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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1399 مــرداد   4 شــنبه         786 پیاپــی  شــماره  چهــارم           ســال 

کشاورزی در جنوب
بازی با آب و آتش

پاک سازی بزرگ ترین پاک سازی بزرگ ترین 
جنگل دست کاشت کشورجنگل دست کاشت کشور

دالیل کاهش 
آمار ازدواج در 
استان بررسی 

می شود

استاندار:

افزایش آمار قربانیان کرونا
کرمان روی خط قرمز

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، 97 نفر در 
سطح استان در بیمارستان بستری شدند 
و همچنین تعداد فوتی های قطعی ابتال 
به کووید 19 در ۲۴ ساعت گذشته،10 
مورد )7 مورد مربوط به دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان- ۲ مورد دانشگاه علوم 

پزشکی جیرفت  یک مورد دانشگاه 
علوم پزشکی بم( بوده است و مجموع 

جانباختگان ابتالی قطعی به کووید 19 از 
ابتدا تا کنون به 369 نفر رسید.

* برخوری مدیر کل جهاد کشاورزی جنوب استان: به دلیل نگرانی از بازار سال آینده،   پیگیر اجرایی 
شدن طرح کشاورزی قراردادی در منطقه هستیم

* محبان مدیر اجرایی اتاق بازرگانی جنوب استان:  با توجه به افزایش قیمت نهاده های کشاورزی، 
این احتمال وجود دارد که میزان کشت محصوالت کشاورزی منطقه در سال جاری کاهش یابد

جنوب استان نیازمند 
احداث کشتارگاه  صنعتی

هر گونه تجمع در عید 
قربان ممنوع است

داروی رمدسیویر 
به بیمارستان های 

جنوب رسید

 مدیر کل دامپزشکی جنوب استان کرمان با اشاره به وجود 3 کشتارگاه 
سنتی در 7شهرستان جنوبی گفت: جنوب استان حدود دو میلیون و 

100 هزار راس دام دارد و به شدت نیازمند کشتارگاه صنعتی است

حمیدرضا گلزاری مدیر گروه بهداشت محیط معاونت 
بهداشتی علوم پزشکی کرمان گفت: هرگونه تجمع در عید 
سعید قربان شدیدا منع شده و گشت های ویژه در روز عید 

قربان فعال تر خواهند بود. به طوری که شاید در آن روز در شهر 
کرمان ۴ یا ۵ گشت ویژه برای جلوگیری از هرگونه ازدحامی 
داشته باشیم. وی اظهار کرد: نظارت بر ذبح دام در عید قربان 

به عهده دامپزشکی گذاشته شده شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از رسیدن 
داروی رمدسیویر به بیمارستان های جنوب خبر داد 
و گفت: این دارو فقط تقویت کننده سیستم ایمنی 

بدن بوده و در برخی بیماران کرونایی روند درمان را 
کوتاه تر می کند.

د  ا جــو محمد
ئــی  ا فد

ــال  ــت: از س ــان گف ــتاندار کرم اس
9۵ تــا 97 رونــد تعــداد ازدواج 
ــی  ــور کل ــه ط ــمی ب ــر رس در دفات
کاهشــی بــوده کــه ایــن رونــد 
ــده  ــد ش ــال 9۸ کن ــی در س کاهش
لــت  و منحنــی کاهــش بــه حا
ــه  ــت.وی ادام ــده اس ــطح درآم مس
د: ســال 97 نســبت بــه 96  دا
ــال 9۸  ــدی و س ــش 1۲ درص کاه
ــه 97 یــک درصــد کاهش  نســبت ب
آمــار ازدواج در اســتان کرمــان 
ه هــای  داشــتیم لــذا دســتگا
متولــی عوامــل کاهــش ازدواج را 

بررســی کننــد.

صفحه3 را 
بخوانید

راه اندازی سامانۀ ملی 
مشاوره " امیِد زندگی" 

در کرمان
مدیــرکل   
و  ورزش 

جوانــان اســتان کرمــان گفــت: 
ــه  ــی" ب ــد زندگ ــی "امی ــامانه مل س
صــورت اختصاصــی کار خــود را 
در کرمــان از هفتــه آینــده آغــاز 
بلیــت هــای  خواهــد کــرد و قا
یــن  رد و عمــده کار ا باالئــی دا
ســامانه درخصــوص مشــاوره اســت 
و در کل کشــور بــه متقاضیــان ارائه 
ــد  ــا کی ــد. وی ت ــی کن ــت م خدم
ــه جایگاه  ــم در زمین ــی توانی کرد: م
ــاوره  ــه مش ــزام ب ــرای ال ــی ب قانون
قبــل از ازدواج در اســتان راهــکاری 
ــزام  ــن ال ــا شــاید ای ــم ام ــدا کنی پی
ــد  ــد و بای ــی نباش ــی کاف ــه تنهائ ب
ــج کنیــم. فرهنــگ مشــاوره را تروی

صفحه3را 
بخوانید
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آگهی مزایده )اجاره(

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای

ــل  ــه شــرح ذی ــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی پروژهــای ب ــوب اســتان کرم اداره کل راه و شهرســازی جن
ــت  ــه از دریاف ــزاری مناقص ــل برگ ــه مراح ــد. کلی ــزار نمای ــت برگ ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت ــق س را از طری
ــی  ــداکات الکترونیک ــق درگاه ســامانه ت ــا از طری ــت ه ــران و بازگشــایی پاک ــه پیشــنهاد مناقصــه گ ــا ارائ اســناد ت
دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir  انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم 
عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در 

مناقصــه محقــق ســازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1399/05/04 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14 روز 1399/05/04 تا تاریخ 1399/05/10

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14 روز چهارشنبه تاریخ 1399/05/22
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8 روز پنجشنبه تاریخ 1399/05/23

اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکــت هــای الــف: 
ــایت ــن: 43310516-034 و س ــماره 2 تلف ــی ش ــهرک صنعت ــوار ورودی ش ــس راه، بل ــیلو و پلی ــل س ــت- حدفاص آدرس: جیرف

)http://iets.mporg.ir( و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور www.jkerman.mrud.ir 
اطالعــات تمــاس ســامانه جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه: مرکــز تمــاس 41934-021 و دفتــر ثبــت نــام 88969737 

و 85192768

فهرست بهابراورد )ریال(نوعتضمين )لاير(عنوانشماره

158/ج98/3
تکمیل باند دوم محور جیرفت- کهنوج 

کیلومتر 000+0 تا 2+000
3،285،000،000

ضمانت نامه بانکی) 
مطابق با فرمت ارایه 

شده در اسناد( _ اصل 
فیش واریز وجه  نقد

65،690،468،728
راه، راه آهن و باند 
فرودگاه سال 1399 

و فهرست بهای 
تجمیعی 159/ج98/3

اجرای خط کشی سرد ترافیکی همراه با 
گالسبید جهت ایمن سازی پروژه باند 
دوم جیرفت_ سه راهی بم و کهنوج_ 

رودان

196،000،0003،916،252،196

نوبت دوم

روابط عمومی اداره آموزش وپرورش استان کرمان

روابط عمومی اداره آموزش وپرورش شهرستان جیرفت

آگهی مزایده عمومی
یک مرحله ای شماره 99-2 

موضوع مزایده:
اجاره محصول خرمای نخیالت 3باغ متعلق به هنرستانهای کشاورزی آموزش و پرورش بم به شرح 

جدول زیر:

مدیریــت آمــوزش و پــرورش شهرســتان جیرفــت در نظــر دارد تعــداد: 1 بــاب کلینیــک 
رفاهــی واقــع در خیابــان شــفا  ،پارکینــگ واقــع درخیابــان یکطرفــه و 2 دهانــه ســوله شــهرک 
خالــق آبــاد محــدوده هنرســتان  کشــاورزی بــا جزئیــات منــدرج در اســناد مزایــده را بــا بهره 
گیــری از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ) setadiran.ir( و با شــماره مزایــده: 1002) 

شــماره سیســتمی ( بــه صــورت الکترونیکــی بــه اجــاره برســاند0

ــده  ــناد مزای ــت اس ــت دریاف ــح - مهل ــاعت :10صب ــخ : 5/4/ 99س ــایت تاری ــار درس ــان انتش زم
ــاعت :13  ــخ :99/5/14 س تاری

تاریخ بازدید :  99/5/5- آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت  تاریخ : 99/5/14 ساعت :14 
زمان بازگشایی تاریخ : 99/5/15 ساعت : 10صبح   -زمان اعالم به برنده تاریخ :99/5/16

ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد :
ــه  ــت مــی باشــد و کلی ــدارکات الکترونیکــی دول ــق ســامانه ت ــًا از طری ــده صرف ــزاری مزای 1-برگ

ــده شــامل  ــد مزای مراحــل فرآین
ــه مربوطــه ( پرداخــت تضمیــن شــرکت در  ــده ) در صــورت وجــود هزین دریافــت اســناد مزای

ــده ) ودیعــه ( ارســال پیشــنهاد  مزای
قیمــت ، بازگشــایی پــاکات ، اعــالم برنــده ، و واریــز وجــه مزایــده در بســتر ســامانه از ایــن طریــق 

امــکان پذیــر مــی باشــد.
2-پیشنهاد می گردد قبل از ارائه پیشنهاد از موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.

ــی  ــت گواه ــام و دریاف ــت ن ــت ثب ــت جه ــی بایس ــده م ــرکت در مزای ــه ش ــدان ب 3- عالقمن
ــد : ــل نماین ــاس حاص ــل تم ــای ذی ــماره ه ــا ش ــن ( ب ــی ) توک الکترونیک

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : 41934 – 021

 )www.setadiran.ir ( اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبــت نــام ســایر اســتانها ، در ســایت ســامانه
بخــش » ثبــت نــام / پروفایــل مزایــده گــر « موجــود اســت.

4- هزینه نشر آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد.
5- آموزش و پرورش در رد و پذیرش پیشنهادات مختار می باشد.

6- بــه پیشــنهادات مبهــم ، مشــروط ، مخــدوش ، فاقــد ضمانــت نامــه و پیشــنهاداتی کــه خــارج 
از مهلــت قانونــی ارائــه شــود ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.

7- ارائه تضمین معتبر مطابق با اسناد مزایده الزامی می باشد.
8-شماره تماس اداره آموزش وپرورش شهرستان جیرفت واحد کارپردازی :03443210380

دستگاه مزایده گذار: اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

شماره 
پارت

تعداد خوشه های 
خرما برآورد شده 

ارزش ریالی 
هر خوشه)ریال(

ارزش ارزیابی محصول 
خرمای مضافتی)ریال(

میزان تضمین
آدرس)ریال(

157391/000/0005/739/000/000286/950/000
بم- باغ بزرگ هنرستان کشاورزی 

پسرانه شهید بهشتی

217261/000/0001/726/000/00086/300/000
بم- باغ مرغداری هنرستان 

کشاورزی پسرانه شهید بهشتی

بم- باغ هنرستان دخترانه مهر313801/000/0001/380/000/00069/000/000

مهلــت دریافــت، تکمیــل و تحویــل اســناد مزایــده: از تاریــخ انتشــار آگهــی روزنامــه بــه مــدت 10 روز 
کاری از طریــق ســامانه ســتاد ایــران.

