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ما را در تلگرام دنبال کنید
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دادستان عمومی و انقالب کرمان:

هرگونه قصور در جمع آوری معتادان 
متجاهر، پیگرد قضایی دارد
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جاماندگان از تحصیل در جنوب 
صدای زنگ مدرسه را می شنوند؟

*باطرحآبا)آشتیباآموزش(دانشآموزانبازماندهازتحصیلدرجنوباستاندوبارهبهمدرسهمیروند
*2هزارو891دانشآموزمحرومازتحصیلدرهفتشهرستانجنوبیدرطرح»آبا«هدفگذاریشدند

عنبرآباد 100 هزار نفره، 
بیمارستان ندارد

کرمان به معین های گردشگری 
نیازمند است

فریدونفعالیمدیرکلمیراثفرهنگیاســتان
گفت:بهدنبالتوانمندســازیمحیطهستیم

امابرایگسترشدادنآننیازمندهمکاریهمهدستگاههاهستیموباتوجهبهاهمیت
گردشگریورونقاقتصادیکهاینصنعتمیتواندایجادکند،پیشنهادمیکنیممعینهای
اقتصادیدرحوزهگردشگریبرایتوانمندسازیبخشگردشگریدراستانداشتهباشیم

زیرامنابعهایدولتیتوانتوانمندسازیاینبخشراندارد.

براساساعالمدانشگاهعلومپزشکیکرماندر
2۴ساعتگذشتهازمیانبیمارانشناساییشده

کهبهکرونامبتالشدهاند،77نفردرسطحاستاندربیمارستانبستریشدندوهمچنین
تعدادفوتیهایقطعیابتالبهکووید19در2۴ساعتگذشته،3مورد)2موردمربوطبه
دانشگاهعلومپزشکیکرمان-1مورددانشگاهعلومپزشکیجیرفت(بودهاستومجموع

جانباختگانابتالیقطعیبهکووید19ازابتداتاکنونبه۴03نفررسید.

رئیسدانشگاهعلومپزشکیجیرفت:کاراحداثبیمارستانپیش
ازاینمتوقفشدهبودکهبااقداماتانجامشدهوتأمیناعتبارکار

ساختمجدداًآغازشدهوبهصورتفازبندیدردستورکاراست.بیمارستانعنبرآبادیک
طرحملیاستوبایداعتباراتازسویدولتتأمینشودوپیگیریهایالزمدرخصوص

رفعمشکلانجامشدهاست.

حضور     مرگبار کرونا 
در سراسر استان
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بخش خصوصی 
۸ هزار میلیارد  ریال

 در جیرفت 
سرمایه گذاری می کند

ابــوذرعطاپــور
وزیــریفرماندار

جیرفتبــابیــاناینکهبخــشخصوصی
هشــتهزارمیلیاردریالدراینشهرستان
ســرمایهگذاریمیکندگفت:بااینمیزان
سرمایهگذاریبیشازچهارهزارنفربهطور
مستقیموغیرمستقیمدرکارخانهالستیک

جیرفتمشغولبهکارمیشوند.

راه اندازی پارک 
علم و فناوری سالمت 

در استان کرمان 
معاونعلومپزشکیکرمانبااشارهبه
خروجساالنه200تنگیاهداروییاز

استانگفت:پارکعلموفناوریسالمت
استانکرمانراهاندازیمیشود

مدیرکلدامپزشکیاستان:
ذبح دام در عید قربان 

فقط در کشتارگاه ها 
مجاز است

مدیرکلدامپزشکیاستانکرمانبابیاناینکه
ذبحدامدرعیدقربانتنهادرکشتارگاههامجاز
استگفت:شیوههایسنتیکشتاردامباعث

آلودگیالشهمیشود

صفحه 4
را بخوانید 

صفحه 3 را 
بخوانید
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ادامه مطلب را در  صفحه 2 بخوانید 

ادامه مطلب را در صفحه 2بخوانید 

بیش از ۸۹00 مترمربع 
از اراضی دولتی 
رفع تصرف شد

اختتامیه هشتمین دوره نسیم نهج البالغه انهدام باند ۵ نفره سارقان وانت بار درکرمان

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان خبر داد:

پرداخت بالغ بر 233 میلیارد ریال به شهرداری کرمان

شـهردارمنطقهسـهکرمانگفت:بیـشاز8900
مترمربـعازاراضـیدولتـیدرمنطقـهسـهشـهر
کرمانازدستسـودجویانآزادورفعتصرفشد.
بـهگـزارشکرمانآنالیـن،رامیـنامیرمـداحبـا
بیـاناینکـهیکـیازمعضـالتشـهرها،تصـرف
وحصارکشـیبخشـیازامـالکدولتـیتوسـط
افرادسـودجواسـت،افزود:بـاپیگیریمسـئوالن
واحدهـایحقوقـیوامـالکومعاونـتخدمـات
شـهریمنطقهسـهبیشاز8900مترمربعازاین

امالکبـاحکـمقضایـیرفـعتصرفشـد.
ویادامـهداد:بخـشاعظـمایـناراضـیمربـوط
بـهمحـدودۀپـالک2975اراضـیدولتیبـودکه
بـاحضـورمأمـوراننیـرویانتظامـیونماینـدۀ
دادگسـتریتخریبوبهامـوالدولـتبازگردانده
شد.شـهردارمنطقهسـهکرمانباتأکیـدبراینکه
پیگیریهـابـرایبازپسگیـریباقـیزمینهـا
ادامـهدارد،افـزود:بیـشاز5۴00مترمربـعاز
امـالکمسـیریکـهبخشـیازآنهـادردسـت
تعریـضاسـت،ازجملـهدرسـهراهیگلدشـت،
میدانشـهدایانتظامی)قرنی(ومحدودۀاطراف
پـارکنشـاط،آزادشـدهاسـت.امیرمداحبااشـاره
بـهآزادسـازیدوملـکبـهمسـاحت32۴و363
مترمربـعدرکمربنـدیغربـیوخیابـانابـوذر
جنوبیکهدرمسـیرطـرحتعریضبودنـد،یادآور
شـد:درحـالرایزنـیوتوافـقبـادیگـرمالـکان
امـالکمسـیریهسـتیم.ویضمـنتشـکراز
همراهیشـهروندانبیـانکرد:اجـرایپروژههای
آزادسـازیدرمنطقـهسـهکـهباعـثبازگشـایی
گرههـایترافیکـیوارتقـایخدمترسـانیدر
همـۀزمینههـامیشـود،بـدونتعامـلوهمدلی

شـهروندانعملـینخواهـدشـد.

دوره هشــتمین اختتامیــه مراســم
ــور ــهمنظ ــهب ــیمنهجالبالغ ــابقهنس مس
قرعهکشــیتعییــن300برگزیــدهبرگــزار

. د میشــو
بــهگــزارشروابطعمومــیوامــور
بینالملــلشــرکتمعدنــیوصنعتــی
نســیم طــرح مســابقه گلگهــر،
نهجالبالغــه،امســالبــرایهشــتمین
ســالمتوالــیودرراســتایعمــلبــه
مســئولیتهایاجتماعیتوســطشــرکت
ــاهمــکاریشــورایفرهنــگ گلگهــروب
عمومیشهرســتانســیرجانبرگزارشــد.
ــل ــهدلی ــالب ــهامس ــونک ــنآزم درای
شــرایطخــاصحاکــمبــرجامعــه
ــار ــرایاولیــنب ــا،ب بخاطــربیمــاریکرون
بــهصــورتمجــازیدرپایــانخــرداد

مــاهبرگــزارشــد،تعــداد1500نفــراز
همشــهریانحضــورداشــتند.

مراســماختتامیهنیزامشــب-یکشــنبه-5
مــردادمــاهبعــدازنمــازمغــربوعشــادر
محــلدفترامــامجمعــهمحترمســیرجان
ــم ــدهمراس ــشزن ــودوپخ ــزارمیش برگ
نیــزازطریــقصفحــهاینســتاگرامبــه
Www.Instagram.com/sirjantv:آدرس
Www.aparat. :ــهآدرس وســایتآپاراتب

com/sirjan_tv
ــه300نفــرازنفرات انجامخواهــدشــدوب
ــزارزشــمندی ــهجوای ــدقرع ــهقی ــرب برت
ــی ــفرزیارت ــهس ــکهزین ــامل1۴کم ش
ــفر ــهس ــکهزین ــیو6کم ــالیمعل کرب
زیارتــیمشــهدمقــدسو280جایــزه

ــد. ــدش ــداخواه ــراه ارزشــمنددیگ
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رئیسپلیــسآگاهــیفرماندهــیانتظامی
ــرهســرقت ــانازکشــف6فق اســتانکرم
ــره ــد5نف ــدامبان ــت،وانه ــودرویوان خ

ــرداد. ــارقانخب س
ســرهنگیــداهللحســنپور،رییــس
پلیــسآگاهــیاســتانکرمــانگفــت:در
ــرهســرقت ــنفق ــوعچندی ــیاعــالموق پ
ــان، ــهرکرم ــطحش ــتدرس ــودرووان خ
موضــوعدردســتورکارکارآگاهــاناداره
مبــارزهبــاســرقتایــنپلیــسقــرار

گرفــت.
اوافــزود:درایــنرابطــهبــاتــالش
ــی ــیواطالعات ــاتفن ــانواقدام کارآگاه
ــک ــیی ــاییوط ــمشناس ــرمته ــکنف ی

عملیــاتغافلگیرانــهدرشــهرکرمــان
دســتگیروجهــتتکمیــلتحقیقــاتبــه

ــد. ــلش ــیمنتق ــسآگاه پلی
ســرهنگحســنپوربیــانداشــت:وی

دررونــدتحقیقــاتپلیســیوپــساز
ــره ــه6فق ــودب ــهموج ــاادل ــیب رویاروی
ســرقتخودرووهمدســتی۴متهــمدیگر
ــهدســتگیری ــااشــارهب اعتــرافکــرد.اوب
ــه ــانب ــلمتهم ــروتحوی ــمدیگ ۴مته
مقامــاتقضایــیتصریــحکــرد:براســاس
ــازی ــودوبازس ــایموج ــوابقپروندهه س
صحنههــایســرقت،امــوالمســروقه

ــد. ــگانش ــلمالباخت تحوی
ــتان ــیاس ــسآگاه ــسپلی ــانرئی درپای
ازهمشــهریانخواســت:بــااســتفادهاز
تجهیــزاتضــدســرقتودقــتدر
نگهــداریخــودرو،ازبــروزاینگونــهجرایم

جلوگیــریکنیــد.

مدیرکلامورمالیاتیاستانکرمانازپرداخت
بیشاز233میلیاردریالعوارضمالیاتبر
ارزشافزودهبهشهرداریکرماندر3ماهه

نخستسالجاریخبرداد.
بهگزارشروابطعمومیادارهکلامورمالیاتی
استانکرمان،محمدسلمانیدردیداربارئیس
شورایشهرکرمان،بابیاناینکهعوارض
وصولشدهمالیاتبرارزشافزودهدرهرشهر
ویامنطقهصرفاجهتعمرانوآبادانیهمان
منطقههزینهمیشود،خاطرنشانکرد:درسال
98نیزدرمجموعبیشاز15۴6میلیاردریال
عوارضبهشهرداریکرمانپرداختشدهاست

.ویبابیاناینکهادارهکلامورمالیاتیاستاندر
راستایتوسعهوعمراندرکنارشهرداریها
ودهیاریهاقراردارد،گفت:درسالگذشته
بهطورمیانگینهرماهبیشاز128میلیاردریال
ازمحلوصولیعوارضمالیاتبرارزشافزوده

بهشهرداریکرمانپرداختشدهاست.
سلمانیافزود:بخشقابلتوجهیازبودجه
شهرداریکرمانازطریقمالیاتبرارزشافزوده
تأمینمیشودومطمئنااینمبالغپرداختی
سهمبسزائیدربودجهجاریشهرداریدارد
کهمیبایستدربخشعمرانوتوسعهشهر

هزینهشود.

