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به نام خالق هستی  
ای خدای مهربان عالمین

ناظر شاهد ماجرای مفسدين 
جنگ جهانی درگرفته جابه جا

جنگ جويان مسلح افتاده اند اندر خفا
بمب اتم موشک های زمین به هوا

يک طرف ويروس نامرئی کرونا 
آنان که مسلح به تانک توپ هستند

پس چرا از يک ويروس می ترسند 
اين ويروس آمده دعوا کنه

مفسدين نامرد را رسوا کند 
نامسلمان آمده از مسلمان دفاع کند

آن مسلمان بی حیا حیا کند 
مردمی محتاج به ماسک اقالم ايمنی

چگونه پر شده  انبارهای زيرزمینی 
آنان که سود خود را از غارت جیب بیمارند

آيا فردا به معبود کرم امیدوارند 
عده ای از جان خود میگذرند به راحت

عده ای از مال بیمار يتیم می برند به غارت
اين ويروس که می گويند بالست

مامور آزمون هر خطاست 
فرمانده ی اين ويروس خدای مهربان است

می پذيرد آتش بس را چون که انسان ناتوان است
خواه ناخواه همه دارند با خدا مالقات

بیش کم همه دارند به خدا مکافات 
درود خدا بر مردمان دين ديانت

چون وزير بهداشت و مامورين سالمت 
خلیل ا... اعظم پور- شهرستان بافت- دهستان کیسکان 
روستای قاالن

هیجدهم اسفندماه  سالروز تاسیس کانونهای 
مساجد گرامی باد

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان بافت 

 مسئول بسیج سازندگی سپاه ثاراهلل کرمان: 
برای تولید روزانه 3۰ هزار ماسک 

برنامه ریزی کرده ایم  
مسئول بسیج سازندگی سپاه ثاراهلل کرمان از راه اندازی 
3 کارگاه تولید ماسک در شهر کرمان خبر داد و گفت: 
فعالیت  حال  در  خیاطی  چرخ   2۵0 با  کارگاه ها  اين 
هستند و برای تولیدروزانه 30 هزار ماسک برنامه ريزی 

کرده ايم.

به  توجه  با  داشت:  اظهار  پاداش  حجت اله  سرهنگ 
ثاراهلل  سپاه  و  پاسداران  سپاه  محترم  فرماندهی  دستور 
پیشگیری  برای  استان  مسئوالن  به  استان کرمان کمک 
بیماری کرونا در دستور کار بسیج سازندگی  از شیوع 

قرار گرفت.
منجر  شده  انجام  اقدامات  امیدواريم  اينکه  بیان  با  وی 
گفت:  شود  استان  در  ويروس  کرونا  شیوع  کنترل  به 
قرارگاه زيستی استان با مسئولیت استانداری و جانشینی 
سپاه ثارااهلل استان کرمان تشکیل شده و در حال فعالیت 

است.
از  کرمان  استان  ثاراهلل  سپاه  سازندگی  بسیج  مسئول 
راه اندازی 3 کارگاه تولید ماسک در شهر کرمان خبر 
تهیه  کارگاه ها  اين  نیاز  مورد  پارچه های  افزود:  و  داد 
شده و با فراخوانی که داده شد بسیجیان خواهر و برادر 

استان پای کار آمدند.
وی با اشاره به اينکه اين کارگاه ها با 2۵0 چرخ خیاطی 
سالن  تعدادی  کرد:  خاطر نشان  هستند  فعالیت  حال  در 
ورزشی در سطح شهر کرمان مجهز به چرخ های خیاطی 
و امکانات مورد نیاز شد و بسیجیان در حال دوخت و 

تهیه ماسک مورد نیاز استان هستند.
پاداش با بیان اينکه ماسک هايی که تولید می شود تحت 
نظارت دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اولويت مصرف 
راه اندازی  با  می شود  پیش بینی  گفت:  می شود  توزيع 
کارگاه های دوخت ماسک در استان بتوانیم روزانه بین 
2۵ تا 30 هزار ماسک در سطح استان تولید کنیم و در 

اختیار مردم قرار بدهیم.
استان  ثاراهلل  با تدبیر فرمانده سپاه  اينکه  به  با اشاره  وی 
در  ماسک  دوخت  کارگاه های  زمان  مرور  به  کرمان 
سطح شهرستانهای استان نیز راه اندازی می شود تصريح 
کرد: ضدعفونی کردن معابر سطح شهر و حاشیه شهر 
جهادگران  توسط  نیز  نهادها  ساير  همکاری  با  کرمان 

بسیجی در حال انجام است.
اظهار  استان کرمان  ثاراهلل  بسیج سازندگی سپاه  مسئول 
داشت: مجموعه بسیج دانشجويی نیز نسبت به تهیه مواد 
با  که  امیدواريم  و  آمدند  کار  پای  کننده  ضدعفونی 

کمک هم از اين بحران عبور کنیم.

 کرمان با کمبود روزانه 3 هزار لیتر الکل مواجه است 

مسئول کمیته اطالع رسانی ستاد استانی پیشگیری از کرونا در کرمان از کمبود روزانه 
بر  نظارت  مسئول  استانداری  بازرسی  داد و گفت:  استان خبر  در  الکل  لیتر  هزار   3
انجام  قاطع  برخورد  متخلفان  با  کرمان  در  کرونا  کنترل  استانی  ستاد  شدن  اجرايی 

می شود.
کرمان با کمبود روزانه 3 هزار لیتر الکل مواجه است 

اينکه نشست  بیان  با  با اصحاب رسانه استان  عباس تقی زاده عصر در نشست خبری 
ويديو کنفرانسی استاندار کرمان با 23 فرماندار شهرستان های استان برگزار و موارد 
الزم اطالع رسانی شده است اظهار داشت: آمادگی داريم که نشست خبری روسای 

دانشگاه های علوم پزشکی ساير نقاط استان هم برگزار شود.
کرد:  عنوان  استان  در  ويروس  کرونا  کنترل  استانی  ستاد  مصوبات  به  اشاره  با  وی 
ممنوع شدن مالقات در زندان ها، خانه های سالمندان و پرورشگاه ها نیز مصوبه ستاد 

استانی کنترل کرونا در کرمان است.
مسئول کمیته اطالع رسانی ستاد استانی پیشگیری از شیوع کرونا ويروس در کرمان 
با بیان اينکه راه اندازی کارگاه های تولید ماسک در استان در حال انجام است گفت: 
ظرفیت کارخانه تولید الکل استان افزايش تولید داده شده و از هزار و 100 لیتر به سه 

هزار لیتر رسیده است.
وی با عنوان اينکه استان کرمان روزانه به 6 هزار لیتر الکل نیاز دارد که در حال حاضر 

روزانه سه هزار لیتر کم داريم افزود: پیگیر جبران کمبود الکل استان هستیم.
ستاد  اجرايی شدن  بر  نظارت  مسئول  استانداری  بازرسی  اينکه  به  اشاره  با  تقی زاده 
استانی کنترل کرونا در کرمان است بیان کرد: ادارات استان موظف هستند گندزدايی 
و ضدعفونی کردن محیط ادارات را جدی بگیرند و روزانه اين کار را انجام بدهند. 
مدير روابط عمومی استانداری کرمان با اشاره به اينکه مصوبات ستاد کنترل کرونا 
در استان در راستای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا ويروس در استان به نفع مردم 
است و امیدواريم که مردم هم همکاری کنند يادآور شد: استاندار کرمان بارها تاکید 
کردند و باز هم می گوئیم استان کرمان در ايام نوروز پذيرای مسافران نوروزی نیست. 
و  بود گرفته شد  داده شده  استانداران  به  اختیاراتی که  اسفند  از 1۵  بیان کرد:  وی 
راجع به تعطیالت و تغییر ساعات اداری بايد در ستاد ملی کرونا تصمیم گیری شود. 
تقی زاده با اشاره به اينکه در وضعیت شیوع کرونا در استان قرار گرفتیم و نیاز است 
هستیم  سال  پايانی  روزهای  در  گفت:  کنیم  ايجاد  خود  زندگی  سبک  در  تغییری 
بیان  با  وی  برخورد کرد.  سال های گذشته  روال  مانند  نمی شود  بدانند  بايد  مردم  و 
کنند  سال خودداری  پايان  پنجشنبه  در  مزار  سر  رفتن  از  عزيز  هم استانی های  اينکه 
افزود: رسانه ها بايد اين فرهنگسازی را ايجاد کرده و مردم را به رعايت فاصله گذاری 

اجتماعی ترغیب کنند.

استاندار کرمان با بیان اينکه تمام مدارس 
مجهز  بهداشتی  امکانات  به  بايد  استان 
شوند گفت: اعتبار مناسب برای اين کار 
قابل  عذری  هیچ  و  شود  داده  اختصاص 

قبول نیست.
بهداشتی  مشکالت  کرمان:  استاندار 
مدارس کرمان تا سال آينده بايد برطرف 

شود
شورای  جلسه  در  فدائی  محمدجواد 
با  که  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش 
حسن  والمسلمین  حجت االسالم  حضور 
در  ولی فقیه  نماينده  علیدادی سلیمانی 
استان و امام جمعه کرمان در سالن شهید 

داشت:  اظهار  شد  برگزار  استانداری  مرتضوی 
مصوبات هر جلسه بايد تا جلسه بعد دقیقا اجرايی 
عدم  منطقی  دلیل  نیست  اجرا  قابل  اگر  و  شود 

اجرای آن گزارش شود.
نمی شود در هر جلسه مصوبات  اينکه  بیان  با  وی 
اصال  مسئله  اين  و  کنیم  موکول  بعد  جلسه  به  را 
مدارس  از  زيادی  تعداد  افزود:  نیست  قبول  قابل 
استان به ويژه در جنوب سرويس بهداشتی و حصار 

ندارند.
استاندار کرمان با تاکید بر اينکه رفع اين مشکالت 
بودجه  آن  برای  و  پیگیری  آينده  سال  برای  بايد 
قرار داده شود تا تمام مدارس به امکانات بهداشتی 
تعدادی  گفت:  شوند  مجهز  بهداشتی  سرويس  و 
از مدارس سرويس بهداشتی آنها نیاز به بازسازی 

دارد تا بهداشتی شود.
بسیار  دانش آموزان  سالمت  اينکه  ابراز  با  وی 

مورد تاکید است و سازمان برنامه و بودجه استان 
اختصاص  را  کار  اين  برای  مناسب  اعتبار  بايد 
بودجه موظف است  برنامه و  افزود: سازمان  دهد 
برای جلسه آينده شورای آموزش و پرورش آمار 
دقیقی از نیازمندی مدارس استان نسبت به سرويس 
بهداشتی ارائه کرده و يا آمار ارائه شده از طرف 
کند  قبول  و  راستی آزمايی  را  پرورش  و  آموزش 
که اعتبار اختصاص داده شود و هیچ عذری قابل 

قبول نیست.
فدائی با اشاره به اينکه نیاز به حصار مدارس استان 
بايد  بعد  جلسه  در  گفت:  شود  بررسی  بايد  نیز 
مشخص شود که چند متر حصار بايد در مدارس 
احداث شده و تعداد مدارس فاقد حصار گزارش 

شود.
مدارس  بازگشايی  زمان  در  اينکه  بیان  با  وی 
شوينده  مواد  تهیه  به  نسبت  پرورش  و  آموزش 
تمهیدات  افزود:  کند  اقدام  کننده  ضدعفونی  و 

از  را  مدارس  بازگشايی  الزمبرای 
االن بايد فراهم کرد.

استاندار بر آموزش دانش آموزان از 
طريق فضای مجازی در اين شرايط 
نبايد  آموزش  گفت:  و  کرد  تاکید 
تعطیل شود و اين تعطیلی ها بايد در 
آينده جبران شود تا دانش آموزان از 

درس خود عقب نمانند.
وی با بیان اينکه چاره ای جز تعطیلی 
نداريم  را  کرونا  شرايط  در  مدارس 
شده  ايجاد  فرصت  از  بايد  افزود: 
دانش آموزان  وقت  تا  کرد  استفاده 
پر  آموزش  با  و  نرود  هدر  خانه  در 

شود.
همکاری  بايد  سیما  و  صدا  اينکه  عنوان  با  فدائی 
مناسب  آموزشی  برنامه های  و  کند  جدی 
اجازه  نبايد  گفت:  بدهد  ارائه  را  دانش آموزان 
بدهیم وقت خالی دانش آموزان باعث ضرر جامعه 
شود و بازبودن مدارس در تابستان نیز يک پیشنهاد 
است اما زود است که راجع بع آن تصمیم گیری 

شود.
پیشنهاد  کرمان  استان  خبرنگاران  جلسه  اين  در 
باز شدن مدارس در ايام تابستان سال آينده برای 
تاکید کردند  و  دادند  را  آموزشی  جبران کسری 
استفاده  امکان  استان  از دانش آموزان  عده زيادی 
وجود  عدم  به دلیل  الکترونیکی   آموزش  از 
زيرساختها را ندارند و آنهايی هم که دارند از آنجا 
که در فضای آموزش و وجود معلم باالی سر آنها 
قرار ندارند دچار بازماندگی از تحصیل می شوند.

