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دکتر اعظمی نماینده مردم جیرفت وعنبرآباد :

مجلس خرید تضمینی از کشاورزان 
جنوبی را ساماندهی می کند
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سرپرست فرماندهی یگان حفاظت استان کرمان:

کارگاه آموزشی پیشگیری از بروز آتش ، آشنایی با تجهیزات 
و نحوه اطفاء حریق با نام مدافع طبیعت زنده یاد ، البرز زارعی

بارش تگرگ و آبگرفتگی منازل و معابر در گلزار بردسیر
 ارزیابی 16 واحد مسکونی توسط نیروهای امدادی

سرپرست فرماندهی یگان حفاظت 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان کرمان از استقرار 
یگان حفاظت این اداره کل در روستای 

دستکند میمند شهربابک خبر داد.
سیدهادی جعفری با اشاره به اینکه 
دستکند  روستای  فرهنگی  منظر 
میمند در سال 1394در فهرست 
میراث جهانی به ثبت رسیده است، 
افزود:»به منظور جلوگیری از دخل 
و تصرف در روستای تاریخی میمند 
یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی 
استان کرمان در این روستا مستقر 

شده است. «
او با بیان اینکه با حضور نیروهای 

مستمر  حراست  حفاظت،  یگان 
از منظرفرهنگی میمند انجام می 
شود، تصریح کرد:»برای حضور بهتر 

نیروهای یگان حفاظت اداره کل 
میراث فرهنگی در روستای تاریخی 
میمند فضایی مجهز برای آنها در نظر 

گرفته شده است.«
جعفری تصریح کرد:»برای استقرار 
نیروهای یگان حفاظت در روستای 
روستا  این  جهانی  پایگاه  میمند، 
فرماندهی  این  با  خوبی  همکاری 

داشته است.«
او با اشاره به اینکه یگان حفاظت اداره 
کل میراث فرهنگی استان کرمان 
از میراث  متولی حفظ و حراست 
تاریخی و فرهنگی است، خاطرنشان 
کرد:»رسیدن به این مهم نیازمند 
همکاری و تعامل مردم، نهاد ها و 
دستگاههای مرتبط در منطقه است 
زیرا با کوشش و همت جمعی این 

امنیت حاصل خواهد شد.«

بـه همـت اداره آمـوزش ، ترویـج و 
مشـارکتهای مردمی اداره کل ، کارگاه 
آموزشـی مبانـی پیشـگیری از بـروز 
آتـش ، آشـنایی بـا تجهیـزات و نحوه 
اطفـاء حریـق بـا حضـور جمعـی از 
سـازمانهای مـردم نهـاد در نهالسـتان 
جنگلـی منابـع طبیعـی  شهرسـتان 

کرمـان برگـزار گردیـد .
به گـزارش پایگاه اطـاع رسـانی اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری اسـتان 
کرمـان ، در ایـن گردهمایـی کـه بـا 
ذکـر نـام و قرائت فاتحـه به یـاد مدافع 
طبیعـت ، البـرز زارعـی آغـاز گردیـد 
، مهـدی محمـد میرزائیـان رئیـس 
اداره آمـوزش ، ترویـج و مشـارکتهای 

مردمی اداره کل ، پیشـگیری از حریق 
در قالب اقدامات احتیاطـی  را بهترین 
و کم هزینه تریـن   راه بـرای نگهداری 
از مواهـب طبیعی عنوان نمـود و افزود 
: بمنظور فرهنگسـازی در ایـن زمینه 

الزم است از ظرفیت همیاران طبیعت 
و تشکلهای مردم نهاد اسـتفاده نمود .
مصطفـی قطبـی ، رئیـس اداره منابع 
طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان 
کرمـان نیـز بـا اشـاره بـه نقـش ویـژه 

تشـکلهای مردمـی در حفـظ و احیـاء 
منابع طبیعی ، آموزش را رکن اساسی 
و نخسـت در تـوان افزایـی داوطلبـان 

حفـظ طبیعـت برشـمرد .
در ادامـه و پـس از توزیع بروشـورهای 
آموزشـی و ترویجـی مرتبـط ، اصغـر 
عربـی جانشـین فرماندهـی یـگان 
حفاظت منابع طبیعی اسـتان ، نکاتی 
را در خصـوص فرماندهـی میدانـی در 
زمـان بـروز حریـق و نحـوه جلوگیری 
از پیشروی حریق و آسـیب رسیدن به 
افراد و داوطلبان حاضـر متذکر گردید  
و با بلـوک بندی میـدان حریق  فرضی 
، تکنیکهـای الزم در مهـار آتـش بـه 

حضـار آمـوزش  داده شـد .

احمر  هال  جمعیت  سرپرست 
شهرستان بردسیر از بارش تگرگ و 
آبگرفتگی منازل و معابر بخش گلزار 
خبر داد و گفت: 16 واحد مسکونی 
توسط نیروهای امدادی جمعیت هال 

احمر ارزیابی شد.به گزارش روابط 
عمومی جمعیت هال احمر استان 
کرمان؛ حسین نامجو با اعام این 
خبر افزود: بامداد دوشنبه 9 تیرماه 
99 بارش ناگهانی باران و تگرگ در 
روستای صاحب آباد بخش گلزار اهالی 

این منطقه را غافلگیر کرد.
وی خاطرنشان کرد: امدادگران هال 
احمر با حضور در روستای مذکور با 
هماهنگی دهیار 16 واحد مسکونی را 

ارزیابی کردند.

وی با اشاره به اینکه در این حادثه یک 
خانه مسکونی خسارت جدی دیده 
است، افزود: اقام کشاورزی، باغات 
میوه، علوفه و محل نگهداری احشام، 
دیوار و حصار 15 واحد مسکونی دیگر 
نیز آسیب دیده است.نامجو خاطرنشان 
کرد: اعضای داوطلب خانه هال بخش 
گلزار شهرستان بردسیر نیز برای اولین 
بار در این عملیات نیروهای امدادی 
جمعیت هال احمر را همراهی 

کردند.
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صفحه 4

فوالد بافت بزرگترین 
مجموعه صنعتی 

شهرستان بافت با هدف 
عمران ، آبادانی  

فرهنگ و اشتغالزایی

استقرار یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی در روستای جهانی میمند

نخل های منوجان اسیر سوسک حنایی
به گفته فرخی مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی جنوب، در شهرستان منوجان بیش از 700 نخل

 به آفت سوسک حنایی خرما آلوده شدند

راه اندازی پویش »افتتاح« در کرمان 
 با شعار »هر هفته یک افتتاح«

 فرماندار جیرفت در  راستای مقابله با کرونا اعالم کرد:
مبتالیان بی توجه به هشدارهای بهداشتی 

به مراجع قضایی معرفی می شوند
ابوذر عطاپور وزیری رییس شورای تامین جیرفت 
از ممنوعیت فعالیت تاالرهای این شهرستان به 

علت افزایش تعداد مبتایان به کرونا خبر داد و گفت: ادارات شهرستان با صاح دید رییس 
مجموعه در صورتی که خللی در خدمات رسانی به مردم ایجاد نشود، می توانند با یک سوم 
نیروهای خود فعالیت کنند، همچنین در صورتی که نتیجه آزمایش اشخاصی مثبت اعام 
شود و آن افراد بدون توجه به هشدارهای بهداشتی در مکان های عمومی حضور یابند به 

مراجع قضایی معرفی و طبق قانون با آن ها برخورد می شود.

بنا بر آمارهای غیررسمی که به کاغذ وطن رسیده 
است ، در 24 ساعت گذشته،278 ابتا جدید به 

کرونا در استان شناسایی شده است و همچنین در سراسر استان تعداد موارد بستری قطعی 
مبتا به کرونا به 58 نفر رسید که به تفکیک19 نفر در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 
4 نفر در حوزه علوم پزشکی سیرجان،6 نفر در حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان،28 
نفر در حوزه دانشگاه علوم پزشــکی جیرفت، 1 نفر حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم حضور 
دارند. و همچنین6 فوت شده به دلیل کرونا در استان گزارش شده که هر 6 مورد مر بوط 

به جنوب استان است.

شهردار کرمان از افتتاح پروژه های شــهری با شعار »هر هفته یک 
افتتاح« خبر داد.ســیدمهران عالم زاده افزود: همچنین با همکاری 

متخصصان حوزه معماری و شهرســازی، موضوع شهر انســان  محور پیگیری شد که در 
این راستا، با تأکید بر ضرورت توجه به افراد دارای معلولیت، تاش شد در تمام پروژه های 
شهری، مسیرهای ویژه این افراد طراحی و اجرا شود.شهردار کرمان به تاش برای انتخاب 
کرمان به عنوان پایلوت »شهر دوستدار کودک« هم اشاره کرد و گفت: در این خصوص نیز 

موضوع کودکان به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

کرونا  در جنوب مانده 
و همچنان قربانی می گیرد
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فعالیت مدارس 
مشروط به وضعیت 

کرونا در استان
آموزش  مدیرکل 
استان  پرورش  و 

کرمان اعام کرد: اگر تا اول مهر شرایط استان 
به لحاظ بیماری کرونا زرد باشد، دانش آموزان 
بایستی به صورت یک روز در میان در مدرسه 
حضور داشته باشند.احمد اسکندری نسب  اضافه 
شدن دو کارگروه تخصصی بهداشت و سامت 
همین طور آموزش و پرورش مجازی را به ابتکار و 
پیشنهاد دبیرخانه ستاد پروژه مهر تحسین کرد و 
افزود: با برنامه ریزی های خوبی که صورت گرفته 
این کارگروه های جدید در کنار 5 کارگروه دیگر 
می توانند به اجرای بهتر پروژه مهر کمک و ما را در 
دستیابی به اهداف عالیه در این مسیر یاری کنند.

مرغ منجمد با قیمت 
۱۳۵۰۰ تومان در سراسر 

 استان توزیع می شود
در جلسه ستاد تنظیم بازار استان  

مصوب شد 500 تن مرغ منجمد با 
قیمت مصرف کننده هر کیلوگرم 13 

هزار و 500 تومان در تمام استان 
توزیع شود

پویش ملی سواد 
رسانه ای در جنوب 
استان اجرا می شود

 مدیرکل ارشاد اسامی جنوب کرمان از 
هدف گذاری 46 برنامه برای فعالیت های 

فرهنگی سال جاری در این اداره 
کل خبر داد

صفحه 2
را بخوانید 

صفحه ۳ را 
بخوانید
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ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید 

ادامه مطلب را در صفحه 4 بخوانید 
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پیش بینی طغیان ملخ صحرایی 
در ۵۰ هکتار از باغات بم

مدیر جهاد کشاورزی بم گفت: پیش بینی می شود آفت ملخ صحرایی 
در حدود 50 هکتار از باغات شهرستان بم طغیان کرده باشد.

محمد علی معقول در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با مشاهده 
آفت ملخ صحرایی در روستاهای کرک و پشترود از توابع شهرستان بم 

مبارزه علیه این آفت آغاز شد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه این آفت می تواند خســارت زیادی به 
محصوالت کشاورزی وارد کند؛ عملیات مبارزه با این آفت به صورت 

جدی در دستور کار است.
معقول از ادامه این عملیات تا ریشــه کنی آفت گفته شده خبر داد 
و افزود: ملخ هایی که تاکنون در بم مشــاهده شده اند به صورت بالغ 

پروازی هستند.
مدیر جهاد کشاورزی بم بیان کرد: پیش بینی می شود این آفت در 

حدود 50 هکتار از باغات شهرستان بم طغیان کرده باشد.
وی همکاری کشاورزان برای مبارزه با این آفت را بسیار مهم و اثرگذار 
دانست و گفت: کشاورزان در صورت مشاهده ملخ در مزارع و زمین های 
کشاورزی در اسرع وقت جهاد کشــاورزی را در جریان قرار دهند تا 

اقدامات الزم برای جلوگیری از گسترش آفت انجام شود.

