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ما را در تلگرام دنبال کنید
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معاون سیاسی، امنیتی استاندار:

فرم های ارزیابی پروتکل های 
بهداشتی تدوین می شوند
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باصنعتدعواداریماماقهرنمیکنیم

رونمایی ربات ضدعفونی کننده در بیمارستان امام جیرفت

*مدیر کل حفاظت محیط زیست استان: صنعت باید مشکالت محیط زیستی اش را حل کند
* اصلی ترین چالش محیط زیستی استان، بحران آب است که می تواند منجر به تغییر اکوسیستم شود

کشاورزان صرفه جو 
برق رایگان می گیرند

سخنگوی صنعت برق کشــور: دارندگان چاه های 
کشــاورزی اگــر در چهــار ســاعت اوج مصرف 

)ساعت۱2- ۱۶( فصل تابستان موتورهای چاه خود را خاموش کنند در مابقی 
ساعت ها از برق رایگان بهره مند می شــوند. سال گذشته خیلی از کشاورزان 
که همکاری الزم را با صنعت برق داشــتند از مشوق های در نظر گرفته شده 

برخوردار شدند.

در 2۴ ساعت گذشته تست ۱۴۶ نفر دیگر شامل ) 2۱ 
مورد بیمار بســتری، ۶۹ مورد بیمار سرپایی، ۶ مورد 

پرسنل و ۵۱ مورد اطرافیان بیماران غربالگری شده( در استان کرمان مثبت شده 
است.بدین ترتیب شمار کل مبتالیان استان به 2۴۹۳ نفر رسید.موارد جدید به 
تفکیک حوزه دانشگاهی:حوزه علوم پزشکی جیرفت: ۶۳ نفر،حوزه علوم پزشکی 
کرمان: ۳۸ نفر،حوزه علوم پزشکی رفسنجان: ۱۸ نفر،حوزه علوم پزشکی بم: ۱۵ 
نفر، حوزه علوم پزشکی سیرجان: ۱۳ نفر.همچنین 2 مورد فوتی جدید در استان 

کرمان ثبت شده و تعداد جان باختگان در استان همان ۹2 نفر است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان 
گفت: شورای معادن با حضور تمام دستگاه های عضو 

آن سال گذشته برای نخستین مرتبه توانست 2۳۰ میلیارد تومان از محل 
حقوق دولتی معادن جذب کند در حالی که این آمار طی سال های قبل پنج 

صدم درصد برابر با ۱۰۰ میلیون تومان بود.

جذب حقوق دولتی معادن 
کرمان ۲۳۰۰ برابر شد

افزایش آمار قربانیان 
کرونا  در استان 

صفحه ۲ را 
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آتشبهجانطبیعت
افتادهاست

عباس محمدی
یادداشت مهمان

 در این یادداشت آمده است؛ شناخت 
عامل های بروز آتش در جنگل ها و 
علفزارهای ایران یک طرف، شناخت 
شخصیت فردی که بر سازمان مسوول 
حفاظت از طبیعت کشور ریاست می کند، 
هزار طرف!دلسوزانه ترین رفتار عیسی 
کالنتری رییس سازمان حفاظت محیط 
زیست برای طبیعت ایران، ِگله از کمبود 
بودجه و انتقاد از وضعیت موجود است! 
شخصی که در مقام معاون رییس جمهور، 
با دریایی از اختیارهای قانونی، و چهل 
مقام های  در  پیشینه ی حضور  سال 
اجرایی، وظیفه ی نگاهبانی از داشته های 
طبیعی کشور و جلوگیری از تخریب و 
آلوده سازی آن را برعهده دارد، هرجا که 
فرصتی بیابد، زبان به انتقاد می گشاید و 
مانند یک فعال محیط زیست یا گزارشگر، 
از کم وکاستی ها می گوید!در روز ۱2 
خرداد، نایب رییس مجلس، نمایندگان 
استان های زاگرسی، چند تن از فعاالن 
محیط زیست، و عیسی کالنتری، در 
مجلس دیداری داشتند تا درباره ی آتش 
سوزی در جنگل ها و مراتع کوهستان های 
زاگرس چاره اندیشی کنند. امیدوارکننده 
است که نمایندگان مجلس در نخستین 
روزهای کاری خود و در حالی که هنوز 
کمیسیون ها هم شکل نگرفته، به یک 
موضوع محیط زیستی پرداختند. اما، 
سخنان عیسی کالنتری نویدبخش هیچ 
حرکت و اندیشه ی مثبتی از سوی او نبود؛ 
او در این جلسه، مانند بسیاری موردهای 
دیگر، متناسب با فضای جلسه از مشکالتی 
گفت که حاضران خود بهتر می دانند و 
آمده اند که از مقامی مانند او، راه حل رفع 
مشکل را بشنوند نه وعظ و خطابه!کالنتری 
گفت که بودجه ی ساالنه ی سازمان 
حفاظت محیط زیست، هفتصدوپنجاه 
میلیارد تومان است که هفتصدوبیست 
میلیارد آن صرف پرداخت حقوق می شود 
و دیگر پولی برای راه اندازی ایستگاه های 

مهار آتش در طبیعت باقی نمی ماند. 

ادارهکلفرهنگوارشاداسالمیجنوبکرمان

آگهیمزایدهعمومی
شمارهمزایدهمرجع)114/99/246(

مبلغ ودیعه )ریال(مبلغ اجاره سه سال )قيمت پایه- ریال(مساحت )متر مربع(نام مجتمع / سالننام شهرستانردیف

336720.000.00072.000.000سالن مجتمع فرهنگی و هنری شهید مداحی پورجیرفت1

28151.080/000/000108.000.000مجتمع فرهنگی و هنری و تجاری امام خمینی )ره(کهنوج2

2500540.000.00054.000.000مجتمع فرهنگی و هنری پیامبر اعظم )ص(عنبرآباد3

2500540.000.00054.000.000مجتمع فرهنگی و هنری امام رضا )ع(رودبار جنوب4

2500540.000.00054.000.000مجتمع فرهنگی و هنری ولیعصر )عج(منوجان5

169180.000.00018.000.000مجتمع قرآنی شهیدین شهرستان جیرفتجیرفت6

ــا شــرایط مشــروحه جــدول فــوق از طریــق مزایــده عمومــی بــه صــورت اجــاره بــه اشــخاص  و   اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی جنــوب کرمــان در نظــر دارد مجتمــع هــای فرهنگــی و هنــری خــود را ب
موسســات واجدالشــرایط بــه مــدت ســه ســال واگــذار نمایــد. بنابرایــن متقاضیــان محتــرم میتواننــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت ۱۰ روز کاری بــا رعایــت شــرایط ذیــل جهــت ثبــت درخواســت شــرکت خــود در 

مزایــده بــه ســایت ســامانه خریــد الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس ) www.setadiran.ir ( مراجعــه نماینــد.

۱-موضوع مزایده: اجاره مجتمع های فرهنگی و هنری 
2-تاریخ انتشار در سایت : 1399/03/20 ساعت 10:00

3-تاریخ بازدید: 1399/03/20
4-آخرین مهلت ثبت پیشنهادها در سامانه : پایان وقت اداری روز 1399/04/1

5-نشانی مزایده گذار:  جیرفت - میدان سپاه - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب کرمان 
6-تاریخ بررسی پیشنهادها: ساعت 10 صبح مورخ 1399/04/2

7-سپرده شرکت در مزایده )ودیعه( به صورت ارائه فیش بانکی معتبر خواهد بود. 
8-شرکت در مزایده فقط از طریق مراجعه به سایت سامانه )ستاد( به آدرسwww.setadiran.ir( ( امکان 

پذیر خواهد بود. 
9-متقاضیان محترم جهت دریافت هرگونه اطالعات میتوانند در ساعات اداری با شماره تلفن ۰9۱358۰98۰7 
کارشناس تحول اداری اداره کل تماس حاصل نموده یا به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب کرمان 

مراجعه نمایند.
10- کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سامانه مزایده قابل 

مشاهده ، بررسی و انتخاب می باشد.

11-هزینه جاب آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده خواهد بود. 
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد :

1-برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل 
خرید و دریافت اسناد مزایده ) در صورت وجود هزینه مربوطه ( پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه (، 
ارسال پیشنهاد قیمت بازگشایی پاکات ، اعالم به برنده ، واریز وجه مزایده و تحویل مکان در بستر سامانه از این 

طریق امکان پذیر می باشد .
2- پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کاالهای مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده 

بازدید به عمل آورید . 
3-عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره 

های ذیل تماس حاصل نمایند : 
مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه : 021-41934 

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه ) www.setadiran.ir ( بخش ثبت نام / 
پروفایل مزایده گر موجود است.

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
جنوب استان کرمان

برای مبارزه با بیماری کرونا، ربات ضدعفونی کننده uv با تالش و 
همت پژوهشگران دانشکده فنی مهندسی دانشگاه جیرفت ساخته و به 

بیمارستان امام خمینی جیرفت تحویل داده شد. شاپور کوهستانی رئیس 
دانشگاه جیرفت گفت: ساخت ربات ضدعفونی کننده جهت رفع آلودگی 

اتاق ها، سالن ها و راهرو های بیمارستان و تمامی وسایل و تجهیزات داخل 
آن ها به مجموعه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت پیشنهاد شد.
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استفاده از ماسک و دستکش در 
حوزه های امتحانی الزامی است

رئیس اداره سنجش و پایش کیفیت آموزشی آموزش و پرورش استان 
کرمان با تاکید بر رعایت موارد بهداشتی توسط دانش آموزان در زمان 
برگزاری امتحانات نهایی، گفت: دانش آموزان از حضور زود یا دیر 
هنگام در محل حوزه ی امتحانی و توقف در حوزه بعد از پایان امتحان 
خودداری کنند.به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش استان 
کرمان، حسین شفیعی با بیان این که تمامی امتحانات پایانی خرداد 
ماه ۹۹ پایه دوازدهم نظری اعم از نهایی و غیرنهایی )داخلی( به صورت 
حضوری در حال برگزاری است، بیان کرد: امتحانات نهایی پایه دوازدهم 
نظری طبق برنامه ی اعالم شده و امتحانات داخلی پایه دوازدهم نظری 
نیز با تصویب شورای مدرسه تحت عنوان تکمیل فرآیند آموزش، به 
صورت حضوری در حال برگزاری است.وی با تاکید بر این که استفاده از 
ماسک و دستکش توسط دانش آموزان در تمامی مدت زمان برگزاری 
امتحانات الزامی است، افزود: بهتر است دانش آموزان ژل ضدعفونی به 
همراه داشته باشند.شفیعی اظهار کرد: دانش آموزان از تجمع، دست 
دادن و صحبت مستقیم با سایرین در محیط حوزه و هنگام تردد در 
حوزه خودداری کنند.وی ادامه داد: »دانش آموزان باید ملزومات و 
مایحتاج خود، نظیر نوشت افزار، آب آشامیدنی، مواد خوراکی و ... را 
به صورت شخصی تهیه کرده و به هیچ عنوان از وسایل سایرین استفاده 
نکنند.رئیس اداره سنجش و پایش کیفیت آموزشی آموزش و پرورش 
استان کرمان با بیان این که درب حوزه های امتحانی راس ساعت ۷:۳۰ 
بسته می شود، گفت: دانش آموزان از حضور زود یا دیر هنگام در محل 
حوزه ی امتحانی و توقف در حوزه بعد از پایان امتحان خودداری کنند.

