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مدیرکل میراث فرهنگی خبر داد

فصل جدید همکاری کرمان با پژوهشگاه 
میراث فرهنگی کشور آغاز شد
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انتقال سهام عدالت 
ممنوع است

444  بیمار مبتال به کرونا 
در استان درمان شدند

اجرای طرح توسعه 
مسیر دوچرخه سواری 

در کرمان
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نمی شود
رهبرانقالبدرآخرینجمعهماه

رمضانسخنرانیمیکند

بازگشایی اماکن 
زیارتی به بعد از 

عید فطر موکول شد

بنابهاعالمشورای
هماهنگیتبلیغات

اسالمی،امسالهیچبرنامهایتحتعنوان
روزقدسدرهیچنقطهازکشوربرگزارنمی
شــود،امارهبرمعظمانقالبدرآخرین
جمعهازماهمبارکرمضانساعت۱۲:۰۰

بهصورتزندهبامردمسخنمیگوید.

بهگفتــهسرپرســتمعاونت
حملونقلشــهرداریکرمان،

شهرداریمنطقهسهشهربرایاجرایاینطرحپیش
قدمشدهاست
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هجوم   ملخ های صحرایی
 به تاالب جازموریان

2

مدیرکلاقتصادیوداراییکرمانبااشــاره
بهاینكه۲میلیونو۱۶۰هزارنفردراستان

کرمانمشمولسهامعدالتهستند،گفت:انتقالسهامعدالتبه
هرشكلیممنوعاستوآزادســازیاینسهامدردستورکاردولت

قراردارد.

در۲۴ساعتگذشته۱۷موردابتالبهکووید۱۹
دراســتانشناساییشدهاســتوبدینترتیب

شمارکلمبتالیاناستانبه۱۱5۷نفررسید.مواردجدیدبهتفكیکحوزه
دانشگاههایعلومپزشكیاستان:حوزهعلومپزشكیکرمان:۱۲نفر،حوزه
علومپزشكیسیرجان:۴نفر،حوزهعلومپزشكیبم:۱وموردفوتیجدیدی

ثبتنشدهوتعدادجانباختگاندراستانهمان۶۳نفراست.

صفحه2 را 
بخوانید

صفحه2 را 
بخوانید

فصل جدید همکاری کرمان با پژوهشگاه 
میراث فرهنگی کشور آغاز شد

طرح زوج و فرد در مراکز تعویض پالک کرمان لغو شد

مدیرکلمیراثفرهنگیوصنایعدستی
استانکرمانگفت:فصلجدیدیاز
همكاریهایپژوهشیاینادارهکلبا
پژوهشگاهمیراثفرهنگیوگردشگری
کشورآغازمیشود.آغازفصلجدیدیاز
همكاریباپژوهشگاهمیراثفرهنگی
کشوربهگزارشخبرنگارگروهاستان
هایباشگاهخبرنگارانجوانازکرمان،
فریدونفعالیمدیرکلمیراثفرهنگی،
گردشگریوصنایعدستیاستان
کرماناظهارداشت:پیروتفاهمصورت

گرفتهباپژوهشگاهمیراثفرهنگیو
جاری سال در کشور گردشگری
پژوهشهایگستردهایدرحوزههای
مختلفباستانشناسی،مردمشناسی،
هنرهایسنتیوصنایعدستی،زبان
وگویشومرمتآثارتاریخیانجام
سالهای طی افزود: میگیرد.او
گذشتهپژوهشهایارزشمندیدر
حوزههاییادشدهانجامگرفتهکهبا
توجهجدیوزارتمیراثفرهنگی
بهاستانکرماناینپژوهشهادر

سالجاریتكمیلخواهدشد.فعالیبا
اشارهبهاینكهاستانکرمانباگستره
جغرافیاییخودازقابلیتهایفراوانیدر
حوزههایباستانشناسی،مردمشناسیو
گویشبرخورداراست،خاطرنشانکرد:

پژوهشهایمشترکپژوهشگاهمیراث
فرهنگیودانشگاهتوبینگنآلماناز
جملهپژوهشهایارزندهصورتگرفته
درحوزهباستانشناسیجنوبکرمان

استکهبهمدت۶فصلانجامگرفت.

ــیورانندگــی رئیــسپلیــسراهنمای
ــرح ــرایط ــواج ــانازلغ ــتانکرم اس
زوجوفــردشــمارهگذاریدرمراکــز
ــر ــسودفات ــنپلی ــالکای ــضپ تعوی
خدمــاتخودرویــیخبــردادوگفــت:
»همــراهداشــتنوســایلحفاظــت
ــتكش ــک،دس ــرماس ــخصینظی ش
ــان ــخصیدرزم ــودکارش ــیخ وحت
مراجعــهالزامــیاســتوصرفــاًخریدار

وفروشــندهمجازنــدواردمراکــز
شــوند.«بهگــزارشپایــگاهخبــری
پلیــس،ســرهنگیوســفنجفــی
بیــانکــرد:»کلیــهیمراکــزتعویــض
ــی ــاتخودروی ــرخدم ــالکودفات پ
پلیــسراهــوراســتانکرمــاناز
ــر ــدوندرنظ ــاهب ــتم ۲۷اردیبهش
گرفتــنطــرحنوبتبنــدیزوجوفــرد
وبــارعایــتکامــلپروتكلهــای

ــی ــذاریاجتماع ــتیوفاصلهگ بهداش
بــهشــهروندانارائــهیخدمــات
میدهنــد.«ویبــابیــاناینکــه
هماکنــوننوبتدهــیدرمراکــز
تعویــضپــالکبــهحالــتعــادی
ــور ــهمنظ ــزود:»ب ــت،اف ــدهاس درآم
جلوگیــریازشــلوغیوازدحــام
ــهمراکــزتعویــض مراجعهکننــدگانب
پــالکدرصــورتنیــاز،ارائــهی

ــاعت۱۷ ــاس ــزت ــنمراک ــاتای خدم
ــس ــد«.رئیسپلی ــدش ــدخواه تمدی
ــرد: ــهک ــاناضاف ــتانکرم ــوراس راه
»همــراهداشــتنوســایلحفاظــت
ــتكش ــک،دس ــرماس ــخصینظی ش
ــان ــخصیدرزم ــودکارش ــیخ وحت
مراجعــهالزامــیاســتوصرفــاً
خریــداروفروشــندهمجازنــدوارد

مراکــزشــوند«
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درشــرایطیکــهبــهســبب
منطقــه بــودن باتالقــی
جازموریــانمبــارزههوایــیبــا
یــیضــرورت ملخهــایصحرا
داردقســمتیازبانــدفــرودگاه
ســیالبها در گنــج قلعــه
ــزارش ــت.بهگ ــدهاس ــبش تخری
خبرگــزاریتســنیمازقلعــهگنــج،
جلســهســتادمدیــرتبحــران
شهرســتانقلعــهگنــجظهــر
ــا ــهب ــتمقابل ــامحوری ــروزب دی
ــور ــاحض ــیب ــخصحرای ــتمل آف
ــتان ــدارشهرس ــواریفرمان شهس
قلعــهگنــج،سلیمانینســبمدیــر
جهــادکشــاورزیشهرســتان
ر برگــزا مســئوالن دیگــر و
شــد.غالمعباسسلیمانینســب
مدیــرجهادکشــاورزیشهرســتان
قلعــهگنــجدرجلســهســتاد
ــه ــرتبحــرانشهرســتانقلع مدی
ــهورود ــهاینك ــارهب ــااش ــجب گن
ــخصحرایی ــفمل دســتجاتمختل
از۲۶اســفندماهســالگذشــته
زســمتکشــورهایحاشــیه ا
خلیــجفــارس،کشــورپاکســتانو
ــازشــده ــاآغ ــهکشــورم ــانب عم
ــا ــارزهب ــت:مب ــارداش ــتاظه اس
ــز ــینی ــورتمقطع ــهص ــاب ملخه
ــاره ــااش ــدهاســت.ویب ــامش انج
ــی ــهشــرایطمناســبآبوهوای ب
جهــتتكثیــرملــخدرتــاالب

جازموریــانوریگزارهــایحاشــیه
وایــل زا ا تــاالببیــانکــرد:
اردیبهشــتمــاهکارمبــارزهبــا
پــورهملــخبــاخودروهــایulvدار
وهمچنیــنسمپاشــیهایســنتی
باهمــكاریتعــدادیازکشــاورزان
درحــالانجــاماســت.مدیرجهــاد
قلعــه شهرســتان کشــاورزی
ــكالت ــهمش ــاناینك ــابی ــجب گن
عدیــدهایدرتــاالبجازموریــانو
ــا ــارزهب ــاالبجهــتمب حاشــیهت
ــت: ــودداردگف ــاوج ــنملخه ای
بلــهبــامخلخهــای بــرایمقا
صحرایــیدرایــنمنطقــهنیــاز
ــا ــت.ویب ــیاس ــارزههوای ــهمب ب
ــز ــرودگاهنی ــدف ــهبان ــواناینك عن
توســطســیلآســیبدیــدهاســت
ــد ــاترمیــمبان ــاب ــمت ومــامنتظری
ــیرا ــارزههوای ــرودگاهســریعامب ف
ــداد ــرد:تع ــحک ــمتصری ــازکنی آغ
ــیار ــابس ــکدارم ــایکم خودروه
محــدودهستند.سلیمانینســب
ــب ــتنامناس ــهوضعی ــارهب ــااش ب
خودروهــابــرایمبــارزهبــاملخهــا
گفــت:خودروهــایمــاطــوری
ــارزه ــرایمب ــحب ــهصب ــتندک هس
ــهدلیــل ــموبعــدازظهــرب میروی
ــاز ــانی ــودنخودروه ــتهلکب مس
ــه ــیک ــدوازادارات ــردارن ــهتعمی ب
داریخــودروشاســیبلندهســتند
درخواســتداریــمتــابــامــاجهــت

مبــارزهبــاملخهــاهمــكاری
داشــتهباشــند.ویبــاعنــوان
اینكــهمــابایــددرســطح5۰هــزار
هكتــارازتــاالبجازمویــانکار
مبــارزهبــاملخهــایصحرایــی
راانجــامدهیــمافــزود:درحــال
ــی ــادرمناطق ــارزاتم ــرمب حاض
ــان، ــوالنزه ــتاهایس ــرروس نظی
ــاالب ــیهت ــیو...درحاش چهاردول
جازموریــانوبخــشچــاهدادخــدا
ــاد درحــالانجــاماســت.مدیرجه
قلعــه شهرســتان کشــاورزی
ــیه ــهدرحاش ــاناینك ــابی ــجب گن
روســتاهانیــازبــهکمــکدهیــاران
داریــمادامــهداد:درصــورت
کمــکدهیــارانمیتوانیــمدر
مرکــزجازموریــانکارمبــارزهرا
انجــامدهیــمتــادرگیــریمبــارزه
ــود.ویاز ــرش ــتانکمت درشهرس
جملــهمشــكالتدیگــرمبــارزهبــا
ــای ــودتپهه ــیراوج ــخصحرای مل
شــنیدرحاشــیهجازموریــانو
باتالقــیبــودنتــاالبجازموریــان
ــر ــالحاض ــت:درح ــتوگف دانس
درســطحقریــببــه۱۰هــزار
هكتــارمــابــاملــخمبــارزهکردیــم.
ــه ــواناینك ــاعن ــبب سلیمانینس
ــنی ــایش ــودتپهه ــاج مشــكلم
بــهطــول5۰کیلومتــراســت
ــز ــاننی ــزجازموری ــزود:درمرک اف
بــهدلیــلباتالقــیبــودنقــادربــه
مبــارزهزمینــینیســتیمونیــازبــه
ــاز ــهنی ــمک ــیداری ــارزههوای مب
بــهترمیــمفــرودگاهرابیشــتر
شهســواری میکند.مهــدی
ــج ــهگن ــتانقلع ــدارشهرس فرمان
ــه ــارهب ــااش ــهب ــنجلس ــزدرای نی
ــرودگاه ــدف ــیازبان ــببخش تخری
ــیالب ــطس ــتانتوس ــنشهرس ای
ــارداشــت:ادارهراهــداریباید اظه
ــهترمیــم دراســرعوقــتنســبتب
فــرودگاهاقدامــاتالزمراانجــام
دهــد.ویادامــهداد:دهیارانــی
کــهروستاهایشــاندرحاشــیه
تــاالبجازموریــاناســتوملخهــا
درحــالنزدیــکشــدنبــه
ــاد ــاجه ــتندب ــانهس روستاهایش
ــا ــارزهب ــهمب ــبتب ــاورزینس کش
ــته ــكاریداش ــیهم ــخصحرای مل

باشــند.