مدیرکلامورمالیاتیاستانکرماناطالعرسانی
صحیحوبهنگامازنحوهمصارفحاصلاز
درآمدهایمالیاتیوهمچنینتبیینوتشریح
کارکردهاوآثارپرداختمالیاتراموجب
همکاریومشارکتبیشترمردمدانستو
گفت:اگرچنینحسیدرمردمبهوجودآید
کهگرفتنمالیاتبهوسیلهدولتدرراستای
ساختنفرداییبهتربرایآنهاوفرزندانشان
است،آنوقتتمایلورغبتمردمبرایپرداخت
مالیاتبیشترخواهدبودوآنچهاکنونمهم
استهمکاریتمامارگانهاونهادهایاجرایی

استاناست.

درادامهدیدار،محمدفرشاد،رئیسشورای
شهرکرماننیزرویکردادارهکلامورمالیاتی
استانراحمایتازتولیدوسرمایهگذاریعنوان
کردوافزود:عملکردادارهکلامورمالیاتی
استانبهامرتولیدوسرمایهگذاریکمک
شایانیکردهوموجبتوسعهوعمرانشهری

شدهاست.
ویبااشارهبهاینکهبخشیازمالیاتهایدریافت
شدهازمراکزتولیدیوصنعتیدراختیار
شهرداریهاقرارمیگیرد،بیانکرد:اینامر
میتواندبهعنوانیکیازدرآمدهایپایدار
شهرداریهاموردتوجهقرارگیردوازسویاین

دستگاه،صرفتوسعهزیرساختهایشهریو
خدماترسانیبهشهروندانشود.

رئیسشورایشهرکرماندرپایان،اظهار
داشت:باتوجهبهشرایطاقتصادیکهدرحال
حاضردرجامعهحاکماست،پرداختمالیات

اهمیتویژهایپیداکردهاستوبابرنامهریزی
هایمسئوالناستانکرمانبهدنبالآنهستیم
تادرآمدهایمالیاتیایناستانراصرفایجاد
زیرساختهایالزمبهمنظورتوسعهخدمات

شهریکنیم.

شهردار منطقه سه کرمان:
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هرگونه قصور در جمع آوری معتادان 
متجاهر، پیگرد قضایی دارد

دادستانعمومیوانقالبمرکزاستانکرمانگفت:هرگونهقصور
دستگاههادرایجادزمینهالزمبرایجمعآوریودرمانمعتادان
متجاهردراستانقابلیتپیگردقضاییخواهدداشت.دادخداساالری
هفتممردادماهدرنشستتدوینشیوهنامهبومیبازتوانیمعتادین
متجاهردراستانکرمانافزود:یکیازمباحثموردتوجهدرجمع
آوریمعتادانمتجاهر،پیشگیریازشیوعبیماریکووید19ازسوی
اینافراداستودستگاهقضاییونیرویانتظامیبرایجادظرفیتهای
الزمبرایجمعآوریاینافرادتاکیددارند.ویخاطرنشانکرد:هرگونه
قصوردستگاههادرایجادزمینهالزمبرایجمعآوریودرمانمعتادان
متجاهردراستانقابلیتپیگردقضاییخواهدداشت.دادستانکرمانبر
لزومتوجهبهسازوکارهایمراقبتپسازخروجبرایمعتادانمتجاهر
تحتدرماندرمراکزماده16تاکیدواظهارکرد:درحوزهجمعآوری
معتادانمتجاهرمشکلینداریموسایردستگاههایمتولیازجمله
بهزیستیودانشگاهعلومپزشکیبایدزمینههایالزمبراینگهداریو
درماناینافرادرافراهمکنند.ساالریازپیگیریهایمجدانهوتوجه
ریاستکلدادگستریاستانبهموضوعجمعآوریوساماندهی
معتادانمتجاهرتقدیرکردوادامهداد:اقداماتوتالشهایفرماندهی
انتظامیاستانوعواملپلیس،بهزیستی،شورایهماهنگیمبارزه
باموادمخدرومعاونتپیشگیریازوقوعجرمدادگستریاستاندر
راستایجمعآوریوپاالیشمعتادانمتجاهرنیزجایتقدیرویژه
دارد.دادستانکرمانازهمراهیهاوپشتیبانیهایمجموعهاجرایی
استانبهویژهاستاندارکرمانومدیرکلامنیتیوانتظامیاستانداری
کرمانبهمنظورهماهنگیطرحجمعآوریمعتادانمتجاهرنیزتقدیر
کردواظهارداشت:جمعآوریمعتادانمتجاهردرکاهشسرقتها،
کاهشتکدیگریورفعناامنیتاثیربهسزاییدارد.اینمقامقضایی
برایجادظرفیتالزمبرایساماندهیتعدادقابلتوجهیمعتادمتجاهر
دراستانتاکیدکردوگفت:بااحتسابتعدادمعتادانمتجاهردراستان
ومعتادانیکهازسایراستانهابهایناستانواردشدهاند،نیازبهافزایش
ظرفیتهابرایساماندهیودرماناینافراددرمراکزماده16وجود
دارد.ساالریادامهداد:نقشمعتادانمتجاهردرشیوعبیماریکووید
19نیزقابلتوجهاستوکارجمعآوریاینافرادنبایدبهصورتابتر
وناکارآمدباقیبماند.ویضمنقدردانیازتالشرسانهها،عنوانکرد:
اجرایموفقوکاملطرحجمعآوریوبازپروریمعتادانمتجاهربا

همراهیوهمکاریاصحابرسانهامکانپذیرخواهدبود.

مدیرکلدامپزشکیاستانکرمان
بـابیـاناینکـهذبـحدامدرعیـددامپزشکی

قربـانتنهـادرکشـتارگاههامجاز
استگفت:شـیوههایسـنتیکشـتاردامباعث
آلودگـیالشـهمیشود.حسـینرشـیدیدر
گفتوگوبـاخبرنگارتسـنیمدرکرمان،بااشـاره
بهاینکهدرآسـتانهعیدقربـانقرارداریـماظهار
داشـت:امسـالبهدلیـلشـرایطویـژهایکهدر
کشـوربـهواسـطهشـیوعویـروسکرونـاحاکم
اسـتتمهیداتویژهایبرایقربانیکردندامدر
اسـتانکرماناندیشیدهشـدهاسـت.ویبابیان
اینکـهامسـالقربانـیدامبهشـکلمتفاوتـیاز
سـالهایگذشـتهانجـاممیشـودادامـهداد:
متاسفانهدرمیادینعرضهدامزندهشاهدتجمع
افـرادهسـتیمکـهایـنتجمـعمیتوانـدعاملی
بـرایانتقـالویـروسکرونـاباشـد.مدیرکل
دامپزشـکیاسـتانکرمـانبـااشـارهبـهاینکـه
کشـتاردامدرخـارجازکشـتارگاهمیتوانـد
مشکلسـازباشـدگفـت:درعیـدقربـانسـال

جاریباهماهنگـیکهباسـازماندامپزشـکی،
ستادکرونایاستانداریواسـتاندارکرمانانجام
شـدهکشـتارصرفـادرکشـتارگاهدامانجـام
میشـود.ویبـابیـاناینکهکسـانیکـهمایلبه
قربانیکـردندامدرعیـدقربانهسـتندبایدبه
کشـتارگاهمراجعهکننـدافزود:زمینـهایفراهم
شـدهکـهشـهروندانتلفنـیبـامسـئوالن
کشـتارگاهتمـاسداشـتهودامخـودراانتخـاب
کنند.رشـیدیباتاکیدبراینکهبایـد100درصد
پروتکلهایبهداشـتیمقابلهباویـوسکرونادر
زمانضبـحدامرعایتشـودگفـت:درخـارجاز
کشـتارگاهبـههیـچعنـوانامـکانرعایـتاین
دسـتورالعملهاوجودنـدارد.ویباعنـواناینکه
تماسدستباالشـهدامواسـتفادهازشیوههای
سـنتیپوسـتکنیودمیدندرزیرپوسـتدام
باعثآلودگیالشـهمیشـودادامهداد:ازسـوی
دیگرالشـهدامحتمابایدپسازکشـتاربهمدت
2۴سـاعتدرپیشسـردکنقرارگیرد.مدیرکل
دامپزشـکیاسـتانکرمـانبابیـاناینکـههمه
شـهروندانیکهقصدانجـاماینکارخیـررادارند
توصیهمیشـودبـاکشـتارگاههاهماهنگکنند
گفت:بـانیرویانتظامـیوشـهرداریهماهنگ

شدهوازکشـتاردامدراطرافشـهرواماکنیکه
شـرایطبهداشـتیالزمرانداردجلوگیریشـود.
ویبااشـارهبهاینکهاکیپهاییبـراینظارتدر
سـطحشـهرواداراتدامپزشکیاسـتانکرمان

تشـکیلشـدهکـهامـرنظـارتوراهنمایـی
همشـهریانرابـهعهـدهدارندبیـانکـرد:تلفن
1512دامپزشـکینیـزبـهصـورتدائمـی

پاسخگویسواالتهمشهریاناست.

معاونامورمعادنوصنایعمعدنی
وزیرصنعت،معدنوتجارتگفت:صمت

نقدینگیسرگردانریشهاصلی
مشکالتتولیدازجملهدربازارخودروومسکن
کشوراستوامروزبیشازسههزارمیلیاردتومانبر
اساسآماررسمیبانکمرکزیدرکشورنقدینگی
وجوددارد.داریوشاسماعیلیروزسهشنبهدر
جریانبازدیدازمعادناسمیرانسیرجانافزود:این
نقدینگیبههرسمتیبرودآثارمخربیازخود
برجایمیگذارد.ویاظهارداشت:چهارسالپیش
خودروسازانگالیهازپرشدنپارکینگهاداشتند
وامروزهخودروسازاناعالممیکنندکه20برابر
تولیدخودرومتقاضیداریم.معاونامورمعادن
وصنایعمعدنیوزارتصنعت،معدنوتجارتگفت:

خودروبهکاالیسرمایهایتبدیلشدهوبخش
معدنوصنایعمعدنیوزارتصنعت،معدنو
تجارتباورداریمکهکشورظرفیتواستعدادجذب
سرمایهگذاریهایتولیدراداردوازآنحمایت
میکنیم.ویبیانداشت:جذبسرمایهبایدبهگونه
ایباشدکهبهخودسرمایهگذارلطمهنخوردو
مشکلمواداولیهواحدهایتولیدیاگرجدیگرفته
نشودروزیدامنتمامیتولیدکنندگانرامیگیرد.
اسماعیلیافزود:بهطورجدیبایددادنمجوزها،
زنجیرهتولیدوتقاضارامتعادلکنیموبهتامین
خوراکمعادنکمکمیکنیمودراینراستاسنگ
موردنیازشرکتگهرزمینتاتکمیلظرفیتتولید،
تامینمیشود.ویتاکیدکرد:واحدهایاحداث
شدهنبایدبهعلتنبودخوراکمتوقفشوندوبه

صورتجدبرنامهداریمکهبیشاز20درصدتولید
محصوالتمعدنیکشورراافزایشدهیم.ویادامه
داد:بهترینمسیرپرکردنظرفیتهایخالی
واحدهایتولیدیاستودرعوضهزینهبرای
احداثواحدجدیدبایدواحدهایمعدنیباتمامی
ظرفیتخودفعالیتکنند.اسماعیلیتصریحکرد:
تمامیواحدهایگندلهسازیکشوربایدبا
واحدهایکنستانترهفوالدتوازنداشتهباشند.وی
بابیاناینکهسبدارزیکهایمیدروراهاندازیکرده،
میتواندارزموردنیازشرکتگهرزمینراتامینکند
گفت:تولیداتیکهدرداخلکشورمصرفنداردرا
صادراتمیکنیمواماتامیننیازکشوراولویتدولت
استواجازهصادراتکنستانترهرابههیچعنوان
امسالنمیدهیمامادربرخیمواردگندلهقابلیت

صادراتدارد.معاونامورمعادنوصنایعمعدنیوزیر
صنعت،معدنوتجارتافزود:مشکلتامینارز
شرکتگهرزمینباپیگیریوزارتصمترفع
میشود.همچنیندرایننشستمشکالتمعدنی
وضعیتباطلهها،نداشتنزمینومشکلآبو2
میلیونیوروارزازسویمسئوالنشرکتگهرزمین
ورییسسازمانصنعت،معدنوتجارتاستان
کرماناعالمشد.چهارمعاونوزیرصنعت،معدنو
تجارتدرسفریبهاستانکرمانعالوهبربازدیداز
طرحهایصنعتیومعدنیشهرستانسیرجانو
بردسیربرنامهکلنگزنیطرحگلگهروطرحتولید
میلگردکالفدرنشستیمشترکبااستاندارکرمان،
نمایندگانمجلسشورایاسالمیوتشکلهاحاضر
میشوند.بازدیدازشرکتگهرزمین،راهآهن
کشش،فروسیلیسپویانگهر،اسمیران،فلزات
تزیینیآروین،شرکتکاوریانگهر،بازدیداز
بیمارستانگلگهر،کارخانهجهانفوالدبردسیر،از
دیگربرنامههایمسئوالنوزارتصنعت،معدنو

تجارتبهاستانکرماناست.