افزایش آمار قربانیان 
کرونا در استان  

آخرین آمار از مبتالیان کرونا در استان کرمان منتشر شد. در 2۴ 
ساعت گذشته تست ۱۴۶ نفر دیگر شامل ) 2۱ مورد بیمار بستری،  
۶۹ مورد بیمار سرپایی، ۶ مورد پرسنل و ۵۱ مورد اطرافیان 
بیماران غربالگری شده( در استان کرمان مثبت شده است.بدین 
ترتیب شمار کل مبتالیان استان به 2۴۹۳ نفر رسید.موارد جدید به 
تفکیک حوزه دانشگاهی:حوزه علوم پزشکی جیرفت: ۶۳ نفر،حوزه 
علوم پزشکی کرمان: ۳۸ نفر،حوزه علوم پزشکی رفسنجان: ۱۸ 
نفر،حوزه علوم پزشکی بم: ۱۵ نفر، حوزه علوم پزشکی سیرجان: 
۱۳ نفر.بنا بر آخرین آمار در 2۴ ساعت گذشته، 2 مورد فوتی جدید 
در استان کرمان ثبت شده و تعداد جان باختگان در استان همان 

۹2 نفر است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان ریشه افزایش آمار کرونا در کرونا

جنوب کرمان را در رفتارهای 
نادرست برخی مردم دانست و گفت: علیرغم آگاهی 
باال رفتارهای بهداشتی در این مناطق شکل نگرفته 
است.چندین روز است که آمار مبتالیان در استان 
کرمان افزایش یافته است و حتی در روزهایی تعداد 
مبتالیان جدید طی یک روز عددی سه رقمی شد. 
این در حالیست که اکثر این آمار مربوط به 
شهرستان های تحت پوشش حوزه دانشگاه علوم 
پزشکی جیرفت است.حاال بعد از جیرفت صحبت 
از شدت گرفتن بیماری در قلعه گنج یکی از 
محروم ترین شهرستان های جنوب استان کرمان 
است. مسئوالن بهداشتی این شهرستان در 
خصوص احتمال همه گیری بیماری و افزایش آمار 
فوتی ها در صورت رعایت نکردن پروتکل های 
بهداشتی هشدار داده اند.مسئوالن می گویند اطالع 
رسانی در خصوص بیماری کووید ۱۹ در جنوب 
کرمان انجام شده است اما متأسفانه با شکل نگرفتن 
رفتارهای بهداشتی و پایین بودن سطح حساسیت 
مردم نسبت به کرونا، شیوع این ویروس در این 
مناطق که تا چندی پیش از وضعیت خوبی 

برخوردار بودند، شدت گرفته است.
ریشه طغیان کرونا در رفتارهای نادرست 

مردم
مهدی شفیعی سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص علت 
افزایش شیوع کرونا در جنوب استان کرمان اظهار 
کرد: رفتارهای مردم در این زمینه اثرگذار بوده 
است.وی با اشاره به بازدید از مناطق درگیر کرونا 
در جنوب استان کرمان طی هفته گذشته گفت: 
در این بازدید با حضور در یکی دو روستا با درصد 
درگیری باالتر، با خانواده های بیماران مالقات 
کردیم.شفیعی با ذکر عوامل افزایش درگیری 
جنوب استان کرمان با بیماری کووید ۱۹ اظهار 
کرد: مردم در اثر افزایش دما در منازل مانده اند و 
کمتر در فضای بیرون از منزل حضور پیدا می کنند.

مدیر گروه بیماری های دانشگاه با اشاره به اتمام 

فصل کشت و کارهای جالیزی علوم پزشکی کرمان 
بیان کرد: مردم این مناطق که اغلب کشاورز هستند 
به دلیل بیکاری و گرمای هوا اکثر اوقات شبانه روز 
را در منزل سپری می کنند.شفیعی بیان کرد: 
در چنین شرایطی مردم به منظور استفاده از 
سیستم های سرمایشی نظیر کولر گازی، در و 
پنجره ها را می بندند ضمن اینکه ازدحام افراد در 

خانه ها هم باال رفته است.
برپایی عروسی ها با حضور ۱۰۰۰ مهمان

وی ادامه داد: از طرف دیگر با عادی شدن روابط، 
مراسم های عروسی شکل گرفته است. با توجه به 
تعطیلی تاالرها مراسم های عروسی با تعداد باالی 
مدعوین حتی تا ۱۰۰۰ نفر در روستاها در فضای 
باز برگزار شده است.سخنگوی دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان گفت: این افراد در فضای فشرده 
و نزدیک به یکدیگر قرار دارند و نکات بهداشتی 
نظیر ضدعفونی دست ها، فاصله گذاری فیزیکی، 
گندزدایی سطوح و… رعایت نمی شود.وی یکی 
دیگر از مسائل تأثیرگذار در وضعیت جنوب استان 
کرمان رفت و آمد افراد از استان های همجوار به ویژه 
هرمزگان و سیستان و بلوچستان به این مناطق 
دانست و افزود: شیوع بیماری در این دو استان 
باالست و احتمال حضور افراد ناقل بدون عالمت 
در جمع های خانوادگی وجود دارد که به دنبال آن 
معموالً خانواده ها درگیر می شوند.شفیعی با بیان 
اینکه تمامی موارد ذکر شده نکاتی است که به 

رفتار مردم بر می گردد، در خصوص سطح آگاهی 
مردم مناطق جنوبی استان کرمان در خصوص 
کرونا گفت: اکثر افراد اطالعات خوبی از بیماری 
دارند و آگاهی رسانی توسط دستگاه های متولی 
تا دورترین نقاط روستایی هم انجام شده است.وی 

با اشاره به اینکه متأسفانه اطالع رسانی ها و آگاهی 
مردم در رفتارشان بروز نکرده است، بیان کرد: به 
نظر می رسد با وجود دانش باال سطح حساسیت 
مردم این مناطق پایین است و رفتارهای بهداشتی 

شکل نگرفته است.
بررسی چندین فرضیه در خصوص زمان 

اتمام کرونا
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: در 

پاسخ به اینکه چه زمانی روال زندگی مانند دوران 
پیش از کرونا می شود؟ اظهار کرد: پاسخ به این 
سوال دشوار است و سازمان های بهداشتی بین 
المللی پاسخ های ضد و نقیضی به این پرسش 
می دهند.وی با اشاره به اینکه در این زمینه 

چندین فرضیه مطرح است، افزود: یک فرضیه 
این است که کرونا احتماالً به یک ویروس فصلی 
)مانند آنفلوآنزاهای فصلی( تبدیل می شود 
و معموالً در جامعه وجود دارد و تعداد اندکی 
هم درگیر می شوند. در این نوع از ویروس های 
فصلی در فصول خاصی از سال یک همه گیری 
و پیک ایجاد می شود که باید با پیش بینی آن 
مدیریت های الزم را انجام دهیم.شفیعی بیان 
کرد: این قوی ترین فرضیه موجود است و به 
همین دلیل اکثر کشورها به دنبال تولید واکسن 
کرونا هستند تا گروه های حساس ایمن شوند.وی 
گفت: فرضیه دوم اینگونه است که کرونا باید یک 
درصدی از جامعه را درگیر کرده و ایمنی ایجاد 
کند و سپس زنجیره انتقال آن کم کم در جامعه 
قطع شود و به سمت محدود شدن پیش رود. زمان 
پیش بینی شده برای این فرضیه حدود دو تا سه 
سال است تا درگیری در تمام دنیا به اندازه ای شود 
که با ایجاد ایمنی گردش ویروس مهار شود.مدیر 
گروه بیماری های دانشگاه علوم پزشکی کرمان با 
اشاره به اینکه پیش بینی می شد با گرم شدن هوا 
موارد مبتال کمتر شوند، بیان کرد: شدت شیوع 
بیماری در برخی مناطق کمتر شده اما در برخی 
مناطق به دلیل رفتارهای نادرست همچنان 

وجود دارد.

مدیر حفـظ و نباتات سـازمان جهادکشـاورزی 
شـمال اسـتان کرمان بـا بیـان اینکه تا ۴ سـال 
آینده درگیر مبارزه با ملخ صحرایی هسـتیم در 
ادامه خطاب به دولـت اظهار کـرد: انتظار داریم 
دولت اعتبـارات کافی بـرای مقابله بـا آفت ملخ 
صحرایـی در اختیار اسـتان های درگیـر بگذارد 
زیرا قطعـا تا چندین سـال آینده درگیـر مبارزه 
با ایـن آفـت خواهیـم بـود لـذا بایـد تجهیزات 
و امکانـات الزم در ایـن خصـوص داشـته 
باشـیم"ناصر طاهـر" در گفت وگـو بـا ایسـنا، 
دربـاره وضعیـت هجـوم ملـخ هـای صحرایـی 
به شـمال اسـتان کرمـان گفـت: بخشـهایی از 
شهرسـتان های ارزوئیـه و ریـگان بـه آفت ملخ 
صحرایـی آلـوده شـده اند و در چنـد روز اخیـر 
مبارزه بـا این آفـت در حـدود ۱۱۰۰ هکتـار از 
اراضی شـمال اسـتان صورت گرفته است.وی از 
پایش مستمر مناطق شـمال استان کرمان خبر 
داد و بیـان کـرد: مناطـق هم مـرز اسـتان های 
هرمـزگان، فـارس و سیسـتان و بلوچسـتان و 

جنـوب اسـتان کرمـان را به طـور ویـژه پایـش 
می کنیـم و تاکنـون حـدود ۴۸۰ هـزار هکتـار 
از ایـن اراضـی را ردیابـی و پایـش کرده ایـم که 
حـدود ۱۱۰۰ هکتـار آن به آفت ملـخ صحرایی 
آلوده شـده بود کـه در این راسـتا سمپاشـی در 
ایـن اراضـی صـورت گرفت.مدیر حفـظ نباتات 
سـازمان جهادکشـاورزی شمال اسـتان کرمان 
ادامـه داد: مناطـق ارزوئیـه و ریـگان بـه دلیـل 
موقعیـت جغرافیایـی همـواره به صـورت ویـژه 
پایـش می شـوند تـا اگـر هجـوم ملخـی در این 
مناطـق مشـاهده شـد فـورا وارد عمـل شـده 
و اقدامـات مبـارزه ای را انجـام دهیـم.وی در 
پاسـخ به این سـوال که آیـا تاکنون هجـوم ملخ 
هایـی صحرایی بـه کشـاورزان شـمال اسـتان 
خسـارت وارد کرده اند؟ بیان کرد: خوشـبحتانه 
تاکنـون هیـچ خسـارتی بـه کشـاورزان ایـن 
منطقـه وارد نشـده و مبـارزه بـا این آفـت قبل 
از هجـوم ملـخ هـا بـه مـزارع و باغـات صـورت 
گرفتـه بـود بـه طـور مثـال در منطقـه ریـگان 

حضـور ایـن ملـخ هـا حـدود ۱۴۰ کیلومتـر با 
شـهر و باغات فاصلـه داشـته که اقدامـات الزم 
بـرای مبـارزه بـا آنهـا صـورت گرفت.طاهـر از 
نحـوه اسـتفاده از ظرفیـت کشـاورزان در امـر 
مبارزه بـا ملـخ صحرایی سـخن به میـان آورد 
و اظهـار کـرد: تاکنـون در امـر مبـارزه بـا این 
آفـت از نیروهـای سـازمان جهادکشـاورزی 
اسـتفاده شـده و هنـوز از ظرفیـت کشـاورزان 
اسـتفاده نکردیم اما در صـورت افزایش هجوم 
ملخ هـای دریایـی و صحرایـی قطعـا از کمک 
کشـاورزان نیـز اسـتفاده خواهیـم کـرد ضمن 
آنکـه هـم اکنـون از ظرفیـت کشـاورزان در 
امـر اطالع رسـانی بهره گرفتـه شـده اسـت 
و از کشـاورزان خواسـته ایم کـه بـا مشـاهده 
ملحخهای صحرایـی حتما به ما اطـالع دهند.
وی دربـاره میـزان اعتبـارات اختصـاص یافته 
در امر مبـارزه با ملخ هـای صحرایـی و دریایی 
در شـمال اسـتان گفـت: در حـال حاضر سـم 
بـرای مقابله بـا این آفـت تهیـه شـده و حدود 

یـک میلیـارد تومـان اعتبار از سـوی سـازمان 
حفـظ و نباتـات کشـور در اختیـار سـازمان 
جهادکشـاورزی قرار داده شده اسـت اما از نظر 
تجهیزاتـی با کمبـود خـودرو روبرو هسـتیم و 
اکثـر خودروهای موجود نیز فرسـوده هسـتند 
گفتنـی اسـت کـه بـرای مبـارزه مـا بـا ایـن 
نـوع ملخهـا در مناطـق صعب العبـور، نیـاز به 
خودروهـای خـاص و کمـک فنـردار داریـم.
مدیر حفظ و نباتات سـازمان جهادکشـاورزی 
شـمال اسـتان کرمان بـا بیـان ایـن مطلب که 
بایـد همـواره در آمـاده بـاش کامـل باشـیم تا 
بـه محـض ورود ملـخ هـا واکنـش سـریع را 
انجـام دهیـم، تصریـح کـرد: باتوجه بـه جهت 
بـاد و جهـت حملـه ملخهـا در حـال حاضـر 
در شـمال اسـتان نسـبت بـه سـال گذشـته 
درگیـری کمتری بـا این نـوع ملخ ها داشـتیم 
امـا در مجمـوع میـزان هجـوم ملخها بسـتگی 
بـه شـرایط اقلیمـی و جهـت بـاد دارد ضمـن 
آنکه خطـر هجوم ملـخ هـای دریایی تـا پایان 
سـال وجـود دارد.وی خطابـب بـه کشـاورزان 
گفت: اگـر در جایی ملـخ صحرایی را مشـاهده 
کردند به نزدیکترین مرکز خدمات کشـاورزی 
اطـالع دهنـد و در امـر مبارزه بـا مـا همکاری 

داشـته باشـند.

