
به گفته معاون طرح و توسعه آبفار استان، یکی از مشکالت اصلی آبفار در جنوب استان، مصرف 
غیرقانونی آب آشامیدنی برای آبیاری باغات است

کمبود ماسک، بزرگترین مشکل 
مقابله با کرونا در کرمان

 روند صعودی ابتالء در استان 
25 نفر مبتال به کرونا ویروس

سایه سیاه بحران آب 
بر سر استان

آیا در هفت شهرستان جنوبی 
هیچ مورد ابتالیی وجود ندارد؟!

استاندار خبر داد:

ورود گردشگران نوروزی 
به کرمان ممنوع شد
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 اســفند   17 شــنبه         697 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 

و2

کرونا هستم، ریزترین 
ُارگانیسم هستی

حسن اشرف گنجوئی
یادداشت مهمان

ایرنـا - کرونا هسـتم، ریزترین ارگانیسـم هسـتی که 
تنهـا بـا میکروسـکپ های قـوی قابل رویتـم، کوچک 
بودنـم در قیاس با انسـان ها با همه قـد و وزن، قدرت 
تفکـر و تغییـر و تحول هـر آنچه که به صـورت بنیادی 
در سراسـر گیتـی انجـام داده و می دهنـد، بـا هیـچ 

ترازویـی قابـل اندازه گیری نیسـت.
 انسـانی کـه کُره های سـماوی را یکی پـس از دیگری 
درنوردیـده  را  تعریـف کـرده، کهکشـان ها  و  کشـف 
و ابعـاد قـدرت و توانایـی خـود را بـه لحظـه، تغییـر و 
تکامـل می بخشـد بـر پایـه همیـن ادعاهـا جوامـع 
بشـری را دسـته بنـدی و بـا طـرح مسـائلی هر چند 
را طراحـی و تنظیـم  جزئـی ، زیربنـای جنگ هایـی 
می کنـد کـه در هنـگام احسـاس خطـر آن هـم بـرای 
جماعتـی خـاص، از بمـب اتـم گرفتـه تـا مدرن ترین 
و پیشـرفته ترین سـاح ها و ابزارهـای جنگـی دسـت 
بشـر، به صـورت 100 درصد به حالت آمـاده باش برای 

تخریـب و یـا نابـودی جوامع بشـری باشـند.
بـا همـه ریـز و ناچیـز بودنـم می توانـم بـه جـرات 
طـرح کنـم کـه اگر جـزء ناچیـزی از انرژی کـه صرف 
ابزارهـای  و  ادوات  سـاختن  جنگـی،  پروژه هـای 
گوناگـون، آموزش هـا بـرای اجرایـی کـردن جنـگ و 
جنـگ افروزی در جهان می شـد، بـه صلح و همکاری 
بـرای  برنامـه ریـزی و بـه کار گرفتـن هـر نـوزادی از 
وقتـی کـه  از مـادر متولـد می شـد در خـط کمـک بـه 
جهانـی عـاری از جنـگ و خونریـزی و صرفـًا صلـح، 

امـروزه شـاهد چـه نـوع جهانـی بودیـم.
وقتـی که بـه خوبی مـرور می کنم می بینم کـه زندگی 
جوامـع بشـری چـه می توانسـت باشـد و حـاال چـه 
شـده اسـت، ایـن درک من شـکوفا می شـود کـه مِن 
کرونـا واقعـًا همانـم کـه خـودم هـم می دانـم، یعنی 
ریزتریـن ارگانیسـم هسـتی و اینکـه امـروز جهـان 
هسـتی را طـوری تحت الشـعاع قـرار داده ام کـه بـا 
داشـتن همـه ادعاهای قـدرت و توان در مقابلم، سـر 

فـرود آورده اسـت.
تمامـی قوانیـن عـادی و تنظیـم شده شـان را در هـم 

ریختـه و محـور هـر تـوان  و قدرتـی شـده ام.
چـه شـده، چـه اتفاقـی افتـاده، انسـانی کـه مدعـی 
هسـتی و پیـش مـی روی تـا حاکـم هسـتی خـود را 
معرفـی کنـی، چگونـه در مقابلم درهم ریخته شـده و 

دسـت از پـا نمی شناسـی.
آنجا که سـیل، زندگی شهرنشینان و روستائیانی را که 
بـا تاش هـای شـبانه روزی بـه قدمت عمرشـان، یک 
شـبه تخریـب و تغییـر می دهند آیـا مِن کرونـا وجود 
دارم.دیـدگاه تـو  در مقابـل پیشـگیری و جلوگیری از 
بـروز چنین بحرانـی با همه ادعاهای علمی و توسـعه 

دانشـگاهی چه بوده اسـت...

کهنوججیرفت

هوا
 و 
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راه اندازی خط تولید محلول ضدعفونی در کرمان
بـا حضـور اسـتاندارکرمان ،خـط تولیـد محلـول ضـد 

عفونـی دسـت و سـطوح در کرمـان افتتـاح شـد.
 بنـا بـه اعـام روابـط عمومـی اسـتانداری کرمـان، با 
توجـه بـه انتشـار بیماری کرونـا و نیاز جامعـه به مواد 
ضـد عفونـی کننـده، خـط تولیـد محلول ضـد عفونی 
دسـت و سـطوح در کارخانه پارت شـمیم دارو امشب 
بـا حضـور اسـتاندار کرمـان، رئیـس دانشـگاه علـوم 

پزشـکی کرمـان افتتاح شـد.
بـه گفته حسـیبی مدیر دارو دانشـگاه علوم پزشـکی 
کرمـان، مواد اولیه این کارخانه الکل اسـت که توسـط 

دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان تامین می شـود.
او بیـان کـرد: این کارخانه ظرفیت تولیـد روزانه ۲ هزار 
لیتـر محصـول ضد عفونی کننـده را در صـورت تامین 

دارد. الکل 

ــت  ــه پرداخ ــت: در زمین ــان گف ــهردار کرم ایسنا-ش
ــم و  ــف نداری ــفندماه تخفی ــون در اس ــوارض، چ ع
می شــود،  شــروع  فروردین مــاه  از  تخفیف هــا 
ــده  ــال آین ــود را س ــوارض خ ــد ع ــردم می توانن م
دربــاره  زاده"  عالــم  پرداخــت کنند."ســیدمهران 
اقدامــات شــهرداری کرمــان بــرای مقابلــه بــا کرونــا، 
ــات  ــیج امکان ــا بس ــهرداری ب ــه ش ــان اینک ــا بی ب
ــود  ــتور کار خ ــدی را در دس ــدام ج ــهری، دو اق ش
گذاشــته اســت، گفــت: اســتفاده از ظرفیــت فضــای 
ــوزش و  ــرای آم ــهری ب ــای ش ــازی و بیلبورده مج
فرهنگ ســازی شــهروندان، بــا هماهنگــی دانشــگاه 
ــوارد اساســی و  ــان، یکــی از م ــوم پزشــکی کرم عل
ــان  ــهرداری کرم ــتور کار ش ــه در دس ــود، ک ــم ب مه
قــرار گرفتــه است.شــهردار کرمــان افــزود: در حــوزه 
ــی و  ــر ضدعفون ــاوه ب ــم، ع ــی ه ــات اجرای عملی
ــق  ــاختمان های متعل ــام س ــداوم تم ــی م گندزدای
پنج گانــه  مناطــق  به ویــژه  شــهرداری،  بــه 
ــت،  ــاد اس ــی زی ــات مردم ــه مراجع ــهرداری ک ش
اماکــن عمومــی شــهر از جملــه بــازار، ایســتگاه های 
اتوبــوس، تاکســی ها، پایانــه مســافربری، پل هــای 
عابــر پیــاده، محــدوده بیمارســتان ها و درمانگاه هــا، 

مبلمــان شــهری، پارک هــا، غســالخانه و غیــره هــر 
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــود.وی ب ــی می ش روز ضدعفون
تمــام حوزه هــای شــهرداری کرمــان به صــورت 
شــبانه روزی فعــال هســتند تــا ایــن آلودگــی 
ــر منتقــل شــود، در خصــوص کاهــش  هرچــه کمت
ــرای  ــان ب ــهرداری کرم ــه ش ــی ب ــات مردم مراجع
جلوگیــری از شــیوع ویــروس کرونــا گفــت: عمــده 
ــرای  ــه ب ــق پنج گان ــه مناط ــی ب ــات مردم مراجع
ــت  ــدم خــاف، جه ــت پاســخ اســتعام و ع دریاف
انتقــال ســند اســت کــه مــردم می تواننــد ایــن کار 
را بــه ســال آینــده موکــول کنند.عالــم زاده بــا بیــان 
این کــه برخــی مــردم اصــرار دارنــد هم اکنــون بــرای 
دریافــت پاســخ اســتعام و عــدم خافــی مراجعــه 
ــهروندان را  ــت ش ــا درخواس ــر م ــت: اگ ــد، گف کنن
پاســخ ندهیــم، بــرای شــهرداری مشــکات حقوقی 
ــدار  ــت خری ــن اس ــه ممک ــود؛ چراک ــاد می ش ایج
ــه  ــا در زمین ــوند ام ــکل ش ــار مش ــنده دچ و فروش
ــف  ــفندماه تخفی ــون در اس ــوارض، چ ــت ع پرداخ
شــروع  فروردین مــاه  از  تخفیف هــا  و  نداریــم 
می شــود، مــردم می تواننــد عــوارض خــود را ســال 

ــد. ــده پرداخــت کنن آین

12 تا 1323 تا 23

فراخـوان عمومی
شناسایی سرمایه گذاران بخش خصوصی برای مشارکت 

در ساخت، تکمیل و تجهیز طرح های ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان

 )اداره کل ورزش و جوانــان اســتان کرمــان مطابــق بــا تبصــره10 مــاده)2( دســتورالعمل مــاده 27 قــاون 
الحــاق )2( در نظــر دارد ســاخت و بهــره بــرداری  پــروژه هــای ذیــل را در شهرســتانهای ســطح اســتان کرمــان 
بــه ســرمایه گــذاران و مشــارکت  کننــدگان واجــد صالحیــت بخــش خصوصــی طبــق ضوابــط و بخشــنامه هــای 

صــادره بــه روش هــای  B.O.L.T ،  B.O.T  و... واگــذار نمایــد.

لــذا از تمامــی اشــخاص حقیقــی و حقوقــی متقاضــی در ایــن خصــوص دعــوت بعمــل مــی ایــد جهــت اطــالع از 
چگونگــی شــرایط واگــذاری بــه دبیرخانــه مــاده 27 ایــن اداره کل بــه ادرس کرمــان بلــوار جمهــوری اســالمی بعــد 
از ســه راه هوانیــروز مراجعــه نماینــد و در صــورت تمایــل درخواســت خــود را تــا پایــان وقــت اداری 99/01/5  بــه 
دبیرخانــه اداره کل تحویــل و رســید دریافــت نماینــد. تلفــن تمــاس جهــت اطــالع بیشــتر 32820977 گــروه نظارت 

بــر اماکــن ورزشــی مــی باشــد.
روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان شناسه اگهی 796256

هزینه پیشنهاد شده به میلیون ریال متراژمحلفراخوان شمارهعنوان پروژهردیف

7۲040/000شهرستان راور۲احداث خانه جوان راور1

7۲040/000شهرستان بافت۲احداث خانه جوان بافت ۲

7۲040/000شهرستان قلعه گنج۲احداث خانه جوان قلعه گنج3

7۲040/000شهرستان بردسیر۲احداث خانه جوان بردسیر4

7۲040/000شهرستان سیرجان۲احداث خانه جوان سیرجان 5
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مردم عوارض شهرداری خود را 
پس از پایان بحران کرونا پرداخت کنند
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گردشـگران  پذیـرای  نمی توانـد  امسـال  نـوروز  کرمـان 
نوروزی باشـد.محمد جواد فدایی، اسـتاندار کرمـان امروز 
در نشسـت خبـری سـتاد کرونای اسـتان کرمـان گفت که 
کرمان مطلقا نمی تواند پذیرای گردشـگران نوروزی باشـد.

او خبر داد که این موضوع به سـتاد سـفر هم اعام شـده 
اسـت.مرکز آمـار ایـران اخیـرا گـزارش داده کـه کرمـان در 
بهـار سـال گذشـته هشـتمین مقصد مسـافرانی بـوده که 

دسـت کم یک شـب اقامـت داشـته اند.

فرماندهـی  سرپرسـت  احمدیوسـفی  حیـدر  سـرهنگ 
انتظامـی شهرسـتان کهنـوج روز چهارشـنبه گفـت: بـرای 
پیشـگیری از بیمـاری کرونا، طـرح برخورد بـا قهوه خانه ها 

و قلیان سـراهای متخلـف در کهنـوج بـه اجـرا درآمـد.
وی افـزود: در راسـتای ارتقـاء امنیـت اجتماعـی و بـرای 
و  بازدیـد  طـرح  ویـروس کرونـا،  شـیوع  از  جلوگیـری 
سرکشـی از قهوه خانه هـا و واحدهـای صنفـی ارائه دهنده 
قلیـان در دسـتور کار اداره اماکـن و پلیس امنیت عمومی 

ایـن شهرسـتان قـرار گرفت.
سـرهنگ احمدیوسـفی بـا بیـان اینکـه در ایـن طـرح 17 
واحـد قلیـان سـرا و قهوه خانـه پلمـب شـد، بیان داشـت: 
هـم اکنـون هیـچ قهوه خانه و قلیان سـرایی در شهرسـتان 
بـا  تعامـل سـازنده ای کـه  بـا  و  نیسـت  فعـال  کهنـوج 
برقـرار کرده ایـم  رایانـه ای  بازی هـای  واحدهـای صنفـی 

تمامـی ایـن واحدهـا فعالیـت خـود را متوقـف کردنـد.
وی گفت: کسـب رضایت مندی مردم و افزایش احسـاس 
امنیـت در سـطح شهرسـتان از اولویت های پلیس اسـت 
کـه در ایـن مسـیر شـهروندان نیـز می تواننـد بـا معرفـی 
اصنـاف متخلـف از طریق شـماره تلفن 110 مـا را در تامین 

بهتـر امنیت یـاری کنند.

