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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1399 تیــر   31 سه شــنبه         784 پیاپــی  شــماره  چهــارم           ســال 

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

وضعیت قرمز کرونا در استان 
تا چند هفته آینده تغییر نمی کند
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راه آهن  بم _جیرفت روی هوا
* نبود اعتبار، طرح راه آهن  بم _جیرفت را شروع نشده، متوقف کرد

 *  اجرای پروژه راه آهن  بم _جیرفت به شرکت ساخت و توسعه وزارت راه سپرده شده است
*  ارجونی مدیر کل راه آهن استان: برآورد اولیه اعتبار مورد نیاز طرح راه آهن بم_ جیرفت، 3 هزار میلیارد تومان است

کارخانه آهک قلعه گنج 
در انتظار انشعاب گاز

رکورد قربانی های کرونا در استان 
شکسته شد

 15 فوت در یک روز

بازار تاریخی 
»قلعه محمود« کرمان 

حال و روز خوشی ندارد
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 نظارت بر بازار کرمان 
تشدید می شود

رییس صمت استان:

لغو تفاهم نامه 
معین  اقتصادی 

رودبارجنوب

سازمان  رییس 
صنعــت، معدن 

و تجارت اســتان کرمان گفــت: ۹ تیم بر 
اساس شــرایط موجود با همکاری بسیج، 
اتاق اصناف، تعزیــرات حکومتی و دیگر 
دســتگاه های دخیل در تنظیم بــازار، با 
یک برنامه ریزی اصولــی ظرف مدت ۱۵ 
روز آینده برای تقویت و تشــدید نظارت 
بر بازار در کرمان فعال می شــوند.مهدی 
حســینی نژاد افزود: این تیم ها متخلفان 
اقتصادی را از دیگر مــوارد جدا می کند 
که در ارسال پرونده به تعزیرات حکومتی 

اجحافی در حق کسی نشود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان 
کرمان: بازار تاریخی قلعه محمود 

وضعیت خوبی ندارد و امیدواریم بازار تا پایان ســال به 
بهره برداری برسد

صفحه2 را 
بخوانید

صفحه1 را 
بخوانید
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شرق استان نفس نداردشرق استان نفس ندارد
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مروجـی رئیـس سـازمان صنعـت، معـدن و 
تجـارت جنـوب اسـتان عـدم تامیـن انشـعاب 

گاز را مشـکل اصلـی تاخیر در بهـره بـرداری کارخانه آهـک قلعه گنج 
بیـان کـرده و گفت: بـا قـول شـرگت گاز تا ۶ مـاه آینـده ایـن کارخانه 
بـه بهـره بـرداری مـی رسـد.بر اسـاس اطالعـات موجـود مصوبـه این 
پروژه در ابتدای سـال ۹۶ برای شـرکت معدنـی دماوند از سـتاد برنامه 
بنیـاد اخـذ و اول مرداد سـال ۹۶ بـا تملک زمیـن عملیـات اجرایی آن 

آغاز شـد.

آخرین آمار مبتالیان کرونا در استان کرمان منتشر 
شد. بر اساس اعالم دانشگاه علوم پزشکی کرمان در ۲۴ 

ساعت گذشته از میان بیماران شناسایی شده که به کرونا مبتال شده اند، ۹۲ نفر 
در سطح استان در بیمارستان بستری شدند. همچنین تعداد فوتی های قطعی 
ابتال به کووید ۱۹ در ۲۴ ساعت گذشته، ۱۵ مورد) ۸ موردمربوط به دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان و ۷ مورد دانشگاه علوم پزشکی جیرفت( بوده است و مجموع 

جانباختگان ابتالی قطعی به کووید ۱۹ از ابتدا تا کنون  3۲۵  رسیده است.

صفحه3 را 
بخوانید صفحه 1 را 

بخوانید

پروژه هاي راه سازي 
شهرستان هاي بافت، 
رابر و ارزوئیه درحال 

انجام است

شهردار منطقه سه شهر کرمان:
 بوستان 5000 

مترمربعی »معلم« آماده 
بهره برداری است

رکورد قربانی های کرونا در استان شکسته شد
 15 فوت در یک روز

وعده توزیع داروی رمدسیویر در استان

افزایش ابتالی کودکان به کرونا

بازار تاریخی »قلعه محمود« کرمان حال و روز خوشی ندارد

دستگیری 5 حفار غیرمجاز اشیا عتیقه در بخش شهداد
سرپرست فرماندهی یگان حفاظت میراث فرهنگی کرمان:

بـه گـزارش اداره ارتباطات واطـالع رسـاني اداره 
کل راه وشهرسـازي اسـتان کرمـان، مهنـدس 
حاجي زاده مدیرکل در سـفر یکروزه خود بهمراه 
محمـدي نماینـده مـردم شـریف بافـت، رابـر و 
ارزوئیه وتني چند از مهندسـین و کارشناسـان از 
پروژه هاي قطعه سـوم محـور بافت کرمـان ) حد 
فاصل کیسـکان - بافت (  به طـول ۲۶ کیلومتر با 
اعتبـار ۸0 میلیارد کـه ۲0 کیلومتـر آن انجام و ۶ 
کیلومتر درحـال انجام، پروژه محـور ارزوئیه بافت 
بطول ۶کیلومتـر و۵00 متر با اعتبـار ۱۵ میلیارد 
تومان وهمچنین ساختمان اداره راه و شهرسازي 

شهرسـتان  ارزوئیـه نیز بازدیـد کردند 
شـایان ذکر اسـت  محمدي نماینده مردم شریف 
بافـت، ارزوئیـه و رابـر درحاشـیه ایـن بازدیـد ها 
از پیگیـري  تخصیـص اعتبـارات الزم خبـر داد 
وخواسـتار تسـریع در رونـد تکمیـل پـروژه هاي 

مذکور شـد.

شـهردار منطقـه سـه شـهر کرمـان از پایـان 
بوسـتان  زیباسـازی  و  تجهیـز  بهسـازی، 
»معلـم« در ابتـدای خیابـان شـهید مصطفـی 

خمینـی )مجـاور پـل ۹ دی( خبـر داد.
بـه گـزارش کرمان آنالیـن، رامیـن امیرمـداح 
»معلـم«  بوسـتان  بهسـازی  در  گفـت: 
بـه مسـاحت ۵000 مترمربـع، پیاده روهـا 
سـنگ فرش، جدول هـای جدیـد نصـب و 
دو آب نمـای جدیـد سـنگی بـا طراحـی زیبـا 

اجـرا شـد.
وی بـه نصـب پایه چـراغ و اجـرای روشـنایی 
و نصـب بـرج نـور، مجموعـه بـازی کـودکان، 
مبلمان پارکی و وسـایل تندرسـتی در بوستان 
»معلم« اشـاره کـرد و گفـت: در این بوسـتان، 
سـرویس بهداشـتی، آالچیق، ایسـتگاه شـارژ 
موبایل، میـز تندیـس و فضای سـبز جدید نیز 

اجرا شـده اسـت.
شـهردار منطقه سـه با بیـان این که اوایـل ماه 
جاری، میدان »رسـالت« و بوسـتان »سـراج« 
در ایـن منطقه بـه بهره بـرداری رسـید، گفت: 
عـالوه بـر بوسـتان »معلـم«، بوسـتان های 
»خبرنـگار«، »شـهریار« و »آفتـاب« نیـز تـا 

دومـاه آینـده بـه بهره بـرداری می رسـد.

آخرین آمار مبتالیان کرونا در استان 
کرمان منتشر شد. بر اساس اعالم دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان در ۲۴ ساعت گذشته 
از میان بیماران شناسایی شده که به 
کرونا مبتال شده اند، ۹۲ نفر در سطح 
استان در بیمارستان بستری شدند.که 
بر اساس شهرستان های زیر مجموعه 
علوم پزشکی های مختلف به شرح زیر می 
باشند:حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان: 
3۹ نفر،حوزه دانشگاه علوم پزشکی 
رفسنجان : ۷ نفر،حوزه دانشگاه علوم 
پزشکی جیرفت: 3۲ نفر،حوزه دانشگاه 
علوم پزشکی بم: ۶ نفر،حوزه دانشکده 

علوم پزشکی سیرجان: ۸ نفر.تعداد موارد 
بستری قطعی مبتال به کرونا هم اکنون 
در بیمارستان های استان کرمان  3۶۴ 
نفر است وتعداد کل موارد بستری دارای 
تست مثبت کرونا در استان کرمان از ابتدا 
تاکنون به 3۲۲۷ رسید. همچنین تعداد 
فوتی های قطعی ابتال به کووید ۱۹ در ۲۴ 
ساعت گذشته، ۱۵ مورد) ۸ موردمربوط 
به دانشگاه علوم پزشکی کرمان و ۷ مورد 
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت( بوده است 
و مجموع جانباختگان ابتالی قطعی به 
کووید ۱۹ از ابتدا تا کنون  3۲۵  رسیده 

است.

معاون غذا و دارو کرمان گفت:  داروی 
فاویپیراویر برای بیماران کرونایی در 
استان کرمان توزیع شده و کمبود نیست.

داروی  هنوز  افزود:  محمد حسیبی 
رمدسیویر را که دیگر داروی مورد نیاز 
بیماران کرونایی است دریافت نکرده ایم.

او در گفت وگو با »کرمان نو« اضافه کرد: 

دانشگاه علوم پزشکی کرمان این دارو را 
درخواست داده و طی یکی دو روز آینده 

می رسد.
حسیبی در خصوص تاثیر گذاری این 
دارو گفت: این دارو توصیه رسمی وزارت 
بهداشت است و ما موظف به تامین این 

دارو برای بیماران استان هستیم.

معـاون درمـان وزارت بهداشـت از رونـد 
افزایشـی شـیوع کرونـا ویـروس خبـر داد و 
گفت: »متاسـفانه مردم در برخی از اسـتان ها 
رعایـت  را  بهداشـتی  دسـتورالعمل های 
نمی کننـد و تـا زمانـی کـه ایـن رفتـار مردم 
ادامـه داشـته باشـد نمی توانیـم پیش بینـی 
از روند شـیوع ویـروس ارائه دهیم.بـه گزارش 
بـه نقـل از ایسـنا ، دکتـر جان بابایـی در 
حاشـیه ی اجـالس روسـای دانشـگاه های 
علـوم پزشـکی که امـروز بـه صـورت مجازی 
در وزارت بهداشـت برگـزار شـد، در جمـع 
خبرنـگاران از رونـد افزایـش شـیوع کرونـا 
ویـروس در اسـتان های خراسـان رضـوی، 

مازندران و فارس خبر داد و گفت: »متاسـفانه 
مـا نمی دانیـم پیـک شـیوع ویـروس در ایـن 
اسـتان ها چـه زمانـی تمـام می شـود و ایـن 
بسـته بـه رفتارهـای مـردم دارد کـه چقـدر 
بتوانند با رعایت دسـتورالعمل های بهداشتی 
چرخه ی انتقـال را به حداقل برسـاندند«.وی 
ادامـه داد: »متاسـفانه مـا مالحظـه می کنیم 
در برخی اسـتان ها مـردم دسـتورالعمل های 
بهداشـتی را رعایـت نمی کننـد، مثـال حتـی 
ماسـک نمی زننـد و یـا ایـن کـه در سـایر 
اسـتان ها هـم کمتـر از ۵0 درصـد مـردم از 
ماسـک اسـتفاده می کنند و یا حتی متاسفانه 
مراسـم های خـود را نیـز برگـزار می کننـد. 

بنابرایـن در ایـن شـرایط مـا نمی توانیـم 
پیش بینی از ادامـه روند افزایش شـیوع کرونا 
داشـته باشـیم. بنابراین همه چیز بسـتگی به 
رفتارهـای مـردم دارد.معـاون درمـان وزارت 
بهداشـت با تاکیـد بر این کـه مشـکلی از نظر 
تعداد تخت هـای بیمارسـتانی برای بسـتری 
افراد مبتـال بـه کوویـد ۱۹ نداریم، گفـت: در 
تمامـی اسـتان ها ظرفیـت بسـتری وجـود 
دارد، امـا باید تاکیـد کرد به هر حـال ظرفیت 
تخـت نیـز می توانـد محـدود باشـد و مـردم 
بایـد مراعـات کننـد تـا بتوانیـم بـا اسـتفاده 
از همیـن تخت هـای موجـود و تجربـه کـه 
همـکاران مـا در مدیریـت ایـن ویـروس پیدا 
کردنـد، وضعیـت موجـود را مدیریـت کنیم.

