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ما را در تلگرام دنبال کنید
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دکتراعظمی منتخب مردم 
جیرفت و عنبرآباد در مجلس 

به کرونا مبتال شد
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مهر  تایید محیط زیست بر امحاء 
زباله های بیمارستانی

مجتمعهایفرهنگیوهنریجنوبکرمانبهبخشخصوصیواگذارمیشوند

احتمالبرگزاریامتحانات
نهاییازابتدایخردادماه

زاهدی، رییس کمیســیون آمــوزش و تحقیقات 
مجلس:  می تــوان امتحانات نهایــی را از ابتدای 

خرداد ماه برگزار کرد و باید بین مقاطع مختلف تمایز قائل شویم ، امتحانات 
نهایی دانش آمــوزان کالس های دهم، یازدهم و دوازدهم متفاوت با ســایر 

کالس های درسی است.

بنا بر اعالم علوم پزشکی کرمان در ۲۴ ساعت گذشته 
۲۳ مورد قطعی ابتال به کرونا شناســایی شده است و 

بدین ترتیب شمار کل مبتالیان در استان به ۶۷۱ نفر رسید. آمار مبتالیان به 
تفکیک شهرستان:کرمان: ۱۲ نفر، راور : ۳ نفر، انار: ۷ نفر،عنبر آباد: ۱ نفر، از 

این تعداد، ۱۷ زن و ۶ مرد هستند.

سرپرســت معاونت فرهنگی اداره ورزش اســتان : 
حدود ۹۳ هزار خانواده ی آســیب دیده از کرونا در 

این استان شناسایی شدند که از این تعداد ۹ هزار و ۳۰۰ خانوار زیر پوشش 
جامعه ورزش و جوانان قرار گرفت.

شناسایی۹۳هزارخانوار
آسیبدیدهازکرونادرکرمان

به گفته معاون اداره کل ارشاد اسالمی جنوب کرمان ، مجتمع های فرهنگی و هنری این اداره  در راستای اشتغال زایی، به بخش خصوصی واگذار می شود

روند صعودی ابتال 
به کرونا در کرمان 
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»باکرونا« زندگی کنیم؛ 
»پساکرونا« نمی آید

جاوید مومنی
یادداشت مهمان

بیش از ۲۰۰ تُن کاالی اساسی در جنوب کرمان توزیع شد

فرصت ثبت نام در مدارس سمپاد برای آخرین بار تمدید شد

عامل توهین به مقدسات در فضای مجازی دستگیر شد

ایرنا - مدیر تعاون روستایی جنوب 
کرمان از توزیع ۲۰۵ تُن کاالی اساسی 
طرح تنظیم بازار در این منطقه خبر داد.

در  سه شنبه  روز  مشایخی  احمد   
گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این 
میزان کاالی اساسی طی یک سال 
گذشته توسط شبکه تعاون روستایی 
جنوب کرمان در راستای حمایت از 
مصرف کنندگان توزیع شد.وی ارزش 
کاالهای اساسی توزیع شده را ۹۰ 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعالم و 
تصریح کرد: طی سال گذشته ۱۰۰ تُن 
برنج وارداتی، ۳۰ تُن شکر تولید داخل 
و ۷۵ تُن گوشت توزیع شد.وی با بیان 
اینکه شرکت  تعاونی روستایی جنوب 
کرمان ۳۵ فروشگاه فعال در منطقه 
جنوب کرمان دارد، اظهار داشت: این 

فروشگاه ها در سطح روستاها و شهرها 
اقدام به توزیع کاالهای اساسی و مصرفی 
می کنند.مشایخی نقش تعاون روستایی 
را در اقتصاد منطقه جنوب کرمان مهم 
عنوان کرد و گفت: هدف شبکه تعاون 
روستایی جنوب کرمان مشارکت همه 
جانبه در راستای خدمت به جوامع 

روستایی است.

کسبرتبهسوماطالعرسانی
تعاونیروستاییجنوبکرمان

مدیر تعاون روستایی جنوب کرمان 
گفت: روابط عمومی این سازمان در 
ارزیابی و تحلیل سایت های اطالع 
رسانی مدیریت های تعاونی روستایی 
سراسر کشور موفق به کسب رتبه 
با  سوم شد.مشایخی تصریح کرد: 

ارزیابی های صورت گرفته در سال ۹۸ 
روابط عمومی تعاون روستایی جنوب 
کرمان در سال گذشته با دریافت ۸۰ 
امتیاز از ۱۰۰ موفق به کسب رتبه سوم 
کشور شده است. وی اظهار داشت: 
کسب این مقام با تالش های جهادی 
مجموعه همکاران روابط عمومی و 
فن آوری اطالعات رقم خورده است.
وی روابط عمومی را بخشی مهمی از 
یک سازمان عنوان کرد و گفت: روابط 
عمومی یک هنر بوده و رابطه دوجانبه 
و سازنده در بین اعضای درونی و برونی 

یک سازمان را شکل می دهد.
سازمان تعاون روستایی جنوب کرمان 
مستقل از مرکز استان، هفت شهرستان 
با جمعیت یک میلیون نفر را تحت 

پوشش دارد.

سـازمان ملـی پـرورش اسـتعدادهای 
درخشـان از تمدیـد مهلـت ثبت نـام 
مـدارس  ورودی  آزمون هـای 
اسـتعدادهای درخشـان خبـر داد و 
تاکیـد کـرد ایـن آخرین فرصـت برای 
ثبت نـام در آزمـون  ورودی مـدارس 
به  اسـت. درخشـان  اسـتعدادهای 
گـزارش از فارس ، بـا توجه به شـرایط 
جامعـه و تعطیلـی مـدارس بـه دلیـل 
شـیوع کرونـا و عـدم ثبت نـام تعدادی 
از عالقمنـدان بـه شـرکت در آزمـون 
مـدارس اسـتعدادهای درخشـان و 
پیگیـری مکـرر اولیـای دانش آموزان، 
سـازمان ملـی پـرورش اسـتعدادهای 
درخشـان بـرای دومیـن بـار فرصـت 
ثبت نـام در ایـن آزمون هـا را از روز 
شـنبه ۱۳ اردیبهشـت تـا چهارشـنبه 
۱۷ اردیبهشـت بـرای عالقمنـدان 

کـرده  یجـاد  ا آزمـون  در  شـرکت 
است.شـایان ذکـر اسـت؛ سـازمان 
ملی پـرورش اسـتعدادهای درخشـان 
تأکید کـرده  کـه ایـن آخریـن فرصت 

بـرای ثبت نـام در آزمون هـای ورودی 
درخشـان  اسـتعدادهای  مـدارس 
اسـت و همچنیـن برنامه ریـزی بـرای 
برگـزاری آزمـون در حال انجام اسـت.

فرمانده انتظامی شهرستان ارزوئیه از 
شناسایی و دستگیری عامل توهین 
به مقدسات در فضای مجازی خبر داد 
و به شهروندان توصیه کرد: از درج و 

بازنشر مطالب و محتویات توهین آمیز 
و یا مخرب در فضای مجازی خودداری 
کنند.به گزارش پایگاه خبری پلیس، 
سرهنگ مهدی پورامینایی بیان کرد: 
در پی هتاکی و توهین به مقدسات 
دینی و مقام معظم رهبری در فضای 
سطح  در  فردی  سوی  از  مجازی 
شهرستان ارزوئیه، موضوع در دستور 
کار ماموران انتظامی این فرماندهی 
قرار گرفت.وی افزود: ماموران با انجام 
اقدامات تخصصی به هویت عامل این 
جرم پی برده و در ادامه با ایجاد ایست 

بازرسی در خروجی های شهرستان 
این متهم که قصد فرار به استان های 
همجوار را داشت شناسایی و دستگیر 
کردند.فرمانده انتظامی شهرستان 
پس  متهم  این که  بیان  با  ارزوئیه 
از تشکیل پرونده برای سیر مراحل 
قانونی تحویل مراجع قضائی شد از 
شهروندان و کاربران فضای مجازی 
خواست همواره مراقب باشند تا در دام 
افراد شیاد قرار نگیرند و از درج و بازنشر 
مطالب و محتویات توهین آمیز و یا 

مخرب خودداری کنند.
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گوجهفرنگیجنوبلِهمیشود؛خریدهنمیشود

تکمیل ظرفیت کاروان های حج تمتع ۹۹

دکتراعظمیمنتخب
مردمجیرفتو

عنبرآباددرمجلس
بهکرونامبتالشد

دکتر اعظمـی منتخـب مردم 
جیرفـت و عنبرآبـاد در خانـه 
ایزولـه شـد.از ابتـدای هفتـه 
ز بـروز نشـا  نه های  و پـس ا
بـدن  در  ویـروس  کرونـا 
دکتـر ذبیـح اهلل اعظمـی وی 
آزمایش هـای الزم را انجـام 
بتـالی وی بـه کرونـا  داد و ا
ویـروس تایید شـد.به گزارش 
وی  »کرمان نـو«  خبرنـگار 
در  منـزل  در  کنـون  هم ا
کرمـان بسـتری اسـت.حال 
عمومـی وی مسـاعد گـزارش 
شـده و درجـه تـب او تـا ۳۸ 
درجه در ۲۴ سـاعت گذشـته 
ذبیح اهلل  اسـت. رفتـه  بـاال 
اعظمـی در انتخابـات مجلس 
شـورای اسـالمی اسـفند ۹۸ 
توانسـت رای مـردم جیرفـت 
دسـت  بـه   ا  ر بـاد  عنبرآ و 
بیـاورد.وی متولـد شـهریور 
جیرفـت  ۱۳۴۷در  سـال 
رای سـه فرزنـد اسـت.  و دا
ذبیـح اهلل اعظمـی سـاردویی 
دکتـری تخصصـی در رشـته 
گیاهـی  بیماری شناسـی 

سـت. ا

کی کجا بود که اولین بار کلمه ی پساکرونا 
رو اختراع کردن؟ کلمه ای برای امید 
ساختند، شاید واقعا ایمان داشته باشیم 
که روزهای پساکرونا میرسه ولی همه 
میدانیم که شنبه ی تمام شدن همه 
بدبختی ها هنوز نرسیده، حاال می دانیم 
به این سادگی ها و به این زودی هم 
خبری از آن روز موعود نیست.رهبران 
مختلف جهان، رفتار عجیبی دارند، هر 
روز رسانه ها از اخبار فعالیت های آنها 
پر می شود، حماقت های رئیس جمهور 
آمریکا یا فاکتور آنگال مرکل برای چین، 
خبرخوان های منتظر روزهای خوب 
در خانه را متعجب میکند ولی مردم در 
دنیای دیگری زندگی میکنند،  دنیایی 
که از ویروس پر شده، کسب و کارها 
منتظر تفکرات رهبران هستند و اقتصاد 
در حال تجربه اتفاقات منحصر به فردی 
است.اگر به جای انتظار برای رسیدن 
پساکرونا بتوانیم باکرونا زندگی کنیم، 
دنیا شکل بهتری به خود میگیرد، 
میتوانیم از فناوری اطالعات استفاده 
کنیم و دانش آموزان در سراسر کشور 
شاد باشند، فاصله اجتماعی داشته 
باشیم و فاصله ی معلم و دانش آموز را 
کم کنیم، از ماسک استفاده کنیم و در 
صف های مختلف در دو متری همدیگر 
بایستیم.اگر باور داشته باشیم که زندگی 
دیگر به شکل پیش از کرونا بر نمیگردد، 
امید واهی به دوست و آشنا و نزدیکان 
نمیدهیم، دست دادن را فراموش کنیم 
و احترام گذاشتن را بیاموزیم، راه 
درست استفاده از ابزارها، تکنولوژی و 
شبکه های اجتماعی را یاد میگیریم و 
بیشتر مراقب خودمان، اطرافیانمان، 
شهرمان و کشورمان خواهیم بود.من 
معتقدم دنیای بعد از کرونا نداریم! دیگر 
دنیای ما، دنیای باکرونا شده است و 
خواهد بود، روزی که دوباره در خیابان 
ها همدیگر را بی ترس در آغوش بکشیم 

و بی ترس خندیدیم؟

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای
اداره کل راه و شهرســازی جنــوب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی پروژهــای بــه شــرح ذیــل را 

از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد 
تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــداکات الکترونیکــی دولــت 
ــدم  ــورت ع ــران در ص ــه گ ــت مناقص ــد و الزم اس ــد ش ــام خواه ــه آدرس www.setadiran.ir  انج ــتاد( ب )س
عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت 

در مناقصــه محقــق ســازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1399/02/10 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14 روز 1399/02/10 تا تاریخ 1399/02/16

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14 روز سه شنبه تاریخ 1399/02/30
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8 روز چهارشنبه تاریخ 1399/02/31

اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصه گـزار جهت دریافـت اطالعات بیشـتر در خصوص اسـناد مناقصه و ارائـه پاکت های 
الـف: آدرس: جیرفت- حدفاصل سـیلو و پلیس راه، بلوار ورودی شـهرک صنعتی شـماره 2 تلفـن: 43310516-034 و 