 استاندار کرمان: 

مشکالت بهداشتی مدارس کرمان تا سال 
آینده باید برطرف شود

شروع  مجازی  فضای  در  پست  يک  از  چیز  همه 
شد.همان هايی که کنار گود نشسته اند و می گويند 
روزی  شبانه  ايثار  روی  را  چشمشان  کن  لنگش 
را  اتهام  انگشت  بار  اين  و  بستند  سالمت  مدافعان 
سمت کادر درمانی گرفتند و نوشتند بیمارستان ها از 
نگرانی مردم کاسبی راه انداخته اند و بابت آزمايش 
يک  پاستور  انستیتو  در  و  تومان  هزار   900 کرونا 
از آنها دريافت می شود.  میلیون و 200 هزار تومان 
در کذب بودن اين ادعا که شکی نداشتیم اما پاسخ 
مسئوالن اين دو مرکز درمانی و آزمايشگاهی آبی 

بر آتش شايعات شد.
درمان کرونا برای مبتاليان چقدر آب می خورد؟

از  پیش  کرونا  بیماری  شیوع  گیر  و  گرفت  در 
مسیح  بیمارستان  نام  اين  ديگر  درمانی  مرکز  هر 
چند  انتشار  افتاد.  ها  زبان  سر  بر  که  بود  دانشوری 
فايل صوتی از سوی شخصی که خودش را پزشک 
می کرد  معرفی  بیمارستان   اين  بدحال  بیماران 
هراسی تمام نشدنی به جان کاربران فضای مجازی 
انداخت. بعد از تهیه چند گزارش که نشان می داد 
در اين بیمارستان هم مثل ديگر بخش های درمانی 
اوضاع رسیدگی به بیماران تحت کنترل درآمده به 
تازگی ادعای ديگری در فضای مجازی  دوباره اين 
بیمارستان را در مظان اتهام قرار داده است. مراجعه 
کننده ای ادعا کرده برای آزمايش کرونا مبلغ 900 
هزار تومان از او دريافت شده است. ناديده گرفتن 
از اصول رسانه است  اندازه کذب  اين  تا  ادعاهايی 
انجام مراحل  پاسخ که  اين  به  برای رسیدن  تنها  اما 
چقدر  ها  بیمارستان  به  بدحال  مراجعان  آزمايش 
برای شان آب می خورد سرو سراغ از مسئوالن اين 
مرکز گرفتیم تا جوابی که می دهند خط پايانی برای 

پیشروی اين شايعات در فضای مجازی باشد.
مدير روابط عمومی بیمارستان مسیح دانشوری: اگر 
بیماری هزينه ای پرداخت کرده مدارک آن را منتشر 

کند
های  بوق  با  امینیان  خانم  دفتر  ثابت  تلفن  به  تماس 
را  همراهش  تلفن  شماره  می شود.  قطع  ممتدی 
می گیريم. به نظر می رسد حتا کادر اداری بیمارستان 
هم در اين روزها استراحت ندارند. امینیان سر صبر و 
حوصله به حرف های مان گوش می دهد. به ادعاها 
می خندند و دريافت هر هزينه ای از بیماران مراجعه 
اصال  می کند:»من  تکذيب  را  بیمارستان  به  کننده 
من  هم   و  شما  بدهم.هم  پاسخ  سوال  اين  به  نبايد 
می دانیم در تمام مراکز درمانی تمام خدمات برای 
است.«  رايگان  مبتال  و  مشکوک  کنندگان  مراجعه 
مطرح  با  که  نیست  انصاف  اين  می گويد  امینیان 
کردن اين شايعات بی اساس اذهان عمومی را بیش 
ابتدای  کنیم:»از  بیماری  اين  تبعات  نگران  اين  از 
شیوع اين بیماری بیمارستان مسیح دانشوری در خط 
مقدم رسیدگی به بیماران بدحال و همچنین مواردی 
که مشکوک به کرونا هستند قرار گرفته است. بارها 
بیماران  به  رسیدگی  مراحل  تمام  که  اين  درباره 

است  رايگان  کرونا  به  مبتال 
های  رسانه  و  ملی  رسانه  از 
اطالعاتی  بهداشت  وزارت 
قرار  شهروندان  اختیار  در 
گرفته است و ما هم مثل هر 
بیمارستان ديگری موظف به 

رعايت اين اصول هستیم.«
عمومی  روابط  مدير 
دانشوری  مسیح  بیمارستان 
صدر  سعه  با  بايد  می گويد 
کذب  شايعات  اين  کنار  از 

اين  به  بهداشتی  نکات  جدی  بارعايت  و  بگذريم 
مسیح  بیمارستان  در  حال  به  دهیم:»تا  پايان  بحران 
يا  مبتال  کننده  مراجعه  بیمار  هیچ  از  دانشوری 
مشکوک به بیماری کرونا هزينه دريافت نشده است 
و اگر کسی در اين زمینه مدرک يا قبض پرداختی 
دارد لطفا آن را در همان فضای مجازی منتشر کند. 
ما  همکاران  همه  روزها  اين  که  است  اين  واقعیت 
در خط مقدم مبارزه با اين بیماری هستند و ما وقت 
و  نداريم  را  شايعات  اين  تک  تک  به  پاسخگويی 
مردم عزيزمان بدانند که ما خدمتگذاران آن ها شبانه 
روز برای سالمتی شان تالش می کنیم و از بیمارانی 
که پزشک برای آن ها دستور آزمايش میدهد  هیچ 

هزينه ای دريافت نمی شود.«
برای  کرونا  تست  بهداشت:  وزارت  سخنگوی 
مراجعه کنندگانی که کد رهگیری دريافت می کنند 

رايگان است
سخنگوی وزارت بهداشت دريافت هزينه از بیماران 
می کند  تکذيب  را  ها   بیماستان  در  کرونا  به  مبتال 
و  نشانه  که  کنندگانی  مراجعه  حساب  می گويد  و 
داللتی از بیماری کرونا نداشته باشد و صرفا به دلیل 
نگرانی اصرار به آزمايش داشته باشند از بیمارانی که 
پزشک عالئم آن ها را مشکوک به کرونا تشخیص 
می دهد جداست:»برخی از افرادی که به بیمارستان 
آنفوالنزا  بیماری  مانند  عالئمی  کنند  می  مراجعه 
ممکن  اما  می دهد  تشخیص  را  اين  پزشک  دارند. 
است بیمار همچنان نگران باشد و اصرار به آزمايش 
يقین  برای  يا حتا ممکن است پزشک  باشد،  داشته 
حاصل کردن دستور سی تی اسکن يا سی وی سی 
مراجعه  که  شود  اثبات  مراحل  اين  در  اگر  بدهد. 
گونه  هیچ  بیمار  آن  از  کروناست  به  مبتال  کننده 
درمان  و  آزمايش  مختلف  مراحل  برای  ای  هزينه 

دريافت نخواهد شد.«
کیانوش جهانپور با اشاره به اين که بیماران مبتال کد 
تا  می دهد:»صفر  ادامه  می کنند،  دريافت  رهگیری 
صد هزينه های بیمارانی که مبتال به کرونا هستند را 
دولت تقبل کرده و از اين عزيزان در بیمارستان ها 

هیچ هزينه ای دريافت نمی شود.« 
مراجعه  اصال  پاستور:  انستیتو  عمومی  روابط  مدير 

کننده ای نداريم که هزينه ای از آن دريافت شود
انستیتو  در  ابتدا  ويروس  کرونا  تشخیص  کارگروه 

مرکز  اين  خوشنام  متخصصان  شد.  تشکیل  پاستور 
تهران  دانشگاه  آزمايشگاه  همراهی  با  سرعت  به 
توانستند در مدت بسیار کمی امکانات تشخیصی در 
اختیار 30 آزمايشگاه در سرتاسر کشور قرار دهند. 
مرکز  اين  عمومی  روابط  مسئول  مصطفوی  دکتر 
مجازی  فضای  کاربران  از  مثل خیلی  آزمايشگاهی 
شايعه دريافت هزينه يک میلیون و 200 هزار تومانی 
برای پاسخ آزمايش بیماران مبتال به کرونا را شنیده 
و در اين باره می گويد:»ما از کاربران فضای مجازی 
می خواهیم که به سرعت اين شايعات را باور نکنند 
و از همه آن ها پیش از هر چیز انتظار حمايت  در 

اين شرايط را داريم.«
انستیتو  عمومی  روابط  مديرکل  مصطفوی، 
عدم  درباره  شفاف  و  روشن  پاسخ  يک  پاستور 
اين  »در  دارد:  پاستور  انستیتو  در  هزينه  دريافت 
تشکیل  ويروس  کرونا  تشخیص  کارگروه  مرکز 
همراه  به  آموزش  سازی  استاندارد  با  است.  شده 
 30 شديم  موفق  تهران  دانشگاه  آزمايشگاه 
آزمايشگاه در سراسر کشور را وارد شبکه تشخیص 
کوويد 19 کنیم. واقعیت اين است که در اين مراکز 
هیچ مراجعه کننده ای وجود ندارد که از آن هزينه 

ای دريافت شود.«
می گويد  پاستور  انستیتو  عمومی  روابط  مدير 
مرجع  های  بیمارستان  از  آزمايشگاهی  نمونه های 
هزينه  »دريافت  شوند:  می  داده  انتقال  مرکز  اين  به 
از بیماران مبتال به کرونا را تکذيب می کنیم. هیچ 
هر  يا  پاستور  انستیتو  به  گیری  نمونه  برای  بیماری 
مرکز آزمايشگاهی تشخیص کرونا ويروس مراجعه 
های مشخصی  بیمارستان  از  ها  نمونه  اين  نمی کند. 
ها  نمونه  اين  بر روی  اينجا  و  ما می رسد  به دست 
مراحل تشخیصی انجام می شود. اين پزشک است 
که با توجه به عالئم تشخیص می دهد چه مراجعه 
کننده ای نیاز به دادن آزمايش دارد. ما با اين افراد 
آزمايشگاهی  نمونه های  صرفا  و  نیستیم  تماس  در 
آن ها در اين مرکز بررسی می شود و پاسخ آن را 
است  کنیم. ممکن  ارسال می  مربوطه  بیمارستان  به 
برخی از افراد اقدام به راه اندازی مراکز خصوصی 
برای آزمايش های اينچنینی کرده باشند. الزم است 
که در اين جا اعالم کنیم که اين مراکز مورد تايید 
تنها 30 آزمايشگاه منتخب  نیستند و  پاستور  انستیتو 
در سرتاسر کشور شبکه تشخیص کرونا ويروس را 

تشکیل می دهند.«

درمان کرونا برای مبتالیان چقدر آب می خورد؟
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تعرفه عوارض و بهای خدمات مالک عمل دهیاری جاروب بخش خبر شهرستان بافت موضوع تبصره 1 ماده 5۰ قانون مالیات بر ارزش 
افزوده  تاریخ اجرا : از ۰1/۰1/ 9913 

کمیسیون   1387  /02/17 مصوب  افزوده  ارزش  بر  مالیات  قانون   ۵0 ماده   1 تبصره  اجرای  در 
توسط  عوارض  وصول  و  وضع  نحوه  اجرايی  نامه  آئین   ( اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی 
شوراهای  انتخابات  و  وظايف   ، تشکیالت  قانون  موضوع  بخش(   ، شهر  اسالمی  شوراهای 
هیات محترم  ( مصوب 1378/7/7  انتخاب شهرداران )مصوب 137۵/03/01  و  اسالمی کشور 
وزيران ، دستورالعمل ايجاد يکنواختی در نظام عوارض شورای اسالمی بخش و شیوه محاسبه 
تعرفه   ، محترم کشور  وزير  مورخ 1383/10/29   113424/1/3 ابالغیه  موضوع  محلی  عوارض 
عوارض محلی مالک عمل در روستای جاروب تابعه ی بخش خبر از شهرستان بافت در مورخ 
9813/10/2 به شرح زير مورد تصويب اعضای شورای اسالمی روستا و بخش قرار گرفت .                        
توسط  عوارض  وصول  و  وضع  نحوه  اجرايی  نامه  آئین   4 ماده  براساس  عوارض  اين  وصول 
شوراهای اسالمی شهر ، بخش بر عهده دهیاری خواهد بود .                                                                                                                                    
دهیاری با توجه به ماده 36 آئین نامه اجرايی تشکیالت ، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای 
اسالمی روستا و نحوه انتخاب دهیار مصوب 1378/1/11 موظف است عوارض دريافتی را بر 
طبق برنامه هايی که قباًل به صورت بودجه ساالنه در قالب طرحهای عمرانی و يا مصارف جاری 