پایکوبیکرونادرمجالسعروسیجنوب
 گرد غفلت بر رفتارهای بهداشتی نشست

مدیر حفظ و نباتات سازمان جهادکشاورزی استان کرمان:

تا4سالآیندهدرگیرمبارزهباآفتملخصحراییهستیم

گزارش
مهر

فرم های ارزیابی پروتکل های 
بهداشتی تدوین می شود

فرم های ارزیابی نظارت بر نحوه اجرای پروتکل های بهداشتی در 
سه دســته اصناف، ادارات و اماکن مذهبی تهیه شده و در اختیار 
ناظران جهت بازرسی قرار می گیرد.پیرو مصوبه بیست و هشتمین 
جلسه ستاد مدیریت کرونا استان کرمان مبنی بر تعریف مصادیق 
تخلف از پروتکل های بهداشــتی، کارگروهی به ریاســت معاون 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی اســتاندار کرمان و با عضویت ادارات 
کل امنیتی، بازرسی، امور اجتماعی استانداری کرمان، اداره کل 
تعزیرات حکومتی، فرمانداری کرمان، نیروی انتظامی اســتان، 
دانشــگاه علوم پزشــکی کرمان و اصناف امروز ۱۹ خرداد ماه در 
استانداری کرمان برگزار شد. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استاندار کرمان در این نشست با اشاره به نظر کارشناسان بهداشتی 
مبنی بر ادامه بیماری کرونا تا یک سال و لزوم تداوم فعالیت مشاغل، 
ادارات و برنامه های دیگر عنوان کرد: پروتکل های متعدد بهداشتی 
برای گروه های مختلف کاری تعیین شــده و باید با جدیت اجرا 
شوند.دکتر محمدصادق بصیری افزود: به منظور نظارت بر اجرای 
پروتکل های بهداشتی مقابله با بیماری کروناویروس در اصناف، 
ادارات، مشاغل و بخش های مختلف، مصادیق تخلف تعریف خواهد 
شد تا گروه های نظارتی و بازرسی بتوانند با متخلفان برخورد کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان تاکید کرد: 
همچنین شیوه نامه های اجرایی در مورد نوع برخورد با تخلف نیز 
تعیین می گردد که در مرحله اول بازرسی، تذکر کتبی و در مرحله 
بعد نسبت به پلمب واحد اقدام می گردد. به گزارش ایسنا پس از 
تبادل نظر اعضای کارگروه، مقرر شد تا دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
فرم های ارزیابی )چک لیست( رعایت پروتکل های بهداشتی برای 
سه دسته اصناف، ادارات و اماکن مذهبی را تا 2۰ خرداد ماه تهیه 

کرده و در اختیار ناظران مربوط جهت بازرسی قرار گیرد.

رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری 
شهرسـتان رفسـنجان از سـوختن ۱۵ هکتـار از 
عرصـه هـای منابـع طبیعی ایـن شهرسـتان در 
آتش طی ابتدای سـال گذشـته تاکنون خبر داد.جالل حسـن 
شـاهی شـامگاه یکشـنبه در جلسـه سـتاد بحران شهرسـتان 
رفسـنجان در محل فرمانداری اظهارداشـت: در اخبار و رسـانه 
ها می بینینم که شـرایط آتش سوزی در کشـور به نحوی است 
که به مسـاله امنیتـی تبدیل مـی شـود و مثل هـزاران موضوع 
دیگر اسـت که بی تفـاوت از کنار آن رد می شـویم و نسـبت به 
آن بی اهمیت هسـتیم.وی افزود: این مسـائل کوچک می تواند 
زمینه سـاز خطرات و بحران های بزرگ در سـطح کشـور باشد 
لذا نباید نسـبت به ایـن موضوع مهـم بی تفاوت باشیم.حسـن 
شـاهی بیان کرد: طبق قانون ۴۵ حفاظت و بهره بـرداری آتش 
زدن مزارع و باغـات داخل و مجاور جنگل بـدون اجازه و نظارت 
مأمـور جنـگل بانـی ممنـوع اسـت و در صورتی که مشـخص 
شـود این امر بر اثر سـهل انـگاری و بـی مباالتی شـکل گرفته 
و خسـارت به بارآمـده اسـت جریمـه آن از 2 مـاه تا یک سـال 
حبس تعزیری بـرای متهم نوشـته خواهد شـد.وی ادامـه داد: 
همچنین بـر اسـاس قانـون مـاده ۴۷ هم هـر کـس در جنگل 
باعث آتش سـوزی عمدی شـود از ۳ سـال تا ۱۰ سـال محکوم 
خواهد شـد.رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
رفسـنجان تصریح کرد: سال گذشـته ۷ مورد آتش سـوزی در 
سـطح شهرسـتان داشـتیم که ۹۵ درصد این آتش سـوزی ها 
توسـط گردشـگران رخ داده اسـت و ۱۳ هکتـار از عرصـه های 
منابع طبیعی در سـال گذشـته نابود شدند و پوشـش گیاهی، 
خاک و موجـودات زنده مناطـق از بین رفتند.وی خاطرنشـان 
کرد: همچنیـن از ابتدای سـال جـاری تا کنـون هـم در راویز ) 
باغ کشـاورزی ( و منطقـه مانـی از توابع سرچشـمه 2.۵ هکتار 
عرصه منابـع طبیعی طعمه حریق شـد که بر اثر سـهل انگاری 

گردشـگران بوده اسـت.

براسـاس مصوبـه سـتاد ملـی و اسـتانی مقابله 
بـا کرونـا، سـینماها و مراکـز فرهنگـی بـا 
رعایـت پروتـکل هـای بهداشـتی و کـم کردن 
ظرفیـت بـا ۵۰ درصـد، از اول تیرمـاه بازگشـایی خواهنـد 
شـد.محمدرضا محمدی معاون هنری و سـینمایی اداره کل 
ارشـاد اسـتان کرمـان در تشـریح جزییـات این خبـر گفت: 
از ابتـدای تیرمـاه سـینما های سراسـر اسـتان کرمـان بـر 
اسـاس مصوبه سـتاد ملی مبـارزه با کرونـا با رعایت دسـتور 
العمل هـای بهداشـتی بـاز خواهنـد شـد.وی تصریـح کـرد: 
پرسـنل سـینما باید دسـتکش ماسـک و تب سـنج داشـته 
باشـند و مـردم هم ملـزم به اسـتفاده از ماسـک و دسـتکش 
هسـتند و فاصلـه گـذاری اجتماعـی هـم رعایـت شـود.به 
گـزارش ایسـنا، آییـن نامه بازگشـایی سـینماها که توسـط 
دفتـر نظارت بـر عرضـه و نمایش فیلم تدوین شـده به شـرح 
زیـر مـی باشـد:۱- در مقطـع بازگشـایی و تا اعـالم وضعیت 
سـفید قطعـی، ظرفیـت فـروش بلیـت بـرای هـر سـالن تـا 
سـقف ۵۰ درصد مجـاز اسـت.2- چیدمـان تماشـاچیان بر 
روی صندلی هـا دو در میـان بـوده و نسـبت به ردیـف بعدی 
حالت ضربـدری خواهد داشـت.۳- ضروری اسـت تمهیدات 
الزم از سـوی مدیریـت سـینما بـرای ایجـاد فاصلـه بیـن 
ردیف هـا در نظر گرفته شـود به گونـه ای که افـراد بتوانند به 
راحتـی در میان آن ها تـردد کنند.۴- اسـتفاده از دسـتکش 
و ماسـک برای کارکنان سـینما الزامی اسـت.۵- الزم اسـت 
هنگام ورود و خروج تماشـاچیان به سـینما و سالن نمایش و 
حضور در سـالن انتظار، فاصله گذاری ایمن رعایت شـود.۶- 
سـالن نمایش فیلم، سـالن انتظار و سـرویس های بهداشتی 
و کلیـه مکان های مـورد اسـتفاده مراجعـه کننـدگان مرتباً 
نظافـت و ضدعفونـی شـود.۷- در دسـترس بـودن مایع ضد 
عفونی کننـده بـرای مراجعه کننـدگان الزامـی اسـت.۸- 
گندزدایـی کامـل سـینما طبـق پروتـکل اعالمـی وزارت 
بهداشـت درمان و آموزش پزشـکی، هـر روز یک  بـار الزامی 
۹- بـه منظـور نظافـت بیشـتر و رعایـت مقـررات  اسـت.
بهداشـتی فاصله گذاری بیـن سـانس ها با نیم سـاعت تأخیر 
خواهد بود.۱۰- فروش گیشـه بـا رعایت فاصله و اسـتفاده از 
مواد ضـد عفونی کننده بالمانع اسـت.۱۱- تمامی سـینماها 
موظف بـه پخش تیـزر آموزشـی در مـورد مقابله بـا بیماری 
کرونا، قبـل از نمایش فیلـم می باشـند.۱2- قرارگیری مایع 
دستشـویی، مـواد ضـد عفونی کننـده، دسـتمال کاغـذی و 
دسـتگاه خشـک کن در محوطـه سـرویس های بهداشـتی 
سـینماها الزامی اسـت.۱۳- جانمایـی مصوب بـرای فروش 
بلیت بـه صـورت اینترنتی بـه گونه ای اسـت که پالن سـالن 
سـینما برای انتخـاب صندلی مـورد نظـر و صندلی های غیر 
قابل اسـتفاده و مسـدود معیـن خواهـد بـود.۱۴- مراجعان 
به هنـگام ورود به سـینما، تـب سـنجی شـده و از ورود افراد 
مشـکوک به بیمـاری ممانعت بعمـل می آیـد.۱۵- بوفه های 
سـینما موظف به رعایت حداکثر موازین بهداشـتی هسـتند 
و مجـاز بـه عرضـه مـواد غذایـی، تنقـالت و نوشـیدنی بـه 

صـورت فله نیسـتند.

رییس شورا های حل اختالف استان کرمان گفت: در اردیبهشت 
ماه سال جاری تعداد ۷۹ زندانی از زندان های استان آزاد شدند.

آزادی ۷۹ زندانی جرائم غیر عمد از زندان های اســتان کرمانبه 
گزارش خبرنگار گروه اســتان های باشــگاه خبرنگاران جوان از 
کرمان، مهدی تقی زاده رییس شــورا های حل اختالف اســتان 

کرمان گفت: در حال حاضر تعداد ۱2 شورای حل اختالف ویژه زندان در سطح زندان های استان 
فعال بوده که با پیگیری موثر و با هدف کاهش جمعیت کیفری اعضای این شعب موفق به آزادی 
۷۹ زندانی شده اند.او افزود: در ماه گذشته تعداد 2۸۹ فقره پرونده جهت صلح و سازش به این 
شورا ها ارجاع شده است.رییس شورا های حل اختالف استان کرمان تصریح کرد: با تالش این 
شعب بیش از 2۹۱ فقره پرونده مختومه و 2۱۶ فقره پرونده منجر به صلح و سازش شده است.