)http://iets.mporg.ir( و پایگاه ملی اطالع رسـانی مناقصات کشـور www.jkerman.mrud.ir سـایت
اطالعـات تمـاس سـامانه جهـت انجـام مراحـل عضویـت در سـامانه: مرکـز تمـاس 41934-021 و دفتـر ثبـت نـام 

85192768 و   88969737

فهرست بهابراورد )ریال(نوعتضمين )لاير(عنوانشماره

142/ج98/3
تکمیل دیوار چینی ساختمان 

اداره کل صنعت، معدن و 
تجارت جنوب استان

324/000/000
ضمانت نامه بانکی )مطابق با 
فرمت ارایه شده در اسناد( _ 

اصل فیش واریز وجه  نقد
6/473/803/983

ابنیه، تاسیسات برقی 
و مکانیکی سال 1399 

و بخشنامه سرجمع

نوبت دوم

ــان  ــتان کرم ــارت اس ــج و زی ــر ح مدی
گفــت: دارنــدگان قبــوض ودیعــه 
گــذار حــج تمتــع تــا پایــان تیــر 
۸۶ می تواننــد بــرای ثبــت نــام در 
کاروان هــای حــج تمتــع امســال اقدام 

کننــد.
ــتان  ــروه اس ــگار گ ــزارش خبرن ــه گ ب
ــوان از  ــگاران ج ــگاه خبرن ــای باش ه
ــر  ــژاد، مدی ــرب ن ــود ع ــان، محم کرم
ــارت اســتان کرمــان گفــت:  حــج و زی
حــج و زیــارت اســتان از دارنــدگان 
ــر  ــان تی ــا پای ــذار ت ــه گ ــوض ودیع قب
۸۶ کــه قبــال نســبت بــه تکمیــل 
ــری  ــد رهگی ــت ک ــات و دریاف اطالع
 reserve.haj.ir ــامانه ــود از س خ
ــد  ــوت می کن ــد، دع ــرده ان ــدام ک اق

ــرای  ــره ب ــت ذخی ــوان اولوی ــه عن ــا ب ت
ــت  ــای دارای ظرفی ــل کاروان ه تکمی

خالــی در حــج امســال مراجعــه کنند.
ننــد  او افــرود: متقاضیــان می توا

از ســاعت ۱۰ صبــح شــنبه ۱۳ 
ــه  ــام ب ــت ن ــرای ثب ــت ۹۹ ب اردیبهش
ســامانه reserve.haj.ir مراجعــه 

کننــد.
عــرب نــژاد افــزود: بدیهــی اســت 
ــل  ــان از مح ــام متقاضی ــت ن ــر ثب ام
اولویت هــای فــوق الذکــر پــس از 
تکمیــل ظرفیــت خالــی کاروان هــا 
در هــر یــک از شهرســتان ها پایــان 

. د یــر می پذ
او بیــان کــرد: متقاضیــان  بــه 
ــی  ــات تکمیل منظــور مشــاهده اطالع
ــه ســایت اطــالع رســانی  ــد ب می توانن
حــج و زیــارت اســتان کرمــان بــه 
آدرس kerman.haj.ir مراجعــه 

کننــد.
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کالهبرداریدرفضایمجازیبا
عنوان»پرداختوام«

ایسنا/ رییس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان گفت: پرداخت وام 
در بانک ها نیاز به داشتن ضامن و ضمانت نامه و یا منوط به سپرده 
گذاری اســت اما در این بین شرکت هایی هستند که بدون ضامن و 
یا اینکه سپرده ای در آنها انجام شود، وام می دهند.سرهنگ "امین 
یادگار نژاد" در تشریح جزییات این نوع کالهبرداری در فضای مجازی 
بیان کرد: اصطالح »پرداخت وام« در مدت زمان کوتاه توسط برخی 
شرکت ها در سال های اخیر افزایش پیدا کرده است به گونه ای که با 
افزایش درج این گونه آگهی ها در فضای مجازی مواجه هستیم و این 
شرکت ها با پرداخت وام های کالن به متقاضیان سودهای هنگفتی را 
به جیب می زنند و چه بسا از این طریق مشکالتی را برای برخی افراد 
ایجاد می کنند.وی افزود: به عنوان مثال خانمی با مراجعه به پلیس 
فتا اظهار کرد که چندی پیــش در فضای مجازی به آگهی مبنی بر 
پرداخت وام کالن برخورد و از آن طریق با شخصی که اقدام به درج 
آگهی کرده بود ارتباط برقرار و پس از انجام قرار های الزم به جهت 
دریافت وام اقدام به پرداخت مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال طی ۵ مرحله به 
حساب وی کرده که پس از آن پرداخت فرد مذکور نه تلفن های بنده 
را پاسخ داده و نه هیچ وامی به حساب بنده واریز کرد و از این طریق 
اقدام به کالهبرداری کرده که خواستار پیگیری می باشم.یادگارنژاد 
بیان کرد: در نهایت با اقدامات فنی و کارشناسی ماموران این پلیس 
مشخص شد کل مبلغ ۱۰۰ میلیون به دو حساب بانکی جعلی واریز 
شده و فرد برداشت کننده به جهت رد گم کنی پس از چندین مرحله 
جابجایی پول ها در حساب های بانکی مختلف در نهایت در خارج از 
کشور اقدام به برداشت می کرده است.وی تصریح کرد: با پیگیری های 
انجام شده متهم شناسایی اما به دلیل اینکه در خارج از کشور به سر 
می برد وکیل خود را جهت رسیدگی به پرونده به این پلیس فرستاده و 
پرونده به همراه وکیل متهم و شاکی به دادسرا ارسال شد.رییس پلیس 
فتا استان کرمان در پایان به هموطنان توصیه کرد: به تبلیغاتی که در 
فضای مجازی با آن مواجه می شوید، سریع اعتماد نکنید و حتماً در 
مورد صحت آن ها تحقیق و از خرید هرگونه وام  بانکی از افرادی که هیچ 
گونه شناختی نسبت به آن ها ندارید، خودداری و با با احتیاط و رعایت 
همه جوانب رفتار کرده و فقط از مراکز مالی مجاز اقدام به دریافت وام و 
یا سپرده گذاری کنید و بدون بررسی و مشورت با کارشناسان مربوطه 

بانک به این تبلیغات در فضای مجازی اعتماد نکنند.

ــوزش و  ــیون آم ــس کمیس  ریی
تحقیقــات مجلــس گفــت: نظــر مجلس

ــوزش و تحقیقات  ــیون آم کمیس
مجلــس شــورای اســالمی ایــن اســت کــه باید 
حتمــا بیــن دوره هــا و مقاطــع مختلــف تمایــز 
قائــل شــویم بــه  طــور مثــال در حــوزه 
ــش  ــی دان ــات نهای ــرورش امتحان آمــوزش و پ
آمــوزان کالس هــای دهــم، یازدهــم و 
دوازدهــم متفــاوت بــا ســایر کالس هــای 
ــا  ــرای کالس هــای اول ت ــا ب درســی اســت. م
نهــم هیــچ مشــکلی نداریــم کــه بــه معلمیــن 
ــاس ۸۰  ــه براس ــم ک ــار دهی ــدارس اختی و م
درصــدی کتــب یــا ۱۰۰ درصــد کتــب 
ــای  ــورد کالس ه ــا در م ــد ام ــان بگیرن امتح
ــاوت  ــه متف ــم قضی ــا دوازده ــم ت ــی ده درس
اســت زیــرا امتحانــات آنهــا در ورودی بــه 
ــدی  ــت.دکتر »محمدمه ــر اس ــگاه موث دانش
زاهــدی« در جمــع حبرنــگاران ضمــن 
ــپهبد  ــردار س ــره س ــاد و خاط ــت ی گرامیداش
شــهید حــاج قاســم ســلیمانی گفــت: 
ــم بتوانیــم آرمان هــای شــهید حــاج  امیدواری
قاســم ســلیمانی را در زندگــی شــخصی، 
سیاســی و اجتماعــی خودمــان دنبــال کنیــم.
وی در خصوص ســامانه »شــاد« بــرای آموزش 
مجــازی دانش آمــوزان اظهــار کــرد: آمارهــای 
ارایــه شــده از ســوی وزارت آمــوزش و پرورش 
ــی در  ــوزان ثبت نام ــداد دانش آم ــه تع در زمین
ســامانه »شــاد« نمی توانــد دقیــق باشــد زیــرا 
ــق  ــا در مناط ــان م ــادی از هموطن ــداد زی تع
محــروم زندگــی می کننــد و والدیــن ایــن 
ــد چــه  دانش آمــوزان گوشــی هوشــمند ندارن
برســد بــه فرزندانشــان، همچنیــن در 
حاشــیه های شــهرها، مناطــق عشــایری، 
ــوز  ــه هن ــی ک ــاده، مناطق ــتاهای دور افت روس
اینترنــت پرســرعت نــدارد وصــل شــدن 
دانــش آمــوزان بــه این شــبکه بســیار ســخت 
و حتــی نشــدنی اســت بنابرایــن اینکــه گفتــه 
ــر از  ــون نف ــا ۷.۵ میلی ــد ی ــود ۹۰ درص می ش
دانش آمــوزان در ایــن ســامانه ثبت نــام 
کــرده باشــند واقعیــت نــدارد یــا بــا توجــه بــه 
ــش  ــی دان ــد مل ــدارس ک ــران م ــه مدی اینک
ــن  ــد، ای ــن ســامانه کــرده ان آمــوزان را وارد ای
ــت.  ــوری اس ــی س ــت نام ــداد ثب ــد و تع درص

زاهــدی در خصــوص شــهریه دانشــجویان در 
ــرد: در  ــان ک ــز بی ــاری نی ــی ج ــرم تحصیل ت
زمینــه اخــذ شــهریه نگاهــی دو طرفانــه بایــد 
داشــته باشــیم. هــم دانشــجو و هــم 
دانشــگاه های آزاد و غیرانتفاعــی و حتــی 
ــد. دانشــگاه ها  مــدارس غیردولتــی حــق دارن
بایــد حقــوق اســاتید و کادر اداری، خدماتــی و 
نگهــداری تجهیــزات را پرداخــت کننــد و هــم 
ــهریه  ــن ش ــه م ــد ک ــان می کن ــجو اذع دانش
پرداخــت کــرده ام کــه ســرکالس درس 
حضــور داشــته باشــم کــه بایــد بــر روی ایــن 
ــه  ــژه کار و برنام ــورت وی ــه ص ــز ب ــوع نی موض
مناســبی را تدویــن کــرد تــا حقــی از طرفیــن 
ــوزش و  اجحــاف نشــود.رییس کمیســیون آم
ــزود:  ــس شــورای اســالمی اف ــات مجل تحقیق
ــد نامه ای  ــرورش و علوم بای وزرای آمــوزش و پ
ــا کروناویــروس ارایــه دهند  به ســتاد مقابلــه ب
ــود  ــا س ــهیالت ب ــری تس ــت یکس و درخواس
کــم بــرای دانشــگاه های غیردولتــی و آزاد 
ــی از  ــت مال ــک حمای ــن ی ــد و همچنی بدهن
آنهــا شــود تــا مطالبــات بــه حــق دانشــجویان 
را پوشــش دهنــد و عملیاتــی کننــد به عنــوان 
ــجویی  ــهریه دانش ــت ش ــرار اس ــر ق ــال اگ مث
برگشــت داده شــود، از ایــن محــل مــی توانــد 
بــه دانشــگاه هــا پرداخــت و تــا حــدودی 
جبران خســارت شــود تا سیســتم ورشکســته 
نشــود.نماینده مــردم کرمــان و راور در مجلس 

شــورای اســالمی در خصــوص زمــان برگزاری 
امتحانــات پایــان ســال تحصیلــی نیــز گفــت: 
نظــر کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلس 
شــورای اســالمی ایــن اســت کــه بایــد حتمــا 
بیــن دوره هــا و مقاطــع مختلــف تمایــز قائــل 
ــوزش و  ــوزه آم ــال در ح ــور مث ــه  ط ــویم ب ش
ــوزان  ــش آم ــی دان ــات نهای ــرورش امتحان پ
کالس هــای دهــم، یازدهــم و دوازدهــم 
متفــاوت بــا ســایر کالس هــای درســی اســت. 