به تصويب شورای اسالمی روستا می رساند با رعايت قوانین و مقررات مربوطه هزينه نمايد .
ماده 1- تعاريف :

تعاريف برخی از واژه ها يا عبارات به کاربرد شده در اين تعرفه به شرح ذيل می باشد : 
يا خانواده  افراد و  : عبارت است از کلیه ساختمانهايی که برای سکونت  1-1-واحد مسکونی 
ساخته می شوند و شامل حداقل يک اتاق ، يک آشپزخانه و سرويس های الزم می باشند .                                                                                             
پیشه  و  کسب  استفاده  منظور  به  که  ساختمانهايی  کلیه  از  است  عبارت   : تجاری  1-2-واحد 
وتجارت احداث گرديده و از آنها به منظور کسب و پیشه و تجارت استفاده میگردد ، موسسات 
دولتی و نهادهای انقالب اسالمی که با اصول بازرگانی اداره می شوند و مشمول پرداخت مالیات 

هستند نیز واحد تجاری محسوب میشود.                                                                             
1-3-واحدهای صنعتی : عبارت است از کلیه ساختمانهايی که پس از اخذ موافقت اصولی و 
پروانه تاسیس از مراجع ذيربط فعالیت خود را آغاز می کنند .                                                                                                                        
1-4-واحدهای کشاورزي : عبارت است از کلیه ساختمانهايی که به منظور تولید محصوالت 
کشاورزی و دامی احداث می شوند )دامداری سنتی ، پرورش ماهی های سرد آبی ، پرورش 

ماهی های گرم آبی ، گلخانه ، شالی کوبی ، انبار محصوالت کشاورزی ، سرايداری باغات(
1-۵-واحدهای اداری : شامل کلیه ساختمانهای دولتی و نهادهای اداری می باشند واحدهای که 
از شمول بندهای 1-1 تا 1-4 خارج باشند در اين دسته قرار می گیرند .                                                                                                          
1-6-تاسیسات روشنايی : عبارت است از کلیه ساختمانهايی که در کاربری تاسیسات جهت رفاه 
عموم روستايیان احداث میگردد )مانند تاسیسات آب ، پست ترانسفورماتور برق ، پست برق ، 

تاسیسات گاز و نظاير آنها(                                                   
1-7-اماکن فرهنگی : عبارت است از کلیه ساختمانهايی مانند موزه ، کتابخانه ، سالن اجتماعات 
، نمايشگاه فرهنگی و هنری ، سالن سینما و نظاير آنها که در کاربری مربوطه احداث و مورد 

بهره برداری قرار میگیرد .                                                  
1-8-پارکینگ-تجاری : به کاربری اطالق می شود که حداقل ۵0 درصد مساحت کل ساختمان 
به عنوان پارکینگ و مابقی به صورت تجاری مورد بهره برداری قرار می گیرد .                                                                                                   
1-9-تفکیک عرصه : به قطعه بندی ملک بزرگ )دارای سند ثبتی( به قطعات کوچک تر طبق 
ضوابط طرح هادی روستايی و با رعايت حدنصاب ها و اخذ مجوز ، تفکیک اطالق می شود ، 
تقسیم يک ملک به دو يا چند قطعه بر اثر عبور خیابان ، عبور لوله های آب رسانی ، گاز رسانی 
و دکل های برق از نظر اين تعرفه ، تفکیک تلقی نمیشود . تفکیک زمین به قطعات کوچکتر 
ازحدنصاب تفکیکی مجاز نیست .                                                                                                                    

تبصره :مالکینی که قصد تفکیک امالک خود را دارند موظفند قبل از تفکیک بمنظور رعايت 
معابر و ضوابط حدنصاب نقشه های تفکیکی تائیديه مرجع صدور پروانه دريافت نمايند .                                                                                             
1-10-مازاد برتراکم : عبارت است از تراکمی که اضافه بر تراکم پايه مندرج در طرح هادی 
روستايی يا ضوابط فنی ، تعیین و مورد استفاده قرار می گیرد .                                                                                                             
1-11-حصارکشی )ديوارگذاری( در اين تعرفه عبارت است از ايجاد حصار با بلوک سیمانی 
، آجر ، پايه بتونی دارای فونداسیون و سیم خاردار ، پايه آهنی دارای فونداسیون وسیم خاردار 
، پايه بتنی دارای فونداسیون و فنس فلزی و يا پايه آهنی دارای فونداسیون و فنس فلزی (( دور 
زمین به نحوی که قابل جابجايی نبوده و حريم معابر ، حريم انهار و رودخانه ها ، حريم خطوط 
لوله گاز ، حريم شبکه آب ، حريم خطوط انتقال برق و ساير حرايم مربوطه را طبق طرح هادی 

روستايی رعايت کرده باشند .   
1-12-تعمیرات : تعمیرات بدون دخل و تصرف در اسکلت ، ديوار و سقف شامل : نماسازی 
، سفیدکاری ، پالستر ، موزائیک فرش ، تعويض درب در واحدهای تجاری و مسکونی و .... 

میباشد . 

1-13-ارزش معامالتی )که در اين دفترچه p ارزش عرصه و p1  ارزش ساختمان و تاسیسات 
( آخرين ارزش معامالتی امالک اعم از تجاری و مسکونی و ..... موضوع ماده 64 قانون مالیات 
های مستقیم مصوب اسفند 1366 مجلس شورای اسالمی که به طور اختصار ارزش معامالتی نیز 
گفته می شود مالک عمل دهیاريها در محاسبه عوارض صدور پروانه ، و ساير عوارضها براساس 
فرمول تعريف شده در دفترچه عوارض مصوب خواهد بود . )در ضمن ارزش معامالتی در ساير 

موارد براساس تبصره 2 بند ج ماده 64 قانون فوق محاسبه می گردد( . 
1-14-مقدار ضريب عوارض )B  ( در کل مفاد دستورالعمل با توجه به شرايط اقتصادی منطقه 
و همچنین رعايت آئین نامه اجرايی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسالمی شهر ، 
بخش و شهرک موضوع قانون تشکیالت ، وظايف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور مصوب 

سال 137۵ تعیین میگردد. 
مورد  :قیمت   ) است  امده    N با حرف  دفترچه  اين  در  )که  محل  يا عرف  روز  1-1۵-قیمت 
استنادی که توسط کارشناس رسمی دادگستری  ارزيابی ومحاسبه شده و مالک عمل دهیاريها 
در محاسبه عوارض تفکیک و تغییر کاربری اراضی مي باشد و هزينه کارشناسی آن بر عهده 

مالک است .

ماده 2– عوارض حصارکشی )ديوارگذاری( برای امالک فاقد مستحدثات : 
عوارض حصارکشی محوطه برای امالکی که هیچگونه منع قانونی برای حصارکشی نداشته و 
حريم معابر را طبق طرح هادی روستايی رعايت کرده باشند و يا تخلف ديوارکشی آنها توسط 

مراجع ذيصالح تثبیت و ابقا شده باشد ، طبق رابطه زير محاسبه می شود :
                                                                                                                                               A=B*L*P

 
A : مقدار عوارض )ريال( 

B : ضريب عوارض )ريال( 
L : طول حصار )متر( 

P : ارزش معامالتی عرصه )ريال( 

ماده 3– عوارض سطح روستا : 
عوارض سالیانه کلیه اراضی ، ساختمان ها و مستحدثات واقع در محدوده روستا طبق رابطه زير 

محاسبه می شود :  
A=[)p*s(+)p1*M(]*B                                                                                                                                 

A : مقدار عوارض )ريال( 
P : ارزش معامالتی عرصه )ريال( 

S : مساحت عرصه )مترمربع( 
P1 : ارزش معامالتی اعیانی )ريال( 

M :مساحت اعیانی )مترمربع( 
B : ضريب عوارض

ارزش  متفاوت  های  قیمت  دارای  امالک  فرعی  و  اصلی  های  اينکه جبهه  به  توجه  با   : تبصره 
معامالتی عرصه می باشند ، لذا امالکی که دارای ارزش های متفاوت در وجوه مختلف هستند 

برای محاسبه عوارض میانگین ارقام در نظر گرفته می شود .

ماده 4– عوارض تفکیک عرصه :
عوارض تفکیک عرصه های واقع در محدوده روستا که هنگام انجام مراحل قانونی تفکیک می شوند 

طبق رابطه زير محاسبه می شود : 
A = N*s*B

A : مقدار عوارض )ريال( 
N :قیمت روز يا عرف محل عرصه )ريال( 

S : مساحت مفید عرصه تفکیک شده پس از کسر معابر ايجاد شده و انواع حرايم )مترمربع( 
B : ضريب عوارض

تبصره 1 : براي کاربري هاي غیر مسکوني درصد حق تفکیک براي کلیه متراژها ثابت مي باشد .
تبصره 2 : بنا به صرفه و صالح دهیاري ، دهیاري مي تواند به ازاي عوارض موضوع اين ماده ، زمین )از 

قطعات تفکیکي ( اخذ نمايد . 

ماده ۵– عوارض ورود )الحاق( امالک به محدوده روستا : 
به کلیه اراضی ای که در خارج از محدوده روستا با گسترش و پس از طی مراحل قانونی وارد محدوده 

می شوند فقط برای يک بار عوارضی طبق رابطه زير تعلق میگیرد : 
   A = p * s * B

)ضريب عوارض (*)مساحت عرصه(*)ارزش معامالتی عرصه( = مقدار عوارض
A: مقدار عوارض )ريال(   
P : ارزش معامالتی عرصه 

S: مساحت عرصه وارد شده به داخل محدوده )مترمربع( 
B : ضريب عوارض )ريال( 

ماده 6– عوارض احداث بنا )اعیانی( : 
مسکونی:

عوارض احداث قسمت های مختلف ساختمان های مسکونی طبق رابطه زير محاسبه می شود : 
   A = p * M * B

A: مقدار عوارض )ريال(
P : ارزش معامالتی عرصه )ريال( 

M : مساحت اعیانی ها شامل مجموع تمام قسمت های اختصاصی و مشاعات )مترمربع( 
B : ضريب عوارض

تبصره 1 : برای احداث باغ ويال )خانه باغ( 20 درصد به هريک از ضرايب فوق اضافه میگردد.
تبصره 2 : برای تفکیک واحدهای مسکونی ، عوارض مربوطه بايستی محاسبه و دريافت گردد . 

1-9 –پروانه ساختمانی برای دو سال بدون اخذ عوارض صدور پروانه جديد تمديد و در صورت نیاز 
به تمديد بیش از دو سال بايد عوارض مربوطه به روز محاسبه و مابه التفاوت عوارض دريافتی اخذ و به 

حساب دهیاری واريز گردد.
2-9 – اتمام ساختمان عبارت است از تمام شدن عملیات اجرايی ساختمان به همراه صدور پايان کار                                  
3-9- ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضائی توقیف شده باشند مشمول اين ماده نخواهد بود                                            
مهلت  انقضای  از  بعد  متقاضی  درخواست  که  صورتی  در  ساختمان  های  پروانه  اعتبار  تمديد   -9-4
اموری در ساختمان که مستلزم  انجام  يا  و  ادامه ساخت و ساز  برای  باشد  پروانه ساختمان  مندرج در 
با عوارض مورد  التفاوت عوارض روز درخواست  تمديد پروانه ساختمان باشد مشمول پرداخت مابه 

وصول زمان صدور پروانه يا آخرين تمديد خواهد بود .                                            

ماده 7 : پذيره )ساخت( اعیانات غیرمسکونی )انواع تجاری ، اداری ، عمومی ، صنعتی و کشاورزی ( : 
عوارض پذيره :حداکثر عوارض پذيره يک مترمربع از يک واحد تجاری ، اداری ، صنعتی که توسط 
دهیاری محاسبه و از متقاضیان احداث بنا در محدوده و در حريم روستا وصول میگردد به شرح جدول 

زير می باشد : 

P قیمت منطقه ای مالکعمل دارايی تعیین میگردد و B  نیز ضريب عوارض می باشد . 
تبصره : برای افزايش واحدها و يا تغییر نحوه ساخت با توجه به پروانه ساخت اولیه بايد عوارض مجدداً 

محاسبه و مابه تفاوت آن پرداخت گردد . 
1-10- توضیحات و ضوابط :  

1-1-10- عوارض واحدهای صنعتی کاًل براساس قیمت منطقه ای بر جبهه )معبر( اصلی خواهد شد . 
2-1-10- در ساختمان های مختلط ، عوارض هر ساختمان به صورت جداگانه وفق مقررات و ضوابط 
محاسبه و دريافت خواهد شد.)منظور از ساختمان های مختلط ساختمان هايی است که شامل چند نوع 

اعیانی به طور همزمان باشد مانند تجاری و مسکونی(

ماده 8 : عوارض پیش آمادگی مشرف برمعابر عمومی: 
عوارض پیش آمدگی )ساختمان-بالکن-تراس( مشرف به معابر عمومی ساختمان های تجاری 
، صنعتی ، اداری و مسکونی که مطابق با ضوابط و مقررات طرح هادی ايجاد و احداث می 
شوند )عالوه بر محاسبه مساحت آن به عنوان زير بنا و اخذ عوارض مربوطه ( طبق رابطه زير 

محاسبه می شود : 
                                                                                                             A = P * M * B

( ضريب عوارض( *)مساحت پیش آمدگی مشرف به معابر عمومی( *)ارزش معامالتی اعیانی 
( = مقدار عوارض 

A : مقدار عوارض )ريال( 
P : ارزش معامالتی عرصه )ريال( 

M: مساحت پیش آمدگی مشرف به معابر عمومی )مترمربع( 
B : ضريب عوارض 

مشمول   ، شود  می  استفاده  سربندی  يا  سايبان  به صورت  که صرفاً  آخرين سقف   :  1 تبصره 
پرداخت عوارض نمیگردد . 