یکفوقتخصصعفونیکودکانبا
تاکیدبرآنکهشیوعبیماریشبهکرونا

کاوازاکیدرایرانوجهانکماست
بهطوریکهدراستانکرمانتنها5موردبیشتر
نداشتیم،گفت:درمانبیماریشبهکاوازاکیبا
بیماریکاوازاکیمتفاوتاستاماوالدینحتما
برایدرمانفرزندخودبهپزشکمراجعهکنندزیرا
یکیازعوارضاینبیماریمشکالتقلبیاست.
دکترمائدهجعفریدرگفتوگوباایسنا،درباره
ابتالیکودکانبهکروناگفت:عالیمکرونادر
کودکانمیتواندهمانندعالئماینبیماریدر
بزرگساالنبهصورتتب،سرفه،بدندرد،قرمزی
چشمهاو...است.ویبااشارهبهگزارشبیماریشبه

کاوازاکیدردنیا،اظهارکرد:گزارشاتیدر
کشورهایاروپایی،آمریکاییوحتیایرانازبیماری
شبهکاوازاکیداشتیم،کهنشاندادهاینبیماریبا
عالیمتب،قرمزیچشم،زبانتوتفرنگی،
راشهایپوستیوپوستهریزیدرکودکظاهر
میشود.اینفوقتخصصعفونیکودکانباتاکید
برآنکهشیوعبیماریشبهکاوازاکیدرایرانوجهان
کماستبهطوریکهدراستانکرمانتنها5مورد
بیشترنداشتیم،ادامهداد:درمانبیماریشبه
کاوازاکیبابیماریکاوازاکیمتفاوتاستاما
والدینحتمابرایدرمانفرزندخودبهپزشک
مراجعهکنندزیرایکیازعوارضاینبیماری
مشکالتقلبیاست.ویبابیاناینمطلبکه

کودکانیبهعنوانناقلینبدونعالمتکرونانیز
داشتهایم،تصریحکرد:کرونادربرخیازکودکانبه
شکلشبهکاوازاکیخودشرانشانمیدهدکهبه
صورتموردینیزبودهوزیادرویتنشدهاستبه
طورمثالدرکشورفرانسهتاکنون21مورد
مشاهدهشدهاست.جعفریدربارهماسکزدن
کودکاننیزبهایسناگفت:سازمانبهداشتجهانی
توصیهکردهکهکودکانباالی2سالماسکبزنند
ولیاینبهاینمعنینیستکهکودکانزیر2سال
نمیتوانندماسکبزنند.ماسکهابرایافرادبالغ
طراحیشدهاندوخیلیسختاستکهکودکان
زیردوسالموقعبازیکردنوفعالیتشانبتواندآن
رارویصورتشاننگهداردبنابراینگفتهشدهکه

کودکانزیر2سالماسکنزنندامابهاینمعنی
نیستکهماسکزدنکودکزیر2سالمنعشده
وعوارضیراایجادمیکند.ویباتاکیدبرآنکه
والدینازبردنکودکانزیر2سالبهمکانهای
شلوغجداخودداریکنندافزود:کودکاننیزبه
کرونامبتالمیشوندبهطوریکهدرکرمان
شیرخوار2.5ماههداشتهایمکهبهکووید19مبتال
وبستریشدهاست.موارددیگریازابتالینوزادان
نیزبهکروناداشتهایم.متاسفانهوقتیافرادخانواده
بهکووید19مبتالمیشوند،بهعلتعدمرعایت
شرایطقرنطینهدرست،کودکانآنخانوادهنیز
مبتالمیشوند.اینعضوهیاتعلمیدانشگاهعلوم
پزشکیکرمانبااشارهبهسایرعالیمکرونادر
کودکاناظهارکرد:بروزعالیمگوارشیدرکودکان
بین10تا15صداست)دربزرگساالن5درصد
است(ضمنآنکهکرونادربرخیازکودکانهمراه
باتبیادردشکمی،اسهالواستفراغنیزخودشرا

نشاندادهاست.

مدیرکل دامپزشکی استان:

ذبح دام در عید قربان فقط در کشتارگاه ها مجاز است

معاون وزیر صنعت در سفر به کرمان:
نقدینگی سرگردان ریشه مشکالت تولید در کشور است

کرونا در کودکان خود را به کاوازاکی شبیه می کند
ابتالی کودک 2.۵ ماهه به کرونا در کرمان

گزارش
تسنیم

طرح بیمه اجباری دام در فهرج
رئیسشبکهدامپزشکیشهرستانفهرجگفت:تمامیدامهایسبک
وسنگینکهدرقالبهایروستایی،عشایری،دامداریسنتیونیمه
صنعتیپرورشمییابندبایدبیمهشــوند.مهدیبماندشتیرئیس
شبکهدامپزشکیشهرستانفهرجدرگفتوگوباخبرنگارگروهاستان
هایباشگاهخبرنگارانجوانازکرمان،گفت:ازمهمتریناهدافطرح
بیمهدامهارامیتوانبهارتقاءبهداشــتعمومیوسالمتجامعه،
پیشگیریازانتشاربیماریهایمشترک،واگیردارونوظهوروجبرانبه
موقعبخشیازخساراتواردهبهبیمهگذاراشارهکرد.اوبهدیگراهداف
طرحبیمهاجباریاشارهکردوافزود:ایجادنظامپرداختغرامتواحد
وکارآمد،ارتقاءداناییوتوانمندسازیدامداراندرکاهشریسکو
مدیریتخطرپذیریانواعبیماریهاازدیگراهدافطرحاجباریبیمه
داماست.بماندشــتیهمچنینبرفرهنگسازیبیشتردرخصوص
اهمیتپوششبیمهولحاظسقفجبرانخسارتمتناسبباقیمت
روزدامتاکیدکرد.وگفت:پایشومراقبتفعالوغیرفعالبیماریهای
مشترکوواگیر،نظارتبرکشتاردامهادرکشــتارگاهها،برقراری
قرنطینهیاافزایشسطحامنیتزیستیدامداریهاوافزایشاقدامات
کنترلیدرمناطقوگلههایپرخطرهمچونسالهایگذشتهتوسط
دامپزشکیانجاممیشود.بماندشتیبیانداشت:تمدیدپروانهوگواهی
بهداشتیدامداریوهرگونهمجوزبهداشتیدیگر،منوطبهارائهبیمه
نامهاجباریدامازطرفمتقاضیاستوازدامداراندرخواستداریم

هرچهسریعتربرایبیمهکردندامهایخوداقدامکنند.

معاونامورعمرانیاستاندارکرمانباانتقادشدیدازکاهلیبرخیاز
دستگاههاونهادها،عنوانکرد:دستگاههانبایدفقطمنتظرفشارازباال
دستباشندتاکاریراانجامدهندومقداریبایدبادلسوزیکارکنند.
دکترسیدمصطفیآیتالهیموسویظهرهفتممردادماهدرجلسه
گروهکاریمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیاستانکرمان
گفت:متاسفانهشاهدهستیمدرهردورهسیاستهایمیراثفرهنگی
تغییرمیکندبهطوریکهدریکدورهفقطبهفکرثبتملیآثاربودن
ودریکدورهفقطرویمرمتبناهاتمرکزداشتهودیگرحوزههارا
فراموشمیکردند،بنابراینالزماستاینسیاستهایمجموعه
میراثفرهنگیبازنگریشود.ویباتبیینمشکالتصنعتمسگری
دراستانکرمانبیانکرد:مواداولیهمسگریدراستانتولیدمیشود
وتنهابایدمیراثفرهنگیبهعنوانحلقهواسطبیناینشرکتهاو
مسگرانشودوحتیمعتقدیممسگرانمیتوانندبابرندآنشرکتها
محصوالتخودرابهفروشبرسانند.فریدونفعالیمدیرکلمیراث
فرهنگی،گردشگریوصنایعدستیاستانکرماننیزدراینجلسهبا
تشریحراهکارهایرونقگردشگریدرمناطقمختلفاستانکرمان
اظهارکرد:بهدنبالتوانمندسازیمحیطهستیمامابرایگسترش

دادنآننیازمندهمکاریهمهدستگاههاهستیم.

آخرینآمارمبتالیانکرونادراستانکرمانمنتشرشد.براساساعالم
دانشگاهعلومپزشکیکرماندر2۴ساعتگذشتهازمیانبیماران
شناساییشدهکهبهکرونامبتالشدهاند،77نفردرسطحاستاندر
بیمارستانبستریشدند.کهبراساسشهرستانهایزیرمجموعه
علومپزشکیهایمختلفبهشرحزیرمیباشند:حوزهدانشگاهعلوم
پزشکیکرمان:37نفر،حوزهدانشگاهعلومپزشکیجیرفت:25،حوزه
دانشگاهعلومپزشکیرفسنجان:3نفر،حوزهدانشگاهعلومپزشکیبم:
7نفر،حوزهدانشگاهعلومپزشکیسیرجان:5نفر.تعدادمواردبستری
قطعیمبتالبهکروناهماکنوندربیمارستانهایاستانکرمان358
نفراستودرنتیجهتعدادکلمواردبستریدارایتستمثبتکرونا
دراستانکرمانازابتداتاکنونبه38۴9رسید.همچنینتعدادفوتی
هایقطعیابتالبهکووید19در2۴ساعتگذشته،3مورد)2مورد
مربوطبهدانشگاهعلومپزشکیکرمان-1مورددانشگاهعلومپزشکی
جیرفت(بودهاست.ومجموعجانباختگانابتالیقطعیبهکووید19

ازابتداتاکنونبه۴03نفررسید.

بهگفتهمعاونادارهکلاموراقتصادیودارایی
استانکرمان38طرحبهارزشیکمیلیارد
و655میلیوندالرازسویسرمایهگذاران
خارجیطیسالهای92تا98برایاجرادرایناستان
مصوبشدهکهتاکنون282میلیوندالرآنجذبشده
وبهمرورتاسرانجامرسیدنطرحها،اینسرمایهگذاری
ادامهمییابد.حمیدشهسواریروزسهشنبهدرگفتوگو
باخبرنگارایرنابااشارهبهاینکهسرمایهگذارانخارجیبه2
صورتسرمایهنقدیوانتقالتکنولوژیودانشفنیسرمایه
خودرابهاستانکرمانمیآورنداظهارداشت:سرمایه
گذاریهایخارجیدراستانبیشتردرحوزهطرحهای
صنعتیوانرژیهاینووخورشیدیبهصورتعمدهتوسط
کشورهایآسیایجنوبشرقیوکشورهایاروپاییانجام
گرفتهاست.ویتصریحکرد:اجرایطرحهایسرمایهگذاری
خارجی2نمونهازجملهطرحهایپوششیوغیرپوششی
بودهکهدراینزمینهطرحهایپوششیدرقالبماده6
قانونسرمایهگذاریخارجیپسازدریافتمجوزطرحوارد
استانمیشوند.معاوناقتصادیادارهکلاموراقتصادیو
داراییاستانکرمانگفت:همکارانماپسازبازدیدسهماهه
طرحهایسرمایهگذاریپوششیخارجی،پیشرفتپروژهرا
بررسیودرقالبخاصیبهسازمانسرمایهگذاریوکمک
هایاقتصادیوفنیایرانمستقردروزارتاموراقتصادو
داراییاعالممیکنند.ویاظهارداشت:درطرحهایغیر
پوششینیزخودسرمایهگذارخارجیبهصورتمستقیم
باطرفایرانیمشارکتوسرمایهگذاریمیکندکهازاین
قبیلطرحهادراستانکرماننمونههایبسیاریوجوددارد
ودراینزمینهمیتوانبهطرحهایخودروسازیاشارهکردو
همچنیندراینخصوصافرادیازکشورافغانستاندرصنایع
بستهبندیجیرفتسرمایهگذاریکردهاندکهاینطرحها

نیزبهتهراناعالمشدهاست.