مــا بــرای کالس هــای اول تــا نهــم هیــچ 
ــه معلمیــن و مــدارس  مشــکلی نداریــم کــه ب
ــدی  ــاس ۸۰ درص ــه براس ــم ک ــار دهی اختی
کتــب یــا ۱۰۰ درصــد کتــب امتحــان بگیرنــد 
ــا  ــم ت ــی ده ــای درس ــورد کالس ه ــا در م ام
دوازدهــم قضیــه متفــاوت اســت زیــرا 
ــه دانشــگاه موثــر  ــات آنهــا در ورودی ب امتحان
اســت لــذا پیشــنهاد صریــح مــا ایــن اســت که 
ــا  ــه ب ــی مقابل ــتاد مل ــه س ــض اینک ــه مح ب

کروناویــروس اجــازه داد کــه بــه نظــر مــا اول 
خردادمــاه می توانــد ایــن اجــازه را صــادر 
ــا حفــظ فاصلــه اجتماعــی امتحانــات  کنــد؛ ب
ــه  ــتان ب ــر دوره دبیرس ــال آخ ــه س ــن س ای
ــوری  ــه  ط ــود ب ــزار ش ــوری برگ ــورت حض ص
ــه  ــم گرفت ــات کالس دوازده ــه اول امتحان  ک
شــود و ســپس بعــد از آنهــا امتحانــات دو دوره 
دیگــر و پــس از برگــزاری امتحانــات نیــز؛ ۲۰ 
ــزار و مشــکل  ــد کنکــور سراســری برگ روز بع

آموزش و پرورش از این طریق حل شود.
رییــس کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات 
مجلــس شــورای اســالمی دربــاره زمــان 
و نحــوه برگــزاری امتحانــات پایــان تــرم 
ــی  ــرم تحصیل ــز اظهــار کــرد: ت دانشــگاه ها نی
دانشــگاه ها معمــوال از اســفندماه آغــاز 
می شــود. پــس دانشــگاه ها قبــل از عیــد 
بایــد دو هفتــه کالس حضــوری مــی داشــتند 
ــکان اســتفاده از  ــه دانشــگاه ها ام و چــون هم
سیســتم مجــازی نداشــتند لــذا آموزش هــای 
ــد از  ــول شــد و بع ــد از ســال موک ــه بع ــا ب آنه
ــوده و  ــل ب ــاه تعطی ــا ۱۵ فروردین م ــال ت س
دانشــگاه ها از ۲۰ فروردیــن تقریبــا فعــال 
شــده اند و چــون ظرفیــت دانشــگاه ها بــا 
یکدیگــر در زمینــه زیرســاخت هــای آمــوزش 
ــاره  ــد درب ــذا بای ــت ل ــاوت اس ــازی متف مج
ــه  ــار را ب ــرم اختی ــان ت ــات پای ــخ امتحان تاری
دانشــگاه ها داد تــا شــورای آموزشــی و هیــات 
ــری  ــاره تصمیم گی ــن ب ــای دانشــگاه در ای امن
کننــد. دانشــگاه ها پــس از اجــازه ســتاد 
ــرم را  ــد ت ــروس می توانن ــا کروناوی ــه ب مقابل
ــرم  ــا ت ــد ی ــزار کنن ــوری برگ ــورت حض به ص
ــی  ــابقه تحصیل ــدن در س ــاظ ش ــدون لح را ب
ــرم را در  ــان ت ــات پای ــا امتحان ــد ی حــذف کنن
شــهریورماه برگــزار کننــد بنابراین نمــی توان 
بــه دانشــگاه ها ماننــد آمــوزش و پــرورش 
ــه  ــد ب ــارات بای ــه واحــد داد و اختی ــک برنام ی

شــورای دانشــگاه ها داده شــود.

رییسکمیسیونآموزشوتحقیقاتمجلس:

احتمال برگزاری امتحانات نهایی از ابتدای خرداد ماه
گزارش

ایسنا

هدفگذاریپوششحداکثری
دانشآموزاندرشبکهشاد

ضروریاست
 ایرنا - مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: هدف گذاری 
برای پوشش حداکثری دانش آموزان در شبکه شاد با مد نظر قرار 

دادن شرایط موجود ضروری است.
به گزارش روز سه شــنبه ایرنا، احمد اسکندری نسب در نشست 
شورای معاونان آموزش و پرورش استان کرمان با بیان اینکه شبکه 
اجتماعی شاد به عنوان فرصتی برای گسترش آموزش های مجازی 
در آموزش و پرورش است، افزود: این شبکه فرصت مناسب برای 

استمرار یادگیری دانش آموزان است.
وی ادامه داد: در این سیستم هر معلم با دانش آموزان کالس خود 
ارتباط دارد و مدیر مدرســه می تواند تمــام کالس های معلمان 

مدرسه و فعالیت آنان را در شبکه مشاهده کند.
وی با بیان اینکــه عضویت مدیران مدارس و معلمان در شــبکه 
اجتماعی شاد در استان کرمان قابل قبول است، بر هدف گذاری 
برای پوشــش حداکثری دانش آموزان در این شبکه متناسب با 

شرایط بومی و محلی و اقتصادی دانش آموزان تاکید کرد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان اظهار داشت: با توجه به 
ظرفیت ها و امکانات خوبی که در شبکه شاد پیش بینی شده این 

شبکه یک مدرسه هوشمند واقعی به شمار می رود.
وی با اشاره به جلوه های ویژه معلمی در شرایط تعطیلی مدارس 
به دلیل شیوع ویروس کرونا گفت: تعدادی از معلمان خیر کرمانی 
برای اینکه خللی در آموزش دانش آموزان ایجاد نشود برای دانش 
آموزان بی بضاعت با همکاری خیرین گوشی تلفن همراه هوشمند 

خریداری کرده اند.
وی با بیان اینکه آموزش دانش آموزان تحت هر شرایطی وظیفه 
آموزش و پرورش است افزود: همکاران ما در مدارس استان کرمان 
از شیوه های مختلف بر اساس شرایط دانش آموزان برای پیشبرد 

اهداف آموزشی استفاده کرده اند.

تعطیلــی مشــاغل پــر خطــر بــرای پیشــگیری از شــیوع ویروس 
کرونــا همچنــان ادامــه دارد. بــه گفتــه ی رئیــس اتــاق اصنــاف 
کرمــان هفتــه ی آینــده دربــاره ی فعالیــت ایــن اصنــاف، 
براســاس وضعیــت قرمــز، زرد یــا ســفید کرمــان تصمیم گیــری 
می شــود.به گــزارش ایســنا ، یوســف جعفــری دربــاره ی 
ــال  ــرد: »در ح ــار ک ــان اظه ــاف در کرم ــت اصن ــت فعالی وضعی
حاضــر تقریبــا ۹۰ درصــد اصناف شــهر کرمــان فعال هســتند و 
زمــان از ســرگیری فعالیــت مابقــی اصنــاف نیــز هنوز مشــخص 
نیســت و بایــد منتظــر تصمیــم ســتاد مقابلــه بــا ویــروس کرونا 
ــگاه های  ــی، باش ــای پذیرای ــال تاالره ــزود: »فع ــیم.وی اف باش
ورزشــی، قهوه خانه هــا، ســالن های ماســاژ، نمایشــگاه ها، 
ــه دلیــل آن کــه جــزو مشــاغل  ــا و مراکــز تفریحــی ب گیم نت ه
پرریســک و بــا خطــر بــاال می باشــند، تعطیــل هســتند و 
ــد. ــت می کنن ــر فعالی ــورت بیرون ب ــه ص ــط ب ــتوران ها فق رس

جعفــری دربــاره ی ادامــه ی تعطیلــی ایــن اصنــاف بیــان کــرد: 
ــاف  ــن اصن ــت ای ــاره ی فعالی ــده درب ــه ی آین ــاال هفت »احتم
تصمیم گیــری خواهــد شــود زیــرا ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا 
اعــالم کــرده اســتان ها براســاس وضعیــت قرمــز، زرد و ســفید 
ــاق  ــس ات ــری کنند.رئی ــه تصمیم گی ــن زمین ــد در ای می توانن
ــوص  ــا درخص ــی اظهارنظره ــاره ی برخ ــان درب ــاف کرم اصن
ــاف  ــت پروتکل هــای بهداشــتی توســط برخــی اصن عــدم رعای
گفــت: »دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان بایــد بــا اصنافــی کــه 
پروتکل هــای بهداشــتی را رعایــت نمی کننــد شــدیدا برخــورد 
ــر داده  ــدا تذک ــت ابت ــت بهداش ــدم رعای ــورت ع ــرده و در ص ک
ــالمت  ــرا س ــد زی ــب کنن ــازه را پلم ــد آن مغ ــه ی بع و در مرحل
ــاق اصنــاف  ــدارد.وی افــزود: »مــا در ات و جــان مــردم تعــارف ن
نیــز در کنــار انجــام وظیفــه ی ذاتــی، بــر رعایــت پروتکل هــای 
ــای الزم را  ــم و تذکره ــد داری ــاف تاکی ــط اصن ــتی توس بهداش

خواهیــم داد.«

محبوبه نژاد زمانی، سرپرست معاونت فرهنگی و 
امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان 
در چهارمین جلسه هماهنگی رزمایش استانی 
همت جوانانه، کمک مومنانه که با حضور پاریزی مدیرکل ورزش 
و جوانان، مرادی معاون توسعه امور ورزش، بلوردی رئیس گروه 
ورزش قهرمانی، رویگر دبیر مجمع خیرین ورزشی و نماینده 
خیران و باشگاه ها در محل سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان 
استان کرمان گفت: به دنبال شیوع کرونا در کشور و با توجه به 
فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر کار مومنانه برای هموطنان 
محروم، وزیر ورزش و معاونت جوانان در این زمینه بیانیه ای 
صادر کردند تا جامعه ورزش و جوانان در کنار هم بتوانند یک 
مشارکت مردمی را داشته باشند و در این زمینه بتوانیم یکسری از 
خانواده های محروم را تحت پوشش بگیریم.او با اعالم اینکه حال 
اجتماعی جامعه )هم از نظر اجتماعی و هم از نظر اقتصادی( خوب 
نیست، افزود: به دنبال بحران به وجود آمده و در پی آن مشکالت 
اقتصادی مشاغل و تعطیلی آنها، حدود ۹۳ هزار خانواده ی آسیب 
دیده از کرونا در استان کرمان شناسایی شدند که از این تعداد ۹ 
هزار و ۳۰۰ خانوار به منظور تحت پوشش قرار گرفتن و اهدای 
بسته های معیشتی به جامعه ورزش و جوانان سپرده شدند.

نژادزمانی تصریح کرد: سمن های جوانان در بحث شناسایی 
خانوار های محروم تالش کردند، افراد زیر پوشش از کسانی باشند 
که از کمیته امداد و بهزیستی کمک نگرفته باشند بنابراین برای 
هر شهرستان مشخص کردیم که چه تعداد خانوار از این ۹ هزار و 
۳۰۰ تا را پوشش دهیم.او بیان داشت: تاکنون یک شماره حساب 
از سوی یکی از سازمان های مردم نهاد اعالم شده تا به منظور 
جمع آوری کمک های نقدی در اختیار مردم و خیران قرار گیرد.

سرپرست معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان 
استان کرمان از پایگاه خانه جوانان کرمان به منظور جمع آوری 
کمک های غیرنقدی خبر داد و گفت: پیگیر هستیم دو پایگاه 

دیگر به آن اضافه کنیم.

مهدی لطفعلی زاده، مدیر باغبانی سازمان جهاد 
کشاورزی استان کرمان گفت:کاشت گل محمدی 
به عنوان یکی ازمحصوالت باغبانی بانیاز آبی کم 
دراستان کرمان درسطحی بالغ بر ۴ هزار هکتار در ۱۲ شهرستان 
استان صورت گرفته که بیشترین تولید این محصول مربوط به 

شهرستان بردسیر وبخصوص منطقه الله زار است.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان افزود: 
برداشت گل محمدی از شهرستان سیرجان آغاز شده و پیش 
بینی می شود بیش از ۸ هزار تن گل محمدی تا نیمه دوم تیر در 

استان برداشت شود.
او تصریح کرد:در فصل برداشت گل محمدی حدود ۲۲۰ هزارنفر 

روز اشتغال ایجاد می شود.
ازمهمترین فرآورد های گل محمدی می توان به گالب ، اسانس 
وغنچه خشک اشاره کردکه درصنایع دارویی، عطرسازی، صنایع 

غذایی وآرایشی وبهداشتی استفاده می شود.

سرپرست معاونت صنایع دستی استان کرمان گفت: 
به زودی اولین مرکز آفرینش روستایی صنایع دستی 
کرمان در روستای هوتک راه اندازی می شودبه گزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، کاظم حسین زاده، 
سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث 

فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان با اشاره به اینکه راه اندازی مرکز 
آفرینش روستایی صنایع دستی در روستا های هدف صنایع دستی از اهداف اصلی 
اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان است، گفت: اولین مرکز آفرینش صنایع 
دستی در روستای هوتک کرمان که دارای پتانسیل و پیشینه تاریخی زیادی در زمینه 
شالبافی است، راه اندازی می شود.او با بیان اینکه این مرکز در ابتدای کار از آموزش، 
توسعه و ترویج رشته شالبافی شروع به کار خواهد کرد، افزود: عالقه مندان می توانند 

آموزش شالبافی را با حضور اساتید برجسته شالبافی در این مرکز فرا گیرند.

راهاندازیاولینمرکزآفرینشصنایع
دستیدرهوتک

به گزارش سـازمان صمـت جنـوب کرمان، معـاون امـور صنایع 
سـازمان صنعت معدن و تجارت جنـوب کرمـان در بازدیدی که 
به همـراه معاونیـن برنامـه ریـزی و عمرانـی فرمانـداری، معاون 
غذا و داروی دانشـگاه علوم پزشـکی و هیأتی از دانشـگاه جیرفت 
داشـت، گفـت: این واحـد کـه اولیـن و تنها واحـد تولیـد کننده 

الـکل صنعتی در جنـوب کرمان می باشـد اکنون در شـهرک صنعتـی شـماره ۱ جیرفت در 
حال فعالیت اسـت.مهندس حسـین سـعیدی افزود: این واحـد جزو واحدهـای دانش بنیان 
اسـت که با همـکاری دانشـگاه جیرفـت در جهت رفـع نیـاز منطقه بـرای مبارزه بـا ویروس 
کویـد ۱۹، روزانـه ۲۰۰ لیتـر الـکل صنعتـی را تولیـد مـی کنـد.وی تصریـح کرد: سـرمایه 
گذاری انجام شـده بـرای راه انـدازی ایـن واحد بالغ بـر ۱۰ میلیـارد ریـال بوده کـه برای ۵ 

نفر اشـتغالزایی مسـتقیم کرده اسـت.

