم آباد گفت :شرکت
هواپیماییماهاندرخرمآباددرزمینهکشاورزیسرمایهگذاریقابلتوجهیبامشارکتسرمایهگذارانخارجی
داشته و سئوال این است چرا شرکت ماهان که پایه و اساس آن در کرمان است ترجیح می دهد بجای سرمایه
گذاری در کرمان ،در خرم آباد فعالیت کند؟
وی تصریح کرد :در استان امکاناتی داریم که از آن ها در راه تولید و اشتغال استفاده نمی شود و اجرای طرح احرار
در رودبار جنوب و ده رضا در ریگان از جمله این ظرفیت ها است که با وجود سرمایه گذاری دولتی انجام شده در
آن ها ،بهره برداری چندانی نشده است.

استاندار کرمان افزود :برای جلوگیری از هدر رفت
سرمایه گذاری صورت گرفته در منطقه ده رضا و
استفاده از امکانات موجود ،از شرکت هواپیمایی
ماهان برای سرمایه گذاری بر روی طرح احرار در
منطقه ده رضا دعوت شد تا در این منطقه محروم به
ایجاد اشتغال بپردازد.

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت
ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی-
اگهـی موضـوع مـاده  ۳و مـاده  ۱۳آئین نامه قانـون تعیین تکلیف
وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر
رای شـماره  ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۱۰۲هیات دوم موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانه
بالمعـارض متقاضـی خانـم عصمـت رحمانـی هنجروئـی فرزنـد
حسـین به شـماره شناسـنامه  ۲در یک باب خانه به مسـاحت ۳۰۹
مترمربـع مفروز و مجزی شـده از پالک  ۱۱۵فرعـی از  ۲۳۶۸اصلی
واقـع در زرنـد خیابـان انقلاب کوچه  ۴خریـداری از مالک رسـمی
آقـای اکبـر رهنما محـرز گردیده اسـت .لـذا به منظور اطلاع عموم
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روز آگهـی مـی شـود در صورتـی
که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مدت
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید
ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را
بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند .بدیهی اسـت در صـورت انقضای
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت
صـادر خواهـد شـد .م/الف ۲۶
تاریخ انتشار نوبت اول:دوشنبه1399/2/15
تاریخ انتشار نوبت دوم:دوشنبه 1399/2/29
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

مدیرعامل شرکت هواپیمایی ماهان نیز با اشاره به
تحقیقات صورت گرفته توسط این شرکت بر روی
محصوالت کشاورزی در ایران گفت :با تحقیق بر
روی سه محصول استراتژک کشاورزی در کشور
به این نتیجه رسیدیم که باید بر روی سه محصول
پسته ،خرما و گردو که بازدهی باالی  ۵دالر در هر

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت
ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی
اگهـی موضـوع مـاده  ۳قانون و مـاده  ۱۳آئین نامـه قانون تعیین
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند
رسمی برابر رای شـماره  ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۱۴۱هیات دوم موضوع
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملـک زرند
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقـای امین دولـت فرزند
حمیـد بـه شـماره شناسـنامه  ۳۰۸۰۰۴۰۷۰۸در یـک بـاب خانه به
مسـاحت 236/03مترمربـع از پلاک  ۲۳۸۹اصلـی واقـع در زرند
خیابـان پوریـای ولی خریداری از مالک رسـمی خانم طیبه ذکائی
محـرز گردیـده اسـت .لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو
نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند
مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهـی به مدت دو مـاه اعتراض
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت
یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به مراجع
قضایـی تقدیـم نماینـد .بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت
مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت
صـادر خواهـد شـد .م/الـف  -۲۱تاریخ انتشـار نوبت اول:دوشـنبه
 -1399/2/15تاریـخ انتشـار نوبـت دوم:دوشـنبه 1399/2/29
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک
شهرستان زرند

ایسنا/کرمان مدیر کل کمیته امداد استان کرمان گفت :یک خیر
نیکوکار ایرانی مقیــم آمریکا در ایام ماه مبارک رمضان امســال
حمایت  ۱۵۹یتیم بدون حامی تحت حمایت کمیته امداد ساکن
در شهرستان های با ضریب محرومیت هشت و  ۹استان کرمان را
عهده دار شد.
" یحیی صادقی" در تشــریح این خبر افزود :این حامی نیکوکار
حمایت تعداد زیادی از فرزندن یتیم تحت حمایت کمیته امداد
در سراسر کشور را برعهده دارد و ماهیانه مبالغی را به حساب ایتام
تحت تکفل خود واریز می کند.
وی در ادامه از کمک  ۱۰میلیون تومانی مجمع خیران ایرانی مقیم
اتریش به مددجویان منطقه محروم زهکلوت از توابع رودبار جنوب
خبر داد و بیان کرد :با اهداء این مبلغ  ۱۰۰سبد غذایی خریداری و
بین نیازمندان کپرنشین منطقه زهکلوت توزیع شد.
صادقی تصریح کرد :در راستای فرمایشــات رهبر معظم انقالب
اســامی مبنی بر کمکهــای مؤمنانه بــه نیازمندان و اقشــار
آسیبدیده از ویروس کرونا ۳۰۰ ،سبد کاال به ارزش  ۳۰میلیون
تومان از ابتدای سال جاری تاکنون با کمک مجمع خیران ایرانی
مقیم اتریش تهیه و بیــن خانوارهای مددجــو و نیازمند بخش
زهکلوت توزیع شده است.
وی بیان کرد :طی اسفندماه ســال گذشته نیز  ۶۴سبد غذایی به
ارزش شــش میلیون و  ۴۰۰هزار تومان توســط این انجمن بین
خانوادههای ایتام و نیازمند تحت حمایت استان توزیع شد.

کیلو محصول است سرمایه گذاری کنیم.
حمید عرب نژاد افزود :بنا داشتیم چهار هزار هکتار
باغ خرما در منطقه قصر شیرین با همکاری شرکای
خارجی ایجاد کنیم و به این نتیجه رسیدیم اگر
بخشی از آن را در صورت فراهم شدن زمینه در
کرمان اجرا کنیم به تولید و اشتغال کمک کرده ایم
و چه بهتر که این سرمایه گذاری در مناطق محروم
استان انجام شود.
در این نشست مقرر شد سازمان جهاد کشاورزی
و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان
با همکاری نهادهای ذیربط ،مراحل ماده  ۲۷و
تبصره  ۱۹برای واگذاری چاه و زمین در منطقه
ده رضا در ریگان را ظرف یک ماه برای احداث
باغات کشاورزی خرمای مجول در این منطقه
بررسی کند.

