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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1399 تیــر   1 یکشــنبه         762 پیاپــی  شــماره  چهــارم           ســال 

رییس جمهور:

سال تحصیلی ۱۵ شهریور 
آغاز می شود
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نفس اهالی روستای سعدی بند آمده است

نگرانیم، استان در مبارزه با کرونا بازنده شود
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: تجربه ها نشان داده 
که در زمان وقوع بحران ها، در ابتدا همبستگی اجتماعی بسیار باالست اما 
به تدریج این همبستگی کاهش پیدا می کند و به شدت هشدار می دهیم 

که اگر بخواهیم در رقابت با کووید ۱۹ بازنده میدان نباشــیم باید این 
همبستگی تقویت شود.دکتر سید وحید احمدی طباطبایی با اشاره به 
بیماری کرونا و شیوع آن در استان کرمان گفت: در ۲۰ دقیقه آخر بازی با 

کرونا هستیم و به شدت در این دقایق باقی 
مانده، نگران خوردن گل شکست از کرونا 

هستیم و ممکن است با برخی رفتارهای اشتباه بازنده میدان شویم.

*مدیرکل حفاظت محیط زیست استان: براساس ضوابط کارخانه های تولید کربن نباید نزدیک منازل مسکونی احداث شوند
*رییس کارخانه کربن روستای سعدی در مورد دود کارخانه گفت: دود تولیدی این کارخانه سمی نیست

آغاز فعالیت های هنری با یک سوم 
ظرفیت از ابتدای تیرماه

طرح »سایبان باغی« 
راهی برای نجات 

مرکبات جنوب

رییس کل دادگستری استان با تاکید بر جدیت در حوزه 
مبارزه با مفسدان اقتصادی گفت: درسال ۹۸، ۳۴۴نفر به 
دلیل ارتکاب جرائم اقتصادی دستگیر و روانه زندان شدند

امتحانات دانشگاه علمی کاربردی به صورت مجازی
 برگزار می شود

دستگیری بیش از 300 
مفسد اقتصادی در استان

معاون سیاسی، امنیتی و احتماعی استانداری کرمان گفت: تمامی 
فعالیت های فرهنگی و هنری شــامل هنرهای نمایشــی و اجرای 

کنسرت موســیقی از ابتدای تیرماه با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و با ظرفیت یک 
سوم آغاز می شود. محمد صادق بصیری با اشاره به تردد و تجمع مردم به نقاط ییالقی استان 
در روزهای تعطیل تصریح کرد: دهیاران و نیروهای محلی ذیربط برای جلوگیری از شیوع 

کرونا بر رفت و آمدها در این مناطق نظارت داشته باشند.
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افزایش ادامه دار 
شمار قربانیان کرونا

 در استان
 بنا بر آمارهای غیررسمی که به کاغذ وطن رسیده است ، در ۲۴ 
ساعت گذشته، ۱65 ابتال جدید به کرونا در استان شناسایی 

شده است و همچنین در سراسر استان ۱۲ بیمار جدید به دلیل کرونا بستری شدند و سه مورد 
فوتی هم در سراسر استان به دلیل کرونا رخ داده است. براساس گزارش علوم پزشکی جیرفت از 
این آمار، ۲ بیمار جدید مبتال به کرونا بستری شده در جنوب حضور دارند و بدین ترتیب آمار کل 
بیماران کرونایی بستری شده در جنوب به ۱۴۷۷ نفر رسید که از این تعداد ۱۳۹۸ نفر ترخیص 

شده اند و بر اساس این گزارش ۲ مورد فوتی نیز به دلیل کرونا در جنوب استان رخ شده است.

ادامه مطلب را در 
صفحه 1 بخوانید 

صفحه 1 را 
بخوانید

صفحه 2 را 
بخوانید
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تار و پود قالی دستباف کرمانتار و پود قالی دستباف کرمان
 قربانی مواد  اولیه نامرغوب قربانی مواد  اولیه نامرغوب

نشست تخصصی 
تشکل ها و تعاونی های 

منابع طبیعی

افزایش ادامه دار شمار قربانیان 
کرونا در استان

آغاز فعالیت های هنری با یک سوم 
ظرفیت از ابتدای تیرماه

مرمت خانه عهد قاجار در کرمان

شهردار کرمان خواستار سرعت بخشیدن به فعالیت های عمرانی در آرامستان جدید شد

فراهم شدن پرداخت حق بیمه به صورت اقساطی

توزیع ۴۵ هزار بسته پروتئینی بین آسیب دیدگان کرونا در کرمان

یکی از ارکان مهم تصمیم سازی ، تشکلهای تخصصی 
با ساختار مردمی است و به همت اداره آموزش ، ترویج و 
مشارکتهای مردمی ، نشستی با حضور تعاونیها در بیست و 
ششم خرداد ماه در سالن گردهمایی اداره کل ودر راستای 
سیاست سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور برگزار 
گردید .به گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان کرمان  ، در این نشست  مهدی رجبی 
زاده مدیر کل منابع طبیعی  و آبخیزداری با برشمردن مزایای 
راه اندازی و اهمیت وجود تعاونیها ی تخصصی در منابع 
طبیعی ، به نقش ویژه آنها در توانمند سازی جوامع محلی 
اشاره نمود و افزود : امید می رود با شکل گیری صتدوق های 
توسعه در تمام استانها و ایجاد ساختار الزم برای آنها ، زمینه 
توان افزایی فراهم گردد و به همین جهت استفاده از ظرفیت 
قانونی بند   ب  ماده ۲۹ قانون احکام دائمی توسعه ای کشور 
یکی از اهرم های حمایتی است که خوشبختانه در استان 
کرمان بخوبی از آن بهره برداری شده و تاکنون اکثریت قریب  
به اتفاق شرکتهای تعاونی فراگیر موفق به اخذ صالحیت 
مربوطه گردیده اند .در این نشست همچنین مهدی محمد 
میرزائیان ، مسئول اداره آموزش ، ترویج و مشارکتهای مردمی 
اداره کل و دبیر جلسه مشورتی ، راه اندازی این نشست ها را 
فرصتی مغتنم برای انعکاس نقطه نظرات به سطوح مدیریتی 
استانی به کشوری دانست و با بیان این نکته که دیدگاهها در 
این نشست ها باید کلی باشد و صرفا از بیان نظرات شخصی 
پرهیز گردد ، برگزاری این نشست  ها در دوره های زمانی دو 
ماهه  را زمانی مناسب برای برگزاری نشست های ویژه با 
ذینفعان خواند تا  در گردهمایی های دوره ای فرصت طرح 
این دید گاهها وجود داشته باشد  بگونه ایکه تمامی چالش ها 
و موانع پیش رو در جهت حفظ ، احیاء ، توسعه و بهره برداری 
اصولی با خرد جمعی مرتفع گردد .در ادامه  این نشست اعضاء 
و مدیران تعاونی ها به بیان دیدگاههای خود پرداختند  و 
مقرر گردید تا نوبت بعد برگزاری این گردهمایی موضوعات 
مورد بحث از طریق مدیران تعاونی ها و تشکل ها به اتحادیه 
تخصصی تعاونی های فراگیر اعالم گردد  و بدین وسیله  
امکان پیگیری الزم در کوتاهترین زمان ممکن فراهم گردد .

 بنا بر آمارهای غیررسمی که به کاغذ وطن رسیده است ، 
در ۲۴ ساعت گذشته، ۱65 ابتال جدید به کرونا در استان 
شناسایی شده است و همچنین در سراسر استان  ۱۲ 
بیمار جدید به دلیل کرونا بستری شدند و سه مورد فوتی 
هم در سراسر استان به  دلیل کرونا رخ داده است. براساس 
گزارش علوم پزشکی جیرفت از این آمار، ۲ بیمار جدید 
مبتال به کرونا بستری شده در جنوب حضور دارند و بدین 
ترتیب آمار کل بیماران کرونایی بستری شده در جنوب 
به ۱۴۷۷ نفر رسید که از این تعداد ۱۳۹۸ نفر ترخیص 
شده اند و بر اساس این گزارش ۲ مورد فوتی نیز به دلیل 

کرونا در جنوب استان رخ شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و احتماعی 
تمامی  گفت:  کرمان  استانداری 
فعالیت های فرهنگی و هنری شامل 
هنرهای نمایشی و اجرای کنسرت 
موسیقی از ابتدای تیرماه با رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی و با ظرفیت 
یک سوم آغاز می شود.محمد صادق 
بصیری روز شنبه در نشست ستاد کرونا 
استان کرمان افزود: تمام دانشگاه های 
استان باید امتحانات پایان ترم خود را 
به صورت مجازی برگزار  کنند و با توجه 
به نگرانی خانواده ها، امتحانات دانشگاه 
علمی کاربردی نیز باید به صورت مجازی 
برگزار شود.وی بیان کرد: ویژه برنامه 
هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر 
آمریکایی تحت عنوان یاد یاران در تاریح 
هفتم تیر با حضور تعداد محدودی از 
قضات و مدیران فرهنگی استان با رعایت 
پروتکل های بهداشتی در محل گلزار 
شهدای کرمان برگزار می شود. معاون 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
کرمان تاکید کرد: دیدار مرحله سوم 
فینال فوتسال لیگ برتر کشور بین 
تیم های مس سونگون و گیتی پسند 
با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و 
بدون حضور تماشاگر و با حداقل نفرات 
تیم ها در کرمان برگزار می شود. وی 
با اشاره به تردد و تجمع مردم به نقاط 
ییالقی استان در روزهای تعطیل تصریح 
کرد: دهیاران و نیروهای محلی ذیربط 
برای جلوگیری از شیوع کرونا بر رفت 
و آمدها در این مناطق نظارت داشته 

باشند.رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان گفت: در حال طی کردن پیک 
بیماری کرونا هستیم و روند صعودی 
ادامه دارد، اما هنوز به مرحله پیک این 
بیماری نرسیده ایم. حمید رشیدی نژاد 
افزود: در حال حاضر تعداد گنجایش 
تخت های بیمارستانی برای بیماران 
کرونایی به اندازه کافی در استان وجود 
دارد و کمبودی تا این لحظه نداریم.وی 
تصریح کرد: بیمارستان های افضلی 
پور و پیامبر اعظم)ع( شهر کرمان 
مراکز اصلی پذیرش بیماران کرونایی 
هستند و گر ظرفیت تحت های این ۲ 
بیمارستان به گونه ای شود که جوابگوی 
نیاز بیماران کرونایی نباشد مجبوریم 
از ظرفیت سایر بیمارستان های استان 
و شهر کرمان استفاده کنیم. رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان تاکید 
کرد: اگر بیماری بستری با عالیم کرونا 
در دیگر بیمارستان ها مشاهده شد، 
خدمات درمانی در همان بیمارستان 

ارائه می شود.

معــاون میــراث فرهنگــی اســتان 
خانــه  مرمــت  آغــاز  از  کرمــان 
سروشــیان کرمــان، بنــای تاریخــی 
متعلــق بــه دوره قاجاریــه کــه در 
ــه ثبــت رســیده،  فهرســت آثــار ملــی ب

خبــر داد.
مجتبــی شــفیعی، معــاون میــراث 
ــی،  ــراث فرهنگ ــی اداره کل می فرهنگ
دســتی  صنایــع  و  گردشــگری 
ــه  ــت خان ــاز مرم ــان از آغ ــتان کرم اس

سروشــیان کرمــان خبــر داد.

او بــا اشــاره بــه اینکــه خانــه سروشــیان 
کرمــان در مالکیــت بخــش غیردولتــی 
اســت، افــزود: مرمــت ایــن بنــای 
ــل  ــار از مح ــن اعتب ــا تامی ــی ب تاریخ
طرح هــای مشــارکت در مرمــت بخــش 

ــت. ــده اس ــاز ش ــی آغ غیردولت
ــاز،  ــن ف ــه در ای ــان اینک ــا بی شــفیعی ب
عملیــات اســتحکام بخشــی، پــی بندی 
و مرمــت انــدود داخلــی بنــا انجــام 
می شــود، بیــان کــرد: ایــن بنــای 
تاریخــی مربــوط بــه دوره قاجاریــه و در 

ــه ثبــت رســیده  ــی ب ــار مل فهرســت آث
ــت. اس

او بــا اشــاره بــه اینکــه تزیینــات عمــده 
ایــن بنــای تاریخی آجــرکاری و کاشــی 
کاری اســت، افــزود: کاشــی کاری ایــن 
ــتون ها  ــاالی س ــمت ب ــا در قس ــا تنه بن
برخــی  در  کــه  می شــود  دیــده 
ــت.  ــده اس ــوده ش ــز فرس ــمت ها نی قس
معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل 
میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 
اســتان کرمــان  صنایــع دســتی 

بــا اشــاره بــه اینکــه نمــای ســایر 
بخش هــا، آجــرکاری ســاده و زیبــا 
اســت، افــزود: مقرنــس کاری هــای 
موجــود در راهرو هــای هشــتی شــکل، 
گــچ بری هــای طاقچــه هــا، طــاق 
نما هــا و ســقف راهــرو و اتــاق هــا، 
ــه  ــه رو ب ــی ک ــای چوب درب و پنجره ه
ــای  ــود و آجرکاری ه ــاز می ش ــاط ب حی
ــزی  ــاط مرک ــای حی ــود در نما ه موج
از نمونــه تزیینــات ایــن خانــه تاریخــی 

اســت.
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شهردار کرمان با اشاره به توافق های صورت 
گرفته درخصوص حل مشکالت آرامستان 
جدید کرمان گفت: فعالیت های عمرانی این 
پروژه که اندکی ُکند شده بود، یاید سرعت 
گیرد.به گزارش کرمان آنالین، سیدمهران 
عالم زاده در نشست هم اندیشی پیرامون 

بررسی طرح آرامستان جدید شهر کرمان 
که با حضور جمعی از مدیران شهرداری 
برگزار شد، به اقدامات شهرداری کرمان برای 
آماده سازی آرامستان جدید اشاره کرد و گفت: 
به زودی ضمن برگزاری مناقصه و انتخاب 
پیمانکار، مراحل بعدی اجرای پروژۀ آرامستان 

جدید پیگیری می شود.شهردار کرمان افزود: 
طراحی پیشنین آرامستان مبتنی بر سه بخش 
دایره ای شکل است که ممکن است این پروژه با 
تغییراتی نسبت به نقشه و طرح ارایه شدۀ قبلی، 
اجرا شود.وی از ورود خیران و سرمایه گذاران 
برای ساخت بخش هایی از مجموعه مانند 

بخش های تجاری و غسالخانه خبر داد.الزم 
به ذکر است؛ در این جلسه در خصوص معایب 
و مزایای طرح ارایه شده ازسوی مشاور و 
چگونگی ساماندهی سنگ تراش ها و انتقال 
آن ها از مرکز شهر به محدودۀ آرامستان نیز 

تبادل نظر شد.