کرونا در جنوب مانده و همچنان 
قربانی می گیرد

بنا بر آمارهای غیررسمی که به کاغذ وطن رسیده است ، در 24 
ساعت گذشــته،278 ابتا جدید به کرونا در استان شناسایی 
شده اســت و همچنین در سراسر اســتان تعداد موارد بستری 
قطعی مبتا به کرونا به 58 نفر رســید که به تفکیک19 نفر در 
حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 4 نفر در حوزه علوم پزشکی 
سیرجان،6 نفر در حوزه دانشــگاه علوم پزشکی رفسنجان،28 
نفر در حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، 1 نفر حوزه دانشگاه 
علوم پزشــکی بم حضور دارند. و همچنین6 فوت شده به دلیل 
کرونا در استان گزارش شــده که هر 6 مورد مر بوط به جنوب 

استان است.

جانشین مدیریت موزه ها و اسناد 
موزه موزه گفت:  نفت  صنعت 

نفت سوزهای کرمان، یک موزه 
منحصر به فرد و خاص است که در هیچ کجای 
ایران و حتی خاورمیانه چنین موزه ای وجود ندارد 
و تصور می کنم که در دنیا موزه های شبیه به این 
موزه وجود داشته باشد اما این موزه با آنها 

تفاوت هایی دارد.
عمارت باغ آقا  از جمله بناهای قدیمی شهر 
کرمان است که توسط والی این شهر در دوران 
زندیه ساخته شده و از آنجا که انگلستان در نظر 
داشت باتوجه به موقعیت سوق الجیشی کرمان 
یک کنسول گری منطقه ای در این شهر داشته 
باشد، عمارت فوق را که از موقعیت جغرافیایی 
و آب و هوایی خوبی برخوردار بود، از والی کرمان 

خریداری کرد.
پس از رفتن انگلیسی ها، این ساختمان به شرکت 
نفت انگلیس و ایران واگذار شد و تا زمان ملی 
شدن صنعت نفت در اختیار آنها باقی ماند. بعد 
از ملی شدن صنعت نفت، این عمارت در اختیار 
شرکت ملی نفت و سپس شرکت پخش منطقه 
فرآورده های نفتی قرار گرفت و از آن برای کاربری 

مسکونی بهره برداری می شد.
از آنجا که این بنا سال ها به حال خود رها شده بود، 
آثار فرسودگی و تخریب در قسمت های مختلف بنا 
از جمله سقف ها و دیوارها به وضوح مشهود بود لذا 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و نیز شرکت 
پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان، در زمان 
استاندار وقت کرمان )علیرضا رزم حسینی( پروژه 

تبدیل این بنا به موزه را در دستور کار قرار دادند.
موزه نفت سوزها منحصربه فردترین موزه 

ایران و خاورمیانه
دکتر محمدرضا جواهری جانشین مدیریت 
موزه ها و اسناد صنعت نفت در گفت وگو ایسنا 
می گوید: براساس سند رسمی این بنا در مالکیت 

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی است.
وی ادامه داد: علیرضا رزم حسینی استاندار وقت 
کرمان در چند سال قبل طی بازدیدی که از این بنا 
داشت، درخواست مرمت و احیای این بنا را کردند 
لذا با وجود آنکه کرمان شهر نفت خیزی نیست 
اما باتوجه به اهمیت داشته های صنعت نفت 
تصمیم گرفته شد که این بنا پس از مرمت به موزه 

نفت سوزها تبدیل شود.

این مقام مسئول نجات میراث صنعت نفت 
را مهمترین هدف راه اندازی موزه نفت سوزها 
دانست و عنوان کرد: در سال 93 وزیر نفت دستور 
راه اندازی موزه نفت سوزها را صادر کردند که در 
این راستا ما به دنبال راه اندازی صرفا یک موزه 
نبودیم بلکه به دنبال نجات میراث صنعت نفت 

بودیم که فراتر موزه است.
جانشین مدیریت موزه ها و اسناد صنعت نفت با 
اشاره به تشکیل جلسات منظم در وزارت نفت 
)هفته ای دو جلسه در 2 سال اخیر( در خصوص 
راه اندازی موزه نفت سوزها در کرمان، عنوان کرد: 
همه وسایل نفتی اعم از گرمایشی، روشنایی 
همچون بخاری نفتی، ترموس ها، خوراک پزهای 
چند فتیله ای، چراغ های روشنایی، یخچال نفتی، 
پنکه نفتی، ویدئو پروژکتور نفتی، رادیو نفتی و ... 

از سراسر کشور در سه سال اخیر جمع آوری شد.
وی با بیان اینکه موزه نفت سوزها پنجمین موزه ای 
است که صنعت نفت کشور راه اندازی می کند 
که هر یک از این موزه ها با یکدیگر متفاوت می 
باشند، تصریح کرد: موزه نفت سوزها، یک موزه 
منحصر به فرد و خاص است و در هیچ کجای 
ایران و حتی خاورمیانه چنین موزه ای وجود 
ندارد و تصور می کنم که در دنیا موزه های شبیه 
به این موزه وجود داشته باشد اما این موزه با آنها 

تفاوت هایی دارد.
جواهری با بیان این مطلب که موزه نفت سوزها 
جنبه روانشناحتی و اجتماعی نیز دارد، اظهار کرد: 
این موزه یک موزه مردم شناختی نیز محسوب 
می شود زیرا برخی از وسایل این موزه هنوز در 
خانه های قدیمی ما وجود دارد و هنوز دهه 

شصتی ها عاءالدین را یادشان می آید.
وی در پاسخ به این سوال که آیا شیء از خارج 
کشور برای این موزه خریداری شده است؟ اظهار 
کرد: بله. به  طورمثال ویدئو پروژکتور نفتی با 
واسطه برای این موزه خریداری شده است شایان 
ذکر است که تحقیقات بسیار خوبی در خارج 
کشور نیز انجام شد و در راستای این تحقیقات به 
دنبال آن هستیم که بتوانیم یکسری اشیائی که 
احساس می کنیم، نداریم یا متعلق به ایران بوده و 

به خارج از کشور رفته، برگردانیم.
امسال موزه نفت سوزها افتتاح خواهد شد

جانشین مدیریت موزه ها و اسناد صنعت نفت در 
خصوص زمان افتتاح این موزه نیز به ایسنا گفت: 
فاز اول این موزه تا پایان سال قطعا افتتاح خواهد 
شد اما این امر منوط به این است که به مشکل 

اعتباری برنخوریم.

وی میزان هزینه مرمت کنسولگری انگلیس را 
حدود 2 میلیارد تومان دانست و بیان کرد: ارزش 
اشیای این موزه متفاوت است و برخی از اشیای آن 

منحصربه  فرد و در دنیا یونیک می باشند.
جواهری بیان کرد: از روز اول اسناد و آثار منقول 
در شهرهای مختلف را جمع آوریم و اکنون حدود 
10 هزار قلم جنس در گنجینه های موزه های 
صنعت نفت و بیش از سه تا چهارمیلیون برگ 
سند جمع آوری شده است که بیشتر آنها به دلیل 
بی توجهی به اهمیت آنها یا ضعف مدیریت در حال 
نابودی بودند.وی شهرهای »مسجدسلیمان« 
و »آبادان« را گزینه های اولیه برای راه اندازی 
این موزه دانست و اظهار کرد: موزه های نفت 
مانند هم طراحی نشده اند و هر موزه به یکی از 
موضوعات صنعت نفت می پردازد مثا در تهران 
موزه پمپ بنزین، در آبادان موزه کارآموزان و ... 
را راه انداری کرده ضمن آنکه در مشهد نیز موزه 
پخش فراورده های نفتی در حال راه اندازی است.

جمع آوری 4۰۰ شیء نفت سوز
جانشین مدیریت موزه ها و اسناد صنعت نفت 
تاکید کرد: همه اشیای نفت سوز شاید در این موزه 
به نمایش در نیاید و در دنیا نیز مرسوم نیست که 
همه اشیاء خود را به نمایش بگذارند اما حدود 
10 درصد اشیاء موجود را در این موزه به نمایش 
خواهیم گذاشت و این موزه چون پویاست هر چند 

وقت یکبار اشیاء آن عوض خواهند شد.
موزه نفت سوزها به نقش انگلیسی ها در 

کرمان می پردازد
وی تعداد نفت سوزهای جمع آوری شده را 
حدود 400 شیء دانست و بیان کرد: اینجا موزه 
تخصصی نفت سوزها خواهد بود و در این موزه 
به سه محور نفت سوزها، معرفی شرکت ملی 

پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان و معرفی 
کنسولگری و نقش انگلیسی ها در کرمان پرداخته 

می شود.
جواهری با تاکید برآنکه موزه ای که دربرگیرنده 
همه ابعاد نفت سوزها باشد، تا این لحظه در هیچ 
کجای دنیا پیدا نکرده ایم، تصریح کرد: این موزه 
نتیجه مطالعه و پژوهش است. نفت سوزها را به دو 
بخش نفت سوزهای خانگی و نفت سوزهای شهری 
و صنعتی تقسیم بندی کرده ایم که فاز اول این 
موزه نفت سوزهای خانگی است و در فاز دوم روی 

نفت سوزهای شهری و صنعتی کار خواهیم کرد.
وی با اشاره به تقسیم بندی نفت سوزهای خانگی 
به دو بحش حرارتی، روشنایی و نفت سوزهایی که 
انرژی غیر از حرارت، نور تولید می کردند عنوان 
کرد: نفت سوزهای حرارتی و روشنایی تنوع زیادی 

دارند که در این موزه به نمایش در خواهند آمد.
قدمت نفت سوزها

جانشین مدیریت موزه ها و اسناد صنعت نفت 
اجزای استفاده شده در نفت سوزها را از دیگر 
بخش های این موزه برشمرد و مطرح کرد: مشاهیر 
شخصی، کارگاهی و کارخانه ای نفت سوزها 
در ایران نیز در این موزه معرفی خواهند شد و 
سعی داریم موزه نفت سوزهای کرمان، نماینده 
کل کشور باشد به  طوری که همه نفت سوزها را 
به صورت ملی در اینجا معرفی خواهند شد ضمن 
آنکه نمونه نفت سوز از همه استان ها در اینجا در 

معرض دید عموم در خواهد آمد.
وی در خصوص قدمت نفت سوزها یادآوری کرد: 
قبل از آنکه نفت در ایران استحراج شود نفت در 
ایران استفاده می شده است و از باکو نفت به ایران 
وارد می شده است لذا قدمت نفت سوزها حدود 

130 سال است.

