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ما را در تلگرام دنبال کنید
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جنوب در 
وضعیت قرمز

زخم  کرونا بر چهره صنایع دستی استان

سایه شوم کرونا 
بر سراسر استان

در ۲۴ ساعت گذشته ۱۸ مورد ابتال به کووید۱۹ 
در استان شناسایی شده است که بدین ترتیب 
شمار کل مبتالیان استان به ۹۲۹ نفر رسید .موارد 
جدید به تفکیک حوزه دانشگاه های علوم پزشکی 
استان:حوزه علوم پزشکی کرمان: ۱۲ نفر،حوزه 
از موارد جدید  علوم پزشکی رفسنجان: ۶ نفر.
۸ نفر مرد و ۱۰ نفرشان زن هستند.همچنین 
۳ مورد جدید فوتی در استان ثبت شده و تعداد 
جان باختگان در اثر کرونا در استان به ۵۶ نفر 

رسیده است.

رئیس علوم پزشکی جیرفت: با توجه به اینکه تراکم جمعیت در جنوب زیاد است 
اگر زنجیره انتقال شکسته نشود، کنترل این بیماری غیرممکن می شود

اعتبارات استان هر سال 
کمتر می شود

توزیع ماهیانه
 ۱۶۰۰ میلیارد تومان 

یارانه در استان

کارت سوخت خودروهای 
فرسوده باطل می شود

نماینده کرمان در مجلس: رقم هایی که در حوزه اعتبارات استان 
قرار می گیرد هر سال نسبت به نیاز استان کمتر می شود

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان: 
ماهیانه بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان در قالب یارانه 
۴۵ هزار تومانی در استان کرمان توزیع می شود و 

بیش از ۳۸ هزار نفر اشتغال در سال گذشته در استان 
ایجاد شده که برابر با اهداف توسعه بوده است.

سخنگوی شرکت پخش فراورده های نفتی: براساس 
آیین نامه هیئت دولت خودروهای سواری شخصی با عمر 
۲۵ سال، سواری دولتی با عمر ۱۵ سال، تاکسی با عمر ۱۰ 

سال، مینی بوس با عمر ۱۵ سال، اتوبوس درون شهری با عمر 
۱۰ سال، اتوبوس برون شهری با ۱۵ سال، کامیون و کشنده 
با ۱۵ سال عمر، وانت با ۱۵ سال، موتورسیکلت با ۱۰ سال و 

سایر وسائل نقلیه با گذشت ۲۵ سال از تاریخ ساخت به عنوان 
خودروی فرسوده و از رده خارج محسوب می شوند.
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نگرانی یک مادر 
در روزهای کرونایی

مرجان شاکری
یادداشت مهمان

چنـد روز پیـش روز معلـم بود. داشـتم فکر 
می کردم؛ به خودم تبریک بگم یا تسـلیت، 
که امسـال هـم کالس چهارمم هـم کالس 
اول و عجـب سـال سـختی شـد؛ در حالـی 
که مسـاحت چنـد ضلعی حسـاب می کنم 
تمریـن خـط و تحریـر کالس اول رو هـم 
دارم.ایـن وسـط امـا آنچـه مزیـد بـر علـت 
شـده بـه خاطـر شـرایط حاکـم، بچه هـا با 
فضـای مجـازی ارتبـاط مسـتقیم دارنـد و 
معلـم پرورشـی بـودن هم چالشـی شـده، 
در ادامـه آنچـه مـی گویـم تجربـه مادرانـه 
ای اسـت بـرای هشـدار به سـایرین شـاید 
تلنگـری باشـد و فرصتـی بـرای تامـل:در 
حالی که موهـای دخترم را شـانه مـی زدم؛ 
یهو پرسـید مامان چرا یه مـدل جدید نمی 
بافی؟گفتـم: همین دو سـه مدل رو بیشـتر 
بلـد نیسـتم.فوری پرسـید: چـرا از گـوگل 
سـرچ نمـی کنید؟ یـا حتـی کانـال خاصی 
که میتونی عضو بشید؟سـکوت بهترین کار 
ممکن بود. چقدر زود با فضای مجازی آشنا 
شـدند. گفتم چه جالـب! تو چـه چیزهایی 
یـاد گرفتی؟شـروع کرد به لیسـت کـردن: 
نقاشـی مجـازی، اسـتیکر سـازی و… و 
بعـد توصیه کـرد: مامـان اکثرا” جـواب می 
ده!موضـوع رو منحـرف و در یـک فرصـت 
مناسـب سـابقه سـرچ هـاش رو بررسـی 
کردم. خـدای مـن چقدر بچـه هـای امروز 
پیشـرفت داشـته انـد.از مـدل گیـره مـو تا 
خصوصیات نرمتنـان و … اما آنچه شـوک 
آور بـود در سـوابق ایـن بـود چگونـه پـدر و 
مادرمـان را بـرای خریـد راضـی کنیم؟تازه 
دلیل تغییـر رفتار بچه هـا رو کشـف کردم. 
دلیل راضی کردن پـدرش برای خرید تبلت 
پیشـرفته تـر و گرفتن قـول خریـد فوتبال 
دسـتی برای بـرادرش و چطور اتـاق دنج تر 
خانه را بـرای خودش مصادره کـرده! چطور 
بی محابـا از قانـون نظامـی حاکم بـر نظم و 
انضباط تعیین شده توسط پدرشان تخطی 
کرده و جرات می کند؛ تراشـه هـای مداد را 
روی میزش خالی کند و بعضـی قواعد رو در 
حاشـیه امن می شـکند.هم جالب بـود هم 
ترسـناک. خیلی باید حواسمان جمع باشد. 
چه تفاوت نسل وحشتناکی!هنوز در شوک 
ایـن موضـوع بـودم کـه ضربـه سـهمگین 
تـری وارد شـد. به پسـرم گفتم بـا عین یک 
کلمه بگـو گفت: عشـق! میخواسـتم ببینم 
برداشت او از این کلمه چیست؟گفتم خوب 
یک جملـه هـم بسـاز. بـا اون دنـدون های 
یک در میانش گفـت: وقتـی بیرانوند میگه 
چطـوری کریـس!! مـن عشـق می کنـم. از 
دیدن فوتبال ایتالیا و فرانسـه هم.همینطور 
کـه این هـا را مـی نویسـم بـه این فکـر می 
کنـم با چه سـرعتی برویـم که به این نسـل 
برسـیم خیلی وقتـه از ما سـبقت گرفته اند 

و مـا ندیـده ایم.
مدیرکل سازمان محیط زیست استان

برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار 
طرح برون سپاری اخذ مالیات
 نقل و انتقال امالک مسکونی

مدیرکل کمیته امداد کرمان:

دانش آموزان نیازمند کرمانی 
از آموزش های مجازی محروم هستند

اعتبارات استان هر سال کمتر می شود

سایه شوم کرونا بر سراسر استان

پرداخت مطالبات کارگران معدن در فاریاب کرمان ظرف 10 روزآینده کارگاه آموزشـی نرم افـزار طرح برون 
سـپاری اخـذ مالیـات نقـل و انتقـال 
امـالک مسـکونی بـه دفاتـر اسـناد 
رسـمی در اداره کل امـور مالیاتـی 
اسـتان کرمان برگزار شـد.به گزارش 
روابط عمومـی اداره کل امور مالیاتی 
اسـتان کرمـان ، محمـد سـلمانی در 
ایـن کارگاه کـه بـا حضـور رئیـس 
کانـون سـردفتران و دفتریـاران ، 
نماینـده اداره کل ثبـت اسـناد و 
امالک اسـتان ، معاون مالیاتـی اداره 
کل و سـردفتران و دفتریـاران دفاتـر 
اسـناد رسـمی برگـزار شـد، گفـت: 
سـامانه بـرون سـپاری اخـذ مالیـات 
نقـل و انتقـال امـالک مسـکونی بـه 
دفاتر اسـناد رسـمی )موضوع تبصره 
)۴( مـاده ۱۸7 قانـون مالیـات هـای 
ابالغیـه  درراسـتای   ، مسـتقیم( 
رهبـر معظـم انقـالب درخصـوص 
سیاسـتهای کلـی اصـل ۴۴ قانـون 
اساسـی و با همـکاری سـازمان ثبت 
اسـناد و امالک کشـور اجرا می شود.

مدیرکل امـور مالیاتی اسـتان کرمان 
بـا مثبـت ارزیابـی نمـودن چنیـن 
اقدامی ، هدف آن را سـرعت بخشـی 
بـه امـور مالیاتـی و رضایـت مودیان 
ذکر کرد و افـزود : مهـم ترین ویژگی 
این سـامانه کاهش ازدحام و معطلی 
اربـاب رجـوع می باشـد.وی با اشـاره 
به اهمیـت نگـرش سیسـتماتیک به 
نظـام مالیاتـی گفـت: برون سـپاری 
بخشـی از فرایندهـای مالیاتـی بـه 
بخش غیـر دولتی یکـی از محورهای 
طرح جامـع مالیاتـی است.سـلمانی 
آشـنائی سـرفتران و دفتریاران دفاتر 
اسناد رسمی اسـتان با سـامانه برون 
سـپاری اخـذ مالیـات نقـل و انتقـال 

امالک مسـکونی را از اهداف مهم این 
کارگاه آموزشی دانست و خاطرنشان 
کرد : ایـن اداره کل از برگزاری چنین 
دوره هائـی بـا هـدف اطـالع رسـانی 
و روان سـازی فرآیندهـای مالیاتـی 
اسـتقبال مـی نماید.مدیـرکل امـور 
مالیاتـی اسـتان کرمان با بیـان اینکه 
کارشناسـان مالیاتـی در ایـن اداره 
کل ، آمـاده هرگونـه پاسـخگویی و 
ارائـه اطالعـات و مشـاوره بـه دفاتـر 
اسـناد رسـمی هسـتند ، گفـت : 
عـالوه بـر ایـن شـماره تلفـن ۱۵۲۶ 
بـه طـور ۲۴ سـاعته آمـاده دریافـت 
سواالت احتمالی است و کارشناسان 
مـا در سـاعات اداری ایـن پیام هـا را 
پاسـخگو خواهنـد بـود.در ادامـه 
مسـعود مسـعودی نیا، رئیس کانون 
سـردفتران و دفتریـاران اسـتان نیز 
از همـکاری و تعامـل امـور مالیاتـی 
اسـتان در راسـتای اجـرای طـرح 
بـرون سـپاری اخـذ مالیـات نقـل و 
انتقـال امـالک مسـکونی بـه دفاتـر 
اسـناد رسـمی تشـکر کـرد و افزود 
: اجـرای کامـل ایـن طرح بسـتگی 
به نظـارت و کنترل کلیه مسـئولین 
و همـکاران دارد و دسـتیابی به این 
هـدف نیازمنـد همدلـی و همکاری 
مستمر دوسویه اسـت.دراین کارگاه 
آموزشـی ضمـن بررسـی فرآینـد 
بـرون سـپاری اخـذ مالیـات نقـل 
بـه  مسـکونی  امـالک  نتقـال  ا و 
دفاتـر اسـناد رسـمی بـه صـورت 
مرحلـه بـه مرحلـه، معرفی سـایت، 
شـبکه  سیسـتم  نیازمندیهـای 
سـخت افزار و نرم افزار ، به سـواالت 
وابهامـات مطروحـه نیز پاسـخ الزم 

داده شـد.

کرمان-مدیـرکل کمیتـه امـداد کرمـان با 
اشـاره به اینکه عـده زیـادی ازجمعیت ۲۰ 
هـزار نفـری دانـش آمـوزان کمیتـه امداد 
کرمـان امـکان اسـتفاده از شـبکه شـاد را 
ندارنـد، گفـت: نیـاز اسـت خیـران در ایـن 

زمینـه ورود کننـد.
یحیـی صادقـی در گفتگو بـا خبرنـگار مهر 
با اشـاره بـه اقدامات انجـام شـده در دوران 
اپیدمـی کرونـا اظهـار کـرد: قـرار بـود بـا 
اجـرای طـرح اطعـام مهـدوی در سـطح 
کشـور ۳۱۳ آشـپزخانه راه اندازی شود که 
از ایـن تعداد سـهم کرمـان ۱7 آشـپزخانه 

بـود.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۴۰ آشـپزخانه 
توسـط مراکز نیکوکاری و خیریه در استان 
کرمـان ایجاد شـده و بـا نظـارت دانشـگاه 
علـوم پزشـکی و رعایـت پروتکل هـای 
بهداشـتی غذای گـرم در این آشـپزخانه ها 

طبـخ شـده و در اختیـار نیازمنـدان و 
اقشـار آسـیب دیده از ویـروس کرونـا قرار 

. د می گیـر
صادقـی اظهـار کـرد: همچنیـن در دوران 
کرونـا دانـش آمـوزان دچـار آسـیب های 
زیـادی شـدند؛ در اسـتان کرمـان ۲۰ هزار 
دانـش آمـوز تحـت پوشـش کمیتـه امداد 
قـرار دارنـد و نیـاز اسـت به ایـن افـراد هم 

توجـه ویـژه شـود.
مدیـرکل کمیته امداد اسـتان کرمان اظهار 
کرد: بسـیاری از ایـن دانش آمـوزان امکان 
خرید تلفن همـراه و بهـره گیری از شـبکه 
آموزشـی شـاد را ندارنـد از خیـران تقاضـا 
داریـم در ایلیـد ماسـک و گان بـا همکاری 
بانـوان مددجـوی خیاط در سـطح اسـتان 
کرمـان راه انـدازی شـد. تاکنـون بیـش از 
۸۵۰ هزار ماسـک در ایـن کارگاه ها تولید و 

توزیع شـده اسـت.

