
رئیس اداره راه های روستایی راه و شهرسازی جنوب: تکمیل راه دهستان مارز قلعه گنج به ۱۵میلیارد 
تومان اعتبار نیاز دارد در حالی که فقط ۴۵۰ میلیون تومان به این مسیر اختصاص یافته است

مدیرکل اداره استاندارد استان:

جمع آوری ۲۳۲ کاالی
غیر استاندارد در کرمان

آماده باش استان کرمان 
در برابر طوفان

تکمیل راه دهستان مارز 
قلعه گنج در پیچ بی پولی

عدم استقبال دامداران جنوبی از طرح  بیمه دام
معاون خدمات بیمه ای جنوب کرمان: در طرح بیمه دام بعد از اعالم خسارت، کارشناسان ارزیاب، از مورد 

خسارت بازدید و بعد از تکمیل پرونده، غرامت در کمتر از یک ماه به حساب بیمه گذار  واریز می شود

استاندار در شورای معادن استان :

 حساب های بانکی خارج از استان 
شرکت های معدنی بسته  شود
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درخشش کرمانی ها در مسابقات 

نابینایان و کم بینایان کشور
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 بهمــن   20 یکشــنبه         678 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 

3 و2

علی دایی راننده 

اسنپ شد!

فرزین پورمحبی
یادداشت مهمان

»گفتــن نــدارد؛ دســت بــه نخبــه کشــی در ایــن 
زاد و بــوم حــرف نــدارد!« البتــه اگــر بخواهیــم 
ــت:  ــد گف ــیم بای ــت باش ــه واقعی ــر ب نزدیک ت
ــرف و  ــی،  ح ــه کش ــه نخب ــا در زمین »گفتنی ه

ــث بســیاری دارد!« حدی
پیشــنهاد »جمــع کــردن و رفتــن« ســالیان دراز 
ــی  ــوی خیل ــاق در گل ــون حن ــه همچ ــت ک اس
از ســران و ســروران عزیزمــان مانــده بــود 
ــق  ــن بغــض فروخــورده از طری ــه باالخــره ای ک
صــدای یــک مجــری مثــا فریــب خــورده 
بیــرون آمــد و ایــن ســکوت تاریخــی مادرمــرده 
و ایضــا طلســم رویــای دیرینــه مســئولین 

ســرخورده را شکســت!
ــن  ــرای رفت ــزان جــان؛ سال هاســت ب ــه عزی بل
کســانی کــه سرشــان بــه تن شــان مــی ارزد راه 
بــاز اســت و جــاده دراز و بــه همیــن خاطرهــم؛ 
هیــچ مســئولی ازایــن خطــای انســانی تاریــخ 
ســاز وحاشــیه ســاز در رســانه ملــی دردسرســاز 
عذرخواهــی نکــرد! چــون کار ســختی اســت کــه 
همزمــان بــا آب شــدن قنــد در دلــت بخواهــی 

قیافــه یــک متاســف را بگیــری!
ــزی  ــات مغ ــع آف ــای دف ــاد زمینه ه ــه ایج البت
رســیدن  راه هــای  انــدازه  بــه  کشــورمان  در 
بــه خــدا بســیار اســت کــه خوشــبختانه در 
ــر  ــم تبح ــاد و ه ــت زی ــم دس ــه، ه ــن زمین ای
ــر دو  ــم اگ ــو قس ــن م ــه ای ــت. ب ــمار اس بی ش
ــن  ــه دوســتان در ای ــال از اســتعدادی را ک مثق
ــرار  ــرای ف رشــته –پهــن کــردن فــرش قرمــز ب
ــری  ــت دیگ ــه مثب ــد در هرمقول ــا- دارن مغزه
و کار  بهتــران ســر  مــا  از  بــا  االن  داشــتند 

داشــتیم.
بطورکلــی؛ شــعار ایــن اســت: اول اینکــه: نخبــه 
ــت  ــن زحم ــاال رفت ــه ب ــر دارد و دوم اینک دردس
ــرتا  ــاندن، س ــیدن و کش ــن کش ــا پایی دارد ام

ــف دارد! ــش کی پای
 آخــر چــه کاری اســت؟ بــه جــای آنکــه علــی 
ــویم  ــرور ش ــی پ ــی دای ــا عل ــویم و ی ــی ش دای
و یــا لــی لــی بــه الیــش بگذاریــم خــب؛ 
ــه دق می شــویم و هــر  ــی آئین ــی دای ــرای عل ب
ــم!  ــم می گذاری ــرش ه ــه س ــر ب ــی س از گاه
اینطــوری می گوینــد: اوه اوه؛ ببینیــد ایــن کیــه 
کــه علــی دایــی را دق داده و یــا بــازی داده! بــه 
شــخصی می گفتنــد: »فریــد اژدهــا کــش« کــه 
ناگهــان کســی آمــد و او را کشــت تــا اســمش 
بشــود »قنبــر فریــد کــش« همــان فریــدی کــه 
اژدهــا می کشــت! بلــه؛ اینطــوری او اثبــات 
ــاالی دســت بســیار اســت.  کــرد کــه دســت ب
حــاال چنــد وقتــی اســت کــه مســئولین شــوخ 
ــه  ــان شــده ک ــان ش ــان خــوش خوش ــع م طب
ــال  ــهریار فوتب ــال ش ــر و ب ــه پ ــد ب ــر بدهن گی
ــه  ــطوره ای ک ــا اس ــا ب ــرا آنه ــه چ ــران! اینک ای
تیــم نــدارد پیشــنهاد تیــم ملــی را نمی دهنــد و 
اینکــه چــرا آنهــا اال و بــا بســط نشســته اند دم 
ــئولین  ــت. مس ــی نیس ــرال؛ صحبت ــه ژن درقلع
اختیــار دارنــد و اختیــار خودشــان را دارنــد. امــا 
نکتــه عجیــب ماجــرا اینجاســت کــه گویــا آنهــا 
ــد  ــکیل می دهن ــه تش ــوند و جلس ــع می ش جم
تــا بــه ایــن نتیجــه برســند: چــه کســی را 
ــی  ــه کســی را مرب ــه چ ــا اینک ــد ت ــی نکنن مرب
ــوه  ــرای نح ــینند و ب ــم می نش ــد ه ــد! بع بکنن
انتخــاب نکردنــش ســناریو مــی نویســند! مثــا 
می گوینــد: بیاییــم دســتش را بــه هاکــی بنــد 
ــرای ارضــای حــس  کنیــم و یــا حتــی شــده ب

ــم. ــنپش کنی ــده اس ــان رانن آزار و اذیت م
ــه  ــوزانده ک ــی س ــه آتش ــی چ ــی دای ــه عل اینک
برخــی از عزیــزان دوگانــه ســوز شــده اند بــه مــا 
ربطــی نــدارد امــا ایــن قســمتش بــه مــا مربوط 
ــر  ــه اگ ــم ک ــم بدانی ــق داری ــه ح ــود ک ــی ش م
ــخصی  ــل ش ــر دلی ــه ه ــان ب ــر از آقای ــد نف چن
ــا  و غیرشــخصی و ســکرت و غیرســکرت و... ب
ایشــان کدورتــی داشــته و دارنــد و یــا چیــزی 
ــه تریــج قبای شــان  ــا فــاش شــده کــه ب از آنه
برخــورده آیــا حــق دارنــد بــرای تســویه حســاب 
شــخصی بــه تیــم یــک ملــت حــد دهــن کجــی 
ــوا داری  ــر دع ــد اگ ــا می گفتن ــد؟  قدیم ه کنن
ــد:  ــی گوین ــا م ــن روزه ــه ای ــر کوچ ــتا س واس

ــد؟       ــد و بروی جمــع کنی
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شال امیری کرمان در جشنواره صنایع دستی فجر  رتبه کسب کرد

آماده باش استان کرمان در برابر طوفان

۸۱ میلیارد تومان میزان وصولی 
شرکت های بزرگ استان

ایرنـا - مدیـرکل میراث فرهنگی اسـتان کرمان 
گفـت: شـال امیـری بـا طـرح "سـینه ریز" در 
چهارمیـن جشـنواره صنایـع دسـتی فجـر حائـز 

شـد. رتبه 
فریـدون فعالـی روز شـنبه ضمـن گرامیداشـت 
ایـام هللا دهـه مبـارک فجر با اشـاره به ارسـال 9 
اثـر صنایع دسـتی اسـتان کرمـان بـه چهارمین 
جشـنواره فجر صنایع دسـتی افزود: از بین آثار 
مذکـور شـال امیـری کرمان بـا طرح سـینه ریز 
بـه نام شـرکت شـال امیـری موفق بـه دریافت 

جایـزه و تندیس این جشـنواره شـد.
جشـنواره  ایـن  در  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
محصـوالت صنایع دسـتی از لحـاظ اصالت هنر، 
زیبایی اثر، اسـتفاده از طراحی سـنتی، استفاده 
از مـواد اولیـه بومـی و غیـره مـورد بررسـی قرار 

گرفتنـد، ادامـه داد: آییـن اختتامیـه چهارمیـن 
جشـنواره صنایع دسـتی فجـر بـا حضـور دکتـر 
مونسـان، وزیـر میـراث فرهنگـی، گردشـگری و 
صنایع دسـتی، 20 بهمـن 98 سـاعت 10 صبـح 
در سـالن اجتماعـات مـوزه ملـی ایـران برگـزار 
می شـود.مدیرکل میـراث فرهنگی، گردشـگری 
و صنایـع دسـتی اسـتان کرمـان ادامـه داد: در 
ایـن آییـن بـه برگزیـدگان با اهـدا لـوح تقدیر و 

تندیـس جشـنواره تجلیـل خواهـد شـد.
وی خاطرنشـان کـرد: آثـار برگزیـده چهارمیـن 
جشـنواره صنایـع دسـتی فجـر، در نمایشـگاه 
مـوزه ملـی ایـران واقـع در خیابان امـام خمینی 
ابتـدای خیابـان 30  تیـر بـه نمایـش گذاشـته 

است. شـده 
ارزشـمندی  محصـول  کرمـان  امیـری  شـال 

بافـت ظریـف و پیچیـده و  از نوعـی تکنیـک 
همچنیـن از مرغوب تریـن نـوع پشـم و کـرک 
طبیعـی بافتـه شـده و نقـش و نـگار فرهنـگ 
ایـران و کرمـان را بـا خـود بـه همـراه دارد کـه 
توسـط شـرکت شـال امیری کرمان پس از یک 

وقفـه 150 سـاله احیـا شـده اسـت.
شـرکت کرمـان مجـازی )شـال امیـری کرمان( 
از سـال 1395 بـه منظـور احیـای شـال سـنتی 
و دسـت بافـت )پـس از یـک رکود 150 سـاله( 

فعالیـت خـود را آغـاز کرد.
شـال، دسـت بافتـه  طبیعـی و هنـر مانـدگاری 
اسـت کـه پیشـینه ای چند هزار سـاله داشـته و 
بـر اسـاس اسـناد تاریخـی، لبـاس دولمتـردان 
ایرانـی و سـوغاتی ارزشـمند بـرای خانواده هـای 

سـلطنتی اروپایـی بوده اسـت.
امیرکبیـر بـه منظـور حمایـت از هنـر و صنعـت 
شـالبافی دسـتور داد از ایـن محصول بـه عنوان 
هدیـه و سـوغات در اعیـاد و در زمـان اعطـای 
خلعـت اسـتفاده شـود لـذا نـام 'شـال امیـری' 

حتـی پـس از افـول شـالبافی باقـی مانـد.
پـس از یـک وقفه  150 سـاله در سـال 1395 به 
پیشـنهاد علیرضـا رزم حسـینی اسـتاندار وقـت 
کرمـان، شـرکت شـال امیـری کرمان بـه منظور 
احیـای دوبـاره ایـن هنر مانـدگار و کاالی نفیس 
فرهنگـی، کار خود را آغـاز کرد و پس از رونمایی 
از دسـتگاه جدید شـالبافی توسـط معـاون علم 
و فنـاوری رئیـس جمهـوری در 13 اردیبهشـت 
1396 اولیـن نمونـه شـال دسـت بافـت تولیـد 

و عرضه شـد.

بحــران  مجیــد ســعیدی مدیــر کل مدیریــت 
اســتانداری کرمــان در گفــت و گــو بــا خبرنــگار گروه 
اســتان هــای باشــگاه خبرنــگاران جــوان از کرمــان،  
گفــت: طوفــان در راه کرمــان اســت و تمامــی اعضــا 

ســتاد بحــران اســتان در آمــاده بــاش هســتند.

ســعیدی افــزود: شکســتن درختــان، افتــادن 
ــاختمان های  ــن س ــی، فروریخت ــای تبلیغات تابلو ه
نیمــه کاره و افتــادن تابلوهــای تبلیغاتــی  شــهری از 
جملــه مهمتریــن مســائلی اســت که توســط ســتاد 
اســتان  شــهر های  شــهرداری های  بــه  بحــران 

ــدی  ــوارد ج ــن م ــر ای ــده  و خط ــدار داده ش هش
ــت. اس

او بیــان داشــت: طوفــان از عصــر دیــروز در اســتان 
ــا  آغــاز می شــود و اوج طوفــان از روز ســه شــنبه ت

چهارشــنبه اســت.
مدیــر کل مدیریــت بحــران اســتانداری کرمــان 
ــه تمامــی  ــان ب ــوع طوف ــرد: هشــدار وق ــح ک تصری
ــه  ــاغ شــده اســت و در ایــن زمین فرمانداری هــا اب
فرمانداری هــا موظــف شــدند تمامــی مــوارد را 
ــتاد  ــدار های س ــانند و هش ــردم برس ــاع م ــه اط ب

ــد. ــکاس دهن ــتان را انع ــران اس ــت بح مدیری
ســعیدی بیــان داشــت: اوج طوفــان در شــمال 
ــه صــورت  ــان ب ــن طوف ــرب و شــرق اســت و ای غ
لحظــه ای و اوج آن در ســاعات بعــد از ظهــر خواهــد 

بــود.
ــی شــهرداری ها اطــاع رســانی  ــه تمام ــت: ب او گف
تابلو هــای  انــد  شــده اســت و موظــف شــده 
تبلیغاتــی در معــرض ســقوط، ســاختمان های نیمه 
تمــام و المان هــای شــهری را ســاماندهی نماینــد.