مور  یرنا - معاون هماهنگی ا ا
عمرانی استاندار کرمان گفت: گزارش

صورت  در  ای  منطقه  آب 
معرفی هر صنعتی که در شهرستان های 
ر  یی و درآمد پایدا شرق استان اشتغال زا
داشته باشد به میزان 25 مترمکعب آب در 
هد  نه روز برای آن صنعت تامین خوا شبا

کرد.
مصطفی آیت اللهی موسوی دوشنبه شب  در 
نشست عمران شهری شهرستان های شرقی 
نتقال آب  استان کرمان درخصوص پروژه ا
سد نساء افزود: امیدواریم با رایزنی صورت 
گرفته با رئیس سازمان برنامه و بودجه و 
رئیس بنیاد مستضعفان این پروژه تکمیل و 

تا پایان سال به بهره برداری برسد.
ین پروژه در  زمانی که ا وی اظهارداشت:
دستور کار قرار گرفت هنوز سه شهرستان 

ز بم جدا نشده  نرماشیر، فهرج و ریگان ا
نتقال آب سد  بودند و طبق ماده 23 باید ا
ء به بم بزرگ صورت می گرفت که با  نسا
هد  پیگیری های الزم مشکل مرتفع خوا
نتقال آب به سه شهرستان دیگر نیز  شد و ا

صورت خواهد گرفت.
آیت الهی موسوی ضمن اشاره به ساماندهی 
چاه های غیر مجاز ادامه داد: مقرر شد دو 
پیشنهاد از طرف استانداری تهیه و به کمیته 
ینکه چاه های  فنی ارسال گردد مبنی بر ا
جهت  همچنین  و  مسدودشده  غیرمجاز 
برای چاه های  مردم تخصیصی  معیشت 

ادغام شده اتخاذ شود.
ر  ندا ستا نی ا مور عمرا  معاون هماهنگی ا
ه هایی که فرم پنج  د: چا مه دا دا کرمان ا
هستند در صورت وجود مستندات و مدارک 
الزم با برگزاری جلسه با وزارتخانه به فرم 

یک تبدیل شوند.
نه  فزود:جهت الیه روبی رودخا موسوی ا
های شرقی استان آب منطقه ای برای 300 
ده که با تامین  نجام دا لعات ا کیلومتر مطا
اعتبار توسط استانداری 300 کیلومتر دیگر 
براساس اولویت بندی هایی که ما مشخص 

خواهیم کرد الیه روبی صورت گیرد.
وی در خصوص بازنگری طرح های هادی 
عتبارات  ا ز  ا ن  را ندا فرما کرد:  تصریح 
هادی  طرح  بازنگری  جهت  شهرستان 
برگزاری  با  همچنین  دهند  تخصیص 
مشخص  جهت  نداری  ستا ا در  جلسه ای 
ه در محدوده روستاهای  شدن حریم را
خواجه عسکر ، ابارق و دهبکری تصمیم های 

الزم اتخاذ شود
شرق استان کرمان محروم است

 نماینده شهرستان های بم، نرماشیر، فهرج 

وریگان در مجلس شورای اسامی در این 
نشست بیان داشت: درصورتی که انتظار ما 
به بودجه دولت باشد نتیجه ای نمی توانیم 
بدست بیاوریم و باید از ظرفیت های شرق 

استان کرمان بهترین استفاده را ببریم.
حجت االسام موسی غضنفرآبادی گفت: اگر 
شهرستان های شرقی استان محرومیتشان 
ز جنوب استان نباشد کمتر نیست  بیشتر ا
امروز دیگر جای شعار دادن نیست وباید در 
جهت رفع این محرومیت ها نگاه ویژه ای به 

شرق استان داشت.
ز  ران شرق استان ا ندا ین جلسه فرما در ا
کیفیت نامطلوب آب شرب ،توزیع ناعادالنه 
آب سد نساء، وجود چاه های غیرمجاز،تعرفه 
به سدنساء،مشکات بازنگری طرح  حق آ
هادی،واحدهای نیمه تمام بنیاد مسکن و 

ساماندهی رودخانه ها گایه کردند.

 معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش 
آموزش

کرمان گفت: افرادی که نتوانسته اند در و پرورش
سامانه تهیه کتاب دانش آموزان وارد شوند در 
شهریور ماه می توانند مجددا برای دریافت کتاب آموزشی 
اقدام کنند.علی ضیا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص 
بازگشایی مدارس و تهیه فرم دانش آموزان بیان داشت: به 
دلیل مشکات اقتصادی که مردم در خصوص کرونا با آن 
درگیر هستند امسال تصمیم گرفته شده وضعیت لباس 
فرم مدارس مانند همان فرم سال گذشته باشد، به جز 
ورودی پایه های اول، چهارم، هفتم و پایه دهم نیازی به 

تعویض فرم نیست مگر اینکه خود والدین به دلیل فرسوده 
شدن لباس فرم دانش آموز در صدد تهیه فرم باشند.وی به 
بحث تهیه کتاب اشاره کرد و افزود: خوشبختانه تهیه کتاب 
به صورت سامانه ای شده و دانش آموزان می توانند در سامانه 
موردنظر ثبت نام کنند یا اینکه از مدیر مدرسه بخواهند تا 
آن ها را ثبت نام کند.معاون آموزش ابتدایی آموزش و 
پرورش استان کرمان گفت: پیش بینی می شود 95 درصد 
دانش آموزان وارد سامانه شده باشند اما درصدی که 
می مانند هم خیالشان راحت باشد زیرا در شهریور ماه سامانه 
برای یک هفته دوباره باز خواهد شد ضمن اینکه در پایه های 

ورودی نیز زمانی که اولیا برای ثبت نام مراجعه می کنند 
برای دریافت کتاب هم باید اقدام کنند که در این خصوص 
مشکلی پیش نخواهد آمد.ضیا در بخشی از سخنان خود به 
مسأله پیش دبستانی اشاره کرد و یادآور شد: اخیراً 
زمزمه هایی شنیده می شود که شاید پیش دبستانی اجباری 
نیست اما تاکید می کنم پیش دبستانی الزم و ضروری است 
زیرا دانش آموز را برای ورود به کاس اول آماده می کند 
ضمن اینکه تجربه به ما نشان داده بچه هایی که پیش 
دبستانی را گذرانده اند در سال های بعدی در امر تحصیل 

موفق تر هستند.

جانشین مدیریت موزه ها و اسناد صنعت نفت خبر داد

افتتاح منحصر به فردترین موزه ایران در کرمان تا پایان سال جاری

آب صنایع اشتغالزا در شرق استان کرمان تامین می شود

سامانه تهیه کتاب دانش آموزان شهریورماه مجددًا باز می شود

گزارش
ایسنا

راه اندازی پویش »افتتاح« 
در کرمان با شعار »هر هفته 

یک افتتاح«
شهردار کرمان از افتتاح پروژه های شهری با شعار »هر هفته یک افتتاح« 
خبر داد.سیدمهران عالم زاده با بیان اینکه در دوره جدید مدیریت شهری 
شهر کرمان، تاش شد با شعار »همه ما یک شهر داریم« و با برگزاری 
جلسات کارشناسی و تخصصی با حضور متخصصان حوزه های مختلف، 
فصل نوینی از دوران عمران، آبادانی و توسعه در دیار کریمان رقم بخورد، 
گفت: در این دوره، عاوه بر تکمیل و افتتاح پروژه های دور قبل از جمله 
تقاطع های غیر همسطح که هزینه زیادی برای شهر و شهرداری در بر 
داشت، پروژه های بزرگ و کوچک دیگری نیز طراحی و اجرا شد.وی افزود: 
همچنین با همکاری متخصصان حوزه معماری و شهرسازی، موضوع 
شهر انسان  محور پیگیری شد که در این راستا، با تأکید بر ضرورت توجه 
به افراد دارای معلولیت، تاش شد در تمام پروژه های شهری، مسیرهای 
ویژه این افراد طراحی و اجرا شود.شهردار کرمان به تاش برای انتخاب 
کرمان به عنوان پایلوت »شهر دوستدار کودک« هم اشاره کرد و گفت: 
در این خصوص نیز موضوع کودکان به صورت ویژه در دستور کار قرار 
گرفت و در تمام پروژه های شهری، آنچه که در »شهر دوستدار کودک« 
باید مورد توجه قرار گیرد، پیگیری شد.وی با بیان اینکه »شهر دوستدار 
کودک«، شهری است که در راستای توسعه، مناسب سازی و بسترسازی 
از منظر کالبدی و اجتماعی شهر برای فعالیت کودکان تاش می کند تا 
کودکان منطبق با نیازهایشان در شهر زندگی کنند، گفت: از سوی دیگر، 
موضوع »شهر انسان  محور« نیز، از روزهای ابتدایی این دوره مدیریت 
شهری در دستور کار قرار گرفت، چرا که شهری »دوستدار کودک« 
است که کرامت و منزلت تمام ساکنان آن محقق شود؛ زیرا کودکان، در 
داماِن پدران و مادرانی بزرگ می شوند که جزو شهروندان شهر هستند و 
برخورداری آن ها از حقوق شهروندی، متضمن سامت روحی و جسمی 
آنها و فرزندانشان خواهد بود.شهردار کرمان در ادامه، با اشاره به پروژه های 
مختلف شهری در این دوره از مدیریت شهری گفت: عاوه بر مطالعه 
و طراحی پروژه های بزرگی چون پارک گردشگری، سال گذشته 20 
بوستان در مقیاس منطقه ای و محله ای، تقدیم شهروندان شریف کرمانی 
شد.عالم زاده افزود: اواخر سال گذشته نیز قرار بود 15 بوستان دیگر به 
بهره برداری برسد که به دلیل شیوع ویروس کرونا، تکمیل و افتتاح این 
پروژه ها معطل ماند که با توجه به آماده بودن این پروژه ها، از این هفته با 
پویش »افتتاح« و با شعار »هر هفته یک افتتاح«، پروژه های شهری جدید 

افتتاح و به مردم عزیز کرمان تقدیم خواهد شد.

ایرنا - استاندار کرمان با اشاره به بررسی طرح های 
در  اخیر  های  نشست  استان طی  اقتصادی 
تهران گفت: کارگروهی برای احیای راه ابریشم 
)سرمایه گذاری مشترک با کشور چین( با مسئولیت استانداری 
کرمان و عضویت وزرای مربوطه، نمایندگان شرکت های بزرگ 
و سفرای ایران و چین تشکیل شده که اهداف کارگروه را پیگیری 
می کنند.محمدجواد فدائی روز سه شنبه  در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: معاون اقتصادی وزارت امور خارجه، سفیر چین در 
تهران و سفیر ایران در چین، نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت، 
نماینده وزیر کشور، نماینده وزیر راه و شهرسازی و رییس مجمع 
نمایندگان و شرکت های بزرگ استان کرمان عضو این کارگروه 
هستند و این موضوع تا حصول نتیجه توسط استانداری کرمان 
دنبال می شود.وی اظهار داشت: در این نشست عاوه بر موضوع 
احیای جاده ابریشم همچنین شرکت یاس تجارت اعام آمادگی 
کرده که با کمک سرمایه گذار خارجی حدود 200 میلیون دالر برای 
احداث فاز یک پتروشیمی شهرستان بافت مشارکت کند.استاندار 
کرمان با اشاره به آمادگی شرکت یاس تجارت برای سرمایه گذاری 
در اکتشاف، استخراج و فراوری مس به صورت سرمایه گذاری 
مستقیم و یا شراکت گفت: مقرر شد سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان کرمان امکانات موجود را معرفی و برای واگذاری یا 
مشارکت، مراحل قانونی الزم را دنبال کند.پیشتر استاندار کرمان 
در نشستی با یک گروه تجاری از کشور چین در کرمان برای سرمایه 
گذاری آنها در حوزه های معادن، کشاورزی و گردشگری استان 
کرمان اعام آمادگی کرده بود.یک سرمایه گذار چینی نیز در این 
نشست که سال گذشته در محل استانداری کرمان برگزار شد، به 
فعالیت های اقتصادی در شهرستان رفسنجان و استان هرمزگان 
اشاره کرد و برای همکاری در خصوص کارخانه های تولید 200 
هزار تنی آهن اسفنجی در استان کرمان اعام آمادگی کرده بود.این 
سرمایه گذار به سرمایه گذاری خود در حوزه توزیع و تولید برق اشاره 
کرده و خواستار حمایت استانداری کرمان برای فعالیت این شرکت 