آزادی ۷۹ زندانی جرائم غیر عمد 
از زندان های استان

پرونده مسابقات لیگ برتر تنیس روی میز بانوان بزرگسال کشور 
با قهرمانی قاطع تیم شهرداری شهربابک، نماینده شایسته 
استان کرمان بسته شد.به گزارش خبرنگار گروه استان های 
باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، با اعالم فدراسیون تنیس روی 
میز، پرونده رقابت های لیگ برتر بانوان بدون برگزاری دیدار های 

پلی آف و با قهرمانی تیم شهرداری شهربابک به مربیگری حمیده ایرانمنش مختومه اعالم 
شد.پس از بررسی های فدراسیون تنیس روی میز جمهوری اسالمی ایران در خصوص برگزار 
شدن یا نشدن لیگ برتر بانوان باشگاه های کشور، این فدراسیون تصمیم به برگزار نکردن مرحله 
پلی آف و اعالم نتایج نهایی طبق رده بندی مرحله مقدماتی لیگ برتر بانوان باشگاه های کشور 
گرفت. بدین منظور، طبق نتایج رده بندی مرحله مقدماتی، تیم شهرداری شهربابک به عنوان 

قهرمان لیگ برتر فصل ۹۸ معرفی شد.

بانوان تنیسور شهربابکی 
قهرمان ایران شدند

مدیرکل میراث فرهنگی، استان از آغاز بررسی باستانشناسی شهرستان 
کوهبنان توسط کارشناسان خبر داد.فریدون فعالی با اشاره به اینکه 
بررسی باستانشناسی شهرستان کوهبنان به سرپرستی مشترک علی 
سرداری و مرتضی خانی پور انجام می شود، افزود: طی این بررسی تمامی 
آثار و شواهد حضور انسان از قدیم ترین زمان ها تا آثار واجد ارزش دوره 

های متاخر اسالمی مورد شناسایی، مستند سازی و ثبت قرار خواهد گرفت.وی بیان کرد: شهرستان 
کوهبنان با مساحتی معادل سه هزار و ۳۳۰ کیلومتر مربع در شمال استان واقع شده و دارای آثار ارزشمند 
تاریخی و فرهنگی است که برپایه بررسیهای پراکنده صورت گرفته پیشین شواهدی از حضور انسان در 
دوره میان سنگی در پهنه این شهرستان گزارش شده است. کوهبنان به لحاظ موقعیت مناسب آب و 
هوایی دارای شرایط مناسب و مساعد استقرارهای انسانی بوده که در دورههای بعد نیز حیات و حضور 

انسان تداوم داشته است.

بررسی باستانشناسی شهرستان 
کوهبنان آغاز شد

۱۵ هکتار از عرصه های منابع طبیعی 
رفسنجان در آتش سوخته است

بازگشایی سینماهای کرمان 
از اول تیرماه

منابع
طبیعی

خبر

خبرخبرخبر

ای  جلسه  گفت:  زاده  خوبی  مجید 
مجازی در راستای برنامه ریزی فعالیت 
های کانون های فرهنگی هنری مساجد 
جنوب کرمان در اوقات فراغت تابستان 
۹۹ برگزار شد.مجید خوبی زاده در گفت 
و گو با خبرنگار خبرگزاری شبستان از 
کرمان جنوب، گفت: جلسه ای مجازی در 
راستای برنامه ریزی فعالیت های کانون 
جنوب  مساجد  هنری  فرهنگی  های 
کرمان در اوقات فراغت تابستان ۹۹ برگزار 
شد.مدیر ستاد هماهنگی کانون های 
مساجد جنوب کرمان بیان کرد: هر ساله 
با توجه به فرا رسیدن فصل تابستان به 
منظور غنی سازی اوقات فراغت کوکان، 
نوجوانان و جوانان برنامه های متنوع ای در 
سطح کانون های فرهنگی هنری مساجد 
برگزار می شد.وی اظهار کرد: امسال با 
توجه به شیوع کرونا و وضعیت قرمز جنوب 
کرمان، امکان برگزاری دوره های آموزشی 
و برنامه های حضوری وجود ندارد بنابراین 
با الگو قرار دادن طرح ملی راهکار، در نظر 
داریم برنامه ها را از طریق فضای مجازی 
پیش ببریم همچنان که از ابتدای شیوع 
کرونا تاکنون عمده فعالیت های کانون 
های این منطقه از این طریق انجام می 
شود.خوبی زاده عنوان کرد: در این جلسه 
برنامه ریزی شد که دوره های آموزش 
مجازی سبک زندگی اسالمی، قرآن کریم، 
تفسیر نهج البالغه و همچنین دوره های 
آموزش مجازی سرود از سوی کانون ها 
در اوقات فراغت اجرا شود.مدیر ستاد 
هماهنگی کانون های مساجد جنوب 
کرمان اضافه کرد: کانون ها می توانند از 
ظرفیت ائمه جماعات برای برگزاری دوره 
های سبک زندگی اسالمی و تفسیر قرآن 
کریم بهره ببرند.وی یادآور شد: کانون 
های فرهنگی هنری مساجد به منظور 
بهره مندی از سرانه حمایتی می بایست 
اطالعات اعضای کانون، برنامه ها و ایده 
های خود را در سامانه بچه های مسجد به 
https://bachehayemasjed. نشانی

ir ثبت کنند.

کشاورزان صرفه جو 
برق رایگان می گیرند

دارنـدگان چاه هـای کشـاورزی اگر در 
چهـار سـاعت اوج مصـرف )۱2- ۱۶( 
فصـل تابسـتان موتورهـای چـاه خود 
را خامـوش کننـد در مابقی سـاعت ها 
از بـرق رایـگان بهره منـد می شـوند.

سـخنگوی صنعـت بـرق کشـور گفت: 
خاموش شـدن چاه هـا در سـاعت اوج 
مصـرف کمـک بسـیار موثـری اسـت 
کـه کشـاورزان می تواننـد بـه پایداری 
شـبکه بـرق کنند.مصطفـی رجبـی 
مشـهدی ادامـه داد: تعرفه بـرای همه 
مشـترکان بـرق امسـال نیـز هماننـد 
پارسـال هفـت درصـد افزایـش یافتـه 
کـه ایـن افزایـش شـامل چاه هـای 
کشـاورزی هـم شـده اسـت و اگـر 
مشـترکی رعایـت الگـوی مصـرف را 
نداشـته باشـد مشـمول تعرفه بیشـتر 
می شـوند.وی افـزود: امسـال هماننـد 
پارسـال بـرای دارنـدگان چاه هـای 
کشـاورزی مشـوق در نظـر گرفتـه 
شـده و کشـاورزان رعایـت کننـده 
زمـان خاموشـی  موتـور چـاه از ایـن 
می شـوند.رجبی  برخـودار  مشـوق 
خیلـی  پارسـال  افـزود:  مشـهدی 
از کشـاورزان همـکاری الزم را بـا 
صنعـت بـرق داشـتند کـه بـر همیـن 
نظـر  در  مشـوق های  از  اسـاس 
گرفتـه شـده برخـوردار شـدند.وی 
ادامـه داد: کشـاورزانی کـه بتواننـد 
مصـرف خـود را از سـاعات ۱2 تـا ۱۶ 
بـه سـاعت های دیگـر تغییـر دهند در 
طـول تابسـتان قبـض مجانـی مصرف 
بـرق دریافـت می کنند.بـه گـزارش 
ایرنـا، مجـری طـرح توسـعه شـبکه 
بـرق چاه هـای کشـاورزی اسـفندماه 
پارسـال گفت: سـاالنه ۱2 هـزار حلقه 
چـاه کشـاورزی برقـدار می شـوند و به 
دنبـال آن تجهیـزات هوشمندسـازی 
نیز بـرروی ایـن چاه ها نصب می شـود.
حسـین محمودی افزود: برقی سـازی 
چاه هـای کشـاورزی بـر اسـاس یـک 
برنامـه چهارسـاله کـه به شـرکت های 
توزیـع بـرق در اسـتان ها از سـوی 
وزارت نیـرو ابالغ شـده، در حـال اجرا 
شـدن اسـت.وی گفـت: برنامـه برقـی 
سـازی چاه هـا بـا همـکاری شـرکت 
بهینه سـازی مصـرف سـوخت اجرایی 
مـی شـود و براسـاس قـراردادی که با 
ایـن شـرکت امضـا شـده مقرر اسـت، 
از محـل منابـع حاصل از صرفـه جویی 
ایجادشـده برقـی سـاختن چـاه هـا 

تـداوم داشـته باشـد.

محیط زیست، میراثی تمام شدنی که 
اگر به آن توجه نشود برای همیشه از بین 
خواهد رفت و ما در مقابل آن مسوول 
خواهیم بود. این مسئله اهمیت باالیی دارد که زمینی 
پاک را به دست نسل آینده بسپاریم یا زمینی زخمی ، 
آلوده و رنجور را، دغدغه دوستداران محیط زیست همیشه 
این گونه بوده است که این آگاهی چنان در جامعه وجود 
داشته باشد که همه نگران احواالت محیط زیست باشند، 
محیط زیستی که مظلوم وار همیشه در خدمت بشر بوده 
و همیشه مورد ظلم قرار گرفته است، در هفته محیط 
زیست به بهانه دغدغه های محیط زیستی با مرجان 
شاکری مدیر کل سازمان حفاظت از محیط زیست استان 
به گفتگو نشستیم، کسی که می توان او را متولی محیط 

زیست استان دانست.
 مهمترین دغدغه محیط زیستی در استان 

کرمان چیست؟
 نمی توانیم دغدغه های محیط زیستی را در یک 
چهارچوب و جدول بگذاریم و یکی را  از دیگری مهم تر 
دانست، زیرا در هر برهه زمانی دغدغه ها متفاوت است، 
در حال حاضر مشکل اصلی محیط زیستی که در سطح 

استان وجود دارد، بحران آب است که  این بحران آب می 
تواند منجر به تغییر اکوسیستم شود. متاسفانه برداشت 
های بی رویه از منابع آبی باعث شده است  که کیفیت 
منابع  پایین آمده، از نظر من این مشکل مهم ترین 
چالشی است که نه تنها در استان، بلکه در سطح کشور  
هم مطرح است. بحران پسماندها نیز دغدغه دیگری است 
که وجود دارد، البته تقریبا استان کرمان جزء استان های 
کم دردسر در این زمینه است .اما باز هم مشکالتی در این 
زمینه وجود دارد. این مشکل بیشتر در شهرستان هایی 
که باال دست منابع آبی سطحی هستند، ایجاد می شوند 
مثل شهرستان رابر یا شهرستان جیرفت که در دشت 
سیالبی است یا جاهایی که منتهی به تاالب ها و نزدیک 

رودها هستند.
 با توجه به اینکه صنعت یکی از دغدغه های 

اصلی محیط زیست است، آیا صنایع استان در 
چارچوب مقررات زیست محیطی عمل می کند؟

خوشبختانه آگاهی در صنعت  باال رفته است و البته 
ابزارهای تشویقی دولت برای رعایت مقررات محیط 
زیست نیز بی تاثیر نبوده است، مانند معافیت های 
لیاتی ای که به صنایع همسو با اهداف محیط  ما
زیست تعلق می گیرد، این ها باعث شده که صنعت 
به سمت دریافت مجوزهای زیست محیطی حرکت 
کند.استان کرمان، استانی است که ۴۰ درصد معادن 

