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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1399 خــرداد   13 سه شــنبه         751 پیاپــی  شــماره  چهــارم           ســال 

رییس علوم پزشکی جیرفت:

 ویروس کرونا به شکل کشنده ای 
در جنوب در حال چرخش است
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نوش دارو بعد از مرگ کشاورزی

حقوق کارگران معدن امین یار فاریاب پرداخت شد
در پی انتشار گزارش کاغذ وطن درباره وضعیت مطالبات 
کارگران معدن امین یار فاریاب، شــهیدی مدیر معدن 

امین یار به کاغذ وطن گفت: حقوق عقب افتاده کارگران 
معدن امین یار پرداخت شــده اســت و در هفته آینده 

عیدی و پاداش آن ها نیز پرداخت 
می شود.

خرید حمایتی تعاون روستایی در انتهای فصل برداشت گوجه فرنگی جنوب شروع شده است، خریدی که آنقدر به موقع نیست که دردی را دوا کند

رتبه نخست زنان کرمانی 
در مشارکت اجتماعی

اعمال محدودیت های 
تردد خودرو در خیابان های 

اصلی جیرفت

 به گفته قانعی فرد فرماندار رودبار جنوب، بیش
 از ۹۰درصد تاالب جازموریان آبگیری شده است

 نیمی از جمعیت استان را زنان تشکیل می دهند

آبگیری بزرگ ترین حوضه 
آبریز کرمان

مدیـرکل امور بانـوان و خانـواده اسـتانداری کرمـان گفت: نرخ 
مشـارکت اجتماعی زنـان کرمـان رتبه نخسـت کشـور را دارد 

و یکـی از ویژگـی هـای زنـان کرمانـی ایثارگری اسـت زیـرا به دنبـال این هسـتند 
دردی از جامعـه و خانـواه رفـع کننـد. زنـان جایـگاه و نقـش بسـیار موثـر تربیتی، 
روانشناسـی و آگاه سـازی در مسـائل مختلـف دارنـد و بـه همیـن دلیـل اسـام بر 

نقـش زن تاکیـد دارد.
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کرونا در جنوب استان 
جوالن می دهد

43 ابتال در یک روز
در 2۴ ساعت گذشته تست7۰ نفر شامل ) 21مورد بیمار بستری، 
7مورد بیمار سرپایی،16 مورد پرسنل و 26مورد اطرافیان بیمار( 

از نظر کرونا مثبت شده است.بدین ترتیب شمار کل مبتایان استان به 18۴8 نفر رسید. موارد جدید 
به تفکیک حوزه دانشگاه های علوم پزشکی استان: حوزه علوم پزشکی جیرفت۴3 نفر، حوزه علوم 
پزشکی کرمان:1۴ نفر، حوزه علوم پزشکی سیرجان 6نفر ، حوزه علوم پزشکی بم ۴ نفر، حوزه علوم 

پزشکی رفسنجان: 3 نفر .

ادامه مطلب را در 
صفحه 1 بخوانید 

صفحه 2 را 
بخوانید

صفحه 3 را 
بخوانید
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رحمت ا... رحیمی پور راوری-شهردار راور

ت دوم
نوب آگهی مزایده عمومی 

شهرداری راور در نظر دارد تاسیسات سنگ شکن و ماسه شویی واقع در 
آبکوهی راور را از طریق برگزاری مزایده عمومی اجاره دهد لذا متقاضیان می توانند 
جهت کسب اطالعات تکمیلی و دریافت اسناد مزایده حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز 

پس از انتشار آگهی نوبت دوم به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

مبلغ تضمین شرکت در مزایده 5 درصد قیمت پایه 
کارشناسی می باشد .

 شهرداری در رد و یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
 هزینه درج نوبتهای آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

کرونا در جنوب استان جوالن می دهد،43 ابتال در یک روز
ــا  ــان کرون ــار از مبتای ــن آم آخری
منتشــر  کرمــان  اســتان  در 
شــد. در 2۴ ســاعت گذشــته 
ــورد  ــامل ) 21م ــر ش ــت7۰ نف تس
بیمــار بســتری، 7مــورد بیمــار 

16 مــورد پرســنل و  ســرپایی،
26مــورد اطرافیــان بیمــار( از 
ــت. ــده اس ــت ش ــا مثب ــر کرون نظ

بدیــن ترتیــب شــمار کل مبتایان 
اســتان بــه 18۴8 نفــر رســید. 

ــه تفکیــک حــوزه  ــد ب ــوارد جدی م
نشــگاه های علــوم پزشــکی  دا
اســتان: حــوزه علــوم پزشــکی 
جیرفــت۴3 نفــر، حــوزه علــوم 
ــوزه  ــر، ح ــان:1۴ نف ــکی کرم پزش

ــر ،  ــیرجان 6نف ــکی س ــوم پزش عل
ــر،  ــم ۴ نف ــوم پزشــکی ب حــوزه عل
ــوم پزشــکی رفســنجان:  حــوزه عل
3 نفــر، ، از مــوارد جدیــد  ۴۰مــرد 
و  3۰نفرشــان زن هســتند. تعــداد 
ــان 83  ــتان  هم ــدگان اس فوت ش

نفــر رســید.

آگهی فراخوان  مناقصه عمومی  

شناسه آگهی 7۰۱2 

شهرداری کرمان در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی آسفالت خیابانهای 
سطح شهر کرمان )منطقه یک(  شرح ذیل برگزار  نماید:

۱-نام طرح / پروژه:  باز سازی معابر و تاسیسات عمومی خسارت دیده از سیل 
شهر کرمان

2-موضوع مناقصه:   آسفالت خیابانهای سطح شهر کرمان )منطقه یک(  
3-مدت انجام پروژه  : دو ماه  

4-محل انجام پروژه: شهر کرمان
5-مبلغ برآورد اولیه: 10/750/650/508 ریال بر اساس فهرست بهاء تجمیع شده  

راه ،باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 99 
6-اعتبار پروژه: از محل اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای بصورت 
اسناد خزانه اسالمی بند هـ  تبصره 5  دوساله اخزا 811  قابل پرداخت     می باشد.

7-مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه:   540/000/000 ریال 
8-نام و نشانی دستگاه مناقصه گذار )کارفرما(: شهرداری کرمان به آدرس کرمان، 

میدان شورا  
9-نحوه خرید اسناد مناقصه: کلیه متقاضیان واجد الشرایط میتوانند از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیک دولت )سایت www.setadiran.ir( در قبال 

پرداخت 500/000 ریال نسبت به خرید اسناد بصورت الکترونیکی اقدام نماید. 
بدیهی است تمامی فرآیند برگزاری مناقصه از طریق سایت مذکور انجام خواهد 

شد.
۱۰-نحوه برگزاری مناقصه : کلیه مراحل بارگذاری مناقصه از دریافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت 
در مناقصه محقق سازند. )تاریخ انتشار مناقصه در سامانه99/3/۱3 ساعت 

۱4می باشد(
۱-محل تحویل اسناد: از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت )سایت 

)www.setadiran.ir
2-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:  از ساعت 14/00 مورخ 99/3/13  

تا ساعت 19/00 مورخ 99/3/22
3-مهلت تحویل اسناد: تا ساعت 19/00 مورخ 99/4/1

4-تاریخ بازگشایی اسناد: ساعت10صبح  مورخ 99/4/2 

شناسه اگهی: 865385اداره کل امور عشایر استان کرمان 

فراخوان مناقصه عمومی
همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای

اداره کل امــور عشــایر اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی بــا ارزیابــی کیفــی )فشــرده( بــاز گشــایی و احــداث 
ابنیــه فنــی محــور گــزوکان شهرســتان بــم بــه شــماره 2۰7/2۰/9/426را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار 
نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکتهــا از 
طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت 
مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی 

را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند . تاریــخ انتشــار مناقصــه در ســامانه تاریــخ ۱399/3/۱3مــی باشــد .

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت ۱9 روز سه شنبه تاریخ ۱399/3/2۰
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 8 روز شنبه تاریخ ۱399/3/3۱

زمان بازگشایی پاکتها : ساعت۱۰ روز شنبه تاریخ ۱399/3/3۱
اطالع تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای تضمین

آدرس : کرمــان - بلــوار شــهید صدوقــی - ســه راه ســیلو - اداره کل امــور عشــایر کرمــان - تلفــن :۰3432542۰38- 
یــا ۱2۱ ۰3432542۰28داخلــی ۱۱8 

اداره کل امور عشایر استان کرمان
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توزیع 1۰۰۰ کیلوگرم گوشت قرمز 
بین نیازمندان کرمانی

مدیــر ســتاد هماهنگــی کانون هــای فرهنگــی و هنــری مســاجد 
ــن  ــرم بی ــت گ ــرم گوش ــزار کیلوگ ــع ه ــان از توزی ــتان کرم اس
ــی  ــام مصطف ــت االس ــر داد.حج ــتان خب ــن اس ــدان ای نیازمن
گرجــی در گفتگــو بــا خبرنــگار مهر ضمــن تســلیت ایــام ارتحال 
امــام خمینــی )ره( و واقعــه 1۵ خــرداد، افــزود: دین مبین اســام 
در بحــث کمک بــه هــم نــوع و یــاری رســاندن بــه افــراد نیازمند 
تاکیــد وافــری دارد همچنــان کــه در زندگی حضــرات معصومین 
)س(، علمــا و صالحیــن نیــز ایــن امــر مــورد توجــه جــدی قــرار 
گرفته اســت.وی اظهار داشــت: امــام خمینــی )ره( تأکیــد زیادی 
ــر نیازمنــدان داشــتند، چــرا کــه انقــاب اســامی  ــر کمــک ب ب
مدیــون همیــن اقشــار زحمتکــش اســت.مدیر ســتاد هماهنگی 
ــه  کانون هــای فرهنگــی و هنــری مســاجد اســتان کرمــان اضاف
ــدن  ــع ش ــا و تضیی ــروس کرون ــیوع وی ــه ش ــه ب ــا توج ــرد: ب ک
معیشــت مــردم و از طــرف دیگــر تأکیــد مقــام عظمــای والیــت 
ــی  ــای فرهنگ ــی کانون ه ــتاد هماهنگ ــه، س ــک مومنان ــر کم ب
اســتان اقــدام بــه تهیــه و توزیــع هــزار کیلو گوشــت گوســفندی 
در ســطح اســتان کــرده اســت.وی با بیــان ایــن مطلب کــه ارزش 
ریالــی ایــن محموله یــک میلیــارد ریــال اســت، عنــوان کــرد: در 
ایــن اقــدام خداپســندانه کــه بــا همــکاری رادیــو معــارف، مرکــز 
نیکــوکاری رضــوان و هــال احمــر انجــام شــده اســت، پــس از 
بررســی و پاالیــش انجــام شــده در ســطح اســتان، ایــن محمولــه 
ــود.وی  ــع می ش ــد توزی ــان و زرن ــتان های راور، کوهبن در شهرس
ادامــه داد: توزیــع بســته های گوشــت در هــر شهرســتان توســط 
کانون هــای فرهنگــی و هنــری هــر شهرســتان انجــام می شــود 
و تــاش بــر ایــن اســت کــه ایــن بســته ها بــه دســت نیازمنــدان 

واقعــی برســد.