ــام)ره( ــانام ــیفرم ــتاداجرای ــرکلس مدی
اســتانکرمــانازاجــرای993پــروژهعمرانی
ــط ــانتوس ــتانکرم ــاریدراس ــالج درس
ــهگــزارشخبرگــزاریتســنیماز بنیــادبرکــتخبــرداد.ب
کرمــان،محمدعلــیروحاللهیدرســتادفرماندهــیاقتصاد
ــاد ــاتبنی ــهاقدام ــارهب ــااش ــانب ــتانکرم ــیاس مقاومت
برکــتســتاداجرایــیفرمــانحضــرتامــام)ره(دراســتان
کرمــاناظهــارداشــت:ســتاداجرایــیفرمــانامــام)ره(بــه
هــرانــدازهمنابــعکــهاســتانتامیــناعتبارکنــدپنــجبرابر
ــه ــارهب ــااش ــد.ویب ــاممیده ــرمایهگذاریانج ــترس بیش
مشــارکتدرتوانمندســازی،توســعهکارآفرینــیواشــتغال
ــت ــاظرفی ــتانب ــرحاقتصــادیدراس ــزارو81ط ــیه زای
ــزار ــوع3ه ــت:درمجم ــرگف ــزارو169نف ــتغال7ه اش
و1۴5میلیــاردریــالدرایــنطرحهــاســرمایهگذاری
شــدهاســت.مدیرکلســتاداجراییفرمــانامام)ره(اســتان
ــی ــیوزیربنای ــروژهعمران ــه128پ ــاناینک ــابی ــانب کرم
بــهارزش252میلیــاردریــالنیــزدراســتانکرمــاناجــرا
ــه ــیب ــیوزیربنای ــروژهعمران ــت:993پ ــتگف ــدهاس ش
ارزش227میلیــاردریــالدرســال99دراســتانکرماندر
حــالانجــاماســت.ویبــهســاخت900واحدمســکونیدر
ســال99درکرمــاناشــارهکــردوافــزود:انجــام69پــروژه
ــال ــزدرس ــهنی ــتاهاوســاخت17مدرس ــیدرروس عمران
ــل ــهتکمی ــارهب ــااش ــت.روحاللهیب ــهاس ــاریدربرنام ج
ــی ــرفتوآبادان ــرحپیش ــهط ــوطب ــداتمرب ــیتعه تمام
شهرســتانراورتــاپایــانســالجــاریگفــت:هــزارو800
طــرحاقتصــادیاجتماعــیمحــوربــاســرمایهگذاریهــزار
ــزارو۴00 ــتغال5ه ــتاش ــالوظرفی ــاردری و850میلی
ــه ــنجلس ــود.درای ــرامیش ــتاناج ــنشهرس ــردرای نف
ــتو ــازمانمدیری ــاونس ــلیمانیمع ــردادمحمدیس مه
برنامهریــزیاســتانکرمــاناظهــارداشــت:ابتــدایســال
ــه ــال99راک ــایس ــتانپروژهه ــعهاس ــایتوس ازمعینه
ــان ــابی ــم.ویب ــذکردی ــدرااخ ــامبدهن ــتانج ــراراس ق
اینکــهدرخردادمــاه5معیــنتوســعهاســتانلغــوهمکاری
ــامعینهــای ــاهدفگــذاریانجــامشــدهب شــدندگفــت:ب
توســعه،جلســاتیبرگــزارکردیــموعملکــردآنهــاارزیابــی
شــدهاســت.معاونســازمانمدیریــتوبرنامهریــزی
ــااشــارهبــهاینکــهمعینهــایاقتصــادی اســتانکرمــانب
اســتانکرمــاندرشــاخصهایاقتصــادی،اجتماعــی
ــدهو ــیش ــیارزیاب ــی،زیســتمحیطــیوسیاس وفرهنگ
تاثیــراتآنهــابــرمنطقــهحــوزهفعالیــتمشــخصاســت
افــزود:بهعنــوانمثــالمعیــنتوســعهقلعهگنــجدر
ــت.وی ــتهاس ــازراداش ــترینامتی ــادیبیش ــشاقتص بخ
ــر ــاناینکــهمعینهــایتوســعهاقتصــادیاســتانب ــابی ب
ــبز،زردونارنجــی ــروهس ــهســهگ ــانب اســاسعملکردش
تقســیمبندیشــدهاندگفــت:تمــاممعینهــایاقتصــادی
اســتانبرایانجــامپروژههایــیدرســال99برنامــهدارندو
اینبرنامــهرابــهســتادفرماندهیاقتصــادمقاومتیاســتان

اعــالمشــدهاســت.

سرمایه گذاری افغانستان 
در صنایع بسته بندی جیرفت

بنیاد برکت ۹۹3 پروژه عمرانی 
در استان کرمان اجرا می کند

خبر

خبر

کرمان به معین های گردشگری 
نیازمند است

حضور مرگبار کرونا در سراسر 
استان/ بیش از 400 قربانی

خبر

یم
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: ت
س
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک گلباف

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

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
برابـررای شـماره 139960319062000226هیـات اول موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گلباف تصرفات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی خانـم عصمت هـادی نـژاد فرزند علی بشـماره 
شناسـنامه 75صـادره از گلبـاف در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه 
مسـاحت 484/70 مترمربـع پـالک 2 فرعـی از 1742 -اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از پـالک 1742- اصلـی بخـش 27 کرمـان واقـع در 
گلبـاف خیابـان طالقانـی کوچـه شـهید حسـینی خریـداری از مالک 
رسـمی عباس حسـینی و حسـین حسـینی  محرزگردیده اسـت.لذا 
بـه منظـور اطالع عموم مراتـب دردو نوبـت به فاصلـه 15روزآگهی می 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به 
مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر 

خواهدشـد . م الـف 500
 تاریخ انتشار نوبت اول:99/4/24 -تاریخ انتشارنوبت دوم :99/5/8

محمد مقصودی- رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف

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

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

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
برابررای شـماره 139860319005000520مـورخ 1398/11/9 هیات اول 
موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک شـهداد 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی مریـم کدخدائـی فـر فرزند 
حسـنعلی بشـماره شناسـنامه 122 صـادره از شـهداد  در ششـدانگ 
یکبابخانـه به مسـاحت 405متـر مربع پـالک 1586 فرعـی مفروز و 
مجـزی از 425فرعـی از 47- اصلـی واقـع در بخـش 26کرمـان بـه 
آدرس سـیرچ- منطقـه5 خیابان ولیعصر خریداری از مالک رسـمی 
اقـای اسـدهللا مـرادی سـیرچی  محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور 
اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به 
مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ 
رسـید، ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهـی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند 

مالکیـت صـادر خواهدشـد . م الـف 626
 تاریخ انتشار نوبت اول:99/5/8 -تاریخ انتشارنوبت دوم :99/5/22

ابراهیم سیدی - رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای رضـا جعفـری محمدآبـادی احدی 
از ورثـه آقـای علـی جعفـری محمدآبادی 
فرعـی   120 پـالک  ششـدانگ  مالـک 
از  7952 اصلـی واقـع در زرنـد بخـش 13 کرمـان کـه 
سـند مالکیت آن در دفتر 188 صفحه 467 به شـماره 
ثبـت 30219 و شـماره چاپـی 017891 الـف 85 صـادر 
و تسـلیم نماینـده بنیـاد مسـکن گردیده، ضمـن ارائه 
دو بـرگ استشـهادیه تصدیـق شـده مدعـی اسـت که 
سـند مالکیـت فـوق بعلـت نامعلـوم در بنیاد مسـکن 
مفقـود گردیـده و درخواسـت سـند مالکیـت المثنـی 
نمـوده لـذا باسـتناد تبصـره یـک مـاده 120 اصالحـی 
آییـن نامـه قانـون ثبـت مراتـب یـک نوبـت در تاریـخ 
منـدرج در ذیـل آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه کسـی 
مدعـی انجـام معامله نسـبت به ملک فـوق الذکر می 
باشـد کـه در این اگهـی ذکر نگردیده و یـا مدعی وجود 
سـند مالکیـت نزد خود می باشـد ظرف مـدت ده روز 
از تاریـخ انتشـار اگهـی بـه اداره ثبـت اسـناد و امـالک 
شهرسـتان زرنـد مراجعه و اعتراض خـود را ضمن ارائه 
اصل سـند مالکیت و یا سـند معامله تسـلیم نماید در 
غیـر ایـن صـورت پـس از اتمـام مـدت مذکور نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت المثنی اقـدام خواهد شـد.

 م الف 97-تاریخ انتشار چهارشنبه 1399/5/8
حسین توحیدی نیا
رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زرند

اگهی حصر وراثت 
خصـوص  در  احترامـا 
تقدیمـی  دادخواسـت 
زاده  عزیـز  مهـدی  خواهـان 
داده  توضیـح  حصروراثـت  خواسـته  بـه 
شـادروان خدابخش عزیـز زاده فرزندچراغ 
در  ملـی5369420696  شـماره   بـه 
تاریخ1399/04/21درکرمـان  فـوت نمـوده 
ووارث حیـن فـوق عبارتنـد از :1- مهـدی 
)فرزنـد  خدابخـش  فرزنـد  زاده  عزیـزی 
زاده  سـرورعزیزی    -2) متوفـی  پسـر 
فرزنـد خدابخش 3- سـمیه عزیـزی زاده 
فرزنـد خدابخش 4- مرجان عزیـزی زاده 
فرزنـد خدابخـش 5- فریده عزیـزی زاده 
فرزنـد خدابخش)فرزنـدان دختـر متوفی 
(6- زیورعزیـز زاده فرزنـد قاسـم )همسـر 
دائمـی متوفـی (لـذا مراتب یـک نوبت در 
روزنامه کثیر االنتشـار محلی آگهی میشـود 
چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت 
نامـه ازمتوفـی نـزد اشـخاص باشـد یـک 
مـاه از نشـر آگهی به دادگاه تقدیـم دارد واال 

گواهـی صـادر خواهـد شـد .
 رئیس شوراحل اختالف شماره دو –بهروز 
عربی .م الف 944

اگهی حصر وراثت 
احتراما خواهشـمند اسـت بـا توجه به دادخواسـت 
خـان بـی بـی فیـروزی راد فرزندامیـن بـه شـماره 
ملـی 3590933283 بـه طرفیت ورثه مرحوم عزت 
هللا سـابقی فرزندعظیـم به شـماره ملـی5369936781 در یک 
نوبـت روزنامـه چـاپ شـود که چنانچـه ورثه ای دیگـر یا وصیت 
نامه ای در دسـت کسـی باشـد به این شـورا مراجعه نمائید ودر 

غیـر اینصـورت گواهـی حصـر وراثت صـادر خواهد شـد .ورثه :
م  ش  بـه  فرزندعظیـم   راد  فیـروزی  بـی  بـی  خـان    -1

) متوفـی  3590933283)همسـر 
م  ش  بـه  هللا   عـزت  فرزنـد  نـژاد   سـابقی  2-مینـا 

) 5360268530)فرزنـد 
م  ش  بـه  هللا   عـزت  فرزنـد  نـژاد   سـابقی  3-میـالد 

) 5360377186)فرزنـد 
م  ش  بـه  هللا   عـزت  فرزنـد  نـژاد   سـابقی  4-ابراهیـم 

) 5369936791)فرزنـد 
م  ش  بـه  هللا   عـزت  فرزنـد  نـژاد   سـابقی  5-طالـب 

) 5360268522)فرزنـد 
م  ش  بـه  هللا   عـزت  فرزنـد  نـژاد   سـابقی  6-مریـم 

) 5369937222)فرزنـد 
م  ش  بـه  هللا   عـزت  فرزنـد  نـژاد   سـابقی  7-احسـان 

) 5360453833)فرزنـد 
م  ش  بـه  هللا   عـزت  فرزنـد  نـژاد   سـابقی  8-پرویـن 

) 5369936803)فرزنـد 
 شوراحل اختالف –بخش جازموریان –م الف :940

اگهی حصر وراثت 
خصـوص  در  احترامـا 
تقدیمـی  دادخواسـت 
محمـودی  کشـور  خواهـان 
حسـین ابـاد فرزنـد  شـعبان به شـماره 
خواسـته  5369544387بـه  ملـی 
شـادروان  داده  توضیـح  حصروراثـت 
شـماره  بـه  فرزندعلـی  پروانـه  حسـن 
شناسـنامه 1950414590در فـوت نمـوده 