وی گفـت: »علیرغـم این کـه رونـد شـیوع 
کرونا ویروس در کشـور ما بیشـتر شده است، 

اما خوشـبختانه رونـد مـرگ و میر افزایشـی 
نبـوده و بـه نسـبت بـه افزایـش شـیوع کرونا 
مـا کاهـش مـرگ و میـر را داشـتیم ضمـن 
این که بـه حداقل رسـاندن مـرگ و میر یکی 
از اهـداف اصلی ما اسـت و بـا مدیریت موجود 
می توانیـم بـه هـدف اصلـی خـود کـه عالوه 
بـر کاهش ابتـال، کاهـش مـرگ و میر اسـت، 
برسـیم.جان بابایی با تاکیـد بر این کـه میزان 
ابتالی کـودکان بـه ویـروس کرونا نسـبت به 
اسـفند ماه افزایـش پیدا کـرده اسـت، اظهار 
کـرد: »یکـی از دالیـل ایـن افزایش بـه دلیل 
این اسـت کـه حساسـیت  خانواده ها نسـبت 
بـه گذشـته کمتر شـده اسـت و بـا توجـه به 
این که بچه هـا زنجیـره ی انتقال ایـن بیماری 
هسـتند نباید حساسـیت ها را در ایـن زمینه 

کاهـش داد.
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 مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان 
گفت: بازار تاریخی قلعه محمود حال و روز 
خوشی ندارد و امیدواریم بازار تا پایان سال به 

بهره برداری برسد.
خبرنگار  با  گفت وگو  در  فعالی  فریدون 
تسنیم در کرمان، با اشاره به آخرین وضعیت 
احیای بازار قلعه محمود از بازارهای قدیمی 
شهر کرمان اظهار داشت: می توان گفت 
به واسطه اینکه در حال حاضر فعالیتی در 
آن انجام نمی شود این بازار تاریخی حال 
و روز زیاد خوبی ندارد.وی با بیان اینکه از 
سال های گذشته با پیگیری استاندار کرمان 
برنامه ریزی هایی توسط شهرداری کرمان 
و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان کرمان برای این بازار 
انجام شده است گفت: امیدواریم در سال ۹۹ 
بتوانیم زمینه اجرایی کردن این اقدامات را 
فراهم کنیم.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان کرمان با اشاره به 
اینکه کار مطالعاتی بازار تاریخی قلعه محمود 
کرمان توسط جهاد دانشگاهی در حال انجام 

است افزود: در سال های گذشته در دو مرحله 
این بازار استحکام بخشی شده و مرمت آن هم 

انجام شده است.
وی با بیان اینکه بازار تاریخی قلعه محمود 
کرمان از نظر ساختاری مشکلی ندارد و به 
مرحله بهره برداری رسیده است ادامه داد: در 
حال حضر این بازار مشکل برق دارد و منابع 
اعتباری بالغ بر ۵00 میلیون تومان برای 
سال ۹۹ دیده شده تا بتوانیم احیای بازار را با 

مشارکت شهرداری انجام دهیم.
فعالی با اشاره به اینکه اداره کل اجتماعی 
استانداری کرمان هم در سال ۹۸ فعالیت هایی 
را در این بازار تاریخی در حوزه تسهیلگری 
آغاز کرده است گفت: پنجشنبه بازارها هم 
توسط شهرداری در این بازار انجام شده که 
به واسطه شیوع ویروس کرونا در حال حاضر 
تعطیل است. وی با بیان اینکه کار مطالعاتی 
این بازار در سال ۹۹ توسط جهاد دانشگاهی 

انجام می شود افزود: امیدواریم بتوانیم کار 
مرمت و ایجاد زیرساخت ها را انجام دهیم 
تا به همت کسبه و بازاریان که در آنجا مغازه 
دارند بتوانیم کار احیای بازار قلعه محمود را 

انجام دهیم.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان کرمان با اشاره به اینکه ۲۸ 
باب مغازه بازار قلعه محمود در اختیار اوقاف 
و امور خیریه است گفت: مذاکراتی با اوقاف و 
همچنین با اصناف انجام شده تا بتوانیم این 
بازار را با کمک آنها احیا کنیم و بعد از کم 
شدن شر کرونا این بازار تاریخی بتواند به 

گردشگران خدمات دهد.
وی با بیان اینکه پیش بینی می شود بازار قلعه 
محمود به بازارچه صنایع دستی تبدیل شده 
و هنرمندان صنایع دستی در آنجا بتوانند 
کارگاه ورکشاپ، تولید صنایع دستی، عرضه و 
فروش محصوالت خود را داشته باشند افزود: 
در صورتی که اقدمات طبق برنامه پیش برود 
بازار قلعه محمود کرمان تا پایان سال ۹۹ به 

مرحله بهره برداری می رسد.

سرپرست فرماندهی یگان حفاظت اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان کرمان از دستگیری ۵ حفار غیرمجاز 

اشیا عتیقه در بخش شهداد کرمان خبر داد.
فزود:»در پی اطالع  سید هادی جعفری ا
پایگاه حفاظتی بخش شهداد مبنی بر حفاری 
غیرمجاز در ۱0 کیلومتری شمال شرقی این 

بخش، نیروهای این یگان با همکاری مشترک 
نیروی انتظامی، سپاه و بسیج به محل اعزام 

شدند.«
حفار   ۵ عملیات  این  کرد:»در  اظهار  و  ا
غیرمجاز که در حال حفر چاهی به عمق 3 متر 
و عرض یک متر بودند، با کلیه ادوات حفاری 
در محل دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به 

مراجع قضایی تحویل داده شدند.«
جعفری تصریح کرد:»بخش شهداد دارای 
بناهای تاریخی و محوطه باستانی زیادی 
است که توسط نیروهای یگان حفاظت 
گردشگری  فرهنگی،  میراث  کل  ره  دا ا
و صنایع دستی استان کرمان در بخش 
شهداد به صورت شبانه روزی مورد مراقبت 

قرار می گیرند.«
و در پایان خاطرنشان کرد:»خوشبختانه  ا
میراث  ران  دوستدا بین  خوبی  همکاری 
ره کل میراث  دا د با ا فرهنگی بخش شهدا
فرهنگی استان کرمان برقرار است که این 
تعامل به مراقبت و نگهداری بهتر و بیشتر از 

مواریت فرهنگی منجر خواهد شد.«

15۰15۰روستای ریگان درگیر توفان شنروستای ریگان درگیر توفان شن
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باند حفار غیرمجاز عتیقه 
در شهداد دستگیر شدند

 ایرنا - سرپرســت یگان حفاظــت اداره کل میــراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان کرمان گفت: یک باند پنج نفره 
حفار غیرمجاز اشیای عتیقه در بخش شهداد این استان شناسایی 

و دستگیر شدند.
سید هادی جعفری روز دوشــنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: در پی اطالع پایگاه حفاظتی بخش شهداد مبنی بر حفاری 
غیرمجاز در ۱0 کیلومتری شمال شرقی این بخش، نیروهای این 
یگان با همکاری مشترک نیروی انتظامی، سپاه و بسیج به محل 

اعزام شدند.
وی بیان کرد: در ایــن عملیات پنج حفار غیرمجــاز که در حال 
حفر چاهی به عمق سه متر و عرض یک متر بودند، با کلیه ادوات 
حفاری در محل دستگیر و برای ســیر مراحل قانونی به مراجع 

قضایی تحویل داده شدند.
سرپرست یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان 
تصریح کرد: بخش شهداد دارای بناهای تاریخی و محوطه باستانی 
زیادی است که توســط نیروهای یگان حفاظت اداره کل میراث 
فرهنگید در بخش شهداد به صورت شــبانه روزی مورد مراقبت 

قرار می گیرند.
وی اظهلر داشت: خوشــبختانه همکاری خوبی بین دوستداران 
میراث فرهنگی بخش شهداد با اداره کل میراث فرهنگی استان 
کرمان برقرار اســت که این تعامل به مراقبت و نگهداری بهتر و 

بیشتر از مواریت فرهنگی منجر خواهد شد.
بخش شــهداد در فاصله ۱00 کیلومتری شرق مرکز  استان قرار 

دارد. 

صنعــت،  ســازمان  رییــس 
اســتان صمت تجــارت  و  معــدن 

کرمــان گفــت: ۹ تیــم بــر 
اســاس شــرایط موجــود بــا همــکاری بســیج، 
ــر  ــی و دیگ ــرات حکومت ــاف، تعزی ــاق اصن ات
ــا  ــازار، ب ــم ب ــل در تنظی ــای دخی ــتگاه ه دس
ــدت ۱۵  ــی ظــرف م ــزی اصول ــک برنامه ری ی
ــارت  ــدید نظ ــت و تش ــرای تقوی ــده ب روز آین
ــوند.مهدی  ــال می ش ــان فع ــازار در کرم ــر ب ب
حســینی نژاد روز دوشــنبه در نشســت 
شــورای هماهنگــی، تشــدید، کنتــرل و 
نظــارت بــر بــازار کاال و خدمــات اســتان 
کرمــان بــا اشــاره بــه عــدم آشــنایی بــا 
بــط و مقــررات منجــر بــه برخــی  ضوا
برداشــت هــا مــی شــود افــزود: ایــن تیــم هــا 
ــوارد جــدا  ــان اقتصــادی را از دیگــر م متخلف
مــی کنــد کــه در ارســال پرونــده بــه 
تعزیــرات حکومتــی اجحافــی در حــق کســی 
نشــود.وی عنــوان کــرد: ۹ تیــم شــامل ۹ نفر 
از اتــاق اصنــاف، ۹ نفــر از بســیج بــا محوریت 
ــتان  ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع س
ــی را تشــکیل مــی  ــم هــای نظارت ــان تی کرم
دهنــد کــه مــوارد و اماکــن را بررســی و رصد 
ــتان  ــازار اس ــم ب ــتاد تنظی ــر س میکنند.دبی
کرمــان گفــت: آشــفتگی در قیمــت کاالهای 
ــازار نشــان مــی  ــروز خــود را در ب اساســی ام
دهــد و قیمــت هــا لحظــه ای تغییــر می کنــد 
و در ســطح شــهر اختــالف قیمــت هایــی 
ــدید  ــرورت تش ــه ض ــود ک ــی ش ــاهده م مش
ــژاد  ــینی ن ــان می دهد.حس ــا را نش نظارت ه
ــازار کرمــان  ــه نشســت تنظیــم ب ــا اشــاره ب ب
ــوه و  ــه می ــوط ب ــار داشــت: مباحــث مرب اظه
تــره بــار، گوشــت، مــرغ و حبوبــات و کاالهــا 
ــه  ــه ب ــن و ماس ــرخ ش ــی و ن ــوازم خانگ و ل
ــم  ــر در تنظی ــای دیگ ــر کااله ــر ب ــت تاثی عل
ــزود:  ــت.وی اف ــرار گرف ــد ق ــورد تاکی ــازار م ب
مــرغ ۱۸ هــزار و ۵00 تومــان در بــازار 
کرمــان قیمــت گــذاری شــده، درحالــی کــه 
تنظیــم بــازار کشــور ایــن قیمــت را ۱۵ هــزار 

ــه  ــن زمین ــذا در ای ــرده ل ــن ک ــان تعیی توم
بایــد بــا افــراد متخلــف برخــورد شــود و 
ــتگاه هــای  اعضــای شــورای تامیــن و دس
ــذار  ــر گ ــوزه اث ــن ح ــط در ای ــف مرتب مختل
هستند.حســینی نژاد ادامــه داد: قیمــت 
تمــام شــده در مزرعــه تولید)مرغــداری( ۱۲ 
هــزار و ۵00 تومــان اســت و هزینــه حمــل و 
ــط  ــی متوس ــرده فروش ــتار و خ ــل و کش نق
ــر اســاس آنالیــز ۱۸  قیمــت ایــن محصــول ب
ــت:  ــان داش ــود.وی بی ــی ش ــان م ــزار توم ه
قیمــت ۱۵ هــزار تومانــی ســتاد تنظیــم بازار 
کشــور بــر اســاس نهــاده هــا و ارز ۴۲00 
ــز  ــرخ نی ــن ن ــه ای ــده ک ــن ش ــی تعیی تومان
ــه  ــی ب ــرا ارز دولت ــا در اج ــت ام ــح اس صحی
قــدام  ا و  نمــی رســد  تولیدکننــدگان 
دســتوری در ایــن زمینــه امکانپذیــر نیســت.
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س ریی
ــن اســتان ســاالنه  ــزود: ای ــان اف اســتان کرم
ــزی  ــه ری ــزار جوج ــون و ۴00 ه ــه ۲ میلی ب
نیــاز دارد درحالــی کــه یــک میلیــون و ۷00 