نماینده مردم کرمان در مجلس گفت: اعداد 
و رقم هایی که در حوزه اعتبارات استان 
قرار می گیرد هر سال نسبت به نیاز استان 
کمتر می شود.به گزارش خبرگزاری تسنیم 
براهیمی ظهر در  از کرمان، محمدرضا پورا
شورای برنامه ریزی و توسعه استان که با حضور 
محمدجواد فدائی استاندار کرمان برگزار شد 
با تبریک والدت امام حسن مجتبی)ع( اظهار 
داشت: حوزه ظرفیت های بودجه ای استان 
را باید شناسایی کرد.وی با بیان اینکه به نظر 
می رسد اعداد و رقم هایی که در حوزه اعتبارات 
استان قرار می گیرد هر سال نسبت به نیاز استان 
کمتر می شود گفت: از طرفی ظرفیت هایی 

برای جذب بودجه دیده شده که امکان جذب 
آن برای مدیران مقداری سخت شده است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای 
اسالمی با ابراز اینکه مدیران ما با بخش زیادی 
از احکام غیربودجه ای استان آشنا نیستند و 
اطالعات کافی ندارند تصریح کرد: ظرفیت های 
غیربودجه ای را باید مدیران بشناسند و از 
آنها استفاده کنند.وی با بیان اینکه تبیین 
احکام غیربودجه ای باید توسط سازمان برنامه 
و بودجه به مدیران انجام شده و به مدیران 
آموزش داده شود افزود: گزارش جذب احکام 
غیربودجه ای سال گذشته در جلسه شورای 
برنامه ریزی استان ارائه شود.پورابراهیمی با 

اشاره به اینکه نگاه دیوان محاسبات استان 
نگاه تعاملی و مشاوره ای به مدیران است که 
باید از این ظرفیت هم استفاده شود گفت: 
پیشنهاد داریم بخشی از آسیب شناسی شورای 
برنامه ریزی استان گزارش تفریق بودجه استان 
در سال گذشته باشد که بسیار کمک می کند.
شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
اسالمی با عنوان اینکه بودجه ای که در کشور 
مصوب و ابالغ می شود معادل یک سوم بودجه 
شرکت های دولتی و بانک ها است افزود: تاکنون 
در استان اطالعی از برش استانی این بودجه 
نداریم و نمی دانیم که چه مقدار از این بودجه به 

استان آمده است.
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آخرین آمـار از مبتالیـان کرونا 
منتشـر  کرمـان  اسـتان  در 
شـد. در ۲۴ سـاعت گذشـته 
۱۸ مـورد ابتـال بـه کوویـد۱۹ 
در اسـتان کرمـان شناسـایی 
شـده اسـت کـه بدیـن ترتیـب 
شـمار کل مبتالیـان اسـتان 
بـه ۹۲۹ نفـر رسـید .مـوارد 
حـوزه  تفکیـک  بـه  جدیـد 
نشـگاه های علـوم پزشـکی  دا
اسـتان:حوزه علـوم پزشـکی 

کرمـان: ۱۲ نفر،حـوزه علـوم 
پزشـکی رفسـنجان: ۶ نفـر.از 

مـوارد جدیـد ۸ نفـر مـرد و ۱۰ 
بـر  بنا  هسـتند. زن  نفرشـان 

آخریـن گـزارش علوم پزشـکی 
کرمـان در ۲۴ سـاعت گذشـته 
۳ مـورد فوتـی در اسـتان ثبـت 
شـده و تعداد جـان باختگان در 
اسـتان به ۵۶ نفر رسـیده است.
تعـداد افـرادی کـه از ابتـدای 
اپیدمـی مـورد آزمایـش قـرار 
گرفتـه اند، هفـت هـزار و 7۱۸ 
نفـر  اسـت و همچنیـن تاکنون 
۴۰۲ نفـر در اسـتان بـه صورت 

کامـل درمـان شـده انـد.

فرمانـدار فاریـاب گفت:کارگـران 
معـدن امیـن یـار فاریـاب بـه دلیـل 
پرداخت نشـدن مطالباتشـان دو روز 
دسـت به اعتراض زدند که بـه زودی 
یکمـاه از طلبشـان توسـط پیمانکار 

پرداخـت خواهـد شـد.
کارگـران  مطالبـات  پرداخـت 
معـدن در فاریـاب کرمـان ظـرف 
ده روزآیندهنیـک نفـس فرمانـدار 
شهرسـتان فاریـاب در گفت وگـو بـا 
خبرنگار گـروه اسـتان های باشـگاه 
خبرنگاران جـوان از کرمان، در رابطه 
بـا علـت اعتـراض کارگـران معـدن 
در ایـن شهرسـتان گفت: بـه منظور 
رسیدگی به وضعیت کارگران معدن 
کرومیت فاریـاب صبح امروزجلسـه 
شـورای تامیـن تشـکیل شـد و قرار 
از مطالبـات معـوق  شـد یکمـاه 
کارگـران تـا ده روز آینـده توسـط 

پیمانـکار پرداخـت شـود.
او افـزود: بـه علـت ایجـاد تعرفـه ۲۵ 
درصـدی صـادرات بـرای سـنگ 
خـام کرومیـت مدتـی اسـت معادن 
کرومیـت در ایـن شهرسـتان بـا 
کمبـود نقدینگـی روبـرو شـده کـه 
ایـن امـر موجـب اعتـراض کارگران 

شـده اسـت.

نیـک نفـس تصریـح کـرد: ایجـاد 
تعرفه سـبب شـده اسـت تولید زیاد 
باشـد و صادرات کم که ایـن موضوع 
پرداخت حقـوق را بـرای کارفرما ها با 

مشـکل مواجـه کرده اسـت.
فرمانـدار فاریـاب افـزود: بیشـترین 
مجموعـه کارگـری در شهرسـتان 
فاریـاب بـا وجـود بیـش از ۲۰۰ نفر 

در معـدن امیـن یـار، مـدت چهـار 
مـاه اسـت هیـچ حقوقـی دریافـت 
نکـرده انـد.او اظهـار کـرد: کارگـران 
این معـادن طی دو روز سـه شـنبه و 
چهارشـنبه هفته گذشـته دسـت از 
کارکشـیدند که بـا ورودفرمانداری و 
حوزه قضایـی و اداره کار شهرسـتان 
امـروز مشـکل رفع شـد و قرار اسـت 
فعالیـت معدن بـا حضور کارگـران از 
فردا آغاز شـود.نیک نفس گفت: سـه 
مـاه دیگر مطالبـات معوقـه کارگران 
هـم قـرار اسـت طـی پرداخت هـای 
آینـده و به مـرور زمـان انجام شـود.
معـدن کرومیـت امیـن یـار فاریـاب 
در فاصلـه ۱۵ کیلومتـری مرکـز 
شهرسـتان فاریاب واقع شـده اسـت 
و بیـش از ۲۰۰ کارگـر بـه صـورت 
مسـتقیم در آن مشـغول بـه کار 

. هسـتند

در همه شهرستان های کرمان ابتالء 
به کرونا مشاهده شده است

رئیس علوم پزشکی جیرفت هشدار داد
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2۰۷مخزن گاز غیراستاندارد 
خودرو در کرمان معدوم شد

مدیرکل استاندارد استان کرمان: پس از مردود شدن نتایج 
آزمون هیدرواستاتیک توسط کارشناسان مربوطه، تعداد ۲۰7 
عدد مخزن گاز سی ان جی خودرویی در سال ۹۸ معدوم و از 
چرخه مصرف خارج شد.اسماعیل عاقلی روز شنبه در گفت و گو 
با خبرنگار ایرنا افزود: با معدوم شدن ۲۰7 مخزن غیراستاندارد 
خودرو در استان کرمان، مخازن جدید جایگزین آن شد.وی اظهار 
داشت: تعداد ۱۹ هزار و ۶7۸ عدد مخزن سی ان جی خودرویی 
طی سال ۹۸ در آزمایشگاه های همکار هیدرو استاتیک اداره کل 
استاندارد استان مورد آزمون بازرسی چشمی و فیزیکی قرار 
گرفت.مدیرکل استاندارد استان کرمان گفت: که در راستای 
اجرای آزمون های اولیه و ادواری آسانسورهای منصوبه در 
ساختماهای دارای آسانسور و استاندارد سازی آنها، درطی سال 
۱۳۹۸ تعداد 7۸۹ درخواست استانداردسازی برای آسانسورهای 
کششی و هیدرولیکی منصوب شده در ساختمان ها در سامانه 
آسانسور سازمان ملی استاندارد ثبت شد.وی ادامه داد: پس 
از بازرسی های انجام شده توسط شرکت های بازرسی تائید 
صالحیت شده در استان کرمان، در طی سال گذشته تعداد ۶۳7 
مورد تائیدیه ایمنی و کیفیت آسانسور صادر شده است.عاقلی 
افزود: از این میزان تعداد ۵۳۹ تائیدیه مربوط به آسانسورهای 
جدید و آزمون های اولیه انجام شده و برای ۹۸ آسانسور هم 
آزمون های دوره ای و سنواتی انجام و تائیدیه های ادواری صادر 
شد.وی بیان داشت: تائیدیه های ذکر شده دارای اعتبار یکساله 
بوده و آسانسورها با درخواست مالکان باید مورد بازرسی ادواری 
قرار گیرند.عاقلی خاطر نشان کرد: چک لیست بازرسی ادواری 
شامل بازرسی از تجهیزات ایمنی آسانسور مانند قفل درب ها، 
ترمز ایمنی، کنترل کننده سرعت )گاورنر(، وسایل هشدار دهنده 
و آزمون های عملکردی است.وی گفت: آسانسورهایی که از 
تاییدیه ایمنی و کیفیت اولیه آنها یک سال گذشته باشد، به 
منظور ارتقاء سطح ایمنی و عملکرد آسانسورها و به تبع آن ارتقاء 
ایمنی و سالمت جامعه و شهروندان محترم، باید مدیر مجتمع، 
مالک، مدیران دستگاه های اجرایی و یا شرکت های سرویس 
و نگهداری نسبت به درخواست بازرسی ادواری و اخذ تائیدیه 
ایمنی و کیفیت آسانسور اقدام کنند.مدیرکل استاندارد استان 
با بیان اینکه متقاضیان می توانند درخواست بازرسی خود را از 
www.lift. طریق سامانه مدیریت بازرسی آسانسور به نشانی

isiri.gov.ir ثبت کنند افزود: در صورت عدم انجام سرویس 
و نگهداری مستمر و بازرسی ادواری سالیانه و اخذ تائیدیه های 
مذکور مسئولیت مستقیم حوادث و سوانح، احتمالی برعهده 
باالترین مقام مسئول در دستگاههای اجرایی، مالکان و مدیران 
ساختمان های دارای آسانسور قرار دارد.وی تصریح کرد: همچنین 
در همین راستا سال گذشته تعداد ۱۴7 مورد مراجعه و بازرسی 
توسط کارشناسان اداره کل استاندارد استان کرمان از مراکز و 
مکان های عمومی و مجتمع های تجاری دارای آسانسور شد که 
تعداد ۶۵ مورد تذکر و ۵7 مورد اخطار به مدیران این مجتمع ها 

به دلیل نداشتن تائیدیه های الزم ارائه شده است.