سرمایه گذاری در حوزه برق و تولید سیم های آلومینیوم شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان اعام 
کرد: اگر تا اول مهر شرایط استان به لحاظ بیماری 
کرونا زرد باشد، دانش آموزان بایستی به صورت 
یک روز در میان در مدرسه حضور داشته باشند.احمد اسکندری 
نسب مدیر کل آموزش وپرورش استان کرمان، در جلسه ستاد 
پروژه مهر با بیان ضرورت و اهمیت اجرای مطلوب پروژه مهر، 
گفت: باید با عزم جدی، مهری متفاوت رقم بزنیم تا در صورت 
بازگشایی مدارس شاهد حضور بانشاط و باطراوت دانش آموزان 
و معلمان باشیم.او اضافه شدن دو کارگروه تخصصی بهداشت 
و سامت همین طور آموزش و پرورش مجازی را به ابتکار و 
پیشنهاد دبیرخانه ستاد پروژه مهر تحسین کرد و افزود: با برنامه 
ریزی های خوبی که صورت گرفته این کارگروه های جدید در 
کنار 5 کارگروه دیگر می توانند به اجرای بهتر پروژه مهر کمک 
و ما را در دستیابی به اهداف عالیه در این مسیر یاری کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به نگرانی 
خانواده ها نسبت به سامت فرزندانشان، گفت: اگر تا اول مهر 
شرایط استان به لحاظ بیماری کرونا زرد باشد، دانش آموزان 
بایستی به صورت یک روز در میان در مدرسه حضور داشته 
باشند، به این معنی که هر روز نیمی از دانش آموزان هر کاس 
به صورت حضوری و نیمی به صورت برخط از آموزش های 
حقیقی و مجازی بهره مند می شوند.اسکندری نسب رعایت 
نکات بهداشتی را در مدارس بسیار ضروری دانست و بر نظارت 
بیشتر و دقیق تر بر روند ثبت نام دانش آموزان تاکید کرد و گفت: 
هر چه نظارت بیشتر شود تخلف کمتر می شود و در کل باید 
تاش شود اعتماد به آموزش و پرورش بیشتر شود.او با بیان این 
که هیچ وجهی به صورت دستی نباید از اولیا در مدارس دریافت 
شود، بیان داشت: سال به سال باید جایگاه دستگاه تعلیم و تربیت 
به عنوان پایگاهی اجتماعی و مورد وثوق مردم بیشتر شناخته 
شود.مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: برای اوقات 
فراغت دانش آموزان هم باید به گونه ای موثر و مطلوب در فضای 
مجازی برنامه ریزی شود چرا که آموزش از پرورش جدا نیست.
او با بیان این که کلیدی ترین کار ما در آموزش و پرورش اجرای 
پروژه مهر است، گفت: باید همه برنامه ها برنامه محور باشد، همه 
مشکات آموزش و پرورش باید در درون سیستم حل شود و باید 
بر اساس برنامه زمان بندی به گونه ای پیش رویم که اول شهریور 
دغدغه مند مدرسه تعیین تکلیف نشده ای نباشیم و شاهد مهری 

باشکوه تر باشیم.

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور از بامانع بودن ورود 
داوطلبان مبتا به کرونا به حوزه امتحانی برای شرکت در کنکور خبر 
داد.فاطمه زرین آمیزی، سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور 
اظهار کرد: ما فقط برای جلوگیری از تجمع، حوزه های امتحانی را به 
نسبت سال قبل افزایش داده ایم.او درباره نحوه حضور داوطلبان مبتا 

به کرونا در جلسه آزمون گفت: مکان مجزایی برای داوطلبانی که بیماری خاصی داشته باشد در نظر 
گرفته شده است. این داوطلبان باید گواهی از پزشک که تائید کننده بیماری باشد را داشته باشند.
سخنگوی سازمان سنجش بیان کرد: زمانی که کارت ورود به جلسه بر روی سایت قرار می گیرد این 
داوطلبان باید به باجه های رفع نقص »نماینده تام الختیار حوزه« مراجعه و یا قبل از آن با سازمان 
سنجش مکاتبه کنند.او تاکید کرد: از ورود داوطلبان مبتا به کرونا به حوزه امتحانی برای شرکت در 

کنکور جلوگیری نمی شود، فقط داوطلبان باید زودتر بیماری خود را اعام کنند.

مجوز  ورود داوطلبان کرونایی 
در کنکور صادر شد

دبیر دومین جشنواره ملی عکس از چشم دختران ببینیم 
از معرفی نفرات برتر این جشــنواره خبــر داد و گفت: 8 
نفر از اســتان های مختلف به عنوان برگزیدگان برتر این 
جشــنواره انتخاب شدند.ســاجده دهقانــی در گفتگو با 
خبرنگار خبرگزاری شبستان از رفسنجان بیان کرد: دومین 

جشنواره ملی عکس  از چشــم دختران ببینیم  در دو بخش اصلی دوربینی و موبایلی 
و دو بخش ویژه دوربینی و موبایلی برگزار شــد و در هر بخش 2 نفربه عنوان برگزیده 
معرفی شدند.دبیر دومین جشنواره ملی عکس از چشم دختران ببینیم افزود: در بخش 
اصلی دوربینی نگین محمدی فرد از اصفهان و زهره لک از تهران به ترتیب رتبه اول و 
دوم را کسب کردند و در بخش اصلی موبایلی هم سمانه شیرازی از آمل و کوثر علیزاده 

از رفسنجان به ترتیب نفرات اول و دوم این بخش انتخاب شدند.

معرفی نفرات برتر جشنواره ملی عکس
" از چشم دختران ببینیم"

در جلسـه سـتاد تنظیـم بـازار اسـتان کرمـان مصوب 
شـد 500 تـن مـرغ منجمد بـا قیمـت مصـرف کننده 
هـر کیلوگـرم 13 هـزار و 500 تومـان در تمام اسـتان 
توزیع شود.جلسـه سـتاد تنظیم بازار اسـتان کرمان به 
ریاسـت دکتر موسـوی معاون امور هماهنگـی عمرانی 

اسـتاندار کرمان و با حضور جمعی از مسـئوالن اسـتانی برگزار شـد.در این جلسـه 
اعام شـد برای تنظیم بـازار مرغ، پشـتیبانی امـور دام، 500 تن مـرغ منجمد را در 
بازار عرضه کند.قیمـت مصرف کننده هر کیلوگرم مرغ منجمد در سرتاسـر سـطح 
اسـتان 13 هـزار و 500 تومـان خواهـد بود.بنابراین مصوبـه اعام شـد فرمانداران 
عامان تحویـل گیرنـده و توزیـع مـرغ را بـه پشـتیبانی امـور دام معرفـی کنند تا 

مـرغ را تحویـل بگیرند.

مرغ منجمد با قیمت ۱۳۵۰۰ تومان در سراسر 
استان توزیع می شود

استاندار کرمان: سرمایه گذاری 
مشترک با چین احیا می شود

فعالیت مدارس مشروط
 به وضعیت کرونا در استان

خبر

آموزش
و پرورش

خبرخبرخبر

بـه نقـل از مدیـرکل صنعـت، معـدن و 
تجارت اسـتان کرمـان پـروژه ی 20 هزار 
میلیـاردی در بخـش صنعـت و معـدن در 
سـال جاری افتتـاح مـی شـود.به گزارش 
کرمان نـو بـه نقـل از خبرگذاری تسـنیم 
مهـدی حسـینی نژاد، بـا اشـاره بـه اینکه 
سـال ها اسـت کـه از سـوی مقـام معظـم 
رهبـری مباحـث اقتصـادی در نامگذاری 
سـال ها مـد نظـر قـرار گرفتـه و امسـال 
نیـز سـال جهـش تولیـد نامگذاری شـده 
اسـت اظهـار داشـت: صنعـت، معـدن و 
تجـارت اسـتان کرمـان از ابتدای امسـال 
در راسـتای تحقـق شـعار سـال و در قالب 
سیاسـت های کلـی اقتصـاد مقاومتـی 
برنامه ریـزی شـده، برنامه توسـعه ای خود 
را در هفـت محـور بـه صـورت ویـژه و در 
قالـب 49 برنامـه دنبـال می کنـد.وی بـا 
اشـاره بـه مهمتریـن برنامه هـای اسـتان 
در این راسـتا بیان کـرد: توسـعه صادرات 
و توجـه بـه فعالیت هـای دانش بنیـان از 
جملـه ایـن برنامه هـا بـرای سـال جـاری 
اسـت و از آنجـا کـه اسـتان کرمـان یـک 
استان معدنی اسـت و پتانسیل های خوبی 
در اسـتان در این حـوزه وجـود دارد ایجاد 
زیرسـاخت های صنعتی و معدنی و توسعه 
فعالیت هـای معدنـی مـورد توجـه ویـژه 
است.حسـینی نژاد بـه تولیـد بیـش از 32 
میلیون تـن کنسـتانتره، 28 میلیـون تن 
گندلـه، 13 میلیـون تـن آهـن اسـفنجی 
و 10 میلیـون تن فـوالد در اسـتان کرمان 
اشـاره کـرد و گفـت: تمامـی پروژه هـای 
اسـتان کرمـان در حـوزه فـراوری صنایع 
معدنـی یـا افتتـاح شـدند و یـا پیشـرفت 
فیزیکی بـاالی 95 درصـد دارند.مدیرکل 
صنعت، معدن و تجـارت اسـتان کرمان با 
اشـاره به اینکـه در سـال جـاری 20 هزار 
میلیـارد تومـان افتتـاح در اسـتان کرمان 
در حـوزه صنعتـی و معدنـی داریـم افزود: 
4 هـزار میلیارد تومـان از ایـن پروژه ها ماه 
قبل بـه صورت ویدئـو کنفرانـس با حضور 

رئیـس جمهـور افتتاح شـدند.

دولت بیش از ۷ هزار تُن 
گوجه کشاورزان جنوب 

کرمان را خرید
 ایرنا - مدیر سازمان تعاون روستایی 
جنوب کرمان از خرید حمایتی هفت 
هزار و 865 تُن گوجه فرنگی در هفت 

شهرستان این منطقه خبر داد.
احمد مشایخی روز سه شنبه در گفت 
یرنا اظهار داشت:  و گو با خبرنگار ا
حمایتی  خرید  میزان  بیشترین 
جیرفت  شهرستان  در  گوجه فرنگی 

انجام شد.
حمایتی  قیمت  اینکه  بیان  با  وی 
گوجه فرنگی به ازای هر کیلوگرم یکهزار 
تومان است، تصریح کرد: کارخانه های 
رب گوجه 600 تومان به کشاورزان 
تعاون  سازمان  می کنند،  پرداخت 
روستایی هم 400 تومان به عنوان یارانه 
از طرف دولت به کشاورزان پرداخت 

می کند.
مدیر سازمان تعاون روستایی جنوب 
کرمان بیان داشت: هم اکنون در حال 
خرید  وضعیت  صورت  جمع آوری 
هستیم لذا پس از جمع بندی نهایی، 

پرداخت یارانه آغاز می شود.
رب گوجه  کارخانه های  گفت:  وی 
فرنگی شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی 
تعاونی  شرکت  جیرفت،  »ویس« 
شرکت  کهنوج،  »عنبر«  کشاورزی 
صنعت«  »نیلی  کهنوج،  »ترگل«  
عنبرآباد و رب رودبار جنوب اقدام به 
خرید گوجه کشاورزان جنوب کرمان 

کردند.
مشایخی اظهار داشت: هدف از خرید 
حمایتی گوجه فرنگی در منطقه جنوب 
از  حمایت  و  دالل ها  حذف  کرمان 

کشاورزان بود.
در سال زراعی 98_99، حدود 12 
هزار هکتار از مزارع جنوب کرمان به 
کشت گوجه فرنگی اختصاص یافت.» 
45 درصد از گوجه کشور در این منطقه 

و خارج فصل تولید می شود «
جهاد  کارشناسان  برآورد  طبق 
تُن  هزار   480 امسال  کشاورزی 
گوجه فرنگی از مزارع جنوب کرمان 

برداشت شد.
طرح خرید حمایتی گوجه فرنگی در 
جنوب کرمان از 10 خردادماه آغاز و تا 

پایان این ماه ادامه داشت.
جنوب کرمان با یک میلیون نفر جمعیت 
از هفت شهرستان جیرفت، عنبرآباد، 
کهنوج، قلعه گنج، منوجان، فاریاب و 

رودبار جنوب تشکیل شده است.