مدیـر زراعـت سـازمان جهـاد کشـاورزی جنوب اسـتان کرمان 
از اختصـاص 1۲ هـزار هکتـاری اراضـی ایـن منطقه به کشـت 
گوجه فرنگـی خبـر داد و گفت: طبـق برآورد کارشناسـان از این 
میـزان سـطح زیـر کشـت 440 هـزار تـن محصـول برداشـت 
می شـود.فرامرز رسـتگاری شـامگاه چهارشـنبه در گفـت و گو 
بـا خبرنـگار ایرنـا وضعیت رشـد و تولید مـزارع گوجه فرنگی را 
مطلـوب برشـمرد و افـزود: به دلیل شـرایط مطلـوب دمایی و 
رعایـت عملیـات به زراعـی، افزایش عملکرد و تولید نسـبت به 

سـال گذشـته قابل پیش بینی اسـت.
وی اظهـار داشـت: تولیـد محصول گوجه فرنگی جنـوب کرمان 
اباغـی وزارت جهـاد  در راسـتای سیاسـت ها و برنامه هـای 
کشـاورزی به منظور سـاماندهی تولید محصوالت اساسـی در 

سـال زراعـی 98-99 اسـت.
وی بـه حمایـت دولـت از کشـاورزان گوجه کار اشـاره و تصریح 
کـرد: بـذر مورد نیاز کشـاورزان برابر سـرانه تخصیـص دولت از 
ارقـام هیبرید سانسـید، 83۲0، متین، ایدن، فرگوسـن، برنتا، 
باسـیمو، زمـان و بریویو با قیمـت دولتی تامین و توزیع شـده 
است.رسـتگاری از آغـاز عملیـات برداشـت گوجه فرنگـی در 
شهرسـتان منوجان خبـر داد و گفت: برابر تقویم زراعی کشـت 
و تولیـد، فرآینـد برداشـت و عرضـه محصـول گوجـه فرنگـی 
در جنـوب کرمـان بـه ترتیـب از شهرسـتان منوجـان شـروع و 
پـس از آن درشهرسـتان های قلعه گنج، کهنـوج، رودبار جنوب، 

عنبرآبـاد، فاریـاب و جیرفـت تا اواخـر خردادماه ادامـه دارد.
در  جنـوب کرمـان  درصـد گوجـه   50 اینکـه  بیـان  بـا  وی 
شهرسـتان رودبار جنوب کشـت می شـود، افزود: اوج برداشت 
محصـول گوجـه فرنگـی جنـوب کرمـان از ۲5 فروردیـن تا ۲0 

می شـود. انجـام  اردیبهشـت ماه 
مدیـر زراعـت سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمـان بـر 
ُارگانیـک بـودن محصـوالت کشـاورزی جنـوب کرمـان تاکیـد 
کـرد و گفـت: برابـر تـاش و مشـارکت کشـاورزان در راسـتای 
افزایـش عملکـرد و تولیـد محصـول سـالم، اقدامـات موثری 
نظیر پوشـش بیـش از 80 درصد مزارع به آبیاری تحت فشـار 
و مالـچ پاسـتیکی کـف پـوش، تاکیـد بـر تغذیـه مناسـب با 
اسـتفاده از کودهـای مناسـب و حیوانـی، تغذیـه تکمیلـی بـا 
اسـتفاده از ریـز مغذی هـا و کودهـای ماکـروی محلـول بـه 
صـورت کـود آبیاری و توسـعه کشـت بـه روش نشـایی انجام 
شـد.وی بیـان داشـت: کشـاورزان بـرای افزایـش و تـداوم 
کیفیـت محصول گوجـه فرنگی و کاهـش باقیمانـده نیترات، 
نسـبت بـه مصرف کودهای ازته بـه ویژه اوره نهایـت دقت را به 
عمـل آورنـد به نحوی که پـس از رنـگ آوری محصول و چین 

اول از مصـرف هرگونـه کـود ازتـه خـودداری شـود.
توسـعه  منظـور  بـه  داد:  ادامـه  ایـن کارشـناس کشـاورزی 
فعالیت هـای بازرگانـی و تـاش بـرای بهبود کیفـی محصول، 
سـایت های الگویـی تولیـد و معرفی محصول سـالم با گواهی 
بهداشـتی در منطقـه اجـرا و با حفظ اولویت در دسـتور کار قرار 
گرفتـه لـذا کشـاورزان می توانند بـا مراجعه بـه مراکز خدمات 

جهـاد کشـاورزی بـرای اخـذ گواهی بهداشـتی اقـدام کنند .
جنـوب کرمـان از 15 فروردیـن تا اواخـر خردادماه تامین کننده 
گوجـه کشـور است.سـاالنه چهـار و نیـم میلیـون تـن انـواع 
محصوالت کشـاورزی در هفت شهرسـتان جنوبی کرمان تولید 

و روانـه بـازار می شـود.
ایـن منطقـه با سـطح زیرکشـت حـدود ۲4۲ هزار هکتـار، ۲9 
درصـد سـطح زیر کشـت و حـدود 67 درصد از مجمـوع تولید 
محصـوالت کشـاورزی و دامـی اسـتان و حـدود چهـار درصـد 
از تولیـد کشـور را بـه خـود اختصـاص داده و بـه تنهایـی در 10 
محصـول کشـاورزی رتبـه نخسـت تـا سـوم تولیـد و سـطح 

زیرکشـت کشـور را دارد.

ورود گردشگران 
نوروزی به کرمان 

ممنوع شد

12 هزار هکتار از اراضی جنوب 
کرمان به کشت گوجه فرنگی 

اختصاص یافت

پلمب 17 واحد صنفی 
در  راستای پیشگیری 

از کرونا در کهنوج

خبر

کمبود ماسک، بزرگترین مشکل 
مقابله با کرونا در کرمان

برای تست کرونا به آزمایشگاه ها نروید
افراد مشکوک به بیمارستان ها مراجعه کنند

 روند صعودی ابتالء در استان 
 25 نفر مبتال به کرونا ویروس

توزیع 60 پنل خورشیدی 
بین عشایر جیرفت و عنبرآباد

 کمبود تخت درمانی، پرستار 
و کیت برای مقابله با کرونا نداریم

ــژاد روز  ــیدی ن ــا رش ایرنا-حمیدرض
پنجشــنبه در نشســت خبــری مقابله 
بــا کرونــا بــا حضــور اســتاندار کرمــان 
افــزود: کمبــود ماســک را اعــام 
ــت  ــل وزارت بهداش ــکل از مح ــن مش ــم و ای کردی
و درمــان و آمــوزش پزشــکی بــه صــورت نامــه 
ــم  ــده و امیدواری ــری ش ــوری پیگی ــگاری و حض ن
تامیــن شــود.وی اظهــار داشــت: حضــور نیافتــن در 
اجتماعــات بــه عنــوان مهمتریــن پیشــگیری جدی 
ــی شــود و  ــردم محســوب م ــه م ــه ب ــن توصی تری
شــهروندان در مواقــع غیــر ضــرور از منزل مســکونی 
خــود خــارج نشــوند و در مهمانــی و مراســمات 
ــک و  ــه ماس ــازی ب ــر نی ــن ام ــد و ای ــرکت نکنن ش
مــواد ضدعفونــی کننــده ندارد.رییس دانشــگاه علوم 
ــان اینکــه ماســک معجــزه  ــا بی پزشــکی کرمــان ب
ــک  ــه ماس ــازی ب ــادی نی ــردم ع ــد و م ــی کن نم
ــان  ــتان کرم ــک در اس ــود ماس ــزود: کمب ــد اف ندارن
ــول را  ــن محص ــد ای ــه تولی ــرا کارخان ــود دارد زی وج

نداریــم و بــا وجــود توصیــه هــای ســازمان صنعــت، 
ــدگان  ــا تولیدکنن ــتی ب ــارت در نشس ــدن و تج مع
ــا  ــد ام ــد ماســک کردن ــه تولی ــب ب ــرادی را ترغی اف
نیــاز اســتان بیــش از ایــن آمــار اســت.وی تصریــح 
کــرد: محدودیــت ماســک مشــکل کشــوری تلقــی 
می شــود و اســتفاده از ماســک بــرای بیمــار و تیــم 
پرســتاری و پزشــکی ضــروری است.رشــیدی نــژاد 
افــزود: ضدعفونــی کننــده هــای ســطحی بــا مــاده 
کلــر بــه صــورت وایتکــس در دســترس عمــوم قــرار 
دارد و افــراد مــی تواننــد ســطوح مختلــف ادارات و 
ــا  ــان داشــت: ب ــد.وی بی ــاک کنن ــا آن پ ــزل را ب من
تدابیــری که اندیشــیده شــده ســازمان های اســتان 
کرمــان موظــف شــدند کــه ورود و خــروج اجنــاس 
و افــراد بــه شــهر و اســتان را  بررســی کنند.رییــس 
دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان گفــت: توزیــع مواد 
ــه  ــده را از امــروز در ادارات و داروخان ــی کنن ضدعفون
هــای کرمــان افزایــش دادیــم امــا کمبــود ایــن اقام 

مشــکلی کشــوری اســت.

مدیرگـروه مبـارزه با بیمـاری های 
کرمـان  پزشـکی  علـوم  واگیـردار 
گفت: آزمایشـی که برای تشخیص 
می شـود  گرفتـه  کرونـا  ویـروس 
جنبـه طبـی و درمانـی ندارد.مهـدی شـفیعی در 
گفت وگـو بـا »کرمان نـو« افـزود: آزمایـش کرونا 

جـزو نظـام مراقبـت و بهداشـت اسـت.
او افـزود: در بیمارسـتان بـرای بیمارانـی کـه نیـاز 
باشـد نمونـه گرفتـه می شـود و بـه آزمایشـگاه 

می شـود. ارسـال 
او ایـن را هـم گفـت: ایـن آزمایـش بـه صـورت 
رایـگان اسـت.او گفـت: اینکـه آزمایش سـرپایی 
نوشـته شـود و یـا شـخصی بـه پزشـک مراجعه 

کننـد کـه چـکاپ شـود نیاز نیسـت.
شـفیعی اضافـه کرد: ایـن بیماری درمـان خاص 
دارویـی نـدارد و درمـان هـا حمایتـی اسـت.او 

گفـت: برای پروسـه درمان آزمایش الزم نیسـت.
او افزود:ممکن اسـت امکان انجـام این آزمایش 
در آزمایشـگاه هـای خصوصـی صـورت پذیـرد.او 
اضافـه کـرد: شـاید بخـش خصوصی کیـت وارد 
کنـد و ایـن کار را انجـام دهـد امـا نیاز بـه این کار 
نیسـت.مدیرگروه مبارزه با بیماری های واگیردار 
علوم پزشـکی کرمـان گفت :در هیچ جای کشـور 
و دنیـا ایـن چنیـن عمـل نمی شـود.او افـزود: در 
سـایر شـهر هـای اسـتان هـم بـه همین شـکل 

اسـت و بایـد بـه بیمارسـتان ها مراجعه شـود.
او ایـن را هـم گفـت: کرونـا مثـل آنفوالنـزا اسـت 
و بـه درمان هـای مراقبتـی و حمایتـی نیـاز دارد.

بـر اسـاس آخریـن گـزارش در روز 14 اسـفند، 
بـا تاییـد ابتـای 5 نفـر مبتـا بـه کرونـا، تعداد 
مبتایـان بـه کرونا در کرمان بـه 15 نفر افزایش 

یافت.

ایسـنا-در هفدهمین روز از شیوع کرونا 
در کشـور، اسـتان کرمان هم که تا چند 
روز اول ایـن اپیدمـی وضعیـت سـفید 
مبتایـان  تعـداد  روز  بـه  روز  داشـت، 
آن بـه ویـروس کرونـا در حـال افزایـش اسـت.دکتر 
"مهـدی شـفیعی" مدیر گـروه مبـارزه بـا بیماری های 
واگیـردار و سـخنگوی دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمان 
امـروز جمعـه 16 اسـفندماه در جمع خبرنـگاران درباره 
آخریـن وضعیت شـیوع کرونـا در اسـتان کرمان گفت: 
طی ۲4 سـاعت گذشـته و طبـق نتایج آزمایشـگاهی، 
ابتـای 7 مـورد جدید به موارد مثبت قطعی در سـطح 
اسـتان کرمـان اضافـه شـده اسـت.وی ادامـه داد: از 
ایـن 7 مـورد جدیـد، ۲ نفر در بیمارسـتان هـای کرمان 
بسـتری و 5 مـورد نیـز سـرپایی بـوده کـه ایـن 5 نفر 
در تمـاس نزدیـک بـه فرد مبتـای مثبت بـه ویروس 
که در بیمارسـتان بستری بوده اسـت، آزمایش صورت 

گرفته اسـت.
مدیـر گروه مبارزه با بیماری های واگیردار و سـخنگوی 
دانشـگاه علوم پزشـکی کرمـان درباره ۲ مورد بسـتری 

شـده اظهـار کـرد: یک مـورد آقای ۲8 سـاله اسـت که 
دارای شـغل آزاد بـوده و بـه دلیـل سـفرهای شـغلی 
هفتـه گذشـته بـه تهـران سـفر کـرده و بعـد از سـفر 
دارای عائـم ریوی و تنفسـی شـده بود و نفـر دوم نیز 
اقـای مسـن 76 سـاله بـوده کـه دارای بیمـاری زمینه 
ای ریـوی از قبـل بـوده و بیشـتر در منـزل سـاکن امـا 
بـه دلیـل سرکشـی خویشـاوندان دچـار ابتا بـه کرونا 
ویـروس شـده است.شـفیعی با بیـان اینکـه در موارد 
مبتـا به کرونـا ویروس در اسـتان کرمـان همچنان رد 
و پای سـفرها دیده می شـود گفـت: 80 درصد افرادی 
کـه بـه کرونـا ویـروس مبتـا مـی شـوند دارای عائم 
بالینـی نیسـتند یـا عائـم آنهـا خفیف بـوده امـا ناقل 
بیماری هسـتند، بنابراین این موضوع بسیار خطرناک 
اسـت.وی بـا اعـام ایـن خبـر تاکنون مـورد فوتـی در 
اسـتان کرمان نداشـتیم، تصریح کرد: طی ۲4 سـاعته 
گذشـته یک مورد نیز با حال نسـبتا خوب بهبود یافته 
و از بیمارسـتان ترخیص و بقیه روند درمانی را در منزل 
انجـام خواهنـد لـذا از ۲0 مـورد بسـتری شـده، 3 نفر 

بهبـود یافتـه از بیمارسـتان مرخص شـده اند.

