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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1399 اردیبهشــت   28 یکشــنبه         740 پیاپــی  شــماره  چهــارم           ســال 

رییس جمهور:

در سراسر کشور نماز عید فطر 
برگزار می شود

2
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تنهایی جازموریان
 با »صلواتیان« کمتر می شود

سروشصلواتیان:بهمردممنطقهجازموریانتوجهنشدهومسووالنبراینشاندادنمحرومیتمنطقهکاهلیمیکنند

تجارت پسته در آستانه 
ورشکستگی

مراسم روز قدس 
در شهرستان های سفید 

استان برگزار می شود
معاونسیاسیامنیتیاجتماعیاستانداریکرمان
گفت:مقررشددرشهرستانهاییکهوضعیتآنها

سفیداعالمشدهونمازجمعهدرآنهابرگزارمیشود،مراسمروزقدسهمبدونراهپیمایی
برگزارشود،درهمانمحلنمازجمعهبهصورتسخنرانیوقطعنامهاجراشود.

در۲۴ساعتگذشته۱۱موردابتالبهکووید۱۹
دراستانکرمانشناســاییشدهاستکهبدین

ترتیبشــمارکلمبتالیاناســتانبه۱۱۴۰نفررســید.مواردجدیدبهتفکیکحوزه
دانشگاههایعلومپزشکیاستان:حوزهعلومپزشکیکرمان:۱۱نفر.ازمواردجدید۹نفر
مردو۲نفرشانزنهستند.بنابرآخرینآماردر۲۴ساعتگذشته،موردفوتیجدیدی

ثبتنشدهوتعدادجانباختگاندراستانهمان۶۳نفراست.

۱۰۲هزارتنپستهصادراتیایرانهماکنوندرانبارهایاستاندپو
شدهوصادراتاینمحصولاستراتژیکغیرنفتیمتوقفشدهاست

وبدینترتیبدورازانتظارنیستکهبازارهایسنتیایراندرچینوهندنیزازدستبرود.
استانکرمانهرسالبینیکتا۱.۷میلیارددالرارزآوریازفروشپستهداشتهاست.

افزایش آمار مبتالیان 
به کرونا در استان
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صفحه 2 را 
بخوانید

3

ادامه مطلب را در صفحه2 بخوانید 

ادامه مطلب را در صفحه 3بخوانید 

رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه کشور:

فعال گوشی نخرید

آغاز کار باشگاه های ورزشی به صورت انفرادی

محمدمهدیغفوریانرئیسکمیته
تخصصیتلفنهمراهکشورازافزایش
چهلالیپنجاهدرصدیقیمتگوشی

درچهارماهاخیرخبرداد.
محمدمهدیغفوریاندرخصوص
وضعیتقیمتهادربازارتلفنهمراه
گفت:اینروزهاقیمتهمراهحالتی
بینابینداردوبهنوعیافزایشیاکاهش

چشمگیرینداشتهاست.

غفوریاندرخصوصنوسانقیمت
تلفنهمراهگفت:ازحدودسهیاچهار
ماهپیششاهدافزایشقیمت۴۰تا۵۰
درصدیبودیم،امااینعدددرحال
حاضردرمحدوده۱۰تا۱۵درصداست.
ویازتخصیصنیافتنارزنیماییبه
وارداتگوشیخبردادوگفت:نسبت
بهیکماهگذشتهافزایشثبتسفارش
وارداتداشتهایم،امااینبهمعنی

برگشتنبهسرعتقبلدرواردات
نیست،البتهعدمتخصیصارزنیمایی

همباعثایجادمشکالتیشدهاست.
رئیسکمیتهتخصصیتلفنهمراه

کشوردرادامهافزود:بهمردمتوصیه
میشودتاحدودیکماهآیندهازخرید
تلفنهمراهخودداریکنندومنتطر

بمانندتابازاربهثباتبرسد.

وزیـربهداشـت،درمـانوآمـوزش
پزشـکیدرنامـهایبـهوزیـرورزشو
جواناناعالمکرد:فعالیتباشـگاههای
ورزشـیانفـرادیوغیرگروهـیکـه
ارتباطفـردیزیادینـدارد،بـارعایت
دسـتورالعملبهداشـتیبـرایکلیـه

شـهرهـامجـازاسـت.
متنایننامهبهشرحزیراست:
جنابآقایدکترسلطانیفر
وزیرمحترمورزشوجوانان

پیرومصوبهبنـد۹هجدهمینجلسـه
سـتادملـیمدیریـتبیمـاریکرونـا
مـورخ۱۴/۰۲/۱۳۹۹فعالیـتباشـگاه
هـایورزشـیانفـرادیوغیرگروهـی
کـهارتبـاطفـردیزیـادینـداردبـا
رعایـتدسـتورالعملبهداشـتیبرای
کلیهشـهرهامجازمـیباشـد.الزمبه
ذکراستکهدسـتورالعملمربوطهدر
سایتمعاونتبهداشت،مرکزسالمت
محیـطوکاردردسـترسعمـوممـی

باشـد.
آغازفعالیتورزشهایانفـرادی)۳۰

ورزش(درسراسـرکشور
دراطالعیـهشـماره۱۳سـتادمقابلهبا
کرونـادرورزشآمـدهاسـت:تنیـس،
تنیـسرویمیـز،وزنـهبـرداری،
انفـرادی، قایقرانـی بدمینتـون،
بولینـگ، اسـکیت، دوومیدانـی،
تیرانـدازی،تیرانـدازیباکمان،سـوار
کاری،اتومبیلرانـیوموتورسـواری،

دوچرخـهسـواری،کوهنـوردی،گلف،
جهتیابـی،اسـکی،پیـادهروی،بازی
هایفکـری،طنـابزنـی،ورزشهای
طبیعـی،ماهیگیریورزشـی،فریزبی،
یـوگا،ورزشتفریحـیمهـارتفردی،
ورزشآمادگـیجسـمانیفدراسـیون
ورزشهـایهمگانـی،غواصـی،دارت،
پتانگوشـطرنجرشـتههایورزشـی
هسـتندکـهفعالیتآنهـامجازاسـت.
تمامباشـگاههـاموظفهسـتندپیش
ازآغـازفعالیـت،درسـامانهسـالمت

وزارتبهداشـتثبـتنـامکننـد.
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 آگهی مزایده اجاره تاالر مریم
مرحله دوم

سال 1398 هر هفته 3 روستا در استان 
از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند

بهگزارشروابطعمومیشرکتگاز
استانکرمانمهندسفالحضمن
اعالماینخبرگفت:باهمتوتالش
تمامیکارکنانومتخصصاندرسال
۱۳۹8شاهدپیشرفتبسیارعظیمی
درگازرسانیاستانکرمانبودهایمبه
نحویکهدرهرهفته۳روستابهشبکه
سراسریگازمتصلشدهاندوهمچنین
۳شهربلوک،نظامشهرواندوهجردنیز
دراینسالازنعمتگازطبیعیبهره

مندشدند.
مدیرعاملشرکتگازاستانکرمان

ادامهداد،باتوجهبهسرانهوزارتنفت
۳۳۳8روستایایناستانقابلیت
گازرسانیرادارامیباشندکهازاین
تعداد۱۲8۱روستادرحالحاضرگاز
دارو۱۵8۳روستادردستطراحی،
۳۵۵روستادردستاجراو۱۱۹روستا
درمرحلهانتخابپیمانکارمیباشد،در
خصوصوضعیتگازرسانیبهشهرها
نیز،تعداد۵۶شهرگازدارو۱۴شهردر
مرحلهاجراویکشهردرمراحلنهایی
طراحیمیباشد.وامیدواریمبابرنامه
ریزیهاواقداماتصورتپذیرفته،

تعداد۱۰شهر)ارزوئیه،هنزا،زهکلوت
،گنبکی،ریگان)محمدآباد(،مردهک،
دوساری،عنبرآباد،فاریابوشهداد(به
همراه۱۴8روستادرسال۱۳۹۹کهبه
فرمایشرهبرمعظمانقالباسالمی
سالجهشتولیدنامگذاریشدهاست،

ازنعمتگازطبیعیبهرهمندگردند.
مهندسمنوچهرفالحادامهداد،بااین
جهشبزرگگازرسانیدرسالجاری
خانوارتحتپوشششهریاز۹۴به۹۷
درصدوخانوارروستاییاز۴۶به۵۲
درصدودرمجموعدرصدخانوارتحت
پوششاستاناز۷۵به8۲درصدارتقا

خواهدیافت.
ایشاندرپایانبیانکرداستمرار
گازرسانیبهمناطقمحروموجنوبی
استانازاولویتهایاصلیشرکت
گازاستانمیباشدامیدمیرودباگاز
دارشدنشهرهایجنوبیاستانگامی
بلنددرجهتآبادانیمناطقمحروم
،روستاهایجنوبیاستانوکمکبه
صنایعتولیدی،صنعتی،کشاورزیو

اشتغالاینمناطقبرداشتهشود.