رئیس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 
روستاییان و عشایر کرمان گفت: با توجه به 
شیوع کرونا، ممکن است، جامعه هدف، توانایی 
پرداخت حق بیمه را نداشته باشند، پس به 
کارگزاری ها توصیه شده، حق بیمه را اقساطی 
رئیس  میرجعفری،  کنند.محمد  دریافت 
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان 
و عشایر کرمان با بیان اینکه شیوع کرونا قطعاً بر 

کسب  و کار و درآمد جامعه هدف صندوق بیمه 
اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نیز 
تاثیر داشته است، گفت: هر چند شاید شیوع این 
کرونا کمتر به بخش های کشاورزی و دامپروری 
خسارت وارد کرد، اما در حوزه صنایع دستی، 
تعطیلی نمایشگاه ها و محدودیت در فروش 

باعث کاهش درآمد شهروندان شد.
او افزود: بر این اساس ما پیش بینی کردیم، 

تعدادی از افراد جامعه هدف ما توانایی پرداخت 
حق بیمه را نداشته باشند و به همین دلیل به 
کارگزاری ها توصیه شده حق بیمه را اقساطی 

دریافت کنند.
میرجعفری تصریح کرد: بیمه شدگان اکنون 
می توانند حق بیمه خود را سه ماه به سه ماه یا 
حتی شش ماه به شش ماه بدهند و این طرح 
می تواند تا حدی جبران کننده آسیب های ناشی 

از کرونا به جامعه هدف ما باشد.
او تاکید کرد: هدف ما این است که با اجرای 
طرح هایی، زمینه برخورداری افراد از بیمه 
اجتماعی را فراهم کنیم و حق بیمه پرداختی در 
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و 
عشایر هر چند ناچیز به نظر می رسد، اما کسانی 
هستند که توانایی پرداخت همین حق بیمه را 

هم ندارند و باید مالحظه آن ها را بکنیم.

همدلی  رزمایش  دوم  مرحله  اجرای  با 
و احسان در استان کرمان، ۴5هزار بسته 
پروتئینی بین آسیب دیدگان ناشی از کرونا 
توزیع می شود.۴5 هزار بسته پروتئینی بین 
آسیب دیدگان ناشی از کرونادر کرمان توزیع 
می شودبه گزارش خبرنگار گروه استان های 
باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، محمد 
للهی، مدیرکل ستاد اجرایی  ا علی روح 
فرمان امام خمینی )ره( استان کرمان از آغاز 
رزمایش همدلی و احسان دو از تیر امسال 
خبرداد و گفت: همه کمک های ستاد در 
استان ها با محوریت نمایندگان، ولی فقیه 
و با همکاری های همیشه مجموعه سپاه، 

بسیج، گروه های جهادی، خیریه ها، سمن ها 
و فعاالن اجتماعی انجام می شود.او افزود: 
رزمایش مشق احسان هر سال در آغاز سال 
تحصیلی برگزار می شود و لوازم موردنیاز 
دانش آموزان نیازمند در اختیار آنان قرار 
می گیرد.مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام 
خمینی )ره( در استان کرمان بیان داشت: 
مرحله دوم این رزمایش از ۱۴خرداد امسال 
در مرقد امام خمینی )ره( آغاز شد و در استان 
کرمان نیز قرار است تا پایان تیر ۴5هزار بسته 
پروتئینی بین افرادی که از کرونا آسیب دیده 
اند، توزیع شود.روح اللهی اظهار داشت: این 
ستاد به تولید و تامین دارو برای جلوگیری از 

شیوع کرونا، تامین و تولید تجهیزات پزشکی 
مورد نیاز و کمک به آسیب دیدگان در زمان 
شیوع اپیدمی ویروسی کرونا پرداخته است.
او تصریح کرد: ستاد اجرایی فرمان امام 
خمینی )ره( با اجرای 6۰هزار طرح خرد 
و ایجاد ۱۸۰هزار شغل با بودجه ای افزون 
بر 6 هزار و ۲۰۰میلیارد تومان در ۱۰ هزار 
روستای کشور در بخش کمک به آسیب 
دیدگان، کار آموزش و پرداخت تسهیالت 
را انجام می دهد.روح اللهی گفت: این ستاد 
به عنوان معین اقتصادی شهرستان راور 
مطرح است که بعد از آن به عنوان معین 
شهرستان های فهرج، رودبار جنوب و ریگان 

نیز معرفی شد، این حالیست که تاکنون 
تفاهمنامه ای در این زمینه بین ستاد اجرایی 
و استانداری کرمان منعقد نشده و اقدامات 
انجام شده در این مناطق به صورت مقطعی 
او افزود: این ستاد  و موضوعی بوده است.
جانبازان زیر ۲۰درصد را که از سایر نهاد ها 
خدمات دریافت نمی کنند را شناسایی و 
للهی  به آن ها خدمات ارائه می کند.روح ا
به اهدای جهیزیه ستاد اجرایی فرمان امام 
)ره( اشاره و تصریح کرد: اهدای جهیزیه در 
طول سال به صورت موردی انجام می شود 
و پارسال نیز حدود ۴۰۰سری جهیزیه در 

استان کرمان به نیازمندان اهدا شده است.

معاون استاندار خبر داد:
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نگرانیم، استان در مبارزه با کرونا بازنده 
میدان شود

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: تجربه ها نشان داده که 
در زمان وقوع بحران ها، در ابتدا همبستگی اجتماعی بسیار باالست اما به 
تدریج این همبستگی کاهش پیدا می کند و به شدت هشدار می دهیم که 
اگر بخواهیم در رقابت با کووید ۱۹ بازنده میدان نباشیم باید این همبستگی 
تقویت شود.دکتر "سید وحید احمدی طباطبایی" صبح ۳۱ خردادماه در 
جلسه مشترک شورای اداری و کمیته برنامه ریزی شهرستان کرمان با اشاره 
به بیماری کرونا و شیوع آن در استان کرمان گفت: در ۲۰ دقیقه آخر بازی با 
کرونا هستیم و به شدت در این دقایق باقی مانده، نگران خوردن گل شکست 
از کرونا هستیم و ممکن است با برخی رفتارهای اشتباه بازنده میدان شویم.
وی عنوان کرد: تجربه ها نشان داده که در زمان وقوع بحران ها، در ابتدا 
همبستگی اجتماعی بسیار باالست اما به تدریج این همبستگی کاهش 
پیدا می کند و به شدت هشدار می دهیم که اگر بخواهیم در رقابت با کووید 
۱۹ بازنده میدان نباشیم باید این همبستگی تقویت شود.معاون بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان بیان کرد: متاسفانه طبق گزارشات وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی 
مردم از ۸۰ درصد ابتدای شیوع این ویروس تا دو ماه گذشته، هم اکنون به 
۲۰ درصد رسیده است این در حالی است که در شرایط خاصی به سر می 
بریم و باید همچنان مردم به شیوع کرونا حساسیت داشته باشند و مسائلی 
همچون رعایت فاصله گذاری فیزیکی و اجتماعی، باز کردن پنجره ها در 
هنگام استفاده از سیستم های سرمایشی برای تهویه هوا در محیط های 
بسته، پرهیز از حضور غیرضروری در اجتماعات و مراسمات و رعایت حداقل 
فاصله بین میزها در ادارات )بیش از یک متر( در دستور کار قرار داشته باشد.
وی با اشاره به تحریم های ظالمانه علیه جمهوری اسالمی ایران در سنوات 
گذشته اظهار کرد: اقتصاد کشور ما مانند اقتصاد برخی از کشورها قوی 
نیست که بتوانیم اعمال محدودیت ها و بسته شدن صنوف و ادارات را به 
صورت طوالنی مدت اجرایی کنیم لذا باید ادارات باز باشند اما باید نظارت 
بر رعایت پروتکل های بهداشتی دقیق و شدید صورت گیرد.احمدی 
طباطبایی با اشاره به اینکه مردم به گونه ای رفتار نکنند که در دقایق 
پایانی این رقابت با پیک خطرناکی مواجه شویم تاکید کرد: کرونا مدت ها 

با ما خواهد بود و باید با رعایت مسایل بهداشتی با این بیماری کنار بیاییم.

یکـی از اصالت هـای قالـی کرمان 
قالی

اسـتفاده از پشـم و رنـگ گیاهـی کرمان
مرغوب اسـت و بهترین پشم ایران 
و حتی جهان در شهرسـتان های سیرجان، بافت 
و بردسـیر همیـن اسـتان تولیـد می شـود اما یا 
بایـد بـه قیمـت چنـد برابـر بخرنـد یـا هـم بـه 
صورت قاچاق، پشـم مرغـوب اسـتان از مرزهای 
کشـور خارج می شود تا دسـت قالیبافان کرمانی 
در حنـا بماند.تـار و پـود قالـی دسـتباف کرمان 
قربانی مواد اولیـه نامرغوب/اصالتی کـه از مرزها 
قاچـاق می شـود!خبرگزاری فـارس کرمـان، 
محبوبه سعیدی؛ قالی دسـتباف کرمان از قدمت 
دیرینه ای برخوردار اسـت و مشـتری های خاص 
خـودش را در داخـل و خارج از کشـور داشـته و 
دارد، طبق گفته بسـیاری، بافت قالـی در کرمان 
بـه 5۰۰ سـال پیـش برمی گردد.یکـی از دالیل 
آوازه و شهرت قالی کرمان رنگ آمیزی و طراحی 
آن اسـت و طـرح و رنـگ قالـی کرمـان یکـی از 
نفیس تریـن، زیباتریـن و خوش سـبک ترین 
بافته های جهـان به شـمار می آید، به طـوری که 
کمتـر می تـوان دو قالـی از نظـر رنـگ و نقشـه 
گذشـته  کـرد.در  پیـدا  هـم  بـه  شـبیه 
قالـی  زمینـه  زیـادی در  ضرب المثل هـای 
دسـتباف کرمان وجود داشـت، چند سالی سـت 
قالی دسـتباف کرمان به دلیـل اسـتفاده از مواد 
اولیـه بی کیفیـت آن جایـگاه واقعـی خـود را در 
بازارهای داخلی و جهانی از دسـت داده اسـت اما 
زیبایی خـود را همچنـان دارد.به سـراغ تعدادی 
از تولیدکنندگان قالی دسـتباف کرمان رفتیم تا 
در شـرایط کنونـی به آخریـن وضعیـت این هنر 
دسـت مردان و زنان کرمان زمین را و مشـکالتی 

که با آن دست و پنجه نرم می کنند.
قالی کرمان نیاز به تبلیغات ندارد

فخـری  اهلل توکلـی تولیدکننـده و صادرکننـده 
قالـی دسـتباف کرمـان بـا بیـان اینکـه جایگاه 
قالـی کرمـان امـروز از نظـر تولیـد بـد نیسـت 
و قالی هـای زیبایـی در راور در حـال تولیـد 
است، اظهار داشـت: مردم دنیا همیشـه از قالی 
به عنوان یـک کاالی لوکس، کاالی سـرمایه ای، 
تزئینـات خانـه و ... اسـتفاده کـرده و می کنند.
وی عنـوان کـرد: امـروز دیگـر مثل گذشـته به 
قالی دسـتباف به عنـوان یک کاالی سـرمایه ای 
نگاه نمی شـود، بلکه امروز به عنـوان یک کاالی 
مصرفی بـه حسـاب می آید.تولیدکننـده فرش 
دسـتباف در اسـتان کرمـان می گویـد: قالـی 

کرمـان نیـاز بـه تبلیغـات نـدارد زیرا همیشـه 
ضرب المثل خاص و عـام بوده اسـت.اهلل توکلی 
در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه یـک مـدت گفته 
می شـود قالـی کرمـان گـره نـدارد و از کیفیت 
گذشـته برخـوردار نیسـت، تاکیـد کـرد: یـک 
مـدت بحثـی بـود قالـی کرمـان بی گره بافـی 
اسـت امـا ایـن ادعـا اشـتباه بـود زیرا،خـود 
کرمانی هـا ثابـت کردنـد کـه دو تکنیـک بافت 
بـه نـام کمـان بـاال و کمـان شـیت داریـم کـه 
خـود کمـان شـیت گره هـا را فیکـس می کنـد 
و بی گـره نیسـتند.وی افـزود: یـک مدتـی ما از 
مـواد اولیـه خوبـی بـرای بافـت قالی اسـتفاده 
نمی کردیـم و تولیدکننـدگان اصلی مـواد اولیه 
بـه دلیـل کهولـت سـن دیگـر کار نکردنـد و به 
همیـن دلیـل قالـی کرمـان مدتـی دچـار افت 
شـد اما اکنون نسـل جدیـد و جوانـان وارد این 
کار شـدند و اکنـون در سـطح اسـتان بهتریـن 
قالی هـای دسـتباف تولیـد می شود.مسـئول 
سـابق کمیسـیون فرش اتـاق بازرگانی اسـتان 
کرمـان تصریح کـرد: مـواد اولیـه قالـی کرمان 
اکنـون از کیفیت بسـیار خوبی برخوردار اسـت 
و کارگاه های رنگـرزی گیاهی در سـطح کرمان 

راه انـدازی شـده اسـت.