جانشینفرماندهانتظاميمنوجانگفت:
مامورانایستگاهبازرسيشهید"شعباني"از
یکدستگاهخودرویسواری۱۲8دستگاه
ازمدلهايخارجيگوشیتلفنهمراه
قاچاقراکشفکردند.سرهنگ"منوچهر
بازرسي ایستگاه ماموران نوري"گفت:
شهید"شعباني"شهرستانمنوجانحین
کنترلخودروهايعبوريمحوراصلي
بندرعباس-کهنوجبهیکدستگاهخودروی
پرایدمشكوکوآنرامتوقفکردند.وی
افزود:دربازرسیازاینخودرو۱۲8دستگاه
گوشیتلفنهمراهازانواعمدلهايخارجي
وقاچاقبهارزش۷میلیاردریالکشف
شد.جانشینفرماندهيانتظاميمنوجان
تصریحکرد:دربازرسيازاینخودرو5۶
اسكناسافغانينیزکشفوبراساسنظر
کارشناسان،ارزشتقریبياینپولهامعادل
۱5۰میلیونریالپولایرانيبرآوردشدندکه
دراینرابطه۲نفردستگیروپسازتشكیل

پروندهتحویلمراجعقضایيشدند.

صنـدوقبازنشسـتگیکشـوریبـاصـدور
از بهرهمنـدی چگونگـی اطالعیـهای
تسـهیالت۱۰میلیونریالیبازنشسـتگان
کشوریرابرایسـرمایهگذاریدرصندوق
ETF(تشـریحکرد.پـساز مالـییكـم)
انتشـارخبـرارائـهتسـهیالت۱۰میلیـون
ریالیتوسـطصندوقبازنشستگیکشوری
بـرایخریـدسـهامصنـدوقمالـییكـم
سـواالتیمطـرحشـدکـهدراینفوگرافیک
زیـرتـالششـدهتـابـهبخشـیازایـن
سـواالتپاسـخدادهشـود.اینتسـهیالت
بـهصـورتقرضالحسـنهوبـااقسـاط۱۲
ماهـهازطریـقثبـتنـامآنالیندرسـایت 
cspf.ir بـهعالقهمنـدانسـرمایهگذاری
درصنـدوقمالییكـمارائهمیشـود.مهلت
اسـتفادهازاینتسـهیالتتاروزسهشـنبه
۳۰اردیبهشـتماهاسـت.درصندوقمالی
یكـمبخشـیازسـهامدولـتدربانکهای
صادرات،ملـتوتجارتودوشـرکتبیمه
البـرزوخوداتكایـیامیـنبـهعمـوممردم
واگذارمیشـود.همچنیناینسـبدسـهام
پـسازدومـاهقابلیـتانتقـالبـهغیـرو

فـروشرادارد.

کشف 128دستگاه 
گوشي تلفن همراه 
قاچاق در منوجان

راهنمای بازنشستگان  
برای استفاده 

از تسهیالت خرید 
ETF فراخوان مناقصـهسهام

نوبت دوم

مناقصه گزار

اداره کل راه و شهرسازی استان کرماننام
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}1303016195{ احداث باند دوم محور 
کرمان- بافت)قطعه 5 الف( حدفاصل 
روستای یاس چمن تا کیسکان به طول 

8کیلومتر شهرستان بافت 

1095
بر اساس آیین 
نامه تضمین 

معامالت دولتی 
8/500/000/000285/110/219/119

 فهرست بهای تجمیع 
شده راه، باند فرودگاه 
و زیرسازی راه آهن 

1399

دریافت اسناد
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت حداقل یک هفتهمهلت

تحویل
 پیشنهاد ها

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل
از آخرین روز مهلت دریافت اسناد، به مدت حداقل دو هفتهمهلت

گشایش 
پیشنهاد ها

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل
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راه اندازی مراکز مثبت زندگی 
در کرمان

مدیرکلبهزیستیاستانکرمانازراهاندازیمراکزمثبتزندگیدر
کرمانخبرداد.مراکزمثبتزندگیبهمنظورسازماندهیوبهرهمندی
ازظرفیتهایمردمیدرقالبشبكهایازمراکزغیردولتیکهامكان
ارائهخدماتسهلوسریعبهافرادمختلفجامعهراداشتهباشند؛دائر
میشوند.بهگزارشروابطعمومیبهزیستیاستانکرمان،عباس
صادقزادهمدیرکلدرگفتوگوباواحدخبرروابطعمومیبهزیستی
اســتانکرمانازراهاندازیمراکزمثبتزندگیخبردادوگفت:به
استنادبندی۴ماده۲۶قانونبخشیازمقررارتمالیدولتدستور
العملمراکزخدماتبهزیستیمثبتزندگیدرسازمانبهزیستی
کشورتنظیموبهاستانهابرایاجراابالغشدهاست.ویمهمتری
هدفازتاسیسوراهاندازیمراکزمثبتزندگیراارائهخدماتسهل
وسریعبهافرادمختلفجامعهعنوانکردواظهارداشت:گسترشو
فراگیریخدماتسازمانازدیگراهدافتاسیساینمراکزاستکه
درصورتراهاندازیمراکزمثبتزندگیبسیاریازهزینههایکاهش
یافتهوامكانتوزیععادالنهخدماتبیشترفراهممیشود.صادقزاده
بابیاناینكهدرحالحاضربیشازیکهــزارمرکزدرقالبروزانه،
شبانهروزی،آموزشی،حمایتیومراقبتیتحتنظارتبهزیستی
دراستانکرمانفعالمیباشد؛اظهارداشت:مناطقموردنیازبهراه
اندازیمراکزمثبتزندگیجانماییشدهومتقاضیانمیتوانندبرای
دریافتمجوزبهصورتالكترونیكیدرسامانهثبتنامکنند.مدیرکل
بهزیستیاستانبابیاناینكهسامانهمراکزخدماتبهزیستی"مثبت
زندگی" بهنشانیhttp://center.behzisti.ir آمادهثبت
درخواستمتقاضیاناست؛افزود:متقاضیاناز۲۲اردیبهشتماه
بهمدت۱5روزفرصتدارندتابامراجعهبهسامانهدرخواستخودرا

الكترونیكیثبتکنند.

شـیوعویـروسکرونـاوتحریمها
طـیماههـاوسـالهایگذشـتهکرونا

چالشهـایبسـیاریدرمسـیر
صادراتمحصـوالتتولیـدیدرکرمـانایجاد
کـردهکهتاثیـرآنبراقتصـاد،تولیدومعیشـت
مـردمایناسـتانبـهوضوحمشـاهدهمیشـود
لذابـاشناسـاییمشـكالتوتالشدرراسـتای
رفـعآنمیتـوانوضعیـتاقتصـادیکشـورو
اسـتانرادرابعادمختلفبهبودبخشید.تحمیل
مجددتحریمهـایظالمانهبرایـرانباکاالهای
نفتـیآغازشـدوهموارهدشـمنهـایخارجی
سـعیدربهصفررسـاندنسـهمصادراتنفتی
ایرانداشـتندکهدرچنینشـرایطیمسئوالن
ودولتمـردانبیشازگذشـتهتوسـعهصادرات
غیـرنفتـیرادردسـتورکارخـودقـراردادهاند
زیـراتوسـعهایـننـوعصـادراتعـالوهبـر
جلوگیـریازخـامفـروش،نقشـیمسـتقیمبر
توسـعهتولیدوهمچنینتولیدناخالصداخلی
کشوردارد.توسعهتولیدوصادراتکاالهایغیر
نفتیموجببـهدسـتآوردنبازارهـایجدید
بـرایفـروشکاالهـایسـاختداخـلوجـان
گرفتنصنایع،معـادنوکشـاورزیودرنتیجه
اشـتغالزایی،جهـشتولیـدوبهبـودوضـع
معیشـتیمردممیشـود،بـهگونـهایکـهراه
رسـیدنبهاهـدافتوسـعهاقتصـادیکشـوراز
مسـیرتوسـعهصـادراتغیرنفتـیمـیگـذرد.
اسـتانکرماننیزبـا5۶نوعمحصـولصادراتی
ازجملـهپسـته،خرمـا،فـوالد،مـسوصنایـع
دسـتیهرسـالهسـهمیعمدهازصـادراتغیر
نفتیکشـوررادراختیـارداردکهطـیماههای
گذشـتهصادراتایـنمحصوالتبـهعلتهای
مختلفیازجملهبسـتنمرزها،فقـدانمقررات
برایمحصوالتآسـیبدیدهازکرونا،مشكالت
ارزیوبانكی،عوارضصادراتی،فقدانمدیریت
واحـدوکنسرسـیومصادراتـی،معطـلمانـدن
طـرحهـایایـنبـاچالـشهـایجـدیروبرو
شـدهکهاینچالشهاسـهمصادراتاسـتانرا
کاهـشدادهاسـت.باشناسـایینقـاطضعـفو
علـتهـایکاهـشصـادراتاسـتانکرمـانو
تـالشدرراسـتایرفعآنهامـیتـوانازچالش
هـایفـرارویجهـشتولیـدازجملهانباشـت
محصـوالتتولیـدیوفقـدانبـازارفـروشو
بیـكاریبسـیاریازمـردمدراسـتانپهنـاور

کرمانجلوگیریکرد.

فقدان مقررات موجب انباشت 
محصوالت صادراتی کرمان شد

رئیـساتـاقبازرگانـی،صنایـع،معـادنو
کشـاورزیاسـتانکرمانگفت:تنظیمنبودنو
وضعمقرراتبرایمحصوالتصادراتیآسـیب
دیدهازکرونا،موجبانباشـتمحصـولخرماو
پیازدرایناسـتانشـدکـهبایدبهاینمشـكل
پرداختـهورفـعشود.سـیدمهدیطبیـبزاده
افزود:درصورتـیکـه۷۶میلیاردتومـانیارانه
کارمزدبرایبخشکشـاورزیپرداختشـودبه
رفـعمشـكالتتولیـددرکشـاورزانکمکمی
شـود.ویاظهارداشـت:اثراتکرونـابروضعیت
اقتصادیومحصـوالتصادراتیاسـتانکرمان
بسـیارعمیـقارزیابیمـیشـودوجبـراناین
خسـارتهادشـواراسـت.رئیساتاقبازرگانی،
صنایـع،معـادنوکشـاورزیاسـتانکرمـان
گفـت:درصورتیکـهفكریبـرایاینمسـائل
ومشـكالتاسـتانکرماننكنیم،درسالهای
آیندهنیزکسـبوکارهایمختلفراتحتتاثیر
قـرارمیدهـد.ویبیـانداشـت:اتـاقبازرگانی
کرمانوبخشخصوصیدرایامشـیوعویروس
کرونـاسـهمخـودرادرکمـککادربـهدرمانی
انجـامدادهوباتوجـهبـهمسـئولیتاجتماعـی
درایـنزمینـهخـوشدرخشـیدهاسـت.وی
تصریـحکـرد:قوانیـنمختلفـیدرسـالهـای
گذشـتهدرراسـتایحمایـتازتولیـدوضـع
کردیـمامـاضـرورتداردکـهنحـوهادارهبنگاه

هـایاقتصـادیدرشـرایطبحرانیجمـعآوری
ومصوبشـود.