شــیوع کرونــا در کشــور بــر همــه 
ــا گزارش ــت ام ــته اس ــر گذاش ــز تاثی چی

ــدیدتر  ــیار ش برخی از تاثیرات بس
حــس شــده انــد، گردشــگری و صنایــع دســتی  
ــیوع  ــد از ش ــا بع ــن بخش ه ــی از متضررتری یک
کرونــا  بــوده انــد، دبیــر تشــکل های ملــی 
گردشــگری اعــالم کــرد: ویــروس کرونــا فقــط 
ــزار و ۳۰۰  ــن، ۵ ه ــفند و فروردی ــاه اس در ۲ م
میلیــارد تومان یعنی حــدود ۳۳۰ میلیــون دالر 
ــرده  ــارت وارد ک ــگری خس ــت گردش ــه صنع ب
ــه  ــل اینک ــه دلی ــز ب ــان  نی ــتان کرم اســت. اس
یکــی از مقاصــد گردشــگری در بهار بوده اســت 
در بحــث گردشــگری و فــروش صنایــع دســتی 
بســیار متضــرر  شــده اســت. بــه گفتــه فعالــی 
ــع دســتی و  ــراث فرهنگــی، صنای ــرکل می مدی
ــا در  گردشــگری اســتان، شــیوع ویــروس کرون
۲مــاه ابتــدای ســال، ۲۱۸ میلیــارد تومــان بــه 
حــوزه گردشــگری اســتان خســارت زده اســت. 
ــوزه  ــارت ها در ح ــن خس ــت: ای ــزوده اس وی اف
راهنمایــان  پذیرایــی،  اقامتــی،  هــای 
گردشــگری، دفاتــر خدمــات مســافرتی، 
ــتی  ــع دس ــردی و صنای ــوم گ ــای ب اقامتگاه ه
بــوده اســت. فروشــندگان صنایــع دســتی 
ــن بیــن بازارهــای خــود را از  ــز در ای اســتان  نی
دســت داده انــد و ایــن روزهــا فقــط بــه تولیــد 
مــی پردازنــد و خبــری از مشــتری بــرای فروش 
ــتی  ــع دس ــاون صنای ــین زاده مع ــت. حس نیس
اداره کل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایــع دســتی اســتان، دربــاره تولیــد صنایــع 
دســتی در ایــن ایــام  بــه کاغــذ وطــن گفــت: با 
ــا  ــه ب ــی ک ــا و تماس های ــه  بررســی ه ــه ب توج
تولیــد کننده هــای رشــته هــای مختلــف 
داشــتیم متوجه شــدیم که  شــیوع کرونــا باعث 
افزایــش تولید صنایع درســتی در اســتان شــده 
اســت، صنایعــی مثــل  تــراش ســنگ های 
قیمتــی و نیمــه قیمتــی ، حصیــر و...، و ایــن بــه 
ــیاری از  ــه بس ــت ک ــوع اس ــن موض ــل ای دلی
صنایــع دســتی اســتان در داخــل منــازل انجام 
ــراث  ــا در می ــرد: م ــد ک ــود. وی تاکی ــی ش م
ــتیم   ــذار هس ــت گ ــتگاه سیاس ــی دس فرهنگ
واســطه گری بــرای فــروش انجــام نمــی دهیم، 
مــا  شــرایط  را بــرای فــروش صنایــع دســتی به 
ــد  ــود تولی ــد از آن، خ ــم و بع ــی آوری ــود م وج

ــول  ــد محص ــان بای ــی بازرگان ــا حت ــده و ی کنن
ــوان  ــه عن ــا ب ــد م ــی و عرضــه کن خــود را معرف
تصــدی گــری ایــن امــر ورود نمــی کنیــم . بــه 
گفتــه حســین زاده، صنایع دســتی اســتان، ۴۰ 
ــارت  ــا خس ــل کرون ــه دلی ــان ب ــارد توم میلی
خــورده اســت. وی در مــورد حمایــت هایــی که 
اداره میــراث فرهنگــی از تولیــد کننــدگان 
صنایــع دســتی مــی کنــد، گفت:حمایــت های 
ما هــم از نــوع بیمــه ای و هم تســهیالتی اســت 
و البتــه در برخــی مــوارد ایجــاد شــرایط فروش 
مثــل برگــزاری نمایشــگاه هــا اســت، تــا تولیــد 
کنــده فرصــت کنــد و بازاریابــی تولیــدات خود 
را در ســطح اســتان و اســتان هــای دیگــر هــم 
انجــام دهنــد. درصــد کارمــزد ایــن تســهیالت 
ــایری ۶  ــتایی و عش ــی روس ــتغال زای ــرای اش ب
درصــد و بــرای مشــاغل خانگــی ۴ درصــد 

است. 
 پرداخت تسهیالت حمایتی به دلیل 

شیوع کرونا
حســین زاده در مــورد تســهیالت حمایتــی 
بــرای شــیوع کرونــا گفــت: ایــن تســهیالت بــه 
تولیــد کنندگانــی کــه بــه دلیــل شــیوع کرونا، 
زیــان دیــده انــد، تعلــق مــی گیــرد. یک ســری 
تســهیالت حمایتــی بــه دلیــل شــیوع ویــروس 
کرونــا را هــم دولــت پیشــنهاد داده اســت 
ــی هنــوز  ــا کارمــزد ۱۲ درصــد اســت  ول کــه ب

دســتور العمــل هــا و آییــن هایــی اجرایــی اش 
ابــالغ نشــده اســت، امــا پیشــنهاد مــا ایــن بــود 
ــم  ــود ک ــا س ــدت و ب ــد م ــهیالتی بلن ــه تس ک
ــول  ــه در ط ــاغلی ک ــی از مش ــرا یک ــند زی باش
ایــن ایــام کرونایــی بســیار زیــان دیدنــد صنایع 
دســتی ها هســتند، زیــرا پیــک فــروش و بــازار 

فروششــان اســفند و فروردیــن بــوده اســت کــه 
همــه بازارچــه هــا و گردشــگری تعطیــل  بــوده 
اســت و هم از گردشــگر داخلــی و هــم از حضور 
ــاون  ــد. مع ــره بودن ــی به گردشــگر خارجــی  ب
ــادآور  ــان ی ــراث کرم ــتی اداره می ــع دس صنای
ــه  ــع دســتی ک ــده صنای ــد کنن ــر تولی ــد: ه ش

بخواهــد دریافــت تســهیالت انجــام بدهــد باید 
ابتــدا طــرح  خــود ارائه دهــد و بــر اســاس طرح 
ــه شــده اســت  و ایــن موضــوع کــه چقــدر  ارای
تولیــد دارد یــا بــرای چنــد نفــر اشــتغال زایــی 
مــی کند،کارشناســی مــی شــود و معرفــی می 
ــد.    ــت کن ــرای اینکــه تســهیالت دریاف شــود ب

ــع  ــای صنای ــته ه ــورد رش ــین زاده در م حس
ــت:  ــان گف ــه از اســتان کرم ــر منطق دســتی ه
در مناطــق جنوبــی رشــته هــای خــوس دوزی، 
گالبتــون دوزی و حصیربافــی، در مرکز اســتان، 
ــی،  ــی و چرم ــتی چوب ــع دس ــه دوزی، صنای پت
ــم  ــی گلی ــمالی وغرب ــهرهای ش ــزی، در ش فل
ــنگی  ــتی س ــع دس ــه دوزی وصنای ــی، پت باف
ــیس  ــی، س ــز حصیرباف ــتان نی ــرق اس و در ش
ــود دارد  ــوزن دوزی وج ــه دوزی و س ــی، پت باف
ــت  ــای فعالی ــن رشــته ه ــدان در ای ــه هنرمن ک

ــد. ــی کنن م
کرونا و خانه نشینی فعاالن گردشگری

ایــن میهمــان ناخوانــده کرونــا عــالوه بــر 
ــال بخــش  ــزار فع ــع دســتی  حــدود ۳ ه صنای
گردشــگری اســتان کرمان را خانه نشــین کرده 
اســت.به گفتــه ســید علــی معیــن زاده  رییــس 
ــان،  ــداران اســتان در اســتان کرم انجمــن هتل
ــوم  ۲ هــزار ۳۰۰ تخــت اقامتــی و ۳۳۰ واحــد ب
گــردی اســت کــه بــا  شــیوع کرونــا و تعطیلــی 
ایــن مراکــز و محدودیــت مســافرت هــا بخــش 
اعظــم  کارکنان ایــن بخش کــه بیــش از ۳ هزار 
نفــر نیــرو اســت بیــکار و خانه نشــین شــده اند.
وی افــزود : فعــاالن ایــن بخش خواســتار کمک 
هــای موثــر دولــت بــرای بازگشــت شــرایط این 

واحدهــا بــه وضــع مطلــوب هســتند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه 
مدیریت و 
ریزی استان کرمان گفت: ماهیانه برنامه ریزی

بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان در 
قالب یارانه ۴۵ هزار تومانی در استان کرمان توزیع 
می شود.دکتر جعفر رودری شنبه ۲۰ اردیبهشت 
ماه در جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی استان 
کرمان با اشاره به عملکرد این شورا در سال 
گذشته اظهار کرد: در سال گذشته شورای توسعه 
و برنامه ریزی استان کرمان ۱۹۸ مصوبه داشته که 
کامل اجرایی شده و درصد پوشش شرح وظایف 
شورا ۱۰۰ درصد بوده است.وی با اشاره به اینکه 
شورا نمره قابل قبولی در بحث کمی فعالیت و 
عملکرد دارد، افزود: بیش از ۱۸ هزار و 7۰۰ 
میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخش های 
مختلف استان کرمان صورت گرفته که بخشی در 
قالب طرح های مربوط به اقتصاد مقاومتی و ... بوده 
و در سرمایه گذاری خارجی نیز استان کرمان 
جایگاه ویژه ای در کشور داشت.رودری با اشاره به 
نظارت بر توزیع و اجرای بودجه تصریح کرد: 
اقدامات در طول سال و براساس قانونمندی انجام 
شده و ۲۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه ای و 
تملک دارایی سرمایه ای در شورای توسعه و برنامه 
ریزی استان کرمان توزیع شده است.وی ادامه داد: 
۱۴۶۴ میلیارد تومان از این اعتبارات تخصیص 
داده شده که متناسب با موافقتنامه های مبادله 
شده صرف پروژه های نیمه تمام و دیگر اهداف 
بودجه شده است.رییس سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی استان کرمان با اشاره به عدد بودجه هزینه 

ای و سایر اعداد هزینه شده در استان در سال 
گذشته، گفت: ماهیانه بیش از ۱۶۰۰ میلیارد 
تومان در قالب یارانه ۴۵ هزار تومانی در استان 
کرمان توزیع می شود.وی افزود: بیش از ۳۸ هزار 
نفر اشتغال در سال گذشته در استان ایجاد شده 
که برابر با اهداف توسعه بوده و در مجموع اهداف 
شورا در استان در سال قبل محقق شده است.
رودری اظهار کرد: در توزیع منابع همواره از الگوها 
استفاده کرده ایم و روش های چانه زنی تا حد صفر 
کاهش پیدا کرده و در واقع مدیریت منابع در 
استان کرمان براساس برنامه و نگاه توسعه ای در 
حال اجراست، اگرچه نقص هایی وجود دارد.وی 
تصریح کرد: در سه سال گذشته مجموعه ای از 

طرح های پیشران را در ستاد اقتصاد مقاومتی 
استان تعریف کردیم که تامین زیرساخت های آن 
در اولویت بود و هدف شورا این است هدف توسعه 
ای را در استان ایجاد شود و تکالیف این حوزه در 
بخش زیادی اتفاق افتاده است.رییس سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با اشاره به 
اینکه تاکید بر این است نظارت بر برنامه های 
تنظیم شده صورت بگیرد و گزارشات عملکردی 
ارائه شود، گفت: پیشنهاد داریم سامانه رای گیری 
الکترونیک در شورا راه اندازی شود.وی با بیان 

اینکه فعالیت چهار کارگروه زیرمجموعه شورا 
نمره 7۵ دارد و بیشترین آسیب را در تشکیل 
کارگروه ها می بینیم تا خود شورای برنامه ریزی، 
افزود: عدم حضور برخی مدیران در کارگروه ها 
یکی از کاستی هاست و بعضا نماینده آن دستگاه 
اطالعات کامل یا اختیارات را ندارد و رایی که در 
کارگروه می دهد، در مواردی در جلسات شورا با 
رای مدیر مغایرت داشته که این از نظر سازمانی 
مفهومی ندارد.رودری بیان کرد: بر نگاه دبیران 
کارگروه ها تاکید داریم و اینکه نگاه برنامه محوری 
حاکم شده و شرح وظایف مد نظر قرار گرفته و 
برنامه ساالنه کارگروه براساس اهداف توسعه ای را 

تدوین و دنبال کنند.

زخم کرونا بر چهره صنایع دستی استان
به گفته معاون صنایع دستی اداره میراث فرهنگی استان، کرونا 4۰ میلیارد تومان به بخش صنایع دستی استان خسارت وارد کرده است

توزیع ماهیانه 1۶00 میلیارد تومان یارانه در استان

نجمه سعیدی
دبیر تحریریه

کارت سوخت خودروهای 
فرسوده باطل می شود

سخنگوی شرکت پخش فراورده های نفتی از ابطال کارت سوخت 
خودروهای دارای شرایط فرسودگی، براساس آیین نامه هیئت 
دولت خبر داد.باشگاه خبرنگاران جوان گزارش داده؛ فاطمه 
کاهی گفته است که به طور کلی براساس آیین نامه هیئت دولت 
خودروهای سواری شخصی با عمر ۲۵ سال، سواری دولتی با عمر 
۱۵ سال، تاکسی با عمر ۱۰ سال، مینی بوس با عمر ۱۵ سال، 
اتوبوس درون شهری با عمر ۱۰ سال، اتوبوس برون شهری با 
۱۵ سال، کامیون و کشنده با ۱۵ سال عمر، وانت با ۱۵ سال، 
موتورسیکلت با ۱۰ سال و سایر وسائل نقلیه با گذشت ۲۵ سال از 
تاریخ ساخت به عنوان خودروی فرسوده و از رده خارج محسوب 
می شوند.سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کشور 
ادامه داد: همچنین خودروهای فرسوده ای که از سمت ناجا تائید 
نشوند هم مشمول در یافت کارت سوخت نیستند.وی افزود: در 
حال حاضر این تصمیم عدم صدور کارت سوخت به خودروهای 
فرسوده که از سال ۱۳۸۸ تاکنون در جریان است، تمام وسائل 
نقلیه ای که شامل این قانون می شوند، امکان برخورداری از کارت 
سوخت را ندارند و باید از سهمیه آزاد بنزین استفاده کنند.کاهی 
همچنین در خصوص مالکان موتورسیکلت ها با سن باالی ۱۰ سال 
و خودروهایی با سن باالی ۲۵ سال، گفت: طبق قانون به این وسایل 
نقلیه به علت فرسودگی، سهمیه بنزین تعلق نمی گیرد.به گفته او در 
صورتی که در این زمینه نیز، تصمیم جدیدی اتخاذ شود، ما مجری 

قانون هستیم و هرنوع تصمیم جدید را اطالع رسانی می کنیم.