بازگشت فوتبالهای خارجی
به آنتن تلویزیون

با از سرگیری رقابتهای لیگ آلمان،
رقابت ا فسی یونیون برلین ـ بایرن
مونیخ ،یکشنبه ۲۸ ،اردیبهشتماه ،از
ساعت  ۲۰و  ۳۰دقیقه به صورت زنده
روانهی آنتن شبکه سه خواهد شد.به گزارش ایسنا سراسری ،این
مسابقه از هفتهی بیست و ششم رقابتهای لیگ آلمان ( – ۲۰۱۹
 )۲۰۲۰Bundesligaاست که در استادیوم «التن فورستری» شهر
برلین آلمان برگزار خواهد شد.گزارشگر این بازی محمدرضا احمدی
است که با اجرای رضا جاودانی و محمدرضا احمدی روی آنتن شبکه
سه قرار میگیرد.این دیدار در قالب برنامه «گزارش ورزشی» که پخش
مسابقات لیگ باشگاهی در کشورهای اروپایی ،لیگ قهرمانان اروپا و
رقابتهای ملی و دوستانه خارجی را پوشش میدهد ،روی آنتن میرود.
شبکه ورزش هم روز گذشته دو دیدار از رقابتهای بوندسلیگا را برای
عالقمندان فوتبال پخش کرد

سرپرست معاونت حملونقل و امور زیربنایی شهرداری کرمان از
اجرای طرح توسعه مسیر دوچرخهسواری در شهر کرمان خبر داد.به
گزارش پایگاه خبری  -تحلیلی «شهر فردا» ،مهدی نیکویی در جلسه
کارگروه ترافیک شهرداری کرمان که با حضور اعضای این شورا و
مشاور طرح مسیر دوچرخهسواری برگزار شد ،اظهار کرد :شهرداری
منطقه سه شهر کرمان برای اجرای این طرح پیش قدم شده است.
وی با بیان اینکه دوچرخه ،وسیله نقلیۀ پاک محسوب میشود،
گفت :شهرداری برای افزایش تمایل شهروندان به دوچرخهسواری،
اجرای مسیرهای دوچرخهسواری را که در طرح جامع ترافیک استان
دیده شده ،در دستور کار دارد .سرپرست معاونت حملونقل و امور
زیربنایی شهرداری اجرای مسیرهای ایمن برای تردد دوچرخه در
شهر را ضروری برشمرد و گفت :برای استفاده از این وسیله نقلیه،
باید ظرفیتها را افزایش داد.رامین امیرمداح ،شهردار منطقه سه
شهر کرمان نیز در این جلسه با اشاره به دستور شهردار کرمان برای
اجرای مسیر دوچرخهسواری گفت :مشاور طرح بعد از جانمایی و
امکانسنجی اجرای مسیر دوچرخهسواری در منطقه سه ،کار خود
را شروع کرده است.وی از بررسی مسیرهای عبوری در منطقه سه و
انتخاب مسیر مناسب براساس وضعیت ترافیکی و جمعیتی خبر داد
و گفت :کاربریهای موجود در مسیر ،نوع استفاده و موارد دیگر نیز در
نظر گرفته شده است.شهردار منطقه سه کرمان افزود :مسیر در نظر
گرفته شده ،از خیابان سپه آغاز میشود و با گذر از خیابان فردوسی،
پارک نشاط و کوچه استانداری ،وارد خیابان استاد مطهری شده و در
نهایت به سمت پارک مطهری میرود.وی با اشاره به  ۱۳خردادماه،
«روز دوچرخهسواری» گفت :در صورت رسیدن به نتیجۀ نهایی و
ابالغ به منطقه ،طرح به سرعت اجرا میشود.

چ نقطهای
مراسم روز قدس در هی 
از کشور برگزار نمیشود
بنا به اعالم شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی ،امسال هیچ برنامهای
تحت عنوان روز قدس در هیچ نقطه از کشور برگزار نخواهد شد.به
گزارش ایسنا  ،در اطالعیهی شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی آمده
است که امسال ،در پی محدودیتهای ناشی از شیوع ویروس کرونا،
امکان برگزاری راهپیمایی سراسری روز جهانی قدس وجود ندارد.
رهبر معظم انقالب اما در آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان ( دوم
خرداد  ۱۳۹۹ـ مصادف با  ۲۲می  ۲۰۲۰میالدی) ساعت ( ۱۲:۰۰به
وقت تهران) به صورت زنده با مردم سخن خواهند گفت.این سخنرانی
به صورت زنده از شبکههای مختلف رادیویی و تلویزیونی داخلی و
بینالمللی پخش خواهد شد .برپایهی این اطالعیه و به همین مناسبت،
هیچگونه برنامهای تحت عنوان مراسم روز قدس در هیچ نقطهای از
کشور برگزار نخواهد شد.

کلنگ زنی مرکز آموزش
مهارتهای زندگی در قلعه گنج

کلنگ مرکز جامع توانبخشی و آموزش مهار تهای زندگی در
قلعه گنج با حضور جمعی از مسئولین به زمین زده شد.کلنگ
زنی مرکز جامع توانبخشی و آموزش مهارتهای زندگی در قلعه
گنجبه گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان
از کرمان ،صبح امروز با حضور حجت االسالم احمد نجنو امام جمعه
و مهدی شهسواری فرماندار قلعه گنج و علی اکبر دستجردی رئیس
اداره بهزیستی و علی چاه نصیری از معتمدین طایفهی شمبویی و
مراد احمدی معاونت شهرداری و جمعی از مدیران ادارات کلنگ
کلینیک جامع توانبخشی و مرکز آموزشهای مهارتهای زندگی
در حاشیهی بلوار علوی و بیمارستان به زمین زده شد.علی اکبر
دستجردی رئیس بهزیستی شهرستان قلعه گنج در حاشیه آیین
کلنگ زنی کلینیک جامع توانبخشی و مرکز آموزش مهارتهای
زندگی گفت :این دو مرکز در زمین واگذار شده از طرف مسکن
و شهرسازی به ابعاد یک هزار مترمربع ساخته میشوند.او با بیان
اینکه با ساخت مرکز جامع توانبخشی مردم منطقه جنوب از
مراجعه به سایر شهرستانهای بی نیاز میشوند؛ افزود:این مرکز
جامع توانبخشی و پیشگیری با مشارکت خیریه بنیاد صدر – 
شرکت فنی مهندسی چاه پیمای مهران و بنیاد علوی با اعتباری
بالغ بر  ۵۰میلیارد ریال ساخته میشود.

وعده احداث استخر رو باز
در جنوب کرمان

فرمانـده سـپاه ثـاراهلل اسـتان کرمـان از راه انـدازی
خبر
اسـتخر روبـاز در شـرق و جنـوب ایـن اسـتان بـا
همـکاری اداره کل ورزش و خیـران در آینـده ای
نزدیـک خبـر داد.به گـزارش خبرنـگار گـروه اسـتان های باشـگاه
خبرنگاران جوان از کرمان ،سـردار حسـین معروفی ،فرمانده سـپاه
ثاراهلل اسـتان کرمـان بیـان داشـت :گام دوم انقالب کـه بزرگترین
سـند باالدسـتی ماسـت با محوریـت جوانـان و نوجوان اسـت پس
بایـد در نظـام تربیت جسـم بـه روح آنهـا هـم پرداخته شـود.او با
اعلام اینکـه زورخانـه آدم میسـازد ،گفـت :حضـور در ایـن مکان
معنوی که بـا ذکـر و مرثیـه ائمه شـروع میشـود و پایـان مییابد،
تربیـت روح را به دنبـال دارد .سـردار معروفی با اعلام اینکه کرمان
ما اسـتان غنی اسـت ،تصریح کرد :منابعـی که ما داریـم هیچ کس
نـدارد ،ایـن در حالیسـت که آالیندگـی و بیمـاری اینجاسـت ،ولی
منابع جای دیگریسـت و کارهـای بزرگی میتوان با آن کرد.سـردار
معروفی با اشـاره به همـکاری همه جانبه سـپاه بـا اداره کل ورزش
و جوانـان از راه انـدازی اسـتخر روباز در شـرق و جنوب این اسـتان
با همـکاری اداره کل ورزش و خیران در آینـدهای نزدیک خبر داد و
تأکید کـرد :به دنبـال رفـع محرومیتها علاوه بر جنوب در شـرق
اسـتان نیز هسـتیم.