کشور را در خود جا داده است قطعا فعالیت های این 
معادن مقداری هم پوشانی  با دغدغه های سازمان 
حفاظت محیط زیست دارد، همیشه اعمال فشار 
برای دریافت مجوزهای برداشت از ذخایر معدنی و 
ژنتیکی که متعلق به نسل آینده است، وجود داشته 
و دارد که این موضوع چالش زا است. اما خوشبختانه 
ما هفته ی محیط زیست متفاوتی را شروع کردیم 
که با پیام دلگرم کننده مقام عالی دولت در استان  
شروع شد و این نشان می دهد که  مسوولین استان 
با قطار محیط زیست آشنا شده و در آن سوار شده 
اند،در نتیجه امید است که مشکالت ما در صنعت 
نیز کم تر شود. شعار امسال در هفته محیط زیست، 
»جهش تولید، حفظ محیط زیست، برای توسعه 
پایدار ایران« است که با همراهی ۸۰ میلیون محیط 

بان محقق می شود.
آیا تا به حال موضوع حمایت از تولید، باعث شده 

که سازمان محیط زیست دچار مشکل شود؟
قبل تر این مورد را داشتیم ،در طول ۵۰ سال  کارخانه 
مس سرچشمه آلودگی ایجاد می کرده است اما 
محیط زیست نمی توانست جلوی فعالیت آن را بگیرد، 
در دولت قبل یک مصوبه ای در هیات دولت مطرح 
شد که به این موضوع اهمیت ویژه ای داد و دولت به 
ما کمک کرد و کارخانه مس خاتون آباد، ۵ ماه با چند 
صد نیرو، تعطیل شد، تا آیتم های محیط زیست را 
اجرا کرده و بعد از آن دوباره شروع به کار کرد، این 
نمونه کاملی از توجه به محیط زیست از سوی صنعت 
است .  البته در صنعت این عزم به وجود آمده است به 
طور مثال اکنون گلگهر در حال تهیه یک برنامه جامع 
زیست محیطی است و این  موضوع نشان می دهد 
که نگرش تغییر کرده است قطعا گل گهر با گرفتن 
مجوزهای زیست محیطی، صدها میلیارد تومان 
معافیت مالیاتی مشمولش می شود و این یک معامله 
برد برد است. ما در صنایع کرمان فرهنگ زیست 
محیطی باالیی را شاهد هستیم، جنگیدن با قهر کردن 
متفاوت است ما می توانیم در محیط زیست با صنعت 
قهر نکنیم، می توانیم کنار هم بایستیم و به هم راهکار 
دهیم و از چالش بگذریم وهم به نفع محیط زیست و 
هم به نفع صنعت کار کنیم.ما حدود یک سال نیم است 
که رویکردمان در سازمان این است  و با صنعت دعوا 
می کنیم و اما قهر نمی کنیم  باید صنعت مشکلش را 
حل کند. سال ها محیط زیست آسیب دیده است و ما 
دایم جریمه کردیم و آنها  جریمه را پرداخت کرده اما 
مشکل را حل نکردند و محیط زیست متضرر شد به 

همین دلیل رویکرد را عوض کردیم.
   آیا قوانین محیط زیستی  می توانند آسیب 

زیست محیطی را صفر کند؟
 حتی اگر یک میخ را در زمین فرو کنیم امکان ندارد تبعات 
زیست محیطی نداشته باشد ما سعی می کنیم آسیب ها را 
کمتر می کنیم اما نمی توانیم آن ها را  صفر کنیم، به طور 
مثال نمی توانیم ادعا کنیم که به طور کامل رفع آالیندگی 
می شود، ما می خواهیم به حد استاندارد برسانیم  تا آسیب 
کمتری به جامعه بزند و گرنه هیچ صنعتی نمی تواند ادعا 
کند که به طور کامل پاک است  و هیچ  آالیندگی  ای 

ایجاد نمی کند.
  با توجه به تاثیر کرونا بر همه ارکان جامعه،از نظر 
شما تاثیر کرونا بر محیط زیست چه بوده است؟

 انسان ها ذاتا خودخواه هستند مسلما ما در برداشت منابع 
بسیار خودخواهی داشتیم، در ۵۰ سال اخیر به صورت 
بی رویه ای برداشت منابع طبیعی اتفاق افتاده است، 
کرونا تلنگری بود که به انسان بگوید می شود از حرکت 
خودخواهانه خود دست بردارد ، افزایش گازهای گلخانه 
ای، برداشت بی رویه منابع طبیعی خودخواهی های 
انسان به محیط زیست است.  با شیوع کرونا فعالیت 
بسیاری از کارخانه ها و معادن کاهش پیدا کرد در نتیجه 
آالیندگی کمتری وارد طبیعت شد و فشار ها بر محیط 
زیست کمتر و میزان گازهای گلخانه ای نیز کم تر شد، 
کرونا حرکت تند انسان برای آسیب زدن به محیط 

زیست را کند کرد.
 هدف اصلی شما در سازمان حفاظت از 

محیط زیست چیست؟
هدف من در سازمان حفاظت محیط زیست ایجاد آگاهی 
بخشی در جامعه است که  این موضوع با آموزش درباره 
مسایل محیط زیستی در جامعه اتفاق  می افتد  امیدوارم 
جامعه آگاه شده و خودش به سمتی برود که دغدغه 
اصلی اش حفاظت از محیط زیست باشد و ما مردم را در 
کنار خود داشته باشید. مسلما حفاظت از محیط زیست 
کار من و همکاران من به تنهایی نیست، اصل ۵۰ قانون 
اساسی هم  بر این موضوع تاکید می کند، که با هم برای 
حفظ محیط زیست همکاری کنید.  فرمانده یگان ما هم 
حرف زیبایی زد و گفت: »امیدواریم روزی برسد که همه 
با هم تفنگ هایمان را روی زمین بگذاریم و در کنار هم از 
محیط زیست حفاظت کنیم.« ما دست یاری را به سمت 
تک تک هم استانی هایمان برای حفاظت محیط زیست 
دراز می کنیم  و اگر فقط دو نفر هم کنار ما قرار بگیرند ما 

به آن افتخار می کنیم. 

باصنعتدعواداریماماقهرنمیکنیم
*مدیر کل حفاظت محیط زیست استان: صنعت باید مشکالت محیط زیستی اش را حل کند

* اصلی ترین چالش محیط زیستی استان، بحران آب است که می تواند منجر به تغییر اکوسیستم شود

  نجمه سعیدی
دبیر تحریریه

رییس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان کرمان گفت: صمت

شورای معادن با حضور تمام 
دستگاههای عضو آن سال گذشته برای 
نخستین مرتبه توانست 2۳۰ میلیارد تومان 
از محل حقوق دولتی معادن جذب کند در 
حالی که این آمار طی سال های قبل پنج 
صدم درصد برابر با ۱۰۰ میلیون تومان بود.
مهدی حسینی نژاد در دیدار با مدیرکل 
حفاظت محیط زیست استان کرمان افزود: 
حقوق دولتی معادن کرمان در بخش 
زیرساخت های این استان هزینه می شود و 
امسال برنامه ریزی برای جذب ۳۳۰ میلیارد 
تومان است که فعالیت اجرایی آن را آغاز 
کردیم.وی اظهار داشت: مالیات و عوارض 
گمرکی که از صنایع وصول می کنیم به خزانه 
می رود و بخشی از آن باید مجدد به استان 
برگردد که این اتفاق نمی افتاد لذا در پی 
راهکاری قانونی برای استفاده از این ظرفیت 
پیش از ورود به خزانه برای هزینه در 
زیرساخت ها برآمدیم.رییس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان کرمان با بیان اینکه از 
ظرفیت های این استان برای توسعه صنایع 
استفاده می کنیم اظهار داشت: بر اساس 
قانون، صنایع هزینه هایی برای حفظ محیط 
زیست پرداخت می کنند اما تا سال گذشته 
میزان اندکی از این هزینه ها به استان 
برمی گشت.وی اضافه کرد: باید از ظرفیت 
های قانونی برای رفع مشکالت و توسعه پایدار 
کرمان استفاده کرد و وجود یک نگاه متعادل 
می تواند بسیاری از مسائل و مشکالت اشتغال 

و بحث های زیست محیطی را رفع کند زیرا 
توسعه پایدار با حفظ محیط زیست محقق 
می شود و این نگاه تاکنون منجر به اتفاقاتی 

خوب در این استان شده است.
کرمان ساالنه به ۱۰۵ هزار فرصت جدید 

شغلی نیاز دارد
حسینی نژاد با بیان اینکه اشتغال یکی از 
مهمترین چالش هایی است که کشور و به تبع 
آن کرمان درگیر آن شده است افزود: بر اساس 
شاخص های کالن این استان از کشاورزی در 
حال تبدیل شدن به صنعتی است و این نگاه 
مشکل اشتغال را رفع می کند.وی عنوان کرد: 
ساالنه در حوزه اشتغال به بیش از ۱۰۵ هزار 
نفر اشتغالزایی نیاز داریم و با وجود تمامی 
تالش استان کرمان در حوزه صنعت، معدن، 
کشاورزی، بازرگانی، میراث فرهنگی، مشاغل 
خرد و کوچک ۳۵ هزار شغل در استان ایجاد 

می شود و ۷۵ هزار نفر در نوبت اشتغال باقی 
می مانند و از طرفی محیط زیست برای 
توسعه پایدار باید مورد توجه قرار گیرد لذا 
می توان با تعامل اشتغالزایی و محیط زیست 
را در کنار هم داشته باشیم. رییس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با بیان 
اینکه رویکردی کالن را بر اساس برنامه های 
استان و برنامه ششم توسعه تعریف کردیم 
گفت: استان کرمان در حال تبدیل شدن به 
قطب فوالد کشور است و در این زمینه به 
صنعت فوالد به عنوان یک نعمت خدادادی 
نگاه نمی کنیم و به عنوان موتورهای محرکه 
برای صنایع کوچک، متوسط و خدمات دیده 
می شود.وی بیان داشت: فوالدی شدن استان 
کرمان می تواند به رفع مشکل اشتغال کمک 
کند اما باید در چارچوب ضوابط و مقررات و 

معیارهای زیست محیطی محقق شود.

رییس سازمان گسترش اقتصاد مقاومتی کشور 
با تاکید برآنکه مردم چشــم انتظــار تصمیمات 
نمایندگان خودشان در خانه ملت هستند، اظهار 
کرد: فرصت های اقتصادی زیادی در جنوب استان 
وجود دارد که باید آنها را فعال کرد تا محرومیت از 
این خطه رخت بربندد، متاسفانه اکنون کشاورز 
امنیت شغلی ندارد، اما در این میان دالالن سود 

زیادی می برند.
حجت االسالم ذکریا نیکویی در گفت وگو با ایسنا، 
با بیان اینکه توسعه و پیشرفت مناطق محروم و 
کمتر توســعه یافته جزء مهمتریــن برنامه های 
نمایندگان جدید استان کرمان در خانه ملت باید 
باشد، تصریح کرد: با توجه به پتانسیل های موجود 
در اســتان کرمان، ظرفیت سازی در بخش های 
صنعتــی و معدنی بایــد از اولویت های دولت در 

استان کرمان باشد.
نیکویی بــا تاکید برآنکــه مردم چشــم انتظار 
تصمیمات نمایندگان خودشــان در خانه ملت 
هستند، اظهار کرد: فرصت های اقتصادی زیادی 
در جنوب اســتان وجود دارد که باید آنها را فعال 
کرد تا محرومیــت از این خطه رخــت بربندد، 
متاسفانه اکنون کشاورز امنیت شغلی ندارد، اما 

در این میان دالالن سود زیادی می برند.
وی ادامه داد: متاســفانه در سال های گذشته از 
بخش کشاورزی جنوب استان به خوبی استفاده 
نشده است و به دلیل عدم وجود امکانات الزم برای 
عرضه محصوالت کشاورزی به بازار، هر سال شاهد 
هستیم که کشاورزان این منطقه بخشی اعظمی از 

محصوالت خود را به دور می ریزند که نشان دهنده 
ضعف مدیریــت جدی در این بخش می باشــد. 
راه های زیادی برای توانمندســازی کشــاورزان 
در این منطقه وجود دارد اما متاســفانه به علت 
تصمیمات غلط و عدم مدیریت درســت مدیران 
استان کمر برخی از کشــاورزان در این سال ها 

