
@kaghazevatan
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معاون وزارت بهداشت:

فرضیه عدم انتقال کرونا 
در مناطق گرمسیری رد شده است
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خسارت میلیاردی کشاورزی 
جنوب را زمین  گیر کرد

بازگشایی تاالرهای پذیرایی همچنان ممنوع است

به گفته مدیر اجرایی دفتراتاق بازرگانی جنوب، امسال محصوالت کشاورزی جنوب متحمل خسارت بیش از 2 هزار و 700 میلیارد تومانی شدند

محکومیت ۴۷ میلیاردی 
متخلفان کاال و خدمات در استان

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با اشاره 
به اینکه محکومیت ریالی در بخش کاال و خدمات 

در دو ماه گذشته ۴7 میلیارد ریال اســت، گفت: پرونده های وارده در بخش 
بهداشت، درمان، دارو و دامپزشکی طی دو ماه گذشته در استان کرمان ۸۵ 
فقره و میزان محکومیت ریالی ۳۹۱ میلیون ریال بوده است."ارسالن میری" 
اظهار کرد: تعزیرات مرجع رسیدگی، صدور رای و اجرای حکم برای تخلفات 

اقتصادی در بخش های صنفی و غیرصنفی است.

در 2۴ ساعت گذشته تست ۵۸ نفر شامل ) ۸ مورد بیمار 
بستری، ۴ مورد بیمار سرپایی، ۹ مورد پرسنل و ۳7 مورد 

اطرافیان بیماران غربالگری شده( از نظر کرونا مثبت شده است و بدین ترتیب شمار 
کل مبتالیان استان به ۱7۱0نفر رسید.موارد جدید به تفکیک حوزه دانشگاه های 
علوم پزشکی استان:حوزه علوم پزشکی جیرفت: 2۶ نفر، حوزه علوم پزشکی سیرجان: 
۱۶ نفر،حوزه علوم پزشکی کرمان: ۱0 نفر،حوزه علوم پزشکی رفسنجان: ۳ نفر،حوزه 
علوم پزشکی بم: ۳ نفر، همچنین 2 فوتی جدید در استان ثبت شده و تعداد جان 

باختگان در استان به 7۹ نفر رسید.

جان کودک 2 ساله ســرگردان با پای برهنه در وسط 
محور بزرگراهی خلیج فارس در شهرسنان کهنوج توسط 

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان کهنوج نجات داده شد.

راهداری جنوب ناجی 
یک کودک سرگردان شد

در روز گذشته بیشترین 
ابتال به کرونا متعلق به 

جنوب استان بود
صفحه1را 
بخوانید

صفحه 3 را 
بخوانید
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ادامه مطلب رادر 
صفحه 2 بخوانید
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تریلرهایی که امان 
کرمانیان را بریده اند...

علیرضا مجیدی
یادداشت مهمان

مدت ها است آسایش عموم مردم شهرمان 
کرمان آماج هجوم و تردد خطر آفرین انواع 
خودروهای سنگینی است که به راحتی در 
محالت شهر تردد،توقف و گشت گذار داشته 
و برابر اظهار راهور ناجا قانون برای این معظل 
کافی و بازدارنده نیست !؟این در حالی است که 
برابر قانون ورود خودروهای سنگین به محدوده 
شهر ممنوع است اما پلیس راهور مطلب را رد 
نموده و اظهار می نماید که قانون برای ورود 
خودرو سنگین به شهر راه را باز گذارده و فقط 
جریمه پایین 2000000ریالی که البته در 
این زمانه برای این تخلف و خودرو سنگین 
پر کاه هم نیست،را تنها راه عالج پلیس می 
دانند!!؟؟چندی پیش با شکایات پی در پی اهالی 
خیابان های شهید شیروانی ،شیرودی ،زینهاری 
و کشوری در انتهای بلوار جمهوری اسالمی 
..پاسخ مناسبی ازسوی راهور به ساکنین داده 
نشده و قانون را ناقص اعالم نموده اند.این در 
حالی است که شهرستان های کوچک استان 
های اطراف ورود خودروهای سنگین به شهر 
را کامال مدیریت نموده و با احداث توقفگاه خارج 
شهر اجازه ورود خودرو سنگین را به محالت 
وخیابان و حتی کوچه های شهر مانند کرمان 
و آن هم مرکز استان ،به هیچ وجه نداده اند.گویا 
در شورای ترافیک هم در این مورد بحثی مطرح 
ولی آن حضرات هم “قانون”و جرائم این تخلف 
را در این خصوص پیشگیرانه و بسیار پایین 
تر از معظالت جانی و مالی عدیده برای مردم 
دانسته اند .ازطرفی تردد و توقف این خودروها 
عالوه بر انسداد کوچه ها و خیابان های کم 
عرض مشکالتی همچون تصادف جرحی و 
….تخریب زیرساخت های شهری از جمله 
آسفالت و….سلب آسایش عموم در ساعات 
نامتعارف و استراحت مردم ،نزاع بین رانندگان 
متخلف و ساکنین ،ایجاد انواع آلودگی صوتی 
و محیطی و…را ایجاد نموده.چندی پیش 
مراتب شفاها حضور دادستان عمومی و انقالب 
کرمان مطرح ،ایشان “پلیس راهور “رامسئول 
پیگیری و برخورد با متخلفین دانسته و خواستار 
ورود به ماجرا ازطریق شکایت عمومی شدند.
حال منتظریم تا نهادهای مسئول قبل از ورود 
مدعی العموم و برخورد قضایی موثر غیرقابل 
برگشت و تنبیه خاطیان احتمالی به دلیل کثرت 
تعداد شاکیان برابر صورتجلسه موجود ،آستین 

همت باال بزنند.

تاثیر ویروس کرونا تا پایان سال بر اقتصاد استان ملموس است

استاندار: اراده ای برای حل مشکالت صنعت مرغ در استان وجود ندارد

به گزارش روابط عمومی سازمان دکتر 
رودری رئیس سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی استان بعد از ظهر امروز در جلسه گروه 
کاری اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت 
های مردمی با اشاره به گزارش اخیر مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی در 
خصوص اثرات اقتصادی ویروس کرونا در 

کشور گفت: این گزارش برای استان کرمان 
همسان سازی شده که بر اساس آن اقتصاد 
کشور و به تبع آن اقتصاد کلیه استانها از 
جمله استان کرمان تا پایان سال تحت تاثیر 

تبعات ناشی از ویروس کرونا قرار دارد.
 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان با اشاره به ابعاد و شاخص های در 

نظر گرفته شده در گزارش مذکور گفت:  
۳۸00 میلیارد تومان خسارت اعالم شده 
در بهترین شرایط استان  برآورد شده و می 
تواند با در نظر گرفتن بسیاری از مشاغل 
غیررسمی و..... که نیازمند حمایت هستند 

تا 7700 میلیارد تومان تعمیم پیدا کند
بر  کرونا  ویروس  تاثیر  برآورد  وی   

اشتغال استان را قریب به ۵0 هزار نفر 
اعالم و پیشنهاد کرد در ابتدا راهبردها و 
سیاست های کالن و همچنین ابزارهای 
حمایتی استان جهت جبران خسارت 
مشخص و سپس نسبت به برآورد خسارت 
در بخش های مختلف اقتصادی استان 

خصوصاً مشاغل غیررسمی اقدام شود.

ــا همچنــان  ــا کرون ــه ب ــر اســاس تصمیــم ســتادملی مقابل ب
تاالرهــای پذیرایــی، ســالن های ســینما و تئاتــر، اســتخرها، 

اماکــن سرپوشــیده ورزشــی گروهــی ماننــد والیبــال، 
بســکتبال، فوتبــال و … ، اماکــن ورزشــی مربــوط بــه 

ورزش هــای تــن بــه تــن نظیــر کشــتی، کاراتــه، تکوانــدو  و 
ــد. ــی مانن ــل م … تعطی

وزارت جهاد  گفت:  کرمان  استاندار 
کشاورزی عضو کمیسیون تنظیم بازار 
کشور است و باید در این جلسات از حق 
کشاورزان دفاع کند نه اینکه بگوید ما یک 
رای داریم.به گزارش خبرگزاری تسنیم 
از کرمان، محمدجواد فدائی در شورای 
بخش خصوصی  و  دولت  گفت وگوی 
استان کرمان با اشاره به اینکه بیان و طرح 
مشکالت در حل آنها به تنهایی اثری ندارد 
اظهار داشت: بیان مشکالت وقتی اثر دارد 
که راهکار حل مشکل نیز همراه آن بیان 

شود و پیشنهادات عملی خود را برای 
مشکالت استان در بخش های مختلف 
عنوان کنید تا پیگیری شود.استاندار 
کرمان با عنوان اینکه صورتجلسه ای از دو 
سال و نیم پیش داریم که قرار شد زنجیره 
تولید مرغ و عرضه آن در استان تشکیل 
شود افزود: متاسفانه اراده ای برای حل 
مشکالت صنعت مرغ در استان کرمان 
نیست.وی با بیان اینکه تعرفه ای که برای 
صادرات محصوالت کشاورزی گذاشته 
شد ضربه زیادی به کشاورزی استان 

کرمان زد گفت: وزارت جهاد کشاورزی 
عضو کمیسیون تنظیم بازار کشور است و 
باید در این جلسات با پیشنهادات منطقی 
از حق کشاورزان دفاع کند نه اینکه 
بگوید ما یک رای در این جلسه داریم.
عباس سعیدی مدیرکل جهاد کشاورزی 
شمال استان کرمان در این جلسه با بیان 
اینکه ۴ هزار و 200 خانوار عشایری در 
استان کرمان داریم اظهار داشت: این 
خانوارها در بخش دام خسارت زیادی 
دیده اند.مدیرکل جهاد کشاورزی شمال 

استان کرمان افزود: عشایر استان کرمان 
به دلیل عدم حمل محصوالت خود و عدم 
مصرف محصوالت عشایری به دلیل شیوع 
ویروس کرونا آسیب اقتصادی جدی 
دیدند.وی با عنوان اینکه ۶۶0 تن مرغ 
مازاد استان کرمان توسط پشتیبانی امور 
دام استان از مرغداران خریداری شده 
است گفت: ۵ هزار و ۶00 راس دام سبک 
آماده کشتار در استان کرمان وجود دارد 
که مجوز خرید آن به پشتیبانی امور دام 

استان داده شده است.

 آگهی تجدید مناقصه عمومی
خرید اسفالت ) مرحله اول ( نوبت دوم

شهرداری بردسیر در نظر دارد براساس مجوز شماره 2/7 مورخ 99/1/19
با  بيندر  نوع  از  اسفالت  1۰۰۰۰تن  میزان  شهر  اسالمی  محترم  شورای 
الشرایط  واجد  پیمانکاران  از  مطلوب  کیفیت  با   ۰-19 فنی  مشخصات 
مناقصه  اسناد  میتوانند جهت دریافت  لذا عالقمندان  نماید  خریداری 
از تاریخ درج آگهی به مدت 1۰ روز کاری به واحد فنی این شهرداری و 
یا به سامانه  www . setadiran . ir مراجعه نمایند درضمن هزینه 
قبول  یا  رد  در  شهرداری  و  میباشد  مناقصه  برنده  عهده  به  آگهی  درج 

پیشنهادات مختار است ..
روابط عمومی شهرداری بردسیر شناسه 855464

آغاز آزادسازی سهام عدالت از امروز

بالغ بر ۱۰ هزار نفر از کادر درمان
 به بیماری کرونا مبتال شده اند

در روز گذشته 
بیشترین ابتال 

به کرونا متعلق به 
جنوب استان بود

کرونا رقابت های لیگ برتر فوتبال کرمان را به خط پایان رساند

بازگشایی تاالرهای پذیرایی همچنان ممنوع است

از امـروز کسـانی کـه در سـامانه 
سـهام عدالـت روش مسـتقیم را 
انتخـاب کرده انـد، می تواننـد ۳0 
درصـد از سـهام خـود را از طریـق 
برسـانند. فـروش  بـه  بـورس 
سـهامدارانی کـه روش مسـتقیم 
فـردا  از  نـد  کرده ا انتخـاب  را 
ننـد ۳0 درصـد از سـهام  می توا
خـود را از طریق بورس بفروشـند، 

۳0 درصد سـهام برای سهامدارانی 
که برگه هـای یک میلیـون تومانی 
دارند معادل چهـار میلیون و ۸00 
اسـت.همچنین  تومـان  هـزار 
کسـانی کـه تا بـه حـال نسـبت به 
انتخـاب روش آزادسـازی اقـدام 
نکرده انـد نیـز تـا روز ۱۵ خـرداد 
مـاه فرصـت دارند تـا بـا مراجعه به 
سامانه سـهام عدالت به آدرس این 

www.samanese.ir ایـن کار 
را انجـام دهند.سـامانه بـه صورت 
خـودکار روش غیرمسـتقیم را 
بـرای همـه سـهامداران در نظـر 
می گیـرد و کسـانی کـه قصـد 
دارنـد روش مسـتقیم را انتخـاب 
کننـد باید بـا مراجعـه به سـامانه 
گزینه تغییـر روش به مسـتقیم را 

نتخـاب کننـد. ا

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: 
از ابتدای شیوع کرونا تاکنون بالغ بر 
۱0هزار نفر از کادر درمانی به بیماری 
کرونا مبتال شده اند.با حضور دکتر 
قاسم جان بابایی معاون وزیر بهداشت 
که به مناسبت گرامیداشت یاد و 
خاطره اولین شهیده مدافع سالمت 
در هرمزگان به بندرعباس سفر کرده 
به همراه استاندار و نماینده استان با 
حضور در منزل این شهید با خانواده 
وی ابراز همدردی کرد.دکتر جان بابایی 
در سخنانی با گرامیداشت یاد و خاطره 

همه شهدای مدافع سالمت کشورمان، 
گفت: حضورم در هرمزگان برای 
ابالغ پیام قدردانی و تشکر ویژه وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به 
همه پرستاران و پزشکان و کادر درمان 
استان و دیدار با خانواده مکرم بانوی 
پرستاری است که در پی ابتالی به این 

بیماری جان خود را نثار کرد.
وی با بیان این که از ابتدای شیوع 
کرونا تاکنون بالغ بر ۱0هزار نفر از کادر 
درمان اعم از پزشک و پرستار و دیگر 
عزیزان فعال در این بخش به کویید 

۱۹ مبتال شده اند، تصریح کرد: جمعی 
از این عزیزان را نیز از دست دادیم اما 
خانواده بزرگ بهداشت و درمان با 
شجاعت و ایمان مثال زدنی خود در 
این راه در حال مجاهدت مستمر است.
درمان  و  بهداشت  وزارت  معاون 
و آموزش پزشکی خاطرنشان کرد: 
هرمزگانی  بانوی  این  فداکاری 
قابل   جامعه  آحاد  تمامی  برای 
تقدیر و ستایش است و راه او در از 
خودگذشتگی و ایثار با قوت و ایمان 
ادامه دارد.دکتر جان بابایی، شهادت 
بانو آرزو باهو از پرستاران بیمارستان 
کودکان بندرعباس را مایه عزت و 
آبروی جامعه پزشکی و درمانی استان 
و الگویی برای جامعه خواند و گفت: 
قدردانی جامعه ورزشی از این بانوی 
ماندگار نشانه جاری بودن روحیه 
پهلوانی در کشور ما و الهام بخش دیگر 

اجزای جامعه خواهد بود.