عوارض صادراتی تولید خرمای کرمان را 
دچار چالش کرد

رئیسسـازمانصنعت،معدنوتجارتاسـتان
کرمـانگفـت:وضـععـوارضصادراتـیتولید
محصـولخرمـایایـناسـتانرادچـارچالش
کـردهاسـت.مهدیحسـینینژادافـزود:قیمت

خرمـادرسـال۹8بیـشاز۲۲هـزارتومـانو
اکنـونایـننـرخبـهعلـتبرخـیچالشهـااز
جملـهعـوارضصادراتـیبـه۱۶هـزارو5۰۰
تومـانرسـیدهاسـت.ویبـااشـارهبهمتوسـط
مصرفخرمـاکشـور8۰هزارتندرمـاهمبارک
رمضـاناسـتاظهـارداشـت:همچنیـنکرونا
موجـبکاهـشقیمـتمحصـوالتخرمـای
اسـتانکرمـانشـدودرمـاهمبـارکرمضـان
بـازارداخلـیراتامیـنکردیم.رئیـسسـازمان
صنعـت،معـدنوتجارتاسـتانکرمـانگفت:

برنامهریـزیکنیمکهتصمیماتملـیدرحوزه
محصوالتکشـاورزیوخرما،اسـتانکرمانرا
درحـوزهتامیـننیـازداخلـیوصـادراتدچار
چالشنكنـد.ویاظهارداشـت:درحـالرایزنی
برایبحـثتعهدارزیمحصولصادراتیپسـته
هسـتیماماباتوجهبـهچالشهایارزیکشـور
ایـنچالـشبـهراحتـیعملیاتـینمـیشـود.
حسـینینژادبـابیـاناینكهمشـكلمـافقدان

مدیریتواحددرمحصولپسـتهاسـتگفت:از
طریقتهاتـروباتعویـضکاالباکاالمـیتوانیم
پسـتهرابفروشـیموبـهجـایآنتجهیـزاتو
ماشـینآالتشـرکتمسرابامدیریتـیواحد

واردکنیـم.
فقدان کنسرسیوم صادراتی در کرمان

ویاظهارداشت:پیشـنهادمیشودکنسرسیوم
صادراتیسـهواحـدازجملهپسـتهومحصوالت
کشـاورزیجنوبکرماندراسـتانایجادشـود
وصـادراترامدیریـتکنیم.رئیـسسـازمان
صنعت،معـدنوتجـارتاسـتانکرمـانتاکید
کرد:مجموعهایدرموضوعپسـتهورودمیکند
کهصـادراتپسـتهرامدیریـتکند.ویبـابیان
اینكهبرگزارینمایشـگاههاپسازشـیوعکرونا
دچارچالششـدعنوانکرد:۲۲نمایشـگاهرادر
سـایتنمایشـگاهیتعریـفکردیمکهبـاوجود
مشـكلکرونابـادررعایـتپروتكلهـاومصوبه

سـتادملیکرونـااجراییمیشـود.
بستن مرزها مشکل اصلی محصوالت 

صادراتی کرمان است
اسـتاندارکرمـانگفـت:علـتاصلـیانباشـت
محصـوالتکشـاورزیصادراتـیایـناسـتاناز
جملهپسـتهوخرمابسـتهشـدنمرزهااسـتو
درزمینـهتعرفهارزیوپیمانسـپاریمشـكلی
وجودندارد.محمدجوادفدائیافزود:ترانزیتکاال
درمرزهـابامشـكلجابجاییتریلـروکامیونها
روبروهسـتندوبرخـیمرزهـاازچندمـاهپیش

کامالبسـتهشـدهاسـت.

ایرنا-استاندارکرمانبااشارهبهاینكه
برایایجاداشتغالوجهشتولید،کشاورزی

سرمایهگذاریدولتیکافینیست
گفت:باتوجهبهمزیتنسبیکشاورزیدراین
استان،ازسرمایهگذاریبخشخصوصیدربخش

کشاورزیاستقبالمیکنیم.
بهگزارشایرنا،محمدجوادفدائیعصرشنبهدر
نشستبررسیاجرایطرحبزرگکشاورزیدر
منطقهمحرومدهرضادرریگانافزود:سالهای
اخیریكیازمشكالتکشور،دولتواستانها،
توسعهوایجاداشتغالاستوباتوجهبهفقرو
بیكاریکهدربرخیمناطقکشوروبویژهاستان

کرمانداریم؛تولیدوایجاددرآمدضروریاست.
ویسرمایهگذاریراالزمهایجاداشتغالوتولید
دانستوتصریحکرد:مسئوالننظامازابتدادرصدد
بودندکهسرمایهگذاریبرایتولیدواشتغالانجام
شودونكتهمشخصاینكهدولتبهتنهایینمی
تواندسرمایهگذاریراانجامدهدونیازاستاز
سرمایهبخشخصوصیدراینزمینهکمکگرفته
شود.استاندارکرمانبااشارهبهروندسرمایهگذاری
هایانجامشدهدرایناستاناظهارداشت:درزمان
استاندارسابقکرمانتالششدازسرمایهشرکت
هایبزرگبرایسرمایهگذاریوایجاداشتغالدر
مناطقمختلفایناستاناستفادهشودکهشرکت
هواپیماییماهاننیزدراینزمینهسرمایهگذاری

هاییدربافتوشهدادانجامدادهاست.
فدائیبامروریبرسرمایهگذاریشرکتهواپیمایی
ماهاندرطرحهایکشاورزیخرمآبادگفت:

شرکتهواپیماییماهاندرخرمآباددرزمینه
کشاورزیسرمایهگذاریقابلتوجهیبامشارکت
سرمایهگذارانخارجیداشتهوسئوالایناست
چراشرکتماهانکهپایهواساسآندرکرمان
استترجیحمیدهدبجایسرمایهگذاریدر

کرمان،درخرمآبادفعالیتکند؟
ویتصریحکرد:دراستانامكاناتیداریمکهازآن
هادرراهتولیدواشتغالاستفادهنمیشودواجرای
طرحاحراردررودبارجنوبودهرضادرریگان
ازجملهاینظرفیتهااستکهباوجودسرمایه
گذاریدولتیانجامشدهدرآنها،بهرهبرداری

چندانینشدهاست.

استاندارکرمانافزود:برایجلوگیریازهدررفت
سرمایهگذاریصورتگرفتهدرمنطقهدهرضاو
استفادهازامكاناتموجود،ازشرکتهواپیمایی
ماهانبرایسرمایهگذاریبررویطرحاحراردر
منطقهدهرضادعوتشدتادراینمنطقهمحرومبه

ایجاداشتغالبپردازد.

مدیرعاملشرکتهواپیماییماهاننیزبااشارهبه
تحقیقاتصورتگرفتهتوسطاینشرکتبرروی
محصوالتکشاورزیدرایرانگفت:باتحقیقبر
رویسهمحصولاستراتژککشاورزیدرکشور
بهایننتیجهرسیدیمکهبایدبررویسهمحصول
پسته،خرماوگردوکهبازدهیباالی5دالردرهر

کیلومحصولاستسرمایهگذاریکنیم.
حمیدعربنژادافزود:بناداشتیمچهارهزارهكتار
باغخرمادرمنطقهقصرشیرینباهمكاریشرکای
خارجیایجادکنیموبهایننتیجهرسیدیماگر
بخشیازآنرادرصورتفراهمشدنزمینهدر
کرماناجراکنیمبهتولیدواشتغالکمککردهایم
وچهبهترکهاینسرمایهگذاریدرمناطقمحروم

استانانجامشود.
درایننشستمقررشدسازمانجهادکشاورزی
وسازمانمدیریتوبرنامهریزیاستانکرمان
باهمكارینهادهایذیربط،مراحلماده۲۷و
تبصره۱۹برایواگذاریچاهوزمیندرمنطقه
دهرضادرریگانراظرفیکماهبرایاحداث
باغاتکشاورزیخرمایمجولدراینمنطقه

بررسیکند.

موانع توسعه صادرات در کرمان، سد راه جهش تولید

ازسرمایه گذاری در بخش کشاورزی 
استقبال می کنیم

گزارش
ایرنا

حمایت یک خیر ایرانی مقیم 
آمریکا از 1۵۹ یتیم کرمانی

ایسنا/کرمانمدیرکلکمیتهامداداستانکرمانگفت:یکخیر
نیكوکارایرانیمقیــمآمریكادرایامماهمبارکرمضانامســال
حمایت۱5۹یتیمبدونحامیتحتحمایتکمیتهامدادساکن
درشهرستانهایباضریبمحرومیتهشتو۹استانکرمانرا

عهدهدارشد.
"یحییصادقی"درتشــریحاینخبرافزود:اینحامینیكوکار
حمایتتعدادزیادیازفرزندنیتیمتحتحمایتکمیتهامداد
درسراسرکشوررابرعهدهداردوماهیانهمبالغیرابهحسابایتام

تحتتكفلخودواریزمیکند.
ویدرادامهازکمک۱۰میلیونتومانیمجمعخیرانایرانیمقیم
اتریشبهمددجویانمنطقهمحرومزهكلوتازتوابعرودبارجنوب
خبردادوبیانکرد:بااهداءاینمبلغ۱۰۰سبدغذاییخریداریو

بیننیازمندانکپرنشینمنطقهزهكلوتتوزیعشد.
صادقیتصریحکرد:درراستایفرمایشــاترهبرمعظمانقالب
اســالمیمبنیبرکمکهــایمؤمنانهبــهنیازمندانواقشــار
آسیبدیدهازویروسکرونا،۳۰۰سبدکاالبهارزش۳۰میلیون
تومانازابتدایسالجاریتاکنونباکمکمجمعخیرانایرانی
مقیماتریشتهیهوبیــنخانوارهایمددجــوونیازمندبخش

زهكلوتتوزیعشدهاست.
ویبیانکرد:طیاسفندماهســالگذشتهنیز۶۴سبدغذاییبه
ارزششــشمیلیونو۴۰۰هزارتومانتوســطاینانجمنبین

خانوادههایایتامونیازمندتحتحمایتاستانتوزیعشد.