هزار عدد جوجه ریزی در استان داریم.
اختالف قانونی در قیمت گذاری 

شن و ماسه
وی اضافــه کــرد: سیســتم نظارتــی بایــد 
ــورای  ــو ش ــای عض ــتگاه ه ــکاری دس ــا هم ب
تامیــن و تنظیــم بــازار بحــث نظــارت را 

تقویــت کننــد و در ایــن راســتا افزایــش 
قیمــت شــن و ماســه در شــهر کرمــان را 
ــم  ــی کنی ــاهده م ــترده مش ــورت گس ــه ص ب
و هیــچ برخــوردی بــا آنــان نمــی شــود.
ــذاری  ــرخ گ ــد ن ــت: فراین ــینی نژاد گف حس
شــن و ماســه براســاس مصوبــات تنظیــم 
بــازار تــا پایــان ســال ۹۸ قیمتــی را مشــخص 

کــرده و بــر اســاس آن پرونــده بــرای فــروش 
بــاالی قیمــت مصــوب تشــکیل و بــه 
ــود.وی  ــی ش ــال م ــی ارس ــرات حکومت تعزی
ــده هــای  ــح کــرد: بخشــی عمــده پرون تصری
ــه  ــازار ب ــم ب ــه تنظی شــن و ماســه ارســالی ب
ــرده در  ــت ک ــت دریاف ــون براع ــتناد قان اس
ــت  ــاس قیم ــر اس ــا ب ــده ه ــه پرون ــی ک حال
مصــوب قانونــی تشــکیل و بــه تعزیــرات 

حکومتــی ارســال مــی شــود و احــکام 
صــادره نشــان مــی دهــد کــه مغایــرت هــای 
ــه  ــه آن توج ــد ب ــه بای ــود دارد ک ــی وج قانون
کنیم.دبیــر ســتاد تنظیــم بــازار اســتان 
ــازار  کرمــان ادامــه داد: در نشســت تنظیــم ب
ــراض  ــکار اعت ــکل راه ــن مش ــع ای ــرای رف ب
ــا  ــت ه ــه قیم ــد ک ــوان ش ــکام عن روی اح

در تجدیــد نظــر رصــد می شــود و یــا 
ــذاری  ــرخ گ ــد ن ــازار فراین ــم ب ــه تنظی اینک

ــد. ــی کن ــدا ط ــو را از ابت ــای عض واحده
اختالف قیمت در بازار نان

د بــا اشــاره بــه ضــرورت  حســینی نژا
ــرادی  ــا اف ــد ب ــط بای ــز فق ــر آمی ــورد قه برخ
کــه سوءاســتفاده مــی کننــد، عنــوان 
ــی  ــرخ قانون ــا ن ــازار ب ــان در ب ــرد: قیمــت ن ک
آن تفــاوت دارد.وی ادامــه داد: آخریــن 
ــوط  ــان مرب ــی ن ــت قانون ــرای قیم ــه ب مصوب
ــس از آن  ــن کاال پ ــت و ای ــال ۹۶ اس ــه س ب
ــذا برخــوردی نمــی  قیمــت گــذاری نشــده ل
توانیــم در ایــن زمینــه داشــته باشــیم.رییس 
ــت:  ــز گف ــان نی ــتان کرم ــاف اس ــیج اصن بس
ــی  ــکار گــره های در شناســایی انبارهــای احت
در حــوزه ســامانه جامــع و دیگــر بخــش هــا 
وجــود دارد کــه بــه نشســت جامــع اطالعاتی 
ــد انبارهــای ثبــت ســامانه  ــذا بای ــاز دارد ل نی
ــرو  ــرهنگ ره ــخص شود.س ــا مش و راهکاره
افــزود: بســیج و ســپاه در شناســایی انبارهای 
احتــکار آمادگــی همــکاری را دارنــد و در این 
ــی  ــی و نظارت ــای اطالعات ــتگاه ه ــه دس زمین
کارت و یــا حکمــی بــرای ارتبــاط راحــت تــر 

ــد. ــادر کنن ــا ص ــا انباره ب

فرماندار ریگان با اشاره به وجود 
توفان شن و بروز ریزگردها در گزارش

این  در  سال  یام  ا ز  ا نیمی 
شهرستان گفت: ریگان نزدیک به ۲۲0 روستا 
دارد که ۱۵0 مورد از این تعداد درگیر توفان 
شن و فرسایش بادی هستند.امین باقری روز 
دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان 
ینکه توفان های شن و ریزگردهای شرق  ا
رد،  استان و ریگان بیشتر منشا داخلی دا
گفت: مجموعه گرد و غبار این منطقه محلی 
است و کمتر تحت تاثیر بادهای ۱۲0 روزه 
سیستان و بلوچستان است.وی اظهار داشت: 
عمده توفان های ریگان از نیمه دوم آذرماه 
آغاز می شود و تا نیمه اول اردیبهشت ادامه 
دارد که بیشتر به دلیل تغییرات جوی اتفاق 
میافتد.باقری ادامه داد: از دست دادن پوشش 
گیاهی به دلیل خشکسالی های سال های 
گذشته موجب تشدید گرد و غبار در ریگان 
ینکه زمان وزش  شده است.وی با بیان ا
بادهای ۱۲0 روزه سیستان و بلوچستان از 
خرداد تا شهریورماه است تصریح کرد: این 
پدیده نیز به صورت موردی ریگان را تحت 
تاثیر قرار می دهد.باقری به وجود سه تونل 
ین  فزود: ا بادی در ریگان اشاره کرد و ا
شهرستان به دلیل شرایط جوی خاص در 
بیشتر مواقع سال درگیر وزش بادهای شدید 
است و معموال بعد از وزش باد به دلیل از بین 
رفتن پوشش گیاهی معموال ۴۸ تا ۷۲ ساعت 
گرد و غبار دارد که مشکالتی را برای مردم 

ایجاد کرده است.

تالش برای جلوگیری از فرسایش بادی
ر ریگان تاکید کرد: تاکنون تالش  فرماندا
ز فرسایش  های زیادی برای جلوگیری ا
بادی در ریگان انجام شده است.وی با اشاره 
به اینکه ریگان در گذشته از شهرستان های 
پر آب استان کرمان بوده است تصریح کرد: 
در حال حاضر نیز این شهرستان نسبت به 
سایر مناطق ذخایر آبی به نسبت خوبی دارد.

باقری گفت: تالش شده سطح سفره های 
آب زیرزمینی را در ریگان تثبیت کنیم و 
ز  طی این مدت اجازه برداشت غیرمجاز ا
این منابع داده نشده است.وی بیان کرد: 
طبق برنامه پیش بینی شده در حال افزایش 

پوشش گیاهی در شهرستان ریگان هستیم و 
به منظور جلوگیری از خیزش گرد و غبار در 
پی وزش باد طرح هایی چون تله های رسوب 
گیر، جنگل های دست کاشت و مالچ پاشی 
باقری اظهار داشت:  نجام است. در دست ا
میزان فرسایش بادی و از دست دادن پوشش 
گیاهی در اراضی ریگان نسبت به اقدامات 

مقابله ای انجام شده تناسب چندانی ندارد و 
معموال تخریب ها بیشتر است.وی ادامه داد: 
طی چند سال گذشته حدود ۱۵0 میلیارد 
تومان در مجموع در راستای اجرای طرح های 
پیشگیری از شیوع گرد و غبار در ریگان هزینه 
شده است.فرماندار با اشاره به اینکه یکی از 
اهداف اجرای طرح جف در ریگان، اشتغالزایی 

است که در این زمینه تاکنون شغل هایی نیز 
ایجاد شده است گفت: همچنین با اجرای این 
ز تخریب منابع  طرح توسط اهالی منطقه ا
طبیعی جلوگیری می شود.فرماندار ریگان 
خاطر نشان کرد: ادامه طرح بین المللی جف 
در ریگان موجب سرسبزی این شهرستان 
می شود.وی تاکید کرد: ریگان با ۹۵ هزار 
نفر جمعیت بعد از خوزستان دومین کانون 
بحران فرسایش بادی در کشور بشمار می رود.

فرماندار افزود: یکی از اقدامات در راستای 
توسعه شهرستان ریگان کاهش اثرات توفان 
شن است که با اجرای طرحی پنج ساله با ۶۲0 
میلیارد تومان برآورد هزینه در بخش های 
مختلف برنامه ریزی و سال اول انجام و بعد از 
آن در تامین منابع اعتباری دچار مشکل شد.

رییس صمت استان:

نظارت بر بازار کرمان تشدید می شود

شرق استان نفس ندارد
 15۰روستای ریگان درگیر توفان شن

گزارش
ایرنا

وضعیت قرمز کرونا در استان تا 
چند هفته آینده تغییر نمی کند

ــه  ــت: عرض ــان گف ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل ــخنگوی دانش س
ــت  ــر نیس ــال امکان پذی ــان س ــا پای ــا ت ــروس کرون ــن وی واکس
ــد. ــت کنن ــگیری را رعای ــه پیش ــای چهارگان ــردم توصیه ه و م

مهــدی شــفیعی در گفت وگــو بــا خبرنــگار تســنیم در کرمــان، 
بــا اشــاره بــه آخریــن وضعیت شــیوع ویــروس کرونــا در اســتان 
کرمــان اظهار داشــت: متاســفانه اســتان کرمــان در حــال حاضر 
ــتان های  ــام شهرس ــا تم ــرار دارد و تقریب ــز ق ــت قرم در وضعی
ــن  ــه ای ــان اینک ــا بی ــتند.وی ب ــی هس ــز و نارنج ــتان قرم اس
وضعیــت تــا دو ســه هفتــه آینــده در اســتان حاکم اســت گفت: 
ــا  ــه ت ــد هفت ــا در چن ــار م ــات و ثمــرات رفت ــت تبع ــن وضعی ای
یــک مــاه گذشــته اســت و تــا دو ســه هفتــه آینــده درگیــر ایــن 
ــان  ــوم پزشــکی کرم ــت هستیم.ســخنگوی دانشــگاه عل وضعی
بــا اشــاره بــه اینکــه توجــه بــه توصیه هــای بهداشــتی، نتیجــه 
اقدامــات انجــام شــده در اســتان و همراهــی و عملکــرد مــردم 
ــه آینــده مشــخص می شــود  ــا دو ســه هفت در مهــار اپیدمــی ت
ــگیری  ــئله در پیش ــن مس ــود مهمتری ــرایط موج ــزود: در ش اف
ــه  ــای چهارگان ــه توصیه ه ــه ب ــا توج ــروس کرون ــیوع وی از ش
اســتفاده از ماســک، رعایــت فاصله گــذاری اجتماعــی، 
شست وشــوی دســت ها و عــدم حضــور در اجتماعــات 
ــا  ــی م ــنل درمان ــه پرس ــان اینک ــا بی ــت.وی ب ــروری اس غیرض
ــته  ــود بس ــتری می ش ــه بس ــاری ک ــر بیم ــت و ه ــدود اس مح
بــا وضعیــت بیمــاری 3 تــا ۵ نفــر از پرســنل در مانــی را درگیــر 
ــه 3۴0  ــک ب ــزی نزدی ــر چی ــال حاض ــت: در ح ــد گف می کن
ــا  ــتانی م ــای بیمارس ــد ۱۹ روی تخت ه ــی کووی ــار قطع بیم
ــا را  ــان م ــادی از پرســنل درم ــداد زی ــه تع بســتری هســتند ک
ــان  ــه سیســتم درم ــه ای را ب ــه فشــار چندگان ــرده ک ــر ک درگی
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــخنگوی دانش ــرده است.س ــتان وارد ک اس
کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه عمــر زیــادی از شــناخت ویــروس 
کرونــا در جهــان نمی گــذرد و واقعیــت ایــن اســت کــه پروســه 
ــاز دارد کــه کار  ــان نی ــک ســال زم ــل ی ســاخت واکســن حداق
تحقیقاتــی آن کامــل شــود افــزود: کشــورهایی ماننــد روســیه، 
چیــن و چنــد کشــور دیگــر اعــالم کردنــد کــه موفقیت هایی در 
ســاخت واکســن کرونا داشــتند و فــاز حیوانــی آن انجام شــده و 
به صــورت محــدود مطالعــات انســانی آن آغــاز شــده اســت.وی 
بــا بیــان اینکــه ایــن امیــد وجــود دارد کــه تــا چنــد مــاه آینــده 
واکســن آن عرضــه شــود گفــت: مــردم مــا بایــد بــه این مســئله 
توجــه داشــته باشــند کــه ســاخت واکســن یــک مســئله اســت 
و تولیــد و عرضــه آن در ســطح بین المللــی و در دســترس قــرار 
گرفتــن آن، مقــدار تولیــد و اینکــه کشــورها بتواننــد چــه مقدار 
آن را خریــداری کننــد مســئله دیگــری اســت و امــا و اگرهــای 