وقــوع طوفــان در اســتان کرمــان ازعصــر امــروز آغــاز 
ــد  ــه خواه ــنبه ادام ــا روز چهارش ــد و ت ــد ش خواه

داشــت.

 رئیـس صمـت شـمال اسـتان کرمـان گفـت: میزان 
وصولـی از محـل یـک درصـد فـروش شـرکت های 
بـزرگ صنعتی و معدنی اسـتان کرمـان برابر با 80.8 

میلیـارد تومان اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار مهر، مهـدی حسـینی نژاد صبح 
شـنبه در جلسـه شـورای معادن اسـتان کرمـان بیان 
داشـت: سـهم تولیـد ناخالـص داخلی اسـتان کرمان 
از کل کشـور 3.۴ درصـد اسـت کـه 39.7 درصـد از 
ایـن آمـار مربـوط به صنعـت، معدن و تجارت اسـت.
وی افـزود: سـهم صنعـت 21 درصـد، معـدن 9 درصد 
درصـد   39.7 از  را  آمـار  ایـن  درصـد   9 تجـارت  و 

می دهـد. تشـکیل 
رئیـس صمـت اسـتان کرمـان گفـت: هـدف گـذاری 
کان اقتصـادی اسـتان کرمـان در برنامـه ششـم در 
معـدن 11.۴ درصـد پیش بینـی شـده و ایـن اختیـار 
بـه شـورای معـادن اسـتان در زمینـه معافیـت 20 
درصـدی حقـوق دولتی معادن تفویض شـده اسـت.
رئیـس صمـت شـمال اسـتان کرمـان گفـت: حقـوق 
دولتـی کـه در اسـتان کرمـان وصـول می کنیـم در 
طـول سـال ۴80 میلیـارد تومان یعنـی 36.16 درصد 
وصولی کل کشـور اسـت و پیش بینـی حقوق دولتی 
در سـال 98، یـک هـزار میلیارد تومان اسـت در اصل 

ایـن را بایـد وصـول کنیم.
حسـینی نژاد تصریـح کـرد: با توجه بـه ظرفیت باالی 
حقوقـی دولتـی اسـتان با اسـتناد به تبصـره 5 ماده 
1۴ قانـون معـادن و تفویـض اختیـار شـورای معادن 

بـرای کمـک به زیـر سـاخت های معـادن و همچنین 
اسـتان پیشـنهاد می شـود بـا تعییـن تکلیـف دولتی 
بـه نحـوی کـه 50 درصـد مبلـغ موضـوع تبصـره فوق 
صـرف هزینـه زیـر سـاخت و 50 درصـد در جهـت 
افزایـش بهـره وری و ایجـاد صنایـع معدنـی و حفـظ 
محیـط زیسـت و افزایـش صـادرات معـدن هزینـه 

شود.
بـرای  کـه  معـادن  بهره بـرداران  شـد:  یـادآور  وی 
ارتقـا  معدنـی،  ذخایـر  از  بهینـه، صیانـت  بهـره وری 
حفـظ  و  اکتشـاف  توسـعه،  و  تحقیـق  بهـره وری، 
محیـط زیسـت در معـدن مربوطـه اقـدام کننـد بـا 
تأییـد شـورای عالـی معـادن از پرداخـت حداکثر 20 

هسـتند. معـاف  دولتـی  حقـوق  درصـد 
رئیـس صمـت شـمال اسـتان کرمـان اظهار داشـت: 
میـزان وصولـی از محـل یـک درصـد فـروش پنـج 
شـرکت های بـزرگ صنعتـی و معدنی اسـتان کرمان 
)شـرکت مـس، گهر زمیـن، گل گهـر، معـادن فاریاب 
و اسـفندقه( برابـر بـا 80.8 میلیـارد تومـان اسـت 
کـه مبلـغ قطعـی مصوبـه شـورای معـادن اسـتان به 
میـزان 0.5 درصـد فـروش سـال 97 در کل مبلـغ 
109.6 میلیـارد تومـان کل پرداختـی بـوده اسـت کـه 

بایـد پیگیـری شـود.
معـادن،  قانـون  مـاده ۴3  اسـاس  بـر  افـزود:  وی 
حسـاب های بانکـی و گـردش مالی خریـد و فروش 
معـادن باید در اسـتانی کـه منابع معدنـی وجود دارد 

باشد.

۱۲ تا ۱۳۲۳ تا ۲۳

وزارت جهاد کشاورزی 
سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی

مهدی رجبی زاده- مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان
صفحه ۴
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افتتـاح ایسـتگاه های پایـش کیفـی هـوا در بـم و 
کهنوج تعداد ایسـتگاه ها در اسـتان را به هفت رساند.

در شـهر کرمـان دو ایسـتگاه و در زرنـد، ریـگان و 
فهـرج هـم ایسـتگاه پایـش کیفـی هـوا وجـود دارد.
ایسـتگاه بم اولین ایسـتگاه در این شهر است و یک 
ایسـتگاه هـم در کهنـوج دیـروز افتتـاح شـد. بـا این 
حسـاب هفـت ایسـتگاه در سـطح اسـتان داریـم که 
قرار شـده مس سرچشمه دو ایستگاه و مس خاتون 
آبـاد هـم دو ایسـتگاه در مناطـق خـود نصـب کننـد.
همچنیـن بنـا بـه اعـام مرجـان شـاکری، مدیـرکل 
دو  خریـد  بودجـه  کرمـان  اسـتان  محیط زیسـت 
ایسـتگاه امسـال از اعتبارات ملی جذب شـده است .

بـه گفتـه او، محیط زیسـت اسـتان در تـاش اسـت 
تـا گل گهـر هـم در سـیرجان دو ایسـتگاه نصـب کند.

کرمـان  جنـوب  سـازی  شـهر  و  راه  کل  مدیـر 
ازثبـت  2000نفـر  از  بیـش  تاییـد  اعـام  از 
اقـدام  طـرح  شـرایط  واجـد  کننـدگان  نـام 
داد. خبـر  پیامـک  ارسـال  بـا  مسـکن  ملـی 

بـه گـزارش پایـگاه خبـری وزارت راه و شهرسـازی 
بـه نقـل از اداره ارتباطـات و اطـاع رسـانی اداره کل 
راه و شـهر سـازی جنـوب کرمـان، محمـد سـاردویی 
گفـت: پـس از اعـام ثبـت نـام اولیـه طـرح اقـدام 
ثبـت  طـرح  سـامانه  در  نفـر   33۴1 مسـکن  ملـی 
در جنـوب کرمـان  2000نفـر  از  بیـش  و  نـام کردنـد 
وسـیله  بـه  کـه  شـدند  شـناخته  شـرایط  واجـد 
ارسـال پیامـک بـه آنهـا اطاع رسـانی شـده اسـت.
سـاردویی افزود: برای سـرعت بخشـیدن به بررسـی 
و کنتـرل مـدارک ثبـت کننـدگان طبـق برنامـه ریزی 
صـورت گرفتـه متقاضیـان شهرسـتان جیرفـت مـی 
تواننـد از 15 الـی 25 بهمـن مـاه بـه مـدت ده روز 
بـه ترتیـب حـروف الفبـا کـه اعـام شـده بـه اداره 
کل راه و شهرسـازی جنـوب کرمـان مراجعـه کننـد.

وی ادامـه داد: همچنیـن در تاریخ اعام شـده برای 
عنبرابـاد،  شهرسـتان های  در  کار  انجـام  سـهولت 
رودبارجنـوب، قلعـه گنج،کهنـوج، فاریـاب و منوجان 
متقاضیـان می تواننـد در شهرسـتان محـل سـکونت 
خودبـه بنیاد مسـکن انقاب اسـامی مراجعـه کنند.

معـاون فرهنگـی و اجتماعـی دانشـگاه باهنر کرمان 
گفـت: همزمـان بـا چهلمیـن روز شـهادت سـردار 
سـرافراز جهان اسـام کنگـره علمی فرهنگی سـردار 

سـپهبد سـلیمانی، شـروع بـه کار خواهـد کرد.
بـه گـزارش خبرنـگار گـروه اسـتان هـای باشـگاه 
خبرنـگاران جـوان از کرمـان، نیـره عسـکری معاون 
فرهنگـی و اجتماعـی دانشـگاه باهنـر کرمـان گفت: 
سـردار شـهید کرمانـی و ایرانـی ما، می توانـد الگوی 
عملـی برای نسـل جوان به ویژه دانشـجویان باشـد.
مقـام  گرامیداشـت  منظـور  بـه  افـزود:  عسـکری 
سـردار سـلیمانی بـا پیشـنهاد تاسـیس دبیرخانـه 
دائمـی کنگـره علمـی فرهنگـی شـهید سـلیمانی که 
در آن ابعـاد شـخصیتی این شـهید بزرگـوار نمایش 

داده شـود، موافقـت شـد.
او بیـان داشـت: طـی مراسـمی بـا حضور مسـئوالن 
وزارت متبوع و دانشـجویان سراسـر کشـور نشسـت 
سـپهبد  سـردار  فرهنگـی  علمـی  کنگـره  اولیـه 
سـلیمانی در روز هـای 27 و 28 بهمـن مـاه98، در 

دانشـگاه شـهید باهنـر برگـزار خواهـد شـد.
معـاون فرهنگـی و اجتماعـی دانشـگاه باهنر کرمان 
گفـت: ایـن کنگـره با حضـور بیـش از صـد و پنجاه 
دانشـجو از چهل دانشـگاه کشـور در دانشـگاه شهید 

باهنـر کرمـان، برگزار می شـود.
سـپهبد  سـردار  فرهنگـی  علمـی  دبیرخانـه کنگـره 
در  کرمـان  باهنـر  شـهید  دانشـگاه  در  سـلیمانی، 
روز هـای 27 و 28 بهمـن مـاه98، افتتـاح خواهـد 

. شد

حسـاب  انتقـال  دربـاره  کرمـان  اسـتاندار  ایسـنا- 
شـرکت هـای بزرگ اسـتان کرمـان به داخل اسـتان 
بیـان کـرد: از رییـس کل بانـک مرکـزی درخواسـت 
مـی کنیـم کـه ابـاغ نماید هیـچ بانکی برای شـرکت 
هـای فعـال در اسـتان کرمـان حسـاب بـاز نکنـد و 
اگـر در جـای دیگر حسـاب دارند، حسـاب هـای آنها 

شود. بسـته 
جلسـه  در  شـنبه  امـروز  فدائـی"  دکتر"محمدجـواد 
معافیـت  دربـاره  کرمـان  اسـتان  معـادن  شـورای 
20 درصـدی حقـوق دولتـی اظهـار کـرد: کارگروهـی 
بـا حضـور اسـتانداری، صمـت، دانشـگاه، دسـتگاه 
قضائی و سـازمان برنامه و بودجه تشـکیل و طی دو 
هفتـه آینـده بـه تفکیک هر معدن مصادیق مشـمول 
تبصـره پنـج مـاده 1۴ را تعییـن کنـد کـه مـورد تایید 

شـورای معـادن خواهـد بـود.
وی همچنیـن تاکیـد کرد: هـر اقدامی که الزم اسـت 
توسـط سـازمان صمـت و امـور مالیاتـی در اسـتان و 
مرکـز برای وصـول یک درصد فروش معادن اسـتان 

کرمان صـورت بگیرد.
فدائـی دربـاره انتقـال حسـاب شـرکت هـای بـزرگ 
اسـتان کرمـان بـه داخـل اسـتان بیـان کـرد: بایـد 
جلسـه ای در ایـن بـاره بـه زودی برگـزار و مشـخص 
شـود کـه چـه اقداماتـی انجـام شـده زیـرا بـرای مـا 
مبهـم اسـت که حسـاب ها به اسـتان کرمـان منتقل 

شـده یـا نه؟
اسـتاندار کرمـان پیشـنهاد کـرد: از رییـس کل بانـک 
مرکـزی درخواسـت مـی کنیـم که ابـاغ نمایـد هیچ 
بانکـی بـرای شـرکت هـای فعـال در اسـتان کرمـان 
حسـاب بـاز نکند و اگـر در جای دیگر حسـاب دارند، 

بسـته شـود.)این پیشـنهاد مصوب شـد(
عالـی تریـن مقـام اجرایـی دولـت در اسـتان کرمان 
خاطـر نشـان کـرد: هیـچ بانکـی حـق نـدارد بـرای 
شـرکت هـای وابسـته به مـس، گل گهر و زغالسـنگ 
بـه جـز در کرمـان حسـاب بـاز کنـد و در صورتـی که 
تعهـدات و قـراردادی در جـای دیگر وجـود دارد، بعد 
از پایـان مـدت زمـان مشـخص، بـه کرمـان منتقـل 

. د شو

استان کرمان هفت 
ایستگاه پایش کیفی 

هوا دارد

تایید بیش از ۲۰۰۰نفر از 
ثبت نام کنندگان طرح 

اقدام ملی مسکن

آغاز به کار کنگره علمی 
فرهنگی سردار سپهبد 

سلیمانی در کرمان

 حساب های بانکی خارج 
از استان شرکت های 

معدنی بسته شود

خبر

خبر

جمع آوری ۲۳۲ کاالی 
غیر استاندارد در کرمان

111 واحد مسکونی همزمان با سراسر 
کشور در استان کرمان واگذار شد

کرمان رتبه دوم جذب 
سرمایه گذاری خارجی در کشور

اسـتان  اسـتاندارد  اداره  مدیـرکل 
کرمـان گفـت: 232 مـورد جمـع 
آوری کاال ی غیراسـتاندارد و بـدون 
کیفیـت پـس از آزمایـش و نبـود 
مطابقـت بـا نشـان اسـتاندارد در کرمـان کشـف 

. شد
اسـماعیل عاقلی مدیرکل اداره اسـتاندارد استان 
کرمـان در گفـت و گـو بـا خبرنـگار گروه اسـتان 
هـای باشـگاه خبرنـگاران جوان از کرمـان، گفت: 
در ده ماهـه اول سـال جـاری 75 مـورد اعـام 
جـرم علیـه واحد هـای متخلـف بـه تعزیـرات و 
مراجـع قضایـی در کرمـان گزارش شـده اسـت.