ــا  ــان کرون آخریــن آمــار از مبتالی
در اســتان کرمــان منتشــر 
شــد.در 2۴ ســاعت گذشــته 
ــورد  ــر شــامل ) ۸ م تســت ۵۸ نف
ــار  ــورد بیم ــتری،  ۴ م ــار بس بیم
ســرپایی، ۹ مــورد پرســنل و 
۳7 مــورد اطرافیــان بیمــاران 
ــا  ــر کرون ــده( از نظ ــری ش غربالگ
مثبــت شــده اســت.بدین ترتیــب 
ــه  ــتان ب ــان اس ــمار کل مبتالی ش
ــد  ــید.موارد جدی ــر رس ۱7۱0نف
بــه تفکیــک حــوزه دانشــگاه های 
علــوم پزشــکی اســتان:حوزه 
علــوم پزشــکی جیرفــت: 2۶ 
نفــر، حــوزه علــوم پزشــکی 
ــوم  ــوزه عل ــیرجان: ۱۶ نفر،ح س
ــوزه  ــان: ۱0 نفر،ح ــکی کرم پزش
علــوم پزشــکی رفســنجان: ۳ 
ــم:  ــکی ب ــوم پزش ــوزه عل نفر،ح
ــرد  ــد ۳۵ م ــوارد جدی ــر،از م ۳ نف
و 2۳ نفرشــان زن هســتند.بنا 
ــاعت  ــار در 2۴ س ــن آم ــر آخری ب
گذشــته، 2 فوتــی جدیــد در 
اســتان کرمــان ثبــت شــده و 
تعــداد جــان باختــگان در اســتان 

ــید. ــر رس ــه 7۹ نف ب

رقابت هــای لیــگ برتــر فوتبــال 
ــهدای  ــادواره ش ــان )ی ــتان کرم اس
ــه  ــا توج ــت( ب ــم و امنی ــه نظ عرص
ــال اســتان  ــه تصمیــم هیــات فوتب ب
ــدگان  ــران و نماین ــا مدی ــان ب کرم
یــن  ا در  حاضــر  تیم هــای 
ــه علــت شــیوع ویــروس  رقابت هــا ب
کرونــا ادامــه نخواهــد یافــت.در 
راســتای تعییــن تکلیــف لیــگ 
ــس  ــان پ ــال اســتان کرم ــر فوتب برت
از مشــورت های بســیار و طبــق 
نظرخواهــی مکتــوب از تیم هــای 
ــن رقابت هــا جلســه ای  حاضــر در ای

هیــات  مســئوالن  حضــور  بــا 
فوتبــال اســتان کرمــان و مدیــران و 
ــر در  ــگاه های حاض ــدگان باش نماین
ــن لیــگ تشــکیل شــد.هرکدام از  ای
افــراد حاضــر، در ایــن نشســت پــس 
از طــرح موضــوع و بحــث و بررســی 
ــا  ــت و ب ــا رای اکثری ــر ب و تبادل نظ
ــر  ــم ب ــن شــرایط حاک درنظــر گرفت
جامعــه در تمامــی ابعــاد مقــرر شــد 
رقابت هــای لیــگ برتــر فوتبــال 
ــد. ــدا نکن ــه پی ــان ادام اســتان کرم
بقات لیــگ برتــر فوتبــال  مســا
ــن جــدول  ــا آخری ــان ب اســتان کرم

رده بنــدی ارائــه شــده از ســوی 
کمیتــه مســابقات پایــان یافــت.
تیم هــای فوتبــال خیریــه مشــیز 
ــاز، شــهید زحمتکشــان  ــا ۳۸ امتی ب
جیرفــت ۳۶ امتیــاز، شــهرداری 
کرمــان 2۶ امتیــاز در رتبــه نخســت 
تــا ســوم جــدول و تیم هــای 
دقیانــوس جیرفــت، آبی پوشــان 
ــد  ــیریز زرن ــهداری س ــوج و ش کهن
بــه ترتیــب در رتبه هــای پایانــی 
ز دهــم تــا دوازدهــم جــدول  ا
رده بنــدی لیــگ برتــر اســتان 

کرمــان قــرار گرفته انــد.
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معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت 
تهران بزرگ اماکنی که همچنان به دلیل 
نگرانی از شیوع کرونا اجازه فعالیت ندارند 
را اعالم کرد.سرهنگ نادر مرادی با اشاره 
به بازگشایی صنوفی که در دوران شیوع 
کرونا اصطالحا پرخطر نامیده شدند، گفت: 
با تصمیم ستادملی مقابله با کرونا این دسته 
از صنوف نیز فعالیت خود را به شرط رعایت 
پروتکل های بهداشتی و نیز ثبت نام در سامانه 

وزارت بهداشت آغاز کرده اند.وی ادامه داد: اما 
همچنان یکسری از صنوف، اماکن و فضاها 
هستند که اجازه فعالیت ندارند که تاالرهای 
پذیرایی، سالن های سینما و تئاتر، استخرها، 
اماکن سرپوشیده ورزشی گروهی مانند 
والیبال، بسکتبال، فوتبال و … اماکن ورزشی 
مربوط به ورزش های تن به تن نظیر کشتی، 

کاراته، تکواندو و … از جمله آنها هستند.
معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت 

تهران بزرگ درباره اینکه آیا باشگاه های 
بدنسازی اجازه فعالیت دارند، گفت: برابر 
مصوبات سالن ورزش های انفرادی می توانند 
فعالیت کنند. به همین دلیل نیز باشگاه های 
بدنسازی امکان فعالیت دارند، اما به متصدیان 
آنها آموزش های الزم داده شده و آنان ملزم به 
رعایت نکات بهداشتی و انتقال آن به مراجعه 

کنندگان خود هستند.
مرادی بر ممنوعیت عرضه قلیان نیز تاکید 

کرد و گفت: عرضه قلیان همچنان ممنوع 
است و در صورت مشاهده عالوه بر پلمب واحد 
صنفی مذکور، پرونده قضایی نیز برای متخلف 

تشکیل خواهد شد.
وی در مورد اینکه این محدودیت ها تا چه 
زمانی ادامه خواهد داشت نیز گفت: ما تابع 
مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم و به 
نظر می رسد که حداقل تا نیمه خرداد موارد 

ممنوعیت ادامه داشته باشد.



1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4   1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4   
پیامــک شــما را دربــاره این صفحه مــی خوانیمپیامــک شــما را دربــاره این صفحه مــی خوانیم 23  سال چهارم | شماره پیاپی 748

شنبه  10 خرداد 1399
 سال چهارم | شماره پیاپی 748
شنبه  10 خرداد 1399 کاغذ جنوبکاغذ استان

فرضیه عدم انتقال کرونا 
در مناطق گرمسیری

 رد شده است
معاون کل وزارت بهداشت گفت: به دنبال روند ابتال به کووید ۱۹ در 
استان های جنوبی کشور، فرضیه عدم انتقال ویروس کرونا در مناطق 
گرمسیری رد شده اســت، اما همچنان نگران تاثیر حضور افراد در 
فضاهای بسته هستیم.به گزارش ایسنا، دکتر ایرج حریرچی در چابهار 
با بیان این مطلب افزود: در حالی که روند موارد ابتال به کرونا در سایر 
نقاط کشور رو به کاهش است در سیستان و بلوچستان، هرمزگان و 
جنوب کرمان شاهد افزایش آمار روزانه ابتال هستیم و به نظر می رسد 
این مناطق بعد از رسیدن سایر نقاط کشور به اوج همه گیری در حال 
ورود به این مرحله هستند.وی با اشاره به این که عالوه بر کاهش کلی 
موارد ابتال به ویروس کووید ۱۹ در کشور، درصد موارد بستری و مرگ 
نیز 70 تا ۸0 درصد کاهش داشته است و در سیستان و بلوچستان نیز 
قسمت اعظم موارد ابتال را موارد سرپائی تشکیل می دهد، افزود: روند 
افزایش موارد در این استان از نیمه دوم اردیبهشت به بعد شروع شد 
ولی در چند هفته اخیر میزان ابتال به شکل نگران کننده ای افزایش 
یافته است.معاون کل وزارت بهداشت در ادامه افزود: محدودیت هایی 
که در روزهای نخست به خوبی در استان اجرا می شد، به طور کلی 
کاهش یافته و به نظر می رسد که از اردیبهشــت به بعد تاب آوری 
عمومی برای تحمل محدودیت های اقتصادی و اجتماعی توسط مردم 
استان کمتر شده است و به نوعی شاهد عادی سازی بودیم.حریرچی 
با بیان این که با وجود روند فزاینده ابتال در سیستان و بلوچستان، هنوز 
هم نسبت ابتال به جمعیت در این استان از متوسط کشوری پائین تر 
است، گفت: این افزایش در برخی مناطق استان به دلیل بیماریابی 
بیشتر هم بوده است.بنابراعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، وی در 
پایان گفت: به دنبال روند ابتال در استان های جنوبی کشور فرضیه عدم 
انتقال ویروس کرونا در مناطق گرمسیری رد شد، اما همچنان نگران 

تاثیر حضور افراد در فضاهای بسته هستیم.

ــد و  ــت پیون رییــس مرکــز مدیری
وزارت

درمــان بیماری هــای وزارت بهداشت
ــت: ســاالنه حــدود  بهداشــت گف
ــه  ــد ب ــار جدی ــر بیم ــزار نف ــش ه ــا ش ــج ت پن
مجموعــه بیمــاران مبتــال بــه ام اس اضافــه 
می شــود کــه بــا ایــن اوصــاف منطقــه ایــران از 
ــیوع  ــه ش ــک منطق ــه ی ــیوع ام اس، ب ــت ش باب
متوســط تــا بــاال در خاورمیانــه در نظــر گرفتــه 
می شــود.رییس مرکــز مدیریــت پیونــد و 
ــن  ــت ضم ــای وزارت بهداش ــان بیماری ه درم
تشــریح خدمــات درمانــی و دارویــی بــرای 
مبتالیــان ام اس و وضعیــت هزینه هــای درمــان 
ــا  ایــن بیمــاران،  گفــت: ســاالنه حــدود پنــج ت
ــه  ــه مجموع ــد ب ــار جدی ــر بیم ــزار نف شــش ه
بیمــاران مبتــال بــه ام اس در کشــور اضافــه 
ــت  ــران از باب ــاس ای ــن اس ــر همی ــود و ب می ش
شــیوع ام اس، بــه یــک منطقه شــیوع متوســط 
تــا بــاال در خاورمیانــه در نظــر گرفتــه می شــود.
دکتــر مهــدی شــادنوش بــا اشــاره بــه وضعیت 
ارائــه خدمــات مراقبتــی و درمانــی بــه بیمــاران 
مبتــال بــه ام اس، گفــت: بیمــاری ام اس از جمله 
بیماری هــای نورولوژیــک اســت کــه بــه دالیــل 
ناشــناخته و خــود ایمــن، ســبب بــروز 
ــاع  ــز و نخ ــاب مغ ــیر اعص ــی در مس پالک های
شــده و عملکــرد سیســتم عصبــی را بــا اختالل 
ــان  ــرو می کنــد. ایــن بیمــاری جمعیــت زن روب
را بــه نســبت 2.۵ برابــر مــردان گرفتــار 
ــری،  ــنی درگی ــج س ــترین رن ــد و بیش می کن

سنین 20 تا ۴۵ سال است.
ثبت ۷۸ هزار بیمار مبتال به ام اس در 

وزارت بهداشت
وی بــا بیــان اینکــه از ســال ۱۳۸۴ ایــن بیماری 
ــورد  ــالمی م ــورای اس ــس ش ــه مجل ــا مصوب ب
ــت  ــان در وزارت بهداش ــت درم ــت معاون حمای
ــامانه  ــتا س ــن راس ــزود: در ای ــت، اف ــرار گرف ق
ثبــت اطالعــات بیمــاران در مجموعــه معاونــت 
درمــان طراحــی و در اختیــار دانشــگاه های 
ــت؛  ــرار گرف ــور ق ــر کش ــکی سراس ــوم پزش عل
بــه  طــوری کــه تــا بــه امــروز حــدود 7۸ هــزار 
ــت  ــامانه ثب ــن س ــه ام اس در ای ــال ب ــار مبت بیم