: از  عبارتنـد  فـوق  حیـن  ووارث 
1-جاسـم پروانه  فرزند حسن  به ش م  

5360239670پسر متوفی                  
2-  خاطـره پروانـه فرزند حسـن به ش 

م5360239670)دختـر متوفی (
حسـین  محمـودی  3-کشـور 
م   ش  بـه  شـعبان  فرزنـد  ابـاد  
) متوفـی  5369544387)همسـر 
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیر 
االنتشـار محلـی آگهـی میشـود چنانچه 
نامـه  یـا وصیـت  دارد  اعتـراض  کسـی 
ازمتوفـی نـزد اشـخاص باشـد یـک ماه 
از نشـر آگهـی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال 

. شـد  خواهـد  صـادر  گواهـی 
رئیس شوراحل اختالف –حسین 
کوهستانی –م الف :945

اگهی حصر وراثت 
احتراما در خصوص دادخواسـت تقدیمی 
خواهـان رضـا ناروئـی علـی ابـادی بـه 
داده  توضیـح  حصروراثـت  خواسـته 
شـادروان بجـار ناروئـی علی ابـادی فرزنـد غمگذاربه 
ش ش 6069476202در تاریـخ 1391/02/11درجیرفت 

فـوت نمـوده ووارث حیـن فـوق عبارتنـد از :
1- رضا ناروئی علی ابادی فرزند بجار 

2-اسالم  ناروئی علی ابادی فرزند بجار 
3-اسماعیل ناروئی علی ابادی فرزند بجار 

4-ابراهیـم ناروئی علـی ابادی فرزند بجـار )فرزندان 
پسـر متوفی (

5-اشرف ناروئی علی ابادی فرزند بجار 
6-حکیمه ناروئی علی ابادی فرزند بجار 
7-زینب ناروئی علی ابادی فرزند بجار 

8-عشـرت ناروئـی علی ابـادی فرزنـد بجار)فرزندان 
دختـر متوفی ( 

9- بـی بـل امیـری نژاد عمـاد ابـادی فرزنـد دادعلی 
)همسـر دائمـی متوفـی (لـذا مراتـب یـک نوبـت در 
روزنامـه کثیـر االنتشـار محلی آگهی میشـود چنانچه 
کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ازمتوفـی نـزد 
اشـخاص باشـد یـک مـاه از نشـر آگهـی بـه دادگاه 

تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد .
 رئیس شوراحل اختالف شماره دو –بعروز عربی.
م الف 946

مصطفی عزیزالهی ، رتبه سوم کشوری پرسش مهر ریاست جمهوری را از آن خود کرد
مدیر آموزش و پرورش شهرستان زرند خبرداد:

ش
ور

پر
 و 

ش
وز

آم
س: 

عک

مدیرآموزشوپرورششهرستانزرندگفت:
مصطفیعزیزالهیمدیردارالقرآنعصمتاین
شهرستاندررشتههنرهایتجسمیموفقشد
رتبهسومکشوریبیستمینفراخوانپرسش

مهرریاستجمهوریراازآنخودنماید.
بهگزارشروابطعمومیمدیریتآموزشوپرورش
شهرستانزرند،حسینکاظمیباتبریکاین
موفقیتبهجامعهفرهنگیاینشهرستانبااشاره
بهاهمیتفراخوانپرسشمهرریاستجمهوری
گفت:دربیستمینفراخوانملیپرسشمهر
ریاستجمهوریکهدرسالتحصیلیجاری
برگزارشد،اینفراخواندراولینروزمهرماهطرح

شدودانشآموزانومعلماندر20رشتهوگرایش
مختلفآثارخودرابهدبیرخانهاینمسابقاتارائه
کردند.ویافزود:دراینفراخوانآثاردانشآموزان
برگزیدهمرحلهبهمرحلهدرمنطقهوشهرستان
بهدبیرخانههایاستانیارسالوپسازارزیابی
دراینمرحله،برترینهابهدبیرخانهکشوری
تحویلشدند.همکارانفرهنگینیزآثارخودرا
بهصورتمستقیمبهدبیرخانهکشوریجشنواره

ارسالکردند.
کاظمیتصریحکرد:پسازارسالآثاربه
دبیرخانهکشوری،مصطفیعزیزالهیدررشته
هنرهایتجسمیحائزرتبهسومکشوریودانش

آموزانریحانهمنصوریزادهدررشتهسخنوری،
فاطمهاکبرنژاددررشتهکاریکاتورازدبیرستان
فرهیختگان،فاطمهاثنیعشریدررشتهداستان
نویسیازدبیرستانمعرفتوساراساداتعلیزاده
دررشتهتصویرسازیازهنرستانالزهرامقاماول

استانیرابهخوداختصاصدادند.
مدیریتآموزشوپرورششهرستانزرنداین
موفقیترابهتمامیهمکارانفرهنگی،دانش
آموزان،بهویژهخانوادههایسختکوشآنان
وهمچنیندبیرانومربیاناینآموزشگاهها
تبریکگفتهوآرزویموفقیتروزافزونتمامی
همکارانفرهنگیودانشآموزاندرعرصههای

مختلفعلمیوفرهنگیراازدرگاهخداوندمنان
خواستاراست.
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رئیــسادارهبرنامهریزیامورقرآنیادارهکلتبلیغاتاســالمی
کرمانگفت:پانزدهمینآزموناعطایمدرکتخصصیبهحافظان
قرآنکریمدر۴حوزهامتحانیکرمانروزجمعه10مردادبرگزار
میشــود.بهگزارشخبرنگارگروهاستانهایباشگاهخبرنگاران
جوانازکرمان،حجتاالسالماحمددوستمحمدی،رئیساداره

برنامهریزیامورقرآنیادارهکلتبلیغاتاسالمیکرمانگفت:پانزدهمینآزموناعطایمدرک
تخصصیحافظانقرآنکریمهمزمانباسراسرکشوردرروزجمعه10مردادماهساعت9صبح
دراستانکرمانبهصورتحضوریبرگزارمیشود.اوافزود:اینمسابقاتدررشتههای20،10
جزوحفظکلقرآنکریم،درچهارشهرســتانکرمان،سیرجان،رفسنجانوجیرفتبرگزار
میشود.حجتاالسالمدوستمحمدیتصریحکرد:درشهرستانهایکرمانوبم166نفر،

سیرجان36نفر،رفسنجان75نفروجیرفت29نفردراینمسابقاتحضورخواهندداشت.

آزمون اعطای مدرک به حافظان 
قرآن کریم برگزار می شود

علیرئیسیرئیسکمیتهامدادجیرفتگفت:طرحنذرقربانیدر
شهرستانجیرفتبرگزارمیشودبنابراینخیرینونیکوکاران
میتوانندبااهدایقربانیویاپرداختکمکهاینقدیدراین
طرحمشارکتکنند.بهگزارشخبرنگارخبرگزاریشبستان
ازکرمانجنوب،»علیرئیســی«گفت:طرحنــذرقربانیدر

شهرستانجیرفتبرگزارمیشودبنابراینخیرینونیکوکارانمیتوانندبااهدایقربانیویا
پرداختکمکهاینقدیدراینطرحمشارکتکنند.رئیسکمیتهامدادامامخمینی)ره(
جیرفتبابیاناینمطلبکهطرحنذرقربانیدرعیدسعیدقربانبرگزارمیشود،افزود:این
طرحباهدفکمکبهمعیشتنیازمندانازطریقاهدایگوشتقربانیوهمچنینپرداخت
کمکهاینقدیونذوراتاجرامیشود.رئیسیاظهارکرد:مردمنیکوکارشهرستانجیرفت
سالگذشتهدرقالبطرحنذرقربانی600میلیونریالبهنیازمندانشهرستانکمککردند.

اجرای طرح نذر قربانی
رییسبیمارستان12فروردینشهرستانکهنوجازبهبودیافتنپیرزن99سالهکهنوجِی در شهرستان جیرفت

مبتالبهکووید19خبرداد.امیدجعفری،رییسبیمارستان12فروردینشهرستانکهنوجدر
گفتوگوباخبرنگارگروهاستانهایباشگاهخبرنگارانجوانازکرمان،گفت:خانم99ساله
اییکممردادماهباعالئمتنگینفسودرگیریریویبهبیمارستان12فروردینشهرستان
کهنوجمراجعهکرد.اوبابیاناینکهتستکرونایاینپیرزنکهنوجیمثبتاعالمشد،افزود:
اینبیماردارایسابقهفشارخونبود.جعفریبابیاناینکهاینبیمار99سالهتوانستکرونا
راشکستدهد،تصریحکرد:بیمارباحالعمومیخوبوبهبودیکامل،بعدازگذشت6روز،
امروز6مردادماهازبیمارستان12فروردینشهرستانکهنوجترخیصشد.اوازپرستاران
بخشکروناودکترکریمزاده،متخصصعفونیبیمارستان12فروردینشهرستانکهنوج
کهبرایبهبودبیمارانکروناییدرتالشهستند،قدردانیکردوازمردمخواست:بارعایت
دستورالعملهایبهداشتیوحفظفاصلهگذاریاجتماعیبرایمقابلهباشیوعبیماریکرونا

مدافعانسالمترایاریکنند.

پیرزن ۹۹ ساله کهنوجی، کرونا را شکست داد

خبرخبر

رییـسسـازمانجهـادکشـاورزیجنوب
کرمـانازانتخـابایـنمنطقـهبـهعنوان
پایلوتومنطقهنمونهکشاورزیقراردادی
کشـورخبـرداد.سـعیدبرخـوریروزسـه
شـنبهدرگفتوگـوباخبرنـگارایرنـااین
انتخـابرانتیجهپیشـنهادسـازمانجهاد
کشـاورزیجنـوبکرمـانوقولمسـاعد
وزیـرجهـادکشـاورزیدانسـتوگفـت:
امسـالبراینخسـتینبارمنطقـهجنوب
کرمـانبـهعنـوانپایلـوتکشـاورزی
قراردایدرسـطحکشـورانتخابشـد.وی
ادامـهداد:انجمـنسـیبزمینیمنطقهبه
همینمنظورتشـکیلشـدودرهفتههای
آینـدهتعاونـیپیـازکارانوگوجـهکاران
نیـزتشـکیلمیشـود.اواقتصـادجنـوب
کرمـانرابـرپایـهکشـاورزیدانسـتو
راههـایبـرونرفتمشـکالتکشـاورزی
راخریدقراردادی،منطقهآزادکشـاورزیو
بیمهدرآمدکشـاورزانعنـوانکرد.رییس
سـازمانجهـادکشـاورزیجنـوبکرمان
ادامـهداد:عـالجبـرونرفـتازمشـکالت
کشـاورزی،صـادراتبـودهلـذازمینـه
صادراتبایـددرایـنمنطقهفراهمشـود.
ویبـابیـاناینکـهسـالگذشـتهوظیفه
تنظیـمبـازارازوزارتجهادکشـاورزیبه
وزارتصنعـت،معـدنوتجـارتمحـول
شـد،گفت:اینتغییر،تعرفههایصادراتی
راایجـادوکارصـادراترابامشـکلمواجه
کـرد.ویافـزود:همچنیـنبعضیمسـائل
موجـبممنوعیـتوارداتمحصـوالت
کشـاورزیایرانبهعراقشـدکـهبیماری
کرونـانیزهمزمـانبابرداشـتمحصوالت
ایـنمنطقـهباعثکـمشـدنتقاضـاودر
نتیجهضرروزیانکشـاورزانشد.برخوری
ادامهداد:درسـالجـاریبرنامهریزیهای
اصولـیدرزمینـهکشـاورزیقـراردادی،
منطقـهآزادکشـاورزیوبیمـهدرآمـد
کشـاورزانصـورتگرفـتکـه2مـورداز
اینطرحهـادرحـالتحقـقودرشـورای
توسـعهمصـوبشـدهاسـت.ویطـرح
منطقهآزادکشـاورزیرامتمایـزازمنطقه
ویـژهاقتصادیدانسـتامـااین2طـرحرا

مکمـلیکدیگـرعنـوانکرد.