شکسته شده است.
رییس سازمان گسترش اقتصاد مقاومتی کشور 
اســتفاده از ظرفیت معادن، ایجاد روند توســعه 
ای تیتانیــوم کهنــوج، تامین زیرســاخت های 
مناســب برای ادامه رونــد کار کارخانه فرآوری 
مس جیرفت، تامین ســرمایه و ایجاد تسهیالت 
مناسب برای جذب سرمایه گذاران در شهرک ها 
و نواحی صنعتی جنوب اســتان، تسریع در روند 
احداث کارخانه الستیک در شهر صنعتی جیرفت 
و حمایت های ویژه از صنایع فرآوری و بسته بندی 
محصــوالت کشــاورزی را از مهمترین مواردی 
دانست که باید مسئوالن اســتان کرمان به آنها 

اهمیت دهند.
وی با بیان ایــن مطلب که چالــش اقتصادی و 
معیشــتی مردم روز به روز عمیق تر می شــود و 
معضل بیکاری جوانان تحصیلکــرده و تعطیلی 
کسب و کار نیز بر اندوه بیکاران افزوده شده است، 
تاکید کــرد: به طوری جدی متعقدیم در ســال 
هایی که به نام اقتصاد مقاومتی و رونق و جهش 
تولید از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده 
است نیازمند مدیران چابک و پای کار هستیم و 
مدیرانی که دچار شل کاری هستند اگر توان الزم 
را ندارند باید اســتعفا دهند تا مدیران توانمند و 

انقالبی و جوان جایگزین آنها شود.
نیکویی با بیان اینکه رونــق اقتصادی که انتظار 
می رفت، در استان کرمان شــکل نگرفته است، 
اظهار کرد: متاسفانه پروژه های اقتصاد مقاومتی 
در استان کرمان از سرعت الزم برخوردار نیستند 
و باید در این راســتا برنامه های مناسبی از سوی 

مسئولین استانی تدوین و اجرایی شود.

چالشهایاقتصادیومعیشتیمردمروز
بهروزعمیقترمیشود

جذبحقوقدولتیمعادنکرمان
2۳۰۰برابرشد

رییـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت جنـوب کرمـان از 
توزیـع ۱2۰ تُـن برنج طـرح تنظیـم بـازار در هفت شهرسـتان 
ایـن منطقه خبـر داد.بـه گـزارش دریافتـی روز دوشـنبه ایرنا، 
مسـلم مروجی فـرد افـزود: این میـزان برنـج بـرای جلوگیری 
از افزایـش قیمـت این محصـول در بـازار و همچنیـن کمک به 
مردم بـرای تهیـه ایـن کاالی اساسـی بـا قیمـت پایین تـر، در 
بـازار توزیـع شـد.وی برنج طـرح تنظیـم بـازار جنـوب کرمان 
را از نـوع پاکسـتانی عنـوان کـرد و گفـت: ایـن میزان سـهمیه 
برنـج بـا رایزنـی و پیگیری هـای انجـام شـده از سـوی وزارت 
صنعـت، معدن و تجـارت اختصـاص داده شـد.او با بیـان اینکه 
برنـج تنظیـم بـازار بـر اسـاس سـرانه جمعیـت هر شهرسـتان 
توزیـع می شـود، تصریـح کـرد: از ایـن میـزان ۵۰ تُـن مربوط 
بـه شهرسـتان جیرفـت و مابقـی بـرای سـایر شهرسـتان های 
جنوب کرمـان جذب شـده اسـت و هـر کیسـه ۱۰ کیلوگرمی 
به قیمت ۹۰ هـزار تومـان توزیع شـد.رییس سـازمان صنعت، 
معـدن و تجارت جنـوب کرمـان از توزیـع این محمولـه در ۳۵ 
مرکـز فـروش خبـر داد و گفـت: با توجـه بـه شـرایط کرونایی 
بـرای حفـظ سـالمتی همشـهریان، جلوگیـری از ایجـاد صف 
و راحتـی دسترسـی مـردم، برنج هـا بـر اسـاس مصوبـه سـتاد 
تنظیـم بـازار در ایـن مراکـز توزیـع شـد.وی اظهـار داشـت: 
سـازمان صنعـت، معـدن و تجارت جنـوب کرمـان بـرای رفاه 
بیشـتر مـردم ایـن منطقـه در حـال رایزنـی و پیگیری هـای 
مجدد بـرای دریافت سـهمیه جدیـد این کاال اسـت.مروجی به 
نشسـت با مدیرعامل شـرکت میدکو بـرای سـرمایه گذاری در 
جنـوب کرمان اشـاره کـرد و گفـت: در ایـن نشسـت در زمینه 
سـرمایه گذاری هلدینگ )شـرکتی که دارای زیرمجموعه های 
متعـددی اسـت( میدکـو در حـوزه معـدن، صنایـع معدنـی و 
همچنین کشـاورزی جنوب کرمـان رایزنی شـد.وی همچنین 
بـه نشسـت بـا مدیرعامـل شـرکت پـارس معـدن تیراژ اشـاره 
کرد و افزود: مـواردی همچون تکمیل طرح واردات دسـتگاه ها 
و ماشـین آالت جدیـد و همچنیـن تخصیـص تسـهیالت برای 
تسـریع در رونـد تکمیـل کارخانه های صنایـع معدنـی در این 
نشسـت بررسـی شـد.رییس سـازمان صنعت، معدن و تجارت 
جنوب کرمـان همچنین از نشسـت نمایندگان جنـوب کرمان 
در مجلس شـورای اسـالمی با مدیرعامل شـرکت گل گهر خبر 
داد و گفـت: در ایـن نشسـت، کمـک بـه توسـعه زیـر سـاخت 
معـادن و همچنین حضـور در منطقه بـرای سـرمایه گذاری در 
حوزه معادن، کمک به اکتشـاف و فعال سـازی معـادن کوچک 
مقیـاس در جنـوب کرمـان مطـرح و در ایـن خصـوص گفت و 
گـو و تصمیم گیری شـد. نتایج ایـن مذاکرات به زودی منتشـر 
می شـود.جنوب کرمـان بـا یـک میلیون نفـر جمعیـت از هفت 
شهرسـتان جیرفـت، عنبرآبـاد، کهنـوج، قلعه گنـج، منوجان، 

فاریـاب و رودبار جنوب تشـکیل شـده اسـت.

گزارش
ایسنا

۱۲۰ تُن برنج در جنوب کرمان 
توزیع شد

برنامه تابستان کانون های 
مساجد جنوب اعالم شد

شاکری مدیر کل حفاظت محیط زیست کرمان:  حفاظت از محیط زیست نیازمند همراهی مردم است

مهدی شفیعی سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص علت افزایش 
شیوع کرونا در جنوب استان کرمان اظهار کرد: رفتارهای مردم در این زمینه اثرگذار بوده است.وی با اشاره 
به بازدید از مناطق درگیر کرونا در جنوب استان کرمان طی هفته گذشته گفت: در این بازدید با حضور در 
یکی دو روستا با درصد درگیری باالتر، با خانواده های بیماران مالقات کردیم.شفیعی با ذکر عوامل افزایش 
درگیری جنوب استان کرمان با بیماری کووید ۱۹ اظهار کرد: مردم در اثر افزایش دما در منازل مانده اند و 

کمتر در فضای بیرون از منزل حضور پیدا می کنند.
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آگهی فقدان سند مالکیت
مینا سـپید بـر فرزند محمد جـواد مالک 
 15 از  فرعـی   3951 پـالک  ششـدانگ 
اصلـی واقـع در بخش 4کرمان  که سـند  
مالکیـت آن بشـماره 133620 و دفتـر الکترونیکـی 
و  گردیـد  تسـلیم  و  صـادر   139720319007011122
ضمـن تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلـی تصدیـق 
امضا شـده مدعی اسـت سـند مالکیت پـالک مزبور 
بعلت نامعلوم مفقود / از بین رفته و درخواسـت سـند 
مالکیـت المثنـی نموده لـذا باسـتناد مـاده 120 آیین 
نامـه قانـون ثبت مراتب در یک نوبـت در تاریخ مندرج 
در ذیـل آگهـی میشـود تا چنانچه کسـی مدعی انجام 
معاملـه نسـبت بـه ملـک فـوق الذکر یـا وجود سـند 
مالکیـت نزد خود میباشـد ظرف مـدت 10 روز پس از 
انتشـار آگهـی به اداره ثبت شهرسـتان کرمـان مراجعه 
و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصل سـند مالکیت یا 
سـند معامله تسـلیم نمایند و اال پس از مدت مذکور 
نسـبت به صدور سـند مالکیـت المثنی اقـدام خواهد 

شـد. ن الـف 298
تاریخ انتشار: 1399/3/20

عیسی حافظی فر
رویس ثبت اسناد و اماک منطقه۱ کرمان
از طرف مصیب افشارمنش

۱رونوشت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( در 
استان کرمان جهت اطاع و ارسال پاسخ 

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک شهر 

عنبر آباد
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع ماده3 قانون 
و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی و 
ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره139960319091000187-
99/02/27هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه 
ثبـت ملـک شـهر عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی 
آقـای مظفـر محمـودی فرزنـد اسـکندر بشـماره شناسـنامه 91صادره 
ازجیرفـت درششـدانگ یـک بـاب خانـه به مسـاحت 539متـر مربع 
پـالک - فرعـی از49- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 49- 
اصلـی قطعـه یـک واقع درعنبرآبـاد اراضـی محمد آباد بی بی شـهری 
بخش45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی اقـای /عبـاس امیـری 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت 
بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهی به مدت دومـاه اعتراض خود را بـه این اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق 
مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:2435-  تاریـخ 

انتشـار نوبـت اول:99/03/20 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/04/04
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد اماک 

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک شهر 

عنبر آباد
وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
موضـوع  رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه  13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
شـماره13986031909100001293-98/05/8هیات اول موضـوع قانـون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک شـهر عنبر آباد تصرفـات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای علی سـاالری فرزند ناصر بشـماره شناسـنامه 
584صـادره ازمردهـک درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 
394/37متـر مربـع پـالک - فرعـی از46- اصلـی مفـروز و مجـزی 
شـده از پـالک 46- اصلی قطعه یک بخش 45کرمـان واقع درعنبرآباد 
شـهرک نارنـج خریـداری از مالـک رسـمی اقـای علـی سـاالری )خود 
مالـک ( محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو 
نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دوماه اعتـراض خود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نماینـد . بدیهی 
اسـت در صورت انقضـای مدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبق مقررا 
ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:2436-  تاریخ انتشار نوبت 

99/04/04: انتشـارنوبت دوم  تاریـخ  اول:99/03/20 – 
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد اماک 

دعاوی حقوقی شورای حل اختاف 
خواهـان :نـام :فاطمـه –نـام خانوادگی:قلنـدری کهنـوج –نـام پـدر 
:نجـات شـغل :خانـه دار-محـل اقامـت :اسـتان کرمـان ،شهرسـتان 
قلعـه گنـج ،بخـش مرکـزی شهرسـتان قلعـه گنـج ،سـرخ قلعـه 

،چهلمنـی عبـاس ابـاد 
متوفـی :نـام :مالـک –نـام خانوادگی : محمـودی – نام پـدر :هللا یار-شـغل :ازاد-
محـل اقامـت :اسـتان کرمان،شهرسـتان قلعـه گنج ،قلعه گنـج ،چهلمنی عبـاس اباد 

خواسته :گواهی حصر وراثت 
دالیـل ومتضمـات :1-گواهـی مالیـات بـر ارث...صادره از ...2- شناسـنامه شـماره 
0صـادره از کهنـوج 3- گواهـی فـوت شـماره 80738مـورخ 1398/04/25- 4- 
استشـهادیه –فـرم ثبـت ثنا –دادخواسـت اولیـه –گواهی تحت حمایت به شـماره 