فرصت سوزی در روزهای پربارش
سمیه خدیشی

خبرنگار/کاغذوطن

میـان خبرهـای بـد امـا حال آسـمان
گزارش خوب اسـت .میگویند ترسـالی آمده.
کاش این خبر تکذیب نشـود .کشاورز
جماعت به همین دل بسـته است .چشـم به آسمان
دارد و دلـش به مراتع سـبز خوش اسـت .انـگار قرار
اسـت گره مشـکالت بـه دسـت تقدیرگـر عالـم باز
شـود .گره کـوری کـه سالهاسـت بـه دسـت هیچ
مدیـری در هیـچ دولتـی باز نشـده اسـت .کـم آبی
بحـران خاورمیانـه اسـت .در جنـوب کرمـان امـا
آفریقایـی بـه پـا کـرده خشکسـالی .اقتصـاد هفت
شهرسـتان جنوبـی در گـرو آب اسـت .بـاران کـه
میبارد اشـک کشـاورز از سر شـوق جاری میشود.
اشک مهمان همیشـگی گونههای اهالی آب و خاک
اسـت .روزی از سـر شـادی و زمانـی بـه سـبب
نامالیمات .اهالی روسـتای بـاب دراز و نمـچ از توابع
ساردوییه درخواسـت ذخیره بیشـتر آب رود فصلی
ایـن روسـتا را بـرای گـذر از خشکسـالی  تابسـتان
دارند .حـدود یک ماه دیگر تا تابسـتان فاصله اسـت
،تابسـتان در جنـوب بـا خشکسـالی تـوام اسـت.
هشـدار داده شـده کـه مصـرف آب به دلیل شـیوع
کرونـا بـاال رفتـه اسـت از طرفـی حجم بـارش های
فصلی نیز  بیش از گذشته است.
اما آیا این چیزی را تغییر می دهد ؟

ضرورت طرحهای استفاده بهینه از سیالب

و روان آبها

تهیه و اجـرای طرحهای اسـتفاده بهینه از سـیالب
و روان آبهـا به ویـژه در مناطقی که با خشکسـالی
روبرو هسـتند ضروری است .سـاالنه بخش اعظمی
از  ایـن روان آب هـا در کشـور هدر مـیرود و بخش
کمی مهار میشـود .بارش ها و سـیالب هـای اخیر
در مقابل خشکسـالی هایی که در تابسـتان گریبان
مردمـان جنـوب را مـی فشـارد نشـان میدهد،که  
باید بیش از گذشـته به فکـر جمع آوری و اسـتفاده
بهینـه از  ایـن ظرفیـت بـرای  مواقـع  رویارویـی بـا
خشکسـالی باشـیم .روان آب هـای سـطحی منابع
آبـی مهمـی هسـتند ،اسـتفاده از آن ضـروری بـه
شـمار مـیرود .اهالـی روسـتای بـاب دراز و نمچ در

شـهر سـاردوئیه نیز از این  قاعده مسـتثنا نیسـتند.
این روسـتا از نعمت یک رود فصلی پـرآب برخوردار
اسـت  ،که به دلیل بارشهای فصل پاییز و زمسـتان
حجم ایـن رود  چنـد برابر میشـود .به گفتـه اهالی
این روسـتا با وجود این حجـم زیـاد آب ،مانند دیگر
مناطـق  شهرسـتان سـاردوییه ایـن حجـم آب در
تابسـتان بـه  داد مردمـان ایـن منطقه نمی رسـد  و
در طول سـه ماهه ایـن فصل با خشکسـالی دسـت
و پنجـه نرم میکننـد .دهیار روسـتای بـاب دراز در
گفتگـو بـا کاغذوطـن اینگونـه گفـت :رودی کـه از
میان روسـتا می گـذرد حجـم آب زیـادی دارد،این
حجم آب بـه انـدازه ای اسـت کـه توانایـی ظرفیت
آبرسانی به کل شهر سـاردوییه  را دارد ،اما متاسفانه
در خصوص مهار بخشـی از  آب ایـن رود هیچ کاری
صـورت نگرفتـه اسـت .و در تابسـتان  ماننـد بقیـه
روسـتا های سـاردوییه  اهالی این روسـتا درد و رنج
خشکسـالی را بـر گرده میکشـند.

مردم روستا باب دراز ،آب آشامیدنی ندارند

عبدالـه سـرمایه افزود :مـردم ایـن  روسـتا از نعمت
آب آشـامیدنی برخـوردار نیسـتند ،تقاضـای مـا از
مسـووالن مربوطـه ماننـد  آب منطقـهای ،منابـع
طبیعـی و جهـاد کشـاورزی ایـن اسـت،فکری بـه
حـال مردمان ایـن منطقـه کنند بـا الیروبی سـیل
بند قبلـی در جهت افزایـش حجم آب ذخیره شـده
و یـا احداث سـیل بند دیگر بـر روی همیـن رود آب
بیشـتری در اختیـار مـردم بـرای گذرانـدن فصـل
سخت تابسـتان قرارگیرد  .معاونت آبخیزداری اداره
کل منابع طبیعی جنوب کرمـان در خصوص امکان
الیروبی سـیل بنـد به عنوان درخواسـت مـردم باب
دراز و نمـچ گفـت :الیروبـی سـیل بندهـای احداث
شـده  ،هزینـه زیـادی نیـاز دارد و در ایـن خصوص
نیـز هیچگونه اعتبـاری در نظر گرفته نشـده اسـت.
البته ایـن مـورد از وظایـف منابـع طبیعی نیسـت .
محمدرضا شـاهرخی بیان داشـت :موقعیت منطقه
روسـتایی  باب دراز و نمچ  از لحاظ جغرافیایی اجازه
نمی دهد تا سـیل بنـد جدید احـداث کنیم امـا  در
روسـتای  آخـورک کـه باالدسـت ایـن روسـتا قرار
دارد ،احـداث سـازه رسـوب گیـر  در حال  بررسـی
توسـط کارشناسـان منابع طبیعی است.شـاهرخی
بیان داشـت :سـیل بنـد در جهـت کنترل رسـوب،

گزارش

تسنیم

که امورات بازار سرمایه را انجام میدهند گفت:
پذیر هنویســی در بانکهای عامل از چهاردهم
اردیبهشت آغاز شــده و تا  31اردیبهشت ادامه
دارد.شیخاسدی با اشاره به اینکه از طرف دیگر
ســهم عدالت بعد از  12سال به دســتور مقام
معظم رهبری آزاد شــدند افزود :در برگههای
سهام برخی مبلغ یک میلیون تومان درج شده
در حالیکه در ســامانه مبالغی چون  532هزار
تومان ســهام اختصاص داده شده است.وی با
بیان اینکه در ابتدای اجرای طرح توزیع سهام
عدالت مقرر شده بود به هر یک از مشمولین تا
سقف یک میلیون تومان سهام عدالت تخصیص
داده شده و ثمن آن از سود شرکتهای سرمایه
پذیر سهام عدالت در طول  10سال مستهلک
شود ادامه داد :اما میزان سود عایدی در طول
 10ســال جوابگوی میزان بدهی مشــمولین
نبوده اســت.مدیرکل امور اقتصادی و دارایی
استان کرمان با اشــاره به اینکه در حال حاضر

طرح آبخیزداری حوزه خافکوئیه جیرفت
به بهرهبرداری رسید

محمـد رضـا شـاهرخی معـاون آبخیـزداری اداره کل منابـع
طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب کرمـان گفـت :عملیـات اجرایی
طرح سـنگی مالتی خافکوئیه بـا حجم  ۶هـزار و  ۲۰۰مترمکعب
و مسـاحت  ۴۳۰هکتار به اتمام رسـید.وی افـزود :اعتبار مصوب
ایـن پـروژه  ۲۷میلیارد ریـال از محـل اعتبارات صندوق توسـعه
ملـی سـال  ۹۸ - ۹۷بود.شـاهرخی کاهـش خطـر بـروز سـیالبها ،تغذیـه سـفرههای آب
زیرزمینـی و آبدهی قنوات و چشـمهها ،پیشـگیری و کاهش اثـرات خشکسـالی و جلوگیری
از فرسـایش خـاک را از اهـداف اجـرای این پـروژه عنـوان کرد.مسـاحت مجمـوع حوزههای
آبخیـز جنوب کرمـان سـه میلیـون و  ۶۰۰هـزار هکتـار بـوده و عملیـات اجرایـی طرحهای
حـوزه آبخیـزداری از محل اعتبـارات صنـدوق توسـعه ملی بر اسـاس یـک برنامه مـدون در
حـال انجام اسـت.