مشــخصات شــده اند.
ســاالنه ۶000 بیمــار جدیــد ام اس بــه جمعیت 

ایــن بیمــاران در کشــور اضافــه می شــود
ــه  ــرد ک ــه ک ــد توج ــه داد: بای ــادنوش ادام ش
ســاالنه حــدود پنــج تــا شــش هــزار نفــر بیمــار 
جدیــد بــه مجموعــه بیمــاران مبتــال بــه ام اس 
اضافــه می شــود. بــر همیــن اســاس شــیوع این 
ــر ۱00  ــه ازای ه ــر ب ــور 77 نف ــاری در کش بیم
ــه می شــود  ــت در نظــر گرفت ــر جمعی ــزار نف ه
که بــا ایــن اوصاف منطقــه ایــران از بابت شــیوع 
ام اس، بــه یــک منطقــه شــیوع متوســط تــا باال 

ــود. ــه می ش ــر گرفت ــه در نظ در خاورمیان
اقدامات وزارت بهداشت 

برای مبتالیان ام اس
وی بــا اشــاره بــه خدمــات درمانــی ارائــه 
شــده بــه مبتالیــان ام اس از ســوی وزارت 
بهداشــت اظهــار کــرد: حمایــت از ایــن 
بیمــاران در مجموعــه حمایــت از خدمــات 
وزارت  خــاص  بیماری هــای  درمانــی 
بهداشــت اســت کــه بــه همیــن منظــور 
ــات  ــت اطالع ــع آوری و ثب ــامانه جم ــدا س ابت
ــور  ــز عب ــف رم ــا تعری ــی و ب ــاران طراح بیم
ــان  ــت درم ــار معاون ــری در اختی ــام کارب و ن
ــر کشــور  ــوم پزشــکی سراس دانشــگاه های عل
ــزود:  ــادنوش اف ــدی ش ــر مه ــرار گرفت.دکت ق
ــی-  ــه علم ــکل گیری کمیت ــدی ش ــدم بع ق
مشــورتی بیمــاری ام اس متشــکل از پزشــکان 
ــوژی و فلوشــیپ ام اس از کل  متخصــص نورول

ــی مشــخص  ــود کــه در فواصــل زمان کشــور ب
ــات  ــل موضوع ــه ح ــه داده و ب ــکیل جلس تش
ــد. ــاری می پردازن ــن بیم ــی ای علمــی – اجرای
رییــس مرکــز مدیریــت پیونــد و درمــان 
بیماری هــای وزارت بهداشــت ادامــه داد: در 
عیــن حــال یکــی از اقدامات مــان تدویــن 
ــی ام اس  ــی درمان ــی – حمایت ــته خدمت بس
اســت کــه شــامل خدمــات تصویربــرداری بــه 
ــدون  ــا و ب ــاع ب ــز و نخ ــورت ام آر آی از مغ ص

 X( ــوژی ــی اســکن و رادیول ــق – ســی ت تزری
ray ( اســت کــه در صــورت نیــاز انجــام 
ــاوب  ــا تن ــات ب ــن خدم ــک از ای ــر ی شــده و ه
ــاز  ــورد نی ــزان م ــه می ــی و ب ــل پیش بین قاب
بــرای هــر بیمــار در ســال انجــام خواهــد 
شــد. همچنیــن خدمــات دیگــری شــامل 
ویزیت هــای تخصصــی و فــوق تخصصــی، 
روانشناســی،  و  تغذیــه  مشــاوره های 
خدمــات توانبخشــی اعــم از فیزیوتراپــی و 

کاردرمانــی و گفتــار درمانــی، پالســمافرزیس 
و پالس تراپــی و خدمــات دارویــی نیــز در 
ــه  ــان اینک ــا بی ــادنوش ب ــتور کار است.ش دس
کلیــه خدمــات ذکر شــده بــه صــورت حمایت 
ــی  از فرانشــیز ســهم بیمــار در خدمــات درمان
و دارویــی ارائــه شــده و بــا دارا بــودن پوشــش 
بیمــه ای بیمــار تعریــف می شــود، گفــت: 
به طــوری کــه وزارت بهداشــت فرانشــیز ســهم 
بیمــاران را می پــردازد و خدمــات درمانــی، 

توانبخشــی و داروهــای ایرانــی بــرای بیمــاران 
ــه  ــگان ارائ ــورت رای ــه ص ــه ام اس ب ــال ب مبت
می شــود. البتــه ایــن حمایــت جــدای از 
ــار  ــن ب ــر، متضم ــازمان های بیمه گ ــهم س س
ــرای معاونــت درمــان نیــز هســت.وی  ــی ب مال
ــا  ــم ب ــن رق ــال ای ــه هرس ــوری ک ــزود: به ط اف
ــرخ جدیــد تعرفه هــای پزشــکی و  ــه ن توجــه ب
دارویــی بــه روزرســانی می شــود کــه در ســال 
۱۳۹۹ ایــن بــار مالــی بــه حــدود ۱۶۶ میلیارد 
ــد توجــه کــرد کــه  ــان محاســبه شــد. بای توم
در محاســبه بــار مالــی مذکــور بیشــترین 
میــزان بــه حمایت هــای دارویــی و بعــد از 
ــاص  ــی اختص ــای توانبخش ــه حمایت ه آن ب
می یابــد.وی تاکیــد کــرد: هرچنــد کــه بســته 
خدمتــی در جهــت خدمــات ســرپایی بیماران 
مبتــال بــه ام اس تعریــف شــده، امــا بــه منظــور 
حمایــت از خدمــات زمــان بســتری بیمــاران، 
ــل  ــار از مح ــهم بیم ــت س ــر از پرداخ ــه غی ب
بســته کاهش فرانشــیز معاونــت درمــان، مبلغ 
یــک میلیــون تومــان در ســال نیــز بــرای هــر 
ــادنوش  ــده است.ش ــه ش ــر گرفت ــار در نظ بیم
دربــاره وضعیــت دارویــی مبتالیــان ام اس 
ــت شــامل  ــورد حمای ــای م ــت: داروه ــز گف نی
ــای  ــل داروه ــد داخ ــی و تولی ــای ایران برنده
اساســی و مــورد نیــاز بیمــاران و تعــدادی 
داروهــای خارجــی کــه مشــابه ایرانــی ندارند و 
بــه صــورت خوراکــی و تزریقــی مورد اســتفاده 

قــرار می گیرنــد، اســت.

شیوع باالی بیماری ام اس در ایران
گزارش
کرمان نو

متخلفان حیات وحش 
در 2 منطقه استان دستگیر شدند

مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست استان کرمان از دستگیری 
متخلفان شکار در مناطق حفاظت شده بردســیر و راور خبرداد.

مرجان شاکری، مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست استان 
کرمان گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیســت شهرستان 
بردسیر با همکاری یگان تاکتیکی مســتقر در بهرامجرد، پس از 
مشکوک شدن به یک دستگاه وانت پیکان جاده را مسدود و پس 
از بازرسی، متخلفان را که دو راس بز و بزغاله وحشی شکار کرده 
بودند،دستگیر کردند.او افزود: خودروی متخلفان از سوی ماموران 
یگان تاکتیکی، مورد بازرســی قرار گرفت که در این بازرسی یک 
قبضه اسلحه گلوله زنی و یک قبضه اسلحه دولول که هر دو دارای 
مجوز بودند، تعدادی فشنگ گلوله زنی و تعدادی فشنگ چهارپاره 
و الشه دو راس بز و بزغاله وحشی را کشف و ضبط کردند.شاکری 
بیان داشت: پس از تشکیل پرونده، متخلف به مراجع قضایی معرفی 
شد و به دستور مقام قضایی و قاضی ویژه تخلفات زیست محیطی 
در بازداشت به سر می برد.مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست 
اســتان کرمان گفت: همچنین یگان حفاظت محیط زیست راور 
کرمان متخلف شــکار و صید یک راس قوچ وحشــی را دستگیر 
کردند.او گفت: با افزایش گشت و کنترل در مناطق تحت مدیریت 
نیرو های حفاظت محیط زیست این شهرستان، ضمن اخذ مجوز 
بازرسی از مقام قضایی، موفق شدند مقادیری گوشت و اجزای یک 
راس قوچ وحشی را طی بازرســی از منزل متخلف کشف و ضبط 
کنند.او افزود: در این خصوص پرونده تخلف تشکیل و برای سیر 

مراحل قانونی تسلیم مرجع قضایی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با اشاره به اینکه محکومیت 
ریالی در بخش کاال و خدمات در دو ماه گذشته ۴7 میلیارد ریال است، 
گفت: پرونده های وارده در بخش بهداشت، درمان، دارو و دامپزشکی 
طی دو ماه گذشته در استان کرمان ۸۵ فقره و میزان محکومیت 
ریالی ۳۹۱ میلیون ریال بوده است."ارسالن میری" پنجشنبه هشتم 
خردادماه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان کرمان اظهار کرد: تعزیرات 
مرجع رسیدگی، صدور رای و اجرای حکم برای تخلفات اقتصادی در 
بخش های صنفی و غیرصنفی است.وی افزود: بازخورد پرونده هایی 
که در بازرسی مراجع مختلف در تخلفات اقتصادی و نیروی انتظامی 
تشکیل می شود، در تعزیرات حکومتی است.میری با اشاره به اینکه 
در سال گذشته قریب به ۳0 هزار پرونده وارده به تعزیرات داشته ایم، 
تصریح کرد: در دو ماه گذشته در بخش کاال و خدمات 2۵2 فقره پرونده 
موجودی، ۱2۸7 فقره وارده و ۱۳۴۸ مختومه داشته ایم که نشان می 
دهد ۱0۵ درصد عملکرد همکاران ما افزایش داشته است.مدیرکل 
تعزیرات حکومتی استان کرمان بیان کرد: در بخش قاچاق کاال و ارز 
و نظارت و برخورد در سطح عرضه، ۱0۱ فقره پرونده موجودی، ۵۱۶ 
وارده و ۵۱۹ پرونده مختومه شده است که میزان محکومیت ریالی در 
پرونده های مختومه ۱07 میلیارد و ۱2۴ میلیون ریال است.وی با اشاره 
به اینکه محکومیت ریالی در بخش کاال و خدمات در دو ماه گذشته ۴7 
میلیارد ریال است، افزود: پرونده های وارده در بخش بهداشت، درمان، 
دارو و دامپزشکی طی دو ماه گذشته در استان کرمان ۸۵ فقره و میزان 
محکومیت ریالی ۳۹۱ میلیون ریال بوده است.میری در ادامه با اشاره به 
اینکه بیش از دو میلیارد ریال از محکومیت پرونده های کاال و خدمات 
وصول شده، اظهار کرد: در بخش قاچاق 20 میلیارد ریال معادل بیش 
از ۳۶ درصد وصول و به خزانه دولت واریز شده و در پرونده های بهداشت 

و درمان نیز ۶۹ میلیون ریال وصولی داشته ایم.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی استان کرمان گفت: طرح شناسنامه دار 
کردن درختان تاریخی باغ شاهزاده ماهان با هدف 
حفظ و تهیه بانک اطالعاتی این درختان آغاز شده است.فریدون 
فعالی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این طرح 
با هدف بررسی وضعیت فعلی درختان، ساماندهی و حفاظت این 
درختان در حال انجام است، وی بیان کرد: در شناسنامه هر یک 
از درختان باغ شاهزاده ماهان، اطالعاتی همچون سن تقریبی و 
ضخامت درختان، گونه، مختصات و نشانی محل و همچنین نحوه 
آبیاری آنها ثبت می شود.مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان کرمان با اشاره به اهمیت و ارزش درختان 
تاریخی باغ شاهزاده ماهان تاکید کرد: موضوع حفظ و نگهداری 
درختان موجود در باغ شاهزاده ماهان با جدیت دنبال می شود و 
از بازدید کنندگان و گردشگران این باغ تاریخی درخواست می 
شود نسبت به حفظ و حراست این درختان توجه بیشتری داشته 
باشند.وی با بیان اینکه درختان سرو و چنار و همچنین کاج باغ 
شاهزاده ماهان دارای قدمت باالیی هستند، تصریح کرد: در حال 
حاضر بیش از ۳20 درخت تاریخی در این باغ وجود دارد.فعالی 
افزود: ساماندهی فضای سبز و پوشش گیاهی این باغ تاریخی از 
اولویت های اصلی پایگاه ثبت جهانی باغ شاهزاده ماهان است.باغ 
شاهزاده )شازده( در شهر ماهان و ۳۵ کیلومتری جنوب کرمان 
قرار گرفته و عالوه بر اینکه از مراکز تفریحی و تفرجگاه های با صفا 
و آثار تاریخی و دیدنی کرمان است، یکی از زیباترین باغ های 
چشم نواز کشور به شمار می رود.این باغ یادگار عبدالحمید میرزا 
فرمانفرما حاکم عصر قاجار در کرمان است که آن را در دامنه 
کوههای تیگران و در زمینی به مساحت ۵.۵ هکتار و با 2 مجموعه 
بنای ارزشمند شرقی و غربی و حمامی خصوصی بنا کرد.این اثر 
در ۱۴ آبان ۱۳۵۳ با شماره ثبت ۱0۱2 به  عنوان یکی از آثار ملی 
ایران به ثبت رسیده  و در سال 20۱۱ در نشست سی و پنجم 
میراث جهانی یونسکو به همراه هشت باغ ایرانی دیگر در فهرست 

میراث جهانی یونسکو به ثبت جهانی رسید.

مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان 
گفــت: ســنجش ســالمت جســمانی و 
ــه  ــدو ورود ب ــوزان ب ــی نوآم ــی تحصیل آمادگ
ــت  ــا رعای ــاه ب ــرداد م ــتان از اول م ــن اس ــتان در ای دبس
پروتکل هــای بهداشــتی آغــاز می شــود.به گــزارش 
ــا، احمــد اســکندری نســب روز پنجشــنبه در نشســت  ایرن
ــتان  ــه دبس ــدو ورود ب ــوزان ب ــنجش نوآم ــی س هماهنگ
ــت  ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان کرم ــتان اس ــش دبس و پی
برنامــه ســنجش ســالمت جســمانی و آمادگــی تحصیلــی 
در جایدهــی مناســب دانــش آمــوزان افــزود: ورود بــه 
دبســتان فصــل جدیــدی از زندگــی کــودکان اســت و بایــد 
ــز  ــره دل انگی ــنجش خاط ــای س ــگاه ه ــا در پای ــرای آنه ب
ــه ادارات آمــوزش و  ایجــاد کــرد.وی خاطــر نشــان کــرد: ب
پــرورش شهرســتان هــا و مناطــق تاکید شــده کــه بهترین 
ــرار  ــنجش ق ــای س ــگاه ه ــار پای ــود را در اختی ــدارس خ م
دهند تــا ســنجش ســالمت جســمانی و آمادگــی تحصیلی 
ــان اجــرا شود.اســکندری  ــاال در اســتان کرم ــا کیفیــت ب ب
نســب بر توجــه بــه وضعیــت روانــی و جســمانی نوآمــوزان 
ــه  ــزود: توج ــرد و اف ــد ک ــنجش تاکی ــای س ــگاه ه در پای
ــه  ــتای مداخل ــز در راس ــری ســنجش نی ــج غربالگ ــه نتای ب
بهنــگام و ارتقــای کیفیــت فعالیــت هــای آموزشــی و 
پرورشــی ضرورتــی انکارناپذیــر اســت.رئیس ســتاد اجرایی 
ســنجش ســالمت و آمادگــی جســمانی نوآموزان بــدو ورود 
بــه دبســتان و پیــش دبســتان اســتان کرمــان بــا اشــاره به 
ــی  ــنجش، جایده ــه س ــرای برنام ــرورت اج ــت و ض اهمی
ــع آموزشــی و  ــه موق ــه ب ــوزان و مداخل ــش آم مناســب دان
ــی  ــا و ارزیاب ــع نارســایی ه ــه موق توانبخشــی، تشــخیص ب
وضعیــت شــنوایی، بینایــی، بهداشــت، آمادگی جســمانی و 
تحصیلــی دانــش آمــوزان را از مهمتریــن اهداف ایــن طرح 
برشمرد.اســکندری نســب بــه فعالیــت ۳۵ پایگاه ســنجش 
در شهرســتان هــا و مناطــق مختلــف اســتان کرمان اشــاره 
کــرد و گفــت: بــا توجــه بــه ظرفیــت هــای موجــود و برنامه 
ریــزی هــای صــورت گرفتــه در راســتای رعایــت پروتــکل 
ــا شــرایطی فراهــم شــود  هــای بهداشــتی ، ســعی شــده ت
ــف  ــن مشــکل و توق ــوزان کمتری ــش آم ــن و دان ــه والدی ک
ــان  ــا بی ــند.وی ب ــته باش ــنجش داش ــای س ــگاه ه را در پای
ــی  اینکــه ســنجش ســالمت جســمانی و آمادگــی تحصیل
ــاه در  ــرداد م ــتان از اول م ــه دبس ــدو ورود ب ــوزان ب ــو آم ن
ایــن اســتان آغــاز مــی شــود گفــت: پیــش بینــی می شــود 
امســال بیــش از ۳0 هــزار نوآمــوز بــد ورود بــه دبســتان در 
ایــن برنامــه مــورد ارزیابــی قــرار گیرند.مدیــرکل آمــوزش 
و پــرورش کرمــان بــر کیفیــت بخشــی بــه برنامه ســنجش 
ــد  ــتان تاکی ــن اس ــوزان ای ــدی نوآم ــش ۱00 درص و پوش
کــرد و گفــت: برنامــه ســنجش اطالعــات مفیــد و موثــری 
ــرار  ــا ق ــه ه ــن برنام ــرای تدوی ــئوالن ب ــار مس را در اختی

ــد. ــی ده م

دو پرونــده حقوقــی دانشــگاه آزاد اســالمی جیرفــت 
ــوان  ــتان و دی ــر اس ــد نظ ــود در دادگاه تجدی ــا ب ــدت ه م
عدالــت اداری مطــرح بودند.رییــس دانشــگاه آزاد اســالمی 
ــا پیگیــری کمیتــه حقوقــی ایــن  واحــد جیرفــت گفــت: ب
دانشــگاه رای 2 پرونــده میلیــاردی بــه مــدت زیــادی 

دردادگاه تجدیــد نظــر اســتان کرمــان و دیــوان عدالــت اداری مطــرح بودنــد بــه نفــع 
دانشــگاه صــادر و قطعــی شــد.به گــزارش »کرمان نــو« اســماعیل اســالمی افــزود: این 
دو پرونــده بــا وجــود نفــود و اخــالل و دخالــت برخــی افــراد و مســووالن ذی نفــوذ در 
پرونده هــا به نفــع دانشــگاه صــادر و قطعــی شــدند.وی اضافــه کــرد: ارزش ریالــی رأی  
اول ملــک عــودت داده شــده صــد میلیــارد تومــان و پرونــده دوم بیــش از ۵00 میلیون 

ــه نفــع دانشــگاه رای صــادر شــد. ــود کــه ب تومــان ب

صدور رأی 2 پرونده میلیاردی به نفع دانشگاه 
آزاد اسالمی جیرفت

رییس دادگاه عمومی بخش جازموریان از آزادی گروگان 22 
ساله اهل هرمزگان در رودبار جنوب کرمان خبر داد و گفت: 
پس از وصول گزارش نیروی انتظامی مبنی بر ربوده شدن 
این فرد، زمینه شناسایی آدم ربایان و آزادی گروگان طی ۴۸ 
ساعت فراهم شد.به ایرنا، محمد فروغی افزود: در پی گزارش 

پلیس آگاهی شهرستان رودبار جنوب مبنی بر ربوده شدن یک جوان 22 ساله و انتقال وی به 
حوزه قضایی بخش جازموریان، بررسی های تخصصی و اطالعاتی آغاز شد.وی ادامه داد: پس 
از انجام بررسی های اطالعاتی الزم و صدور دستورات قضایی مورد نیاز، فرد گروگان آزاد و سه 
گروگان گیر دستگیر شدند.رییس دادگاه عمومی بخش جازموریان با اشاره به این مطلب که 
تحقیقات تکمیلی در رابطه با این پرونده در دست اقدام است، اظهار داشت: دستگاه قضایی به 

طور جدی با مخالن امنیت اجتماعی برخورد قانونی الزم را خواهد کرد.

گروگان 22 ساله هرمزگانی در رودبارجنوب 
کرمان آزاد شد

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و 
تجارت جنوب کرمان، جلسه رفع موانع تولید واحدهای 
صنعتی و معدنی جنوب کرمان با حضور رئیس و معاون 
امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب 
کرمان و مدیرعامل پست بانک استان کرمان در محل 

پست بانک استان برگزار شد.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان 
در این خصوص گفت: این جلسه جهت تعامل بیشتر دو نهاد و با موضوع تامین 
تسهیالت سرمایه ثابت و در گردش طرح های صنعتی و معدنی جنوب کرمان 
برگزار شد.مهندس مروجی فرد سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان 
افزود: در این جلسه همچنین مشکالت پرداخت تسهیالت به طرح ها و واحد ها 

بررسی شد.

برگزاری جلسه رفع موانع تولید واحدهای 
صنعتی و معدنی جنوب کرمان

درختان تاریخی باغ شاهزاده 
ماهان شناسنامه دار می شوند

طرح آمادگی تحصیلی نوآموزان 
بدو  ورود  به دبستان از اول 

مرداد اجرا می شود

میراث
فرهنگی

آموزش و
پرورش

محکومیت ۴۷ میلیاردی متخلفان 
کاال و خدمات در استان

خبرخبرخبر

مدیـر تعـاون روسـتایی جنـوب کرمـان از 
خرید سـه هزار تُن پیـاز به صـورت توافقی 
از کشـاورزان هفت شهرسـتان این منطقه 
خبـر داد.احمـد مشـایخی در گفـت و گـو 
بـا خبرنـگار ایرنـا افـزود: ایـن میـزان پیـاز 
از محـل منابـع داخلـی اتحادیـه مرکـزی 
تعاون روسـتایی کشـور و تعاون روسـتایی 
اسـتان ها خریداری و بارگیری شـده است.
وی گسـترش و تقویـت تعـاون و توسـعه 
عملیـات اقتصـادی، تولیـد، بازاریابـی، 
بازرگانی و خدمات تعاونی در روستاها و نیز 
باال بردن کیفیـت تولیدات و امـکان رقابت 
در بـازار از طریق کاهـش هزینـه و افزایش 
بهره بـرداری را از اهـداف شـبکه تعـاون 
روسـتایی جنوب کرمان عنـوان کرد.مدیر 
تعاون روسـتایی جنوب کرمـان به عملکرد 
ایـن مجموعـه اشـاره کـرد و گفـت: خرید 
تضمینـی مباشـرتی پنج هـزار تـن گندم، 
توزیـع 20۵ تـن کاالهـای اساسـی طـرح 
تنظیـم بـازار، عرضـه ۵۶2 تُـن محصوالت 
کشـاورزی در غرفه هـای دائـم و موقـت 
بـه ارزش ۹۸0 میلیـون تومـان، توزیـع 22 
هزار تُـن آرد خـام بیـن روسـتاییان، خرید 
حمایتی ۴0 تُن خیار سـبز، افزایش سرمایه 
تعاونـی تولیـد روسـتایی جنـوب کرمـان 
)هامون ( به پنـج میلیارد ریـال در صندوق 
حمایت از بخش کشـاورزی، تولید، فرآوری 
و توزیع یکهـزار و 700 تُن بذر گواهی شـده 
گندم بیـن کشـاورزان، کشـت 700 هکتار 
گندم بـذری توسـط اتحادیه تعاونـی تولید 
روسـتایی از جملـه اقدامات ایـن مجموعه 
طـی یـک سـال گذشـته اسـت. پیـاز کـه 
سـال گذشـته قیمتـی نجومـی را تجربـه 
کرد امسـال با کاهـش ۹۶ درصـدی مواجه 
شـد بـه گونـه ای کـه برخـی از کشـاورزان 
محصـول خـود را در مـزارع و خیابان ها رها 
کردنـد.. طبـق بـرآورد کارشناسـان جهاد 
کشـاورزی از ایـن میزان سـطح زیر کشـت 
پیش بینی می شـود که بیـش از ۳00 هزار 
تُن محصـول برداشـت و تا اواخـر خردادماه 

سـال جـاری روانـه بازار شـود.

مساجد در رزمایش 
مواسات به کانون 

همدلی تبدیل شدند
گفــت:  گروهــی  حجت االســالم 
رزمایــش مواســات و همدلــی از 
مســاجد نشــات گرفتــه اســت و در 
لبیــک بــه فرمایــش مقــام معظــم 
رهبــری مبنــی بــر رزمایــش مواســات 
ــب کمــک  ــا جل ــی، مســاجد ب و همدل
ــه  ــانی ب ــت رس ــه و خدم ــای مومنان ه
نیازمنــدان تبدیــل بــه کانــون همدلی 
االســالم »عبــاس  شــدند.حجت 
گروهــی« در گفــت و گــو بــا خبرنــگار 
خبرگــزاری شبســتان از کرمــان 
جنــوب، گفــت: رزمایــش مواســات 
ــه  ــات گرفت ــاجد نش ــی از مس و همدل
ــام  ــه فرمایــش مق اســت و در لبیــک ب
ــش  ــر رزمای ــی ب ــری مبن ــم رهب معظ
مواســات و همدلــی، مســاجد بــا 
جلــب کمــک هــای مومنانــه و خدمت 
رســانی بــه نیازمنــدان تبدیــل بــه 
ــه  ــدند.امام جمع ــی ش ــون همدل کان
رودبــار جنــوب افــزود: در همیــن 
راســتا از ســوی ســتاد هماهنگــی 
جنــوب  مســاجد  هــای  کانــون 
ــی و گوشــت  ــبدهای غذای ــان، س کرم
ــه  ــدان منطق ــن نیازمن ــد در بی منجم
ــک  ــن ی ــع شــده اســت و همچنی توزی
ــی  ــا رایزن ــی ب ــی امان ــتگاه نانوای دس
ــد  ــتقر ش ــه مس ــاد در منطق ــن نه ای
ــت  ــان پخ ــرص ن ــه ۳00 ق ــه روزان ک
ــن  ــگان در بی ــورت رای ــه ص ــرده و ب ک
ــوان  ــرد.وی عن ــع ک ــدان توزی نیازمن
کــرد: کانــون فرهنگــی هنــری شــهید 
ــت حجــت االســالم  ــا مدیری ــری ب باک
جمشــید خــاوری یکــی از کانــون 
هــای فرهنگــی هنــری مســاجد فعــال 
ــه در دوران  ــت ک ــار اس ــه رودب منطق
ــیل  ــه س ــانی ب ــت رس ــیل در خدم س
زدگان فعالیــت داشــته و تاکنــون 
ــی و  ــبدهای غذای ــه س ــی ۳ مرحل ط
غــذای گــرم در بیــن نیازمنــدان 
ــت.حجت  ــرده اس ــع ک ــه توزی منطق
االســالم گروهــی ابــراز کــرد: با شــیوع 
کرونــا و وقــوع ســیل در رودبــار جنوب 
تعــدادی از کانــون هــای فرهنگــی 
ــه  ــان ب ــوب کرم ــاجد جن ــری مس هن
کمــک ســیل زدگان شــتافتند و در 
الی روبــی منــازل ســیل زدگان، تهیــه 
ــک  ــان کم ــرم و ن ــذای گ ــع غ و توزی
کردنــد و همچنیــن لبــاس، اقــالم 
خوراکــی و پتــو بــرای ســیل زدگان به 

منطقــه ارســال کردنــد.