ــود دارد. ــوزه وج ــن ح ــادی در ای آن زی

مهـر - رئیـس پلیـس آگاهـی اسـتان از کشـف یک مـورد جعل 
هویـت و کشـف شـش فقـره کالهبـرداری بـا عنـوان فـروش 

خودروهـای لیزینگـی خبـر داد.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر بـه نقـل از پایـگاه خبـری پلیس، 
سـرهنگ یداهلل حسـن پور در این خصوص گفت: در پی شکایت 
چنـد نفـر از همشـهریان مبنـی بـر کالهبـرداری تحـت عنوان 
فـروش خودروهـای لیزینگـی، کارآگاهـان اداره مبـارزه با جعل 
و کالهبـرداری با انجـام یکسـری اقدامات پلیسـی و اسـتفاده از 

منابـع اطالعاتـی موفق بـه شناسـایی یک نفـر متهم شـدند.
رئیس پلیس آگاهی اسـتان کرمان با اشـاره به دسـتگیری متهم 
در تهـران بیان داشـت: ایـن متهـم ضمن جعـل هویـت و اجاره 
یک بـاب دفتـر مجلـل اقدام بـه کالهبـرداری بـا عنـوان فروش 
خودروهـای لیزینگ بـا اقسـاط دراز مـدت می کرد که بـا توجه 
بـه احتمـال افزایش شـمار شـکات، تحقیقـات در خصـوص این 

پرونده ادامـه دارد.
رئیـس پلیـس آگاهـی اسـتان بـا تاکیـد بـر کسـب اطمینـان و 
شناسـایی دقیـق افـراد و دایرکننـدگان واحدهـای خدماتـی 
بازرگانـی و تجـاری کـه بـه عناویـن مختلـف اقـدام بـه فعالیت 
می کننـد از شـهروندان خواسـت: در صـورت مواجهـه بـا موارد 
مشـکوک در رابطـه بـا اینگونـه فعالیت هـا، مراتـب را از طریـق 

شـماره ۱۱0 بـه پلیـس اطـالع دهنـد.

با به روز رسانی کوره فلش، زمینه ی جهش تولید 
در کارخانه ی ذوب مس خاتون آباد فراهم شده 
است.علی کریمی فر مدیر امور ذوب خاتون آباد در 
گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 
از کرمان، با اشاره به این که در سال جهش تولید ضرورت هایي 
در تغییر تکنولوژي ناشي از مصرف سوخت باال و هزینه تمام 
شده محصول وجود دارد، گفت: به همین منظور اقدامات موثري 
همچون اجراي طرح توسعه ذوب و تاسیس کارخانه اکسیژن 
برای افزایش ظرفیت کارخانه ذوب مس خاتون آباد صورت 
گرفت که با به روزرساني کوره فلش و استفاده از اکسیژن غني 
شده، شاهد جهش بزرگ در تولید آند مس هستیم.او افزود: این 
به روزرساني تکنولوژي و تغییر ظرفیت عالوه بر افزایش توان 
تولید، در راستاي حل مسائل آلودگي زیست محیطي و کاهش 
انرژي مصرفي به ازاي هر تن آند تولیدي صورت پذیرفت که این 
مساله افزایش توان ظرفیت ذوب خاتون آباد را به سمت جهش 
تولید محقق ساخته است.کریمی فر توسعه کوره فلش، کارخانه 
اکسیژن و انبار کنسانتره که ظرفیت تولید امور ذوب را از ۸0 هزار 
تن مس آندی به ۱۲0 هزار تن مي رساند را از جمله مهم ترین 
اقدامات این مجموعه دانست و اظهار داشت: این پروژه در اوج 
تحریم ها و با تکیه بر توان داخلي ظرف مدت پنج ماه صورت 
گرفت تا براي نخستین بار ظرفیت ذوب مس کشور به بیش از 
۴00 هزار تن در سال برسد.مدیر امور ذوب خاتون آباد تصریح 
کرد: این مجتمع با اشتغال مستقیم و غیر مستقیم بیش از ۵ 
هزار نفری و با بومي سازي اکثر قطعات و مواد مورد نیاز، توانسته 
است نقش موثري در استقالل مالي مردم شهربابک ایفا نماید.

او بیان داشت: طي سال هاي گذشته امور ذوب قدم هاي بزرگي 
در کاهش آلودگي زیست محیطي برداشته است که از این جمله 
مي توان، پایش مداوم فرآیند تولید و اصالحات و تعمیرات مداوم 
بر روي غبارگیرها را نام برد که میزان آالیندگي غبار را در حد 

استانداردهاي جهاني کنترل کرد.

ایسنا/کرمان معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی رفسنجان با اشاره به اینکه طرح ملی 
هر خانه یک پایگاه سالمت از اواخر خرداد سال 
جاری توسط وزارت بهداشت آغاز شده است، گفت: طرح ملی » هر 

خانه یک پایگاه سالمت« در رفسنجان اجرایی می شود.
پروین نخعی صبح امروز 30 تیر ماه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
قرار است هر خانه یک سفیر سالمت داشته باشد به این صورت که 
یکی از افراد خانواده توسط همکاران بهداشت آموزش های الزم را 

دریافت می کند و سفیر سالمت خانواده خود خواهد شد.
وی با بیان اینکه برای هر بیست سفیر سالمت، یک رابط  سالمت 
انتخاب می شود، افزود: سفیر سالمت باید دارای سن ۱۸ سال 
تمام، تحصیالت دیپلم و باالتر، صاحب نفوذ کالم  و محبوبیت 
در خانواده باشد.نخعی بیان کرد: جذب سفیران سالمت توسط 
مراقبین و بهورزان در مراکز بهداشتی شهرستان انجام می شود 
به این صورت که با تماس با خانواده ها افراد داوطلب برای جذب 

سفیر سالمت انتخاب و آموزش های الزم به آنها ارائه می شود.
معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 
با تاکید بر اینکه طرح جذب سفیران سالمت شروع شده است، 
خاطرنشان کرد: همزمان با جذب سفیران سالمت، آموزش به 
بهورزان و مراقبین را شروع کرده ایم. پس از اینکه جذب سفیران 
و رابطان کامل شد اقدام به آموزش رابطان سالمت می شود، هر 
رابط بیست سفیر سالمت دارد که آنها را آموزش می دهد .در واقع 

آموزش ها و نظارت ها به شکل آبشاری خواهد بود.
نخعی ادامه داد: اکثر جلسات آموزشی به علت وجود ویروس کرونا 
به صورت وبینار تشکیل می شود و آموزش کارشناسان از طریق 

فضای مجازی به سفیران سالمت منتقل می شود.
به گفته وی آموزش هایی که به کارشناسان و سفیران سالمت 
ارائه می شود ۲۱ موضوع در سه حیطه پیشگیری، درمان اولیه 
و توانبخشی است.معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی رفسنجان گفت: برای مثال حوزه پیشگیری سالمندی 
سالم، تغذیه سالم، برای درمان های اولیه درمان سوختگی و 
برخورد با تروما و برای حوزه توانبخشی پای دیابتی ، بیماران دارای 

ضایعه نخاعی و سقوط سالمندان را می توان نام برد. 
نخعی با بیان اینکه قرار نیست سفیران سالمت به عنوان پزشک 
عمل کنند، تصریح کرد: قرار است سفیران سالمت پیشگیری اولیه 
را آموزش ببینند چرا که در خیلی از درمان ها، بیمار تا رسیدن به 
مراکز درمانی خیلی از فرصت ها را از دست می دهد، سفیران 
سالمت، این زمان طالیی  را در می یابند اگر بدانند در لحظه اول 
اتفاق و بیماری چه کارهایی باید انجام بدهند از عوارض بعدی 
جلوگیری می شود.معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی رفسنجان تاکید کرد: وقتی سطح سواد سالمت جامعه 
ای افزایش یابد سطح فرهنگ افزایش می باید و به دنبال آن 
بار بیماری ها کاهش می یابد.وی عنوان کرد: در حال حاضر کار 
آموزش را شروع کردیم و کارشناسان معاونت بهداشتی آموزش 
بهورزان و مراقبین را انجام می دهند.نخعی اضافه کرد: از مردم 
درخواست داریم اگر از شماره ۴030 و یا شماره مراکز بهداشتی با 
آنها تماس گرفته شد با همکاران مراکز بهداشتی همکاری الزم را 
داشته باشند و بعنوان سفیر سالمت خانواده خود، همیاران خوبی 

برای بهداشت باشند.

مسوول قرنطینه اداره کل دامپزشکی جنوب کرمان از 
توقیف ۹۸ راس دام غیر مجاز در بازه زمانی سه ماهه 
امســال خبر داد.محبوبه مشــایخی افزود: این تعداد 
شامل ۸۴ راس دام سبک و ۱۴ راس دام سنگین بود که 
بدون تاریخچه بهداشتی مشخص و دارا بودن گواهی 

بهداشــتی حمل و پالک بارکددار در حال انتقال بودند که توسط پرسنل نیروی 
انتظامی کشف شــدند.وی با بیان اینکه منطقه جنوب کرمان به واسطه موقعیت 
جغرافیایی و همجواری با اســتان های سیستان و بلوچســتان و هرمزگان همواره 
گذرگاهی برای تردد دام قاچاق در هر دو مسیر ورودی و خروجی کشور بوده است، 
خواستار همکاری همه جانبه دســتگاه های اجرایی مرتبط در راستای برخورد با 

پدیده قاچاق دام شد.

توقیف ۹۸ راس 
دام غیر مجاز فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت از دستگیری یک 

نفر سارق ساختمان شهداء گمنام توسط ماموران 
گشت کالنتری ۱۲ شهید بهشتی این شهرستان 

خبر داد.
سرهنگ رضا محمدرضایی در تشریح این خبر گفت: 
در پی گشت زنی هدفمند واحد گشت کالنتری۱۲ 
شهید بهشتی این شهرستان، ماموران به یک نفر در 
حال خروج از ساختمان شهدای گمنام شهرستان 

مشکوک شدند.
این مسئول انتظامی گفت: در بررسی سوابق متهم 
نیز مشخص شد وی دارای چندین فقره سابقه 
سرقت است که در بازجویي هاي انجام شده به ۷ فقره 
سرقت منزل و ساختمان های نیمه کاره معترف شد.

دستگیری سارق ساختمان 
شهدای گمنام در جیرفت

ابوذر عطاپـور وزیری فرماندار شهرسـتان جیرفـت از ابقاء خـود در فرمانداری این شهرسـتان خبـر داد.۲3 
تیرماه بود که نماینده مردم سـیرجان و بردسـیر در مجلس از انتخاب فرماندار سـیرجان خبـر داده و گفت: 
ابوذر عطاپور فرماندار فعلی شهرسـتان جیرفت از سـوی اسـتاندار کرمان به عنوان فرماندار ویژه سـیرجان 
منصوب شـد.روز بعد از آن امـا دکتر تقـی زاده مدیرکل روابـط عمومی اسـتانداری در صفحـه توییتر خود 
با بیان این که انتخـاب فرمانـداران از طرف وزیر کشـور انجام می شـود ایـن انتصـاب را رد کرد.حتی برخی 
خبرها حاکـی از انتخـاب جایگزین وی نیز به گوش می رسـید. شـنیده های خبرنـگار کرمان نـو حکایت از 
رفتن حجتی به فرمانـداری جیرفت داشت.کشـمکش انتخاب فرمانـدار جیرفت به عنـوان فرماندار جدید 
سـیرجان همچنان ادامه داشـت تا این که روز گذشـته عطاپـور وزیری از ابقـاء خود در فرمانـداری جیرفت 
خبر داد.او گفته برای تحقق خواسـته   هـا و پیگیری های مردمـی و همچنین ابراز تمایل و درخواسـت دکتر 
ذبیح اهلل اعظمـی نماینده محترم مردم شهرسـتانهای جیرفت و عنبرآبـاد برای تداوم خدمـت ترجیح دادم 
در شهرستان جیرفت بمانم.عطاپور ضمن تشـکر از حسـن اعتماد دکتر محمدجواد فدایی استاندار کرمان 
افزود: بنا به دسـتور ایشـان جهت تـداوم خدمت در شهرسـتان جیرفـت با تـوان ، تالش و انگیـزه مضاعف 

همچنان در خدمت مردم شـریف ایـن شهرسـتان خواهم بود.