بازدیدمعاونسازمانصمتجنوبکرمانازتنهاواحد
تولیدکنندهالکلصنعتیدرجنوب

مدیــرکل کمیته امداد اســتان کرمان گفــت: ۱۰ واحد 
مسکونی توســط کمیته امداد برای اهالی پیرخوشاب در 
منطقه زهکلوت در جنوب استان کرمان ساخته و تحویل 
شد.به گزارش خبرگزاری فارس ، یحیی صادقی در مراسم 
افتتاح مددجویان پیرخوشاب ظهار داشت: پس از تأمین 

زمین به منظور ساخت مسکن برای اهالی پیرخوشاب در فاز نخست ۱۰ واحد مسکونی 
با اعتبار هر کدام ۶۰ میلیون تومان از محل اعتبارات سازمان برنامه  و بودجه و کمیته 
امداد احداث شد.مدیرکل کمیته امداد استان کرمان افزود: در مرحله نخست ساخت 
مسکن برای جمعی از اهالی این منطقه که مددجوی کمیته امداد هستند صورت گرفت 
و در مراحل بعدی برای تمام اهالی این منطقه مسکن احداث می شود.وی متراژ هر کدام 

از واحدها را ۵۰ مترمربع اعالم کرد.

تحویل10واحدمسکونیبهاهالیپیرخوشاب
درزهکلوتتوسطکمیتهامداد

رئیس پلیس راه جنوب استان از وقوع تصادف بین یک دستگاه 
خودروی پژو با کامیونت در محور "جیرفت-کهنوج" منجر به 
کشته شدن ۲ نفر و مجروحیت یکی از سرنشینان خودروی سواری 
خبر داد.سرهنگ"علی رضایی" در گفت و گو با خبرنگار پایگاه 
خبری پلیس، گفت: روز گذشته وقوع یک مورد تصادف در محور 

"جیرفت-کهنوج" به پلیس گزارش و بالفاصله نزدیکترین واحد گشت پلیس راه به محل حادثه 
اعزام شد.وی افزود: با حضور ماموران در حوالی منطقه مسکونی"جهادآباد" این محور مشخص شد 
در پی تصادف یک دستگاه خودروی پژو با کامیونت، ۲ نفر از سرنشینان خودروی سواری فوت و یک 
نفر از آنان نیز مجروح شده است.رئیس پلیس راه جنوب استان علت اولیه این حادثه را بی احتیاطی 
از جانب راننده پژو به علت عدم توجه به جلو عنوان و خاطرنشان کرد: اکثر محورهای مناطق جنوبی 

استان دوطرفه و در برخی نقاط کم عرض و همجوار نقاط روستایی هستند .

تصادفخودرویسبکباسنگین
درمحورجیرفت-کهنوج

بنا بر اعالم علوم پزشکی کرمان در ۲۴ ساعت گذشته 
۲۳ مورد قطعی ابتال به کرونا شناسایی شده است.بدین 
ترتیب شمار کل مبتالیان در استان کرمان به ۶۷۱ نفر 
رسید.در این باره سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان گفت: با ارسال ۱۶۶ نمونه به آزمایشگاه های 

استان کرمان تست ۲۳ نفر در ۲۴ ساعت گذشته مثبت شده است. آمار مبتالیان 
به تفکیک شهرستان:کرمان: ۱۲ نفر، راور : ۳ نفر، انار: ۷ نفر،عنبر آباد: ۱ نفر، دکتر 
مهدی شفیعی، مدیرگروه مبارزه با بیماری های واگیردار و سخنگوی دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان در نشست مجازی خود به بیان گزارشی از آخرین آمار وضعیت 
بیماری کرونا در استان کرمان نهم اردیبهشت ماه ۹۹ پرداخت و گفت:: از این 
تعداد، ۱۷ زن و ۶ مرد بوده است.دکتر شفیعی تصریح کرد: خوشبختانه در ۲۴ 

ساعت گذشته فوتی به به دلیل ابتال به کووید ۱۹ گزارش نشده است.

روندصعودیابتالبهکرونا
درکرمانادامهدارد

عمومی  روابط  و  اطالع رسانی  ره  دا ا رئیس 
آموزش وپرورش استان کرمان گفت: زمان ثبت نام 
مدارس بزرگ سال برای دیپلم های ناقص زمان قدیم 
به پایان رسیده و ثبت نام جدید در تیرماه انجام می شود. 
یکی از مخاطبان کرمان نو از عدم ثبت نام دیپلم های 

ناقص زمان قدیم در مدارس بزرگ سال به ما خبر داد.رئیس اداره اطالع رسانی و 
روابط عمومی آموزش وپرورش استان کرمان در این مورد می گوید: زمان ثبت نام 
دیپلم نظام قدیم اآلن نیست.باهری ادامه داد: زمان ثبت نام در ابتدای سال جدید 
است.وی افزود: در ابتدای هر سال تحصیلی دستور العمل ثبت نامی وجود دارد که 
هنوز دستور العمل ثبت نام برای سال جدید نیامده است.رئیس اداره اطالع رسانی و 
روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان گفت: ثبت نام مدارس بزرگسال برای 

امتحانات خرداد در دی و برای امتحانات شهریور در تیر است.

ثبتنامجدیدمدارسبزرگسال
درتیرماه

شناسایی۹۳هزارخانوار
آسیبدیدهازکرونادرکرمان

برداشتگلمحمدی
دراستانکرمان

کرونا

جهاد
کشاورزی

رئیساتاقاصنافکرمان:
برای بازگشایی مشاغل پرخطر 

هفتۀ آینده تصمیم گیری می شود

خبرخبرخبر

معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع اداره 
کل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی جنـوب 
کرمـان گفـت: مجتمـع هـای فرهنگـی 
هنری ادراه کل فرهنگ و ارشـاد اسالمی 
جنوب کرمان در راسـتای اشـتغال زایی، 
بـرای جوانان بـه بخش خصوصـی واگذار 
می شـود.به گزارش روابط عمومـی اداره 
کل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی جنـوب 
کرمان، حسـن احمدیوسـفی در این باره 
گفت: اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی 
جنـوب کرمـان در نظـر دارد بـه اسـتناد 
مـاده ۵ قانـون تنظیـم مقـررات مالـی 
دولـت و آییـن نامـه اجرایـی آن و سـایر 
قوانیـن و مقـررات مربوطـه از جمله ماده 
۲۴ قانـون مدیریـت خدمـات کشـوری و 
قانـون برگـزاری مزایـده عمومـی برخی 
از فضاهـای فرهنگـی و هنری خـود را در 
شهرسـتان هـای جنوبـی بصـورت اجاره 
سـاالنه واگـذار نمایـد.وی  بـا اشـاره بـه 
اجـرای طـرح واگـذاری مجتمـع هـای 
فرهنگـی و هنـری ایـن منطقه بـه بخش 
خصوصی، افزود: ایجاد اشـتغال در حوزه 
فرهنـگ و هنـر، بهبود خدمـات فرهنگی 
و هنـری به مـردم، اسـتفاده حداکثری از 
ظرفیـت هنرمنـدان، افزایش بهـره وری 
از امکانـات مجتمـع و دقـت بیشـتر در 
نگهـداری از امـوال مجتمع، اصـالح نظام 
خدمـت و بهبـود عملکـرد و بـاال بـردن 
جنبه حاکمیتی و نظارتی ادارات فرهنگ 
و ارشاد اسـالمی و جلب مشـارکت بخش 
خصوصـی در فعالیت هـای فرهنگـی و 
هنـری از اهـداف ایـن طـرح بـه شـمار 
مـی رود.احمدیوسـفی بـا تاکیـد براینکه 
اولویـت واگـذاری به افـراد بومـی منطقه 
اسـت، عنوان کرد: متقاضیان مـی توانند 
پـس از اعـالم فراخـوان در روزنامـه های 
رسـمی و سـایت اداه کل برای شـرکت و 
اعالم آمادگـی بـه ایـن اداره کل مراجعه 

نماینـد.

کشف۵هزارلیتر
مشروباتالکلیدست

سازدرجیرفت
حسـین سـالمی گفت: بـا بررسـی ها 
و پیگیری هـای انجـام شـده بیـش از 
۵ هـزار لیتر مشـروبات الکلی دسـت  
سـاز در شهرسـتان جیرفـت کشـف 
به گـزارش خبرنـگار  و ضبـط شـد.
کرمـان  ز  ا شبسـتان  خبرگـزاری 
جنـوب، »حسـین سـالمی« گفـت: 
بـا بررسـی ها و پیگیری هـای انجـام 
شـده بیش از ۵ هـزار لیتر مشـروبات 
الکلی دسـت  سـاز در جیرفت کشـف 
و ضبط شـده و متهمان نیز دسـتگیر 
نهـا  ئـم آ شـدند تـا نسـبت بـه جرا
رسـیدگی شود.دادسـتان عمومـی و 
انقالب اسـالمی جیرفت اظهـار کرد: 
با تـالش سـربازان گمنام امـام زمان 
)عـج( در اداره اطالعـات شهرسـتان 
یـن  ا آگاهـی  پلیـس  و  جیرفـت 
شهرسـتان و همچنیـن بـا اقدامـات 
نـه،  گا جدا تـی  عملیا و  تـی  اطالعا
طـی روزهـای اخیـر ضربـه هـای 
گسـترده ای بـه کاسـبان و سـاقیان 
مـرگ وارد شـد.وی از شناسـایی ۲ 
کارگاه تولیـد مشـروب الکلـی خبـر 
یـن  ز ا ز هـر یـک ا فـزود: ا د و ا دا
کارگاه هـا بیـش از چنـد هـزار لیتـر 
مشـروب دسـت  سـاز آماده فـروش و 
توزیع کشـف شـده و در این خصوص 
۲ نفـر نیـز دسـتگیر شدند.سـالمی 
بیـان کـرد: متهمـان دسـتگیر شـده 
در ایـن اقـدام مجرمانـه بازداشـت 
شـدند و تجهیـزات تولیـد و سـاخت 
مشـروبات الکلـی کـه در ایـن محـل 
مورد اسـتفاده قرار اسـت نیـز توقیف 
نقـالب  ا دادسـتان عمومـی و  شد.
ز پلمـب محـل  اسـالمی جیرفـت ا
تولیـد مشـروبات الکلـی خبـر داد و 
افـزود: با عوامـل ایـن اقـدام برخورد 
نجـام خواهیـم  جـدی و شـدید را ا
داد و تـالش و جدیـت بـر این اسـت 
تـا بـا ایـن اقدامـات و برخوردهـای 
قانونـی عرصـه را بـر قاچاقچیـان و 
تولیدکننـدگان مشـروبات الکلـی در 
شهرسـتان جیرفـت تنـگ کنیم.وی 
در خاتمه خاطرنشـان کرد: دسـتگاه 
لیت هـا  فعا و  مـات  قدا ا ز  ا یـی  قضا
نیـروی انتظامـی شهرسـتان جیرفت 
در کشـف و ضبـط مـواد مخـدر در 
ایـن روزهـا کمـال تشـکر را دارد و 
ز همـکاری، همیـاری و  همچنیـن ا
پشـتیبانی اطالعاتی سـربازان گمنام 

امـام زمـان نیـز تشـکر مـی کنـد.