ــوب  ــایری جن ــور عش ــرکل ام مدی
اســتان کرمــان گفت:بــا مســاعدت 
شهرســتان های  فرمانــداران 
پنــل   60 عنبرآبــاد  و  جیرفــت 
ــا  ــن شهرســتان ه ــن عشــایر ای خورشــیدی بی

ــد. ــع ش توزی
ظهــر دیــروز باحضــور مدیــرکل امــور عشــایری 
جنــوب اســتان پنل هــای خورشــیدی و تانکر آب 
بــرای تامیــن آب شــرب ســالم بیــن عشــایران 
تمبوئیــه روســتای دهنــه بیــد عنبرآبــاد توزیــع 
شد.شــاهرخی مدیــرکل امــور عشــایری جنــوب 
اســتان کرمــان در حاشــیه توزیــع پنل هــای 
خورشــیدی گفت:بــا مســاعدت فرمانــداران 
شهرســتان های جیرفــت وعنبرآبــاد 60 پنــل 
خورشــیدی بیــن عشــایران جیرفــت و عنبرآبــاد  
توزیــع شــد.او گفــت: پنل هــای خورشــیدی 

صــد وات هســتند کــه هــر پنــل بــرای روشــنایی 
3 خانــوار اســتفاده مــی شــود و درمجمــوع 
عشــایری  خانــوار   180 روشــنایی  مشــکل 
برطــرف شد.شــاهرخی گفت:همچنیــن باتوجــه 
بــه نیــاز آب آشــامیدنی ســالم امــروز ۲00 تانکــر 
آب بصــورت رایــگان بیــن عشــایر جیرفــت 
وعنبرآبــاد توزیــع؛ کــه در مجمــوع اعتبــار هزینــه 
ــیدی و  ــای خورش ــد پنل ه ــت خری ــده جه ش
تانکــر آب بالــغ بــر 5 میلیــارد ۲00 میلیــون ریــال 
ــت. ــده اس ــه ش ــزوده هزین ــل ارزش اف از مح

مدیــرکل امــور عشــایری جنــوب اســتان کرمــان  
او اظهــار کرد:یکــی از برنامه هــای اصلــی در 
حــوزه عشــایری بــرق رســانی بــه عشــایر اســت 
کــه امیدواریــم تــا دوســال آینــده بتوانیــم 
مشــکل روشــنایی تمــام عشــایر را حــل فصــل 

کنیــم.

ایسـنا-مدیر گروه کنترل و پیشگیری 
بیماری هـای واگیـردار دانشـگاه علـوم 
پزشـکی کرمـان درباره احتمـال کمبود 
کیـت هـای آزمایش تشـخیص کرونا 
در اسـتان کرمـان گفـت: بـه هیـچ عنـوان کیت هـای 
آزمایشـگاهی مـا رو به پایان نیسـت و به انـدازه کافی 
کیـت در اسـتان داریـم، ضمـن آنکـه محمولـه جدید 
کیت ها نیز روز شـنبه به اسـتان کرمان ارسـال خواهد 
شـد. دکتـر "مهـدی شـفیعی" در گفت وگـو بـا ایسـنا 
دربـاره وضعیـت نارجـی در کرمـان بـه دلیـل شـیوع 
کرونـا گفـت: در دانشـگاه علـوم پزشـکی سـه رنـگ 
برای بحث مراقبت بیماران کرونا تعریف شـده اسـت 
کـه ایـن رنگ ها به معنـی بد یا خوب بـودن وضعیت 

اسـتان نیست.
مدیرگـروه کنترل و پیشـگیری بیماری هـای واگیردار 
دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان ادامـه داد: اگـر هـم 
اکنون اسـتانی دارای وضعیت سـفید کرونایی باشـد، 
به معنای آن اسـت که تاکنون گزارش آزمایشـی مورد 

مثبت ابتای به کرونا نداشـته اسـت و این بدان معنا 
نیسـت کـه در آن اسـتان بیمـار کرونایـی وجـود ندارد 
بلکه تا آن حظه نتوانسـته بیمار مثبت آزمایشـی پیدا 
کنـد.وی تصریـح کـرد: وقتی اسـتانی مـورد کرونایی 
پیـدا می کنـد وضعیـت آن نارنجـی می شـود یعنـی 
مـورد مبتـا بـه کرونـا طبـق آزمایشـات در آن اسـتان 
وجـود دارد حـال اگـر تعـداد مـوارد از حـدی باالتر رود 
وضعیـت آن اسـتان قرمـز اعـام می شـود.مدیرگروه 
کنتـرل و پیشـگیری بیماری هـای واگیردار دانشـگاه 
علـوم پزشـکی کرمـان از اهمیـت تعریـف رنگ هـا 
سـخن بـه میـان آورد و بیـان کـرد: اهمیـت وضعیت 
رنـگ ها برای تصمیمات بهداشـتی اسـت کـه قرارگاه 
کنتـرل بیماری هـای واگیـردار می گیـرد لـذا رنگ هـا 
بـه معنـای آنکـه وضـع ما خـوب یا بـد یا بیمـاران کم 
یـا زیـاد داریـم نیسـتند و ممکـن اسـت یک اسـتان 
بـا 4 بیمـار وضعیـت آن قرمـز اعام شـود و اسـتانی 
نیـز ممکن اسـت با داشـتن 10 بیمـار  وضعیـت آن را 

نارنجـی اعـام کنند. 

ــان  ــتان کرم ــی اس ــور مالیات ــرکل ام ــه مدی ــه گفت ب
بخشــش  قابــل  جرایــم  بخشــودگی  مهلــت 
ــا  ــاری کرون ــل شــیوع بیم ــه دلی اســفندماه 1398 ب

در کشــور تمدیــد شــد.
ــی اســتان کرمــان از  ــرکل امــور مالیات ســلمانی مدی
ــش  ــل بخش ــم قاب ــودگی جرای ــت بخش ــد مهل تمدی
ــا  ــاری کرون ــل شــیوع بیم ــه دلی اســفندماه 1398 ب
در کشــور خبــرداد و گفــت: رئیــس کل ســازمان 
امــور مالیاتــی کشــور بــا صــدور بخشــنامه ای، 
پایــان  تــا  را  جرایــم  ایــن  بخشــودگی  مهلــت 

خردادمــاه 1399 تمدیــد کــرد.
ســلمانی گفــت: ایــن بخشــنامه بــا توجــه بــه 
ــده  ــاذ ش ــدات اتخ ــا و تمهی ــاری کرون ــیوع بیم ش
ــه منظــور جلوگیــری از گســترش  در ســطح کشــور ب
ــرم  ــان محت ــوق مودی ــت حق ــور و رعای ــاری مذک بیم
مالیاتــی، مودیانــی کــه بدهــی قطعــی شــده خــود را 
تــا پایــان خردادمــاه ســال 1399 پرداخــت نماینــد، 
بــه میــزان بخشــودگی جرایــم قابــل بخشــش 
مودیــان  بــرای  درصــد   90  (  1398 اســفندماه 
واحدهــای تولیــدی دارای پروانــه بهــره بــرداری 
ــط و 80  ــع ذیرب ــدی از مراج ــب تولی ــه کس و پروان
درصــد بــرای ســایر مودیــان( از بخشــودگی جرایــم 

می شــوند. برخــوردار 
مدیــرکل امــور مالیاتــی اســتان کرمــان افــزود: 
ــخ  ــا از تاری ــات قطعــی آنه ــرگ مالی ــه ب ــی ک مودیان
1۲/11/1398 ابــاغ گردیــده اســت، چنانچــه حداکثر 
ــه پرداخــت اصــل  ــخ 31/3/1399 نســبت ب ــا تاری ت

بدهــی قطعــی شــده خــود اقــدام نماینــد، مشــمول 
 45/98/۲00 شــماره  بخشــنامه   )۲( بنــد  حکــم 

ــود. ــد ب ــورخ ۲7/5/1398 خواهن م
بنــد)۲(  حکــم  مطابــق  کــرد:  اظهــار  ســلمانی 
بخشــنامه مذکــور، آن دســته از اشــخاص حقیقــی و 
حقوقــی غیردولتــی کــه مالیــات آنهــا از تاریــخ اول 
مهرمــاه 1398 تــا پایــان ســال جــاری بــه قطعیــت 
ــم  ــات و جرای ــل مالی ــه اص ــد، در صورتیک ــی رس م
ــک  ــرف ی ــر ظ ــود را حداکث ــش خ ــل بخش غیرقاب
ــد،  ــی پرداخــت نماین ــرگ قطع ــاغ ب ــد از اب ــاه بع م
معــادل 100 درصــد جرایــم قابــل بخشــش آنهــا 

ــد. ــد ش ــوده خواه بخش

  اقدامــات ضد کرونایی اداره کل امور مالیاتی
 استان کرمان

ــن اداره  ــی در ای وی در مــورد اقدامــات ضــد کرونای
گفــت: از جملــه اقدامــات ایــن اداره در راســتای 
ویــروس کرونــا چــاپ  بــه  ابتــا  از  پیشــگیری 
ــای اداره  ــب آن در محل ه ــی و نص ــای آموزش بنر ه
آموزشــی،  تراکت هــای  و  پوســتر ها  نصــب  کل، 
ضدعفونــی کــردن تــک تــک اتــاق هــا ، توزیــع 
دســتکش بیــن همــکاران و ، اســتفاده از مایــع ضــد 
ــه  ــردد ازجمل ــق پرت ــت در مناط ــده دس ــی کنن عفون
ــه  ــوط ب ــی اداره کل، شــرکت در جلســات مرب نگهبان
بحــث کرونــا و ارســال هشــدار های بهداشــتی و 
مطالــب آموزشــی در سیســتم مکاتبــات اداری بــرای 

ــت. ــوده اس ــکاران ب هم

ــه داد:  ــان ادام ــی اســتان کرم ــور مالیات ــرکل ام مدی
ــر لمســی از  ــاب غی اســتفاده از دســتگاه حضــور غی
دیگــر مــوارد انجــام شــده بــه منظــور کاهــش خطــر 
ابتــا بــه بیماری هــای مســری از جملــه کرونــا بــود 

کــه در ایــن اداره کل انجــام شــده اســت.
ــه  ــق برنام ــن اداره کل طب ــرد: ای ــان ک ــلمانی بی س
بــا  اداره کل مرتبــط  پدافنــد غیرعامــل  کارگــروه 
هماهنگــی  بــا  و  بیماری هــای مســری  موضــوع 
ــات  ــط اقدام ــتگاه های ذیرب ــایر دس ــا س ــاز ب موردنی
ــانی  ــاع رس ــای اط ــت برنامه ه ــی را در اولوی مقتض

ــت. ــرار داده اس ــود ق ــی خ و اجرای
مدیــرکل امــور مالیاتــی اســتان کرمــان از لغــو 
برگــزاری جلســات هیــات هــای حــل اختــاف 
مالیاتــی بــه منظــور جلوگیــری از گســترش بیمــاری 
ــال  ــات در س ــن جلس ــت: ای ــرداد و گف ــا خب کرون

ــود. ــی ش ــزار م 1399 برگ
ســلمانی گفــت: بــا توجــه بــه شــیوع بیمــاری 

ــور  ــطح کش ــده در س ــاذ ش ــدات اتخ ــا و تمهی کرون
بیمــاری  ایــن  گســترش  از  منظورجلوگیــری  بــه 
مالیاتــی،  محتــرم  مودیــان  حقــوق  رعایــت  و 
جلســات هیــات هــای حــل اختــاف مالیاتــی 
بــرای اشــخاص حقیقــی در کلیــه منابــع مالیاتــی از 

تاریــخ 1۲ اســفندماه 1398 لغــو مــی شــود.
ــور  ــه منظ ــم ب ــن تصمی ــه ای ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
ــاذ  ــی اتخ ــرم مالیات ــان محت ــامت مودی ــظ س حف
شــده اســت، افــزود: جلســات هیات هــای حــل 
ــور  ــی مذک ــان مالیات ــرای مودی ــی ب ــاف مالیات اخت
در تمامــی ادارات کل امــور مالیاتــی لغــو و بــه ســال 

ــود. ــی ش ــول م 1399 موک
مدیــرکل امــور مالیاتــی اســتان کرمــان خاطرنشــان 
کــرد: در صورتــی کــه اشــخاص یاد شــده درخواســت 
ــور را داشــته باشــند، جلســه  تشــکیل جلســات مزب
ــده  ــت کنن ــی درخواس ــاف مالیات ــل اخت ــات ح هی

برگــزار مــی شــود.