ــه آدرس  ــران ب ــه ســامانه ســتاد ای ــاز ب ــده و ســایر اطالعــات مــورد نی جهــت دریافــت اســناد مزای
ــود. ــه ش setadiran.ir مراجع

شناسه آگهی: 10020

آموزش و رپورش جیرفت
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کاغذ استانشنبه  4 مرداد 1399

آب جارو نیست

بحران کم آبی را جدی بگیریم

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان در اولین جلسه کمیته 
اجرایی خانه های هالل استان گفت: طرح آموزش همگانی کمک های 
اولیه و آمادگی در برابر مخاطرات در خانه های هالل در سطح استان 
کرمان اجرا می شود. به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر 
استان کرمان؛ رضا فالح در جلسه کمیته اجرایی خانه هالل از اجرای 
طرح آموزش همگانی کمک های اولیه و آمادگی در برابر مخاطرات در 
خانه های هالل استان خبر داد و گفت: این طرح با هدف ایجاد تاب 
آوری مردم مناطق و محالت در برابر آسیب های محیطی، حوادث و 
سوانح در سراسر استان برگزار می شود. وی با اشاره به اینکه جذب و 
تربیت داوطلبان و تیم های قدرتمند آموزش دیده از دیگر اهداف این 
برنامه آموزشی است، افزود: این طرح مبتنی بر نیاز محلی آموزش گروه 
های مختلف جامعه بر اساس رده سنی و نیازشان در زمینه کمک های 

اولیه و آمادگی در برابر مخاطرات در خانه های هالل اجرا می شود.
وی با اشاره به اینکه فاز اول این طرح به مدت ۲ ماه و در 1۲7 خانه 
هالل در استان کرمان اجرا می شود، خاطرنشان کرد: بعد از اتمام این 
دوره اعضای آموزش دیده ضمن سازمان دهی در تیم های جوانان، 
امدادگران و داوطلبان سایر آموزش های رسمی جمعیت هالل احمر را 
می بینند و با شرکت در مانورهای محلی و سایر برنامه های مخصوص 

داوطلبان، آمادگی جامعه را در برابر حوادث و بالیا تقویت می کنند.

بازدید شهردار و اعضای شورای 
شهر از فعالیت های عمرانی 

 شهرداری زرند
رئیس و اعضای شورای شهر زرند بهمراه محمد رضا مهدلو شهردار 
ومعاونین شــهرداری از پروژه های عمرانی شــهرداری بازدید 
 و اقدامات انجام شــده در سطح شــهر را مثبت ارزیابی کردند .

به گزارش روابط عمومی شهرداری زرند رئیس و اعضای شورای 
شــهر زرند از روند فعالیتهــای عمرانی در بلــوار جنت،کارگاه 
قطعــات بتنی ،پروژه ســنگ فرش میــدان امــام خمینی)ره(

آسفالت شهرک امام سجاد)ع(پیشرفت فیزیکی پارک امام زاده 
حمزه،اجرای کانیوو در بلوار 9دی ،لوله گذاری شــهر،لکه گیری 
 نوارهای حفاری شده ،پروژه فاضالب شــهری و...بازدید کردند .

محمد رضا مهدلــو در این بازدیــد از تالش و همــت نیروهای 
شهرداری برای آبادانی شهر گفت و ماحصل همکاری شهرداری 
و شورای شــهر را پیشــرفت فعالیتهای عمرانی دانست و گفت: 
در اجرای پروژه ها رعایت کیفیت خیلــی برای ما اهمیت دارد و 
امیدوارم پروژه های شهری هر چه سریع تر به بهره برداری برسد 
تا امکان استفاده شــهروندان عزیز از خدمات شورا و شهرداری 

فراهم گردد . 

و حرفـه  بهداشـت محیـط  گـروه  مدیـر 
علـوم  ه  نشـگا دا بهداشـتی  ونـت  معا ای 
پزشـکی کرمـان گفـت: هرگونـه تجمـع 
در عیـد سـعید قربـان شـدیدا منـع شـده 
و گشـت هـای ویـژه در روز عیـد قربـان 
فعال تـر خواهنـد بود.مهنـدس "حمیدرضـا 
گلـزاری"  در گفت وگـو با ایسـنا، به تشـریح 
مـات اسـتان در راسـتای نظـارت بـر  قدا ا
انجـام پروتکل هـای بهداشـتی پرداخـت و 
گفـت: از ۲۸ اردیبهشـت ماه و در راسـتای 
اجـرای طـرح گام دوم مبـارزه بـا کوویـد 
19 و فاصله گـذاری اجتماعـی، نظـارت بـر 
نحـوه اجـرای پروتـکل هـای بهداشـتی بـه 
واحـد بهداشـت محیط دانشـگاه هـای علوم 
پزشـکی سراسـر کشـور واگـذار شـد.وی بـا 
اشـاره بـه تحریمهـای ظالمانـه اقتصـادی 
یـران،  آمریـکا علیـه جمهـوری اسـالمی ا
عنـوان کـرد: بـا توجـه بـه اینکـه اقتصـاد 
نـد بیمـه بیـکاری پرداخـت  ایـران نمی توا
کنـد، لـذا تصمیم بـر فعالیـت مشـاغل فعال 
بهداشـتی  پروتکل هـا  رعایـت  بـا شـرط 
شـد تـا بتوانیـم در حیـن بازگشـایی مجـدد 
اصنـاف و ادارات بحـث پیشـگیری از ابتالی 
ویـروس بـا رعایـت فاصلـه گـذاری فیزیکی 
و اجتماعـی را انجـام دهیم.مدیـر بهداشـت 
محیـط حرفـه ای دانشـگاه علـوم پزشـکی 
کرمـان بیـان کـرد: بـرای همـه اصنـاف، 
 . . ادارات، سـازمان ها، معـادن، صنعـت و .
تعریـف  خودشـان  خـاص  پروتکل هـای 
شـد بنابرایـن کارفرمایـان و مدیـران بایـد 
فاصلـه گـذاری هوشـمند بـرای کارکنـان و 
همچنیـن فراهم کـردن امکانات در راسـتای 
عـدم انتقـال ویـروس در محـل کار را ایجـاد 
می کردنـد.وی مسـئول رعایـت پروتـکل 
ربـاب رجـوع و مشـتری را ادارات  بـرای ا
دانسـت و اظهـار کـرد: تمـام مشـاغل بـرای 
بازگشـایی مجـدد بایـد در سـامانه وزارت 
بهداشـت ثبت نام و تعهدنامـه الکترونیکی را 
امضـاء کنند.گلـزاری با بیـان ایـن مطلب که 
براسـاس مصوبـه سـتاد ملـی مقابله بـا کرونا 
نیـم اقـدام قضائـی بـرای متخلفیـن  می توا
عـدم رعایـت پروتـکل هـای بهداشـتی را 
انجـام دهیـم، تصریـح کـرد: اکنـون مرحلـه 
سـوم طرح مبـارزه بـا کوویـد 19 آغاز شـده 
اسـت کـه در ایـن راسـتا تاکیـد بـر فاصلـه 

تشـدید  نظارت هـا  و  هوشـمند  گـذاری 
شـده و همـه ادارات و سـازمان ها بـه کمـک 
نـد و هـر اداره کـه هـر مجـوزی  مـا آمده ا
می دهـد مسـئول نظـارت بـر آن بخـش 
خواهد شـد.وی با اشـاره بـه اینکه در سـتاد 
اسـتانی مقابلـه بـا کرونـا بعضـا تصمیماتـی 
جلوتـر از تصمیمـات کشـوری گرفتـه شـده 
اسـت عنوان کـرد: اسـتان کرمـان در زمینه 
نظـارت بـر اجـرای پروتکل هـای بهداشـتی 
نیـز جلوتـر از اقـدام ملـی حرکت کـرد و در 
ایـن راسـتا ۲0 کارگـروه نظارتـی تشـکیل 
شـده کـه نظـارت بـر هـر رسـته خاصـی بـر 
عهـده یـک ارگان قـرار گرفتـه کـه بـه طـور 
مثال نظـارت بـر اصناف تهیـه و توزیـع مواد 
غذائـی و اماکـن عمومـی بـه عهده دانشـگاه 
علـوم پزشـکی اسـت.مدیر بهداشـت محیط 
حرفـه ای دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان 
ه علـوم پزشـکی کرمـان  نشـگا فـزود: دا ا
پروتکل هـای 30 تا ۴0 صفحـه ای را در قالب 
یـک چـک لیسـت  خالصـه و تدویـن کـرده 
اسـت تـا در بازرسـی و نظارت هـا کنتـرل 
نجـام شـود کـه مجموعه هـا  بـه راحتـی ا
)ارگان هـا، نهادها، صنـوف ، اماکـن عمومی 
و ...( براسـاس ایـن چـک لیسـت ها بـه سـه 
رنـگ سـبز )نمـره 90 تـا 100(، زرد )نمـره 
60 تـا 90 کـه اخطـار دریافـت می کنـد( و 
قرمـز )نمـره زیـر 60 کـه بالفاصلـه تعطیـل 
می شـوند( تقسـیم بنـدی مـی شـوند.وی 
از تشـکیل گشـت ویـژه کوویـد 19 بـرای 

اولین بار در کشـور در اسـتان کرمان سـخن 
بـه میـان آورد و عنـوان کـرد: بـرای اولیـن 
بـار در کشـور در کرمـان دو گشـت ویـژه 
مبـارزه بـا کرونـا تشـکیل شـده اسـت کـه 
یکـی از آنها گشـت اصنـاف و دیگری گشـت 
ویـژه اسـت کـه از سـاعت 19 الـی ۲3 بـا 
حضـور قاضـی، بـازرس اسـتانداری،بازرس 
بهداشـت و محیـط دانشـگاه علوم پزشـکی و 
نیـروی انتظامـی بـا تمـاس مردمـی و اطالع 

از تجمعـات، بـرای جلوگیـری از اجتماعـات 
قـدام خواهـد کـرد.

شرط برگزاری مراسم مذهبی
وی ادامـه داد: طـی ده روز آینـده تهـران 
پروتکل هـای بهداشـتی بـرای برگـزاری 
مراسـمات مذهبـی در مـاه محـرم اعـالم 
خواهد شـد و بالفاصله پس از ابـالغ، اجرایی 

خواهیـم کـرد امـا کرمـان نیـز عقـب نمانده 
و یکسـری مـوارد را آمـاده کـرده بـه طوری 
کـه تاکیـد ما بـر ایـن اسـت کـه مراسـمات 
محـرم در فضای بـاز بـا رعایـت پروتکل های 
بهداشـتی برگـزار و افـراد دارای بیمـاری 
زمینـه ای، بـاالی 60 سـال، کـودکان و زنان 
باردار نباید در این مراسـمات شـرکت کنند. 
گلـزاری افـزود: بایـد پروتکل های بهداشـتی 
برای برگـزاری مراسـم محرم و صفـر رعایت 

شـود اما در مجمـوع محدودیت وجـود دارد 
و قرار اسـت نیـروی انتظامی، بسـیج و سـپاه 
در بحـث نظـارت بـر ایـن مراسـمات بـا مـا 
همـکاری کننـد.وی بـا اشـاره بـه نزدیکـی 
عیـد سـعید قربـان، اظهـار کـرد: نظـارت بر 
ذبح دام به عهده دامپزشـکی گذاشـته شـده 
و پروتـکل بهداشـتی مربوطـه نیز بخشـنامه 
ه علـوم  نشـگا شـده و بهداشـت محیـط دا
پزشـکی بـه عنـوان همـکار و ناظـر عالـی 
تعیین شـده اسـت امـا نکتـه مهم این اسـت 
کـه هرگونـه تجمـع در عیـد سـعید قربـان 
شـدیدا منع شـده و گشـت های ویژه در روز 
عیـد قربـان فعال تـر خواهـد بـود بـه طوری 
کـه شـاید در آن روز در شـهر کرمـان ۴ یـا 
۵ گشـت ویـژه بـرای جلوگیـری از هرگونـه 
مدیر بهداشـت  زدحامـی داشـته باشـیم. ا
محیـط حرفـه ای دانشـگاه علـوم پزشـکی 
ره توزیـع گوشـت در بیـن  کرمـان دربـا
نیازمنـدان در روز عیـد سـعید قربـان گفت: 
توصیـه ایـن اسـت کـه بـا کمـک مسـاجد و 
سـپاه کـه اعـالم آمادگـی کـرده انـد، افـراد 
نیازمنـد شناسـائی شـده و همانگونـه که در 
ایام ماه مبـارک رمضـان اطعـام نیازمندان با 
رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی را داشـتیم، 
بتوانیـم بـا رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی 

گوشـت های نـذری را توزیـع کنیـم.

