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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1399 خــرداد   26 د وشــنبه         759 پیاپــی  شــماره  چهــارم           ســال 

مدیر کل میراث فرهنگی استان اعالم کرد

پیگیری بیمه هنرمندان صنایع دستی 
در دستور کار میراث فرهنگی استان
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طلب ۱۳۰ میلیاردی برق از دستگاه های 
دولتی استان کرمان

کسب رتبه دوم جهانی در مسابقات ریاضی 
توسط دانش آموز کرمانی

ایسنا/کرمان مدیرعامل شرکت توزیع برق شمال 
استان کرمان از طلب ۱۳۰ میلیاردی این شرکت 
از دستگاه های دولتی استان خبر داد.محمود شهبا 
امروز ۲۵ خردادماه در جلسه شورای اداری استان 
کرمان اظهار کرد: یک میلیون و ۲۰۰ هزار اشتراک 
برق در استان داریم که شرکت برق شمال استان 
کرمان ۷۰ میلیارد تومان مطالبات معوق دارد که 
۳۰ میلیارد تومان آن مربوط به دستگاه های دولتی 
است.شهبا تصریح کرد: همچنین از ۶۰ میلیارد 

تومان مطالبات معوق شرکت توزیع برق جنوب 
استان ۱۵ میلیارد تومان بدهی دستگاه های دولتی 
است.مدیرعامل شرکت برق شمال استان کرمان 
گفت: اگر بخواهیم فعالیت های برق استمرار یابد، 
باید مطالبات پرداخت شود.وی افزود: کسی تحمل 
خاموشی را ندارد و درخواست ما این است مدیران 
پرداخت هزینه های برق مصرفی را با توجه به اینکه 
در پیک مصرف برق هستیم و نیاز به هزینه در 

استهالک و تاسیسات داریم، در اولویت بگذارند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان از کسب رتبه دوم 
جهانی در مسابقات ریاضی آزاد انجمن نخبگان، توسط آتنا 
کردستانی دانش آموز کرمانی خبر داد.به گزارش اداره اطالع 
رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان، احمد 
اسکندری نسب در تکمیل این خبر گفت: آتنا کردستانی دانش 
آموزش پایه دهم مدرسه غیردولتی مفید آموزش و پرورش 
ناحیه ۲ کرمان موفق به کسب رتبه دوم جهان در مسابقات 
ریاضی آزاد انجمن نخبگان شد.وی افزود: مرحله اول این 
مسابقات در سال 9۷ به صورت استانی با حضور 98۲ شرکت 

کننده برگزار شد، که ۶۳ نفر از این تعداد به مرحله کشوری راه 
یافتند.مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به برگزاری 
مسابقات جهانی به صورت رایانشی و برخط گفت: مسابقات 
جهانی به علت شیوع بیماری کویید ۱9 به صورت غیرحضوری 
و با شرکت ۲۳4۰ دانش آموز از 8۰ کشور برگزار شد که از این 
تعداد ۱۷9 دانش آموز، ایرانی بودند.بر پایه این گزارش در 
آزمون رایانشی، هر دانش آموز با یک کد جهانی مخصوص 
به خود وارد سیستم آزمون جهانی برخط می شود و برای هر 

دانش آموز هم یک ناظر تعریف شده است.

پیگیری بیمه هنرمندان صنایع دستی در دستور کار میراث فرهنگی استان
مدیر کل میراث فرهنگی استان کرمان:

فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
گردشــگری و صنایع دســتی اســتان 
کرمــان گفت:»افزایــش تعــداد بیمــه 
ــت  ــتی از اولوی ــع دس ــدگان صنای ش
هــای کاری ایــن اداره کل اســت.«
فریــدون فعالــی در نشســت بــا 
سرپرســت معاونــت پیشــگیری از 
وقــوع جــرم دادگســتری کرمــان 
ضمــن خرســندی از توجــه دســتگاه 
قضایــی بــه بررســی و رفع مشــکالت 
دســتی  صنایــع  صنعتگــران 
افزود:»اســتان کرمــان بــه دلیــل 
برخــورداری از قدمــت تاریخــی، 
دارای هنرهــای ســنتی و صنایــع 
دســتی فاخــر و ارزشــمندی اســت.«
او بــا اشــاره بــه اینکــه اداره کل 
میــراث فرهنگــی اســتان کرمــان 
بــه دنبــال ارتقــا ســطح کمــی 
و کیفــی بخــش هــای آمــوزش، 
ــای  ــن احی ــج و همچنی ــد، تروی تولی
صنایع دســتی منســوخ شــده اســت، 
ــروش  ــه ف ــاد زمین ــار کرد:»ایج اظه
و بازاریابــی محصــوالت صنایــع 

دســتی، حمایــت از صنعتگــران 
ــره و  ــم به ــهیالت ک ــای تس ــا اعط ب
ــه  ــوع بیم ــری موض ــن پیگی همچنی
آنهــا از اولویــت هــای کاری ایــن 

اداره کل اســت.«
ــال  ــه در دوس ــان اینک ــا بی ــی ب فعال
گذشــته تــا حــدودی مشــکل 
بیمــه هنرمنــدان صنایــع دســتی 
ــکاری  ــق هم ــان از طری ــتان کرم اس
اجتماعــی  بیمــه  صنــدوق  بــا 
ــع شــده،  ــتاییان و عشــایر مرتف روس
ز  بیــان کرد:»تــا کنــون ۲۷9 ا
ــتان  ــتی اس ــع دس ــدان صنای هنرمن
ــد.« ــام کرده ان ــه ثبت ن ــن بیم در ای

او بــا اشــاره بــه اینکــه تفــاوت 
ــدان  ــدوق هنرمن ــا صن ــه ب ــن بیم ای
تامیــن اجتماعــی، بهره منــد نبــودن 
هنرمنــدان و صنعتگــران از دفترچــه 
ــدان  ــت، افزود:»هنرمن ــی اس درمان
مــی تواننــد بــرای دریافــت دفترچــه 
درمــان از طریــق بیمــه ســالمت 

ــد.« ــدام کنن اق
فرهنگــی  میــراث  مدیــرکل 

دســتی  صنایــع  و  گردشــگری 
اســتان کرمــان افزود:»ایــن اداره 
نــی  هنرمندا دارد  آمادگــی  کل 
ــه  ــام در بیم ــت ن ــی ثب ــه متقاض ک
اجتماعــی روســتاییان و عشــایر 
ــوع  هســتند را تحــت پوشــش ایــن ن

بیمــه قــرار دهــد.«
فعالــی بیــان کرد:»خوشــبختانه 
کارگروهــی در معاونــت صنایــع 
ــکل  ــع مش ــرای رف ــور ب ــتی کش دس
ــدان  ــی هنرمن ــن اجتماع ــه تامی بیم
ــت  ــده اس ــکیل ش ــران تش و صنعتگ
کــه امیدواریــم بــه زودی شــاهد 
افزایــش تعــداد بیمــه شــدگان 
ــع  ــی در حــوزه صنای ــن اجتماع تامی
دســتی اســتان کرمــان باشــیم.«

او تصریــح کرد:»صنایــع دســتی 
از بخــش هایــی اســت کــه بــا 
ــذاری  ــرمایه گ ــزان س ــن می کمتری
در کوتاهتریــن زمــان و بــدون ایجــاد 
ــه ایجاد  مشــکالت زیســت محیطی ب
شــغل و تولیــد ثــروت کمــک زیادی 

ــد.« ــی کن م

فرهنگــی  میــراث  مدیــرکل 
گردشــگری و صنایع دســتی اســتان 
کرمــان در ادامــه خواســتار حمایــت 
تمامــی دســتگاههای اجرایــی و 
شــرکت هــای صنعتــی و معدنــی 
صنایــع  صنعتگــران  از  اســتان 
دســتی شــد و افزود:»برگــزاری 
دســتی  صنایــع  نمایشــگاههای 
بــه  صنعتگــران  اعــزام  و 
نمایشــگاههای کشــوری و بــرون 
مــرزی یکــی از راههــای مناســب 
ــدگان و  ــت از تولیدکنن ــرای حمای ب
رونــق صنایــع دســتی اســت.«

ــه  ــه ب ــا توج ــان کرد:»ب او خاطرنش
اینکــه امســال، ســال جهــش تولیــد 
ــیوع  ــا ش ــی ب ــه و از طرف ــام گرفت ن
ــتیم، در  ــرو هس ــا روب ــروس کرون وی
تالشــیم با نظــارت جــدی و مســتمر 
ــدی  ــای تولی ــت کارگاهه ــر فعالی ب
ــت  ــع دســتی و همچنیــن رعای صنای
پروتکلهــای بهداشــتی، رکــود در 
بــازار صنایــع دســتی را بــه کمتریــن 

ــانیم.« ــزان برس می

اداره کل راه آهن کرمان
سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان

نوبت اول آگهی تجدید مزایده عمومی
شماره ۱م-99-57

اداره کل راه آهـن کرمـان در نظـر دارد اجـاره بهـره بردای از غرفه فسـت فود و غذای گرم داخل ایسـتگاه راه آهن کرمـان را از طریق 
مزایـده عمومـی و بـا جزئیـات مندرج در اسـناد مزایده بـا بهره گیری از سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت )Setadiran.ir( و با 

شـماره مزایـده 1م-57-99 به صورت الکترونیکـی واگذار نماید.
1-زمان انتشار در سایت: 99/3/31 به صورت الکترونیکی برگزار می نماید. 

2-مهلت دریافت اسناد مزایده: شنبه 99/4/7 ساعت 14:00
3-تاریخ بازدید: 99/4/8 

4-آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت پنجشنبه 99/4/19 ساعت 13:00
5-زمان بازگشایی شنبه 99/4/21 ساعت 10:00

6-مدت اعتبار ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کار سه ماه می باشد و به درخواست کارفرما به مدت سه ماه قابل تمدید می باشد.
7-ضمنارعایت موارد ذیل الزامی است:

7-1: برگـزاری مزایـده صرفـا از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت می باشـد و کلیه مراحل فرایند مزایده شـامل خریـد و دریافت اسـناد مزایده )در 
صـورت وجـود هزینـه مربـوط(، پرداخت تضمین شـرکت در مزایده )ودیعه( ،ارسـال پیشـنهاد قیمـت و اطالع از وضعیت برنـده بودن مزایده گـران محترم از 

ایـن طریق امـکان پذیر می باشـد. 
ضمنا می بایسـت اصل اسـناد بارگزاری شـده به صورت مهر شـده به نشـانی کرمان_ جاده تهران_اداره کل راه آهن کرمان_اداره منابع انسـانی و رفاه تحویل 

نموده و رسـید دریافت نماید.
7-2: کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سامانه مزایده قبل مشاهده، برسی و انتخاب می باشد.

7-3: 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 راهبری سامانه 021-41934

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

اداره کل راه آهن کرمان

م الف 3024
شناسه اگهی 879841

سرپرست شهرداری منطقه یک شهر کرمان از آغاز 
ساخت فاز دوم پیاده راه »سما« در بزرگراه امام 

رضا)ع( خبر داد.
به گزارش کرمان آنالین، محمدحسین مؤمنی با اشاره 
شروع مناسب سازی فضاهای شهری به ویژه پیاده روها 
گفت: با توجه به این که گسترش پیاده راه های سالمت 
در دستور کار شهرداری منطقه یک قرار گرفته است؛ 
بنابراین، در ادامۀ بهسازی و ساماندهی حاشیۀ بزرگراه 
امام رضا)ع( و بهره برداری از فاز اول پیاده راه »سما« 
)حدفاصل بلوار شهید عباس پور تا بلوار مهدیه(، 

هم اکنون فاز دوم این پروژه آغاز شده است.
وی افزود: اجرای فاز دوم پیاده را »سما« با هدف 
امنیت تردد و سالمت شهروندان به طول 4۰۰ متر 
)حدفاصل بلوار مهدیه تا بلوار شهدای خانوک( در 

دستور کار قرار گرفته است.
سرپرست شهرداری منطقه یک ادامه داد: در این 
پیاده راه، مسیر پیاده روی، مسیر دوچرخه سواری، 
فضای سبز، مبلمان شهری، آب نما و نورپردازی اجرا 

خواهد شد.