دوباره فصل برداشت گوجه فرنگی رسید و 
کشاورزان باید همچون گذشته سنگ کشاورزی

صبور بازار آشفته ای باشند که سایه ها ایجاد 
کرده اند، انگار این دست های پشت پرده  نمی خواهند به 
این زودی ها رو شوند.بنا به گفته مسووالن سازمان جهاد 
کشاورزی قرار است امسال ۴۸۰ هزار تُن گوجه فرنگی از 
مزارع هفت شهرستان جنوب کرمان برداشت شود و این 
درحالی است که بازار این محصول کامال َفَشل شده و 
کشاورزان منطقه با یک بازار آشفته مواجه شده اند به 
گونه ای که قیمت هر کیلوگرم گوجه به ۵۰۰ تومان 
رسیده است. یکی از کشاورزان جیرفتی وقتی گوجه خود 
را برای فروش به میدان تره بار آورده بود با شنیدن 
قیمت های پیشنهادی از سوی دالل ها، حاصل دسترنج 
خود و خانواده اش را از باالی وانت نیسان به کف میدان 
ریخت و از مسووالن خواست برای این وضعیت اسف بار 
چاره ای بیندیشند چراکه این قیمت ها هزینه کارگران 
مزرعه را هم پوشش نمی دهد.تصور کنید یک کشاورز 
ساده را که فقط یک تُن گوجه برداشت کرده، جدای از 
هزینه های کاشت و داشت و برداشت حدود ۷۵۰ هزار 
تومان هزینه کرده برای اینکه محصول خود را به میدان 
تره بار برساند، از صبح تا بعدازظهر انتظار می کشد تا شاید 
بتواند محصول خود را با قیمت بهتری بفروشد غافل از 
اینکه دالل ها از قبل با هم تبانی کرده و حاضر نیستند 
حتی یک ریال بیشتر از ۵۰۰ تومان بابت هر کیلوگرم 
گوجه پرداخت کنند، هوای جنوب کرمان به قدری گرم 
است که با گذشت هر ساعت، کیفیت گوجه پایین تر 
می آید و به تبع آن قیمت هم کاهش پیدا می کند، آخر سر 
گوجه کار جیرفتی مجبور می شود تمامی محصول خود 
را به قیمت ۴۰۰ یا ۵۰۰ هزار تومان به دالل بدهد درحالی 
که فقط برای خرید سبد )جعبه( و حمل این محصول 
۷۵۰ هزار تومان هزینه کرده است.برخی می گویند عالج 
مشکل کشاورزان این دیار، راه اندازی صنایع تبدیلی 
است. از این بزرگواران سوال می کنیم آیا راه اندازی ۱۴ 
کارخانه رب گوجه چه ُگلی به سر گوجه کاران زده  است؟ 
صحبت بر سِر کارخانه ای است که با یک قیمت واقعی 
محصول کشاورز را خریداری کند نه اینکه آن هم همان 
قیمتی را روی محصول بگذارد که دالل ها گذاشته اند. 
سال گذشته قیمت یک کیلوگرم رب گوجه ۱۸ هزار 

تومان بود و کارخانه داران محصول کشاورزان را به قیمت 
۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم خریداری کردند و امسال 
که قیمت رب به پنج هزار تومان رسیده هم حدود ۵۰۰ 
تومان می خرند. از آنجا که گوجه محصولی با قابلیت 
فرآوری به شمار می رود و بیشتر کشاورزان امیدشان به 
کارخانه های رب است، ابتدا به سراغ کارخانه داران 
رب گوجه جنوب کرمان رفتیم. محمدرضا محمدرضایی 
نماینده کارخانه های رب گوجه جنوب کرمان به مشکالتی 
که در این حوزه وجود دارد اشاره کرد و اظهار داشت: 
سرمایه در گردش کارخانه های رب همچون خون در 
رگ های انسان است که اگر خون نباشد انسان قادر به 
حیات نیست و این، حکایت این روزهای کارخانه های 
رب گوجه منطقه جنوب کرمان است.وی افزود: نبود 
سرمایه در گردِش کارخانه ها یکی از مهمترین مشکالت 
کارخانه های رب در هفت شهرستان جنوبی استان کرمان 
است.محمدرضایی با بیان اینکه هیچ بانکی از کارخانه های 
رب حمایت نمی کند، تصریح کرد: بانک کشاورزی مقرر 
شد تا سرمایه در گردش کارخانه ها را تامین کند ولی 
متاسفانه با وجود بروکراسی های سخت اداری وقتی به 
بانک مراجعه می کنیم مدیران بانک کشاورزی اعالم 
می کنند فصل برداشت تمام شده و قادر به ارائه سرمایه در 
گردش نیستیم.وی ادامه داد: با رفع موانع تولید 
کارخانه های رُب شاهد بر طرف شدن مشکالت کشاورزان 
این منطقه نیز خواهیم بود.محمدرضایی اظهار داشت: 
طی سال جاری هیچ کارخانه رب گوجه ای در جنوب 
کرمان نتوانسته از بانک کشاورزی تسهیالت دریافت کند 
و این به دلیل شرایط سخت بروکراسی اداری بانک هاست 
و تا شرایط مهیا شود زمان برداشت محصول تمام شده و 
نمی کند. پرداخت  تسهیالت  کشاورزی  بانک 

محمدرضایی اظهار داشت: طی سال جاری هیچ کارخانه 
رب گوجه ای در جنوب کرمان نتوانسته از بانک کشاورزی 
تسهیالت دریافت کند و این به دلیل شرایط سخت 
بروکراسی اداری بانک هاست و تا شرایط مهیا شود زمان 
برداشت محصول تمام شده و بانک کشاورزی تسهیالت 
پرداخت نمی کند.مدیر ستادی بانک کشاورزی جنوب 
کرمان از آمادگی این بانک برای پرداخت تسهیالت به 
کارخانه های رب گوجه برایمان گفت. بابک کالنتری 
تصریح کرد: تا کنون فقط یک نفر برای درخواست 
تسهیالت سرمایه در گردش به این بانک مراجعه کرده 
است.وی افزود: بانک کشاورزی در حیطه قوانین بانکی 
آماده ارائه تسهیالت به متقاضیان است.مدیر ستادی بانک 

کشاورزی جنوب کرمان همچنین اظهار داشت: با توجه 
به شرایط کرونا مدتی در زمینه پرداخت تسهیالت با 
اختالل مواجه شده بودیم اما هم اکنون آماده پرداخت 
تسهیالت هستیم.نماینده کارخانه های ُرب جنوب 
کرمان با بیان اینکه ۱۴ کارخانه رب در این منطقه فعال 
است، گفت: هم اکنون یازده کارخانه آماده فعالیت در 
شهرستان های کهنوج، قلعه گنج، عنبرآباد و جیرفت 

هستند.
سازمانتعاونروستاییازنقشداللیبیرونآید

نماینده کارخانه های رب جنوب کرمان اظهار داشت: 
سازمان تعاون روستایی باید از نقش داللی بیرون آید و 
در مسیر حمایت تولید حرکت کند.محمدرضایی با بیان 
اینکه کارخانه تولید رب آیدا وابسته به سازمان تعاون 
روستایی کشور است، تصریح کرد: تعاون روستایی 
در نقش خرید تضمینی، گوجه کشاورز را می خرد و 
کرایه حمل بار تا کارخانه اصفهان را از دولت می گیرد 
و از آنطرف گوجه خریداری شده را در کارخانه خود 
فراوری و با قیمت باال می فروشد.اما »محمد بلندنظر« 
معاون بازرگانی تعاون روستایی جنوب کرمان نقش 
داللی سازمان تعاون روستایی را در خرید گوجه فرنگی 
کامال رد کرد و گفت: کارخانه رب گوجه آیدا متعلق به 
اتحادیه مرکزی تعاون روستایی و کشاورزی ایران بوده 
که در صورت انجام خرید حمایتی، تعاون روستایی 
امکان دارد از این واحد در تولید رب استفاده کند.اما 
»محمد بلندنظر« معاون بازرگانی تعاون روستایی 

جنوب کرمان نقش داللی سازمان تعاون روستایی را 
در خرید گوجه فرنگی کامال رد کرد و گفت: کارخانه 
رب گوجه آیدا متعلق به اتحادیه مرکزی تعاون روستایی 
و کشاورزی ایران بوده که در صورت انجام خرید 
حمایتی، تعاون روستایی امکان دارد از این واحد در 
تولید رب استفاده کند.وی همچنین به تشریح فرآیند 
برنامه ریزی خرید حمایتی پرداخت و تصریح کرد: خرید 
حمایتی محصوالت کشاورزی باید توسط ستاد تنظیم 
بازار استان تصویب و در ستاد تنظیم بازار کشور قیمت 
خرید محصول از کشاورز تعیین شود و پس از تامین 
اعتبار مورد نیاز توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، 
توسط وزارت جهاد کشاورزی به سازمان مرکزی تعاون 

روستایی ابالغ شود.
سازمانتعاونروستاییوخریدتضمینیگوجه

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان 
اما، راه حل برطرف شدن مشکل کشاورزان گوجه کار 
جنوب کرمان را خرید تضمیتی گوجه فرنگی توسط 
سازمان تعاون روستایی عنوان کرد و گفت: این تصمیم 
در نشست ستاد تنظیم بازار استان گرفته شد.رییس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان از موظف 
شدن بانک کشاورزی برای تامین سرمایه در گردش 
کارخانه های رب خبر داد و گفت: این مصوبه نشست 
رفع موانع تولید استان کرمان بوده و باید اجرایی شود.
وی تاکید کرد: بانک کشاورزی باید سرمایه در گردش 

کارخانه های رب را تامین کند.

 گوجه فرنگی جنوب ِله می شود؛ خریده نمی شود
کارخانه های رب گوجه جنوب از عدم حمایت بانک کشاورزی از این واحد های تولیدی گالیه می کنند

گزارش
ایرنا

رئیس گروه ورزش همگانی 
اداره کل ورزش و جوانان ورزش

برگزاری  از  کرمان  استان 
رقابت های جام رمضان با عنوان "تکریم 
رمضان با پویش ورزش در خانه" طی امسال در 
این استان خبر داد.به گزارش خبرنگار گروه 
استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
عذرا ریاحی، رئیس گروه ورزش همگانی اداره 
کل ورزش و جوانان استان کرمان در دومین 
جلسه برنامه ریزی برگزاری مسابقات ورزشی 
قهرمانی استان در فضای مجازی تحت عنوان 
"تکریم رمضان با پویش ورزش در خانه" که با 
حضور مرادی معاون توسعه امور ورزش، نژاد 
زمانی سرپرست معاونت امور فرهنگی و 
جوانان، بلوردی رئیس گروه ورزش قهرمانی 
اداره کل ورزش و جوانان و نمایندگان 
هیئت های ورزشی استان در محل سالن 
اجتماعات این اداره کل برگزار شد، از 
هیئت هایی که طی چهار سال گذشته، گروه 
همگانی اداره کل ورزش و جوانان استان را 
حمایت کرده اند، تشکر و قدردانی کرد.او با 
اعالم اینکه در طرح تابستانه با ورزش جزو ۸ 
استان کشور مطرح شدیم، گفت: در طرح فجر 
تا نوروز نیز جزو استان های فعال بودیم که 
متأسفانه بحث کرونا باعث تعطیلی شد.ریاحی 
با اشاره به اینکه هم اکنون شرایطی پیش آمده 
که نمی توانیم در اماکن ورزشی فعالیتی داشته 
باشیم، افزود: دفتر توسعه ورزش همگانی 
وزارت ورزش و جوانان پیشنهاد داد تا استان ها 
در این زمینه راهکار دهند که بدین ترتیب ما 
با کمک روابط عمومی یک پویش با عنوان 

"ورزش در خانه" راه اندازی کردیم و 
هیئت های شهرستانی و سپس هیئت های 
استانی به این پویش ورود کردند.او تصریح 
کرد: بدین منظور، هر ورزشکار یک کلیپ زیر 
یک دقیقه ای از تمرین خود ارسال می کرد که 
این سه جا )پویش ایران فعال، دفتر توسعه 
ورزش همگانی و پویش استانی( نمایش داده 
می شد.ریاحی بیان داشت: در این زمینه جزو 
۵ استان برتر کشور مطرح شدیم.رئیس گروه 
ورزش همگانی اداره کل ورزش و جوانان 
استان کرمان با بیان اینکه طبق آمار موجود، 
بیشترین حضور ورزشکاران در مسابقات جام 
رمضان هر ساله است، گفت: پارسال از ۶۶۰ 
هیئت فعال شهرستان های استان و بخش ها، 
۴۰۴ هیئت برای جام رمضان مسابقه برگزار 
کردند و این جمعیت زیادی را درگیر کرد.او 
ضمن دادن مهلتی ۵ روزه برای ارائه آئین 
نامه مسابقات مجازی تأکید کرد: هیئت های 

ورزشی تا ۱۳ اردیبهشت ماه فرصت دارند، 
آئین نامه مسابقات مجازی خود را ارسال 
کنند.رئیس گروه ورزش همگانی اداره کل 
ورزش و جوانان استان کرمان با اعالم اینکه 
آئین نامه ی ارسالی باید بر اساس رشته 
تدوین شود و هیئت های شهرستانی در 
جریان آن باشند، بیان داشت: این آئین نامه 
باید به نحوی طراحی شود که قابلیت اجرا 
در جنوب استان را نیز داشته باشد و در 
مجموع کل استان حتی بخش ها و مناطق 
محروم را درگیر کند.ریاحی گفت: بعد از 
تدوین این آئین نامه باید مرحله شهرستانی 
رقابت ها برگزار، سه تا از بهترین ها معرفی و 
حکم و مدال آن ها از طریق هیئت و روسای 
ادارات شهرستان اهدا شود.او افزود: سپس 
مرحله ی استانی رقابت ها باید برگزار و 
حکم و مدال با امضای هیئت استان و 

مدیرکل اهدا شود.