شیوع کرونا در کشور باعث خسارت 
های بسیاری شد، خسارت هایی که گزارش

قسمت عمده ی آن متوجه محصوالت 
کشاورزی و صادراتی  کشور بود و بخش هایی مانند 
کشاورزی را دچار بحرانی کم سابقه کرد در این بین 
جنوب استان کرمان نیز به عنوان یکی از قطب های 
کشاورزی کشور دچار بحران فراوانی شده است، 
محبان مدیر اجرایی دفتر اتاق بازرگانی جنوب 
استان در مورد خسارات وارد شده در این زمینه به 
کاغذ وطن  گفت: خسارات های عمده ای که امسال 
منطقه جنوب استان متحمل آن شد در دو بخش  
دام و طیور و محصوالت گلخانه ای کشاورزی بود.

محصوالت گلخانه ای جنوب مثل خیار، گوجه، 
فلفل، بادمجان و توت فرنگی  مجموعا  هزار و ۶27 
میلیارد تومان خسارت دیدند و محصوالت جالیزی 
نه  نیز تقریبا  و صیفی  مثل پیاز گوجه و هندوا
متحمل  هزار و ۱07 میلیارد تومان خسارت شدند.

کاهش 55 درصدی صادرات 
محصوالت کشاورزی

محبان یادآور شد: ما در جنوب به دلیل شیوع 
کرونا شاهد کاهش چشمگیر صادرات محصوالت 
کشاورزی بودیم  و میزان کاهش صادراتی که به 
واسطه شیوع کرونا با آن روبرو بودیم  تقریبا ۵۵ 
درصد در مقایسه با سال گذشته  است. به گفته 
مدیر اجرایی دفتر اتاق بازرگانی جنوب، امسال 
 2 میزان تولید محصوالت کشاورزی جنوب، 
میلیون و هشتصد هزار تن بوده است که از این 
میزان،یک میلیون و ۶00 هزار تن آن خسارت 
دیده است.  محبان تاکید کرد: در کنار تاثیر شیوع  
کرونا ویروس نمیشود از مشکالت دیگری که باعث 
این خسارات شدند، چشم پوشی کرد، به طور مثال 
در محصولی مثل پیاز اعمال تعرفه  صادراتی غیر 
کارشناسی  ضرر زیادی را متوجه تولید کننده کرد، 
وقتی تعرفه باال رفت خیلی از تولید کنندگان توان 
صادرکردن نداشته و از طرفی  خیلی از کشورها  
چون برایشان  مقرون به صرفه نبود که محصول 
ما را وارد کنند و بازار هدفشان را تغییر دادند یا  

خسارت هایی که سیل و تگرگ به محصولی مثل 
گوجه فرنگی وارد کرد یا  توزیع  نامناسب بذر، در 
سال گذشته بذرهای تقلبی خیلی زیادی وارد 
بازار شد  که  عمدتا در محصول بادمجان شاهد  
بی کیفیتی آن بودیم و اصال این محصول به بار 
ننشست و کشاورزان ضرر زیادی کردند.اما تاثیر 
کرونا ویروس بسیار چشمگیر بود،  ما شاهد این 
بودیم امسال چندین کانتینر از محصوالت گلخانه 
ای  جنوب در مرز آستارا که به سمت روسیه می 
روند، چند روز به  دلیل کرونا متوقف شدند و در 
عرض چند روز چندین میلیارد خسارت به تعدادی 
از فعالین اقتصادی منطقه وارد شد یا  تعطیل شدن 
رستوران ها و آشپزخانه ها به دلیل شیوع کرونا که 
مصرف کنندگان اصلی در بازار داخلی بودند بر ضرر 

وارد شده بر محصوالت کشاورزی بی تاثیر نبود.
خسارت میلیاردی کرونا به بخش دام و طیور 

استان
رییس کمیته دام و طیور کمیسیون کشاورزی 
تاق بازرگانی استان کرمان نیز به ایسنا گفت:  ا
در مجموع خسارت وارده در بخش دام و طیور 
شمال و جنوب استان کرمان بیش از ۹۸ میلیارد 
تومان بوده و باید توجه ویژه ای صورت بگیرد که 
در غیر این صورت موجب حذف بسیاری از بهره 
برداران خواهد شد و آسیب های بعدی خسارت 
بارتر خواهد بود."سیدحسن مهدی" اظهار کرد: 
ارزش محصوالت دام و طیور تولید شده در شمال و 
جنوب استان کرمان بیش از ۶ هزار میلیارد تومان 
است و نشان می دهد باید توجه بیشتری به این 
بخش داشته باشیم.وی افزود: در بخش دام و طیور 
بیش از 7۵ هزار نفر در سطح استان کرمان به طور 
مستقیم مشغول به کار هستند.رییس کمیته دام 
تاق کرمان گفت:  و طیور کمیسیون کشاورزی ا
در جنوب استان در بخش دام شیری ۶ میلیارد و 
۹00 میلیون تومان، دام پرواری بیش از 7 میلیارد 
تومان، مرغ گوشتی یک میلیارد و ۶00 میلیون 
تومان و مرغ تخم گذار ۴۹0 میلیون تومان خسارت 
وارد شده است.وی افزود: سرجمع خسارت وارده 
در بخش دام و طیور شمال و جنوب استان کرمان 
بیش از ۹۸ میلیارد تومان بوده و باید توجه ویژه ای 
صورت بگیرد که در غیر این صورت موجب حذف 
بسیاری از بهره برداران خواهد شد و آسیب های 

بعدی خسارت بارتر خواهد بود.مهدی با اشاره به 
اینکه باید تسهیالت کم بهره و بلندمدت به بهره 
ئه شود، بیان کرد:  را برداران بخش کشاورزی ا
کمبود نهاده های دامی ما را دچار چالش های 

دامی می کند.
  چند نرخی بودن ارز زمینه 

سوءاستفاده را فراهم می     کند
اکنون یکی از مشکالتی که جامعه را درگیر خود 
کرده است افزایش قیمت محصوالت دامی  بوده  
است و این سوال پیش می آید که آیا به دلیل 
اعمال محدودیت های بهداشتی کرونا ویروس و 
تغییر در عرضه و تقاضا این اتفاق افتاده است یا 
خیر؟جبالبارزی نماینده جنوب در اتاق بازرگانی 
استان و رییس دفتراتاق بازرگانی جنوب، در این 
باره به کاغذ وطن گفت:  به نظر من بعد از شیوع 
کرونا کاهش چشمگیری در تقاضای محصوالت 
ز تولید  ما بعضی ا ا دامی به وجود نیامده است،
نستند میزان  کنندگان با توجه به شرایط نتوا
تولید قبل خود را داشته باشند و عرضه کمتر شد 
از طرفی هم وقتی جامعه با یک تورم ۴0 درصدی 
روبرو است این تورم بر همه ارکان تولید اعمال 

می شود و بر قیمت ها تاثیر می گذارد. جبالبارزی 
معتقد است:  برای  رفع این مشکل، باید تورم 
کنترل شود و کنترل تورم هم با اعمال قیمت های 
دستوری شدنی نیست  مثال ما روی نهاد های دامی 
مثل ماست ، شیر قیمت های تعزیراتی اعمال می 
کنیم  و می خواهیم  دستوری این مشکل حل شده 
و قیمت اصالح شود که با اعمال تعرفه دستوری 
تاق بازرگانی  نماینده جنوب در ا شدنی نیست .
استان  تاکید کرد: مکانیزم عرضه و تقاضا  باید 
بر اساس اقتصاد آزاد تعیین شود  و بعد دولت از 
اقشار ضعیف حمایت کند که این حمایت هم می 
تواند در قالب یارانه ها و هم در قالب ایجاد شغل 
باشد.جبالبارزی گفت: یکی از مشکالت اصلی بازار 
وجود ارز چند نرخی است،  من به عنوان عضو اتاق 
بازرگانی معتقدم  ارز برای همه چیز باید یک نرخ 
باشد، ارز چند نرخی همواره ایجاد رانت می کند و 
زمینه سوء استفاده های مختلف را ایجاد می کند  
باید ارز یک نرخ باشد  و بعد قیمت ها واقعی شود 
و در آن زمان در صورت عدم توان اقشار ضعیف 
دولت به حمایت از  آن ها اقدام کند  به نظر من  
حق استفاده قشر ضعیف جامعه، بیشتر از  کسانی  

که توان مالی دارند .

خسارت میلیاردی کشاورزی جنوب را زمین  گیر کرد
به گفته مدیر اجرایی دفتراتاق بازرگانی جنوب، امسال محصوالت کشاورزی جنوب متحمل خسارت بیش از 2 هزار و 700 میلیارد تومانی شدند

  نجمه سعیدی
دبیر تحریریه

مدارس آسیب دیده در سیل 
جنوب کرمان 2۶۳ مدرسه سیل

بوده که برنامه داریم در مهر و 
بهمن ۹۹ پروژه های سیل را تحویل آموزش 
و پرورش دهیممعاون فنی سازمان نوسازی 
مدارس کشور در بازدید از پروژه های ساخت 
و ساز رودبار، قلعه گنج و منوجان تاکید کرد 
با توجه به اجرای ۶0 پروژه با 2۱۵ کالس 
درس، ساخت مدارس جدید هم در دستور 
کار است.به گزارش روابط عمومی اداره کل 
نوسازی مدارس استان کرمان، داریوش 
ورناصری در سفر دو روزه خود به کرمان بعد 
از بازدید از پروژه های نوسازی مدارس در 
شرق استان پروژه های جنوب استان کرمان 
در شهرستان های رودبار جنوب، قلعه گنج 
و منوجان را بازدید کرد.ورناصری هدف از 
بازدید خود را در جنوب استان کرمان بازدید 
از مدارس آسیب دیده در سیل دی ماه ۹۸ و 
فروردین ۹۹ عنوان کرد و گفت: مدارس 
آسیب دیده در سیل جنوب کرمان 2۶۳ 
مدرسه بوده که برنامه داریم در مهر و بهمن 
۹۹ پروژه های سیل را تحویل آموزش و 
پرورش دهیم.معاون فنی و نظارت سازمان 
نوسازی مدارس کشور در ادامه بیان کرد: در 
جنوب کرمان شهرستان رودبار با بیش از 2۶ 
هزار نفر دانش آموز و بروز حوادث غیرمترقبه 
نظیر سیل محرومیت هایی وجود دارد، به 
همین دلیل ۱۵0 میلیارد ریال اعتبار برای 
بازسازی مدارس آسیب دیده در سیل و 
تکمیل پروژه های در دست اجرا به استان 
یافته است.ورناصری  کرمان تخصیص 

همچنین اهداف دیگر سفر خود را به جنوب 
کرمان بازدید از روند پیشرفت پروژه های در 
دست اجرا، بازدید از پروژه های آسیب دیده 
در سیل، بازدید از پروژه های استاندارد 
سازی سرمایشی و گرمایشی و غیره عنوان 

کرد.
خسارت 3۶۰ میلیارد ریال به مدارس 

رودبار در جریان سیل
در ادامه واعظی نژاد مدیرکل نوسازی مدارس 
استان کرمان که در این بازدید ورناصری را 
همراهی می کرد، در حاشیه بازدیدها عنوان 
کرد: در سیل جنوب کرمان ۳۶0 میلیارد 
ریال به مدارس رودبار جنوب خسارت وارد 
شده است.واعظی نژاد عنوان کرد: ۶۸ مدرسه 
در سیل رودبار جنوب آسیب دیده اند که 7 
پروژه تخریب شده و بازسازی می شود و ۶۱ 
پروژه تعمیر می شوند.عضو شورای آموزش 
و پرورش استان کرمان درباره پروژه های در 

دست اجرای رودبار جنوب گفت: ۱۳ پروژه در 
رودبار داریم که با اتمام این پروژه ها 2۶ کالس 
درس تحویل آموزش و پرورش می شود.
مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان در 
زمینه پروژه های شهرستان قعله گنج گفت: 
در این شهرستان ۱۹ پروژه در دست اجرا 
داریم که ۸۸ کالس درس با پایان یافتن 
پروژه ها تحویل آموزش و پرورش می شود.

واعظی نژاد با اشاره به بروز خسارت سیل 
به مدارس قلعه گنج، گفت: در سیل جنوب 
کرمان 22 مدرسه آسیب دید که یک پروژه 
تخریب شده و نوسازی می شود و 2۱ پروژه 
تعمیر می شوند.وی درخصوص تعمیر مدارس 
آسیب دیده در سیل بیان کرد: هنگامی بحث 
تعمیر پیش می آید در ذهن ها تعمیر جزیی 
و سطحی تداعی می شود، در حالیکه تعمیر 
مدرسه به صورتی است که یک مدرسه نو و به 

روز تحویل آموزش و پرورش می شود.