آغاز ساخت فاز دوم 
پیاده راه سما

سرپرست شهرداری منطقه 
یک کرمان خبر داد:
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آگهی مزایده
معدن و محدوده های اکتشافی جنوب کرمان

سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان در نظر دارد تعدادی پروانه اکتشاف و محدوده
اکتشافی را از طریق مزایده عمومی به دارندگان توان فنی و مالی الزم واگذار نماید.

ــتر  ــات بیش ــب اطالع ــی و کس ــت آگاه ــد جه ــی توانن ــده م ــرکت در مزای ــان ش متقاضی
ــخ  ــا تاری ــخ 1399/3/26 ت ــده از تاری ــوع مزای ــت موض ــده و لیس ــناد مزای ــت اس و دریاف
ــه ســایت  ــا ب ــه آدرس ذیــل و ی ــه محــل ســازمان ب ــه مــدت 20 روز کاری ب 1399/4/18 ب
ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت جنــوب کرمــان بــه آدرس  skr.mimt.gov.ir مراجعــه، 
اســناد و مــدارک مــورد نیــاز جهــت شــرکت در مزایــده را تهیــه و پــس از تکمیــل، حداکثــر 
تــا پایــان وقــت اداری روز چهارشــنبه مــورخ 1399/4/18 بــه دبیرخانــه ســازمان بــه نشــاني: 
جیرفــت- بلــوار پاســداران - خیابــان ذوالفقــار - ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت جنوب 

کرمــان تحویــل و رســید دریافــت نماینــد.

سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمانسازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان

شترداری جنوب در مسیر صنعتی شدن

افزایش بیماران بستری شده به دلیل کرونا در جنوب استان
شنیده های خبرنگار کاغذ وطن از شناسایی حدود ۷۰ 
مبتال جدید در ۲4 ســاعت گذشــته در جنوب کرمان 
خبر می دهد، هم چنین بر اساس گزارش علوم پزشکی 

جیرفت در ۲4 ساعت گذشــته 9 بیمار جدید مبتال به 
کرونا در بیمارســتان های جنوب استان بستری شده و 
بدین ترتیب آمار کل بیماران کرونایی بســتری شــده 

در جنــوب به ۱۳۶۷ نفر رســید 
که پیش از این ۱۲8۷ نفر از آنها 

ترخیص شدند.

 شهرستان های رودبار جنوب و قلعه گنج بیشترین جمعیت شتر را در جنوب استان دارند
 قائدی فر معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی جنوب: به متقاضیان پرورش شتر تسهیالت پرداخت می شود

۷۰۰ روستا استان کرمان
 با تانکر آبرسانی می شوند

برگزاری نخستین 
جشنواره فیلم 

در کرمان

مدیرکل دفتر سالمت جمعیت وزارت بهداشت: 
تاکنون موارد آلودگی و شدت ابتال و مرگ ومیر 

به کرونا در مردان بیشتر از زنان بوده است

حسن پورنماینده مردم سیرجان:: استان کرمان محروم ترین 
استان کشور است

مردان در مقابل کرونا 
ضعیف تر هستند

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی از محروم 
بودن اســتان کرمان گالیه کرد و گفت: ۷۰۰ روستای این استان با 
تانکر آبرسانی می شود و در این میان ۶۰ درصد روستاها گاز ندارند.
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 : ای
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تاثیر مثبت پالسما 
درمانی بر بیماران 

کرونایی استان
مدیرکل انتقال خون اســتان با بیان اینکه پالسما درمانی بر 
بیماران کرونا استان تاثیر خوبی داشته است، گفت: بیمارانی 

که یک ماه از بهبود آنها می گذرد پیشنهاد می شود برای اهدا خون به پایگاه های سراسر استان 
مراجعه کنند. مدیرکل انتقال خون استان کرمان تاکید کرد: در انتقال خون تمام اصول بهداشتی 
رعایت شده و حضور در پایگاه های انتقال خون تاثیری در انتقال ویروس کرونا و کاهش سطح 

ایمنی بدن اهداءکنندگان ندارد.

ادامه مطلب را در 
صفحه 2 بخوانید 

صفحه 2 را 
بخوانید صفحه 2  را 

بخوانید

2
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مردان در مقابل کرونا 
ضعیف تر هستند

مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی گفت: تاکنون موارد آلودگی و شدت ابتال 
و مرگ ومیر به کرونا در مردان بیشتر از زنان بوده و این افراد نیازمند 
مراقبت و توجه بیشتری هستند.به گزارش نقل از ایرنا ، سیدحامد 
برکاتی روز گذشته با اشاره به هفته ی جهانی سالمت مردان، افزود: از 
آنجا که در سال جاری به دلیل شدت ابتال و مرگ ومیر کرونا در مردان، 
شعار این هفته در سطح بین المللی، »برای کووید ۱9 اقدام کنید« در 
نظر گرفته شده، این مناسبت فرصت مغتنمی برای اطالع رسانی و 
حساس سازی جامعه ی مردان، سازمان های دولتی، غیردولتی و صنوف 
مختلف درباره ی کرونا به شمار می آید.وی با اشاره به اهمیت توجه به 
کرونا در مردان اظهار کرد: در زمینه ی بیماری کرونا، موضوع سالمت 
مردان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اگرچه افراد جامعه از کوچک 
تا بزرگ و زن و مرد در معرض خطر کرونا ویروس هستند، اما سن و 
جنس به عنوان دو فاکتور مهم در ابتال یا شدت عالیم تاثیرگذار هستند.

برکاتی افزود: »مهم ترین عواملی که در ابتال و شدت بیشتر عوارض 
کرونا در مردان نقش داشته و در مطالعات مختلف در نقاط مختلف دنیا 
مورد تاکید قرار گرفته شامل دالیل بیولوژیکی مانند دالیل ژنتیکی، 
هورمونی و آنزیم ها، دالیل مربوط به پروفایل اجتماعی و مسئولیت 
شغلی و اقتصادی مردان که سبب مواجهه ی بیشتر آنان با عوامل خطر 
می شود و دالیل فرهنگی از جمله باور غلط مردان مبنی بر برتر بودن و 
قوی تر بودن نسبت به زنان و در نتیجه مغفول ماندن تمرکز بر سالمت 
است که سبب می شود مردان کمتری به مراکز درمانی مراجعه کنند و به 
انجام آزمایش تن دهند یا کمتر از زنان به رعایت اصول بهداشتی تعریف 
شده مانند شست وشوی مکرر دست ها، استفاده از ماسک و دستکش تن 
بدهند.وی بیان کرد: همچنین وجود بیماری های مزمن مانند بیماری 
قلبی عروقی )فشار خون باال، دیابت، بیماری عروق قلب و بیماری عروق 

مغز( در مردان نسبت به زنان بیشتر است .

افزایش بیماران بستری شده 
به دلیل کرونا در جنوب استان

شنیده های خبرنگار کاغذ وطن از شناسایی حدود ۷۰ مبتال جدید در 
۲4 ساعت گذشته در جنوب کرمان خبر می دهد، هم چنین بر اساس 
گزارش علوم پزشکی جیرفت در ۲4 ساعت گذشته 9 بیمار جدید مبتال 
به کرونا در بیمارستان های جنوب استان بستری شده و بدین ترتیب 
آمار کل بیماران کرونایی بستری شده در جنوب به ۱۳۶۷ نفر رسید که 

پیش از این ۱۲8۷ نفر از آنها ترخیص شدند.

استاندار کرمان با اشـاره به افزایش 
آمار بیماران مبتال بـه کرونا طی دو کرونا

هفته اخیر در کرمان گفـت: امکان 
ورود به پیک بیماری وجود دارد.

بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، محمدجـواد فدایـی 
پیش از ظهر یکشـنبه در دومین جلسـه شـورای 
اداری استان کرمان طی امسـال اظهار کرد: کرونا 
همچنان یکی از مسـائل اصلی کشـور است و باید 
مراقبت هـای الزم در ایـن خصـوص را بـه دقـت 

انجـام دهیم.
وی با اشـاره بـه افزایش آمـار کرونا طـی دو هفته 
اخیر در اسـتان کرمان گفت: این افزایـش آمار به 

معنـای ورود به پیک بیماری نیسـت.
فدایی با اشـاره به اینکه اکثر مبتالیـان را بیماران 
سـرپایی تشـکیل می دهند، بیان کرد: ایـن افراد 

نیاز به بسـتری در بیمارسـتان ندارند.
اسـتاندار کرمـان دلیل افزایـش آمار مبتالیـان را 
بیماریابـی فعـال و افزایـش تسـت ها بیـان کـرد 
و افـزود: اکثـر مبتالیـان جدیـد از افـراد نزدیـک 

بیمـاران هسـتند.

فدایی با هشـدار در خصوص امـکان ورود به پیک 
بیمـاری اظهار کـرد: در چنیـن شـرایطی رعایت 
پروتکل ها و ضوابط بهداشتی بسـیار اهمیت دارد.

وی گفت: دیگر نمی تـوان مانند روزهـای ابتدایی 
آغـاز اپیدمـی روش هایـی ماننـد تعطیلی بـازار، 
اصنـاف، کاهـش نیـروی کار ادارات و… را اجـرا 
کرد چـرا که ایـن روش هـا ضمن اینکـه اثربخش 

نیسـتند به نفـع جامعـه هم نمی باشـند.
اسـتاندار کرمـان بـا بیـان اینکـه در حـال حاضر 
تعداد بیماران کرونایی بسـتری در بیمارسـتان ها 
اندک اسـت، بیان کـرد: بیماری بـه خوبی کنترل 

شـده است.
وی تنهـا راه کنترل بیمـاری در شـرایط کنونی را 
رعایت دستورالعمل ها دانسـت و افزود: به منظور 
کنترل رعایـت دقیـق دسـتورالعمل ها در ادارات 
دولتـی، حـوزه سـتادی، ادارات خدمات رسـان، 
اصنـاف، بانک هـا و… گروه هایـی بـرای کنترل و 

بازرسـی تعیین شـده اند.
فدایی به مدیران دسـتگاه های اجرایی تاکید کرد 
که مراقـب رعایت پروتکل ها و دسـتورالعمل های 
بهداشـتی در ادارات تحت نظرشان باشند و گفت: 

بـا متخلفان این حـوزه برخورد می شـود.

اسـتاندار کرمـان مدیـر هـر دسـتگاه را مسـئول 
اجـرای ضوابـط دانسـت و گفـت: مدیـران 
دسـتگاه های اجرایی باید به گونـه ای عمل کنند 
کـه تمامـی ضوابـط توسـط کارمنـدان و اربـاب 

رجوع هـا رعایـت شـود.

وی از برخورد با دسـتگاه ها و کارمنـدان و اصناف 
و بانک هـای بی اعتنـا به ضوابـط ویـژه کرونا خبر 
داد و گفـت: در صـورت تخلـف امـکان پلمـب و 

تعطیلـی واحد وجـود دارد.