نصرتالهعلیرضاییدرکارگروهاشتغال
شهرستانکهباحضورشفیعآبادیمعاون
ادارهکلتعاون،کارورفاهاجتماعیاستان،
تیموریمدیرعاملصندوقکارآفرینیامید
استانومتقاضیانتسهیالتشهرستانبرگزار
شددرسخنانیبیانداشت:تولیدکنندکانو
سرمایهگذاراننقشکلیدیدرپویاییفضای
اقتصادیواجتماعیدارندوبافعالکردن
فضایکسبوکاروایجادفرصتهایشغلی،
احساسامیدوتعلقاجتماعیرادربیننسل
جوانتقویتمیکنند.ویباتاکیدبرتسریعو
تسهیلدرفراینداخذتسهیالتتوسطدستگاه
هایمتولیبویژهبانکهاوصندوقکارآفرینی
امیدبیانداشت:ازمدیراناداراتومتقاضیان
تسهیالتانتظارمیروداصلپیگیریراجدی
بگیرندوباارائهمدارکالزمدرموعدمقرردر
جهتاجراوتکمیلطرحهایخوداقدامکنند.
گفتنیاستدرابتدایاینجلسهمتقاضیان
تسهیالتدربخشهایصنعت،کشاورزی،
گردشگری،ورزشوسالمتبهمعرفیطرح
ومشکالتپیشرودرفراینداخذتسهیالت
پرداختندودرادامهمعاونادارهتعاون،کار
ورفاهاجتماعیاستانومدیرعاملصندوق
کارآفرینیامیداستان،باارائهپاسخهایالزم
بهمنظورتسریعوتسهیلدرفراینداجرای

طرحهایاقتصادیقولمساعددادند.

شهرداری زرند در نظر دارد تاالر مریم واقع در بوستان شهدا را از طریق مزایده عمومی به مدت ۵ سال به اجاره متقاضیان واجد شرایط اجاره 
دهد ، لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که متقاضی اجاره می باشند، دعوت بعمل می آید ضمن واریز مبلغ ۵00/000 ریال )پانصد هزار 
ریال( به حساب شماره 0۱0۷۷۲۶0۳۹00۸ نزد  شعبات بانک ملی اسناد مزایده را از امور قراردادها دریافت و قیمت پیشنهادی خود را اعالم 

و در پاکت سربسته گذاشته و تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند. 

شرایط شرکت در مزایده: 
۱-متقاضیان می بایست ۵درصد مبلغ پایه اجاره سال را به صورت ضمانتنامه بانکی، ضمانتنامه از موسسات مالی معتبر و داری مجوز از بانک 

مرکزی تهیه و ارائه نمایند و یا به صورت وجه نقد واریز به حساب شماره ۳۱0000۶۸۵000۲ نزد بانک ملی شعبه شهرداری زرند واریز نمایند.
۲- متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده از روز یکشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۸ مهلت دارند اسناد مزایده را از امور قراردادها دریافت نمایند.

۳-متقاضیان می بایست پاکات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه ۱۳۹۹/۳/۱0 تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.
۴-تاریخ بازگشایی پاکات روز  یکشنبه مورخه ۱۳۹۹/۳/۱۱می باشد.

۵- سپرده شرکت در مزایده نفرات دوم و سوم همانند نفر اول تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداری خواهد ماند و در صورتی که برندگان مزایده 
حاضر به خرید نشوند سپرده شرکت در مزایده به نفع شهرداری زرند ضبط خواهد شد.

۶-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 
۷- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.) سایر شرایط در اسناد مزایده تعریف شده است(

۸_ متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

روابط عمومی شهرداری زرند

حلقه پیوند جوانان با 
جامعه تولیدکنندگان

فراخوان مناقصـه
نوبت اول

نوبت دوم
مناقصه گزار

اداره کل راه و شهرسازی استان کرماننام

نشانی
کرمان- بلوار شهید صدوقی- رو به روی سه راه فارابی- کد پستی 7617899596- شناسه ملی 

14000275775

برآوردتضمین شرکت  در مناقصهمناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی

مبانیمبلغ )لاير(مبلغ )ریال(نوعمدت )روز(موضوعشماره فراخوان

2099003501000010

}1303016195{ احداث باند دوم محور 
کرمان- بافت)قطعه 5 الف( حدفاصل 
روستای یاس چمن تا کیسکان به طول 

8کیلومتر شهرستان بافت 

1095
بر اساس آیین 
نامه تضمین 

معامالت دولتی 
8/500/000/000285/110/219/119

 فهرست بهای تجمیع 
شده راه، باند فرودگاه 
و زیرسازی راه آهن 

1399

دریافت اسناد
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت حداقل یک هفتهمهلت

تحویل
 پیشنهاد ها

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل
از آخرین روز مهلت دریافت اسناد، به مدت حداقل دو هفتهمهلت

گشایش 
پیشنهاد ها

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

طبق اسناد مناقصهزمان

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

بعد از کرونا، ضعیف 
یا قوی تر شویم؟

فرشید گل زاده کرمانی
یادداشت مهمان

تغییرنگرشورفتارهادرجامعهبسیارزمانبر،تدریجیوبا
مقاومتهمراهاست.امابحرانهایمخرب،روندتغییرات
اساسیرابهطورقابلمالحظهایافزایشمیدهندبهاین

دلیلکهتواناییتغییر»باورها«و»رفتارها«رادارند.
چندمثالگذشتهرامرورکنیم:مثال۱:بعدازجنگ
جهانیدوم،نگرشدرموردنیرویکارتغییرکردو
زنانبهدنیایکارواردشدند.تاقبلازآنمشارکت
زنانناچیزبوداماپیامدهایجنگ،این“تغییرنگرش
ورفتار”راکهبهطورطبیعینیازمنددههاسالتالش
وفعالیتاجتماعیومدنیبود،درعرضچندسالبه
شدتسرعتبخشید.مثال۲:مرگسیاهیااپیدمی
طاعونکهدرقرن۱۴میالدیاروپارافراگرفتوحدود
۳۰میلیونکشتهبرجاگذاشت،قدرتراازفئودالهاو
مالکینبزرگبهمردمونیرویکارسوقدادواساسا
سرآغازاروپایجدیدشد.مثال۳:حملهتروریستی
۱۱سپتامبر۲۰۰۱بهبرجهایدوقلودرآمریکا،موجب
تغییراتجدیدرسیستمایمنیپروازهاواستانداردهای
امنیتیدردنیاشدکهاینبحراناساساآمادگیذهنی
مردمومسافرینبرایپذیرشاینسختگیریهای
جدیدراهمفراهمکرد.مثال۴:بیماریسارسدر
سال۲۰۰۳،باعثتغییررفتارخریدمردم،تسریعروند
فروشآنالینوظهورغولهایتجارتالکترونیکی
همچونعلیبابادرچینشد.سوالیکهاینروزهاهزاران
محققوسیاستگذاررابهخودمشغولکردهایناست:
تغییراتاساسیپساکروناچهخواهدبود؟برخالف
بحرانهایقبلی،اینسوال،محدودبهسطحمحققین،
کارشناسانوسیاستگذاراننیستواینسوالهمه
مردموصاحبانکسبوکاراست.همانندعالمگیریو
فراگیریکرونا،همهدرتغییراتبعدکروناسهیمهستند.
اماابعادتغییراتروشننیستولیعلیالحسابدرس
آنبرایمدیرانکسبوکارایناستکه:فعاالنهتغییرات
رارصدکنید،نظامجمعآوریودسترسیبهاطالعات
ودادههارامستقرکنید،نیازهایجدیدیدرحال
شکلگیریست،آنراازجامعهومشتریاناستخراج
کنید،ضعفهایخودرابشناسیدوازبیانواعالمآن
نترسید.یعنینوآوریبازرابپذیرید،شرکتهایکوچک
درصنعتشما،چابکتروهوشیارترند،آنهارابه
مشارکتوهمکاریدعوتکنید،وباورداشتهباشیدکه

بهترینزمانرشد،همیندورانرکوداست.
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در سراسر کشور نماز عید فطر 
برگزار می شود

رئیسجمهورگفت:روزقدسدر۲۱8شهرستانیکهوضعیتسفید
دارنددرمحلنمازجمعهبرگزارمیشودودرتهراننیزاینمراسم
بهصورتحرکتتبلیغیبهوســلیهیخودروهاانجاممیشود.به
گزارشایسناسراسری،حجتاالسالموالملسمینحسنروحانی
درجلسهیدیروزستادمقابلهباکرونا،اظهارکرد:»روزقدسامسال
در۲۱8شهرستانیکهوضعیتآنهاسفیداستونمازجمعهدرآن
برقراراستمیتواندبرگزارشود،البتهبامراعاتهمهیپروتکلهای
بهداشــتی؛البتهاینمراســمنهبهصورتراهپیماییبلکهصورت
اجتماعدرنمازجمعهبرگزارمیشود.ویادامهداد:»برایشهرتهران
دستورالعملویژهایدرنظرگرفتهشده،تهرانشرایطقرمزدارد؛اما
خیلیسختاستبهعنوانپایتختدرآنخبرینباشدوبرطبق
تصمیمگیریمراسمروزقدسبهسپاهسپردهشدهوازیکمبداتا
انتهاحرکتیبهوسلیهخودروکهدرواقعحرکتتبلیغیاستانجام
میشودواجتماعمردمینداریم.رئیسجمهوردرموردآخرینتصمیم
برایبرگزارینمازعیدفطرهمگفت:»بناشددرسراسرکشورنماز
عیدفطربرگزارشودامانهدرمصالهاواماکنیکهاجتماعیبزرگمثل
سالهایگذشتهانجاممیشد،بلکههرمسجدیمیتواندرارعایت
دستورالعملهایبهداشتینمازرابرگزارکنندمردمدرمنازلخود
هممیتوانندنمازرابخوانند.روحانیدرخصوصروندبازگشــایی
حرمهایمتبرکهگفت:»بناشدصحنهایاماکنمقدسبعدازماه
مبارکرمضاندرچارچوبدستورالعملهایتعیینشدهبازگشایی
شوند،ولیهمچنانرواقهاوحرمهابستهخواهندماند.بناشدفعال
سهساعتصبحوسهساعتبعدازظهردرهایصحنبازشودتامردم
باحضوردرصحنهابهاعمالزیارتیخودپرداخته،ولیاینتوقف
نبایدبیشازحدباشد؛البتهاینآغازکاراستوهرچهبهجلوتربرویم

شرایطبهبودپیداخواهدکرد.