استفاده از دانش نانو در مواد اولیه قالی 
دستباف

رسـتمی تولیدکننـده قالـی راور بـا مـواد اولیـه 
نانو با اشـاره به اینکـه شهرسـتان راور مهد قالی 
دستباف کرمان اسـت، اظهارداشت: فرش راوری 
یکـی از بهتریـن قالی هـای کمـان باال و گـره دار 
اسـتان کرمـان است.رسـتمی عنـوان کـرد: بـه 
دلیل مـواد نامرغب اولیـه، قالی هـای بی کیفیت 
بافته شـد و بـه همیـن دلیـل قالـی راور کیفیت 
خـود را از دسـت داد.وی کـه فـوق لیسـانس 
نانوشـیمی و دبیـر شـیمی آمـوزش و پـرورش 
اسـت، ادامـه داد: حـدود ۲۰ سـال در زمینـه 
تولیـد قالـی در سـطح شهرسـتان راور و کرمان 

فعالیـت دارم، از حـدود ۱۰ سـال پیـش به دلیل 
پایین بـودن کیفیـت مـواد اولیـه قالـی خـودم 
شـروع بـه تولیـد نـخ از پشـم های بـا کیفیتـی 
کـه از شهرسـتان سـیرجان و دیگر نقاط اسـتان 
و ...خریـداری می کنـم، کـردم و تمـام مراحـل 

شست وشـوی پشـم، ریسـندگی، رنگـرزی را 
خودم شـخصا انجام می دهـم.وی گفـت: اکنون 
نزدیک به دوسـال اسـت که قالی  های دسـتباف 
را بـا مـواد اولیـه نانـو تولیـد می کنیـم کـه بـه 
لحاظ رنگ، شـادابی و جنـس از کیفیـت باالیی 
برخـوردار است.رسـتمی بیـان داشـت: مـواد 
اولیه نانویـی که در قالی دسـتباف راور اسـتفاده 
می شـود رنـگ آن ثابـت اسـت و بـا شست وشـو 
بـه رنـگ آنهـا آسـیب نمی رسـد و تقریبـا تمام 
عیوبـی کـه در فـرش دسـتباف بـا مـواد اولیـه 
سـنتی بود را بـا مـواد اولیه نانـو برطـرف کردیم 
و هنـوز هم در ایـن زمینـه فعالیـت می کنیم که 
بهتـر از ایـن کـه اسـت، شـود.وی تاکیـد کـرد: 

سـاالنه میلیاردهـا تومان خسـارت بـه قالی های 
دسـتباف به دلیل بیدخوردگی وارد می شـود و با 
تهیه مـواد اولیه نانو قالی دسـتباف از واردشـدن 
چنیـن خسـارت هایی جلوگیـری می شـود.
رسـتمی عنوان کرد: من تنهـا مواد اولیـه نانویی 
که تولیـد می کنـم بـرای کارگاه قالی دسـتباف 
خـودم اسـتفاده می شـود و فروشـگاه فـروش 
مواد اولیه نانـو قالی دسـتباف را نـدارم و افرادی 
کـه در خانه هـای خـود در راور بـرای مـن قالـی 
می بافنـد مـواد اولیـه خـودم را در اختیارشـان 
قـرار می دهم.تولیدکننـده فـرش دسـتباف راور 
بـا مـواد اولیـه نانو ابـراز داشـت: بنـده بـا هزینه 
شـخصی خود این مـواد اولیـه را تهیه کـرده ام و 
کار ما یک کار دانش بنیان اسـت و هیچ نهادی تا 
کنون در ایـن زمینه کمک نکرده است.رسـتمی 
افـزود: قیمـت قالی هـای دسـتباف کـه بـا مواد 
اولیه نانو تهیه شـده بـا قالی های دسـتباف که با 
مـواد اولیه سـنتی تهیه می شـود، فـرق چندانی 
ندارد.تولیـد کننده فـرش دسـتباف راور با الیاف 
نانویـی تصریـح کـرد: مشـکل قالـی دسـتباف 
اسـتان کرمـان نبـود مـواد اولیـه مرغوب اسـت 
و همچنـان ایـن مشـکل باقـی اسـت.وی گفت: 
قالی ما تنهـا در داخل کشـور مصرف می شـود و 
به دلیل نداشـتن سـرمایه زیاد نمی توانیم تولید 
زیاد داشـته باشـیم تا بتوانیـم به خارج از کشـور 
صـادر کنیم.رسـتمی بیـان داشـت: در مجموع 
توانسـته ایم اشـتغالزایی بیـن ۸۰ تـا ۱۰۰ نفـر 
داشـته باشـم که ۲5 نفـر آن به  طـور متمرکز در 
کارگاه راور مشـغول بـه کار هسـتند و مابقـی در 
خانه هـای خود مشـغول بـه بافت قالی هسـتند.

فرماندار کرمان از اسـتفاده غیرمجـاز برخی دسـتگاه های دولتی 
از آب شـرب در شـرایط کمبـود آب خبـر داد و گفـت: بودجـه 
شهرسـتان کرمان جوابگوی نیازها نیسـت.به گزارش خبرگزاری 
تسـنیم از کرمان، علی بابایی صبح امروز در جلسه شـورای اداری 
شهرسـتان کرمان که با حضور حجت االسـالم والمسلمین حسن 
علیدادی سـلیمانی نماینده ولی فقیه در اسـتان کرمان در سـالن 
شـهید مرتضـوی زاده اسـتانداری کرمـان برگزار شـد بـا تبریک 
هفتـه قـوه قضائیـه و گرامیداشـت یـاد و خاطـره شـهدا به ویـژه 
شـهید بهشـتی اظهـار داشـت: به واسـطه شـیوه ویـروس کرونـا 
تاکنون جلسـه شـورای اداری شهرسـتان کرمـان در آخرین روز 
خردادمـاه برگزار می شـود.وی با اشـاره بـه اینکه شـیوع ویروس 
کرونـا مشـکالت زیـاد اقتصـادی و معیشـتی بـرای مـردم ایجاد 

کرده گفـت: در این شـرایط توجه بـه رضایتمندی مـردم و ارباب 
رجوع باید مـورد توجه قـرار گیـرد و اگـر نمی تواننـد کاری برای 
مردم بکنیـد با روی خـوش و ارتباط خـوب با آنها برخورد داشـته 
باشـید.فرماندار کرمـان بـا اشـاره بـه اینکه بازرسـی اسـتانداری 
به نحـوه اجـرای پروتکل هـای بهداشـتی در دسـتگا ه های دولتی 
نظـارت داشـته و بـه تمامـی ادارات مراجعـه کـرده و تـا وضعیت 
مقابله بـا کرونـا در آنهـا بررسـی شـود افـزود: در شـرایط کنونی 
مدیریـت مصـرف انـرژی در ادارات بایـد مـورد توجه قـرار گیرد.
وی بـا بیان اینکـه بسـیاری از شـهرها و روسـتاهای ما با مشـکل 
کمبود آب مواجه هسـتند گفت: برخی ادارات اسـتفاده غیر مجاز 
از آب شـرب برای فضای سـبز دارند و شـهرداری ها نیز باید بحث 
جداسـازی آب شـرب و فضای سـبز را از هـم جـدا کنند.بابایی با 

اشـاره به افزایش ۲۷ درصدی سـرقت از اماکن دولتی شهرسـتان 
کرمـان در سـه ماهـه نخسـت امسـال نسـبت بـه مـدت مشـابه 
سـال گذشـته بیان کرد: مدیرانی کـه کوتاهی کرده و سـرقت در 
دسـتگاه آنها اتفاق بیفتد باید پاسـخگو باشـند.وی با بیـان اینکه 
به زودی سیسـتم پایش تصویری شهرسـتان کرمان به سیسـتم 
پایش تصویری پلیس لینک خواهد شـد گفـت: امیدواریم که این 
اقدامات سرقت ها در شهرسـتان کرمان کاهش پیدا کند.فرماندار 
کرمان با اشـاره بـه وسـعت و جمعیت شهرسـتان کرمـان گفت: 
بودجـه اختصـاص داده شـده بـه شهرسـتان کرمـان جوابگـوی 
نیازهای شهرسـتان نیسـت و در حداقـل کارهای خـود مانده ایم.
وی از وجـود ۲۰۰ پـروژه آمـاده واگـذاری به بخـش خصوصی در 
شهرسـتان کرمان خبر داد و گفـت: همایش جذب سـرمایه گذار 

اواخـر مـرداد یـا اوایـل شـهریورماه همایـش در کرمـان برگـزار 
می شـود.بابایی بـا اشـاره بـه اینکـه حـدود یـک سـوم جمعیـت 
استان در شهرسـتان کرمان سـاکن اسـت گفت: آمار سرشماری 
با جمعیت واقعـی کرمان همخوانی نـدارد و اعتبارات شهرسـتان 
پاسـخگوی مشـکالت و نیازهـای کرمـان نیسـت.در این جلسـه 
سـیدوحید احمدی طباطبایـی معاون بهداشـتی دانشـگاه علوم 
پزشـکی کرمـان بـا اشـاره بـه تجربـه نشـان داده کـه در ابتدای 
وقـوع بحـران  همبسـتگی اجتماعـی بسـیار باالیـی وجـود دارد 
که بـه تدریـج این همبسـتگی کم می شـود پیـدا می کنـد اظهار 
داشـت: متاسـفانه رعایت پروتکل های بهداشـتی از سـوی مردم 
از ۸۰ درصـد در ابتدای شـیوع کرونا به ۲۰ درصد رسـیده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه تحریم هـای ظالمانـه در سـال های گذشـته 
علیه مـا اقتصـاد کشـور را در شـرایطی قـرار داده کـه نمی توانیم 
بتوانیـم اعمـال محدودیت هـا و بسـته بـودن صنـوف و ادارات را 
به صـورت طوالنـی ادامـه دهیـم گفـت: بایـد نظـارت دقیـق بـر 
رعایت پروتکل های بهداشـتی دقیق در بازگشـایی ها انجام شود.

تار و پود قالی دستباف کرمان قربانی مواد اولیه نامرغوب

بودجه شهرستان کرمان جوابگوی نیازها نیست

گزارش
فارس

واکسیناسیون دام ها برای 
پیشگیری از بیماری المپی اسکین

 حسین رشیدی، مدیرکل دامپزشکی استان کرمان گفت: واکسیناسیون 
دام های سنگین استان با هدف کنترل و پیشگیری بیماری المپی اسکین 
)LSD( از 5 خرداد آغاز شده و تا پوشش ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی دام های 
سنگین استان ادامه خواهد داشت.  او با بیان اینکه بیماری لمپی اسکین 
جزء بیماری های اخطار کردنی محسوب می شود، گفت: بیماری المپی 
اسکین )LSD( یک بیماری ویروسی در دام های سنگین گاو و گوساله 
است که می تواند خسارات اقتصادی فراوانی به صنعت دامپروری وارد 
کند.او افزود: عالوه بر واکسیناسیون، کنترل جمعیت حشرات و کنه ها 
با استفاده از سم پاشی اماکن دامی نیز می تواند از راه های پیشگیری این 
بیماری باشد.رشیدی از جمله عوارض این بیماری را ایجاد خسارات 
اقتصادی به دلیل کاهش شدید تولید شیر، افت تولید و هزینه های درمان 
عنوان کرد و بیان داست: ویروس عامل بیماری لمپی اسکین نسبت به 
شرایط نامساعد محیطی خشکی، سرما، گرما و ... بسیار مقاوم است.  او 
افزود: بیماری المپی اسکین با ناقلین مگس و کنه منتقل می شود و انتشار 
این بیماری از طریق این ناقلین می تواند باعث گسترش این بیماری به 
صورت خیلی سریع شود؛ بنابراین اغلب شاهد بروز این بیماری در فصل 
تابستان و پاییز که فصل فعالیت حشرات و بندپایان است خواهیم بود 
و ماه های آذر، دی و بهمن ماه هایی هستند که کمترین میزان فراوانی 

بیماری را در طول سال دارند.
 رشیدی از راه های دیگر انتقال این بیماری را تماس با گاو های بیمار، 
محصوالت خام دامی، تجهیزات و وسایل آلوده به ویروس و نوشیدن 
شیر آلوده به وسیله گوساله شیرخوار عنوان کرد و افزود: از نشانه های 
این بیماری می توان به ظهور ضایعات ندولی و کهیر مانند بر روی پوست 
گاوها، التهاب بر روی گردن و کشاله های ران پای گاو، تب باال، آبریزش 
چشم، بینی و اختالل در تعادل دام ها، ضایعات بیماری در بافت ریه و 

... اشاره کرد.

کشاورزان،  اجتماعی  بیمه  صندوق  رئیس 
روستاییان و عشایر کرمان گفت: با اقساطی کردن 
حق بیمه جامعه هدف، تالش کردیم از ریزش 
افراد تحت پوشش جلوگیری کرده و بیمه شدگان جدید جذب 
کنیم.به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد میرجعفری با بیان اینکه 
شیوع کرونا قطعا بر کسب و کار و درآمد جامعه هدف صندوق بیمه 
اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نیز تاثیر داشته است، 
عنوان کرد: هر چند شاید شیوع این کرونا کمتر به بخش های 
کشاورزی و دامپروری خسارت وارد کرد، اما در حوزه صنایع 
دستی، تعطیلی نمایشگاه ها و محدودیت در فروش باعث کاهش 
درآمد شهروندان شد. بر این اساس ما پیش بینی کردیم تعدادی 
از افراد جامعه هدف ما توانایی پرداخت حق بیمه را نداشته باشند.
او ادامه داد: به همین دلیل به کارگزاری ها توصیه شده حق بیمه 
را اقساطی دریافت کنند. بیمه شدگان اکنون می توانند حق بیمه 
خود را سه ماه به سه ماه یا حتی شش ماه به شش ماه بدهند و این 
طرح می تواند تا حدی جبران کننده آسیب های ناشی از کرونا به 
جامعه هدف ما باشد.میر جعفری تاکید کرد: هدف ما این است 
که با اجرای طرح هایی زمینه برخورداری افراد از بیمه اجتماعی 
را فراهم کنیم. حق بیمه پرداختی در صندوق بیمه اجتماعی 
کشاورزان، روستاییان و عشایر هر چند ناچیز به نظر می رسد، اما 
کسانی هستند که توانایی پرداخت همین حق بیمه را هم ندارند و 

باید مالحظه آنها را بکنیم.