توزیع  کنار  در  گذشته  سال 
طریق گزارش از  درسی  کتاب های 

مدرسه ها، کتاب  درسی برخی 
پایه های تحصیلی نیز به روال سال های قبل از 
طریق کتاب فروشی ها عرضه شد. اما امسال قرار 
است عرضه ی کتاب های درسی فقط با ثبت نام در 
سامانه، بر اساس کد ملی دانش آموز و توسط 
مدرسه ها انجام شود. معاون توسعه و منابع 
پشیبانی سازمان پژوهش می گوید احتمال تخلف 
و فروش غیرقانونی در این روش وجود ندارد.به 
گزارش ایلنا سراسری، اسداهلل مرتضایی درباره ی 
نظارت بر بازار سیاه کتب درسی در سال جاری 
همزمان با توزیع کتاب های درسی جدید، بیان 
کرد: »توزیع کتب درسی تماما مبتنی بر سامانه ی 
فروش است، زیرا این سامانه از دانش آموزان کد 
ملی درخواست می کند و احتمال این که تخلف و 
فروش غیرقانونی در آن صورت بگیرد، وجود 
ندارد. وی ادامه داد: »در سال های گذشته کتاب 
برخی از دوره ها را از طریق کتاب فروشی ها توزیع 
می کردیم، ولی امسال کل دوازده پایه از طریق 
سامانه فروش کتاب انجام می شود و از طریق ما به 
استان ها، مناطق و مدارس ارسال خواهد شد و 
سپس به وسیله ی مدارس به دست دانش آموزان 
می رسد که در این مورد اصال کتاب فروشی ها 
دخیل نیستند.مرتضایی اظهار کرد: »البته ما 
مخالف این نیستیم که کتاب فروشی ها کتب 
درسی بفروشند به همین دلیل امسال چندین 

جلسه با اتحادیه های آن ها گذاشتیم و چند شرط 
را هم ذکر کردیم، اما بنا به دالیلی آن ها 
شرط های ما را نپذیرفتند. به آن ها گفتیم اگر 
مایلید کتاب درسی بفروشید باید به شکل شفاف 
در سامانه ی ما ثبت نام کنید و با قیمتی که ما 
می گوییم کتاب ها را به فرورش برسانید. اما آن ها 
اصرار داشتند که ما حداقل ۱۷ درصد سود 
می خواهیم و این باعث می شد آن ها عمال قیمت 
کتاب را افزایش دهند و ما این را نپذیرفتیم«.
معاون توسعه و منابع پشیبانی سازمان پژوهش 
گفت: »ما اعالم کردیم که برای سود توزیع 
کتاب فروشی ها حداکثر تا هشت درصد می توانیم 
با آن ها کنار بیایم، به خاطر این که همه ی کارها را 
به  اضافی  هزینه ی  و  می دهیم  انجام  ما 
کتاب فروشی ها تحمیل نمی شود. قبال شرایط 
این طور بود که کتاب فروشی ها برای این کار 
سرمایه گذاری می کردند، ولی اکنون این طور 
نیست، زیرا بر اساس سامانه ی فروش کار پیش 
می رود و هیچ کتاب فروشی سرمایه گذاری 
نمی کند. در کل ما به کتاب فروشان اعالم کردیم 
که اگر راضی هستند می توانند هشت درصد سود 
را بپذیرند، ولی آن ها این شرط را قبول نکردند«.
وی افزود: »نکته ی بعدی این است که خیلی از 
این اصناف که کتاب درسی می فروشند اصال 
کتاب فروشی نیستند، ما نهایتا در تهران و قم 
اتحادیه ی کتاب فروشی درسی داریم. در حقیقت 
جاهایی که اقدام به فروش کتاب می کنند، در 

واقع لوازم التحریرفروشی هستند. ما باز با این 
هم مشکلی نداریم، اما بنا بر این بود که هرچه 
توزیع کتاب توام با شفافیت باشد مشکالت 
کاهش پیدا می کنند، اما کتاب فروشی ها اصرار 
دارند که همان رویه های سنتی را داشته باشند 
که آن روش ها تبعات زیادی خواهد داشت«.
مرتضایی در پاسخ به این سوال که اگر امکان 
فروش کتب درسی در کتابفروشی ها نباشد، 
نی که حین سال  ز دانش آموزا آن دسته ا
تحصیلی با مشکل مواجه می شوند یا به هر 
نحوی کتاب خود را گم کنند، چطور باید اقدام 
کنند؟ گفت: »ما چند نکته را در این زمینه به 

دانش آموزان، مدیران مدارس و اولیا گفته ایم 
و باز هم به آن ها تاکید می کنیم. پایه های دوم 
ابتدایی تا دوازدهم به جز پایه های ورودی از 
۲4 فروردین تا ۲۳ خرداد مهلت ثبت سامانه 
سفارش کتاب را دارندمرتضایی بیان کرد: 
»پایه های ورودی مانند پایه اول، هفتم و دهم 
از هشت تیرماه تا ۱۵ تیرماه می توانند، نسبت 
به ثبت نام کتاب اقدام کنند و اگر به هر دلیلی 
نند ثبت نام کنند و نیازمند به اصالح  نتوا
اطالعات ثبت نامی خود هستند، از ۱۷ تا آخر 
شهریور این فرصت را دارند که اصالح ثبت 

سفارش را انجام دهند«

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس 
شورای اسالمی از محروم بودن استان کرمان 
گالیه کرد و گفت: متاسفانه ۷۰۰ روستای 
این استان با تانکر آبرسانی می شود و در این 
میان ۶۰ درصد روستاها گاز ندارند.به گزارش 
خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، شهباز حسن 
پور بیگلری درنشست علنی دیروز )یکشنبه 
۲۵ خرداد ماه( مجلس شورای اسالمی در نطق 
میان دستور خود ضمن تشکر از رهبر انقالب 
در راستای ارزشگذاری برای نیروهای انقالب، 
گفت: همچنین از خداوند متعال بدلیل ایجاد 
اعتماد در بین مردم و انتخاب بنده از سوی مردم 
حوزه انتخابیه برای چهارمین مرتبه، متشکرم.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس 
شورای اسالمی خطاب به منتخبین مجلس 
یازدهم، بیان کرد: همه کمیسیون های مجلس 
کارساز و مهم هستند از این رو خیلی مناسب 
نیست، با وجود این همه متخصص و کارشناس، 
فقط چند کمیسیون مورد توجه و تمرکز قرار 
گرفته است.وی تصریح کرد: بر این اساس باید 

آستین همت را باال بزنیم و در راستای اهداف 
قوه مقننه با هیات رییسه همکاری و همراهی 
کنیم.حسن پور بیگلری خطاب به دولتمردان 
خصوصا رییس سازمان برنامه و بودجه، اظهار 
کرد:بودجه سال 99 در شرایطی بسته شد که 
بخش قابل توجهی کسری دارد؛ بایستی این 
بودجه به مجلس آورده شود تا کالبد شکافی 
شود.این نماینده مردم در مجلس یازدهم، 
افزود: رهبر فرزانه انقالب تاکید کردند اولویت 
مجلس محرومیت زدایی و اجرای عدالت باشد؛ 
بر این اساس باید سهم محرومین، مناطق 
محروم مانند جنوب استان کرمان و افرادی که 
تریبون ندارند چقدر است؟ سهم رزمندگانی 
که با ۷۰۰ هزار تومان زندگی می کنند چقدر 
است؟وی ادامه داد: متاسفانه افرادی که حقوق 
نجومی می گیرند در پای صندوق رای حاضر 
نمی شوند و افرادی که بیشترین حقوق را می 
گیرند همواره غر می زنند و این در حالیست 
. به عنوان  . که خانواده شهدا، محرومین و .
صاحبان انقالب در پای صندوق های رای حاضر 

می شوند.نماینده مردم سیرجان و بردسیر 
در مجلس شورای اسالمی خطاب به رییس 
جمهور، اظهار کرد: وضعیت آزادسازی سهام 
عدالت مطلوب نیست؛ بخش عمده ای از مردم 
مستحق دریافت سهام عدالت بودند اما سهمی 
به آنها نرسیده است.این نماینده مردم در قوه 
مقننه، تصریح کرد: خوشبختانه کمیسیون 
اقتصادی مجلس طرحی را در دستور کار قرار 

داد که سهام عدات به جاماندگان نیز برسد لذا 
امیدواریم دستاندرکاران نیز همراهی مناسب 
داشته باشند.نماینده مردم سیرجان و بردسیر 
در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: 
۶۰ درصد روستاهای استان کرمان گاز ندارند؛ 
۷۰۰ روستای استان کرمان با تانکر آبرسانی 
می شوند، استان کرمان به عنوان محروم ترین 

استان بشمار می رود.

هشدار در خصوص امکان ورود به پیک بیماری 
افزایش بیماران کرونایی

کتاب های درسی امسال در کتاب فروشی ها عرضه نمی شود

7۰۰ روستا استان کرمان با تانکر آبرسانی می شوند

گزارش
مهر

آتش، میهمان ناخوانده 2۰ هکتار 
از عرصه های مرتعی سیرجان شد

مهران میرشاهی، رییس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
سیرجان گفت: از هفته گذشته تاکنون، ۲۰ هکتار از عرصه های مرتعی 

شهرستان سیرجان طی 8 فقره آتش سوزی، سوخت و خاکستر شد. 
او گفت: آتش سوزی های اخیر در مناطق شمالی بخش بلورد و 
چهارگنبد، بخش پاریز و گدار خانه سرخ بوده است که به همت همیاران 
طبیعت، دهیاران، بخشداران و نیرو های مردمی و ماموران منابع طبیعی 
مهار و خاموش شد؛ اما آنچه مهم است همکاری و همراهی مردم در 
نگهداری و حفاظت از منابع طبیعی است تا این سرمایه عظیم ملی 

از بین نرود.
میر شاهی بیان کرد: با بارندگی های چند ماه گذشته پوشش گیاهی 
مناسبی در عرصه های طبیعی این شهرستان ایجاد شده که با گرم شدن 

هوا و سهل انگاری، آتش سوزی های مکرر را شاهد هستیم.
او افزود: سال هاست که شاهد وقوع آتش سوزی در این مراتع هستیم و 
براساس گزارش های اعالم شده از سوی سازمان های مسئول و متولی 
امر، دلیل اصلی این آتش سوزی ها بی تفاوتی مردم در روشن کردن 
آتش و همچنین رها کردن انواع ظروف شیشه ای در مراتع و منابع 
طبیعی است.میرشاهی با بیان اینکه اقدامات الزم برای جلوگیری از 
وقوع حریق و کاهش خسارت های احتمالی در دستور کار قرار گرفته 
است، بیان داشت: در این فصل، آتش زدن بوته ها در بیابان، بی احتیاطی 
در انداختن ته مانده سیگار و آتش روشن کردن در عرصه های جنگلی، 

احتمال وقوع حریق در مراتع را افزایش می دهد.

مدیرکل انتقال خون استان کرمان با بیان اینکه پالسما درمانی بیماران 
کرونا نتایج خوبی داشته گفت: بهبودیافتگان برای اهدای پالسما خود 
مراجعه کنند.به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، روح اهلل میرزایی 
ظهر دیروز در جمع خبرنگاران با گرامیداشت روز انتقال خون و با 
تقدیر از همه اهداکنندگان خون در استان کرمان اظهار داشت: در دنیا 
مطالعات زیادی بر روی پالسما درمانی بیماران بهبود یافته از ویروس 
کرونا انجام شده و نتایج خوبی هم دریافت شده است.وی با بیان اینکه 
حدود یک ماه است که شرایط اهدای پالسما خون بهبودیافتگان کووید 
۱9 در کرمان فراهم شده است افزود: بیمارانی که یک ماه از بهبود آنها 
می گذرد پیشنهاد می شود که به پایگاه های سراسر استان مراجعه کنند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمان با عنوان اینکه در پایگاه های شهر 
کرمان امکان اهدای پالسما و در دیگر پایگاه های استان امکان اهدای 
خون وجود دارد گفت: در این پالسما پادتن وجود دارد و به بیماران 
بدحال کرونا تزریق می شود.وی با بیان اینکه اهدای پالسما ارتباطی 
با شدت بیماری افراد ندارد افزود: کار خاصی روی پالسمای اهدایی 
بهبودیافتگان کرونا انجام نشده و پالسما پس از جداسازی، ذخیره 
شده و با توجه به نیاز به بیمارستا ن ها تحویل داده می شود.میرزایی با 
تاکید بر اینکه پالسمای اهدایی بنابه تشخیص پزشک معالج به بیماران 
بدحال تزریق می شود ادامه داد: پالسما درمانی تاکنون نتایج مثبتی 
در استان در درمان بیماران کرونا داشته است.وی با بیان اینکه با توجه 
به اطالع رسانی که انجام شده ذخایر خونی استان کرمان در وضعیت 
خوبی قرار دارد عنوان کرد: در حال حاضر تنها با کمبود گروه خونی 
A منفی در استان روبه رو هستیم.مدیرکل انتقال خون استان کرمان با 
تاکید بر اینکه در انتقال خون تمام اصول بهداشتی رعایت شده و حضور 
در پایگاه های انتقال خون تاثیری در انتقال ویروس کرونا و کاهش سطح 
ایمنی بدن اهداءکنندگان ندارد گفت: مراجعه کنندگان در ابتدا معاینه 
شده و کسانی که شرایط اهداء نداشته باشند به سالن اهدای خون 

ارجاع داده نمی شوند.