جازموریـان،  لمللـی  بین ا تـاالب  آبگیـری 
بزرگ تریـن حوضـه آبریـز کرمـان و بـه دنبال 
آن رونـق کسـب و کار، ایـن روز هـا بارقه هـای 
امیـد را در دل کشـاورزان زنـده کـرده اسـت.
به گـزارش خبرنگار گروه اسـتان های باشـگاه 
خبرنگاران جـوان از کرمان، تـاالب جازموریان 
در جنوب اسـتان کرمان و بخشـی از سیسـتان 
و بلوچسـتان، مهمتریـن حوضـه آبریـز کرمان 
اسـت که زمانـی، یکـی از بکرتریـن عرصه های 
طبیعـی نیـز محسـوب می شـد، امـا بـه دلیـل 
احـداث سـد های متعـدد بـر روی هلیـل رود، 
ایـن تـاالب بـا  وسـعت آن کاهـش یافت.
مسـاحت سـه هـزار و 3۰۰ کیلومتـر مربـع بـر 
اثـر فرونشسـت زمیـن بـا سـاختی جـوان بـه 
عنـوان یکـی از تاالب هـای فصلـی مشـترک 
بین سیسـتان و بلوچسـتان و کرمان اسـت که 
سـهم اسـتان کرمان از ایـن حوضه آبـی حدود 
۵1 درصـد و سـهم سیسـتان و بلوچسـتان 
۴۹ درصـد تخمیـن زده شـده اسـت.حوضه 
آبریـز جازموریـان بـا وسـعت 6۹ هـزار و 6۰۰ 
کیلومتـر مربع، از لحاظ تقسـیم بندی، بخشـی 
از حوضـه میانـی ایـران بـه شـمار مـی رود که 
نیمه باختـری آن بـه وسـعت 3۵ هـزار و 6۰۰ 
کیلومتـر مربـع در جنـوب اسـتان کرمـان و 
نیمه خـاوری آن به وسـعت 3۴ هـزار کیلومتر 
مربـع در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان واقـع 

شـده اسـت.
بیش از۹۰ درصد تاالب جازموریان 

آبگیری شد
محمود قانعـی فـرد، فرمانـدار رودبار جنـوب با 
اعام اینکـه طبق بررسـی ها تـاالب جازموریان 
در مقایسـه بـا سـال گذشـته، شـاهد آبگیـری 
بیـش از ۹۰درصـدی شـده اسـت، گفت: بـا باز 
شـدن دریچه هـای سـد و بارش هـای امسـال 
پیش بینـی آبگیـری 1۰۰ درصـدی تـاالب 
جازموریـان دور از انتظـار نیسـت.او بیشـترین 
ورودی آب به تاالب جازموریان را در شهرسـتان 
رودبـار جنوب عنـوان کـرد و افزود: میـزان قابل 
توجهی آب نیـز از سـمت شهرسـتان قلعه گنج 
به این تـاالب هـم وارد شـده اسـت.قانعی فرد با 
اشـاره بـه اینکـه 2۵درصـد ریزگرد هـا از تاالب 
جازموریـان نشـأت می گیـرد، ابـراز امیـدواری 
کرد: امسـال باتوجه بـه بارندگی هـای اخیر این 

ریزگرد هـا کمتـر شـوند.
لزوم رهاسازی حقابه جازموریان 

در تمامی فصول
او با بیان اینکه حقابـه در قوانین مربـوط به آب، 
به حـق اسـتفاده از آب بـرای هر مصـرف کننده 
از منابـع آب ماننـد رودخانـه، حوضچه هـای 
آب یـا منابـع آب زیرزمینـی اظـاق می شـود، 
تصریـح کـرد: حقابـه تـاالب جازموریـان بایـد 
در تمامـی فصل هـای سـال رهاسـازی شـود نه 
فقـط در فصـل بـارش بـاران، از این رو شـرکت 
آب منطقه ای اسـتان کرمان باید به این موضوع 
توجـه کـرده و در فصـول خشـک و گرمـا نیـز 
حقابـه را رهـا کند.قانعی فرد با اشـاره بـه اینکه 
برخـی حتی وجود تـاالب جازموریـان را کتمان 
می کردنـد، بیـان داشـت: بـا مسـتندات الزم 
بـه کارشناسـان، خواسـتار رهاسـازی حقابـه 
جازموریان شـدیم چـرا کـه تـاالب جازموریان 
تاثیـرات زیسـت محیطـی مهمـی نـه تنهـا بـر 
اسـتان های همجـوار تـاالب، بلکـه بـر کشـور 

می گـذارد.
تاالب جازموریان زیستگاه هوبره

قانعی فـرد گفـت: تـاالب جازموریان زیسـتگاه 
هوبـره پرنـده زیبـا و منحصـر بـه فـردی بـوده 
که بنـا بـه گفتـه ریش سـفیدان در زمـان قدیم 
عـده ای از کشـور های حاشـیه خلیـج فـارس 
بـرای شـکار ایـن پرنـده بـه تـاالب جازموریان 
سـفر می کرده اند.فرمانـدار رودبـار جنـوب بـا 

اعـام اینکـه پرنـده هوبـره گونـه ای نـادر و در 
معرض خطـر انقراض اسـت، افـزود: ایـن پرنده 
در دشـت های وسـیع کویری بـا اندکی پسـتی 
و بلندی زندگـی می کنـد و پرنـده ای بیابانگرد، 
خجالتی و از لحاظ ترکیب و شـکل ظاهر، شبیه 
بوقلمـون اسـت.قانعی فـرد تصریح کـرد: طول 
بال های ایـن پرنده به 1۴۰ سـانتیمتر می رسـد 
کـه بـه نـدرت آب می نوشـد و اصـوال آب مـورد 
نیـاز خـود را از برگ هـای آبـدار گیاهـی بـه نام 

شـور تامیـن می کنـد.
جازموریان میزبان پرندگان مهاجر

مصیـب بامـری، شـهروند رودبـاری و یکـی از 
فعاالن محیط زیسـت گفت: تـاالب جازموریان 
در پـی بارندگی هـای اخیر جـان دوبـاره گرفت 
و بـه زودی پرنـدگان مهاجـر زیادی بر فـراز این 
تاالب پرواز می کننـد.او افزود: بـا آبگیری تاالب 
شـاهد افزایـش گونه هـای جانـوری همچـون 
گراز، گربه وحشـی و جنگلی، خرگوش، خدنگ 

و پرنـدگان آبزی و کنار آبـزی از قبیل فامینگو، 
گاریـول، انـواع مرغابی سـانان، گیانشـاه، 
فـاالروپ، آبچلیـک، سـلیم، تلیـه، چـاخ لـق، 
دیدومـک، چوپ پا، آووسـت و کاکایـی خواهیم 
بود.ایـن فعـال محیـط زیسـت تصریـح کـرد: 
همچنین پرندگان خشـک زی همچـون هوبره، 
انواع باقرقـره، شـبگرد بلوچی، انـواع چک چک 
و چـکاوک، فاخته، قمـری و گونه هـای مختلف 
خزندگان را بیشـتر خواهیم دید.او بیان داشـت: 

خشـک شـدن ایـن تـاالب طـی چنـد سـال 
اخیـر، آسـیب های زیسـت محیطـی، اجتماعی 
و اقتصـادی زیـادی را بـرای مـردم سـاکن در 

حاشـیه ایـن تـاالب ایجـاد کرده اسـت.
جازموریان منشاء 2۵ درصد 

گرد و غبار کشور
امیـد عزیـززاده، یکـی دیگـر از فعـاالن محیـط 
زیسـت بـا بیـان اینکـه جازموریـان منشـاء 2۵ 
درصـد گـرد و غبـار کشـور اسـت، گفـت: بایـد 
بـه ایـن تـاالب توجـه ویـژه ای شـود.او افـزود: 
متاسـفانه رهاسـازی آب بـه تـاالب در فصـل 
بارش باران اسـت که ایـن موضوع هیـچ تاثیری 
ندارد.عزیـززاده تصریـح کـرد: امسـال بـا توجه 
بـه حجم بـارش زیاد بـه لطف پـروردگار شـاهد 
آبگیـری خـوب تـاالب جازموریـان بوده ایم که 
این موضـوع تاثیـرات مهمـی در ابعـاد مختلف 
زندگی مردم و شـرایط زیسـت محیطی کشـور 
می گـذارد.او بیـان داشـت: رهاسـازی حقابـه 
تـاالب جازموریـان بایـد در فصل هـای خشـک 
انجـام شـود کـه متاسـفانه ایـن مهـم محقـق 
نمی شـود.صابر دهمیری، شـهروند جازموریانی 
گفـت: بـارش بـاران سـبب رونـق دامـداری و 
کشـاورزی مردم منطقه به ویژه مناطق حاشـیه 
تاالب جازموریان شـده اسـت.او افـزود: آبگیری 
تـاالب، سرسـبزی مناطـق حاشـیه ای تـاالب 
و رونـق دامـداری را بـه دنبـال داشـته اسـت و 
قطعاً این مسـئله خوشـحالی عشـایر و دامداران 

حاشـیه تـاالب را بـه همـراه دارد.

 ایرنا - به گفته رئیس شعبه ششم 
دادگاه خانواده شهر کرمان بررسی گزارش

بسیاری از پرونده های وارده به این 
دادگاه نشان می دهد که افزایش سطح سواد و 
درآمد افراد از خشونت های خانوادگی پیشگیری 

نمی کند.
به گزارش ایرنا، جمال الدین محمد شیخ بهائی 
روز دوشنبه ضمن اعام این مطلب به رسانه ها 
، افزود: زیرا در بسیاری از پرونده های وارده به 
دادگاه خانواده مشاهده می شود که زوجین با 
وجود تحصیات باال و رفاه مناسب دچار اختافات 
جدی بوده و حتی ضرب و جرح و توهین نیز در 

بین آنان وجود دارد.
این قاضی خانواده از قوانین به روز، کارآمد و 
متناسب با نیازها و منطبق به نگاه نسل جدید به 
عنوان نیازهای کنونی حوزه خانواده نام برد که به 
منزله راهکارهای کاهش خشونت های خانوادگی 

می توان به آن امید بست .
وی با اشاره به این مطلب که در حال حاضر قوانین 
خوبی در حوزه خانواده در کشور وجود دارد، افزود: 
قانون خانواده در ایران تنها قانون فارغ از تشریفات 
است که در حوزه حمایت از خانواده به ویژه بانوان 
به خوبی ورود کرده اما این قوانین نیز باید به روز 

شده و تناسب آن با جامعه امروز حفظ شود.
رئیس شعبه ششم دادگاه خانواده شهر کرمان، 
مشاوره های غیرتخصصی را از جمله عوامل آسیب 
زا در حوزه خانواده برشمرد و ادامه داد: موضوع 
ازدواج در ایران برعکس سایر کشورها تنها ازدواج 
دو فرد با یکدیگر نیست، بلکه ازدواج دو فرهنگ و 
دو خانواده است و باید متناسب با فرهنگ اصیل 

ایرانی و شرایط موجود در این زمینه برنامه ریزی 
شود.

شیخ بهایی بابیان این مطلب که بسیاری از 
دادخواست های طاق توسط زوجین به همراه 
فرزندان مشترک است، عنوان کرد: معتقدم که 
احکام طاق به ویژه در طاق های توافقی اگر به 
موقع و فوری صادر شود، احتمال بازگشت زوجین 
را افزایش داده و از آسیب های ناشی از ازدواج 

مجدد، طاق با وجود فرزند جلوگیری میکند.
وی تصریح کرد: از دیدگاه اسام، ازدواج عبادت 
است اما احکام، وظایف و شرایطی دارد که باید 
رعایت شوند و در این رابطه وظایف همسران به 
تفکیک زن و مرد به خوبی تبیین شده که با اجرای 

آنها می توان یک زندگی شیرین و بدون دغدغه 
را محقق ساخت زیرا دیدگاه روانشناسی احکام 

اسام بسیار قوی است.
رئیس شعبه ششم دادگاه خانواده شهر کرمان با 
بیان این مطلب که متاسفانه بسیاری از صحبت 
های ضروری میان زوجین ناگفته باقی می ماند 
و در بسیاری از موارد موجب بروز اختافات می 

شود، گفت: این صحبت ها و ناگفته ها در هیچ کجا 
حتی صدا و سیما نیز بیان نمی شود و این در حالی 
است که بسیاری از این صحبت ها را می توان در 
قالب های نمایشی، سینمایی و تئاتر به جامعه 
عرضه کرد و البته اخیرا مواردی از این نمونه 
گفتمان ها در سریال های عرضه شده در صدا 
و سیما از جمله در مجموعه زیرخاکی مشاهده 

شده که زوجین حتی زمانی که برای بدبختی 
ها و گرفتاری های خود گریه می کنند نیز، نوع 
صحبت کردن شان موجب دلگرمی برای تداوم 

یک زندگی خوب است.
این قاضی حوزه خانواده با تاکید بر این مطلب که 
برای جزء به جزء مسائل خانواده باید متناسب 
با فرهنگ ایرانی و اسامی برنامه ریزی کرد، 
ادامه داد: بسیاری از زوجین در حالی برای حل 
مشکات خود از فضای مجازی بهره می گیرند که 
متخصصان این حوزه یا اصا ورودی به آن نداشته 

اند و یا ورود به موقعی انجام نشده است.
شیخ بهائی تاکید کرد: ورود دیرهنگام و غیر 
تخصصی به مسائل خانواده در فضای مجازی 
موجب شده که افراد از سلبریتی ها و افرادی که 

شایستگی الزم را ندارند، آموزش ببینند.