در  شـده  اعـام  تخلفـات  افـزود:  عاقلـی 
بررسـی های صـورت گرفته از سـوی کارشناسـان 
اداره کل اسـتاندارد شـامل، واحد هـای تولیـدی 
آجـر سـفال، آسانسـور، تجهییـزات شـهر بـازی، 

واحد هـای تولیـدی بتن، معادن شـن و ماسـه، 
وسـایل سـنجش میـدان تـره بـار و واحد هـای 
اسـتاندارد  غیـر  در خصـوص کاال هـای  عرضـه 

اسـت.
مدیـرکل اداره اسـتاندارد اسـتان کرمـان گفـت: 
محصـوالت تولیـدی غیـر اسـتاندارد نیز شـامل، 
انـواع مـواد غذایـی، لبنیـات، ایـزوگام، لوله پلی 
اتیلـن، سـیم و کابـل، پنیـر پیتـزا، روغـن مایع، 
روغـن موتور، انواع المپ، عرقیجـات، انواع مایع 
ظرفشـویی، ظـروف یکبار مصرف و پانل سـقفی 

بوده اسـت.
232 مـورد جمـع آوری کاال ی غیراسـتاندارد و 
بـدون کیفیـت پـس از آزمایش و نبـود مطابقت 
با نشـان اسـتاندارد در کرمان کشـف و معدوم و 
بـرای تعییـن تکلیف بـه واحد تولیـدی مربوطه 

برگشـت داده شد.

بـه مناسـبت فـرار رسـیدن ایـام ا... 
دهـه فجـر آئیـن واگـذاری 111 واحد 
مسـکونی افراد و خانواده های تحت 
اسـتان کرمـان  بهزیسـتی  حمایـت 
سراسـر  مسـکونی  واحـد   1673 از 
کشـور به طـور همزمان و با حضور مدیـرکل ، معاون 
مشـارکتهای  و  غیردولتـی  موسسـات  هماهنگـی 
 ، شهرسـتان کرمـان  بهزیسـتی  مدیـر   ، مردمـی 
نماینـده مـردم کرمـان و راور در مجلـس شـورای 
اسـامی و جمعـی از کارشناسـان در کرمـان برگـزار 
شـد .بـه گـزارش روابـط عمومی بهزیسـتی اسـتان 
کرمـان در ایـن آئین که بـه صورت ویدئـو کنفرانس 
و همزمـان در سراسـر کشـور برگـزار شـد ؛ عبـاس 
صـادق زاده مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان با اشـاره به 
اهمیـت تامیـن مسـکن مناسـب بـرای گـروه های 
خاص و تحت حمایت ، اظهار داشـت : به مناسـبت 
چهل و یکمین سـالگرد پیروزی شـکوهمند انقاب 
اسـامی 111 واحـد مسـکونی مددجویـی در اسـتان 
کرمـان واگـذار مـی شـود .وی بـا بیـان اینکـه از 111 

واحـد مسـکونی ۴1 واحـد بـه خانـواده هـای دارای 
دو معلـول و بیشـتر ، تعـداد 30 واحـد مسـکونی به 
زنـان سرپرسـت خانـوار و ۴1 واحـد به سرپرسـتان 
خانـوار دارای معلولیـت واگذار شـده ؛ افـزود : اعتبار 
ایـن واحدهای مسـکونی از محل اعتبارات سـازمان 
بـا مشـارکت خیریـن ، پرداخت تسـهیات بانکی و 
سـهم آورده افـراد و خانـواده ها تامین شـده اسـت 
.صادق زاده با تشـریح سـهم بهزیستی و سهم آورده 
افـراد و خانـواده های تحت حمایت، اظهار داشـت : 
سـهم سـازمان بهزیسـتی در این پـروژه 111 واحدی 
10 میلیـارد ریـال بـه عنـوان کمـک باعوض بـوده و 
افـراد و خانـواده در مجمـوع 20 میلیـارد ریال سـهم 

آورده داشـته انـد.
مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان کرمـان نقـش خیریـن 
را در کمـک بـه تامیـن مسـکن گـروه هـای تحـت 
حمایـت بسـیار مثبـت توصیف کـرد و تصریـح کرد 
: در ایـن پـروژه 310 میلیـارد ریـال توسـط خیریـن 
تامیـن و مبلـغ 2۴ میلیـارد و ۴50 میلیـون ریـال 

تسـهیات بانکـی پرداخـت شـده اسـت .

مدیـر کل امـور اقتصـادی و دارایـی 
اسـتان کرمـان در حالـی از رتبـه دوم 
اسـتان بـرای جذب سـرمایه خارجی 
در کشـور گفتـه اسـت که فشـارهای 
مالیاتـی موجـب تعطیلـی بسـیاری 
اسـت. شـده  کرمـان  اقتصـادی  هـای  بنـگاه  از 
همچنیـن در 10 مـاه گذشـته رکـورد دریافت مالیات 

شکسـته ایم! را 
مدیـر کل امـور اقتصـادی و دارایـی اسـتان کرمـان 
گفت: در سـال گذشته 159 میلیون دالر برای استان 
کرمـان ورود سـرمایه خارجـی در سـازمان سـرمایه 
گـذاری به ثبت رسـیده اسـت.حمید شـیخ اسـدی 
افـزوده اسـت کـه اکنـون کرمـان در جذب سـرمایه 
خارجی دارای رتبه دوم کشـوری اسـت.این در حالی 
اسـت کـه همیـن 2 روز پیـش ایـن مدیـر کل از 
دریافـت 600 میلیـارد تومـان مالیات، بیشـتر از حد 
تاییـن شـده در 10 ماهـه نخسـت سـال 98 خبـر داد.

قصـه کرمانی ها و مالیات؛ همان همیشـگی| وصول 
600 میلیارد تومان…

یعنـی مالیاتـی کـه بایـد در کل سـال سـه میلیـارد 
اول 3600  تومـان دریافـت مـی شـده در 10 مـاه 

میلیـارد تومـان گرفتـه شـده اسـت.
از طرفـی هـم اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معـادن و 
کشـاورزی ایران روز گذشـته گـزارش پایش محیط 

کسـب وکار پاییـز امسـال را منتشـر کـرد.
کـه بـر اسـاس آن کرمـان جـزو اسـتان های نیمـه 

پایینـی جـدول پایـش محیـط کسـب وکار اسـت.
بانک هـا، بی ثباتـی قیمت ها و مالیـات؛ موانع اصلی 

بهبود محیط…
همچنیـن از نظـر فعـاالن اقتصـادی اسـتان کرمان، 
مالیـات سـومین مولفـه نامسـاعد در بهبـود فضای 

کسـب وکار عنوان شـده اسـت.
البتـه ایـن موضوع آنقـدر اهمیـت دارد که مهمترین 
مانع پیش روی گسـترش سـرمایه گـذاری خارجی 
وقـوع مالیـات مضاعـف در جریـان فعالیـت هـای 
اقتصـادی بیـن المللـی اسـت.و بـه همیـن دلیـل 
راهکارهـای متعـددی بـرای اجتنـاب از آن در نظـام 

مالیاتـی بیـن المللی اندیشـیده شـده اسـت.

تهـــران - ایرنـــا - دبیـــرکل جمعیـــت 
هال احمـــر از آمادگـــی ایـــن جمعیـــت 
بـــرای همـــکاری بـــا وزارت بهداشـــت، 
درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی در زمینـــه 
مهـــار ویـــروس کرونـــا خبـــر داد و 
از  حتـــی  ویـــروس کرونـــا  گفـــت:  
ویـــروس آنفلوانـــزا ضعیف تـــر اســـت.
در  شـــنبه  روز  پیـــروی  محمودرضـــا 
ــی  ــگار اجتماعـ ــا خبرنـ ــو بـ ــت وگـ گفـ
ایرنـــا بـــا اعـــام ایـــن خبـــر افـــزود: 
ــوزه  ــد در حـ ــی توانـ ــر مـ ــال احمـ هـ
ـــروس  ـــگیری از وی ـــوزش پیش ـــای آم ه
نیروهـــای  از  اســـتفاده  و  کرونـــا 
داوطلـــب و جـــوان ایـــن جمعیـــت 
اطـــاع  و  بخشـــی  آگاهـــی  بـــرای 
ـــه چـــه کار  ـــن ک ـــردم از ای ـــه م رســـانی ب
کنیـــم تـــا بـــه ویـــروس کرونـــا مبتـــا 
ـــان و  ـــت، درم ـــا وزارت بهداش ـــویم ب نش

ــد. ــکاری کنـ ــکی همـ ــوزش پزشـ آمـ
ایـــن  همچنیـــن  داد:  ادامـــه  وی 
ــزاری  ــا برگـ ــد بـ ــی توانـ ــت مـ جمعیـ
آمـــوزش  اختصاصـــی  هـــای  دوره 
همگانـــی بـــه صـــورت اینترنتـــی از 
طریـــق ســـایت آمـــوزش همگانـــی 
ایـــن جمعیـــت و ایجـــاد کمـــپ هـــای 
اضطـــراری در صـــورت لـــزوم و آنچـــه 
در بضاعـــت ایـــن جمعیـــت اســـت 
هماننـــد  مـــردم  ســـامت  بـــرای  را 

گذشـــته بکارگیـــری کنـــد.

احمـــر  هـــال  جمعیـــت  دبیـــرکل 
توضیـــح داد: اکنـــون دوره آموزشـــی 
کوتـــاه در کمتـــر از 15 دقیقـــه بـــه 
http://irimc.bozorgraah. نشـــانی

com/course/corona-
بـــا  را  مـــردم   virus-public-edu
ویـــروس  ضـــروری  دانســـتنی های 
ــد و  ــی کنـ ــنا مـ ــد آشـ ــای جدیـ کرونـ
ــر  ــر نظـ ــوزش زیـ ــن آمـ ــوای ایـ محتـ
ســـازمان نظـــام پزشـــکی جمهـــوری 
همـــکاری  بـــا  و  ایـــران  اســـامی 
جمهـــوری  احمـــر  هـــال  جمعیـــت 
اســـامی ایـــران و همچنیـــن انجمـــن 
ـــده  ـــه ش ـــران تهی ـــی ای ـــکان عموم پزش

اســـت.
اول  خـــط  کـــرد:  اضافـــه  پیـــروی 
ویـــروس  بـــه  ابتـــا  از  پیشـــگیری 
ــت  ــت بهداشـ ــانی رعایـ ــای انسـ کرونـ
فـــردی و خصوصـــًا بهداشـــت دســـتها 
اســـت؛ امـــا مـــی تـــوان بـــا افزایـــش 
مقاومـــت بـــدن آمادگـــی سیســـتم 
ـــاری  ـــن بیم ـــر ای ـــود را در براب ـــی خ ایمن
ــم. ــاال ببریـ ــا بـ ــاری هـ ــایر بیمـ و سـ

وی افـــزود: ویـــروس کرونـــا حتـــی از 
ـــایع  ـــز ش ـــه در پایی ـــزا ک ـــروس آنفلون وی
شـــده بـــود، ضعیـــف تـــر اســـت امـــا 
هـــراس افـــکار عمومـــی از آن بســـیار 
ـــد  ـــی رس ـــر م ـــه نظ ـــدازه ب ـــتر از ان بیش
کـــه در ایـــن خصـــوص بایـــد آگاهـــی 

هـــای عمومـــی را در خصـــوص ویـــروس 
دانســـتنی های  و  کرونا)پیشـــگیری 

ضـــروری( بـــه مـــردم آمـــوزش داد.
ــا  ــا، ویـــروس کرونـ بـــه گـــزارش ایرنـ
کـــه شـــیوع آن از اواخـــر دســـامبر 
ــاه(  ــادی )دی مـ ــته میـ ــال گذشـ سـ
ــر  ــاوه بـ ــد، عـ ــروع شـ ــن شـ در چیـ
بـــه  چیـــن،  منطقـــه  و  اســـتان   30
ــه  ــورها از جملـ ــر از کشـ ــماری دیگـ شـ
ــزی،  ــد، مالـ ــترالیا، تایلنـ ــکا، اسـ آمریـ
کـــره جنوبـــی، ژاپـــن، کانـــادا، ســـوئد، 
اســـپانیا، فرانســـه و امـــارات متحـــده 

ــت. ــرده اسـ ــرایت کـ ــز سـ ــی نیـ عربـ
ـــتان  ـــاری، اس ـــن بیم ـــی ای ـــون اصل کان
»ووهـــان«  آن  مرکـــز  و  »هوبـــی« 

ــت. اسـ
نســـبتًا  نهفتگـــی  یـــا  کمـــون  دوره 

تنفســـی  بیمـــاری  ایـــن  طوالنـــی 
مرگبـــار بیـــن چنـــد روز تـــا دو هفتـــه 
متغیـــر اســـت و همیـــن امـــر موجـــب 
از  پیـــش  تـــا  مبتایـــان  می شـــود 
ــی  ــب و تنگـ ــون تـ ــی چـ ــروز عائمـ بـ
ــه  ــز درمانـــی مراجعـ ــه مراکـ نفـــس بـ

نکننـــد.
ـــان 637  ـــون ج ـــا کن ـــا ت ـــروس کرون وی
ـــن  ـــزار و 359 ت ـــه و 26 ه ـــن را گرفت ت

ـــت. ـــرده اس ـــا ک ـــم مبت ـــر را ه دیگ
بـــا ایـــن حـــال بـــا تـــاش هـــای 
دولـــت چیـــن تـــا کنـــون یـــک هـــزار 
ــان از  ــد از درمـ ــم بعـ ــن هـ و 586 تـ
مراکـــز درمانـــی مرخصـــی شـــده انـــد 
ـــزار و  ـــت 31 ه ـــی اس ـــا حاک ـــزارش ه گ
ـــه  ـــا ب ـــه ابت ـــم مشـــکوک ب ـــن ه 223 ت

ایـــن ویـــروس هســـتند.