سرپرستمعاونتحملونقلوامورزیربناییشهرداریکرماناز
اجرایطرحتوسعهمسیردوچرخهسواریدرشهرکرمانخبرداد.به
گزارشپایگاهخبری-تحلیلی»شهرفردا«،مهدینیكوییدرجلسه
کارگروهترافیکشهرداریکرمانکهباحضوراعضایاینشوراو
مشاورطرحمسیردوچرخهسواریبرگزارشد،اظهارکرد:شهرداری
منطقهسهشهرکرمانبرایاجرایاینطرحپیشقدمشدهاست.
ویبابیاناینكهدوچرخه،وسیلهنقلیۀپاکمحسوبمیشود،
گفت:شهرداریبرایافزایشتمایلشهروندانبهدوچرخهسواری،
اجرایمسیرهایدوچرخهسواریراکهدرطرحجامعترافیکاستان
دیدهشده،دردستورکاردارد.سرپرستمعاونتحملونقلوامور
زیربناییشهرداریاجرایمسیرهایایمنبرایتردددوچرخهدر
شهرراضروریبرشمردوگفت:برایاستفادهازاینوسیلهنقلیه،
بایدظرفیتهاراافزایشداد.رامینامیرمداح،شهردارمنطقهسه
شهرکرماننیزدراینجلسهبااشارهبهدستورشهردارکرمانبرای
اجرایمسیردوچرخهسواریگفت:مشاورطرحبعدازجانماییو
امكانسنجیاجرایمسیردوچرخهسواریدرمنطقهسه،کارخود
راشروعکردهاست.ویازبررسیمسیرهایعبوریدرمنطقهسهو
انتخابمسیرمناسببراساسوضعیتترافیكیوجمعیتیخبرداد
وگفت:کاربریهایموجوددرمسیر،نوعاستفادهوموارددیگرنیزدر
نظرگرفتهشدهاست.شهردارمنطقهسهکرمانافزود:مسیردرنظر
گرفتهشده،ازخیابانسپهآغازمیشودوباگذرازخیابانفردوسی،
پارکنشاطوکوچهاستانداری،واردخیاباناستادمطهریشدهودر
نهایتبهسمتپارکمطهریمیرود.ویبااشارهبه۱۳خردادماه،
»روزدوچرخهسواری«گفت:درصورترسیدنبهنتیجۀنهاییو

ابالغبهمنطقه،طرحبهسرعتاجرامیشود.

وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشكیگفت:
»بازگشاییاماکنزیارتیومتبرکهبهبعدازعید
سعیدفطرموکولشدکهبهانهایبرایافزایش
حجممسافرتبهسمتشهرهایزیارتینباشدودرشهرهایی
مانندمشهدمقدسبافشارسنگینسفرزائرانروبهرونباشیم.به
گزارشفردایکرمانبهنقلازایرناسراسری،سعیدنمكیروزشنبه
درحاشیهیرونماییازلباسمحافظتیکادردرمانیساختایران
کهدرستادوزارتبهداشتبرگزارشد،افزود:»دراستانهاییمانند
خوزستانشاهدافزایشمواردابتالیقطعیبهکروناهستیم.وی
ادامهداد:»اگرچههمكارانمابهشدتمراقبتمیکنندوامیدواریم
هفتهیآیندهشاهدنزولسیربیماریدراستانخوزستانباشیم.
استانهاییمانندلرستان،چهارمحالوبختیاری،کهگیلویهو
بویراحمدواستانهایهمجوارباخوزستانممكناستدرخطر
شیوعکروناقرارداشتهباشند.نمكیبیانکرد:»اگرمردماوایل
خردادماههمانندماههایگذشتهباماهمراهیکنند،میتوانیم
بهمردمبگوییمکهتیرماهبسیارراحتتریخواهندداشت،امااگر
اینهمراهیوجودنداشتهباشند،نمیدانمچگونهمیتوانتضمین
کردکهروزهایسختتریدرپیشنداشتهباشیم.وزیربهداشت،
درمانوآموزشپزشكیگفت:»امروزدربازیکروناحداقلپنجبه
یکازآمریكاواروپاجلوترهستیمومردمنبایدباتصوراینکهکرونا
تمامشدهبهسمتبیخیالیوعدمتوجهبهاهمیترعایتمسائل
بهداشتیپیشرفتهومارادچارگرفتاریهایتازهکنند«ویادامه
داد:»امروزوضعیتکرونانسبتبهگذشتهمطلوبتراست،اما
هرلحظهممكناستاینویروسدردقیقهی۹۰ازدروازهایکه
ازآنبیخبرهستیمبهماگلبزند؛بنابراینازمردممیخواهیم
همانگونهکهدرشبهایقدروبازگشاییمساجد،پروتكلهای
بهداشتیرارعایتکردند،اینهمراهیرافراموشنكنند«.نمكیدر
موردبرگزاریمراسمراهپیماییروزقدسدرکشورگفت:»امروزدر
نشستستادملیکرونااینموضوعمطرحومقررشدکهدرمناطق
سفیدکهنمازجمعهبارعایتفاصلهوپروتكلهایبهداشتیبرگزار
میشود،مراسمروزقدسبنابرتوصیهیامامراحلمبنیبراعالم
انزجارازاستكبارجهانیبدونراهپیماییوبارعایتفاصلهگذاریو
پروتكلهایبهداشتیانجامشود«ویافزود:»درمناطقیکهقرمز
هستندیاسفیدنیستندمراسمروزقدسبرگزارنمیشود،امادر
تهرانمقررشدبامدیریتسپاهپاسدارانوبسیجبتوانیمدرمسیری
مشخصبهشكلسوارهبااتومبیلیاموتورسیكلتبهصورتنمادین

انزجارخودمانرااعالمکنیم«

کرمان-رئیسپلیسفتااستانکرمانگفت:کاربرانی
کهقصددارندفطریهیاکفارهروزهخودراازطریق
فضایمجازیپرداختکنندمراقبباشند.بهگزارش
خبرگزاریمهربهنقلازپایگاهخبریپلیس،سرهنگامینیادگار
نژادگفت:بانزدیکشدنبهروزهایپایانیماهمبارکرمضان
شاهدراهاندازیکانالوگروههاییدرفضایسایبریهستیمکه
بهشهروندانپیشنهاداتیازقبیلدریافتکمکهایمردمیو
خیرخواهانهوشناساییمستقیمنیازمندانراپیشنهادمیدهددر
حالیکهمجوزهایالزمبرایاینمنظورراندارند.ویافزود:دراین
روشکالهبرداراندرفضایمجازیوشبكههایاجتماعیباانتشار
تصاویریازافرادبیخانمانیاکودکانبیمار،احساساتانسان
دوستانهکاربرانروزهدارراتحریکوبامعرفیدرگاههایجعلی
وتماسوپیامهایارسالیاقدامبهکالهبرداریمیکنند.یادگار
نژادبیانداشت:کاربرانبایدمراقباینفراخوانهاباشند،زیرادر
سالهایگذشتهنیزکالهبردارانباعنوانکمکهایمردمیبه
افرادنیازمند،فعالیتهایمجرمانهایمشابهایراداشتهاند.وی
گفت:کاربرانیکهقصددارندفطریهیاکفارهروزهخودراازطریق
فضایمجازییاتلفنبانکپرداختکنند،میتوانندفطریهیاکفاره
روزهخودراازطریقشرکتهاومؤسساتشناختهشدهدرکشورکه
توسطرسانههایجمعینسبتبهاعالمشمارهحسابهایرسمی
اقداموازواریزفطریهیاکفارهروزهخودبهحسابهاینامعتبرو
شخصیافرادخودداریکنند.یادگارنژادافزود:شهروندانیکه
قصددارندکمکهایخودرابهسازمانهایمعتبرمتولیدریافت
وجوهازطریقدرگاههایاینترنتیمانندتلفنبانک،اینترنتبانکو
سایتپرداختکننددقتداشتهباشندتادردامسایتهایجعلی
موسومبهفیشینگگرفتارنشوند.ویبیانداشت:کاربراندرصورت
مواجهباموارداینچنینیآنراازطریقسایتپلیسفتابهآدرس
Cyberpolice.irبخشمرکزفوریتهایسایبری،لینکثبت
گزارشاتمردمیباکارشناساناینپلیسموضوعرادرمیانبگذارند.

محمـدرضـاشـاهرخیمعـاونآبخیـزداریادارهکلمنابـع
طبیعـیوآبخیـزداریجنـوبکرمـانگفـت:عملیـاتاجرایی
طرحسـنگیمالتیخافكوئیهبـاحجم۶هـزارو۲۰۰مترمكعب
ومسـاحت۴۳۰هكتاربهاتمامرسـید.ویافـزود:اعتبارمصوب
ایـنپـروژه۲۷میلیاردریـالازمحـلاعتباراتصندوقتوسـعه

ملـیسـال۹۷-۹8بود.شـاهرخیکاهـشخطـربـروزسـیالبها،تغذیـهسـفرههایآب
زیرزمینـیوآبدهیقنواتوچشـمهها،پیشـگیریوکاهشاثـراتخشكسـالیوجلوگیری
ازفرسـایشخـاکراازاهـدافاجـرایاینپـروژهعنـوانکرد.مسـاحتمجمـوعحوزههای
آبخیـزجنوبکرمـانسـهمیلیـونو۶۰۰هـزارهكتـاربـودهوعملیـاتاجرایـیطرحهای
حـوزهآبخیـزداریازمحلاعتبـاراتصنـدوقتوسـعهملیبراسـاسیـکبرنامهمـدوندر

حـالانجاماسـت.

طرح آبخیزداری حوزه خافکوئیه جیرفت
 به بهره برداری رسید

نرگسشیخاسدیمســوولمؤسسهقرآنیامیرالمؤمنین
)ع(شهرستانعنبرآبادگفت:نخستینخانهبازیقرآنی
استانودومینخانهبازیقرآنیکشوردرعنبرآباد،باتاسی
والگوبرداریازخانهبازیحرممطهرامامرضا)ع(وحرم
مطهرفاطمهمعصومه)س(باهمكاریادارهکلفرهنگ

وارشــاداســالمیجنوبکرمانوبامجوزونظارتاتحادیهتشكلهایقرآنیکشور
راهاندازیشد.ویاظهارداشت:اینمجموعهبرایاستفادهفرزندانهمهمناطقجنوبی
کرمانراهاندازیشدهاستوفقطبهشهرستانعنبرآبادمحدودنمیشود.شیخاسدی
بیانداشت:اینمجموعهسالهافعالیتچشمگیرآموزشیوتربیتیدرفضایحقیقی
ومجازیداشتهامااززمانشــیوعکروناوتعطیلیمراکزآموزشی،فعالیتدرفضای

مجازیباقوتبیشتریانجاممیشود.

راه اندازی نخستین خانه بازی قرآنی 
استان کرمان در عنبرآباد

عباسسـلطانینژادمعـاونبهرهبـرداریوتوسـعهآب
شـرکتآبوفاضالباسـتانکرمانگفت:باورودسه
حلقهچـاهجدیدبـهمدار،قسـمتیازکمبودآبشـهر
جیرفتجبرانمیشـود.ویدربازدیـدازطرححفاری
وتجهیزسـهحلقهچاهوخـطانتقالاینطـرح،اظهار

داشـت:دراینراسـتایکحلقهچـاه،حفاریشـدهوتاهفتـهآیندهتجهیـزووارد
مدارمیشود.سـلطانینژادتصریـحکـرد:۱۰میلیاردتومـاناعتبارپـروژهحفاری
وتجهیزسـهحلقهچـاهبههمـراهخـطانتقـالتامینشـدهوتـااولتیرماهسـال
جاریاینپـروژهقابـلبهرهبرداریاسـت.ویبیانداشـت:ازعملیـاتلولهگذاری
اینپـروژهسـهکیلومتردیگـرباقـیماندهکـهلولـهآنراتامیـنکردیـمومنتظر

انتخـابپیمانـكارهسـتیموامیدواریمطی۲یاسـهمـاهآیندهانجامشـود.