مدیر کل میراث فرهنگی استان کرمان گفت: 
۵۰ درصد تاسیسات گردشگری استان کرمان، 

مشمول گواهینامه استانداردسازی می شوند.
استانداردسازی نیمی از تاسیسات گردشگری کرمان به گزارش 
خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
فریدون فعالی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی استان کرمان گفت: به زودی ۵۰ درصد تاسیسات 
گردشگری این استان، شامل هتل، هتل آپارتمان، مهمانپذیر و 
همچنین سفره خانه سنتی مشمول گواهینامه استاندارد سازی 

می شوند.
او با اشاره به اینکه کمیسیون درجه بندی تاسیسات گردشگری 
استان کرمان، هفته آینده برگزار می شود، افزود: با برگزاری 
این کمیسیون، ۵۰ درصد تاسیسات گردشگری استان کرمان 
مشمول گواهینامه سه ساله استاندارد سازی از سوی اداره کل 

میراث فرهنگی این استان می شوند.
فعالی با بیان اینکه پس از بررسی و ارزیابی که از تاسیسات 
گردشگری صورت می گیرد این اماکن موظف هستند، براساس 
طرح تطبیق استاندارد های کیفیت خدمات گردشگری عمل 
کنند، تصریح کرد: در روند اجرای این طرح، تمامی امکانات و 
تجهیزات کمی و کیفی ارائه خدمات با استاندارد های روز جهانی 

تطبیق داده شده و به روزرسانی می شود.
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
کرمان بیان کرد: این استان دارای ۳7 هتل و هتل آپارتمان، 
۲۹ مهمانپذیر و ۱7 سفره خانه است که همه آن ها در چرخه 

استانداردسازی قرار گرفته اند.

سرپرست فرماندهی یگان حفاظت اداره کل منابع 
طبیعی استان کرمان گفت: از ابتدای سال ۳۱ 
پرونده چرای غیرمجاز دام در شمال استان کرمان 

به دستگاه قضایی ارسال شد.
بارش باران موجب شده است مراتع استان کرمان برای چرای دام 

ها مطلوب شود.
این موضوع اما نگرانی هایی را برای احتمال تخریب این مراتع به 

وجود آورده است.
یکی از مخاطبان کرمان نو برای ما نوشت: با توجه به فصل بهار که 
نباید چرای دام در مراتع صورت بگیرد اما در مسیر کوهپایه شاهد 

حجم زیادی از دام هستیم.
چرای زودرس بهاری و رعایت نکردن ظرفیت و زمان ورود دام به 
مرتع به ویژه در خشکسالی ها مهمترین عامل تخریب مراتع به 
شمار می رود.در برخی از استان ها چرای دام ها در چراگاه های 

منابع طبیعی تا پایان فصل بهار ممنوع اعالم شده است.
در این خصوص با سرپرست فرماندهی یگان حفاظت اداره کل 

منابع طبیعی استان کرمان صحبت کردیم.
اصغر عربی با اشاره به اینکه دو دسته دام سبک و سنگین داریم، 
گفت: در خصوص چرای دام های سبک روستایی زیاد ایرادی 
نمی گیریم.او ادامه داد: چرای دام در مراتع از ۲۲ اردیبشهت 
تا مرداد ادامه دارد.وی افزود: در طرح ممیزی بر اساس تعداد 
دام، میزان پوشش و بارندگی ورود دام ها را در منطقه مشخص 
می کنیم.عربی تاکید کرد:دام های سنگین باید کارت مرتع داری 

داشته باشند که ساالنه باید تمدید شود و عوارض پرداخت  کنند.
3 مرحله اخطار داریم

او در خصوص نحوی برخورد با متخلفان چرای دام در مراتع گفت: 
۳ مرحله اخطار داریم و پس از آن دام را از منطقه خارج می کنیم.

عربی از نظارت گشت های مدیریت چرا از هفته آینده در مراتع خبر 
داد.وی افزود: این اکیپ ها به صورت موقت در کنار تیم های روزانه 

ما کار سرشماری و بررسی منطقه را انجام می دهند.
عربی در گفت وگو با »کرمان نو« تاکید کرد: چرای دام مازاد جریمه 

دارد که از این موارد زیاد داشته ایم.
او گفت: از ابتدای سال جاری ۳۱ پرونده چرای غیر مجاز در شمال 

استان ثبت شده است.
سرپرست فرماندهی یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی استان 
کرمان از مردم خواست گزارش هایی مربوط به چرای غیر مجاز 

دام را به شماره ۱۵۰۴اطالع دهند.

فرمانـده سـپاه جیرفـت گفـت: نخسـتین مرحلـه رزمایـش کمک 
مومنانه سـپاه به نیازمندان و اقشـار آسـیب دیـده از کرونا بـا توزیع 
سـه هزار و ۵۰۰ بسـته غذایی آغاز شد.سـرهنگ ناصر بهـروز افزود: 
هر سـبد غذایی شـامل اقالمی همچون برنج، روغـن، ماکارونی، رب 
گوجه فرنگی، گوشـت و مرغ منجمد بـوده و ارزش هر بسـته غذایی 

بیـش از ۲۵۰ هـزار تومـان اسـت.وی اظهـار داشـت: در مجموع بـا شناسـایی بیـش از ۱۰ هزار 
خانواده نیازمند در سـطح شهرسـتان جیرفت، سـپاه در نظر دارد طی ۳ مرحله ۱۰ سـبد غذایی 
را در بیـن این خانوارهـا توزیـع کند.بهروز عنـوان کرد: اولویـت توزیع بـا خانوارهـای نیازمندی 
اسـت که تحت پوشـش هیچ نهاد حمایتی نیسـتند از جمله کارگـران فصلی، نیازمندان سـاکن 
شـهرها و روسـتاها که بـا همـکاری پایگاه هـای مقاومـت بسـیج، ائمـه جماعـات و هیات امنای 

مسـاجد شناسایی شـده اند.

کمک مومنانه سپاه به سه هزار و ۵۰۰ خانواده
 نیازمند در جیرفت

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کهنوج : ماموران 
یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان دو راس بره میش 
وحشی را از منزل یک متخلف کشف و ضبط کردند. به گزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، حسین عبداهلل زاده رئیس 
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کهنوج گفت: بر اساس 

گزارشات همیاران محیط زیست مبنی بر نگهداری دو راس بره میش در شهرستان کهنوج 
کشف شد.او افزود: این دو بره میش وحشی در یکی از منازل کوهستانی منطقه شهرستان 
فاریاب توسط یک شکارچی با سابقه، زنده گیری شده بودند .عبداهلل زاده تصریح کرد: مامورین 
یگان حفاظت محیط زیست شهرستان کهنوج طی دستور قضایی در محل حضور پیدا کرده و 
پس از بازرسی از محل موفق به کشف مورد گزارش شدند.رئیس اداره حفاظت محیط زیست 

کهنوج گفت: پرونده نامبرده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی ارسال شده است.

کشف 2 راس بره میش وحشی 
در کهنوج

دادستان عمومی و انقالب رودبار جنوب نیز از آغاز اجرای طرح ویژه 
نظارت بر باربری های جنوب استان کرمان خبر داد و تاکید کرد: این 
طرح بر حسب دستور رئیس کل دادگستری استان کرمان اجرایی 
شده و تا زمان احقاق حق کشاورزان و رسیدن این بازار به وضعیت 
عادی و مناسب ادامه خواهد یافت.علی عمرانی افزود: کار شناسایی 

دالالنی که با اقدامات سودجویانه خود موجب کاهش قیمت خرید محصوالت کشاورزی می شوند 
نیز با همکاری نهادهای امنیتی و اطالعاتی در دست انجام است.وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی 
بنا بر اهمیت موضوع برخورد قانونی و قاطعی با دالالن بازار محصوالت کشاورزی جنوب استان 
خواهد داشت.اگر جه برخی اقدامات مدیران اجرایی و امنیتی نیز برای رساندن بازار محصوالت 
کشاورزی جنوب استان به وضعیت عادی ادامه دارد، اما دستگاه قضائی با بهره گیری از ظرفیت ها 

و ابزارهای قانونی خود روند مدیریت این بازار را مورد نظارت قرار است.

اجرای طرح نظارت بر باربری ها 
در رودبار جنوب

استانداردسازی نیمی از 
تاسیسات گردشگری کرمان

ممنوعیت چرای دام در مراتع 
تا 22 اردیبهشت ماه/ مردم چرای 

غیرمجاز را اطالع دهند

میراث

منابع
طبیعی

رودری با اشاره به نظارت بر توزیع و اجرای بودجه تصریح کرد: اقدامات در طول سال و براساس قانونمندی انجام 
شده و 2۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای در شورای توسعه و برنامه ریزی استان 
کرمان توزیع شده است.وی ادامه داد: ۱4۶4 میلیارد تومان از این اعتبارات تخصیص داده شده که متناسب با 
موافقتنامه های مبادله شده صرف پروژه های نیمه تمام و دیگر اهداف بودجه شده است.رییس سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی استان کرمان با اشاره به عدد بودجه هزینه ای و سایر اعداد هزینه شده در استان در سال گذشته، 

گفت: ماهیانه بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان در قالب یارانه 4۵ هزار تومانی در استان کرمان توزیع می شود.

خبرخبرخبر

 نماینده موکب شرکت ملی صنایع مس 
ایران از توزیع 7۰۰ بسته بهداشتی با 
کمک مجتمع مس سرچشمه و کارکنان 
این مجموعه در بین اهالی ۲۶ روستای 
دهستان چاه ابراهیم در رودبار جنوب 
استان کرمان خبر داد.محمود پورقاسمی 
روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: اوایل فروردین امسال سیل منطقه 
زهکلوت و رودبار جنوب استان کرمان 
را در برگرفت و موجب شد ۲۶ روستای 
مسیر چاه ابراهیم تا روستای پنج انگشت 
در محاصره آب قرار گیرند و خساراتی 
را متحمل شوند.وی با اشاره به اینکه 
از جای جای استان کرمان به کمک 
این سیل زدگان شتافتند بیان کرد: 
مجتمع مس سرچشمه رفسنجان هم 
طی ۲ مرحله پوشاک و بسته های مواد 
غذایی شامل آب معدنی، کنسروجات، 
روغن، برنج و آرد را با اعتبار بالغ بر ۴.۵ 
میلیارد ریال به این سیل زدگان ارسال 
کرد.وی با اشاره به توزیع اخیر بسته ها 
و اقالم بهداشتی بین اهالی این روستاها 
افزود: 7۰۰ خانوار در ۲۶ روستای خطه 
چاه ابراهیم زندگی می کنند که با کمک 
مجتمع مس سرچشمه و کارکنان و 
کارگران این مجموعه ۶۰۰ میلیون 
ریال جمع آوری و بسته های بهداشتی 
برای این خانوارها تهیه شد.پورقاسمی 
با اشاره به اینکه تعدادی از خانوارهای 
این منطقه نوزاد دارند و در تهیه پوشک 
بچه دچار مشکل هستند که تعداد ۸ 
کارتن پوشک بچه هم به مبلغ حدود 
۴۰ میلیون ریال به همراه بسته های 
بهداشتی توزیع شد افزود: این بسته 
 . . ها شامل ماسک، شامپو، صابون و .
است که روز گذشته به رودبار ارسال 
و به مراکز بهداشتی ۲۶ روستا تحویل 
داده شد.وی خاطرنشان کرد: با کمک 
بهیاران، بهورزان و دهیاری های این 
روستاها اقالم و بسته های بهداشتی بین 

خانوارها توزیع شد.