استانکرمانهرسالبینیک
رزآوریکشاورزی تا۱.۷میلیارددالرا

به ا نهدرکشورر لیا پستهسا
خوداختصاصدادهاست،سالگذشتهپس
ازاینکهکشاورزانیکدورهافتتولیدراطی
کردندنزدیکبه۱۲۰هزارتنپستهتولیدو
انتظارداشتندچشماندازمطلوبیپیشرو

داشتهباشند.
۹۰درصدپستهاستان ینکه توجهبها با
تیستکشاورزاننیزحجم کرمانصادرا
زبرداشت قابلتوجهیازمحصولراپسا
منتقلکردندکهدر نبارها هبها درمهرما
تیونرخهای رزشصادرا راستایحفظا
بینالمللیبهتدریجبهبازارتزریقکننداما
شیوعکروناموجبشدحجمقابلتوجهیاز

پستهدرانبارهاباقیبماند.
همچنین۱۰درصدتولیدکهدربازارداخلی
نیزمصرفمیشدبهدلیلعدمتمایلمردم
برایخریدآجیلدرایامنوروزفروشنرفت.
آمار بی سابقه دپو شدن پسته در ایران

هماکنوندراردیبهشتماهسال۹۹حداقل
۷۵هزارتنمحصولپستهاستانکرماندر
انبارهاباقیماندهودرمعرضآفاتمختلف
قرارگرفتهاستاینرقمدرکشوربهبیش
از۱۲۰هزارتنمیرسدکهدردههایاخیر

بیسابقهاست.
ازسویدیگربهدلیلعدمفروشمحصولو
کمبودشدیدنقدینگیدربینکشاورزانبه
خصوصکشاورزانخرد،امکانآمادهسازی
زمینهایکشاورزیبرایکشتجدیدنیزبا

چالشجدیمواجهشدهاست.
عدماختصاصارزدولتیبرایوارداتسمو
کودنیزموجبشدهقیمتایننهادههانیز
نسبتبهسالگذشتهباجهشقیمتقابل

توجهمواجهشود.
ز ایندرحالیستکهپستهبهعنوانیکیا
رزآورغیرنفتیدرکشورطی محصوالتا
زجمله لهایاخیرباچالشهایجدیا سا
ممانعتازصادرات،سرمازدگیوکاهش۹۰
درصدیتولید،نوساناتنرخارزوتحریمها

مواجهبودهاست.
زصادرکنندگان براهیمکمالیپوریکیا ا
مهر پستهدراستانکرماندرگفتگوبا

وضعیتپستهاستانکرمان اظهارداشت:
رنامطلوباستوتولیدکنندگانو بسیا
ر قرا نی صادرکنندگاندروضعیتبحرا

گرفتهاند.
ویافزود:برخیازترمینالهایضبطپسته
درکرمانتعطیلشدهوکارگرانخودرا
ز ندکهدربهترینحالتا تعدیلکردها

حقوقبیمهاستفادهمیکنند.
کمالیپورادامهداد:بسیاریازکارگرانروز
مزدبیکارشدهاندوکشاورزانهمدرحالی
پستهرویدستشانماندهکهباافتقیمت
دربازارداخلیوعدمکششبازاردرمواجه

هستند.
کشاورزان پولی برای هزینه کشت 

جدید ندارند
ویگفت:خطرآلودهشدنپستههایدپو
شدهبهآفتشبپرههندیوکاهشکیفیت
زسویدیگرهزینه زیکسووا محصولا
باالیانبارداریکشاورزانراتحتتأثیرقرار
دادهاستامانگرانکنندهترینمشکلنبود

نقدینگیدردستکشاورزاناست.
ویبیانکرد:درسال۹۷تولیدپستهدر
کرمانبهدلیلسرمازدگیگسترده۹۰
درصدکاهشیافتبهطوریکهتولیداز۱۴۰
رتنرسیدو رتنبهیکبارهبه۱۰هزا هزا
بازارهایخارجیراازدستدادیمدرسال
گذشتهکشاورزانانتظارداشتندبعدازضرر
سالقبلکمبودنقدینگیهمجبرانشود
کهعماًلبایکشوکجدیدیگرمواجهشده

ینتولیدوصادرکنندهپستهگفت: ا ند. ا
کشاورزدرسالجاریحتیپولخریدسم
ردباطغیانآفتپسیل مکاندا ردوا ندا

پستهمواجهشویم.
یراننیزدرگفتگو نجمنپستها دبیرکلا
برازنگرانیازوضعیتموجود بامهرضمنا

دربخشکشاورزیبهویژهپستهگفت:
بستهشدنمرزهاعماًلکارصادراتپسته
بایکچالش ووارداتنهادههایتولیدرا
رضایی است.حسین کرده مواجه جدی
افزود:دولتبایدبرایحمایتازکشاورزان
ورفعمشکالتصادراتیچارهاندیشیکند
درغیراینصورتبخشقابلتوجهیازبازار
بینالمللیبهخصوصدرهندوچینوبرخی
ازکشورهایاروپاییازدستمیرودوبه

سادگیدسترقبایماخواهدافتاد.
ویگفت:قیمتپستهدربازارداخلینسبت

بهسالهایقبلهمکاهشچشمگیرپیدا
کردهاستبطوریکهحتیدرصورتفروش
رداخلیحتیهزینههاهمجبران زا دربا

نمیشود.
دولت به کشاورزان کمک کند

مشکالت ، نا کرو ، تحریمها د: مهدا دا ویا

ارزیوتورمدرنهادههایتولیدبهشدت
رویصنعتپستهتأثیرمنفیگذاشتهاست.
ویخواستارکمکدولتبهکشاورزانو
ارائهتسهیالتیبرایجبرانکمبودنقدینگی
دولت نهاشدوبیانکرد: وضررهنگفتآ
مکان ا و  مرزها بازشدن برای ند میتوا
ثیرقابلتوجهیداشته صادراتپستهتأ
استاندارکرماندرگفتگوباخبرنگار باشد.
مهرباتوجهبهشیوعکروناوخسارتهای
صادرات زبستهشدنمرزهاگفت: ناشیا
محصوالتپستهاستانکرماندرسالجاری

باچالشجدیمواجهشدهاست.
محمدجوادفداییادامهداد:اینمشکلدر
مورداکثرمحصوالتصادراتمحوردربخش
بهبستهشدن کشاورزیرویدادهوعمدتاً
مرزهایکشورمربوطمیشودکهامیدواریم

اینمشکلبهزودیحلشود.
یزنیهاییصورتگرفته؛ ویبااشارهبهرا
ز میدواریکردکهبرایحمایتا زا برا ا
نزیتی ترا رفعمشکالت کشاورزانضمن
اختیار در نیز الزم تسهیالت  مرزها در
آسیبدیده نا بخشهاییکهبهدلیلکرو

اندنیزقرارگیرد.
جلساتووعدههایمسئوالندرحالیادامه
داردکهدرصورترایزنیباچینبهعنوان
یرانمیتوان عمدهترینمشتریپستها
امکانصادراتپستهبهبازارچینرافراهم

کرد.