مدیـــرکل آمـــوزش و پـــرورش اســـتان 
کرمـــان گفـــت: بعـــد از پیـــروزی انقـــاب 
اســـامی پوشـــش تحصیلـــی در اســـتان 
ـــیده  ـــد رس ـــش از 93 درص ـــه بی ـــان ب کرم

اســـت.
کل  مدیـــر  نســـب  اســـکندری  احمـــد 
کرمـــان  اســـتان  وپـــرورش  آمـــوزش 
امـــروز  در ویـــژه برنامـــه گرامیداشـــت 
پیـــروزی  ســـالگرد  یکمیـــن  و  چهـــل 
ـــت  ـــا گرامیداش ـــران ب ـــامی ای ـــاب اس انق
یـــاد شـــهدا و امـــام شـــهیدان و شـــهدای 
دفـــاع مقـــدس و انقـــاب اســـامی و 
ــت و در راس  ــهدای مقاومـ ــن شـ همچنیـ
آن ســـردار رشـــید اســـام شـــهید حـــاج 
قاســـم ســـلیمانی، گفـــت: نظـــام تعلیـــم 
ــروزی  ــاله پیـ ــول ۴1 سـ ــت در طـ و تربیـ
نظـــام جمهـــوری اســـامی دســـتاورد های 

ویروس کرونا از آنفلوانزا 
هم ضعیف تر است
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یکــی از خســاراتی کــه بــه دلیــل حــوادث طبیعــی دامن گیر 
ــن  ــن رفت ــارت از بی ــود، خس ــایر می ش ــتاییان و عش روس
ــه در  ــایری ک ــتاییان و عش ــت،برای روس ــور اس دام و طی
بســیاری از مــوارد تنهــا دارایشــان چنــد دام اســت، خفــظ 
و نگهــداری آنهــا  یکــی از دغدغه هــای اصلــی ایــن قشــر 
بــه حســاب می آیــد یکــی از  کارهایــی کــه می تــوان بــرای 
ــه  ــت ک ــه  اس ــام  داد، بیم ــا انج ــارت دام ه ــران خس جب
متأســفانه بــه انــدازه کافــی مــورد اســتقبال قــرار نمی گیــرد.
شــاهرخی مدیــرکل امــور عشــایر جنــوب اســتان در مــورد 
ــداران  ــن دام ــه دام در بی ــب از بیم ــتقبال مناس ــدم اس ع
ــل  ــه دلی ــته ب ــای گذش ــال ه ــت: س ــن گف ــذ وط ــه کاغ ب
ــدات خــودش  ــه تعه ــه درســتی ب ــدوق بیمــه ب اینکــه صن
عمــل نکــرده ، اســتقبال از بیمــه کــم شــده اســت.  پیــش 
ــود را   ــف خ ــتی وظای ــه  درس ــه ب ــان بیم ــن کارشناس از ای
انجــام نمــی دادند.البتــه یکــی از دالیــل پیــش آمــدن ایــن 
ــوزه  ــه ح ــت ک ــن اس ــایری ای ــث عش ــرای بح ــوع ب موض
ــر  ــال اگ ــه طــور مث ــده اســت ب عشــایری حــوزه  ای پراکن
دامــی تلــف  شــده بــود  بایــد کارشــناس مســافت زیــادی 
را طــی مــی کــرد و ایــن یکــی از دالیــل اســت کــه عشــایر 
از طــرح هــای بیمــه ای دام هایشــان اســتقبال نمــی 
ــه در ســیل  ــه ک ــن نکت ــان ای ــن بی ــد. شــاهرخی ضم کنن
ــت:  ــد، گف ــه بودن ــایر بیم ــی از دام عش ــا بخش ــر  تنه اخی
مــا بــرای اینکــه تعــداد بیشــتری از دام هــا  بمیــه شــوند 
ــم  ــرده ای ــر ک ــه ت ــی ســخت گیران ــان را کم ــه خدماتم ارائ

ــردن دام هایشــان ســوق  ــه ک ــه ســمت بیم ــا عشــایر ب ت
ــعه،  ــم توس ــه شش ــد: در برنام ــد.   وی یادآورش ــدا کنن پی
ــم  ــاری شــده اســت و هــم روســتایی و ه ــه دام اجب بیم
عشــایر بایــد دام هــای خودشــان را بیمــه پایــه  کننــد. در 
بیمــه پایــه   کــه بیمــه ای فراگیــر اســت  و فقــط حــوادث 
قهــری و طبیعــی مثــل ســیل تحــت پوشــش قــرار مــی 

ــال اگــر بیمــاری بیــن دام اپیدمــی  ــه طــور مث ــد.  ب گیرن
شــود بیمــه پایــه هیــچ گونــه غرامتــی نمــی دهد.مدیــرکل 
ــه  ــه بیم ــرد: ک ــد ک ــا کی ــوب اســتان    ت ــور عشــایر جن ام
ــا اســت.   ــذاری آن ه ــت گ ــه هوی ــوط ب ــا من ــردن دام ه ک

شــاهرخی ضمــن یــادآوری  ایــن نکتــه کــه متولیــان  بیمــه 
ــط   ــه توس ــی ک ــار دام های ــورد آم ــتند در م ــاد هس دام زی
شــرکت هــای زیــر نظــر امــور عشــایر  بیمــه شــدند، گفــت:  
ــتگاه  ــق دس ــزار راس دام از طری ــدود 25 ه ــون ح ــا کن ت
هــای مــا بیمــه شــدند و 16 هــزار راس هــم بیمــه  حــوادث 
شــدند. بــه گفتــه وی  اســتقبال هــم  در بیمــه حــوادث و 
هــم بیمــه پایــه و فراگیــر کــم اســت. شــاهرخی در مــورد 
هزینــه هــای بیمــه پایــه بــرای هــر دام گفــت: بیمــه دام ها 
بــر اســاس ســن دام فــرق مــی کنــد ولــی از 1200 تومــان 
ــان  ــاهرخی در پای ــت.  ش ــر اس ــان  متغی ــا  3500  توم ت
بیــان کــرد: متاســفانه فرهنــگ اســتفاده از بیمــه در ســطح 
ــتقبال  ــان اس ــورد انس ــی در م ــت  حت ــن اس ــور پایی کش
ــاهرخی  ــه ش ــه گفت ــه دام. ب ــد ب ــه برس ــت ب ــاد نیس زی
مدیــر کل امــور عشــایر جنــوب بیمــه دام هــا توســط 
ــدوق بیمــه محصــوالت کشــاورزی انجــام مــی شــود. صن

 طرح بیمه اجباری برای مقابله
 با حواث قهری و طبیعی

معــاون خدمــات بیمــه ای جنــوب کرمــان  نیــز در گفتگــو 
بــا کاغــذ وطــن گفــت : بــا توجــه بــه ماده33قانــون برنامــه 
ششــم توســعه اقتصادی،اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری 
ــه دام کشــور  ــتاد بیم ــه س ــق مصوب ــران و طب اســامی ای
،صنــدوق بیمــه  محصــوالت کشــاورزی در جنــوب کرمان  از 
تیرمــاه ســال جــاری در رابطــه بــا بیمــه اجبــاری دام اعــام 
آمادگــی کــرده  اســت .ولــی الــه افشــار ادامــه داد :در طــرح 
بیمــه اجبــاری دام ،دامــدار بــا پرداخــت حــق بیمــه  انــدک  
دام هــای ســبک و ســنگین خــود را در مقابــل بســیاری از 
ــری  ــی و حــوادث قه ــه آی ــور ،قرنطین بیمــاری هــای نوظه
ــه  ــرح بیم ــزود: در ط ــار اف ــه می کند.افش ــی بیم و طبیع
اجبــاری  دام  تمــام دام هـــای کشــور در برابــر مخـــاطرات، 
تحــت پوشـــش بیمــه اجبـــاری دام )پایــه( قــرار گرفتــه 
و خســارات ناشـــی از ایــن نــوع مخاطــرات صـــرفا توســط 
صـــندوق بیمــه محصــوالت کشــاورزی بــه دامـــداران بیمــه 
شـــده پرداخــت می شــود.معاون خدمــات بیمــه ای جنوب 
کرمــان بــه نحــوه پرداخــت غرامــت بــه خســارت دیــدگان 
اشــاره کــرد و گفــت: بعــد از اعــام خســارت از طــرف بیمــه 
ــد وبعــد  ــاب از موردخســارت بازدی گــذار کارشناســان  ارزی
ــر  ــده غرامــت درمــدت زمــان کمت از مراحــل تکمیــل پرون
ــز مــی شــود.  ــه حســاب بیمــه گــذران واری از یــک مــاه ب

حداقل سهم دولت از پرداخت 
بیمه ۵۰ درصد است 

مدیــرکل دامپزشــکی اســتان کرمــان  نیــز  بــا اشــاره بــه 

مصوبــه ســـتاد بیمــه دام کشــور و اعــام آمادگــی صندوق 
ــا  ــه  ایرن ــرد و ب ــاره ک ــاورزی اش ــوالت کش ــه محص بیم
گفــت: از امســال عملیــات اجرایــی بیمــه اجبــاری دام در 

معاون خدمات بیمه ای جنوب کرمان: در طرح بیمه دام بعد از اعالم خسارت، کارشناسان ارزیاب، از مورد خسارت بازدید و بعد از تکمیل 
پرونده، غرامت در کمتر از یک ماه به حساب بیمه گذار واریز می شود

عدم استقبال دامداران جنوبی از طرح  بیمه دام

معـاون خدمـات بیمـه ای جنـوب کرمـان  نیـز در گفتگـو بـا کاغـذ وطـن گفت : بـا توجـه بـه ماده۳۳قانون 
برنامـه ششـم توسـعه اقتصادی،اجتماعـی و فرهنگی جمهوری اسـالمی ایـران و طبق مصوبه سـتاد بیمه دام 
کشـور ،صنـدوق بیمـه  محصـوالت کشـاورزی در جنوب کرمان  از تیرماه سـال جـاری در رابطه بـا بیمه اجباری 
دام اعـالم آمادگـی کـرده  اسـت .ولی اله افشـار ادامـه داد :در طرح بیمه اجبـاری دام ،دامدار بـا پرداخت حق 
بیمـه  انـدک  دام هـای سـبک و سـنگین خـود را در مقابـل بسـیاری از بیماری هـای نوظهور ،قرنطینـه آیی و 
حوادث قهری و طبیعی بیمه می کند.افشـار افزود: در طرح بیمه اجباری  دام  تمام دام هــای کشـور در برابر 
مخــاطرات، تحت پوشــش بیمه اجبــاری دام )پایه( قرار گرفته و خسارات ناشـی از این نوع مخاطرات صـرفا 

توسـط صــندوق بیمه محصوالت کشـاورزی به دامــداران بیمه شــده پرداخت می شود.

کرمـان   جنـوب  ای  بیمـه  خدمـات  معـاون 
نیـز در گفتگـو بـا کاغذ وطـن گفت : بـا توجه 
توسـعه  ششـم  برنامـه  ماده۳۳قانـون  بـه 
جمهـوری  فرهنگـی  و  اقتصادی،اجتماعـی 
اسـالمی ایـران و طبـق مصوبـه سـتاد بیمـه 
محصـوالت  بیمـه   ،صنـدوق  کشـور  دام 
کشـاورزی در جنـوب کرمان  از تیرماه سـال 
جـاری در رابطـه بـا بیمـه اجبـاری دام اعالم 
آمادگـی کـرده  اسـت .ولـی اله افشـار ادامه 
،دامـدار  دام  اجبـاری  بیمـه  طـرح  :در  داد 
انـدک  دام هـای  بیمـه   بـا پرداخـت حـق 
سـبک و سـنگین خـود را در مقابل بسـیاری 
و  آیـی  ،قرنطینـه  نوظهـور  هـای  بیمـاری  از 

می کنـد. بیمـه  طبیعـی  و  قهـری  حـوادث 

نجمه سعیدی
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن
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سرمایه گذاری خارجی در کشور
تکمیل راه دهستان مارز قلعه گنج 

در پیچ بی پولی
برگزاری جلسه ستاد آبیاری تحت 

فشار در صندوق جنوب استان کرمان
یعنـی مالیاتـی کـه بایـد در کل سـال سـه میلیـارد 
اول 3600  تومـان دریافـت مـی شـده در 10 مـاه 

میلیـارد تومـان گرفتـه شـده اسـت.
از طرفـی هـم اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معـادن و 
کشـاورزی ایران روز گذشـته گـزارش پایش محیط 

کسـب وکار پاییـز امسـال را منتشـر کـرد.
کـه بـر اسـاس آن کرمـان جـزو اسـتان های نیمـه 

پایینـی جـدول پایـش محیـط کسـب وکار اسـت.
بانک هـا، بی ثباتـی قیمت ها و مالیـات؛ موانع اصلی 

بهبود محیط…
همچنیـن از نظـر فعـاالن اقتصـادی اسـتان کرمان، 
مالیـات سـومین مولفـه نامسـاعد در بهبـود فضای 

کسـب وکار عنوان شـده اسـت.
البتـه ایـن موضوع آنقـدر اهمیـت دارد که مهمترین 
مانع پیش روی گسـترش سـرمایه گـذاری خارجی 
وقـوع مالیـات مضاعـف در جریـان فعالیـت هـای 
اقتصـادی بیـن المللـی اسـت.و بـه همیـن دلیـل 
راهکارهـای متعـددی بـرای اجتنـاب از آن در نظـام 

مالیاتـی بیـن المللی اندیشـیده شـده اسـت.

حمـزه سـلمانی-رئیس اداره راههـای 
روسـتایی اداره راه و شهرسازی جنوب 
اسـتان می گویـد: تکمیل آسـفالت راه 
خاکـی دهسـتان مـارز در شهرسـتان 
قلعـه گنـج به 15میلیارد تومان اعتبار نیـاز دارد که تنها 
۴50 میلیـون تومـان اعتبـار به این مسـیر تخصیص 
یافته اسـت.آن طور که مشـخص اسـت در اثر سـیل 
دی مـاه امسـال در جنـوب اسـتان کرمـان راه خاکی 
دهسـتان مارز در شهرسـتان قلعه گنج تخریب شـده 
اسـت.به گـزارش ایرنـا محمدجـواد فدائـی اسـتاندار 
اهالـی  جمـع  در  دی 98   30 دوشـنبه  روز  کرمـان 
روسـتای راین قلعـه دهسـتان مارز گفته بـود: احداث 
جـاده مارز در حال اجراسـت و سـعی می کنیم هرچه 
زودتـر راه آسـفالت ایـن منطقـه را بـه بهره بـرداری 
برسـانیم.روز گذشـته فیلمی در اینسـتاگرام منتشـر 
شـده کـه نشـان مـی داد پـس از بازگشـت اسـتاندار 
اقدامـی در ایـن مسـیر صـورت نگرفتـه اسـت.این 
موضـوع را از اداره راه و شهرسـازی جنـوب کرمـان 
پیگیری کردیم.رئیس اداره راههای روسـتایی با بیان 

ایـن کـه این جاده در حال سـاخت اسـت مـی گوید: 
طـول ایـن جاده تا پایـان آخرین روسـتا ۴0 کیلومتر 
اسـت که در سـنوات گذشـته 15 کیلومتر آن سـاخته 
شـده.»وحید افشـاری پـور« افـزود: در 8 کیلومتـر 
ادامه زیر سـازی انجام و قرار داد آسـفات آماده شـده 
و در نوبت دریافت قیر اسـت.وی ادامه داد:بازگشـایی 
قسـمتی از این مسـیر که آسـیب دیده بـود از طریق 
دسـتگاه هـای پیمانـکار انجام شـده، همچنیـن در 6 
کیلومتـر ادامه مسـیر تـا راین قلعـه از کیلومتر 23 تا 
29 پیمانـکار در حـال بازگشـایی و تکمیل زیرسـازی 
اسـت.وحید افشـاری گفـت: بـرای ادامـه مسـیر از 
راین قلعـه تـا آخرین روسـتا کـه 11 کیلومتر اسـت که 
قـراردادی صـادر نشـده.وی تصریح کرد:بـرای تکمیل 
آسـفالت باقـی مانـده مسـیر بـه 15 میلیـارد تومـان 
اعتبـار نیـاز اسـت کـه اعتبار تخصیـص یافته بـه این 

پـروژه امسـال در کل ۴50 میلیـون تومـان بوده.
وی ادامـه داد: همچنیـن پیمانـکار نزدیـک بـه 900 
میلیون تومان مطالبـات دارد، که در صورت تخصیص 

اعتبـار ظـرف 2 سـال ایـن جـاده تکمیل می شـود.