اضافه شدن سه حلقه چاه به ظرفیت 
آبی جیرفت باازسرگیریرقابتهایلیگآلمان،

بایرن ـ برلین یونیون افسی رقابت
ز ا ۲8اردیبهشتماه، مونیخ،یكشنبه،
ساعت۲۰و۳۰دقیقهبهصورتزنده

روانهیآنتنشبكهسهخواهدشد.بهگزارشایسناسراسری،این
 – 2019 مسابقهازهفتهیبیستوششمرقابتهایلیگآلمان)
2020Bundesliga(استکهدراستادیوم»التنفورستری«شهر
برلینآلمانبرگزارخواهدشد.گزارشگراینبازیمحمدرضااحمدی
استکهبااجرایرضاجاودانیومحمدرضااحمدیرویآنتنشبكه
سهقرارمیگیرد.ایندیداردرقالببرنامه»گزارشورزشی«کهپخش
مسابقاتلیگباشگاهیدرکشورهایاروپایی،لیگقهرماناناروپاو
رقابتهایملیودوستانهخارجیراپوششمیدهد،رویآنتنمیرود.
شبكهورزشهمروزگذشتهدودیدارازرقابتهایبوندسلیگارابرای

عالقمندانفوتبالپخشکرد

بازگشت فوتبال های خارجی 
به آنتن تلویزیون

آخرینآمارازمبتالیانکرونادراستانکرمانمنتشرشد.در۲۴
ساعتگذشته۱۷موردابتالبهکووید۱۹دراستانکرمانشناسایی
شدهاستکهبدینترتیبشمارکلمبتالیاناستانبه۱۱5۷نفر
رسید.مواردجدیدبهتفكیکحوزهدانشگاههایعلومپزشكی
استان:حوزهعلومپزشكیکرمان:۱۲نفر،حوزهعلومپزشكی
سیرجان:۴نفر،حوزهعلومپزشكیبم:۱،ازمواردجدید۷نفرمردو
۱۰نفرشانزنهستند.بنابرآخرینآماردر۲۴ساعتگذشته،مورد
فوتیجدیدیثبتنشدهوتعدادجانباختگاندراستانهمان۶۳
نفراست.تعدادافرادیکهازابتدایاپیدمیموردآزمایشقرارگرفته
اند۹هزارو۶۶5نفراستوهمچنینتاکنون۴۴۴نفردراستانبه

صورتکاملدرمانشدهاند.

444 بیمار مبتال  به کرونا 
در استان درمان شدند

بنابهاعالمشورایهماهنگیتبلیغاتاسالمی،امسالهیچبرنامهای
تحتعنوانروزقدسدرهیچنقطهازکشوربرگزارنخواهدشد.به
گزارشایسنا،دراطالعیهیشورایهماهنگیتبلیغاتاسالمیآمده
استکهامسال،درپیمحدودیتهایناشیازشیوعویروسکرونا،
امكانبرگزاریراهپیماییسراسریروزجهانیقدسوجودندارد.
رهبرمعظمانقالبامادرآخرینجمعهازماهمبارکرمضان)دوم
مصادفبا۲۲می۲۰۲۰میالدی(ساعت۱۲:۰۰)به خرداد۱۳۹۹ـ
وقتتهران(بهصورتزندهبامردمسخنخواهندگفت.اینسخنرانی
بهصورتزندهازشبكههایمختلفرادیوییوتلویزیونیداخلیو
بینالمللیپخشخواهدشد.برپایهیایناطالعیهوبههمینمناسبت،
هیچگونهبرنامهایتحتعنوانمراسمروزقدسدرهیچنقطهایاز

کشوربرگزارنخواهدشد.

مراسم  روز قدس در هیچ  نقطه ای
 از کشور برگزار نمی شود

بازگشایی اماکن زیارتی به بعد 
از عید فطر موکول شد

کالهبرداری سایبری با ترفند 
کمک به نیازمندان

بهداشت 

پلیس
فتا

اجرای طرح توسعه مسیر 
دوچرخه سواری در کرمان

فدائی با مروری بر سرمایه گذاری شرکت هواپیمایی ماهان در طرح های کشاورزی خرم آباد گفت: 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. 

خبرخبرخبر

مســلممروجــیرییــسســازمان
صنعــت،معــدنوتجــارتجنــوب
ــهریورماه ــانش ــاپای ــت:ت ــانگف کرم
ــاردر ــتینب ــراینخس ــاریب ــالج س
تاریــخجنــوبکرمــاندرحــوزهصنایــع
معدنــیپنــجکارخانــهبــزرگبــا
ســرمایهگذاریچهــارهــزارو۳۰۰
میلیــاردریــالواشــتغالمســتقیم۷۱۰
ــه ــد.ویب ــرداریمیرس ــهبهرهب ــرب نف
ــردو ــارهک ــاباش ــهطــالیفاری کارخان
ــهدر ــالک ــرآوریط ــهف ــزود:کارخان اف
ــابقرار ــتانفاری منطقهزهمكانشهرس
دارداکنــوندرمرحلــهتولیــدآزمایشــی
ورفــعموانــعزیســتمحیطیبــودهو
ــرم ــاالنه۱۰۰کیلوگ ــدس ــیتولی توانای
کنســانترهطــالرادارد.ویادامــهداد:
ایــنکارخانــهبــاســرمایهگذاری
یكهــزارمیلیــاردریالــیبــرای۱۰۰
ــتغالزایی ــتقیماش ــورتمس ــهص ــرب نف
کــردهاســت.مروجیتصریــحکــرد:
پــروژهدرحــالاحــداتکارخانــه
خردایِــش»ســنگماهــانســیلیس
ــی ــرفتفیزیك ــاپیش ــرق«ب ــوبش جن
ــت. ــلاس ــالتكمی ــدیدرح 8۰درص
بــرایتكمیــلایــنطــرحبیــشاز
ــت ــازاس ــارنی ــالاعتب ــاردری ۱5۰میلی
کــهتاکنــون۱۱۰میلیــاردریــال
ــان ــهشــدهاســت.ویبی ــرایآنهزین ب
ــن ــردرای ــون۲5نف ــماکن ــت:ه داش
ــهدر ــهکارهســتندک ــروژهمشــغولب پ
ــرو ــرنی ــرداری،۱۰۰نف ــورتبهرهب ص
ــهکار ــغولب ــتقیممش ــورتمس ــهص ب
ــت ــهدول ــرحدرهفت ــنط ــوند.ای میش
ســال۹8کلنگزنــیشــدهاســت.رییس
ســازمانصنعــت،معــدنوتجــارت
جنــوبکرمــاناظهــارداشــت:ظرفیــت
ــس ــیلیسپ ــرآوریس ــرحف ــدط تولی
ازتكمیــلوبهرهبــرداری،ســاالنه۱5

ــت. ــناس ــزارتُ ه

خرید بیش از 2۰۰ 
هزارتن گندم استان 

کرمان
مدیرکلغلهاستانکرمانگفت:
بیش امسال شود می بینی پیش
ز ا تولیدی رتنگندم ۲۰۰هزا از
استانخریداریشود. کشاورزان
استان گروه خبرنگار گزارش به
ز ا جوان خبرنگاران باشگاه های
کرمان،بیگلری،مدیرکلغلهاستان
کرمانپیشازظهرامروزدرنشست
ساماندهیگندموآردونانگفت:با
شروعخریدتضمینیگندمدرجنوب
استانتاکنون۷8هزارتنگندمدر
و ا اینمناطقخریداریشدهاست.
رتنگندم امسال۲۰۰هزا . فزود: ا
مازادبرمصرفکشاورزاناستانبه
صورتتضمینیخریداریخواهدشد
وازاینمیزان۱۱۰هزارتنمربوط
بهجنوبومابقیمربوطبهشمال
استان غله کل است.مدیر استان
قیمتخریدتضمینیهرکیلوگندم
درمرا۲هزارو۷۰۰تومانوهرکیلو
گندممعمولیرا۲هزاروپانصدتومان
اعالمکرد.فداییاستاندارکرمانهم
طرح ینكه ا بیان با نشست دراین
جامعآردوناناستانتهیهشدهاست
گفت:دستگاههایعضواینطرحباید
بهصورتدقیقبهوظایفخوددر
موردتهیهنانسالمبرایمردماقدام
کنند.اوبازدیدهایدورهایوسرزدهاز
نانواییهاوانبارهایآنهاراضروری
دانستوافزود:مردمبااعتمادیکه
بهدستگاههایبهداشتیونظارتی
دارندنانمصرفمیکنندوبایداین
رکرمان استاندا اعتمادبیشترشود.
صدورهرگونهمجوزدرحوزهآردونان
رامنوطبههماهنگیباادارهکلغله
استاندانستواظهارکرد:روندخرید
تضمینیگندمدرجنوباستانبایدبه
گونهایباشدکهکشاورزاناینمناطق
بامشكلحملگندممواجهنباشند.
مدیرکلغلهاستانساماندهیآرد
تولیدیاستانبراساسشاخصهای
جلسه برگزاری  ،۱۰۳ استاندارد
دستگاههای حضور با کارشناسی
آرد سبوس فزایش ا برای متولی
مصرفیاستان،انتقالهرنوعگندماز
استانبهسایراستانهافقطبامجوز
ادارهکلغله،وتخصیصسهمیهآرد
وحمایتازواحدهایبستهبندینان
زمهمترین ا بهداشتیدراستانرا

مصوباتنشستامروزعنوانکرد.

میـانخبرهـایبـدامـاحالآسـمان
خوباسـت.میگویندترسـالیآمده.گزارش

کاشاینخبرتكذیبنشـود.کشاورز
جماعتبههمیندلبسـتهاست.چشـمبهآسمان
داردودلـشبهمراتعسـبزخوشاسـت.انـگارقرار
اسـتگرهمشـكالتبـهدسـتتقدیرگـرعالـمباز
شـود.گرهکـوریکـهسالهاسـتبـهدسـتهیچ
مدیـریدرهیـچدولتـیبازنشـدهاسـت.کـمآبی
بحـرانخاورمیانـهاسـت.درجنـوبکرمـانامـا
آفریقایـیبـهپـاکـردهخشكسـالی.اقتصـادهفت
شهرسـتانجنوبـیدرگـروآباسـت.بـارانکـه
میبارداشـککشـاورزازسرشـوقجاریمیشود.
اشکمهمانهمیشـگیگونههایاهالیآبوخاک
اسـت.روزیازسـرشـادیوزمانـیبـهسـبب
نامالیمات.اهالیروسـتایبـابدرازونمـچازتوابع
ساردوییهدرخواسـتذخیرهبیشـترآبرودفصلی
ایـنروسـتارابـرایگـذرازخشكسـالیتابسـتان
دارند.حـدودیکماهدیگرتاتابسـتانفاصلهاسـت
،تابسـتاندرجنـوببـاخشكسـالیتـواماسـت.
هشـداردادهشـدهکـهمصـرفآببهدلیلشـیوع
کرونـابـاالرفتـهاسـتازطرفـیحجمبـارشهای