آبگیری بزرگ ترین حوضه آبریز کرمان
به گفته قانعی فرد فرماندار رودبار جنوب، بیش از 9۰درصد تاالب جازموریان آبگیری شده است

افزایش سواد و درآمد از خشونت های خانوادگی پیشگیری نمی کند

گزارش
باشگاه خبرنگاران

بیش از 1۵۰۰ کالس درس آسیب 
دیده در کرمان وجود دارد

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان تعداد پروژه 
های انجام شده شهر کرمان اعم از ملی، استانی، خیرین و ... در سال 
۹8 را 23 پروژه عنوان کرد و گفت: با اجرای این پروژه ها بخشــی 
از کمبود فضای آموزشی شهر کرمان مرتفع شده اما هنوز مشکل 
کمبود فضای آموزشی شهر کرمان باقی است و تا رسیدن به هدف 
مورد نظر فاصله داریم.سیدمحمد واعظی نژاد در سومین جلسه 
شورای آموزش و پرورش شهرستانکرمان با تشریح آخرین اقدامات 
صورت گرفته در راستای حل مشکل کمبود فضاهای آموزشی شهر 
کرمان اظهار کرد: سرانه فضای آموزشی استان کرمان ۴.۹ مترمربع 
است که در سطح استان ســه دهم از میانگین کشوری پایین تر 
هستیم ضمن آنکه این سرانه در شهر کرمان ۴ مترمربع است که 
یک و دو دهم از میانگین کشوری پایین تر است.مدیرکل نوسازی، 
توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان تعداد پروژه های انجام شده 
شهر کرمان اعم از ملی، استانی، خیرین و ... در سال ۹8 را 23 پروژه 
عنوان کرد و گفت: با اجرای این پروژه ها بخشی از کمبود فضای 
آموزشی شهر کرمان مرتفع شــده اما هنوز مشکل کمبود فضای 
آموزشی شهر کرمان باقی است و تا رسیدن به هدف مورد نظر فاصله 
داریم.وی به تشریح برخی پروژه های فضاهای آموزشی در دست 
اقدام شهر کرمان در سال آتی پرداخت و ابراز امیدواری کرد با بهره 
برداری از این پروژه ها بخش زیادی از کمبود فضای آموزشی در 
شهر کرمان برطرف شود.مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
استان کرمان کمبود سرویس های بهداشتی و کاس های آسیب 
دیده مدارس شهر را از دیگر مشکات موجود برشمرد و اظهار کرد: 
افزایش سرویس های بهداشــتی مدارس به جد در دستور کار ما 
قرار دارد، ضن آنکه تعداد 1۵3۵ باب کاس درس آسیب دیده در 
کرمان داریم که در حال تعمیر و آماده سازی آنها جهت استفاده در 
سال تحصیلی جدید هستند.واعظی نژاد اتمام پروژه های نیمه تمام 
و سپس بازسازی مدارس فرســوده با مشارکت دولت را از اولویت 
های کاری اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان خواند.

محمد کاظمی رییس اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 و دبیر شورای 
آموزش و پرورش شهرســتان کرمان نیز در این جلسه وضعیت 
فضاهای آموزشی شهر کرمان را نامناســب ارزیابی کرد و گفت: 
فضاهای آموزشی فعلی شــهر کرمان در شان شهر کرمان بعنوان 

مرکز استان نیست و حتی از نقاط محروم نیز نامناسب تر است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان 
گفت: نرخ مشارکت اجتماعی زنان کرمان رتبه 
نخست کشور را دارد و یکی از ویژگی های زنان 
کرمانی ایثارگری است زیرا به دنبال این هستند دردی از جامعه 
و خانواه رفع کنند. فاطمه السادات حسینی دوشنبه 12 خردادماه 
در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه دامنه حوزه فعالیت های دفتر 
بانوان متعدد و گسترده است، اظهار کرد: ما در حوزه زنان و خانواده 
کار می کنیم؛ زنان جایگاه و نقش بسیار موثر تربیتی، روانشناسی و 
آگاه سازی در مسائل مختلف دارند و به همین دلیل اسام بر نقش 
زن تاکید دارد.وی افزود: متاسفانه در جامعه ما آنقدری که به نقش 
مادر در مسائل تربیتی بهاء می دهند، به نقش پدران در این زمینه 
اهمیت داده نمی شود که این یک خاء در خانواده است و موجب 
می شود مردها در مقابل همسر و فرزندان خود احساس مسئولیت 
در پاسخگویی به نیازهای روحی و روانی خانواده نداشته باشند.
حسینی در ادامه تصریح کرد: اینگونه نیست که ادارات ما مردانه 
یا زنانه باشد، همه ادارات باید پاسخگوی نیازهای زنان، مردان و 
خانواده ها باشند.مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان با 
اشاره به اینکه تشکیل اداره کل بانوان به خاطر اهمیت و جایگاه این 
قشر است، بیان کرد: دفاتر امور بانوان برای کمک و تسهیلگری در 
مسائل تربیتی، خانواده و زنان تشکیل شده اند تا برنامه های الزم 
را برای نیاز دختران و زنان تدارک ببینند.وی افزود: هدف این است 
به ارتقاء جایگاه زنان و دختران استان کمک کنیم و تحکیم بنیان 
خانواده هدف دیگر اداره کل امور بانوان است زیرا زنان در خانواده 
و خانواده در سامت جامعه نقش مهمی دارد.حسینی اظهار 
کرد: نیمی از جمعیت استان کرمان را زنان تشکیل می دهند که 
سرمایه اجتماعی عظیمی است و باید برای آن برنامه ریزی شود.
وی با اشاره به اینکه 7۰۰ هزار نفر از زنان استان، روستائی هستند، 
افزود: نرخ مشارکت اجتماعی زنان کرمان رتبه نخست کشور را 
دارد و یکی از ویژگی های زنان کرمانی ایثارگری است زیرا به دنبال 

این هستند دردی از جامعه و خانواه رفع کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش اسـتان کرمان گفت: 
بمنظـور جلوگیـری از شـیوع ویـروس کرونـا 
تمامی حـوزه آزمون های امتحانـات نهایی قبل 
و بعد از امتحان باید ضدعفونی شـوند. احمد اسکندری نسـب 
روز دوشنبه در نشسـت شـورای امتحانات نهایی با بیان اینکه 
حدود 27 هزار دانش آمـوز در پایه دوازدهم در اسـتان کرمان 
مشـغول به تحصیل هسـتند ، افزود: امتحانات نهایی در 28۰ 
حوزه امتحانـی برگزار می شـود که نسـبت به سـال گذشـته 
از نظـر تعـداد حـوزه و روز برگـزاری 2 برابـر شـده اسـت.وی 
با اشـاره بـه اینکـه امتحانـات پایه نهـم در اسـتان بـه صورت 
حضـوری در حال برگـزاری اسـت تصریـح کـرد: آزمون های 
نهایی پایه دوازدهـم از هفدهم خردادماه آغاز می شـود و تمام 
حوزه های برگـزاری امتحانـات بایـد ضدعفونی شـوند و پس 
از برگـزاری نیز مجـدداً ضدعفونی شـوند و دانش آمـوزان باید 
با ماسـک حضـور داشـته باشـند و اگـر دانش آموزان ماسـک 
نداشـته باشـند، مدرسـه ماسـک بـرای آنـان تهیـه می کند.
مدیـرکل آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان تصریح کـرد: به 
مدیـران مـدارس تاکید شـده اسـت کـه محیـط بـه گونه ای 
آمـاده شـود کـه دانش آمـوزان بـا مشـکلی مواجـه نشـوند.
اسکندری نسـب بیان داشـت: همه تمهیدات الزم بهداشـتی 
مـورد توجـه قـرار گرفتـه تـا خطـری متوجـه دانش آمـوزان 
نباشـد و اگر این آزمون هـا حضوری انجام شـود بـرای رعایت 
مصالح عمومـی دانش آمـوزان مفیدتر است.اسکندری نسـب 
افـزود: امتحانـات سـایر پایه ها به صـورت غیرحضـوری انجام 
خواهد شـد و براسـاس ارزیابی هـای معلمـان از دانش آموزان 
صـورت می گیرد چـرا کـه از اسـفندماه تاکنـون معلمـان در 
ارتبـاط بـا دانش آمـوزان بودنـد و کل محتـوای آموزشـی از 
طریـق تلویزیـون و بسـتر شـاد ارائه  شـده اسـت.وی افـزود: 
در کانال هـای مربوطه به شـبکه شـاد از پایـه اول تـا دوازدهم 
کلیـه دروس بارگـذاری شـده و فرصـت رفـع ابهام و اشـکال 
بـرای برطـرف کـردن اشـکاالت بـوده و معلمـان از طریـق 
کارهـای عملـی و ارزیابـی عمومـی نمـرات آنـان را در نظـر 
می گیرند و اعـام می کنند.احمد اسـکندری نسـب با اشـاره 
بـه دروس فنـی و حرفـه ای و آزمون هـای هنرسـتان ها اظهار 
داشـت: آزمون هایـی کـه الزامـاً بایـد عملـی برگـزار شـود و 
توانمندی هـای حرفـه ای و مهارتـی دانـش آموزان سـنجیده 
شـود حتمـاً حضـوری انجـام خواهد شـد لـذا زمـان آموزش 
افزایـش پیدا کـرده اسـت.وی تاکید کـرد: اولیا نگـران ایمنی 
بهداشـتی امتحانات نهایی پایـه دوازدهم نباشـند و از ازدحام 
در محل حوزه هـای امتحانـی خـودداری نمایند.اسـکندری 
نسـب از بارگـذاری بیـش از یکهـزار و ۴۰۰ فیلـم آموزشـی 
در سـامانه فنـاوری اطاعـات مـدارس اسـتان کرمـان جهت 
اسـتفاده دانش آمـوزان خبر داد.مدیـرکل آمـوزش و پرورش 
اسـتان کرمـان خاطرنشـان کـرد: دانش آمـوزان می تواننـد 
برای اسـتفاده از ایـن محتواهای آموزشـی به سـامانه فناوری 
http:// اطاعـات مـدارس اسـتان بـه نشـانی اینترنتـی

fs.kermanedu.ir/ مراجعـه کننـد.

مدیر کل بنیاد مسکن اسـتان کرمان گفت: تامین زمین 
دوهـزار و پانصـد واحـد مسـکن ملـی در اسـتان کرمان 
انجـام شـده اسـت.تامین زمیـن 2۵۰۰ واحـد مسـکن 
ملی در کرمانسـلطانی نژاد مدیر کل بنیاد مسکن استان 
کرمـان در گفتگو بـا خبرنگار گروه اسـتان های باشـگاه 

خبرنگاران جـوان از کرمان، با اعـام اینکه در حال حاضر بـرای دو هـزار و پانصد واحد 
مسکن ملی در اسـتان کرمان تامین زمین صورت گرفته اسـت، گفت: تعداد محدودی 
از سـهمیه ها باقی مانده کـه در حال تامیـن زمین آن هسـتیم.او افزود: بخشـی از این 
واحد ها نقشـه آن ها آماده شـده و بخشـی دیگـر پروانه و بخشـی دیگر را شـروع کرده 
ایم.علی اکبر سلطانی نژاد با اشـاره به اینکه استان کرمان 71 شـهر دارد اظهار کرد:61 

شـهر زیر 2۵ هزار جمعیـت داریم و ۹ شـهر ما بـاالی 2۵ هزار جمعیت اسـت.