آیین بهره برداری از پروژه بهسازی بوستان ۵000 
مترمربعی »معلم« با حضور رییس و برخی از 
اعضای شورای اسالمی شهر کرمان و مدیران 

شهری برگزار شد.
به گزارش کرمان آنالین، مشاور شهردار و سرپرست 
حوزه شهردار و امور شورای اسالمی شهر کرمان 
در حاشیه این مراسم، با اشاره به تکمیل عملیات 
بهسازی، تجهیز و زیباسازی بوستان »معلم« در 
ابتدای خیابان شهید مصطفی خمینی )مجاور 
پل 9 دی( گفت: تاکنون در قالب پویش »افتتاح« 
و با شعار »هر هفته یک افتتاح«، پروژه بهسازی 
میدان »رسالت« و بوستان »سراج« در منطقه 
سه به بهره برداری رسیده و بهره برداری از بوستان 
»معلم« نیز هدیه دیگری ازسوی شهرداری کرمان 

به اهالی منطقه سه شهری است.
علی سعیدی ادامه داد: بوستان های »خبرنگار«، 

»شهریار« و »آفتاب« نیز در آینده ای نزدیک در 
این منطقه به بهره برداری خواهد رسید.

حاشیه  در  نیز  کرمان  سه  منطقه  شهردار 
بهره برداری از بوستان »معلم« گفت: بوستان 
معلم با مساحت حدود ۵000 مترمربع، یکی 
از بوستان های قدیمی منطقه سه است که کار 
بهسازی، تجهیز و زیباسازی آن از اواخر سال 

گذشته آغاز شده بود.
رامین امیرمداح افزود: در بهسازی بوستان 
»معلم«، پیاده روها سنگ فرش، جدول های 
جدید نصب و دو آب نمای جدید سنگی با طراحی 

زیبا اجرا شد.
وی به نصب پایه چراغ و اجرای روشنایی و نصب برج 
نور، مجموعه بازی کودکان، مبلمان پارکی و وسایل 
تندرستی در بوستان »معلم« اشاره کرد و گفت: در 
این بوستان، سرویس بهداشتی، آالچیق، ایستگاه 

شارژ موبایل، میز تنیس و فضای سبز جدید نیز 
اجرا شده است.

الزم به ذکر است؛ در این آیین که در غیاب شهردار 
کرمان به دلیل ابتال به ویروس کرونا برگزار شد، 
محمد فرشاد، رییس شورای اسالمی شهر 

کرمان به نمایندگی از سایر اعضای شورا، در 
ارتباط تصویری با شهردار کرمان، برای وی آرزوی 
سالمتی و اظهار امیدواری کرد شهردار کرمان 
هرچه زودتر بهبود یافته و با انرژی بیشتر به فعالیت 

خود ادامه دهد.
وی همچنین از این که علی رغم ابتالی شهردار 
کرمان به کرونا، فعالیت ها در مجموعه مدیریت 
شهری با قوت ادامه دارد، از عالم زاده، شهردار 

کرمان و سایر همکاران وی تقدیر کرد.

هر گونه تجمع در عید قربان ممنوع است

در چهامین هفته از پویش افتتاح؛

پروژه بهسازی بوستان »معلم« به بهره برداری رسید

 اجرا ی طرح آموزش همگانی 
آمادگی در برابر مخاطرات در 

خانه های هالل کرمان

گزارش
علوم پزشکی

پاک سازی بزرگ ترین جنگل 
دست کاشت کشور

سرپرســت معاونت خدمات شهری شــهرداری کرمان از پاک سازی 
پردیســان قائم )عج( از علف های هرز، بوته، خار و خاشاک خبر داد.به 
گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ، 
ایمان سیف الهی سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری کرمان، 
گفت: به همت نیرو های خدمات شهری مناطق پنج گانه و با همکاری 
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان، امروز جمعه 
سوم مردادماه جنگل قائم پاک سازی شد.او مساحت پردیسان قائم )عج( 
را ۲30 هکتار دانست و عنوان کرد: با توجه به گستردگی این جنگل و 
احتمال آتش سوزی، پاک سازی آن از مواد مستعد آتش سوزی ازجمله 
برگ، بوته و شاخه های خشک در دستور کار قرار گرفت.سرپرست معاونت 
خدمات شهری شهرداری کرمان با بیان اینکه این اقدام چندین مرتبه 
در طول سال انجام می شود، گفت: برگ ها و سایر ضایعات گیاهی پس 
از جمع آوری، با کود های معدنی و شیمیایی، فرآوری و غنی سازی و به 
خاک برگ و کود تبدیل می شود و جهت تقویت خاک، مجدد به فضای 
سبز باز می گردد.سیف الهی ازجمله دیگر مزیت های پاک سازی جنگل 
از برگ خشک، بوته و خار و خاشاک را آب رسانی بهتر به درختان دانست.

او در خصوص آبیاری جنگل قائم )عج( نیز، گفت: اجرای چهار خط لوله 
برای آبیاری جنگل قائم )عج( در دستور کار است که با انتقال این خطوط 
تا آخر امسال، مشکل آب رسانی به پردیسان قائم )عج( تا حدودی برطرف 
می شود.سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری کرمان به اهمیت 
فضای سبز این مجموعه برای شهر کرمان و قرارگیری موقعیت بی نظیر 
آن در دامنه کوه صاحب الزمان) عج( اشاره و بیان کرد: جنگل قائم )عج( 
میراثی از گذشتگان است که برای ما به جا مانده و باید در حفظ و نگهداری 
آن بکوشیم.سیف الهی افزود: این مجموعه از سالیان گذشته با همت 
شهروندان و شهرداری در وضعیت و جایگاه مطلوبی قرار گرفته است.او 
تأکید کرد: از شهروندان کرمانی تقاضا داریم از ریختن زباله و آتش افروزی 
در جنگل قائم )عج( خودداری کنند.مجموعه پردیسان قائم )عج( در 
سال 13۴3 شکل گرفته، به عنوان بزرگ ترین جنگل دست کاشت ایران 

محسوب می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان 
کرمان، مجمع عمومی و عادی سالیانه شرکت 
گاز استان کرمان  در روز چهارشنبه مورخ ۲۵ 
تیرماه 1399 با حضور معاون محترم وزیر نفت و مدیر عامل 
شرکت ملی گاز ایران، اعضا هیات مدیره شرکت ملی گاز ایران و 
سایر مدیران ارشد آن شرکت در محل ساختمان ستاد شرکت 
ملی گاز ایران برگزار گردید که طی آن عملکرد موفق شرکت گاز 
استان کرمان درسال 9۸و گزارش حسابرسی شده صورت های 
مالی سال 139۸ که با جذب حداکثری ایفای تعهدات اعتبارات 
سرمایه ای مصوب بوده است،  مورد تصویب، تقدیر و تشکر اعضا 

مجمع عمومی قرار گرفت.
مدیر عامل شرکت گاز استان کرمان ضمن اعالم خبر فوق 
گزارش کوتاهی از عملکرد بسیار مطلوب این شرکت در سال 9۸ 
ارائه و ادامه دادند : در سال 9۸ عملکرد بی سابقه ای در زمینه 
گازرسانی به صنایع توسط مجموعه گاز استان رقم خورده است 
به نحویکه با اجرای بی سابقه خطوط گازرسانی به صنایع، ۵1 
میلیون لیتر صرفه جویی در سوخت مایع کل استان که معادل 

۴0 درصد مصرف سوخت مایع کل استان 
می باشد تنها در سال 139۸ محقق گردیده است. و همچنین  
در هر روز کاری در سال 139۸ قریب به 6۴7 مترمکعب در 

ساعت ظرفیت گازرسانی به صنایع ایجاد گردیده است.
وی گفت : در سایه الطاف الهی، در سال 139۸ رکورد های 
متمایز دیگری نیز که از زمان تاسیس شرکت )سال 137۲( 
بی سابقه بوده محقق گردیده است، منجمله نصب بیش از 
3۲هزار انشعاب )اخذ رتبه سوم کشوری( ،اجرای بیش از ۲۲7۵ 
کیلومتر خطوط انتقال، شبکه تغذیه و توزیع )اخذ رتبه دوم 
کشوری( ،جذب بیش از 36هزار اشتراک جدید در سطح استان 
و همچنین در راستای ارتقاء سطح رفاه عمومی بهره مندی سه 
شهر و 13۸ روستا از نعمت گاز طبیعی و در حوزه GIS اخذ 
رتبه چهارم کشوری با ارتقا 19 پله ای نسبت به سال 97 محقق 

گردیده است. 
همه ی این ها گوشه ای  از گام های بلند و بی نظیر این شرکت در 
سال 139۸ بوده که از سوی مقام عظمای والیت )مدظله العالی( 
بنام سال رونق تولید نامگذاری شده بود.   مهندس فالح ضمن 
بیان مطالب فوق، اظهار نمود: پیشرفت و بهبود چشمگیر در 
اکثر فرایندهای عملکردی استان مرهون تالش های بی دریغ و 
خالصانه همکاران در شرکت گاز استان کرمان و حمایت های بی 
دریغ همکاران محترم در ستاد شرکت ملی گاز ایران بوده است.