ــتان  ــتی اس ــع دس ــت صنای ــت معاون سرپرس
کرمــان از برگــزاری آییــن بزرگداشــت روز 
ــرداد  ــع دســتی در ســیرجان خب ــی صنای جهان
ــده  ــزار بافن ــش از ۱۷ ه ــیرجان بی ــتان س ــت: شهرس و گف
گلیــم دارد.بــه گــزارش خبرنــگار گــروه اســتان هــای باشــگاه 
خبرنــگاران جــوان از کرمــان، کاظم حســین زاده، سرپرســت 
معاونت صنایــع دســتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری 
ــن بزرگداشــت  ــت: آیی ــان گف ــع دســتی اســتان کرم و صنای
ــروز در شهرســتان ســیرجان  ــع دســتی ام ــی صنای روز جهان
ــه اینکــه ســاالنه بیــش از ۱8  ــا اشــاره ب ــزار می شــود.او ب برگ
ــد می شــود،  ــم در شهرســتان ســیرجان تولی ــر گلی ــزار مت ه
افــزود: صــادرات گلیــم از اســتان کرمــان بیشــتر بــه صــورت 
چمدانــی انجــام می گیــرد کــه بایــد بــا ایجــاد زنجیــره ارزش، 
شــرایط صــادرات ایــن محصــول را از طریــق گمرکات اســتان 
فراهــم کرد.حســین زاده بــا بیــان اینکه شهرســتان ســیرجان 
ــی  ــرد: دلیل ــح ک ــم دارد، تصری ــده گلی ــزار بافن بیــش از ۱۷ ه
کــه ســیرجان نــام جهانــی را بــه خــود اختصــاص داده اصالت، 
تاریخچــه و پویایــی هنــر گلیــم بافی ایــن شــهر اســت.او بیان 
کرد: بــرای تکمیل زنجیــره تولیــد گلیم بافــی در شهرســتان، 
ــای  ــاد کارگاه ه ــوص ایج ــذاری در خص ــرمایه گ ــه س ــاز ب نی
تولیــدی ریســندگی و رنگــرزی و همچنیــن کارگاه هــای 
خدمــات پــس از تولیــد )شستشــو، کــز دادن، دوگــره کــردن، 
دارکشــی، چــرم زنــی و...( داریم.حســین زاده بــه آییــن 
ــه مناســبت  ــه ب ــع دســتی ک ــی صنای گرامیداشــت روز جهان
ــوزه  ــن ح ــاالن ای ــوتان و فع ــل از پیشکس ــه و تجلی ــن هفت ای
برگــزار می شــود، افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه شــهر ســیرجان 
در ســال 9۶ بــه عنــوان اولیــن شــهر جهانی گلیــم در شــورای 
جهانــی صنایــع دســتی بــه ثبــت رســید، هرســاله در هفتــه 
صنایــع دســتی برنامه هــای متنوعــی در آن برگزار می شــود.او 
بــه برنامه هــای ایــن آییــن کــه بــا همــکاری باشــگاه فرهنگی 
ــه شــهر جهانــی گلیــم برگــزار  و ورزشــی گل گهــر و دبیرخان
می شــود، اشــاره و بیــان کــرد: اهــدا و ارســال پیراهــن باشــگاه 
گل گهــر بــرای مونســان وزیر میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایــع دســتی کــه عنــوان شــهر جهانــی گلیــم بــر روی آن 
نقش بســته اســت، تجلیــل از بافندگان نمونه شــهر ســیرجان 
ــر و  ــگاه گل گه ــن باش ــکاری بی ــه هم ــم نام ــای تفاه و امض
ــای  ــن برنامه ه ــم و ... از مهم تری ــی گلی ــه شــهر جهان دبیرخان

ــود. آییــن مذکــور خواهــد ب

منطقــه  علمیاتــی  قــرارگاه  فرمانــده 
ســطح  در  گفــت:  کشــور  جنوب شــرق 
ــیوع و  ــوان ش ــچ عن ــه هی ــلح ب ــای مس نیرو ه
ســرایت بیمــاری کرونــا را در پادگان هــا بــا توجــه بــه ورودی 

و خروجــی بــاالی ایــن مراکــز آموزشــی نداریــم.
امیــر معمارباشــی، فرمانــده قــرارگاه علمیاتــی منطقــه 
ــا  ــان ب ــتان کرم ــورای اداری اس ــور در ش ــرق کش جنوب ش
بیــان اینکــه از افتخــارات نیرو هــای مســلح کمــک به مــردم، 
نهاد هــا و ارگان هــا در مواقــع بحــران اســت، گفــت: در ســیل 
گلســتان، لرســتان و خوزســتان ایــن افتخــار بــرای ارتــش به 
وجــود آمــد کــه وارد عرصــه شــده و اجــرای ماموریــت کنــد.
او افــزود: در ســال 98 و 99 هــم ایــن افتخــار بــرای همــکاران 
ــه در  ــت ک ــود داش ــتان وج ــدار در اس ــت پای ــش و امنی ارت
ــگان و  جنــوب اســتان سیســتان و بلوچســتان در منطقــه ری
جازموریــان و جنــوب کرمــان بــا توجــه بــه ســیل همــکاری 

ــند. ــته باش الزم را داش
ــد ۱9  ــروس کووی ــث وی ــرد: در بح ــح ک ــی تصری معمارباش
ــوری  ــش جمه ــلح و ارت ــای مس ــه نیرو ه ــه هم ــم بالفاصل ه
اســالمی بــا اجــرای رزمایــش بــا والیــت تــا شــهادت بــا ایجاد 
ــر خــود  ــای تحــت ام ــدی زیســتی در یگان ه ــرارگاه پدافن ق
ــه در ۲8  ــانند ک ــام برس ــه انج ــی ب ــات خوب ــتند اقدام توانس
ایســتگاه تســت و پایــش ســالمت بــه صــورت ثابــت و ســیار 
۵۲ هــزا رو ۲۰۰ نفــر از همشــهریان مــورد تســت و غربالگری 

ــد. ــرار گرفتن ق
او بیــان داشــت: ضدعفونــی ســطوح و معابــر، شــیرخواه گاه ها 
ــاد و  ــازان، ۲۵ نه ــگاه های جانب ــتی، آسایش ــز بهزیس و مراک
ــم  ــهر ه ــطح ش ــد و در س ــرار دادن ــتور کار ق ــازمان در دس س
ــی را  ــر عموم ــت معاب ــد نوب ــهرداری در چن ــاز ش ــه نی ــا ب بن

ــد. ــی کردن ضدعفون
ــور  ــرق کش ــه جنوب ش ــی منطق ــرارگاه عملیات ــده ق فرمان
ــا در  ــز کرون ــی و ایجــاد مرک ــواد ضدعفون ــه م ــد و تهی از تولی
ــی ورود  ــرد و آمادگ ــاد ک ــین )ع( ی ــام حس ــتان ام بیمارس
ــتانی ها را  ــم اس ــه ه ــک ب ــا و کم ــام عرصه ه ــه تم ــش ب ارت

ــرد. ــرح ک مط
او تصریــح کــرد: در ســطح نیرو هــای مســلح بــه هیــچ عنــوان 
ــه  ــا توج ــا ب ــا را در پادگان ه ــاری کرون ــرایت بیم ــیوع و س ش

بــه ورودی و خروجــی بــاالی ایــن مراکــز آموزشــی نداریــم.

 فرمانـده انتظامـي جیرفـت از غـرق شـدن۲ جـوان در رودخانه 
هلیـل روداین شهرسـتان خبر داد. سـرهنگ رضـا محمدرضایی 
با اعـالم این خبـر گفت: در پـي اعالم مرکـز فوریت هاي پلیسـي 
۱۱۰ مبنـي بـر غـرق شـدن ۲ جـوان در رودخانـه هلیـل رود 
بالفاصلـه مامـوران انتظامـي بـه محـل حادثـه اعزام شـدند.وي 

افزود: بـا حضـور مامـوران و تیم هاي امـدادي در این محل مشـخص شـد، ۲ جوان ۲۱ سـاله 
که براي شـنا بـه یـک نقطـه از رودخانه هلیـل رود رفتـه بودند بـه دلیل عـدم مهـارت کافی 
در شـنا غـرق شـده اند.فرمانـده انتظامـي جیرفت بـا اشـاره به اینکـه اجسـاد ایـن ۲ قربانی 
به پزشـکي قانوني منتقل شـدند از عموم شـهروندان و مسـافران خواسـت ضمـن مراقبت از 
فرزندان خود از شـنا کردن در حاشـیه رودخانه هـا خـودداری کنند تا شـاهد چنین حوادث 

دلخراشـی نباشیم.

مرگ2 جوان در رودخانه
»هلیل رود« مجتبی دهقانی، دبیرتخصصی جشنواره فیلم کرمان در خصوص آثار رسیده به 

دبیرخانه جشنوراه فیلم کرمان  گفت: ۱۰۵ اثر از تعداد آثار رسیده مربوط به فیلم 
و ۵۱ اثر فیلمنامه در قالب های داستانی، مستند و انیمیشن در دبیرخانه جشنواره 
فیلم کرمان ثبت شده است.او افزود: مراحل استخراج و فایل بندی آثار در مهلت 
پنج روزه انجام شد و از ۲۱ خرداد آثار در اختیار ۱۳ کارشناس زبده هیات انتخاب، 
سه داور در بخش فیلمنامه و سه داور در بخش عکس و پشت صحنه قرار گرفت.

دهقانی اظهار داشت: هیات انتخاب و داوری در مهلت ۱۰ روزه تا ۳۱ خرداد 
امتیازات الزم را در فرم های مربوطه لحاظ می کنند و سپس آثار راه یافته به بخش 

مسابقه برای داوری نهایی در اختیار سه داور کشوری قرار می گیرد.
او تصریح کرد: نخستین جشنواره فیلم کرمان در بخش مسابقه استانی در 
قالب های داستانی، مستند، انیمیشن و بخش ویژه سردار شهید حاج قاسم 
سلیمانی و مسابقه فیلمنامه استانی برگزار می شود.۱۵۶ اثر در پنج بخش تا پایان 
مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره فیلم کرمان رسید.نخستین جشنواره 

فیلم کرمان از اول تا سوم مرداد در سینما شهر تماشای کرمان برگزار می شود.

برگزاری نخستین جشنواره 
فیلم در کرمان

جنوب کرمان ۵۵مدیر کل راه و شهر سازی جنوب کرمان 
از ادامه ساخت بزرگراه کوهســتانی جیرفت – سه راهی 
بم خبر داد و گفت : 4 کیلومتر دیگر ازاین بزرگراه به بهره 
برداری رسید ه اســت .به گزراش پایگاه خبری وزارت راه 
و شهرسازی ، محمد ساردویی در حاشــیه بازدید از این 

بزرگراه کوهستانی اعالم کرد : ســاخت بزرگراه جیرفت – سه راهی بم از پروژه های 
مهم و حیاتی جنوب کرمان می باشد که روند تکمیل آن همچنان ادامه دارد و امروز 4 
کیلومتر دیگر از این بزرگراه با اعتباری به مبلغ 8۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسیده 
است.وی ادامه داد: طول کل مسیری که از این بزرگراه در حوزه استحفاظی این اداره 
کل قرار دارد 48 کیلومتر است که ۳۱ کیلو متر از آن با اعتباری به مبلغ  ۷۵۰ میلیارد 

ریال تا کنون به بهره برداری رسیده است.

بهره برداری4 کیلومتر دیگر از بزرگراه 
جیرفت – سه راهی بم

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: 
تحلیل از وضعیت آینده کار آسانی نیست ولی پیش بینی 
می شود پاییز سختی در پیش داریم.دکتر سید وحید 
احمدی طباطبایی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اقدامات 
پیشگیرانه برای کاهش شیوع ویروس کرونا در کشور گفت: 

در ابتدای شیوع این اپیدمی با تعطیلی مدارس، دانشگاه ها و اصناف و اقدامات مداخله گرانه 
شیوع این بیماری کاهش یافت اما در هر اپیدمی با گذشت زمان و استقرار آن اپیدمی دیگر 
موضوعات اعمال محدودیت ها معنای خاصی ندارد زیرا دیگر اپیدمی در جامعه استقرار 
پیدا کرده است و از این پس اقدامات و رفتارهای مردم در کنترل اپیدمی تاثیر گذار است.

وی در مورد آخرین وضعیت استان کرمان از اپیدمی کرونا، اظهار کرد: تحلیل از وضعیت 
آینده کار آسانی نیست ولی پیش بینی می شود پاییز سختی در پیش داریم.