فصلینیزبیشازگذشتهاست.
اماآیااینچیزیراتغییرمیدهد؟

ضرورت طرح های استفاده بهینه از سیالب 
و روان آب ها 

تهیهواجـرایطرحهایاسـتفادهبهینهازسـیالب
وروانآبهـابهویـژهدرمناطقیکهباخشكسـالی
روبروهسـتندضروریاست.سـاالنهبخشاعظمی
ازایـنروانآبهـادرکشـورهدرمـیرودوبخش
کمیمهارمیشـود.بارشهاوسـیالبهـایاخیر
درمقابلخشكسـالیهاییکهدرتابسـتانگریبان
مردمـانجنـوبرامـیفشـاردنشـانمیدهد،که
بایدبیشازگذشـتهبهفكـرجمعآوریواسـتفاده
بهینـهازایـنظرفیـتبـرایمواقـعرویارویـیبـا
خشكسـالیباشـیم.روانآبهـایسـطحیمنابع
آبـیمهمـیهسـتند،اسـتفادهازآنضـروریبـه
شـمارمـیرود.اهالـیروسـتایبـابدرازونمچدر

شـهرسـاردوئیهنیزازاینقاعدهمسـتثنانیسـتند.
اینروسـتاازنعمتیکرودفصلیپـرآببرخوردار
اسـت،کهبهدلیلبارشهایفصلپاییزوزمسـتان
حجمایـنرودچنـدبرابرمیشـود.بهگفتـهاهالی
اینروسـتاباوجوداینحجـمزیـادآب،ماننددیگر
مناطـقشهرسـتانسـاردوییهایـنحجـمآبدر
تابسـتانبـهدادمردمـانایـنمنطقهنمیرسـدو
درطولسـهماههایـنفصلباخشكسـالیدسـت
وپنجـهنرممیکننـد.دهیارروسـتایبـابدرازدر
گفتگـوبـاکاغذوطـناینگونـهگفـت:رودیکـهاز
میانروسـتامیگـذردحجـمآبزیـادیدارد،این
حجمآببـهانـدازهایاسـتکـهتوانایـیظرفیت
آبرسانیبهکلشهرسـاردوییهرادارد،امامتاسفانه
درخصوصمهاربخشـیازآبایـنرودهیچکاری
صـورتنگرفتـهاسـت.ودرتابسـتانماننـدبقیـه
روسـتاهایسـاردوییهاهالیاینروسـتادردورنج

خشكسـالیرابـرگردهمیکشـند.
مردم روستا باب دراز، آب آشامیدنی ندارند 
عبدالـهسـرمایهافزود:مـردمایـنروسـتاازنعمت
آبآشـامیدنیبرخـوردارنیسـتند،تقاضـایمـااز
مسـووالنمربوطـهماننـدآبمنطقـهای،منابـع
طبیعـیوجهـادکشـاورزیایـناسـت،فكریبـه
حـالمردمانایـنمنطقـهکنندبـاالیروبیسـیل
بندقبلـیدرجهتافزایـشحجمآبذخیرهشـده
ویـااحداثسـیلبنددیگربـررویهمیـنرودآب
بیشـتریدراختیـارمـردمبـرایگذرانـدنفصـل
سختتابسـتانقرارگیرد.معاونتآبخیزداریاداره
کلمنابعطبیعیجنوبکرمـاندرخصوصامكان
الیروبیسـیلبنـدبهعنواندرخواسـتمـردمباب
درازونمـچگفـت:الیروبـیسـیلبندهـایاحداث
شـده،هزینـهزیـادینیـازداردودرایـنخصوص
نیـزهیچگونهاعتبـاریدرنظرگرفتهنشـدهاسـت.
البتهایـنمـوردازوظایـفمنابـعطبیعینیسـت.
محمدرضاشـاهرخیبیانداشـت:موقعیتمنطقه
روسـتاییبابدرازونمچازلحاظجغرافیاییاجازه
نمیدهدتاسـیلبنـدجدیداحـداثکنیمامـادر
روسـتایآخـورککـهباالدسـتایـنروسـتاقرار
دارد،احـداثسـازهرسـوبگیـردرحالبررسـی
توسـطکارشناسـانمنابعطبیعیاست.شـاهرخی
بیانداشـت:سـیلبنـددرجهـتکنترلرسـوب،

کنترلسـیالبوتقویتآبهایزیرزمینیاحداث
مـیشـودکـهدربعضـیازایـنسـیلبندهـاهـر
سـههـدفدنبـالشـدهودربعضـیازپـروژههـا
ماننـدسـیلبندهـایاحـداثشـدهدرباالیسـد
جیرفـت،فقـطبـاهـدفکنتـرلرسـوبسـاخته
مـیشـوندتـابتـوانازحداکثـرظرفیتسـدبهره
بـرد.معاونـتآبخیـزداریمنابـعطبیعـیجنـوب
کرمـانبـااشـارهبـهایـنکـهدرمناطـقپرشـیب
سـیلبندهازودتررسـوبمیگیرندگفـت:داخل
رسـوباتپشـتسـیلبنـد،خلـلوفـرجموجـود
باعـثذخیـرهآبمیشـودکـهحـدود۳۰تـا۴۰
درصـدظرفیـترسـوباتراآبتشـكیلدادهو
اهالـیمنطقـهمیتوانندازایـنآببرداشـتکنند
ویـااینكـهایـنآبدرجهـتتقویـتسـفرههای

زیرزمینـیاسـتفادهمیشـود.
احداث سیل بند جهت مهار آب و تغذیه 

سفره های زیرزمینی
مدیرامـورآبشهرسـتانجیرفـتنیـزبـهنقـش
مهموحیاتیسـیلبندهااشـارهکردوگفتسـیل
بندهـایاحداثـیجهتمهـارآبوتغذیـهسـفره
هایزیرزمینـیاحداثمـیشـوند.حمیدآذربیگ

تاکیـدکـرد:اهالـیروسـتاهایهمجوارسـیلبند
درصـورتداشـتنحقآبهمـیتوانندمجـوزپمپاژ
آببگیرنـد.ویاظهارداشـت:نگهـداریوالیروبی
سـیلبندهاازوظایفمنابعطبیعیاسـتوناگفته
نمانـدکـهالیروبـیایـنسـیلبنـدهـادرمناطق
کوهسـتانیتقریبـاغیـرممكـناسـت.مدیـرامور
آبشهرسـتانجیرفتیادآورشـد:کشـاورزاندر
جهتاسـتفادهحداکثریازروانآبهایسـطحیبا
مجوزازامـورآبمنطقهایونظـارتوکمکجهاد
کشـاورزیبهاحداثاسـتخراقدامکننـدودرطول
تابسـتانازآبجمـعآوریشـدهدرایناسـتخرها
جهتمصارفکشـاورزیاسـتفادهکنند.بهنظرمی
رسـدمهـارروانآبهایسـطحیبـهدلیلحجم
زیـادآنهادرشـرایطکمآبیکشـورامـریضروری
ومهـماسـتودراینراسـتانمیتواننقـشمنابع
طبیعیدرمهاروکنتـرلاینروانآبهـادرجهت
تقویـتسـفرههـایزیرزمینـینادیـدهگرفـت،و
ناگفتـهنماندطبـقاظهـارنظـرکارشـناسمنابع
طبیعـیکـهدرحـوزهسـاردوییهفقـط۳۰درصـد
ظرفیـتکارهـایمطالعاتیانجامشـدهبـهمرحله
اجرارسـیدهاسـتواینخبـرازطوالنیبـودنراه

میدهـد.

فرصت سوزی در روزهای پربارش
اگرروانآبهامهارنشوندازروزهایپربارشبهاری،چیزیبهجزحسرتبرایکشاورزانروستاهایبابدرازونمچ،باقینمیماند

سمیه خدیشی
خبرنگار/کاغذوطن

مدیرکلآموزشوپرورش
آموزش و 

استانکرمانگفت:پسازپرورش
چندماهتعطیلیمدارسطی
بازدیدانجامشدهحدود۱۶درصدازدانش
آموزانبرایرفعاشكالدرمدارسحضور
داشتند.بهگزارشخبرنگارگروهاستانهای
باشگاهخبرنگارانجوانازکرمان،احمد
اسكندرینسبمدیرکلآموزشوپرورش
استانکرمانامروزدرجلسهشورایآموزش
وپرورشبهریاستاستاندارکرمان،بااشارهبه
تعطیلیمدارسبدیلشیوعویروسکرونا،
گفت:بعدازتعطیلیمدارساز5اسفندماهبه
واسطهاینبیماریمنحوس،ازهمانهفته
ابتداییآموزشدانشآموزانآغازشدهاست.
اوافزود:اینآموزشهاابتدااز۷شبكه
سیماوتابهاکنونبه۲8برنامهرسیده
است.اسكندرینسببااشارهبهاینكهعالوه
برآموزشازطریقرسانه،آموزشازطریق
فضایپیامرسانهایداخلیآموزشرا
ادامهدادیم،عنوانکرد:باتوجهبهتصمیم
گیریوزارتآموزشوپرورشدرخصوصراه
اندازیشبكهآموزشیدانشآموزی)شاد(کار
بسیارمفیدوموثروماندگاریبودکهتوانستیم
باایجاداینمحدودیت،فرصتمناسبی
برایآموزشدانشآموزانازطریقفضاهای

مجازیرادرپیشبگیریم.
اسكندرینسببااشارهبهاینكهمدیران۱۰۰
درصد،معلمان8۹درصدودانشآموزان۶5
درصددراینشبكهآموزشیدانشآموزی
پوششدادهشدهاند،گفت:۳5درصدباقی
ماندهازاینتعداددانشآموزیبدلیلفراهم

نبودنزیرساختهایمناسبازآموزش
مجازیمحرومهستند.اوبابیاناینكهتاکنون
طی۴مرحلهدرسنامهدراختیارایندانش
آموزانمحرومازآموزشازطریقشبكه
شادقرارگرفتهاست،تصریحکرد:آموزش
وپرورشاستان۹۰۰فیلمآموزشیدرحوزه
معاونتمتوسطهتهیهشدهودربیندانش

آموزانتوزیعشدهاست.
مدیرکلآمكزشوپرورشاستانکرمان
درجلسهشورایآموزشوپرورشعنوان
کرد:طیبازدیددیروزازهزارو۶۳۹مدرسه
ازهفتهزارو۷۰۰مدرسه،توسط۶۱۴
ناظردرمدارسبازگشاییشدهپسازچند
ماهتعطیلیبدلیلشیوعبیماریکرونا،۱۶
درصدازدانشآموزانبرایرفعاشكالدر

مدارسحضورداشتهاند.
محمدجوادفداییاستاندارکرمانرئیس

شورایآموزشوپرورشدرایننشستبا
بیانمصوباتتعیینشدهدرایننشست
گفت:۶۰هكتارازاراضیمجموعهرضوان
کهازاراضیآموزشوپرورشاست،دراختیار
دانشگاهفرهنگیانقراربگیردتابااستفاده
ازمنابعملی،دانشگاهفرهنگیانساختهو
مجموعههایپراکنده،یكجاشود.اوبااشاره
بهاینكه۴۲۰ملکوقفیدراختیارآموزش
وپرورشاست،افزود:۳5موردازاینامالک
مربوطبهموقوفهظهیرالدولهومحمودی
استکهمقررشدبامحوریتامامجمعه

تعینتكلیفشود.
فداییبیانداشت:درزمینهساختوبازسازی
آبخوریهای و بهداشتی سرویسهای
مدارسمصوبشدکهازردیفهایاستانی
وملیاستفادهوکارساختوبازسازیانجام

شود.