0مـورخ ---
احترامـا شـادروان مالک محمـودی فرزند هللا یار به شـماره ش ش 0متولد ----

صادر از کهنوج که همسـر اینجانبه می باشـد در مورخ 1398/04/21در کرمان فوت 
نمـوده و وراث حین الفوت وی عبارتند از:

1-امیـر محمـد محمودی،نـام پدر :مالک –نـام مادر :فاطمه به شـماره ملی ---- 
متولد 98/12/4-

2- محمـد مهـدی محمـودی - نام پـدر :مالک –نـام مادر :فاطمه به شـماره ملی 
5360867450متولد ----

3-فاطمـه قلنـدری کهنـوج فرزنـد نجـات بـه شـماره ملـی 3150513006متولـد 
) متوفـی  1376/12/28)همسـر 

4-امنه رئیسـی فرد به شـماره ملـی 3160468283)مادر متوفـی (نامبرده به غیر 
از ورثـه دیگـری ندارد دارایی متوفی طبق گواهی مالیات بر ارث پیوسـت می باشـد 

لـذا تقاضای رسـیدگی وصدور گواهی انحصار وراثـت  را دارم . 
شورای حل اختاف قلعه گنج 

آگهی حصر وراثت- قلعه گنج  
شناسـنامه 6980002244بشـرح  دارای  پیـرداد  پورفرزنـد  محمـدی  اکبـر  علـی  اقـای 
دادخواسـت شـماره9900106مورخ 99/3/17 توضیـح داده شـادروان پیردادمحمـدی پـور 
فرزند چهارشـنبه  بشناسـنامه-- در تاریخ98/12/7در شـهرقلعه گنج فوت شـده و وراثت 

منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتند/ عبارتسـت از: 
1-فوزیه محمدی پوربه شماره ملی 3150496160متولد 63/6/16فرزند متوفی 

2-محمد محمدی پوربه شماره ملی 3150496187متولد 70/6/16فرزند متوفی 
3-نازنین  محمدی پوربه شماره ملی 3150496152متولد 92/6/16فرزند متوفی 

4- ملیحه محمدی پوربه شماره ملی 3150496179متولد 68/6/16فرزند متوفی  
5-اسیه محمدی پوربه شماره ملی 3150496209متولد 75/10/1فرزند متوفی  

6-مرضیه محمدی پوربه شماره ملی 3150496209متولد 74/4/20فرزند متوفی  
7-علی اکبر محمدی پوربه شماره ملی 6980002244متولد 80/9/25فرزند متوفی  

8-زهرا چمنی به شماره ملی 31610434499متولد 1336/1/10)همسر  متوفی( 
9-ارزو چمنـی بـه شـماره ملـی 3160249522متولـد 1357/3/3فرزنـد متوفـی . لـذا مراتـب یک 
نوبـت در روزنامـه هـای کثیـر االنتشـار محلی آگهی می شـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یا وصیت 
نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مدت یک ماه از نشـر آگهی به شـورای حـل اختالف 
تقدیـم دارد و اال گواهـی صادر خواهد شـد و وصیت نامه ای جز رسـمی و سـری که بعـد از این موعد 

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

گواهی انحصار وراثت
بیگـی  محسـن  حسـین  آقـای 
 220 شناسـنامه  بشـماره  طغرالجـردی 
فـوت  گواهـی  و  شـهادتنامه  باسـتناد 
بشـماره  درخواسـتی  ورثـه  شناسـنامه  فتوکپـی  و 
22/4/99تقدیـم ایـن دادگاه نمـوده چنیـن  اسـت 
بیگـی  اکبـر محسـن  کـه شـادروان مرحـوم علـی 
طغرالجـردی بـه شـماره شناسـنامه 365 در تاریـخ 
91/9/16در اقامتـگاه دائمـی خـود درگذشـته و ورثـه 

از: عبارتنـد  وی  الفـوت  حیـن 
فرزنـد  طغرالجـردی  رشـیدی  صغـری  خانـم   .1
متولـد   15 شناسـنامه  شـماره  بـه  غالمحسـین 
همسـرمتوفی  زرنـد   2 حـوزه  صـدور  1333محـل 
2. اقـای حسـن محسـن بیگـی طغرالجـردی فرزند 
علـی اکبر شـماره شناسـنامه 166 متولـد 1351 محل 

صـدور حـوزه مرکـزی 2 زرنـد فرزنـد متوفی
3. اقای علی محسـن بیگـی طغرالجردی فرزند علی 
اکبر شـماره شناسـنامه 12 متولـد 1354 محل صدور 

حـوزه  2 زرنـد فرزند متوفی.
4. آقـای حسـین محسـن بیگی طغرالجـردی فرزند 
علی اکبر شـماره شناسـنامه 220 متولـد 1359 محل 

صـدور حـوزه 2 زرند فرزنـد متوفی.
5. خانم سـکینه محسـن بیگـی طغرالجـردی فرزند 
علی اکبر شـماره شناسـنامه 349 متولد 1356 محل 

صـدور حـوزه 2 زرند فرزنـد متوفی.

6. خانم ام البنین محسـن بیگـی طغرالجردی فرزند 
علـی اکبر شـماره شناسـنامه 33 متولـد 1362 محل 

صـدور حوزه مرکـزی 2 زرنـد فرزند متوفی.
7. خانـم فاطمه محسـن بیگـی طغرالجـردی فرزند 
علـی اکبـر شـماره شناسـنامه 21 متولـد 1364 محل 

صـدور حـوزه 2 زرنـد فرزنـد متوفی.
8. خانـم مریـم محسـن بیگـی طغرالجـردی فرزنـد 
علـی اکبـر شـماره شناسـنامه 3080058836 متولـد 

1369 محـل صـدور حـوزه 2 زرنـد فرزنـد متوفـی
مالحظـه گواهینامـه  و  قانونـی  تشـریفات  از  پـس 
مالیـات بـر ارث بشـماره پرونـده 8 مورخـه99/2/7در 
وقـت فـوق العـاده شـعبه 4 شـورای حـل اختـالف 
کیانشـهر و طغرالجـرد بـه تصـدی امضا کننـدگان زیر 
تشـکیل و پس از مالحظه پرونده کار و باسـتناد ،ماده 
907_ 946 و 945 قانون آیین دادرسـی مدنی گواهی 
مـی نمایـد کـه ورثـه درگذشـته منحصر به اشـخاص 
یـاد شـده در بـاال بـوده و وارث دیگری نـدارد و دارایی 
و  انجـام حقـوق  و  پرداخـت  از  ان شـادروان پـس 
دیونیکـه بـر ترکـه تعلق مـی گیـرد. از کل ماترک یک 
هشـتم عیـن امـوال منقـول و یـک هشـتم از قیمت 
اموال غیرمنقول متوفی به همسـر و بقیه به هر پسـر 

دو برابـر هـر دختـر ارث تعلـق مـی گیـرد. م الف 14
قاضی دادگاه عمومی/ شـورای حل اختالف کیانشـهر 

و طغرالجرد
عبدالمهدی رنجبر-شهردار ماهانمحمدمهدی میرزایی عبدالیوسفی

نوبت اول
آگهیمناقصه

شهرداری ماهان باستناد مجوز شورای محترم اسالمی شهر ماهان به شماره صور تجلسه 
6 مورخ 99/2/29 در نظر دارد پروژه خرید و پخش آسفالت و پخش قیر ms  معابر سطح 
شهر ماهان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واگذار نماید لذا از کلیه 

شرکتهای واجد شرایط و دارای تایید صالحیت از مراجع ذیصالح ، دعوت بعمل می آید .

شرایط مناقصه:
-براورد اعتبار مبلغ شصت میلیارد ریال )60/000/000/000( و سپرده شرکت در مناقصه مبلغ سه میلیارد 
ریال )3/000/000/000( می باشد.)سپرده شرکت در مناقصه بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه 

نقد بحساب شبای بانک ملی ir 770170000000108113021002 بنام شهرداری ماهان میباشد.( 
دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 99/3/24 لغایت 99/4/3 در ساعات اداری .

- مهلت تحویل پیشنهادات تا آخر وقت اداری 99/4/5.
- محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات واحد امور مالی شهرداری ماهان میباشد. 

- بازگشایی پاکات مزایده مورخ 99/4/7در محل دفتر شهرداری . 
-درصورتیکه نفرات اول تا سوم شرکت کننده از انجام معامله خودداری نمایند سپرده شرکت در 

مناقصه آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط میگردد.
- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به پیمان در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
- هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه میباشد

توسعهوبازسازینزدیکبه4۰کیلومتر
شبکهآبرسانیدراستانکرمان

طی دو ماه نخست سال جاری 
کیلومتر   ۴۰ به  نزیدیک   ،
استان  در  آبرسانی  شبکه 
کرمان توسعه یافت و بازسازی 
شد.خبرنگار آبفا کرمان- محمد 
طاهری رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان کرمان با اشاره به اینکه 
بازسازی شبکه های فرسوده 

آب از اولویت های این شرکت 
است، گفت:فرسودگی شبکه 
و  شکستگی  باعث  آبرسانی 
هدر رفت آب شرب و بهداشتی 
و آلودگی می شود که این امر 
خدمت رسانی مطلوب به مردم 
را با مشکل مواجه می کند.وی 
افزود: در همین راستا طی دو 
ماه نخست سال جاری ،بیش 

از 2۰ کیلومتر شبکه آبرسانی 
در مناطق شهری و روستایی 
استان بازسازی شد.مدیرعامل 
شرکت آبفا استان کرمان در ادامه 
افزود: همچنین طی این مدت به 
منظور ارائه خدمتبه مشترکین 
جدید، نزدیک به ۱۹ کیلومتر 
و  شهرها  در  آبرسانی  شبکه 

بفاروستاهای استان توسعه یافت.
: آ

س
عک

مصاحبه



روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی استان کرمان
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

نشانی کرمان: خیابان شهید بهشتی، کوچه شماره 10، نبش شرقی 2
نشانی جیرفت: خیابان مسجد جامع کوچه بن بست نرسیده بیمه مرکزی ایران

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

جیرفت: 09131488684     43213684-85- 034
تلفنخانه کرمان: 034-32487477

ایمیل تحریریه: 
kaghazevatan@gmail.com

ایمیل سازمان آگهی ها: 
kaghazevatan.adv@gmail.com 

مدیر اجرایی: حمید باقری 
مدیر داخلی: سمیه خدیشی
دبیرتحریریه: نجمه سعیدی

گرافیک: فاطمه خواجویی
صفحه آرایی: ندا صفاریان  

روابط عمومی: شکوفه نبی زاده
عکس: یاسر خدیشی

جامعه:  راضیه زنگی آبادی
توزیع: اصغر صانعی

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست . 

755 پیاپــی  شــماره  چهــارم     ســال       1399 خــرداد   20 سه شــنبه   

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

سامانه ی پیامکی: 10003432117834  نمابر: 021-89776547
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هزارو یک شب
مجموعه ی پنج جلدی »هزارویک شب« به تصحیح »ابراهیم 
اقلیدی« تدوین شده است. ناشر در معرفی این اثر آورده 
است: »هزارویک  شب رهاورد سفر قصه ها، فرهنگ ها و 
تمدن هاست و پس از ادیسه ی هومر، تنها اثر داستانی جهان 
است که یکسره از سفر پدید  آمده است. در سیصدسالی که با 
هزارو یک  شب بر جهان گذشته، این کتاب جذاب و خواندنی 
و ماندگار بر فرهنگ بشری تأثیر فراوان گذاشته است. این 
تأثیر را می توان در موسیقی و تئاتر و هنر پاپ تا توریسم 
و آرایش تبلیغات تجاری و کارتون های سینمایی و حتی 
سبک های ادبی  چون واقع گرایی جادویی داستان نویسان 
بزرگ آمریکای التین چون بورخس و مارکز و اکنون 
نویسندگان پست مدرن مشاهده کرد. با گذشت بیش از ۱۵۰ 
سال از نخستین ترجمه ی فارسی هزارویک  شب )الف لیله و 
لیله( توسط عبداللطیف تسوجی، نیاز به ترجمه ی جدیدی 
از هزارویک  شب به فارسی احساس می شد. براساس همین 
نیاز، نشرمرکز پیشنهاد ترجمه ی مجدد این اثر را براساس 
معتبرترین نسخه های موجود با مترجم در میان گذاشت. 
ابراهیم اقلیدی )مترجم این کتاب( اساس کار ترجمه را بر 
چند متن عربی معتبر قرار داد و درعین حال از نسخ معتبر 
انگلیسی و فرانسه نیز برای این ترجمه استفاده کرد. اکنون 
این جدیدترین ترجمه ی فارسی از هزارویک  شب و ثمره ی 
کاری طوالنی که نزدیک به یازده سال به طول انجامید، در 

دسترس شماست.«

فیلم الاللند/سباستین به رییس: میدونی سیســتم این شهر اینطوریه که 
یکی برای تو و یکی برای من اما من فکر می کنم که بهتر دو تا برای تو و یکی 

برای من باشه!