فرماندار جیرفت ماندگار شد
مامورین یگان حفاظت محیط زیسـت شهرسـتان جیرفت پس از کسـب گزارشـات 
مردمی مبنی بر شـکار غیر مجـاز دو راس قـوچ وحشـی در ارتفاعات کوههای شـیخ 
یعقوب بـا اخذ نیابـت قضایـی از دادسـتان محتـرم شهرسـتان در بازرسـی از منازل 
متخلفان مقداری گوشـت شـکار از نوع قوچ وحشـی و تعدادی ادوات شـکار کشف و 
ضبط شـد و مراتب پـس از تنظیم صورتجلسـه تخلف جهت سـیر مراحـل قانونی به 
مراجع قضایی تحویـل گردید.بر اسـاس آخرین نرخ بهـای جانوران وحشـی جریمه 
قابـل پرداخـت از بابت صیـد و شـکار غیر مجـاز هر یـک راس قـوچ وحشـی معادل 
دویسـت و پنجاه میلیون ریال تعیین شـده اسـت که این مبلغ فقط بابت ضرر و زیان 
وارده بـه محیط زیسـت می باشـد وعـالوه بر ایـن متهمیـن در دادگاه به جرم شـکار 
غیر مجـاز جانواران وحشـی محاکمه شـده و بر اسـاس مـاده ۱۲ قانون شـکار و صید 
به حبس از سـه ماه تا سـه سـال و یا بر اسـاس مصوبـه جدید هیـات دولت بـه جزای 

نقدی از سـی میلیـون ریال تا پنجـاه میلیون ریـال محکوم خواهند شـد.

دستگیری عاملین شکار 
2 راس قوچ وحشی در جیرفت

جهش تولید در کارخانه ی 
ذوب مس خاتون آباد

اجرای طرح ملی »هر خانه یک 
پایگاه سالمت« در   رفسنجان

خبر

علوم
پزشکی

کشف ۶ فقره کالهبرداری 
به ارزش 5 میلیارد ریال 

در کرمان

فرماندار ریگان تاکید کرد: تاکنون تالش های زیادی برای جلوگیری از فرسایش بادی در ریگان انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه ریگان در گذشته از شهرستان های پر آب استان کرمان بوده است تصریح کرد: در حال حاضر 
نیز این شهرستان نسبت به سایر مناطق ذخایر آبی به نسبت خوبی دارد.باقری گفت: تالش شده سطح سفره 
های آب زیرزمینی را در ریگان تثبیت کنیم و طی این مدت اجازه برداشت غیرمجاز از این منابع داده نشده 
است.وی بیان کرد: طبق برنامه پیش بینی شده در حال افزایش پوشش گیاهی در شهرستان ریگان هستیم و 
به منظور جلوگیری از خیزش گرد و غبار در پی وزش باد طرح هایی چون تله های رسوب گیر، جنگل های دست 

کاشت و مالچ پاشی در دست انجام است.

خبرخبرخبر

ایرنــا - دهیــار روســتای محمدآبــاد 
ــت از  روزپیکــر بخــش ســاردوئیه جیرف
ــع  ــدوی عســل در مرات ــق ۱۵0 کن حری

ــر داد. ــتا خب ــن روس ای
حمیــد کوهســتانی روز یکشــنبه در 
گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا، از 
خســارت 300 میلیــون تومانــی بــه 

کندوهــای عســل خبــر داد.
ــت آتش ســوزی  ــان اینکــه عل ــا بی وی ب
در دســت بررســی اســت، اظهــار 
نهایــی  نظــر  از  پــس  داشــت: 
کارشناســان، علــت آتــش ســوزی اعالم 

. د می شــو
ــر  ــاد روزپیک ــتای محمدآب ــار روس دهی
ــالش  ــا ت ــوزی ب ــرد: آتش س ــح ک تصری
ــردم  ــع طبیعــی و م ــان اداره مناب کارکن

ــس از ســه ســاعت خامــوش شــد. پ
ــه  ــی ک ــار از مرتع ــک هکت ــزود: ی وی اف
ــداری  ــا نگه ــل در آنج ــای عس کندوه

می شــد در آتــش ســوخت.
کوهســتانی بــا بیــان اینکــه طــی 
مــورد  ســه  گذشــته  مــاه  یــک 
آتش ســوزی در روســتای محمدآبــاد 
ــتر  ــت بیش ــت، عل ــر رخ داده اس روزپیک
ایــن منطقــه را  آتش ســوزی های 
ــرد  ــوان ک ــگران عن ــی گردش بی توجه
و گفــت: در ایــن آتش ســوزی ها ۲۷ 
هکتــار از باغ هــا و منابــع طبیعــی 
روســتا دچــار حریــق شــده اســت.

شهرســتان جیرفــت بــا 3۱۶ هــزار 
ــج بخــش مرکــزی،  ــر جمعیــت از پن نف
اســماعیلی، ســاردوئیه، جبالبــارز و 
ــه  ــده و در فاصل ــکیل ش ــفندقه تش اس
۲30 کیلومتــری جنــوب کرمــان واقــع 

اســت.  

تعطیلی یک هفته ای 
نماز جماعت 

در مساجد استان
مدیــرکل تبلیغــات اســالمی اســتان 
کرمــان گفــت: هــم تاکیــد بــر برگــزاری 
ــر  ــد ب ــم تاکی ــرم و ه ــاه مح ــم م مراس
رعایــت مســائل بهداشــتی داریــم و ایــن 
ــالم  ــتند.حجت االس ــم نیس ــض ه دو ناق
ــا  ــو ب ــت و گ ــی در گف ــین حقان غالمحس
ــام  ــاره فعالیــت مســاجد در ای ایســنا درب
ــنهاد  ــق پیش ــرد: طب ــار ک ــی اظه کرونای
مــا و بــرای آمــاده ســازی بیشــتر 
ــتانی  ــتاد اس ــب س ــا تصوی ــاجد و ب مس
ــتان  ــاجد اس ــت مس ــاز جماع ــا، نم کرون
ــت. ــل اس ــه تعطی ــک هفت ــدت ی ــه م ب

ــات  ــه اداره کل تبلیغ ــان اینک ــا بی وی ب
اســالمی مســئول مســاجد اســت، افــزود: 
در مســاجد نســبت بــه ســایر مــکان های 
عمومــی دیگــر تجمــع کمتــر و محدودتر 
اســت ضمــن آنکــه زمــان خاصــی بــرای 
حضــور افــراد دارد. خیلــی از مســائل 
ــر  ــود و قش ــی ش ــت م ــاجد رعای در مس
ــد  ــژه بع ــه وی ــه ب ــتند ک ــرعی هس متش
ــی  ــری مبن ــم رهب ــام معظ ــات مق از بیان
ــت  ــرا رعای ــک، اکث ــتفاده از ماس ــر اس ب
ــالمی  ــات اس ــرکل تبلیغ ــی کنند.مدی م
ــاجد  ــی مس ــت: برخ ــان گف ــتان کرم اس
آمادگــی کامل برای بازگشــایی نداشــتند 
لــذا بعــد از یــک هفتــه تعطیلــی، از هفته 
ــان  ــتری فعالیتش ــدرت بیش ــا ق ــده ب آین
ــم  ــزود: تی ــد.وی اف ــی گیرن ــر م را از س
نظارتــی قــوی بــر رعایــت پروتــکل هــای 
بهداشــتی در مســاجد اســتان فعــال 
اســت و هــر هفتــه 300 مســجد بازدیــد 
مــی شــود کــه ایــن کار مــردم نهاد اســت 
ــگاه  ــه دانش ــی ک ــت نظارت ــک لیس و چ
علــوم پزشــکی تهیــه کــرده، رعایــت 
مــی شــود و در صــورت لــزوم، تذکــر 
ــه  ــاره ب ــا اش ــد.حقانی ب ــد ش داده خواه
ــکاری  ــر هم ــی ب ــتاندار مبن ــخنان اس س
خــوب اداره کل تبلیغــات اســالمی و 
مســاجد بــا ســتاد مدیریــت کرونــا و 
رعایــت مســائل بهداشــتی، تصریــح کرد: 
ــت در  ــاز جماع ــی نم ــه تعطیل ــک هفت ی
ــردم  ــا و م ــجدی ه ــه مس ــر ب ــع تذک واق
ــط بهداشــتی را  ــت ضواب ــه رعای اســت ک
جــدی تــر بگیرنــد و بتوانیــم مراســم روز 
عرفــه و عیــد غدیــر را بــا قدرت بیشــتری 

ــم. ــزار کنی برگ

شمار کلنگ زنی و افتتاح  طرح های 
نجامی که هیچ وقت طبق گزارش بی سرا

برنامه ی پیش بینی شده،عملیاتی 
نشده اند، در استان کرمان کم نیستند، طرح هایی 
که انگار  از روی کاغذ ها فراتر نمی روند، یکی از 
این پروژه های بی سرانجام کرمان پروژه ی راه 
آهن بم - جیرفت است، پروژه ای که کلنگش را 
اسالمی وزیر راه و شهرسازی در آبان ۹۷ بر زمین 
زد. پروژه ی ریلی ای با طول  بیش ۱00 کیلومتر، 
که قرار بود به شبکه راه آهن کشور متصل شود و 
از جنوب استان تا بندر جاسک ادامه داشته باشد. 
اما انگار این پروژه به پرونده پروژه های فراموش 

شده اضافه شده است.  
   استاندار پیگیر پروژه راه آهن  بم -جیرفت شود

 دکتر اعظمی نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد 
که درخواست پیگیری این پروژه را جدیدا با 
استاندار مطرح کرده است، به کاغذ وطن گفت: 
با توجه به بررسی هایی که کردم در بودجه سال 
۹۸،۹۷ برای این پروژه اعتبار در نظر گرفته شده 
تفاقی نیفتاده است.  حاال ما پیگیر  ما ا است ، ا
این موضوع هستیم که چرا پروژه شروع نشده و 
حتی یک کمپرسی شن هم آنجا خالی نکرده اند 
که امیدی برای عملیاتی شدن باشد ، این طرح 
ز برنامه خود عقب است. اعظمی گفت: ما  کال ا
از استاندار خواستیم که به عنوان متولی استان 
پیگیر این موضوع شود چون معموال اگر ردیف 
بودجه ای در نظر گرفته شود با پیگیری ها و اطالع 
استانداری انجام می شود. اعظمی یادآور شد: این 
پروژه قرار بود از بم آغاز و در ادامه به جیرفت بیاید 
آقای شکرالهی هم خواسته است که از جیرفت 
به سمت  کهنوج  و از آنجا به بندر جاسک  برود. 
به گفته اعظمی مطالعات جیرفت تا کهنوج باید 
انجام شود.  در پی تماس هایی که با غضنفرآبادی 
نماینده مردم بم در مجلس گرفته شد، وی در 
مورد وضعیت اجرایی این پروژه ابراز بی اطالعی 

کرد. این بی اطالعی از سوی شهسوار پور فرماندار 
بم نیز اعالم شد، شهسوار پور اعالم کرد، قسمت 
اعظم این پروژه در محدوده شهرستان جیرفت 
است.  آیت الهی موسوی معاون عمرانی استانداری 
در مورد  وضعیت این پروژه به کاغذ وطن گفت: 
این یک پروژه ملی است و در اکثر پروژه های ملی 
، پیمانکار هم ملی  انتخاب شده در حوزه استان 
تعریف نمی شود اما استانداری پیگیر تخصیص 
اعتبار این  طرح است ولی اجرای این پروژه به 