تامین زمین 2۵۰۰ واحد
 مسکن ملی در استان

دادســتان عمومی و انقاب کرمان گفت: انجمن حمایت 
زندانیان کرمان با همکاری خیران در ســال گذشته 2۴ 
میلیارد و 361 میلیــون ریال به خانواده هــای زندانیان 
نیازمند کمک کرده است.کمک میلیاردی انجمن حمایت 
زندانیان به خانواده زندانیــان نیازمندبه گزارش خبرنگار 

گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، دادخدا ساالری دادستان کرمان 
گفت: بیش از 6۰ درصد زندانیان اســتان کرمان به دلیل ارتکاب جرائم مرتبط با مواد 
مخدر وارد زندان شــده اند.او افزود: بخش زیادی از خانواده های زندانیان با مشکات 
مادی زیاد و دشواری های بسیار برای امرار معاش خود روبرو هستند که باید به آن ها 
کمک شود.ساالری تصریح کرد: بار مشکات به فرد زندانی تحمیل نمی شود و مشکات 

آن ها به فرزندان به ویژه دختران وهمسران آن ها منتقل می شود.

کمک میلیاردی انجمن حمایت زندانیان
 به خانواده زندانیان نیازمند

در پی انتشار گزارش کاغذ وطن درباره وضعیت مطالبات کارگران معدن امین 
یار فاریاب، شهیدی مدیر معدن امین یار با روزنامه تماس گرفته و توضیحاتی 
را ارائه کرد. شهیدی در این رابطه گفت:در تاریخ 22 اردیبهشت ماه جلسه 
شورای تامین  شهرستان فاریاب  برگزار شد و در این جلسه مصوب شد، طی 
سه ماه مطالبات کارگران را پرداخت کنیم، مطالبات کارگران شامل یک حقوق 

فروردین ماه ۹8، باقی مانده واریزی های مهر ، آبان و آذر ماه و حقوق بهمن،اسفند و عیدی و پاداش کارگران 
بوده است ، در این جلسه قرار شد تا پایان اردیبهشت یک حقوق و ظرف سه ماه به طور کامل همه مطالبات 
پرداخت شود، اما ما  بعد از گذشت 2۰ روز باقی مانده ی حقوق سه ماه  را و حقوق بهمن و اسفند را پرداخت 
کردیم و عیدی و پاداش را هم هفته آینده پرداخت می کنیم . حتی با وجود تجمعات تا امروز یک کارگر هم 
تعدیل نیرو نکرده ایم . وی  گفت: مشکل بیمه کارگران هم به دلیل اشتباه نماینده کارگران بوده است که 

لیست  بیمه را به درستی رد نکرده است.

حقوق کارگران معدن امین یار 
فاریاب پرداخت شد

رتبه نخست زنان کرمانی 
در مشارکت اجتماعی

حوزه آزمون های امتحانات 
نهایی قبل  و  بعد از امتحان 

ضدعفونی می شوند

خبر

آموزش
و پرورش

رئیس شعبه ششم دادگاه خانواده شهر کرمان، مشاوره های غیرتخصصی را از جمله عوامل آسیب زا در حوزه 
خانواده برشمرد و ادامه داد: موضوع ازدواج در ایران برعکس سایر کشورها تنها ازدواج دو فرد با یکدیگر 
نیست، بلکه ازدواج دو فرهنگ و دو خانواده است و باید متناسب با فرهنگ اصیل ایرانی و شرایط موجود در 
این زمینه برنامه ریزی شود.شیخ بهایی بابیان این مطلب که بسیاری از دادخواست های طالق توسط زوجین 
به همراه فرزندان مشترک است، عنوان کرد: معتقدم که احکام طالق به ویژه در طالق های توافقی اگر به 
موقع و فوری صادر شود، احتمال بازگشــت زوجین را افزایش داده و از آسیب های ناشی از ازدواج مجدد، 

طالق با وجود فرزند جلوگیری میکند.

خبرخبرخبر

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی استان کرمان از آغاز 
دومین فصل بررسی های باستان شناسی 
شهرستان قلعه گنج خبر داد.به گزارش 
خبرگزاری فارس از کرمان، فریدون 
فعالی با اشاره به اینکه دومین فصل 
بررسی های باستان شناسی شهرستان 
آثار  مستندسازی  هدف  با  قلعه گنج 
باستانی، فرهنگی و تاریخی آغاز شده 
است، اظهار داشت: این فصل از بررسی در 
راستای اهداف پژوهشکده باستان شناسی 
کشور نیز انجام می گیرد.مدیرکل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان کرمان با اشاره به اینکه طی این 
بررسی تمامی آثار باستانی شناسایی، 
مستندسازی و ثبت و ضبط می شود، 
اظهار کرد: شهرستان قلعه گنج پیش 
از این طی یک فصل مورد بررسی و 
گرفته  قرار  باستان شناسی  شناسایی 
است که می توان به شمار قابل توجهی 
از تپه ها و محوطه های باستانی در گستره 
این شهرستان اشاره کرد.فعالی تصریح 
کرد: برپایه بررسی های باستان شناسی 
در  استقرار  سابقه  گرفته  صورت 
شهرستان قلعه گنج به هزاره پنجم قبل 
از میاد می رسد.وی خاطرنشان کرد: 
این شهرستان در بخش های پای کوهی 
فراوانی  قابلیت های  از  و میان کوهی 
در منابع آبی برخوردار است که وجود 
همین امر سبب شکل گیری استقرارها 
در دوره مس سنگی و مفرغ ایران و منطقه 
فرهنگی،  میراث  است.مدیرکل  شده 
گردشگری و صنایع دستی استان کرمان 
اضافه کرد:همچنین در عصر مفرغ با 
توجه به قابلیت های یادشده استقرارهای 
انسانی گسترش چشمگیری پیدا کرده و 
با مناطق پیرامون و دوردست در ارتباط و 
مراوده فرهنگی بوده است که از آن جمله 
می توان به دشت جیرفت در مناطق 
چون  دستی  دور  مناطق  و  همجوار 

بین النهرین اشاره کرد

طعم تلخ عسل کوهی 
برای جوان قلعه گنجی

دهیــار روســتای تــگک گفــت: 
برداشــت عســل کوهــی جــوان 
2۵ ســاله اهــل روســتای تــگک را 
بــه کام مــرگ کشــاند.به گــزارش 
خبرنــگار گــروه اســتان هــای باشــگاه 
ا  ا ا خبرنــگاران جــوان از کرمــان،
منصــور رئیســی، دهیــار روســتای 
ــی،  ــه گنج ــوان قلع ــت: ج ــگک، گف ت
اهــل روســتای تــگک کــه بــرای 
برداشــت آویشــن و پیــدا کردن عســل 
ــا  کوهــی بــه دامنــه کــوه رفتــه بــود ب
ــوه،  ــه ک ــد دامن ــیب تن ــه ش ــه ب توج
ــرد. او  ــقوط ک ــورد و س ــز خ ــش لی پای
ــث  ــقوط، باع ــن س ــه ای ــان اینک ــا بی ب
ضربــه مغــزی ایــن جوان شــد، افــزود: 
ــرده  ــد ک ــه عق ــاله ک ــرد 2۵ س ــن ف ای
بــود و در آســتانه ازدواج قــرار داشــت، 
جــان خــود را از دســت داد.دهیــار 
ــرای  ــن جــوان ب ــگک بیــان کــرد: ای ت
تهیــه هزینــه ازدواج کار می کــرد 
ــه  ــه خان ــال ب ــتان امس ــه در تابس ک
ــه ســفر  ــا متاســفانه ب ــرود؛ ام بخــت ب
ــه  ــه اینک ــا اشــاره ب ــت.او ب آخــرت رف
ــی  ــرده، جای ــقوط ک ــه او س ــی ک جای
صعــب العبــور و بســیار خطرنــاک 
ــر  ــک ۴۰ نف ــا کم ــا ب ــزود: م ــود، اف ب
از اهالــی و بــا بســتن لونگ هــای 
خــود )شــال یــا دســتمال مردانــه کــه 
در جنــوب کرمــان، مــردان همــراه 
ــس  ــد(، پ ــود دارن ــی خ ــاس بلوچ لب
ــاش، توانســتیم  ــبانه روز ت ــک ش از ی
جنــازه اش را کــه بســیار آســیب دیده 
ــان  ــی بی ــرون بیاوریم.رئیس ــود، بی ب
کــرد: بارندگی هــای خــوب امســال در 
جنــوب کرمــان، باعــث افزایــش تولید 
عســل کوهــی در کوهســتان های 
ــردم  ــت و م ــده اس ــق ش ــن مناط ای
در فصــل بهــار بــرای پیــدا کــردن 
عســل کوهــی بــه دامنــه کوه هــا 
مــی رونــد. او افــزود: عســل کوهــی در 
ــو بیــن 2۰۰  ــان هــر کیل جنــوب کرم
تــا 2۵۰ تومــان خریــداری می شــود و 
از ایــن رو بســیاری از افــراد بــرای پیدا 
کــردن آن بــه کوهســتان هــا مراجعــه 
ــه  ــگک ب ــتای ت ــار روس می کنند.دهی
ــرای برداشــت  ــرد: ب ــه ک ــردم توصی م
ــی  ــکات ایمن ــه ن ــی، کلی ــل کوه عس
را رعایــت و در صورتــی کــه بــه مــکان 
هــا آشــنایی ندارنــد از صعــود بــه 

ــد. ــودداری کنن ــدا خ ــات ج ارتفاع

امسال کرونا همراه دالیل دیگری که 
هر سال گاهی تغییر و گاهی ثابت می گزارش

ماند، باعث ضرر و زیان کشاورزان 
جنوبی استان شد، کشاورزانی که تلخی ماجرا آنقدر 
دامنشان را گرفته و کامشان را زهرآلود کرده بود که 
ز تجمع تا ریختن محصوالت کف خیابان ها را  ا
تجربه کردند اما انگار آنچنان که باید صدایشان به 
گوش مسووالن رسیده نشد، شاید چون صدای 
کشاورزان هیچ وقت آنقدر بلند نبوده که کسی را 
متوجه خود کند و اکنون کشاورزان جنوبی در 
شرایطی هستند که  هیچ کدام  از واژه های خرید 
حمایتی، خرید تضمینی یا خرید توافقی نمی تواند 
کشاورز را امیدوار و ناامید تر از این چیزی که اکنون 
است، بکند. برخوری رییس جهاد کشاورزی در 
مورد انواع خرید محصوالت کشاورزی به کاغذ وطن 
توضیح داده و می گوید: »سه نوع خرید محصوالت 
کشاورزی وجود دارد، خرید تضمینی ، توافقی و 
حمایتی . خرید تضمینی خریدی است که در 
ابتدای سال  توسط شورای تامین در مورد برخی از 
کاالهای اساسی  مشخص می شود مثا برای 
محصول پیاز خرید تضمینی سال زراعی ۹8  را 
کیلویی ۴1۵ هزار تومان اعام کردند که عملی 
نشد، نوع دیگر خرید حمایتی است که در کارگروه 
تنظیم بازار مصوب می شود و بعد سازمان مدیریت 
برنامه ریزی  تامین اعتبارش می کند و این نوع 
بتدای فصل برداشت  خریدی است که ما که از ا
درخواست آن را برای گوجه فرنگی داشتیم و نوع 
آخر، خرید توافقی است که با رضایت کشاورز انجام 
می شود و به قیمتی است که تولید کننده برای 
فروش آن رضایت دارد.« در ابتدای فصل برداشت 
گوجه و با توجه به مشکاتی که کشاورزان برای 
فروش محصول خود داشتند، بسیاری از مسووالن 
وعده خرید حمایتی این محصول را دادند اما خبری 
از خرید حمایتی نبود  شاید خرید حمایتی تنها کور 
سوی امیدی بود که کشاورزان را به ادامه برداشت 
وا می داشت اما از چند روز پیش، درست زمانی که 
به پایان برداشت محصول گوجه جنوب نزدیک می 

شویم خبر آغاز خرید حمایتی منتشر شد.