ایرنا-بهگفتهمدیرکلانتقالخوناستان
انتقال
کرمانترسازویروسکروناوایامماهخون

مبارکمضانموجبکمشدناستقبال
اهداکنندگانخونوکاهشذخائرخونیدرایناستانکه
هشتدرصدبیمارانتاالسمیکشوررادرخودجایداده
،شدهاست.روحاهللمیرزائیروزشنبهدرگفتوگوبا
خبرنگارایرناضمناستمدادطلبیدنازمردمبرایاهدای
خوناظهارداشت:درمراکزوپایگاههایخونگیریاین
سازماندرسراسراستانتمهیداتالزمبهداشتیانجام
گرفتهوشهروندانبرایحضوردراینمکانهاهیچگونه
نگرانینداشتهباشند.ویبااشارهبهاینکهکرمانیکشهر
پرمصرفخونوفرآوردههایخونیاست،گفت:
همانگونهکهبرایافرادآبمایعحیاتمیباشدبرای
فردیکهتاالسمیدارد،خون،حکممایعحیاتراداردو

زندگیراداردوبایدبهطورمنظمخونبهآنهابرسد.
میرزاییافزود:حوادثنیزیکیدیگرازمواردیاستکه

مصرفخونرادراستانکرمانباالبردهاست.
اینمسئولبااشارهبهاینکهاستانکرمانجزومعدود
استانهاییدرزمینهپیوندسلولهایبنیادیاست،
تاکیدکرد:بیماریهاییهمانندسرطانخوننیازبه
پیوندسلولبنیادیداردواینموردنیزمصرفخونو

فرآوردههایخونیراافزایشمیدهد.
ویبابیاناینکهپوششپهناورتریناستانکشورالزمه
تعددمراکزدرمانیاست،خاطرنشانکرد:پراکندگیو
تعددمراکزدرمانیدراستانباعثشدهاستکهمادر
کرمان۵پایگاهدرشهرستانهایکرمان،رفسنجان،
سیرجان،جیرفتوبمداشتهباشیمتادرصورتنیاز
سریعابهدیگرشهرستانهاارسالشود.بهگفتهوی،

عالوهبروجودتاالسمیها،تعدادباالیعملهای
جراحی،بیمارانزنانوزایمانونوزادانایناستانرابه
یکیازاستانهایپرمصرفخونوفرآوردههایخونی
تبدیلکردهاست.مدیرکلسازمانانتقالخونبااشاره
بهوضعیتکرونا،اذعانکرد:بااعالمقرنطینهوپرهیزاز
تجمعطبیعتااهدایخونباکاهشچشمگریمواجهشد
کهالبتهدرروزهایاخیرباکمکاصحابرسانهودستگاه
هاازبروزبحراندراینزمینهجلوگیریشدوبازروندی
رامشاهدهکردیماماباکمبودذخایرخونیدراستانروبرو
هستیم.ویبابیاناینکههرسالهدرماهمبارکرمضان
پایگاههایانتقالخونبازهستندگفت:همشهریانعزیز
میتوانندازساعت۷:۳۰بامدادتا۱۳:۳۰ظهرواز۱۶:۰۰
تا۲۲:۰۰بعدازافطاربهاینپایگاههامراجعهکنند.بهگفته
مدیرکلسازمانانتقالخون،برخیازمراجعهکنندگان

درشبهایقدرنذرخوندارندوهمهسالهدراینشب
هایعزیزپایگاههایمابازاست.ویتاکیدکرد:درماه
رمضاندرفصولسردباکاهشمراجعهبهپایگاههای
انتقالخونمواجههستیم،ضمنتوجهبهاینموضوع
بااهدایخونخودنجاتبخشفردیدیگرباشیم.در
اینایامکههمهباکرونادرگیرهستندوهمچنینآغازماه

رمضان،اهداخونبهشدتکاهشیافتهاستوذخایر
خونیبهمراتبکاهشیافتهبهطوریکهبرایبیماران

تاالسمیمشکلجدیبهوجودآمدهاست.
طبقآماراستانکرمانجمعت8درصدبیمارانتاالسمی
کلکشوررابهخوداختصاصدادهاستواینموضوع

اهمیتاهدایخونراشفافترمیکند.

تجارت پسته در آستانه ورشکستگی

ترس از کرونا موجب کاهش ذخائر خونی در استان کرمان شد

گزارش
مهر

مهدهای کودک غیردولتی 
از تسهیالت حمایتی کرونا 

بهره مند می شوند
مهدهایکودکغیردولتیدرزمرهیمشاغلآسیبدیدهازکرونا
قرارگرفتهاندوبنابهاعالمرئیسسازمانبهزیستیکشور،صاحبان
اینمراکزمیتوانندتقاضایدریافتتسهیالت۱۲تا۱۶میلیون
تومانیرابرایهریکازپرسنلیکهاشتغالآنهاراحفظکردند
بهسازمانبهزیســتیبدهند.بهگزارشایســناسراسری،وحید
قبادیدانا،روزجمعه۲۶اردیبهشــتماه،دراینبارهتوضیحداد:
»مهدهایکودکبرایقطعزنجیرهانتقالکروناازاسفندماهتعطیل
هستندوبراساسرایزنیهایانجامشدهبامجموعهوزارتتعاون
کارورفاهاجتماعیوکارگروهبررسیمشاغلآسیبدیدهازکرونا،
بناشدتامهدهایکودکغیردولتیهمبهعنوانکسبوکارهای
واجدشرایطتشخیصدادهشوند”.ویبابیاناینکهمهدهایکودک
همدرگروهمراکزومجتمعهایفرهنگیوآموزشیقرارگرفتند،
اظهارکرد:»برایناســاساینمراکزمیتوانندتقاضایدریافت
تســهیالت۱۲تا۱۶میلیونتومانیرابرایهریکازپرســنلی
کهاشــتغالآنهاراحفظکردندبهمراجعذیصــالحارائهکنند.
رئیسسازمانبهزیستیکشــورافزود:»براساساعالممعاونت
اقتصادیرئیسجمهوراینافرادازامتیازتنفسسهماههپرداخت
اقساطبانکیهمبهرهمندمیشــوندواینمتقاضیانمیتوانند
درخواستشانرابهسازمانبهزیستیارائهکنندودرصورتتایید
اینسازمان،مواردبهبانکمرکزیاعالممیشوند”.قبادیدانادر
خصوصپرسنلمهدهایکودکیکهنتوانستندشغلشانراحفظ
کنندنیزگفت:اینافرادمیتوانندازمزایایقانونبیمهبیکاریبه
دلیلکرونابالحاظشرایطالزمپسازثبتنامدرسامانهمربوطه
بهرهمندشوند.بامذاکراتیکهتوسطسازمانبهزیستیبامعاونت
روابطکاروزارتتعاونصورتگرفتهاینامربرایشــانتسهیل
خواهدشــد”.و”یدرادامهبااشــارهبهاینکهدرپویشهمدلی
مومنانهبیشاز۱۳۰۰مالکمهدهایاستیجاریغیردولتیاجاره
بهایخودراموردبخشــودگیقراردادند،اظهارکرد:همچنین
سازمانبهزیســتیاجارهبهایتمامامالکیکهدرموضوعماده
۲8قانونبخشیازمقررارتمالیدولتبهصورتاستیجاریدر
اختیارمهدهایکودکیاسایرمجموعههایتحتپوششماده۲8
قراردادهبودرابرایماههایاسفند،فروردینواردیبهشتمورد
بخشودگیکاملقراردادهاست.باتوجهبهاینشرایطتمامتالش
مابراینبودهکهمهدهایکودکتحتنظارتسازمانبهزیستی

کمترینضررراازتعطیلیاجباریکروناداشتهباشند.

معـاونپرسـتاریوزیـربهداشـت،درمـانوآمـوزشپزشـکیاز
افزایـش۵۰درصـدیحقـوقپرسـتارانو۳۵درصـدیحقـوق
پرسـتارانشـرکتیازامسـالخبرداد.مریـمحضرتـیدرجریان
سـفریـکروزهخـودبـهاسـتانیـزدگفـت:دردورانکرونـا
چهـارهـزارو۵۰۰پرسـتاردربیمارسـتانهایکشـورمشـغول
خدمـترسـانیبـهجامعـههـدفبودنـد.اواظهـارکـرد:طبـق
هماهنگـیانجامشـدهمجـوزاسـتخدامسـههـزارپرسـتارودو
هزارو۲8۴پرسـتارقـراردادینیزگرفتهشـدهکـهمنتظرتامین
اعتبارازسـویسـازمانبرنامـهوبودجههسـتیم.ویبااشـارهبه
افزایشحقـوقکارکناننظامسـالمت،افـزود:حقوقپرسـتاران
۵۰درصـدوپرسـتارانشـرکتینیـز۳۰تـا۳۵درصـدافزایـش
یافتـهاسـت.معاونپرسـتاریوزارتبهداشـتبـابیـاناینکـه
تعرفهگذاریخدماتپرسـتاریقانونی۱۴سـالهبـودهواینمهم
نیزبـهتصویبرسـیدهولـیاجرایینشـدهاسـت،گفت:بـاورود
رئیسقـوهقضائیـهبـهایـنموضـوعوتعیینمـدتچهـارماهه
برایبازرسـیوبررسـیموضوع،منتظرتعیینتکلیـفاینقانون
هسـتیم.حضرتیتصریحکرد:اواخرسـال۹۶کارگـروهتخصصی
اصـالحنظـامپرداخـتبـهمنظـوربررسـیمسـایلومشـکالت
نظامپرداختپرسـتارانبـاطرحقاصـدکدرمعاونتپرسـتاری
تشکیلشدهاسـت.اینمسـئولدرادامهبابیاناینکهمهمترین
تصمیـمکارگـروهتخصصیاصـالحنظـامپرداخت،اصالحشـیوه
پرداختکارانهواضافـهکارکارکنانغیرپزشـکبـود،بیانکرد:
اینمهمبرایاجـرابهدانشـگاههاودانشـکدههایعلومپزشـکی
ابـالغوبراسـاسآنازابتـدایاسـفندماه۹8پرداخـتاضافهکار
وکارانـهجداگانهمحاسـبهوپرداختمیشـود.معاونپرسـتاری
وزارتبهداشـتدرپایانخاطرنشـانکـرد:برایپرسـتارانفوق
العـادهایویـژهدرنظـرگرفتهشـدهکهپـسازتصویبدرسـتاد
ملـیمقابلـهبـاکرونـابـهدانشـگاههایعلـومپزشـکیابـالغ

میشـود.