تبصره 2 : در روستاهايی که طرح هادی دارند رعايت ضوابط طرح هادی مالک عمل و بر 
تهیه  از مرجع  استعالم  ندارند  مبنای آن محاسبه خواهد شد و در روستاهايی که طرح هادی 

کننده طرح هادی ضروری است . 
ماده 9 : عوارض حق کارشناسي : 

به منظور ايجاد يکنواختی در نحوه وصول حق کارشناسی عرصه واعیان ) بازديدی که توسط 
دهیار يا کارکنان دهیاری صورت می گیرد. ( واقع در محدوده قانونی روستا برای يک نوبت با 

اعتبار يک ماهه  به شرح زير    اعالم می گردد : 
حق کارشناسی عرصه واعیان هرکدام از قرار هر متر مربع300ريال .

ماده 10 : عوارض تابلوهای تبلیغاتی)به غیر از تابلوهای معرفی( : 
1-17- عوارض ساالنه تابلوهای تبلیغاتی واقع در محدوده روستا طبق رابطه زير محاسبه می 

شود : 
                                                                                                                                A= P * L *B

A : مقدار عوارض ماهانه )ريال( 
P : ارزش معامالتی عرصه )ريال( 

L : مساحت تابلو 
B : ضريب عوارض 

ماده 11 : عوارض صدور موافقت نامه : 
مجوز راه اندازی و برپای انواع نمايشگاههای تجاری و ..... سیرک ، نمايش وتئاتر کنسرت و 

نظاير آن در مدت زمان معین : 
A = مساحت فضای اشغال شده * ضريب )برحسب ريال( * تعداد روزها

ماده 12 : عوارض قطع اشجار در محدوده روستا )در صورت وجود شرايط الزام آور(:
در جهت اجرای عملیات عمرانی و ساخت و ساز با مجوز از مبادی ذيربط بشرح زير : 

*قطع درخت نوع --- با محیط بن --- سانتیمتر در ازای هر اصله به مبلغ 600000 ريال 
ماده 13– عوارض انبار کاالی بازرگانی و تجاری اعم از محوطه باز و مسقف : 

1-21- )مساحت مفید انبار غیر مسقف ( * )60 درصد ارزش معامالتی( = مقدار عوارض 
2-21- )مساحت مفید انبار مسقف ( * )80 درصد ارزش معامالتی( = مقدار عوارض 

ماده 14– عوارض دستفروشان در بازارهای هفتگی يا روزانه : 
بر اساس سطح اشغال شده به ازای هر مترمربع مبلغ 30000 ريال در نظر گرفته شود . 

ماده 1۵- عوارض حق افتتاح کسب و پیشه: 
وجه مذکور برای يکبار جهت افتتاح کسب و پیشه و شروع فعالیت صنفی متقاضی عالوه بر 
عوارض سالیانه صنف مربوطه، توسط دهیار از مودی )متقاضی کسب( اخذ می گردد و میزان 

آن حداکثر 3 برابر عوارض سالیانه صنف مربوطه خواهد بود.
عوارض سالیانه + حق افتتاح )3 برابر عوارض سالیانه( = عوارض شروع فعالیت صنفی 

عوارض سالیانه × 3 = حق افتتاح 
ماده 16– عوارض کسب و پیشه : 

کلیه واحدهای در سطح روستا مکلفند عوارض سالیانه مکانی که در آن به کسب يا پیشه می 
پردازند برابر جدول زير به دهیاری پرداخت نمايند : 

تبصره : صنوف با توجه به موقعیتو فضای موجود و اينکه در معبر اصلی ويا فرعی قرار دارد 
کال به دو دسته درجه يک و دو تقسیم میگردند لذا صنوف درجه يک صد درصد عوارض 
تعیین شده زير و درجه دو 70درصد آنرا پرداخت خواهند نمود )مالک تعیین براصلی و فرعی 
براساس طرح هادی مصوب روستا و ساير موارد شامل روستاهای فاقد طرح و نیز موضوع درجه 

بندی صنوف در روستا بر مبنای صورتجلسه مشترک دهیاری و شورای مربوطه خواهد بود . 

ادامه در صفحه بعد

Bشرح

2ضريب

Bشرح

0.7ضريب

Bشرح

1.8ضريب

Bمتراژکاربری عرصه

مسکونی
)ده درصد (۵00 تا هزار متر مربع

)بیست درصد (از هزار متر مربع به باال

انواع کاربری تجاری شامل تجاری 
متمرکز ، تجاری – مسکونی ، پارکینگ 

– تجاری ، نوار تجاری

)بیست درصد (از ۵00 متر مربع به باال

)بیست درصد (صنعتی

انواع کاربری کشاورزی شامل دامداری ، مرغداری ، پرورش ماهی 
، گلخانه

)بیست درصد (

)بیست درصد (خدمات مکانیزاسیون و نظاير آنها

)بیست درصد (گردشگری

)بیست درصد (اداری
)بیست درصد (آموزشی

)بیست درصد (بهداشتی و درمانی
)بیست درصد (ورزشی

)بیست درصد (تاسیسات روستايی
)بیست درصد (فرهنگی و تاريخی
)بیست درصد (ساير کاربری ها

Bشرح

2طبقه همکف
1.۵طبقه اول

1.۵طبقه دوم و طبقات باالتر
1.3زيرزمین ، پیلوت ، نیم طبقه ، انباری ، تاسیسات جانبی

1.1ساير شرايط برای متراژهای باال

صنعتی و کشاورزیاداریتجاریطبقاترديف
B pB pB pهمکف1

B pB pB pزيرزمین2

B pB pB pاول3

B pB pB pدوم به باال4

Bشرح

0.8پیش آمدگی به صورت ساختمان

0.6پیش آمدگی به صورت تراس يا بالکن سه طرف بسته مسقف

0.4پیش آمدگی به صورت تراس يا بالکن دو طرف باز مسقف

0.4پیش آمدگی به صورت روباز ) بدون سقف (

عوارض يک شرحرديف
سال

800 هزار ريالخواربار – خشکبار – تره بار – لبنیات و نظاير آن1
700 هزار ريالانواع اغذيه – رستوران ها – قنادی ها – نانوايی ها و نظاير آن2
6۵0 هزار ريالفروشندگان لوازم خانگی و صنعتی و صنايع دستی و نظاير آن3
700 هزار ريالفروشندگان لوازم تحرير – آرايشی ، بهداشتی و نظاير آن4
600 هزار ريالفروشندگان پوشاک – قماش کیف و کفش و نظاير آن۵
600 هزار ريالخدمات عمومی – پزشکی و نظاير آن6
خدمات اتومبیل شامل تعمیرگاه ها و ...و همچنین خدمات حمل 7

و نقل شخصی و آژانس
7۵0 هزار ريال

6۵0 هزار ريالتعمیرکاران لوازم برقی – الکتريکی – صوت و تصوير و نظاير آن8
700 هزار ريالفروشندگان قطعات اتومبیل و موتورسیکلت و نظاير آن9

700 هزار ريالدرودگران – سازندگان مبل ، صندلی – صنايع فلزی و نظاير ان10
700 هزار ريالکلیه خدمات کشاورزی11
800 هزار ريالمصالح ساختمانی و ابزار آالت و نظاير آن12
1300 هزار ريالفروشندگان طال و جواهر و ساعت13

700 هزار ريالساير مشاغل14
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تبصره 1 : در سطر 1۵ منظور از ساير مشاغل کلیه کسب و پیشه هايی است که در اين فرم ديده 
میزان  تفکیک  به  بايد  و شورا  باشد  يکسان  آنها  مبلغ عوارض ساالنه  نبايد  الزاماً  و  است  نشده 

عوارض هر کدام را تعیین نمايد .
تبصره 2 : در راستای وصول عوارض به موقع صنفی متناسب با قوانین ارزش افزوده معادل دونیم 
درصد جريمه تاخیر در پرداخت به موقع عوارض اعمال می شود مهلت پرداخت عوارض صنفی 

تا پايان ارديبهشت ماه می باشد . 
ماده 17– عوارض از سطح اشغال شده توسط باسکول داران :  

عوارض جايگاه توزين باسکول ها به مبزان ---- ريال با توجه به نسبت سطح اشغال شده در 
سال تعیین می شود که باسکول داران مستقر در محدوده روستا موظف به پرداخت آن به دهیاری 

می باشند . 
بهای خدمات 

1-دستور العمل دريافت بهای خدمات پسمانده طی نامه شماره87112/1/3 مورخه 1386/07/09 
با امضای وزير محترم کشور ابالغ گرديده است .

2-خدمات ترمیم ناشی از حفاری دستگاهای اجرايی بر اساس سطح ونوع تخريب انجام شده با 
ضريب Bومنظور کردن هزينه های باالسری محاسبه گردد . )هرگونه حفاری بايد با کسب مجوز 

از مرجع مربوطه انجام شود.(
A = مساحت تخريب شده*ضريب بر حسب ريال با توجه به نوع تخريب + هزينه های باالسری

تبصره 1 : ضريب Bبرابر آخرين تعرفه اعالمی از سوی دفتر فنی استانداری. مي باشد .
تبصره 2 : در صورتیکه دستگاه حفار فضای حفاری شده را طبق استاندادهای فنی ترمیم و به 

حالت اولیه برگرداند نیاز به محاسبه فرمول و استفاده از روش فوق نمی باشد 
تبصره 3 : در صورتیکه دستگاه حفاردرترمیم حفاري نسبت به تعهد قرارداد يا مهلت اخذ شده 
مجوز حفاری تاخیر داشته باشد عالوه بر محاسبه فرمول فوق در ازای هرپنج روز تاخیر ۵ درصد 

به مبالغ فوق اضافه خواهد شد . 
تبصره 4 : در صورتیکه ترمیم تخريب انجام شده توسط حفار انجام نشود حفار موظف است 

هزينه های مربوطه را جهت ترمیم و بازسازی پرداخت نمايد . 
  3 - عوارض  خسارت اموال عمومی : هر گونه اقدام که منجر به  وارد شدن خسارت به اراضی 
کوجه ها ی عمومی ،میدان ها، پیاده روها ، خیابانها وبطور کلی معابر عمومی ،بستر رودخانه ها 
ونهرها ، مجاری فاضالب ، باغهای عمومی ، گورستانهای عمومی ، درختهای معابروساير اموالی 
که مورد استفاده عموم قرار می گیردو ملک عمومی محسوب گرديده ودر مالکیت دهیاری می 
باشد مشمول جريمه براساس نظريه کارشناس رسمي دادگستري بوده واز طريق مجاری قضايی 

توسط دهیاري وصول خواهدگرديد. 