  خسارت میلیاردی کرونا به کشاورزی جنوب
برخوری رییس جهاد کشاورزی جنوب درباره خرید 
حمایتی می گوید: ما در جهاد کشاورزی از ابتدای 
فصل برداشت به دنبال خرید حمایتی بودیم اما 
سازمان مدیریت برنامه ریزی دیر اقدام کرد،  ما حتی 
مصوبات را از رییس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی  
هم گرفتیم اما اعتباری به این منظور اختصاص داده 
نشد تا  دو سه روز پیش که قرار شد،تعاون روستایی 
تا سقف ۴۰ میلیارد تومان از کشاورز گوجه فرنگی 
خرید حمایتی کند.  برخوری ادامه داد:  این خرید 
به این صورت است که ما به تفاوت قیمت گوجه 
فرنگی ای که کارخانه می خرد تا سقف هزار تومان به 
کشاورز از سوی تعاون روستایی پرداخت می شود. 
برخوری می گوید: اکنون انتهای فصل برداشت 
است و کیفیت گوجه هم پایین آمده و این خرید 
هم به موقع نبود اما برای حمایت از کشاورز بی 
تاثیر نیست. به گفته برخوری کرونا به کشاورزی 
جنوب ضرر میلیاردی وارد کرده است.  رییس جهاد 
کشاورزی جنوب تأکید کرد: این مشکلی که کرونا 
برای محصوالت کشاورزی به وجود آورد برای همه 
ی ایران بود در گرگان هم همین اتفاق برای سیب 
زمینی افتاد و همه کشاورزی ایران را کرونا تحت تاثیر 
قرار داد. اما ما در جنوب استان به دلیل اینکه اولین 
گروهی بودیم که برداشت محصولش را شروع کرد 
در محصوالت این خسارت به چشم آمد وقتی تقاضا 
می آید پایین، مشکات عرضه محصول به الطبع  به 
وجود می آید و در همه دنیا هم این اتفاق افتاده و 
تنها مختص به ایران نیست کرونا تقاضا محصوالت 
کشاورزی را کم کرده است  . برخوری تاکید کرد: ما 
به دلیل اینکه اولین گروهی بودیم که برداشت عمده 
محصوالتمان در پیک کرونا اتفاق افتاد دچار ضرر 
بیشتری شدیم.اما چون کشاورزان ما سال ها ضرر می 
کردند  گزارش ما برای حمایت خیلی مورد توجه قرار 
نگرفت. برخوری ادامه می دهد: البته همه این ضرر و 
زیان امسال کشاورزی مربوط به به کرونا نبود بخشی 
از ضرر کشاورزان جنوبی مربوط به  مصوبه تنظیم 
بازار خصوصا  برای محصول پیاز بود. اما در محصول  
گوجه خسارت اصلی مربوط به کرونا بود چون ما 
اضافه کشت نداشتیم و حتی از اباغیه سازمان 
جهاد کشاورزی هم سطح زیر کشت کمتری داشته 
ولی نتوانستیم محصول را بفروشیم. برخوری خاطر 

نشان کرد: کشاورزان هنگام تحویل محصول گوجه 
خود مشخصات خود را تحویل می دهند و بعد از آن 
مابه تفاوت  قیمت خرید از طرف تعاون روستایی به  

حسابشان واریز می شود.
 اختصاص اعتبار در انتهای فصل برداشت

مروجی رییس سازمان صمت جنوب در مورد خرید 
حمایتی گوجه به کاغذ وطن گفت: قرار است تعاون 
روستایی خرید را  انجام دهد و این در پی مصوبه  ستاد 
تنظیم بازار استان و کشور بود. در هر صورت اکنون 
اعتبار اختصاص یافت که آخر فصل برداشت گوجه 
است. مروجی تاکید کرد: تعاون روستایی  پیش از 
این نیز مقداری خرید توافقی انجام داده بود ولی 
ما به دنبال خرید حمایتی بودیم که کشاورز ضرر 
کمتری کند. مروجی در پایان حرف هایش یادآور 
شد: این بحثی که در مورد سازمان صنعت و معدن 
مطرح می شود که در ستاد تنظیم بازار خوب عمل 
نمی کند،به حق نیست، تنها دبیری ستاد تنظیم 
بازار کشور به سازمان صنعت معدن و تجارت رسیده 
است و سازمان های متولی متفاوت  که متولی حوزه 
های مختلف هستند در این ستاد عضو هستند و هر 
متولی باید کارهای مربوط به خودش را پیگیری 

کند و پیگیری محصوالت کشاورزی به عهده جهاد 
کشاورزی است.

 وجود پنج کارخانه رب گوجه در هفت 
شهرستان جنوبی

 احمد مشایخی مدیر تعاون روستایی جنوب کرمان 
این خرید حمایتی گوجه فرنگی را نامحدود اعام کرد 
و گفت: پنج کارخانه رب گوجه در هفت شهرستان 
این منطقه گوجه کشاورزان را خریداری می کنند. 
وی به ایرنا گفت: کارخانه های رب گوجه 6۰۰ تومان 
به کشاورزان پرداخت می کنند، سازمان تعاون 
روستایی هم ۴۰۰ تومان به عنوان یارانه از طرف 
دولت به کشاورز پرداخت می کند.علی اسماعیلی 
یکی از کشاورزان گوجه کار جنوبی  است که این 
خرید حمایتی را بی فایده می داند و می گوید: دیگر 
گوجه ای برای برداشت و فروش نمانده و در مزرعه من 
اکثر گوجه ها خراب شد چون هزینه برداشت و سبدها 
بیشتر از قیمت فروش محصول می شد، امروز هم چون 
وام گرفته ام و بانک هم برای پرداخت قسط فشار آورده 
به همراه خانواده ام باقیمانده محصول را برداشت 
کرده ام و حاضرم به هر قیمتی به خریدار بفروشم که 

بتوانم قسط این ماه را پرداخت کنم.

نوش دارو بعد  از مرگ کشاورزی
خرید حمایتی تعاون روستایی در انتهای فصل برداشت گوجه فرنگی جنوب شروع شده است، خریدی که آنقدر به موقع نیست که دردی را دوا کند

  نجمه سعیدی
دبیر تحریریه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه  علوم 
علوم پزشکی جیرفت، هوا هر روز پزشکی

گرم تر می شود اما خبری از پایان 
بیماری کرونا با تصورات ابتدائی از این بیماری 
و  مبتایان  آمار  اگر چه همچنان  نیست 
جانباختگان نسبت به روزهای قبل با افزایش 
روبرو است و شهرستان های جیرفت، قلعه گنج، 
رودبار جنوب، کهنوج و عنبرآباد در وضعیت 
قرمز قرار دارند با وجود این نگرانی ها و در 
شرایطی که بسیاری از مردم به زندگی عادی 
خود باز گشته اند اغلب مشاغل به جز معدودی 
از جمله تاالرهای پذیرایی،استخرها و ورزشگاه 
ها به کار خود بازگشته اند کمتر کسی ماسک به 
صورت می زند یا فاصله اجتماعی را رعایت 
میکند و مردم مراسم جشن و عزاداری را در خانه 
برگزار می کنند.آمارهای دانشگاه علوم پزشکی 
درباره تعداد مبتایان و جانباختگان کرونا اگر 
چه در برخی روزها باال و در برخی روزها روند 
کاهشی را نشان می دهد، اما طی روزهای 
گذشته روند افزایش را شاهد هستیم. دکتر 
مکارم رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در 
توضیح آخرین موارد بروز کووید 1۹ در حوزه 
این دانشگاه اظهار داشت: تاکنون یکهزارو 1۴1 
نفر در جنوب کرمان بستری شده اند و بر اساس 
معیارهای قطعی تشخیص موارد مثبت ۴۰۰ 
نفر هستند که از این تعداد 1۵ بیمار فوت شده 
اند و این درحالی است که ۹6 درصد بیماران) 
یکهزارو ۹6 مورد( بهبود یافته اند. وی با اشاره به 
افزایش غربالگری در واحدهای تابعه از جمله 
مراکز16 ساعته جنوب کرمان افزود: به هیچ 
وجه قدرت بیماری زایی کرونا ویروس کم نشده 

و ویروس همچنان در حال گردش است اما 
اتفاق جدیدی که در جنوب کرمان شاهد 
هستیم اینکه تست تشخیص سرپایی افزایش 
یافته و تاکنون بیش از 73۹ تست سرپایی انجام 
شده است که شامل موارد دارای عائم بسیار 
خفیف بوده یا برای غربالگری مراجعه نموده اند 
و به این ترتیب در مراحل اولیه شناسایی شده 
اند. مکارم تصریح کرد: از میان تست های اخذ 
شده از موارد سرپایی 2۴۴ نفر مثبت هستند که 
البته نیازمند بستری بیمارستانی نیستند و می 
توانند در منزل قرنطینه شوند و در مراحل اولیه 
کاما بهبود یافته اند از نظر علمی شناسایی این 
افراد یک دستاورد مثبت است، چرا که شناسائی 
زودهنگام این افراد در کنترل بیماری بسیار 
کمک کننده است چرا که این افراد ممکن است، 
عامتی نداشته باشند اما در ارتباط با افراد دارای 
بیماری زمینه ای و سالمندان با انتقال بیماری 
به آن افراد می توانند بیماری شدید ایجاد کنند. 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت گفت: بر 
اساس بررسی صورت گرفته مردم تصور می 
کنند، نسبت به یک ماه قبل ویروس ضعیف 
تر شده و به سمت عادی سازی روابط پیش 
می روند این موضوع بسیار خطرناک است با 
این حال دانشگاه از عادی انگاشتن شرایط 
واهمه دارد چرا که مردم توجهی به رعایت 
پروتکل های بهداشت و درمان ندارند. مکارم 
خاطرنشان کرد: توصیه می شود، مردم 
جنوب استان نسبت به رعایت بهداشت فردی 
و تهویه محل کار و سکونت حتی با باز کردن 
قدام در  ین ا م نمایند ا قدا درب یا پنجره ا
بتا به بیماری خیلی مؤثر  ز ا پیشگیری ا
است. این مسوول ادامه داد: برخی از مردم 
تصور می کنند قدرت بیماری زایی ویروس 
کم شده در حالی که اصا چنین چیزی 
نیست و ویروس همچنان به شکل قوی و 

کشنده در حال چرخش است.

فرماندار جیرفت از اعمال دستورالعمل های 
جنوب  در  کرونا  ویروس  مهار  جدید 
استان کرمان خبر داد و گفت: اعمال این 
محدودیت ها تا مطلوب شدن شرایط ادامه 
دارد.ابوذر عطاپور وزیری در گفت وگو با 
خبرنگار تسنیم در کرمان، در ارتباط با اعمال 
دستورالعمل های جدید برای مهار ویروس 
کرونا در جنوب استان کرمان اظهار داشت: 
در جنوب استان کرمان چند وقتی است 
که با آمار باالی تعداد مبتایان به کووید 1۹ 
روبه رو هستیم.وی یکی از دالیل باال بودن 
شمار مبتایان به ویروس کرونا در جنوب 
استان غربالگری بیشتر در حوزه جنوب استان 
کرمان دانست و افزود: به نوعی بیماریابی ما در 
این منطقه بیشتر شده است.فرماندار جیرفت 
با ابراز اینکه در این راستا و برای جلوگیری از 
انتشار بیشتر ویروس کرونا محدودیت هایی 
در جنوب استان کرمان به ویژه در شهرستان 
جیرفت اعمال می شود ادامه داد: از آنجا 
که آمار مبتایان به ویروس کرونا در حوزه 
کارمندان در جنوب استان کرمان باال بود 
اعمل محدودیت هایی را ادارات داشتیم.
وی با بیان اینکه با پیشنهاد ما و موافقت 
استاندار کرمان یک سوم کارکنان ما در محل 
کار حاضر شده و دوسوم کارکنان به صورت 
دورکاری فعالیت دارند افزود: استفاده از 

ماسک، دستکش و رعایت فاصله اجتماعی 
در محیط کار اجباری است. عطاپور وزیری 
با اشاره به اینکه مراجعه کنندگان و ارباب 
رجوع ها نیز هم مجبور به استفاده از ماسک 
در ادارات هستند گفت: در ورودی ادارات 
هم مکان هایی تعبیه شده تا ماسک در اختیار 
کسانی که ماسک به همراه ندارند گذاشته 
شود تا از انتشار بیشتر ویروس کرونا جلوگیری 
کند. وی با بیان اینکه محدودیت های تردد 
خودرو در خیابان های اصلی شهر جیرفت، 
مراکز تجمعی مرکز شهر و بازار نیز اعمال 
شده است عنوان کرد: برای جلوگیری از 
تجمع بیشتر هر روز از ساعت 2 بعد از ظهر 
تا 11 شب اجازه تردد خودرو در این اماکن 
داده نمی شود.فرماندار جیرفت با ابراز اینکه 
مراکز تجمعی از جمله بازار در نوبت های 
مختلف توسط بسیج و سازمان های مردم نهاد 

ضدعفونی می شوند افزود: اماکن ورزشی و 
تاالرها همچنان در جیرفت تعطیل بوده و 
اجازه فعالیت ندارند.وی با بیان اینکه عموما 
در این فصل سال و تعطیات حضور مردم را 
در مناطق سردسیر و ییاقی داریم که در این 
روزها برای حضور و تردد مردم در این اماکن 
محدودیت هایی اعمال شده است گفت: 
تیم هایی از مرکز بهداشت در این مناطق 
مستقر شدند که بر بازار و امکان تجمعی این 
مناطق نظارت ویژه دارند و با کمک بخشداران 
ضدعفونی مناطق تجمعی ییاقی و سردسیر 
نیز در حال انجام است. عطاپور وزیری با ابراز 
امیدواری از اینکه اعمال این محدودیت ها در 
کاهش تعداد مبتایان به ویروس کرونا موثر 
باشد تصریح کرد: اعمال این محدودیت ها تا 
زمان پایین آمدن آمار و مطلوب شدن وضع 

موجود ادامه دارد.