۹3 درصد از سطح 
شهرستان فاریاب 
را حوزه های آبخیز 

تشکیل می دهد
فرمانـدار شهرسـتان فاریـاب گفـت: 
پروژه هـای آبخیـزداری در قالـب 
احـداث بند هـای سـنگی مالتـی و 
خاکـی در ایـن شهرسـتان اجرایـی 
شـده اسـت که موجـب تقویـت منابع 
آب زیـر زمینـی از جمله قنوات شـده 
اسـت.۹۳ درصد از سـطح شهرسـتان 
فاریـاب را حوزه هـای آبخیـز تشـکیل 
می دهدبـه گـزارش خبرنـگار گـروه 
اسـتان هـای باشـگاه خبرنـگاران 
جـوان از کرمـان، علـی نیـک نفـس 
فرمانـدار شهرسـتان فاریـاب گفـت: 
ترویـج فرهنگ حفـظ منابـع طبیعی 
و نهادینه سـازی اسـتفاده درسـت از 
ایـن منابـع از مهم ترین اهـداف پیش 
رو اسـت و حفاظـت از منابـع طبیعی 
بـدون مشـارکت مـردم امکان پذیـر 
نیسـت.نیک نفـس الزمـه دسـتیابی 
به توسـعه پایـدار را حفاظـت از منابع 
طبیعـی بـه عنـوان بسـتر و زیربنـای 
توسـعه همـه جانبه کشـور دانسـت و 
تصریـح کـرد: حفـظ منابـع طبیعـی 
وظیفه ای همگانی در راسـتای توسعه 
پایـدار و توجـه بـه نسـل فعلـی و آتی 
ز ارزش  کشـور بشـمار می آیـد و ا
ر  فرماندا ر اسـت. واالیـی برخـوردا
تشـکر  فاریـاب ضمـن  شهرسـتان 
از اقدامـات موثـر منابـع طبیعـی و 
آبخیـزداری در ایـن شهرسـتان بـه 
بیـان عملکـرد ایـن شـهرد در حـوزه 
منابـع طبیعـی پرداخـت و گفت: طی 
۲ سـال اخیر اقدامات خوبـی در حوزه 
یـن شهرسـتان  منابـع طبیعـی درا
انجام شـده کـه جـای تقدیر و تشـکر 
از مجریـان و متولیـان امـر دارد.نیک 
نفس بیـان کـرد: ۹۳ درصد از سـطح 
شهرسـتان فاریـاب را حوزه هـای 
آبخیـز تشـکیل می دهـد کـه بالـغ بر 
۲۴۰ هزارمتـر مربـع از مسـاحت این 
شهرسـتان می باشـد.او ضمـن اشـاره 
به وجـود دو اقلیم ییالق و قشـالق در 
این شهرسـتان اظهار داشـت: بهترین 
سـطح جنگل های اسـتان کرمـان در 
شهرسـتان فاریـاب اسـت و جنـگل 
مهروییـه فاریـاب ثبـت ملـی اسـت 
شـور،  دره  جنگل هـای  همچنیـن 
گالشـگرد و جنگل هـای زهمـکان و 
مـوردان ایـن شهرسـتان نیـز درنـوع 

خـود منحصـر بـه فـرد هسـتند.

خرید توافقی و یا حمایتی تنها مسکن 
پیازکاران جنوب کرمانی است که با دالالن کشاورزی

دست و پنجه نرم می کنند.سال زراعی 
تنها نقطه امید کشاورزانی بوده که نگاهشان به فصل 
برداشت است که متاسفانه همه زحمات پیازکاران 
دستخوش نرخ انداختن دالالن شده و گویی دستان این 
قشر برای پُر کردن جیب خوش نشینان بخش کشاورزی 
پینه می بندد.حکایت پیازکاران جنوب کرمانی را در این 
روزها کمتر کسی هست که نشنیده باشد و خرید توافقی 
و یا تضمینی و از طرفی با نام دیگری خرید حمایتی تنها 
نقطه امید آنها شده است.اگر سری به بازار تره بار جیرفت 
بزنید از نزدیک متوجه درد و رنج حاصل از نرخ انداختن 
دالالن بر محصول پیاز خواهید شد. یکی از پیازکاران در 
گفت وگو با خبرنگار ایسنا گفت: قسمت ما از زحمت و 
تالش چند ماهه، بدهی به بانک ها و فروشگاه های 
کشاورزی و پُر کردن جیب دالالن است و این حکایت 
تمام شدنی نیست و هر سال برای یک محصول تکرار می 
شود.کشاورزی دیگری با گله و فریاد گفت: من یک جوان 
هستم به غیر از کشاورزی چه کاری می توانم انجام دهم. 
ساعت ها معطل می مانیم و هر کس یک نرخی می گوید 
و می رود و باز باید روز بعد با همین معطلی به حداقل 
قیمت راضی بشویم.جوان دیگری که محصول پیازش را 
برای فروش به میدان تره بار آورده بود گفت: سپاه برای 
خرید پیاز وارد عمل شده است و کیلویی ۱۰۰۰ تومان 
خرید می کند اما اتحادیه می گوید کیلویی ۴۵۰ 
تومان!یکی دیگر از کشاورزان حاضر در میدان تره بار 
جیرفت گفت: هدف از خرید توافقی و یا حمایتی مگر 
چیزی جزء ایجاد آرامش بر بازار عرضه و تقاضا است؟ چرا 
به جای خرید محصول پیاز در میدان تره بار در مزرعه پیاز 
عده ای را می خرند.وی ادامه داد: من آدرس دقیق دارم 
که از بعضی افراد داخل مزرعه پیاز را با نرخ باالیی 
خریداری کرده اند و همین پیاز را از خرده مالکان با قیمت 
دیگری خریدند.کشاورزی دیگری از آشفتگی بازار انتقاد 
کرد و افزود: صدای ما به پُل شور )پل ورودی شهرستان 
جیرفت( هم نمی رسد وگرنه چرا برای حل مشکل 
کشاورزان جنوب کرمان همیشه در موقع بحران دنبال 
چاره هستند.وی گفت: اتحادیه تعاونی روستایی باید از 
خرده مالکانی که محصول خود را در محل میدان تره بار 

می آوردند حمایت کند.
 در حمل پیاز کمک می کنیم اما به شرط 

حمایت از کشاورز
سرهنگ پاسدار ناصر بهروز فرمانده سپاه ناحیه مقاومت 
شهرستان جیرفت در گفت و گو با ایسنا گفت: ما برای 
خرید پیاز وارد عمل شدیم و پیشنهاد ما به شرکت 
تعاونی روستایی و کسانی که خرید توافقی و یا تضمینی 
انجام می دهند این است که به دلیل آنکه هزینه حمل و 
نقل زیاد بوده ما می توانیم در بخش ترابری به آنها کمک 
کرده و تخفیف قابل توجه ای را ارائه دهیم به شرط آنکه 
از آن طرف تخفیفی که به تعاونی روستایی داده می شود 
درصدی را به کشاورز بدهند.وی افزود: فکر می کنم 
یک پیشنهاد منطقی است و اگر در صدد حل مشکل 
کشاورزان جنوب کرمان هستند راه حل این است که 
ما در امر حمل و نقل به آنها کمک کنیم و شرکت تعاونی 
روستایی با قیمت باالتری از کشاورز پیاز را خریداری کند 
که می توانند با این اقدام بازار را متعادل نگه بدارند.بهروز 
با ابراز تاسف از اینکه در حال حاضر فضا دست دالالن 
است بیان کرد: دالالن با قیمت پایینی پیاز را خریداری 
می کنند این در حالی است که ما پیاز را با کیلویی ۹۵۰ 
تا ۱۰۰۰تومان از کشاورز خرید می کنیم. تا چند روز 
قبل تقریبا 7۰۰ تن پیاز توسط سپاه خریداری شده 
این در حالی است که دالالن متاسفانه کیلویی ۳۰۰، 
۴۰۰ و یا ۵۰۰ تومان از کشاورزان پیاز را خریداری می 
کنند.وی در پاسخ به انتقاد به دوگانگی قیمت خرید در 
محل میدان تره بار گفت: نظارت برکار دالالن وظیفه ما 
نیست و سازمان تعاونی روستایی و مجموعه هایی که 
منتسب به بخش کشاورزی هستند باید به این موضوع 
ورود کنند و اگر جایی مافیای سازمان یافته ای باشد ورود 

خواهیم کرد.
ضرورت ایجاد خط ویژه برای صادرات

دکتر سعید برخوری رییس سازمان جهاد کشاورزی 
جنوب کرمان نیز در گفت و گو با ایسنا گفت: سپاه با 
هماهنگی سازمان جهادکشاورزی برای خرید پیاز اعالم 
آمادگی کرده است و از نظر قانونی نباید بین مبلغ خرید 
توسط سپاه با شرکت تعاونی روستایی تفاوتی باشد ضمن 
آنکه باید به این موضوع نیز توجه داشت که شرکت تعاونی 
روستایی هیچ اعتباری ندارد و در جهت رونق بازار اقدام 
به خرید پیاز کرده است.برخوری کیفیت پیاز را در میزان 
قیمت موثر عنوان کرد و گفت: قرار بود شرکت تعاونی 

روستایی پیاز کشاورزان را بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومان باالتر 
از قیمت دالالن و بر اساس کیفیت محصول خریدار 
کنند.رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان از 
نحوه صادرات محصوالت کشاورزی انتقاد کرد و افزود: 
متاسفانه شاهد هستیم که کامیون حامل پیاز در صف 
۸ کیلومتری در مرز میلک چندین روز معطل می ماند! 
که خود باعث خراب شدن محصول خواهد شد. باید به 
شکلی برنامه ریزی شود که برای صادرات محصوالت 
کشاورزی خط ویژه ای در نظر گرفته شود .برخوری حذف 
دیرهنگام تعرفه صادرات را از دیگر مشکالت عنوان کرد 
و گفت: وقتی عرضه زیاد می شود و تقاضا کم، انتظار می 
رفت نسبت به حذف تعرفه صادرات پیاز زودتر اقدام شود.

اگر از مزرعه خرید کرده باشند 
برخورد می کنیم

احمد مشایخی رییس سازمان تعاونی روستایی جنوب 
کرمان نیز در گفت وگو با ایسنا ضمن بیان جزییات نحوه 
خرید توافقی محصول پیازکاران گفت: هدف از خرید 
توافقی، تنظیم بازار است اما متاسفانه از مردادماه سال قبل 
تنظیم بازار به وزارت صمت واگذار شده است اما با توجه 
به اینکه این تنظیم بازار مربوط به بخش کشاورزی بوده 
برای جلوگیری از افت شدید قیمت ها وارد عمل شدیم.

وی از پیگیریهای الزم برای حمایت از پیازکاران خبر داد 
و افزود: برای جبران خسارت ناشی از اافت قیمت ها چند 
روش در دستور کار است که عدم برداشت محصول و 
شخم زدن در زمین بیشتر مورد تایید است چون اگر 
بخواهند دپو و امحاء کنند با توجه به اینکه حجم تولید 
در کشور زیاد است، انبارداری مقدور نیست.مشایخی از 
اعالم آمادگی سپاه برای مساعدت در امر حمل و نقل خبر 
داد و اظهار کرد: سپاه عالوه بر خرید، در زمینه حمل و 
نقل بار نیز اعالم آمادگی کرده است و با این اقدامات در 
حال حاضر پیاز زرد دچار اُفت شدید قیمت شده است.
وی حمایت از کشاورزان خرد را مورد تاکید قرار داد و با 
تکذیب هر گونه خرید از مزارع گفت: به جز یک مورد 
خرید از مزارع به میزان ۳ تن، هیچگونه خریدی از مزارع 
نداشتیم.رییس سازمان تعاونی روستایی جنوب کرمان 
ادامه داد: طبق دستور العمل داخلی باید از محل میدان 
تره بار و از خرده مالکان خریداری کنیم و اگر مستندی 
مبنی بر خرید از مزارع باشد حتما پیگیری و برخوردهای 
الزم را خواهیم کرد.مشایخی با اشاره به این مطلب که 
تاکنون خرید حمایتی و یا تضمینی تصویب نشده است 
افزود: تاکنون هیچ مبلغی توسط دولت برای خرید توافقی 
و یا حمایتی تخصیص نداده شده است و خود اتحادیه های 

تعاونی روستایی وارد عمل شده اند.