شـیوع کرونـا زندگـی را بـرای مـردم ایـن کـره 
خاکی سـخت کرده اسـت، ویروسـی کـه تقریبا 
در سراسـر دنیا پخش شـده و هم چنان در حال 
گسـترش اسـت و آنچنان برهمـه ارکان جوامع 
تاثیـر گذشـته اسـت کـه بـه گفتـه بسـیاری از 
کارشناسـان جهان قبل از کرونا بسـیار متفاوت 
تـر از جهـان بعـد از کرونـا خواهـد بـود، در بین 
همـه نگرانـی هـای موجـود بـرای انتقـال ایـن 
ویـروس، موضـوع از بیـن بـردن صحیـح زبالـه 
های بیمارسـتانی آلـوده بـه این ویروس بسـیار 
نگـران کننـده اسـت. سـازمان محیـط زیسـت 
یکـی از ارگان هایی اسـت که بر این امـر نظارت 
دارد،در ایـن بـاره بـا مدیـر کل حفاظـت محیط 
زیسـت اسـتان صحبت کردیـم. شـاکری درباره 
وضعیـت کنتـرل سـازمان محیـط زیسـت بـر 
شـیوه امحا زبالـه هـای عفونـی در بیمارسـتان 
های کرمان گفـت: همـکاران ما در بیمارسـتان 
های اسـتان بـه طور مـداوم نظـارت داشـته و با 
توجه به ایـن نکته کـه بیمارسـتان ها موظف اند 
که پسـماندهای عفونی خـود را بی خطـر کنند، 
این امر به درسـتی در بیمارسـتان هـای کرمان 
انجـام می شـود. حتی مـا مرحلـه دوم تسـت را 
بـرای زباله هـای بیمارسـتان افضلـی پـور انجام 
داده ایـم و هیـچ مـورد نگـران کننـده ای وجود 
نداشـته اسـت  مدیر کل حفاظت  محیط زیست  
اسـتان کرمـان یـاد آوری کـرد: بررسـی زبالـه 
هـای عفونـت بـرای همـکاران محیـط زیسـت 
بسـیار خطرناک اسـت اما با این وجود بازرسـان 

سـازمان به صورت رنـدوم، نحو امحـا زباله های 
بیمارسـتان هـا ی کرمـان را مـورد بررسـی قرار 
می دهند. به گفتـه مدیر کل حفاظـت از محیط 
زیسـت، بیمارسـتان افضلـی پـور و بیمارسـتان 
پیامبـر اعظـم کرمـان و بیمارسـتان بم بررسـی 
شـده و هیچ مشـکلی در بحـث امحا زبالـه های 
عفونـی وجـود ندارنـد و بـه درسـتی بـی خطـر 

می شـوند.
وضعیتآلودگیپسآبدرکرمانهنوز

نگرانکنندهنیست
 شـاکری در ادامـه گفـت: نگرانی ای کـه اکنون 
سـازمان محیط زیسـت دارد، در رابطه بـا  آلوده 
شـدن پسـاب فاضـالب شـهری اسـت کـه اگـر  
ویـروس کرونـا در اسـتان شـیوع بیشـتری پیدا 
کند پسـآبی که توسـط بیمـاران در خانـه مانده 
تولید،می شـود،امکان دارد سیسـتم فاضالب را 
آلـوده کند.مدیـر کل محیط زیسـت تاکید کرد: 

اگـر شـیوع بیمـاری بـه همیـن شـکل کنونـی 
باشـد این خطـر منتفـی اسـت.  شـاکری گفت: 
ویـروس وقتـی وارد فاضالب شـود، این پسـاب 
بـرای اسـتفاده در صنعـت بـه کار رود، احتمال 
آلودگی هـای بیشـتری را در پـی دارد. البته این 
هـا در حـد احتمـاالت اسـت ولـی نگرانـی اش 
وجـود دارد. مدیـر کل سـازمان محیط زیسـت 
دربـاره راه حـل ایـن معضـل احتمالـی گفـت: 
در صـورت شـیوع بیشـتر  کرونـا، بایـد ابتـدا 
پسـآب ها مورد آزمایـش قـرار بگیرنـد و میزان 
آلودگـی آن هـا مشـخص شـود و بعد بـرای آن 
باید تمهیدات اندیشـیده شود تا سـالمتی مردم 
به خطـر نیافتـد. ولی پسـاب آلـوده نبایـد برای 
کشـاورزی ، صنعت و فضای سـبز و به طور کلی 
برای  در هر محیط شـهری استفاده شـود. البته 
این مشـکل حتی برای پایتخت کـه در آن کرونا 
پاندمیک شـده اسـت، اتفاق نیفتاده و امیدواریم 

کـه در اسـتان کرمـان هـم رخ ندهد.

مهر  تایید محیط زیست بر امحاء 
زباله های بیمارستانی

رقابت های جام رمضان با پویش ورزش 
در خانه برگزار می شود

حسـن بهرامـی گفت: هـم زمـان بـا آغـاز مـاه مبـارک رمضان 
کانـون فرهنگی هنری امام علی علیه السـالم به منظور آشـنایی 
کـودکان بـا شـخصیت واالی امیرالمومنیـن علـی علیه السـالم 
و ترویـج سـبک و سـیره علـوی، اقدام بـه برگـزاری طـرح قصه 
گویـان علوی کرد.»حسـن بهرامـی« در گفـت و گو بـا خبرنگار 
خبرگـزاری شبسـتان از کرمـان جنـوب، گفـت: هـم زمـان بـا 
آغـاز مـاه مبـارک رمضـان کانـون فرهنگـی هنـری امـام علـی 
علیـه السـالم به منظـور آشـنایی کـودکان بـا شـخصیت واالی 
امیرالمومنیـن علی علیه السـالم و ترویج سـبک و سـیره علوی، 
اقدام بـه برگـزاری طرح قصـه گویـان علـوی کرد.مدیـر کانون 
فرهنگی هنـری امام علی علیه السـالم جیرفت افـزود: این طرح 
در قالـب مسـابقه قصه گویـی و با محوریـت قصه هـای مذهبی، 
قرآنی، علمی و اخالقی در حـال برگزاری اسـت.وی عنوان کرد: 
والدیـن باید کتاب قصـه هایی مرتبط بـا این موضوعـات را تهیه 
کرده و بـرای کودک خـود بخوانند و سـپس از کـودک بخواهند 
به زبان کودکانـه خالصه آنچه کـه از این کتاب یاد گرفته اسـت 
را تعریـف کند بنابرایـن والدین بایـد هنگامی که کودک شـروع 
بـه تعریف خالصـه ای کتاب مـی کند، فایـل صوتی تهیـه کرده 
و از طریـق فضـای مجازی بـرای ما ارسـال کنند.بهرامـی اضافه 
کرد: در همین راسـتا گروه مجـازی با نـام قصه گویـان علوی را 
راه اندازی کرده و پوسـتر این مسـابقه که حاوی لینک پیوستن 
به این گروه اسـت را در سـطح فضای مجـازی منتشـر کردیم تا 
والدین، کودکان ۵ تا ۱۲ سـال خـود را در این گـروه عضو کنند.
مدیـر کانون فرهنگـی هنری امـام علی علیه السـالم بیـان کرد: 
محدودیتـی در تعـداد ارسـال قصه در گـروه وجـود نـدارد و به 
قصه های برتـر جوایـز نقدی اهـدا خواهد شـد.وی اظهـار کرد: 
کـودکان نیاز بـه الگویی مناسـب و ممتـاز دارنـد و ما بـه عنوان 
یک مسـلمان، الگویـی واالتـر از امامان معصـوم علیهم السـالم 
نداریـم بنابراین با تعریـف قصه هایـی از زندگی امامـان معصوم 
علیهـم السـالم مـی توانیـم بـه راحتـی کـودکان را بـا زوایـای 
زندگـی امامان رئوف آشـنا کنیـم که این امـر در انتخاب مسـیر 
زندگی آینـده، تعالی فکـری و فرهنگی آنان نقش بسـزایی دارد.
بهرامـی یکـی دیگـر از برنامه هـای ماه مبـارک رمضـان، قرائت 
دعـای ابوحمزه ثمالـی و مناجات خوانی اسـت که از سـاعت ۲ و 
سـی دقیقه تـا ۳ و سـی دقیقه سـحر در مسـجد امام علـی علیه 
السـالم و به صورت زنـده از صفحـه اینسـتاگرام هیئـت فاطمه 
معصومه سـالم اهلل علیها پخش می شـود.مدیر کانـون فرهنگی 
هنری امـام علـی علیه السـالم خاتمه یادآور شـد: جمـع خوانی 
مجازی قـرآن کریـم در قالب طـرح رمضان مهدوی و مشـارکت 
در رزمایـش مواسـات و کمـک مومنانـه از دیگـر برنامـه هـای 
کانون فرهنگـی هنری امام علی علیه السـالم اسـت کـه در ایام 

مـاه رمضان در حـال اجرا اسـت.

نجمهسعیدی
دبیر تحریریه

اجرایطرحقصهگویانعلوی
درجنوباستان

مجتمعهایفرهنگی
وهنریجنوبکرمان
بهبخشخصوصی
واگذارمیشوند

قراراستامسال۴۸0هزارتُنگوجهفرنگیازمزارعهفتشهرستانجنوبکرمانبرداشتشود

رییسکمیسیونآموزشوتحقیقاتمجلسشورایاسالمیدربارهزمانونحوهبرگزاریامتحاناتپایان
ترمدانشگاههانیزاظهارکرد:ترمتحصیلیدانشگاههامعموالازاسفندماهآغازمیشود.پسدانشگاهها
قبلازعیدبایددوهفتهکالسحضوریمیداشــتندوچونهمهدانشگاههاامکاناستفادهازسیستم
مجازینداشتندلذاآموزشهایآنهابهبعدازسالموکولشدوبعدازسالتا1۵فروردینماهتعطیلبوده
ودانشگاههااز20فروردینتقریبافعالشدهاندوچونظرفیتدانشگاههابایکدیگردرزمینهزیرساخت
هایآموزشمجازیمتفاوتاستلذابایددربارهتاریخامتحاناتپایانترماختیاررابهدانشگاههادادتا

شورایآموزشیوهیاتامنایدانشگاهدراینبارهتصمیمگیریکنند.
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک رودبارجنوب 
هیـات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسـمی-آگهی موضوع ماده3 قانون 
و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و 
ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره13936031900200201720-

93/11/06هیـات اول موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت 
ملـک شـهر رودبـار جنـوب تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـی آقای 
جهانگیر برزیگر فرزند حسـین  بشـماره شناسـنامه 650صادره ازعنبراباد 
در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 450/07متـر مربـع پـالک 702فرعـی 
از188- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 188اصلـی قطعـه سـه 
واقـع در رودبـار جنوب –شـهرک فرهنگیان بخش46کرمـان خریداری از 
مالـک رسـمی آقای عبدالحسـین ،محمدمهدی مهسـا مهیمـی وفاطمه 
بیـگ مـرادی محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب دردو 
نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق 
مقـررات سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:847-   تاریخ انتشـار 

نوبـت اول:99/01/27 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/02/10
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند 

هیـات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و 
سـاختمان های فاقد سند رسمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی برابر رای 
شـماره 139960319008000111 هیـات دوم موضـوع قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حوزه ثبت ملـک زرند تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضی 
آقـای امیرعلـی مهـدی زاده گیسـکی  فرزند احمد به شـماره شناسـنامه 
2981910175 بـا والیـت آقـای احمـد مهدیـزاده گیسـکی به شـماره ملی 
4722397244 در ششـدانگ قسـمتی از خانـه بـه مسـاحت 28/22 
مترمربـع از پـالک 6455 اصلـی واقـع در زرند خیابان فـردوس کوچه 3 
خریداری از مالک رسـمی خانم رخسـاره بینش بینا محرز گردیده است. 
لـذا بـه منظور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15روز آگهی می 
شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و 
عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. 
م/الـف 9- تاریـخ انتشـار نوبـت اول: 1399/2/10- تاریـخ انتشـار نوبـت 

دوم: 1399/2/24
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند 

هیـات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و 
سـاختمان های فاقد سند رسمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی برابر رای 
شـماره 139860319008002312 هیـات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حوزه ثبت ملـک زرند تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضی 
آقای سـعید جمالیزاده بهاءآبادی فرزند احمد به شـماره شناسـنامه 105 
در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 284/60 مترمربـع مفـروز و مجـزی از 
پـالک 230 فرعـی از 2368 اصلـی واقـع در زرنـد _ اکبـر آبـاد خیابـان 
عطـاهللا اسـالمی خریـداری از مالـک رسـمی آقـای جـواد ذکائـی محرز 
گردیـده اسـت. لـذا به منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصله 
15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار 
اولیـن اگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس 
از اخذ رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای 
مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر 

خواهـد شـد. م/الف 10
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/2/10

 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/2/24
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی حصر وراثت- قلعه گنج 
غـالم  فرزنـد   کـوه   شـیب  ازادی  معصومـه  خانـم 
شـماره   دادخواسـت  بشـرح    2677 شناسـنامه   دارای 
داده  99/01/24توضیـح  1399220362932187مـورخ   
شـادروان خانم خیری ازادی شـیب کوه   فرزند  مراد بشناسـنامه 3041 
در تاریخ  1398/05/17در شـهر کرمان فوت شـده و وراثت منحصر حین 

الفـوت وی عبارتنـد/ عبارتسـت از: 
1-کلثوم ازادی شیبکوه به شماره ملی 3160510484فرزند متوفی 
2-نبات ازادی شیبکوه به شماره ملی 3160466957فرزند متوفی 

3-طاهره ازادی شیبکوه به شماره ملی 3160466965فرزند متوفی 
4-فاطمه ازادی شیبکوه به شماره ملی 3160471675فرزند متوفی 