کنترل سـیالب و  تقویت آب های زیرزمینی احداث
مـی شـود کـه در بعضـی از ایـن سـیل بندهـا هـر
سـه هـدف دنبـال شـده و  در بعضـی از پـروژه هـا
ماننـد سـیل بند هـای احـداث شـده در باالی سـد
جیرفـت ،فقـط  بـا هـدف کنتـرل رسـوب سـاخته
مـی شـوند تـا بتـوان از حداکثـر ظرفیت سـد بهره
بـرد .معاونـت آبخیـزداری منابـع طبیعـی جنـوب
کرمـان بـا اشـاره بـه ایـن کـه در مناطـق پرشـیب
سـیل بند ها زودتر رسـوب می گیرند گفـت :داخل
رسـوبات پشـت سـیل بنـد ،خلـل و فـرج  موجـود
باعـث ذخیـره آب میشـود کـه حـدود  ۳۰تـا ۴۰
درصـد ظرفیـت رسـوبات را  آب تشـکیل داده و
اهالـی منطقـه میتوانند از ایـن آب برداشـت کنند  
و یـا اینکـه ایـن آب در جهـت تقویـت سـفرههای
زیرزمینـی اسـتفاده می شـود.

احداث سیل بند جهت مهار آب و تغذیه
سفرههای زیرزمینی

مدیرامـور آب شهرسـتان جیرفـت  نیـز بـه نقـش
مهم  و حیاتی سـیل بندها اشـاره کرد و گفت سـیل
بندهـای احداثـی جهتمهـار آب و تغذیـه سـفره
های زیرزمینـی احداث مـی شـوند.حمید آذربیگ

تاکیـد کـرد :اهالـی روسـتاهای همجوار سـیل بند
در صـورت داشـتن حق آبه مـی توانند مجـوز پمپاژ
آب بگیرنـد.وی اظهار داشـت :نگهـداری و الیروبی
سـیل بندها از وظایف منابع طبیعی اسـت و ناگفته
نمانـد کـه الیروبـی ایـن سـیل بنـد هـا در مناطق
کوهسـتانی تقریبـا غیـر ممکـن اسـت  .مدیـر امور  
آب  شهرسـتان جیرفت یادآور شـد  :کشـاورزان در
جهت اسـتفاده حداکثری از روان آبهای سـطحی با
مجوز از امـور آب منطقهای و نظـارت و کمک جهاد
کشـاورزی به احداث اسـتخر اقدام کننـد و در طول
تابسـتان از آب جمـع آوری شـده در این اسـتخرها
جهت مصارف کشـاورزی اسـتفاده کنند.به نظر می
رسـد  مهـار روان آب های سـطحی  بـه دلیل حجم
زیـاد آنها در شـرایط کم آبی کشـور  امـری ضروری
و مهـم اسـت و در این راسـتا نمی توان نقـش منابع
طبیعی در مهار و کنتـرل این روان آبهـا در جهت
تقویـت سـفره هـای زیرزمینـی نادیـده گرفـت  ،و
ناگفتـه نماند طبـق اظهـار نظـر  کارشـناس منابع
طبیعـی  کـه در حـوزه سـاردوییه فقـط ۳۰درصـد
ظرفیـت کارهـای مطالعاتی انجام شـده بـه مرحله
اجرا رسـیده اسـت و  این خبـر از طوالنی بـودن  راه
می دهـد .

بازگشایی مدارس کرمان با حضور
 ۱۶درصدی دانش آموزان

انتقال سهام عدالت ممنوع است
مدیرکل اقتصــادی و دارایی کرمان با اشــاره
به اینکــه دو میلیون و ۱۶۰هزار نفر در اســتان
کرمان مشموالن ســهام عدالت هستند گفت:
انتقال ســهام عدالت به هر شکلی ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری تســنیم از کرمان ،حمید
شیخاسدی در نشســت خبری با اصحاب رسانه
استان کرمان با اشاره به اینکه خصوصی کردن
شــرکتهای دولتی یکی از موضوعات مندرج
در اصل  44قانون اساسی است که بر اساس آن
دولت باید ســهم خود را در شرکتهای دولتی
کم کند اظهار داشت :با توجه به این اصل دولت
نهم تصمیم گرفت تا بخشی از سهام شرکتهای
دولتی معین را با شعار کاهش فقر به به اقشار کم
درآمد جامعه بدهد.وی بــا عنوان اینکه در حال
حاضر آزادسازی اسن ســهام در دستورکار قرار
دارد افزود :در این شــرایط بســیاری از مردم با
سواالت و ابهاماتی در این زمینه روبهرو هستند.
وی با اشاره به آغاز پذیرهنویسی صندوق واسطه 
گری مالی یکم( )ETFو ســواالتی که در این
ارتباط وجــود دارد گفت :عرضه این ســهام با
هدف مردمی کردن اقتصاد و انتفاع عامه مردم
از رشد بازار ســرمایه انجام شده است.مدیرکل
امور اقتصادی و دارایی اســتان کرمــان با بیان
اینکه هر فرد نمیتواند بیش از دو میلیون تومان
از این ســهام را در بورس خریداری کند افزود:
کسانی که در صندوق واســطه گری مالی یکم
پذیره نویسی کنند امکان پذیره نویسی در سایر
صندوق ها را هم دارند.وی با عنــوان اینکه در
کشور  192صندوق سرمایهگذاری فعال هستند

ضرورت کنترل روانآبهای روستاهای ساردوییه احساس میشود

امکان افزایش ســهام به میزان یــک میلیون
تومان وجود ندارد افزود :برخی افراد برگههای
یک میلیونی سهام را دارند ولی فرآیند ثبتنام
آنها در سنوات گذشته نهایی نشده و یا اطالعات
آنها در موعد مقرر به سازمان خصوصی سازی
ارائه نشده است لیکن در حال حاضر سهامدار
نهایی سهام عدالت نیستند و نام آنها در سامانه
سهام عدالت نیســت.وی با بیان اینکه در حال
حاضر پنج میلیون نفر از مشموالن سهام عدالت
هنوز مشخصات خود را در سامانه ثبت نکردند
که باید هر چه ســریعتر اطالعات مورد نیاز را
وارد کنند گفت :دو میلیون و  160هزار نفر در
استان کرمان مشموالن سهام عدالت هستند.
شیخاسدی با اشــاره به اینکه توصیه میکنیم
مردم ســهام عدالت خود را نفروشند و قطعا در
روزهای آینده با ارزش بیشتری روبهرو خواهند
شــد افزود :نقل و انتقال ســهام عدالت به هر
شکلی ممنوع است.