جلسـه سـتاد آبیاری تحت فشـار در 
صنـدوق حمایـت از توسـعه بخـش 
کشـاورزی جنـوب اسـتان کرمـان با 
حضور مشـاور وزیر و مدیـرکل روش 
هـای نویـن آبیـاری تحت فشـار و رئیس سـازمان 
و معاونـان و مدیریـت آب و خـاک و مدیـران جهاد 
کشاورزی شهرسـتان ها و کارشناسان مرتبط در روز 

سـه شـنبه هشـتم بهمن ماه برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی و امور بین الملل شـرکت 
مـادر تخصصی : جلسـه سـتاد آبیاری تحت فشـار 
بـا حضور عباس زارع، مشـاور وزیـر و مدیرکل روش 
هـای نویـن آبیـاری تحت فشـار و سـعید برخوری، 
برخـورداری،  وحـدت  معاونـان،  سـازمان،  رئیـس 
جهـاد کشـاورزی  مدیـران  خـاک،  و  مدیریتـآب 
شهرسـتان ها و کارشناسـان مرتبط در محل سـالن 
اجتماعات سـازمان جهاد کشـاورزی جنوب اسـتان 

کرمـان برگزار شـد.

بـا توجـه به گـزارش عملکرد صندوق توسـط منصور 
شـفیعی، مدیرعامـل صنـدوق حمایـت از توسـعه 
بخـش کشـاورزی جنـوب اسـتان کرمان نسـبت به 
قراردادهای منعقد شـده با سـازمان جهاد کشاورزی 
و انجـام هزینـه هـای مرتبـط بـا صنـدوق و اعـام 
رضایت رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی و مدیر آب 
و خـاک و انجـام دقیق اطاعـات و راه اندازی جامع 
و کامل و ارسـال آمار و اطاعات به دفتر وزارت مورد 

بحـث و تبـادل نظر قـرار دادند.  
 عبـاس زارع، مشـاور وزیـر و مدیـرکل روش هـای 
نویـن آبیـاری با تقدیر و تشـکر از همکاری شـرکت 
مـادر تخصصی صندوق حمایت از توسـعه سـرمایه 
گـذاری در بخـش کشـاورزی اظهار کرد: نامـه ای به 
امـور اسـتان هـای وزارت جهـاد کشـاورزی مبنی بر 
تخصیـص یک درصد کارمزد صندوق در سـطح ملی 
در دسـتور کار قـرار گیـرد و مـا نیـز پیگیـری الزم را 

داشـته باشـیم تـا اقدامـات الزم را به عمـل آورند.

مدیـــرکل آمـــوزش و پـــرورش اســـتان 
کرمـــان گفـــت: بعـــد از پیـــروزی انقـــاب 
اســـامی پوشـــش تحصیلـــی در اســـتان 
ـــیده  ـــد رس ـــش از 93 درص ـــه بی ـــان ب کرم

اســـت.
کل  مدیـــر  نســـب  اســـکندری  احمـــد 
کرمـــان  اســـتان  وپـــرورش  آمـــوزش 
امـــروز  در ویـــژه برنامـــه گرامیداشـــت 
پیـــروزی  ســـالگرد  یکمیـــن  و  چهـــل 
ـــت  ـــا گرامیداش ـــران ب ـــامی ای ـــاب اس انق
یـــاد شـــهدا و امـــام شـــهیدان و شـــهدای 
دفـــاع مقـــدس و انقـــاب اســـامی و 
ــت و در راس  ــهدای مقاومـ ــن شـ همچنیـ
آن ســـردار رشـــید اســـام شـــهید حـــاج 
قاســـم ســـلیمانی، گفـــت: نظـــام تعلیـــم 
ــروزی  ــاله پیـ ــول ۴1 سـ ــت در طـ و تربیـ
نظـــام جمهـــوری اســـامی دســـتاورد های 

ـــه  ـــه ب ـــته اســـت ک ـــیار ارزشـــمندی داش بس
می کنـــد. افتخـــار  و  می بالـــد  آن 

ــتان  ــر اسـ ــه در سراسـ ــان اینکـ ــا بیـ او بـ
ـــم  ـــت تعلی ـــوزان از نعم ـــش آم ـــان دان کرم
و تربیـــت اســـتفاده می کننـــد، افـــزود: 
ــی  ــت آموزشـ ــرای عدالـ ــتای اجـ در راسـ
ـــش  ـــک دان ـــه ی ـــان مدرس ـــتان کرم در اس
ــه  ــن 610 مدرسـ ــم و همچنیـ ــوز داریـ آمـ
 251 از  بیـــش  و  دانش آمـــوز   10 زیـــر 
مدرســـه زیـــر 5 دانـــش آمـــوز در حـــال 

ــتند. ــت هسـ فعالیـ
اســـکندری نســـب بـــا بیـــان اینکـــه 
ــان  ــتان کرمـ ــی در اسـ ــش تحصیلـ پوشـ
بعـــد از پیـــروزی انقـــاب اســـامی تاکنـــون 
ــت:  ــت، گفـ ــیده اسـ ــد رسـ ــه 93 درصـ بـ
ــبانه روزی و  ــه شـ ــدازی 290 مدرسـ راه انـ
تحصیـــل بیـــش از 32 هـــزار دانش آمـــوز 

ـــتان  ـــر اس ـــبانه روزی سراس ـــدارس ش در م
ــام  ــزرگ نظـ ــتاورد های بـ ــان از دسـ کرمـ
پیـــروزی  از  بعـــد  تربیـــت  و  تعلیـــم 

انقـــاب اســـامی اســـت.
مدیـــرکل آمـــوزش و پـــرورش اســـتان 
ـــاب  ـــل از انق ـــه قب ـــان اینک ـــا بی ـــان ب کرم
ـــتان  ـــر اس ـــتان در سراس ـــر از 10 هنرس کمت
داشـــته ایم، امـــا امـــروزه بـــه برکـــت 
اســـامی  جمهـــوری  مقـــدس  نظـــام 
ـــه ای  ـــی و حرف ـــتان فن ـــش از 900 هنرس بی
در  اســـتان  سراســـر  در  کاردانـــش  و 
حـــال فعالیـــت هســـتند، بیـــان کـــرد: در 
ـــری  ـــم رهب ـــام معظ ـــات مق ـــتای معنوی راس
سیاســـت های  و  العالـــی(  )مدظلـــه 
ــارت  ــرای مهـ ــد بـ ــر و امیـ ــت تدبیـ دولـ
ـــان  ـــتان کرم ـــوزان، اس ـــش آم ـــوزی دان آم
رتبـــه نخســـت کشـــور را در ایـــن زمینـــه 
ـــت و 6/۴1  ـــاص داده اس ـــود اختص ـــه خ ب
ــتان تحـــت  ــوزان اسـ ــد دانـــش آمـ درصـ
پوشـــش مراکـــز فنـــی و حرفـــه ای و 
کاردانـــش هســـتند کـــه بنـــا داریـــم تـــا 
ـــدد  ـــن ع ـــعه ای ـــه ششـــم توس ـــان برنام پای

بـــه 50 درصـــد برســـد.
ـــا  ـــامی م ـــاب اس ـــه انق ـــان اینک ـــا بی او ب
یـــک انقـــاب فرهنگـــی بـــود و اگـــر مـــا 
بخواهیـــم بـــه توســـعه همـــه جانبـــه در 
ـــرورش  ـــوزش و پ ـــد آم ـــیم بای ـــور برس کش
دغدغـــه همـــه مســـئوالن کشـــور باشـــد، 
افـــزود: محـــور توســـعه در هـــر کشـــوری 
و  اســـت  توانمنـــد  انســـانی  نیـــروی 

مدرســـه بهتریـــن مـــکان بـــرای توســـعه 
یافتگـــی کشـــور اســـت.

مدیـــرکل آمـــوزش و پـــرورش اســـتان 
کرمـــان نقـــش فرهنگیـــان و دانـــش 
ســـاله  هشـــت  جنـــگ  در  را  آمـــوزان 
ــزار  ــم 36 هـ ــا تقدیـ ــدس بـ ــاع مقـ دفـ
شـــهید دانش آمـــوز و پنـــج هـــزار شـــهید 
ــرد و  ــوان کـ ــی عنـ ــم و حیاتـ ــم مهـ معلـ
گفـــت: بـــرای آشـــنایی دانـــش آمـــوزان 
بـــا فرهنـــگ ایثـــار و شـــهادت در ســـال 
ــدارس  ــی مـ ــاری در تمامـ ــی جـ تحصیلـ
اســـتان یـــادواره شـــهدای دانـــش آمـــوز 

می شـــود. برگـــزار 
ــه  ــه مبارکـ ــه در دهـ ــن کـ ــان ایـ ــا بیـ اوبـ
ـــی  ـــروژه آموزش ـــاری 83 پ ـــال ج ـــر س فج
در قالـــب 230 کاس درس در آمـــوزش 
افتتـــاح  اســـتان کرمـــان  پـــرورش  و 
اســـت،  شـــده  زنـــی  کلنـــگ  یـــا  و 
افـــزود: تاکنـــون در ســـال جـــاری دو 
در  آمـــوزی  دانـــش  شـــنای  اســـتخر 
بردســـیر  و  ســـیرجان  شهرســـتان های 
و 30 زمیـــن چمـــن در حـــال احـــداث 
ــوزش  ــی در آمـ ــن مصنوعـ ــه چمـ 10 زمینـ
ــرداری  ــره بـ ــه بهـ ــتان بـ ــرورش اسـ و پـ

ــت. ــیده اسـ رسـ
اســـکندری نســـب عنـــوان کـــرد: بـــا 
ـــت  ـــا محوری ـــاالن اقتصـــادی و ب حضـــور فع
ــه در  ــتان 100 مدرسـ ــی اسـ ــاق بازرگانـ اتـ
ــتان  ــن در اسـ ــران مـ ــش ایـ ــب پویـ قالـ

کرمـــان احـــداث می شـــود.

افزایش ۹۳ درصدی پوشش تحصیلی 
استان کرمان پس از انقالب

مصوبــه ســـتاد بیمــه دام کشــور و اعــام آمادگــی صندوق 
ــا  ــه  ایرن ــرد و ب ــاره ک ــاورزی اش ــوالت کش ــه محص بیم
گفــت: از امســال عملیــات اجرایــی بیمــه اجبــاری دام در 

کشــور و در تمــام ســـطوح دامــداری های صـــنعتی، نیمه 
صنعتــی، اصیــل، دورگ، بومــی، روستایی،عشــایری اعــم 
ــان و زنبورعســل توســط  ــبک و ســنگین، آبزی از دام سـ

ــی  ــا هماهنگ ــاورزی و ب ــوالت کش ــه محص ــدوق بیم صن
ــدات  ــت تولی ــکی، معاون ــکاری ادارات کل دامپزشـ و هم
دامــی وزارت متبــوع، ســازمان امــور عشــایری، ســازمان 

نظــام دامپزشـــکی، ســازمان نظام مهندســی کشــاورزی و 
تشــکل هــا و اتحادیــه هــای مربوطــه آغــاز  شــده اســت.

حســین رشــیدی بیــان کــرد: تمــام دام هـــای کشــور در 
ــاری دام  ــاطرات، تحــت پوشـــش بیمــه اجبـ ــر مخـ براب
ــوع  ــن ن ــی از ای ــارات ناشـ ــه و خس ــرار گرفت ــه( ق )پای
ــوالت  ــه محص ــندوق بیم ــط صـ ــرفا توس ــرات صـ مخاط
ــی  ــت م ــده پرداخ ــه شـ ــداران بیم ــه دامـ ــاورزی ب کش
شــود.وی ادامــه داد: حداقــل ســهم دولــت از پرداخــت 
ــه  ــه بیم ــزم ب ــداران مل ــذا دام ــه 50 درصــد اســت ل بیم
کــردن دام هــای خــود در برابــر ایــن مخاطــرات هســتند.

ــان داشــت: در  ــان بی ــرکل دامپزشــکی اســتان کرم مدی
اســتان کرمــان ایــن مخاطــرات در دام ســنگین )گاو 
و گاو میــش(، بیمــاری هــای بروســلوز، ســل گاوی، 
هــاری، تــب برفکــی، لمپــی اســکین، شــاربن و بیمــاری 
هــای نوپدیــد و بازپدیــد در دام ســنگین )اســب و 
قاطــر(، بیمــاری هــای مشمشــه، هــاری و بیمــاری 
ــتر(،  ــنگین )ش ــد، در دام س ــاز پدی ــد و ب ــای نوپدی ه
ــت.وی  ــاری اس ــه، ه ــلوز، مشمش ــای بروس ــاری ه بیم
ــد، در  ــاز پدی ــد و ب ــای نوپدی ــاری ه ــار داشــت: بیم اظه
دام ســـبک )گوســفند و بــز (، بیمــاری هــای بروســلوز، 
ــاری،  ــک، ه ــخوارکننده کوچ ــون نش ــا، طاع ــه، اکتیم آبل
ــاز  ــد و ب ــای نوپدی ــاری ه ــاربن و بیم ــی، ش ــب برفک ت
ــق  ــر و تفری ــز تکثی ــردآبی )مراک ــان سـ ــد، در ماهیـ پدی
ــای VHS، IHN، IPN  و  ــاری ه ــزل آال(، بیم ــی ق ماه
بیمــاری هــای نوپدیــد و بــاز پدیــد، در ماهیــان ســردآبی 
)مــزارع پرورشــی ماهــی قــزل آال و پــرورش در قفــس 
ماهــی قــزل آال (، بیمــاری هــای  VHS، IHN و بیمــاری 
هــای نوپدیــد و بازپدیــد، در ماهیــان گــرم آبــی، بیمــاری 
ــا  ــد و نهایت ــاز پدی ــد و ب ــای نوپدی ــاری ه KHV و بیم
ــد و  ــای نوپدی ــاری ه ــرای بیم ــاری ب ــان خاوی در ماهی
بــاز پدیــد از دیگــر مخاطــرات تهدیــد کننــده دام اســت.