5-مریم ازادی شیبکوه به شماره ملی 3160510506فرزند متوفی 
6-زهرا ازادی شیبکوه به شماره ملی 3160474471فرزند متوفی 
7-لیال ازادی شیبکوه به شماره ملی 3160471683فرزند متوفی 

8-معصومه ازادی شیبکوه به شماره ملی 3160510492فرزند متوفی 
9-مجیـد ازادی شـیبکوه به شـماره ملـی 3161240332فرزند متوفی 
10- میثـم ازادی شـیبکوه بـه شـماره ملـی 3161058501فرزند متوفی 
.لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیر االنتشـار محلـی آگهی 
مـی شـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یا وصیـت نامـه ای از متوفی 
نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یـک مـاه از نشـر آگهی به شـورای 
حـل اختـالف تقدیـم دارد و اال گواهـی صـادر خواهـد شـد و وصیـت 
نامـه ای جـز رسـمی و سـری کـه بعـد از این موعـد ابراز شـود از درجه 

اعتبار سـاقط اسـت. 
رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان قلعه گنج

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم افسـانه محسـن بیگی مالک ششـدانگ پالک 144 فرعـی باقیمانـده از 2431 اصلی واقع در 
زرنـد بخـش 13 کرمـان کـه سـند مالکیـت آن در دفتـر 182 صفحه 154 به شـماره ثبـت 28922 و 
شـماره چاپـی 81240 الـف 85 بنـام آقای حشـمت هللا سـیف الدینی پـور صادر و تسـلیم گردیده ، 
سـپس برابر خالصه سـند شـماره 14830 _ 04/11/1391 دفتر اسـناد رسـمی شـماره 107 کرمان به خانم افسـانه 
محسـن بیگـی منتقـل گردیـده، ضمن ارائـه دو برگ استشـهادیه تصدیق شـده مدعی اسـت که سـند مالکیت 
فـوق بعلـت نامعلـوم مفقـود گردیـده و درخواسـت سـند مالکیـت المثنی نمـوده لذا باسـتناد تبصره یـک ماده 
120 اصالحـی آییـن نامـه قانـون ثبـت مراتـب یـک نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیل آگهی می شـود تـا چنانچه 
کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت به ملـک فوق الذکـر می باشـد که در ایـن اگهی ذکـر نگردیـده و یا مدعی 
وجـود سـند مالکیـت نزد خود می باشـد ظرف مـدت ده روز از تاریخ انتشـار اگهی بـه اداره ثبت اسـناد و امالک 
شهرسـتان زرنـد مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائه اصل سـند مالکیت و یا سـند معامله تسـلیم نماید در 
غیـر ایـن صـورت پـس از اتمـام مـدت مذکور نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنـی اقـدام خواهد شـد. م الف 7

تاریخ انتشار:چهارشنبه 1399/2/10
حسین توحیدی نیا- رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک رودبارجنوب 
هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 
قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شـماره139860319079000892-

98/12/5هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
شـهر رودبـار جنـوب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای احمد 
حمـزه  فرزنـد محمـد بشـماره شناسـنامه 243صـادره ازجیرفـت درسـه 
دانـگ مشـاع ازششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت 
142567/78متـر مربـع پـالک 708فرعـی از190- اصلی مفـروز و مجزی 
شـده از پـالک 1فرعـی از 190اصلـی قطعـه سـه واقـع در رودبـار جنـوب - 
میـش پـدام  خریداری از مالک رسـمی اقای رضا سـالمی با حفظ حقوق 
رهنـی بانک کشـاورزی خالصـه معاملـه شـماره 37074-82/07/21دفتر 
خانـه 48کهنـوج بـه مبلغ سـی میلیـون ریـال محرزگردیـده اسـت.لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتب دردو نوبـت به فاصله 15روزآگهی می شـود در 
صورتـی که اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت 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 
یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول 
اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد ./م الـف:846-   
تاریـخ انتشـار نوبـت اول:99/01/27 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/02/10

علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند 

هیـات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و 
سـاختمان های فاقد سند رسمی

اگهـی اصالحـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئین نامه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
دوم  هیـات   139860319008002425 شـماره  اصالحـی  رای  برابـر 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان 
های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه ثبـت ملک زرند 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای محمد کمسـاری بنانی 
فرزنـد حسـین بـه شـماره شناسـنامه 5 صـادره از زرنـد در مـوازی 
20 سـهم مشـاع از 96 سـهم ششـدانگ زمیـن مزروعـی و بـاغ بـه 
مسـاحت 30000مترمربـع پـالک 1 فرعـی از 242 اصلی واقـع در زرند 
روسـتای بنـان- ده محمـد مومـن بخـش 15 کرمـان خریـداری از 
مالـک رسـمی آقای حسـین کمسـاری محـرز گردیده اسـت. لـذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در یک نوبـت آگهی می شـود در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اگهـی بـه مدت یـک ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه 
مراجـع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 
مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر 

خواهـد شـد.م/ الف 10
تاریخ انتشار : 1399/2/10

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند 

هیـات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و 
سـاختمان های فاقد سند رسمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابر 
قانـون  موضـوع  دوم  هیـات   139860319008002531 شـماره  رای 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای علی گسـاوی نـژاد فرزند قاسـم 
بـه شـماره شناسـنامه 5 صـادره از زرند در یک باب خانه به مسـاحت 
314/33 مترمربـع از پـالک 5364 اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان 
اسـدآبادی خریـداری از مالک رسـمی آقـای غالمرضا قاسـمی زاده و 
ذلیخـا معمـارزاده محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه 
مراجـع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 
مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر 

خواهـد شـد. م/الف 11
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/2/10

 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/2/24
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی حصر وراثت- منوجان  
خواهـان رونوشـت حصـر وراثـت حلیمـه محمـودی  فرزند 
علـی بـه شـرح دادخواسـت تقدیمـی ثبت شـده به کالسـه 
9909983891100041از ایـن دادگاه درخواسـت گواهـی حصر 
وراثـت نمـوده وچنیـن توضیـح داده که شـادروان علی محمـودی فرزند 
احمـد در اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود حیات گفتـه وورثه حیـن الفوت 

ان منحصـر اسـت به :
1-رضا محمودی فرزند علی ش م 3160228894ت ت 1362/12/01

2-سجاد محمودی فرزند علی ش م 5369967131ت ت1366/03/15
3-حلیمه محمودی فرزند علی ش م 6080013649ت ت1370/09/26

4-زهرا محمودی فرزند علی ش م 3161127315ت ت1364/01/01
6089550329ت  م  ش  علـی  فرزنـد  محمـودی  5-صغـری 

1359 /07 /02 ت
3421743991ت  م  ش  علـی  فرزنـد  محمـودی  6-شـمس 

1355 /04 /02 ت
3150008174ت  م  ش  علـی  فرزنـد  محمـودی  7-عـذری 

) متوفـی  ت1368/02/15)فرزنـدان 
6089545661ت  م  ش  دادخـدا  فرزنـد  محمـودی  8-دری 
ت1342/05/21)همسـر متوفی(اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتـی 
درخواسـت مزبـور یک نوبـت اگهی میگرددتا چنانچه شـخصی اعتراضی 
دارد ویـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزداو می باشـد از تاریخ نشـر اگهی 
ظـرف مـدت یکمـاه بـه ایـن دادگاه تقدیـم دارد واال گواهی صـادر خواهد 

شـد .
مسول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1شورای حل اختالف شهرستان 
منوجان –عاطفه ساالری پور

آگهی حصر وراثت- قلعه گنج   
شـماره   دادخواسـت  بشـرح  شناسـنامه478  دارای  حسـن  فرزنـد  زاده   شـهدر  اللـی  خانـم 
9809983888100704 مـورخ1398/11/27 توضیـح داده شـادروان جمـل خاتون شـهدر زاده  فرزند 
چـراغ بشناسـنامه 475در تاریـخ 1392/05/05در شـهرقلعه گنج –سـرتک علیا فوت شـده و وراثت 

منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد/ عبارتسـت از: 
1-اللی شهدر زاده به شماره ملی 3150532003فرزند متوفی 

2- سلطی شهدر زاده به شماره ملی 3160531988فرزندمتوفی  
3-مریم شهدر زاده به شماره ملی ----فرزند متوفی 

4-زینب عابد زاده به شماره ملی 31604773407فرزندمتوفی  
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیـر االنتشـار محلی آگهـی می شـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یا 
وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یـک مـاه از نشـر آگهی به شـورای حـل اختالف 
تقدیـم دارد و اال گواهـی صـادر خواهـد شـد و وصیت نامه ای جز رسـمی و سـری کـه بعد از این موعد ابراز شـود 

از درجه اعتبار سـاقط اسـت. 
رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان قلعه گنج

آگهی حصر وراثت –منوجان    
خانـم بلقیـس مالئـی بجـگان  فرزنـد غالمرضـا  دارای شناسـنامه 2204بشـرح دادخواسـت شـماره 
الهیـار  فرزنـد  نهـان   راز  مجیـد  شـادروان  داده  توضیـح   99/02/07 9909983891200038مـورخ 
بشناسـنامه6089522821در تاریـخ1398/12/23در شـهربندرعباس فـوت شـده و وراثـت منحصـر حیـن 

الفـوت وی عبارتنـد/ عبارتسـت از: 
1-بلقیس مالئی بجگان فرزند غالمرضا ش ش 1827974656ش ش2204ت ت 1339/11/01)مادر مرحوم (

2-الهیار راز نهان فرزند حسین ش م 4699667228 ش ش 590 ت ت 1340/04/01)پدر مرحوم (
3-صفـورا همایونـی فرزنـد فلکنـازش م 3390478159ت ت 1356/07/01ش ش11224)همسـر متوفـی (لذا مراتب 
یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیـر االنتشـار محلـی آگهـی می شـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامه ای 
از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یـک ماه از نشـر آگهـی به شـورای حـل اختـالف تقدیـم دارد و اال گواهی 
صـادر خواهـد شـد و وصیـت نامـه ای جـز رسـمی و سـری کـه بعـد از ایـن موعد ابـراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت. 
دفتر شورای حل اختالف شماره دوم  شهرستان منوجان .م الف :4 

اگهی حصر وراثت     
احترامـا خواهشـمند اسـت بـا توجـه بـه دادخواسـت محمـد پـور جاللـی فرزندمـراد بـه شـماره ملـی 
4721554151بـه خواسـته حصر وراثت اقای بهنام پور جاللی به شـماره ملـی 5360346620 ورثه مرحوم 
در یـک نوبـت روزنامـه چـاپ شـود کـه چنانچـه ورثه ای دیگـر یا وصیت نامه ای در دسـت کسـی باشـد 
بـه ایـن شـورا مراجعـه نمائیـد ودر غیـر اینصـورت گواهی حصـر وراثت صـادر خواهد شـد .ورثـه :1- محمد پـور جاللی 
رودبـاری فرزنـد مـراد بـه شـماره ملـی 4721554151)پـدر (2- جمـال بامـری زه کلـوت فرزند دین محمد به شـماره 

5369492964)مادر( ملـی 
شوراحل اختالف –بخش جازموریان –م الف :855



روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی استان کرمان
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

نشانی کرمان: خیابان شهید بهشتی، کوچه شماره 10، نبش شرقی 2
نشانی جیرفت: خیابان مسجد جامع کوچه بن بست نرسیده بیمه مرکزی ایران

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

جیرفت: 09131488684     43213684-85- 034
تلفنخانه کرمان: 034-32487477

ایمیل تحریریه: 
kaghazevatan@gmail.com

ایمیل سازمان آگهی ها: 
kaghazevatan.adv@gmail.com 

مدیر اجرایی: حمید باقری 
مدیر داخلی: سمیه خدیشی
دبیرتحریریه: نجمه سعیدی

گرافیک: فاطمه خواجویی
صفحه آرایی: ندا صفاریان  

روابط عمومی: شکوفه نبی زاده
عکس: یاسر خدیشی

جامعه:  راضیه زنگی آبادی
توزیع: اصغر صانعی

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست . 
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پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

سامانه ی پیامکی: 10003432117834  نمابر: 021-89776547

رنا
 ای

س:
عک

زهیر
 )به پرتغالی: O Zahir( نام رمانی از پائولو کوئلیو است؛ نامی 
که خود کوئلیو از واژه عربی الظاهر اقتباس کرده بود. اما 
از آنجا که بار معنایی »ظاهر« فارسی با همتای عربی اش 
یکی نبود، در نهایت با مشورت نویسنده، نام کنونی زهیر 
بر نسخهٔ فارسی کتاب نهاده شده است.نقل از علی اکبر 
قزوینی:زهیر اعتراف نامهٔ پائولو کوئیلو است، نویسنده 
مشهوری که بسیاری او را یک مرشد بزرگ می دانند. اما 
خودش معتقداست که نه مرشد است و نه بزرگ و همان 
رنج ها و دغدغه های خوانندگانش را دارد، شاید دردآورتر. 
او در این رمان، ضمن اشارات فراوان به زندگی شخصی اش، 
داستانی بسیار شجاعانه ارائه داده، آکنده از عناصری که هر 
خواننده ای را به بازاندیشی در اعمال و عقاید و نظرات خود 
وامی دارد.برایم دنیایی خلق کن که وقتی احتیاج دارم بتوانم 
به آن پناه ببرم دنیایی که آن قدر دور نباشد که به نظر برسد 
مستقل از تو زندگی می کنم و آن قدر نزدیک نباشد که به نظر 
برسد می خواهم به دنیای تو تجاوز کنم.بهتر است آدم نصف 
یک چیز کامل را بخورد.بدتر از تنهایی این است که کسی را 
کنارمان داشته باشیم و کاری کنیم که این شخص احساس 
کند در زندگی ما هیچ اهمیتی ندارد!شهوت نابود کردن 
شهوتی خالقانه است.بیشتر وقت ها حمله ی ما به عنوان 
دفاع عمل می کند.من من نبودم هیچ کس نبودم و این به 
معجزه ای می مانست.یاران می گویند:بخت با تو یار است! 
لیک او می فهمد بخت یعنی به اطراف نگریستن و یاران را 
دیدن!آدم هر روز می تواند کار متفاوتی بکند در رستوران با 

شخصی که سر میز کناری نشسته حرف بزند.