ایشان در ادامه افزود: در حال حاضر شرکت گاز استان کرمان  با 
ضریب نفوذ 7۵ درصدی گاز در استان )93.۵درصد شهری و 
۴6 درصد روستایی( دارای ۵6 شهر و 1۲90روستای بهره مند از 
گاز طبیعی با بیش از 666هزار مشترک می باشد که از این تعداد، 
بخش خانگی با ۵66 هزار مشترک، بخش تجاری و عمومی با 
100 هزار مشترک و صنایع جزء و عمده با ۸۲۲ مشترک از 
نعمت گاز بهره مند می باشند. مهندس فالح ادامه داد  :  ان شاا... 
تعداد 10 شهر به همراه 1۴۸ روستا در سال 1399 از نعمت 
گاز طبیعی بهره مند  خواهند شد. و همچنین  در حوزه صنایع 
استان  گازرسانی به 1۲ محور صنعتی جدید جهت صرفه جویی 
در مصرف سوخت مایع به میزان ۴۸میلیون لیتر در دست اجرا 
قرار دارد.  ایشان خاطر نشان کرد ، در حال حاضر۲۴ شهرک 
صنعتی  و 79جایگاه CNG در استان کرمان از نعمت گاز بهره 
مند هستند و گازرسانی به 1۲ شهرک صنعتی نیز در حال 
مطالعه و بررسی قرار دارد  مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان  
در پایان بیان کرد: این شرکت ازابتدای تأسیس توانسته قریب به 
۲1هزار کیلومتر خطوط انتقال، شبکه تغذیه و توزیع را در سطح 
استان اجرا و بیش از ۴۲9هزار انشعاب را نصب کند.که چشم انداز 
استراتژیک شرکت گاز استان کرمان توسعه عملکرد و دستیابی 
به 9۸ درصد پوشش گازرسانی در مناطق واجد شرایط تا سال 
1۴0۲می باشد و  امیدواریم با تالش و همت کارکنان ، مشاوران 
و پیمانکاران شرکت گاز استان پروژه های گازرسانی  به شهرها و 

روستاها بر اساس برنامه زمانبندی انجام و به اتمام برسد.

ــبکه  ــر ش ــش از 45 کیلومت ــاری، بی ــال ج ــت س ــاه نخس ــه م ــی س ط
ــازی  ــت و بازس ــعه یاف ــان توس ــتان کرم ــتاهای اس ــانی در روس آبرس

ــد. ش
عبــاس ســلطانی معــاون بهــره بــرداری و توســعه آب شــرکت 
آب و فاضــالب اســتان کرمــان گفــت: بــا اجرایی شــدن طــرح 
ــه منظــور  یکپارچه ســازی شــرکت های آبفــای شــهری و روســتایی ، ب
ــی از  ــدار ، یک ــت و پای ــا کیفی ــتاییان از آب شــرب ب ــدی روس ــره من به
اقداماتــی کــه بــا جدیــت در ســطح اســتان در حــال انجــام مــی باشــد، 

ــد. وی  ــی باش ــتاها م ــانی در روس ــبکه آبرس ــازی ش ــعه و بازس توس
ــه  ــاری ، ب ــال ج ــت س ــاه نخس ــه م ــتا ، در س ــن راس ــزود: در همی اف
ــش از  ــتی بی ــالم و بهداش ــتاییان از آب س ــدی روس ــره من ــور به منظ
ــن  ــی ای ــن ط ــت و همچنی ــعه یاف ــانی توس ــبکه آبرس ــر ش 28 کیلومت
ــتان  ــتاهای اس ــوده در روس ــبکه فرس ــر ش ــش از 17 کیلومت ــدت بی م

ــد. ــازی ش بازس
ســلطانی همچنیــن از توســعه و بازســازی بیــش از 27 کیلومتــر 
خطــوط انتقــال در روســتاهای اســتان کرمــان طــی مــدت زمــان 

مذکــور خبــر داد.
ــتان  ــا اس ــرکت آبف ــعه آب ش ــرداری و توس ــره ب ــاون به ــه مع ــه گفت ب
کرمــان ، 17 کیلومتــر توســعه شــبکه آبرســانی و 24 کیلومتــر بازســازی 
شــبکه فرســوده در مناطــق شــهری اســتان در ســه مــاه نخســت ســال 
ــت  ــداوم خدم ــتای ت ــرکت در راس ــن ش ــات ای ــر اقدام ــاری از دیگ ج

ــه شــهروندان مــی باشــد. رســانی ب

توسعه و بازسازی بیش از 45 
کیلومتر شبکه آبرسانی در 

روستاهای استان کرمان

کسب موفقیتی ارزشمند 
توسط شرکت گاز استان 
کرمان در مجمع عمومی 

سالیانه شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز

خبر

مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه ای معاونت بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: هرگونه 
تجمع در عید سعید قربان شدیدا منع شده و گشت های ویژه در روز عید قربان فعال تر خواهند بود.

مهندس "حمیدرضا گلزاری"  به تشــریح اقدامات استان در راســتای نظارت بر انجام پروتکل های 
بهداشتی پرداخت و گفت: از 2۸ اردیبهشت ماه و در راستای اجرای طرح گام دوم مبارزه با کووید ۱۹ و 
فاصله گذاری اجتماعی، نظارت بر نحوه اجرای پروتکل های بهداشتی به واحد بهداشت محیط دانشگاه 

های علوم پزشکی سراسر کشور واگذار شد

رنا
 ای

س:
عک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک سیرجان

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره 139960319012000894-هیـات 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان  تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی 
آقـای محمـد رضا افشـاری زاده فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 757صادره از سـیرجان در 
ششـدانگ یـک واحـد انبـار بـه مسـاحت 243/40 مترمربع پـالک 939 اصلی واقـع در بخش 
36 کرمـان بـه آدرس سـیرجان خیابان ابن سـینا روبروی بیمارسـتان امام رضـا)ع( خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای حسـین افشـاری زاده محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به 
مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه 
از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر 

خواهدشـد . م الـف 759
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آگهی تحدید حدود عمومی بخش 16 کرمان حوزه ثبتی شهرستان زرند
در تعقیـب آگهـی شـماره 719_1399/2/1و در اجـرای مـاده 14 قانون ثبت اسـناد و امالک تحدید حدود 
ملـک مشـروحه ذیـل واقـع در بخـش 16 کرمـان حوزه ثبتی شهرسـتان زرنـد در تاریخ تعیین شـده در 

محل شـروع و بـه عمل خواهـد آمد.
1_ یک فرعی از 412 اصلی آقای سـیدرضا هاشـمی دارای شناسـنامه شـماره یک صادره از کوهبنان فرزند سیدیوسـف 

ششـدانگ خانـه واقـع در کوهبنان به نشـانی کوهبنان خیابان شـریعتی کوچه 1 بمسـاحت 317 مترمربع
عملیات تحدیدی در روز شنبه مورخه 99/6/1 بعمل خواهد آمد.

 لـذا بـه موجـب مـاده 14 ثبت اسـناد و امالک شهرسـتان زرند به صاحبان امالک و مجاورین پالک فوق الذکر به وسـیله 
ایـن آگهـی اخطـار مـی شـود کـه در روز و سـاعت در محـل حضـور بهـم رسـانند و چنانچه هر یـک از صاحبـان امالک یا 
نماینـده قانونـی آنهـا در موقـع تحدیـد حـدود حاضر نباشـند مطابق مـاده 15 قانون مزبور ملـک آنها با حدود اظهار شـده 
از طـرف مجاوریـن تحدیـد حـدود خواهـد شـد و چنانچه کس یا کسـانی بر حـدود ارتفاقی اعتراض داشـته باشـند باید 
اعتـراض خـود را ظـرف مـدت یـک مـاه از تنظیـم صـورت مجلس تحدیـد حدود کتبا و مسـتقیما بـه این اداره تسـلیم 
و رسـید دریافـت دارنـد و نیـز ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض به ایـن اداره دادخواسـت الزم بـه مراجع 
ذیصـالح قضائـی تسـلیم نماینـد و در غیـر این صـورت متقاضی ثبت یـا نماینده قانونی او مـی توانند بـه دادگاه مربوطه 
مراجعـه و گواهـی عـدم تقدیـم دادخواسـت را دریافـت و بـه ایـن اداره تسـلیم نمایند و اداره ثبت اسـناد بـدون توجه به 
اعتـراض عملیـات ثبتـی را بـا رعایـت مقـررات ادامـه مـی دهد و پـس از گذشـت مهلتهای یاد شـده اقـدام و هیچگونه 
ادعایـی مسـموع نخواهـد بـود و کلیه پالکهای تحدیـدی مندرج در این آگهی در روزهای تعیین شـده از سـاعت 8 صبح 

بـه ترتیـب شـماره پـالک و بخـش شـروع بـه عمـل خواهـد آمـد.                           م الـف 92
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آگهی حصر وراثت
اکبـردارای  فرزنـد  ببربیـان  حمیـد  آقـای 
دادخوسـت  بشـرح  شناسـنامه299 
توضیـح   99/04/12 شـماره9900264مورخ 
حمیـد  فرزنـد  ببربیـان  هسـتی  مرحـوم  شـادروان  داده 
بشناسـنامه 6850108492 در تاریخ 99/3/15 در شـهر قلعه 
گنـج فوت شـده و وراثت منحصر حیـن الفوت وی عبارتند/ 

از:  عبارتسـت 
1- حمید ببربیان فرزند اکبر به شـماره ملی  3160562581 

)پدر متوفی(
ملـی  بـه شـماره  موسـی  فرزنـد  زاده  نـورک  2- کبـری 
5279864110)مـادر متوفـی( لـذا مراتـب یـک نوبـت در 
روزنامـه های کثیر االنتشـار محلی آگهی می شـود چنانچه 
کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد 
اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یـک مـاه از نشـر آگهـی بـه 
شـورای حـل اختالف تقدیـم دارد و اال گواهی صـادر خواهد 
شـد و وصیـت نامـه ای جز رسـمی و سـری که بعـد از این 

موعـد ابـراز شـود از درجـه اعتبار سـاقط اسـت. 

رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان قلعه گنج 

وراثت آگهی حصر 
دادخواسـت  خصـوص  در  احترامـا 
تقدیمـی خواهـان محمـد سـهرابی فـرد 
حصروراثـت  خواسـته  بـه  فرزندباقـر 
فرزنـد  فـرد  سـهرابی  زهـرا  شـادروان  داده  توضیـح 
تاریـخ  ملـی5360406624در  شـماره   بـه  محمـد 
خـاج  در  جنگـی  وسـایل  1398/8/7دراثرعملکـرد 
: از  عبارتنـد  فـوق  حیـن  ووارث  نمـوده  فـوت  جنـگ 
بـه ش م  احمـد  فرزنـد  ماهـی شـبجیر سـهرابی   -1

متوفـی                   مـادر   3030419381
ش  باقربـه  فرزنـد  فـرد  سـهرابی  محمـد   -2

متوفـی م5369486085پـدر 
االنتشـار  روزنامـه کثیـر  در  نوبـت  یـک  مراتـب  لـذا 
دارد  اعتـراض  آگهـی میشـود چنانچـه کسـی  محلـی 
یـا وصیـت نامـه ازمتوفـی نـزد اشـخاص باشـد یـک 
مـاه از نشـر آگهـی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی 

صـادر خواهـد شـد –

 رئیس شـوراحل اختالف –حسـین کوهستانی –م 
الف :938

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک سیرجان

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره 139960319012000893-هیـات 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان  تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی 
آقـای محمـد رضا افشـاری زاده فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 757صادره از سـیرجان در 
ششـدانگ یـک واحـد انبـار بـه مسـاحت 322/5مترمربـع پـالک 939 اصلـی واقـع در بخش 
36 کرمـان بـه آدرس سـیرجان انتهـای خیابـان ولیعصـر 20 متـری خاکی خریـداری از مالک 
رسـمی  آقـای محمدرضـا  افشـاری زاده محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از 
تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر 

خواهدشـد . م الـف 758
محمد آرمانپوررئیس ثبت اسناد و امالک 

 تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/5/4               تاریخ انتشارنوبت دوم :1399/5/19