عهده راه آهن است.
 برآورد اولیه طرح راه آهن بم- جیرفت، 3 

هزار میلیارد تومان است
 ارجونی مدیر کل راه آهن استان کرمان در مورد 
این پروژه به ما گفت: طول پروژه راه آهن جیرفت 
به بم تقریبا  ۱۱3 کیلومتر و به ۶ قطعه تقسیم شده 
است که در سال ۹۷ اجرایش را به معاونت ساخت 
و توسعه دادند. ارجونی گفت: در ماه ۱۱ سال ۹۷ 
پیمانکارش مشخص شد، در ابتدا ردیف بودجه برای 
معاونت ساخت وزارت راه بود در تیر ماه سال ۹۸ تا 
دی ماه  به  راه آهن سپرده اما بعد از دی ماه دوباره به 
معاونت ساخت سپرده شده است و حتی اسناد هم 
تحویل معاونت ساخت شده است.  مدیر کل راه آهن 
استان کرمان گفت: برآورد اولیه این طرح، 3 هزار 
میلیارد بود که ۴0 کیلومتر تونل هم در مسیر داشت 
و از سمت جیرفت و در قطعه اول هم یک سری 
کارهای اولیه اش  شروع شد اما بعد آن دیگری 

کاری برای این پروژه انجام نشده است.
 پیمانکار طرح باید عوض شود

انجم شعاع مدیر طرح های شرکت های ساخت 
وزارت راه در استان کرمان ضمن اشاره به این نکته 
که از  تیر ۹۸ اجرای این طرح راه آهن جمهوری 
اسالمی  سپرده شده است، گفت:  مقدمات انتقال 
این طرح به شرکت ساخت در حال انجام است اما 
هنوز رسما این طرح به ما واگذار نشده و اسنادی 
هم به ما منتقل نشده است. انجم شعاع  یادآور شد:  
پیمانکار اولیه این طرح درخواست ماده ۴۸ داده 
است که کار از او تحویل گرفته و  به پیمانکار دیگری 
داده شود که برای این موضوع هم تصمیمی گرفته 

نشده است.
 نبود بودجه و توقف پروژه راه آهن بم- 

جیرفت
 دکتر شفیع پور مشاور شرکت ساخت و توسعه 
وزارت راه که مشاور این پروژه هم است در مورد 
زمان اجرایی شدن این  پروژه به کاغذ وطن گفت: 
نجام خواهد شد زیرا برایش ردیف  این پروژه ا
بودجه  تعریف شده است.دکتر شفیع پور تاکید 
کرد:  در سال جدید، پروژه راه آهن بم جیرفت 
به شرکت ساخت و توسعه منتقل شده ،یعنی از 
نظر  کارفرمایی شرکت راه و توسعه متعهد شده 
است که کار را انجام دهد، راه آهن بم -جیرفت 
طرحی است که هزینه ساخت آن باال است و باید 
تامین اعتبار شود و شاید حتی اعتبارات خارج از 
کشور هم نیاز شود . این پروژه  پیشرفت فیزیکی 
بسیار کمی دارد و البته پروژه های منطقه کوه ها 
عتبار زیادی نیاز  جبال بارز سنگین هستند و  ا
دارند. وی گفت:  این پروژه حدود ۱۱3 کیلومتر 
ریل است که اکنون برای اجرا هر کیلومتر آن 

حدود ۱۵ تا ۲0 میلیارد تومان اعتبار نیاز است. این 
پروژه هم از نظر مشخصات فنی و هم مشخصات 
راه، پروژه سنگینی است و اکنون مجری شرکت 
ساخت و توسعه است. وی ادامه داد: در حال حاضر 
یک قسمتی از این مسیر  به سمت بم- جیرفت، 
پیمانکار دارد که باید در سال جدید  تامین  حداقل 
اعتبار شده و شروع به کار کند.دکتر شفیع پور 
گفت:  بودجه ای که برای این بودجه  سنواتی در 
سال ۹۹ در نظر گرفته شده است آنقدر نیست که 
بتوان پروژه را آغاز کرد  و حدود یک و نیم میلیارد 
تومان است. البته یک قطعه هم اجرایش شروع 
شده است.  به گفته مشاوره این پروژه، مطالعات 
این پروژه تکمیل شده است  و بحث های تامین 
اعتبارش باید جوری برنامه ریزی شود که هر سال 
مبلغی برای اجرا  تامین اعتبار شود.  شفیع پور 
گفت:  نبود بودجه کافی این پروژه را تا کنون به 
حالت مسکوت در آورده است، برآورد بودجه این 
پروژه انجام شده و باید ساالنه در اختیار این پروژه 

قرار بگیرد.

راه آهن  بم _جیرفت روی هوا
* نبود اعتبار، طرح راه آهن  بم _جیرفت را شروع نشده، متوقف کرد

 *  اجرای پروژه راه آهن  بم _جیرفت به شرکت ساخت و توسعه وزارت راه سپرده شده است
*  ارجونی مدیر کل راه آهن استان: برآورد اولیه اعتبار مورد نیاز طرح راه آهن بم_ جیرفت، 3 هزار میلیارد تومان است

  نجمه سعیدی
دبیر تحریریه

ایسنا/ رییس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان کرمان با گزارش

اشاره به پژوهش علمی عملکرد 
معین های اقتصادی استان گفت: حضور 
معین های اقتصادی و برنامه های اجرا شده 
توسط آنها به لحاظ ارتقاء شاخص های 
اقتصادی در ابعاد محتلف مثبت بوده است و از 
نظر تاثیرگذاری نیز این معین های اقتصادی بر 
برنامه های اجرایی استان اثر معنادار و مشهودی 
داشته اند.دکتر جعفر رودری در گفت وگو با 
ایسنا، به تحلیل عملکرد معین های اقتصادی 
استان کرمان پرداخت و گفت: استان کرمان از 
طرف وزارت کشور در سال ۱3۹۵ به عنوان 
یکی از سه استان پایلوت اقتصادمقاومتی کشور 
انتحاب شد که در این راستا استان کار خودش 
را در زمینه اقتصادمقاومتی به  صورت ویژه آغاز 
کرد.وی استفاده از ظرفیت ها و توان شرکت ها 
و بنگاه های بزرگ اقتصادی و نهادی اقتصادی 
و اجتماعی را رویکرد استان کرمان در زمینه 
پیاده سازی اقتصادمقاومتی در استان دانست و 
بیان کرد: عمده این بنگاه های اقتصادی که به 
عنوان معین انتحاب شدند، از شرکت های 
استانی بودند، هرچند که تعداد کمی بنگاه ملی 
نیز در بین این بنگاه های اقتصادی که به عنوان 
معین انتخاب شدند، وجود داشت.رییس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان 
ادامه داد: استان کرمان با انعقاد تفاهمنامه با ۱0 
بنگاه اقتصادی که شامل شرکت صنعتی 
ماهان،  هواپیمایی  گل گهر،  معدنی 
خودروسازی بم، گروه مالی و گردشگری، اتاق 
بازرگانی، شرکت استراتوس، شرکت میدکو در 
زرند، جهادنصر و مرحوم محمدیان در گوغر 

بودند، در مسیر توسعه و پیشرفت استان گام 
برداشت.

خداحافظی با 5 معین اقتصادی
وی ادامه داد: معین هایی که نیاز به تحرک 
بیشتر دارند شامل اتاق بازرگانی، جهادنصر، 
شرکت محمدیان، دانشگاه ولی عصر، قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیاء، دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
کوهبنان و صندوق بازنشستگی می باشند 
که مقرر شد با این گروه ها وارد مذاکره جدی 
شویم و مجدد تاکید بر ارایه برنامه های جدید 
شود که این اتفاق رخ داده و از آنها خواسته 
ایم که برنامه جدیدی را به دبیرخانه ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان ارایه 
دهند.رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان کرمان افزود: پس از جمع بندی که در 
دبیرخانه انجام شد باتوجه به عدم ارایه برنامه 
و عدم تمایل برخی از این نهادها به ادامه 
همکاری مقرر شد که تعدادی از این معین ها 
تعیین تکلیف شوند و نهایتا توسط استاندار 
کرمان به آنها اعالم شد که نظر به محرز 

شدن عدم همکاری و تمایل آنها به ادامه کار، 
تفاهمنامه معین بودن این بنگاه ها لغو شد.وی 
اعالم کرد: تفاهمنامه معین اقتصادی صندوق 
بازنشستگی فوالد در ارزوئیه، دانشگاه اسالمی 
آزاد در کوهبنان، دانشگاه آزاد اسالمی در 
رفسنجان، قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء 
در رودبار جنوب و شرکت محمدیان لغو 
خواهد شد که باالفاصله در ستاد اقتصاد 
مقاومتی استان مقرر گردید ظرف یک ماه 
آینده معین های جایگزین برای این بنگاه 
ها از بین بنگاه ها و شرکت های بزرگ استان 
انتخاب شود.این مقام مسئول ادامه داد: طی 
مکاتباتی که در این چند روز با دستگاه های 
اجرایی از جمله سازمان صنعت و معدن استان 
برای احصاء شرکت های عالقمند و توانمند 
داشتیم، شرکت الستیک بارز، کشت و صنعت 
جیرفت، مناطق ویژه اقتصادی، سازمان 
توسعه عمران مولی الموحدین و ... برای 
مذاکره انتخاب شده اند تا بتوانیم جایگزین 
این ۵ معین اقتصادی را در کوتاهترین زمان 

ممکن و با انتخاب مناسب، معرفی کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی جنوب کرمان گفت: جنوب 
استان کرمان نیاز به مجوز مرز هوایی برای صادرات 
دارد و به زودی مجوز آن صادر می شود.به گزارش 
خبرگزاری تسنیم از جیرفت، عباس جبالبارزی 
ادر نشست با اصحاب رسانه جنوب استان کرمان 
اظهار داشــت: اتاق بازرگانی کرمان تنها اتاقی در 
کشــور اســت که دفتر نمایندگی دارد و جنوب 
کرمان نیز شــامل این دفتر نمایندگی می شود.
وی ایجــاد هماهنگی بین صــادرات و واردات را 
از وظایف مهــم اتاق بازرگانی صنایــع، معادن و 
کشاورزی جنوب استان کرمان دانست و تصریح 
کرد: اتــاق بازرگانی بــه عنــوان پارلمان بخش 
خصوصی شناخته شده است.جبالبارزی با بیان 
اینکه در یک سال گذشته ۶۵0 هزار تن محصول 
جالیزی و گلخانه ای صادرات انجام شــده است 
بیان کرد: در سال گذشــته بیش از 300 هزار تن 
محصوالت گلخانه ای و 3۵0 هــزار تن محصول 
جالیزی صادرات شــده اســت.وی با بیان اینکه 
آزمایشگاه خرما در جیرفت راه اندازی شده است 
گفت: در گذشته هر محموله ای که قرار بود صادر 
شود باید در آزمایشگاه سایر شهرستان ها آزمایش 
آن انجام می شــد اما امروز در جیرفت آزمایشگاه 
راه اندازی شده و در روز می توانیم چندین گواهی 
اســتاندارد را صادر کنیم.رئیس اتــاق بازرگانی 
صنایع، معادن و کشاورزی جنوب استان کرمان 
خاطر نشان کرد: به زودی آزمایشگاه مرجع جنوب 
کرمان راه اندازی می شود که کار اجرایی آن توسط 
دانشگاه جیرفت در حال انجام است.وی با اشاره به 

اینکه ۲۱0 هزار تن ظرفیت تولید خرما در منطقه 
است که بیش از ۸0 هزار تن آن ظرفیت صادرات 
دارد افزود: ۵ مجوز سرمایه گذاری لجستیک در این 
منطقه صادر شده است که فقط یک نفر به بانک 
معرفی شــده و مابقی در حال طی مراحل اداری 
هســتند.جبالبارزی تصریح کرد: جنوب استان 
کرمان نیاز به مجوز مرز هوایی برای صادرات دارد 
و به زودی مجوز آن صادر می شود تا صادراتی که 
خارج از منطقه انجام می شود از خود منطقه انجام 
شود.وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی جنوب کرمان 
برند سازی محصوالت منطقه را در دستور کار قرار 
داده است اظهار داشت: برای این کار ۱۷ برند مطرح 
شده و در حال انجام مراحل اداری هستیم تا بتوانند 
محصوالت منطقه را به جهان معرفی کنند.رئیس 
اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی جنوب 
استان کرمان افزود: پیگیری طرح های نیمه تمام 
از جمله پایانه صادراتی در دستور کار قرار دارد که 
با اتمام این پروژه بســیاری از مشکالت صادراتی 

منطقه حل می شود.وی با بیان اینکه مجتمع نیلی 
صنعت شهرستان عنبرآباد با کمک این اتاق وارد 
فرابورس شده است گفت: اگر بنگاه های اقتصادی 
بتوانند وارد فرا بورس شوند، می تواند سرمایه گذاری 
خوب و پایداری داشته باشند و اتاق بازرگانی در این 
راستا از تمامی صنایع حمایت می کند.جبالبارزی 
با اشاره به اینکه جنوب اســتان کرمان ظرفیت 
گردشگری بسیار مهمی دارد خاطر نشان کرد: ۱۵ 
روســتا به عنوان معین گردشگری در این منطقه 
شناسایی شده و بیش از ۱۷ تور گردشگری ژاپنی 
تاکنون به این منطقه ســفر کرده اند.علی محبان 
دبیر اجرایی اتاق بازرگانی جنوب استان کرمان نیز 
در این نشست با بیان اینکه قالی گل سرخ اسفندقه، 
خرمای کلوته و مراســم حنا بندان این منطقه به 
کمک اتاق بازرگانی ثبت ملی شــده است اظهار 
داشت: جنوب اســتان کرمان پتانسیل صادرات 
بازرگانی دارد و اگر صادرات انجام شــود اتفاقات 

خوبی در این منطقه رخ می دهد.