اعمال محدودیت های تردد خودرو 
در خیابان های اصلی جیرفت

 ویروس کرونا به شکل کشنده ای 
در جنوب در حال چرخش است

رییس ستاد بحران عنبرآباد به آتش سوزی مراتع و پوشش گیاهی 
بخشی از مناطق جبالبارز جنوبی این شهرستان اشاره کرد و گفت: 
کارشناسان میزان خسارت را 2۵۰ میلیارد ریال اعام کردند.محمود 
رئیسی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه ۹ 
خردادماه سال جاری مراتع روستای نرگسان طعمه حریق شد، افزود: 
پس از اطفاء حریق یک تیم برای ارزیابی این آتش سوزی به منطقه اعزام 
شد.وی علت آتش سوزی را عامل طبیعی عنوان کرد و گفت: کارشناسان 
اعام کردند که با توجه به بارش های اخیر شاهد افزایش علف های هرز 
بودیم و پس از خشک شدن این علف ها، تابش خورشید و گرمای زیاد، 
آتش سوزی را رقم زد.فرماندار عنبرآباد افزود: کارشناسان اداره منابع 
طبیعی سطح آتش سوزی را ۴۵ هزار متر مربع گزارش کرده اند.وی به 
آمارهای منتشر شده در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: این آمارها 
اشتباه بوده و آمار واقعی همین است که در خبر ذکر شده است.رئیسی 
از پیگیری مدیرکل بحران استانداری کرمان، مدیرکل منابع طبیعی و 
آبخیزداری جنوب استان کرمان و تاش شهردار مردهک و عنبرآباد، 
اهالی روستاهای نرگسان و کلجک، بخشدار جبالبارز جنوبی، دهیاری 
حاجی آباد و اداره منابع طبیعی شهرستان عنبرآباد قدردانی کرد.
آتش سوزی عصر جمعه )۹ خردادماه( عنبرآباد با تاش نیروهای بومی و 
محلی، آتش نشانی و امدادی پس از پنج ساعت تاش مهار شد.عنبرآباد 

در فاصله 26۰ کیلومتری جنوب کرمان واقع شده است.

گزارش
تسنیم

آتش سوزی 2۵۰ میلیارد ریال 
خسارت به مراتع عنبرآباد  وارد کرد

آغاز دومین فصل بررسی 
باستان شناسی شهرستان 

قلعه گنج

کپشن         خرید حمایتی از گوجه فرنگی حنوب به صورت نامحدود انجام می شود

محمود قانعی فرد، فرماندار رودبار جنوب با اعالم اینکه طبق بررسی ها تاالب جازموریان در مقایسه با 
سال گذشته، شاهد آبگیری بیش از ۹۰درصدی شده است، گفت: با باز شدن دریچه های سد و بارش های 
امسال پیش بینی آبگیری 1۰۰ درصدی تاالب جازموریان دور از انتظار نیست.او بیشترین ورودی آب به 
تاالب جازموریان را در شهرستان رودبار جنوب عنوان کرد و افزود: میزان قابل توجهی آب نیز از سمت 
شهرستان قلعه گنج به این تاالب هم وارد شده است.قانعی فرد با اشاره به اینکه 2۵درصد ریزگرد ها از 
تاالب جازموریان نشأت می گیرد، ابراز امیدواری کرد: امسال باتوجه به بارندگی های اخیر این ریزگرد ها 

کمتر شوند.
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گواهی انحصار وراثت
سـهرابی  مطهـره  خانـم 
شناسـنامه  بشـماره  شـعبجره 
باسـتناد   3080129334
فتوکپـی  و  فـوت  گواهـی  و  شـهادتنامه 
شناسـنامه ورثه درخواستی بشماره 28/4/99 
تقدیـم ایـن دادگاه نمـوده چنیـن  اسـت کـه 
شـادروان مرحوم عباس سـهرابی شعبجره به 
شماره شناسنامه 20 در تاریخ 1399/02/30 در 
اقامتـگاه دائمـی خـود درگذشـته و ورثه حین 

از: عبارتنـد  وی  الفـوت 
1. خانـم فاطمـه نبـوی زاده شـعبجره فرزنـد 
غالمحسین بشناسنامه شماره 1 متولد 1339 

محـل صـدور حـوزه 5 زرند همسـر متوفی.
2. خانـم اشـرف سـهرابی شـعبجره فرزنـد 
عبـاس بشناسـنامه شـماره 7 متولـد 1360 
محـل صـدور حـوزه بخـش کوهبنـان فرزنـد 

متوفـی
3. خانـم مریـم سـهرابی شـعبجره فرزنـد 
عبـاس بشناسـنامه شـماره 15 متولـد 1357 
محـل صـدور حـوزه بخـش کوهبنـان فرزنـد 

فی  متو
4.خانم زهرا سـهرابی شـعبجره فرزند عباس 
بشناسـنامه شـماره 226 متولـد 1367 محـل 

صـدور حـوزه 2 زرند فرزنـد متوفی 

5. خانـم مطهـره سـهرابی شـعبجره فرزنـد 
 3080129334 شـماره  بشناسـنامه  عبـاس 
متولـد 1371 محـل صـدور حـوزه 2 فرزنـد 

متوفـی.
6. آقای علی سـهرابی شـعبجره فرزند عباس 
بشناسـنامه شـماره 15 متولـد 1364 محـل 

صـدور حـوزه 2 زرنـد فرزنـد متوفی 
مالحظـه  و  قانونـی  تشـریفات  از  پـس 
گواهینامـه مالیات بر ارث بشـماره پرونده 28 
مورخـه 99/3/10 در وقـت فـوق العاده شـعبه 
4 شـورای حـل اختالف کیانشـهر و طغرالجرد 
بـه تصـدی امضا کنندگان زیر تشـکیل و پس 
از مالحظـه پرونده کار و باسـتناد ،مـاده 907_ 
دادرسـی مدنـی  آییـن  قانـون  946 و 945 
گواهـی مـی نماید که ورثه درگذشـته منحصر 
بـه اشـخاص یـاد شـده در بـاال بـوده و وارث 
دیگـری نـدارد و دارایـی ان شـادروان پـس از 
پرداخـت و انجـام حقـوق و دیونیکـه بـر ترکه 
تعلـق مـی گیـرد. از کل ماتـرک عیـن امـوال 
منقـول و قیمت امـوال غیرمنقول متوفی یک 
هشـتم سـهم همسـر و بقیـه بـه هر پسـر دو 
برابـر هـر دختـر ارث تعلـق مـی گیـرد. م الف 13
قاضـی دادگاه عمومی/ شـورای حـل اختالف 

کیانشـهر و طغرالجرد
محمدمهدی میرزایی عبدالیوسفی

اگهی حصر وراثت 
احترامـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی خواهان 
زرخاتـون فرامـرزی نمـداد فرزنـد بجارشـماره ملـی 
5369407916 بـه خواسـته حصروراثت توضیح داده 
شـادروان خسـرو رئیسـی فرفرزند محمد به شـماره شناسـنامه 
5360081341 دراثـر حـوادث ترافیکـی فـوت نمـوده ووارث حین 

فوق عبارتنـد از :
بـه  بجـار  فرزنـد  نمـداد  فرامـرزی  خاتـون  زر  1-خانـم 
ملـی  1353/07/01شـماره  8متولـد  شناسـنامه  شـماره 

متوفـی( 5369407916)همسـر 
2-اقای محمد رئیسـی فرفرزند خسـرو به شـماره شـنا سـنامه 

5360596961متولـد 1390/05/13)پسـر متوفی (
3-خانم عاطفه رئیسـی فرفرزند خسـرو به شـماره شـنا سـنامه 

5360473703متولـد 1385/12/02)دخترمتوفی (
4-اقای اشـکان رئیسـی فر فرزند خسـرو به شـماره شنا سنامه 

5360703210متولد 1393/10/09)پسـر متوفی (
5-اقـای محمـد رئیسـی فرفرزنـد پردل به شـماره شـنا سـنامه 

5360081287متولـد 1330/09/05)پدرمتوفـی (
6-خانـم زینـب رئیسـی فرفرزنـد جالل به شـماره شـنا سـنامه 
5360081295متولـد 1339/02/14)مادرمتوفـی (لـذا مراتب یک 
نوبـت در روزنامـه کثیـر االنتشـار محلـی آگهـی میشـود چنانچـه 
کسـی اعتراض دارد یا وصیت نامه ازمتوفی نزد اشـخاص باشـد 
یـک مـاه از نشـر آگهـی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر 

خواهد شـد .
 رئیس شوراحل اختالف –حسین کوهستانی –م الف :879

اگهی حصر وراثت 
احتراما در خصوص دادخواسـت 
محمـد  خواهـان  تقدیمـی 
جـواد نـور الدینـی بـه خواسـته 
حصروراثـت توضیـح داده شـادروان رضـا نور 
الدینی فرزند رئیسـی به شـماره شناسـنامه 
در   1389/3/26 تاریـخ  3160540774در 
رودبـار فـوت نموده ووارث حیـن فوق عبارتند 
الدینـی شـیبکوه  نـور  از: 1- محمـد جـواد 
الدینـی  نـور  ابوالقاسـم    -2 رضـا  فرزنـد 
شـیبکوه فرزنـد رضا3)فرزندان پسـر متوفی 
(- فاطمـه نـور الدینـی شـیبکوه فرزنـد رضا 
)فرزنـد دختـر(4- سـکینه میرزائـی فرزنـد 
دادکریـم5- راضیـه عزیـز زاده فرزنـد جـالل 
)همسـران دائمی متوفی (6-  فاطمه دست 
افشـان فرزنـد محمـد رضـا )مـادر متوفـی 
(7- رئیسـی نـور الدینـی شـیبکوه فرزنـد 
رضـا )پـدر متوفی (لـذا مراتب یـک نوبت در 
روزنامـه کثیـر االنتشـار محلی آگهی میشـود 
چنانچه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیت نامه 
ازمتوفی نزد اشـخاص باشـد یک ماه از نشر 
آگهـی به دادگاه تقدیـم دارد واال گواهی صادر 

خواهـد شـد .
 رئیس شوراحل اختالف شماره دو-بهروز 
عربی .م الف 883

اگهی حصر وراثت 
با سالم 

شـرح  دادشـاه  فرزنـد  عربـی  بلقیـس  اسـت  مقتضـی 
دادخواسـت تقدیمـی توضیح داده شـادروان اکبر محمد علی 
زابلـی فرزنـد جهانگیربـه ش م 5369565252درتاریخ1399/02/23فوت 

نمـوده شـده وارث عیـن فـوت  عبـارت از: 
1-بلقیس عربی به شماره ملی 5369811776)همسر مرحوم (                   

2-علیرضـا محمـد علـی زابلـی بـه شـماره ملـی 3031411323)فرزنـد 
مرحـوم (

3-زهرامحمـد علـی زابلـی   بـه شـماره ملـی  3161323467  )فرزنـد 
مرحـوم (                

4-مصطفـی محمـد علـی زابلـی  بـه شـماره ملـی 3150047706 )فرزند 
                  ) مرحوم 

5-الهـام محمـد علـی زابلـی بـه شـماره ملـی  5360033193  )فرزنـد 
مرحـوم (                

6-مرتضـی محمـد علـی زابلـی بـه شـماره ملـی 5360082968 )فرزنـد 
مرحـوم (                  

7-فاطمـه محمـد علـی زابلـی بـه شـماره ملـی  5360296399   )فرزند 
               ) مرحوم 