دیالوگ
طال/ طال فیلمی به کارگردانی و نویسندگی پرویز شهبازی و به تهیه کنندگی رامبد 
جوان و محمد شایسته ساخته سال ۱۳۹۷ است. این فیلم به سبک درام اجتماعی 

و به زبان فارسی، محصول ایران است.

فیلم
مسابقه قوطی کبریت/برای انجام بازی سنتی قوطی کبریت، باید بازیکنان را به 
دو تیم تقسیم کنید و از هر تیم بخواهید در حالی که دستشان را در پشت خود به 

هم قالب کرده اند،در صف پشت سر یکدیگر بایستند...

بازی های محلی

چه بگذری و بیایی
چه رد شوی، بروی

تمام پنجره ها نه! تمام منظره ها
حواْس پرتِ تو اند.

سیدعلی میرافضلی

عکس: هانیه باقری رونماییرباتضدعفونیکننده
دربیمارستانامامجیرفت

برای مبارزه با بیمـاری کرونا، ربات ضدعفونـی کننده uv با تالش و همت پژوهشـگران 
دانشـکده فنی مهندسی دانشگاه جیرفت سـاخته و به بیمارسـتان امام خمینی جیرفت 
تحویـل داده شـد.ربات ضدعفونـی کننـده uv در بیمارسـتان امـام خمینـی جیرفـت 
رونمایی شـدبه گزارش خبرنگار گروه اسـتان های باشـگاه خبرنـگاران جـوان از کرمان 
 uv شـاپور کوهسـتانی رئیس دانشـگاه جیرفت در مراسـم رونمایی از ربات ضدعفونی ،
ضمن قدردانی از تالش تیم پژوهشـی دانشگاه گفت: دانشـگاه جیرفت در راستای عمل 
به سیاسـت جامعه محوری در سـال جهش تولیـد، حمایت از فعالیت های پژوهشـی که 
منتج به حل مسائل و مشـکالت روز جامعه شـوند را به عنوان سـرلوحه برنامه های خود 
قرار داده اسـت.او افزود: در این راسـتا تیم های پژوهشی متشـکل از اعضای هیات علمی 
متخصص و مجـرب و همچنین دانشـجویان مسـتعد و خـالق در رشـته ها و زمینه های 
مختلف در دانشـگاه تشـکیل شـده انـد تا بـا دقـت و تیزبینـی به بررسـی و موشـکافی 
مشـکالت و مسـائل روز جامعه پرداخته و طرح هایی را برای رفع این مشـکالت و مسائل 
آماده و به سـازمان ها و نهاد هـای مربوطه ارائه نمایند.کوهسـتانی با بیـان این مطلب که 
پشـتیبانی از کارکنان و کادر درمانی بیمارستان های جنوب اسـتان که هم اکنون سنگر 
اصلی مبارزه با ویـروس کرونا می باشـند در اولویت فعالیت های پژوهشـی دانشـگاه قرار 
دارد، تصریح کرد: سـاخت ربات ضدعفونی کننده UV توسـط تیم پژوهشـی دانشـکده 
فنـی و مهندسـی و جهت رفـع آلودگـی اتـاق هـا، سـالن ها و راهرو هـای بیمارسـتان و 
تمامی وسـایل و تجهیزات داخل آن هـا و همچنین ضدعفونی هوای داخلی بیمارسـتان 
و کـف راهرو ها وسـالن ها بـه مجموعـه دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت پیشـنهاد شـد 
که بـا نـگاه عمیـق و مثبت مدیـران ایـن مجموعه نسـبت بـه اسـتفاده از پتانسـیل ها و 
ظرفیت های بومـی منطقه مـورد اسـتقبال آن ها قـرار گرفته و اجـرای این پـروژه کلید 
خورد.رئیـس دانشـگاه جیرفت بـا بیان ایـن مطلب کـه تیم پژوهشـی دانشـکده فنی و 
مهندسـی در مدت دو هفته به صورت شـبانه روزی و بی وقفه در حال سـاخت این ربات 
بوده اند افزود: دانشـگاه جیرفت با پرسـنل علمی و پژوهشـی متعهد و متخصص تونایی 
تجهیـز تمامـی بیمارسـتان ها و سـازمان های جنـوب اسـتان کرمان بـه ایـن ربات های 
ضدعفونی کننده را داراسـت.رئیس دانشـگاه جیرفت تجهیز سـازمان ها و ادارات منطقه 
به این ربات را در راسـتای سیاسـت های اقتصـاد مقاومتـی ارزیابی نمود و افـزود: تجهیز 
بیمارسـتان به این ربـات از هزینه اضافی و گـزاف مصرف الـکل و محلول های ضدعفونی 
کننـده و یـا نصـب المپ هـای ثابـت UV در تمامـی اتاق هـا و سـالن های بیمارسـتان 
جلوگیری می کند.کوهسـتانی سـاخت ربات های مبـارز با ملخ هـای مهاجـر را از جمله 
طرح های دیگر در دسـت بررسی دانشـگاه جیرفت با همکاری سـازمان جهاد کشاورزی 
عنوان کرد.ایمـان گروهی رئیس دانشـکده فنی و مهندسـی دانشـگاه جیرفت با اشـاره 
به نحـوه کار و کاربـرد ربات ضدعفونـی uv گفت: ایـن ربات قابـل کنتـرل از راه دور می  
باشـد همچنیـن مجهز بـه باتری هـای قابل شـارژ بـوده و بـدون اتصال بـه بـرق کار می  
کنـد.او افزود: ربـات ضدعفونـی کننـده uv مجهز بـه پنج المـپ uvc یک متـری ۳۰ 
وات می باشـد که بـا تابـش اشـعه فرابنفش قابلیـت رفـع آلودگی سـطوح، البسـه، میز، 
تخت و تمامی وسـایل موجـود در اتاق را دارا می باشـد.گروهی با اشـاره بـه اینکه هنگام 
ضد عفونی هیچ فـردی در فضای مـورد حضور نداشـته باشـد، تصریح کرد: بـرای اینکه 
این المپ ها برای پوسـت انسـان مضر و سـرطان زا می باشـند، یـک گیرنده و فرسـتنده 
ویدیویـی روی این ربات نصب شـده اسـت تـا از خـارج از اتـاق و از پشـت دیوار توسـط 
اپراتـور قابل کنتـرل باشـد.او بیـان کـرد: دوربیـن ۳۶۰ درجـه نصـب شـده روی ربات 
قابلیـت انتقال تصویـر به فاصله بسـیار دور را بـرای ربات فراهـم می  کند ربـات مجهز به 
سیسـتم هشـدار صوتی نیز شـده اسـت که چند ثانیه قبل از روشـن نمـودن المپ های 
UVC بیرونی، هشـدار مبنی بر ترک اتاق و بسـتن درب اتاق را اعالم مـی  کند.گروهی 
اظهار داشـت: ربات طراحی شـده مجهز بـه المپ هـای uvc دائمی نصب شـده در کف 
می باشـد که حیـن حرکت اقـدام بـه ضدعفونـی کـف راهروهـا، سـالن ها و اتاق هـا می  
کند همچنیـن یـک هواکش نیـز روی ربـات نصب شـده اسـت کـه از طریق چهـار فن 
تعبیه شـده روی ربات هـوا را مکش کـرده و بعـد از عبور از فیلتـر تعبیه شـده روی آن با 
المپ هـای uvc ضدعفونی نموده و هـوا را مجددا به اتـاق باز می  گردانـد و بدین ترتیب 
اقدام به ضدعفونی هوای اتـاق می  کند؛ این قابلیـت در گرمای هـوای جیرفت که مرتب 
از وسایل سرمایشـی مانند اسـپیلیت ها در فضای بسته استفاده می  شـود و عامل مهمی 
در شـیوع ویروس کرونـا در منطقه اسـت بسـیار موثر می  باشـد.رئیس دانشـکده فنی و 
مهندسـی دانشـگاه جیرفت گفت: بیمارسـتان با داشـتن یک چنین رباتی دیگـر نیاز به 
نصب المپ های ثابـت UVC در تمامـی اتاق ها نداشـته و چرخش این ربـات در داخل 
اتاق هـای بیمارسـتان تمامـی اتاق هـا را ضدعفونی نمـوده و به شـدت در هزینـه صرفه 
جویی می  شـود.ایمان گروهی ضمن تشـکر از دانشـجویان تیم پژوهشـی و سـازنده این 
ربات افـزود: محمدکاظـم کرمـی، سیدهاشـم رشـیدی، رامین شـریک آبـادی، رامین 

مشـایخی، محمدرضا حاجبـی، فایز پیپر اعضـای تیم سـازنده این ربات هسـتند.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

قلعه دختر
قلعه دختر یا آتشکده آناهیتا )ناهید( که به قلعه 

کهنه نیز مشهور است، بر فراز تپه های مرتفع 
شرقی شهر کرمان قرار دارد و از دوران پیش از ورود اسالم به ایران به یادگار 

مانده است.

شیشه گری
شیشه گری هنر شکل دادن به شیشه است. 

هنرمند در این هنر، ابتدا ماده شیشه را حرارت 
می دهد تا نرم و نیمه مایع شود ؛ سپس به وسیله دستها یا ابزار مخصوص یا 

دمیدن اشکال زیبایی را با آن پدید می آورد.

کاغد وطن در سال گذشته در چنین روزی از 
مشکات مدارس خشت و گلی 

نوشت.

جاذبه

صنایع

سال گشت

مـادر ۳2 سـاله کـه بـا خورانـدن متـادون بـه فرزندانـش آن هـا را بـه کام مرگ 
kermane_no فرسـتاده بـود. از صفحـه

نرخ نامه اتحادیه صنف میوه تره بار کهنوج
kahnujiha از صفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

ُکهُتنی ُخمره ای ُو ُکنگوِن َسرخال اخوره

اََچرونِه ِچش ُو یَه َدم بَِش یَه سال اخوره

ِمحَنتی َکفِته َچِک خاطُرم ای نیِدِل  َحک

بَس ِکه لیَخن "َسر گاچوِک دلُم گال اخوره"

شاعر : مهدی جاللی

اُدنی که دلُم، حالی نداره

غم و ُغرصه که خوشحالی نداره

ِچُنن گیر و گرفتاِر تو بوده

خبر ای هفته ُو سالی نداره

شاعر : منصور رئیسی

الُدکی  َرسم  بهاِرن  مو  زمستوِن  دلوم

ناَسگونِه دل  دنیا  غم ُو   َدردوِن  دلوم

ای ُهشارون  مو  دلیکیُنم ُو تنها َمندوم

َزِمِنه  َسر  به َگنوگی که بخندوِن  دلوم

شاعر : سعیده فیروزی

         در توییتر چه می گویند؟

سرعت گرمایش جهانی با از دســت دادن اقیانوس ها رشد 2۴ درصدی تسهیالت بانکیبلیت قطار از اول تیر ماه 2۰ درصد گران می شود.
افزایش می یابد