مدیر کل آموزش وپرورش
آموزش
پرورشو استان کرمان گفت :پس از
چند ماه تعطیلی مدارس طی
بازدید انجام شده حدود  ۱۶درصد از دانش
آموزان برای رفع اشکال در مدارس حضور
داشتند.به گزارش خبرنگار گروه استان های
باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ،احمد
اسکندری نسب مدیر کل آموزش وپرورش
استان کرمان امروز در جلسه شورای آموزش
وپرورش به ریاست استاندار کرمان ،با اشاره به
تعطیلی مدارس بدیل شیوع ویروس کرونا،
گفت :بعد از تعطیلی مدارس از ۵اسفند ماه به
واسطه این بیماری منحوس ،از همان هفته
ابتدایی آموزش دانش آموزان آغاز شده است.
او افزود :این آموز شها ابتدا از  ۷شبکه
سیما وتا به اکنون به  ۲۸برنامه رسیده
است.اسکندری نسب با اشاره به اینکه عالوه
برآموزش از طریق رسانه ،آموزش از طریق
فضای پیام رسا نهای داخلی آموزش را
ادامه دادیم ،عنوان کرد :با توجه به تصمیم
گیری وزارت آموزش وپرورش در خصوص راه
اندازی شبکه آموزشی دانش آموزی (شاد) کار
بسیار مفید وموثر وماندگاری بود که توانستیم
با ایجاد این محدودیت ،فرصت مناسبی
برای آموزش دانش آموزان از طریق فضاهای
مجازی را در پیش بگیریم.
اسکندری نسب با اشاره به اینکه مدیران۱۰۰
درصد ،معلمان  ۸۹درصد ودانش آموزان ۶۵
درصد در این شبکه آموزشی دانش آموزی
پوشش داده شده اند ،گفت ۳۵ :درصد باقی
مانده از این تعداد دانش آموزی بدلیل فراهم

راهاندازی نخستین خانه بازی قرآنی
استان کرمان در عنبرآباد

نرگس شیخاسدی مســوول مؤسسه قرآنی امیرالمؤمنین
(ع) شهرستان عنبرآباد گفت :نخستین خانه بازی قرآنی
استان و دومین خانه بازی قرآنی کشور در عنبرآباد ،با تاسی
و الگوبرداری از خانه بازی حرم مطهر امام رضا (ع) و حرم
مطهر فاطمه معصومه (س) با همکاری اداره کل فرهنگ
و ارشــاد اســامی جنوب کرمان و با مجوز و نظارت اتحادیه تشکلهای قرآنی کشور
راهاندازی شد.وی اظهارداشت :این مجموعه برای استفاده فرزندان همه مناطق جنوبی
کرمان راهاندازی شده است و فقط به شهرستان عنبرآباد محدود نمیشود.شیخاسدی
بیان داشت :این مجموعه سالها فعالیت چشمگیر آموزشی و تربیتی در فضای حقیقی
و مجازی داشته اما از زمان شــیوع کرونا و تعطیلی مراکز آموزشی ،فعالیت در فضای
مجازی با قوت بیشتری انجام می شود.

نبودن زیر ساختهای مناسب از آموزش
مجازی محروم هستند.او با بیان اینکه تاکنون
طی  ۴مرحله درسنامه در اختیار این دانش
آموزان محروم از آموزش از طریق شبکه
شاد قرار گرفته است ،تصریح کرد :آموزش
وپرورش استان  ۹۰۰فیلم آموزشی در حوزه
معاونت متوسطه تهیه شده و در بین دانش
آموزان توزیع شده است.
مدیر کل آمکزش وپرورش استان کرمان
در جلسه شورای آموزش وپرورش عنوان
کرد :طی بازدید دیروز از هزارو  ۶۳۹مدرسه
از هفت هزارو  ۷۰۰مدرسه ،توسط ۶۱۴
ناظر در مدارس بازگشایی شده پس از چند
ماه تعطیلی بدلیل شیوع بیماری کرونا۱۶ ،
درصد از دانش آموزان برای رفع اشکال در
مدارس حضور داشته اند.
محمد جواد فدایی استاندار کرمان رئیس

مســلم مروجــی رییــس ســازمان
صنعــت ،معــدن و تجــارت جنــوب
کرمــان گفــت :تــا پایــان شــهریورماه
ســال جــاری بــرای نخســتین بــار در
تاریــخ جنــوب کرمــان در حــوزه صنایــع
معدنــی پنــج کارخانــه بــزرگ بــا
ســرمایهگذاری چهــار هــزار و ۳۰۰
میلیــارد ریــال و اشــتغال مســتقیم ۷۱۰
نفــر بــه بهرهبــرداری میرســد.وی بــه
کارخانــه طــای فاریــاب اشــاره کــرد و
افــزود :کارخانــه فــرآوری طــا کــه در
منطقه زهمکان شهرســتان فاریــاب قرار
دارد اکنــون در مرحلــه تولیــد آزمایشــی
و رفــع موانــع زیســتمحیطی بــوده و
توانایــی تولیــد ســاالنه  ۱۰۰کیلوگــرم
کنســانتره طــا را دارد.وی ادامــه داد:
ایــن کارخانــه بــا ســرمایهگذاری
یکهــزار میلیــارد ریالــی بــرای ۱۰۰
نفــر بــه صــورت مســتقیم اشــتغالزایی
کــرده اســت.مروجی تصریــح کــرد:
پــروژه در حــال احــدات کارخانــه
خردای ِــش «ســنگ ماهــان ســیلیس
جنــوب شــرق» بــا پیشــرفت فیزیکــی
 ۸۰درصــدی در حــال تکمیــل اســت.
بــرای تکمیــل ایــن طــرح بیــش از
۱۵۰میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز اســت
کــه تاکنــون  ۱۱۰میلیــارد ریــال
بــرای آن هزینــه شــده اســت.وی بیــان
داشــت :هــم اکنــون  ۲۵نفــر در ایــن
پــروژه مشــغول بــه کار هســتند کــه در
صــورت بهرهبــرداری ۱۰۰ ،نفــر نیــرو
بــه صــورت مســتقیم مشــغول بــه کار
میشــوند .ایــن طــرح در هفتــه دولــت
ســال  ۹۸کلنگزنــی شــده اســت.رییس
ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت
جنــوب کرمــان اظهــار داشــت :ظرفیــت
تولیــد طــرح فــرآوری ســیلیس پــس
از تکمیــل و بهرهبــرداری ،ســاالنه ۱۵
هــزار تُــن اســت.

خریدبیشاز۲۰۰
هزارتنگندماستان
کرمان

شورای آموزش وپرورش در این نشست با
بیان مصوبات تعیین شده در این نشست
گفت ۶۰ :هکتار از اراضی مجموعه رضوان
که از اراضی آموزش وپرورش است ،در اختیار
دانشگاه فرهنگیان قرار بگیرد تا با استفاده
از منابع ملی ،دانشگاه فرهنگیان ساخته و
مجموعههای پراکنده ،یکجا شود.او با اشاره
به اینکه  ۴۲۰ملک وقفی در اختیار آموزش
و پرورش است ،افزود ۳۵ :مورد از این امالک
مربوط به موقوفه ظهیرالدوله و محمودی
است که مقرر شد با محوریت امام جمعه
تعینتکلیفشود.
فدایی بیان داشت :در زمینه ساخت و بازسازی
سرویسهای بهداشتی و آبخور یهای
مدارس مصوب شد که از ردیفهای استانی
و ملی استفاده و کار ساخت و بازسازی انجام
شود.