ورودآقایانممنوع
خـانــم دارابــی: اعـتـراف کـنـیـد کـه بــه زنــهـا نـگـاه ابــزاری داریــد. 

اعـتــراف کـنـیـد!دکـتـر: بـسـتـگـی بـه زنـش داره.

دیالوگ
تگزاس2/تگزاس ۲ فیلمی به کارگردانی مسعود اطیابی، تهیه کنندگی سید ابراهیم 
عامریان و نویسندگی حمزه صالحی محصول سال ۱۳۹۷ است. این فیلم دنباله سینمایی 

تگزاس است و در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ در سینماهای ایران اکران شده است.

فیلم
بازیزو/بازی زو یک بازی است که از زمان های قدیم وجود داشته.بازی به این صورت 
است که افراد به۲گروه تقسیم می شوند.به ترتیب در هر ۲گروه انتخاب شده و با گفتن 

کلمه زوووووووو می روند و یکی از افراد گروه مقابل را می گیرد.

بازیهایمحلی

و از میان تمام رفتن ها
بی رحم ترینش

رفتن
در بی خبری ست.....

امیر محمد مصطفی زاده

عکس: آیدا عباسی
تُم گاوان، شگفتانه ای آرمیده

 در کرانه هلیل

ایرنا - تُم گاوان که هزاران سال صبورانه در کرانه هلیل آرمیده بود امروز تازه های شگفت انگیزی 
از تمدن اسرارآمیز جیرفت را پدیدار کرده است.دی ماه سال گذشته برای نخستین بار انتشار نام 
تپه باستانی تُم گاوان در شبکه های اجتماعی و خبرگزاری ها با تیتر کشف یک محوطه باستانی 
در تُم گاواِن جیرفت، بازتاب قابل توجهی پیدا کرد و دیری نپایید که مسووالن از پایان کاوش ها 
در این محوطه خبر دادند. درحقیقت کشف آثار ارزشمندی در محوطه تُم گاوان دیگربار نگاه های 
باستان شناسان را به جیرفت و تمدن حاشیه هلیل خیره کرد.بنا به گفته باستان شناسان، تمدن 
هلیل متعلق به هزاره سوم پیش از میالد بوده و دارای غنای تاریخی باالیی است، مدت ها چنین 
تصور می شد که کهن ترین تمدن جهان در سومر عراق ایجاد شده، اما کشف یک زیگورات 
)عبادتگاه( بزرگ با قدمت بیش از پنج هزار سال، آثار سنگ صابونی و همچنین کتیبه ای خشتی 
به خطی ناشناخته در جیرفت باعث شد باستان شناسان درخصوص فرضیه ها و ادعاهای پیشین 
خود تجدید نظر کنند. اینکه شهری در حاشیه هلیل، روزگاری مهمترین مرکز تجاری جنوب 
شرق ایران بوده واقعا قابل تامل است.همانطور که می دانید جیرفت سه رودخانه هلیل، ملنتی و 
شور دارد و یکی از مناطق سیل خیز کشور به شمار می رود، چندین سال قبل یک سیِل خروشانی 
آمد و باعث شد تاریخ چند هزار ساله این دیار از دل خاک های تشنه، بیرون بزند، درواقع آن سیل 
بود که نام دقیانوس را بر سر زبان ها انداخت.از شهر دقیانوس چه می دانید. این شهر تاریخی در 
شمال شرقی جیرفت و حاشیه هلیل رود واقع شده و یک افسانه نیست، این شهر با وسعت ۴۰ 
کیلومتر مربوط به دوره سلجوقیان بوده و جزو بزرگ ترین شهرهای پس از اسالم به شمار می رفته 
است. دقیانوس در زمان سلجوقیان از قطب های تجاری و اقتصادی ایران با کشورهای شرقی 
منطقه محسوب می شده و فرآوانی ثروت باعث شده بود تا این شهر بارها مورد حمله قبیله های 
بیگانه قرار گیرد. همین قدر بگویم که مارکوپولو، جهانگرد مشهور ایتالیایی نیز در سفرنامه خود 
از دقیانوس به عنوان یک شهر باشکوه یاد کرده است.ناگزیریم قبل از پرداختن به تُم گاوان، کمی 
از یافته های ارزشمند حاشیه هلیل بگوییم تا اهمیت و شکوه تُم گاوان را بهتر درک کنید. پس با 
تپه اسرارآمیز ُکنارصنَدل شروع می کنیم، این تپه هم یک شگفتانه بی بدیل از هزاره سوم قبل 
از میالد است، تپه ای که در پنج کیلومتری غرب شهر عنبرآباد و ۳۰ کیلومتری جنوب جیرفت 
واقع شده است، حتما شنیده اید که در آمریکا از کاوش های جیرفت، به عنوان بزرگترین طرح 
باستان شناسی خاورمیانه یاد می شود. به گفته کارشناسان، خطوط نوشته شده بر روی لوح 
خشتی ُکنارصنَدل نوعی خط هندسی است که هنوز رمزگشایی نشده، این خطوط قرن ها 
قدیمی تر از خطوط سومری، ایالمی و میخی است و این بدین معناست که حاشیه نشینان هلیل 
درواقع مخترع خط بوده اند.در گزارش های متعددی به معرفی محوطه های باستانی جیرفت و 
هلیل پرداخته ایم و برای هرکدام از این مکان ها می توان کتاب ها و مقاله های زیادی به رشته تحریر 
درآورد، اما امروز می خواهیم از شگفتانه ای دیگر برایتان بگوییم، از تُم گاوان، منطقه ای که نامش 
برای اهالی جیرفت یک وجاهت و زیبایی خاصی دارد، شاید برای این است که این روستا زادگاه 
شهید محمد مشایخی است، همان بزرگمردی که در وصیتنامه اش برای مادر هیُزم فروش خود 
نوشت: "مادر جان، فدای شیرت و فدای دست های شکافته ات، مادر عزیزم، چقدر گرسنگی 
خوردی و ستم کشیدی و از رودخانه شور هیزم جمع کردی و به تُم گاوان آوردی تا غذایی برای ما 
تهیه کنی".شاید بگویید این موضوع چه ربطی به بحث باستان شناختی دارد، اما این ها را گفتم 
تا بدانید تُم گاوان حتی بدون تپه باستانی هم برای جیرفتی ها ارزشمند است. اینجا فقط یک 
روستای ۹۰ خانواری از تمدن حاشیه هلیل نیست.هنوز بسیاری اعتقاد دارند جیرفت، تمدنی 
است که لرزه بر پیکر تاریخ انداخته و مورخان را زیر بارِ سوال هایی بی  پاسخ برده است. ۱۳ سال 
از نخستین کاوش های باستان شناختی در محوطه باستانی ُکنارصندل به سرپرستی "یوسف 
مجیدزاده" باستان شناس معروف می گذرد اما هنوز باستان شناسان، خط شناسان و نهادهای 
تاریخ نگاری دنیا نتوانسته اند نوشته های کتیبه جیرفتی را رمزگشایی کنند. بسیاری بر این باورند 
رمزگشایی این کتیبه، تاریخ را به چالش خواهد کشید، درحقیقت پیشینه واقعی هلیل و تپه های 
در حاشیه اش همچون یک راز در سینه هلیل محفوظ مانده است و امروز هم تپه ای دیگر رخ 
نموده، تپه ای در روستای تُم گاوان. به راستی حکایت این تپه ها چیست، اگر تپه باستانی تُم گاوان 
راهی میان بُر برای رسیدن به گذشته ابهام آمیز تمدن جیرفت باشد احتماال در آینده ای نه چندان 
دور مشخص می شود بین النهرین نخستین نقطه مدنیت )شهرنشینی( بوده یا جیرفت.می گویند 
جیرفت را باید از نزدیک دید، همانطور که محققان زیادی از نقاط مختلف دنیا آمدند و دیدند 
و متحیرانه به خانه هایشان بازگشتند، حقیقتا اینجا َورای تاریخ است. تعداد آثار بدست آمده از 
ُکنارصندل و دقیانوس به قدری زیاد است که موزه کوچک جیرفت قادر به نمایش همه آنها نیست 
و بخش زیادی از این آثار امروز در انبارهای ُمهر و موم شده میراث فرهنگی محافظت می شوند 
و تمامی اینها حاصل کاوش های مقطعی و کوتاه مدت است. کاوش های کوتاه مدت و ناتمامی 
همچون تُم گاوان که هنوز در مرحله مطالعه الیه نگاری بوده و خاِک بکرش نمایان نشده است. 
کارشناسان میراث فرهنگی بر این باورند نبود منابع مالی مناسب، عامل اصلی کاوش های َجست 
و گریخته این دیار است. جنوب کرمان را اینگونه خشک و بیابانی نبینید، این دیار روزگاری آنقدر 
سرسبز بوده که به آن سبزواران می گفتند، منطقه ای سرسبز و حاصلخیز در میانه سه رودخانه 
وحشی، یک دشت پهناور با تپه هایی پوشیده از گیاهان مختلف و صدای مداوم زنگوله  دام ها، شاید 
اهالی دولت آباد آن روزها بیشتر به گاوداری می پرداختند و گاوهایشان روی تپه ای چرا می کردند 
که مردِم منطقه به آن، تپه گاوها می گفتند، در گویش محلی تُم به معنی تپه بوده و امروز ما به آن 

تپه شگفت انگیز، تُم گاوان می گوییم.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

موزه صنعتی کرمان
موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان آثاری 
از هنرمندان مشهور جهان را در خود دارد. 

همچنین نیمی از آثار موزه متعلق به استاد سید علی اکبر صنعتی است و 
بقیه آثار مربوط به ۸۳ هنرمند معاصر ایرانی و ۱۶ هنرمند خارجی است.

سنگ تراشی
سنگ تراشی ُکنشی است که در آن قطعه ای 

سنگ طبیعی و خشن با برداشتن و حذِف 
کنترل شده بخش هایی از آن، شکل پیدا می کند. سنگ تراشی به دلیل 

پایداری سنگ، از دوران پیشاتاریخ تاکنون ادامه یافته است.

در سال گذشته در چنین روزی از آغاز 

سم پاشی هوایی جنوب برای 
مبارزه با آفات نوشتیم.

جاذبه

صنایع

سال گشت

حـدود ۲۵ نفـر از کارکنـان بانـک مرکـزی  و تعـدادی از افراد متخلـف در بانک 
 isna.news هـای عامل تحـت تعقیب قـرار گرفته انـد. از صفحـه

انتشار تصویر اعضای باندهای آدم کشی و خالفکار در زندانی در السالوادور
tabnak از صفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

گنالونبوییشونبُرده،چگوُکنزخمیایتیِرن

دِلُدمبیلکناِشَکح،هواتاریکودلگیِرن

مجکخوردهدلزرده،شوایسایهیخودیتِرِسه

ِمَترَسکُشنپُتولوکه،گراُزنبَسکهَهمگیِرن

کهوُرنَدمتوربوِدن،کنارونایکمرکوتِن

ُمگنُشنایثمرِگسِته،ِگزونسیُکنچهاَکبیِرن

زمینبادیَسریکوته،ُمُگنیبدهالوتِکه

جنونولبودهبینمادوپاِیعقلزنجیرن

یَوایجازدلُمبَسشون،هلیلآرزومُخشکه

دلکبوگندمدرُدم،عملهکوتهوپیِرن

سِرکنچوکمادرده،ُکلبدشامسیایمایِن

جهیدهپیلهورروته،هوایِدهنفسگیرن

چهسالنحسونابیری،صداُمنایغمونِگفِته

زپهُکمنزدهایترسبسییيدردواگیرن

سِرالَشیگلهجوییکالغونُمرُمریدارن

کهُمهلينادههايهم،کباهتيسیچهآهیرن

شاعر:جهانگیرفیروزي)نوکعمو(

         در توییتر چه می گویند؟

سازمان جهانی بهداشــت: فاصله زیادی تا پایان کرونا 
مانده است.

نخستین واحدهای مسکن ملی در خرداد و تیر امسال 
افتتاح می شود.

اهدای ۱۳۸ هزار و ۴۶۵ واحد خون در فروردین ماه