جدال نابرابر پیازکاران جنوبی و دالالن
کشاورزان جنوبی چشم انتظار وعده رییس جمهور برای سر و سامان دادن مشکالت فروش محصوالتشان هستند

گزارش
ایسنا

ــا اشــاره گزارش اســتاندار کرمــان ب
بــه پیش بینــی کمــک ۲۰۰ 
میلیــارد تومانــی خیــران 
ــال  ــت: امس ــان گف ــاز در کرم مدرسه س
ــا مشــارکت خیریــن  هــزار کالس درس ب

در کرمان ساخته می شود.
تســنیم  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
از کرمــان، محمدجــواد فدائــی ظهــر 
ــزی و توســعه  امــروز در شــورای برنامه ری
اســتان کرمــان بــا آرزوی قبولــی طاعــات 
ــام حســن  ــک والدت ام ــادات و تبری و عب
ــن  ــت: از خیری ــار داش ــی)ع( اظه مجتب
اســتان کــه نقــش مهمــی در توســعه 
اســتان دارنــد تشــکر می کنــم و در 
ــتان  ــن در اس ــف خیری ــای مختل حوزه ه

پــای کار هســتند.
ــورای  ــی ش ــه ارزیاب ــوان اینک ــا عن وی ب
ــتان  ــعه اس ــتان در توس ــزی اس برنامه ری
بایــد انجــام و بررســی شــود گفــت: 
ــای کاری  ــا و گروه ه ــات کارگروه ه مصوب
زیــر مجموعــه شــورای برنامه ریــزی 
بایــد در جلســه شــورا بــه تصویب برســد. 
ــکار  ــان اینکــه بی ــا بی ــان ب اســتاندار کرم
ــم  ــه بگذاری ــب جلس ــتیم مرت ــه نیس ک
ننــد  افــزود: کارگروه هــا بایــد بتوا
مشــکالت را در جلســات بررســی و 
ــرف  ــا برط ــد ت ــری کنن ــه پیگی بالفاصل
ــی مشــکالت حــل نمی شــود  ــود، وقت ش
ــی  ــم عملیات ــاز ه ــم ب و جلســه می گذاری

. د نمی شــو
ــه اینکــه حضــور خیریــن  ــا اشــاره ب وی ب

ــت  ــادی دول ــت اقتص ــه وضعی ــی ب ربط
ــرفته  ــورهای پیش ــی در کش ــدارد و حت ن
نیــز خیریــن نقــش مهمــی دارنــد 
چــرا کــه ذات انســان مشــارکت در 
ــه  ــالم ک ــت: در اس ــت گف ــر اس کار خی
ــر و  ــام کار خی ــه انج ــتری ب ــه بیش توصی
ــور  ــا در کش ــه قطع ــده ک ــوکاری ش نیک
ــود  ــد ب ــتر خواه ــا بیش ــن کمک ه ــا ای م
ــر  ــران ب ــالمی ای ــی اس ــگ ایران و فرهن
کمــک از آنچــه کــه دوســت دارند اســت.
ــا بیــان اینکــه در مدرسه ســازی  فدائــی ب
ــان  ــارد توم ــغ ۲۲ میلی ــال ۹۶ مبل در س
تعهــد خیریــن بــوده کــه تقریبــا معــادل 
ــت  ــوده اس ــتانی ب ــی اس ــه عمران بودج
گفــت: در ســال ۹7 مبلــغ کمــک خیرین 
بــه ۳۲ میلیــارد تومــان و در ســال ۹۸ بــه 

ــان رســیده اســت. ــارد توم ۹7 میلی
امســال  اینکــه  عنــوان  بــا  وی 
در  خیریــن  کمــک  برنامه ریــزی 
مدرسه ســازی بــرای ۲۰۰ میلیــارد 
ــزود:  ــت اف ــده اس ــی ش ــان پیش بین توم
ــث  ــن باع ــت و خیری ــن دول ــکاری بی هم
رشــد در مدرسه ســازی در اســتان شــده 
اســت کــه کار بســیار ارزشــمندی اســت.
ــرار  ــه ق ــان اینک ــا بی ــان ب ــتاندار کرم اس
ــی  ــزار کالس درس ــال ۹۹ ه ــت در س اس
در اســتان بــا مشــارکت خیریــن ســاخته 
ــا در ســال  ــل داده شــود گفــت: م و تحوی
گذشــته ۲۶ هــزار میلیــارد تومــان پــروژه 
افتتــاح کردیــم و بیــش از ۱۸ هــزار 
میلیــارد تومــان نیــز ســرمایه گذاری 

ــت. ــده اس ــد ش جدی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت به اهمیت 
راه اندازی و تجهیز مراکز ۱۶ ساعته در تمامی مراکز 
شهرستان های هفت شهر جنوبی از ابتدای شیوع 
کرونا اشاره کرد و اظهار داشت از 7۹۳ نمونه حدود 
۲۰۰نفر از مبتالیان از فیلتر هم این مراکز معرفی 
شده اند.اصغر مکارم در نشست خبری با اصحاب 
رسانه جنوب کرمان گفت:از 7۴۴نمونه مشکوک 
به بیماری کرونا تاکنون ۶۳7 مورد منفی و 7۳مورد 
مثبت اعالم شده است که متاسفانه نصف این تعداد 
مربوط به دو هفته اخیر است.ریاست دانشگاه علوم 
پزشکی با اشاره به تعداد مبتالیان قطعی به کرونا 
اظهار داشت که 7۰ درصد مبتالیان مربوط به شهر و 
۳۰ درصد مربوط به نقاط روستایی بوده است و آمار 
ابتال نشان از درصد 7/۶درصدی مرگ و میر در سطح 
منطقه دارد .اصغر مکارم افزایش شمار مبتالیان در 
چند روز اخیر را ناشی از بی توجهی مردم به رعایت 
مسایل بهداشتی دانست و افزود: آمار مبتالیان اخیر 
نشان می دهد که دلیل خاصی برای شیوع یکباره 
وافزایش ابتال به این بیماری در جنوب کرمان وجود 
ندارد، زیرا این آمار مربوط به همه شهرهای جنوبی 
است و فقط افزایش را در یک نقطه خاص نداشتیم که 
نشان از بی توجهی مردم به رعایت مسائل بهداشتی 
در خصوص این بیماری است .رییس دانشگاه 
علوم پزشکی با عنوان اینکه کرونا تمام نمی شود 
اظهارداشت :ویروس در طول سال می تواند باشد و 
در یک یا ۲ ماه از سال شیوع حداکثری و یا حداقلی 
داشته باشد ،چون کشور ما دارای چهار فصل است و 
کرونا در این کشور چهار فصل از بین رفتنی نیست.

مکارم افزود: تنها با همکاری هم و کاهش حلقه انتقال 
و همتی مضاعف برای فاصله گذاری اجتماعی می 

توان جلوی شیوع این بیماری را گرفت .وی گفت:اگر 
فاصله گذاری اجتماعی هوشیارانه در منطقه جنوب 
کرمان اجرا نشود، این منطقه وارد موج دوم و سوم 
کرونا می شود.دکتر اصغر مکارم با بیان اینکه بیم 
آن می رود، جنوب استان کرمان هم با موج دوم و 
سوم کرونا روبرو شود، افزود: فاصله گذاری اجتماعی 
هوشیارانه باید اجرا شود تا وارد موج جدیدی از این 
بیماری نشویم .وی نسبت به آغاز شیوع موج دوم 
بیماری کرونا در جنوب استان کرمان هشدار داد و 
گفت: احتمال دارد این ویروس دوباره اوج بگیرد و 
شاهد بروز موج دوم این بیماری در روزهای آینده 
باشیم.مکارم در خصوص کنترل این بیماری بیان 
داشت بایست از ظرفیت فرمانداری ها و اصحاب 
رسانه در خصوص اطالع رسانی و نظارت بر مکان 
های اداری و رعایت کارمندان ادارات در خصوص 
استفاده از وسایل حفاظتی مانند ماسک بهره برد و بر 
استفاده از ماسک به عنوان یک فرهنگ تاکید کرد و 
افزود: ویروس به شکل بومی در حال انتقال در منطقه 
است و تنها راه جلوگیری از این انتقال شکستن 
زنجیره انتقال است .وی با بیان اینکه خطر همچنان 

در جامعه وجود دارد، تصریح کرد: تا زمانی که 
ویروس وجود دارد و افراد ناقل در بین مردم 
تردد می کنند، این به معنای وضعیت قرمز است.

مکارم به طرح جدید این دانشگاه در خصوص 
تست آزمایش این بیماری از تمام افرادی که با 
فرد مبتال در تماس بوده اند اشاره کرد و افزود: 
در این طرح افراد خانواده فرد مبتال و کسانی 
که مشکوک به بیماری هستند بدون اینکه هنوز 
عالیم بالینی مشخصی داشته باشند به عنوان فرد 
ناقل بیماری ،مورد آزمایش کرونا قرار می گیرند 
. این طرح با هدف کاهش انتقال و شیوع بیماری 
اجرا می شود. ریاست علوم پزشکی جنوب کرمان 
در جمع اصحاب رسانه گفت : همکاری معاونت 
درمان تمامی داروخانه ها ،مراکز عکس برداری و 
رادیولوژی و مطب ها بررسی و بازدید می شوند و 
مراکزی که موارد بهداشتی مربوط به طرح فاصله 
گذاری اجتماعی را رعایت نکنند با برخورد قاطع 
بسته می شوند .با توجه به اینکه تراکم جمعیت در 
جنوب باالست و اگر رعایت و توجه نشود کنترل 

این بیماری غیرممکن می شود.

رییس علوم پزشکی جیرفت:

جنوب در وضعیت قرمز
امسال 1000 کالس درس با مشارکت خیرین 

در کرمان ساخته می شود

رییـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت جنـوب کرمـان با 
بیـان اینکـه مشـکل کارخانه های رب گوجـه با ارائه تسـهیالت 
سـرمایه در گردش حل می شـود گفت: پیرو دسـتور اسـتاندار 
کرمـان، موضوع حـل مشـکل ایـن کارخانه هـا در دسـتور کار 
قرار گرفت.مسـلم مروجی روز شـنبه در گفت و گو بـا خبرنگار 
ایرنـا به مشـکل گوجـه کاران شهرسـتان کهنـوج اشـاره کرد و 
افزود: گوجـه کاران طلبـکار یکی از کارخانه هـای رب با ازدحام 
در مقابـل کارخانـه از ادامـه فعالیت ایـن مجموعـه جلوگیری 
کردنـد لذا اسـتاندار کرمان بالفاصله دسـتور تشـکیل نشسـت 
رفـع موانع تولیـد را صـادر کـرد.وی بـه مصوبات نشسـت رفع 
موانـع تولیـد اشـاره و گفـت: در ایـن نشسـت سـه مصوبـه به 
تایید اعضا رسـید و مقرر شـد بانک کشـاورزی هر چه سـریعتر 
تسـهیالت سـرمایه در گردش را برای کارخانه هـای رب تامین 
کند. رییس سـازمان صنعـت، معـدن و تجارت جنـوب کرمان 
بـا بیـان اینکـه مصوبـه دوم نشسـت رفـع موانـع تولیـد، ارائه 
یارانـه تسـهیالت توسـط سـازمان صمـت بـود، تصریـح کـرد: 
ایـن یارانـه در صورتـی بـه واحدهـای تولیـدی ارائه می شـود 
که تسـهیالت بـا سـود بـاال دریافـت کننـد.وی اظهار داشـت: 
مقرر شـد کارخانه هـای رب گوجه پـس از دریافت تسـهیالت، 
بدهی سـال گذشـته را بـه کشـاورزان پرداخـت کنند.مروجی 
بـه پیگیری هـای سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت جنـوب 
کرمـان بـرای رفـع مشـکالت کارخانه های ایـن منطقه اشـاره 
کرد و گفـت: از ابتدای سـال جـاری چهار نشسـت رفـع موانع 
تولید بـرای برطـرف شـدن مشـکالت ایـن کارخانه هـا برگزار 
شـده اسـت.وی افزود: با پیگیری های این سـازمان در نشسـت 
سـتاد تنظیـم بـازار اسـتان کرمـان، مصوبـه خریـد تضمینـی 
محصـوالت کشـاورزی رقـم خـورد. رییـس سـازمان صنعـت، 
معدن و تجـارت جنوب کرمـان اظهار داشـت: خریـد حمایتی 
محصـوالت کشـاورزی، بـرای عملیاتی شـدن باید در نشسـت 
تنظیـم بـازار اسـتانی و کشـوری تصویـب شـود تـا قابلیـت 
اجرایی پیـدا کند. وی ادامه داد: دوشـنبه هفته جاری نشسـت 
سـتاد تنظیـم بـازار کشـور برگـزار می شـود لـذا درخواسـت 
خریـد تضمینـی محصـوالت کشـاورزی جنوب کرمان توسـط 
وزارت جهـاد کشـاورزی مطـرح، بررسـی و در مـورد آن اظهار 
نظـر می شـود.محمدجواد فدائی اسـتاندار کرمان نیـز موضوع 
خریـد حمایتـی محصـوالت کشـاورزی جنـوب کرمـان را در 
جلسـه ویدئو کنفرانسـی که بـا رییس جمهوری داشـت مطرح 
کـرد و خواسـتار رفـع مشـکالت کشـاورزان شـد.در جنـوب 
کرمـان ۱۴ کارخانه رب گوجـه وجود دارد، سـال گذشـته این 
کارخانه هـا از ۴۸۰ هـزار تُـن گوجـه تولیـدی بیـش از ۱۴۰ 
هـزار تُـن را خریـداری و فـرآوری کردند.جنوب کرمـان با یک 
میلیـون نفر جمعیـت از هفـت شهرسـتان جیرفـت، عنبرآباد، 
کهنـوج، قلعه گنج، منوجـان، فاریـاب و رودبار جنوب تشـکیل 

شـده است.