4– عوارض صدور شناسنامه ساختمانی المثنی : صدور شناسنامه المثنی بعد از تائید مفقود شدن يا 
از بین رفتن آن در اثر حوادث غیرمترقبه از سوی مراجع ذی صالح و اخذ تعهد از مالک مبنی بر 
پذيرش کل مسولیت های حقوقی و يا انجام تغییرات و تمديد بیش از حد که تعويض شناسنامه 

را اجتناب ناپذير می نمايد با اخذ مبلغ 6۵0000 ريال مقدور می باشد . 
۵– بهای خدمات ورودی به روستاهای تفريحی ، گردشگری ۵0000 ريال به ازاء هر خودرو 

6– بهای خدمات پارکینگ عمومی متعلق به دهیاری به ازاء هر واحد خودرو 20000 ريال 
7– بهای خدمات آرامستان شامل غسالخانه و قبر به ازاء هر فرد 300000 ريال 

8– بهای خدمات حمام بهداشتی عمومی روستا ۵0000 ريال 
9– بهای خدمات کرايه ماشین آالت دهیاری --- ريال 

A = هزينه کرايه هر ساعت ماشین مورد نظر * ساعات کار
تبصره : هزينه کرايه هر ساعت ماشین مورد نظر ، مطابق آخرين بخشنامه دفتر امور روستايي و 

شوراها مي باشد .

11- عوارض اسکان افاغنه در روستا)شهرستان های مجاز اسکان افاغنه(

تبصره: شهرستانهايی که ممنوعیت اسکان افاغنه دارند قابل وصول نمی باشد.
توجه 1 : بهای خدمات ساير فعالیت هايی که توسط دهیاری انجام می شود و در اين دستورالعمل 
به آنها اشاره نشده است با توجه به مقتضیات جغرافیايی به پیشنهاد دهیار و تصويب شورای روستا 
قابل وصول می باشد . ضمناً براساس بند ۵ ماده 13 اساسنامه ، تشکیالت و سازمان دهیاری ها ، 

بهای خدمات با تصويب شورا و تائید بخشدار امکان پذير است . 

توجه 2 : دريافت هر نوع وجه توسط دهیار و کارکنان دهیاری از موديان و يا استفاده از وجه 
هزينه های  پرداخت  برای  يا  و  الحساب  عنوان حتی علی  به هر  از درآمدهای دهیاری  حاصل 
ضروری و فوری ممنوع است . وجوه عوارض و بهای خدمات توسط مودی بايد به حساب بانکی 

دهیاری واريز و قبض رسید مربوطه به امور مالی دهیاری تحويل شود . 
اين تعرفه مشتمل بر دوبخش عوارض با 21 ماده و بهای خدمات با 10 بخش به تصويب اعضای 
شورای اسالمی روستای جاروب بخش خبر رسیده و از ابتدای سال 99 و پس از انجام مراحل 
قانونی و اعالم عمومی ، قابل اجرا است و جايگزين کلیه مصوبات قبلی مرتبط با عوارض محلی 
می گردد در ضمن عالوه بر ارسال دفترچه فايل WORD و PDF آن نیز به استانداری ارسال 

گردد 

توضیحاتنرخ جديدنرخ سال98عنوان خدمات دهیاريرديف
هر خانوار بابت جمع آوري زباله 1

ماهیانه
2۵00030000

هر واحد تجاری بابت جمع آوري 2
زباله  ماهیانه

300003۵000

توضیحاتنرخ جديدنرخ سال9۵عنوان

عوارض اسکان 
افاغنه در روستا

..............................خانواده يک نفره
شهرستان بافت 

ممنوعیت اسکان 
افاغنه دارد.

..............................خانواده دو نفره
..............................خانواده سه نفره

..............................خانواده چهار نفره

آگهی تحدید حدود عمومی ثبت اسناد و امالک 
شهرستان بافت 

مورخه  ص   /98/11016/1920 شماره  عمومی  حدود  تحديد  آگهی  پیرو 
1398/9/3 و بنا به تجويز ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالک تحديد حدود 
قانونی امالک مشروحه ذيل واقعات در محدوده بخش 40، 42 کرمان حوزه 

ثبتی شهرستان بافت در تاريخ های مقرر ذيل به عمل خواهد آمد.
-قطعه يک بخش 40 کرمان 

11 فرعی از673-اصلی آقای مهدی ناجی فرزند احمد ششدانگ يک باب 
خانه واقع در بافت خیابان فردوسی شرقی کوچه 3۵ پالک 17 به مساحت 

260/80مترمربع.
مورخه:

2 فرعی از2408-اصلی آقای رامین زنداقطاعی فرزند علی اصغر ششدانگ 
يک باب خانه دانگ واقع در بافت خیابان امام)ره( کوچه ۵7 فرعی سمت 

راست پالک 12 به مساحت 290/43مترمربع.
مورخه:پنج شنبه99/2/4
قطعه ۵ بخش 40 کرمان

طرف  از  وکالت  به  سلطانی  مسعود  آقای  درخواست  حسب  288-اصلی 
محمدرضا عموئی احدی از ورثه گرامی عموئی کیسکانی به عنوان احدی 

از مالکین مشاعی ششدانگ مزرعه قنات گاو
مورخه:شنبه 99/2/6

و  امالک  صاحبان  به  امالک  و  اسناد  ثبت  قانون   14 ماده  موجب  به  لذا 
اعالم می گردد که  اين آگهی  به وسیله  الذکر  فوق  های  مجاوران پالک 
در روزهای مقرر در محل حضور به هم رسانند و چنانچه هر يک از مالکین 
ماده  مطابق  نباشند  حاضر  حدود  تحديد  درموقع  آنان  قانونی  مقام  قائم  يا 
1۵-قانون ثبت ملک آنها با حضور و حدود اظهار شده از طرف مجاورين 
تحديد و اعتراض مجاورين و صاحبان امالک و دارندگان احتمالی حقوق 
به  ارتفاقی وفق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظیم صورتمجلس تحديدی 
مدت30 روز پذيرفته و معترض بايد وفق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت ظرف 
ثبت محل ملک درخواست  اداره  به  اعتراض  تسلیم  تاريخ  از  يکماه  مدت 
خود را به مرجع ذيصالح قضائی تقديم نمايد. ضمنا حقوق ارتفاقی احتمالی 
به عمل  ثبت  قانون  نامه  آئین  ماده ۵6  به موجب  مذکوردر آگهی  امالک 
خواهد آمد درغیر اينصورت متقاضی ثبت يا نماينده قانونی وی می تواند 
به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواست را دريافت و به 
اداره ثبت تسلیم نمايد اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با 

رعايت مقررات ادامه می دهد.
تاريخ انتشار: چهارشنبه 1398/12/21

محمد محسن قزوينی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بافت)م الف 137(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بافت 

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي برابر راي شماره 13986031901300046۵ مورخ 1398/10/28هیأت 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بافت تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقای خانم صغری مداح چمنی فرزند مريد به شماره شناسنامه 29 صادره ازبافت در ششدانگ يک باب خانه به 
مساحت ۵۵8/30 مترمربع قسمتی از پالک 409 فرعی از 21-اصلی قطعه دو بخش 40 کرمان واقع در بزنجان ابتدای خیابان باغ فتک اراضی 
باغ گدا خريداری از میزان مجهول و بالثبت محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب را دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهي مي 
شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولین آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت يکماه از تاريخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 

تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/12/1

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/12/21
محمدمحسن قزوينی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف127  (

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بافت 

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي برابر راي شماره 139860319013000134مورخ 1398/۵/۵هیأت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بافت تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقای فريدون مداحی فرزند محمد به شماره شناسنامه 77 صادره از بافت  در ششدانگ  گلخانه مشتمل بر ساختمان به 
مساحت 6087/0۵ مترمربع قسمتی از پالک 1844- اصلی قطعه يک بخش 40 کرمان واقع در بافت روستای احمدخانی خريداری از مالک 
رسمی  آقای مجید ابراهیمی مع الواسطه محرز گرديده است. لذا به اطالع عموم میرساند که در آگهی قبلی بخش ثبتی اشتباه ذکر گرديده 
است. لذا با توجه به اينکه از اشتباهات مؤثر است لذا به استناد ماده 13 آئین نامه در دو نوبت انتشار می يابد چنانچه اشخاصی نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت يکماه از تاريخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/12/۵

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/12/21
محمدمحسن قزوينی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف133(

آئین نامه و دستورالعمل مرخصی ها
مرخصی استحقاقی:

پیمانی موسسه سالی 30 روز حق مرخصی  و  1-کارمندان رسمی 
کاری با استفاده از حقوق و مزايای مربوط را دارند که از نخستین 
طبق  و  گیرد  می  تعلق  او  به  خدمت  مدت  نسبت  به  خدمت  ماه 

مقررات جزئا يا کاًل قابل استفاده می باشد.
قابل ذخیره شدن  از مرخصی کارمندان در هر سال  نیمی  حداکثر 

است
کارمند  تقاضای  ارائه  به  منوط  استحقاقی  مرخصی  از  2-استفاده 
هر  به  توانند  می  باشد.3-کارمندان  می  مربوطه  مسئول  موافقت  و 
مسئول  موافقت  از  پس  خود  استحقاقی  ذخیره،مرخصی  از  میزان 
موظف  4-موسسه  بعد(  به   1391 سال  نمايند.)از  استفاده  مربوطه 
مرخصی  از  کارمندان  استفاده  امکان  تا  نمايد  اتخاذ  ترتیبی  است 
تا  مناسب و حداکثر  استحقاق در زمان  میزان  به  استحقاقی سالیانه 
زمینه  اين  در  آنان  درخواست  با  و  گردد  فراهم  سال  همان  پايان 
موافقت نمايد.۵-تعطیالت رسمی بین مرخصی های استحقاقی جزء 
مرخصی محسوب نمی شوند ) از سال 1388 به بعد( 6- انصراف از 
مرخصی استحقاقی تحصیل شده با اعالم کارمند و موافقت مسئول 

واحد امکان پذير می باشد.
آئین نامه و دستورالعمل مرخصی ها

روز   30 2(سالی  ماده   3 معین)تبصره  قرارداد  مشمول  *کارمندان 
مرخصی خواهند داشت که در صورت عدم بازخريد نیمی از آن 

قابل ذخیره شدن می باشد)از سال 1391 به بعد(
قرارداد  تقاضای کارمندان مشمول  تواند در صورت  *موسسه می 
کار معین نسبت به بازخريد پانزده روز مرخصی ذخیره سالیانه در 

پايان هر سال اقدام نمايد.
معین  کار  قرارداد  مشموالن  کارمندان  مرخصی  ذخیره  *بازخريد 
بر اساس حقوق و مزايای مندرج در آخرين قرارداد منعقده تعیین 

می گردد.
کارمندان  استخدامی  وضعیت  تبديل  يا  استخدام  صورت  *در 
های  مرخصی  پیمانی  وضعیت  به  معین  کار  قرارداد  مشمول 

استحقاقی ذخیره شده کماکان قابل ذخیره خواهد بود.
*پرسنل مشمول تبصره 4 ماده 2 به عنوان مشاغل کارگری تلقی می 
گردند. اين افراد در هر سال با احتساب چهار روز جمعه سی روز 
مرخصی استحقاقی خواهند داشت که نه روز قابل ذخیره شدن می 
باشد.ساير روزهای تعطیل جزء ايام مرخصی محسوب نخواهد شد.

لحاظ  از  پیراپزشکان  و  پزشکان  خدمت  قانون  *مشمولین 
مرخصیهای استحقاقی،استعالجی همانند پرسنل رسمی می باشند.

آئین نامه و دستورالعمل مرخصی ها
مرخصی کمتر از يک روز

روز  يک  از  کمتر  مرخصی  از  توانند  می  موسسه  1-کارمندان 
حداکثر  کنند  استفاده  باشد  می  استحقاقی  مرخصی  از  جزئی  که 
است. روزانه  کاری  ساعت  نصف  میزان  به  ساعتی  مرخصی 

مرخصی  روز  يک  شده  ذکر  مدت  از  بیش  استفاده  صورت  در 
استحقاقی محاسبه می شود.

دوازده  از  ماده  اين  از مرخصی موضوع  استفاده  2-حداکثر مدت 
روز در يک سال تقويمی تجاوز نخواهد کرد.

3-حداقل مدت برای استفاده از مرخصی کمتر از يک روز، يک 
ساعت است

ولی پور-کارگزين مرکز بهداشت بافت 

آگهي حصروراثت
به شرح دادخواست شماره  ا... داراي شناسنامه 31202۵3332  نژاد فرزند حبیب  خانم زينب بحرينی 
شناسنامه  به  گنجعلی  فرزند  نژاد  میرزايی  علی  شادروان  داده  توضیح  مورخ98/12/17   980932
وي  الفوت  حین  منحصر  وراثت  و  شده  فوت  بافت  شهر  در   1398/12/8 تاريخ  در   31202۵1097

عبارتند از:
1-زينب بحرينی نژاد فرزند حبیب ا... به ش ملی 31202۵3332 متولد 1376 همسر متوفی.