چند روز پیش دکتـر ذبیح اهلل اعظمی 
نماینده مـردم جیرفـت و عنبرآباد در گزارش

مجلـس  نسـبت بـه خسـارت آفـت 
سوسـک حنایـی خرمـا کـه نخل هـای جنـوب را 
درگیـر خود کـرده کـرده اسـت، هشـدار داده بود، 
وی  گفته بـود : آفت سوسـک حنایـی خرما بخش 
زیـادی از نخلسـتان های جنـوب اسـتان را در بـر 
گرفته اسـت و اگر اقدام موثری نشـود، خسارت بار 
می شـود.دکتر ذبیـح اهلل اعظمی عضو کمیسـیون 
کشـاورزی، آب و منابـع طبیعـی مجلـس شـورای 
گفته بـود : سوسـک حنای خرمـا حدود 25 سـال 
قبل از پاکسـتان وارد سـراوان شـد. نماینده مردم 
جیرفـت و عنبرآباد در مجلس شـورای اسـامی با 
ابـراز نگرانـی از ورود مجـدد ایـن آفـت بـه کشـور 
اظهـار کـرد: متاسـفانه بعد از گذشـت چند سـال، 
مجددا سوسـک حنایی خرما وارد اسـتان سیستان 
و بلوچسـتان و بخش هایـی از اسـتان کرمان شـده 
اسـت.  اعظمی عضو کمیسـیون کشـاورزی، آب و 
منابـع طبیعـی مجلـس شـورای اسـامی دربـاره 
مبارزه بـا  این آفت گفته اسـت: قرنطینـه در بخش  
کشـاورزی حلقـه مفقـوده مبارزه بـا آفات  اسـت و 
قرنطینـه در حـوزه کشـاورزی از اهمیـت بسـیار 
زیـادی برخـوردار اسـت کـه در کشـور مـا بـه این 
موضوع مهـم توجه مناسـبی نمی شـود. اکنون هم 
بـه دلیـل واردات نخل هـای تزیینی از کشـورهای 
عربـی بـه اسـتان هرمـزگان شـاهد گسـترش 

سوسک حنایی خرما شدیم.
ورد آفت به جنوب از مسیرهای 

غیررسمی کشاورزی
 منصـور شـریف، مدیـر امـور باغبانـی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمـان در مـورد میزان 
درگیـری نخل های جنوب اسـتان با آفت سوسـک 
حنایی بـه کاغذ وطن گفـت: نخل های شهرسـتان 
منوجان دو، سـه سـال اسـت کـه درگیر سوسـک 
حنایـی خرمـا هسـتند، کـه همـکاران مدیریـت 
حفـظ نباتـات مشـغول کنتـرل ،ردیابـی و امحـا 
ایـن آفـت بـوده و هسـتند و بـه همیـن منظـور 

پسـت های قرنطینـه ای  ایجـاد کردنـد. شـریف 
یـادآور شـد: ایـن آفت حـدود 20 سـال پیـش  در 
اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان  گـزارش شـده مـا 
در جهـاد کشـاورزی از آن زمـان در جنوب اسـتان 
یک سـری پسـت قرنطینه ای ایجاد کرده و از ورود 
این آفـت و انتقـال پاجـوش جلوگیری کردیـم . به 
گفتـه شـریف این آفـت از طریـق پاجـوش درخت 
خرما منتقل می شـود.  مدیر امور باغبانی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمـان  در مـورد نحـوه 
ورود ایـن آفـت بـه جنـوب اسـتان گفـت: برخـی 
کشـاورزانی از راه هـای غیر رسـمی یـک سـری 
پاجـوش وارد منطقـه کردنـد کـه این پاجـوش ها 
آلوده بودند اما خوشـبختانه ما توانسـتیم در همان 
شهرسـتان منوجـان کنترلـش کنیـم و نگذاریـم 
آفـت وارد شـهرهای دیگـر ماننـد فاریاب،جیرفت 

یـا روبارجنـوب شـود.
 درخت خرما از بین می رود

 بـه گفتـه شـریف ایـن آفـت بـه شـکلی اسـت که 
کا درخـت خرمـا را نابـود می کنـد. وی بـا تاکید 
بر اینکـه  بـرای از بیـن بردن آفت سـم مشـخصی 
وجـود نـدارد، گفـت:  نحـو مبـارزه بـا ایـن آفـت  
این گونـه اسـت کـه کارشناسـان درختانـی را که 
آلـوده هسـتند شناسـایی  کـرده و بعـد از آزمایش 
اگـر الزم باشـد آن قسـمتی کـه آلـوده شـده را به 
وسـیله اره می برند و  آفـت را از درخـت خارج می 
کننـد و درخت را تیمـار کـرده و  بعـد از زدن قارچ 
کـش، درخـت را پانسـمان می کنند که بـه حیات 
خود ادامه دهد. شـریف گفـت:  تیمـار درختان در 
صورتـی انجـام مـی شـود کـه وضعیت درخـت در 
حدی باشـد که امکان برگشـت این درخـت وجود 
داشـته،  اگر وضعیـت حاد باشـد ،درخـت را بریده 
و می سـوزانند که آفـت بـه درختان دیگـر منتقل 
نشـود.مدیر امور باغبانی سـازمان جهاد کشاورزی 
جنوب کرمـان  در مـورد انواع آفـات  گفـت:  آفات 
کا چند دسـته هسـتند بعضـی از آفـات  قرنطینه 
ای هسـتند و بعضی  از آفات  عمومی هستند،آفات 
عمومـی مثـل ملـخ ، مبـارزه بـا آن هـا بـه عهـده 
دولـت اسـت   زیرا بـه طور مثـال بـه بیابـان ها هم 
حمله می کننـد و هیـچ کشـاورزی در بیابـان این 
ملـخ را کنتـرل نمـی کنـد، در نتیجـه  دولـت باید 

برای از بیـن بـردن آن اقدام کنـد ، نـوع دیگر مثل 
همیـن آفـت،  قرنطینـه ای اسـت، در مـورد ایـن 
آفـات قرنطینـه ای ، مـا در جهـاد  موظف هسـتیم 
که جلـوی آفـت را بگیریم و ایـن کار تنهـا  از عهده 
جهاد  کشـاورزی  بـر می آیـد و از توانایی کشـاورز 
خارج  اسـت و بایـد  بـرای انجـام ایـن کار نیازمند 

حمایـت هسـتیم.
   مبارزه با آفت سوسک حنایی  

هزینه بر است
شـریف تاکیـد کـرد:  بـرای مبـارزه بـا ایـن آفـت  
تیمار هر درختـی هزینه زیـادی  دارد  و این هزینه 
از شناسـایی تـا تیمـار یـا امحا  رقـم قابـل توجهی 
اسـت.  شـریف گفـت: مبـارزه بـا ایـن آفـت عاوه 
بـر بـار مالـی نیازمنـد تخصص هم هسـت کـه در 
بسـیاری از مواقع از عهده کشـاورز خارج است.  در 
این آفت ممکن اسـت یک درختی درگیرش شـود  
امـا هیچ عایمـی نداشـته امـا آفـت درون  درخت 
را خـورده و نابـود مـی کنـد.  مدیـر امـور باغبانـی 
سـازمان جهاد کشـاورزی جنوب کرمـان   در مورد 
اقدامـات جهـاد بـرای مبـارزه بـا سوسـک حنایی 
خرما گفـت:  ما دایـم در حال بررسـی هسـتیم که 

ببینیـم آیا افـت وارد منطقه دیگری شـده اسـت و 
برای ایـن کنترل  یـک سـری کارها هـم انجام می 
دهیم بـه طـور مثـال تلـه گـذاری  کـرده ایـم و تا 
کنون خـارج از منوجان موردی دیده نشـده اسـت 
و سـعی می کنیم  بـا  حضور پسـت هـای قرنطینه 
نگذاریـم  ایـن آفـت وارد دیگـر شهرسـتان هـای 

جنوب اسـتان شـود.
 درگیری بیش از ۳۵ هزار نخل به آفت 

سوسک حنایی
فرخـی مدیـر حفـظ نباتـات جهـاد کشـاورزی 
جنـوب اسـتان کرمـان در مـورد تعـداد درختان 
درگیـر با این آفـت در شهرسـتان منوجـان گفت:  
در شهرسـتان منوجـان ردیابـی ایـن آفـت در 
35 هـزار و 458 اصلـه نخـل انجـام شـده اسـت 
و مشـخص شـد از این تعـداد 764 درخـت آلوده 
شـده اسـت. فرخـی بـا اشـاره بـه ایـن نکتـه کـه 
جهـاد در صورت امـکان، تیمـار درختـان آلوده را 
انجـام مـی دهـد، گفـت : در شهرسـتان منوجان 
634 نخل  کـه درگیر ایـن آفت زده بودنـد، تیمار 
شـده  و 130 درخـت را کـه امـکان  تیمـار آنهـا 

وجـود نداشـت، امحـا شـدند.

نخل های منوجان اسیر سوسک حنایی
به گفته فرخی مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی جنوب، در شهرستان منوجان بیش از 700 نخل به آفت سوسک حنایی خرما آلوده شدند

  نجمه سعیدی
دبیر تحریریه

عضو  اعظمی  اهلل  ذبیح 
کمیسیون کشاورزی مجلس و گزارش

جیرفت  مردم  نماینده 
وعنبرآباد در مجلس شورای اسامی با اشاره 
به سفر اخیر وزیر جهاد کشاورزی به کرمان 
گفت: وقتی پای کشاورزی قراردادی به میان 
مثل  یعنی که بخش خصوصی  می آید 
کارخانجات در تولید دخالت و با دراختیار 
این  توسط  دامی  نهاد های  گذاشتن 

کارخانجات تولید به مرحله برداشت برسد.
او افزود: در این روش محصول روی زمین 
نمی ماند به طور مثال اخیرا شرکت های 
واسطه روسی محصوالتی مانند بادمجان، 
خیارخاردار و دیگر محصوالت جالیزی را 
سفارش می دهند و از سوی دیگر نهاده 
کشاورزی در اختیار کشاورز قرار می دهند 
و در فصل برداشت نیز محصول را مالک 

می شوند.
اعظمی با بیان اینکه متاسفانه قوانین بین 
المللی روی کشاورزی قراردادی ما موثر است 
و تغییرات ارزی برای ما مشکل ساز می شود 
اظهارداشت:خرید تضمینی برعهده دولت 
است، ولی متاسفانه چند سال اخیر کمتر 
شاهد حمایت دولت از این مسئله بودیم 
وخرید های تضمینی عما دردی از کشاورز، 

دوا نکرد.
اعظمی تصریح کرد:با توجه به اینکه کشت 
پیاز نوبرانه و کشت زمستانی را تنها در جنوب 
کرمان داریم و باید حمایت جدی شود، اکنون 
به ازای تولید هرکیلو پیاز هزار تا هزار و 100 
تومان هزینه می شود، اما وقتی دولت ورود 

می کند نرخ خرید تضمینی را 435 تومان 
تعیین می کند که این امر توهین به کشاورز 
است و این پیاز را کشاورز در زمین شخم بزند 

و رهایش کند بهتر است.
او تصریح کرد: ما در کمیسیون کشاورزی 
دنبال این هستیم که بحث خرید های 
تضمینی چه توسط بخش خصوصی و چه 

بخش دولتی را سرو سامان بدهیم.
نماینده مردم جیرفت وعنبرآباد با اشاره به 
برخی تصمیمات اخذ شده اخیر در وزارت 
جهادکشاورزی، گفت: طرح الگوی کشت 
و اهرم  اجرایی کردن آن باید توسط وزارت 
جهاد دنبال شود، ما از وزیر جهاد خواستیم 
بحث کشاورزی قرار دادی را جدی تر دنبال 

کند تا کشاورز تکلیفش را بداند.
اعظمی تاکید کرد: راه دوم این است که دست 
از سرکشاورز بردارند وبگذارند خود کشاورز 

کار را انجام دهد که مسئول ضرر وزیان وسود 
کشاورزی اش نیز خود این فرد باشد.