پرداخت تسهیالت 
نوسازی مسکن در 
بافت های فرسوده 

شهری جنوب کرمان
سرپرستمعاونتمسـکنوساختمان
ادارهکلراهوشـهرسـازیجنـوب
کرمانازپرداختتسـهیالتنوسـازی
مسـکندربافتهایفرسـودهشهری
درجهـتتحقـقبرنامـهاقـدامملـی
تولیـدمسـکنخبـرداد.بـهگـزارش
پایـگاهخبـریوزارتراهوشهرسـازی
)جنـوبکرمـان(،پیمـانتوکلـی
گفـت:اعطـایتسـهیالتدرشـهر
هـایجنـوبکرمـاندرجهـتتحقق
برنامـهاقـدامملـیتولیـدمسـکنمی
باشـدودرهمینراستاتسهیالتارزان
قیمـتسـاختبـرایتقویـتجریـان
نوسـازیمردمیدربافتهایفرسوده
شـهریدرنظـرگرفتـهشـدهاسـت.
ویاظهـارداشـت:ایـنتسـهیالتبـه
صـورتترکیبیبـاسـهنـرخ9و16و
18درصـدبـاتوجـهبـهنـوعمتقاضی
وشـهرمحـلاجـرایپـروژهدرقالـب
سـهبخـشسـازندگانغیـرحرفـهای
،سـازندگانحرفـهایدارایپروانـه
صالحیـتوسـازندگاندارایپروانـه
صالحیـتکـهازفنـاوریهـاینویـن
سـاختمانیاسـتفادهکـردهانـداعطاء
مـیشـود.ویدرتشـریحتسـهیالت
شـهرهایزیـر200هـزارنفـربیـان
کـرد:اینتسـهیالتبـرایسـازندگان
غیـرحرفـهای۴00میلیـونریـالبـا
سـود9درصـد،100میلیـونریـال
بـدونسـپردهبـاسـود18درصـدو
100میلیـونریـالبـاخریـداوراق
مشـارکتوباسـود19درصـدخواهـد
بـود.ویدرادامـهگفـت:همچنیـن
سـازندگان بـرای تسـهیالت ایـن
نـهصالحیـت حرفـهایدارایپروا
۴00میلیـونریـالبـاسـود9درصـد
،500میلیـونریـالبـدونسـپردهبـا
نـرخسـود18درصـدو500میلیـون
ریـالبـاخریـداوراقمشـارکتوبـا
نـرخسـود16درصـداعطـاءمـی
شـود.توکلیبیـانکـرد:بخـشسـوم
تسـهیالتبـهسـازندگانحرفـهای
دارایپروانـهصالحیـتکـهازفناوری
هاینویـنسـاختمانیاسـتفادهکرده
اند۴00میلیـونریالباسـود9درصد
و700میلیـونریـالبـدونسـپردهبا
سـود18درصدو700میلیـونریالبا
خریـداوراقمشـارکتبانرخسـود16

درصـدپراخـتمـیشـود.

آمــوزشیکــیازحقــوقاولیــه
کــودکاناســتودغدغــهیآموزشگزارش

ــودکانونوجوانان،همیشــه ــرایک ب
درجامعــهوجــودداشــتهودارد،بســیاریاز
ــه ــالبرنام ــدآوریدرح ــدایفرزن ــن،ازابت والدی
ــان ــوزشکودکانش ــلوآم ــرایتحصی ــزیب ری
ــراراســت، ــیزودق ــهخیل ــیک هســتند،کودکان
چرخهــایایــنجامعــهرابچرخاننــد،امــادراین
ــر ــهه ــهب ــیک ــودکانونوجوانان ــدادک ــنتع بی
دلیلــیازتحصیــلبازمانــدهانــدهــمکمنیســت،
دانــشآموزانــیکــهیــاتحصیــلرانیمــهکارهرها
ــه ــد،واردچرخ ــتهان ــدانتوانس ــاازابت ــردهوی ک
آمــوزششــوند،آمــارایــندانــشآمــوزان
جامانــدهازتحصیــلدراســتانکرمــانوبالطبــع
جنــوبآن،کــمنیســت،ســازمانآمــوزشو
پــرورشبــهعنــواننهــادمتولــیآمــوزشکشــور،
ــلرا ــدگانازتحصی ــنجامان ــهای همیشــهدغدغ
ــوزش(، ــاآم ــتیب ــا)آش ــرحآب ــت،ط ــتهاس داش
طرحیاســتکهبــاهمــکاریآمــوزشوپــرورش
ــی ــانب ــودکانونوجوان ــارهک ــت،دوب ــراراس ق
نصیــبازمدرســهراپشــتنیمکتهــایتحصیــل
بنشــاند،درجنــوباســتانایــنطــرحشــروعبــه

کارکردهاست.
 بیش از 8 هزار دانش آموز جامانده 

از تحصیل در استان
ســازمان رئیــس زینیونــد مجتبــی
مشــارکتهایمردمــیســازمانآمــوزشو
پــرورش،ازهدفگــذاری5هــزاردانشآمــوز
ــرای ــتاج ــالنخس ــلدرس ــدهازتحصی بازمان
طــرحآبــاخبــردادهوگفتــهاســت:»طبــق
ــراندرســال800هــزار اطالعــاتمرکــزآمــارای
ــان ــهپای دانشآمــوزکــهتحصیــالتابتدایــیراب
رســاندهانــدازورودبــهتحصیــالتمتوســطه
بازمیمانــد.«موســویآیــتاللهــیمعــاون
ــدگان ــارجامان ــان،آم ــتانداریکرم ــیاس عمران
ازتحصیــلدراســتانکرمــانراایــنچنیــن

اعــالمکــردهاســت:»8هــزارو363دانــشآمــوز
ــلطــیســالهای99_98در ــدهازتحصی بازمان
اســتانوجــودداردکــه3هــزارو853دانــش
آمــوزدرمقطــعتحصیلــیمتوســطهدوم،۴هزارو
510نفــرهــمدرمقطــعتحصیلــیمتوســطهاول
درسراســراســتانبــودهانــدکــهبیشــترینتعداد
ــت.« ــراس ــوزاندخت ــشآم ــهدان ــقب آنمتعل
موســویآیتاللهــیبــااشــارهبــهاینکــه3۴ونیم
ــل ــدهازتحصی ــوزانبازمان ــشآم ــدازدان درص
اســتان،مربــوطبــهجنوباســتانانــد،گفــت:»از
ایــنتعــداد،هــزارو590دانــشآمــوزبازمانــدهاز
ــد، ــیاســتانمانن تحصیــلدرهفــتشــهرجنوب
رودبــارجنــوب،جیرفــتو...داریــمکــهدرمقطع
ــام ــنارق ــتند.«ای ــطهدومهس ــیمتوس تحصیل
ــه ــتب ــهبازگش ــکب ــرایکم ــهب ــتتوج اهمی
تحصیــلرابیشــترمیکنــد.ایــنطــرحآشــتیبــا
آمــوزشقــراراســتبــههمــتخیریــهداراالکرام

ــود. ــراش ــاناج ــتانکرم دراس
مناطق کم برخوردار هدف اصلی 

در طرح »آبا«
ــه ــلموسس ــدیزادهمدیرعام ــیمیراحم مصطف
خیریــهداراالکــرامدربــارهاینطــرحگفتهاســت:
ــن ــنوآفالی ــوزشآنالی ــا،آم ــرحآب ــرایط »اج
)آمــوزشالکترونیــکازراهدور(درمناطــق
کــمبرخــوردارکشــوراســت.ممکــناســت
درمنطقــهایمدرســهایوجــودداشــتهکــه
ــه ــالدرمنطق ــااص ــتهی ــبینداش ــاتمناس امکان
ــد.در ــتهباش ــودنداش ــهایوج ــچمدرس ایهی
ایــنمواقــعمــیتــوانکالسدرسازراهدوررادر
یــکاتــاقدهیــارییــاحتــیکپــروهــرفضــای
دیگــریکــهایــنامــکانراداشــته،برگــزارکرد.«
بــهگفتــهمیراحمــدیزاده،تعهــداتایــنخیریه
ــب ــهل ــزکالسب ــرح،تجهی ــنط ــرایای دراج
تــاپ،یــکدســتگاهتلویزیــونالایدی،تامیــن
پوشــاک،وعــدهغذایــیگــرم،پرداختمســتمری
ــدا ــورپی ــهدرکالسحض ــاریک ــوقهمی وحق
ــزارو ــگوبرگ ــاراهماهن ــاکالسه ــدت ــیکن م
ــل ــوزانمنتق ــشآم ــهدان ــیراب ــبآموزش مطال

ــت. ــد،اس کن



شناسایی حدود سه هزار دانش آموز 
جامانده از تحصیل در جنوب

ــن ــتدرای ــراراس ــتانق ــرورشاس ــوزشوپ آم
طــرحخیریــهراهمراهــیکنــد،احمداســکندری
نســبمدیــرکلآمــوزشوپــرورشاســتان
کرمــانبــااشــارهبــهاینکــهایــنطــرحدرهفــت
منطقــهازاســتانکرمــاناجــرامــیشــود،گفتــه
ــریو۴8 ــهمج ــا،در11مدرس ــرحآب ــت:»ط اس
کالسادواریبــهصــورتمجــازیاجــرامــی
ــوزش ــیآم ــطعموم ــررواب ــریمدی ــود.«باه ش
ــن ــیشــدنای ــرورشاســتان،درمــورداجرای وپ
ــهکاغــذوطــنگفــت: طــرحدرجنــوباســتانب
ــدهاز ــوزانبازمان ــشآم ــرایدان ــرحب ــنط »ای
تحصیــلدرجنــوباســتانآغــازشــدهودو
هــزارو891دانــشآمــوزجــامانــدهکــهبــههــر
دلیلــیتــرکتحصیــلکــردهویــاازابتــداموفــق
ــههــدف ــنمنطق ــددرای ــلنشــدهان ــهتحصی ب
گــذاریوشناســاییشــدند.«باهــرییادآورشــد:
ــه ــتک ــدهاس ــدش ــراممتعه ــهداراالک »خیری
ــردازد ــوزانرابپ ــشآم ــندان ــلای ــهتحصی هزین

ــهآمــوزشراپیــدا ــرایبازگشــتب ــاشــرایطب ت
کننــد.«باهــریدرمــوردنحــوشناســاییدانــش
آمــوزانجامانــدهازتحصیــلگفت:»بــرایدانش
ــازهواردمدرســهمــی ــیکــهت آمــوزانکالساول
ــداد ــهتع ــوالومقایس ــتاح ــقثب ــوندازطری ش
ثبــتنامــیهــا،ایــنشناســاییاتفــاقمــی
ــن ــهبی ــیک ــردانشآموزان ــرایدیگ ــاب ــد،ام افت
تحصیالتشــانازآمــوزشفاصلــهمــیگیرنــد
ــوندو ــیش ــاییم ــاشناس ــامانهثن ــقس ازطری
ــدارانوشــورای ــاران،فرمان ــاکمــکدهی ــدب بع
ــرح ــنط ــاازای ــدهت ــیش ــهرمعرف ــالمیش اس
ــه ــهاینک ــارهب ــااش ــریب ــد.«باه ــتفادهکنن اس
بیشــترینآمارتــرکتحصیــلاســتان،درجنوب
اتفــاقافتــادهاســتگفــت:»بااجــرایایــنطرح
بســیاریازدانــشآمــوزانجــامانــدهازتحصیــل
بــهآمــوزشبرگشــتهومــدرکتحصیلــیخــودرا
ــه ــرد:»ک ــادآوریک ــد.«ویی ــیکنن ــتم دریاف
احتمــالافزایــشایــنتعــداددانــشآمــوز
ــن ــانیممک ــالعرس ــراط ــاه ــراب ــودداردزی وج
ــود ــدهخ ــوزجامان ــشآم ــوادهایدان ــتخان اس

ــد.« ــیکن رامعرف

جاماندگان از تحصیل در جنوب صدای زنگ مدرسه را می شنوند؟
*باطرحآبا)آشتیباآموزش(دانشآموزانبازماندهازتحصیلدرجنوباستاندوبارهبهمدرسهمیروند
*2هزارو891دانشآموزمحرومازتحصیلدرهفتشهرستانجنوبیدرطرح»آبا«هدفگذاریشدند
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بادبهخبرگزاریمهر شهرستانعنبرآ
برایپیگیریتکمیلبیمارستاننیمه
کارهاینشهرانجامشد.خردادماهسال
93کلنگاحداثبیمارستانعنبرآبادبعد
ازگذشتسالهاازمصوبهاحداثاین
ز مابعدا بیمارستانبهزمینزدهشدا
هفتسالودرحالیکهشیوعکرونانیاز
بهزیرساختهایبهداشتیدرشهرهای
بزرگرابیشازپیشکردهبیمارستان
نیمهکارهماندهاستومشکلتأمین

اعتبارگریباناینطرحراگرفتهاست.
بیماران کرونایی عنبرآباد در به در 

شهرهای مختلف شدند
درابتداقراربوداینبیمارستاندرزیر
بنای9هزارو700متردرمحلهحسین
آبادعنبرآباداحداثشوداماحاال100
هزارنفرازاهالیاینشهرستاندرصورت
ابتالءبههربیماریکهنیازبهدرمان
تخصصیداشتهباشدبایدمسافتشهر
عنبرآبادبهسمتجیرفتراطیکنند.