آگهی حصر وراثت
شـماره  دادخواسـت  757بشـرح  شناسـنامه  دارای  مـراد  فرزنـد  پـور  گوهـری  ابراهیـم  اقـای 
احمـد  پورفرزنـد  گوهـری  مـراد  شـادروان  داده  توضیـح   99/04/21 9909983891200182مـورخ 
بشناسـنامه405در تاریـخ1398/07/13در شـهرکرمان  فـوت شـده و وراثـت منحصـر حیـن الفوت وی 

از:  عبارتسـت  عبارتنـد/ 
1- نور محمد گوهری پور فرزند مراد ش ش 512ت ت 1335/11/03ش م 6089813435

2- محمدعلی گوهری پورفرزند مراد ش ش 0ت ت 1370/11/24ش م 6080025541
3- حبیب گوهری پورفرزند مراد ت ت 1376/03/01ش م6080116235

4- یعقوب گوهری پورفرزند مراد ش ش 756ت ت 1361/01/01ش م6089815888
5- ابراهیم گوهری پورفرزند مراد ش ش 757ت ت 1360/01/01ش م6089815896
6- زینب گوهری پور فرزند مراد ش ش 513ت ت 1358/10/10ش م6089813443

7- زهرا گوهری پور فرزند مراد ت ت 1368/02/23ش م3150076560
8- فرزانه گوهری پور فرزند مراد ت ت 1373/06/25ش م6080065703

9- شمسی مومنی  فرزند مراد ش ش 423ت ت 1346/10/01ش م6089812315)فرزندان متوفی(
10-گنجـی مومنـی فرزنـد غـالم ش ش 141ت ت 1328/12/07ش م60889809454 -11-جمالـی زاهـدی فرزنـد 
حسـین ش ش 194ت ت 1338/08/09ش م6089809985)همسـرات متوفـی (لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه 
هـای کثیـر االنتشـار محلـی آگهی می شـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیت نامـه ای از متوفی نزد اشـخاصی 
باشـد ظـرف مـدت یـک ماه از نشـر آگهی به شـورای حل اختـالف تقدیـم دارد و اال گواهی صادر خواهد شـد و وصیت 

نامـه ای جـز رسـمی و سـری کـه بعـد از این موعـد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت. 
دفتر شورای حل اختالف شماره دوم  شهرستان منوجان .م الف :20 
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شنبه  4 مرداد 1399 کاغذ جنوب

مدیر ســازمان تعاون روســتایی جنوب کرمان از توزیع یک 
هزار و ۵۵0 تُن کود شیمیایی بین کشاورزان این منطقه خبر 
داد.به گزارش دریافتی ایرنا، احمد مشایخی کودهای توزیع 
شده را از نوع اوره اعالم کرد و از حمایت دولت برای توزیع این 
میزان کود خبر داد.وی با بیــان اینکه کود اوره همواره برای 

کشاورزان جزو پُرمصرف ترین کودها است، اظهار داشــت: کودهای اوره بین کشاورزان 
هفت شهرســتان جنوبی استان کرمان توزیع شده است.مدیر ســازمان تعاون روستایی 
جنوب کرمان به نام گذاری شعار سال از ســوی رهبر معظم انقالب اسالمی اشاره کرد و 
گفت: با توجه به ظرفیت بخش کشــاورزی این منطقه، شــبکه تعاون روستایی با تامین 

نیازهای ضروری کشاورزان به دنبال تحقق شعار "جهش تولید"  است.

بیش از هزار و 5۰۰ تُن کود بین کشاورزان 
جنوبی توزیع شد

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان از افزایش ساعات کاری 
مراکز تعویض پالک برای ارائه خدمات بهتر به مراجعین و کاهش 
زمینه های ازدحام جمعیت بمنظور پیشگیری از شیوع ویروس 
کرونا خبر داد.سرهنگ یوســف نجفی ضمن اعالم این خبر به 
رسانه ها افزود: برابر ابالغیه پلیس راهور ناجا با توجه به افزایش 

انتشار مجدد ویروس مهلک کرونا و به منظور رعایت بیشتر پروتکل های بهداشتی و فاصله 
گذاری اجتماعی و همچنین جلوگیری از تراکم کاری،ساعت بسته شدن درب تمامی مراکز 
تعویض پالک سراسر استان از روز دوشنبه سی ام تیرماه تا اطالع ثانوی تا ساعت 16 افزایش 
یافته و در صورت وجود صف تا آخرین نفر نیز خدمات ارائه می شود.وی به مالکان وسائط 
نقلیه توصیه کرد: به منظور حفظ سالمت شــهروندان و عدم ابتال به ویروس کرونا و شیوع 

آن در جامعه جهت تعویض پالک عجله نکنند .

ساعات کاری مراکز تعویض پالک استان 
افزایش یافت

مدیر جهاد کشاورزی رودبار جنوب گفت: پیش بینی 
می شود امسال از سطح سه هزار و ۵00 هکتار َحنا بیش 
از 1۵ هزار تُن محصول برداشت شود.محسن سعیدی 
اظهار داشت: شهرستان رودبار جنوب با این میزان سطح 
زیر کشت از قطب های مهم کشت َحنا در کشور محسوب 

می شود. وی با بیان اینکه حنا گیاهی چند ساله است که از نیمه فروددین ماه لغایت 
نیمه اردیبهشت در این شهرستان کشت می شود، تصریح کرد: این گیاه طی سه نوبت در 
ماه های تیر، شهریور و آبان برداشت می شود.مدیر جهاد کشاورزی رودبار جنوب اظهار 
داشت: حنای رودبار به علت رنگ خوب و کیفیت باال جزو مرغوب ترین َحناهای کشور 

بوده و در صنایع آرایشی، بهداشتی و دارویی مورد استفاده قرار می گیرد.

بیش از ۱5 هزار تُن َحنا در رودبار جنوب 
برداشت می شود

خبرخبر

پزشـکی  علـوم  ه  نشـگا دا رئیـس 
جیرفـت از رسـیدن داروی رمدسـیویر 
اسـتان  جنـوب  بیمارسـتان های  بـه 
خبـر داد.خبـری مبنـی بـر توزیـع ویـال 
رمدسـیویر در سـطح بیمارسـتان هـای 
اسـتان بـه گـوش رسـید گفته می شـود 
ایـن دارو در رونـد درمـان مبتالیـان بـه 
کرونـا تاثیـر گـذار اسـت.کرمان نـو بـا 
رئیس دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفت 
در ایـن خصـوص گفـت گـو کـرد .دکتـر 
مـکارم در گفتگـو بـا خبرنـگار کرمـان نو 
ضمـن تایید ایـن خبر گفت ایـن دارو به 
دو شـکل قـرص بـا نـام » فاویپیراویر« 
و ویـال »رمدسـیویر« در بیمـاران مبتـال 
بـه کرونـا مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد، 
و اینکـه در بیـن مـردم رواج پیـدا کـرده 
اسـت که بـا اسـتفاده ایـن دارو بیماران 
به طـور قطـع درمـان مـی شـوند صحت 
نـدارد .مـکارم ضمـن تاکیـد مجـدد بـر 
رعایـت فاصلـه اجتماعـی و جلوگیـری 
وزارت  ز حضـور در تجمعـات گفـت : ا
بهداشـت بـه تمامی اسـتان های کشـور 
سـهمیه اختصـاص داده و ایـن سـهمیه 
بـه جنـوب هـم رسـیده اسـت .رییـس 
ه علـوم پزشـکی جیرفـت بـا  نشـگا دا
رو فقـط تقویـت  یـن دا ینکـه ا بیـان ا
یمنـی بـدن بـوده و  کننـده سیسـتم ا
در برخـی افـراد رونـد درمـان را کوتـاه 
تـر مـی کند،گفـت فعـال تاثیرگذارتریـن 
مـورد اکسـیژن مـی باشـد و امیدواریم 
کـه در روزهـای آینـده ضمـن رعایـت 
بیشـتر موارد بهداشـتی و عدم حضور در 
تجمعـات بـا شـیب نزولـی در مبتالیـان 
و تعـداد افـراد بسـتری در بیمارسـتان 
یـن مجموعـه  ر بـر کادر درمـان ا فشـا

کاهـش یابـد.

پیش بینی تولید ۸4۰ 
تن خرمای زودرس 

در جنوب کرمان
مدیـر امـور باغبانـی جهادکشـاورزی 
جنـوب کرمان گفـت: برداشـت خرمای 
زود رس در سـطح ۲10 هکتـار از 
نخلسـتان های جنـوب کرمـان آغـاز 
و پیـش بینـی می شـود از ایـن سـطح 
۸۴0 تـن خرمـا برداشـت شـود.پیش 
بینـی تولید ۸۴0 تـن خرمـای زودرس 
در جنـوب کرمانبـه گـزارش خبرنـگار 
گروه اسـتان هـای باشـگاه خبرنـگاران 
جـوان از کرمـان منصـور شـریف مدیر 
امـور باغبانی سـازمان جهاد کشـاورزی 
برداشـت  گفـت:  کرمـان  جنـوب 
خرمـای زود رس آلهمتـری، نـگار و... از 
نخلسـتان های جنـوب کرمـان از نیمـه 
اول تیر سـال جاری آغاز شـده اسـت.او 
افـزود: ایـن ارقام خرما نسـبت به سـایر 
ارقـام تجـاری منطقـه زود رس بـوده 
و زودتـر از سـایر ارقـام برداشـت و بـه 
مصـرف می رسـد کـه میوه هـای آن هـا 
نسـبتا کوچـک، متوسـط و کشـیده و با 
رنگ هـای قهـوه ای و زرد است.شـریف 
تصریـح کـرد: ایـن ارقام بـه خاطـر زود 
رسـی دارای ارزش اقتصـادی باالیـی 
هسـتند و زمانـی ایـن خرمـا روانـه 
بـازار می شـود کـه هیـچ گونـه خرمای 
نوبرانه ای در بـازار مصرف وجـود ندارد.

او اظهار داشـت: نخـل آلمهتـری و نگار 
بـه صـورت تـک درخـت در بین سـایر 
ارقـام در نخلسـتان های جنـوب کرمان 
کشـت شـده اسـت.مدیر امـور باغبانی 
سـازمان جهاد کشـاورزی بیان داشـت: 
پیش بینـی می شـود بـه طور متوسـط 
در هـر هکتـار میزان ۴ تـن از ایـن ارقام 
محصـول برداشـت و نسـبت بـه سـایر 
ارقـام از عملکـرد کمتـری برخـوردار 
اسـت کـه در مجمـوع ۸۴0 تـن خرمـا 
روانـه بازار های مصرفی شهرسـتان های 
جنـوب کرمـان و اسـتان های همجـوار 
می شـود.مدیر امـور باغبانـی سـازمان 
کرمـان  جنـوب  کشـاورزی  جهـاد 
نخلسـتان های  کل  سـطح  گفـت: 
جنـوب کرمـان حـدود 31 هـزار هکتار 
اسـت و از آنجـا کـه ایـن منطقـه فاقـد 
نخلسـتان های دیم اسـت، تمام سطوح 
بصـورت آبـی مدیریـت می شـود که در 
مقایسـه بـا سـایر مناطـق خرمـا خیـز، 
جنوب کرمان در سطح کشـور رتبه اول 
تولید خرما و رتبه دوم سـطح کاشـت را 

بـه خـود اختصـاص داده اسـت.