معاونآموزشابتداییآموزشوپرورشگفت:
حضور زمان دربارهی مدرسه هر »شورای
دانشآموزاندرمدارس،ارزیابیمحتوایآموزشیو
همچنینچگونگیبرگزاریامتحاناتتصمیمگیریمیکند.مدارس
بایدحداقلیکهفتهدایرشوندوارزیابیهایالزمصورتگیردتا
بتواندربارهیتعطیلیمدارسابتدایینظرداد«رضوانحکیمزداه
اظهارکرد:»قراراستشورایهرمدرسهباحضورنمایندگاناولیاو
مدیراندربارهینحوهیحضوروچگونگیبرگزاریامتحاناتوزمان
پایانسالتحصیلیتصمیمگیریکند«.حکیمزادهخاطرنشانکرد:
»دردستورالعملبازگشاییمدارسکههفتهیگذشتهبهمدارس
ابالغشد،تاکیدشدهاستکهآموزشپایهاولاهمیتبسیاریدارد،
چراکهآنهابایدحروفوخواندنرابهخوبیبیاموزندواگردراین
زمینهضعفداشتند،تالشمعلمانبایددرزمانبازگشاییبیشتراز
پیششود«ویاضافهکرد:»همچنینقراراستکهفرمیبهمعلمان
دادهشودتابراساسآنهرآموزگاریارزیابیدقیقیازیادگیری
دانشآموزانارائهدهد.همچنینازمدیرانمدارسخواستهشدهتا
افرادیکهبههردلیلیامکاندسترسیبهآموزشمجازیوشبکهی
شادراندارند،شناساییشوندوبرایآنهابرنامههایجبرانی
آموزشیدرنظرگیرند.معاونآموزشابتداییآموزشوپرورش،
درخصوصبرگزاریامتحاناتپایانترمدانشآموزانابتداییدر
برخیمدارستانیمهیاردیبهشتاظهارکرد:»مدارسبایدبا
برنامهیآموزشوپرورشمنطبقباشندامادردستورالعملآموزش
وپرورشبهمدارسعنوانشدهاستکهبرایپایانسالتحصیلی
مدارسبایدشواهددقیقیازیادگیریکاملدانشآموزانارائه
کنند«.حکیمزادهافزود:»برگزاریآزمونبهویژهدرمقطعابتدایی
وسیلهایبراییادگیریبیشتردانشآموزاستوهدفازبرگزاری
آزمونیادگیریاست؛ازاینرو،اکنونشورایمدرسهبایددربارهی
زمانبرگزاریآنتصمیمگیریکند.ویگفت:»هرمدرسهبایدتابع
تقویمرسمیآموزشوپرورشباشدوبرنامههایخودرامنطبقبر
برنامههایآموزشوپرورشبناکند.معاونآموزشابتداییآموزش
وپرورشدربارهیادامهآموزشدانشآموزاندرتابستانبیانکرد:
»برایپرکردناوقاتفراغت،رفعخالءهایآموزشیوتداوموتکمیل
آموزشویادگیریمصممهستیمکهآموزشدرشبکهیشادادامه
یابد«ویبابیاناینکهفعالبودنآموزشدرتابستانهمبرایمعلمان
وهمدانشآموزانبهتراست،افزود:»برایناساسآموزشهای
تلویزیونیوبرنامههایمهارتآموزیوکاروفناوریدانشآموزان
ابتداییوهمچنینمهارتآدابزندگیدرقالبشعروقصهبرایاین

دانشآموزانادامهدارد.«

آخرینآمارازمبتالیانکرونادراستانکرمانمنتشرشد.در
۲۴ساعتگذشته۱۱موردابتالبهکووید۱۹دراستانکرمان
شناساییشدهاستکهبدینترتیبشمارکلمبتالیاناستانبه
۱۱۴۰نفررسید.مواردجدیدبهتفکیکحوزهدانشگاههایعلوم
پزشکیاستان:حوزهعلومپزشکیکرمان:۱۱نفر.ازمواردجدید
۹نفرمردو۲نفرشانزنهستند.بنابرآخرینآماردر۲۴ساعت
گذشته،موردفوتیجدیدیثبتنشدهوتعدادجانباختگاندر
استانهمان۶۳نفراست.تعدادافرادیکهازابتدایاپیدمیمورد
آزمایشقرارگرفتهاند۹۴۳۰استوهمچنینتاکنون۴۳۵نفر

دراستانبهصورتکاملدرمانشدهاند.

تداوم آموزش دانش آموزان 
در تابستان

افزایش آمار مبتالیان به کرونا در استان

آموزش و
پرورش

افزایش ۵۰ درصدی حقوق 
پرستاران از امسال

خبر

عدم اختصاص ارز دولتی برای واردات سم و کود نیز موجب شــده قیمت این نهاده ها نیز نسبت به سال 
گذشته با جهش قیمت قابل توجه مواجه شود.

این در حالیست که پســته به عنوان یکی از محصوالت ارزآور غیر نفتی در کشور طی سالهای اخیر با 
چالش های جدی از جمله ممانعت از صادرات، سرمازدگی و کاهش ۹۰ درصدی تولید، نوسانات نرخ ارز و 

تحریم ها مواجه بوده است.
ابراهیم کمالی پور یکی از صادر کنندگان پسته در استان کرمان در گفتگو با مهر اظهارداشت: وضعیت 
پسته استان کرمان بسیار نا مطلوب اســت و تولید کنندگان و صادر کنندگان در وضعیت بحرانی قرار 

گرفته اند.
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک گلباف

 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی 
موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای 
شـماره139860319062000786 -هیـات اول موضـوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گلبـاف تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی خانـم نصـرت ایـازی گوکـی فرزنـد علـی 
بشـماره شناسـنامه  17 صـادره از گلبـاف در یـک بـاب خانـه بـه 
مسـاحت 1123/41مترمربـع پـالک 238- اصلـی واقـع در گلباف 
محلـه رزنـو کـوی شـهید نـادری خریـداری از مالکان رسـمی علی 
و صغـری ایـازی گوکـی و فاطمـه خواجـه گوکـی محرزگردیـده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه اعتـراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . 
بدیهـی اسـت در صورت انقضای مدت مذکوروعـدم وصول اعتراض 
طبـق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد . م الـف 68- تاریخ 
انتشـار نوبـت اول:99/02/13-تاریـخ انتشـار نوبـت دوم : 99/02/28 
محمد مقصودی - رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد 
سـند رسـمی برابـر رای شـماره 139860319008000971 هیات دوم 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان 
هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبـت ملک 
الـه  روح  آقـای  متقاضـی  بالمعـارض  مالکانـه  تصرفـات  زرنـد 
محمـدی هنجروئـی فرزنـد یدالـه بـه شـماره شناسـنامه 6 در یک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت 321 مترمربـع مفـروز و مجـزی شـده از 
پـالک 1320 فرعـی از 2431 اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان خلیلی 
کوچـه 32 خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محمـد جعفـرزاده 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص 
نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین اگهـی به مدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت 
مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر 

خواهـد شـد. م/الف 22
تاریخ انتشار نوبت اول:یکشنبه 1399/2/14

 تاریخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه 1399/2/28
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات   
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع 
مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی )آگهـی تحدیـدی( برابـررای 
شـماره139860319012002379 -هیـات دوم )کـه در آگهـی قبلـی نـام 
مالـک رسـمی( موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک 
سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای مجیـد محمودی 
فرزند غالمعباس بشـماره شناسـنامه 36 صادره از سـیرجان  در ششدانگ 
یـک بـاب خانـه به مسـاحت 109/62متر مربع پـالک 333اصلـی واقع در 
بخش 36 کرمان به ادرس سـیرجان انتهای خیابان ولیعصرخیابان شـهید 
پاریـزی کوچـه دوم خریـداری از مالک رسـمی آقای حسـین ابوالقاسـمی 
محرزگردیـده اسـت.لذا به منظور اطـالع عموم مراتـب دردو نوبت به فاصله 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از 
اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صادر 

خواهدشـد . م الـف 718
 تاریخ انتشار نوبت اول:99/02/13-تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/02/28

محمد آرمان پور-رئیس ثبت اسناد و امالک

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

 هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
موضـوع  اول  شـماره1398603191000103-99/2/09هیات  برابـررای 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد 
سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبـر آباد 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای همـت بلوچـی  فرزنـد 
غـالم بشـماره شناسـنامه 1619صـادره ازعنبرآبـاد درششـدانگ یـک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت 248متر مربـع پـالک - فرعـی از50- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 50- اصلـی قطعـه یـک بخـش 45 
واقـع دراراضـی عنبـر ابـاد  خریـداری از مالـک رسـمی اقـای مجیـد 
ابراهیمـی  محرزگردیـده اسـت.لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب دردو 
نوبـت بـه فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مدت دومـاه اعتراض خود را بـه این اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق 
مقـررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الف:20-  تاریخ انتشـار 

نوبـت اول:99/02/13 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/02/28
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک

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

 هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
برابررای شـماره139860319091002337-98/12/06هیات اول موضوع 
قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت ملک شـهر عنبر آبـاد تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای علـی رضـا نمـزادی  فرزنـد مـراد 
بشـماره شناسـنامه 27صـادره ازعنبرآبـاد درششـدانگ یک بـاب خانه 
بـه مسـاحت 412/29متـر مربع پالک - فرعـی از49- اصلـی مفروز و 
مجـزی شـده از پـالک 49- اصلی قطعه یک واقـع دربخش45کرمان 
خریـداری از مالـک رسـمی خانم فرخنـده امیری محرزگردیده اسـت.

لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15روزآگهی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از 
اخـذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:2430-  تاریـخ انتشـار نوبـت 

اول:99/02/13 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/02/28
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
واراضی و سـاختمان فاقدسند رسمی برابررای شـماره139860319002004403هیات  موضوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
کهنـوج  تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی خانم فخری زارعی منوجان فرزندرضا بشـماره شناسـنامه 
2875صـادره از منوجـان   دریـک بـاب مغـازه  بـه مسـاحت 66مترمربـع پالک50فرعـی از835- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پالک یک فرعـی از 835- اصلی قطعه پنج واقع در منوجـان  خریداری ازمالک 
رسـمی آقـای فقیر محمد زارعی محرزگردیده اسـت.لذا بـه منظوراطالع عموم مراتـب دردو نوبت به فاصله 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی تقدیم 
نماینـد .بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکوروعـدم وصول اعتراض طبق مقررا ت  سـند مالکیت 
صادرخواهدشـد ./م الـف:3420- تاریخ انتشـار نوبت اول :99/02/28- تاریخ انتشـار نوبـت دوم :99/03/11
اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

 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 سـاختمان فاقدسـند رسـمی 
برابررای شـماره139860319002004406هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کهنـوج  تصرفـات مالکانه 
فرزندرضـا  منوجـان  زارعـی  فخـری  خانـم  متقاضـی  بالمعـارض 
بشـماره شناسـنامه 2875صـادره از منوجـان   دریـک بـاب خانـه 
بـه مسـاحت 456مترمربـع پالک51فرعی از835- اصلـی مفروز و 
مجـزی شـده از پـالک یک فرعـی از 835- اصلی قطعـه پنج واقع 
در منوجـان  خریـداری ازمالـک رسـمی آقـای فقیـر محمـد زارعـی 
محرزگردیـده اسـت.لذا به منظوراطـالع عموم مراتـب دردو نوبت به 
فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به 
صدورسـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند 
از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از 
تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی 
تقدیـم نماینـد .بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم 
وصـول اعتـراض طبق مقررا ت  سـند مالکیت صادرخواهدشـد ./م 
الـف:3421- تاریـخ انتشـار نوبـت اول :99/02/28- تاریـخ انتشـار 

نوبـت دوم :99/03/11
 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی 
موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین نامـه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقدسـند رسـمی برابـررای 
تعییـن  قانـون  موضـوع  شـماره139860319002004396هیات  
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کهنـوج  تصرفـات مالکانه 
پورفرزندعبـاس  موحـدی  محمـد  اقـای  متقاضـی  بالمعـارض 
بشـماره شناسـنامه 4198صـادره از منوجـان   دریک قطعـه باغ  به 
مسـاحت 10367مترمربـع پالک4096فرعـی از920- اصلی مفروز و 
مجـزی شـده از پـالک 920- اصلـی قطعـه پنـج واقـع در منوجـان 
حمیـد ابـاد  خریـداری ازمالـک رسـمی آقـای عبـاس دور اندیـش 
محرزگردیـده اسـت.لذا به منظوراطـالع عموم مراتـب دردو نوبت به 
فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به 
صدورسـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند 
از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از 
تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی 
تقدیـم نماینـد .بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم 
وصـول اعتـراض طبق مقررا ت  سـند مالکیت صادرخواهدشـد ./م 
الـف:3418- تاریـخ انتشـار نوبـت اول :99/02/28- تاریخ انتشـار 

99/03/11: نوبـت دوم 
 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

 هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیف 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
شـماره139860319062000759 -هیـات اول موضـوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گلبـاف تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی 
اقـای اکبـر محسـنی گوکی فرزنـد علـی بشـماره شناسـنامه 235 صادره 
از گلبـاف در ششـدانگ دکاکیـن مشـتمل بـر طبقـه فوقانـی به مسـاحت 
727/95مترمربـع پـالک 1 فرعـی از 1293- اصلـی مفروز و مجزی شـده 
از پالکهـای 1289-1292-1293-اصلـی واقـع در گلباف نبـش میدان امام 
حسـین )ع(خریداری ازمالک رسـمی حسـین عاقلی گوکی و زهرا عاقلی 
گوکـی و صدیقـه زینـل پور و اکبر محسـنی گوکـی  محرزگردیده اسـت.لذا 
بـه منظـور اطالع عمـوم مراتب دردو نوبـت به فاصله 15روزآگهی می شـود 
در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ 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 مقـررا ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد . م الـف 181
 تاریخ انتشار نوبت اول:99/2/28-تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/3/12 

محمد مقصودی -رئیس ثبت اسناد و امالک
کفیل ثبت ایوب قادری پور

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

 برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختـالف موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی شهرسـتان زرند تصرفات مالکانه و 
بالمعـارض متقاضیان محرز گردیده اسـت.لذا مشـخصات متقاضیـان و امالک مورد تقاضا بشـرح زیر به 
منظـور اطـالع عمـوم در دو نوبـت به فاصله 15 روزآگهی می شـود در صورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضیـان اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی بمـدت دو ماه 

اعتـراض دادخواسـت خـود را به مرجع قضائـی تقدیم نمایند.
امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

آقـای حسـین ایـزدی یزدان آبادی فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 691 صـادره از زرنـد در یک باب خانه 
بـه مسـاحت 244/57 مترمربـع از پـالک 7637 اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان پرسـتار شـمالی کوچه 10 

خریـداری از مالک رسـمی آقای سیدسـلیمان عمرانی.
آقـای رضـا ایـزدی یـزدان آبـادی فرزنـد محمد بشـماره شناسـنامه 242صـادره از زرنـد در یک بـاب خانه 
بـه مسـاحت 253/60 مترمربـع از پـالک 7637 اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان پرسـتار شـمالی کوچـه 10 

خریـداری از مالک رسـمی آقـای سیدسـلیمان عمرانی.
م الف 18

تاریخ انتشار نوبت اول:یکشنبه 1399/2/14
تاریخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه 1399/2/28

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه ۹۸0۱۶۳۲  
 بدینوسـیله بـه آقـای معیـن الدیـن رسـتمی پوردولـت آبـاد ، فرزنـد غالمعبـاس بـه شـماره 
ملـی 3020189004 و یاسـمن رسـتمی پـور دولـت آبـاد ، فرزنـد غالمعبـاس بـه شـماره ملـی 
2980782246 بدهـکار پرونـده کالسـه فـوق کـه برابـر گـزارش مامـور ابـالغ ،ابـالغ واقعـی به 
ایشـان میسـر نگردیده ابالغ میگردد که بابت مهریه به همسـر متوفـی مبلـغ 6/697/500/000ریال بدهکار 
مـی باشـید کـه بـر اثر عـدم پرداخـت وجه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیه نمـوده پس از تشـریفات 
قانونـی اجرائیـه صـادر و بکالسـه فـوق در ایـن اجـراء مطـرح می باشـد لـذا طبق مـاده 18/19 آئیـن نامه 
اجرائـی مفـاد اسـناد رسـمی بشـما ابـالغ مـی گـردد از تاریـخ انتشـار این آگهـی که تاریـخ ابـالغ اجرائیه 
محسـوب اسـت فقط یک نوبت در روزنامه درج ومنتشـر می گردد ظرف مدت ده روز نسـبت به پرداخت 
بدهـی خـود اقـدام و در غیـر این صـورت بدون انتشـار آگهی دیگری عملیـات اجرائی طبق مقـررات علیه 

شـما تعقیب خواهد شـد.
کفیل اداره اجرای اسناد رسمی کرمان
زهرا سرمست- م الف ۱۸0
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یکشنبه  28 اردیبهشت 1399 کاغذ جنوب

فرماندهقــرارگاهپلیسراهجنــوبکرمــانازواژگونییک
خودرویســواریپژو۴۰۵درمسیرروســتایرمونجیرفت
خبردادوگفت:دراینحادثه۲نفرفوتو۲نفرمجروحشدند.
سرهنگعلیرضاییروزشــنبهدرگفتوگوباخبرنگارایرنا
افزود:اینحادثهشــبگذشــتهدر۲۰کیلومتریشهرستان

جیرفتدریکمحورروســتاییرخداد.ویبابیاناینکهبالفاصلــهبعدازاطالعازحادثه
یکتیمازقرارگاهبهمحلاعزامشد،تصریحکرد:علتاینحادثهناتوانیرانندهدرکنترل
وسیلهنقلیهگزارششدهاســت.فرماندهقرارگاهپلیسراهجنوبکرماناظهارداشت:با
واژگونیاینخودرو۲نفردردمجانخودراازدســتدادندو۲نفــردیگربرایمداوابه
بیمارســتانامامخمینی)ره(جیرفتاعزامشــدند.ویگفت:رانندگانبارعایتقوانین

رانندگیازبروزچنینحوادثدلخراشیجلوگیریکنند.