روحانی درباره مصوبات جلسه ستاد ملی مقابله 
با کرونا درباره آموزش نیز بیان کرد: تصمیم 
گرفته شد دانشگاه ۱5 شهریور فعالیت خود را 
آغاز کند. این آغاز فقط حضوری نیست بلکه بخشی در فضای 
حقیقی و بخشی به شکل مجازی است البته با کالس خلوت و 
خوابگاه خلوت.رییس جمهوری با بیان اینکه کالس و خوابگاه 
شلوغ می تواند مشکل ایجاد کند، یادآور شد: کسانی که در شهر 
دیگری قبول شدند، می توانند در دانشگاه شهر خود تحصیل 
کنند تا از این طریق، امکان شکل گیری خوابگاه  و کالس خلوت 
فراهم شود. روحانی با اعالم آغاز به کار و افتتاح کالس های 
آموزش و پرورش در ۱5 شهریور عنوان کرد: ممکن است نیاز 
باشد مدارس از اول یا هفتم شهریور باز باشند و دست آموزش 
و پرورش در این زمینه باز است اما ما مبنا را روز پانزدهم 
شهریورماه می گذاریم. به وزارت آموزش و پرورش این اجازه 
داده شد که از ابتدای شهریور، به تناسب استان ها آموزش خود 
را آغاز کند. با توجه به اینکه ممکن است تصمیماتی در مورد 
تعطیلی یک روز در میان کالس ها یا خلوت تر شدن کالس ها 

گرفته شود، تعطیلی روزهای پنج شنبه هم حذف می شود.

سرپرست شبکه و مرکز بهداشت شهرستان کویری ریگان 
با اشاره به اینکه از ابتدای سالجاری تاکنون 6۰مورد عقرب 
گزیدگی گزارش شده ، گفت : با توجه به گرم شدن دمای هوا 
مردم باید نسبت به این موضوع بیشتر مراقبت کنند.اسماعیل 
حقیقی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در پی 

افزایش دما مراجعه کنندگان به مراکز درمانی وبیمارستان شهرستان طی روزهای اخیر در 
پی عقرب گزیدگی افزایش یافته است .وی با اشاره به اینکه تاکنون 6۰ مورد عقرب زدگی و 
۷مورد مارگزیدگی به مراکز درمانی مراجعه کرده اند ، اظهار داشت : خوشبختانه مورد فوتی 
در این زمینه نداشته ایم .وی عنوان کرد :شهروندان ریگانی در مناطق کوهستانی وروستایی 
محل زندگی خود را سمپاشی کنند که در این زمینه اکیپ های شبکه بهداشت در مناطق 

کوهستانی مستقر واین اقدام را انجام می دهند .

مرکز بهداشت ریگان نسبت به افزایش 
آمار عقرب گزیدگی هشدار داد

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس گفت: دانشکده ها و 
دانشگاه های کشاورزی باید بتوانند کارشناس کشاورزی مهارت محور 
تحویل دهند، نباید مهندسین کشاورزی بعد از پایان دوره تحصیلی نیاز 
به دوره آموزشی داشته باشند.ذبیح اهلل اعظمی ساردویی نماینده مردم 
جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسالمی گفت: به عنوان فردی 

که با آموزش بخش کشاورزی ارتباط داشته ام به وزارت علوم، دانشگاه ها و دانشکده های کشاورزی 
پیشنهاد می کنم به موضوع آموزش و تربیت مهندسین کشاورزی اهمیت بیشتری بدهند.وی ادامه داد: 
دانشکده ها و دانشگاه های کشاورزی باید بتوانند کارشناس کشاورزی مهارت محور تحویل دهند، نباید 
مهندسین کشاورزی بعد از پایان دوره تحصیلی نیاز به دوره آموزشی داشته باشند.اعظمی با اشاره به 
اینکه باید وزارت جهاد کشاورزی در بخش آموزش و ترویج برنامه ریزی دقیق و وسیع تری داشته باشد، 

در حال حاضراطالعات موجود بخش کشاورزی دقیق و به روز است.

دانشگاه ها مهندسین کشاورزی 
مهارت محور تربیت کنند

رئیس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 
روستاییان کرمان اعالم کرد؛

امکان پرداخت اقساطی 
حق بیمه فراهم شد

رییس جمهور:

سال تحصیلی 1۵ شهریور 
آغاز می شود

خبر

خبر

خبرخبرخبر

رییس اداره جنگلداری منابع طبیعی 
جنوب استان کرمان از برداشت هزار تن 
بادام کوهی از ۲5۰ هزار هکتار جنگل های 
جنوب استان کرمان خبر داد.ایرج امیری، 
رییس اداره جنگلداری و جنگلکاری اداره 
کل منابع طبیعی جنوب استان کرمان 
در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های 
باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ، با اعالم 
اینکه برداشت بادام کوهی از ۲5۰ هزار 
هکتار عرصه های جنگلی بادام کوهی 
در جنوب استان کرمان آغاز شده است 
گفت: پیش بینی می شود، هزار تن بادام 
کوهی از جنگل های جنوب استان برداشت 
شود.او افزود: برداشت سالیانه تابع شرایط 
اقلیمی و بارندگی های سالیانه است که 
درختان امسال محصول خیلی خوبی 
دارند.امیری با اشاره به اینکه مجریان و 
بهره برداران در قالب طرح مصوب و 
قرارداد های یکساله با نظارت دقیق، اقدام 
به بهره برداری می کنند، بیان کرد: در 
طول دوره بهره برداری و همچنین احیا و 
توسعه سطح زیر کاشت مطابق تعهدات 
احیایی می توانند برداشت اصولی انجام 
بادام کوهی جز  کرد:  بیان  و  ا دهند.
گونه های با اهمیت و از ذخایر درختان 
و درختچه های ایران محسوب می شود 
که درختی خودرو در مناطق کوهستانی 
امیری گفت: این  جنوب کرمان است.
درخت به ارتفاع ۳ تا 5 متر رشد کرده و 
در برابر نامالیمات طبیعت و شرایط کم 
آبی به دلیل نفوذ عمقی ریشه های آن، 
مقاومت خوبی از خود نشان می دهد.
ره جنگلداری و جنگلکاری  دا رییس ا
ره کل منابع طبیعی و آبخیزداری  دا ا
جنوب کرمان گفت: در این منطقه با 
فیایی،  قلیمی، جغرا توجه به شرایط ا
گردشگری، فرهنگی و اقتصادی، بادام 
کوهی عالوه بر ایجاد یک تفرجگاه زیبای 
ز  طبیعی برای منطقه در جلوگیری ا
فرسایش و کنترل روان آب ها نقش 

مهمی ایفا می کند.

اجرای ویژه برنامه 
»در کتاب« در دهه کرامت

مدیـر سـتاد هماهنگـی کانـون هـای 
مسـاجد جنـوب کرمـان مجیـد خوبی 
زاده گفـت: از آنجایـی کـه در آسـتانه 
دهـه کرامت قـرار داریم بنابراین سـتاد 
هماهنگی کانـون های مسـاجد جنوب 
کرمـان در نظـر دارد ویـژه برنامـه »در 
کتـاب« را بـا محوریت کانـون فرهنگی 
هنـری فاطمـه هـا در جنـوب کرمـان 
اجرا کند.»مجید خوبـی زاده« در گفت 
و گو بـا خبرنـگار خبرگزاری شبسـتان 
از کرمـان جنـوب، گفـت: از آنجایی که 
در آسـتانه دهـه کرامـت قـرار داریـم 
بنابرایـن سـتاد هماهنگی کانـون های 
مسـاجد جنـوب کرمـان در نظـر دارد 
ویژه برنامـه »در کتاب« را بـا محوریت 
کانـون فرهنگـی هنـری فاطمه هـا در 
جنـوب کرمـان اجـرا کند.مدیـر سـتاد 
هماهنگی کانـون های مسـاجد جنوب 
کرمـان افـزود: متاسـفانه امسـال بـا 
وجود ویـروس منحوس کرونا بـه مانند 
سـال هـای گذشـته امـکان برگـزاری 
برنامه هـای حضوری و جمعـی در دهه 
کرامت نیسـت بنابراین ویژه برنامه »در 
کتاب« بـه گونـه ای برنامه ریزی شـده 
تا در راسـتای تـداوم طرح ملـی راهکار 
از طریـق فضـای مجـازی اجـرا شـود.

وی بـا اشـاره بـه نحـوه اجـرای برنامـه 
»در کتـاب« اظهـار کـرد: ایـن برنامـه 
چهارشـنبه هـر هفتـه راس سـاعت 
۲۲ بـه صـورت زنـده از طریـق پیـج 
اینسـتاگرام کانـون و کتابخانـه فاطمه 
پخـش مـی شـود و اعضـای کانـون ها 
مـی تواننـد هـر هفتـه ایـن برنامـه را 
دنبـال کنند.مدیـر سـتاد هماهنگـی 
کانـون هـای مسـاجد جنـوب کرمـان 
ابـراز کـرد: هـر هفتـه یکـی از فعالیـن 
عرصـه کتـاب و کتابخوانـی از جملـه 
نویسـندگان، ناشـران و اعضـای فعـال 
کتابخانه هـای کانون ها مهمـان برنامه 
»در کتـاب« مـی شـوند و دیـدگاه ها و 
نقطه نظرات خـود را در خصوص کتاب 
و کتابخوانـی بیـان کـرده و تجربیـات 
خـود را در حـوزه کتـاب خوانـی در 
اختیـار مخاطبین قـرار مـی دهند.وی 
تاکیـد کـرد: ایـن برنامـه کـه بـا هدف 
بزرگداشـت دهـه کرامت برنامـه ریزی 
شـده سـعی دارد بـا ایجـاد بسـتری 
مناسـب از طریـق فضـای مجـازی بـه 
معرفـی فعالیـن حـوزه کتـاب و کتاب 
خوانـی در کانون هـای فرهنگی هنری 
مسـاجد سراسـر کشـور و چهـره های 

شـاخص کشـوری بپـردازد.

دود کارخانـه ای در نزدیکی روسـتای 
سـعدی کرمـان مدتی اسـت کـه کام گزارش

اهالی ایـن منطقه را تلخ کرده اسـت، 
تماس هـای اهالی ایـن منطقه، مـا را بر آن داشـت 
تا پیگیر مشـکالت این روستا شـویم، حسنی یکی 
از ساکنین درباره مشـکل پیش آمده در این روستا 
به کاغـذ وطن گفـت: یـک کارخانه ی تولیـد کربن 
روبروی روستای سـعدی است که پوسـت پسته  را 
می سـوزاند و کربـن تولیـد می کنـد و ظاهـرا بـه 
شـهر ها دیگـر مـی فرسـتند ایـن کارخانـه دود 
شـدیدی دارد کـه تمـام روسـتا را گرفتـه  اسـت، 
بعضـی سـاعت های روز اصـال نمـی شـود نفـس 
کشـید و قابـل تحمـل نیسـت.  ایـن کارخانـه در 
شـهرک صنعتی روسـتای سـعدی قرار دارد و تنها 
بین ایـن کارخانه و روسـتا یک عرض جـاده فاصله 
اسـت و انگار که کارخانه به روستا چسـبیده است. 
حسـنی یـادآور شـد: مـا بـا رییـس کارخانـه هـم 
تمـاس گرفتیم و از او خواسـتیم که فکـری به حال 
این دود بکند کـه توجهی نکـرد و اوضـاع به همان 
شـکل قبل مانـده اسـت. حتـی از طریق شـورا هم 
اقـدام کردیـم و رییـس شـورا هـم  بـه کارخانـه 
فرسـتادیم،  که رفتـه و تذکـر داده بـود  ولـی  آنها 

کار خودشان را انجام می دهند.
  تحمل دود کارخانه در هوای گرم سخت 

است
 حسـنی گفت: من آسـم دارم و دخترم هم بیماری 
خـود ایمنـی دارد و نگران ایـن موضوع هسـتم که 
این آلودگی سـالمت او و خودم را تهدیـد کند. من 
مجبـور هسـتم با توجـه بـه ایـن دود به طـور دائم 
برای آسـمم اسـپری اسـتفاده کنم ،  اکنون هم که 
تابستان است و کولرها روشن اسـت دود و آلودگی 
به داخل کشـیده شـده و تحمل این دود سـخت تر 
می شـود، حتـی گاهی آنقدر دود شـدید اسـت که 
ما مجبـور میشـویم در ایـن هـوای گـرم کولرها را 
خامـوش کنیم.عصر و شـب هـا دود کارخانه کامال 
در سـعدی می پیچـد،  ایـن کارخانه سـه شـیفت 
در حـال کار اسـت و لحظـه ای دود آن قطـع نمی 

شـود ولـی صبـح هـا ،دود  بـه طـرف روسـتا نمی 
آیـد، ولـی از ظهـر بـه بعـد دود به سـمت سـعدی 
مـی آیـد.   بـه گفتـه حسـنی ایـن کارخانـه مدت 
زمان زیادی اسـت کـه کار می کنـد. وی ادامه داد : 
قبال اوضـاع بهتر بـود فکـر می کنم فیلتر داشـت یا 
مشـکلی پیدا کرده اسـت و یـا  چون قبال هوا سـرد 
و درها بسـته بودند ، ما  مشـکل را نمـی فهمیدیم.  
حسـنی  ضمـن اشـاره  بـه ایـن نکتـه کـه امیدی 
ندارد که محیط زیسـت مشـکل آن هـا را حل کند، 
گفت: یـک کارخانه دیگـر هم  در شـهرک صنعتی 
اسـت که مواد اسـیدی تولید مـی کند کـه یکی از 
اعضا شـهرک به مـا گفته اسـت، بابـت آلودگی آن 
کارخانـه کلی به سـازمان محیـط زیسـت مراجعه 
کرده انـد ولی نتیجـه نداده اسـت و همین مسـئله 

ما را هم بـی اعتمـاد کرده اسـت.
 دود کارخانه سمی نیست!