پیش بینی پاییزی سخت 
با شرایط کرونایی

تولید ساالنه بیش از ۱۸ هزار 
متر گلیم در سیرجان

کرونا به پادگان ارتش نفوذ 
نکرده است

صنایع
دستی

کرونا

تاثیر مثبت پالسما درمانی
 بر بیماران کرونایی استان

خبرخبرخبر

ایرنا - رییـس مرکـز بهداشـت جیرفت از 
کشـف و معدوم سـازی ۲ هـزار کیلوگـرم 
مواد لبنـی فاسـد در این شهرسـتان خبر 

داد.
فرزانـه برخـوری روز یکشـنبه در گفـت 
و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا افـزود: ایـن مـواد 
تاریـخ مصـرف گذشـته توسـط بازرسـان 
بهداشـت محیـط در یـک واحـد توزیـع 
کننـده طی 48 سـاعت گذشـته کشـف و 

معـدوم شـده اسـت.
وی از همشـهریان خواسـت تـا هنـگام 
خریـد مـواد لبنی بـه تاریـخ مصـرف این 
مـواد توجـه کننـد چـرا کـه فصـل گرمـا 
باعـث خـراب شـدن زودتـر مـواد لبنـی 

. د می شـو
رییـس مرکـز بهداشـت جیرفـت گفـت: 
مـردم در صـورت مشـاهده هرگونـه مواد 
تاریـخ مصـرف گذشـته در فروشـگاه ها 
موضوع را به سـامانه ۱9۰ مرکز بهداشـت 

گـزارش دهنـد.
وی همچنین از پلمب یک واحد آرایشـگاه 
زنانـه در شـهر جیرفـت خبـر داد و گفت: 
این واحـد صنفی متخلـف به دلیـل عمل 
نکـردن بـه تذکـرات بهداشـتی توسـط 
کارشناسـان بهداشـت محیـط اعمـال 

قانـون شـد.
برخوری به اصناف شهرسـتان در شـرایط 
کرونایـی رعایـت فاصلـه اجتماعـی و 
اسـتفاده از دسـتکش و ماسـک را توصیه 
و از برخـورد قانونـی بـا هنجارشـکنان 

سـالمت خبـر داد.
وی اظهـار داشـت: بـا توجـه بـه افزایـش 
تعـداد مبتالیـان بـه کرونـا در ایـن 
شهرسـتان، نظارت هـا بـر بـازار و اماکـن 
عمومـی بـه صـورت ویـژه در دسـتور کار 

مرکـز بهداشـت اسـت.
تاکنـون ۱84 هـزار و 9۵۵ نفـردر ایران به 
طور قطعـی به ویـروس کرونا مبتال شـده 
و تعـداد جـان باختـگان کرونـا در کشـور 
به هشـت هـزار و ۷۳۰ نفر رسـیده اسـت.

طرح ملی »راهکار« 
راهگشای فعالیت های 

کانون در ایام کرونایی
ملیحــه یونــس زاده گفــت: طــرح 
ملــی راهــکار ســتاد هماهنگــی کانون 
هــای مســاجد کشــور، راهگشــای 
فعالیــت هــای مــا در ایــن ایــام شــد و 
اکنــون بــا الگــو بــرداری از ایــن طــرح 
فعالیــت مــی کنیم.ملیحه یونــس زاده 
ــگار خبرگزاری  ــا خبرن در گفــت و گو ب
شبســتان کرمــان جنــوب، گفــت: 
ــجد  ــی مس ــا و تعطیل ــیوع کرون ــا ش ب
ابوالفضــل علیــه الســالم رهجــرد، 
فعالیــت هــای جمعــی و حضــوری 
ــری از  ــل جلوگی ــه دلی ــز ب ــون نی کان
ــد  ــل ش ــاری تعطی ــن بیم ــال ای انتق
ــا  ــه ه ــی برنام ــران از تعطیل ــا نگ و م
ــون  ــای کان ــا اعض ــاط ب ــع ارتب و قط
ــی  ــم کــه خوشــبختانه طــرح مل بودی
راهــکار ســتاد هماهنگــی کانــون 
هــای مســاجد کشــور، راهگشــای 
ــد  ــام ش ــن ای ــا در ای ــای م ــت ه فعالی
و اکنــون بــا الگــو بــرداری از ایــن 
طــرح فعالیــت مــی کنیم.مدیــر 
کانــون فرهنگــی هنــری بــاب الحوائج 
ــراز کــرد: در ایــن  رهجــرد جیرفــت اب
ایــام کرونایــی همــگام بــا طــرح ملــی 
ــون  ــای کان ــه ه ــده برنام ــکار عم راه
ــی  ــرا م ــازی اج ــای مج ــق فض از طری
ــی  ــن منظــور گروه ــه همی ــوند و ب ش
در واتــس آپ راه انــدازی کــرده و 
اعضــای گــروه و اهالــی محلــه را در آن 
عضــو کردیــم.وی عنــوان کــرد: یکــی 
از برنامــه هــای کانــون برگــزاری منبر 
مجــازی اســت و در همیــن راســتا 
ــی در  ــناس مذهب ــوت از کارش ــا دع ب
ــروه، در خصــوص مســائل و مباحث  گ
مختلــف دینــی و اخالقــی بحــث و 
ــه  ــود.یونس زاده ادام ــی ش ــو م گفتگ
داد: همچنیــن تفســیر موضوعــی، 
ــی  ــبهات دین ــه ش ــخ ب ــکام و پاس اح
ــده و از  ــان ش ــروه بی ــن گ ــز در ای نی
ایــن طریــق از احــوال اعضــای کانــون 
ــا خبــر هســتیم  و اهالــی محلــه نیــز ب
و در صــورت بــروز مشــکل بــرای یکی 
ــه کمــک آن مــی شــتابیم. ــی ب از اهال

ــاب  ــری ب ــی هن ــون فرهنگ ــر کان مدی
ــی  ــرد: یک ــان ک ــرد بی ــج رهج الحوائ
ــان،  ــاه رمض ــا در م ــای م ــه ه از برنام
برگــزاری دوره آمــوزش مجــازی و جز 
خوانــی قــرآن کریــم بــود کــه روزانــه 
بــا مشــارکت اعضــای گــروه یــک جــز 

ــد. ــی ش ــم م ــم خت ــرآن کری از ق

پرورش شتر از زمان های قدیم یکی از 
دغدغه های اهالی شهرهای ایران من گزارش

جمله اکرمان بوده است، دام قانعی که به 
دلیل مقاومتی که دارد، محبوب کسانی است که در این 
رشته فعالیت دارند، جنوب استان کرمان نیز در پرورش 
سنتی شتر، سابقه دار است، بسیاری از کارشناسان 
دامداری معتقد هستند حرکت به سمت پرورش 
صنعتی شتر می تواند انقالبی در شترداری جنوب ایجاد 
کند، حلقه مفقود شده ای که در شترداری جنوب دیده 
می شود،  برای بررسی وضعیت  پرورش شتر در جنوب 
استان با برخوری مدیر کل جهاد کشاورزی جنوب هم 
صحبت شدیم، برخوری در این باره گفت: جنوب استان 
کرمان به دلیل اینکه مراتع خوبی دارد یکی از نقاط 
مناسب برای پرورش شتر محسوب می شود و با وجود 
مراتع مستعد در حقیقت بدون اینکه در پرورش شتر 
هزینه ای برای تغذیه دام شود، کسب درآمد اتفاق می 
افتد، این دام می تواند از علوفه ای تغذیه کند که 
مناسب دام های دیگر نیست و  و در مراتع جنوب و 

دشت جازموریان به فراوانی یافت می شود .
  پرورش سنتی و صنعتی شتر در جنوب استان

برخوری در مورد صنعتی شدن پرورش شتر گفت: 
برای تایید این موضوع که آیا پرورش شتر در فضای 
بسته مناسب است، هنوز اختالف نظر وجود دارد 
زیرا  این موضوع عالوه بر اینکه هزینه ها را باال می برد 
احتمال ابتال به بیماری را نیز در دام بیشتر می کند زیرا 
با افزایش تراکم، احتمال چرخش عوامل بیماری زا 
نیز بیشتر می شود. مدیر کل جهاد کشاورزی جنوب 
ضمن اشاره به اینکه در جنوب استان نیز طرح های 
صنعتی پرورش شتر در دست اقدام است، گفت:  البته 
برای صنعتی شدن باید زنجیره تولید آن تکمیل شود 
که  این موضوع نه فقط در استان کرمان بلکه در سراسر 
ایران پیشرفت چشم گیری نداشته است. برخوری 
تاکید کرد که با صنعتی شدن و تکمیل چرخه تولید، 
راندمان اقتصادی پرورش این دام بیشتر می شود. 
مدیر کل جهاد کشاورزی جنوب گفت: ما در جنوب 
استان تالش می کنیم ترکیبی از هر دو روش صنعتی 
و سنتی در پرورش شتر داشته باشیم. برخوری با اشاره 

به این نکته که جنوب استان کشتارگاه صنعتی ندارد، 
گفت: این یک نقطه ضعف بزرگ جنوب است که هم در 
دام و هم در طیور احساس می شود و ما به دنبال جذب 
سرمایه گذار  هم برای این طرح  و هم برای بسته بندی 
گوشت هستیم.  به گفته برخوری اکثر گوشت تولیدی 
شتر جنوب استان به سمت یزد و رفسنجان حمل 
می شود. برخوری یادآور شد: شترها هم مثل بقیه دام 
ها باید پالک گذاری شوند و اگر بخواهند جابه جا شوند 

باید پالکوبی  داشته باشند.
 جنوب در جایگاه پنجم از لحاظ جمعیت شتر

قائدی فر معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی 
جنوب، در مورد تعداد شتر در جنوب استان گفت: 
جمعیت شتر در جنوب استان بر اساس آمار رسمی 
و مورد تایید جهاد کشاورزی ، ۱۳ هزار و ۲۰۰ نفر 
است و از لحاظ جمعیت، جنوب کرمان در رتبه ۵ 
کشور قرار دارد. قائدی فر با اشاره به اینکه در جنوب 
استان هم پرورش صنعتی و هم نیمه صنعتی شتر 
وجود دارد ، گفت: هم اکنون  8 واحد صنعتی به 
ظرفیت 4۵۵ نفر  در جنوب فعال هستند.معاون 
بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی جنوب تا کید 
کرد: متقاضیان بعد از دریافت مجوز از سازمان نظام 
مهندسی  مشمول دریافت تسهیالت هم می شوند.  
قائدی فر در ادامه گفت: دو مجموعه پرورش شتر هزار 
نفری در برنامه های جهاد کشاورزی جنوب وجود 
دارد که زیر ساخت های یکی  از آن ها  واگذار شده 
است و هر دو صنعتی  ودر قالب زنجیره کامل تولید 
هستند یعنی هم بحث کشتار و هم تولید فرآورده 
ها را تحت پوشش قرار می دهند.  به گفته قائدی فر، 
بیشترین جمعیت شتر در جنوب در شهرستان های 
رودبارجنوب و قلعه گنج است که از مراتع جازموریان 

تغذیه می کند.
۱2 هزار نفر شتر در رودبارجنوب

قانعی فرماندار رودبار جنوب در مورد پرورش شتر 
در این شهرستان به کاغذ وطن گفت: در شهرستان 
رودبارجنوب عمدتا پرورش شتر به صورت سنتی 
انجام می شود و تنها یک بخش کوچکی پرورش 
صنعتی دارند اما  جدیدا سرمایه گذارهای برای 
صنعتی شدن شترداری جذب شده و مذاکرات اولیه 
هم انجام شده است.  قانعی ادامه داد: در رودبارجنوب 
تقریبا ۱۲ هزار نفر شتر وجود دارد و بالغ بر 9۰ درصد 

آن ها  به صورت سنتی نگهداری می شوند و ۱۰ 
درصد باقی مانده هم  نیمه صنعتی هستند. برای 
کشتارگاه شتر هم یک سرمایه گذار جذب شده 
است که مذاکرات اولی را هم انجام دادیم اگر این 
کشتارگاه راه اندازی شود تنها کشتارگاه صنعتی 

جنوب می شود.
   تغذیه رایگان شتر در دشت جازموریان

بامری معاون سیاسی فرمانداری قلعه گنج  نیز در 
مورد وضعیت شترداری در قلعه گنج به کاغذ وطن 
گفت:  بر اساس آخرین آمار  سرشماری  کشاورزی 
که داشتیم،قلعه گنج بیشترین تعداد شتر را در 
استان کرمان دارد، دلیل این موضوع هم جواری با  
دشت جازموریان است  که تغذیه شتر را تا حدودی 
رایگان کرده است البته شرایط آب وهوایی منطقه 
هم  تاثیرگذار است.بامری یادآور شد: پیش از این 
یک مشاور اقتصادی  ای به  شهرستان دعوت شده 
بود،  با توجه به ویژگی های منطقه و جمعیت شتر 
فعال، پرورش شتر و شترمرغ را توصیه کرد.  به گفته 
بامری که خود نیز از شترداران  قلعه گنج است، شتر 
نسبت به دام های سبک، بیماری کمتری دارد.  
معاون فرمانداری قلعه گنج گفت: دهیاری ها براساس 