   نجمـه سـعیدی/ سـال کشـاورزی گذشـته، بـرای 
جنوب اسـتان پر از دغدغـه و چالش بـود، از افزایش 
کشت در بسـیاری از محصوالت و بازار آشفته، گرفته 
تـا کرونـا و دغدغه هـای صادراتـی، که هـر لحظه تن 
کشـاورزان جنوبـی را لرزانده اسـت ، اما سـال جاری 
کشـاورزی نیز بدون نگرانی آغاز نشـده است  و حتی  
در برخی موارد نگرانی ها  شـدید تر هم شـده اسـت ، 
سـالی که برای ارگان هـای متولی و کشـاورزان  پر از  
بیم و امید اسـت، محبان مدیر اجرایی اتـاق بازرگانی 
جنـوب اسـتان در مـورد ایـن نگرانـی هـا   بـه کاغذ 
وطـن گفت: میـزان تولید محصـوالت کشـاورزی در 
سـال کشـت جدید، برای اتاق جنوب، دغدغه شـده 
است،  امسـال قیمت نهاده های کشـاورزی به شدت 
افزایش پیـدا کـرده اسـت و  از طرفـی  فعالین بخش 
کشـاورزی بـه واسـطه شـیوع کرونـا و بسـته شـدن 
مرزهـا و مشـکالت صادراتـی کـه در سـال گذشـته 
تجربه کـرده بودند، نقدینگی نداشـته و برای کشـت 
سـال جاری دچار بحران هسـتند.  محبـان ادامه داد:  
ما در اتـاق بازرگانی   به دنبـال  این  هسـتیم که  یک  
سـری  تسـهیالت در گردش برایشـان فراهـم کنیم  
تا  بتوانند  کارشـان را شـروع کننـد و با توجـه به این 
شـرایط احتماال کشـتی کـه در سـال جـاری داریم، 
نسـبت به سـال قبل کاهش خواهد یافت. وی گفت: 
شـیوع  کرونا که از سـال گذشـته بـوده ،امسـال هم 
ادامه دارد و به کشـاورزی جنوب آسـیب می رسـاند،  
یکـی دیگـر از دغدغه هـا ، مشـکل کارگـران گلخانه 
ای اسـت،  زیرا بـا این شـرایط اجـازه کار ندارنـد،  ما  
می خواهیم بهداشـت و علوم پزشـکی با ما همکاری 
کنند  و یک سـری پروتـکل های بهداشـتی را در این 
حوزه تعریـف کند تا بتوانیـم امیدی به تولید امسـال 

داشـته باشیم.
 جنوب پایلوت کشاورزی قراردادی

برخوری مدیـر کل جهاد کشـاورزی جنـوب در مورد 
نگرانـی از ایـن موضـوع که آیـا  تولید سـال  جـاری از 
سـال گذشـته کمتر می شـود؟ بـه کاغذ وطـن گفت:  
این که امسـال تولید کمتر شـود را اکنون نمی توانیم 
قضـاوت کنیم امـا کشـاورزها زمین هایی که هر سـال 
اجاره می رفـت  را  اجـاره کردنـد و ما حتـی در برخی 

محصوالت نگرانیـم، تولید زیاد شـود.   برخوری تاکید 
کرد:  البتـه با توجه بـه شـرایط اقتصادی، کشـاورزان 
نقدینگـی کمی دارنـد و ما انتظـار داشـتیم که قیمت  
اجاره زمین های کشـاورزی کمتر شـود که بیشتر شد 
و این نشـان دهنده این هسـت که تقاضا برای کشـت 
وجـود دارد اما قیمت تمام شـده  محصـوالت، باال می 
رود.  وی ادامـه داد: مناطقـی کـه در تابسـتان تولیـد 
می کننـد مانند غرب کشـور بـه دلیـل بارندگی های 
امسـال، تولید خیلی زیـادی دارنـد و به همیـن دلیل 
ما بیشـتر نگران بـازار آینـده محصوالتمان هسـتیم و 
پیش بینی مـی کنیم که اکثـر تولید ما داخـل انبارها 
برود  مخصوصـا  در محصوالتـی مثل سـیب زمینی و  
پیـاز ،  بـه همیـن دلیل پیگیـر کشـاورزی قـراردادی 
هسـتیم  و موافقت وزیر جهاد کشـاورزی را هم گرفته 
ایم کـه کشـاورزی قـراردادی را به شـکل پایلـوت در 
جنوب اسـتان شـروع کنیم. برخوری گفـت:  به دلیل 
اینکه کشـاورزی قـراردادی  به این شـکلی که مد نظر 
ماسـت  برای اولین بـار قرار اسـت، اجرا شـود، چالش 
های زیادی دارد و کار سـختی اسـت اما مـا تالش می 
کنیـم امسـال اجـرا شـود.    برخـوری در مـورد تاثیر 
افزایـش قیمت نهاده هـا  بر میزان کشـت گفـت:  این 
موضوع تاثیـر کمی دارد  مـردم منطقه ما چـاره ای به 
جز کشـاورزی ندارند ، شـغل دیگری در جنوب وجود 
نـدارد اما ایـن افزایـش هزینه هـا، قیمـت محصوالت 
را بـاال مـی بـرد. کال کشـاورزان مجبورند که ریسـک 

کننـد و هر سـال هم ایـن کار را مـی کنند.
راه اندازی آزمایشگاه مرجع محصوالت گلخانه 

ای جنوب
محبـان مدیـر اجرایـی اتـاق بازرگانـی جنـوب 
اسـتان در ادامـه بـه راه انـدازی آزمایشـگاه مرجـع  
محصـوالت گلخانـه در جنـوب اشـاره کـرد و گفت:  
بـرای گرفتـن گواهی هـای اسـتاندارد در خصـوص 
محصـوالت گلخانـه ای  پیـش از ایـن از ظرفیـت 
آزمایشـگاه های شـیراز اسـتفاده می کردیـم، بـا 
توجـه بـه  کارشناسـی هایی کـه اداره اسـتاندارد 
انجـام داد، نیـاز بـه آزمایشـگاه مرجـع در منطقـه 
تاییـد شـد و اقدامـات بـرای شـروع بـه کار آن در 
حـال پیگیـری اسـت.  بـه گفتـه محبـان  دانشـگاه 
جیرفـت پیگیـر دریافـت  مجـوز هـا و تهیـه لـوازم 
و تجهیـزات نهایـی آزمایشـگاه مرجـع اسـت.مدیر 

اجرایـی اتـاق بازرگانـی جنـوب اسـتان  یادآور شـد: 
در  زمـان صـادرات محصـوالت گلخانـه ای منطقـه، 
گرفتن اسـتاندارد خیلی مهم اسـت   که اکنون  برای 
خرما  در منطقه انجام می شـود  اما در شـرایط فعلی  
بازرگان محصـوالت گلخانه ای بایـد نمونه کارهایش 
را بعضـا برای تهران بفرسـتد کـه هـم در هزینه و هم 
زمان مقـرون بـه صرفه نیسـت و وجـود آزمایشـگاه 
مرجع ایـن مشـکل را حل مـی کنـد. وی ادامـه داد:  
بـا توجـه بـه اینکـه تعـداد آزمایشـگاه هـای مرجع 
در کشـور محدود  اسـت،  وقتـی آزمایشـگاه مرکزی 
در منطقـه ایجـاد شـود مـا  مـی توانیـم محصوالت 
هرمـزگان و سیسـتان بلوچسـتان را هـم پوشـش 

بدهیـم.
افزایش قیمت برای محصوالت با گواهی عدم 

آالیندگی
برخـوری مدیر کل جهـاد کشـاورزی جنـوب نیز در 
مـورد آزمایشـگاه مرجـع جنـوب گفـت:  پیشـنهاد 
ایـن آزمایشـگاه  در دانشـگاه جیرفـت داده شـده  
امـا هنـوز مجـوز هایـش را نگرفتـه اسـت. وی ادامه 
داد:  گواهـی عـدم آالیندگـی موضـوع مهمی اسـت 
محصوالتـی که ایـن گواهی هـا را داشـته باشـند در 

همه ی دنیا بـه قیمت باالتـری خریداری می شـوند  
ولـی ایـن موضـوع   در ایـران هنـوز  اتفـاق نیفتـاده 
اسـت. ما به دنبـال این هسـتیم یک سـری مصوبات  
بگیریـم  تـا  کسـی کـه محصـول سـالم تولیـد مـی 
کند و یـا محصولی بـا  گواهی عـدم آالیندگـی تولید 
مـی کنـد، بـازاری داشـته باشـد کـه در آن   بتواند با  
قیمت بیشـتری محصولش را بفروشـد چـون هزینه 
ی بیشـتری  کرده اسـت.  بـه گفته برخوری، اسـتان 
کرمان  جز اسـتان هایی  اسـت که بیشـترین گواهی 
عدم آالیندگی را در سـال گذشـته صادر کرده است. 
مدیـر کل جهاد کشـاورزی جنوب یادآور شـد: وجود 
این آزمایشـگاه مرجـع بر بـازار فـروش بسـیار تاثیر 
می گذارد البتـه محصوالت صادراتی جنوب اسـتان، 
علیرغـم تبلیغات منفـی ای کـه  برایشـان انجام می 
شـود هیـچ زمانـی بـه دلیـل آالیندگـی برگشـت 
نخـورده انـد، جنـوب اسـتان در در سـال گذشـته و 
سـال پیش از آن،  حـدود ۵00 هزار تـن  محصول به 
کشـور های دیگر صـادر کرده اسـت  و هدفمـان این 
اسـت اسـتاندارد کشـورهای مصرف کننده را بگیرم 
و بـر اسـاس اسـتاندارد آن ها گواهـی صادر کنیـم  تا 

بـازار آن ها را بـه دسـت بگیریم. 