کمالـی رییـس ایـن کارخانـه کربـن در مـورد 
وضعیـت کارخانـه اش بـه کاغـذ وطـن گفـت: 
مشـکل کارخانـه خیلـی وقـت اسـت حـل شـده 
اسـت   یـک مشـکل فنـی داشـت  و مقـداری دود 
می کـرد کـه بعـد از تعمیـرات مشـکل حل شـده 
اسـت. به گفتـه کمالی ایـن کارخانه مجـوز محیط 
زیسـت را دارد. کمالـی گفـت: هـر کاری ممکـن 
اسـت دچار نقص فنی شـود کـه باید تعمیر شـود. 
ایـن کارخانـه هـم گاز سـمی آنچنانـی نـدارد مـا 
فقـط پوسـت پسـته را مثـل چـوب می سـوزانیم 
و یـک دودی تولیـد مـی شـود  کـه سـمی هـم 
نیسـت. اتومبیل هایـی که از جـاده  نزدیک روسـتا 
می گـذرد، بـه مراتـب آالیندگـی  آن هـا از کارخانه 
ی ما بیشـتر اسـت. کمالی ادامه داد:  ایـن کارخانه 
گاهـی دود مـی کـرد ولـی چـون ثابـت اسـت بـه 
چشـم مـی آیـد و اهالـی ممکـن اسـت فکـر کنند 
کـه آیـا چـه ضـرری دارد؟ قبال این پوسـت پسـته 
را از جاهایـی کـه پسـته میشکسـتند  جمـع کرده 
و در جاده هـای خارج از شـهر مـی سـوزاندند حاال 
ما همـان پوسـت ها را مـی آوریـم و درون کارخانه 
می سـوزانیم. البتـه مشـکل دودی هم داشـت که 
اکنـون مرتفـع شـده اسـت، مشـعل کـوره تنظیم 
نبـود که درسـت شـده اسـت. بـه گفتـه کمالی در 
ایـن کارخانـه،  ۱5 نفـر مشـغول بـه کار هسـتند.

 مشعل کارخانه تعمیر شده است
محمدجـواد حسـنی سـعدی رییـس شـورا در 
روسـتای سـعدی در مـورد مشـکل ایـن کارخانـه 
کربـن بـه کاغـذ وطـن گفـت: مشـعل های ایـن 
کارخانـه یـک هفتـه ای خـراب بـوده کـه دیـروز 
عوض  شـده، من برای بازدید رفتم  اکنون مشـکل 
خاصی نـدارد. حسـنی سـعدی گفـت: مـن خودم  
شـهروند  این روسـتا  هسـتم و طرفدار مردمم ولی 
اکنـون مشـکل رفع شـده اسـت، قبـل تر هـم یک 
کارخانه سـیمان داشـتیم که گاهی زمـان تعویض 
سیسـتم چنـد دقیقـه ای دود مـی کـرد کـه ایـن 
موضـوع طبیعی اسـت نمـی توانیـم ایـرادی  برای 
دودهایـی که در شـرایط خـاص ایجاد می شـوند و 

موقتـی هسـتند، بگیریـم.
بعد از شکایت، نیروهای محیط زیست پیگیر 

موضوع می شوند
شـاکری مدیـر کل حفاظـت محیـط زیسـت در 
مـورد دود  تولیـد شـده  از کارخانـه هـا  بـه کاغـذ 
وطن گفـت: » برای هـر گاز خروجـی از کارخانه ها 
یـک اسـتاندارد مشـخص شـده ای وجـود دارد که 
توسـط سـازمان محیـط زیسـت مشـخص شـده 

است.«شـاکری در مـورد کارخانـه مذکـور گفـت: 
»بـه طـور کلـی براسـاس ضوابـط کارخانه هـای 
تولیـد کربن نمـی تواننـد نزدیک منازل مسـکونی 
باشـند، ولی بایـد ببینیم ایـن کارخانه اصـال مجوز 
محیـط زیسـت دارد؟  و همچنیـن بایـد بررسـی 
کنیم که آیـا  پیـش از این شـکواییه داشـته اند؟« 
مدیـر کل حفاظت محیط زیسـت کرمـان در مورد 
ادعای رییس کارخانـه مبنی بر طبیعـی بودن دود 
این کارخانـه گفت: »آن چیزی کـه رییس کارخانه 
مـی گویـد طبیعی اسـت بـه هیـچ عنـوان طبیعی 
نیسـت حتی سـوختن چوب هم مقرراتـی دارد که 
باید ایـن موضوع بررسـی شـود.« مرجان شـاکری 
در پایـان یـادآوری کـرد: » اهالـی این روسـتا می 
توانند بـرای شـکایت از وضعیت ایـن کارخانه  یک 
نامه شـکایت نوشـته و بـه سـازمان ارسـال کنند و 
همچنین سـامانه شکایت در سایت سـازمان وجود 
دارد کـه از آن طریـق هـم می تواننـد اقـدام کنند 
تا همکاران مـن به موضوع رسـیدگی مـی کنند.«

علیرغـم ادعـای رییـس کارخانـه و رییـس شـورا 
روسـتای سـعدی، اهالی این روسـتای مـی گویند 

مشـکل دود ایـن کارخانه همچنـان ادامـه دارد.

نفس اهالی روستای سعدی بند آمده است
*مدیرکل حفاظت محیط زیست استان: براساس ضوابط کارخانه های تولید کربن نباید نزدیک منازل مسکونی احداث شوند

*رییس کارخانه کربن روستای سعدی در مورد دود کارخانه گفت: دود تولیدی این کارخانه سمی نیست
  نجمه سعیدی

دبیر تحریریه

در  کرمان  مردم  نماینده 
مجلس شورای اسالمی از گزارش

پیش بینی کسری ۱5۰ هزار 
میلیارد تومانی بودجه امسال خبر داد و گفت: 
یک سوم کسری بودجه در اقتصاد کشور عدد 
باالیی است.محمدرضا پورابراهیمی، نماینده 
مردم کرمانبه گزارش خبرنگار گروه استان 
های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان 
و راور در مجلس شورای اسالمی صبح امروز 
در جلسه شورای اداری شهرستان کرمان که 
با حضور حجت االسالم و المسلمین حسن 
علیدادی  سلیمانی نماینده، ولی فقیه در 
استان کرمان در سالن شهید مرتضوی زاده 
استانداری کرمان برگزار شد با ابراز امیدواری 
از اینکه برگزاری این جلسه به اتفاقاتی خوبی 
در شهرستان کرمان منجرمی شود، گفت: 
مجلس یازدهم از ۷ خرداد کار خود را آغاز 
کرده است و امسال به واسطه اصالحاتی که در 
آیین نامه کمیسیون ها وجود داشت انتخابات 
کمیسیون های مجلس در روز های آینده 
برگزار خواهد شد.او اولویت نخست مجلس 
یازدهم را مسائل اقتصادی و معیشتی مردم 
عنوان کرد و افزود: مقام معظم رهبری) 
مدظله العالی( در پیامی که به مجلس یازدهم 
داشتند، مسئله اقتصاد و فرهنگ را مطرح 
کردند.پورابراهیمی با بیان اینکه در شهرستان 
کرمان هم تالش ما همین است تا در کنار 
مجموعه ای از نمایندگان استان کرمان این 
اهداف را دنبال کنیم گفت: مجمع نمایندگان 
استان، کار خود را آغاز کرده و رییس و ترکیب 

هیئت رییسه مجلس مشخص شده است و از 
ظرفیت مجمع نمایندگان استان برای 
پیگیری مطالبات مردمی بهره گیری می کنیم.

او با بیان اینکه مدیران ما با کمترین بودجه ها 
و امکانات دولتی در حوزه های مختلف 
بیشترین کار را انجام دادند و تالش کردند تا 
کار های اجرایی روی زمین نماند، عنوان کرد: 
پیش بینی ما این است که امسال ۱5۰ هزار 
میلیارد تومان کسری بودجه داریم که یک 
سوم کسری بودجه در اقتصاد کشور عدد 
باالیی است.پورابراهیمی با اشاره به اینکه 
راه هایی برای جبران کسری بودجه و راهکار 
اصالح بودجه وجود دارد که دولت تاکنون آن 
را عملیاتی نکرده و عقب انداخته است، تصریح 
کرد: باید بودجه کشور از نفت را جدا کنیم و 
همه ما نتایج استقراض از بانک مرکزی و ... را 
می دانیم.او با اشاره به اینکه دولت باید سال 

آینده تحویل داده شود و الزم است تا سقف 
استقراض را رعایت کند، افزود: اصالح ساختار 
بودجه در کشور امکان پذیر است و باید مورد 
توجه قرار گیرد.نماینده مردم کرمان و راور در 
اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس 
شاخص های شهرستان کرمان را در سال های 
بهبود  مختلفی  حوزه های  در  گذشته 
بخشیدیم، گفت: بخش عمده کار در حوزه 
زیرساختی شاخصه های مختلف شهرستان 
کرمان و راور انجام شده است.او با اشاره به 
بحرانی که در فضای آموزشی شهرستان 
کرمان وجود دارد، افزود: عصر امروز با حضور 
رییس سازمان نوسازی مدارس کشور، 
تفاهم نامه ساخت مدرسه با بخش خصوصی 
و اتاق بازرگانی کرمان بسته شده و امیدواریم 
که ظرف سه ساله آینده نیاز شهرستان و شهر 

کرمان برطرف شود

رییس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر 
جدیت در حوزه مبارزه با مفسدان اقتصادی گفت: 
درسال ۹۸، ۳۴۴نفر به دلیل ارتکاب جرائم اقتصادی 
دستگیر و روانه زندان شدند.به گزارش خبرنگار گروه 
استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ،هفته 
قوه قضاییه یدااهلل موحد، رییس کل دادگستری 
استان کرمان امروز در نشست خبری که به مناسبت 
هفته قوه قضاییه برگزار شد، ضمن تشریح برنامه های 
هفته قوه قضاییه با اشاره به تاکید رییس قوه قضاییه 
در امر مبارزه با جرائم اقتصادی گفت: در سال ۹۸، 
۳۴۴ نفر بابت جرائم اقتصادی دستگیر و روانه زندان 
شدند که در سال ۹۹ نیز 5۹ نفر وارد زندان شدند.او 
افزود: درحال حاضر نیز ۱۴۴ نفر که به اتهام جرائم 
اقتصادی در زندان هستند که یا تحت قرار و رسیدگی 
و یا زمان محکومیت خود را سپری می کنند.موحد 
بیان کرد: ۳۱5 قاضی در استان کرمان در سال ۹۸ 
فعالیت داشتند که سرانه پرونده هر قاضی برابر با ۲ 
هزار پرونده بوده است که در استان کرمان، نسبت 
قضات نسبت به جمعیت ۱۱ و ۸ دهم و قاضی به ازای 
۱۰۰ هزار نفر است در حالی که آمار کشوری ۱۳ و ۸ 
دهم نسبت به ۱۰۰ هزار نفر است.او افزود: ۴۲ درصد 
پرونده های شورا های حل اختالف در استان کرمان 
با مصالحه مختومه شده است و رتبه دوم کشوری 
را در این زمینه داریم.رییس کل دادگستری استان 
کرمان با اشاره به فعالیت ۱۲ شورای حل اختالف در 
زندان های استان کرمان گفت: این شورا ها، توانستند 
بیش از ۴ هزار پرونده را مختومه کنند و ۲ هزار و 
۳۸ پرونده منتهی به سازش شده است و رتبه برتر 
کشوری را کسب کرده ایم.او تصریح کرد: ۲۹ نفر 

در پرونده قتل با مداخله شورا های حل اختالف 
و شورا های صلح و سازش از مرگ نجات یافتند.
موحد گفت: بیش از ۸۰ درصد اوارق قضایی در 
استان کرمان به صورت الکترونیک صادر می شود و 
دادرسی های الکترونیک به یک هزار و 5۰۰ جلسه 
رسیده است و دادگاه هایی که شرایط حضوری نباشد 
به صورت ویدئوکنفرانس را برگزار می کنیم.رییس 
کل دادگستری استان کرمان در ادامه این نشست 
گفت: شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان 
پارسال با ادامه فعالیت های خود 5۳۱ جلسه شورا با 
۲۴۷ مصوبه در مرکز استان و شهرستان ها برگزار کرد 
و ۷5۹ هکتار اراضی دولتی برگردانده و ۹۳5 حکم 
قضایی صادر شده است.او تصریح کرد: زمین خواری 
به صورت عمده در استان کرمان نداریم و آنچه اتفاق 
می افتد، مربوط به اراضی ُخرد است که باهمت 
دستگاه های نظارتی و قضایی جلوی این کار را هم 
می گیریم.موحد اظهار کرد: به منظور حفظ حقوق 
بیت المال در استان کرمان، همچنین ۸۳۷ حکم 

قضایی برای پلمب چاه های آب غیرمجاز و ۲۳۰ حکم 
برای آزادسازی حریم و بستر رودخانه داشته ایم. او با 
بیان اینکه باند خطرناکی که برنامه ریزی کرده بود 
که با اقدامات پیچیده در اینترنت به سیستم بانکی 
نفوذ کند و قصد داشت، ۱5 میلیارد تومان را به نفع 
خودشان جابه جا کنند در زمان جابه جایی این مبلغ 
از سوی سربازان گمنام امام زمان) عج( دستگیر 
شدند و هشت نفر در استان کرمان و شش نفر متهم 
هم در تهران تحت تعقیب و بازداشت هستند.رئیس 
کل دادگستری استان کرمان به پرونده شهرداری 
سیرجان با ۱5 متهم اشاره کردو بیان داشت: دو نفر 
تبرئه شدند و اموال دولتی برگشت داده شد و بقیه 
آن ها محکومیت های قابل توجهی دریافت کردند.

موحد با اشاره به دستگیری مدیرکل غله استان 
کرمان و معاون وی و تعدادی دیگر به اتهام دریافت 
حدود ۲۰۰ میلیون تومان رشوه دستگیر شدند، 
تصریح کرد: این افراد با قرار بازداشت موقت در 

زندان به سر می برند.