واژگونی خودرو در جیرفت 2 کشته
 برجا گذاشت

منتخبمردمکرماندرمجلسیازدهمبااعالمموجودیت
فراکسیوننمایندگانجنوبکشور،گفت:هدفازتشکیل
اینفراکسیونمحرومیتزداییازاینمناطقباهمدلی،وفاقو
همراهیدولتمرداناست.»محمدمهدیزاهدی«دربارهتشکیل
فراکسیوننمایندگانجنوبکشورروزشنبهبهخبرنگارسیاسی

ایرناگفت:نمایندگانمنتخباستانهایجنوبیکشور-متشکلاز8استانبا8۳نماینده-با
توجهبهمحرومیتهاییکهدرجنوبکشوروجودداردتصمیمگرفتندکهباهمدلیووفاق
وهمراهیدولتمردانبرایمحرومیتزداییازاینمناطقتالشکنند.منتخبمردمکرمان
درمجلسیازدهمافزود:امیدواریمبتوانیمبابرنامهریزیبرایرفعمحرومیتدرایناستانها
تالشکنیم.توافقهایکلیمیاننمایندگانمنتخباستانهایجنوبیکشورصورتگرفته،

اماهنوزکارگروههایآنمشخصنشدهاستودرآیندهانجامخواهدشد.

فراکسیون نمایندگان جنوب  با هدف محرومیت زدایی 
از منطقه تشکیل شد

مدیرامورآبفایشهرستانکهنوجگفت:عملیاتاجرایی
تعویضلولهخطانتقالآبشهرستانکهنوجدرمحلپل
سمیهآغازشد.بهگزارشخبرنگارگروهاستانهایباشگاه
خبرنگارانجوانازکرمان،حامدیوسفزادهمدیرامورآبفار
کهنوجگفت:پروژهتعویضلوله۶۰۰میلیمتریپلسمیه

کهنوجآغازشد.اوافزود:باتوجهبهاینکهپروژهتعویضلوله۶۰۰میلیمترخطانتقال
پلسمیهچندینسالدردستورکارقرارداشتکهخوشبختانهطلسماجرایاینپروژه
بعدسالهاشکستهشد.یوسفزادهبیانداشت:پروژهفوقباتوجهبهباالبودنسطحآب
دررودخانه،ریزشیبودنخاکمحلگودبرداری،نزدیکبودنبهکنارگذراصلیشهرو
همچنیناتصاللولههایمتعددوآبداربهخطجدید۶۰۰میلیمتریکیازبزرگترینو

سخترینپروژهاجراشدهدرادارهآبوفاضالبخواهدبود.

آغاز عملیات تعویض لوله اصلی 
خط انتقال آب کهنوج

خبرخبر

معـاونراهـداریجنـوباسـتانکرمـان
گفـت:سـالگذشـتهدرجنـوباسـتان
کرمـانحـدود۱۰۰میلیـاردتومـانبرای
نگهـداریراههـاهزینـهشـد.مجتبی
محمـودیدرگفتگـوبـاخبرنـگارمهـر
بـااشـارهبـهوجـودحـدودهـزارو۲۰۰
کیلومتـرراهآسـفالتهدرجنـوباسـتان
کرمـاناظهـارکـرد:دربرخـیمحورهای
روسـتاییبـهویـژهمسـیرهایمنتهـیبه
راههایاصلیدسـتاندازهایـیدرجادهها
احـداثمیشـود.ویهـدفازایـناقـدام
راکاهـشسـرعتخودروهـااعالمکـردو
گفت:اینسـرعتگیرهـامانـعازبرخورد
خودروهـادرهنـگامورودبـهمسـیرهای
اصلیمیشـود.محمودیبااشـارهبهاینکه
ایندسـتاندازهابـهگونهایتعبیهشـده
اسـتکهباعثآسـیببهخودروهانشـود،
افـزود:راننـدگاندرطـولمسـیرازطریق
تابلوهایـی،ازوجـودایـندسـتاندازههـا
مطلـعمیشـوندومیتواننـدسـرعت
خـودرورابـرایـناسـاستنظیـمکننـد.
معـاونراهـداریجنـوباسـتانکرمـان
گفت:اینکـهگفتهمیشـودتعداددسـت
اندازهـادرراههـایروسـتاییزیـاداسـت
درسـتنیسـت؛سـرعتگیرهابراسـاس
اصولایمنـیوترافیکطراحـیواحداث
میشـود.ویبااشـارهبهاینکهوجـودچاله
ومشکالتآسـفالتراههایجنوباستان
کرمانراانکارنمیکنیم،افـزود:درصورت
مشـاهدههـرگونـهمشـکلدرراههـای
اسـتانتوسـطگشـتهایراهداریاقدام
بهلکهگیـریواصالحمیشـود.همچنین
مـردممیتوانندمشـکالتراههایجنوب
اسـتانکرمـانراازطریـقسـامانه۱۴۱
گـزارشدهند.معـاونراهـداریجنـوب
اسـتانکرمـانگفـت:سـالگذشـتهدر
جنوباسـتانکرمانحدود۱۰۰میلیارد
تومانبراینگهداریراههاهزینهشـد.وی
بـااشـارهبـههزنیههـایبـاالیاحـداث
راههاگفت:مـابامحدودیتاعتبـارمواجه

هسـتیم.

ارائه فرم های 
سالمت کادر 

مدارس الزامی است
مدیـرکلآمـوزشوپـرورشکرمـان
گفـت:ارائـهفرمهـایخـوداظهـاری
سـالمتبـرایمعلمـان،مدیـرانو
نیروهـایخدماتـیمـدارسالزامـی
اسـت.بهگـزارشخبرنگارمهـر،احمد
اسـکندریپیـشازظهـرشـنبهدر
بازدیـدازمـدارسشـهرکرمـانبـا
اشـارهبهاینکـهمطابقبامصوبهسـتاد
ملـیکرونـابازگشـاییمـدارسفقـط
برایرفعاشـکالوبهصورتاختیاری
اسـت،افزود:درایـنروزهاهیـچگونه
تدریسـیتوسـطمعلمـانصـورت
نمیگیـرد.ویاظهـارداشـت:دانـش
آموزانیکـهآمـوزشخـودراازطریق
تلویزیونوشـبکهشـادفـرامیگیرند،
نیازیبـهحضـوردرمـدارسندارندو
درصورتنیـازصرفاًبرایرفعاشـکال
بـهمـدارسمراجعـهکنند.مدیـرکل
آمـوزشوپـرورشاسـتانکرمـانبـا
بیـانایـنمطلـبکـهبـههیـچوجـه
اجتمـاعدانـشآمـوزانرادرمـدارس
نخواهیمداشـت،عنوانکرد:بانظارت
دانشـگاهعلومپزشـکیتمامیمدارس
قبـلازبازگشـاییمـدارسضدعفونی
شـدهانـد،اظهـارکـرد:دراسـفندماه
سـالگذشـتهمبلغ۳۶میلیـاردریال
تحـتعنـوانسـرانهبهداشـتیبـه
حسـاببانکـیمـدارسبـرایمقابلـه
بـاکرونـاواریـزشـد.ویبـااشـارهبـه
اینکهفرمهـایخوداظهاریسـالمت
بـرایمعلمـان،مدیـرانونیروهـای
لزامـیاسـتو خدماتـیمـدارسا
افـرادیکـهدارایبیمـاریزمینـهای
هماننـدبیماریهـایقلبـی،دیابـتو
غیرههسـتند،میتواننـددرمحلکار
حضـورپیـدانکنند.اسـکندیبـابیان
ایـنمطلـبکـهاز۱۷خـردادتـا۱۷
تیرمـاهامتحـاننهایـیپایـهدوازدهم
دانشآمـوزانبـارعایـتپروتکلهای
بهداشـتیبهصـورتحضـوریبرگزار
میشـود،افـزود:درپایـهنهـمنیـز
آزمـونبـهصـورتحضـوریبرگـزار
میشـودچراکـهدرایـنپایـههدایت
تحصیلـیوانتخـابرشـتهمدنظـر
اسـتامـادرسـایرمقاطـعتصمیـم
گیـریبرعهدهشـورایمدارساسـت

کـهارزیابـیبـهشـکلانجامشـود.