تسهیالت جدید مالیاتی 
در راستای شیوع ویروس کرونا

رنا
 ای

س:
عک

آب شـرب یکی از نیازهایی اسـت که  بسـیاری از روستاهای 
کشـور از آن محـروم هستند،اسـتان کرمان نیز سـهم زیادی 
از ایـن روسـتاها را دارد کـه هـر سـاله بـه تعـدادی از آن هـا 
انشـعاب آب رسـانده مـی شـود، نبـود آب در بسـیاری از 
روسـتای جنوب اسـتان محرومیتی اسـت که بر تعـداد زیاد 
محرومیـت هـای ایـن خطـه افـزوده مـی شـود و همیشـه 
بـر اسـاس آمـار  ایـن روسـتاها اسـت،  دغدغـه سـاکنین 
سـال97 ، 853  روسـتای اسـتان کرمـان فاقـد آب شـرب 
بودنـد، در گفتگویـی بـا  مهنـدس عبدیـان معـاون طـرح و 
توسـعه آب و فاضـاب روسـتایی اسـتان کرمـان در مـورد 
وضعیـت کنونـی آبرسـانی آبفـار اسـتان پرسـیدیم، عبدیـان 
در مـورد تعـداد روسـتاهای اسـتان کـه  فاقـد آب شـرب 
هسـتند، گفـت: تـا تاریـخ یکـم فروردیـن سـال98 تعـداد 
777 روسـتای بـاالی ۲0 خانـوار هنـوز فاقـد آب آشـامیدنی 
لولـه کشـی بودنـد البتـه از آن تاریـخ تـا کنـون از ایـن تعداد 
کـم شـده اسـت. کـه بـه طـور معمـول در آمـار انتهای سـال 
آن تعـدادی کـه آبرسـانی شـده انـد را در صورتـی کـه بـاالی 
مـی کنیـم. روسـتا کـم  آمـار 777  از  باشـند  خانـوار    ۲0

عبدیـان یـادآور شـد کـه از ابتـدای فروردیـن 98 تـا کنـون 
111 روسـتا آبرسـانی شـده انـد کـه بخشـی از آنهـا بـاالی ۲0 
خانـوار سـکنه داشـتند و بخشـی نیـز بـه دلیـل اینکـه هـم 
جـواری بـا روسـتا هـای پـر خانـوار، آبرسـانی شـدند.  بـه 
گفتـه عبدیـان اسـتان کرمـان در تعـداد روسـتاهای فاقـد 

آب، دومیـن اسـتان و بعـد از سیسـتان و بلوچسـتان قـرار 
دارد. عبدیـان در مـورد فراینـد آب رسـانی به روسـتاها گفت: 
آبرسـانی بـه ایـن تعداد روسـتای باقـی مانده،  هـزار و 350 
میلیـارد تومـان اعتبـار مـی خواهـد  و ایـن اعتبـارات در یک 
سـال تامیـن نمـی شـود آب رسـانی بـه ایـن تعـداد روسـتا  
را در برنامـه ششـم  قـرار داده ایـم، اگـر سـالی ۲80میلیـارد 
تومـان بـه آبفـار بودجـه بدهنـد ، مـا تا پایـان برنامه ششـم 

آنهـا را تمـام کنیـم  و ایـن هـا هدف برنامه ششـم هسـتند.

 132 روستا در جنوب استان فاقد آب  شرب 
لوله کشی هستند

عبدیـان در مـورد تعـداد روسـتاهای فاقـد آب در جنـوب 

و سـایر نقـاط اسـتان گفـت:از تعـداد 777 روسـتای فاقـد 
بـه هفـت شهرسـتان جنوبـی  آب،  356 روسـتا متعلـق 
اسـت،  13۲ روسـتا متعلق به 4 شهرسـتان شـرقی  اسـت  
آب  فاقـد  روسـتای    ۲89 هـم  شـمالی  1۲شهرسـتان  و 
دارنـد. عبدیـان در مـورد طوالنـی شـدن رونـد آبرسـانی در 
روسـتاهای اسـتان گفـت: رونـد آب رسـانی کنـد نیسـت 
بلکـه تعـداد روسـتاهای اسـتان زیاد اسـت، اسـتان کرمان  
5 هـزار و 643 روسـتا بـا پراکندگـی زیـاد دارد و دولـت 
ایـن کنـد و  از  را بیشـتر  توانـد سـرعت  تنهایـی نمـی  بـه 
اینکـه بخـش روسـتایی، بخـش  بـه دلیـل  هـم چنیـن  
سـود دهـی نیسـت،  سـرمایه گـذار بخـش خصوصـی هم  
آبفـار  تـر شـود.  نمـی شـود کـه آب رسـانی سـریع  وارد 
در سـال بیـش از 100 روسـتا را آبـدار مـی کنـد،  بـا ایـن 
تعبیـر آبرسـانی بـه  روسـتاهای بـاالی ۲0 خانـوار هفـت 
یـا هشـت سـال طـول مـی کشـد.معاون طـرح و توسـعه 
آبفـار اسـتان کرمـان یـادآور شـد، دولـت عنایـت ویـژه ای 
بـه آب روسـتایی دارد و در اسـتان بـاال تریـن اعتبـارات  را 
بـه آب روسـتایی اختصـاص مـی دهنـد. عبدیـان در مـورد 
کیفیـت آب روسـتایی گفـت:  بـه طـور کلـی کیفیـت آب 
شـرب،،  خـط قرمـز آب و فاضـاب اسـت و هـر جایـی 
کـه آب روسـتایی وصـل می شـود، طبق اسـتاندارد اسـت. 
عبدیـان مشـکل اصلـی آبفـار اسـتان را  انشـعابات غیـر 
مجـاز و مصـرف بـاال دانسـته و گفـت: این مـورد مخصوصا 
در جنـوب و شـرق اسـتان  خیلی زیاد  وجـود دارد و مردم 
رعایـت نمـی کنند وانشـعاب غیـر مجاز وصل مـی کنند و از 
آب شـرب بـرای آبیـاری باغ ها اسـتفاده می کننـد، ما هم 
بـا امکاناتـی کـه داریـم، برخـورد و قطع مـی کنیـم ولی باز 
مـواردی هسـت کـه مـا متوجه نمـی شـویم، بایـد فرهنگ 
سـازی شـود کـه  اگـر کسـی خـاف انجـام مـی دهـد و با 
آب شـرب، بـاغ آبیـاری می کند، دیگـران همـکاری کنند تا 
مـا زودتـر شناسـایی و قطـع کنیم.عبیدیان در پایـان  مورد 
وضعیـت ذخایـر آبـی اسـتان گفـت:  ذخایر آبی اسـتان در 
وضعیـت بحرانـی قرار دارنـد و بارندگی های امسـال خوب 
نبـوده اسـت و بارندگـی هـای سـال گذشـته هـم تاثیـر آن 
چنان نداشـته و با توجه به اینکه 14 سـال پشـت سـر هم 
اسـتان خشکسـالی داشـته اسـت  بایـد حداقـل 5 یـا  6 
سـال بارندگی به همان شـکل سـال پیش داشـته باشـیم 
تـا وضعیـت مطلوب شـده و از حالت بحرانی خارج شـویم.

افزون بر 15 درصد روستاهای فاقد 
آب کشور در کرمان 

بـه گفتـه رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریزی اسـتان 
کرمـان 15.1 درصـد روسـتاهای بـاالی ۲0 خانـوار فاقـد آب 
لولـه کشـی کشـور در ایـن اسـتان قـرار دارد .بـه گـزارش 

تومـان  میلیـارد   591 بـه  اشـاره  بـا  رودری  جعفـر  ایرنـا، 
اعتبـارات هزینـه ای کـه تاکنـون بـه اسـتان کرمـان ابـاغ 
میلیـارد   4۲۲.۲ اعتبـارات   ایـن  از  افـزود:  اسـت  شـده 
تومـان معـادل 71.4 درصـد تاکنـون تخصیـص داده شـده 
اسـت.رودری افـزود: اعتبـارات تملـک دارایـی سـرمایه ای 

اباغـی بـه اسـتان کرمـان هـزار و 897 میلیـارد تومـان بوده 
کـه معـادل 38.7 درصـد آن تخصیـص داده شـده اسـت.

تأثیر آلودگی آب بر سالمتی
آب آشـامیدنی تاثیـر بسـیار زیـادی بـر سـامت بـدن دارد و 
مصـرف آب بـی کیفیـت و آلـوده، خطـر بزرگی بـرای فرد به 

دنبـال خواهـد داشـت، در ادامـه  برخـی از تاثیـرات آلودگی 
آب ، آمـده اسـت کـه روسـتاهای فاقـد آب لولـه کشـی و 
سـالم در معـرض آن قـرار دارند.آلودگی آب های آشـامیدنی 
و  بگـذارد  انسـان  سـامت  بـر  مختلفـی  اثـرات  می توانـد 
تاثیـرات ایـن مسـاله در درازمـدت بـه شـکل بیماری هـای 

مقـاوم در برابـر درمان بروز کند که شـامل برخی از موارد زیر 
است.-تشـدید بیماری هـا در گروه هـای حسـاس،گروه های 
حسـاس ازجملـه کـودکان، سـالمندان و افـراد دچـار نقـص 
دسـتگاه ایمنـی به علـت بیماری هایـی نظیر ایدز یا سـرطان 
بـه باکتری هـای منتقل شـونده از طریـق آب حسـاس ترند. 
کودهـای شـیمیایی نیز ممکن اسـت نیترات موجـود در آب 
را افزایـش دهنـد. وجـود مقـدار بیش ازحـد نیتـرات در آب 
بـرای نـوزادان خطرناک اسـت و در برخی مـوارد باعث ایجاد 
»سـندروم نـوزاد کبود« می شـود که ناشـی از اختـال انتقال 
اکسـیژن در خون اسـت.-زردی یا یرقان،در صورت نوشیدن 
آب آلـوده امـکان ابتـا بـه بیمـاری »زردی« یـا »یرقـان« 
وجـود دارد. ازجملـه عائـم ایـن بیمـاری می تـوان بـه زرد 
شـدن پوسـت بـدن، صـورت، چشـم ها و ناخن هـا اشـاره 
کـرد. در صـورت ابتـا بـه ایـن بیمـاری فـرد دچـار کاهـش 
می شـود.- جسـمانی  شـدید  ضعـف  و  سـردرد  اشـتها، 

انـواع بیماری هـا پوستی،اسـتفاده از آب آشـامیدنی آلـوده 
می توانـد منجـر بـه بیماری هایـی پوسـتی ازجملـه خـارش، 
تـورم پوسـت، تب خـال و ... شود.-اسـهال خونی،نوشـیدن 
آب آلـوده باعـث »اسـهال خونـی« می شـود و در صـورت 
ابتـا بـه ایـن بیمـاری فرد دچـار دل درد شـدید شـده و با از 
دسـت دادن آب بـدن از طریـق اسـهال، بـدن دچـار کم آبـی 
و  آلـوده  آب هـای  مصـرف  صـورت  می شـود.-حصبه،در 
ناسـالم امـکان ابتـای افراد بـه بیماری »حصبـه« نیز وجود 
دارد. حصبـه یـا تـب تیفوئیـد، یـک بیمـاری عفونی اسـت و 
در اثـر میکروارگانیسـمی به نام »سـالمونا« ایجاد می شـود 
کـه معمـواًل از طریـق خوراکـی وارد بـدن می شـود )دهانی- 
دیگـری  فـرد  توسـط  بیمـار  مدفـوع  چنانچـه  مدفوعـی(. 
به صـورت غیرمسـتقیم مثـًا از طریـق آب و غـذای آمـاده، 
خـورده شـده باشـد، فـرد بـه ایـن بیمـاری دچـار می شـود. 
افـرادی کـه از آب هـای نامطمئـن و غیربهداشـتی اسـتفاده 
می کننـد خطـر ابتـا به بیمـاری حصبـه در آن هـا محتمل تر 
اسـت. تب شـدید برای چنـد روز متوالی ازجملـه عائم ابتا 
بـه حصبـه اسـت.-بیماری های چشـم،در صـورت نوشـیدن 
آب آلـوده یـا شسـتن بدن با آن، مشـکات چشـمی ازجمله 
قرمـزی، ورم و ورم ملتحمـه چشـم فـرد را تهدیـد می کند.-

گلـو درد،بـا نوشـیدن آب آلوده ممکن اسـت فرد دچـار تورم 
بافـت اطـراف گلـو شـود که ایـن تـورم به تدریج بزرگ شـده 
و ممکـن اسـت بـه شـکل غـده در بـدن فـرد ظاهـر شـود.

عبدیان در مورد تعداد روستاهای فاقد آب 
در جنوب و سایر نقاط استان گفت:از تعداد 

777 روستای فاقد آب،  356 روستا 
متعلق به هفت شهرستان جنوبی است،  132 
روستا متعلق به 4 شهرستان شرقی  است  و 
12شهرستان شمالی هم 289  روستای فاقد 
آب دارند. عبدیان در مورد طوالنی شدن روند 

آبرسانی در روستاهای استان گفت: روند 
آب رسانی کند نیست بلکه تعداد روستاهای 

استان زیاد است، استان کرمان  5 هزار و 
643 روستا با پراکندگی زیاد دارد و دولت به 

تنهایی نمی تواند سرعت را بیشتر از این کند 
و هم چنین  به دلیل اینکه بخش روستایی، 
بخش سود دهی نیست،  سرمایه گذار بخش 

خصوصی هم  وارد نمی شود که آب رسانی 
سریع تر شود. آبفار در سال بیش از 100 

روستا را آبدار می کند،  با این تعبیر آبرسانی 
به  روستاهای باالی 20 خانوار هفت یا هشت 

سال طول می کشد.