اضافه شدن سه حلقه چاه به ظرفیت
آبی جیرفت

3

بهرهبرداریازپنج
کارخانهبزرگصنایع
معدنیتاپایانشهریورماه
درجنوبکرمان

اگر روان آبها مهار نشوند از روزهای پربارش بهاری ،چیزی بهجز حسرت برای کشاورزان روستاهای باب دراز و نمچ ،باقی نمیماند

عکس :تسنیم

 444بیمار مبتال به کرونا
در استان درمان شدند

حمایت یک خیر ایرانی مقیم
آمریکا از  ۱۵۹یتیم کرمانی

خبر
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خبر

عکس :باشگاه خبرنگاران

کرمان-رئیسپلیس فتااستانکرمانگفت:کاربرانی
پلیس
که قصد دارند فطریه یا کفاره روزه خود را از طریق
فتا
فضای مجازی پرداخت کنند مراقب باشند.به گزارش
خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس ،سرهنگ امین یادگار
نژاد گفت :با نزدیک شدن به روزهای پایانی ماه مبارک رمضان
شاهد راهاندازی کانال و گروههایی در فضای سایبری هستیم که
به شهروندان پیشنهاداتی از قبیل دریافت کمکهای مردمی و
خیرخواهانه و شناسایی مستقیم نیازمندان را پیشنهاد میدهد در
حالی که مجوزهای الزم برای این منظور را ندارند.وی افزود :در این
روش کالهبرداران در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی با انتشار
تصاویری از افراد بیخانمان یا کودکان بیمار ،احساسات انسان
دوستانه کاربران روزه دار را تحریک و با معرفی درگاههای جعلی
و تماس و پیامهای ارسالی اقدام به کالهبرداری میکنند.یادگار
نژاد بیان داشت :کاربران باید مراقب این فراخوانها باشند ،زیرا در
سالهای گذشته نیز کالهبرداران با عنوان کمکهای مردمی به
افراد نیازمند ،فعالیتهای مجرمانهای مشابهای را داشته اند.وی
گفت :کاربرانی که قصد دارند فطریه یا کفاره روزه خود را از طریق
فضای مجازی یا تلفن بانک پرداخت کنند ،میتوانند فطریه یا کفاره
روزه خود را از طریق شرکتها و مؤسسات شناخته شده در کشور که
توسط رسانههای جمعی نسبت به اعالم شماره حسابهای رسمی
اقدام و از واریز فطریه یا کفاره روزه خود به حسابهای نامعتبر و
شخصی افراد خودداری کنند.یادگار نژاد افزود :شهروندانی که
قصد دارند کمکهای خود را به سازمانهای معتبر متولی دریافت
وجوه از طریق درگاههای اینترنتی مانند تلفنبانک ،اینترنت بانک و
سایت پرداخت کنند دقت داشته باشند تا در دام سایتهای جعلی
موسوم به فیشینگ گرفتار نشوند.وی بیان داشت :کاربران در صورت
مواجه با موارد این چنینی آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس
 Cyberpolice.irبخش مرکز فوریتهای سایبری ،لینک ثبت
گزارشات مردمی با کارشناسان این پلیس موضوع را در میان بگذارند.

موانع توسعه صادرات در کرمان ،سد راه جهش تولید

خبر

عکس :ایرنا

کالهبرداریسایبریباترفند
کمکبهنیازمندان

پیامــک شــما را دربــاره این صفحه مــی خوانیم

پیامــک شــما را دربــاره این صفحه مــی خوانیم

دوشنبه

عکس :ایرنا

بهداشت وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت:
«بازگشایی اماکن زیارتی و متبرکه به بعد از عید
سعید فطر موکول شد که بهانهای برای افزایش
حجم مسافرت به سمت شهرهای زیارتی نباشد و در شهرهایی
مانند مشهد مقدس با فشار سنگین سفر زائران روبهرو نباشیم.به
گزارش فردای کرمان به نقل از ایرنا سراسری ،سعید نمکی روز شنبه
در حاشیهی رونمایی از لباس محافظتی کادر درمانی ساخت ایران
که در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد ،افزود« :در استانهایی مانند
خوزستان شاهد افزایش موارد ابتالی قطعی به کرونا هستیم.وی
ادامه داد« :اگرچه همکاران ما به شدت مراقبت میکنند و امیدواریم
هفتهی آینده شاهد نزول سیر بیماری در استان خوزستان باشیم.
استانهایی مانند لرستان ،چهارمحال و بختیاری ،کهگیلویه و
بویراحمد و استانهای همجوار با خوزستان ممکن است در خطر
شیوع کرونا قرار داشته باشند.نمکی بیان کرد« :اگر مردم اوایل
خردادماه همانند ماههای گذشته با ما همراهی کنند ،میتوانیم
به مردم بگوییم که تیرماه بسیار راحتتری خواهند داشت ،اما اگر
این همراهی وجود نداشته باشند ،نمیدانم چگونه میتوان تضمین
کرد که روزهای سختتری در پیش نداشته باشیم.وزیر بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی گفت« :امروز در بازی کرونا حداقل پنج به
یک از آمریکا و اروپا جلوتر هستیم و مردم نباید با تصور اینکه کرونا
تمام شده به سمت بیخیالی و عدم توجه به اهمیت رعایت مسائل
بهداشتی پیش رفته و ما را دچار گرفتاریهای تازه کنند»وی ادامه
داد« :امروز وضعیت کرونا نسبت به گذشته مطلوبتر است ،اما
هر لحظه ممکن است این ویروس در دقیقهی  ۹۰از دروازهای که
از آن بیخبر هستیم به ما گل بزند؛ بنابراین از مردم میخواهیم
همانگونه که در شبهای قدر و بازگشایی مساجد ،پروتکلهای
بهداشتی را رعایت کردند ،این همراهی را فراموش نکنند».نمکی در
مورد برگزاری مراسم راهپیمایی روز قدس در کشور گفت« :امروز در
نشست ستاد ملی کرونا این موضوع مطرح و مقرر شد که در مناطق
سفید که نماز جمعه با رعایت فاصله و پروتکلهای بهداشتی برگزار
میشود ،مراسم روز قدس بنا بر توصیهی امام راحل مبنی بر اعالم
انزجار از استکبار جهانی بدون راهپیمایی و با رعایت فاصلهگذاری و
پروتکلهای بهداشتی انجام شود»وی افزود« :در مناطقی که قرمز
هستند یا سفید نیستند مراسم روز قدس برگزار نمیشود ،اما در
تهران مقرر شد با مدیریت سپاه پاسداران و بسیج بتوانیم در مسیری
مشخصبهشکلسوارهبااتومبیلیاموتورسیکلتبهصورتنمادین
انزجار خودمان را اعالم کنیم»

کاغذ استان

10003432117834

کاغذ جنوب

10003432117834
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عباس سـلطانینژاد معـاون بهرهبـرداری و توسـعه آب
شـرکت آب و فاضالب اسـتان کرمان گفت :با ورود سه
حلقه چـاه جدید بـه مدار ،قسـمتی از کمبود آب شـهر
جیرفت جبران میشـود.وی در بازدیـد از طرح حفاری
و تجهیز سـه حلقه چاه و خـط انتقال این طـرح ،اظهار
داشـت :در این راسـتا یک حلقه چـاه ،حفاری شـده و تا هفتـه آینده تجهیـز و وارد
مدار میشود.سـلطانینژاد تصریـح کـرد ۱۰ :میلیارد تومـان اعتبار پـروژه حفاری
و تجهیز سـه حلقه چـاه به همـراه خـط انتقـال تامین شـده و تـا اول تیرماه سـال
جاری این پـروژه قابـل بهرهبرداری اسـت.وی بیان داشـت :از عملیـات لولهگذاری
این پـروژه سـه کیلومتر دیگـر باقـی مانده کـه لولـه آن را تامیـن کردیـم و منتظر
انتخـاب پیمانـکار هسـتیم و امیدواریم طی  ۲یا سـه مـاه آینده انجام شـود.