دستگیری بیش از 300 مفسد اقتصادی 
در استان

امسال ۱۵0 هزار میلیارد تومان کسری 
بودجه داریم

فرمانــده انتظامــی کهنــوج از دســتگیری عامــل اغفــال 
ــت:  ــر داد و گف ــایبری خب ــای س ــران در فض ــران و پس دخت
ایــن فــرد اقداماتــی همچــون کالهبــرداری، اخــاذی 
و پولشــویی را هــم انجــام داده است.ســرهنگ شــاپور 
ــن  ــا ای ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــی روز شــنبه در گف بهرام
ــا  دســتگیری را نتیجــه فعالیت هــای شــبانه روزی پلیــس فت
دانســت و گفــت: بــا فعالیت هــا و رصــد شــبانه روزی فضــای 
ــرداری  ــتان از کالهب ــن شهرس ــای ای ــس فت ــازی، پلی مج
ــه  ــان اینک ــا بی ــد.وی ب ــع ش ــتاگرامی مطل ــج اینس ــک پی ی
ــتاهای  ــی از روس ــکن در یک ــون ش ــرد قان ــای ف محــل اختف
اطــراف شهرســتان کهنــوج توســط پلیــس شناســایی 
شــد، افــزود: بــا هماهنگــی بــا دســتگاه قضایــی فــرد 
ــتاگرامی  ــی اینس ــات تقلب ــده صفح ــده و گردانن ــاد کنن ایج
دســتگیر شــد. همچنیــن مامــوران پلیــس چندیــن گوشــی 
ــد. ــط کردن ــف و ضب ــه را کش ــراه و کارت حافظ ــن هم تلف

فرمانــده انتظامــی کهنــوج بــا بیــان اینکــه فــرد متخلــف در 
ــح  ــرداری شــد، تصری ــه جــرم و کالهب ــدا منکــر هــر گون ابت
ــم  ــه جرائ ــم ب ــدارک، مته ــه و م ــه ادل ــس از ارائ ــرد: پ ک
ــه  ــف ب ــرد متخل ــرد: ف ــح ک ــرد.وی تصری ــراف ک ــود اعت خ
ــغ و  ــن صفحــه اینســتاگرامی در راســتای تبلی ایجــاد چندی
ــه نام هــای مختلــف  ــا عناویــن متفــاوت و ب کســب درآمــد ب
دختــر و پســر و مشــاغل در شــهرهای مختلــف اعتــراف 
ــز  ــون گری ــرد قان ــن ف ــه داد: ای ــی ادام ــرهنگ بهرام کرد.س
بــرای شناســایی نشــدن، شــماره کارت فــرد دیگــری را 
بــه افــراد متقاضــی ارائــه می کــرد و پــس از دریافــت 
وجــه، صفحــات اینســتاگرام و شــماره تلفــن آن اشــخاص را 
بــالک )مســدود( و ســپس بــا انتقــال پــول بــه حســاب های 
مختلــف در نهایــت اقــدام بــه برداشــت وجــوه می کــرد. وی 
از کالهبــرداری دختــران و پســران در شهرســتان های 
ــن  ــط ای ــزگان توس ــتان هرم ــان و اس ــتان کرم ــی اس جنوب
فــرد خبــر داد و گفــت: بــا بررســی تلفن هــای متهــم تعــداد 
ــاذی  ــال، اخ ــرداری، اغف ــتاگرامی کالهب ــه اینس ۲۱ صفح
ــراد  ــازی از اف ــای مج ــت در فض ــک حیثی ــویی، هت و پولش
زیــادی در شــهرهای جنوبــی اســتان کرمــان و اســتان 
هرمــزگان و گیــالن شناســایی شــد.فرمانده انتظامــی 
ــه  ــکایت ب ــرح ش ــرای ط ــادی ب ــراد زی ــزود: اف ــوج اف کهن
پلیــس فتــای کهنــوج مراجعــه کرده انــد لــذا پرونــده متهــم 
بــه دادســرای ایــن شهرســتان ارســال شد.ســرهنگ بهرامی 
ــر داد  ــان فضــای مجــازی خب ــا متخلف ــی ب ــورد قانون از برخ
ــه ایجــاد  ــدام ب ــه اق ــاالن فضــای مجــازی ک ــا فع ــزود: ب و اف
ــر و  ــس دخت ــش عک ــون چال ــه همچ ــای مجرمان چالش ه
ــد برخــورد  ــی )دوســت یابی مجــازی( کنن پســر و کراش یاب
ــه ۳۳۰  ــوج در فاصل ــتان کهن ــود.مرکز شهرس ــی می ش قانون

ــت. ــده اس ــع ش ــان واق ــوب کرم ــری جن کیلومت

گزارش
باشگاه خبرنگاران

کالهبردار سایبری در کهنوج 
دستگیر شد

برداشت بیش از هزار تن 
بادام کوهی از جنگل های 

جنوب

دود کارخانه کربن روستای سعدی اهالی این روستا را آزار می دهد

فخری  اهلل توکلی تولیدکننده و صادرکننده قالی دستباف کرمان با بیان اینکه جایگاه قالی کرمان امروز از نظر 
تولید بد نیست و قالی های زیبایی در راور در حال تولید است، اظهار داشت: مردم دنیا همیشه از قالی به عنوان 
یک کاالی لوکس، کاالی سرمایه ای، تزئینات خانه و ... استفاده کرده و می کنند.وی عنوان کرد: امروز دیگر مثل 
گذشته به قالی دستباف به عنوان یک کاالی سرمایه ای نگاه نمی شود، بلکه امروز به عنوان یک کاالی مصرفی 
به حساب می آید.تولیدکننده فرش دستباف در استان کرمان می گوید: قالی کرمان نیاز به تبلیغات ندارد زیرا 
همیشه ضرب المثل خاص و عام بوده است.اهلل توکلی در پاسخ به این سوال که یک مدت گفته می شود قالی 
کرمان گره ندارد و از کیفیت گذشته برخوردار نیست، تاکید کرد: یک مدت بحثی بود قالی کرمان بی گره بافی 
است اما این ادعا اشتباه بود زیرا،خود کرمانی ها ثابت کردند که دو تکنیک بافت به نام کمان باال و کمان شیت 

داریم که خود کمان شیت گره ها را فیکس می کند و بی گره نیستند.
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

)) آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 

و ساختمانهاي فاقد سند رسمي (( 
امالکی   بدینوسیله   مواد مذکور  اجرای   در 
که برابر اراء هیاتهای  حل اختالف  موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي 
کرمان   شهرستان  دو  ناحیه   ثبتي   واحد 
عملیات  ادامه  و  پذیرفته  انها  ثبت  تقاضای 
ثبتی انها مطابق قانون مذکور تجویز گردیده 
است  به ترتیب شماره پالک فرعی از اصلی  
و بخش محل  وقوع  ملک و مشخصات مالک 
یا مالکین ) متقاضیان ثبت ( واقعدر بخشهای  
ثبتی شهرستان کرمان     ) ) ۲و۳و 6 و ۲۸ 
بشرح ذیل اگهی  میشود تا  در صورتي که  
شخص  یا اشخاصی  نسبت به صدور سند 
باشند  داشته  اعتراضي  متقاضیان  مالکیت 
بتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت 
تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضاي  صورت 
صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض 
خواهد شد.شایان ذکر است صدور و تسلیم 
مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  مالکیت  سند 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود . 
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 

2 کرمان
اقای غالمرضا    - اصلی   از  ۸۷۸  فرعی    ۲
ابراهیمی  فرزند  امید علی  به شناسنامه شماره 
5  صادره از راین  در ششدانگ  یکباب خانه  به  
مساحت ۳۷۸/۷۲  متر مربع  به ادرس کرمان 
-  خیابان  امام خمینی ) ره (  -  کوچه ۱۹  
خریداری از محل مالکیت جمال مراد بخش 

کرمانی  - ردیف  ۰۴۳۱
۳۹  فرعی از  ۳۱۹5 اصلی  -  اقای محسن 
طاهری چترودی  فرزند  حسین  به شناسنامه 
شماره 5۰  صادره از ماهان  در ششدانگ  یکباب 

به  مساحت  بر طبقه فوقانی  خانه  مشتمل 
۴۲۲/۳۰  متر مربع  به ادرس کرمان -  خیابان  
مدرس  -  خیابان شهید اخالقی - شرقی یک -  
مقابل بوستان آالله  خریداری از محل مالکیت 

زهرا سجادیان - ردیف  ۰6۸۲
۱5۹۲۰  فرعی از  ۳۹6۸ اصلی مجزی شده از 
پالک  ۸۹۹  فرعی از  ۳۹6۸  اصلی  -  اقای 
علی علینقی زاده بهارستانی  فرزند  کریم  به 
شناسنامه شماره ۲۸  صادره از ماهان  نسبت 
شمس  منیژه  خانم  و  مشاع   دانگ  دو  به 
الدین  سعید فرزند  مراد  به شناسنامه شماره 
5۳  صادره از بردسیر  نسبت به  چهار دانگ 
مشاع  از ششدانگ  یکباب خانه به  مساحت 
۲5۷/۲۰ متر مربع  به ادرس کرمان - خیابان  
شهید  دستغیب -  کوچه 55 خریداری از محل 
-   ۰۸۱۲و  ردیفهای   - مقتدر  باقر  مالکیت 

۰۸۱۳
۱6۱۳۷  فرعی از  ۳۹6۸ اصلی مجزی شده  
از  ۸۹۹  فرعی از  ۳۹6۸  اصلی  -  اقای علی 
رستگاری  راوری فرزند  محمود  به شناسنامه 
از کرمان  در ششدانگ   شماره 6۱5  صادره 
یکباب خانه به  مساحت ۱۴6  متر مربع  به 
خیابان    - سرباز   خیابان     - کرمان  ادرس 
قدوسی -  کوچه 6۲ -  انتهای کوچه دست 
راست درب سوم  خریداری از محل مالکیت 

رخشنده اهورائی - ردیف  ۰۲۱۲
۱6۱۹۹  فرعی از  ۳۹6۸ اصلی مجزی شده  
از  ۳۹6۸  اصلی  -  خانم  از  ۷۹۳  فرعی 
مهری شجاعی باغینی  فرزند  علی  به شناسنامه 
شماره ۳۱۸۱  صادره از کرمان  در ششدانگ  
یکباب خانه طبق پروانه شماره ۲۲6۱۳ مورخه 
به   باغات   عرصه  کابری  با    ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
مساحت ۱۰۹/۸۴  متر مربع  به ادرس کرمان 
-  خیابان  سرآسیاب  -  خیابان امام سجاد ) ع 
(  -  بعد از سرد خانه  خریداری از محل مالکیت 
محمد رضا جعفرزاده سیرجانی - ردیف  ۰۸۹۴

از  مجزی شده  اصلی  از ۴۲۲۰  فرعی    5۹۴
پالک  ۴۴  فرعی از  ۴۲۲۰  اصلی  -  اقای 
به  حسین   فرزند  باالئی    ده  زاده  عباس 
در  کرمان   از  صادره  شماره  ۲۸  شناسنامه 
ششدانگ  یکباب  خانه  به مساحت ۱۸۱/۲5  

متر مربع به ادرس کرمان -  خیابان  سرباز  -  
کوچه ۴۳ - شرقی ۳ خریداری از محل مالکیت 

خود متقاضی   - ردیف  ۰۲۲۷
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 

3 کرمان
اقای  از  ۱۷۸۳ اصلی  -   ۱۰۱۷۴   فرعی 
رضا نجفی کهن  فرزند محمد  به شناسنامه 
کرمان  از  صادره    ۲۹۸۱۲۲۷۴۹۱ شماره  
و اقای عادل نجفی کهن  فرزند محمد  به 
شناسنامه شماره  ۲۹۸۰6۹5۲۸۹  صادره از 
کبوترخانی   احمدی  طیبه  خانم   و  کرمان  
فرزند محمدعلی  به شناسنامه شماره  ۱۳۱6  
صادره از رفسنجان  بالسویه هر کدام نسبت 
به دو دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه  
به مساحت ۲۷۸  متر مربع با قید به اینکه 
ششدانگ   از  مربع  متر   ۱۰۰/۴۷ موازی  
اجاره  در  و  بوقف  متعلق  تقاضا  مورد  عرصه 
مالک متن میباشد  به ادرس کرمان - بلوار  
شیراز -  خیابان هاشم نادری -  بعد از شرقی 
5 منزل دوم  سمت راست خریداری از محل 
مالکیت ماشااهلل ثمره هدایت زاده -  ردیفهای  

۰۳۱۸  و ۰۳۱۷ و ۰۳۱۹ 
۲۱۳۹۹  فرعی از  ۱۷۸۳ اصلی  -  اقای حسن 
کاظمی پور خنامان  فرزند احمد  به شناسنامه 
شماره  6۹۷  صادره از رفسنجان  در ششدانگ  
به  فوقانی   طبقه  بر  مشتمل  خانه   یکباب 
مساحت ۲5۰  متر مربع با قید به اینکه موازی  
۹۰/۳6 متر مربع از ششدانگ  عرصه مورد تقاضا 
متعلق بوقف و در اجاره مالک متن میباشد  به 
ادرس کرمان خیابان جهاد -  شهرک  یاسین  
-  کوچه شماره  ۴  خریداری از محل مالکیت 

سید کاظم طباطبائی  -  ردیف ۰۴56
۳۸  فرعی از  ۲۲۱۸ اصلی  -  اقای محمد 
محمدی فرزند حسین  به شناسنامه شماره  
از گلباف در ششدانگ  یکباب  6۳5  صادره 
خانه  به مساحت ۲5۴/۸۹  متر مربع  به ادرس 
کرمان - خیابان  نگارستانی -  کوچه  ۱6  -  
جنوبی غربی ۲ - خریداری از محل مالکیت 

خود متقاضی  -  ردیف ۰۹55
۲۴۰۰۰  فرعی از  ۲۷۸۷ اصلی  -  اقای حمید 
به شناسنامه  فرزند محمد   راینی   محمدی 
در ششدانگ   راین   از  شماره  ۳۲۱۳ صادره 
به  فوقانی   طبقه  بر  مشتمل  خانه   یکباب  
مساحت ۳۸۰/۱۹  متر مربع به ادرس کرمان 
خیابان  بهزاد  -  بین کوچه  های ۱۸  و ۲۰ 