مدیرکلاقتصــادیوداراییکرمانبااشــاره
بهاینكــهدومیلیونو۱۶۰هزارنفردراســتان
کرمانمشموالنســهامعدالتهستندگفت:
انتقالســهامعدالتبههرشكلیممنوعاست.
بهگزارشخبرگزاریتســنیمازکرمان،حمید
شیخاسدیدرنشســتخبریبااصحابرسانه
استانکرمانبااشارهبهاینكهخصوصیکردن
شــرکتهایدولتییكیازموضوعاتمندرج
دراصل۴۴قانوناساسیاستکهبراساسآن
دولتبایدســهمخودرادرشرکتهایدولتی
کمکنداظهارداشت:باتوجهبهایناصلدولت
نهمتصمیمگرفتتابخشیازسهامشرکتهای
دولتیمعینراباشعارکاهشفقربهبهاقشارکم
درآمدجامعهبدهد.ویبــاعنواناینكهدرحال
حاضرآزادسازیاسنســهامدردستورکارقرار
داردافزود:دراینشــرایطبســیاریازمردمبا
سواالتوابهاماتیدراینزمینهروبهروهستند.
ویبااشارهبهآغازپذیرهنویسیصندوقواسطه
گریمالییكم)ETF(وســواالتیکهدراین
ارتباطوجــودداردگفت:عرضهاینســهامبا
هدفمردمیکردناقتصادوانتفاععامهمردم
ازرشدبازارســرمایهانجامشدهاست.مدیرکل
اموراقتصادیوداراییاســتانکرمــانبابیان
اینكههرفردنمیتواندبیشازدومیلیونتومان
ازاینســهامرادربورسخریداریکندافزود:
کسانیکهدرصندوقواســطهگریمالییكم
پذیرهنویسیکنندامكانپذیرهنویسیدرسایر
صندوقهاراهمدارند.ویباعنــواناینكهدر
کشور۱۹۲صندوقسرمایهگذاریفعالهستند

کهاموراتبازارسرمایهراانجاممیدهندگفت:
پذیرهنویســیدربانکهایعاملازچهاردهم
اردیبهشتآغازشــدهوتا۳۱اردیبهشتادامه
دارد.شیخاسدیبااشارهبهاینكهازطرفدیگر
ســهمعدالتبعداز۱۲سالبهدســتورمقام
معظمرهبریآزادشــدندافزود:دربرگههای
سهامبرخیمبلغیکمیلیونتوماندرجشده
درحالیکهدرســامانهمبالغیچون5۳۲هزار
تومانســهاماختصاصدادهشدهاست.ویبا
بیاناینكهدرابتدایاجرایطرحتوزیعسهام
عدالتمقررشدهبودبههریکازمشمولینتا
سقفیکمیلیونتومانسهامعدالتتخصیص
دادهشدهوثمنآنازسودشرکتهایسرمایه
پذیرسهامعدالتدرطول۱۰سالمستهلک
شودادامهداد:امامیزانسودعایدیدرطول
۱۰ســالجوابگویمیزانبدهیمشــمولین
نبودهاســت.مدیرکلاموراقتصادیودارایی
استانکرمانبااشــارهبهاینكهدرحالحاضر

امكانافزایشســهامبهمیزانیــکمیلیون
تومانوجودنداردافزود:برخیافرادبرگههای
یکمیلیونیسهامرادارندولیفرآیندثبتنام
آنهادرسنواتگذشتهنهایینشدهویااطالعات
آنهادرموعدمقرربهسازمانخصوصیسازی
ارائهنشدهاستلیكندرحالحاضرسهامدار
نهاییسهامعدالتنیستندونامآنهادرسامانه
سهامعدالتنیســت.ویبابیاناینكهدرحال
حاضرپنجمیلیوننفرازمشموالنسهامعدالت
هنوزمشخصاتخودرادرسامانهثبتنكردند
کهبایدهرچهســریعتراطالعاتموردنیازرا
واردکنندگفت:دومیلیونو۱۶۰هزارنفردر
استانکرمانمشموالنسهامعدالتهستند.
شیخاسدیبااشــارهبهاینكهتوصیهمیکنیم
مردمســهامعدالتخودرانفروشندوقطعادر
روزهایآیندهباارزشبیشتریروبهروخواهند
شــدافزود:نقلوانتقالســهامعدالتبههر

شكلیممنوعاست.

بازگشایی مدارس کرمان با حضورانتقال سهام عدالت ممنوع است
۱۶ درصدی دانش آموزان

کلنگمرکزجامعتوانبخشیوآموزشمهارتهایزندگیدر
قلعهگنجباحضورجمعیازمسئولینبهزمینزدهشد.کلنگ
زنیمرکزجامعتوانبخشیوآموزشمهارتهایزندگیدرقلعه
گنجبهگزارشخبرنگارگروهاستانهایباشگاهخبرنگارانجوان
ازکرمان،صبحامروزباحضورحجتاالسالماحمدنجنوامامجمعه
ومهدیشهسواریفرماندارقلعهگنجوعلیاکبردستجردیرئیس
ادارهبهزیستیوعلیچاهنصیریازمعتمدینطایفهیشمبوییو
مراداحمدیمعاونتشهرداریوجمعیازمدیراناداراتکلنگ
کلینیکجامعتوانبخشیومرکزآموزشهایمهارتهایزندگی
درحاشیهیبلوارعلویوبیمارستانبهزمینزدهشد.علیاکبر
دستجردیرئیسبهزیستیشهرستانقلعهگنجدرحاشیهآیین
کلنگزنیکلینیکجامعتوانبخشیومرکزآموزشمهارتهای
زندگیگفت:ایندومرکزدرزمینواگذارشدهازطرفمسكن
وشهرسازیبهابعادیکهزارمترمربعساختهمیشوند.اوبابیان
اینكهباساختمرکزجامعتوانبخشیمردممنطقهجنوباز
مراجعهبهسایرشهرستانهایبینیازمیشوند؛افزود:اینمرکز
جامعتوانبخشیوپیشگیریبامشارکتخیریهبنیادصدر"
شرکتفنیمهندسیچاهپیمایمهرانوبنیادعلویبااعتباری

بالغبر5۰میلیاردریالساختهمیشود.

گزارش
تسنیم

کلنگ زنی مرکز آموزش 
مهارت های زندگی در قلعه گنج

بهره برداری از پنج 
کارخانه بزرگ صنایع 

معدنی تا پایان شهریورماه 
در جنوب کرمان

ضرورت کنترل روان آب های روستا های ساردوییه احساس می شود

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: وضع عوارض صادراتی تولید محصول خرمای این 
استان را دچار چالش کرده است.مهدی حسینی نژاد افزود: قیمت خرما در سال ۹8 بیش از 22 هزار تومان و 
اکنون این نرخ به علت برخی چالش ها از جمله عوارض صادراتی به 1۶ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است.وی با اشاره 
به متوسط مصرف خرما کشور 8۰ هزارتن 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.

رنا
 ای

س:
عک

ان
گار

رن
خب

اه 
شگ

 با
س:

عک

یم
سن

: ت
س

عک

رنا
 ای

س:
عک

رنا
 ای

س:
عک

فرمانـدهسـپاهثـاراهللاسـتانکرمـانازراهانـدازی
اسـتخرروبـازدرشـرقوجنـوبایـناسـتانبـا
همـكاریادارهکلورزشوخیـراندرآینـدهای
نزدیـکخبـرداد.بهگـزارشخبرنـگارگـروهاسـتانهایباشـگاه
خبرنگارانجوانازکرمان،سـردارحسـینمعروفی،فرماندهسـپاه
ثاراهللاسـتانکرمـانبیـانداشـت:گامدومانقالبکـهبزرگترین
سـندباالدسـتیماسـتبامحوریـتجوانـانونوجواناسـتپس
بایـددرنظـامتربیتجسـمبـهروحآنهـاهـمپرداختهشـود.اوبا
اعـالماینكـهزورخانـهآدممیسـازد،گفـت:حضـوردرایـنمكان
معنویکهبـاذکـرومرثیـهائمهشـروعمیشـودوپایـانمییابد،
تربیـتروحرابهدنبـالدارد.سـردارمعروفیبااعـالماینكهکرمان
مااسـتانغنیاسـت،تصریحکرد:منابعـیکهماداریـمهیچکس
نـدارد،ایـندرحالیسـتکهآالیندگـیوبیمـاریاینجاسـت،ولی
منابعجایدیگریسـتوکارهـایبزرگیمیتوانباآنکرد.سـردار
معروفیبااشـارهبههمـكاریهمهجانبهسـپاهبـاادارهکلورزش
وجوانـانازراهانـدازیاسـتخرروبازدرشـرقوجنوبایناسـتان
باهمـكاریادارهکلورزشوخیراندرآینـدهاینزدیکخبردادو
تأکیدکـرد:بهدنبـالرفـعمحرومیتهاعـالوهبرجنوبدرشـرق

اسـتاننیزهسـتیم.

وعده احداث استخر  رو  باز 
در جنوب کرمان

خبر

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

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

اگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند  ثبتـی و  تکلیـف وضعیـت 
رسـمی برابـر رای شـماره 139860319008002500 هیـات 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 3 صـادره از کوهبنـان در یـک بـاب خانـه 
بـه مسـاحت 498/5 مترمربـع مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 1116 
فرعـی از 1 اصلـی واقـع در کوهبنـان خیابـان امام کوچه شـهید سـیف 
الدینـی بخـش 16 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقای حسـین 
قاسـم پـور محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطـالع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز 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 34

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/2/29
 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/3/12

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 
 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف 
موضـوع  اول  شـماره139860319091000076-99/02/03هیات  برابـررای 
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 پـالک - فرعـی از50- اصلـی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک –فرعـی از 50- اصلـی 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 

اول:99/02/14 نوبـت 
 تاریخ انتشارنوبت دوم :99/02/29

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک

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 3 و مـاده 13 آئین نامه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر 
رای شـماره 139960319008000102 هیات 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 2 در یک باب خانه به مسـاحت 309 
مترمربـع مفروز و مجزی شـده از پالک 115 فرعـی از 2368 اصلی 
واقـع در زرنـد خیابـان انقـالب کوچه 4 خریـداری از مالک رسـمی 
آقـای اکبـر رهنما محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطـالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز 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 26
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

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 3 قانون و مـاده 13 آئین نامـه قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند 
رسمی برابر رای شـماره 139960319008000141 هیات 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 3080040708 در یـک بـاب خانه به 
مسـاحت 236/03مترمربـع از پـالک 2389 اصلـی واقـع در زرند 
خیابـان پوریـای ولی خریداری از مالک رسـمی خانم طیبه ذکائی 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه 15روز 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 21- تاریخ انتشـار نوبت اول:دوشـنبه 

1399/2/15- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم:دوشـنبه 1399/2/29
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زرند
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ساندویچ ژامبون
کتابساندویچژامبون،داستانبلندوجذابیاستسرشار
ازطنزامادرپسطنز،آثارچارلزبوکوفسكیبهدغدغههاو
دردهایجوامعصنعتیومدرنیمیپردازدکهبهمرورزمان
ازروابطانسانی،عشقوعاطفه،مهرورزیوانسانیتتهی
میشوندوروابطمكانیكی،سودجوییوباالرفتنازمراتب

اجتماعیبههرقیمتیجایگزینروابطانسانیمیشود.
رمانساندویچژامبون )Ham On Ray( یکشبهاتوبیوگرافی
استعدهایمعتقدندبوکوفسكیبااینعنوانبهزندگی
خودشاشارهداردکهمانندتكهگوشتیمیاندونانگیر
افتاده.درواقعاینکتابطنزیسیاهوتلخاستکهدرپس

ظاهرخندهدارخودمیتوانداشکبهچشمخوانندهبیاورد.
درایناثرشاهدسرنوشتپسربچهایمیباشیمکهداخل
محلههایفقیرنشینوتهیدستشهردورانبحرانهای
اقتصادیوجنگباسختیهادرگیرخواهدبود.پدرومادرش
دلشانمیخواهدکهاوبهجاییبرسد،پدرشمیخواهداو
مهندسشودولیهیچزمانرفتارخوبیبااونداشتهاند.پدرش

بهطورمرتبوپشتسرهمکتكشمیزند.
اینپسرکههنریچیناسكینامدارد)نامیکهبوکوفسكی
برایخودشدرکتابهابرگزیدهاست.(تالشمینمایدبزرگ
وخشنشودواعتبارکسبکند.داخلمدرسهبهسببقیافه
زشتوجوشهایناجورششانسبسیارینداشتهودرس

نمیخواند.