وقتیبهوعدههایمسئوالندرخصوص
اجرایاینپروژهنگاهکنید؛کلکسیونیاز
قولهایمختلفرامیبینید،حتیقبلاز
کلنگزنینیزمردمشاهدوجودمصوبهای
برزمینماندهبودندکهدستمسئوالن
برایزدنکلنگشهمبرزمیننمیخورد.
اماوعدههایفراواندراینخصوصداده
میشد.بررسیآخرینوعدههایبهسفر
دکترنمکیودکترنوبختمیرسد،18
تیرماهسالگذشتهبودکهوزیربهداشت
ازپیگیریتکمیلاینبیمارستانسخن
گفتهبودوقراربودبهزودیفازاول
بیمارستانبهبهرهبرداریبرسدودو
میلیاردتوماناعتباربهاینامراختصاص
یافتهبودکهالبتههنوزحتیساختماناین
مرکزدرمانینیزساختهنشدهاست.معاون
رئیسجمهورهمفروردینماهسالجاری
ازاینپروژهبازدیدکردووعدهدادکهبا
توجهبهضرورتهایمنطقهبیمارستانبه

زودیاحداثشود.

طرح ملی است و اعتبارات خارج 
استان تامین می شود

رئیسدانشگاهعلومپزشکیجیرفتدراین
خصوصمیگوید:کاراحداثبیمارستان
پیشازاینمتوقفشدهبودکهبااقدامات
انجامشدهوتأمیناعتبارکارساخت
مجدداًآغازشدهوبهصورتفازبندیدر
دستورکاراست.مکارمبااشارهبهاینکه
بیمارستانعنبرآبادیکطرحملیاست
وبایداعتباراتازسویدولتتأمینشود
میگوید:پیگیریهایالزمدرخصوص
رفعمشکلانجامشدهوامیدواریمکاربا
سرعتبیشترپیشبرود.ویادامهداد:
سالگذشته5میلیاردتومانبرایاینطرح
اعتبارتخصیصیافتهوپیمانکاردرحال
حاضردرحالفعالیتاست.ویگفت:پروژه
ملیاستوتأمیناعتباردستدانشگاه
علومپزشکینیستامادرصورتتأمین
اعتبارفازاولبهبهرهبرداریمیرسدودر

مرحلهدومپروژهتکمیلمیشود.

رییسســازمانصنعت،معدنوتجارتجنوب
استانکرماناظهارکرد:یکیازمشکالتصادرات
محصوالتجنوباستانکرماناینبودهکهنمی
توانستیمماشینیخچالداربهصورتمتسقیماز
جنوبکرمانبهکشــورهایاوراسیابفرستیمکه
مقررشــدوزارتصمتاز2000میلیاردتومان
منابعدراختیاربرایخریدکامیونهاییخچال
دار،تعــدادیکامیونبهطورویــژهبرایجنوب
استانکرمانخریداریشود.مسلممروجیصبح
هفتممردادماهدرجمعخبرنگاراندربارهمشکالت
کشاورزانجنوباســتانکرماندرزمینهسمو
ترابریمحصوالتکشاورزیگفت:باتوجهبهاینکه
بسیاریازسمهایکشاورزی،وارداتیهستند،با
توجهبهافزایشنرخدالر،شــاهدافزایشقیمت
سمخواهیمبود.ویبااشــارهبهاینکهحذف»ارز
یارانهایسموم«کشاورزانرابابحرانمواجهکرده
استاظهارکرد:درراستایحلمشکالتسموم،
کودوبذرکشاورزان،همسازمانجهادکشاورزی
وهمسازمانصمتاقداماتیراانجامدادهضمن
آنکهازسویسازمانجهادکشاورزیمقداریسم
هماکنوندربینکشاورزاندرحالتوزیعاست.
رییسســازمانصنعت،معدنوتجارتجنوب
استانکرمانبااشارهبهماندنخرمادرسردخانه
هایجنوباستانکرمانازسالگذشتهنیزگفت:
ساالنهمقداریازخرمایفصلیدرسردخانههامی
ماندکهاینماندننیزدالیلمتفاوتیداردکهحتی
بخشیازآنبهخودکشاورزانبرمیگردد.مروجی
بااشارهبهاینکهامسالستادتنظیمبازار،قیمتی

مشخصیرابرایخرمااعالموبهکلکشورابالغ
کرداظهارکرد:وزارتصمتامسالبرایکشاورزان
بحثعرضهمستقیمفروشخرمارافراهمکردبه
طوریکهاگرکسیبخواهدمیتوانددرهرنقطه
ازکشورعرضهمستقیمخرماراداشتهباشدکهدر
اینراســتاآمادگیهمکاریالزمباکشاورزانرا
داریم.ویدربخشدیگریازصحبتهایخودبه
دیدارهفتهگذشتهاستاندارکرمانباوزیرصمت
اشارهکردوگفت:درایندیدارکهبررویموضوع
صادراتمحصوالتکشاورزیجنوباستانکرمان
بهروسیهوکشــورهایاوراسیامتمرکزبود،مقرر
شدبررویموضوعتعرفهخرمابدوناجازهاستان
اقدامیانجامنشود.رییسسازمانصنعت،معدنو
تجارتجنوباستانکرمانبااشارهبهاینکهقیمت
حملمحصوالتکشــاورزیجنوباســتاندر
زماناوجمحصوالتباالمیرودوهمینامرسبب
شدههزینهتمامشدهنیزافزایشپیداکنداظهار
کرد:یکیازمشکالتصادراتمحصوالتجنوب

استانکرماناینبودهکهنمیتوانستیمماشین
یخچالداررابهصورتمستقیمازجنوبکرمانبه
کشورهایاوراسیابفرستیمکهدرایندیدارمقرر
شــدوزارتصمتاز2000میلیاردتومانمنابع
دراختیاربرایخریدکامیونهــاییخچالدار،
تعدادیکامیونبهطورویژهبرایجنوباســتان
کرمانخریداریشود.ویبااشــارهبهاینکه80
درصدکامیونهایحملمحصوالتکشاورزیدر
جنوباستانکرمانغیربومیبودهودرنتیجهسفر
بهصورتیکطرفهبودهکههمینامرسببشده
قیمتحملونقلباالروداظهارکرد:از28هزار
کامیونیکهدرفصلبرداشتمحصوالتکشاورزی
درجنوبکرمــان،کارحملونقــلراانجاممی
دهند،تنهاحدود5000کامیونبومیبودهوهمین
امرسببمیشودقیمتحملونقلباالرودکهدر
اینراستادرحالپیگیریهستیمکههرچهزودتر
اینخریدکامیونهاییخچــالداربرایجنوب

استانصورتگیرد.

خرید کامیون های یخچال دار  ویژه صادرات 
محصوالت کشاورزی جنوب

عنبرآباد 100 هزار نفره، بیمارستان ندارد

ــاالنه ــروجس ــهخ ــارهب ــااش ــانب ــکیکرم ــومپزش ــاونعل مع
200تــنگیــاهدارویــیازاســتانگفــت:پــارکعلــموفنــاوری
ســالمتاســتانکرمــانراهانــدازیمیشــود.بهگــزارش
خبرگــزاریتســنیمازکرمــان،عبــاسپرداختــیدرســتاد
ــور ــاحض ــهب ــانک ــتانکرم ــیاس ــادمقاومت ــیاقتص فرمانده
ــداثو ــهاح ــازب ــهنی ــاناینک ــابی ــانب ــتاندارکرم ــیاس فدائ
راهانــدازیپــارکعلــموفنــآوریدراســتانکرمــانیــک
ــوازم ــیدرداروول ــردشمال ــت:گ ــارداش ــتاظه ــرورتاس ض
ــی ــتوخیل ــالاس ــارددالردرس ــور20میلی ــکیدرکش پزش
ــا ــود.ویب ــورواردمیش ــهکش ــوزهب ــنح ــایلای ــنوس ازای
بیــاناینکــهســهماســتانکرمــانازگــردشمالــیداروولــوازم
ــاوری ــموفن ــارکعل ــت:پ ــتگف ــچاس ــاهی ــکیتقریب پزش
ــروژهاز ــنپ ــودوای ــدازیمیش ــانراهان ــتانکرم ــالمتاس س
پروژههــایاقتصــادمقاومتــیاســتانکرمــاناســت.معاون
تحقیقــاتوفنــاوریدانشــگاهعلــومپزشــکیکرمــانبــااشــاره
ــان ــتانکرم ــیازاس ــاهداروی ــنگی ــاالنه200ت ــهس ــهاینک ب
ــهداد:بیشــترینکشــفیات ــاصــادراتمیشــودادام خــارجوی
مــوادمخــدرکشــوردراســتانکرمــانانجــاممیشــودو
ســهمکرمــاندرایــنحــوزهفقــطناامنــیاســتدرحالــیکــه
ــتفاده ــواداس ــنم ــیازای ــوانازبخش ــددارومیت ــرایتولی ب
کــرد.ویافــزود:بهعنــوانمثــالارزشافــزودهیــکگیــاه
ــاداســتامــادراســتانکرمــان دارویــی"د.شــیری"بســیارزی
خامفروشــیمیشــودوهولدینگهــایاصلــیکشــورکــه
ــایکارآورد ــوانپ ــتندرامیت ــنهس ــددارونقشآفری درتولی
ــح ــیتصری ــادراســتاناســتفادهکنیم.پرداخت ــتآنه وازظرفی
ــدهدر ــادش ــادیایج ــکالتاقتص ــاممش ــودتم ــاوج ــرد:ب ک
ــی ــوازمآرایش ــیول ــرکتداروی ــچش ــبختانههی ــورخوش کش
ــت ــکظرفی ــانازی ــهنش ــمک ــورنداری ــتهایدرکش ورشکس
ــاناینکــهازســال66دانشــکدهداروســازیدر ــابی اســت.ویب
کرمــانفعالیــتمیکنــدعنــوانکــرد:تاکنــونمجــوز10مرکز
علــموفنــاوریســالمتصــادرشــدهواســتانکرمــاننیــزایــن
مجــوزرااخــذکــردهاســت.معاونتحقیقــاتوفناوریدانشــگاه
ــااشــارهبــهاینکــهمزایــایراهانــدازی علــومپزشــکیکرمــانب
پــارکعلــموفنــاوریســالمتدراســتانزیــادبــودهویکــیاز
ــالمت ــوالتس ــاالیمحص ــزودهب ــایارزشاف ــاارتق ــنمزای ای
محوراســتگفــت:ســیهســتهفنــاوروشــرکتفعــالدرحوزه
ــرمایهگذاریدر ــادهس ــکیآم ــومپزش ســالمتدردانشــگاهعل
احــداثپــارکســالمتهســتند.ویبــابیــاناینکه12شــرکت
ــنمحصــولمجــوز ــدوای ــازاردارن ــهب ــهب ــادهارای محصــولآم
ســازمانغــذاودارورانیــزدریافــتکردنــدافــزود:قیمــتپایین
ــادیاز ــرمایهگذارانزی ــاس ــدهت ــثش ــانباع ــندرکرم زمی
ــم ــارکعل ــرمایهگذاریدرپ ــهس ــبب ــورترغی ــرکش سراس
ــا ــمت ــالشداری ــات ــام ــندام ــتهباش ــالمتداش ــاوریس وفن

کرمانیهــاجــذبشــوند.