جنوب استان نیازمند مرز هوایی 
برای صادرات

لغو تفاهم نامه معین  اقتصادی 
رودبارجنوب

مروجی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب استان عدم 
تامین انشعاب گاز را مشکل اصلی تاخیر در بهره برداری کارخانه 
آهک قلعه گنج بیان کرده و گفت: با قول شرگت گاز تا ۶ ماه آینده 
این کارخانه به بهره برداری می رسد.بر اساس اطالعات موجود 
مصوبه این پروژه در ابتدای سال ۹۶ برای شرکت معدنی دماوند از 
ستاد برنامه بنیاد اخذ و اول مرداد سال ۹۶ با تملک زمین عملیات 
اجرایی آن آغاز شد.در پایان سال ۹۶ با تایید هلدینگ ثبت شرکتی 
جهت این پروژه به سهامداری شرکت فوالد کاوه جنوب کیش با 
سهام ۶0% و شرکت معدنی دماوند با سهام ۴0% به تصویب رسید 
و ثبت شرکت جدید با نام “شرکت معدنی آهک کاوه قلعه گنج” 
در اداره ثبت شرکت های سازمان ثبت اسناد و امالک کهنوج 
استان کرمان به ثبت رسید.با این که در طی این سال ها عملیات 
عمرانی این کارخانه انجام شده اما هنوز به بهره برداری نرسیده 
است.مروجی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب استان 
کرمان استان در گفت و گو با کرمان نو گفت:کارخانه آهک قلعه 
گنج یکی از طرح های اقتصاد مقاومتی استان است .وی ادامه داد: 
این کارخانه پیشرفت ۸0 درصدی داشته برخی مشکالت آن رفع 
شده و در حال حاضر مشکل اصلی آن عدم تامین گاز است.مروجی 
توضیح داد: در آخرین جلسه رفع موانع تولید جنوب استان در 
هفته گذشته شرکت گاز قول داد طی ۶ ماه آینده گاز را به این 
کارخانه برساند.رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب 
استان کرمان افزود : در سال گذشته شرکت گاز اعالم کرد اواخر 
سال کار انتقال گاز را انجام و کارخانه راه اندازی می شود اما آن طور 
که مشخص است در انتخاب پیمانکار اشتباهاتی صورت گرفته که 
موجب تاخیر شده است.شهسواری فرماندار قلعه گنج نیز در مورد 
این کارخانه گفت: در بحث تامین مواد خام اولیه که از منوجان باید 
بارگیری شود مشکالتی وجود داشت که حل شد.وی ادامه داد: هم 
اکنون ۷0 نفر در این کارخانه کار می کنند و در ادامه نیز اولویت 

استفاده از نیروهای بومی است.

گزارش
تسنیم

کارخانه آهک قلعه گنج 
در انتظار انشعاب گاز

150 کندوی عسل 
در ساردوئیه جیرفت 

طعمه حریق شد

پروژه راه آهن بم_ جیرفت  درگیر بی اعتباری است

حسینی نژاد با اشاره به نشست تنظیم بازار کرمان اظهار داشت: مباحث مربوط به میوه و تره بار، گوشت، 
مرغ و حبوبات و کاالها و لوازم خانگی و نرخ شن و ماسه به علت تاثیر بر کاالهای دیگر در تنظیم بازار مورد 
تاکید قرار گرفت.وی افزود: مرغ 1۸ هزار و 500 تومان در بازار کرمان قیمت گذاری شده، درحالی که تنظیم 
بازار کشور این قیمت را 15 هزار تومان تعیین کرده لذا در این زمینه باید با افراد متخلف برخورد شود و 
اعضای شورای تامین و دستگاه های مختلف مرتبط در این حوزه اثر گذار هستند.حسینی نژاد ادامه داد: 
قیمت تمام شده در مزرعه تولید)مرغداری( 12 هزار و 500 تومان است و هزینه حمل و نقل و کشتار و خرده 

فروشی متوسط قیمت این محصول بر اساس آنالیز 1۸ هزار تومان می شود.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند 

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

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند 
رسـمی برابر رای شـماره 1399۶031900800041۶ هیات دوم موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک زرند 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای محمد ایـزدی جالل 
آبـادی فرزنـد علـی بـه شـماره شناسـنامه ۲3 در یـک بـاب خانـه 
بـه مسـاحت ۲97 مترمربـع از پـالک ۲38۲ اصلـی واقـع در زرنـد 
خیابـان پوریـای ولی خریداری از مالک رسـمی نجمه آقا موسـوی 
اسـترآبادی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهی می شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی به مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت 

صـادر خواهـد شـد. م/الف 59
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/4/17

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1399/4/31
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی 
محمـد  آقـای  بـه  وسـیله  بدیـن 
ایـزدی یـزدان آبـادی فرزنـد اکبر به 
شـماره ملـی 30901۶3438 صـادره 
از زرنـد، سـاکن زرنـد _ خیابـان ادیـب روبروی 
فنـی و حرفـه ای، ابـالغ مـی شـود، کـه بانـک 
کشـاورزی زرند به اسـتناد قرارداد بانکی شـماره 
7351۲988۲ _ 1393/11/۲ جهـت وصول مبلغ 
تاریـخ 99/4/۲1بـه  تـا  ریـال   7۲۲/۲97/35۶
انضمـام خسـارت تاخیـر متعلقه طبـق مقررات 
علیـه شـما )بعنـوان ضامـن( اجرائیـه صـادر 
نمـوده و پرونـده اجرائـی بـه کالسـه 9900143 
وطبـق گـزارش  شـده  تشـکیل  اداره  ایـن  در 
مـورخ 99/4/۲4 مامـور  اداره پسـت شهرسـتان 
زرنـد محـل اقامـت شـما بـه شـرح متن سـند 
شناسـایی نشـده، لذا بنا بـه تقاضای بسـتانکار 
طبـق ماده 18 آئین نامـه اجرا مفاد اجرائیه فقط 
یـک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشـار 
محلـی آگهـی مـی شـود و چنانچه ظـرف مدت 
ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسـوب 
مـی گردد، نسـبت به پرداخت بدهـی خود اقدام 
ننمایید، عملیـات اجرائی جریـان خواهد یافت. 

م الـف 8۶
حسین توحیدی نیا
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی زرند

آگهی 
بدین وسـیله به آقای حمیـد ایزدی 
یـزدان آبـادی فرزنـد اکبر به شـماره 
ملـی 30901۶35۶1 صـادره از زرنـد، 
سـاکن زرنـد _ بلـوار 45 متـری هدایـت یـک 
پـالک ۲5 کدپسـتی 77۶1934151، ابـالغ مـی 
شـود، که بانک کشـاورزی زرند به استناد قرارداد 
 1393/11/0۲  _  7351۲988۲ شـماره  بانکـی 
جهـت وصـول مبلـغ 7۲۲/۲97/35۶ ریـال تـا 
تاخیـر  خسـارت  انضمـام  99/4/۲1بـه  تاریـخ 
)بعنـوان  شـما  علیـه  مقـررات  طبـق  متعلقـه 
متعهـد( اجرائیـه صادر نمـوده و پرونـده اجرائی 
بـه کالسـه 9900143 در این اداره تشـکیل شـده 
اداره  وطبـق گـزارش مـورخ 99/4/۲4 مامـور  
پسـت شهرسـتان زرنـد محـل اقامـت شـما به 
شـرح متـن سـند شناسـایی نشـده، لـذا بنا به 
تقاضـای بسـتانکار طبـق مـاده 18 آئیـن نامـه 
اجـرا مفـاد اجرائیـه فقط یـک مرتبـه در یکی از 
روزنامـه هـای کثیراالنتشـار محلـی آگهـی مـی 
شـود و چنانچـه ظرف مـدت ده روز از تاریخ این 
آگهـی کـه روز ابالغ محسـوب می گردد، نسـبت 
بـه پرداخـت بدهی خود اقـدام ننمایید، عملیات 

اجرائـی جریـان خواهـد یافـت. م الـف 87
حسین توحیدی نیا
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی زرند

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

فاقد سند رسمی 
برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختـالف موضـوع قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان زرنـد تصرفـات مالکانـه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده اسـت.لذا مشـخصات متقاضیان و امالک مورد 
تقاضـا بشـرح زیـر بـه منظـور اطـالع عمـوم در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 
روزآگهی می شـود در صورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیـان اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین 
آگهـی بمـدت دو مـاه اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضایـی 

تقدیـم نمایند.
امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

خانم صدیقه سـلطانی جنت آبادی فرزند محمدتقی بشـماره شناسـنامه 
17۲ در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 187/۶0مترمربـع از پـالک ۲389 
اصلـی واقـع در زرنـد خیابان خلیلی کوچه ۲8 خریداری از مالک رسـمی 

آقای محمـد ذکائی.
آقـای محمـد زعیـم باشـی ختمـی فرزند علـی بشـماره شناسـنامه ۲۲ 
صـادره از زرنـد در یـک باب خانه بـه مسـاحت 4۶4/90مترمربع از پالک 
585 فرعـی از ۲390 اصلـی واقـع در زرنـد _ اکبرآباد خریـداری از مالک 

رسـمی آقای محمـد ذکائی
م الف 88

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/4/31
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/5/14

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

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

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی برابر 
رای شـماره 1399۶0319008000508 هیـات دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای علی کریمی رهنمـا فرزنـد عبدالوهاب به 
شـماره شناسـنامه 194 در ششـدانگ قسـمتی از خانه به مسـاحت 
9۶/۶5مترمربـع از پـالک ۲390 اصلـی )جهـت الحـاق بـه پـالک 7 
فرعـی از ۲390 اصلـی( واقـع در زرنـد خیابـان قـره نـی نبـش کوچه 
17 خریـداری از مالـک رسـمی آقای اکبر رهنما محرز گردیده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15روز آگهی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیت صـادر خواهـد شـد. م/الف 73
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/4/17

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1399/4/31
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

فرمانده قرارگاه پلیس راه جنوب کرمان از تصادف منجر به 
فوت در محور کوهستانی جیرفت به بافت خبرداد و گفت: 
در این سانحه رانندگی یک نفر جان باخت و یک نفر دیگر 

نیز مجروح شد.
علی اکبر سنجری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه گزارش 
واژگونی یک دستگاه سواری پژو ۴0۵ در محور دلفارد واقع در روستای 
بندر از طریق مرکز فوریت های پلیسی اعالم شد، افزود: بالفاصله یک تیم 

از قرارگاه پلیس راه جنوب کرمان به محل اعزام شد.
وی ادامه داد: پس از بررسی صحنه توسط کارشناسان، ناتوانی راننده در 

کنترل وسلیه نقلیه علت تصادف گزارش شد.