جمعیتشان تا سقف پانصد میلیون تومان می توانند 
برای طرح های اقتصادی تسهیالت پرداخت کنند، 
در شهرستان قلعه گنج 4۶ طرح اقتصادی برای 
روستاهای شهرستان پیش بینی شده که از این 4۶ تا 
۲۵ طرح مربوط به پرورش شتر بود، که ۱۱ طرح آن 
در روستاهای حاشیه جازموریان در حال اجرا  است. 
به گفته بامری بیشترین پرورش شتر در قلعه گنج به 
صورت بومی و سنتی است. معاون فرمانداری قلعه 
گنج  تاکید کرد:  شترداری می تواند در اقتصاد قلعه 
گنج بسیار تاثیرگذار است، این دام نسبت رشد به 
تغذیه اش  خیلی خوب است و در حاشیه جازموریان 
هم تغذیه شتر با علوفه رایگان است که کامال اقتصادی  
می شود. بامری ضمن یاد آوری این نکته که استان 
کرمان یکی از قطب های پرورش شتر است، گفت: در 
استان کرمان قلعه گنج  بیشترین تعداد شتر را دارد 
در نتیجه می توان بگوییم که قلعه گنج قطب پرورش 
شتر کشور هم است.  بامری یادآور شد: پیشنهاد شده 
است که کارخانه شیر قلعه گنج  به خط تولید خود، 
شیر شتر را هم اضافه کند زیرا بسیار صرفه اقتصادی 
دارد هر شتر شیری، در روز ۱۵ تا ۲۰ کیلو شیر می 

دهد.

شترداری جنوب در مسیر صنعتی شدن
* شهرستان های رودبار جنوب و قلعه گنج بیشترین جمعیت شتر را در جنوب استان دارند

* قائدی فر معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی جنوب: به متقاضیان پرورش شتر تسهیالت پرداخت می شود
  نجمه سعیدی

دبیر تحریریه

 نماینــده، ولــی فقیــه در 
اســتان و امــام جمعــه گزارش

ــک  ــر ی ــت: صب ــان گف کرم
بحــث کامــال واقعــی و دینــی اســت و افراد 
کــم حوصلــه نمی تواننــد مدیــران خوبــی 
باشــند مدیــر موفــق، مدیــر بــا صبــر 

است.
حجــت االســالم و المســلمین حســن 
علیــدادی ســلیمانی، نماینــده، ولــی 
ــان  ــه کرم ــام جمع ــتان و ام ــه در اس فقی
ــاه در جلســه  امــروز یکشــنبه ۲۵ خردادم
شــورای اداری اســتان کرمــان گفــت: یکی 
از بحث هایــی کــه در آیــات و روایــات 
ــا مســلمانان  ــور جــد از م ــه ط اســالمی ب
خواســته شــده، ایمــان بــه خداونــد 
ــا همــه شــئون آن و  اســت و اگــر ایمــان ب
محور هــای مدنظــر در زندگــی مــا تحقــق 
ــرآن  ــات ق ــهادت آی ــه ش ــد، ب ــدا کن پی
و روایــات معصومیــن علیهــم الســالم، 
ــد  ــب خداون ــتیبانی از جان ــت و پش حمای

ــت. ــی اس قطع
ــای  ــی زوای ــد ایمــان در تمام ــزود: بای او اف
آن مــد نظــر یــک فــرد مومــن باشــد و آن 
ــی، کاری  ــی اجتماع ــی سیاس را در زندگ
و مدیریتــی، زندگــی فــردی و خانوادگــی 
پیــاده کنــد و در همــه عرصه هــای زندگی 
ــان را شــاهد باشــیم. ــای ایم ــرد جلوه ه ف
ــدادی  ــلمین علی ــالم والمس ــت االس حج
ــه توصیــه حضــرت  ــا اشــاره ب ســلیمانی ب
ــر اینکــه  ــه قومــش مبنــی ب موســی)ع( ب
تکیــه گاه شــما خــدا باشــد، تصریــح 
کــرد: اگــر تکیــه بــه افــراد و حتــی 

خــواص جامعــه شــد، معلــوم نیســت 
ــر در هــر  ــا اگ ــد، ام ــی ببرن ــه جای کار راه ب
ــه او  ــم و ب ــدا را ببینی ــط خ ــه ای فق صحن
اتــکاء کنیــم و بیــن خــود و خــدا را اصالح 
ــردم را  ــا و م ــن م ــز بی ــد نی ــم، خداون کنی
اصــالح خواهــد کرد.امــام جمعــه کرمــان 
ــای  ــی از محور ه ــه یک ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
اصلــی مدیریــت در جامعه صبــر و حوصله 
اســت، بیــان کــرد: صبر یــک بحــث کامال 
واقعــی و دینــی اســت و افــراد کــم حوصله 
ــی باشــند. مدیر  ــران خوب نمی تواننــد مدی

ــر اســت. ــا صب ــر ب ــق، مدی موف
ــان  ــتان کرم ــه در اس ــی فقی ــده، ول نماین
در ادامــه اظهــار کــرد: تقــوا در همــه امــور 
ــت  ــی اس ــال عملیات ــی کام ــی بحث زندگ
اینکــه در تصمیــم گیری هــای روزانــه، 
ــوا  ــف تق ــای مختل ــی و در صحنه ه زندگ

ــیم. ــته باش داش
ــدادی  ــلمین علی ــالم والمس ــت االس حج
ســلیمانی بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد همــه 
ــه همــه صحنه هــا  ــا ب ــا تــالش کنیــم ت م
ــیم،  ــته باش ــه داش ــروج صادقان ورود و خ
ــروس  ــه زودی از وی ــم ب ــزود: امیدواری اف
ــاط،  ــم و نش ــور کنی ــا عب ــوس کرون منح
شــادابی و جنــب و جــوش بــه طــور کامل 
ــم  ــار ه ــردد و در کن ــورمان بازگ ــه کش ب
در ســالمت زندگــی را ســپری کــرده و 
مســئولیت ها را بــه بهتریــن وجــه ممکــن 
انجــام بدهیم.امــام جمعــه کرمــان گفــت: 
مدیــران تــالش کننــد هــم ورود صادقانــه 
به مســئولیت داشــته باشــند و هــم خروج 
ــه  ــا صادقان ــت ها و مدیریت ه ــا از پس آن ه
باشــد و بداننــد تنهــا پناهــگاه مــا خداونــد 

ــت. اس

ایرنا - معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد 
کشاورزی جنوب کرمان با اشاره ظرفیت این منطقه 
برای توسعه صنعت نوغان داری گفت: تولید پیله کرم 

ابریشم در این دیار ۲ برابر افزایش یافته است.
محمدرضا قائدی  فر  روز یکشنبه در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا از توزیع ۲۰ جعبه تخم نوغان بین 
بهره برداران خبر داد و افزود: امسال حدود ۱8۰ 
کیلوگرم پیله در جنوب کرمان تولید شده که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۲ برابری 
را نشان می دهد.وی با بیان اینکه سال گذشته از هر 
جعبه تخم نوغان سه تا چهار کیلوگرم پیله تولید 
می کردیم ادامه داد: امسال از هر جعبه تخم نوغان 
به طور متوسط هشت تا ۱۰ کیلوگرم پیله ابریشم 
برداشت شده است.وی زنان سرپرست خانوار 
را بیشترین بهره برداران جنوب کرمان در حوزه 
نوغان داری عنوان کرد و با توجه به امکانات موجود 
و نوپا بودن این صنعت در این منطقه ،پرورش نوغان 
را قابل قبول دانست.وی ادامه داد: با توسعه نهالستان 
توت در منطقه و فراهم شدن زیر ساخت  های الزم در 
سنوات آینده میانگین برداشت از هر جعبه افزایش 
پیدا می کند.معاون بهبود تولیدات دامی سازمان 
جهاد کشاورزی جنوب کرمان آموزش  بهره برداران، 
خرید تخم نوغان، توزیع نهال توت و تهیه تجهیزات 
مورد نیاز نوغانداری را از جمله حمایت  های الزم 
از نوغانداران در سال جاری توسط معاونت بهبود 
تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی جنوب 

کرمان عنوان کرد.
وی برگشت سرمایه در مدت زمان اندک، قابلیت 

اجرای این فعالیت برای زنان روستایی، فعالیت 
جنبی کشاورزی و سودآور، امکان کشت نهال توت 
به عنوان غذای مورد نیاز الرو نوغان در حاشیه مزارع و 
باغ ها را از مزایای نوغان داری دانست و گفت: با تکمیل 
و توسعه زیر ساخت  های مربوطه در آینده نزدیک 
شاهد رونق و درآمدزایی این حرفه برای بسیاری از 
خانوارهای روستایی خواهیم بود و مسلمل سهم قابل 
توجهی از اشتغال خانوارها به نوغانداری اختصاص 
پیدا می کند.قائدی  فر اظهار داشت: استان های 
اصفهان و گیالن هم اکنون با دارا بودن صنایع فرآوری 
پیله ابریشم از مشتریان خرید پیله ابریشم جنوب 

کرمان هستند و بازار مناسبی را در این زمینه دارند.
ابریشم نوعی لیف پروتئینی است )حدود ٪98 
وزن ابریشم را پروتئین تشکیل می دهد( که از پیله 
ِکرم ابریشم بدست می آید که نرم، شفاف، ظریف و 
محکم است. کرم ابریشم  این الیاف را از بزاق خود 
 ترشح می کندسعید برخوری رییس سازمان جهاد 
کشاورزی جنوب کرمان نیز چندی پیش با اشاره 

به ظرفیت این منطقه برای تولید ابریشم، از توزیع 
یکهزار اصله نهال توت اصالح شده بین نوغانداران 
خبر داد و گفت: توزیع این تعداد نهال توت برای 
توسعه صنعت نوغانداری برنامه ریزی شده است. 
به گفته او، این تعداد اصله نهال  توت اصالح شده 
در شهرستان  های جیرفت و عنبرآباد به دلیل اقلیم 
مناسب برای احداث توتستان بین متقاضیان توزیع 
شد.وی بیشترین ظرفیت نوغان داری را در اسفندقه، 
عنبرآباد و دلفارد جیرفت اعالم کرد و گفت: به دنبال 
ترویج این صنعت به سایر مناطق جنوب کرمان 
هستیم.نوغانداری در ۲۲ استان کشور رواج دارد 
اما 9۶ درصد این حرفه در هفت استان متمرکز 
شده است که استان گیالن با ۵۰ درصد و خراسان 
رضوی با ۳۰ درصد به ترتیب رتبه های نخست و دوم 

نوغانداری را به خود اختصاص داده اند.
جنوب کرمان با یک میلیون نفر جمعیت از هفت 
شهرستان جیرفت، عنبرآباد، کهنوج، قلعه گنج، 

منوجان، فاریاب و رودبار جنوب تشکیل شده است.