خریداری از محل مالکیت مرتضی هروی  - 
ردیف  ۰۰۳۹

آقای  اصلی-     ۲۷۸۷ از   فرعی    ۲۴۰۱۳
اله   نژاد فرزند عنایت  محمد جواد رضا خانی 
به  شناسنامه شماره  ۲۹۸۰۴۲6۸5۷  صادره 
از کرمان  در ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 
۱۴۸/6۷  متر مربع  به ادرس کرمان  خیابان  
شیخ احمد کافی جنوبی  - کوچه ۴ خریداری 
از محل مالکیت  حسین بانک توکلی -  ردیف 

۰۰۱۷
۲۴۰۳۲  فرعی از  ۲۷۸۷  اصلی-  آقای سعید 
دائی زاده گور فرزند عنایت  به  شناسنامه شماره  
5۷۴6  صادره از جیرفت در ششدانگ  یکباب  
خانه به مساحت ۱۲5/۹۴  متر مربع  به ادرس 
کرمان  -   خیابان ابوذر جنوبی - کوچه شماره  
۳۸ - نرسیده به چهارکوچه دوم دو منزل مانده 
مالکیت   محل  از  خریداری  کوچه   چهار  به 

محمود پورزاده حسینی   -  ردیف ۰۳۱۰
۲۴۰5۹  فرعی از  ۲۷۸۷  اصلی-  خانم فاطمه 
ابراهیمی فرزند یحیی  به  شناسنامه شماره  ۴6  
صادره از جیرفت در ششدانگ  یکباب  خانه به 
مساحت ۲۴۳/6۹  متر مربع  به ادرس کرمان  
-  خیابان میرزا آقا خان جنوبی - کوچه  56  
رخساره صالحی    مالکیت   محل  از  خریداری 

-  ردیف ۰5۹۰
۲۴۱۰۰  فرعی از  ۲۷۸۷  اصلی-  آقای حمید 
جنگجوئی فرزند ذبیح اله  به  شناسنامه شماره  
۱۰  صادره از فهرج  در ششدانگ  یکباب  خانه 
آدرس   به  مربع   متر  مساحت ۲۴۴/۹5   به 
امام -   خیابان  گلبرگ   کرمان  -  بزرگراه 
-  کوچه  ده متری  خریداری از محل مالکیت  

حسین بانک توکلی   -  ردیف ۰۱۳۰
۲۴۱۸6  فرعی از  ۲۷۸۷  اصلی-  آقای امیر 
اسدی عبداللهی  فرزند رمضان  به  شناسنامه 
شماره  ۱۱۲۳  صادره از کرمان در ششدانگ  
به  فوقانی   طبقه  بر  مشتمل  مغازه  یکباب  
مساحت ۷۳/۸۰  متر مربع  به ادرس کرمان  
-  خیابان شهاب - حد فاصل  کوچه های  5۰  
و 5۲  خریداری از محل مالکیت  محمود پورزاده 

حسینی   -  ردیف ۰۹۷۴
۱۸6  فرعی از  ۲۸۳۳  اصلی مجزی شده از 
پالک  ۴  فرعی از  ۲۸۳۳  اصلی  -  آقای 
حسین عرب زاده چاکینی فرزند محمد علی  
به  شناسنامه شماره  ۳  صادره از زرند  در 
ششدانگ  یکباب  خانه  به مساحت ۲5۲  متر 

مربع  به ادرس کرمان  -  شهرک مطهری - 
بلوار حضرت ابوالفضل ) ع (  خریداری از محل 

مالکیت  عباس محسنی   -  ردیف ۱۰۴۸
۱۸۷  فرعی از  ۲۸۳۳  اصلی مجزی شده از 
پالک  ۴  فرعی از  ۲۸۳۳  اصلی  -  آقای 
محمد مهدی دهقانی فتح آبادی  فرزند زین 
العابدین  به  شناسنامه شماره  ۱  صادره از 
زرند  در ششدانگ  یکباب  خانه  به مساحت 
۲5۲  متر مربع  به ادرس کرمان  -  شهرک 
  ) ع   ( ابوالفضل  حضرت  بلوار   - مطهری 
محسنی    عباس  مالکیت   محل  از  خریداری 

-  ردیف ۱۰۴۹
علیرضا  آقای  اصلی-   از  ۳۱۳۱   فرعی    ۱
جهانشاهی  فرزند محمد  به  شناسنامه شماره  
۷5۷  صادره از کرمان در ششدانگ  یکباب  
کارگاه  به مساحت ۱6۰  متر مربع  به ادرس 
سمت    - شاهد  بلوار  کمربندی    - کرمان  
راست ۱۰۰ متر قبل از ورودی ترمینال  جدید 
 - متقاضی  مالکیت  خود  از محل  خریداری 

ردیف 6۹۰
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 

6 کرمان
5  فرعی از  ۱۸ اصلی  - خانم فاطمه عامری  
  ۲۳۴۰ شماره   شناسنامه  به  حسین  فرزند 
صادره از کرمان  در ششدانگ  یک  قطعه باغ 
پسته ای با کاربری پهنه حفاظت  آبخوان  به 
مساحت ۴۱۹6۰  متر مربع  به ادرس کرمان 
اهن   راه  ایستگاه  روبروی    - اباد  باقر  جاده  
خریداری از محل مالکیت  شهریار شهریاری 

-  ردیف  ۱۰5۱
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 

28 کرمان
۱66  فرعی از  6۳5 اصلی  - آقای علی پور 
رضائی نسب راینی فرزند محمد  به شناسنامه 
شماره  ۳6۹  صادره از راین  در ششدانگ  یک 
باب خانه  به مساحت ۲66/6۰  متر مربع  به 
ادرس کرمان -  راین -  خیابان کاشانی -  کوچه  
شماره 6  خریداری از محل مالکیت  حسین 

سعداللهی -  ردیف  ۰۲۸۰
تاریخ انتشار نوبت اول  :  یکشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
تاریخ انتشار نوبت دوم :  یکشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۱
محمود مهدی زاده 
رییس اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه دو 
شهرستان کرمان- م الف 280

آگهی مرحله چهارم سال 1399) منطقه دو کرمان (
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان

اداره ثبت اسناد و امالك  ناحیه دو شهرستان كرمان

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

هیـات موضوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سند رسمی

تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون  ماده3  موضوع  آگهی 
رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
قانون  موضوع  اول  شماره13996031901200499-هیات  برابررای 
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
ثبت ملک سیرجان  تصرفات  ثبتی حوزه  رسمی مستقردرواحد 
محمد  فرزند  خراسانی  احمد  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
بشماره شناسنامه 2 صادره از سیرجان در یک واحد کارگاه و مغازه 
جاده  در  واقع  اصلی   194 پلک  مترمربع   1242/02 مساحت  به 
کمربندی سیرجان- بندرعباس بخش 36 کرمان بخش 36کرمان 
آبادی  یحیی  یزدی  غالمعباس  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری 
نوبت  دردو  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  محرزگردیده 
به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی 
طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم  انقضای مدت  در صورت  است 

مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد . م الف 718
 تاریخ انتشار نوبت اول:1399/3/17 

تاریخ انتشارنوبت دوم :1399/4/1
محمد آرمانپوررئیس ثبت اسناد و امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمان های فاقد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای 
شـماره 139860319008001997 هیـات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حوزه ثبـت ملک زرند تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضی 
آقـای علیرضـا اسـالمی علـی آبـادی فرزند مختار به شـماره شناسـنامه 
8 در یـک بـاب راهـرو جهـت الحـاق بـه خانه مجاور شـرقی )مسـتدعی 
ثبت(بـه مسـاحت 22/05 مترمربـع مفـروز و مجـزی از پـالک 20 فرعی 
از 5430 اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان اسـدآبادی کوچـه 2 خریـداری از 
مالـک رسـمی آقـای محمدعلی مقـدس موسـوی محرز گردیده اسـت. 
لـذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب در دو نوبت به فاصلـه 15روز آگهی می 
شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف 
مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و 
عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. 

44 م/الف 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/3/18
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1399/4/1

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 تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمان های فاقد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای 
شـماره 139960319008000292 – 23/2/99 هیـات دوم موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملـک زرند تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضی آقای مصطفی پورسـلطانی زرندی فرزند محمدرضا 
بـه شـماره شناسـنامه 3080068531 صـادره از زرند در یک بـاب خانه به 
مسـاحت 254/92 مترمربـع از پـالک 2390 اصلی واقـع در زرند خیابان 
قـره نـی حـد فاصـل کوچـه 28 و 30 خریـداری از مالـک رسـمی آقـای 
ابوجعفـر ایرانمنـش محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی به مـدت دو ماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف مـدت یک ماه 
از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهـد شـد. م/الف 49
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/4/1

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1399/4/15
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 سیرجان 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی-آگهی موضوع ماده3 قانون 
و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره13996031901200501-
و  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  هیات 
ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
ملک سیرجان  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم بی بی 
معصومه رضوی نسب فرزند سید هللا بشماره شناسنامه 448 صادره 
از سیرجان در ی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
بخش  در  واقع  اصلی  از 4247  فرعی  پالک  99922/13مترمربع 
36 کرمان به ادرس سیرجان کیلومتر 7جاده سیرجان بندرعباس 
سمت چپ حجت آباد خریداری از مالک رسمی آقای محمد کاظم 
امیرزاده محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو 
نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا 

ت سند مالکیت صادر خواهدشد . م الف 725
 تاریخ انتشار نوبت اول:1399/3/17 

تاریخ انتشارنوبت دوم :1399/4/1
محمد آرمانپوررئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابـر آرا صـادره هیـات حل اختالف موضـوع قانـون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحـد ثبتـی شهرسـتان زرنـد تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضیـان 
محـرز گردیـده اسـت.لذا مشـخصات متقاضیـان و امـالک مورد تقاضا بشـرح 
زیـر بـه منظـور اطـالع عمـوم در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود 
در صورتیکـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضیـان اعتراضـی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی بمـدت دو ماه اعتراض 

دادخواسـت خـود را بـه مرجع قضایـی تقدیـم نمایند.
امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

 آقای مهدی زارعی جالل آبادی فرزند حسـین به شـماره شناسـنامه 857 در یک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت 124/22مترمربع مفروز و مجزی شـده از پـالک 5 فرعی 
2389 اصلی واقع در زرند خیابان 17 شـهریور کوچه 11 خریداری از مالک رسـمی 

آقای یدالـه منتظری خادم.
آقـای وحیـد محسـنی بابعبدانـی فرزند حسـین به شـماره شناسـنامه 4798 در 
یـک بـاب خانه به مسـاحت 251/20 مترمربـع از پالک 2389 اصلـی واقع در زرند 

خیابـان پوریـای ولـی خریـداری از مالک رسـمی آقای محمـود ذکائی.
آقـای مجتبـی ایـزدی خالـق آبـادی فرزند علـی به شـماره شناسـنامه 32 در یک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت 238/63مترمربـع از پـالک 2389 اصلـی واقـع در زرنـد 

خیابـان پوریـای ولـی خریـداری از مالک رسـمی محمـود ذکائی
محمد علی پورمحمدی سـربنانی فرزند محمود به شـماره شناسـنامه 27 در یک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت 300/43مترمربـع از پـالک 7561 اصلـی واقـع در زرنـد 
خیابـان 20 متـری محـرم خریـداری از مالک رسـمی مهنـاز مهرابـی زاده هنرمند .

م الف 45
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/3/18-تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/4/1

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اگهی نوبتی موضوع ماده ۱۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمان های فاقد 

سند رسمی  
نظـر بـه اینکـه امـالک مشـروحه ذیـل در هیـات موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی حوزه 
ثبتـی ماهـان مـورد رسـیدگی و در مالکیـت نامبـردگان قـرار گرفتـه و اگهـی 
موضـوع مـاده 3 قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی منتشـر و در موعـد مقـرر مـورد واخواهی قـرار نگرفتـه و با 
عنایـت بـه اینکـه نسـبت بـه قسـمتی از امـالک مذکـور قبـال اظهارنامـه ثبتـی 
پذیرفتـه نشـده و تقديـم نشـده لـذا برابـر مـاده 13 قانـون و مـاده اییـن نامه 

قانـون مذکـور آگهـی نوبتـی بـه شـرح ذیـل منتشـر میگردد:
 فرعيات ذیل از پالک یک اصلی واقع در ماهان بخش 5 کرمان

 پـالک 10207 فرعـی مجری شـده از پـالک 251 فرعی : اقای حسـین خالقی 
بـه ش ش 327 فرزنـد علـی در ششـدانگ خانـه مسـاحت 278 متـر مربـع 

واقـع در ماهانبلـوار مشـکینی کوچه 9 ردیـف 96-214
پـالک 10208 فرعـی مجـزی از پـالک 251 فرعـی از پـک اصلـی بخـش 5 
کرمـان آقـای محمـد رضا خالقـی بـه ش ش 1458 فرزند علی در ششـدانگ 
خانـه 276 مترمربـع واقـع در ماهـان بلـوار مشـکینی کوچـه 9 ردیـف 96-213-

تاریخ انتشار نوبت اول 99/4/1
تاریخ انتشار نوبت دوم:99/5/1

سید رضا انصاری
رئیس ثبت اسناد و امالک ماهان- م الف ۳۱4

اگهی نوبتی موضوع ماده ۱۳ قانون و ماده ۱۳ 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی   

نظـر بـه اینکـه امـالک مشـروحه ذیـل در هیـات 
و  اراضـی  ثبتـی  تکلیـف وضعیـت  تعییـن  قانـون  موضـوع 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی حـوزه ثبتـی ماهـان مـورد 
اگهـی  و  گرفتـه  قـرار  نامبـردگان  مالکیـت  در  و  رسـیدگی 
موضـوع مـاده 3 قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی منتشـر و در موعـد مقـرر 
مـورد واخواهـی قـرار نگرفتـه و بـا عنایـت به  اینکه نسـبت به 
قسـمتی از امـالک مذکور قبـال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشـده 
و تقديـم نشـده لـذا برابر مـاده 13 قانون و مـاده 13 آبين نامه 
قانـون مذکـور اگهـی نوبتـی بـه شـرح ذیل منتشـر میگـردد:

فرعيـات ذیـل از پـالک یـک اصلـی واقـع در ماهـان بخـش 
5 کرمـان

 پـالک 10421فرعـی مجـزی شـده از پـالک 293 فرعـی : 
خانـم نجمـه ضیـاء جلـدی فرزند مسـعود بـه ش ش 1688 
ششـدانگ خانـه مسـاحت 417 مترمربع واقـع در ماهان بلوار 

مشـکینی . مشـکینی 15 ردیـف 96-214
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/4/1
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/5/1

سید رضا انصاری-رئیس ثبت اسناد امالک ماهان-م الف۳59

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

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

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شـماره139960319079000138-
و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  99/03/25هیـات 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبـت ملک شـهر رودبار 
جنـوب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای زرخاتون علیمـرادی فرزنـد مراد 
بشـماره شناسـنامه  5425 صـادره ازرودبـار جنـوب  دریـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 
422متـر مربـع پـالک 1584فرعـی از188- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 
188اصلـی قطعـه سـه واقـع در رودبـار جنـوب –-شـهرک انقالب-کوچـه 16اولیـن 
کوچـه سـمت راسـت بخش46کرمـان خریداری از مالکین رسـمی آقای عبدالحسـین 
،محمدمهـدی و مهسـا مهیمـی وخانـم فاطمه بیـگ مـرادی محرزگردیده اسـت.لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله 15روزآگهـی می شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند 
از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الـف:900-  تاریخ 

انتشـار نوبـت اول:99/04/01 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/04/15
 علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 9900445   
بدینوسیله به امید موسائی فرسنگی بدهکار پرونده کالسه 9900445 که برابر گزارش مامور 
ابالع شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که بابت مهریه خانم راحله آتشی گوهری تعداد 
یکصد و بیست و شش عدد سکه تمام بهار آزادی بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت 
بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء 
مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ 
انتشار این اگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج ومنتشر 
می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی 

دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان-علیرضا محمدی کیا- م الف ۳72
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کتاب خرمگس
 با عنوان اصلی The Gadfly اثری از اتل لیلیان وینیچ 
است که برای اولین بار در سال ۱۸۹۷ منتشر شد. پدر اتل 
لیلیان وینیچ پروفسور ریاضیات بود و مادرش درباره مسائل 
اجتماعی مقاالتی می نوشت. جرجی اورست، عموی مادر 
او، جغرافیدان مشهوری بود و مرتفع ترین قله جهان نیز، به 
پاس تحقیقات وی، در سلسله جبال هیمالیا، »اورست« نام 
گذاری شده است.کتاب خرمگس تاکنون به هلندی، آلمانی، 
لهستانی، عبری، روسی، فرانسوی، چینی، مجارستانی، 
ژاپنی و بیش از بیست زبان دیگر ترجمه شده است.خسرو 
همایون پور – مترجم کتاب – مقدمه مهمی نوشته است 
که برای فهم هرچه بهتر کتاب الزم است. ما نیز برای اینکه 
خالصه داستان کتاب خرمگس را بهتر بازگو کنیم، قسمتی 
از این مقدمه را در اینجا نقل می کنیم:در کتاب خرمگس 
فعالیت سازمان »ایتالیای جوان« طی سالیان ۳۰ تا ۴۰ قرن 
نوزدهم ترسیم شده است. در آن عصر، پس از قلع و قمع 
ارتش ناپلئون، سراسر ایتالیا به هشت کشور جداگانه تقسیم 
شد و عمال در اشغال ارتش اتریش بود. رئیس کلیسای 
کاتولیک، پاپ رم، از اشغالگران اتریشی حمایت می کرد. ملت 
ایتالیا نیز در زیر این یوغ دوگانه رنج می برد و ستم می دید.

مردم پیشرو ایتالیا، لزوم اتحاد این کشورها و ایجاد یک دولت 
واحد را احساس کرده بودند و به خاطر استقالل ملی بر ضد 
فرمانروایی اتریشی ها به مبارزه می پرداختند.در سال ۱۸۳۱، 
»ژوزف مازینی«، انقالبی مشهور ایتالیا که از میهن خود رانده 
شده بود، سازمان مخفی »ایتالیای جوان« را پایه گذاری کرد.

فیلم در جستجوی خوشبختی
کریس گاردنر: ” هرگز به کســی اجازه نده به تو بگه نمی تونی کاری را انجام 

بدی، حتی من. باشه؟ تو رویایی داری، باید ازش محافظت کنی.

دیالوگ
سقف مات

فیلم سقف مات به کارگردانی کاوه دهقانپور در سال ۱۳۹6 ساخته شده است. 
این فیلم محصول کشور ایران و در ژانر خانوادگی و اجتماعی است.

فیلم
عید

آهنگ رستاک و کامران تفتی به نام »عید« تیتراژ برنامه اینک بهار

موسیقی

بوی دریا می دهد جیبم
چند ماهی...؟

               ـ  آخ!
جیِب من سوراخ در سوراخ.

باز می گردم:
ماهیاِن نیمه جانم را

می دوم دنبال حوضی، برکه ای، چیزی.
بر گلوی تو

حس ماهی های دریا دیده را دارم.
سیدعلی میرافضلی

عکس: آیدا گنجی پور طرح »سایبان باغی« راهی برای 
نجات مرکبات جنوب

کارشناسان کشاورزی جنوب کرمان می گویند: گرمای هوا هر ساله تا 5۰ درصد به محصول 
مرکبات این منطقه خسارت وارد می کند و کاهش حرارت ناشی از تابش خورشید با استفاده از 
شگرد سایبان می تواند جهش قابل توجهی در تولید مرکبات رقم بزند.افزایش کیفیت مرکبات، 
همواره یکی از دغدغه های مدیران سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان بوده و هرساله برای 
بهبود کیفیت و افزایش تولید، تدابیری اتخاذ می شود. کشاورزان این منطقه عالوه بر مشکالت 
حوزه بازار و بازاریابی، مشکالت دیگری هم دارند که آفتاب سوختگی درختان مرکبات، یکی از 
این مشکالت است.گرمای جیرفت و شهرهای جنوبی کرمان را اگر تجربه کردید حتما می دانید 
خورشید سوزاِن تابستان چگونه رنگ از رخسار درختان این منطقه برمی دارد، تابستان ها گرمای 
هوا چنان تاثیری بر درختان مرکبات خصوصا ارقام زودبازده پرتقال و نارنگی می گذارد که 
انگار این درختان دچار حریق شده اند. به گفته مسووالن سال گذشته ۲5 هزار هکتار از باغ های 
مرکبات این منطقه دچار آفتاب سوختگی شد، حال آنکه سطح زیر کشت مرکبات این دیار تنها 
۳۳ هزار هکتار است. به گفته منصور شریف مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی جنوب 
کرمان، با توجه به تجارب سنوات گذشته گاها تا 5۰ درصد تاج درختان میوه این منطقه دچار 
آفتاب سوختگی می شود که این اتفاق عالوه بر خسارت به تاج درخت باعث کاهش وزن و کیفیت 
میوه نیز خواهد شد.او به سیاست دولت برای کاهش خسارت های ناشی از آفتاب سوختگی 
اشاره کرد و افزود: امسال هم با تجارب سال های قبل به صورت پیش آگاهی به کشاورزان اعالم 
کردیم ضمن بهره گیری از تسهیالت پیش بینی شده، مراقب باشند تا دچار خسارت نشوند. این 
کارشناس کشاورزی، کشاورزان را به دریافت تسهیالت آفتاب سوختگی تشویق کرد و گفت: 
هیچگونه محدودیتی در ارائه تسهیالت نداریم و بر اساس نوع سازه ای که کشاورزان تمایل به 
احداث آن هستند، تسهیالت الزم برای ایجاد سایبان پرداخت خواهد شد.مدیر امور باغبانی 
سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان اظهار داشت: امسال تسهیالت از تلفیق منابع بانکی و 
منابع صندوق توسعه ملی و با سود ۱۲.5 درصد بوده که پیگیر هستیم تا بتوانیم مانند سال های 

گذشته یارانه سود بانکی را تامین و با سود کمتری به کشاورزان تسهیالت پرداخت شود.
حرارت باالی 40 درجه باعث خسارت می شود

دکترای تخصصی علوم زیستی کاربردی کشاورزی و مدیریت بیماری های گیاهی از دانشگاه 
گنت بلژیک در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا پدیده گرمایش کره زمین را برای همگان 
محسوس دانست و آفتاب سوختگی را یکی از صدمات وارده به گیاهان عنوان کرد.ذبیح اهلل 
اعظمی اظهار داشت: آفتاب سوختگی به درختان مختلف ازجمله مرکبات، انار، سیب، زیتون 
و پسته به میزان قابل توجه خسارت وارد می کند که نیازمند مراقبت های ویژه است.وی درجه 
حرارت مناسب برای فعالیت درختان مرکبات را کمتر از ۳۰ درجه )۱5 تا ۲۸ درجه( دانست و 
حرارت باالتر از ۴۰ درجه را موجب آفتاب سوختگی برگ ها و میوه ها، کاهش فتوسنتز، صدمه به 
شاخه های جوان، کاهش آب اندام ها و ضعف درخت عنوان کرد.اعظمی ادامه داد: دمای زیاد هوا بر 
خصوصیات کمی )کاهش محصول و عملکرد( و کیفی )کاهش بازارپسندی میوه( درختان تأثیر 
گذاشته و موجب متضرر شدن باغداران می شود.عضو هیات علمی بخش گیاهپزشکی، دانشگاه 
جیرفت تصریح کرد: ۱۷ خردادماه سال گذشته ایستگاه هواشناسی سینوپتیک جیرفت دمای 
5۰ درجه که در حقیقت یک رکورد جدید بود را ثبت کرد. درختان مرکبات منطقه تحمل این 
میزان افزایش دما را نداشتند و دچار آفتاب سوختگی شدند.وی با بیان اینکه در سالیان اخیر موارد 
متعددی از شدت آفتاب سوختگی مرکبات در هفت گنج )جیرفت، عنبرآباد، کهنوج، فاریاب، 
رودبار، قلعه گنج و منوجان( گزارش شده است، بیان داشت: چندین مقاله علمی و پژوهشی 
توسط محققان و پژوهشگران منطقه در زمینه آفتاب سوختگی روی محصوالت مختلف در 

مجالت معتبر منتشر شده است.
تنظیم آبیاری برای جلوگیری از خسارت بیشتر

دکترای تخصصی علوم زیستی کاربردی کشاورزی و مدیریت بیماری های گیاهی همچنین 
تنظیم دور آبیاری و در مواردی افزایش تعدد و میزان آبیاری برای تأمین رطوبت الزم به منظور 
جلوگیری از تنش خشکی و کم آبی درختان مرکبات، تقویت درختان با کودهای میکرو و 
ماکرو المنت از شهریورماه به بعد را از نکات مهم برای نگهداری درختان مرکبات عنوان کرد. به 
گفته او خودداری از دادن کودهای ازته در تیر و مردادماه، خودداری از هرس درختان در بهار و 
تابستان، استفاده از توری های سایه انداز، محلول پاشی درختان با استفاده از کائولین )سپیدان(، 
محلول پاشی درختان مرکبات با استفاده از پودر کائولین از دیگر راهکارهای الزم در راستای 
پیشگیری از آفتاب سوختگی درختان مرکبات است که باغداران باید به این نکات توجه کنند. 
»کائولین یا سیلیکات آلومینیوم با ایجاد پوشش سفید و یکنواخت بر روی گیاهان موجب کاهش 

چشمگیر خسارت حشرات، آفتاب سوختگی و کم آبی می شود«
اجرای طرح سایبان باغی برای نخستین بار در عنبرآباد

رییس جهادکشاورزی عنبرآباد از اجرای طرح سایبان باغی )گاردن شید( برای نخستین بار در 
جنوب کرمان خبر داد.محسن طاهری گفت: سال گذشته برای نخستین  مرتبه در یک هکتار 
از باغ های روستای جهادآباد شهرستان عنبرآباد طرح گاردن شید )سایبان باغی( به منظور 
جلوگیری از آفتاب سوختگی اجرا شد.وی با بیان اینکه طرح سایبان باغی با هدف جلوگیری از 
آفتاب سوختگی، تبخیر آب، کاهش مصرف آب و افزایش عملکرد درختان مرکبات اجرا می شود، 

کرد: این طرح به صورت پایلوت در این شهرستان اجرا شد.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

موزه  دفاع مقدس کرمان 
این موزه که امروزه یکی از جاهای دیدنی 

کرمان محسوب می شود، دارای باغی وسیع 
بوده است. معماری موزه دفاع مقدس کرمان، تلفیقی از معماری مدرن و 

معماری ایرانی بوده و دارای چندین تاالر و بخش مختلف است.

گل دوزی
هنری است برای دوختن طرح های مختلف با 

سوزن و انواع نخ بروی پارچه.
قدیمی ترین نمونه های گلدوزی شده ایرانی که در دست است متعلق به دوره 

سلجوقی است.

در سال گذشته در چنین روزی از وضعیت 
مجتمع فرهنگی هنری جنوب 

نوشت.

جاذبه

صنایع

سال گشت

چهارمین کمک معیشت کرونا به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.
kahnujiha از صفحه

خبر ساخت منزل مسکونی برای برای  رییس جمهور تکذیب شد.
isna.news  از صفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

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

خوِشن چایی َعزیُزم توِی غوری

َکباِب َکَهره و نُوِن تَنوری

بَسی گوشِت َهمی َکَهره ِگرونِن

تَمام اِسَتکون باید بُچوری

شاعر : اسماعیل جالئی

         در توییتر چه می گویند؟

معاون مرکز سالمت وزارت بهداشت:محدودیتی برای روحانی: سال تحصیلی ۱5 شهریور آغاز می شود.
پروتکل های بهداشتی نداریم.

تولیدکنندگان مســکن اســتیجاری از دولــت یارانه 
می گیرند.