مدیر کل غله استان کرمان گفت:
پیش بینی می شود امسال بیش
از  ۲۰۰هزارتن گندم تولیدی از
کشاورزان استان خریداری شود.
به گزارش خبرنگار گروه استان
های باشگاه خبرنگاران جوان از
کرمان،بیگلری ،مدیر کل غله استان
کرمان پیش از ظهر امروز در نشست
ساماندهی گندم و آردو نان گفت :با
شروع خرید تضمینی گندم در جنوب
استان تا کنون  ۷۸هزار تن گندم در
این مناطق خریداری شده است.او
افزود .:امسال  ۲۰۰هزار تن گندم
مازاد بر مصرف کشاورزان استان به
صورت تضمینی خریداری خواهد شد
و از این میزان  ۱۱۰هزار تن مربوط
به جنوب و مابقی مربوط به شمال
استان است.مدیر کل غله استان
قیمت خرید تضمینی هرکیلوگندم
درم را  ۲هزار و  ۷۰۰تومان و هرکیلو
گندم معمولی را  ۲هزار و پانصد تومان
اعالم کرد.فدایی استاندارکرمان هم
دراین نشست با بیان اینکه طرح
جامع آرد ونان استان تهیه شده است
گفت:دستگاههای عضو این طرح باید
به صورت دقیق به وظایف خود در
مورد تهیه نان سالم برای مردم اقدام
کنند.او بازدیدهای دورهای و سرزده از
نانواییها و انبا رهای آ نها را ضروری
دانست و افزود :مردم با اعتمادی که
به دستگا ههای بهداشتی و نظارتی
دارندنان مصرف میکنند و باید این
اعتماد بیشتر شود.استاندار کرمان
صدورهرگونه مجوز در حوزه آرد ونان
را منوط به هماهنگی با اداره کل غله
استان دانست و اظهارکرد :روند خرید
تضمینی گندم در جنوب استان باید به
گونهای باشد که کشاورزان این مناطق
با مشکل حمل گندم مواجه نباشند.
مدیر کل غله استان ساماندهی آرد
تولیدی استان بر اساس شاخصهای
استاندارد  ،۱۰۳برگزاری جلسه
کارشناسی با حضور دستگا ههای
متولی برای افزایش سبوس آرد
مصرفی استان ،انتقال هرنوع گندم از
استان به سایر استا نها فقط با مجوز
اداره کل غله ،و تخصیص سهمیه آرد
و حمایت از واحدهای بسته بندی نان
بهداشتی در استان را از مهمترین
مصوبات نشست امروز عنوان کرد.

دیالوگ

فیلم برادرم خسرو
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بازی عمو زنجیرباف نوعی بازی جمعی برای کودکان و یکی از بازیهای بومی و
محلی منطقه کازرون است.

فیلم چشم و گوش بسته به کارگردانی فرزاد موتمن در سال  1397ساخته شده
است .این فیلم در ژانر خانوادگی و کمدی است.

عمو زنجیرباف

برادرم خسرو+ /چرا آبرو ریزی می کنی ساز می زنی پول می گیری،پول بخوایی
خودم بهت می دم- /پول تورو نمی خوام

ســال چهــارم

بازیهای محلی

فیلم

چشم و گوش بسته

شــماره پیاپــی 741

پیش چاپ و چاپ :مهدوی()03432134838
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  ،10نبش شرقی 2

عکس نوشت

کافه کتاب

نشانی جیرفت :خیابان مسجد جامع کوچه بنبست نرسیده بیمه مرکزی ایران

چشمت را ببند
شاید جهان را جور دیگری دیدی

اولین ساختمان ،سمت چپ طبقه اول

جیرفت۰۳۴ -۴۳۲۱۳۶۸۴-۸۵ 09131488684 :
تلفنخانه کرمان034-32487477 :

سامانه ی پیامکی 10003432117834 :نمابر021-89776547 :

ایمیل تحریریه:

ایمیل سازمان آگهی ها:

kaghazevatan@gmail.com

kaghazevatan.adv@gmail.com

مدیر اجرایی :حمید باقری

یزاده
روابط عمومی :شکوفه نب 

مدیر داخلی :سمیه خدیشی

عکس :یاسر خدیشی

دبیرتحریریه :نجمه سعیدی

جامعه :راضیه زنگیآبادی

گرافیک :فاطمه خواجویی

توزیع :اصغر صانعی

صفحه آرایی :ندا صفاریان
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست .

سود بهشتی که نصیب داللها میشود

عکس :باشگاه خبرنگاران

خام فروشی محصوالت سال هاست که جیب دالالن را پر کرده و تنها زحمت مضاعف را نصیب
دستان رنجور کارگران و کشاورزان کرده است .
کرمان ،استانی که ۱۱درصد مساحت کشور را به خود اختصاص داده درجنوب شرقی کشور قرار
گرفته و مرکز آن شهر کرمان است و چندین سال متوالی رتبه نخست صادرات غیرنفتی کشور
را از آن خود کردهاست.اما فارغ از همه این افتخارات نکته ای مهم وجود دارد و آن حذف خام
فروشی مواد معدنی است که زیربنای جهش تولید است و هرچه محصوالت تولیدی یک استان
به صورت خام فروخته و صادر شود ،یقینا ارزش افزوده آن نیز از آن استان خارج و سود حاصل از
فروش و فرآوری محصول نصیب دالالن و واسطهها خواهد شد.
استان کرمان به واسطه دارا بودن  ۵میلیارد و  ۸۰۰میلیون تن ذخایر معدنی ،به بهشت معادن
معروف است .تا تیرماه  ۹۸و طبق آخرین آمار موجود بیش از  ۴۵۰پروانه بهره برداری از معادن
دراستان صادر و اکنون هزاران نفر دراین بخش مشغول فعالیت هستند.
هشتاد درصد مواد معدنی استان کرمان خام فروخته می شود
مجید پویان معاون معدنی سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان کرمان در این خصوص گفت:
دراستان کرمان اکنون ذخایرمعدنی  ۴و نیم میلیارد تن است که ممکن است با اکتشاف جدید
درعرصههای معدنی این میزان تا  ۶و  ۸دهم میلیارد تن افزایش یابد.
پویان بیان داشت :اکنون تولیدات سالیانه مواد معدنی در استان کرمان ۱۰۰میلیون تن است که
کل مواد معدنی قریب  ۸۰درصد به صورت خام صادرمی شود.
معاونت معدنی سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان کرمان بیان داشت :درحال حاضر در بخش
معادن استان  ۲۲نفر مشغول فعالیت هستند و برای توسعه صادرات و ایجاد اشتغال بیشتر باید
صنایع تبدیلی دراستان راه اندازی شود.
فروش محصوالت کشاورزی دردی دیگر برتن رنجور کرمان
یکی دیگر از ظرفیتهای مهم و حیاتی و به گونهای میشود گفت استراتژیک ،ظرفیتهای
کشاورزی است.استان کرمان در دو بخش شمالی و جنوبی از پتانسیل خوبی برای تولید
محصوالت مختلف برخوردار است و بیشتر بازارهای داخل و خارج و کشورهای عربی در فصول
مختلف برداشت همیشه از این محصوالت پر است.رئیس سازمان جهاد کشاورزی شمال کرمان
گفت :در استان کرمان بیش از ۳۰۰هزارهکتار سطح زیر کشت باغات وجود دارد که از این میزان
بیش ا ز یک میلیون تن انواع محصوالت برداشت میشود.سعیدی افزود :همچنین سطح زیر
کشت مزارع استان ،حدودا  ۲۸۰هزار هکتار است که در این سطح میزان  ۴۸۰هزارتن انواع
محصوالت از جمله؛ گندم ،جو ،ذرت ،گل محمدی ،ترخون ،هندوانه ،سیب زمینی ،گوجه فرنگی،
حنا ،کنجدو .تولید میشود.او بیان داشت:دراستان چهار فصل کرمان ،عالوه بر تولیداتی باغی و
زراعی ،گلخانهها هم از ظرفیت خوب تولید برخوردارند و سالیانه ازسطح  ۳۰هزار هکتار گلخانه
در شمال و جنوب ،بیش از  ۴۵۰تن محصول جالیزی و گلخانهای تولید و در فصول مختلف نیاز
بازار را تامین میکند.اما یکی ازعمده مشکالتی که هر ساله و همواره برای کشاورزان جنوب و
شمال مشکالتی را ایجاد میکند نبود صنایع تبدیلی و فرآوری و مدیریت استفاده صحیح از این
محصوالت است.مشکلی که همیشه در فصل برداشت به ویژه درجنوب کرمان کشاورزان را با
ضرر مواجه  و مشکالت زیادی را برای فصل برداشت ایجاد میکند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی شمال کرمان گفت :محصوالت کشاورزی که در کرمان تولید
میشود بدون هیچ گونه فرآوری وارد بازار میشود و سود آن نصیب دالالن است.
سعیدی بیان داشت :تنها امسال درجنوب استان ۱۱هزار هکتار پیاز در دو نوع زرد وسفید کاشته
شد که  ۶۵هزارتن محصول برداشت شده است و در قبال نیاز  ۱۲۰هزار تنی بازار داخلی نیمی از
تقاضای بازار را استان کرمان تولید کرده  ،پس هیچ تولیدی اضافه بر نیاز بازار نداریم .
نبود صنایع تبدیلی تاراج ثروت ها است
با نگاهی به تمامی ظرفیتهای موجود استان کرمان و جمع بندی صحبت کارشناسان میتوان
گفت فرآوری و تولید نهایی محصوالت خام به محصولی تازه و استفاده در صنایع مختلف میتوان
جدا از ایجاد تعرفه های گمرکی ،میتواند نجات بخش تولید و حمایت از تولیدکنندگان باشد.
قادر مدیر کل گمرکات استان کرمان هم یکی از عوامل مهم برای جهش تولید را حذف خام
فروشی عنوان کرد.او افزود :دولت به خاطر جلوگیری از خام فروشی عوارض صادراتی برای مواد
خام معدنی از جمله سنگهای آن ،مرمر ،منگنز در دو سال  ۹۷و  ۹۸تصویب کرد که به عنوان
اهرمهای تعرفهای تعریف شد ،اما بازهم حذف کامل صورت نگرفت.
قادر بیان داشت:میزان تعرفه طی سال گذشته حدود  ۶درصد بوده که در سال  ۹۹هم احتماال
میزان تعرفه بیش از  ۸درصد خواهد شد .مدیر کل گمرکات استان کرمان تصریح کرد :میزان
صادرات مواد معدنی درسال  ۹۸دراستان کرمان در بخش مس بیش از  ۳۱هزارتن به ارزش ۲۵
میلیون دالر ،در بخش سنگ آهن  ۵۷۷هزارتن معادل  ۴۸میلیون دالر ،در بخش سنگ کرم
 ۲۵۰۰تن به ارزش  ۲۷۶هزار دالر ،در بخش سنگهای تزئینی  ۴۳۶تن به ارزش  ۳۰هزار دالر،
در بخش منگنز  ۱۹هزارتن به ارزش  ۱۶میلیون دالر بوده است که اگر این خام فروشی صورت
نمیگرفت ارزشی دوبرابر شرایط فعلی خام فروشی نصیب تولید کنندگان میشد.
او بیان داشت :میزان صادرات انجام شده دراستان کرمان ،نسبت به تولیدات ناچیز بوده است و
دولت برای حذف خام فروشی تعرفه صادرات را گذاشته است که خام فروشی محدودتر شود،
اما همچنان این امر ادامه دارد و تنها راه موثر برای حذف کامل فرآوری تولیدات است .حاال
استان کرمان با همه ظرفیتهای خوب و مناسبی که در زمینههای مختلف به ویژه کشاورزی و
صنعت دارد میطلبد مسئولین و متولیان این دو بخش ویژه واقتصادی دراستان کرمان در کنار
تولید محصوالت مختلف و خام مراکز وابسته فرآوری را هم ایجاد نمایند تا بتوان از خام فروشی
محصوالت جلوگیری و ارزش افزوده حاصل از فروش و صادرات نصیب تولید کننده اصلی در
استان شود تا دالالنی که برای تولید هیچ زحمتی را متحمل نشده اند و هر روز جیب هایشان
پرتر می شود.

ساندویچژامبون
کتاب ساندویچ ژامبون ،داستان بلند و جذابی است سرشار
از طنز اما در پس طنز ،آثار چارلز بوکوفسکی به دغدغهها و
دردهای جوامع صنعتی و مدرنی میپردازد که به مرور زمان
از روابط انسانی ،عشق و عاطفه ،مهرورزی و انسانیت تهی
میشوند و روابط مکانیکی ،سودجویی و باال رفتن از مراتب
اجتماعیبههرقیمتیجایگزینروابطانسانیمیشود.
رمان ساندویچ ژامبون( )Ham On Rayیک شبه اتوبیوگرافی
است عدهای معتقدند بوکوفسکی با این عنوان به زندگی
خودش اشاره دارد که مانند تکه گوشتی میان دو نان گیر
افتاده .در واقع این کتاب طنزی سیاه و تلخ است که در پس
ظاهر خندهدارخود میتواند اشک به چشم خواننده بیاورد.
در این اثر شاهد سرنوشت پسر بچهای میباشیم که داخل
محلههای فقیرنشین و تهیدست شهر دوران بحرانهای
اقتصادی و جنگ با سختیها درگیر خواهد بود .پدر و مادرش
دلشان میخواهد که او بهجایی برسد ،پدرش میخواهد او
مهندسشودولیهیچزمانرفتارخوبیبااونداشتهاند.پدرش
بهطورمرتبوپشتسرهمکتکشمیزند.
این پسر که هنری چیناسکی نام دارد (نامی که بوکوفسکی
برایخودشدرکتابهابرگزیدهاست).تالشمینمایدبزرگ
و خشن شود و اعتبار کسب کند .داخل مدرسه به سبب قیافه
زشت و جوشهای ناجورش شانس بسیاری نداشته و درس
نمیخواند.
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سـازمان بهداشت جهانی هشـدار داد ،برنامه اسپری کردن مواد ضدعفونیکننده
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فاصله اجتماعی در وســط زمین فوتبال؛ شــادی پس از گل بازیکنان تیم
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صنایع

آوای محلی

نماز عید فطر در مصلی ها برگزار نمی شود.

آبشار بنگان

آبشار زیبای بنگان در روستایی در نزدیکی
شهر بافت به نام بنگان که از جاده بافت-
بزنجان  است.

مینا کاری

میناکاری ،میناگری یا میناسازی هنری است
که سابقهای در حدود پنج هزار سال دارد و از
صنایع دستی محسوب میشود.

در توییتر چه میگویند؟

ی روزُن پرخطر جایی نرفتم
و حتی ُم سفر جایی نرفتم

ُ
پزشکن خونه نشتم
بدستور
برا سیزده بدر جایی نرفتم
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دل مو بوده َعشو ایکِ ر َکک
ِ

بَی تو بوده ُخو َگنو ایکِ ر َکک
تو ولی دوست نداری بی مو
َکدِ پِنجی تو بگو ایکِ ر َکک
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خدا دونه دلُم تنگن فالنی
تمام کا ُرون ُم لنگن فالنی
ِ
پای بخاری
اَسوزُم روز و شو ِ

ِ
دوت سیخ َسنگِ ن فالنی
ندیمم
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سالگشت

در سال گذشته در چنین روزی کاغذ وطن

خبر احداث بزرگترین موزه
منطقه ای در جنوب را اعالم کرد.