گزارش
ایسنا

راه اندازی پارک علم و فناوری 
سالمت در استان کرمان

جنوب کرمان منطقه نمونه 
کشاورزی قراردادی شد

 طرح آبا در جنوب استان کرمان اجرایی می شود
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صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

نشانی کرمان: خیابان شهید بهشتی، کوچه شماره 10، نبش شرقی 2
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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 . 

790 پیاپــی  شــماره  چهــارم     ســال       1399 مــرداد   8 چهارشــنبه   

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

سامانه ی پیامکی: 10003432117834  نمابر: 021-89776547

رنا
 ای

س:
عک

تاالر گرگ
اولینجلدازسهگانهایاستکههیالریمنتلدرآنبخشی
ازتاریخانگلستانکهمربوطبهدورانحکومتهنریهشتم
استرابهگونهایجدیدبازنویسیکردهاست.رمانتاالر
گرگهادرسال2009برندهجایزهبوکرشد.درکتابتاالر
گرگ)Wolf Hall(،تامسکرامولقهرمانداستاناست
وباقیافرادسلطنتیدرحاشیهقراردارند.درابتدایکتاب
تاالرگرگهاماباتامسکرامولبهعنوانیککودکمواجه
میشویموایندرحالیاستکهاوقربانیخشونتهای
پدرشاستبنابراینخانهراترکمیکند.منتلاورادر
همینحالباقیمیگذاردتابهتنهاییبزرگشود.دفعه
بعدیکهمابااومواجهمیشویمدردستگاهحکومتیاست
وازآنچهکهدراینسالهابراوگذشتهاستتنهااطالعات
 )Hilary Mantel(جزئیارائهمیشود.هیالریمنتل
پنجسالراصرفمطالعهدرتاریخاینبرههزمانیکرده
است.اوگفتهاستحساستریننکتهدراینبارهایناست
کهداستانبامستنداتتاریخیمطابقتداشتهباشد.برای
اینکهداستاناوباتاریخوواقعیتتناقضنداشتهباشد،او
برایهرشخصیتیککارتدرنظرگرفتورویهرکارت
توضیحاتمربوطبهاینکهدرهرزمانیآنشخصیتکجا
بودهاسترایادداشتکرد.داستانکتابتاالرگرگهادر
دورهتاریخیبسیارپرافتوخیزوحساسیدرانگلستان

اتفاقمیافتد.

فیلم پدر خوانده
مایکل:پدرمپیشنهادیبهشدادکهنتونهردکنه.کیآدامز:چهپیشنهادی؟

مایکل:بهشگفتیابایدامضاشپایورقهباشهیامغزش!

دیالوگ
دختر شیطان

فیلمیبهکارگردانی،تهیهکنندگیونویســندگیقربانمحمدپورمحصول
سال1396است.

فیلم
دارچین/بهعنوانمفیدترینادویهبرایاهــدافضدالتهابی،ضددیابت،ضد
میکروبی،تقویتسیستمایمنیبدن،جلوگیریازانواعسرطانها،پیشگیریاز

بیماریهایقلبیو…مورداستفادهقرارگیرد.

عطارباشی

بهدستآوردنت
پایاِنرفتننیست

آغازاست
َوتعبیریکهمنازعشقدارم

یکدِربازاست.
سیدعلیمیرافضلی

عکس:ثنااحمدی  بخش خصوصی ۸ هزار میلیارد ریال 
در جیرفت سرمایه گذاری می کند

فرماندارجیرفتبابیاناینکهبخشخصوصیهشتهزارمیلیاردریالدراینشهرستان
سرمایهگذاریمیکندگفت:بااینمیزانسرمایهگذاریبیشازچهارهزارنفربهطور
مستقیموغیرمستقیمدرکارخانهالستیکجیرفتمشغولبهکارمیشوند.بهگزارش
ایرنا،ابوذرعطاپوروزیریروزسهشنبهدرنشستشورایاداریشهرستانجیرفتضمن
تسلیتشهادتاماممحمدباقر)ع(افزود:باپیگیریهایانجامشدهاستعالماتابتدایاخذ
وطیروزهایآیندهشاهدآغازعملیاتاجراییکارخانهالستیکسازیدرجیرفتخواهیم
بود.ویادامهداد:بااجرایاینطرحبیشاز2هزارفرصتشغلیمستقیمدرجیرفتفرآهم
میشودوتحولچشمگیریدرتوسعهصنعتیاینشهرستانرقممیخورد.فرماندار
جیرفتعملکرددستگاههایاجراییاینشهرستانرامطلوبارزیابیکردوگفت:مجموعه
دولتدرشرایطتحریمهاباهمتجهادیدرحالتالشبرایخدماترسانیبهمردم
است.ویبراطالعرسانیخدماتدولتتوسطمدیراندستگاههایدولتیتاکیدوترزیق
ناامیدیرانقشهدشمنعنوانکرد.عطاپوروزیریبابیاناینکهبیشترمردمجنوبکرمان
بهکشاورزیمشغولهستند،تصریحکرد:درهمینشرایطتحریمهادولتدراینمنطقه
30میلیاردتومانازمعوقاتبانکیکشاورزانراپرداختکردهکهخدمتیبزرگبهجامعه
کشاورزیبهشمارمیرود.ویاظهارداشت:دولتبودجهکشوررابدوننفتبرنامهریزی
کردهودرشرایطسختیبهمردمخدماترسانیمیکند.رییسشورایتامینجیرفت
رضایتمندیمردمرااولویتکاریمدیراندستگاههایاجراییدانستوبرنظارتبیشتر
مجموعهاصنافوسازمانصنعت،معدنوتجارتبربازارتاکیدکرد.ویاعتبارامسال
شهرستانجیرفترا69میلیاردتوماناعالمکردوازتخصیصاعتباراتبهطرحهایباالی
70درصدپیشرفتفیزیکیخبرداد.عطاپوروزیریازخدماتنمایندههایسابقوفعلی
مردمجیرفتوعنبرآباددرمجلسشورایاسالمیقدردانیکردوگفت:باهمدلی،مسائل
ومشکالتمنطقهراپیگیریمیکنیموامیدواریماینمشکالتهرچهسریعتربرطرف
شوند.ویازبرطرفشدنمشکلزمینهایمنطقهتلسیاه،نارجوییهوخالقآبادجیرفت
خبردادوگفت:مشکلاینزمینهاباپیگیریهایانجامشدهازطریقشورایتامیناستان
کرمانبرطرفشد.فرماندارجیرفتبهمشکلارسنیکآبشهرجیرفتهماشارهکرد
وگفت:باحمایتهایدولت،فازنخستطرححذفارسنیکآبطیچندروزآیندهبه
بهرهبرداریمیرسد.ویافزود:باپیگیریهایانجامشده،تخصیصاعتبارفازدوماینطرح
محققشدتادرکوتاهترینزماناینمشکلنیزبرطرفشود.عطاپوروزیریبهطرحکمک
مومنانهاشارهکردوگفت:درمرحلهنخستاینطرح32دستگاهاجراییاینشهرستان
مشارکتکردندوامیدواریمدرمرحلهدومنیزشاهدمشارکتبیشتردستگاههایاجرایی
ومردمباشیم.ویهمچنینازافتتاحپستبرقفشارقویورودیشهرجیرفتطیچند
روزآیندهخبردادوگفت:باوروداینپستبهمدار،مشکلافتولتاژشهرجیرفتوبخش

دلفاردبرطرفمیشود.
چراغ بصیریت والیتمداری است

امامجمعهبخشساردوئیههمدرایننشستگفت:چراغبصیرتوالیتمداریبودهلذاباید
درمسیررهبریحرکتکنیمتاآسیبنبینیم.حجتاالسالممحمدجهانبانیافزود:عشق
امروزمردمبهولیفقیهازجنسیکرهبرسیاسینبودهبلکهمردمرهبریرابهعنوان
جانشینامامزمان)عج(میدانند.ویگرانی،بیکاریوتسهیالتازدواجراازجملهمشکالت
مهمامروزجامعهدانستوخواستارتالشمضاعفبرایبرطرفشدناینمشکالتشد.امام
جمعهبخشساردوئیهازفرماندارونمایندهمردمجیرفتوعنبرآباددرمجلسشورای
اسالمیبرایبازدیدازروستاهاقدردانیکردوپنجممردادسالروزاولیناقامهنمازجمعه

کشورراگرامیداشت.
گاز رسانی به بخش بلوک طی ماه جاری به بهره برداری می رسد

رییسادارهگازشهرستانجیرفتنیزازگازرسانیبهبخشبلوکطیماهجاریخبردادو
گفت:دراینبخش180کیلومترشبکهتوزیع،هشتکیلومترخطتغذیه،یکایستگاه30
هزارمترمکعبیویکایستگاه10هزارمترمکعبیایجادشدهاست.فرامرزقاسمزادهافزود:
طبقپیشبینیهاگازرسانیبه۴6روستایبخشبلوکانجاممیشود.ویازتالشبرای
تکمیلهرچهسریعترگازرسانیبهبخشساردوییهخبردادوگفت:هماکنونپیمانکاردر
اینمنطقهدرحالفعالیتاست.شهرستانجیرفتبا316هزارنفرجمعیتازپنجبخش
مرکزی،اسماعیلی،ساردوئیه،جبالبارزواسفندقهتشکیلشدهودرفاصله230کیلومتری

جنوبکرمانواقعاست.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

ُبندر هنزا
منطقهایاستکوهستانیدراستانکرمان.

اینمنطقهمرکزبخشهنزاازتوابعشهرستان
رابراست.بخشهنزاءازتوابعشهرستانرابراستانکرماندر50کیلومتری

شرقشهررابرقرارگرفتهاست.

گره چینی
ِگِرهچینییکیازشاخههایهنرمعماریو

کاشیکاریسنتیاستکهاساتیداینهنراز
کنارهمچیدنآالتولغاتمختلفبراساسطرحمدنظرخودبااستفادهاز

کاشی،آجریاسایرموادنقشهایهندسیتزئینیدرستمیکنند.

درسالگذشتهدرچنینروزیکاغذوطن 
از خسارت به استاننوشت.

جاذبه

صنایع

سال گشت

شکسـتهشـدنبنـدسـنگوسـیمانيدردهنـدرانرمشـکخسـاراتيبـه
kahnujihaصفحـه از آورد. وارد کشـاورزان

دکترنمکی،وزیربهداشت:موتاسیون)جهش(ویروسراجدیبگیرید.
isna.newsازصفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

عجب شیخ محلمون دل ُشلی ِک

خودي خوردي و ماَشم اَلکلی  ِک

اخواستم  تا  ببوسم  ُکهتوِن  یار

کرونای  بی  صحابی  ُخ  ُگلی  ِک

شاعر : محمد پای بست

بیا که رنگ زردی دارم امشو

به دل ُم آه سردی دارم امشو

بجوشن کهرگو تو کتل ور شو

دالله سینه دردی دارم امشو.....

شاعر : جهان فیروزی)نُوک عمو(

تو که عاشک ُکشین کاِر ِچشونت

دل   و    دیُنم   گرفتاِر  ِچشونت

َب  چارَهشتاِد  تو   نابو   بَِزرچی

ِگرنَده،  مث  سِگ   هاِر  ِچشونت

شاعر : فرخ فتحی رئیسی

         در توییتر چه می گویند؟

مواردجهانیابتالبهکرونادر6هفتهگذشــتهدوبرابر
شدهاست.

پرداختکمکهایبالعوضبهزیســتیبرایودیعهبرگزاریمراسمپرجمعیتدرمحرمممنوعاست.
مسکندردههوالیت