2- گنجعلی میرزايی فرزند شعبان علی به ش ملی 3130329404 متولد1337 پدرمتوفی.
يا  اعتراض دارد  از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی  نوبت در يکي  مراتب يک  لذا 
شخص يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يک ماه از نشر آگهی به شورای حل 
اختالف تقديم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از اين 

موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
دفتر شورای حل اختالف شماره2 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
 980960 شماره  دادخواست  شرح  به   66 شناسنامه  داراي  سهراب  فرزند  نژاد  کورکی  مرصع  خانم 
تاريخ  در   1 شناسنامه  به  ا...  هیبت  فرزند  حیدری  زينب  شادروان  داده  توضیح  مورخ98/12/3 

1398/7/24 در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-داراب کورکی نژاد به ش ملی 30303۵6744 متولد 1348 فرزند متوفیه.
2- عالمه کورکی نژاد به ش ملی 31302371۵1 متولد 1343 فرزند متوفیه.

3- محمود کورکی نژاد به ش ملی 3130237161 متولد 1336 فرزند متوفیه.
4- مرصع کورکی نژاد به ش ملی 3130237186 متولد 1341 فرزند متوفیه.

۵- مهدی کورکی نژاد به ش ملی 3130237178 متولد 1338 فرزند متوفیه. 
يا  اعتراض دارد  از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی  نوبت در يکي  مراتب يک  لذا 
شخص يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يک ماه از نشر آگهی به شورای حل 
اختالف تقديم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از اين 

موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
طوبی اسفنديارپور-دفتر شورای حل اختالف شماره1 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
 980878 شماره  دادخواست  شرح  به   63 شناسنامه  داراي  سهراب  فرزند  نژاد  کروکی  عالمه  خانم 
در   198 شناسنامه  محمدجعفربه  فرزند  نژاد  سهراب کروکی  شادروان  داده  توضیح  مورخ98/12/11 

تاريخ 1360/8/19 در شهر- فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-مهدی کروکی نژاد به ش ش 6۵ متولد 1338 فرزند متوفی.

2- محمود کروکی نژاد به ش ش 64 متولد 1336 فرزند متوفی.
3- داراب کروکی نژاد به ش ش 23۵ متولد 1368 فرزند متوفی.

4- مرصع کروکی نژاد به ش ش 66 متولد 1341 فرزند متوفی.
۵- عالمه کروکی نژاد به ش ش 63 متولد 1343 فرزند متوفی. 

يا  اعتراض دارد  از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی  نوبت در يکي  مراتب يک  لذا 
شخص يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يک ماه از نشر آگهی به شورای حل 
اختالف تقديم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از اين 

موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
دفتر شورای حل اختالف شماره2 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
دادخواست شماره 980892  به شرح   2 شناسنامه  داراي  فرزند-  آبادی  شاه  نژاد  ناز حمزه  خانم گل 
مورخ98/12/7 توضیح داده شادروان عین ا... بابايی فرزند اسدا... به شناسنامه7۵ در تاريخ 1392/۵/26 

در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-میثم بابايی به ش ش ۵ متولد 1363 فرزند متوفی.

2- علی بابايی به ش ش 72 متولد 13۵7 فرزند متوفی.
3- محمدبابايی به ش ش 1 متولد 13۵9 فرزند متوفی.

4- سکینه بابايی به ش ش 11 متولد 1348 فرزند متوفی.
۵- عشرت بابايی به ش ش 236 متولد 13۵3 فرزند متوفی.

6- سعیده بابايی به ش ش 3120168032 متولد 1372 فرزند متوفی.
7- گل نازحمزه نژاد شاه آبادی به ش ش 12۵ متولد 1327 همسردائمی متوفی.

يا  اعتراض دارد  از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی  نوبت در يکي  مراتب يک  لذا 
شخص يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يک ماه از نشر آگهی به شورای حل 
اختالف تقديم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از اين 

موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
 دفتر شورای حل اختالف شماره2 شهرستان بافت

آگهي مزایده)نوبت دوم(
اجرائیه  مفاد  اجراي  راستاي  در  دارد  نظر  در  ارزوئیه  عمومي  دادگاه  حقوقی  احکام  اجراي 
اول  شعبه  از  910997342710033۵-16/6/91صادره  دادنامه   1۵/7/92-92104234271000069
فرزند  بدرلو  اجرايی 930383 که طی آن آقای محسن  پرونده  دادگاه عمومی حقوقی رفسنجان در 
و  امرا...  فرزند  شهرياری  اسدا..  آقای  حق   در  ريال  میلیون  ششصد  و  میلیارد  سه  پرداخت  به  علی 
نیم عشر اجرايی  در حق صندوق دولت جمهوری اسالمی ايران محکوم گرديده و از محکوم علیه 
سر  در  سنگ  تن  هر  قیمت  ک  تن   13000 تقريبی  مقدار  درصد  يک  تقريبی   عیار  با  مس  سنگ 
معدن 1000000ريال می باشد و در معدن گلستان واقع در روستای دهسرد واقع می باشد توسط خود 
در  دادگاه  محترم  نماينده  با حضور  مزايده  موجود  با وصف  لذا  است  گرديده  معرفی  علیه  محکوم 
مورخه چهارشنبه 1398/12/28 ساعت 12ظهر در محل اجرای احکام دادگاه ارزوئیه برگزارشخص 
افراد شرکت کننده در  برنده شناخته می شود ضمناً  يا اشخاصی که باالترين قیمت را پیشنهاد دهند 
مزايده بايستی ده درصد مبلغ پیشنهادي را فی المجلس در پاکت در بسته تحويل اجراي احکام دهند 
مزايده تجديد مي گردد.طالبین  نفع صندوق دولت ضبط و  به  مبلغ مذکور  انصراف  که در صورت 
در صورت تمايل مي توانند يک هفته قبل از موعد به دايره اجراي احکام مراجعه تا ترتیب بازديد از 

ملک مورد نظر داده شود.
محسن روانان- مدير اجراي احکام حقوقی دادگاه عمومی بخش ارزوئیه

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با 
تاکید بر در خانه ماندن مردم و عدم 
تعداد  گفت:  تجمعات  در  حضور 
به 40  مبتاليان کوويد 19 در کرمان 

نفر رسید.
امروز  ظهر  رشیدی نژاد  حمیدرضا 
در جمع خبرنگاران با اشاره به اينکه 
يک  جامعه  سطح  در  کرونا  شیوع 
بايد  رسانه ها  و  است  جدی  مسئله 
از  پیشگیری  برای  را  مردم  حساسیت 
اظهار  ببرند  باال  ويروس  اين  شیوع 
نتیجه  بدانند که  بايد  ما  داشت: مردم 
به  است  ممکن  اشتباه  تصمیم  يک 

يک فاجعه برای جامعه تبديل شود.
بیماری  روند  سیر  به  اشاره  با  وی 
گفت:  کرمان  در  گذشته  هفته  در 
مراجعه  روند  می شود  پیش بینی 
در  استان  درمانی  مراکز  به  بیماران 

هفته های آينده بیشتر شده 
هفته های  در  احتماال  و 
آينده با موجی از بیماران 
روبه رو  عالمت دار 

خواهیم شد.
علوم  دانشگاه  رئیس 
مورد  در  کرمان  پزشکی 
ابتال  آمار  جديدترين 
استان  در   19 کوويد  به 

امروز  تا  ديروز  ظهر  از  کرد:  عنوان 
نتايج آزمايشگاهی تعداد  و بر اساس 
مبتاليان کرونا ويروس در استان 4 نفر 
افزايش داشته و تعداد کل مبتاليان در 

استان به 40 نفر رسیده است.
شده  اعالم  آمار  کرد:  تاکید  وی 
گرفته  آزمايشات  نتیجه  به  مربوط 
شده از افردی است که به بیمارستان 
بیمارانی  مطمئنا  و  کردند  مراجعه 

بوده  خفیف  عالئم  دارای  که  داريم 
مراجعه  درمانی  مراکز  به  هنوز  و 

نکردند.
افرادی  اينکه  به  اشاره  با  رشیدی نژاد 
دارند  بیماری  از  خفیفی  عالئم  که 
افزود:  باشند  بیماری  ناقل  می توانند 
که  می شود  توصیه  دلیل  به همین 
افرادی که نشانه هايی از بیماری دارند 

در خانه بمانند.

کرمان  استان  امداد  کمیته  مديرکل 
ماسک  تولید  کارگاه  راه اندازی  از 
توسط کمیته امداد استان کرمان خبر 

داد.
يحیی صادقی، مدير کل کمیته امداد 
به  کرمان  استان  )ره(  خمینی  امام 
با  مبارزه  برای  نهاد  اين  فعالیت های 
گفت:  و  کرد  اشاره  کرونا  ويروس 
آموزش های  ارائه  بر  عالوه  نهاد  اين 
بهداشتی مجازی به مددجويان تحت 
حمايت برای مقابله با ويروس کرونا 
و پرداخت کمک هزينه سبد بهداشتی 

کارگاه  راه اندازی  به  اقدام  حمايت  تحت  خانوار های  به 
بین  در  آن  توزيع  و  اليه  سه  بهداشتی  ماسک های  تولید 
مددجويان تحت حمايت پرخطر و دارای بیماری زمینه ای 

و امدادگران استان می کند.
دانشگاه  بهداشتی  معاونت  هماهنگی  با  اينکه  بابیان  او 
نمونه  بهداشتی  اصول  کامل  رعايت  با  و  پزشکی  علوم 
اين  تأيید  مورد  نهاد  اين  مددجويان  توسط  تولیدی  کار 
اين  تولید  برای  اولیه  مواد  افزود:  گرفت  قرار  معاونت 

و  امداد  کمیته  توسط  ماسک ها 
و  موردنظر  استاندارد های  با  مطابق 
از پارچه های مطلوب تهیه و تحويل 

کارگاه شده است.
اين  همچنین  کرد:  تصريح  صادقی 
درمان  معاونت  نظارت  با  ماسک ها 
تهیه  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه 

می شوند.
استان کرمان  امداد  مديرکل کمیته 
تولید  برای  نهاد  اين  ظرفیت  از 
سه  ماسک  عدد  هزار   10 روزانه 
اليه خبر داد و اظهار کرد: هم اکنون 
ادارات کمیته امداد شهرستان های سیرجان، رفسنجان و بم 
کرده اند  آمادگی  اعالم  ماسک ها  نمونه  اين  تولید  برای 
اين  استريل  زمینه  فراهم شدن  از  اطمینان  در صورت  که 
موافقت  نیز  ادارات  اين  توسط  ماسک  تولید  با  ماسک ها 

خواهد شد.
زنان  از  نفر   40 توسط  ماسک  عدد  هزار  دو  روزانه 
سرپرست خانوار و دختران تحت حمايت اين نهاد در اين 

کارگاه تولید می شود.

ريیس اتاق اصناف کرمان گفت: طرح زمان بندی فعالیت 
اصناف چهارشنبه اجرايی می شود.

شیفت بندی اصناف کرمانبه گزارش خبرنگار گروه استان 
های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ، يوسف جعفری، 
استانی  ستاد  مصوبات  درباره  کرمان  اصناف  اتاق  ريیس 
مبارزه با ويروس کرونا درباره تعطیلی اصناف و بازار های 
کرمان گفت: در راستای مقابله با کرونا ويروس جلسه ای 
برای فعالیت اصناف برگزار شد که در اين جلسه تصمیم 
گرفته شد 12 اتحاديه ای که فعالیت آن ها ضروری است 
به طور کامل فعال باشند که شامل واحد های صنفی خوار 
میدان  نانوا،  بهداشتی،  لوازم  فروشی،  میوه  لبنیات،  بار،  و 

دار و ... است.
او با بیان اينکه در اين جلسه مقرر شد کلیه آرايشگاه های 
زنانه و تاالر ها کرمان تا اطالع ثانوی تعطیل شوند افزود: 
از  تعدادی  که  شده  تقسیم  گروه  دو  به  اتحاديه ها  بقیه 
آن ها در روز های زوج و تعدادی در روز های فرد فعالیت 

خواهند کرد.

از  اصناف  فعالیت  بندی  زمان  اينکه طرح  بیان  با  جعفری 
فردا اجرايی می شود، گفت: واحد های صنفی بايد از اين 
طرح تبعیت کنند و در غیر اين صورت توسط دادستانی با 
آن ها برخورد می شود ضمن آنکه طرح زمان بندی فعالیت 
با  بعدا  و  داشت  ادامه خواهد  ثانوی  اطالع  تا  نیز  اصناف 
بهداشت درباره آن تصمیم  و  پزشکی  دانشگاه علوم  نظر 

گیری خواهد شد.