ــن مخاطــرات شــامل  ــزود: در زنبورعســل ای رشــیدی اف
بیمــاری لــوک آمریکایــی و بیمــاری هــای نوپدیــد و بــاز 
ــد اســت.این مقــام مســئول در دامپزشــکی اســتان  پدی
ــر از  ــد غی ــی توانن ــداران م ــرد: دامـ ــح ک ــان تصری کرم
بیمــه اجبــاری )پایــه(، دام هــای خــود را در برابــر ســایر 
مخاطــرات و بیمــاری هــای در صنــدوق بیمــه محصــوالت 
بیمــه کننــد. هــا،  شــرکت  ســایر  یــا  و  کشــاورزی 

مدیرکل دامپزشکی استان کرمان  نیز  با 
اشاره به مصوبه سـتاد بیمه دام کشور و اعالم 

آمادگی صندوق بیمه محصوالت کشاورزی 
اشاره کرد و به  ایرنا گفت: از امسال عملیات 
اجرایی بیمه اجباری دام در کشور و در تمام 

سـطوح دامداری های صـنعتی، نیمه صنعتی، 
اصیل، دورگ، بومی، روستایی،عشایری اعم 
از دام سـبک و سنگین، آبزیان و زنبورعسل 

توسط صندوق بیمه محصوالت کشاورزی و با 
هماهنگی و همکاری ادارات کل دامپزشـکی، 
معاونت تولیدات دامی وزارت متبوع، سازمان 

امور عشایری، سازمان نظام دامپزشـکی، 
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و تشکل ها و 

اتحادیه های مربوطه آغاز  شده است.حسین 
رشیدی بیان کرد: تمام دام هـای کشور در 

برابر مخـاطرات، تحت پوشـش بیمه اجبـاری 
دام )پایه( قرار گرفته و خسارات ناشـی از این 

نوع مخاطرات صـرفا توسط صـندوق بیمه 
محصوالت کشاورزی به دامـداران بیمه شـده 

پرداخت می شود.

معاون خدمات بیمه ای جنوب کرمان: در طرح بیمه دام بعد از اعالم خسارت، کارشناسان ارزیاب، از مورد خسارت بازدید و بعد از تکمیل 
پرونده، غرامت در کمتر از یک ماه به حساب بیمه گذار واریز می شود

عدم استقبال دامداران جنوبی از طرح  بیمه دام

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

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

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
شـماره1398060319012002107-هیات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی 
حـوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانه بامعارض متقاضـی خانم کبری 
شمسـی گوشـکی فرزنـد غامرضـا بشـماره شناسـنامه 117 صـادره از بافـت 
در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 221/۴2 متـر مربـع پـاک 991 
اصلـی واقـع در بخـش 36 کرمان به آدرس سـیرجان جاده حجت آباد پشـت 
بـاغ سـید حسـینی خریـداری از مالک رسـمی آقای محم حسـین حسـینی  
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله 
15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به 
مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول 
اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الـف:605- تاریخ 

انتشـار نوبـت اول:1398/11/05 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :1398/11/20
 محمدآرمان پور - رئیس ثبت اسناد امالک

آگهی فقدان سند مالکیت
فرخنده جيحانی فرزند محمد طبق وکالتنامه 29051 مورخ 1398/10/03 

دفترخانـه 122 کرمـان از طـرف طیبـه حکیـم زاده فرزنـد عباس مالک سـه دانگ 
مشـاع از ششـدانگ پـاک 7852 فرعـی از 6 اصلـی واقـع در بخـش ۴ کرمـان کـه سـند 
مالکیت آن به شـماره 568766 و دفتر الکترونیکی شـماره 139720319007015709 صادر و 
تسـلیم گردیـد و ضمـن تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلی تصدیق امضا شـده مدعی اسـت 
سـند مالکیـت پـاک مزبـور بعلـت نامعلوم مفقـود /از بین رفته و درخواسـت سـند مالکیت 
المثنـی نمـوده لـذا باسـتناد مـاده 120 آیین نامـه قانون ثبت مراتـب در یک نوبـت در تاریخ 
منـدرج در ذیـل آگهـی میشـود تـا چنانچه کسـی مدنـی انجام معامله نسـبت بـه ملک فوق 
الذکـر بـا وجـود سـند مالکیـت نزد خود میباشـد ظـرف مـدت 10 روز پس از انتشـار آگهی به 
اداره ثبـت شهرسـتان کرمـان مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصل سـند مالکیت یا 
سـند معامله تسـلیم نمایند و اال پس از مدت مذکور نسـبت به صدور سـند مالكيت المثنی 

اقـدام خواهـد شـد .م الف 1605
تاریخ انتشار: 1398/11/20

عیسی حافظی فر
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه۱ کرمان 
۱رونوشت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( در استان کرمان جهت اطالع و ارسال پاسخ

باسمه تعالی
آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: ۱۳98۰۴۰۱9۰67۰۰۰۵9۴/۱ 

بدینوسـیله بـه متعهـد: سـهیا ملـک پور افشـار و نـادر ملک پور افشـار و امیر 
ملـک پورافشـار و فاطمـه قاسـمی افشـار و مظفـر ملـک پورافشـار و زریـن دخـت ملک 
پـور افشـار و ابراهیـم ملـک پورافشـار و امیـر عباس ملک پورافشـار و نازنیـن زهرا ملک 
پورافشـار و لیـا بهـاری و زبیـده ملـک پـور افشـار - متعهدلـه: آزاد ناصـری و عرفـان 
ملـک پورافشـار و مهتـاب سـلطانی قاسـم لـو و مهـدی ملـک پورافشـار بدهـکار پرونـده 
کاسـه 13980۴01906700059۴/1 کـه برابـر گـزارش 1398/11/16 شـناخته نگردیـده اید 
ابـاغ مـی گـردد که برابر کاسـه فـوق بین شـما و . آزاد ناصری و عرفان ملک پورافشـار 
و مهتـاب سـلطانی قاسـم لـو و مهـدی ملـک پـور افشـار مبلـغ 77۴69822۴ ریـال 
بدهـکار مـی باشـید کـه بـر اثـر عـدم پرداخت وجـه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیه 
نمـوده پـس از تشـریفات قانونـی اجرائیـه صـادر و بکاسـه فـوق در ایـن اجـراء مطـرح 
مـی باشـد لـذا طبـق مـاده 18/19 آئیـن نامـه اجرائـی مفـاد اسـناد رسـمی بشـما ابـاغ 
مـی گـردد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی کـه تاریـخ ابـاغ اجرائیـه محسـوب اسـت فقط 
یـک نوبـت در روزنامـه کثیـر انتشـار چـاپ و درج ومنتشـر می گردد ظـرف مدت ده روز 
نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقدام ودر غیـر این صورت بدون انتشـار آگهـی دیگری 

عملیـات اجرائـی طبـق مقـررات علیـه شـما تعقیـب خواهد شـد. 
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی سیرجان -صالح آزادی- م الف 6۳7

آگهی فقدان سند مالکیت
چـون خانـم زهـرا سـنجری مالـک ششـدانگ پـاک 691 فرعـی از 57۴-

اصلـی واقـع در بخش۴5کرمـان بـا ارائـه دو بـرگ شـهادت شـهود تصدیـق 
شـده ادعـا واعـام نمـوده اصـل سـند مالکیـت پـاک اخیرالذکـر کـه قبـا 
ذیـل ثبـت 809صفحـه 163 دفتـر5 امـاک محلی جیرفت صادر وتسـلیم شـده اسـت 
المثنـی  اداره تقاضـای صدورسـند مالکیـت  بعلـت جابجـای مفقـود گردیـده واز ایـن 
پـاک فـوق را نمـوده لـذا بنـا بـه درخواسـت نامبـرده وبرحسـب دسـتورتبصره یـک 
مـاده 120آییـن نامـه – قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت آگهـی میگـردد تـا چنانچـه 
شـخص یـا اشـخاصی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم ویا وجـود اصل 
سـند مالکیـت مـورد ادعـا نـزد خـود مـی باشـند از تاریـخ انتشـار آگهـی )یـک نوبـت 
اسـت (ظـرف مـدت 10روز مراتـب را بـا ارائـه اصل سـند مالکیـت یا سـند معاملـه کتبا 
بـه اداره ثبـت اسـناد وامـاک شهرسـتان جیرفـت اعـام نماینـد بدیهـی اسـت پس از 
انقضـای مهلـت مقـرر در آگهـی )10روز(هیچگونه ادعایـی از هیچکس مسـموع نخواهد 
بـود وایـن اداره وفـق ضوابـط و مقـررات نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی بنام 

مالـک اقـدام خواهـد نمـود /.
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت. م الف :6۳8

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

برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختـاف موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان زرنـد تصرفـات مالکانـه و بامعـارض 
متقاضیـان محرز گردیده اسـت.لذا مشـخصات متقاضیـان و اماک مورد 
تقاضـا بشـرح زیـر بـه منظـور اطـاع عمـوم در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 
روزآگهـی مـی شـود در صورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضیـان اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن 
آگهـی بمـدت دو مـاه اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضائـی 

تقدیـم نماینـد.
اماک واقع در بخش 16 کرمان شهرسـتان کوهبنان

پـاک 1739 فرعـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک ۴98 فرعـی از 1 
اصلـی آقـای علـی اصغر سـیف الهـی ده میـری فرزند محمدرضا بشـماره 
شناسـنامه 10 صـادره از کوهبنـان در یـک باب خانه به مسـاحت 360/85 
مترمربـع واقـع در کوهبنـان بلـوار برهـان الدیـن نبش کوچـه 9 خریداری 

از مالـک رسـمی آقـای رضـا یوسـف زاده کوهبنانی
پـاک 1627 فرعـی مفـروز و مجزی شـده از پاک 91 فرعـی از 18 اصلی 
آقـای محمدجـواد اکبـری جـور فرزنـد حسـین بشـماره شناسـنامه 19 
صـادره از کوهبنـان در یـک بـاب مغازه بـه مسـاحت 90/6۴مترمربع واقع 
در کوهبنـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای غامحسـین سـلمانی پور

پـاک 1626 فرعـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 228 فرعـی از 18 
اصلـی خانم حمیده رشـیدی شـعبجره فرزند اسـداله بشـماره شناسـنامه 
3080051815 در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 236۴/۴0مترمربـع واقـع 
در کوهبنـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای حاجـی صادقـی اپـورواری.

م الف 220
تاریخ انتشـار نوبت اول:یکشنبه 98/11/20
تاریخ انتشـار نوبت دوم:یکشنبه 98/12/۴

حسـین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 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 
139860319012003000 -هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بامعارض متقاضـی  اقای احمد سـلیمان 
نـژاد فرزنـد مختـار بشـماره شناسـنامه 368 صـادره از بردسـیر در ششـدانگ 
یـک قطعـه بـاغ بـه مسـاحت 15090/9۴ مترمربـع  پـاک ۴711 اصلـی واقع 
در بخـش 36 کرمـان بـه آدرس سـیرجان حسـین آبـاد کهـن شـهر خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای حسـین سـتوده نیـا محرزگردیده اسـت.لذا بـه منظور 
اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی مـی شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه اعتـراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند 
مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:632-تاریخ انتشـار نوبـت اول:1398/11/20 

– تاریـخ انتشـارنوبت دوم :1398/12/05
 محمدآرمان پور - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی حصر وراثت-منوجان 
دارای  درگـوش  فرزنـد   ) )دهکهـان  شـکاری  میـر  سـکینه  اقـای 
شناسـنامه 21بشـرح دادخواسـت شـماره 9809983891200517مـورخ 
98/10/29 توضیـح داده شـادروان موسـی بهـاری فرزنـد خیرالـه بشناسـنامه50۴در 
تاریـخ1398/10/12در شـهربجگان -نـودژ فـوت شـده و وراثـت منحصر حیـن الفوت 

وی عبارتنـد/ عبارتسـت از: 
1-نبات بهادری فرزند موسی ش ش 2ت ت 13۴3/1/10ش م 6089865338

2-تاجی بهادری فرزند موسی ش ش 1125ت ت 13۴9/9/1۴ش م608951669۴
3-صغری بهادری فرزند موسی ش ش 1206ت ت 1353/10/10ش م6089517501

1358/10/03ش  ت  1508ت  ش  ش  موسـی  فرزنـد  بهـادری  ۴-کبـری 
م6089520527

5-حسین بهادری فرزند موسی ش ش 201ت ت 1361/2/01ش م3160990796
6-امیر علی بهادری فرزند موسی ت ت 1383/5/16ش م608-019933-5

7-علی بهادری فرزند موسی ش ش ۴ت ت 13۴7/2/17ش م6089866512
8-زینب بهادری فرزند موسی ش ش 6ت ت 1352/1/2ش م60898670۴7

9-عذری بهادری فرزند موسی ش ش 1۴61ت ت 1356/7/01ش م6089520055- 
10-امنه بهادری فرزند موسی ش ش 1509ت ت 1358/11/0۴ش م6089520535

11-فاطمه بهادری فرزند موسی ت ت 1381/7/10ش م6080176671
12-امیر حسـین بهادری فرزند موسی ت ت 1387/1/11ش م608025۴905)همگی 

فرزندان متوفی (
)دهکهـان(ش ش 21ت ت 13۴6/5/9ش م  میـر شـکاری  13-خانـم سـکینه 
6089866369)همسـر متوفـی (مـی باشـد مرحـوم وارث دیگـری ندارد.لـذا مراتب 
یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیـر االنتشـار محلـی آگهـی می شـود چنانچه کسـی 
اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مدت یک 
مـاه از نشـر آگهـی بـه شـورای حـل اختـاف تقدیـم دارد و اال گواهـی صـادر خواهـد 
شـد و وصیـت نامـه ای جز رسـمی و سـری که بعـد از این موعـد ابراز شـود از درجه 

اعتبار سـاقط اسـت.
دفتر شورای حل اختالف شماره مرکزی شعبه دوم  شهرستان منوجان .