گزارش
کاغذ وطن

به کارخانه های رب  جنوب استان 
تسهیالت ارائه می شود

مس سرچشمه ۷۰۰بسته 
اقالم بهداشتی در جنوب 

کرمان توزیع کرد

پیازکاران جنوب مجبور به فروش محصول خود به دالالن هستند

 خسارت میلیاردی کرونا به صنایع دستی استان

امسال هزار کالس درس با مشارکت خیرین در کرمان ساخته می شود

حسین زاده در مورد تسهیالت حمایتی برای شیوع کرونا گفت: این تسهیالت به تولید کنندگانی که به 
دلیل شیوع کرونا، زیان دیده اند، تعلق می گیرد. یک ســری تسهیالت حمایتی به دلیل شیوع ویروس 
کرونا را هم دولت پیشنهاد داده است که با کارمزد ۱2 درصد است  ولی هنوز دستور العمل ها و آیین هایی 
اجرایی اش ابالغ نشده است، اما پیشنهاد ما این بود که تسهیالتی بلند مدت و با سود کم باشند زیرا یکی 
از مشاغلی که در طول این ایام کرونایی بسیار زیان دیدند صنایع دستی ها هستند، زیرا پیک فروش و 
بازار فروششان اسفند و فروردین بوده اســت که همه بازارچه ها و گردشگری تعطیل  بوده است و هم از 
گردشگر داخلی و هم از حضور گردشگر خارجی  بی بهره بودند. معاون صنایع دستی اداره میراث کرمان 
یادآور شد: هر تولید کننده صنایع دستی که بخواهد دریافت تسهیالت انجام بدهد باید ابتدا طرح  خود 
ارائه دهد و بر اساس طرح ارایه شده است  و این موضوع که چقدر تولید دارد یا برای چند نفر اشتغال زایی 

می کند،کارشناسی می شود و معرفی می شود برای اینکه تسهیالت دریافت کند.   
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آگهي فقدان سند مالکیت
عـرب  فاطمـه  خانم/آقـای 
بـرگ  دو  ارائـه  بـا  گوئینـی 
استشـهادیه از دفتـر اسـناد 
رسمی شـماره 14سـیرجان مدعی است 
کـه سـند مالکیـت ششـدانگ پـاک 0 
واقـع در بخـش  اصلـی  از 1090  فرعـی 
36 کرمـان بنـام خانـم/ اقـای فاطمـه 
مالکیـت  سـند  و  ثبـت  عـرب گوئینـی 
صـادر و تسـلیم گردیده اسـت کـه بعلت 
جابجایـی مفقـود گردیـده  لـذا بدسـتور 
تبصـره یـک اصاحـی مـاده 120 آییـن 
نامـه قانـون ثبـت مراتـب جهـت اطـاع 
مـردم اگهـی مـی شـود تـا هـر کـس 
مدعـی انجـام معاملـه یـا وجـود سـند 
ظـرف  باشـد  مـی  خـود  نـزد  مالکیـت 
مـدت 10 روز از تاریـخ از انتشـار روزنامـه 
گواهـی اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره 
پـس  اینصـورت  غیـر  در  دارد  تسـلیم 
از سـپری شـدن مـدت قانونـی و عـدم 
واخواهـی سـند مالکیـت المثنـی بنـام 
مالـک صـادر خواهـد شـد. م الـف 734

تاریخ انتشار:99/2/21
محمد آرمانپور رئیس اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان سیرجان

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

عنبر آباد
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 

اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع ماده3 قانون و مـاده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
شـماره139860319091002347-98/12/06هیات اول موضـوع قانـون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی 
مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر عنبر آباد تصرفات مالکانه 
بامعـارض متقاضی خانم زینب عباسـی پاگدار فرزند محمد بشـماره 
شناسـنامه 452صـادره ازجیرفـت  درششـدانگ یـک بـاب مغـازه  به 
مسـاحت 35متر مربع پـاک - فرعی از47- اصلـی مفروز و مجزی 
شـده از پـاک 47 اصلـی قطعـه یـک واقـع درعنبرآبـاد اراضـی احمد 
اباد بخش45کرمان خریداری از مالک رسـمی اقای غامحسـین پور 
حـق وردی  محرزگردیـده اسـت.لذا به منظور اطاع عمـوم مراتب دردو 
نوبـت به فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهی به مدت دومـاه اعتراض خود را بـه این اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق 
مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:2432-   تاریـخ 

انتشـار نوبـت اول:99/02/06 – تاریخ انتشـارنوبت دوم :99/02/21
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
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  شـماره139860319014003488-98/08/26هیات  برابـررای 
موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملـک جیرفت  
تصرفـات مالکانه بامعارض متقاضی اقای محسـن سـدری  فرزند 
محمد بشـماره شناسـنامه 184صـادره ازجیرفت در ششـدانگ یک 
بـاب مغـازه بـه مسـاحت 50/50متر مربع پـاک - فرعـی از574- 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 65فرعـی از 574-اصلـی 
قطعـه دوواقـع دراراضی کاغ آباد جیرفت خریداری از مالک رسـمی 
آقـای غامحسـین نخعـی محرزگردیـده اسـت.لذا به منظـور اطاع 
عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی 
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 پـس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت 
صادر خواهدشـد ./م الف:17- تاریخ انتشـار نوبـت اول:99/02/21 – 

تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/03/11
 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
دوم  شـماره139860319014004531-98/10/28هیات  برابـررای 
موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملـک جیرفت  
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانم مهنـاز مـرادی کهوری  
فرزند عیسـی بشـماره شناسـنامه 96صادره ازعنبر اباد  در سه دانگ 
مشـاع ازششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 212متر مربع پاک 
- فرعـی از581- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک -فرعی از 
581-اصلـی قطعـه دوواقـع دراراضـی حسـین آبـاد جیرفت بخش 
45 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای ابراهیـم سـیدیان 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبت 
بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه اعتـراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول اعتراض 
طبـق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الـف:19-   تاریخ 

انتشـار نوبـت اول:99/02/21 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/03/11
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

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

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

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
دوم  شـماره139860319014004532-98/10/28هیات  برابـررای 
موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملـک جیرفت 
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی اقای اسـماعیل مرسـل نژاد 
فرزند عباس بشـماره شناسـنامه 3031850262صـادره ازجیرفت در 
سـه دانگ مشـاع ازششـدانگ یک بـاب خانه به مسـاحت 212متر 
مربـع پـاک - فرعـی از581- اصلی مفروز و مجزی شـده از پاک 
-فرعـی از 581-اصلی قطعـه دوواقع دراراضی حسـین آباد جیرفت 
بخش 45 کرمان خریداری از مالک رسـمی آقای ابراهیم سـیدیان 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبت 
بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه اعتـراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول اعتراض 
طبـق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الـف:18-  تاریخ 

انتشـار نوبـت اول:99/02/21 – تاریخ انتشـارنوبت دوم :99/03/11
 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
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  شـماره139860319014004727-98/11/08هیات  برابـررای 
موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملـک جیرفت 
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم نسـرین علیخـان 
نـژاد  فرزنـد قربانعلـی بشـماره شناسـنامه 8014صـادره از جیرفـت 
درششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت 391/53متـر مربع پاک 
- فرعـی از549- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک -فرعی از 
581-اصلـی قطعـه دوواقـع دراراضـی حسـین آبـاد جیرفت بخش 
45 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای ابراهیـم سـیدیان 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبت 
بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه اعتـراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول اعتراض 
طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف: 15-   تاریخ 

انتشـار نوبـت اول:99/02/21 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/03/11
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه پـاک 404فرعـی از 
556- اصلـی بمسـاحت 985/90مترمربـع واقـع در 
سـنگ  دراراضـی  :واقـع  آدرس  و  بخش34کرمـان 
سـفید سـاردوئیه جیرفـت مـورد تقاضـای خانـم اعظمه مشـایخی 
بـا سـتناد رای هیـات محتـرم حـل اختـاف ثبـت جیرفـت بشـما
ره139860319014004680-98/11/07 درمالکیـت نامبرده قرارگرفته 
وآگهـی موضوع مـاده 3قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و ماده13- آیین نامه قانون ثبت 
منتشـر ودر موعـد مقرر مـورد واخواهی قرار نگرفته ونیـاز به تحدید 
حـدود دارد لـذا حسـب درخواسـت مورخـه 1213-99/02/10مالک 
بدینوسـیله آگهـی تحدید حدود آن با سـتناد تبصره مـاده 13قانون 
مزبورمنتشـر و عملیات تحدید ی آن از سـاعت 8صبح روزیکشـنبه 
مـورخ 99/03/25شـروع وبعمـل خواهـد آمـد لـذا بـه مالـک یـا 
مالکیـن امـاک مجـاور رقبـه مزبـور اخطـار میگـردد کـه در موعـد 
مقـرر در ایـن اعـان به محـل وقوع ملـک حاضر و در صـورت عدم 
مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیـد ی بـا معرفـی مالـک انجام و 
چنانچـه کسـی از مجاوریـن بر حدود وحقـوق ارتفاقـی آن اعتراض 
داشـته باشـد بـر طبـق مـاده 20قانـون ثبـت و مـاده 86- اصاحی 
پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیدی اعتـراض خـود را کتبا ظرف 
مـدت 30روز بـه ایـن اداره اعـام ودادخواسـت به مراجـع ذیصاح 
قضائـی تقدیـم و گواهی دادخواسـت به ایـن اداره ارائه نماید وپس 
از گذشـت مهلـت یـاد شـده هیچگونـه ادعایـی مسـموع نخواهـد 

بـود./. م الـف:16- تاریـخ انتشـار :99/02/21-روز :یکشـنبه 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون ششـدانگ یکبـاب سـاختمان قدیمـی سـاز پـاک 198فرعـی از 69- اصلـی بمسـاحت 
249مترمربـع واقـع در بخش34کرمـان و آدرس :واقع دراراضی بنسـتان جبالبـارز جیرفت مورد 
تقاضـای اقـای مهـدی صفـوی گردینی  با سـتناد رای هیـات محترم حل اختـاف ثبت جیرفت 
بشـماره139860319014004655-98/08/22 درمالکیـت نامبـرده قرارگرفتـه وآگهـی موضـوع مـاده 3قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و مـاده13- آیین نامـه قانون ثبت 
منتشـر ودر موعـد مقـرر مـورد واخواهـی قرار نگرفته ونیـاز به تحدید حدود دارد لذا حسـب درخواسـت مورخه 
1097-99/02/08مالـک بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حـدود آن بـا سـتناد تبصره مـاده 13قانون مزبورمنتشـر و 
عملیـات تحدید ی آن از سـاعت 8صبح روزشـنبه مورخ 99/03/24شـروع وبعمل خواهد آمـد لذا به مالک یا 
مالکیـن امـاک مجـاور رقبـه مزبور اخطار میگـردد که در موعد مقـرر در این اعان به محـل وقوع ملک حاضر 
و در صـورت عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدید ی با معرفـی مالک انجام و چنانچه کسـی از مجاورین 
بـر حـدود وحقـوق ارتفاقـی آن اعتراض داشـته باشـد بر طبق مـاده 20قانون ثبـت و مـاده 86- اصاحی پس 
از تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی اعتراض خـود را کتبا ظرف مـدت 30روز به ایـن اداره اعام ودادخواسـت به 
مراجـع ذیصـاح قضائـی تقدیم و گواهی دادخواسـت به این اداره ارائه نماید وپس از گذشـت مهلت یاد شـده 

هیچگونـه ادعایی مسـموع نخواهد بـود./. م الف:13- تاریخ انتشـار :99/02/21-روز :یکشـنبه 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی حصر وراثت- منوجان  
شـیبکوه  آزادی  خیـری  خانـم 
شناسـنامه  دارای  علـی  فرزنـد 
1446بشـرح دادخواسـت شماره 
9909983891200068مـورخ 99/2/20 توضیح 
شـیبکوه  جعفـری  علیرضـا  شـادروان  داده 
فرزنـد درمحمـد بشناسـنامه60800884011در 
تاریـخ1398/11/30در شـهرکرمان فـوت شـده 
و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد/ 

از:  عبارتسـت 
علـی  فرزنـد  شـیبکوه  آزادی  خیـری   -1
م  ش   1446 ش  ش   1346/6/10 ت  ت 

متوفـی( 6089708089)مـادر 
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای 
مـی شـود  آگهـی  محلـی  االنتشـار  کثیـر 
چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت 
نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد 
ظـرف مـدت یـک مـاه از نشـر آگهـی بـه 
اال  و  دارد  تقدیـم  اختـاف  حـل  شـورای 
گواهـی صـادر خواهـد شـد و وصیـت نامه 
ای جـز رسـمی و سـری کـه بعـد از ایـن 
موعـد ابـراز شـود از درجـه اعتبـار سـاقط 

اسـت. 
دفتر شورای حل اختالف شماره دوم  شهرستان 
منوجان  - م الف :11

آگهی حصر وراثت –قلعه گنج  
بشـرح  شناسـنامه5369475997  جازفرزندجعفـردارای  جعفـری  صـادق  آقـای 
دادخوسـت شـماره9900039مورخ 99/02/16توضیـح داده شـادروان جعفـر جعفـری 
جازفرزند چراغ بشناسـنامه 1056در تاریخ98/4/26 در شـهر کهنوج فوت شـده و وراثت 

منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد/ عبارتسـت از: 
1-خدیجه جعفری جاز به شماره ملی 3150101451فرزند جعفر )فرزند متوفی ( 

2-علی جعفری جاز به شماره ملی 3150101468فرزند جعفر )فرزند متوفی (
3-سکینه جعفری جاز به شماره ملی 3150101476فرزند جعفر )فرزند متوفی (

4-محبوبه جعفری جاز به شماره ملی 3150471176فرزند جعفر )فرزند متوفی (
5-صادق جعفری جاز به شماره ملی 5369475991فرزند جعفر )فرزند متوفی (
6-مرتضی جعفری جاز به شماره ملی 5369476004فرزند جعفر )فرزند متوفی (