او بیان کرد: در حقیقت در روش دوم، کشاورز 
ترجیح می دهد محصول خود را برای سود 
بیشتر به مناطقی، چون افغانستان وعراق 
صادر کند که دولت فعا این روش را اجبارا 
محدود کرده چرا که باید جوابگوی نیاز داخل 

باشد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید 
کرد: سال قبل پیاز از 3 هزار تومان تا 13 هزار 
تومان خرید وفروش شد، ولی کسی داد وهوار 
راه نینداخت و فحش به دالل نداد، چون 

سود کردند.
او از جدیت کمیسیون کشاورزی مجلس 
برای سروسامان دادن به کشاورزی قرار 
دادی خبرداد گفت: این روش ضرر کشاورز 

را به حداقل می رساند.

 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی جنوب کرمان از 
هدف گذاری 46 برنامه برای فعالیت های فرهنگی 
سال جهش تولید در این اداره کل خبر داد.حسین 
اســحاقی روز سه شــنبه در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا برنامه های عملیاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسامی جنوب کرمان را در سال جهش تولید 46 
مورد اعام کــرد و افزود: از این تعــداد، 22 برنامه 
شاخص و 9 برنامه در سطح ملی برگزار می شود.وی 
ادامه داد: اجرای پویش ملی ســواد رسانه ای، طرح 
پژوهشی سند توسعه پایدار شرق و غرب، برگزاری 
دومین همایش ســبک زندگی ایرانی و اسامی، 
برگزاری جشنواره داستان کوتاه شهید شهسواری و 
اجرای سلسله کارگاه های طرح تربیت مربی )گفت 
و گوی فرهنگی( ازجمله برنامه های ســال جاری 
خواهد بود.اسحاقی همچنین جشنواره مد و لباس 
ایرانی و اسامی جنوب کرمان، هفته فیلم و عکس، 
جشنواره ملی 2 ساالنه خوش نویسی شهید هوشنگ 
مداحی پور و دومین جشــنواره ملی تئاتر خیابانی 
رضوی جنوب کرمان را از دیگر برنامه های ملی اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسامی جنوب کرمان طی سال 
جاری اعام کرد.وی هدف گذاری برنامه های اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسامی جنوب کرمان را در راستای 
برنامه های کان وزیر فرهنگ و ارشــاد اسامی و 
دغدغه های رهبر معظم انقاب اسامی عنوان کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســامی جنوب کرمان 
ادامه داد: این برنامه ها با نظر و مشورت کارشناسان 
تخصصی اتخاذ شده است.اســحاقی با بیان اینکه 
تمامی تمهیدات الزم برای برگــزاری هر چه بهتر 

برنامه های اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی 
جنوب کرمان اتخاذ شــده اســت، بیان داشت: 
امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا برنامه ریزی 
برای برگزاری برنامه های فرهنگی این اداره کل 
به صورت مجازی انجام شــده اســت.وی ادامه 
داد: در صورت عادی بودن شــرایط، برنامه ها به 
صورت معمول و در شرایط محدودیتی، برنامه ها 
با بهره گیری از فضای مجازی برگزار می شــود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی جنوب کرمان 
بر تــوازن فرهنگی در جامعه تاکیــد و از اجرای 
برنامه های اختصاصی هر شهرســتان بر اساس 
ظرفیت های فرهنگی، هنری و تاریخی خبر داد.

وی مصداق واقعی عدالت فرهنگی را سیاســت 
وزارت فرهنگ و ارشاد اســامی در بحث ایران 
فقط تهران نیست دانست و گفت: برقراری توازن 
فرهنگی در هفت شهرستان جنوبی استان کرمان 
به صورت ویژه در دستور کار است.اسحاقی اظهار 
داشــت: در مدیریت جدیــد اداره کل فرهنگ و 

ارشاد اسامی جنوب کرمان که از نیمه سال 95 
کار خود را آغاز کرد تاش شده تا بر اساس مدل 
توسعه فرهنگی و دغدغه های مقام معظم رهبری، 
سیاســت های فرهنگی نظام مقدس جمهوری 
اسامی و اسناد باالدســتی و برنامه های دولت و 
وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی، زیرساخت های 
فرهنگی در راستای مدل توسعه ای استان و بنا بر 
ظرفیت های موجود منطقه ایجاد شود.اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اســامی جنوب کرمان مستقل 
از مرکز اســتان، هفت شهرستان با جمعیت یک 
میلیون نفر را تحت پوشش دارد.»ویروس کرونا«، 
موسوم به »کووید 19« اواسط ماه دسامبر سال 
گذشــته )24 آذر 98( در شــهر »ووهان« واقع 
در مرکز چین گزارش شــد؛ ابتدا از این بیماری 
به عنوان ذات الریه نام برده می شد، اما کمیسیون 
ملی بهداشت چین در 30 دسامبر سال 2019 )9 
دی 98( به صورت رسمی شیوع این ویروس را در 

چین اعام کرد.

پویش ملی سواد رسانه ای در جنوب استان 
 اجرا می شود

مجلس خرید تضمینی از کشاورزان 
جنوبی را ساماندهی می کند

ــه  ــر ب ــتفاده از کپ ــت: اس ــان گف ــوب کرم ــاب جن ــدار فاری فرمان
جــای مدرســه روســتایی شــهید اشــرفی اصفهانــی صرفــا بــرای 
ــه  ــرات زلزل ــدارس از خط ــن م ــوزان ای ــان دانش آم ــظ ج حف
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــنبه در گف ــس روز سه ش ــی نیکنف بود.عل
ــر  ــی ب ــی مبن ــبکه های اجتماع ــی در ش ــار فیلم ــه انتش ــا ب ایرن
ایجــاد مدرســه کپــری در کنــار یک مدرســه فرســوده روســتای 
ــه از  ــدی ک ــی بازدی ــزود: ط ــرد و اف ــاره ک ــری اش ــگ امی پاری
روســتای پاریگ امیــری داشــتم، شــاهد غیرقابل اســتفاده بودن 
مدرســه ایــن روســتا بــه دلیــل نداشــتن اســتحکام بنــا بــودم لذا 
ــر آمــوزش  ــه مدی ــن مدرســه را ب ــی ای ــه دســتور تعطیل بافاصل
و پــرورش شهرســتان و مدیــر مدرســه بــرای حفــظ جــان 
ــه دســتور  ــن بافاصل ــه داد: همچنی ــوزان دادم.وی ادام دانش آم
ــل  ــا تکمی ــن ت ــی جایگزی ــوان محیط ــه عن ــر ب ــاخت 6 کپ س
ــادر  ــی ص ــرفی اصفهان ــهید اش ــه ش ــد مدرس ــاختمان جدی س
ــزو  ــتان ج ــن شهرس ــه ای ــان اینک ــا بی ــاب ب ــد.فرماندار فاری ش
مناطــق زلزلــه خیــز کشــور اســت، تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه 
شــرایط، دانش آمــوزان فعالیــت خــود را در کپــر آغــاز کردنــد تــا 
شــاهد بهره بــرداری از ســاختمان جدیــد مدرســه باشــیم.رییس 
شــورای آمــوزش و پــرورش شهرســتان فاریــاب تصمیــم اتخــاذ 
شــده بــرای تحصیــل دانــش آمــوزان روســتای پاریــگ امیــری 
در کپــر را موقتــی دانســت و گفــت: حفــظ جــان دانش آمــوزان 
ــن  ــد ای ــت: ســاختمان جدی ــا اســت.وی گف ــت کاری م در اولوی
ــوزش و  ــازی اداره کل آم ــط اداره نوس ــه توس ــه 6 کاس مدرس
پــروش اســتان کرمــان در حــال ســاخت بــوده کــه هــم اکنــون 
در مرحلــه شــناژ کــف ســاختمان اســت لــذا امیدواریــم هــر چه 
ــم  ــه داد: امیدواری ــود.او ادام ــل ش ــه تکمی ــن مدرس ــریع تر ای س
ــوزان  ــا دانش آم ــاده شــود ت ــن مدرســه آم هــر چــه ســریعتر ای
ــود  ــی خ ــای آموزش ــه فعالیت ه ــاوم ب ــو و مق ــاختمانی ن در س
ــاب را »  ــدارس شهرســتان فاری ــداد م ــه دهند.نیکنفــس تع ادام
101 « واحــد برشــمرد و از فرســوده و غیــر قابــل اســتفاده بودن 
21 مدرســه ایــن شهرســتان خبــر داد.وی ادامــه داد: مدرســه 6 
کاســه شــهید اشــرفی اصفهانــی یکــی از ایــن مــدارس غیرقابل 
اســتفاده بــود کــه نیازمنــد توجــه ویــژه بــرای تکمیــل هــر چــه 
ســریع تر ایــن طــرح اســت.فرماندار فاریــاب از رایزنــی بــا خیران 
ــی 13  ــران، عملیــات اجرای ــر داد و گفــت: خی مدرســه ســاز خب
مدرســه را در شهرســتان فاریــاب آغــاز کردنــد کــه هــم اکنــون 
پیشــرفت فیزیکــی ایــن طرح هــا بیــن 50 تــا 95 درصــد اســت.