م الف :۴9 

نظارت بر ناوگان اتوبوسی جاده ای 
کرمان تشدید می شود

پیشتازی کرمانی ها در لیگ برترفوتبال 
بانوان کشور با شکست اصفهانی ها

 ایرنــا - مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل 
جــاده ای اســتان کرمــان گفــت: نظــارت بــر 
تعامــل  بــا  اســتان  ایــن  اتوبوســی  نــاوگان 
مشــترک ایــن اداره کل و پلیــس راه و بــا هــدف 
ــا شــدت  ــی ســفرهای جــاده ای ب افزایــش ایمن
ــاز شــده اســت. ــاه 98 آغ بیشــتری از بهمــن م

ســیدعلی حــاج ســیدعلیخانی روز شــنبه در گفت 
و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا افــزود: بــر اســاس توافق 
بیــن ســازمان راهــداری و حمــل و نقل جــاده ای 
و پلیــس راه، موضــوع ایمنــی ســفرها و کنتــرل 
مضاعــف ایمنــی راننــدگان و نــاوگان اتوبوســرانی 

بــا اولویــت در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.
وی بــا بیــان اینکــه کنتــرل مضاعــف سیســتمی 
و فیزیکــی راننــده و نــاوگان در مقابــل تمــام 
ــت  ــاعت هف ــس راه از س پاســگاه ها توســط پلی
ــق  ــن تواف ــاده اول ای ــوع م ــا 22، موض ــح ت صب
ــد  ــوع بن ــاس موض ــت: براس ــار داش ــت، اظه اس
2 ایــن توافــق، تشــدید نظارت هــای میدانــی 
ــا  در پایانه هــای مســافربری و در طــول مســیر ب
ایجــاد تیــم مشــترک پلیــس راهــور و ســازمان 
اعمــال  نقــل جــاده ای  و  راهــداری و حمــل 

می شــود.
مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 

اســتان کرمــان تصریــح کــرد: اجــرای طــرح 
راننــدگان  ســامت  غربالگــری  و  تشــدید 
مســافربری بــا اولویــت تســت اعتیــاد بــه 
ــس راه و اداره کل  صــورت مشــترک توســط پلی
راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای، موضــوع بنــد 

ــت. ــده اس ــل آم ــه عم ــق ب ــوم تواف س
ــق  ــارم تواف ــد چه ــرد: براســاس بن ــوان ک وی عن
یــاد شــده، بــه مــوارد گــزارش مــوردی تخلفــات 
حمــل و نقلــی راننــدگان و نــاوگان مســافربری و 
ــل اداره  ــرف عوام ــده و از ط ــس ش ــاری منعک ب
ــط  ــاده ای توس ــل ج ــل و نق ــداری و حم کل راه

ــود. ــیدگی می ش ــس راه رس پلی
حــاج ســیدعلیخانی اظهــار داشــت: شــرکت هــا و 
موسســات مســافربری جــاده ای موظــف شــدند 
شــماره تلفــن پاســخگویی شــبانه روزی شــرکت 
یــا موسســه را بــرروی بلیــت هــای خــود درج و 
همچنیــن مســافربری هــا بایــد در بدنــه داخلــی 
ــاک  ــود، پ ــش خ ــت پوش ــای تح ــوس ه اتوب
مشــخصات جدیــدی در قســمت هایــی کــه 
ــد  ــد مســافران باشــد نصــب کنن ــرض دی در مع
ــل و  ــر عام ــای مدی ــن ه ــماره تلف ــه در آن ش ک
ــه منظــور اســتفاده مســافران نوشــته  شــرکت ب

شــده باشــد.

ایرنــا - نماینــدگان فوتبــال بانــوان اســتان 
ــوان کشــور  ــال بان ــر فوتب ــگ برت ــان در لی کرم
امــروز )جمعــه (در مقابــل حریفــان خــود بــه 

ــیدند. ــروزی رس پی
 بــه گــزارش  ایرنــا تیــم فوتبــال شــهرداری بــم 
ــم ذوب  ــان تی ــروز میهم ــگ ام صدرنشــین لی

آهــن اصفهــان بــود.
 بانــوان بمــی کــه تاکنــون شکســتی را در 
ــه  ــا نتیج ــتند ب ــد توانس ــود ندارن ــه خ کارنام
ــا شکســت  ــان خــود را ب ــک میزب ــر ی ــار ب چه

مواجــه کننــد و بــه ۴8 امتیــاز درلیــگ برســند.
 امــا بانــوان شــهرداری ســیرجان نیــز در 
ســیرجان میزبــان تیــم ســپاهان اصفهــان بــود 
کــه در ایــن بــازی حریــف خــود را بــا نتیجــه 

ــد. ــک شکســت دادن ــر ی ســه ب
ــر  ــه شــانزدهم لیــگ برت ــن هفت ــان ای  در پای
ــا  فوتبــال بانــوان کشــور تیــم شــهرداری بــم ب
۴8 امتیــاز در صــدر جــدول و تیــم شــهرداری 
ــا 35 امتیــاز در رده ســوم جــدول  ســیرجان ب

قــرار گرفتنــد.

رنا
 ای

س:
عک
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بدیُدم تا که شاید روی ماهت

َحال که عید کُرُبنه دالله
سُرم کُرُبنی ُو نذر نگاهت

شاعر :  منصوررئیسی

صنایع

سرمه دوزی

کتاب 
این ساندویچ مایونز ندارد

ــت و دو  ــان و بیس ــک رم ــط ی ــی اش فق ــلینجر در زندگ ــی. دی. س ج
داســتان کوتــاه نوشــته اســت. بــا ایــن همــه، جایــگاه او در تاریــخ ادبیــات 
ــان  ــی رم ــت باورنکردن ــس از موفقی ــم اســت. او پ ــان، مه داســتانی جه
ناطوردشــت کنــج عزلــت گزیــد و بــه نویســنده ای اســرارآمیز بــدل شــد.

سـرمه دوزی یکی از رودوزی های شـاخص و فاخر ایرانی اسـت، نخ سـرمه به 
عنـوان مـواد اولیـه اصلـی ایـن هنر نخی اسـت که با اسـتفاده از طـا  و یا نقره 
یـا مطـا  و آلیاژهایـی بـه صورت لولـه ای صاف و محکـم و یا انعطافـی و یا به 

صـورت چهـار گوش مربعی یا مسـتطیل تابیده می شـود .

معرفی 

معرفی  درخشش کرمانی ها در مسابقات نابینایان و کم بینایان کشور
ورزشکاران کرمانی در رقابت های نابینایان و کم بینایان قهرمانی کشور در بابلسر خوش درخشیدند

رقابت هـــای  در  کرمانـــی  ورزشـــکاران 
نابینایـــان و کـــم بینایـــان قهرمانـــی کشـــور در 

درخشـــیدند. خـــوش  بابلســـر 
ـــت ورزش  ـــر هیئ ـــا زاده، دبی ـــد پورغامرض محم
هـــای نابینایـــان و کـــم بینایـــان اســـتان 
کرمـــان در گفـــت و گـــو بـــا خبرنـــگار گـــروه 
اســـتان هـــای باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان از 
ــم  ــان و کـ ــابقات نابینایـ ــان، گفـــت: مسـ کرمـ
رشـــته های  در  کشـــور  قهرمانـــی  بینایـــان 
گلبـــال پیشکســـوتان، شـــطرنج و بولینـــگ 
ـــر  ـــهر بابلس ـــدران ش ـــتان مازن ـــی اس ـــه میزبان ب

برگـــزار شـــد.
منتخـــب  نفـــره   ۴2 کاروان  افـــزود:  او 
اســـتان کرمـــان بـــا ترکیـــب 19 خانـــم و 
23 آقـــا متشـــکل از ورزشـــکاران، مربیـــان 
رقابت هـــا  از  دوره  ایـــن  در  سرپرســـتان  و 

حضـــور یافـــت.
ـــنای  ـــم ش ـــرد: تی ـــح ک ـــا زاده تصری  پورغامرض
ــم  ــرمربیگری اعظـ ــه سـ ــتان بـ ــب اسـ منتخـ
صدقـــی بـــه مربیگـــری معظمـــه زراعـــت 
پیشـــه و سرپرســـتی هانیـــه پورغامرضـــازاده 
 3 و  بزرگســـال  ورزشـــکار   2 از  متشـــکل 
ــر  ــا حاضـ ــن رقابت هـ ــوان در ایـ ــکار جـ ورزشـ

شـــد.
او بیـــان داشـــت: در پایـــان ایـــن رقابـــت 
هـــا، آســـیه شـــهریاری در کاس b2 )کـــم 
ـــته ی 50  ـــال در رش ـــنی بزرگس ـــان( رده س بینای
متـــر قورباغـــه مـــدال نقـــره را کســـب کـــرد.

ــم  ــان و کـ ــای نابینایـ ــت ورزش هـ ــر هیئـ دبیـ
ـــی  ـــنا صدق ـــت: یس ـــان گف ـــتان کرم ـــان اس بینای
ــته ی  ــان مطلـــق( در رشـ در کاس b1 )نابینایـ
50 متـــر آزاد مـــدال نقـــره و در 100 متـــر آزاد 

مـــدال مـــداا طـــا را از آن خـــود کـــرد.

 b2 در کاس  حبیبـــی  فاطمـــه  افـــزود:  او 
ــرال  ــر کـ ــته 50 متـ ــان( در رشـ ــم بینایـ )کـ
ـــدال  ـــه م ـــر قورباغ ـــا و100 مت ـــدال ط پشـــت م

ــود اختصـــاص داد. ــز را بـــه خـ برنـ
پورغامرضـــا زاده تصریـــح کـــرد: حدیـــث 
)کـــم   b2 کاس  در  گوهـــری  درویـــش 
ــه  ــه بـ ــر قورباغـ ــته 50 متـ ــان( در رشـ بینایـ
ـــت  ـــی دس ـــورد مل ـــتن رک ـــا و شکس ـــدال ط م

ــت. یافـ
ــز  ــان نیـ ــش آقایـ ــت: در بخـ ــان داشـ او بیـ
ــری  ــه مربیگـ ــوتان بـ ــال پیشکسـ ــم گلبـ تیـ
عیســـا  سرپرســـتی  و  هابیلـــی  رمضـــان 
حمیـــد  از  متشـــکل  آبـــادی،  صوفـــی 
جهانـــداری،  رمضـــان  یوســـفی،  احمـــد 
ـــور  ـــاجقه و منص ـــاس س ـــی، عب غامرضاخدام
ــوم  ــام سـ ــب مقـ ــه کسـ ــق بـ ــی موفـ باغبانـ

دســـته دوم کشـــوری شـــدند.
پورغامرضـــا زاده گفـــت: در رشـــته بولینـــگ و 
ـــا  ـــم، حمیدرض ـــابقات ه ـــتین دوره مس در نخس
)نابینایـــان   b1 درکاس  نـــژاد  حافظـــی 
ــی  ــی رباطـ ــره و ناصرکرمـ ــدال نقـ ــق( مـ مطلـ
ــا را  ــدال طـ ــان( مـ ــم بینایـ در کاس b2 )کـ

ـــب  ـــژاد کس ـــی ن ـــا حقیق ـــری علیرض ـــه مربیگ ب
کردنـــد.

او افـــزود: در مســـابقات دو 5000 متـــر و در 
ـــجاعی  ـــر ش ـــق( یاس ـــان مطل کاس b1 )نابینای
ــه  ــد کـ ــره شـ ــدال نقـ ــب مـ ــه کسـ ــق بـ موفـ
علـــی نخعـــی بـــه عنـــوان دونـــده همـــراه وی 

را همراهـــی کـــرد.

گزارش
باشگاه خبرنگاران

ان
یز

 م
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عک

دبیـر هیئت ورزش هـای نابینایان و کـم بینایان 
 b۱ اسـتان کرمـان گفت: یسـنا صدقـی در کالس
)نابینایـان مطلق( در رشـته ی ۵۰ متـر آزاد مدال 
نقـره و در ۱۰۰ متـر آزاد مـدال مـداا طـال را از آن 
خـود کـرد.او افـزود: فاطمـه حبیبـی در کالس 
b۲ )کـم بینایـان( در رشـته ۵۰ متر کرال پشـت 
مـدال طال و۱۰۰ متـر قورباغه مدال برنـز را به خود 
اختصـاص داد.پورغالمرضـا زاده تصریـح کرد: 
حدیـث درویـش گوهـری در کالس b۲ )کم 
بینایـان( در رشـته ۵۰ متـر قورباغـه به مدال 

طـال و شکسـتن رکـورد ملـی دسـت یافت.

وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی
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محدود است به اراضی جفریزپاک283-اصلی محدود است به اراضی جویوئیه پاک271-اصلی بخش۴3کرمانبافت272۴3
محدود است به اراضی مزارع اسفندران وپای تل پاکهای102-26۴-اصلی محدود است به رودخانه واراضی مزرعه چشمه سبزپاک یک اصلی بخش۴3بخش۴3کرمان

119000۴7000166000بخش۴3کرمان

530000192500722500محدود است به منابع ملی ومحدوده مزرعه هارموئیهمحدود است به رودخانه،مزرعه بره کلنگ ومحدوده مزرعه هارموئیه پاک50-اصلیمحدود است به اتال ومنابع طبیعیمحدود است به مزرعه چهارکشت پاک27-اصلیبافت25۴3مزرعه ده ساجر2

محدود است به تل بست،گودشور ومزرعه هرموئیه محدود است به اراضی مزرعه هرموئیه پاک2۴9-اصلی بافت2۴3۴0مزرعه هنکوئیه3
محدود است به رودخانه زردشت ومزارع چنارآبدان،زردشت،بیدکردوئیه محدود است به اراضی مزرعه آدرنجان پاک2۴2-اصلی پاک2۴9-اصلی وراه سفته

۴900008150001305000پاکهای2۴7-2۴۴-2۴2-اصلی

محدود است به جدول مورد ثبت واراضی ملی پاک305-اصلی بافت230۴0مزرعه تمبوئیه۴
بخش۴2

محدود است به اتال واراضی ملی پاک305-اصلی 
محدود است به رودخانه واراضی پاک231-اصلی بخش۴2کرمان به محدوداست به اراضی ملی پاک305-اصلی ازبخش۴2کرمانبخش۴2کرمان

1200000۴1000005300000نام جوب انار

13500079850008120000محدود است به اتال ومنابع ملی مرتع سیف الین پاک۴30-اصلی محدود است به اراضی سیف الدین پاک297-اصلی محدود است به اراضی سیف الدین پاک298-اصلیمحدود است به اتال منابع ملی مرتع سیف الدین پاک۴30-اصلیبافت293۴3مزرعه ده تل5

محدود است به اراضی ومزارع گره باغان پاک292-اصلی ومزرعه گوه بافت288۴3مزرعه گود سرخ6
سلطانی290-اصلی

محدود است به اتال ومنابع ملی مرتع جفریز۴30-اصلی واراضی 
محدود است به اتال ومنابع ملی جفریز283-اصلی وگوه سلطانی290-محدود است به اتال ومنابع ملی مرتع گابدان۴25-اصلیبید حسینعلی300-اصلی وده قره خان301-اصلی

29800020820002380000اصلی

محدود است به اراضی مزرعه شهربگوئیه پاک161-اصلی ومزرعه پای بافت103۴3مزرعه امیر آباد گوغر7
322500180000502500محدود است به اراضی مزرعه دهوئیه پاک160-اصلیمحدوداست به اراضی مزرعه رودبار پاک۴-اصلی ومزرعه دهوئیه پاک160-اصلیمحدود است به رودخانه گوغرومزرعه نهر میان پاک3-اصلیتل پاک102-اصلی

محدوداست به اراضی ملی مرتع جفریزوسیف الیدن محدود است به اراضی سیف الدین پاک297-اصلیبافت299۴3مزرعه کریک وده امامقلی8
2810009090001190000محدود است به اراضی بیدحسینعلی پاک300-اصلیمحدود است به اراضی ده قره خان پاک301-اصلیپاک۴30-اصلی

محدود است به اراضی ملی مرتع جفریزوسیف الدین پاک۴30-محدود است به اراضی کریک پاک299-اصلیبافت301۴3مزرعه ده قره خان9
19000017100001900000محدود است به اراضی بید حسینعلی پاک300-اصلید محدود است به اراضی ملی مرتع گابدان وقایی پاک۴25-اصلی است به اراضی اصلی

محدود است به اراضی ده قر خان-کریک وده امامقلی-سیف الدین وده محدود است به اراضی دره مهراب پاک296-اصلیمحدود است به اراضی دره مهراب پاک296-اصلیمحدود است به اتال ومنابع ملی مرتع سیف الدین پاک۴30-اصلیبافت295۴3مزرعه ده کاکوئیه10
12500052050005330000ولی پاکهای29۴-297-295-301-اصلی

1۴500019750002120000محدود است به اراضی گهرجوئیه،دهماران،ده نخودی پاکهای109-107-67-اصلیمحدود است به اراضی ابلق آباد پاک63-اصلیمحدود است به اراضی گیوگر پاک6۴-اصلیمحدوداست به اراضی ده عاالدین پاک9-اصلیبافت66۴3و65مزرعه گزنگوئیه وده لنگان)ده بنگان(11

255000157500۴12500محدود است به اراضی کوهی علیا پاک286-اصلیمحدود است به اراضی جفریز پاک28۴-اصلی واراضی چشمه سبز پاک یک اصلیمحدود است به اراضی جفریز پاک28۴-اصلیمحدود است به اراضی جفریز پاک28۴-اصلیبافت285۴3مزرعه گودسنگی12

1۴15006۴9850066۴0000محدود است به اتال ومنابع ملی ده تل پاک293-اصلیمحدود است به اراضی سیف الدین پاک297-اصلیمحدود است به اراضی ده کاکوئیه پاک295-اصلیمحدود است به اتال ومنابع مرتع سیف الدین پاک۴30-اصلیبافت29۴۴3مزرعه ده ولی13

محدوداست به اراضی مزرعه قنات یعقوب پاک300-اصلی بافت302۴0مزرعه مغوئیه علیا1۴
بخش۴0کرمان

محدوداست به اراضی مزرعه قاالن پاک301-اصلی 
۴5250062۴5001077000محدوداست به اراضی مزرعه احمدآبادپاک279-اصلی بخش۴0کرمانمحدود است به اراضی مزرعه مغوئیه سفلی پاک278-اصلی بخش۴0کرمانبخش۴0کرمان

1100003۴0000۴50000محدوداست به رودخانه واراضی ملی مرتع رستاق پاک ۴31-اصلیمحدود است به اراضی چهار طاق واراضی بیدسواران پاک256-اصلیمحدوداست به اراضی گنبوئیه وچهارطاقمحدوداست به اراضی گودخشک پاک2۴0-اصلیبافت266۴3مزرعه خرخستان15

2130001۴2000355000محدود است به رودخانه واراضی باقرآبادپاک10۴-اصلیمحدود است به رودخانه واراضی باقرآبادپاک10۴-اصلیمحدود است به اراضی دودره پاک8-اصلیمحدود است به اراضی چشمه سبزپاک7-1-اصلیبافت6۴3-5-۴مزارع رودبار-باغ شیخ-باغ گردان16

۴730001۴5000618000محدوداست به جدول آب مزرعه پروان ومدوده مزرعه پشتوئیهمحدوداست به مزرعه پروانمحدود است به مزرعه چانگوئیه)چهارطاق( ومنابع ملیمحدود است به مزرعه چانگوئیه)چهارطاق(بافت385۴3-268مزرعه رانوئیه وخسروی17

مزارع نیگوئیه-گوشک سفلی 18
وسیاهنج

-33۴-336
محدوداست به اتال ومنابع ملی پاک۴20-اصلی واراضی گوشک بافت333۴1

علیاوشیشال پاکهای325-323-اصلی
محدوداست به اتال ومنابع ملی گوشک پاک۴20-اصلی 

6950002250500023200000محدوداست به اراضی ملی مرتع گوشک پاک۴20-اصلیمحدوداست به اراضی ملی مرتع گوشک پاک۴20-اصلیواراضی پشته آدورپاک392-اصلی ومزرعه پیر

۴8000013500001830000محدوداست به اراضی دیخوئیه واراضی ملیمحدوداست به اتال ومنابع ملیمحدوداست به فخرآبادواتالمحدوداست به رودخانه خبربافت20۴1مزرعه جاروب19

مزارع گنبدان،خمرودوئیه،چشمه کوهی،قا20
یی،پودنوئیه،گابدان،آمرودوئیه ودهنو

-20-19-18-17
1۴36000172۴۴00018680000محدوداست به ششدانگ مرتع چشمه سبزپاک۴26-اصلیمحدوداست به ششدانگ مرتع حاج قلندرواراضی ملی پاک۴28-اصلیمحدوداست به ششدانگ مرتع خانتیلکو پاک۴2۴-اصلیمحدوداست به مرتع جفریزوسیف الدین پاک۴30-اصلی بافت51-23-22-21۴3

1791-1۴36 عبدل آباد،بهاء آباد ومطهرآباد21
به اراضی ملی پاکهای یک فرعی از1883۴-اصلی واراضی به اراضی ملی هادی آباد وتاج آباد پاکهای18861و1717-اصلیزرند13لغایت1050

ملی مجاورتاج آباد وبهاء آباد پاک۴196فرعی از1883۴-اصلی
به اراضی ملی رحمت آبادپاک325فرعی از19150-اصلی واراضی بهارستان واراضی 

فتح آباد پاک18908
به اراضی مستثنیات رضوان پاک2فرعی از10۴9-اصلی واراضی ملی 

913۴9۴71۴8212810617075رضوان پاک2فرعی از10۴9-اصلی

اراضی ملی حد فاصل 22
باالپرنصرآبادوعبدل آباد شریف آباد

85وسایر فرعیات 
در محدوده

-13870
به جاده آسفالته یزدانشهر-زرندومرزمستثنیات زرند13376-1387113

90۴۴6890۴۴68*به مرز مستثنیات پاک13870-اصلی وفرعیاتبه اراضی عبدل آبادپاک13376-اصلی واراضی پاک13870-اصلیبه اراضی عبدل آبادپاک13376-اصلیپاک1383۴باالپرنصرآباد واراضی ملی عبدل آباد پاک13376-اصلی

اراضی سرباغ شاهرمز23
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ه 
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2391و2۴00 
1528371۴7۴36300273به اراضی ملی پاک1فرعی از1883۴-اصلی وشهرک سرباغبه اراضی ملی پاک1فرعی از1883۴-اصلی وشهرک سرباغبه اراضی ملی پاک۴۴62فرعی از1فرعی 1883۴-اصلیبه اراضی ملی پاک18867-اصلی وجاده خاکی به طرف خداآفرینزرند13لغایت2۴07

107۴195107۴195*به محدوده پاک 5870موسوم به پیرمرادبه محدوده پاکهای بیدمطلبی وکندوزبه محدوده پاک5505موسوم به باغ خشکبه محدوده پاک551۴-اصلی بخش20کرمان موسوم به اسماعیلیبردسیر550۴20-5505اراضی ملی گهدیج2۴

به محدوده اراضی پاک30-اصلی بخش21بنام کریکو واراضی به محدوده اراضی پاک28-اصلی بخش21کرمان بنام  گوهرملکیبردسیر3121دولت شاهی25
71500۴097388۴168888به محدوده اراضی پاک28-اصلی بنام گوهرملکیبه محدوده اراضی پاکهای2۴-25-27-اصلی بخش21بنام کندراجاق وباب گنجوئیه زنبیل درهملی فاقد پاک

به محدوده نهالستان منابع طبیعی پاک1فرعی از1030-اصلی به اراضی سرمیدانبم88133لغایت891صولوئیه کچه26
۴6058269515315573به محدوده اراضی صولوئیه علیا واراضی فاقد سابقه دامنه کوه فاقد پاکبه اراضی صولوئیه علیا پاکهای669لغایت675-اصلی بخش33کرمانوصولوئیه علیا پاکهای669لغایت675بخش33کرمان

به اراضی پاک2فرعی از329-اصلی بخش16بنام مسکن به اراضی پاک2فرعی از329-اصلی بخش16بنام مسکن وشهرسازیکوهبنان316امیرآباد27
۴09571715۴2672به اراضی ملی برگ تشخیص اراضی سرآسیاببه محدوده قانونی شهر کوهبنانوشهرسازی ومحدوده قانونی شهر

909۴1*909۴1به قبرستان واراضی ملی پاک۴70-اصلی بخش8کرمانبه رودخانه وسیل آب واراضی ملی پاک۴70-اصلی بخش8کرمانبه جاده خاکی واراضی ملی پاک۴70-اصلی بخش8کرمانبه اتال واراضی ملی پاک۴70-اصلی بخش8کرمانکرمان508مزرعه کردآباد28

به اراضی موضوع برگ تشخیص شماره1510-75/2/30بخش38کرمان سیرجان173138پلنگی29
بنام قسمتی ازچهارگنبدشامل قراء رضوان،گلی انگوروغیره

به اراضی موضوع برگ تشخیص شماره1510-
75/2/30بخش38کرمان بنام قسمتی ازچهارگنبدشامل قراء 

رضوان،گلی انگوروغیره

به اراضی موضوع برگ تشخیص شماره 972-62/11/17بخش38و39بنام قسمتی از 
حوزه بلوردسیرجان

به اراضی برگ تشخیص شماره9۴9-60/12/18بخش38کرمان بنام 
1۴976۴61۴976۴6*قسمتی از مرتع تنگوئیه

30

محدوده کلی گرازی وقراء مجاورشامل 
تکزه-مقصودآباد-ده دعوایی-قلی 
آباد-باغ گیل-ساسودارپا-برنگو-

گودغول وحاجی کچلی ویارقلی بیگ

-17۴7-1587
به محدوده اراضی کرپوئیه،حسین آباد،کهن قلعه وغیره ومحدوده سلطان محدود است به مرزاجرای مقررات شهرستان بافتبه محدوده اراضی کرپوئیه،حسین آباد،کهن قلعه وغیرهبه محدوده اراضی کرپوئیه،حسین آباد،کهن قلعه وغیرهسیرجان1593-159538

17382331۴93۴58316672816حسینی،راغین،گلوسیاه وغیره

2230388۴09630713۴محدوداست به اراضی محمودآبادودرنا براساس نقشه ثبتیمحدوداست به اراضی چای براساس نقشه ثبتیمحدوداست به اراضی گنبدبراساس نقشه ثبتیمحدوداست به اراضی گنبدوشورک براساس نقشه ثبتیسیرجان1۴6138حطان31

به استثنای مستثنیات قانونی تبصره 3 ) هرپاک( موضوع ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور که بوسیله روسای ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانهای مربوطه و کارشناسان ذیصاح بازدید و مشخصات هر رقبه در متن آگهی قید گردیده و سوابق مربوطه در ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های ذیربط و یا اداره کل موجود می باشد ، جزء منابع ملی شده ماده 1 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع 
تشخیص و مراتب به اطاع عموم رسانیده می شود تا چنانچه به تشخیص منابع ملی شده هر رقبه معترض می باشند از تاریخ انتشار این آگهی در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی و حداکثر به مدت شش ماه اعتراض خود را کتبا به همراه مدارک و مستندات قانونی ،طی دادخواست به هیئتهای تعیین تکلیف اراضی اختافی ) کمیسیون ماده واحده ( مستقر در ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانهای محل وقوع 

ملک ارائه ومورد رسیدگی قرار گیرد.. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در فرجه قانونی تعیین شده حسب اعام هیئتهای مذکور، این اداره کل نسبت به اخذ سند مالکیت منابع ملی شده مورد تشخیص اقدام خواهد نمود.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان در اجرای صدر ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب 71/7/12 وتبصره یک آئین نامه اجرائی مصوب 71/12/16 هیئت وزیران و براساس تفویض اختیار شماره 70۴/100/90 مورخ 72/2/27 سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری محدوده رقبات حوزه استحفاظی خود را به شرح ذیل :

مهدی رجبی زاده- مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان شناسه اگهی 76۵۰7۱