دیابت چیست؟
ديابت با همان بیماری قند که متاسفانه بسیاری 
اختالل  نوع  يک  است  کرده  مبتال  خود  به  را 
متابولیک و سوخت و سازی در بدن است که به 
واسطه آن توانايی تولید انسولین در بدن از بین 
می رود يا برعکس مقاومت در برابر انسولین در 
تولیدی  انسولین  نتیجه  در  شود  می  ايجاد  بدن 
دهد. انجام  را  خود  نرمال  عملکرد  تواند  نمی 

عالمت شاخص آن میزان قند خون باالی 120 
میلی گرم در دسی لیتر در حالت ناشتا است و 
از ديگر نشانه های آن پرخوری و پرنوشی است 
در ديابت، سرعت و توانايی بدن در استفاده و 
سوخت و ساز کامل گلوکز کاهش می يابد به 
همین دلیل میزان قند خون افزايش يافته که به 
آن هايپرگلیسمی می گويند. با افزايش قند در 
دراز مدت در بدن وجود داشته باشد عوارض 
های  رگ  تخريب  يا  ديابت  میکروواسکوالر 
بسیار ريز در بدن ايجاد می شوند که می توانند 
و  چشم  کلیه،  همچون  بدن  مختلف  اعضای 

اعصاب و قلب را درگیر کنند. 
آشنايی با با انواع ديابت

ديابت دو نوع اصلی دارد که احتماال در مورد 
نوع يک و دو بودن اين بیماری چیزهايی شنیده 
بتا  سلولهای  تخريب  يک  نوع  ديابت  در  ايد. 
می  انسولین  تولید  نقص  به  منجر  پانکراس  در 
به  بدن  پیشرونده  مقاوت  دو  نوع  در  و  شود 
انسولین وجود دارد که در نهايت ممکن است 
نقص  و  پانکراس  بتای  های  سلول  تخريب  به 
کامل تولید انسولین منجر شود. در ديابت نوع 
نقش  ژنتیکی، چاقی و کم تحرکی  دو عوامل 

مهمی در ابتالی فرد دارند.
مطهره شکوه سلجوقی کلنیک ديابت بیمارستان 
خاتم االنبیا

 تعداد مبتالیان کروناویروس در کرمان به 4۰ نفر رسید

شیفت بندی اصناف کرمان

راه اندازی کارگاه تولید ماسک توسط کمیته امداد استان کرمان
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انم حکمت، شهره اش رو راستی 

رد تالش رفع نقص و کاستی
جلوه ای نو از هواخوااهن بافت

 حکمت آید هر کجا حق داشتی

ديگر  بار  قاسم  حاج  ديار  بسیجیان 
مقابله  راستای  در  و  آمدند  صحنه  به 
باشگاه های  از  يکی  کرونا  شیوع  با 
تولید  کارگاه  به  را  کرمان  ورزشی 

ماسک تبديل کردند.
اين روزها شیوع ويروس کرونا همه 
درگیر  خودش  با  نوعی  به  را  جامعه 
جامعه  در  بحران  اين  اما  است  کرده 
از  فداکاری،  از  زيبايی  جلوه های 
را  ايثار  و  نوع دوستی  خودگذشتگی، 
به همراه داشته است و مردم ديار حاج 

قاسم بار ديگر ثابت کردند که در هر شرايطی در 
تبديل  به فرصت  صحنه هستند و هر تهديدی را 

می کنند؛ فرصتی برای خدمت به هم نوع.
با  ماسک يکی از اقالم مورد اين روزهاست که 
کمبود شديد آن در جامعه روبه رو هستیم از اين 
باشگاه های  از  يکی  امروز  کرمانی  بسیجیان  رو 

تبديل  ماسک  تولید  کارگاه  به  را  شهر  ورزشی 
کردند.

سپاه  و  پاسداران  سپاه  فرمانده  دستور  به  توجه  با 
ثاراهلل استان کرمان کمک به مسئوالن استان برای 
بیماری کرونا در دستور کار  از شیوع  پیشگیری 

بسیج سازندگی قرار گرفت.

پزشکی  علوم  بیماری های  با  مبارزه  مديرگروه 
به  مبتال  بیمار  کنون  تا  اينکه  به  اشاره  با  کرمان 
گفت:  نداشتیم  کرمان  زندان های  در  کرونا 
راه اندازی  کرمان  در  کرونايی  بیماران  نقاهتگاه 

می شود.
مهدی شفیعی در نشست خبری با اصحاب رسانه 
کرمان  استان  و  کشور  امروز  اينکه  بیان  با  استان 
داشت:  اظهار  است  اپیدمی کروناويروس  درگیر 
از روز گذشته چهار مورد کرونايی جديد به آمار 

مبتاليان استان کرمان اضافه شده است.
نمونه های  از  بسیاری  حجم  اينکه  عنوان  با  وی 
بیماران مشکوک به کوويد 19 از روز گذشته به 
بود گفت: سعی می کنیم  ارسال شده  آزمايشگاه 

تمام نمونه ها مورد آزمايش قرار بگیرد و نمونه ای برای 
روز بعد نماند.

بیماری های علوم پزشکی کرمان  با  مبارزه  مديرگروه 
بر  آينده  هفته های  در  می کنیم  پیش بینی  اينکه  بیان  با 
استان  در  ويروس  شیوع  شاهد  بیشتر  شواهد  اساس 
باشیم افزود: از چهار مورد جديد ابتال به کرونا ويروس 
شصت  باالی  سنی  میانگین  با  آقا  مورد  سه  استان  در 

سال و يک مورد خانم است.
وی با اشاره به اينکه يک مورد از اين بیماران مربوط 
مابقی در  و  دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان  به حوزه 
کرمان هستند بیان کرد: يک مورد بد حال در ای سی 

يو داريم که حال او بهتر نشده است.
شفیعی با ابراز اينکه آمار فوتی ها بر اثر ابتال به  کرونا 
يک  فقط  و  نکرده  پیدا  افزايش  کرمان  در  ويروس 
فوت کرده  روزهای گذشته  در  است  مورد که خانم 
گفت: مواردی که از اين هفته در استان کرمان مبتال به 
کرونا شدند نشان می دهد که اپیدمی در استان استقرار 
پیدا کرده است و مانند هفته های گذشته اينگونه نیست 

که در اثر مسافرت يا مهمان پذيری مبتال شده باشند.
وی با تاکید بر لزوم فاصله گذاری اجتماعی و شستشوی 
دست ها به صورت مکرر افزود: بايد مراقبت کرد چرا 
و  است  گردش  در  استان  سطح  در  ويروس  قطعا  که 
از حضور  مردم  رو  اين  از  است  مکان  امن ترين  خانه 

غیرضروری در خارج از خانه جلوگیری کنند.
مديرگروه مبارزه با بیماری های علوم پزشکی کرمان با 
بیان اينکه اگر قرار است به دلیلی وارد ازدحام شويم 

از ماسک استفاده کنیم و بالفاصله در هنگام ورود به 
منزل دست ها را بشويیم گفت: بستری در بیمارستان ها 
در حال افزايش است و ما دنبال آن هستیم تا افراد مبتال 

زودتر شناسايی شوند.
بدن درد   کسالت،  احساس  اگر  اينکه  به  اشاره  با  وی 
سرفه، تب و خشکیدگی گلوی شديد داشتید از ساير 
نزديک  درمانی  مراکز  به  و  گرفته  فاصله  خانه  افراد 
تصريح  شويد  معمولی  معاينه  تا  کنید  مراجعه  منزل 
کرد: 80 درصد مبتاليان به کرونا عالئم خفیف دارند 

و بايد به شدت مراقبت کنند تا ناقل ويروس نباشند.
 190 سامانه  و  سالمت  سامانه  اينکه  بیان  با  شفیعی 
می توانند  مردم  و  است  مردم  به  پاسخگويی  آماده 
بیان کنند گفت: تاکنون  عالئم بیماری خود را تلفنی 
کرونا  به  ابتال  از  مثبتی  مورد  کرمان  استان  جنوب  از 
برای آزمايش  نمونه های زيادی  البته  نداشتیم  ويروس 

به مرکز استان ارسال شده است.
نیز  استان  قطعا ويروس در جنوب  اينکه  با عنوان  وی 
پزشکی  توصیه های  همچنان  بايد  مردم  و  دارد  وجود 
از  افزود:  کنند  مراقبت  و  گرفته  جدی  را  بهداشتی  و 
مورد  استان کرمان شش  در  آمار کرونايی ها  مجموع 
مربوط به حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، يک 
به  بم و 33 مورد مربوط  مورد دانشگاه علوم پزشکی 

حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان است.
بیماری های علوم پزشکی کرمان  با  مبارزه  مديرگروه 
با بیان اينکه در سطح شهر کرمان آدرس افراد مبتال به 
کرونا را داريم گفت: تقريبا از تمام نقاط شهر بیمارانی 
وجود دارد و حتی بیمار مبتال به کرونا از حاشیه شهر 

هم داشته ايم.
وی با اشاره به اينکه تا کنون بیمار مبتال به کرونا 
زندان ها  افزود:  نداشتیم  کرمان  زندان های  در 
اقدامات  می شوند،  ضدعفونی  و  گندزدايی 
مالقات ها  و  شده  تشديد  زندان ها  در  بهداشتی 
راستای  در  که  شده  محدود  و  ممنوع  زندان  در 

پیشگیری از شیوع کرونا در زندان است.
در  کرونا  به  مبتال  بیماران  سنی  میانگین  شفیعی 
استان را 6۵ سال عنوان کرد و افزود: از مجموع 
آقا  مورد   33 و  خانم  مورد  هفت  مبتالشدگان 
هستند که اکثر بیماران مبتال به کرونا ويروس در 
کرمان  اعظم)ص(  پیامبر  و  افضلی پور  بیمارستان 

بستری هستند.
وی با عنوان اينکه تمام بیمارستان های استان آمادگی 
پذيرش بیماران را دارند گفت: از مبتاليان به کرونا در 
استان يک مورد زرندی، يک مورد شهربابکی و يک 

نفر اهل ارزوئیه است
بیماری های علوم پزشکی کرمان  با  مبارزه  مديرگروه 
با بیان اينکه نقاهتگاه برای بیمارانی که از کرونا بهبود 
کرمان  هتل  افزود:  است  شده  گرفته  نظر  در  می يابند 
با دانشگاه علوم  اين کار اختصاص داده شده و  برای 

پزشکی قرارداد بسته است.
وی با بیان اينکه بسیج در اين هتل مستقر شده است تا 
امنیت و خدمات بیماران را پیگیری کند تا دوره درمان 
به دنبال  اما  داريم  کمبودهايی  گفت:  شود  کامل  آنها 
شود  تامین  استان  داخل  در  کمبودها  اين  هستیم  آن 
پیگیر  کرمان  در  کرونا  بیماری  کنترل  استانی  ستاد  و 

جدی است.
پرازدحام  و  مکان های شلوغ  اينکه  به  اشاره  با  شفیعی 
سطح شهر توسط شهرداری و بسیج با نظارت ناظرين 
بهداشتی گندزدايی و ضدعفونی می شوند عنوان کرد: 
تا روز گذشته شش مورد از بیماران بهبوديافته کوويد 

19 از بیمارستان های استان ترخیص شدند.
بیماران  از  نفر  پنج  امروز هم حدود  اينکه  بیان  با  وی 
مسافر  که  آنجا  از  گفت:  دارند  را  ترخیص  شرايط 
نقاهت  دوران  گذراندن  برای  جايی  و  هستند  کرمان 
راه اندازی  با  که  هستند  بیمارستان  در  هنوز  ندارند  را 

نقاهتگاه به اين مکان منتقل می شوند.

مهمانان  به  خدمات  ارائه  امکان  کرمان  استان 
گروه  خبرنگار  گزارش  نداردبه  را  نوروزی 
کرمان  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان 
در  کرمان  استاندار  مشاور  زاده"  تقی  "عباس   ،
 20 شنبه  روابط عمومی عصر سه  و  رسانه  امور 
اسفندماه در جمع خبرنگاران گفت: برای تولید 
ماسک سازمان صمت استان متولی اين موضوع 
زير  تولیدی  ماسک های  گرديده  مقرر  و  شده 
اختیار  در  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  نظر 
می گیرد  قرار  استانداری  اجتماعی  امور  دفتر 
صورت  به  می خواهند  که  افرادی  همچنین  و 
خانگی يا صنعتی، ماسک تولید کنند، می توانند 

به دفتر امور اجتماعی استانداری مراجعه و هماهنگی های 
الزم را انجام دهند.