ــدارس در  ــد م ــان 50 درص ــرآورد کارشناس ــق ب ــزود: طب وی اف
حــال ســاخت خیرســاز در مهرماه ســال جــاری بــه بهره بــرداری 
مــی رســد.نیکنفس از تاش هــای نماینــده ســابق پنــج 
شهرســتان جنوبــی اســتان کرمــان در مجلس شــورای اســامی 
تشــکر کــرد و گفــت: احمــد حمزه بــا توجــه به شــرایط مــدارس 
فرســوده، زمینه حضــور خیــران و مدیران نوســازی مــدارس کل 

ــاب فراهــم کــرد. ــه شهرســتان فاری کشــور را ب
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بسمه تعالی
اسناد  ثبت  14قانون  ماده  دستور  به  بنا 
واماک آگهی های تعدادی از اماک واقع 
حوزه  34و44و45کرمان  های  بخش  در 
ثبتی جیرفت منتشر شده وعملیات تحدید 

حدود آنها به شرح ذیل به عمل می آید :
از قطعه یک واقع در بخش 34کرمان

پاک 60فرعی از6-اصلی اقای عوض پور 
عارفی در ششدانگ یک قطعه باغ مشهور 
مساحت  به  قلندر  محمد حسین  باغ  به 
تقریبی  2720 متر مربع واقع در اراضی 

گروه جبالبارز جیرفت .
آقای عوض  از 6-اصلی  پاک 100فرعی 
پور عارفی در ششدانگ یک قطعه باغچه 
اباد مساحت تقریبی  موسوم به به عارف 
گروه  اراضی  در  واقع  مربع  متر   2500

جبالبارز جیرفت .
از ساعت 8 صبح مورخ 99/05/05در محل 

وقوع ملک شروع وعمل خواهد آمد 
پاک 5فرعی از 52-اصلی آقای غامرضا 
امیری دوماری در ششدانگ یک قطعه باغ 
وزمین چهار کره به واقع در اراضی دومار 

جبالبارز جیرفت .
پاک 47فرعی از 52-اصلی آقای غامرضا 
امیری دوماری ششدانگ باغ ماها واقع در 

اراضی دومار جبالبارز جیرفت .
از ساعت 8 صبح مورخ 99/05/06در محل 

وقوع ملک شروع وبه عمل خواهد آمد
از قطعه 5 واقع در بخش 34کرمان

پاک 152فرعی از 535-اصلی آقای قنبر 
علی برخوری مهنی درششدانگ خانه  به 
اراضی  در  واقع  مربع   مساحت 840متر 

سربیژن ساردوئیه جیرفت . 
آقای  اصلی   -535 از  153فرعی  پاک 
خانه   ششدانگ  منی  برخوری  علی  قنبر 
به مساحت 720متر مربع  واقع در اراضی 

سربیژن ساردوئیه جیرفت .

از ساعت 8 صبح مورخ 99/05/7در محل 
وقوع ملک شروع وبه عمل خواهد آمد 

خانم  اصلی   -558 از  فرعی  پاک18 
ملکه بهزاد پورششدانگ خانه به مساحت 
734/54متر مربع واقع در اراضی پل پیران  

ساردوئیه جیرفت  
از ساعت 8 صبح مورخ 99/05/08در محل 

وقوع ملک شروع وبه عمل خواهد آمد 
از قطعه 6واقع در بخش 34 کرمان

حسین  آقای  ورثه  اصلی   -942 پاک 
جالی ششدانگ مزرعه چنار اب برده واقع 

در اراضی دلفارد جیرفت 
از ساعت 8 صبح مورخ 99/05/11در محل 

وقوع ملک شروع وبه عمل خواهد آمد 
از قطعه دوواقع در بخش 45 کرمان

پاک 1162 فرعی از 549- اصلی خانم 
فاطمه بیکران ششدانگ خانه به مساحت 
کلرود  دراراضی  واقع  مربع  544/44متر 

جیرفت 
از ساعت 8 صبح مورخ 99/05/12در محل 

وقوع ملک شروع وبه عمل خواهد آمد 
لذا به مالکین مجاور رقبه مزبور اخطار می 
گردد که در موعد مقرر در این اعان به 
محل وقوع ملک حاضر ودر صورت عدم 
با  تحدیدی  عملیات  مجاورین  مراجعه 
بر  کسی  چنانچه  انجام  مالک  معرفی 
حدود وحقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته 
باشد برطبق ماده 20قانون ثبت حداکثر 
ظرف مدت 30روز پس از تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به 
این اداره اعام وجهت تقدیم دادخواست 
به مرجع ذیصاح قضایی مراجعه نمایند 
بدیهی است پس از گذشت مهلت یاد شده 
هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود .تاریخ 

انتشار:99/04/11
جواد فاریابی -رئیس اداره ثبت اسناد 
وامالک شهرستان جیرفت.م الف ۱۱6

آگهی تحدید حدود عمومی سال 1399حوزه ثبتی جیرفت
اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهداد   
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
ماده3  موضوع  رسمی-آگهی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 
قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره139960319005000052 
تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  مورخ 1399/02/16هیات 
ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهداد  ملک  ثبت  حوزه 
امیر حمله ور فرزند علی بشماره شناسنامه 69930صادره از مشهد در 
و  مفروز  1592فرعی  1050مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ 
مجزی ار 666فرعی از 47- اصلی واقع در بخش 26 کرمان به آدرس 
سیرچ خیابان انقالب خریداری از مالک رسمی آقای ابوتراب مظفری  
محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
سند  به صدور  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می  15روزآگهی 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد 

. م الف 342
 تاریخ انتشار نوبت اول: 99/3/27 -تاریخ انتشارنوبت دوم :99/4/11

ابراهیم سیدی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
ساختمان های فاقد سند رسمی

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  اگهی 
رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  هیات   13996031900۸000446 شماره 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  زرند  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
سیدمهدی هاشمی زاده زرندی فرزند سیداکبر  به شماره شناسنامه 331 
در یک باب خانه به مساحت 537/70مترمربع از پالک 7570 اصلی واقع 
آقای  رسمی  مالک  از  5 خریداری  خیابان شهید صدوقی کوچه  زرند  در 
اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  زرندی  پور  مهدوی  سیدشجاع 
آگهی می شود در صورتی که  15روز  فاصله  به  نوبت  دو  در  عموم مراتب 
باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص 
می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 60
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/4/11

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  99/4/25
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک 

کشور   
بدینوسیله به خانم زهره علیزاده 
بنستانی فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 
ملی 309147۸051 ساکن  و شماره   6499
غذایی  مواد  آزاد جنب  دانشگاه  جاده  زرند 
پرونده  با  رابطه  در  شود  می  اخطار  دانیال 
سهم  از ششدانگ  دانگ  یک  فوق،  کالسه 
االرث شما در پالک ثبتی پالک 675 فرعی 
اصلی بخش 13 کرمان، متعلق  از 2431- 
به مرحوم غالمرضا علیزاده بنستانی در قبال 
زهرا  خانم  363/532/275مهریه  مبلغ 
دولتی  بانضمام حقوق  آبادی  یزدان  ایزدی 
و یک عشر اضافه بازداشت گردیده، لذا طبق 
بشما  مراتب  اجرای  نامه  آئین   ۸7 ماده 
اخطار می شود، ضمنا هر گونه نقل انتقالی 
از طرف شما نسبت بمورد بازداشت ممنوع 
است و ترتیب اثر داده نمی شود. م الف 5۸

حسین توحیدی نیا
مدیر واحد اجرای اسناد رسمی زرند

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

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
ساختمان های فاقد سند رسمی

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  اگهی 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  13996031900۸00041۸ هیات دوم موضوع 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای واحد صدرالدینی 
بهاءآبادی فرزند علی به شماره شناسنامه 30۸01029۸3 در یک باب خانه 
به مساحت 353/75 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 6 فرعی از 
مالک  از  خریداری   30 خلیلی کوچه  خیابان  زرند  در  واقع  اصلی   23۸9
رسمی آقای حسین جعفرزاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
توانند  باشند می  اعتراضی داشته  به صدور سند مالکیت متقاضی  نسبت 
از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند   

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
ساختمان های فاقد سند رسمی

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  اگهی 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  13996031900۸00040۸ هیات دوم موضوع 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین نخعی 
محمدآبادی فرزند حسن به شماره شناسنامه 69 صادره از زرند در یک باب 
خانه به مساحت 322/51 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی 
از 5051 اصلی واقع در زرند روستای محمدآباد خریداری از مالک رسمی 
خانم بلقیس ضیاءابراهیمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
توانند  باشند می  اعتراضی داشته  به صدور سند مالکیت متقاضی  نسبت 
از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
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آگهی مفقودی
 پروانه بهره برداری

ــرداری  ــه بهــره ب ــه ایــن کــه پروان نظــر ب
ــه  ــیرجان ب ــر س ــت توانی ــدن دولومی مع
ــورخ 13۸5/7/15  ــماره 10/151315 م ش
ــای  ــام اق ــایی 196151 بن ــد شناس ــا ک ب
ــت  ــده اس ــود گردی ــت مفق ــان نعم لقم
لــذا بدینوســیله باطــالع مــی رســاند 
کلیــه مفــاد پروانــه مزبــور از درجــه 
ــرداری  ــره ب ــه به ــاقط و پروان ــار س اعتب
مذکــور هیچگونــه ارزش و اعتبــار قانونــی 

ــدارد. ن

آگهی تجدید مناقصه
شهرداری ماهان باستناد مجوز شورای محترم اسالمی شهر ماهان به شماره صورتجلسه 6 

مورخ 99/2/29درنظر دارد پروژه خرید و پخش آسفالت و بخش قیر msمعابر 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:
ریال  میلیارد  شصت  مبلغ  اعتبار  برآورد   -  
)60/000/000/000 ریال( و سپرده شرکت در 
مناقصه مبلغ سه میلیارد ریال) 3/000/000/000ریال( 
میباشد.)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 99/04/14 لغایت 

99/4/26 در ساعات اداری.
- مهلت تحویل پیشنهادات تا آخر وقت اداری 99/4/28.

-محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات واحد امور مالی 
شهرداری ماهان میباشد. 

-بازگشایی پاکات مناقصه مورخ 99/4/29در محل 
دفتر شهرداری . 

درصورتیکه نفرات اول تا سوم شرکت کننده از انجام 
معامله خودداری نمایند سپرده شرکت در مناقصه آنان 

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

- سایر اطاعات و جزییات مربوط به پیمان در اسناد 
مناقصه مندرج می باشد. 

- هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه میباشد.

عبدالمهدی رنجبر-شهردار ماهان

مجید پویان 
معاونت امور معادن و صنایع معدنی

نوبت دوم

نوبت اول 



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: 091314۸۸6۸4     432136۸4-۸5- 034
تلفنخانه کرمان: 034-324۸7477

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 . 
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پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

سامانه ی پیامکی: 10003432117834  نمابر: 021-89776547

 رمان قمارباز
"قمار باز )The Gambler(" یکی از آثار جذاب و 
درعین حال ممتاز داستایوسکی و ادبیات روس به شمار 
می رود. داستایوسکی این رمان را در شرایطی خاص در 
سن 45 سالگی و در مدت زمانی کوتاه )حدود 26 روز( 
نوشته است؛ اما خاقیت بی پایان و هنرمندانه او در این 
مدت اندک به خلق اثری جاودان انجامیده است.راوی 
رمان قمارباز، آلکسی ایوانویچ، معلم جوان سرخانه فرزندان 
یک ژنرال است که با آن ها زندگی می کند. ژنرال هر وقت به 
خارج از کشور سفر می کند در شهری با عنوان رولتن بورگ 
اقامت می کند.ماجرا از آنجا آغاز می شود که شخصیت های 
رمان در انتظار رسیدن خبر مرگ پیره زنی هستند که قرار 
است میراثش به ژنرال برسد. ژنرال با این ثروت می خواهد 
دل زنی فرانسوی بنام مادام بانش را به دست آورد.راوی 
در طول این اقامت ها در دام عشق پولینا، خواهرزن ژنرال، 
می افتد. زنی بوالهوس که به آلکسی مقداری پول قرض داده 
و او را سر میز قمار می فرستد. برد های اولیه کام آلکسی را 
شیرین می کند اما اندک زمانی بعد باخت ها و تلخ کامی ها از 
راه می رسند.داستایوسکی در قمارباز به جنون سیری ناپذیر 
انسان برای دست یابی به منافع مادی زندگی پرداخته و 
همچون اغلب آثارش با زبردستی شخصیت های چند بعدی 
داستانش را به لحاظ روان شناختی کالبدشکافی می کند. او 
به شکلی تأثیرگذار احساسات متغیر یک قمارباز را در لحظات 
بردوباخت ترسیم می کند.زندگی در نظر داستایوفسکی 
همچون یک بازی قمار است که انسان در آن هست تا فقط 
انتخاب کنی و گردانه را بچرخانی، و اینکه »این انتخاب آیا 
موفقیت و پیروزی دربردارد یا خیر؟« چیزی فرای دستان 

قدرت بشریت است.