تصادف در محور جیرفت به بافت 
یک کشته برجا گذاشت

خبر



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 ۲
نشانی جیرفت: خیابان مسجد جامع کوچه بن بست نرسیده بیمه مرکزی ایران

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

جیرفت: 09131488۶84     43۲13۶84-85- 034
تلفنخانه کرمان: 034-3۲487477

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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هر
 م

س:
عک

جزء از کل
جزء از کل نخستین رمان »استیو تولتز« نویسنده استرالیایی 
است که نوشتنش ۵ سال طول کشید و بعد از انتشار، نامزد 
دریافت جایزه بوکر شد. این کتاب با ترجمه  »پیمان خاکسار« 
در اسفند ماه سال ۱3۹3، در ۶۵۶صفحه و توسط نشر چشمه 
به چاپ رسیده و تاکنون چهل و یک نوبت تجدید چاپ شده 
است.همانطور که در بیوگرافی استیو تولتز گفتیم، استیو تولتز 
در مصاحبه ای در مورد خودش و کتاب اینطور گفته که:آرزوی 
من نویسنده شدن نبود، ولی همیشه می نوشتم. زمان بچگی و 
نوجوانی شعر و داستان کوتاه می  نوشتم و رمان  هایی را آغاز می  
کردم که بعد از دو و نیم فصل، عالقه  ام را برای به پایان رساندن  
شان از دست می  دادم. بعد از دانشگاه دوباره به نوشتن رو آوردم. 
درآمدم خیلی کم بود و فقط می  خواستم با شرکت در مسابقات 
داستان  نویسی و فیلمنامه  نویسی پولی دست و پا کنم تا بتوانم 
زندگی  ام را بگذرانم که البته هیچ فایده ای نداشت. زمانی که 
دائم شغل عوض می کردم یا بهتر بگویم، از نردبان ترقی هر کدام 
از مشاغل پایین تر می  رفتم، برایم روشن شد هیچ کاری جز 
نویسندگی بلد نیستم. نوشتن یک رمان تنها قدم منطقی  ای بود 
که می  توانستم بردارم. فکر می کردم یک سال طول می کشد ولی 
پنج سال طول کشید.کتاب با دو شخصیت اصلی، پدر و پسری 
به نام مارتین و جسپر دین، قصه را روایت می کنند. این دو نفر 
شخصیت های اصلی این داستان هستند که اتفاقات حول محور 
آنها اتفاق می افتد. قصه از زبان جسپر دین روایت می شود که در 
حال روایت قصه زندگی خود در زندان است.بخش اول کتاب 
تعریف تمام داستان زندگی مارتین، ازدواجش، به دنیا آمدن 
جسپر، خروج از استرالیا و بازگشت به آن از دریچه نگاه جسپر 
)بر طبق آنچه از پدرش و دیگران شنیده یا در دفتر خاطراتش 
خوانده( می شود.جسپر نهایتاً هویت خود را برای پلیس فاش 

می کند و آزاد می شود.

فیلم پیرمرد و دریا
خب بهتره به چیزهایی که ندارم فکر نکنم، به جاش به چیزهایی که دارم فکر 

می کنم/ من یه عالمه امید دارم، بهتره به امید فکر کنم . .

دیالوگ
زاپاس

 فیلمی به کارگردانی و نویسندگی برزو نیک نژاد و تهیه کنندگی سید امیر پروین 
حسینی محصول سال ۱3۹۴ است.

فیلم
خاکشیر /یکی از خواص مهم خاکشیر کمک به خوب کار کردن دستگاه گوارش است، به 
این ترتیب که، خاکشیر یخ مال در آب سرد به دلیل اینکه کیفیت قابض پیدا می کند و یک 

داروی ضد اسهال است، اما خاکشیر در آب جوش به دلیل اینکه لینت را افزایش می دهد.

عطارباشی

ویرانه می آیند
اخباِر الکردار

از دست دارد می رود باران
از پا در افتاده  ست گندم زار؛

آواز در آوار
دیدار با دیوار؛

دنیای ما: رگباری از تصویر
تصویر ما: دنیایی از رگبار

سیدعلی میرافضلی

عکس: حسین پوستین دوز تابستان داغ جنوب کرمان 
و افت ولتاژ برق

همزمان با افزایش دمای هوا در جنوب کرمان، افت ولتــاژ و قطعی مداوم برق در کنار 
آسیب رساندن به وسایل برقی، مردم را در دمای ۵0 درجه کالفه کرده است.خبرگزاری 
مهر - دمای هوا در این روزها از سال به قول مردم محلی جنوب کرمان خرما پزان است، 
دمای هوا در اکثر مناطق جنوبی استان بین ۴0 تا ۵0 درجه است و گرما به حدی ست 
که مردم در برخی از ساعات روز خانه نشین می شوند.اما در اوج این گرمای طاقت فرسا 
مردم شهرستان های جنوب کرمان در شهرها و روستاهای دور و نزدیک با یک مشکل 
مشترک به نام افت ولتاژ برق مواجه شده اند، این مشکل اما مربوط به امروز نیست؛ سال 
هاست همین چالش مردم را با سختی و مسائلی مواجه کرده که زندگی عادی مردم را 
مختل می کند.از جمله این مشکالت خاموش شدن پی در پی وسایل سرمایشی، سوختن 
وسایل برقی در اوج تورم و گرانی کاالهای برقی و خانگی و قطع شدن آب پس از قطعی 
برق است.در شرایط اقتصادی فعلی سوختن یک یخچال بار سنگین اقتصادی را به مردم 
تحمیل می کند و ما در طول شبانه روز بارها شاهد ضعیف و قوی شدن ولتاژ برق هستیم.

در این خصوص با مردم برخی از شهرســتان های جنوبی کرمان به گفتگو نشستیم، در 
ابتدا سراغ قلعه گنج که پایلوت اقتصاد مقاومتی در استان کرمان است رفتیم و با یک نفر 
از اهالی روستای چاه داد خدا تماس گرفتیم، نامش میثم میرشکاری ست و می گوید: 
به دلیل افت فشار و قطعی پی در پی برق هر سال، وسایل برقی مردم دچار مشکل فنی 
می شود و امسال هم این مساله تکرار شده، میثم می گوید که در شرایط اقتصادی فعلی 
سوختن یک یخچال بار سنگین اقتصادی را به مردم تحمیل می کند و ما در طول شبانه 

روز بارها شاهد ضعیف و قوی شدن ولتاژ برق هستیم.
انشعاب های غیرمجاز را قطع کنید

وی می گوید: هر بار که به مســئوالن محلی گالیه می کنیــم می گویند برخی از مردم 
از انشعابات برق غیر مجاز استفاده می کنند اگر چنین اســت چرا با متخلفان برخورد 
نمی شود و مردمی که قانونمند هستند باید دچار خسارت شوند.وی به وعده های پی در 
پی مسئوالن اشاره می کند و می افزاید: هر سال مسئوالن از جیرفت و کهنوج و کرمان 
می آیند و وعده می دهند تا چند وقت دیگر این مشــکالت رفع می شود اما هیچ وقت 
این وعده ها به ثمر ننشسته است.کمی آن سوتر در کهنوج هم وضعیت به همین منوال 
است، قادر کمالی از شهروندان کهنوج است که به خبرنگار مهر می گوید: نمی دانم چرا 
مسئوالن فکری به حال شبکه برق جنوب کرمان نمی کنند در گرمای بیش از حد هوا 
شاهد خراب شدن ترانس های برق هستیم که اکثراً به دلیل فرسودگی و یا بار بیش از حد 
شبکه اتفاق می افتد، در برخی از مناطق شبکه برق مربوط به گذشته است و در سال های 

اخیر جمعیت منطقه افزایش یافته و عماًل فشار بر شبکه افزایش می یابد.
مسئوالن باید در زمستان برای حل مشکل تدبیر کنند نه در اوج گرما

وی با اشاره به گرمسیر بودن منطقه می گوید: با شروع تابســتان استفاده از کولرهای 
گازی افزایش می یابد و در هر خانه یکی دو وسیله سرمایشی روشن می شود، این مساله 
در گرمای جنوب کرمان کاماًل طبیعی است و انتظار داریم مسئوالن در فصل زمستان و 
پاییز شبکه را ترمیم و برای شروع گرمای هوا آماده کنند نه اینکه با شروع گرمای هوا تازه 
سر و کله مدیران پیدا شود و محله به محله به مردم وعده بدهند.بزرگترین و متول ترین 
شهر جنوب کرمان جیرفت است، جالب اینکه در این شهر هم مردم همان مشکالتی را 

دارند که روستاییان چاه داد خدا در اوج محرومیت با آن مواجه هستند.
با قطع شدن برق پمپ های آب هم از کار می افتند

محله های مختلف شهر با افت ولتاژ مواجه هستند به عنوان مثال سراغ یکی از ساکنان 
شهرک بهشــتی جیرفت می رویم، دمای هوا در این روزها به ۴۷ درجه می رسد تحمل 
چنین گرمایی حتی برای مردم جیرفت که به این دما عادت دارند هم سخت است.ظهر 
ساعت ۱3 برق قطع می شود و مردم برای فرار از گرما به سایه درختان پناه می برند کرونا 
هم در جنوب کرمان بیداد می کند، با قطع شدن برق پمپ های آب هم از کار افتاده اند 
و آبی برای خنک شدن در دسترس نیست.رسول علیخانی شــهروند جیرفتی در این 
خصوص می گوید: من یک نوزاد سه ماهه دارم و با قطع شدن برق مجبور می شویم بچه 
را سوار ماشین و کولر را روشن کنم در شرایطی که قیمت هر لیتر بنزین 3 هزار تومان 

است ما باید برای فرار از گرمازدگی چه انجام دهیم؟
مردم به داد همدیگر برسند و صرفه جویی کنند

وی از مردم خواست برای اینکه به سایر شــهروندان کمک کنید در هر خانه فقط یک 
کولر گازی روشن کنید تا بقیه مردم هم بتوانند در این گرما زندگی کنند.این شهروند 
جیرفتی می گوید: می دانید قطع شدن برق از ساعت یک ظهر تا هفت عصر در این گرمای 
طاقت فرســا چه تجربه سختی است؟ چه کسی جواب خســارت وسایل برقی مردم را 
می دهد در این شرایط اگر یک کولر گازی دچار نقص فنی شود فشار اقتصادی بر مردم 
مضاعف می شود.باید منتظر ماند و دید که با افتتاح این پست برق مشکالت افت ولتاژ 
برق در جنوب کرمان برطرف می شــود یا اینکه مردم در این مناطق همچنان باید در 

انتظار بمانند.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

روستای سربیژن
 روستایی در ۵۵ کیلومتری شمال شهر 

جیرفت و ۱۶۲ کیلومتری جنوب شهر کرمان 
و از توابع بخش ساردوئیه  است که در محور ارتباطی کرمان-راین-جیرفت 

واقع شده است.

َسَبدبافی
این نوع صنعت به دلیل سبک بودن و مقاومت 
آن به نوعی از صنعت های دیگر در زمینه سبد 

و میز وصندلی و کمد و زیر تلویزیونی پیشی گرفته است.

قووتو کرمان
این فراورده ی غذایی سوغات کرمان است، که 
به شکل پودر است و در لهجه ی کرمانی به آن 

»قووتو« می گویند قدمت زیادی دارد.

جاذبه

صنایع

سوغات

جریمـه  ۲ میلیارد ریالی در صورت اصالح نشـدن تعرفه هـای اینترنت درانتظار 
isna.news اپراتورهـا/   از صفحه

تولید بیش از ۱۵ هزار تن حنا در رودبارجنوب
kahnujiha از صفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

کله م گال اخوره ای بس نگاهی رنگ َخو داره
َسری ای پاتََرف َشوباد بُشکی َور پََتو داره

ُمغون ای دور اشناسوم بدون امتحان ِکِردن
ُسرون سرخی ادونوم مزه ُکنِگ َهَلو داره

به َشص هفتادمتری خونشون پَر نازنه مرغی
شش هفتایی بِراِر ُگشنه ی َجهله بََلو داره
مو زیر بار خرجی نابروم َدر جون آفوری

که ای َکنچوک، دستی تا به ُمچ وایه َکَچو داره
پسرخان خواستگاری بو و ِملکی پشت َمهری َزه

که چندین ساله درگیری"َکهورو"خوی"َکَلو" داره
بیا َسی َکن میون ُخشکسال ای بَرکه ی ُغرَصش

َسر هر بازه ای چشموم دو َمن تُخکار، یَو داره
صدای هلهله َدم ِگفته ای تو صف َچماکی یون
به هر سون رو اَگردونوم ادیدوم که جلوداره
ارو  پُشت سری یَه بافه ُمود گندمی دولون

خدا َخوی داس ماه نو َردی َکصِت درو داره

شاعر : ایرج انصاری فرد

         در توییتر چه می گویند؟

وزیر بهداشــت: نســبت مرگ کرونا به تعداد بستری 
کاهش یافته است.

درصد جمعیت مبتال به کمبود تغذیه در ایران کاهش 
یافت.

نیازی به ســم پاشــی منزل پس از بهبود کرونایی ها 
نیست.

پاترف : تهدید
ورپتو : در حال دویدن

هلو : نام یک خرما
کچو : النگو

تخکار : مقیاس بذرپاشی
کهوروییه.... کالب .: از توابع جیرفت