کودکی ســرگردان با پای برهنه در وســط محور 
بزرگراهی خلیج فــارس در شهرســنان کهنوج 
توســط رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده 
ای شهرســتان کهنوج نجات داده شد.به گزارش 
روابط عمومی اداره کل راهــداری و حمل و نقل 
جاده ای جنوب استان کرمان ابن یمین مظفرپور 
در زمینه این اتفاق گفت: در حین ماموریت و بازدید 
از پروژه های راهداری در خودروی گشت راهداری 
در محور بزرگراهی خلیج فــارس بودم که وجود 
کودکی در وســط محور بزرگراهی خلیج فارس 
در محدوده روســتای ریگ زردان کهنوج توجهم 
را جلب کرد. وی افزود: بــا توجه به اینکه تصمیم 
گیری در چنین شرایطی بسیار سخت و حساس 
است با روشــن کردن عالئم اخباری چراغ گردان 
بدون صدا خودروهای پشت ســر در محور را آگاه 
کردم همچنین با حرکت دست از شیشه و استفاده 
از چراغهای چفت راهنما حساسیت بیشتری برای 
خودروهای پشت سری ایجاد کردم. وی بیان کرد: 
به محض نزدیک شدن در فاصله زمانی کمتر از یک 
دقیقه موفق شــدم علی رغم سرعت تعیین شده 
در محور بزرگراهی و ســرعت باالی خودروهای 
پشت سر ماشــین راهداری، رانندگان عقب را از 
وجود مانع یا خطر در جاده آگاه کنم. رئیس اداره 
راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان کهنوج 
بیان کرد: به محض فراهم شدن توقف در حاشیه 
محور و هدایت خودروهای عبوری سریعا خودم را 
به کودک ایستاده بی تاب در وسط محور بزرگراهی 
رساندم که این کودک به جهت پا برهنه بودن در 

روی آسفالت داغ شدیدا بی تابی و گریه می کرد. 
مظفرپور با اشــاره به داغی آســفالت و گرم بودن 
شدید هوا کودک را که توان حرکت در روی جاده 
را نداشت با در آغوش گرفتن و استفاده از چفیه ای 
که همراه داشتم بر روی پاهایش گرفتم و به خارج 
محور بردم و پس از پیدا کردن خانواده تحویل مادر 
کودک دادم.رئیس اداره راهــداری و حمل و نقل 
جاده ای شهرستان کهنوج گفت: از قرار معلوم این 
کودک که خانه آنها در حاشیه بزرگراه خلیج فارس 
در کیلومتر ۱۳ این محور بود به جهت عدم اطالع 
خانواده برای کنجکاوی خود را به بستر راه و کنار 
گاردریلهای وسط جاده رســانده بود اما مشخص 
نیســت چه مدت به جهت عبور خودروها و دیده 
نشدن توســط رانندگان به جهت جثه کوچک 2 
ساله ای خود را به وسط خط سفید رسانده بود اما به 
جهت داغی آسفالت و پای برهنه ادامه مسیر برایش 
مقدور نبوده اســت.ابن یمین مظفرپور با اشاره به 
اینکه در این حادثه لحظه ای که ظرف کمتر از ۵ 

دقیقه اتفاق افتاد لحظات سخت و پر استرسی را 
پشت سر گذاشتم که در مجموع لطف خداوند یاری 
کرد در محوری که سرعت خودروها باال و تعدد تردد 
هم زیاد بود آن هم وسائل نقلیه سنگین این شرایط 
به لطف خداوند ختم بخیر شد. ئیس اداره راهداری 
و حمل و نقل جاده ای شهرستان کهنوج بیان کرد: 
با نگذشتن زمان زیادی از این حادثه همچنان آن 
شرایط مثل تصاویر متحرکی از جلوی چشمانم در 
حال گذر است. وی از خانواده هایی که در حاشیه 
راهها سکونت دارند خواســت با دقت بیشتری از 
کودکان خود مراقبت کنند تا اینگونه حوادث پیش 
نیاید و خدای نکرده جان شیرین فرزندان این دیار 
به خطر نیافتد.وی راهداران را ناجیان و فرشتگان 
جاده ها دانست و گفت:همکاران راهدار بنده و دیگر 
راهداران جنوب استان کرمان در شرایط سختی 
همچون سیل، طوفان و مناطق برفگیر نجات دهنده 
جان انسانها هستند که اینگونه اقدام بنده ذره ای در 

مقابل فداکاری این مردان راه نیست.

راهداری جنوب ناجی یک کودک 
سرگردان شد

بیشترین مدارس آسیب دیده از سیل 
در رودبارجنوب هستند

مدیر امور برق جیرفت گفت: طی یک سال گذشته 20 میلیارد 
و ۴۱۱ میلیون ریال اعتبار برای توسعه شبکه برق شهری و 
روستایی این شهرستان هزینه شده است. غالمعباس انجم شعاع 
روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این میزان 
اعتبار را شبکه توزیع برق جنوب استان کرمان برای توسعه 
شبکه برق شهری و روستایی شهرستان جیرفت پرداخت کرد.

وی توسعه شبکه شهری جیرفت را شامل بافت قدیم، بافت جدید 
و توسعه شبکه شهری ساردوئیه عنوان کرد و گفت: در بخش 
توسعه شبکه برق شهری ۹ میلیارد و ۳0۳ میلیون ریال هزینه 
شد.مدیر امور برق جیرفت بر توسعه برق روستایی تاکید کرد 
و اظهار داشت: دسترسی مناسب و آسان به انرژی بدون تردید 
موتور توسعه روستایی است از این رو با حمایت های مجموعه 
توزیع برق جنوب استان کرمان در بخش توسعه شبکه روستایی 
شهرستان جیرفت ۱۱ میلیارد و ۱0۸ میلیون ریال اعتبار هزینه 
شد.وی تصریح کرد: توسعه شبکه برق در روستاهای گزآباد، 
دولت آباد، مالوی، آتشن بلوک، حسن آباد نظریان، بلوک، گلزار 
شهدا، دریاچه، چینه، ده پیش، پشت لر و ده شیخ در حومه 
جیرفت انجام شد. انجم شعاع مجموع طول توسعه شبکه برق 
شهری و روستایی شهرستان جیرفت را ۱۵ هزار متر مربع عنوان 
کرد و گفت: طول شبکه شهری ۶ هزار و ۶00 متر و در بخش 
روستایی هشت هزار و ۴00 متر شبکه توسعه برق ایجاد شد.وی 
ادامه داد: همچنین برای توسعه شبکه برق شهری و روستایی 
شهرستان جیرفت چهار دستگاه پست هوایی و ۱00 متر خط 
فشار متوسط برق در راستای تامین برق متقاضیان جدید ایجاد 
شد.مدیر امور برق جیرفت نسبت به مدیریت مصرف برق در 
روزهای گرم تابستان هشدار داد و گفت: با توجه به گرم شدن 
هوا در این روزها تمامی بخش های مصرف کننده انرژی شامل 
خانگی، اداری، صنعتی و کشاورزی باید در بهینه سازی مصرف 
برق تالش کنند.وی با بیان اینکه بیش از ۸0 در صد مصرف 
انرژی مربوط به مشترکین خانگی است، افزود: در ساعات اوج 
بار از روشن کردن وسایل برقی مانند اتو، جاروبرقی، ماشین 
ظرفشویی و لباسشویی، ماکروویو به طور همزمان خودداری 
شود. انجم شعاع ادامه داد: در صورت استفاده از کولرهای 
گازی، دمای مطلوب را روی 2۴ درجه سانتی گراد تنظیم 
نموده و از باز کردن در و پنجره منزل خودداری شود. همچنین 
هنگام ترک ساختمان در طول روز سیستم سرمایشی خاموش 
شود.وی با بیان اینکه در هنگام خرید وسایل برقی حتما به 
میزان برق مصرفی و برچسب انرژی دقت شود، بیان داشت: 
L E D« را جایگزین  برای روشنایی منازل، المپ های »
المپ های رشته ای کرده تا با این اقدام شاهد صرفه جویی قابل 
توجهی در مصرف انرژی باشیم.مدیر امور برق جیرفت به حذف 
قبوض کاغذی برق اشاره کرد و گفت: مشترکان می توانند 
قبوض برق خود را از طریق شماره ۱۵2۱ به صورت الکترونیک 

پرداخت کنند.

گزارش
راهداری

بیش از 2۰ میلیارد ریال برای توسعه 
شبکه برق جیرفت هزینه شد

دولت 3 هزار تُن پیاز 
کشاورزان جنوب کرمان 

را خرید

کرونا باعث کاهش 55 درصدی  صادرات محصوالت کشاورزی جنوب شد

رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت ادامه داد: در عین حال یکی از اقدامات مان 
تدوین بسته خدمتی – حمایتی درمانی ام اس است که شامل خدمات تصویربرداری به صورت ام آر آی از 
مغز و نخاع با و بدون تزریق – سی تی اسکن و رادیولوژی )X ray ( است که در صورت نیاز انجام شده و هر 
یک از این خدمات با تناوب قابل پیش بینی و به میزان مورد نیاز برای هر بیمار در سال انجام خواهد شد. 
همچنین خدمات دیگری شامل ویزیت های تخصصی و فوق تخصصی، مشاوره های تغذیه و روانشناسی، 
خدمات توانبخشی اعم از فیزیوتراپی و کاردرمانی و گفتار درمانی، پالسمافرزیس و پالس تراپی و خدمات 

دارویی نیز در دستور کار است.
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آگهی موضوع ماده ۳قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

در اجـرای مـواد مذكور بدينوسـيله اماکـی که برابر اراء هیاتهای حل اختـاف موضوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی گلبـاف کـه ادامـه عملیـات ثبتی آنهـا مطابق قانـون مذكورتجویـز گردیده اسـت به ترتیب شـماره 

پـاک وبخـش و محـل وقـوع ملک و مشـخصات مالـک واقع در بخـش 27 کرمان بشـرح نیل:
1-پـاک 6 فرعـی از 133-اصلـی بخـش 27کرمـان مالـک خانـم صدیقـه مهـدی نـژاد فرزند حسـن 
بـه شـماره شناسـنامه 110 صـادره از گلبـاف در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 340/22 متـر 
مربـع واقـع در گلبـاف خیابـان اشـرفی اصفهانـی قطعـه شـماره 3 خریـداری از مالـک رسـمی مهیـن 

وزیری  دخـت 
2-پـاک یـک فرعـی از 1962-اصلـی بخـش 27 کرمـان مالک آقـای سـید ابوطالب افتخـاری فرزند 
سـید حسـن بـه شـماره شناسـنامه 3180019808 صـادره از گلبـاف در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه 
مسـاحت 555/30 متـر مربع واقع در گلباف خیابان جمهوری ابتدای خیابـان مدنی خریداری از مالک 

رسـمی فاطمه بیگـم میرتـاج الدینی گوکی
3-  پـاک 2352 -اصلـی بخـش 27 کرمـان مالک خانـم طبيه قهرمانی فرزند غامعباس به شـماره 
شناسـنامه 5937 صـادره از گلبـاف در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 375/56 متـر مربـع 
واقـع در گلبـاف بلـوار دسـتغيب روبروی مسـجد امام حسـن عسـکری)ع( خریداری از مالک رسـمی 

فاطمـه کمالی
 لـذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهي مي شـود در صورتي که اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالكيت متقاضی اعتراضي داشـته باشـند مي توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـيد، ظرف مـدت يك ماه از تاريخ 
تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضايـي تقديم نمایند. بديهي اسـت در صورت انقضاي 

مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.م الف 248
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 تاريخ انتشار نوبت دوم : 99/3/25
محمد مقصودی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گلباف

آگهی فقدان سند مالکیت  
خانم/آقـای حسـین غضنفر پور 
وكيـل خانـم جميلـه فـرزاد بـا 
ارائه دو برگ استشـهادیه از دفتر 
اسـناد رسـمی شـماره 224سـرجان مدعـی 
اسـت کـه سـند مالکیـت یـک و نیـم دانگ 
مشـاع از ششـدانگ پـاک 2320 فرعـی از 
بخـش 35 کرمـان  در  واقـع  اصلـی   2311
بنـام خانـم /اقای جمیلـه فرزاد ثبت و سـند 
مالکیـت صـادر و تسـلیم گردیـده اسـت کـه 
بعلـت جابجایـی مفقـود گردیده لذا بدسـتور 
تبصـره یـک اصاحـی مـاده 120 آییـن نامـه 
قانـون ثبـت مراتبا جهـت اطاع مـردم اگهی 
می شـود تـا هر کـس مدعی انجـام معامله 
بـا وجـود سـند ملکیـت نزد خـود می باشـد 
ظـرف مـدت 10 روز از تاریـخ انتشـار روزنامـه 
گواهـی اعتـراض خـود را به این اداره تسـليم 
دارد در غیـر اینصـورت پس از سـپری شـدن 
مـدت قانونـی و عدم واخواهی سـند ملكيت 
بنـام ملـک صـادر خواهـد شـد.م  المثنـی 

الف717
تاریخ انتشار:99/3/10

محمد آرمانپور 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
سیرجان
از طرف غالمرضا افشون

آگهی حصر وراثت- قلعه گنج   
گنجـی  قلعـه  جـواد  آقـای 
دارای  اسـماعیل  فرزنـد 

شناسنامه3150185335بشرح 
مـورخ 99/3/3  شـماره9900125  دادخوسـت 
توضیـح داده شـادروان اسـماعیل قلعه گنجی 
تاریـخ   در   187 سکندربشناسـنامه  فرزنـد 
1399/2/4 در شـهر قلعـه گنـج فـوت شـده و 
الفـوت وی عبارتنـد/  وراثـت منحصـر حیـن 

از:  عبارتسـت 
1-جواد قلعه گنجی فرزنداسـماعیل به شـماره 

ملـی 3150185335)فرزند متوفی ( 
بـه  فرزنداسـماعیل  قلعـه گنجـی  2-فرزانـه 
) متوفـی  6980001930)فرزنـد  ملـی  شـماره 
3-حـوا ناروئـی فرزنـد دادل بـه شـماره ملـی 
3160312151)همسـر متوفی (لـذا مراتب یک 
نوبـت در روزنامـه هـای کثیـر االنتشـار محلـی 
آگهی می شـود چنانچه کسـی اعتراض دارد یا 
وصیت نامه ای از متوفی نزد اشـخاصی باشـد 
ظـرف مدت یـک ماه از نشـر آگهی به شـورای 
حـل اختـاف تقدیـم دارد و اال گواهـی صـادر 
خواهـد شـد و وصیـت نامـه ای جـز رسـمی و 
سـری کـه بعـد از این موعـد ابراز شـود از درجه 