کشاورزی در جنوب بازی با آب و آتش
* برخوری مدیر کل جهاد کشاورزی جنوب استان: به دلیل نگرانی از بازار سال آینده ، پیگیر اجرایی شدن طرح کشاورزی قراردادی در منطقه هستیم

* محبان مدیر اجرایی اتاق بازرگانی جنوب استان:  با توجه به افزایش قیمت نهاده های کشاورزی، این احتمال وجود دارد که میزان کشت محصوالت کشاورزی منطقه در سال 
جاری کاهش یابد 

  نجمه سعیدی
دبیر تحریریه

معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان 
صنعت، معدن و تجارت)صمت( استان کرمان 
گفت: با سرمایه گذاری ۲۴ هزار میلیارد تومان 
طرح های مختلف صنعتی، معدنی، تجاری، 
زیربنایی و خدماتی در هفته دولت امسال با 
ایجاد پنج هزار و 6۸۲ نفر اشتغال جدید در این 
استان به بهره برداری می رسد.ناهید کالنتری 
روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
طرح های ملی قابل افتتاح وزارت صنعت، 
معدن و تجارت که قرار است در قالب پویش 
هفتگی تولید، تداوم و امید افتتاح شود، در 
سطح کشور ۲00 طرح در حوزه های مختلف 
صنعتی، معدنی، تجاری، زیربنایی و خدماتی 
با مجموعه سرمایه گذاری 170 هزار میلیارد 
تومان برای ۴0 هزار نفر اشتغالزایی مستقیم 
می کند.وی اظهار داشت: استان کرمان با ۲6 
طرح از ۲00 طرح ملی، باالترین میزان پروژه 
های قابل افتتاح طی سال جاری را در کشور به 
خود اختصاص داده است.معاون برنامه ریزی 
و سرمایه گذاری سازمان صنعت، معدن و 
تجارت)صمت( استان کرمان گفت: در همین 
راستا چهار طرح از پروژه های شرکت ملی 
مس ایران در مجتمع خاتون آباد اردیبهشت 
ماه سال جاری به دست رییس جمهوری 
افتتاح شد و مابقی طرح ها تا پایان سال جاری 
برنامه ریزی شده است.وی با بیان اینکه افتتاح 
طرح های صنعتی و معدنی امسال در شهربابک 
توجه ویژه رییس جمهوری به توسعه پایدار را 
نشان می دهد افزود: اجرای این طرح ها عالوه 
بر افزایش راندمان تولید، کاهش چشمگیر 
آالیندگی محیط زیست را به همراه داشته و به 

توسعه پایدار استان کمک کرده است.کالنتری 
عنوان کرد: شرکت مس شهربابک ضمن نیاز به 
توسعه کارخانه ذوب، باتوجه به مشکالتی که 
آالیندگی این کارخانه برای منطقه ایجاد کرده 
بود، در راستای رفع آالیندگی اقدام به احداث 
کارخانجات اکسیژن و اسید سولفوریک و انبار 
کنسانتره کرد که این پروژه ها در روز هجدهم 
اردیبهشت ماه امسال به صورت ویدئو کنفرانس 
توسط رییس جمهوری افتتاح شد. وی گفت: 
کارخانه اکسیژن با ظرفیت تولید۴۴0 تن 
اکسیژن در روز، اکسیژن مورد نیاز کوره فلش 
را تامین می کند که این امر ضمن افزایش 
راندمان ذوب، در کاهش آالیندگی خروجی 
کوره نیز موثر است، ضمن اینکه طرح ذوب 
مس و تولید آند به ظرفیت 1۲0 هزارتن توسط 
کوره فلش به عنوان یکی دیگر از طرح های 
افتتاح شده محسوب می شود که با استفاده 
از اکسیژن کارخانه مجاور آالیندگی و غبار 
کمتری نسبت به کوره های نسل قدیم ایجاد 

می کند و گامی مهم در جهت حرکت این 
صنعت به سمت صنعت سبز می باشد و طراحی 
و احداث آن در راستای حفظ محیط زیست 
شهرستان انجام شده است.معاون برنامه ریزی و 
سرمایه گذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان کرمان ادامه داد: دیگر پروژه مهم افتتاح 
شده در این مجتمع توسط رییس جمهوری 
کارخانه تولید اسید سولفوریک با ظرفیت 
600 هزار تن در سال می باشد که سرمایه 
گذاری انجام شده جهت جلوگیری از انتشار گاز 
دی اکسید گوگرد خروجی از کوره های فلش و 
کنورتور و تبدیل آن به اسیدسولفوریک است 
که موفقیتی دیگر در راستای حفظ محیط 
زیست محسوب می شود.وی تصریح کرد: 
چهارمین پروژه افتتاح شده به دستور رییس 
جمهوری در مجتمع مس شهربابک انبار 
کنسانتره به ظرفیت 60 هزارتن بود که نقش 
مهمی در جلوگیری از اتالف کنسانتره مس و 

آالیندگی زیست محیطی دارد.

 

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان گفت: 
سامانه ملی "مید زندگی" به صورت اختصاصی 
کار خود را در کرمان از هفته آینده آغاز خواهد 
کرد و قابلیت های باالئی دارد و عمده کار این 
سامانه درخصوص مشاوره است و در کل کشور 
به متقاضیان ارائه خدمت می کند."میثم پاریزی" 
دوم مردادماه در جلسه ساماندهی امور جوانان 
استان کرمان اظهار کرد: 13۵ سازمان مردم نهاد 
در استان اعتبارنامه خود را از اداره کل ورزش و 
جوانان دریافت کرده اند که متناسب با توانمندی 
در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، علمی و مذهبی 
فعالیت می کنند و تاثیرات زیاد و اقدامات مثبت 
و موثری در حوزه های در اجتماعی و فرهنگی 
داشته اند.وی با اشاره به همکاری سازمان های 
مردم نهاد در سیل جنوب استان، افزود: در ایام 
شیوع کرونا و اجرای رزمایش همدلی، بیش از 
10 هزار بسته معیشتی در استان کرمان توسط 
سمن ها تهیه و توزیع شد و همچنین در تهیه 
و توزیع بسته های بهداشتی و مواد ضدعفونی 
کننده اقداماتی صورت گرفته است.پاریزی 
در ادامه با اشاره به هفته ازدواج تصریح کرد: 
سامانه ملی "امید زندگی" به صورت اختصاصی 
کار خود را در کرمان از هفته آینده آغاز خواهد 
کرد و قابلیت های باالئی دارد و عمده کار این 
سامانه درخصوص مشاوره است و در کل کشور به 
متقاضیان ارائه خدمت می کند.به گزارش ایسنا، 
دکتر"محمدجواد فدائی" استاندار کرمان نیز در 
این جلسه با اشاره به فرهنگ مشورت و مشاوره 

اظهار کرد: اینکه اعتقاد داشته باشیم برای هر 
کاری نیاز به مشاوره داریم یا چقدر می توانیم 
متکی به داشته ها و دانسته های خود عمل کنیم، 
یک امر فرهنگی است و تنها مربوط به ازدواج 
نیست و در زمینه های دیگر نیز عمومیت دارد.وی 
افزود: سامانه مشاوره "امید زندگی" سامانه خوبی 
است و در سراسر کشور می توانند از خدمات این 
سامانه استفاده کنند.فدائی تصریح کرد: در بحث 
ازدواج و کاهش ازدواج در مرحله اول ذهن ما 
سراغ مسائل اقتصادی و اشتغال می رود در حالی 
که اینگونه نیست و باید یک کار تحقیقاتی در 
استان صورت بگیرد تا با اطالعات کامل مشخص 
شود تمرکز بر چه موضوعاتی باشد.وی با اشاره به 
اینکه در سال 9۸ وضعیت ازدواج در استان کرمان 

نسبت به سال های قبل بهتر بوده، تصریح کرد: 
به طور کلی از سال 9۵ تا 9۸ روند ازدواج کاهشی 
بوده اما این روند کند شده و سال 9۸ نسبت به 
97 یک درصد کاهش ازدواج داشته ایم.استاندار 
کرمان با اشاره به لزوم بررسی عوامل موثر در 
کاهش ازدواج و برنامه ریزی برای آن بیان کرد: 
می توانیم در زمینه جایگاه قانونی برای الزام به 
مشاوره قبل از ازدواج در استان راهکاری پیدا 
کنیم اما شاید این الزام به تنهائی کافی نباشد 
و باید فرهنگ مشاوره را ترویج کنیم و از سوی 
دیگر زوجین نیز باید احساس نیاز بکنند.به 
گزارش ایسنا، در این جلسه اعالم شد 91 درصد 
متقاضیان معادل 3۴ هزار نفر در سال گذشته در 
استان کرمان موفق به دریافت وام ازدواج شده اند.

راه اندازی سامانۀ ملی مشاوره "امیِد 
زندگی" در کرمان

دولت 2۴ هزار میلیارد تومان طرح
در کرمان افتتاح می کند

استاندار کرمان با بیان اینکه ابتدا گمان می کردیم که ریشه کاهش آمار 
ازدواج در مباحث بیکاری و مشکالت اقتصادی است گفت: در ستاد 
ساماندهی امور جوانان مطرح شد که سه عامل مقدم بر آن است لذا 
برای رفع این مشکل باید ابتدا کار تحقیقاتی جدی در استان انجام شود.

محمدجواد فدائی روز پنجشنبه در دومین نشست ستاد ساماندهی امور 
جوانان استان کرمان افزود: ابتدا باید اطالعات خود را کامل کنیم و بدانیم 
تمرکز بر چه بخش هایی باشد و گزینه مناسب، باالبودن موارد طالق و 
خیانت اگر موضوعات مهمی نسبت به اقتصاد باشد باید روی آن بیشتر کار 
شود.وی اظهار داشت: خوشبختانه آمار ازدواج در سال 9۸ استان کرمان 
وضعیتی بهتر نسبت به سال های قبل داشته است.استاندار کرمان گفت: 
از سال 9۵ تا 97 روند تعداد ازدواج در دفاتر رسمی به طور کلی کاهشی 
بوده که این روند کاهشی در سال 9۸ کند شده و منحنی کاهش به 
حالت مسطح درآمده است.وی ادامه داد: سال 97 نسبت به 96 کاهش 
1۲ درصدی و سال 9۸ نسبت به 97 یک درصد کاهش آمار ازدواج در 
استان کرمان داشتیم لذا دستگاه های متولی عوامل کاهش ازدواج را 
بررسی کنند.فدائی افزود: از 3۸ هزار متقاضی وام ازدواج 90 درصد موفق 
به دریافت این تسهیالت شدند که درصدی قابل قبول است و سامانه 
مشاوره امید زندگی می تواند برای جوانان مفید باشد و خدمات دهی به 
پنج هزار نفر همزمان امکانی مطلوب است که از سراسر کشور می توانند از 
آن سامانه بهره مند شوند.وی با بیان اینکه الزام به مشاوره پیش از ازدواج 
جایگاهی قانونی یابد عنوان کرد: شرط گواهی آموزشی را برای ازدواج 
می توانیم لحاظ کنیم و باید فرهنگ مشاوره و اهمیت آن را به زوجین 
بیاموزیم.استاندار کرمان افزود: خط 1۴۸0 بهزیستی برای مشاوره نیز در 
استان کرمان موثر بوده و نیاز به توسعه آن وجود دارد.وی تصریح کرد: 
پیشنهاد خدمات مشاوره ای در قالب پوشش بیمه ای پیگیری می شود و 
کاهش پیش پرداخت مسکن و افزایش تسهیالت برای جوانان موضوعی 
ملی است و استانداری کرمان می تواند پیشنهاد دهنده و پیگیری کننده 

مصوبات ملی باشد.

گزارش
ایسنا

دالیل کاهش آمار ازدواج در استان 
بررسی می شود
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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، 97 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: ۵9 نفر،حوزه 
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان : 3 نفر،حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت: 
۲1 نفر،حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم: 7 نفر،حوزه دانشگاه علوم پزشکی 
سیرجان: 7 نفر.تعداد موارد بستری قطعی مبتال به کرونا هم اکنون در 
بیمارستان های استان کرمان 3۸9 نفر است و در نتیجه تعداد کل موارد 
بستری دارای تست مثبت کرونا در استان کرمان از ابتدا تاکنون به 3۵۸7 
رسید. همچنین تعداد فوتی های قطعی ابتال به کووید 19 در ۲۴ ساعت 
گذشته،10 مورد )7 مورد مربوط به دانشگاه علوم پزشکی کرمان- ۲ مورد 
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت  یک مورد دانشگاه علوم پزشکی بم( بوده 
است. و مجموع جانباختگان ابتالی قطعی به کووید 19 از ابتدا تا کنون به 

369 نفر رسید.