به گفته معاون طرح و توسعه آبفار استان، یکی از مشکالت اصلی آبفار در جنوب استان، مصرف غیرقانونی آب آشامیدنی برای آبیاری باغات است

سایه سیاه بحران آب بر سر استان     

  معـاون طـرح و توسـعه آبفـار اسـتان در مـورد تعداد روسـتاهای اسـتان که  فاقد آب شـرب هسـتند، گفت: تـا تاریخ 
یکـم فروردیـن سـال98 تعداد 777 روسـتای بـاالی 20 خانوار هنوز فاقد آب آشـامیدنی لوله کشـی بودند البتـه از آن 
تاریـخ تـا کنـون از این تعداد کم شـده اسـت. که به طـور معمول در آمار انتهای سـال آن تعدادی که آبرسـانی شـده اند 
را در صورتـی کـه بـاالی 20 خانـوار  باشـند از آمـار 777 روسـتا کم می کنیم.عبدیـان یادآور شـد که از ابتـدای فروردین 
98 تا کنون 111 روسـتا آبرسـانی شـده اند که بخشـی از آنها باالی 20 خانوار سـکنه داشـتند و بخشـی نیز به دلیل اینکه 
هـم جـواری بـا روسـتا های پر خانوار، آبرسـانی شـدند.  به گفته عبدیان اسـتان کرمـان در تعداد روسـتاهای فاقد آب، 
دومین اسـتان و بعد از سیسـتان و بلوچسـتان قرار دارد. عبدیان در مورد فرایند آب رسـانی به روسـتاها گفت: آبرسـانی 
بـه ایـن تعـداد روسـتای باقی مانده،  هـزار و 350 میلیارد تومان اعتبار مـی خواهد  و این اعتبارات در یک سـال تامین 
نمـی شـود آب رسـانی بـه این تعداد روسـتا  را در برنامه ششـم  قـرار داده ایـم، اگر سـالی 280میلیارد تومـان به آبفار 

بودجـه بدهنـد ، مـا تـا پایان برنامه ششـم آنها را تمـام کنیم  و این ها هدف برنامه ششـم هسـتند.

بـه گفتـه رئیس سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی 
اسـتان کرمـان 15.1 درصد روسـتاهای بـاالی 20 
خانـوار فاقـد آب لوله کشـی کشـور در این اسـتان 
قـرار دارد .بـه گزارش ایرنـا، جعفر رودری با اشـاره 
ای  هزینـه  اعتبـارات  تومـان  میلیـارد   591 بـه 
کـه تاکنـون بـه اسـتان کرمـان ابالغ شـده اسـت 
افـزود: از ایـن اعتبـارات  422.2 میلیـارد تومـان 
معـادل 71.4 درصد تاکنون تخصیص داده شـده 
دارایـی  تملـک  اعتبـارات  افـزود:  اسـت.رودری 
سـرمایه ای ابالغـی به اسـتان کرمان هـزار و 897 
میلیـارد تومان بـوده که معـادل 38.7 درصد آن 

تخصیص داده شـده اسـت.

 نجمه سعیدی
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن

رنا
 ای

س:
عک

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

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

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
شـماره139860319079000753-98/10/30هیات  برابـررای 
و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت 
ملـک شـهر رودبـار جنـوب تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی 
آقـای اکبـر بامـری زه کلـوت  فرزنـد اسـام  بشـماره شناسـنامه 
5360001747صـادره ازرودبـار جنـوب دریک باب خانه به مسـاحت 
1195متـر مربـع پـاک 1709فرعـی از440 اصلـی مفـروز و مجـزی 
شـده از پـاک 40فرعـی از 440اصلـی قطعـه سـه واقـع در رودبـار 
جنـوب - زهکلـوت–گل آبـاد خریـداری از مالـک رسـمی آقـای 
اسـام بامـری زه کلـوت محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی 
اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به 
مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:817-  تاریـخ انتشـار نوبـت 

98/1۲/17: دوم  انتشـارنوبت  تاریـخ   – اول:98/1۲/03 
 علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک

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

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

قانـون  نامـه  13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  آگهـی 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند 
شـماره139860319079000716-98/10/08هیات  برابـررای  رسـمی 
و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت 
ملـک شـهر رودبـار جنـوب تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی 
آقـای حمیـد بامـری زه کلـوت  فرزنـد اسـام  بشـماره شناسـنامه 
5360059941صـادره از در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ۲781متر 
مربـع پـاک 1707فرعـی از440 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 
پـاک 40فرعـی از 440اصلـی قطعـه سـه واقـع در رودبـار جنـوب 
زهکلـوت–گل آبـاد خریـداری از مالـک رسـمی آقای اسـام بامری 
بخـش 46کرمـان محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی 
کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:816-  تاریـخ انتشـار نوبـت 

98/1۲/17: دوم  انتشـارنوبت  تاریـخ   – اول:98/1۲/03 
 علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
شـماره139860319079000717-98/10/08هیات  برابـررای 
و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت 
ملـک شـهر رودبـار جنـوب تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی 
آقـای اصغربامـری زه کلـوت  فرزنـد اسـام  بشـماره شناسـنامه 
5360001739صـادره ازرودبـار جنوب در یک باب خانه به مسـاحت 
957متـر مربـع پـاک 1706فرعـی از440 اصلـی مفـروز و مجـزی 
شـده از پـاک 40فرعـی از 440اصلـی قطعـه سـه واقـع در رودبـار 
جنـوب زهکلـوت–گل آبـاد بخـش 46کرمـان  خریـداری از مالـک 
رسـمی آقـای اسـام بامـری محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور 
اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به 
مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:8۲0- تاریـخ انتشـار نوبـت 

98/1۲/17: دوم  انتشـارنوبت  تاریـخ   – اول:98/1۲/03 
 علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظـر بـه اینکـه خانـم زهـرا دهشـیری پاریـزی بـه 
اسـتناد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سند رسمی تقاضی سـند مالکیت تصرفات 
مفـروز خـود تحـت پـاک 36 فرعـی از ۲79 اصلـی واقـع در 
بخـش 1۲ کرمـان اراضـی رحمـت آبـاد پاریـز آگهـی نوبتـی آن 
منتشـر و اینـک به اسـتناد  تبصـره مـاده 13 را نموده کـه قانون 
و مـاده 13 آییـن نامـه قانـون فـوق الذکـر آگهـی تحدیـد حدود 

بصـورت اختصاصـی به شـرح ذیل منتشـر میگـردد:
دهشـیری  زهـرا  خانـم  اصلـی   ۲79 از  فرعـی   36 پـاک 
پاریـزی ششـدانگ  زمیـن مزروعـی به مسـاحت 138۲/9۲ 
متـر مربـع واقـع در اراضـی رحمـت آبـاد پاریـز بخـش 1۲ 
کرمـان عملیـات تحدیـد حـدود سـاعت 9صبح روز یکشـنبه 
مورخـه 99/1/17 در محـل وقـوع ملـک بعمـل خواهـد آمـد، 
لـذا بدینوسـیله بـه مالـک و مجاوریـن و صاحبـان حقوقـی 
ارتفاقـی در پـاک فـوق اعـام مـی گـردد در موعـد مقـرر 
در ایـن آگهـی در محـل وقـوع ملـک مـورد تقاضـا حاضـر و 
چنانچـه بـه تحدیـد حـدود و یـا حقـوق ارتفاقـی اعتـراض 
بـه  حـدود  تحدیـد  صورتجلسـه  تنظیـم  تاریـخ  از  دارنـد 
مسـاحت بـه مدت 30روز اعتـراض خود را کتبا بـه این واحد 
ثبتـی تسـلیم و رسـید دریافت نمایند و ظـرف مدت یک ماه 
از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبت دادخواسـت الزم در 
ایـن خصـوص بـه دادگاه صالحـه تقدیـم و گواهـی آن را بـه 

انتشـار: 98/1۲/17  ارائـه نمایند.تاریـخ  اداره 
محمد آرمانپور -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
سیرجان- م الف673

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظـر بـه اینکـه خانـم زهـرا دهشـیری پاریـزی به 
اسـتناد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی تقاضـی سـند مالکیـت 
تصرفـات مفـروز خـود تحـت پـاک 34 فرعـی از ۲79 اصلی 
واقـع در بخـش 1۲ کرمـان اراضـی رحمـت آبـاد پاریـز آگهـی 
نوبتـی آن منتشـر و اینک به اسـتناد  تبصره مـاده 13 را نموده 
کـه قانـون و مـاده 13 آییـن نامـه قانـون فـوق الذکـر آگهـی 
تحدیـد حـدود بصـورت اختصاصـی بـه شـرح ذیـل منتشـر 

میگردد:
پـاک34 فرعـی از ۲79 اصلـی خانم زهرا دهشـیری پاریزی 
ششـدانگ  زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت 19۲4/1۲مترمربـع 
واقـع در اراضـی رحمـت آبادپاریـز بخـش 1۲ کرمـان عملیـات 
تحدید حدود سـاعت 9صبح روز یکشـنبه مورخـه 99/1/17 در 
محـل وقوع ملک بعمـل خواهد آمد، لذا بدینوسـیله به مالک 
و مجاوریـن و صاحبـان حقوقـی ارتفاقـی در پاک فـوق اعام 
مـی گـردد در موعـد مقـرر در این آگهـی در محـل وقوع ملک 
مـورد تقاضـا حاضـر و چنانچـه بـه تحدیـد حـدود و یـا حقوق 
ارتفاقـی اعتـراض دارنـد از تاریـخ تنظیـم صورتجلسـه تحدید 
حـدود بـه مسـاحت بـه مـدت 30روز اعتـراض خـود را کتبا به 
این واحد ثبتی تسـلیم و رسـید دریافت نماینـد و ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبت دادخواسـت 
الزم در ایـن خصـوص بـه دادگاه صالحه تقدیـم و گواهی آن را 

بـه اداره ارائـه نمایند.تاریخ انتشـار: 98/1۲/17 
محمد آرمانپور -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
سیرجان- م الف672

متن آگهی رای هیات
الحـاق  قانـون   1 مـاده   ۲ بنـد  اجـرای  در 
مـوادی بـه قانـون سـاماندهی و حمایـت از 
تولیـد و عرضـه مسـکن بدینوسـیله بـه اطاع می رسـاند 
رسـولی  الـه  روح  آقـای  الذكـر  فـوق  قانـون  اجـرای  در 
فریدونـی فرزنـد احمـد بـه شناسـنامه 4195 کـد ملـی 
3070665۲41 صـادره از حـوزه 4 سـیرجان درخواسـت 
صـدور سـند ششـدانگ یکبـاب خانـه پـاک 3 فرعـی از 
4964 اصلی به مسـاحت41۲/67متر مربـع واقع در خرم 
آبـاد سـیرجان بخـش 36 کرمـان را نموده اسـت که پس 
از رسـیدگی رای شـماره 9943 مـورخ1398/1۲/11 هیـات 
حـل اختـاف موضـوع مـاده 7 آیین نامـه اجرایـی قانون 
فـوق الذکـر رای بـه صـدور سـند ملـک متصرفـي نامبرده 
صـادر نموده بدینوسـیله بـه اطاع عموم می رسـاند ظرف 
مـدت ۲0 روز از تاریـخ انتشـار ایـن اگهـی چنانچـه کسـی 
بـه تقاضـای نامبـرده معترض اسـت اعتراض خـود را کتبا 
بـه اداره ثبـت اسـناد سـيرجان تسـلیم و از تاریخ تسـليم 
ظـرف مـدت یـک مـاه دادخواسـت اعتـراض بـر ثبـت به 
مرجـع صالـح قضایی تسـلیم و گواهی مربوطـه را به اداره 
ثبـت اسـناد سـیرجان ارائه نمایید چنانچه ظـرف مدت ۲0 
روز از انتشـار آگهـی اعتـراض نرسـد و یـا معتـرض ظـرف 
یـک مـاه از تاریـخ اعتـراض گواهی تنظیم دادخواسـت به 
مرجـع صالـح قضایی را ارائه ننماید سـند مالکیـت به نام 

متقاضـی صـادر و تسـلیم مـی گردد.
تاريخ الصاق /انتشار :روز شنبه1398/1۲/17

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان-678

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یـک بـاب خانـه 
۲۲9/83مترمربـع   مسـاحت  بـه 
دارای پـاک865- فرعـی از ۲۲- اصلـی واقـع 
درشـهر کهنـوج قطعـه یـک بخـش 46 کرمـان 
مـورد تقاضـای بتـول دهقانی فرزند حسـن به 
شناسـنامه شـماره 174نیـاز بـه تحدیـد حـدود 
مالـک   کتبـی  درخواسـت  حسـب  .لـذا  دارد 
مورخ 98/1۲/08آگهـی تحدیدحدوداختصاصی 
تحدیـد  وعملیـات  منتشـر  فـوق   پـاک 
مورخـه  روزیکشـنبه  8صبـح  سـاعت  از  آن 
1399/01/۲4در محـل شـروع وبـه عمل خواهد 
آمـد، لذا به مالـک ومالکین مجـاور رقبه مذبور 
اخطـار میشـود کـه در موعد مقـرر در این آگهی 
درمحـل وقـوع ملـک حاضـر و چنانچـه کسـی 
بـر حدود وحقـوق ارتفاقی آن واخواهی داشـته 
باشـد میتوانـد از تاریـخ تنظیم صـورت مجلس 
تحدیـدی لغایـت 30روز واخواهـی خـود را بـه 
اداره ثبـت اسـناد وامـاک کهنـوج تسـلیم تا به 
دادگاه صالحه ارسـال شـود ،در غیر این صورت 
پـس از انقضـای مهلـت مذکور هرگونـه ادعایی 

مسـموع نیسـت .
اصغر نارویی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک 
شهرستان کهنوج . م الف 3386

اگهی 
بدیـن وسـیله به اقـای مالک 
ک  سـعید  فرزنـد  گودالـی 
شناسـنامه شـماره 3150۲88908صـادره 
ابـاغ  جنـوب  رودبـار  سـاکن  کهنـوج  از 
مـی شـود که خانـم مرضیه پـرکان جهت 
وصـول مهریـه بـه اسـتناد مهریـه مندرج 
31359دفتـر  شـماره  ازدواج  سـند  در 
اجرائیـه  شـما  علیـه  کهنـوج  111شـهر 
صـادر نمـوده وپرونـده اجرایی به کاسـه 
شـده  تشـکیل  اداره  98003۲4درایـن 
98/11/15مامـور  مـورخ  وطبـق گـزارش 
محـل اقامـت شـما به شـرح متن سـند 
تقاضـای  بـه  بنـا  لـذا  نشـده  شـناخته 
بسـتانکار طبـق مـاده 18اییـن نامـه اجرا 
مفـاد اجراییـه فقط یک مرتبـه در یکی از 
روزنامـه هـای کثیر االنتشـار محلی اگهی 
می شـود وچنانچه ظرف مـدت ده روز از 
تاریـخ ایـن اگهی کـه روز اباغ محسـوب 
مـی گـردد نسـبت بـه پرداخـت بدهـی 
اجرائـی  عملیـات  ننماییـد  اقـدام  خـود 