8-امیـر حسـین محمـد علـی زابلـی بـه شـماره ملـی 5360472855 
)فرزنـد مرحـوم ( لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامه کثیراالنتشـار محلی 
آگهـی میشـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیت نامـه ای از متوفی 
نـزد اشـخاص باشـد یک ماه از نشـرآگهی بـه شـوراتقدیم دارد واال گواهی 

صـادر خواهد شـد .
رییس شورا حل اختالف زهکلوت – بخش جازموریان   -  م الف :882

اگهی حصر وراثت 
دادخواسـت  خصـوص  در  احترامـا 
سـکینه  خواهـان  تقدیمـی 
بـه  فرزنـد محمـد  نسـب  فالحـی 
شـادروان  داده  توضیـح  حصروراثـت  خواسـته 
شـماره  بـه  کاره  احمـدی  فرزنـد  اسـماعیل 
اثـر  1399/01/21در  ملی3030082172درتاریـخ 
کهولـت فـوت نمـوده ووارث حین فـوق عبارتنـد از :
1-امیـر حافـظ احمـدی کاره فرزند اسـماعیل به 

ش ملـی 6060403077پسـر متوفی 
2-امیـر فاضل احمـدی کاره فرزند اسـماعیل به 

ش ملـی 5360674865پسـر متوفی
3-دانیـال احمـدی کاره فرزند اسـماعیل به ش 

ملـی 6060212220پسـر متوفی
4-نرگـس احمـدی کاره فرزند اسـماعیل به ش 

6060260047دخترمتوفی ملی 
بـه  فرزنـد محمـد  نسـب  5-سـکینه فالحـی 
) متوفـی  5369488703)همسـر  ملـی  ش 
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامه کثیر االنتشـار 
محلـی آگهـی میشـود چنانچـه کسـی اعتراض 
دارد یا وصیت نامه ازمتوفی نزد اشـخاص باشـد 
یـک ماه از نشـر آگهی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال 

گواهـی صـادر خواهـد شـد .
 رئیس شوراحل اختالف –حسین کوهستانی 
–م الف :88۰

اگهی حصر وراثت 
احترامـا خواهشـمند اسـت بـا توجـه به دادخواسـت نسـاء پارسـا ده میـر به شـماره ملی 
5369746753 بـه خواسـته حصـر وراثـت ورثـه مرحـوم فـرار عاشـوری فرزندعاشـور به 
شـماره ملـی 5369746745در یـک نوبـت روزنامه چاپ شـود که چنانچه ورثـه ای دیگر 
یـا وصیـت نامه ای در دسـت کسـی باشـد به این شـورا مراجعه نمائیـد ودر غیر اینصـورت گواهی حصر 

وراثـت صـادر خواهد شـد .ورثه :
1-نساء پارسا ده میر فرزند حسن  به ش م5369746753)همسر(

2-ملوک عاشوری فرزند فراربه ش م 5369746761فرزند
3-عزت عاشوری فرزند فراربه ش م 5369746771فرزند              

4-سعادت عاشوری فرزند فراربه ش م 5360262516فرزند              
5-اعظم عاشوری فرزند فراربه ش م 5369746788فرزند                          

شوراحل اختالف –بخش جازموریان –م الف :887

آگهی حصر وراثت- قلعه گنج 
خانم سـمیه  نارویی پور فرزند محمد دارای شناسـنامه 3150464129بشـرح دادخواسـت 
شـماره 9909983888100117 مـورخ 99/2/30 توضیـح داده شـادروان جمشـید ناروئـی  
فرزند محمد بشناسـنامه3150278341در تاریخ1398/11/21در شـهرقلعه گنج فوت شـده 

و وراثـت منحصـر حین الفـوت وی عبارتند/ عبارتسـت از: 
1- ارسام ناروئی به شماره ملی 6980297351  فرزند متوفی 

2سمیه ناروئی پور به شماره ملی 3150464129)همسر متوفی( 
3- معصومه ناروئی به ش ملی 3390434208مادرمتوفی

4- محمد نارویی به ش ملی 5369633576)پدر متوفی ( 
لـذا مراتـب یک نوبت در روزنامه های کثیر االنتشـار محلی آگهی می شـود چنانچه کسـی اعتراض دارد 
یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نزد اشـخاصی باشـد ظـرف مدت یک مـاه از نشـر آگهی به شـورای حل 
اختـالف تقدیـم دارد و اال گواهـی صادر خواهد شـد و وصیت نامه ای جز رسـمی و سـری کـه بعد از این 

موعد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت. 
دفتر شورای حل اختالف شماره شهرستان قلعه گنج   

اگهی حصر وراثت 
احترامـا در خصوص دادخواسـت 
تقدیمـی خواهـان حسـن پـی پر 
بـه خواسـته حصروراثـت توضیـح 
داده شـادروان علـی پـی پـر فرزنـد فرضعلی 
6069765354در  شناسـنامه  شـماره  بـه 
فـوت  ابـاد  مختـار  در   1399/2/10 تاریـخ 
 -1 از:  عبارتنـد  فـوق  حیـن  ووارث  نمـوده 
حسـین پـی پـر فرزنـد علـی 2- حسـن پـی 
پـر فرزنـد علی 3- مظفـر پی پـر فرزند علی 
علی)فرزنـدان  فرزنـد  پـر  پـی  اسـحق   -4
پسـر متوفـی( 5- زهراپـی پـر فرزنـد علـی 
6- زینـب پـی پـر فرزند علـی 7- الهـام پی 
پـر فرزنـد علـی 8- النـاز پـی پر فرزنـد علی 
)فرزنـدان دختـر متوفـی (9-خاتـون جهش 
فرزنـد خدامراد )همسـر دائمـی متوفی(10-
دادعبـاس  مرحـوم  گلوفرزنـد  بـن  رئیسـی 
در  نوبـت  یـک  مراتـب  متوفی(لـذا  )مـادر 
روزنامـه کثیـر االنتشـار محلـی آگهی میشـود 
چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یا وصیـت نامه 
از  نـزد اشـخاص باشـد یـک مـاه  ازمتوفـی 
نشـر آگهی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهی 

صـادر خواهـد شـد .
رئیس شوراحل اختالف شماره دو-بهروز عربی 
.م الف 88۱

اگهی حصر وراثت 
بــا  خواهشــمند اســت 
توجــه بــه دادخواســت 
فرزنــد  بامــری  جشــان  زهــرا 
ملــی  شــماره  بــه  چوتــاب 
3150270121 بــه خواســته حصــر 
الیــاس  مرحــوم  ورثــه  وراثــت 
ــد  ــن محم ــد دی ــژاد فرزن ــابقی ن س
بــه شــماره ملــی 5369503478در 
ــود  ــاپ ش ــه چ ــت روزنام ــک نوب ی
کــه چنانچــه ورثــه ای دیگــر یــا 
ــی  ــت کس ــه ای در دس ــت نام وصی
مراجعــه  شــورا  ایــن  بــه  باشــد 
ــی  ــورت گواه ــر اینص ــد ودر غی نمائی
ــد  ــد ش ــادر خواه ــت ص ــر وراث حص

.ورثــه :
1-زهــرا جشــان بامــری فرزنــد چوتاب 

به ش م  3150270121)همســر(
2-نــازی ســابقی نژادفرزنــد دادالــه بــه 

شــماره ملــی 5369494053)مادر( 
شوراحل اختالف –بخش جازموریان 
م الف :884

اگهی حصر وراثت 
احتراما در خصوص دادخواسـت تقدیمـی خواهان نادر قنبری عزیز 
ابـاد فرزند عیسـی به خواسـته حصروراثـت توضیح داده شـادروان 
عیسـی قنبری عزیز اباد فرزند موسـی به شـماره ملـی5369684596 درتاریخ 

1398/3/17 فـوت نمـوده ووارث حین فـوق عبارتند از :
1-محمـد قنبـری عزیـز ابـاد فرزند عیسـی به ش ملـی 5369459622)پسـر 

متوفی(
2-نادرقنبری عزیز اباد فرزند عیسی به ش ملی 5369899061)پسر متوفی(

3-مهـراب قنبـری عزیـز اباد فرزند عیسـی بـه ش ملـی 5360059680)پسـر 
متوفی(

ملـی  ش  بـه  عیسـی  فرزنـد  ابـاد  عزیـز  قنبـری  4-صدیقـه 
) فـی متو ختر د (5 3 6 9 6 8 4 3 3 2

5-کشـور قنبـری عزیز اباد فرزند عیسـی بـه ش ملـی 5369876673)دختر 
متوفی(

6-سـکینه قنبـری عزیـز ابـاد فرزند عیسـی بـه ش ملـی 3160228411)دختر 
متوفی(

7-مهر قنبری عزیز اباد فرزند عیسی به ش ملی 5360059673)دخترمتوفی(
ملـی  ش  بـه  عیسـی  فرزنـد  ابـاد  عزیـز  قنبـری  8-زینـب 

) فـی متو ختر د (3 1 5 0 0 9 0 2 5 3
ملـی 5369681775)همسـر  بـه ش  فرزنـد حسـن  قنبـری  9-فاطمـه 
متوفی(لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیـر االنتشـار محلـی آگهـی 
نـزد  ازمتوفـی  نامـه  وصیـت  یـا  دارد  اعتـراض  چنانچـه کسـی  میشـود 
اشـخاص باشـد یـک مـاه از نشـر آگهـی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهی 

صـادر خواهـد شـد .
 رئیس شوراحل اختالف–م الف :885

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان گفت: سیگار فارغ از 
تمام آسیب هایی که برای انسان به دنبال دارد به عنوان یک ماده بسیار 
خطرناک برای طبیعت شناخته می شود چون در فیلتر آن تا ۴۰۰۰ ماده 
خطرناک اعم از فلزات سنگین وجود دارد که تجزیه آن در طبیعت بین 
یک تا 36 ماه طول می کشد.مرجان شاکری روز دوشنبه در گفت  و گو 
با خبرنگار ایرنا افزود: ۹۰ درصد از فیلتر سیگارهای تولیدی در جهان از 
اَِستان سلولز است که به سختی تجزیه می شوند و این ماده به دلیل دارا 
بودن مواد شیمیایی و خطرناک عاوه بر تهدید محیط زیست، سامت 
انسان، گیاهان و سایر جانداران را به مخاطره می اندازد.وی تصریح کرد: 
تجزیه و تخریب اَِستان سلولز در طبیعت در شرایط بی هوازی بین یک 
تا دو ماه، در خاک بین شش تا ۹ ماه و در آب های شیرین 36 ماه طول 
می کشد بنابراین یکی از معضات زیست محیطی ناشی از استعمال 
دخانیات از جمله سیگار صرف نظر از ضررهای آن بر سامت انسان ها، 
دفع ته سیگارها )فیلتر سیگار( در محیط زیست است که آلودگی خاک و 
اثرات منفی در رشد گیاهان، جانداران و پرندگان را به دنبال دارد. مدیرکل 
حفاظت محیط زیست استان کرمان بیان داشت: فیلتر سیگار از طریق 
روان آب ها و باران به جریان های آبی منتقل و با ورود به زنجیره غذایی 
سبب مسمومیت پستانداران دریایی، موجودات آبزی، الک پشت ها و 

غیره می شود و تنوع زیستی را تهدید می کند.

تجزیه مواد خطرناک سیگار 
در طبیعت سه سال طول می کشد
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رنا
 ای

س:
عک

برگزیده
این کتاب، کتاب دوم یک مجموعه ۵ جلدی به نام انتخاب است.