 افزایش آمار قربانیان کرونا 
 کرمان روی خط قرمز
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غرور و تعصب یکی از نام آشنا ترین رمان های عاشقانه 
جهان است. جین آستین نویسنده شهیر انگلیسی، در سن 
۲1 سالگی این کتاب را نوشت و پس از گذشت هفده سال 
یعنی در سال 1۸13 موفق شد تا کتابش را منتشر کند. به 
باور بسیاری از افراد این رمان برجسته ترین اثر آستین بوده 
که تابه حال اقتباس های ادبی و سینمایی زیادی از آن صورت 
گرفته است. تا به امروزه، کتاب غرور و تعصب همواره در لیست 
پرطرفدارترین کتاب ها در سراسر جهان بوده است. آستین 
موفق شده به خوبی تصویری از جامعه انگلستان و آداب ورسوم 
آن در قرن نوزدهم ارائه دهد. نگاه زنانه آستین به کتاب لطافت 
و طنینی دوست داشتنی بخشیده که موجب شده هر فردی 
از خواندن آن لذت ببرد. این اثر در ایران چندین بار ترجمه 
گشته که یکی از بهترین ترجمه های آن متعلق به رضا رضایی 
می باشد که توسط نشر نی چاپ گشته است.جین آستین 
یکی از مشهورترین نویسنده های انگلیسی در 177۵ به دنیا 
آمد. او نوشتن را از نوجوانی آغاز کرد و نامش هیچ گاه بر روی 
کتاب هایش ذکر نشد. آستین عمری کوتاه داشت و در ۴1 
سالگی درحالی که هنوز مجرد بود، از دنیا رفت. بیشتر اطالعات 
او ناشی از کتاب هایی بود که مطالعه می کرد و از همین طریق 
نیز داستان نویسی را آموخت. سبک خاص آستین در توضیح 
احساسات عمیق راوی داستان درباره ی خود و دیگران نیز 
ناشی از ادراک دقیق آستین از روحیات انسانی بود. او بااینکه 
بیشتر سال های عمر خود را در انزوا و به نوشتن گذرانده بود، 
هوشی خارق العاده در فهم روابط آدم ها و عواطف آن ها داشت. 
از دیگر کتاب های او می توان به »منسفیلد پارک«، »اما«، 

»نورثنگر آبی« و »ترغیب« اشاره کرد.

قسم  فیلمی به نویسندگی و کارگردانی محسن تنابنده و تهیه کنندگی الهام غفوری 
و جلیل شعبانی که در سال 1397 تولید شده است. فیلم قسم در سی و هفتمین دوره 

جشنواره فیلم فجر رونمایی شد.

فیلم
رزماری با خواص آنتی اکسیدانی خود به جوانی پوست و مو کمک کرده و برای درمان 

بیماری هایی مثل سرطان و آرتروز بسیار مفید است.

عطارباشی
فیلم همیشه پای یک زن در میان است

ما مردها حیوان ناطق هستیم که به زن ها نیازمندیم!
همیشه در هر بدبختی پای یک مرد در میان است!

دیالوگ

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

چیزی!
سیدعلی میرافضلی

عکس: سحر سقا

جنوب استان نیازمند احداث 
کشتارگاه صنعتی

مدیر کل دامپزشکی جنوب استان کرمان با اشاره به وجود 3 کشتارگاه سنتی در 
7شهرستان جنوبی گفت: جنوب کرمان به شدت نیازمند احداث کشتارگاه صنعتی 
است.به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، علی احمدی در جمع خبرنگاران با موضوع 
سالمت دام در جنوب استان کرمان اظهار داشت: جنوب استان کرمان منطقه وسیعی با 
وسعت بیش از 67 هزار کیلومتر مربع است و اقلیم متتوعی از سرد کوهستانی تا بیابانی 
دارد.وی با بیان اینکه در حوزه پرورش دام سرمایه گذاری زیادی در جنوب استان 
کرمان شده که یک سرمایه ملی است گفت: جنوب استان کرمان در مجموع حدود دو 
میلیون و 100 هزار راس دام دارد که از این تعداد 1۴0 هزار دام سنگین و دو میلیون 
راس دام سبک در مناطق روستایی و عشایری است.مدیر کل دامپزشکی جنوب استان 
کرمان با اشاره به اینکه ۲0 هزاز نفر شتر و بالغ بر 60 هزاز کلونی زنبور نیز در جنوب 
استان کرمان وجود دارد افزود: بخش جازموریان بخش مستعد در پرورش دام است و 
باعث شده در این منطقه توسعه دامپزشکی مورد نیاز باشد.وی با بیان اینکه دامپزشکی 
یک دستگاه سالمت محور است و وظیفه سالمت مردم از مزرعه تا سفره را بر عهده دارد 
خاطر نشان کرد: بیماری های مشترکی بین انسان و دام وجود دارد که باید کنترل شوند، 
ایمن سازی دام در مقابل بیماری ها را با جدیت پیگیری می کنیم چرا که سالمت مردم در 
گرو سالمت دام است.احمدی با اشاره به اینکه تنوع خدمات دامپزشکی به بهره برداران 
از شهروندان و دامپروری ها زیاد است گفت: در هفت شهرستان در حوزه جنوب استان 
کرمان فعالیت می کنیم، با ایده آل فاصله داریم اما سعی کرده ایم تا حد امکان مشکالت 
مردم در این زمینه را پیگیری کنیم.وی با اشاره به نام گذاری سال 99 با عنوان جهش 
تولید افزود: در واگذاری های فعالیت ها به بخش خصوصی و استفاده از توان آنها اقدامات 
خوبی در جنوب استان شده است، تامین دارو در بخش های مختلف به بخش خصوصی 
واگذار شده است اما نظارت عالیه داریم.مدیر کل دامپزشکی جنوب استان کرمان با 
بیان اینکه حدود 30 مرکز بخش خصوصی مرتبط با دامپزشکی با اشتغال حدود 100 
نفر از فارغ التحصالن رشته دامپزشکی با ما همکاری می کنند تصریح کرد: درمانگاه و 
آزمایشگاه مرجع دامپزشکی در جنوب استان کرمان راه اندازی شده است و در کنار بخش 
خصوصی فعالیت می کند.وی با اشاره به اینکه با پیگیری های انجام شده تسهیالتی برای 
بخش خصوصی در نظر گرفته شده که با بهره کم به آنها اعطا می شود گفت: در بخش 
درمان دام ها تعرفه مشخص وجود دارد و هر سال بازبینی می شود و در بخش دارو نیز 
نظارت بر قیمت ها وجود دارد و از سال گذشته کمیته رصد و پایش تشکیل شده و از 
مراکز درمانی و داروخانه های دامپزشکی بازدید می شود.احمدی با بیان اینکه واکسن 
رایگان نیز در درمان بسیاری از بیماری ها توزیع می شود تا از شیوع بیماری های دامی در 
جنوب استان کرمان جلوگیری و پیشگیری شود افزود: به عنوان مثال بیماری تب برفکی 
یک بیماری خطرناک است و خوشبختانه در جنوب استان کرمان این بیماری کنترل 
شده و مشکلی نداریم.وی با بیان اینکه از نظر علمی ابتالی حیوانات به کرونا ثابت شده 
نیست و در جنوب استان کرمان نیز تا کنون گزارشی مبنی بر ابتالی دام به ویروس کرونا 
نداشته ایم اظهار داشت: یکی از وظایف مهم دامپزشکی نظارت بر کشتارگاه ها است و در 
جنوب استان کرمان 3 کشتارگاه سنتی داریم.مدیر کل دامپزشکی جنوب استان کرمان 
با اشاره به اینکه احداث کشتارگاه صنعتی در جنوب استان کرمان یک ضرورت است 
گفت: این 3 کشتارگاه تحت مدیریت شهرداری هستند و نواقصی دارند که این نواقص 
به مسئوالن استان مکاتبه شده است.وی با بیان اینکه در سالهای اخیر بهسازی هایی 
توسط شهرداری ها انجام شده اما کافی نیست افزود: در حال حاضر معاینه قبل از کشتار 
در کشتارگاه ها انجام می شود و برای کنترل بیماری تب کریمه کنگو پیش سرد کن در 
کشتارگاه ها راه اندازی شده تا گوشت ذبح شده مدتی در سردخانه نگهداری شود.احمدی 
با اشاره به اینکه مصرف کنندگان گوشت مورد نیاز را از مراکز عرضه مورد تایید دامپزشکی 
و دارای مجوز تهیه کنند عنوان کرد: با توجه به اینکه در آستانه عید قربان هستیم از مردم 
درخواست داریم که ذبح دام را در کشتارگاه انجام داده تا مانع شیوع بیماری در جنوب 
استان شود.مدیر کل دامپزشکی جنوب استان کرمان تاکید کرد: تمام کشتارگاه ها با 
نیروهای فنی دامپزشکی آمادگی کشتار دام در عید قربان را دارند و قطعا کشتار در منازل 

در این شرایط خطر آفرین است.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

آبشار فوسک
آبشارهای دره سختی )فوسک( در استان کرمان 
واقع است. در فاصله 30 کیلومتری شهر کرمان 
و در ضلع شمال شرقی کافر کوه، دره ای وجود 

دارد که پیش از 10 کیلومتر در دل کوه های بلند با دیوارهای پرشیب و 
گاه ۲00 متری پیچ و تاب جالب توجهی را به وجود آورده است.

ابریشم دوزی
دوختی است که با نخ ابریشم بر روی طرح 
دوخته می شوند. نمونه ای از این دوخت ها 

عبارت اند از:طرح های انسانی، طرح های 
حیوانی، طرح های گل وبته، طرح هندسی، طرح درختی محرماتی، 

طرح شمسه ای کتیبه ای، خطوط منحنی...

قالی راور
از سوغات راور قالی این شهرستان از شهرت 

جهانی برخوردار است. نقش معروف »سّرام« یا 
نقش »سه کبک« از مشهورترین نقش های قالی است که هنوز با ظرافت 

و زیبائی در راور بافته می شوند.

جاذبه

صنایع

سوغات

بسیج اصناف کهنوج 7 سری جهیزیه به زوج های جوان اهدا کرد.
kahnujiha از صفحه

اعتراض رسمی ایران برای تعرض جنگنده های آمریکایی
isna.news از صفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

نوم خدا اِی سکه و اِی پول باِرن جیب تو

بَس که رو ُگرده کشاورزون ُسوارن جیب تو

ر بُفروش نَقد َسر به داللی بزن َکرضی بَِِخَ

چارپَن ال تُو لَوی َکن ُگرِگ هاِرن جیب تو

بار اَیاِرن بَی تو اِی َهرسون ُمشتی ُمرده َخر

رو زمین اِستاله ی دنباله داِرن جیب تو

َمَردمت َسرکیسه ِکرده بوده سرمایه ت ِگرون

کمه وون بیچاره ناتاِهن بِدارن جیب تو ُدُ

خونه و گلخونه، باغ َمرُدمی شیمیز بَست

بیشِتر کاری شبیه گاِو کارن جیب تو

َجد و آبادت َخِر کوری نداشت آخه اَیَی

مثل آغازاده ای ِجنسیس نارنجی ب تو ؟

خاطرت َجم دست کوتاه طلبکارون ِدگه

ناَرسه حاال که داری گوشه ی ِدنجی، ب تو

شاعر :  ایرج انصاری فرد

         در توییتر چه می گویند؟

طرح ســاماندهی ســگ های بدون صاحب توســط آغاز پیش فروش ۴ محصول سایپا از امروزکارت اعتباری سهام عدالت هفته آینده ارائه می شود.
شهرداری ها الزم االجراست.