جریـان خواهـد یافـت .
مسول واحد اجرای اسناد رسمی کهنوج 
–اصغر نارویی .م الف 3388

     آگهی حصر وراثت- منوجان 
خواهـان رونوشـت حصـر وراثـت بهنـاز مهـر آرا فرزند 
غـام بـه شـرح دادخواسـت تقدیمـی ثبت شـده به 
کاسـه 9809983891۲00609از این دادگاه درخواسـت گواهی حصر 
وراثـت نمـوده وچنیـن توضیـح داده که شـادروان غـام ژنده پوش 
در اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود حیات گفته وورثه حیـن الفوت ان 

منحصـر اسـت به :
ت  ت   3۲4۲ ش  ش  غـام  فرزنـد  پـوش  ژنـده  1-صغـری 

6089854۲47 م  135۲/06/06ش 
م  1369/04/۲4ش  ت  ت  غـام  فرزنـد  آرا  مهـر  ۲-بهنـاز 

6080043584
ت  ت   3۲43 ش  ش  غـام  فرزنـد  نیـا  سـتوده  3-سـکینه 

6089854۲55 م  1353/06/07ش 
4-زهـرا ژنده پوش فرزند غـام ش ش 80ت ت 1363/05/01ش 

م 608991۲670
5-رقیـه ژنده پـوش فرزند غـام ش ش 8ت ت 1355/06/10ش 

م 6089894656
ت  ت   3۲41 ش  ش  غـام  فرزنـد  پـوش  ژنـده  6-زیـور 

6089854۲39 م  1350/05/05ش 
ت  ۲5584ت  ش  ش  غـام  فرزنـد  نیـا  سـتوده  7-محمـد 

339۲606۲19 م  1365/06/30ش 
ت  1409۲ت  ش  ش  غـام  فرزنـد  نیـا  سـتوده  8-احمـد 

متوفـی( 3160140709)فرزنـدان  م  1356/03/01ش 
9--کلثـوم ژنـده پـوش فرزنـد چهارشـنبه ش ش 10۲7 ت ت 
13۲1/07/0۲ش م 608983۲111)همسـر متوفی(اینـک بـا انجـام 
تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبور یـک نوبت اگهـی میگرددتا 
چنانچه شـخصی اعتراضی دارد ویا وصیت نامـه ای از متوفی نزداو 
مـی باشـد از تاریـخ نشـر اگهـی ظرف مـدت یکمـاه به ایـن دادگاه 

تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهد شـد 
 متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 2شورای حل اختالف شهرستان 
منوجان –عاطفه جداوی.م الف 54

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

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

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
اول  شـماره139860319079000715-98/10/08هیات  برابـررای 
موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر 
رودبـار جنـوب تصرفـات مالکانه بامعارض متقاضـی آقای امان هللا 
بامـری فرهنـگ فرزند پیربخش  بشـماره شناسـنامه 1888صادره 
ازدلـگان  در یـک بـاب مغـازه بـه مسـاحت 46متـر مربـع پـاک 
1708فرعـی از440 اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پـاک 40فرعی 
از 440اصلـی قطعـه سـه واقـع در رودبار جنـوب زهکلـوت–گل آباد 
بخـش 46کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای جـواد بامری 
زهکلـوت  محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب 
دردو نوبـت بـه فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صادر 
خواهدشـد ./م الـف:819-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/1۲/03 – 

تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/1۲/17
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
اول  شـماره139860319079000718-98/10/18هیات  برابـررای 
موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر رودبار 
جنـوب تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای اکبربامری زه 
بشـماره شناسـنامه 5360001747صـادره  اسـام   فرزنـد  کلـوت  
ازرودبـار جنـوب  در یـک باب مغازه  به مسـاحت 3۲متر مربع پاک 
1705فرعـی از440 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 40فرعی 
از 440اصلـی قطعه سـه واقـع در رودبـار جنوب- زهکلـوت– گل آباد 
نبـش بلـوار والیـت خریـداری از مالک رسـمی آقـای اسـام بامری 
زهکلـوت محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطاع عمـوم مراتب دردو 
نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم 
وصـول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد ./م 
الف:818-   تاریخ انتشـار نوبت اول:98/1۲/03 – تاریخ انتشـارنوبت 

98/1۲/17: دوم 
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
اول  شـماره139860319079000610-98/08/۲5هیات  برابـررای 
موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر 
رودبـار جنـوب تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای حمید 
روی دل  فرزنـد علـی   بشـماره شناسـنامه 5صـادره ازعنبرابـاد در 
یـک باب خانه به مسـاحت 136متـر مربع پـاک 1570فرعی از188 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 188اصلـی قطعـه سـه واقع 
در رودبـار جنـوب –بلـوار والیت بخش 46کرمان  خریـداری از مالک 
رسـمی عبدالحسـین ،محمـد مهـدی ،مهسـا مهیمی وخانـم فاطمه 
بیـگ مـرادی  محرزگردیده اسـت.لذا بـه منظور اطاع عمـوم مراتب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم 
وصـول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد ./م 
الف:8۲5-  تاریخ انتشـار نوبت اول:98/1۲/03 – تاریخ انتشـارنوبت 

98/1۲/17: دوم 
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظـر بـه اینکـه خانـم زهـرا دهشـیری پاریـزی بـه 
اسـتناد قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی تقاضـی سـند 
مالکیـت تصرفـات مفـروز خود تحـت پـاک 35 فرعی مجزی 
شـده از ۲79 اصلـی واقـع در بخـش 1۲ کرمـان اراضـی رحمـت 
آبـاد آگهـی نوبتـی آن منتشـر و اینـک به اسـتناد  تبصـره ماده 
13 را نمـوده کـه قانـون و مـاده 13 آییـن نامه قانون فـوق الذکر 
آگهـی تحدیـد حدود بصورت اختصاصی به شـرح ذیل منتشـر 

میگردد:
پـاک 35 فرعـی از ۲79 اصلـی خانـم زهرا دهشـیری پاریزی 
ششـدانگ  باغچـه بـه مسـاحت 5943/36مترمربـع واقـع در 
اراضـی رحمـت آبـاد بخـش 1۲ کرمـان عملیـات تحدیـد حدود 
سـاعت 9صبـح روز یکشـنبه مورخـه 99/1/17 در محـل وقـوع 
ملـک بعمـل خواهد آمـد، لذا بدینوسـیله به مالـک و مجاورین 
و صاحبـان حقوقـی ارتفاقـی در پـاک فـوق اعام می گـردد در 
موعـد مقـرر در ایـن آگهـی در محـل وقـوع ملـک مـورد تقاضـا 
حاضـر و چنانچـه به تحدید حـدود و یا حقـوق ارتفاقی اعتراض 
دارنـد از تاریخ تنظیم صورتجلسـه تحدید حدود به مسـاحت به 
مـدت 30روز اعتـراض خـود را کتبـا به این واحد ثبتی تسـلیم و 
رسـید دریافـت نماینـد و ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض بـه اداره ثبـت دادخواسـت الزم در ایـن خصـوص بـه 

دادگاه صالحـه تقدیـم و گواهـی آن را بـه اداره ارائـه نمایند.
تاریخ انتشار: 98/1۲/17 

محمد آرمانپور -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
سیرجان- م الف671

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظـر بـه ایـن کـه اقـای  سـید رمضـان حسـینی 
زحمـت کـش بـه اسـتناد قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی تقاضـای سـند مالکیـت تصرفـات  مفروز خـود تحت 
پـاک18 فرعـی از 19۲4 اصلـی واقـع در بخـش 37 کرمـان 
اراضـی حسـین آبـاد آب باریکـو آگهـی نوبتـی آن منتشـر و 
اینـک بـه اسـتناد تبصـره مـاده 13 را نموده کـه قانـون و ماده 
13 آییـن نامـه قانـون فوق الذکـر آگهی تحدید حـدود بصورت 

اختصاصـی بـه شـرح ذیـل منتشـر می گـردد:
پـاک 18فرعـی از 19۲4 اصلـی اقـای سـید رمضـان حسـینی 
زحمـت کـش ششـدانگ یـک قطعـه باغ مشـتمل بر اسـتخر 
واتاق به مسـاحت 5370۲/۲۲ واقع  در سـیرجان حسـین اباد 
آب باریکـو بخـش 37کرمان  عملیات تحدید حدود سـاعت 9 
صبـح روز دوشـنبه مورخـه 99/1/18در محل وقـوع ملک بعمل 
خواهـد آمـد . لذا بدینوسـیله بـه مالک و مجاوریـن و صاحبان 
حقوقـی ارتفاقـی در پـاک فوق اعـام می گـردد در موعد مقرر 
در ایـن اگهـی در محل وقوع ملک مـورد تقاضا حاضر و چنانچه 
بـه تحدیـد حـدود بـا حقـوق ارتفاقـی اعتـراض دارنـد از تاریخ 
تنظیـم صورتجلسـه تحديـد حـدود بـه مـدت 30 روز اعتـراض 
خـود را تنهـا بـه ایـن واحـد ثبتـی تسـلیم و رسـید دریافـت 
نماینـد و ظـرف یک ماه از تاریخ تسـليم اعتراض بـه اداره ثبت 
دادخواسـت الزم در ایـن خصـوص بـه دادگاه صالحـه تقدیم و 
گواهـی آن را بـه اداره ارائـه نماینـد . تاریخ انتشـار شـنبه98/1۲/17
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آگهی ابالغ اجرائیه کالسه شماره 9801821
طبـق مـاده 18 و 19 آئیـن نامـه اصاحـی 
اجـرای ثبـت اسـناد و اماک بدینوسـیله به 
آقایان سـلمان جالیان بشـماره ملی 30314339۲0 و 
احمدرضا حسـن پورزرینی بشـماره ملـی ۲09۲040405 
و مهـدی برخـوری مهنـی بشـماره ملـی 30۲0053511 
جهـت  کرمـان  شـعبه  آینـده  بانـک  میشـود  ابـاغ 
الزم  موضـوع  864/067/481ریـال  مبلـغ  وصـول 
و  نیمعشـر  و  تاخیـر  خسـارت  احتسـاب  بـا  االجـرا 
هزینـه هـای مربوطـه بموجـب قـرارداد بانکـی شـماره 
اجرائیـه  شـما  علیـه   93/۲/31  -6001/93/0۲86
صـادر نمـوده ، بـا توجـه بـه اینکـه آدرس شـما طبـق 
اعـام مامـور ابـاغ شناسـائی نگردیـده و بسـتانکار نیز 
اجرائیـه  اوراق  ابـاغ  را جهـت  نتوانسـته آدرس شـما 
معرفـی نمایـد و آدرس فعلـی شـما نیز برای ایـن اداره 
مشـخص نمیباشـد لذا طبـق ماده فوق ایـن آگهی یک 
نوبـت در یکـی از جراید کثیراالنتشـار منتشـر و شـما از 
تاریـخ انتشـار کـه روز ابـاغ محسـوب میگـردد ظـرف 
مـدت ده روز مهلـت داریـد کـه نسـبت بـه پرداخـت 
بدهـی اقـدام نمائیـد بدیهـی اسـت در غیـر اینصـورت 
طبـق مقررات نسـبت بـه ادامـه عملیات اجرائـی اقدام 
خواهـد شـد ضمنـا" بجـز ایـن آگهـی ، آگهـی دیگـری 

منتشـر نخواهـد شـد .
علیرضا محمدی کیا-رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 
/ م الف:1728

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یـک بـاب خانـه 
417/۲0مترمربـع   مسـاحت  بـه 
فرعـی  پـاک1006۲-  دارای 
از۲- اصلـی واقـع درشـهرکهنوج قطعـه یـک 
ابراهیـم  تقاضـای  مـورد  46 کرمـان  بخـش 
جهانـی پـور فرزنـد امیـد علـی بـه شناسـنامه 
دارد  حـدود  تحدیـد  بـه  1151۲نیـاز  شـماره 
.لـذا حسـب درخواسـت کتبـی مالـک  مـورخ 
تحدیدحدوداختصاصـی  98/1۲/13آگهـی 
تحدیـد  وعملیـات  منتشـر  فـوق   پـاک 
مورخـه  روزیکشـنبه  8صبـح  سـاعت  از  آن 
عمـل  وبـه  شـروع  محـل  1399/01/۲4در 
خواهـد آمـد، لـذا بـه مالـک ومالکیـن مجاور 
رقبـه مذبـور اخطار میشـود کـه در موعـد مقرر 
در ایـن آگهـی درمحـل وقـوع ملـک حاضـر و 
ارتفاقـی  بـر حـدود وحقـوق  چنانچـه کسـی 
آن واخواهـی داشـته باشـد میتوانـد از تاریـخ 
لغایـت  تحدیـدی  مجلـس  صـورت  تنظیـم 
30روز واخواهـی خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد 
وامـاک کهنـوج تسـلیم تـا بـه دادگاه صالحه 
پـس  صـورت  ایـن  غیـر  ،در  شـود  ارسـال 
ادعایـی  هرگونـه  مذکـور  مهلـت  انقضـای  از 

. نیسـت  مسـموع 
اصغر نارویی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک 
شهرستان کهنوج . م الف 3387