اعتبار سـاقط اسـت. 
رئیس  شورای حل اختالف شماره یک 
شهرستان قلعه گنج –علیرضا مومنی 

آگهی حصر وراثت
قلعه گنج   

خواهشـمند اسـت بـا توجـه 
مرضیـه  دادخواسـت  بـه 
سـابقی نـژاد فرزنـد فراربـه شـماره ملی 
5360171456بـه طرفیـت ورثـه مرحوم 
محمـد سـابقی نـژاد فرزنـدگل محمد به 
خواسـته  ملی5360029641بـه  شـماره 
ورثـه  اسـت  وراثـت خواهشـمند  حصـر 
نوبـت روزنامـه چـاپ  مرحـوم در یـک 
یـا  دیگـر  ای  ورثـه  چنانچـه  شـود کـه 
وصیـت نامه ای در دسـت کسـی باشـد 
بـه ایـن شـورا مراجعـه نمائیـد ودر غیـر 
اینصـورت گواهـی حصـر وراثـت صـادر 

خواهـد شـد .ورثـه :
1-گل محمـد سـابقی نژاد فرزند  عیسـی 

بـه ش م 5369699712)پـدر (
ماهـی ملـک فرامرزی   -2
ملـی  شـماره  بـه  دوسـت  میـر  فرزنـد 

) ر د مـا (3 1 6 0 0 8 3 1 0 1
فراربـه  نژادفرزنـد  سـابقی  3-مرضیـه 
) 5360171456)همسـر  ملـی  شـماره 

4-مهنـا سـابقی نـژاد فرزنـد محمـد بـه 
3021150616)فرزنـد( ملـی  شـماره 

شوراحل اختالف –بخش جازموریان .م 
الف 877

آگهی فقدان سند مالکیت   
اسـمعیل  احمـدی  محمـد  آقـای 
آبـادی مالک مشـاعی سـه دانگ از 
ششـدانگ پـاک 3 فرعـی از 5910 
اصلـی واقـع در زرنـد بخـش 13 کرمان که سـند 
مالکیـت آن در دفتـر 73 صفحـه 21 بـه شـماره 
ثبـت 9697 و شـماره چاپـی 270072 صـادر و 
تسـلیم گردیده، ضمـن ارائه دو برگ استشـهادیه 
تصدیـق شـده مدعـی اسـت کـه سـند مالکیـت 
فـوق بعلت سـرقت مفقـود گردیده و درخواسـت 
سـند مالکیت المثنی نمـوده لذا باسـتناد تبصره 
یـک مـاده 120 اصاحـی آییـن نامه قانـون ثبت 
مراتـب یـک نوبت در تاریخ منـدرج در ذیل آگهی 
می شـود تا چنانچه کسـی مدعـی انجام معامله 
نسـبت بـه ملـک فـوق الذکـر مـی باشـد کـه در 
ایـن اگهـی ذکـر نگردیـده و یا مدعی وجود سـند 
مالکیت نزد خود می باشـد ظرف مدت ده روز از 
تاریخ انتشـار اگهـی به اداره ثبت اسـناد و اماک 
شهرسـتان زرند مراجعه و اعتـراض خود را ضمن 
ارائـه اصـل سـند مالکیـت و یـا سـند معاملـه 
تسـلیم نمایـد در غیـر این صـورت پـس از اتمام 
مـدت مذکـور نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 

المثنـی اقـدام خواهـد شـد. م الف 41
تاریخ انتشار شنبه 99/3/10

حسین توحیدی نیا
رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند   

هیـات موضـوع قانون الحاق مـوادی بقانون سـاماندهی و حمایـت از تولید و عرضه 
مسکن مصوب سـال 1388- برابر رای شماره 99/11013/1287و _1399/3/1 صادره 
از هیـات حـل اختـاف موضـوع قانـون الحـاق مـوادی به قانـون سـاماندهی و حمایـت از تولید 
و عرضـه مسـکن سـال 1388 مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان زرنـد بـه اسـتناد بنـد 2 ماده 
1 قانـون و مـاده 10 آئیـن نامـه قانـون مذکـور که تصرفـات مالکانـه و بامعـارض متقاضی خانم 
زهـرا سـینه کـوه پیمـا بشناسـنامه شـماره 2 صـادره از زرنـد فرزنـد تیمـور در یـک بـاب خانه به 
مسـاحت1026/27 مترمربـع پـاک 614 فرعی از 18768 اصلی واقع در اراضی سلسـبیل بخش 
13 کرمـان بـه نشـانی زرنـد یزدانشـهر اکبرآبـاد بلـوار فاطمیـه کوچـه 2 محـرز گردیده اسـت لذا 
مشـخصات متقاضـی و ملـک مـورد تقاضـا بـه منظـور اطـاع عمـوم طی یـک نوبـت آگهی می 
شـود در صورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار به مدت بیسـت روز اعتراض خـود را کتبا به اداره ثبت محل تسـلیم 
نماینـد و ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض بـه مرجع ثبتی ؛ دادخواسـت خـود را 
بـه مرجـع ذیصـاح قضایـی تقدیم و گواهـی تقدیم دادخواسـت را بـه اداره ثبت اسـناد و اماک 
تسـلیم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت عدم وصـول اعتـراض در موعدمقرر و یـا تحویل گواهی 
عـدم دادخواسـت بـه اداره ثبـت عملیـات ثبتـی با رعایت مقـررات تعقیـب خواهد شـد. م الف 43

تاریخ انتشار: شنبه 99/3/10
حسین توحیدی نیا-رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی    
بـا توجـه بـا اینکـه ششـدانگ پـاک هـای ذیـل بـه اسـتناد ارای هیـات حـل اختـاف ثبـت 
شهرسـتان زرنـد موضـوع قانـون الحـاق موادی به قانـون سـاماندهی و حمایت از تولیـد و عرضه 
مسـکن مصـوب سـال 1388 در مالکیـت افـراد ذیل قـرار گرفته و نیاز بـه تحدید حدود دار بدینوسـیله آگهی 
تحدیـد حـدود آن باسـتناد بنـد 2 مـاده 1 و مـاده 10 آیین نامه قانون فوق منتشـر و عملیات تحدیـد حدود از 
سـاعت 8 صبـح روز شـنبه مورخـه1399/3/24 در محل شـروع و بعمـل خواهد امد لذا بدینوسـیله به مالک 
یـا مالکیـن امـاک مجـاور رقبـه مذکـور اخطـار می گـردد در موعـد مقـرر در این آگهـی در محل وقـوع ملک 
حاضـر و در صـورت عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیـدی بـا معرفـی مالک انجـام و چنانچـه کس یا 
کسـانی بـر حـدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته باشـند ظرف مدت 20 روز پـس از تنظیم صورتمجلس 
تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبـا به این اداره تسـلیم تا به دادگاه صالحه ارسـال گردد ضمنا معترض بایسـتی 
حداکثـر ظـرف مـدت یکمـاه پـس از تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبـت دادخواسـت الزم جهت طـرح دعوی به 

دادگسـتری ارائـه نماینـد بدیهـی اسـت پس از  مهلـت یاد شـده هیچگونه ادعایـی مسـموع نخواهد بود.
1. ششـدانگ خانـه پـاک 53 فرعـی از 11222 اصلـی به مسـاحت823/06 مترمربع واقـع در اراضی اکبرآباد 

یـزدان آبـاد آقـای محمدرضا ایزدی یـزدان ابـادی فرزند مهدی
2. ششـدانگ خانـه پـاک 106 فرعـی از 11222 اصلی به مسـاحت479/46 مترمربع واقـع در اراضی اکبراباد 

یـزدان آبـاد آقـای احمد ایزدی یـزدان آبـادی فرزند عباس
3. ششـدانگ خانـه پـاک 109 فرعـی از 11222اصلی بـه مسـاحت536/09 مترمربع واقع در اراضـی اکبرآباد 

یـزدان آبـاد خانم اسـما احمدی نجـف آبـادی فرزند احمد
4. ششـدانگ خانـه پـاک 118 فرعـی از 11222 اصلـی بـه مسـاحت1346/75 مترمربـع واقـع در اراضـی 
اکبرآبـاد یـزدان آبـاد آقایان سیدمحمدحسـین و سـید زیـن العابدین هـر دو طباطبایی فرزندان سـید جال 

)بالمناصفه(
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تاریخ انتشار:  شنبه مورخه1399/3/10
حسین توحیدی نیا -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

مدیرعامل موسسه خیریه ثامن الحجج )ع( :

تامین سبد غذایی بیماران خاص استان در دستور کار قرار دارد
مدیرعامــل موسســه خیریه ثامــن الحجــج )ع( 
ــه  ــا اشــاره ب ــان ب ــاران خــاص اســتان کرم بیم
شــرایط اقتصادی موجــود و نیــاز مبــرم بیماران 
ــن  ــردم ای ــت: م ــی گف ــای مردم ــه کمک ه ب
اســتان ۱۵0 میلیون تومــان از زکات فطریه خود 
را به بیمــاران خاص و ســخت درمــان اختصاص 
دادند.علــی شمســی نیــا روز جمعــه در گفــت و 
ــا 72  ــی ه ــزود: کرمان ــا اف ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب گ
ملیــون تومــان از زکات فطریــه خــود را از طریق 
ــق  ــان را از طری ــون توم ــدی، ۵۴ میلی ــز نق واری
ــون و ۳00  ــوان، 2 میلی ــای کارتخ ــتگاه ه دس
ــق اجــرای کدهــای دســتوری  ــان را از طری توم
اعــالم شــده و یــک میلیــون و ۸۶0 هــزار تومان 
ــاری  ــای ج ــاب ه ــه حس ــز ب ــق واری را از طری
موسســه خیریــه ثامــن الحجــج بیمــاران خاص 
اســتان کرمان به بیمــاران اختصــاص دادند.وی 
اظهــار داشــت: همچنین وجــه واریــزی فطریه و 
کفــاره بــه صــورت جداگانــه ثبــت شــده و مبالغ 
ــداری  ــرف خری ــاره ص ــرای کف ــده ب ــز ش واری
ــاران خــاص و ســخت  ــرای بیم ــی ب ــواد غذای م
درمــان مــی شــود.مدیرعامل موسســه خیریــه 
ثامــن الحجــج )ع( بیمــاران خــاص اســتان 
ــه  ــه خیری ــن موسس ــرد: ای ــح ک ــان تصری کرم
ــا اســتقبال گســترده و پرشــور  روز عیــد فطــر ب
مــردم و مســئوالن ایــن اســتان روبــرو شــد.وی 
ــا  ــاری کرون ــیوع بیم ــم ش ــرد: علیرغ ــد ک تاکی
ــد فطــر در مصــالی  ــاز عی ــزار نشــدن نم و برگ

ــن  ــای ای ــان و برخــی شهرســتان ه شــهر کرم
ــر  ــد فط ــح روز عی ــاعت ۱0 صب ــا س ــتان ت اس
ــداد و  ــه ام ــط کمیت ــه توس ــع آوری فطری جم
ــه ثامــن الحجــج )ع(  نیروهــای موسســه خیری
انجــام شــد و پــس از ســاعت ۱0 در مســیرهای 
مختلــف ســطح شــهر ایــن اقــدام خداپســندانه 
ادامــه داشــت و در ایــن بیــن مراجعــات زیــادی 
ــه مرکــز خیریــه ثامــن الحجــج )ع( شــد کــه  ب
ــود. شــامل کمــک هــای نقــدی و غیرنقــدی ب
ــای  ــک ه ــن کم ــت: همچنی ــا گف ــی نی شمس
نقــدی زیــادی بــه مجموعــه بیمــاران خــاص و 
دارالشــفای امــام رضــا )ع( کرمــان انجــام شــده 
و خیریــن زیــادی بــرای تکمیــل مجموعــه 
دارالشــفا اعــالم آمادگــی کــرده انــد.وی افــزود: 
ــور در  ــارج از کش ــل و خ ــز از داخ ــی نی خیرین
زمینــه انجــام عملیــات احــداث و تجهیــز بخش 
هــای مختلــف دارالشــفای امــام رضــا )ع( اعالم 
آمادگــی کــرده انــد و بــزودی ۱0 کلینــک 
ــرداری  ــره ب ــه به ــه ب ــن مجموع ــاص در ای خ
ــن  ــه ثام ــه خیری ــد.مدیرعامل موسس ــی رس م
الحجــج )ع( بیماران خاص اســتان کرمــان ادامه 
ــرای  ــی ب ــدار خوب ــم امانت ــم بتوانی داد: امیدواری
مــردم باشــیم و اقدامــات ویــژه ای را در در زمینه 
تامیــن ســالمت مــردم ایــن اســتان بــا حمایت 
مســئوالن و مــردم انجــام دهیــم.وی همچنیــن 
ــی و  از امــام جمعــه، اســتاندار، مســئوالن قضای
ــه دلیــل همراهــی و  ــان ب امنیتــی اســتان کرم

مســاعدت بــا مجموعــه خیریــه ثامــن الحجــج 
ــت: در  ــرد و گف ــر ک ــاص تقدی ــاران خ )ع( بیم
شهرســتان هــای اســتان کرمــان کارهــای ویژه 
ــش  ــزودی بخ ــت و ب ــام اس ــت انج ای در دس
دیالیز شهرســتان بردســیر کــه توســط خیرین 
ــای  ــاری ه ــه بیم ــده توســط خیری ــداث ش اح
خــاص تجهیز مــی شــود بــه بهــره بــرداری می 
رســد.وی از کشــت گیاهــان دارویــی بــه عنوان 
ــاران  ــن اشــتغال بیم طرحــی در راســتای تامی
ــام  ــان ن ــتان کرم ــان اس ــخت درم ــاص و س خ
بــرد و گفت: بــا توجــه بــه اینکــه شــرایط تغذیه 