تولید پیله کرم ابریشم در جنوب کرمان
۲ برابر افزایش یافت

مدیر موفق، مدیر با صبر است

حسین مشایخی گفت: تا پایان کار پنجمین دور شورای اسالمی شهر 
جیرفت، ۱8 پارک در سطح شهر جیرفت به بهره برداری می رسد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از کرمان جنوب، »حسین 
مشایخی« در آئین رونمایی از تمثال سردار سلیمانی، با اشاره به 
عملکرد و نگاه مجموعه شهرداری و شورای اسالمی شهر جیرفت، 
گفت: تا پایان کار پنجمین دور شورای اسالمی شهر جیرفت، ۱8 پارک 
در سطح شهر جیرفت به بهره برداری می رسد.رئیس شورای اسالمی 
شهر جیرفت بیان کرد: امروز در مجموعه شهرداری و شورای شهر، 
نیازهای عمومی شهر در حوزه فضای سبز در نظر گرفته شده و در آینده 
ای نزدیک پروژه هایی در حوزه میادین و پارک ها از جمله پارک های 
پیامبر اعظم )ص(، قائم و پاک بانوان افتتاح می شوند.وی خاطرنشان 
کرد: عملکرد مجموعه شهرداری و نگاهی که در دور پنجم شورای 
اسالمی شهر جیرفت وجود دارد توجه به حوزه عمرانی و آبادانی شهر، 
رفع معضالت و مشکالت اجتماعی محالت و نقاط مختلف شهر است.
مشایخی ابراز کرد: با همکاری بین این ۲ مجموعه نظارتی و اجرایی 
شورای اسالمی شهر و شهرداری اتفاق افتاد، آسفالت خیابان ها و معابر 
است که از ابتدای کار این مجموعه قریب 8۰۰ هزار متر مربع آسفالت 
خیابان ها و معابر با اعتباری قریب 4۰ میلیارد تومان انجام شده است.
رئیس شورای اسالمی شهر جیرفت اظهار کرد: یکی از برنامه های 
اصلی ما آسفالت محالت و خیابان های فاقد آسفالت و همچنین مرمت 
و بهسازی آسفالت مناطقی است که نیاز به بهسازی دارند.وی تاکید 
کرد: مجموعه شهرداری و شورای اسالمی شهر جیرفت با جدیت به 
دنبال زیبا سازی مبلمان شهری است و از ابتدای ورودی شهر نقطه 
به نقطه در حال انجام است.مشایخی بیان کرد: از ابتدای فعالیت دور 
پنجم شورای اسالمی شهر جیرفت با مساعدت شهردار از میدان امام 
حسین علیه السالم تا میدان سردار سلیمانی شاهد نصب و رونمایی از 
تندیس هایی هستیم.وی در خاتمه عنوان کرد: امروز شاهد رونمایی 
از تمثال سردار شهید حاج قاسم سلیمانی هستیم که جهانی در نبود 

این بزرگمرد ناراحت و غمگین شد.

گزارش
ایرنا

بهره برداری از ۱۸ پارک 
در جیرفت

2 هزار کیلوگرم مواد 
لبنی فاسد در جیرفت 

کشف شد

قلعه گنج بیشترین جمعیت شتر را در جنوب استان دارد
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آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای هـادی احمدی طغرالجـردی مالک 
 549 پـاک  ششـدانگ  از  دانـگ  سـه 
پابدانـا  در  واقـع  اصلـی  از 383  فرعـی 
بخـش 15 کرمـان کـه سـند مالکیـت آن در دفتـر 11 
صفحـه 255 بـه شـماره ثبـت 1958 و شـماره چاپی 
004076 سـری ب 91 صـادر و تسـلیم گردیده، ضمن 
مدعـی  شـده  تصدیـق  استشـهادیه  بـرگ  دو  ارائـه 
اسـت کـه سـند مالکیـت فـوق بعلـت سـهل انـگاری 
مفقـود گردیـده و درخواسـت سـند مالکیـت المثنـی 
نمـوده لـذا باسـتناد تبصـره یـک مـاده 120 اصاحی 
آییـن نامـه قانـون ثبـت مراتب یـک نوبـت در تاریخ 
منـدرج در ذیـل آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه کسـی 
مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک فـوق الذکـر 
مـی باشـد که در ایـن اگهی ذکر نگردیـده و یا مدعی 
وجـود سـند مالکیت نـزد خود می باشـد ظرف مدت 
ده روز از تاریـخ انتشـار اگهـی بـه اداره ثبت اسـناد و 
امـاک شهرسـتان زرنـد مراجعـه و اعتـراض خود را 
ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت و یـا سـند معامله 
تسـلیم نمایـد در غیـر ایـن صـورت پـس از اتمـام 
مـدت مذکـور نسـبت به صدور سـند مالکیـت المثنی 

اقـدام خواهـد شـد. م الـف 46
تاریخ انتشار دوشنبه 1399/3/26

حسین توحیدی نیا
رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زرند

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یکباب سـاختمان خانه بهداشـت میانده  
پـاک 286 فرعی از 18- اصلی بمسـاحت 121/3مترمربع 
واقـع در بخش45کرمـان و آدرس :واقـع دراراضـی میانده 
جیرفـت مـورد تقاضـای دولـت جمهـوری اسـامی ایـران بنمایندگـی 
دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت  بـا سـتناد رای هیـات محتـرم حـل 
بشـماره98/06/09-139860319014002421  جیرفـت  ثبـت  اختـاف 
درمالکیـت نامبـرده قرارگرفتـه وآگهـی موضـوع مـاده 3قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و 
مـاده13- آییـن نامه قانون ثبت منتشـر ودر موعد مقرر مـورد واخواهی 
قـرار نگرفتـه ونیـاز به تحدید حـدود دارد لذا حسـب درخواسـت مورخه 
16845-98/10/23مالـک بدینوسـیله آگهی تحدید حدود آن با سـتناد 
تبصـره مـاده 13قانـون مزبورمنتشـر و عملیـات تحدید ی آن از سـاعت 
8صبـح روزسـه شـنبه مـورخ 99/04/24شـروع وبعمل خواهـد آمد لذا 
بـه مالـک یـا مالکیـن اماک مجـاور رقبـه مزبور اخطـار میگـردد که در 
موعـد مقـرر در ایـن اعـان بـه محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صـورت 
عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیـد ی بـا معرفـی مالـک انجام 
و چنانچـه کسـی از مجاوریـن بـر حـدود وحقـوق ارتفاقـی آن اعتـراض 
داشـته باشـد بر طبق مـاده 20قانون ثبت و مـاده 86- اصاحی پس از 
تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی اعتراض خود را کتبا ظـرف مدت 30روز 
بـه ایـن اداره اعـام ودادخواسـت بـه مراجـع ذیصاح قضائـی تقدیم و 
گواهـی دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد وپـس از گذشـت مهلت 
یـاد شـده هیچگونه ادعایی مسـموع نخواهد بود./. م الـف:80 - تاریخ 

انتشـار :99/03/26-روز : دو شـنبه 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی فقدان سند مالکیت
سـربیژن  رئیسـی  علیـه  اقـای  چـون 
مالکیـن  سـاردو  محمـدی  وقربانعلـی 
مشـاعی  ششـدانگ پـاک 163 فرعی از 
571-اصلـی واقـع در بخش45کرمـان با ارائـه دو برگ 
شـهادت شـهود تصدیق شـده ادعـا واعام نمـوده اصل 
سـند مالکیـت پـاک اخیرالذکـر کـه قبـا ذیـل ثبـت 
7660صفحـه 191دفتـر امـاک51 محلـی جیرفت صادر 
وتسـلیم شـده اسـت بعلت جابجای مفقود گردیده واز 
ایـن اداره تقاضـای صدورسـند مالکیـت المثنـی پاک 
فـوق را نمـوده لـذا بنا به درخواسـت نامبرده وبرحسـب 
دسـتورتبصره یـک مـاده 120آییـن نامـه – قانـون ثبت 
مراتـب در یـک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شـخص 
یـا اشـخاصی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک 
مرقـوم ویـا وجـود اصـل سـند مالکیـت مـورد ادعـا نزد 
خـود مـی باشـند از تاریـخ انتشـار آگهـی )یـک نوبـت 
اسـت (ظـرف مـدت 10روز مراتـب را بـا ارائه اصل سـند 
مالکیـت یـا سـند معاملـه کتبـا بـه اداره ثبـت اسـناد 
وامـاک شهرسـتان جیرفـت اعام نمایند بدیهی اسـت 
پـس از انقضای مهلت مقرر در آگهـی )10روز(هیچگونه 
ادعایـی از هیچکـس مسـموع نخواهـد بـود وایـن اداره 
وفـق ضوابـط و مقـررات نسـبت به صدور سـند مالکیت 

المثنـی بنـام مالـک اقـدام خواهد نمـود /.
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت.
م الف :105

اگهی حصر وراثت  
خصـوص  در  احترامـا 
دادخواسـت تقدیمی خواهان 
فرزنـد  جنـت  پـور  جاسـم 
سـهراب بـه خواسـته حصروراثـت توضیـح 
فرزنـد  پورجنـت  سـهراب  شـادروان  داده 
5369599033در  ش  ش  بـه  رسـتم 
نمـوده  فـوت  تاریخ1397/11/11درکهنـوج 
ووارث حیـن فـوق عبارتنـد از :1- مهـراب 
پـور جنت فرزند سـهراب 2-عطـا پور جنت 
فرزند سـهراب 3- ابراهیـم پور جنت فرزند 
فرزنـد  جنـت  پـور  محسـن  سـهراب4- 
سـهراب5- جاسـم پور جنت فرزند سهراب 
)فرزنـدان پسـر متوفـی(6- صدیقـه پـور 
جنـت فرزند سـهراب7- سـهیا پـور جنت 
فرزنـد سـهراب)فرزندان دختـر متوفی(8- 
عباس)همسـر  فرزنـد  پـور جنـت  نخـواه 
دائمـی متوفی(لـذا مراتـب یـک نوبـت در 
روزنامه کثیر االنتشـار محلی آگهی میشـود 
چنانچه کسـی اعتـراض دارد یا وصیت نامه 
ازمتوفـی نـزد اشـخاص باشـد یـک مـاه از 
نشـر آگهی به دادگاه تقدیـم دارد واال گواهی 

صـادر خواهـد شـد .
 رئیس شوراحل اختالف شماره دو-بهروز 
عربی–م الف :897

آگهی فقدان سند مالکیت  
مالـک   جویبـار  مهـری  خانـم  چـون 
از 13- فرعـی  پـاک 49  ششـدانگ 

اصلـی واقـع در بخش45کرمان بـا ارائه 
دو بـرگ شـهادت شـهود تصدیـق شـده ادعـا واعام 
نمـوده اصـل سـند مالکیت پـاک اخیرالذکـر که قبا 
ذیـل ثبـت 16311صفحـه 76دفتـر 98امـاک محلی 
جیرفـت صادر وتسـلیم شـده اسـت بعلـت جابجای 
تقاضـای صدورسـند  اداره  ایـن  واز  مفقـود گردیـده 
مالکیـت المثنـی پـاک فـوق را نمـوده لـذا بنـا بـه 
درخواسـت نامبرده وبرحسب دسـتورتبصره یک ماده 
120آییـن نامـه – قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت 
آگهی میگردد تا چنانچه شـخص یا اشخاصی مدعی 
انجـام معامله نسـبت به ملک مرقوم ویـا وجود اصل 
سـند مالکیت مورد ادعا نزد خود می باشـند از تاریخ 
انتشـار آگهـی )یـک نوبت اسـت (ظرف مـدت 10روز 
مراتـب را بـا ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله 
کتبـا به اداره ثبت اسـناد واماک شهرسـتان جیرفت 
اعـام نماینـد بدیهـی اسـت پـس از انقضـای مهلت 
مقـرر در آگهی )10روز(هیچگونـه ادعایی از هیچکس 
اداره وفـق ضوابـط و  وایـن  بـود  نخواهـد  مسـموع 
مقـررات نسـبت به صدور سـند مالکیـت المثنی بنام 

مالـک اقـدام خواهد نمـود /.
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت.
م الف :107

فرمانده انتظامی رودبار جنوب از انهدام باند سارقان احشام در این 
شهرستان خبر داد.سرهنگ رضا فیروزبخت گفت: در پی گزارش چندین 
فقره سرقت احشام در روستا های شهرستان، پی گیری موضوع جهت 
شناسایی و دستگیری عامل یا عامالن سرقت ها به صورت ویژه در دستور 
کار ماموران این فرماندهی قرار گرفت.او افزود: با تحقیقات صورت گرفته 
و کنترل مجرمان سابقه دار و همچنین بررسی شیوه های سرقت سرانجام 
ماموران کالنتری ۱۱ زهکلوت موفق شدند 4 نفر از اعضای اصلی یک باند 
سرقت را که از سارقان سابقه دار بودند، شناسایی و در مخفیگاهشان 
دستگیر کنند.سرهنگ فیروزبخت تصریح کرد: با دستگیری این 
مجرمین سابقه دار و در ادامه تحقیقات صورت گرفته متهمان به سرقت 

۷ راس احشام اعتراف کردند.