اگهی ابالغ اخطاریه ماده 
101اموال غیر منقول 

در خصـوص پرونـده اجرایـی 
9500307بدینوسـیله  کاسـه 
بـه اقـای دادمـوال کمالـی رمـون  بدهـکار 
139504019070000۲93/1ابـاغ  پرونـده 
مـورخ  گـزارش  موجـب  بـه  میگـردد 
98/11/۲3کارشـناس رسـمی دادگستری 
پـاک ثبتی پـاک فرعـی :3۲49از پاک 
اصلـی 705در بخـش :45کرمـان واقع در 
:جیرفـت بـه مبلـغ 4/6۲4/000/000ریـال 
ارزیابـی گردیـده .لـذا چنانچـه بـه مبلـغ 
مـی  معتـرض  مذکـور  پـاک  ارزیابـی 
ظـرف  را  خـود  کتبـی  اعتـراض  باشـید 
مـدت پنـج روز از تاریـخ انتشـاراگهی این 
اخطاریـه کـه فقـط یـک نوبـت در روزنامه 
ومنتشـر  چـاپ  محـل  االنتشـار  کثیـر 
بانکـی  فیـش  ضمیمـه  بـه  مـی گـردد 
دسـتمزد کارشـناس تجدیـد نظر بـه مبلغ 
9/000/000ریـال بـه دفتـر این اجرا تسـلیم 
نماییـد .ضمنـا بـه اعتراضـی که خـارج از 
موعـد یـا فاقـد فیـش بانکـی دسـتمزد 
کارشـناس تجدیـد نظـر باشـد ترتیـب اثر 

داده نخواهـد شـد 
مسول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت 
–جواد فاریابی 

آگهی فقدان سند مالکیت
چـون آقـای نیازعلـی دلفـاردی مالـک ششـدانگ 
در  واقـع  از1۲04-اصلـی  43فرعـی  پـاک 
بخش45کرمـان بـا ارائـه دو بـرگ شـهادت شـهود 
تصدیـق شـده ادعـا واعـام نمـوده اصـل سـند مالکیـت پـاک 
اخیرالذکـر کـه قبـا ذیـل ثبـت ۲157صفحـه16 دفتـر14 امـاک 
الکترونیـک محلـی جیرفـت صـادر وتسـلیم شـده اسـت بعلـت 
صدورسـند  تقاضـای  اداره  ایـن  واز  گردیـده  مفقـود  جابجـای 
مالکیـت المثنـی پـاک فـوق را نمـوده لـذا بنـا بـه درخواسـت 
نامبـرده وبرحسـب دسـتورتبصره یک ماده 1۲0آییـن نامه – قانون 
ثبـت مراتـب در یـک نوبـت آگهـی میگـردد تـا چنانچـه شـخص 
یـا اشـخاصی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم 
ویـا وجـود اصـل سـند مالکیـت مـورد ادعـا نزد خـود می باشـند 
از تاریـخ انتشـار آگهـی )یـک نوبـت اسـت (ظـرف مـدت 10روز 
مراتـب را بـا ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه کتبـا به 
اداره ثبت اسـناد واماک شهرسـتان جیرفت اعـام نمایند بدیهی 
اسـت پـس از انقضـای مهلـت مقـرر در آگهـی )10روز(هیچگونـه 
ادعایـی از هیچکس مسـموع نخواهد بود وایـن اداره وفق ضوابط 
و مقـررات نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی بنـام مالک 

اقـدام خواهـد نمـود.
جواد فاریابی -رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت. م الف:721

کمک به تامین امنیت غذایی اصلی ترین 
برنامه اداره کل منابع طبیعی جنوب

کرونا مصرف آب در شهر کرمان 
را نزدیک به 40 درصد افزایش داد

تامیــن  بــه  احمــدی گفت:کمــک  حمــزه 
ــن برنامــه  ــی تری امنیــت غذایــی کشــور اصل
ــع  ــاد کشــاورزی و اداره کل مناب ســازمان جه
طبیعــی و آبخیــزداری جنــوب کرمــان اســت.
ــتان  ــزاری شبس ــگار خبرگ ــزارش خبرن ــه گ ب
از کرمــان جنــوب، در آســتانه فرارســیدن 
بهــار طبیعــت و همزمــان بــا آغــاز هفتــه 
منابــع طبیعــی و روز درختــکاری، رئیــس 
ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان و 
ــه  ــزداری ب ــی و آبخی ــع طبیع ــرکل مناب مدی
ــت و  ــت درخ ــرح کاش ــت از ط ــور حمای منظ
ــتای  ــز در راس ــبز و نی ــای س ــترش فض گس
ــی  ــرای ایران ــی، ب ــال کاری همگان شــعار »نه
سرســبز« اقــدام بــه کاشــت چنــد اصلــه 

ــد. ــال کردن نه
از  تشــکر  ضمــن  احمــدی«  »حمــزه 
جهــاد  ســازمان  مســتمر  حمایت هــای 
منابــع  هفتــه  برگــزاری  در  کشــاورزی 
طبیعــی، بــا ارائــه گزارشــی از اقدامــات هفتــه 
ــع  ــیمای مناب ــف س ــی و توصی ــع طبیع مناب
منابــع  هفتــه  اســتان،  جنــوب  طبیعــی 
اقدامــات  مهمتریــن  از  یکــی  را  طبیعــی 
ــرد و  ــداد ک ــور قلم ــطح کش ــی در س ترویج
ــای  ــه برنامه ه ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــت: ب گف
ایــن هفتــه در ســطح کشــور بــه صــورت 
ــی شــود فرصــت مناســبی  ــرا م ــن اج نمادی
اســت کــه عملکــرد خــود را در ایــن هفتــه در 
معــرض دیــد عمــوم قــرار دهیــم و همچنیــن 
ــع طبیعــی را گســترش دهیــم. فرهنــگ مناب
آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع  کل  مدیــر   
جنــوب کرمــان ادامــه داد: تمــام کســانی 
ــاد کشــاورزی و اداره کل  کــه در ســازمان جه
ــد،  منابــع طبیعــی و آبخیــزداری حضــور دارن
ــی  ــت غذای ــن امنی ــه تامی ــک ب ــئله کم مس

ــه،  ــن برنام ــی تری ــوان اصل ــه عن ــور را ب کش
ــد. ــرار داده ان ــود ق ــات خ ــور اقدام مح

ــه  ــبت هفت ــه مناس ــرد: ب ــان ک  وی خاطرنش
1۲0 هــزار اصلــه نهــال از  منابــع طبیعــی 
ــا  ــازگار ب ــی س ــی جنگل ــای بوم ــوع گونه ه ن
منطقــه بــه طــور رایــگان در بیــن عمــوم 

ــود. ــی ش ــع م توزی
ــن تشــکر از شــرکت  ــان ضم ــدی در پای احم
کننــدگان در ایــن مراســم، اهتمــام ویــژه 
و  درخــت  کاشــت  بــه  نســبت  همــگان 
حفاظــت از منابــع طبیعــی را خواســتار شــد.

ــن مراســم »ســعید برخــوری«  ــه ای  در ادام
ــال  ــت نه ــه کاش ــردم ب ــوت از م ــن دع ضم
ــع  ــر، مناب ــال حاض ــفانه در ح ــت: متأس گف
تجدیــد شــونده ای همچــون آب، خــاک، 
ــتند،  ــودی هس ــال ناب ــع در ح ــگل و مرت جن
ــتر  ــی، بس ــع طبیع ــم مناب ــا معتقدی ــر م اگ
کشــاورزی و حتــی بســتر حیــات اســت 
تمامــی  بــا همــکاری و هماهنگــی  پــس 
ارگان هــای دولتــی، بهــره بــرداران خصوصــی 
ــی  ــوب عزم ــردم در چارچ ــار م ــه اقش و کلی
ملــی در راه حفــظ، احیــا و توســعه ایــن 
منابــع بایــد بیــش از پیــش بکوشــیم در 
ــی  ــده، جهان ــان آین ــورت، جه ــن ص ــر ای غی
همــراه بــا فقــر، گرســنگی و محیــط زیســتی 

ــود. ــد ب ــی خواه ــل زندگ ــوده و غیرقاب آل
ــوب  ــاورزی جن ــاد کش ــازمان جه ــس س  رئی
ــاورزی،  ــاد کش ــازمان جه ــزود: س ــان اف کرم
را  آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع  اداره کل 
ــواده خــود  ــم خان ــک عضــو مه ــوان ی ــه عن ب
ــای  ــرای برنامه ه ــن در اج ــد بنابرای ــی دان م
خصــوص  بــه  کل  اداره  ایــن  ترویجــی 
در هفتــه منابــع طبیعــی از هیــچ گونــه و 

ــرد. ــم ک ــغ نخواهی ــی دری تاش

بـه دنبال نگرانی از شـیوع ویـروس کرونا در کرمان 
و ضـرورت رعایـت دو چنـدان نـکات بهداشـتی از 
بـا  آن  و هم چنیـن هم زمانـی  سـوی شـهروندان 
سـنت نـوروزی خانه تکانـی، مصرف آب بـه صورت 
چشـمگیر و بـی سـابقه ای افزایـش یافته اسـت.

خبرنـگار آبفـا کرمـان- غامرضا زیـن الدینی مدیر 
امـور آب و فاضـاب شهرسـتان کرمـان گفـت: بـه 
دنبـال نگرانـی از شـیوع ویـروس کرونـا در کرمـان 
و ضـرورت رعایـت دو چنـدان نـکات بهداشـتی از 
بـا  آن  و هم چنیـن هم زمانـی  سـوی شـهروندان 
سـنت نـوروزی خانه تکانـی، مصـرف آب نسـبت 
بـه مـاه قبـل نزدیک بـه 40 درصـد افزایـش یافته 

است.
زیـن الدینـی در ادامـه بیـان داشـت: اگرچـه در 
پیـک مصـرف تابسـتان قـرار نداریـم و انتظـار می 
رود مشـکلی از نظـر تامیـن آب شـرب بـه وجـود 

نیایـد، امـا بـه دلیـل افزایـش مصـرف شـهروندان 
در پـی شـیوع بیمـاری کرونـا مصرف آب به شـکل 
بـی سـابقه ای افزایـش یافته اسـت به گونـه ای با 
تمـام ظرفیـت ایسـتگاه های پمپـاژ آب مخـازن به 

درون شـبکه توزیـع پمپـاژ می شـود.
مدیریـت آبفـا شهرسـتان کرمـان در ادامـه تصریـح 
کرد: در صورتی که شـهروندان توصیه های بهداشـتی 
را در حـد متعـارف و منطقی انجـام دهند و همزمان 
مدیریـت مصـرف را نیـز مـورد توجـه قـرار دهنـد، 

مشـکلی در تامیـن آب شـرب ایجـاد نمی شـود.
زیـن الدینـی در پایـان از شـهروندان خواسـت بـا 
رعایـت دسـتورالعمل های بهداشـت فـردی تـا حد 
امـکان از مصـارف غیرضروری فعا خـودداری کنند 
تـا برای مصـارف ضـروری دچار کمبود آب نشـویم 
و ایـن مقطع حسـاس را بـدون کم آبـی و قطع آب 

سـپری کنیم.
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ترافیک سنگین مسیر چالوس
kermane_no از صفحه

سـخنگوی وزارت امـور خارجـه چیـن: تحریـم هـای یـک جانبـه علیه ایـران در 
شـرایط کنونـی کرونـا تنهـا بـه بدتر شـدن اوضـاع مـی انجامد.

tabnak از صفحه

آوای محلی           

آخر ای دست تو ُو ُغت ُپُتِنت َسر َاِگُرم
مث گنوگی اَبهم ور همه جا َنر َاِگُرم

تو َسرت کرده به دل مو سِگده ُبهنه َنگه
آخر ای دست تو، رو َرْو بخدا َپر اگُرم

َخی ُخوُدم هی مو َاگُم یاره ِولی کَن که ُبرو
ناُدُنم بیچه  ُسراِغ تویه کافر اگُرم

باشه کاری اکَُنم تا کُِت ناِکت ُبُسزه
مو َاَرم ور لِِج تو دخترِ هاجر اگُرم

شاعر : منصور رئیسی

  در اینستاگرام چه خبر

  در اینستاگرام چه خبر

فیلم بر باد رفته
-تو باید این حقیقت رو بدونی اسکارلت، مردها 

شاید از زن خیره خوششون بیاد ولی هرگز 

باهاشون ازدواج نمی کنند

شهر دقیانوس جیرفت
شهر دقیانوس در شمال شهرستان جیرفت 

جای گرفته مربوط به دوره سلجوقیان است. 

با توجه به وسعت 40 کیلومتری این شهر که 

هسته مرکزی آن تنها 1۲ کیلومتر وسعت دارد، 

این شهر جزو بزرگترین شهرهای اسامی کشور محسوب می شده است.

جاذبهدیالوگ

عکس نوشت

سفر چرا كنم
چرا سفر كنم؟

من كه مي توانم سرگردان باشم سال ها 
حوالی خانه ام

عکس: 
 تينا ساروی

صنایع

 سکمه دوزی

سـکمه دوزی  هنـری  اسـت  کـه در آن تعـدادی  تـار یـا هر 
دو از نقطـه  یـا نقـاط معیـن از  پارچـه  بیرون کشـیده شـده 
و جـای آن هـا بـا سـوزن دوزی پـر می شـود، بـه ط وریکه 

نقـش از آن پدیـد آید.