فیلم برادرم خسرو
برادرمخسرو/+چراآبروریزیمیکنیسازمیزنیپولمیگیری،پولبخوایی

خودمبهتمیدم/-پولتورونمیخوام

دیالوگ
چشم و گوش بسته

فیلمچشموگوشبستهبهکارگردانیفرزادموتمندرسال۱۳۹۷ساختهشده
است.اینفیلمدرژانرخانوادگیوکمدیاست.

فیلم
عمو زنجیرباف

بازیعموزنجیربافنوعیبازیجمعیبرایکودکانویكیازبازیهایبومیو
محلیمنطقهکازروناست.

بازی های محلی

چشمتراببند
شایدجهانراجوردیگریدیدی

عكس:محمدخضریمقدم سود بهشتی که نصیب دالل ها می شود

خامفروشیمحصوالتسالهاستکهجیبدالالنراپرکردهوتنهازحمتمضاعفرانصیب
دستانرنجورکارگرانوکشاورزانکردهاست.

کرمان،استانیکه۱۱درصدمساحتکشوررابهخوداختصاصدادهدرجنوبشرقیکشورقرار
گرفتهومرکزآنشهرکرماناستوچندینسالمتوالیرتبهنخستصادراتغیرنفتیکشور
راازآنخودکردهاست.امافارغازهمهاینافتخاراتنكتهایمهموجودداردوآنحذفخام
فروشیموادمعدنیاستکهزیربنایجهشتولیداستوهرچهمحصوالتتولیدییکاستان
بهصورتخامفروختهوصادرشود،یقیناارزشافزودهآننیزازآناستانخارجوسودحاصلاز

فروشوفرآوریمحصولنصیبدالالنوواسطههاخواهدشد.
استانکرمانبهواسطهدارابودن5میلیاردو8۰۰میلیونتنذخایرمعدنی،بهبهشتمعادن
معروفاست.تاتیرماه۹8وطبقآخرینآمارموجودبیشاز۴5۰پروانهبهرهبرداریازمعادن

دراستانصادرواکنونهزاراننفردراینبخشمشغولفعالیتهستند.
هشتاد درصد مواد معدنی استان کرمان خام فروخته می شود

مجیدپویانمعاونمعدنیسازمانصنعت،معدنوتجارتاستانکرماندراینخصوصگفت:
دراستانکرماناکنونذخایرمعدنی۴ونیممیلیاردتناستکهممكناستبااکتشافجدید

درعرصههایمعدنیاینمیزانتا۶و8دهممیلیاردتنافزایشیابد.
پویانبیانداشت:اکنونتولیداتسالیانهموادمعدنیدراستانکرمان۱۰۰میلیونتناستکه

کلموادمعدنیقریب8۰درصدبهصورتخامصادرمیشود.
معاونتمعدنیسازمانصنعت،معدنوتجارتاستانکرمانبیانداشت:درحالحاضردربخش
معادناستان۲۲نفرمشغولفعالیتهستندوبرایتوسعهصادراتوایجاداشتغالبیشترباید

صنایعتبدیلیدراستانراهاندازیشود.
فروش محصوالت کشاورزی دردی دیگر برتن رنجور کرمان

یكیدیگرازظرفیتهایمهموحیاتیوبهگونهایمیشودگفتاستراتژیک،ظرفیتهای
کشاورزیاست.استانکرماندردوبخششمالیوجنوبیازپتانسیلخوبیبرایتولید
محصوالتمختلفبرخورداراستوبیشتربازارهایداخلوخارجوکشورهایعربیدرفصول
مختلفبرداشتهمیشهازاینمحصوالتپراست.رئیسسازمانجهادکشاورزیشمالکرمان
گفت:دراستانکرمانبیشاز۳۰۰هزارهكتارسطحزیرکشتباغاتوجودداردکهازاینمیزان
بیشازیکمیلیونتنانواعمحصوالتبرداشتمیشود.سعیدیافزود:همچنینسطحزیر
کشتمزارعاستان،حدودا۲8۰هزارهكتاراستکهدراینسطحمیزان۴8۰هزارتنانواع
محصوالتازجمله؛گندم،جو،ذرت،گلمحمدی،ترخون،هندوانه،سیبزمینی،گوجهفرنگی،
حنا،کنجدو.تولیدمیشود.اوبیانداشت:دراستانچهارفصلکرمان،عالوهبرتولیداتیباغیو
زراعی،گلخانههاهمازظرفیتخوبتولیدبرخوردارندوسالیانهازسطح۳۰هزارهكتارگلخانه
درشمالوجنوب،بیشاز۴5۰تنمحصولجالیزیوگلخانهایتولیدودرفصولمختلفنیاز
بازارراتامینمیکند.امایكیازعمدهمشكالتیکههرسالهوهموارهبرایکشاورزانجنوبو
شمالمشكالتیراایجادمیکندنبودصنایعتبدیلیوفرآوریومدیریتاستفادهصحیحازاین
محصوالتاست.مشكلیکههمیشهدرفصلبرداشتبهویژهدرجنوبکرمانکشاورزانرابا

ضررمواجهومشكالتزیادیرابرایفصلبرداشتایجادمیکند.
رئیسسازمانجهادکشاورزیشمالکرمانگفت:محصوالتکشاورزیکهدرکرمانتولید

میشودبدونهیچگونهفرآوریواردبازارمیشودوسودآننصیبدالالناست.
سعیدیبیانداشت:تنهاامسالدرجنوباستان۱۱هزارهكتارپیازدردونوعزردوسفیدکاشته
شدکه۶5هزارتنمحصولبرداشتشدهاستودرقبالنیاز۱۲۰هزارتنیبازارداخلینیمیاز

تقاضایبازاررااستانکرمانتولیدکرده،پسهیچتولیدیاضافهبرنیازبازارنداریم.
 نبود صنایع تبدیلی تاراج ثروت ها است

بانگاهیبهتمامیظرفیتهایموجوداستانکرمانوجمعبندیصحبتکارشناسانمیتوان
گفتفرآوریوتولیدنهاییمحصوالتخامبهمحصولیتازهواستفادهدرصنایعمختلفمیتوان

جداازایجادتعرفههایگمرکی،میتواندنجاتبخشتولیدوحمایتازتولیدکنندگانباشد.
قادرمدیرکلگمرکاتاستانکرمانهمیكیازعواملمهمبرایجهشتولیدراحذفخام
فروشیعنوانکرد.اوافزود:دولتبهخاطرجلوگیریازخامفروشیعوارضصادراتیبرایمواد
خاممعدنیازجملهسنگهایآن،مرمر،منگنزدردوسال۹۷و۹8تصویبکردکهبهعنوان

اهرمهایتعرفهایتعریفشد،امابازهمحذفکاملصورتنگرفت.
قادربیانداشت:میزانتعرفهطیسالگذشتهحدود۶درصدبودهکهدرسال۹۹هماحتماال
میزانتعرفهبیشاز8درصدخواهدشد.مدیرکلگمرکاتاستانکرمانتصریحکرد:میزان
صادراتموادمعدنیدرسال۹8دراستانکرماندربخشمسبیشاز۳۱هزارتنبهارزش۲5
میلیوندالر،دربخشسنگآهن5۷۷هزارتنمعادل۴8میلیوندالر،دربخشسنگکرم
۲5۰۰تنبهارزش۲۷۶هزاردالر،دربخشسنگهایتزئینی۴۳۶تنبهارزش۳۰هزاردالر،
دربخشمنگنز۱۹هزارتنبهارزش۱۶میلیوندالربودهاستکهاگراینخامفروشیصورت

نمیگرفتارزشیدوبرابرشرایطفعلیخامفروشینصیبتولیدکنندگانمیشد.
اوبیانداشت:میزانصادراتانجامشدهدراستانکرمان،نسبتبهتولیداتناچیزبودهاستو
دولتبرایحذفخامفروشیتعرفهصادراتراگذاشتهاستکهخامفروشیمحدودترشود،
اماهمچناناینامرادامهداردوتنهاراهموثربرایحذفکاملفرآوریتولیداتاست.حاال
استانکرمانباهمهظرفیتهایخوبومناسبیکهدرزمینههایمختلفبهویژهکشاورزیو
صنعتداردمیطلبدمسئولینومتولیانایندوبخشویژهواقتصادیدراستانکرماندرکنار
تولیدمحصوالتمختلفوخاممراکزوابستهفرآوریراهمایجادنمایندتابتوانازخامفروشی
محصوالتجلوگیریوارزشافزودهحاصلازفروشوصادراتنصیبتولیدکنندهاصلیدر
استانشودتادالالنیکهبرایتولیدهیچزحمتیرامتحملنشدهاندوهرروزجیبهایشان

پرترمیشود.
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اتفاق

آبشار بنگان
آبشارزیبایبنگاندرروستاییدرنزدیكی
شهربافتبهنامبنگانکهازجادهبافت-

بزنجاناست.

مینا کاری
میناکاری،میناگرییامیناسازیهنریاست
کهسابقهایدرحدودپنجهزارسالداردواز

صنایعدستیمحسوبمیشود.

درسالگذشتهدرچنینروزیکاغذوطن

خبر احداث بزرگترین موزه 
منطقه ای در جنوب رااعالمکرد.

جاذبه

صنایع

سال گشت

سـازمانبهداشتجهانیهشـدارداد،برنامهاسپریکردنموادضدعفونیکننده
isna.newsدرخیابانهامشـكالتسالمتیبههمراهدارد.ازصفحه

فاصلهاجتماعیدروســطزمینفوتبال؛شــادیپسازگلبازیكنانتیم
tabnakدورتمونددربوندسلیگایآلمان.ازصفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

ی روُزن پرخطر جایی نرفتم

و حتی ُم سفر  جایی  نرفتم

بدستور پزشُکن خونه  نشتم

برا  سیزده بدر جایی  نرفتم

شاعر : جهان فیروزی )نوک عمو(

دِل مو بوده َعشو ایِکرَکک

بَی تو بوده ُخو َگنو ایِکرَکک

تو ولی دوست نداری بی مو

َکِد پِنجی تو بگو ایِکرَکک

شاعر : منصور رئیسی

خدا  دونه   دلُم  تنگن  فالنی

تماِم   کاُرونُم    لنگن   فالنی

اَسوُزم روز و شو پاِی بخاری

ندیمم دوِت سیخ َسنِگن فالنی

شاعر : نامجو

         در توییتر چه می گویند؟

افزایش۱۴درصدیترددبینشــهریدر۲۴ساعت
گذشته

دستورمعاوندادستانکشوربرایجلوگیریازفعالیت
روانشناسنماها

نمازعیدفطردرمصلیهابرگزارنمیشود.