انهدام باند سرقت احشام 
در رودبار جنوب
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روابط عمومی شهرداری کوهبنان

آگهی مزایده باغات میوه ای شهرداری کوهبنان

رنا
 ای

س:
عک

مردگان
مصریان جهت حفظ کردن و ثبت رویدادها به صورت 
مکتوب خط هیروگلیف را اختراع کردند. فکر حفظ اسناد 
به صورت مکتوب از سرزمین همسایه، بین النهرین، به آنها 
رسیده بود. اما مصری ها خط هجایی اهالی بین النهرین 
را نپذیرفتند بلکه، نشانه های نوشتاری خاصی برای خود 
اختراع کردند. مجموعه عالمت های هیروگلیف خطی 
تصویری را می سازد. بعدها مصریان خط کاهنی را اختراع 
کردند که با آن می توانستند مطالب خود را روی پاپیروس 
بنویسند. این خطی نوشتاری بود که نشانه های تصویری 
نداشت به همین دلیل به سرعت گسترش یافت. نشانه های 
خط کاهنی با هم ادغام می شدند. برای نوشتن این خط 
از قلم نی، طومارهای پاپیروسی و همینطور از جوهر سرخ 
استفاده می شد، که کاتبان خود آن را می ساختند.اغلب 
نسخه های کتاب مردگان مصری در موزه بریتانیان نگهداری 
می شوند. بسیاری از این نسخه ها توسط باستان شناسان 
استخراج گردیده و دانشمند آلمانی »لیسیوس« نخستین 
کسی بود که سعی در ترجمه این نوشته ها کرد. ترجمه های 
او برای نخستین بار در سال ۱84۲ میالدی منتشر گردید.
معروف ترین بخش کتاب، مربوط به دادگاه متوفیان در جهان 
آخرت توسط »آزوریس« به همراه چهل و دو قاضی و گروهی 
از خدایان؛ که قلب متوفیان را با ترازوی عدل می سنجند تا 

آنها را بر حسب اعمالشان مجازات یا پاداش دهند!
اعتقاد به محاکمه شخص متوفی و وزن کردن قلب او که 
جایگاه اندیشه و کردار خوب یابد است، در تاالر دوگانه داوری 

و محاکمه از باورهای راسخ مصریان قدیم بوده است. 

کاله قرمزی
فامیل دور:راه رفتـنی را، باید رفت!در بستنی را، باید بست!

پسر عمه زا: در بستنی رو باید لیسید…!

دیالوگ
سمفونی نهم/سمفونی نهم فیلمی به کارگردانی محمدرضا هنرمند، نویسندگی محمدرضا 
هنرمند و حامد افضلی و به تهیه کنندگی زینب تقوایی محصول سال ۱۳9۷ می باشد. این 

فیلم برای اولین بار در سی و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد.

فیلم
آهنگ قهوه

  با صدای رستاک حالج از آلبومی به همین نام

موسیقی

من دلم پوسید.
بوسه ای، سطری، سالمی، خنده ای، 

چیزی!
سیدعلی میرافضلی

عکس: سحر سقا
۲5۰ هکتار سطح زیرکشت گلخانه ای 

در کرمان وجود دارد

ایرنا - رئیس سازمان جهادکشــاورزی اســتان کرمان با بیان اینکه سطح زیرکشت 
گلخانه های شمال این استان ۲۵۰ هکتار است گفت: امسال افزایش ۶۰ هکتاری سطح 
زیر کشت گلخانه ها در دســتور کار قرار دارد که در صورت تحقق این امر ۱8 هزار تن 

به تولیدات گلخانه ای این منطقه افزوده خواهد شد.
عباس ســعیدی روز یکشــنبه در جمع خبرنــگاران افــزود: بیشــتر فعالیت های 
جهادکشاورزی استان کرمان در سال جاری که از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی با 

عنوان جهش تولید نام گذاری شده، افزایش بهره وری است.
وی به کمبود منابع آبی در اســتان کرمان اشــاره و تصریح کرد: کمبود منابع آبی و 
کاهش کیفیت آب در کرمان مانع افزایش ســطح زیر کشت محصوالت کشاورزی در 
این استان شده و در راستای اجرای طرح توسعه سطح زیر کشت محصوالت گلخخانه 

ای و کشت های جایگزین برنامه ریزی شده است.
وی ادامه داد: مقدار تولیدات کشاورزی شمال استان کرمان افزون بر ۲.۵ میلیون تن 

و حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان ارزش این تولیدات است.
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی استان کرمان به فرا رســیدن هفته جهاد کشاورزی 
اشاره کرد و گفت: از بهمن  سال گذشته تا پایان هفته جهاد کشاورزی ۱۰9 طرح در 

حوزه های مختلف کشاورزی این استان به بهره  برداری رسیده است.
وی ادامه داد: طرح های کشاورزی افتتاح شده از بهمن سال گذشته تاکنون در کرمان 
برای هزار و ۱8۶ نفر اشتغال ایجاد  و دولت در راستای اجرای این طرح  ها ۱۷4 میلیارد 

تومان هزینه کرده است.
سعیدی اظهار داشت: ۲4 میلیارد تومان از بهمن سال گذشــته تاکنون برای احیا و 

مرمت قنوات استان کرمان هزینه شده است.
وی گفت: سازمان جهاد کشاورزی کرمان از بهمن سال گذشته تاکنون 8۰ کیلومتر 
کانال را اجرا کرده و حدود ۶ هزار و ۶۰۰ هکتار پروژه  آبیاری تحت فشار نیز طی سال 
گذشته در شمال این استان اجرا شــده و به بهره برداری رسیده و ۶ هزار هکتار دیگر 

نیز در چند ماه آینده اجرا می شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان تاکید کرد: همچنین کرمان در اجرای 
سیستم های آبیاری تحت فشار در بین استان های کشور رتبه دوم را به دست آورده 
اســت.وی افزود: مبارزه با آفت کرم خراط در ۱۱۰ هکتار از مزارع و باغ های شمال 
استان کرمان آغاز و مبارزه با آفت ســن گندم نیز به پایان رسیده و برای مقابله با ملخ 

های صحرایی نیز اقدامات خوبی در دست اجرا است.
سعیدی با اشاره به اینکه 4۰ میلیارد تومان تســهیالت طی سال گذشته برای خرید 
تراکتور به کشاورزان اســتان کرمان پرداخت شده اســت گفت: یکی از مشکالت ما 
تحویل ندادن تراکتور بود که در این زمینه مذاکراتی انجام شــده و مشــکل در حال 

رفع است.
وی اظهار داشت: همچنین 4۰ هزار تن گندم درم طی سال گذشته در استان کرمان 

توسط کارخانه های تولید ماکارانی خریداری شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان از فروش گندم به کارخانه های مارکارانی 
در اســتان کرمان به عنوان اقدامی مطلوب یاد و تصریح کرد: با این شیوه گندم درم 
کشاورزان ۱۰ درصد گران  تر خریداری و پول خرید این گندم ها در مدت ۲4 ساعت 
پرداخت شد.وی اظهار داشت: ۳۲ پروژه دامپروری با ۲۲ میلیارد و 4۰۰ میلیون تومان 

از بهمن ماه سال گذشته تاکنون در استان کرمان اجرا شده است.
سعیدی گفت: جایگزین کردن ۲۰۰ هکتار کشت دانه های روغنی، گیاهان دارویی و 
علوفه ای جدید نیز به عنوان دیگر سیاست  جهاد کشاورزی استان کرمان اعمال شده 
است لذا کاشت گیاهان دارویی مانند آویشن، زعفران، زیره سبز و آویشن در دستور 
کار قرار دارد که با اجــرای این طرح ها حدود 4۰ هزار تــن محصوالت حوزه زراعت 

استان کرمان افزایش پیدا خواهد کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان افزود: این سازمان همچنین کاشت ۶۲ 

هزار نهال گردو اصالح شده را در قالب ۳۰۰ هکتار در دستور کار دارد.
وی به اجرای طرح توسعه مکانیزاسیون اســتان کرمان طی سال جاری اشاره کرد و 

افزود: برای اجرای این طرح ۷۰ میلیارد تومان اختصاص یافته است.
سعیدی بیان کرد: توسعه آبزی  پروری نیز در سال جاری اجرا خواهد شد و با اجرای 

این طرح حدود ۳۰۰ تن به تولیدات آبزی استان کرمان افزوده خواهد شد.
وی ادامه داد: توسعه طرح ماهیان خاویاری نیز دیگر سیاست جهاد کشاورزی استان 

کرمان است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی شمال اســتان کرمان گفت:۵۰ واحد صنایع تبدیلی 
و تکمیلی کشاورزی طی ســال جاری به  بهره  داری می  رسد و سال گذشته نیز ۱44 
میلیارد تومان تسهیالت کشــاورزی در قالب ۲۲۶ طرح در این استان پرداخت شده 

است.
از بیست و یکم تا بیســت و هفتم خردادماه هفته جهاد کشاورزی نامیده شده است و 
شعار امسال هفته جهاد کشاورزی، کشــاورزی، جهش تولید و امنیت غذایی کشور 

نامگذاری شده است.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

یخدان مویدی
یخدان مویدی از آثار تاریخی شهر کرمان است. 

این بنا در خیابان ابوحامد قرار دارد. کرمانی ها 
با استفاده از ابداعات و ابزارهایی منحصربه فرد به نام قنات برای خود ساخته 

بودند.

نمد مالی
نََمد نوعی بافته سّنتی زیراندازی است که 

با پشم تولید می شود. در فرانسه به آن فوتر 
می گویند.برای تهیه نمد )نمدمالی( عمل بافتن انجام نمی شود.

کاغذ وطن در سال گذشته در چنین روزی از 
میزان فرزند خواندگی در استان 

نوشت.

جاذبه

صنایع

سال گشت

آوای محلی           

اَواتوم  لوپَُتم   پیُشم  بمونه

گوِچگ ای نو بهم بِیُشم بخونه

َسِر  یاِو ُگَونالّر  ُکو تُواری

ِدلُم  سیتی که ُو عیُشم  تَمونه

شاعر : سعیده فیروزی

بَسی که  خاطری  بِی  ما  عزیزه

َب َدستی َغمزه َور َسر ما  اَریِزه

اََرم  َور  خاِطری ُسمسیل ایاُرم

که  چاشِت   ِدلَبروم پیما بِریزه

شاعر : سعیده فیروزی

ِخیالوم اِی  َگِلت  ُدم شاپِه  امشو

ِمیوِن     سیَنه ِم چُوچاپِه   امشو

اُِطو  ساِز  دلوم کوِکن که   َدرُدن

َرَهز  َگشِتن ُو َسرُشن کاپِه  امشو

شاعر : مهدی جاللی

         در توییتر چه می گویند؟

لوازم خانگی تولید داخل جایگزین محصوالت وارداتی 
می شود.

پالســما درمانی مرگ و میر کرونا را ۵۰ درصد کاهش 
می دهد.

احتمال بازگشــایی مدارس در اواخر تابستان بررسی 
می شود.

شـهرداری کوهبنان در نظر دارد بر اسـاس مجوز شـماره 8/753_ 99/3/25شـورای محترم اسالمی شهر کوهبنان 
بـاغ هـای میـوه ای شـماره یک و دو، واقع در شـمال شـهر کوهبنان را به مدت سـه سـال با یک حلقه چـاه و موتور دیزلی 
و برقـی بـه مسـاحت تقریبـی 14 هکتار به افراد واجد شـرایط به صـورت اجاره واگـذار نماید. لذا از کلیـه متقاضیان حقیقی 
و حقوقـی کـه در ایـن زمینـه تجربه دارنـد تقاضا می شـود از تاریخ درج آگهی به مـدت 10 روز جهت دریافت اسـناد مزایده 
مذکـور بـا واریـزی مبلـغ 1/000/000 ریال به حسـاب 2178800055707 بانک سـپه کوهبنان و بازدید از باغ ها به شـهرداری 
مراجعـه و قیمـت پیشـنهادی خـود را در پاکت های الک و مهر شـده حداکثر تا تاریـخ 99/4/4 روز چهارشـنبه به دبیرخانه 
شـهرداری تحویل نمایید. در ضمن بازگشـایی پاکت های مذکور سـاعت 10 صبح روز پنجشـنبه مورخ 99/4/5 می باشـد.

شرایط شرکت در مزایده:
1. ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 150/000/000 ریال

2. در صورت انصراف نفرات اول تا سوم سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
3. به پیشنهادات فاقد ضمانت نامه، مشروط، مخدوش، ناقص و اسنادی که پس از تاریخ مذکور ارسال شود ترتیب اثر داده   نخواهد شد.

4. شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
تلفن های تماس: 33492644_ 034 و 33492566 _ 034

دورنگار: 33492515_034