معرفی 

کشورهای دنیا برای مهار کرونا چه کردند؟
اقدامات انجام شده کشورهای دنیا در پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا متفاوت است

کرونـا مـرز نمی شناسـد و اکنـون در اکثـر نقاط دنیـا دیده 
می شـود.کرونایی که از چین شـروع شـد و و حاال با کشـور 

گشـایی تمـام دنیـا را دور می زند.
آمـار شـیوع کرونـا در جهـان بـه 94هـزار و 659 نفر رسـیده 
اسـت.در ادامـه بـه اقدامـات برخـی از کشـور هـای دنیا در  

پیشـگیری و مقابلـه بـا کرونـا  می پردازیـم.
چین

 چیـن به عنوان منشـا اصلـی »ویروس کرونـا« اقدامات 
موثـری از جملـه قرنطینـه، تعطیلـی ادارات و مـدارس، 
انـدازه گیـری تـب شـهروندان و مقابلـه بـا اخبـار جعلـی 
بکار گرفته اسـت.قرنطینه شـهری، نخسـتین اقدام چین 
بـرای مقابلـه با شـیوع کرونا بود.با شـیوع ایـن ویروس و 
همزمـان بـا آغـاز تعطیـات عید بهـاره، دولت چین شـهر 
11 میلیـون نفـری ووهان واقع در اسـتان هوبی را قرنطینه 
کرد.امـا در پکـن پایتخـت چین هـم علیرغـم فاصله یک 
هـزار و 1۲5 کیلومتـری از ووهـان کانـون شـیوع کرونـا، 
تدابیـر شـدیدی اتخـاذ شـد.برای مثال در مبـادی ورودی 
تمـام فروشـگاه هـا، مجتمـع های مسـکونی و رسـتوران 
هـا، دسـتگاه های تب سـنج مجهز به اشـعه نصب شـده 
و تـب افـراد را هنـگام ورود بـه اماکـن عمومی سـنجیده 

می شـود.
کره شمالی

مرتـب  به طـور  شـمالی  کـره   شـهرهای  در  بلندگوهـا   
خارجـی  می کنند.سـفیران  پخـش  بهداشـتی  پیام هـای 
و خانواده هایشـان در ایـن کشـور قرنطینـه شـده اند و از 
بهداشـتی  مقام هـای  از  اسـت  شـده   خواسـته  رسـانه ها 
تبعیـت کامل داشـته باشـند.طبق گفتـه بسـیاری از ناظران 
کره شـمالی اقدام های »بی سـابقه ای« را برای جلوگیری از 

شـیوع کرونـا در ایـن کشـور بـه کار گرفتـه اسـت.
کره جنوبی

کانـون شـیوع بیماری در این کشـور شـهر دایه گـو به فاصله 
300 کیلومتری در جنوب شـرق پایتخت کره جنوبی اسـت.

دولـت کـره جنوبـی از اوایـل شـدیدترین تدابیـر قرنطینه را 
بـرای ایـن شـهر و اسـتان گیونـگ سـانگ شـمالی در نظر 
گرفت.ایـن کشـور از ورود اتبـاع چینـی و خارجـی کـه از 
اسـتان هوبـی در مرکز چین و کانون شـیوع بیمـاری به کره 
جنوبی سـفر می کننـد، جلوگیری کرد.تدابیر وسـیع نظارتی 
و سـنجش تـب در فرودگاه هـا و مبادی ورودی این کشـور 

در نظـر گرفته شـد.
ایتایا

ایتالیا بیشترین آمار ابتا و فوتی کرونا در اروپا را دارد.
دولـت ایتالیـا از بیـم گسـترش بیشـتر کرونـا 11 شـهر این 
کشـور را قرنطینـه کرد.براسـاس بخشـنامه دولـت، ورود به 
شـهرهایی که کانون شـیوع کرونا هسـتند و خـروج از آن ها 

تـا اطـاع ثانـوی و بـدون مجـوز ممنوع شـد.
بریتانیا و فرانسه

دولـت بریتانیـا به تمام مسـافرانی کـه از چیـن، ایتالیا، کره 
جنوبـی و ایران یـا حتی از مناطقی در نزدیکی این کشـورها 

آمده انـد، توصیـه کرده تا در خانه بماننـد و از هر گونه تماس 
مستقیم انسـانی نیز بپرهیزند.
یونان؛ دولت اعالم آمادگی کرد

دولـت یونـان در برنامـه ای بـا جزئیات نسـبتا مفصـل برای 
پیشـگیری کرونـا تهیـه کـرد.در ایـن برنامـه  لغـو موقـت 
پروازهـا بـه مقصـد و از مبـدأ کشـورهای کانـون شـیوع این 
بیمـاری پیش بینـی شـده اسـت.به گفته سـخنگوی دولت 
یونان، دسـت کم 13 بیمارسـتان در این کشـور برای پذیرش 

بیمـاران احتمالـی مبتـا به کرونـا آمادگـی دارند.
رومانی؛ یکی از محتاط ترین کشورها

چندیـن کشـور اروپایی دیگـر از جمله اتریش، مجارسـتان، 
اوکرایـن و رومانـی بـه شـهروندان خـود توصیـه کرده اند که 
بـه مناطق آسـیب دیده ایتالیا سـفر نکننـد.در فرودگاه های 
رومانی برای مسـافرانی که از کشـورهای محل شـیوع کرونا 
می آینـد راهروهـای ویـژه ای در نظـر گرفتـه شـده و دمـای 
بـدن آن هـا در آنجـا اندازه گرفتـه می شـود.تاکنون ده ها نفر 
از افـرادی کـه از 11 شـهر قرنطینـه شـده ایتالیـا بـه رومانی 
ایـن کشـور  آزمایـش پزشـکی در  انجـام  بـرای  رفته انـد، 

شـده اند. قرنطینه 
مجارستان، چک، کرواسی؛ کنترل دمای بدن مسافران

دمـای بـدن مسـافران ایتالیـا در فرودگاه های بوداپسـت و 
دبرچـن مجارسـتان نیز انـدازه گرفتـه می شـود.اوکراین نیز 
بـه نوبـه خـود در فـرودگاه کیـف و نیـز در مـرز زمینـی خود 
بـا مجارسـتان کـه اتوبوس هـای از مبـدأ ایتالیـا از آنجـا بـه 
ایـن کشـور وارد می شـوند، کنتـرل دمـای بـدن مسـافران 
را آغـاز کـرده اسـت.در جمهـوری چک، مسـئوالن فـرودگاه 
پـراگ »افزایـش تدابیـر بهداشـتی« را مد نظـر قـرار دادند.
در ورشـو، پایتخت لهسـتان نیز کادر پزشـکی مستقیمًا وارد 

هواپیماهایـی می شـوند کـه از ایتالیـا آمده انـد.
مسـافران ایـن هواپیماهـا تنهـا پـس از آزمایـش و کنتـرل 
دمـای بـدن شـان اجازه مـی یابنـد از هواپیما خارج شـوند.
کرواسـی نیـز اعـام کـرده افـرادی کـه از مناطـق شـیوع 
کرونـا در ایتالیـا آمده انـد بایـد بـه دسـت پلیـس مـرزی و 
دانـش  اردوهـای  اپیدمیولوژیسـت ها کنتـرل شـوند.تمام 
آمـوزی در سراسـر کرواسـی نیـز بـرای 30 روز لغـو شـد.

فنالند، دانمارک و سوئد؛ احتیاط و کمک مالی
فنانـد و دانمـارک بـدون اینکه اقـدام خاصی انجـام دهند، 

توصیه هـای سـفر خـود را بـه روز کـرده اند.
آنهـا از شـهروندان خود خواسـته اند هنگام سـفر بـه ایتالیا 

»احتیـاط شـدید« بـه خـرج بدهند.دانمـارک عـاوه بر این 
مبلـغ 8 میلیـون کـرون )107 هـزار یـورو( را بـرای مقابلـه با 
کرونـا در اختیـار سـازمان جهانی بهداشـت قرار داده اسـت.

دولـت سـوئد بـا ایـن توضیـح کـه افـراد آلـوده بـه ویروس 
ندارنـد، کنتـرل  را  بیمـاری  نشـانه های  الزامـًا   19 کوویـد 

فرودگاهـی را بی ثمـر دانسـته و آن را انجـام نمی دهـد.
سـوئد در عـوض گفتـه اسـت تـا 3.8 میلیـون یـورو بـرای 
پیشـگیری و مهار کرونا به سـازمان جهانی بهداشـت کمک 
می کنـد تـا این سـازمان بین المللی پول داده شـده را صرف 
یـاری رسـاندن بـه کشـورهای فقیـر بـرای مقابلـه بـا ایـن 

بیمـاری کند.
بلغارستان، اتریش: محدودیت های مسافرتی

برخی کشـورهای اروپایی با آگاهی از خطرات کرونا، ترجیح 
داده انـد کـه بـه جـای صـرف وقت و پـول خود بـرای کنترل 
رفـت و آمدهـا، پیوندهای خود با ایتالیـا را موقتًا قطع کنند.

در همیـن راسـتا، شـرکت هواپیمایی ملی بلغارسـتان تمام 
پروازهـای میـان صوفیـه و میـان را تا ۲7 مـارس لغو کرده 
اسـت.این شـرکت با این حـال تعداد پروازهای مـورد نظر را 
فـاش نکـرده اسـت.در دیگر نقطه جهـان یعنی قـاره آفریقا 
هـم اقداماتی صـورت گرفته است.شـماری از خطوط هوایی 
آفریقـا از جملـه “کنیـا ایرویـز” پروازهـای خـود بـه چین را 
بـه طـور موقـت بـه تعلیـق درآورده اند.با این حـال هنوز خط 
هوایـی اتیوپی کـه بزرگ ترین خط هوایی قاره آفریقا اسـت 

پروازهـا به چیـن را برقرار نگاه داشـته اند.
کنیا

در کنیـا نیـز تدابیـر بهداشـتی و امنیتـی شـدیدی بـرای 
کنتـرل ایـن بیمـاری مشـکوک اعمـال شـد. تـا جایـی که 
همـه مسـافران پـرواز چیـن در فـرودگاه بین  المللی شـهر 
“نایروبـی” کنیـا در صـف معاینـه پزشـکی قرار مـی گیرند تا 
از ورود ایـن بیمـاری به کنیـا جلوگیری شـود.نیجریه نیز به 
عنـوان یـک کشـور آفریقایی که بیشـتر مـراودات تجـاری را 
بـا چیـن دارد بـا اسـتقرار دوربین های هوشـمند حسـاس 
بـه تـب ویروسـی تدابیـر امنیتـی را در فرودگاهـای الگوس 
و ابوجا تشـدید کرده اسـت.وزارتخانه های بهداشـت و علوم 
این کشـور همه دانشـگاه های پزشـکی را مامور کرده اسـت 
تـا در آزمایشـگاه هـای خـود راه حـل هـای جلوگیـری از 
گسـترش این ویـروس را مورد مطالعه دقیق قـرار داده و از 
همـه امکانات ملی مربوطه برای پیشـگیری و مبارزه با این 

بیمـاری اسـتفاده کنند.
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         در توییتر چه می گویند؟

کرونا هستم، ریزترین اُرگانیسم هستی

ادامه یادداشت

یعنـی اینکـه ای انسـان آنجـا کـه مـِن کرونـا وجود نـدارم، ولی شـدت 
تخریـب و ویرانـی کمتـر از عملکـرد مـن اسـت، آنجایـی کـه سـاختار 
تمامـی خانـه و کاشـانه مـردم در مقابـل اثـرات زلزلـه، یـک شـبه بـم 
می شـود، آنجایـی کـه بـا آزمایـش بمـب اتم هیروشـیمائی می سـازی 
کـه جماعتهائـی از انسـانها حتـی فرصـت فهـم حـد مـرگ و زندگـی را 

مشـاهده نمی کننـد.
  آنهایـی کـه همزمـان بـا جمـع آوری مال و ثـروت در فکر فرار از کشـور 
و انتخـاب مکان مناسـب در پیشـرفته ترین کشـورهای جهان هسـتند، 
همزمان دایره رشـد و نمو و فشـار بر زندگی محرومان روز به روز شـدت 

می یابـد، آیـا بـاز هم عامـل منم.
مثال هایـی از ایـن دسـت فراوان و در حوصلـه این مختصر مطلب نبوده 
و نمی گنجـد.ای انسـان، بـا تمامی پیشـرفت های فنـی و تکنولوژی که 
بـه دسـت آورده ای ببیـن که چقدر عملکرد کرونایـی دارای و امروز از من 
چنـان موجود مخوفی سـاخته ای تا عملکردهای صـد چندان کرونائیت 

شود.  فراموش 
بـا تبلیغـات و طـرح مسـائل بی ربـط و حاشـیه ای، عنوانـی از نامـم 
سـاخته ای کـه قبـل از اینکه به ارگانیسـم کسـی ورود پیدا کنـم، آنچنان 

رعـب و وحشـتی تولیـد شـده کـه  انسـانیت محـو و نابـود شـود.
ای انسـان ها، بـا وجـود همـه آنچـه را کـه برایـم در آورده ایـد، درسـی 
هسـتم تـا بـه تمام کسـانی که دیگـران را سـپر با قـرار داده اند تـا دوام 
و بقـای خودشـان را تثبیـت کننـد، تفهیم کنـم که به من هـم فکر کنید، 
اگـر شـما کرونـای، زندگـی بشـریت بـه اشـکال مختلـف هسـتید من 
هـم جایگاهـی دارم کـه قادرم از بیـن تمامی حصارهای کاذبتـان عبور و 
شـمای مدعی را به زانو در آورم و هم بفهمانم که عملکرد کرونائی شـما 

چنـد صد برابـرِ کار من اسـت.
بـه خـود بیابیـد و قبـل از توسـعه جنـگ و جنـگ افـروزی بـه مفاهیم 
همـه اصطاحاتـی کـه در فرهنگ های مختلـف تحت عناوین شـرافت، 
اصالت، معرفت، نوع دوسـتی و یا شـعر اسـتاد بزرگ ادبیات سـعدی را 
)بنـی ادم اعضـاء یکدیگرند کـه در آفرینش ز یـک گوهرند، چه عضوی 
بـه درد آورد روزگار، دگـر عضوهـا را نماند قرار( معنـی کرده و برای تحقق 

بخشـیدن آن تاش و کوشـش کنید.
بـه این ترتیب شـاید بتوانید منسـجم تر، قبـل از اینکه مـن و امثال من 

از پـا درتـان آوریم، قدرت شـناخت و مهارمـان را پیدا کنید.