این کتاب توانسته است امتیاز ۴.۰2 از ۵ را در سایت گودریدز 
کسب کند.انتخاب با 3۵ دختر آغاز شد. اکنون با گروهی متشکل 
از شش برگزیده ی نهایی، رقابت برای به  دست آوردن قلب 
شاهزاده مکسون شدیدتر و خشن تر از هر زمان دیگری است 
و امریکا هنوز در گیرودار این است که بفهمد قلبش متعلق به 
کیست.آیا دل در گروی مکسون دارد که می تواند زندگی اش را 
مانند داستان های پریان رقم بزند؟ یا هنوز عشق اولش، اسپن را 
دوست دارد؟ او زمان بیشتری می طلبد. اما باقی دختران برگزیده 
دقیقاً می دانند که چه می خواهند و فرصت امریکا برای انتخاب 

رو به اتمام است.
درباره کتاب/این کتاب داستان هیجان انگیز و جذابی داره به 
طوریکه میتوان از اولین صفحه ها همراه داستان اون شد، با 
وجود اینکه بخش هایی از کتاب قابل حدس زدن است اما 
اینقدر جذاب هست که نمیتوان تا کتاب تمام نشده اون رو 
زمین گذاشت. خوندن بخش هایی از کتاب میتونه باعث بشه 
که گریتون بگیره و بخش هایی از اون هم میتونه باعث شه 
تصمیم به حذف یکسری از شخصیت هاش بگیرید و راهکار های 
ممکن رو تو ذهنتون بررسی کنید.در این کتاب نسبت به کتاب 
قبلی فضا کمی رازآلود تر هستش و “امریکا” تمام تاشش رو 
میکنه که فقط یک فرد تو سری خور و شکست خورده نباشه و 
بیشتر درگیر انتخاب میشه، قسمت های عاشقانه ی کتاب هم 
همچنان شیرینی خاص خودشون رو دارن اما من واقعا دوست 
داشتم که “امریکا” باخره بتونه یک تصمیم قاطع بگیره و پای 

تصمیمش بایستد.

 راه کارلیتو/دیوید : حاال که از زندان آزاد شدی میخوای چیکار کنی؟
چارلي : میخوام یه موسسه کرایه ماشین تاسیس کنم/دیوید : تو چه رویایی 

هستی/چارلي : آدم با رویاهاست که زنده ست

دیالوگ
آن ها/ فیلم سینمایی به کارگردانی و نویسندگی احسان سلطانیان و تهیه کنندگی 
داریوش بابائیان محصول سال 13۹6 است.احسان سلطانیان سریال محرمانه در باران 

و فیلم های بلند پیچ جاده نمناک و شور آوا را در کارنامه خود دارد.

فیلم
اتل متل توتوله/بازی به این صورت است که کودکان کنار هم می نشینند و پاهای خود را دراز 
می کنند. بعد یکی این شعر می خواند و به ترتیب به پاهای بچه ها اشاره می کند. شعر هرجا 
تمام شد، در آن لحظه دست خواننده شعر به هر پا رسید، آن کودک باید آن پا را جمع کند.

بازی 

و تا نزدیک ترین دور دست های مهال
درختی می خواند به سبزی مرا....

عکس: کیارنگ عایی
۱۷۰ دانشجو در خوابگاه های دانشگاه 

علوم پزشکی جیرفت پذیرش شدند

ایرنا - معاون فرهنگی و دانشــجویی دانشگاه علوم پزشــکی جیرفت از پذیرش 17۰ 
دانشجو با رعایت موارد بهداشــتی در خوابگاه های این دانشــگاه خبر داد و گفت: ۹۰ 

دانشجوی پسر و 8۰ دختر برای ترم جاری در خوابگاه ها پذیرش شدند.
حمید ساالری روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا تعداد خوابگاه های آماده شده 
بر اساس پروتکل های بهداشتی برای پذیرش دانشجویان در شرایط کرونایی را 2 واحد 
اعام کرد و افزود: خوابگاه کوثر با ۴۵ اتاق و خوابگاه شــاهد بــا ۴۰ اتاق آماده پذیرش 
دانشجویان اســت.وی ادامه داد: برای جلوگیری از انتشــار ویروس کرونا در هر اتاق 2 

دانشجو طبق پروتکل های بهداشتی پذیرش می شود.
معاون دانشگاه علوم پزشکی جیرفت گفت: با توجه به شرایط کرونایی کشور بر اساس 
بخشنامه های اباغی، دانشجویان در انتخاب یا حذف ترم مجاز بوده و برنامه ریزی برای 

پذیرش خوابگاه ها بر اساس انتخاب واحد دانشجویان انجام شده است.
وی افزود: هیچ مشکلی در تامین خوابگاه برای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی نداریم 

و خوابگاه ها بر اساس انتخاب واحد دانشجویان تدارک دیده شده است.
معاون فرهنگی و دانشــجویی دانشــگاه علوم پزشــکی جیرفت اظهار داشت: تمامی 
تمهیدات الزم بر اساس دستورالعمل های وزارت بهداشــت برای پذیرش دانشجویان 
فراهم شده اســت.وی با بیان اینکه دانشــجویان خوابگاهی قبل از ورود به خوابگاه ها 
غربالگری می شوند، تصریح کرد: دانشجویان قبل از ورود به خوابگاه باید در شهر خود فرم 
خوداظهاری سامانه »salamat.gov.ir« را تکمیل و درواقع با تایید مرکز بهداشت 

شهر خود مجاز به استفاده از خوابگاه ها هستند.
ساالری ادامه داد: سامانه salamat.gov.ir مبنای غربالگری دانشجویان طبق نظر 
معاونت بهداشتی و پروتکل های بهداشتی بوده لذا دانشجویان قبل از ورود به خوابگاه 

باید این فرم را تکمیل و توسط مرکز بهداشت، به آن ُمهر تایید زده شود.
وی به اقدامات پیشگرانه معاونت دانشجویی برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در 
خوابگاه های دانشجویی اشاره کرد و گفت: با همکاری هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی 
جیرفت انجام آزمایش برای دانشجویان خوابگاهی فراهم شد تا سامت این دانشجویان 
مشخص شــود.معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشــکی جیرفت افزود: در 
صورت مثبت شدن تست pcr )تشخیص بیماری های عفونی( دانشجویان خوابگاهی، 
2 مرکز قرنطینه دانشــگاهی برنامه ریزی شده اســت.وی تصریح کرد: نصب بروشور 
پروتکل های بهداشتی قبل از ورود به خوابگاه، نصب روشویی و ایجاد محلی برای تعویض 
لباس و کفش در ورودی درب خوابگاه، ضدعفونی سه نوبته خوابگاه ها، گند زایی سطوح، 
محوطه و داخل اتاق ها از دیگر اقدامات معاونت فرهنگی و دانشجویی برای جلوگیری 
از انتشار ویروس کرونا در خوابگاه های دانشجویی اســت.وی مبارزه با کرونا را نیازمند 
مشارکت همه دانست و اظهار داشت: همه موارد بهداشتی با نظارت ناظم خوابگاه انجام 
می شود به شکلی که زنجیره انتقال ویروس از بیرون به محوطه خوابگاه به حداقل برسد.

ساالری به امکانات رفاهی سلف سرویس دانشجویان خوابگاهی در شرایط کرونایی اشاره 
کرد و گفت: در تهیه و توزیع غذا پروتکل بهداشتی بر بسته بودن سلف تاکید کرده ولی 
بسته به نوع مکان جغرافیایی به اختیار دانشــگاه ها گذاشته شده و بر اساس اختیارات 
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت با حفظ رعایت فاصله گذاری اجتماعی طبق درخواست 
دانشجو در سلف یا خوابگاه به طوری که تجمع صورت نگیرد، غذای دانشجو در ظروف 
یکبار مصرف سرو می شود.وی افزود: رعایت اصول بهداشتی با نظارت مستقیم کارشناس 

بهداشت محیط انجام می شود که همکاری دانشجویان را نیز می طلبد.
معاون دانشگاه علوم پزشکی جیرفت به بخش سرویس خدمات رفاهی دانشجویان هم 
اشاره کرد و گفت: در زمینه حمل و نقل دانشجویان بین مراکز خوابگاهی، کارآموزی و 
مراکز آموزشی، سرویس ها با حفظ پروتکل های بهداشتی مجاز به ارایه خدمات هستند 
و مینی بوس ها که 18 نفر ظرفیــت دارند، بیش تر از ۹ نفر حق ارایــه خدمات ندارند. 
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت مستقل از مرکز استان کرمان فعالیت می کند.بنا به اعام 
مرکز روابط عمومی و اطاع رسانی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در مجموع 
1۵1 هزار و ۴66 نفر در کشــور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتا شده و با فوت 63 
نفر در 2۴ ساعت گذشته، جان باختگان کرونا در کشور به هفت هزار و 7۹7 نفر رسیده 
است.»کرونا« ویروسی است که گستردگی شیوع آن بسیار وسیع است و از جمله راه های 
انتقال آن عطسه، سرفه، دست دادن و روبوسی است؛ پزشکان توصیه می کنند، افراد عاوه 
بر پرهیز از دست دادن، روبوسی و حضور در مرکزهای عمومی؛ به هنگام عطسه الزم است، 

جلوی بینی خود را با دستمال بگیرند و و یا برای مهار آن از آرنج خود استفاده کنند.
»ویروس کرونا«، موسوم به »کووید 1۹« اواسط ماه دسامبر سال گذشته )2۴ آذر ۹8( 
در شهر »ووهان« واقع در مرکز چین گزارش شد؛ ابتدا از این بیماری به عنوان ذات الریه 
نام برده می شد، اما کمیسیون ملی بهداشت چین در 3۰ دسامبر سال 2۰1۹ )۹ دی ۹8( 

به صورت رسمی شیوع این ویروس را در چین اعام کرد.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

تپه های برخان
یک هزار هکتار برخان ها )تپه هاي شني( 

منطقه صادق آباد شهرستان بافق در فهرست 
میراث طبیعي کشور به ثبت رسید.

جاذبه

رئیـس کمیسـیون عمـران و حمل ونقـل شـورای شـهر کرمـان از افزایـش 3۰ 
kermane_no درصـدی نـرخ کرایه تاکسـی در کرمان خبـر داد. از صفحـه

سایت دیجیتال در روستای سفید مراد راه اندازی می شود.
kahnujiha از صفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

تمام  منزل  و  جایی  بهم  ریح
َسرَه  باال  و  شوپایی  بهم  ریح
شما که   توي  اینترنت  اچرخي
یال  راستن که دنیایی  بهم   ریح
دوساری ، کوتک و کهنو  و روبار
دو   بال   عنبرآوایی   بهم   ریح
دگه    بازار     گازوییل    خوابی
که  نخر  میثم آوای  بهم   ریح؟

زمین  و  آسموني  ریهته  ور  هم
کناس و عرض و پهنایي بهم ریح
تفاکی کو صباحی توی احشوم
ی گپ  اعصاب باوایی بهم ریح 
حسابي چوول بوده کار مهرو
و کار وکسب مهنایي بهم ریح
تمام  مدرسه  تحطیل   بوده
اِدارتُِن   هر  جایي  بهم   ریح

کسی  ناپلپتی  ای  ترس َسه  نُم 
سوئیس و هم  "یو اِس آ"یي بهم ریح

جالُمن ِکرده بی ایی دیِو وحشی
جنوِب  ما   کرونایی   بهم   ریح
خبر  یه  اي  بهارستان  دوشي
کرونا  مجلس  مایی بهم ریح

شاعر :---

         در توییتر چه می گویند؟

ســاخت مســکن برای افراد دارای معلولیــت و زنان تکذیب خرید ارزان سهام عدالت توسط بانک هاطرح »هر خانه یک پایگاه سامت« ملی شد.
سرپرست خانوار

دهیاری های بخش یزدان آباد

آگهی دعوت 
به مزایده عمومی

آباد در نظر دارد تعداد  دهیاری های بخش یزدان 
2 دستگاه کامیون کمپرسی ۱924 و یک دستگاه لودر 
هلیکو خود را از طریق مزایده عمومی به مدت یکسال با 

شرایط و ضوابط زیر به متقاضیان اجاره دهد.

1( با توجه به عمومی بودن دستگاه ها محدودیت رفت و 
آمد حداکثر تا شعاع 70 کیلومتری از شهرستان زرند مقدور 

می باشد.
2( دستگاه های مذکور فقط جهت حمل مصالح ریز و نرم 
اجاره داده می شود و برای مصالح مانند قلوه سنگ و سنگ 

های درشت معدنی واگذار نمی شود.
3( دهیاری ها اختیار کامل در رد یا قبول پیشنهادات را دارد.

لذا از متقاضیان دعوت می گردد  حداکثر تا تاریخ 99/03/22 
آباد  قیمت های پیشنهادی خود را به بخشداری یزدان 

تحویل نمایند.

بحران کم آبی را جدی بگیریم