بیمــاران خــاص در رونــد بهبــود آنهــا از اهمیت 
ویــژه ای برخــوردار اســت تامیــن ســبد غذایــی 
بیمــاران در دســتور کار موسســه خیریــه ثامــن 
الحجــج )ع( کرمــان قــرار دارد.بیش از ســه هزار 
بیمــار همودیالیــز و پیونــد کلیــه و هــزار و 200 
ــان وجــود  ــه تاالســمی در کرم ــال ب ــار مبت بیم
ــت  ــد حمای ــی نیازمن ــرایط فعل ــه در ش دارد ک
جــدی هســتند.هزار و ۶00 بیمــار ام اس و چهار 
هــزار بیمــار خــاص و ســخت درمــان در اســتان 
کرمــان تحــت پوشــش موسســه خیریــه ثامــن 

ــد. ــرار دارن الحجــج ق
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برادران کارامازوف 
رمان برادران کارامازوف آخرین اثر نویسنده بزرگ روس، 
فیودور داستایفسکی است. رمانی که داستایفسکی سه سال 
از آخرین سال های عمر خود را صرف نوشتن آن کرد. این 
رمان نهایتا در سال ۱۸۸0 به پایان رسید و اگر نویسنده از 
دنیا نمی رفت قصد داشت داستان آن را ادامه دهد. به اعتقاد 
بسیارانی این رمان بزرگ ترین رمان داستایفسکی است.
همان طور که احتماال می دانید، داستایفسکی شاهکارهای 
زیادی خلق کرده است که بیشتر آن ها را نیز در کافه بوک 
معرفی کرده ایم. اما در این میان معرفی رمان برادران 
کارامازوف یکی از سخت ترین موارد خواهد بود. این رمان 
به حدی بزرگ است که محال است کسی بتواند در یک 
معرفی به همه جنبه های کتاب اشاره کند. با این حال 
امیدواریم در این معرفی شما را ترغیب کنیم که این اثر بزرگ 
را بارها و بارها بخوانید.برادران، از گناه آدم ها نهراسید، آدمی 
را در گناهش نیز دوست بدارید، چه این شباهت به محبت 
خداوند اوج محبت در زمین است. همه ی خلقت خداوند را 
دوست بدارید، هم کل آن را و هم هر دانه ی ریگ را. هر برگ 
را دوست بدارید، هر پرتوی نور خدا را. حیوانات را دوست 
بدارید، گیاهان را دوست بدارید، هرچیز را دوست بدارید. اگر 
هرچیز را دوست بدارید به راز خداوند در چیزها پی خواهید 
برد. همین که آن را دریافتید هر روز بی وقفه شروع خواهید 
کرد به درک بیش تر و بیش تر آن. و سرانجام شیفته ی 
همه ی عالم خواهید شد با عشقی تمام و همگانی. حیوانات 
را دوست بدارید: خداوند به آن ها مقدمات فکر و شادی 
نیاشفته بخشید. آن را آشفته نسازید، آن ها را عذاب ندهید، 
شادی شان را از آنان نگیرید…داستایفسکی این اثر شاهکار 

خود را به آنا گریگوریونا – همسرش – تقدیم کرده است.

فیلم بی خوابی/بازرس دورمر : یک پلیس خوب نمی تونه بخوابه چون همیشه 
ذهنش درگیر حل معماهاســت و یک پلیس بد هم نمــی تونه بخوابه چون 

همیشه عذاب وجدان داره

دیالوگ
 زهر مار/ به کارگردانی جواد رضویان، تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی و نویسندگی 
پیمان عباسی محصول سال ۱۳۹7 است. این فیلم نخستین بار در سی و هفتمین 

دوره جشنواره فیلم فجر اکران شده است.

فیلم
تیله بازی/ تیله بازی یا تشیره یک بازی تفریحی با گوی های شیشه ای است که 
باید با غلتاندن و زدن گوی های شیشه ای )تیله( به هم و حرکت دادنشان آن ها را 

از محدوده خاصی خارج کرد.

بازی های محلی

عشــق حقیقــی نمیتوانــد در میان 
جمعیت زمین شیوع پیدا کند

چرا که به ندرت رخ میدهد.
بگذار آنان که عشق حقیقی را نیافته اند 
بگویند هرگز چنین چیزی وجود ندارد

چنین باوری
مرگ و زندگی را برای شــان آسوده تر 

خواهد کرد

عکس: پگاه قدیری
به زودی راه اندازی می شود؛

خط تولید بسته بندی رب گوجه فرنگی 
در جنوب

رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت جنوب کرمان گفت: با وجود همه مشکالت نصب 
ماشین آالت خط تولید رب گوجه فرنگی به صورت قوطی و شیشه، در یکی از واحد تولیدی 
ناحیه صنعتی عنبرآباد صورت گرفته و درحال صدور مجوز های الزم است.به گزارش 
خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، در جنوب استان کرمان با 
هفت شهرستان تحت پوشش تعداد ۱۴ کارخانه تولید رب گوجه فرنگی وجود دارد که رب 
گوجه فرنگی به صورت فله تولید می شود و این محصول فراوری شده برای بسته بندی به 
سایر کارخانه های سراسر کشور فرستاده می شود.حال باتوجه به اینکه جنوب کرمان یکی 
از مناطق غنی از لحاظ صنایع کشاورزی است و محصول گوجه فرنگی این کارخانه ها از 
همین منطقه تامین می شود این سوال مطرح شد که چرا با وجود این تعداد کارخانه تولید 
رب گوجه فرنگی، بسته بندی این محصول در کارخانه های جنوب کرمان انجام نمی شود؟

وجود چهارده کارخانه رب در جنوب کرمان
مسلم مروجی فرد رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت جنوب کرمان گفت: تعداد 
کارخانه های تولید رب گوجه فرنگی در منطقه جنوب کرمان ۱۴ تا است که به تفکیک 
شهرستان جیرفت ۳ واحد در رودبار جنوب، ۱ واحد در عنبرآباد، ۴ واحد در کهنوج ۴، واحد 
در قلعه گنج و 2 واحد و یک طرح با پیشرفت فیزیکی ۴0 درصد در شهرستان رودبار جنوب 
در دست احداث است.او افزود: میزان تولید رب گوجه جمعا از ۱۴ کارخانه به ظرفیت 7۵ 
هزار تن رب است که قابلیت دریافت کل گوجه فرنگی تولیدی را دارد.مروجی فرد با اشاره 
به میزان تولید گوجه فرنگی در جنوب کرمان تصریح کرد: با توجه به آمار های سال گذشته 
۴۸0 هزارتن گوجه فرنگی در جنوب کرمان تولید و ۱۳۹ هزار تن از این میزان فراوری شد 
که مبلغ 220 میلیارد تومان گوجه فرنگی توسط کارخانه ها خریداری شد.به سراغ یکی از 
صاحبان کارخانه رب گوجه فرنگی در جنوب کرمان رفتیم تا از مشکالت و موفقیت های 
کاری شان مطلع شویم.محمدرضا محمدرضایی یکی از کارخانه داران منطقه جنوب کرمان 
در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: واحد تولیدی ما بزرگترین واحد 
تولید رب در جنوب است و تنها مجموعه ای است که توان تولید رب اسپتیک را دارد.او افزود: 
کارخانه ما می تواند در روز هزار تن گوجه فرنگی را فراوری کند و به دلیل بدهکاری های 
سال گذشته هیچ حمایتی از سوی دولت و بانک ها نشدیم و امسال در کارخانه با دو افکت 
کار می کنیم و سرعت تولید دستگاه ها بسیار باال ست و اگر دوافکت دیگر کارخانه هم روشن 
شود قطعا باسرعت بیشتری کار جلو می رود که نیازمند حمایت هستیم.او مشکل بسته 
بندی نشدن رب گوجه در منطقه را دمای هوای زیاد و عدم قدرت رقابت با برند های معروف 
عنوان کرد و افزود: در منطقه جنوب کرمان به دلیل گرمای هوا مشکل بسته بندی رب 
گوجه را داریم چرا که وقتی رب داخل قوطی ریخته و استریل می شود در این مرحله باید 
دمای کارخانه زیر ۴0 درجه سانتیگراد باشد و این مشکل بزرگی است که ما برای بسته 
بندی با آن مواجه هستیم.محمد رضایی بیان کرد: در منطقه جنوب کرمان ۶ ماه از سال 
به دلیل گرمای هوا که دقیقا اوج برداشت محصول گوجه فرنگی است نمی توانیم برای 
بسته بندی اقدامی انجام دهیم و اگر بسته بندی هم انجام شود باید سریعا به سردخانه ها 
منتقل شود که هزینه تولید باال می رود و با باالرفتن هزینه تولید قدرت رقابت با برند های 
معروف را نداریم.محمدرضایی گفت: قبال بسته بندی را در کهنوج انجام می دادیم، اما به 
دلیل گرمای هوا خط تولید را به شهرستان ماهان در شمال استان کرمان منتقل کردیم و 
آماده بهره برداری است و مهم تر اینکه این کارخانه عالوه بر بسته بندی رب گوجه، بسته 
بندی خیارشور، تن ماهی، مربا را هم انجام می دهد.او افزود: حدودا در سال ۸۶ تعدادی از 
کارخانه های فعال در منطقه جنوب کرمان بسته بندی رب گوجه را انجام می دادند، اما به 
مرور زمان به دلیل اینکه محصول باید در سردخانه نگهداری می شد و هزینه تولید محصول 
باال می رفت و توجیه اقتصادی برای سرمایه گذار نداشت کار بسته بندی را تعطیل کردند و 
ادامه ندادند.البته به گفته این کارخانه دار، دیگر صاحبان کارخانه تولید رب گوجه فرنگی 
در سال های گذشته بسته بندی رب را برای مدت زمان کوتاهی انجام دادند، ولی به دلیل 
باال رفتن هزینه تولید که با عدم رقابت با دیگر برند های معروف در بازار را به همراه داشت 
کار بسته بندی را ادامه ندادند و رب گوجه را به صورت فله تولید می کنند.مسلم مروجی 
فرد رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت جنوب کرمان در پاسخ به سوال خبرنگار که 
چرا بسته بندی رب گوجه فرنگی در جنوب کرمان وجود ندارد؟ گفت: این مورد یکی از 
دغدغه های ما است، اما مشکالت و موانع فراوانی مانند، برندسازی، عدم قدرت رقابت با 
برند های معروف موجود در بازار و بدهی های بانکی وجود دارد.او به برنامه احداث واحد های 
بسته بندی در جنوب کرمان اشاره کرد و افزود: از آنجاییکه عمده واحد های تولیدی رب 
گوجه در جنوب کرمان بصورت فله فعالیت می کنند تنها یک واحد تولیدی در شهرستان 
کهنوج قابلیت تولید رب گوجه فرنگی صادراتی را دارد و به علت مشکالت بانکی و هزینه 
باالی بسته بندی به صورت )اسپتیک( با مشکل مواجه شده است.مروجی فرد گفت: باوجود 
همه مشکالت و موانع با پیگیری های صورت گرفته از طریق این سازمان نصب ماشین آالت 
خط تولید رب گوجه فرنگی به صورت قوطی و شیشه، در واحد تولیدی نیلی صنعت واقع 

در ناحیه صنعتی عنبرآباد صورت گرفته است.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

بیدخون بردسیر
روستای بیدخون از بخش توابع مرکزی 

شهرستان بردسیر است که در ۳۶ کیلومتری 
جنوب غربی بردسیر قرار گرفته است . این روستا در دره ای زیبا قرار دارد 

یک منطقه خوش آب وهوای کوهستانی با درختان کهنسال گردو است.

ریسندگی
تبدیل الیاف به نخ، ریسندگی نامیده می شود. 
انسان از هزاران سال پیش به این موضوع پی 

برده بود که اگر دسته ای از الیاف را با کشش دادن، موازی کرده و آن را تاب 
دهد فشار و اصطکاک سطحی به وجود آمده بین الیاف، باعث درگیری آن ها 

به یکدیگر شده و رشته ای مقاومتر را تشکیل می دهند که همان نخ است.

ریسندگی
این شیرینی سنتی و مشهور از اصیل ترین 

شیرینی های ایرانی است و پخت آن قدمت 
زیادی دارد. الیه ی خارجی این شیرینی، نانی است که در خمیر آن از شیر 

یا ماست استفاده می شود و به روش سرخ کردن، پخته می شود.

جاذبه

صنایع

سوغات

ساالنه ۵ تا ۶ هزار نفر به مجموع بیماران ام اس در کشور اضافه می شود.
kermane_no از صفحه

صعود کوه نوردان شوباد به قله تفتان
kahnujiha از صفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

مـحرم بـو و ُم غـرک گناهوم

خـداوندا حـسیِن سـر پناهوم

ارم همشو سر روَضش بنندم

بگومی که ببخشم رو سیاهوم

شاعر : رضاشکری زاده

چشونی َرنِگ َدریاِی شماله

ِسپاِه َخنَجری جــــاِی ِمناله

َسِر ُکهتی مِث ُکنِگ ُمَضوتی

ُسُرنی َشهِد ُخرمای گوردیاله

شاعر : یوسف مجیدی

ناِزت  ِگرونه  به  دل  کشیِدن  سخِته

َور  ساز   مرام   تو   چمیدن  سخته

ای  بس  که  بُلنده  کوه  تنهایِی  تو

بی پرده بُُگم به تو   رسیِدن  َسخته

شاعر : سعیده فیروزی

         در توییتر چه می گویند؟

22 هزار دســتگاه خودرو از هفته آینده آماده تحویل 
می شود.

مصرف برق خود را ۱0 درصد کم کرده و دو برابر پاداش 
دریافت کنید.

شهادت ۳ مرزبان در درگیری با اشرار مسلح در سردشت