فیلم بید مجنون
یوسف )پرویـــــز پرستویی(: از وقتــــی تصمیم گرفتم دیگه نبینم خیلی 

چیزا دیدم …

دیالوگ
تردید/ عنوان فیلمی سینمایی به کارگردانی واروژ کریم مسیحی محصول سال 
1387 ایران است. این فیلم جایزه سیمرغ بلورین بهترین فیلم بیست و هفتمین 

جشنواره فیلم فجر را به دست آورد.

فیلم
مدرسه حیاتی/ سومین مدرسه داخل بازار است.سردر آن کاشی کاری است و 
دو صحن و حجره های آن یادآور معماری عصر قاجاریه است و از مدارس بزرگ و 

تاریخی کرمان به شمار می رود.

جاذبه

وقتی که برگ ها عامت را روی خاک 
های دیوار غربال می کردم

گفتی بیا مرا ببر
من پا نداشتم

عکس: یاسر خدیشی
فرماندار جیرفت در راستای مقابله با کرونا اعالم کرد:

مبتالیان بی توجه به هشدارهای بهداشتی 
به مراجع قضایی معرفی می شوند

ــش 14  ــز از افزای ــت نی ــوم پزشــکی جیرف ــس دانشــگاه عل ــکارم ریی ــر م ــر اصغ دکت
ــوب  ــتان های جن ــی در بیمارس ــاران کرونای ــرای بیم ــژه ب ــای وی ــت مراقبت ه تخ
ــه بیمــاران کرونایــی،  کرمــان خبــر داد و افــزود: در راســتای خدمات رســانی بهتــر ب
ــاده  ــت آم ــی )ره( جیرف ــام خمین ــتان ام ــه بیمارس ــماره س ــش » I C U« ش بخ
و بــه زودی وارد فــاز خدمات رســانی می شــود.وی مبــارزه بــا کرونــا را نیازمنــد 
ــد  ــروس کووی ــه وی ــان ب ــداد مبتای ــش تع ــت: افزای ــت و گف ــردم دانس ــارکت م مش
ــه پروتکل هــای بهداشــتی اســت.رییس دانشــگاه علــوم  19 نتیجــه توجــه نکــردن ب
ــه و اســتفاده  ــای بهداشــتی توصی ــت پروتکل ه ــه رعای ــردم را ب ــت م پزشــکی جیرف
ــت  ــت ها و رعای ــداوم دس ــتن م ــیده، شس ــای سرپوش ــک در فضاه ــاری از ماس اجب
ــرد. ــوان ک ــروس عن ــیوع وی ــگیری از ش ــم پیش ــوارد مه ــی را از م ــه اجتماع فاصل

ابــوذر عطاپــور وزیــری رییــس شــورای تامیــن جیرفــت هــم از ممنوعیــت فعالیــت 
ــا خبــر داد.  تاالرهــای ایــن شهرســتان بــه علــت افزایــش تعــداد مبتایــان بــه کرون
ــن  ــردم در ای ــتار مشــارکت م ــد و خواس ــتی تاکی ــای بهداش ــت پروتکل ه ــر رعای او ب
ــار  ــرد و اظه ــد ک ــتی در ادارات تاکی ــای بهداش ــزوم مراقبت ه ــر ل ــد.وی ب ــه ش زمین
ــی  ــه خلل ــی ک ــه در صورت ــس مجموع ــد ریی ــا صاح دی داشــت: ادارات شهرســتان ب
ــای  ــوم نیروه ــا یک س ــد ب ــود، می توانن ــاد نش ــردم ایج ــه م ــانی ب ــات رس در خدم
خــود فعالیــت کنند.فرمانــدار جیرفــت بــه مصوبــات ســتاد کرونــای ایــن شهرســتان 
اشــاره کــرد و گفــت: در صورتــی کــه نتیجــه آزمایــش اشــخاصی مثبــت اعــام شــود 
ــه هشــدارهای بهداشــتی در مکان هــای عمومــی حضــور  ــدون توجــه ب ــراد ب و آن اف
یابنــد بــه مراجــع قضایــی معرفــی و طبــق قانــون بــا آن هــا برخــورد می شــود.عطاپور 
وزیــری از معرفــی ادارات متخلــف بــه تخلفــات اداری خبــر داد و گفــت: اداراتــی کــه 
طبــق گــزارش مرکــز بهداشــت، ســه مرتبــه اخطــار دریافــت کــرده ولــی همچنــان 
ــدام علیــه ســامت عمومــی  ــه دلیــل اق پروتکل هــای بهداشــتی را رعایــت نکننــد ب

ــوند. ــی می ش ــات اداری معرف ــه تخلف ب

عکس نوشت کافه کتاب

کنسرت گیاهان در بارسلونا برگزار شد.
Khabaronlinee از صفحه

آنفوالنزا خوکی به انسان هم سرایت می کند.
isna.news از صفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

طـــرح فـــوالد بافـــت یکـــی  فوالد
ــه  بافت ــای هفتگانـ از پروژه هـ

کشـــوری فـــوالد مـــی 
ـــی آن در  ـــات اجرای ـــه عملی ـــد ک باش
ـــاد  ـــی و ایج ـــت زدای ـــت محرومی جه
اشـــتغال در شهرســـتان بافـــت 
ـــد  ـــت تولی ـــا ظرفی ـــان ب ـــتان کرم اس
۸00 هـــزار تـــن آهـــن اســـفنجی 
ـــه  ـــال  139۸ ب ـــاه  س ـــن م درفروردی

بهره برداری رسید .
یـــن  ا ری  یه گذا ســـرما حجـــم 
ـــط  ـــال توس ـــروژه 4،156 میلیاردری پ

ـــع و معـــادن  شـــرکت گســـترش صنای
ـــت  ـــگ صنع ـــوان هلدین ـــان به عن ماه
و معـــدن در گـــروه مالـــی گردشـــگری 
بـــا میـــزان اشـــتغال زایی 250 نفـــر 
ــر  ــتقیم و 2000 نفـ ــکل مسـ ــه شـ بـ
ز نخســـت  غیرمســـتقیم در فـــا
ـــن آوری  ـــا ف ـــه ب ـــن کارخان ـــت. ای اس
روش   بـــه  مســـتقیم  ء  حیـــا ا
PERED و خـــوراک ایـــن مجتمـــع 
 ) Pellet( گندلـــه اکســـید آهـــن
ــفنجی )  ــن اسـ ــول آن آهـ و محصـ

DRI(   میباشـــد.

ول  زا فـــا فتتـــاح  ا با همزمـــان 
ـــروژه  ـــن پ ـــاز 2 ای ـــرح ف ـــگ  ط ،گلن
هـــم از محـــل منابـــع فاینانـــس 
چیـــن و بـــر اســـاس مصوبـــه 
شـــورای اقتصـــاد  بـــا حضـــور 
ــر  ــور ، وزیـ ــرم جمهـ ــس محتـ رئیـ
کرمـــان  ر  ندا اســـتا و  صمـــت 
ــد  ــن زده شـ ــه زمیـ ــال 9۸ بـ درسـ
. ایـــن طـــرح زیـــر نظـــر ســـازمان 
توســـعه و نوســـازی معـــادن و 
ــم  ــران باحجـ ــی ایـ ــع معدنـ صنایـ
میلیـــون   250 ری  یه گذا ســـرما
یـــورو وایجـــاد  واحدهـــای تولیـــد  
ــه و  ــن گندلـ ــون تـ ــم میلیـ دوو نیـ
۸00هـــزار تـــن آهـــن اســـفنجی  
در 6 مـــاه دوم ســـال 1401 بـــا 
ــه  ــر بـ ــرای 500 نفـ ــتغالزایی بـ اشـ
صـــورت مســـتقیم و پنـــج هـــزار 
ــتقیم  ــر مسـ ــورت غیـ ــه صـ ــر بـ نفـ
ــید. ــرداری خواهدرسـ ــره بـ ــه بهـ بـ

شـــرکت احیـــا اســـتیل فـــوالد 
یکـــی  ن  تـــوا مـــی  را  فـــت  با
در  شـــرکتها  نمندتریـــن  ا تو ز  ا
زمینـــه تولیـــد آهـــن اســـفنجی 
درکشـــور  بـــه شـــمار آورد .ایـــن 
شـــرکت  باتوجـــه بـــه هجمـــه 
بـــاالی تحریمـــات خصمانـــه علیـــه 
ــوالد  ــًا فـ ــران خصوصـ ــاد ایـ اقتصـ
درســـال رونـــق تولیـــد و دراولیـــن 
ســـال تولیـــد موفـــق بـــه ثبـــت 

ــن  ــن  آهـ ــد70246 تـ ــورد تولیـ رکـ
ــارات  ــن افتخـ ــد وایـ ــفنجی شـ اسـ
درســـال جهـــش تولیـــد ادامـــه 
داشـــت ودر فروردیـــن مـــاه ســـال 
ــم  ــام معظـ ــط مقـ ــه توسـ 1399 کـ
ــش  ــال جهـ ــام سـ ــه نـ ــری بـ رهبـ
ــود  ــده بـ ــذاری شـ ــام گـ ــد نـ تولیـ
ـــزو  ـــه ای ـــب گواهینام ـــه کس ـــق ب موف
9001 مدیریـــت کیفیـــت شـــده 

ـــاه  ـــان راه نبودودرخردادم ـــن پای وای
ـــتن  ـــه شکس ـــق ب ـــاری موف ـــال ج س
مجـــدد رکـــورد تولیـــد باحجـــم 
75224 تـــن گردیـــد ایـــن نیـــز 
ــرکت  ــن شـ ــارات ایـ ــان افتخـ پایـ

نخواهـــد بـــود ....
ــاء  ــرکت احیـ ــای شـ ــت هـ موفقیـ
اســـتیل فـــوالد بافـــت مرهـــون 
تـــالش وکوشـــش وهمـــت واالی 

نیروهـــای متعهـــد ومتخصـــص 
ودلســـوز درســـایه تدبیـــر ورســـالت 
وهمفکـــری وفضـــای همدلـــی 
وهمراهـــی مدیـــران ، معاونیـــن 
ـــرم  ـــای محت ـــوص اعض ـــی الخص عل

ــد . ــی باشـ ــره مـ ــت مدیـ هیئـ
یـــن کـــه  ا بـــه  توجـــه  بـــا   
بـــر  را  ، فـــت  با نهای  شهرســـتا
کمتـــر  منطقـــه  در  رزوئیـــه  ا ،

ــع  ــان واقـ ــتان کرمـ ــوردار اسـ برخـ
ـــه  ـــن کارخان ـــرای ای ـــت اج ـــده اس ش
یکـــی از بـــزرگ تریـــن موهبـــت 
ــردم  ــن مـ ــرای ایـ ــی بـ ــای الهـ هـ
و بزرگتریـــن مجموعـــه  صنعتـــی 
ــه  ــوب کـ ــتانها محسـ ــن شهرسـ ایـ
ـــگ  ـــی وفرهن ـــران ، آبادان ـــبب عم س
و اشـــتغالزایی در ایـــن منطقـــه 

شـــده اســـت .
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