7-خاور جعفری جاز به شماره ملی 5369476012فرزند جعفر )فرزند متوفی (
8-زیور جعفری جاز به شماره ملی 53694776020فرزند جعفر )فرزند متوفی (

9-آذر جعفری جاز به شماره ملی 5369476039فرزند جعفر )فرزند متوفی (
10-سیروس جعفری جاز به شماره ملی 5369876452فرزند جعفر )فرزند متوفی (

11-اسحق جعفری جاز به شماره ملی 5369923507فرزند جعفر )فرزند متوفی (
12- فاطمه جعفری جاز به شماره ملی 5369923515فرزند جعفر )فرزند متوفی (

13- محمد جعفری جاز به شماره ملی 5369923523فرزند جعفر )فرزند متوفی (
14- احمد جعفری جاز به شماره ملی 5369923531فرزند جعفر )فرزند متوفی (

15-حور نسـاءموریان زاده  به شـماره ملی 5369475989فرزند عاشور)همسـر متوفی (لذا مراتب 
یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیـر االنتشـار محلـی آگهی می شـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یا 
وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظرف مـدت یک ماه از نشـر آگهی به شـورای حل 
اختـاف تقدیـم دارد و اال گواهـی صـادر خواهد شـد و وصیت نامه ای جز رسـمی و سـری که بعد از 

ایـن موعد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت.
 دفترشورای حل اختالف شماره یک شهرستان قلعه گنج 
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مسخ
 رمان کوتاهی اثر فرانس کافکا است که اولین بار در سال ۱۹۱۵ 
منتشر شده است. کافکا در این داستان به طور ظریفی به تغییر 
رفتار انسان ها در موضع ضعف و قدرت می پردازد. من این 
داستان را چند وقت پیش با ترجمه ی صادق هدایت خواننده ام 

و در این نوشتار قصد دارم اندکی درباره آن بنویسم.
خالصه رمان مسخ اثر فرانتس کافکا

داستان درباره پسری جوانی به نام گرگور )گره گوار( است که  
با پدر، مادر و خواهرش به نام گرت زندگی می کند. با توجه 
به کهنسال بودن پدر، گرگور نان آور خانواده است و در یک 
تجارتخانه کار می کند و برای کارش بایستی دائما با قطار به 

شهرهای مختلف سفر کند.
یک روز صبح که گرگور از خواب بیدار می شود متوجه می شود 
که  به حشره ای )سوسکی( بزرگ تبدیل شده است؛ او که باید 
صبح زود برای کارش خودش را به قطار برساند، از پیشامد 
بوجود آمده شوکه شده و تالش هایش برای فائق آمدن به 
وضعیت جدید بی فایده است. چون گرگور عادت داشته است که  
شب ها در اتاقش را قفل کند، برای همین پدرش از پشت در به 
وی گوشزد می کند که  دیرش شده است؛ درنهایت گرگور موفق 
به انجام هیچ کاری نمی شود و ساعتی بعد، فردی از تجارتخانه 
)محل کار او( به دنبال او می آید. خانواده که گمان می کنند 
گرگور مریض شده است همگی به اتفاق آن مرد به پشت در 
اتاق او می آیند و از وی می خواهند گه در را باز کند؛ گرگور پس 
از تقالی بسیار زیاد در را باز می کند و همه از دیدن او وحشت 
می کنند؛ مادر از حال می رود، مردی که از تجارتخانه آمده بود 
فرار می کند و پدر با تکان دادن یک عصا در هوا او را مثل یک 

حیوان به داخل اتاقش هدایت می کند.

  فیلم بر باد رفته
مردها ممکن از زن های خیره خوششــون ولی هیچ وقت باهاشــون ازدواج 

نمی کنن.

دیالوگ
پیلوت

پیلوت فیلمی به کارگردانی ابراهیم ابراهیمیان و بــه تهیه کنندگی محمدرضا 
مصباح محصول سال ۱۳۹۶ است.

فیلم
بازی دامه/ بر روی مقوا مربعی با ۶۴ خانه مســاوی کشیده می شود. سپس ۳۲ 
مهره با دورنگ متفاوت در بین دو شرکت کننده تقسیم می شود که سهم هریک 

۱۶ مهره است...

بازی های محلی

انتظار زیبایست،
وقتي سایه ي تو ،

از پشت در سرک مي کشد

عکس: حمید رضا امیري بیماران تاالسمی استان
چشم انتظار اهدای خون

وجود بحران کرونا و مصادف شــدن آن با ماه مبارک رمضان، بــرآورده کردن آرزوی 
بیماران نیازمند خون و فرآورده های خونی را مضاعف می کند؛ کسانی که چشم یاری به 
اهداکنندگان دوخته اند تا جان شان نجات یابد.به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان ، 
خون مایه حیات، زندگی بخش و نجات دهنده جان انسان هاست؛ با ایجاد فرصت طالیی 
و اهدای بخشی از خونی که در بدن وجود دارد عالوه بر اینکه جان همنوع را می توان از 
خطر نجات داد و به زندگی برگرداند، جان اهداکننده هم از نظر جسمی تقویت و هم روح 
وی صفا داده می شود.در شهرستان رفسنجان تعداد افراد خّیر که با اهدای خون خود کار 
نیک و خیر انجام می دهند بسیار هستند؛ بانک اطالعاتی مرکز انتقال خون رفسنجان 
دّومین بانک اطالعاتی کشور اســت که به صورت جامع اطالعات سالمتی افراد و اهدا 
کنندگان اینکه خون آنها هیچ مشــکلی ندارد و می توانند خون خود را اهدا کنند ثبت 
کرده است.اطالعات ۴۵ هزار و ۲۶۹ نفر از رفسنجان و انار در بانک اطالعاتی انتقال خون 
ثبت شده است و این افراد در هر جایی از کشور که بخواهند خون اهدا کنند به راحتی می 
توانند این کار را انجام دهند.حسین شاه نعمت الهی فردی ۴۵ ساله اهل رفسنجان است 
که تقریباً از ۱۰ سال پیش سالی حداقل یک بار خون خود را اهدا می کند؛ او می گوید: 
وقتی می بینم بهترین و گرانبهاترین نعمت را در بدن دارم که از آن بی خبرم؛ داشته ای 
که فرد بیمار آرزوی داشتن آن را دارد تا بتواند به زندگی عادی خود برگردد خداوند را 
شکر می کنم و از او می خواهم که تا زنده هستم توان و قدرت این را بدهد که خون خود 
را به نیازمندان اهدا کنم.وی افزود: افراد بیماری هستند که آرزوی داشته های بدن ما را 
دارند آن ها به قطره ای از خون بدن افراد سالم نیاز دارند، این هدیه الهی را می توان با فرد 
بیماری، به اشتراک گذاشت و جانش را نجات داد و زندگی کسی را که در جدال با مرگ 

است با اهدای خون ادامه نجات داد.
کرونا موجب نشود مردم عمل خداپسندانه اهدای خون را به فراموشی بسپارند 

رئیس مرکز انتقال خون شهرستان رفسنجان با اشاره به اینکه کرونا موجب نشود مردم 
عمل خداپسندانه اهدای خون را به فراموشی بسپارند؛ گفت: بعد از خانه، امن ترین جا 
برای در امان ماندن از ویروس کرونا مراکز انتقال خون اســت و مردم، بیماران نیازمند 
خون و فرآورده های خونی را دریابند و با اهدای خون خود زندگی به آن ها ببخشــند.

مهدی محمدحســینی اظهار کرد: با توجه به اینکه خون و فــرآورده های آن یکی از 
نیازهای بیماران از جمله تاالسمی ها، اعمال جراحی و ... است پایگاه های انتقال خون در 
شهرستان رفسنجان به مراجعه کنندگانی که می خواهند خون خود را اهدا کنند خدمات 
می دهد.وی افزود: با شیوع بیماری کرونا نمودار مراجعات به دالیلی همچون ماندن در 
خانه، تعطیلی ها و نیز ترسی که مردم به خاطر کرونا داشتند سیر نزولی داشت اّما کم کم 
مردم با اعتمادی که کسب کردند این سیر به سمت صعودی راه خود را در پیش گرفت 
و در حال حاضر می بینیم که شمار مراجعه کنندگان در حال افزایش است.رئیس مرکز 
انتقال خون شهرستان رفســنجان تصریح کرد: از ابتدای شیوع بیماری کرونا در مرکز 
انتقال خون پروتکل های بهداشتی را جهت آرامش خاطر مراجعه کنندگان انجام می 
دهیم به طوری که به همه مراجعه کنندگان ماسک و دستکش اعطا می شود، محیط و 
تمام قسمت ها هر ۲ ساعت یک بار ضدعفونی، استریل و از ویروس احتمالی پاکسازی 
می کنیم، فاصله گذاری اجتماعی هم ۱ تا ۲ متر با گذاشتن صندلی ها انجام می شود تا 

مراجعه کنندگان با فاصله از هم قرار گیرند و خطری آن ها را تهدید نکند.
محمدحسینی با اشاره به اینکه بعد از خانه، امن ترین مکان برای دورماندن از ویروس 
کرونا مراکز انتقال خون اســت و مردم با خیال آســوده می توانند به همنوع خود که 
بیمار است و نیاز به خون و فرآورده خونی دارد کمک کنند ادامه داد: بیماران را چشم 
انتظار نگذاریم، یک قطره خون که در بدن افراد سالم است می تواند نجات بخش جان 
فردی باشد که نیاز دارد لذا همه امکانات فراهم شده تا از مراجعین خون گیری انجام 
شود و مشکلی برای آن ها ایجاد نشود.وی افزود: طی یک هفته اخیر که برخی مراکز 
درمانی اســتان با مشــکل گروه خونی O منفی و A منفی مواجه بودند با فراخوانی 
که در فضای مجازی رفســنجان منتشر کردیم توانســتیم حجم مورد نیاز این مراکز 
را تهیه و به آن ها ارسال کنیم.محمدحســینی گفت: همچنان صبح ها از ساعت ۸ تا 
۱۳ و عصرهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۱7 تا ۲۲ پایگاه انتقال خون باز است و 
مردم می توانند خون خود را اهداء کنند همچنین در شب های قدر هم مرکز باز است 
و برای اینکه فاصله گذاری اجتماعی انجام شود و محیط شلوغ نشود از طریق سایت 
سازمان انتقال خون اهداکنندگان می توانند نوبت بگیرند و در ساعت مشخص برای 

اهدای خون مراجعه کنند.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

گبه بافی
گبه بافی در میان ایل قشقایی بسیار رواج دارد.
به خصوص در میان ایل قشقایی فارس.که به 

تعداد زیادی در آنجا زندگی می کنند.از طرح های مهم گبه قشقایی می 
توان طرح شیر و ستاره هشت پر را .نام برد .

 آتشکده کرمان
آتشکده کرمان مربوط به دوره پهلوی اول 

است و در کرمان، خیابان زریسف، خیابان برزو 
آمیغی واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۸۰ با شماره ثبت ۴۱۹۰ 

به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

سال گذشته در چنین روزی کاغذ وطن از 

اختصاص بودجه برای مقابله 
با ریزگردها نوشت .

جاذبه

صنایع

سال گشت

معاون آموزشی وزیر بهداشت : اگر وضعیت اپیدمی کرونا با همین منوال پیش برود، احتماال بعد 
kermane_noاز ماه مبارک رمضان ستاد کرونا اجازه بازگشایی دانشگاه را می دهد. از صفحه

شمار مبتالیان در جهان از چهار میلیون نفر گذشت
tabnak از صفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

بَیوم پابوده ُرو ناشور باِد ُمک ُمکی ِگفته

که بعد اِی مرگ َگو کولنج خولِک پاُرکی گفته

دوتا نُوت ُمچاله ش اِی بدهکاری بََدر بُرده

تمام جیره ِی سالی زنی بُش چاُرکی ِگفته

اَگو:"یَو رفته اِی بخِت سیاهوم..."یَو کجا بوده

بََدستی اِی نداری چاِدِن والی لُکی ِگفته

نِداره وایِه ِی ماشین موتور تُو زندگی اِی بس

که ُرو َخر تُو ِدلی گاز اََدهه یاد اِی ُچکی ِگفته

خدا نادیده یا ُکوره ُزبونوم الل بَی مردی

که اِی شرم عیالی نِصم،َور َشو ُحک ُحکی ِگفته

َسِر کاضی به َملَّکبازی آکازاده وون َگرمه

ِک ُمهکاُمهک خولِک مردمی مثل ُککی ِگفته

تَِغرِکی درگه پاری ِکشت وکاری اِی ُگُل بَر ِگست

سیاهه آسمون اِمسالم اِی نَو بوم پُکی ِگفته

شاعر : ایرج انصاری فرد

         در توییتر چه می گویند؟

افزایــش ۱۲۰ میلیون لیتری ظرفیت ذخیره ســازی 
بنزین

آموزش کارگزاری بیمه به ۲۵۰ بانوی خودسرپرست یا 
سرپرست خانوار

نجفی امروز محاکمه می شود.