او در خصوص نحوه تامین الکل مورد نیاز استان، گفت: 
طبق مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، 3 هزار لیتر الکل 
70 درصد در استان تولید خواهد شد و 3 هزار لیتر الکل 
کمبودی استان نیز مقرر شده است که سپاه ثاراهلل استان 
اين کمبود را با واردات از ساير نقاط کشور جبران کند 
که در جلسه فردا میزان تحقق اين مهم مورد بررسی قرار 

می گیرد.
عمومی  روابط  و  رسانه  امور  در  کرمان  استاندار  مشاور 
نیز  کرمان  استان  سطح  ادارت  گندزدايی  بحث  درباره 
ويروس  با  مقابله  استانی  ستاد  مصوبه  طبق  کرد:  عنوان 
نیز  روزانه  و  شوند  گندزدايی  مرتبا  بايد  ادارات  کرونا، 
ويروس  کرونا  با  مقابله  ستاد  به  اقدامات  اين  مقرر شده 
صورت  به  گندزدايی  اين  قطعا  و  شود  داده  گزارش 
کامل در برخی از ادارات انجام نمی شود که خوشبختانه 
می دهند که  ما  به  را  کارمندان گزارش عدم گندزدايی 
فورا بازرسان به اين موضوع ورود پیدا کرده و تذکر الزم 

را خواهند داد.
تعطیل  ثانوی  اطالع  تا  بايد  گیم نت ها  کرد:  اظهار  او 
و  بوده  تعطیل  مدارس  آنکه  دلیل  به  متاسفانه  اما  شوند، 
اين گیم نت ها  در  دانش آموزان  باعث حضور  امر  همین 
می شوند، برخی از اين مصوبه تخطی می کنند لذا به دنبال 
صدور دستور قضايی در خصوص برخورد با افراد خاطی 

هستیم که فردا اين موضوع قطعی خواهد شد.
حفظ  راستای  در  استان  اقدامات  به  اشاره  با  زاده  تقی 
کرمان  استان  کرد:  تاکید  کرمان،  استان  مردم  سالمت 

پذيرای مهمانان نوروزی نیست و امکان حضور مهمانان 
نوروزی در استان کرمان وجود ندارد همچنین مقرر شد 
ورود گردشگر به نقاط گردشگری استان کرمان ممنوع 
و اين ممنوعیت شامل بومی های استان کرمان نیز خواهد 

شد.
عمومی  روابط  و  رسانه  امور  در  کرمان  استاندار  مشاور 
استان  ادارات  ساعات  کاهش  طرح  برگشت  درباره 
کرمان نیز گفت: از 1۵ اسفندماه اختیارات از استانداران 
گرفته  ادارات  تعطیلی  يا  کار  ساعات  کاهش  زمینه  در 
شده و در اين راستا تنها ستاد ملی مقابله با ويروس کرونا 
ملی  به صورت  تصمیمات  و  کرد  خواهد  تصمیم گیری 

می باشد.
بر  مبنی  خبرنگاران  از  يکی  درخواست  به  پاسخ  در  او 
اعالم مشخصات بیماران مبتال به ويروس کرونا در استان 
می خواهیم  خبرنگاران  همه  از  کرد:  اظهار  نیز  کرمان 
حريم شخصی بیماران را حفظ کنند، زيرا ريز اطالعات 
اين  شیوع  عدم  يا  شیوع  به  کمکی  هیچ  مبتاليی  افراد 

ويروس نخواهد کرد.
تقی زاده در خصوص شیفت بندی اصناف عنوان کرد: 12 
شامل  می کنند،  تامین  را  مردم  مواد ضروری  که  صنف 
اما ۵6 صنف ديگر طبق مصوبه  اين طرح نخواهند شد، 
ستاد استانی مقابله با ويروس کرونا، شیفت بندی شده اند، 
منظوره ای  چند  و  زنجیره ای  بزرگ،  فروشگاه های  ولی 
کرده  بندی  شیفت  را  خود  مختلف  بخش های  بايد  نیز 
تعطیل  خانگی  لوازم  صنف  بايد  که  روزی  مثال  به طور 
هستند بخش لوازم خانگی اين فروشگاه ها نیز بايد تعطیل 

شوند.

توصیه به بیماران دیابتی برای مقابله با کرونا

گفت:  ريز  درون  غدد  تخصص  فوق  و  داخلی  متخصص 
اختالل سیستم ايمنی بدن عاملی برای در معرض خطر قرار 

دادن ديابتی ها در برابر کرونا است.
ديابتی ها چگونه با کرونا مقابله کنند؟محمد حسین گذشتی 
گفت:  ريز  درون  غدد  تخصص  فوق  و  داخلی  متخصص 
دارند  که  ايمونولوژی  اختالالت  به  توجه  با  ديابتی  افراد 
بیشتر مستعد بیمار شدن بخصوص نوع عالمت دار و شديد 
ويروس کرونا هستند؛ و اگر عوارض ديابت مثل فشار خون 
باال، مشکل قلبی و کلیوی، ديالیزی يا چاقی را داشته باشند 

اين افراد بیشتر در معرض خطر ابتال قرار می گیرند.
او افزود: در صورت ابتالی بیماران ديابتی به کرونا ويروس 
درمان مانند افراد ديگر است و در صورت شديد بودن نیاز 
به بستری دارند و در صورت وجود عالئم، سريعتر بايد به 

مراکز درمانی مراجعه کنند.
کوويد_19  ويروس  به  که  افرادی  داشت:  بیان  گذشتی 
)کرونا( آلوده شوند بین 1 تا 14 روز بعد اغلب 3 تا ۵ روز 
بصورت سرفه خشک،  اين عالئم  که  هستند  دچار عالئم 

بدن درد و خستگی و تب ظاهر می شوند.
او تصريح کرد: ممکن است آبريزش بینی هم داشته باشند 

در موارد شديد تنگی نفس هم پیدا می کنند.
خارج  خانه  از  کمتر  بايد  پیشگیری  برای  گفت:  گذشتی 
ديابت  بیماری  و  کنند  رعايت  را  بهداشتی  اصول  و  شوند 
ندارند  تفاوتی  مبتال شدن هیچ  و دو در ريسک  نوع يک 
پس مراقبت و رعايت بهداشت برای همه الزم و ضروری 

است.

کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
منظور  به  گفت:  کرمان  استان 
روند  در  ازاختالل  جلوگیری 
برای  گیاهی  محموله های  صادرات 
بانک  تهیه  و  دارکردن  شناسنامه 
صادراتی  مزارع  و  باغ ها  اطالعات 

استان کرمان اقدام شده است.
سازمان  رئیس  سعیدی  عباس 
کرمان  استان  کشاورزی  جهاد 
برخی  نباتات  حفظ  سازمان  گفت: 
کشورها، شرايط قرنطینه ای جديدی 

به  گیاهی  مختلف  محموله های  واردات  برای  را 
از  برخی  برای  و  کرده  وضع  خود  کشور های 
کشور،  بودن  عاری  درج  گیاهی  محصوالت 
تولید محموله گیاهی  مزرعه محل  يا  باغ  منطقه، 
صادراتی از عوامل خسارت زای مد نظر خود در 

گواهی بهداشت گیاهی را الزامی کرده اند.
قانون  اينکه مطابق  به  با توجه  از طرفی  افزود:  او 
 1389 مصوب  نباتات  حفظ  المللی  بین  عهدنامه 
بین  استاندارد های  و  اسالمی  شورای  مجلس 
گیاهی  بهداشت  گواهی  قانون،  اين  ذيل  المللی 
صادر  کشور  نباتات  حفظ  ملی  سازمان  توسط 
وارد  کشور  به  دادن  اطمینان  منظور  به  و  کننده 
مقررات  و  نمودن شرايط  لحاظ  از حیث  کننده، 
صادر  کننده،  وارد  کشور  گیاهی  بهداشت 

می شود.
کرمان  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
عهدنامه  عضو  کشور های  تمام  کرد:  تصريح 
شرايط  تمام  هستند  موظف  مذکور  المللی  بین 
کننده  وارد  کشور  توسط  شده  اعالم  قرنطینه ای 
)مقصد( را رعايت و درگواهی بهداشت گیاهی 

درج کنند.
تولیدکنندگان،  انجمن های  از  سعیدی 
گیاهی،  مختلف  محصوالت  صادرکنندگان 
استان  ذيربط  مراجع  ساير  و  بازرگانی  اتاق های 
کرمان خواست تمهیدات الزم در زمینه مشخص 
مختلف  گیاهی  محموله های  تولید  محل  شدن 
خللی  آينده،  سال  از  تا  گرفته  نظر  در  صادراتی 
وارد  کشورمان  گیاهی  محصوالت  صادرات  به 

نشود.

شانزده  از  بیش  گفت:  فارياب  قضايی  حوزه  سرپرست 
میلیون تومان اسکناس جعلی در اين شهرستان کشف و 

معدوم شد.
امیری سرپرست حوزه قضايی فارياب گفت: 168 قطعه 
اسکناس چک پول ۵0 هزارتومانی و 778 قطعه اسکناس 
تشريفات  از  وپس  کشف  جاعالن  از  هزارتومانی  ده 

قانونی معدوم شد.
بشدت  اقتصادی  اخالل  ومفسدان  جاعالن  با  افزود:  او 
خريد  هنگام  خواهم  می  مردم  از  و  شود  می  برخورد 

فروش مواظب افراد شیاد باشند.
را  اسکناس ها  نوع  اين  که  افرادی  داشت:  بیان  امیری 

تحمیل مردم می کنند شگرد های مختلفی دارند.
او تصريح کرد: افراد سودجو مبلغی را در دست داشته و 
در کنار خودپرداز ها وعابر بانک ايستاده وبه بعضی افراد 
ساده لوح می گويند اگر پول می خواهید دريافت کنید 
لطفا اين مبلغ را از من بگیريد وبرايم درعوض کارت به 
افراد داده  به  تقلبی را  نتیجه پول های  نمايید ودر  کارت 

واز حساب آن ها پول اصلی بحسابشان کارت به کارت 
میشود.

اين  افراد  اين  ترفند های  از  ديگر  يکی  گفت:  امیری 
را  تقلبی  باال اسکناس های  مبلغ  نقدی  است درمعامالت 

درالبالی پول های اصلی قرار می دهند
اين  موارد  مشاهده  درصورت  شهروندان خواست  از  او 

چنینی دراسرع وقت با پلیس تماس بعمل آورند.

تولید  و  تهیه  بزرگ  باند  انهدام  از  سیرجان  دادستان 
اين شهرستان خبر داد و گفت: در  الکلی در  مشروبات 
راستای  در  مجرمان  اين  برای  مجازات  اشد  گرفتن  نظر 

پیشگیری قضايی و جلوگیری از تکرار جرم است.
اشد مجازات در انتظار باند بزرگ تولید مشروبات الکلی 

در سیرجان
محسن نیک ورز اظهار داشت: بر اساس گزارش رسیده 
نیروی  فرماندهی  عمومی  امنیت  و  اطالعات  پلیس  از 
انتظامی در مورد باند بزرگ تهیه و تولید مشروبات الکلی 

در شهرستان سیرجان دستورات قضايی صادر شد.
و همچنین  به موقع  دستورات  با  افزود:  دادستان سیرجان 

لیتر   721 و  هزار   9 اطالعات،  پلیس  موقع  به   حضور 
مشروب الکلی دست ساز داخلی از اين باند کشف شد.

وی با اشاره به اينکه برخورد قاطع با اين دسته از مجرمان 
در دستور کار دستگاه قضايی قرار دارد، تاکید کرد: در 
راستای  در  مجرمان  اين  برای  مجازات  اشد  گرفتن  نظر 

پیشگیری قضايی و جلوگیری از تکرار جرم است.
نیک ورزضمن هشدار به تهیه و توزيع کنندگان مشروبات 
الکلی گفت: با اين افراد برخورد قاطع خواهد شد و در 
اين رابطه هم دو دستگاه خودرو توقیف و سه نفر دستگیر 

و روانه زندان شدند.

مشاور استاندار کرمان در امور رسانه و روابط عمومی گفت:  نقاهتگاه بیماران کرونایی در کرمان راه اندازی می شود

استان کرمان امکان ارائه خدمات به مهمانان نوروزی را ندارد

باشگاه ورزشی که کارگاه تولید ماسک شد

پیشگیری از اختالل در صادرات با شناسنامه دار شدن میوه ها 
در کرمان

اشد مجازات در انتظار باند بزرگ تولید مشروبات الکلی در سیرجان

کشف   اسکناس های جعلی درفاریاب