سروشصلواتیانیکفعالاجتماعیاست
کهمدتیاستبهیاریجازموریانومصاحبه

مردمانششتافته،مردیکهدردهایاهالی
جازموریانرادیدونتوانستبیتفاوتازکنارآنبگذرد،
اوباراهاندازیهشتگ»جازموریانتنهانیست«،دوباره
نورامیدرادردلاهالیجاززندهکرد،مردیازجنس
حضوروعمل،بااوبهگفتگویدوستانهاینشستیم،او
خیلیبیشترازآنچیزیکهتعریفکردبهجازموریان
تنها،مهربانیکردهاست،درادامهبخشیازحرفهای
صمیمیصلواتیانرامیخوانید.مردیکهدغدغهی

کمکرسانیدارد.
چه طور جازموریان برای فعالیت های خیرخواهانه 

انتخاب شد؟ 
قبلازهرچیزیبگویم،فعالیتهایمندرحاشیه
جازموریاناتفاقمیافتدوجامعههدفممردمحاشیه
تاالبجازموریانهستند،یعنیهمهیکسانیکهدر
سیستانوبلوچستاندرحاشیهجازموریانهستندو
همکسانیکهدرکرماندرحاشیهتاالبهستندکه
شهرستانهایرودباروقلعهگنجهمجزوآنهااست.
ماجراحدود۲سالونیمپیشوازآنجاشروعشدکهمن
بهخاطرکمکرسانیدرزلزلهکرمانشاهبهآنمنطقهرفته
بودموبعدازبرگشتبابرادرمدرموردعدممدیریتدولت
درکمکرسانیبهکرمانشاهحرفمیزدمکهبرادرم
پیشنهاددادکه»اگراینهمهدغدغهکمکداریبهسمت
جازموریانهمبرو.«برادرمیکشاگردداشتکهاهلآن
منطقهبودویکسریاطالعاتدرموردشرایطمنطقه
بهبرادرمدادهبود.اینطورشدکهبرایمنهمتعریف
کردومنهمآمدمکهببینمچهخبراست،درحقیقت
آنموقعبرایکارخیربزرگینیامدموقصدمماندننبود
وحتیآنموقعقصدمهاجرتازایرانراداشتم.باکمک
هاییکهازدوستانخودمجمعکردهبودمبهسمتتاالب
رفتم،همانموقعبامشورتدوستانهشتگجازموریان
تنهانیسترادرستکردم،تصمیمگرفتمتالشکنمکه
اینمردمدیدهشوند.بایکیازدوستانمبهسمتقلعه
گنجحرکتکردیموشبدریکروستاییماندیم،فردابه
منطقهایوسطبیابانهایتاالبجازموریاندرنزدیک
منطقهسوالن،رفتیم.همهچیزبرایمنعجیببود.یک
ساعتیدردلجازموریاندرمسیرصعبالعبوریرفتیم
تابهجاییرسیدیمکهفقط۴کپربود.وقتیماشینمن
نزدیککپرهارسیدهمهاهالیفرارکردند،آدمهاییکه
درآنکپرهازندگیمیکردندآدمهایعجیبوازلحاظ
اجتماعیگنگیبودند.عددبلدنبودند،سنهایشانرا
نمیدانستند،روزهایهفتهرانمیدانستندیااینکهماه
یاچهسالیاست.حتیاسمهایخودشانراهمدرست
نمیدانستند.منچندروزیآنجابودموفهمیدماهالی
اینکپرهاشناسنامهندارند،ذهنمدرگیربودکهچکارمی
توانمبرایآنهاکنم.قبلازاینکهبیایمفکرمیکردم،
حرفهاییکهشاگردبرادرمزدهاستدروغاستتاخودم
محرومیتمنطقهرادیدموایکاشدروغبودوفعالیت

منبرایجازموریانازآنجاشروعشد.
 اولین اقدام شما برای اهالی منطقه چه بود؟

بعدازاینکهیکتعدادیپوشاکوخوراکیبینآنها

تقسیمکردیم،ابتدامنیکسریفیلمگرفتمودرفضای
مجازیمنتشرکردمکهبرایبقیهسوالپیشآمدکه
کجااستوچهطورمیتوانندکمککنند،درجمعاهالی
همینکپرهاییکهروزاولدیدم،یکدختربیماریبودبه
نامسامیهکهبهمنگفتندازروزیکهبرادرشکهحدود
یکسالداشتبهدنیاآمدهنخوابیدهاست.دلیلاین
نخوابیدنهمدردیبودکهاینبچهداشت،همهاستخوان
هایبدنشبهغیرازانگشتانوصورتشکجوشکسته
بودند،ایندختریکنرمیاستخوانشدیدیداشتهکه
بامشکالتتغذیهایهمراهمیشودوازکودکیباهر
تماسیاستخوانهایشمیشکست.فرمبدنایندختر
کالتغییرکردهبود.منسامیهوسهنفردیگرراکهیکبچه
دیگرکهچندروزازدنداندردچیزینخوردهبودودوزن
کهیکیبارداربودونمیدانستچندماههحاملهاست
بهبیمارستان۱۲فروردینکهنوجآوردم.آنموقعدکتر
ساالریرییسبیمارستانبودکهبهماکمکزیادیکرد،
پزشکانسهبیماردیگرراویزیتکردندومنهرسهرا
بهغیرازسامیهبرگرداندماماسامیهبایددربیمارستان
بستریمیشدزیراداخلبدنسامیهسیزدهبرابریک
انسانمعمولیعفونتوجودداشتچونآنهادستشویی
نداشتند،اینبچهبهدلیلدردهمنتوانستهبودمثلبقیه
دستشوییبرودومدامخودشراکثیفکردهوعفونتها
مختلفیداشت،بهگفتهپزشکان۱۳۰۰۰واحدعفونی
دربدنشبودیعنیچندینبرابریکانسانمعمولی.
سامیهدربیمارستانبستریبودیکخانمپزشکیاز
تهرانگفت:منهزینههایدرماناینبچهرامیدهم
اورابهتهرانبیاوریدواینشدکهسامیهبهعنواناولین
بیمارازجازموریانبهتهرانمنتقلشدوچونشناسنامه
نداشتباهزارمکافاتبامادرشوباهواپیمااورابهتهران
بردیم.بعدبرایرضایتعملمجبورشدیمپدرسامیهرا
همکهشناسنامهنداشتبهتهرانبیاوریم،سامیههفت
بارعملشدوهزینهعملهایشحدود۵۰میلیونشد.
تاکنون۷۲بیماربرایدرمانوعملبهتهرانآوردیم.پدر
سامیهاعتیادداشتواینموضوعمشکلبزرگدیگری
ازمنطقهرابهمننشاندادوکمکبرایترکاعتیادهم
جزهدفهایمش.واینطورشدکهبهجازموریانتنها
نیستداستاناعتیادوتالشبرایحلاینمشکلهم
اضافهشد.بعدازآنتصمیمگرفتمکهبابزرگانهمان
کپرنشینانصحبتکنموآنهاراراضیکنمکهزن
وبچههایشانرابهروستابیاورنددرابتدارضایتنمی
دادنداماباالخرهراضیشدندامابهشرطاینکهشرایط
زندگیدرروستاراداشتهباشند،منتعهددادماینکار
میکنمیکخانهخرابهدرروستابودکهتعمیرکردیم
وبرایزندگیباوسایلموردنیازآمادهاشکردیموآنها
روستانشینشدندوبعدازآنمنپیگیرشناسنامه
هایشانشدموتاکنونتوانستم۲۵شناسنامهبرای
مردمیکهدرآنمنطقهبیشناسنامهبودند،بگیرم.برای
همهبچههایخانوادههاییکهروزاولدیدم،شناسنامه
گرفتم.اولینکسیراهمبرایترکاعتیادبردم،دو
سالپیشوپدرسامیهبودبعدازآن۳۵نفردیگررا
همبرایترکاعتیادبهکمپبردهام.دردوسالاخیر
حدودیکسالمندرقلعهگنجبودموعالوهبرپخش
موادغذاییوبستههایحمایتی،۶خانههمساختهکه
بعدازتجهیزتحویلدادیم.یکیازساختوسازهای
مهمیکهموفقبهانجامششدهام،ساختسرویس

بهداشتیاست،تاکنونباکمکهایمردمی،۱۲۰
سرویسبهداشتیساختهشدهاستونزدیک۵۰،۶۰
دیگردردستاقداماستواینساختوسازهمچنان
ادامهداردواسماینساختوسازهاراهمهشتگ»می
سازیمبرایپاکی«گذاشتم.ساختمدرسهیکیدیگر
ازاهدافمنبود،تاکنون۲مدرسههمساختیمیک
مدرسههمدرمنطقهقلعهگنجدرمرحلهپایانیاست،از
هفتهدیگر۴مدرسهدیگرهمدرسیستانوبلوچستان
شروعمیشود.برنامهداریمدر۲ماهاینمدارسراتمام
کنیمویککتابخانهنیزروستایشاهمریدکهنوج
ساختیمکهدرخردادماهافتتاحمیشودونزدیکبه
۱۵هزارجلدکتابهمبرایشانجمعکردیم.عیدنوروز
۲سالپیش۵۰۰بستهغذاییدرمنطقهتوزیعکردیم،
۲۰۰۰بستهعیدیکودکانهکهشاملیکدستلباس
،یکجفتکفشویکبستهلوازمبهداشتیدرمنطقه
توزیعکردیم.درمهر۹8هم۱۳هزاربستهلوازمتحریر
درمنطقهتوزیعشد.یکمدرسهکانکسیهمدرباالی
کوهتاالبجازموریانساختیم.قراراست۵۰۰کالس

درسراتجهیزکنم.
 منظور از تجهیز مدارس چیست؟

منقراراست۵۰۰کالسراباتختهوایتبورد،نقشه
ایران،نقشهجهان،پوسترمشاغل،ماژیک،ساعتویک
بخاریبرقیتجهیزکنم.هرکدامازایناقالمهمدلیلی
دارد،پوسترمشاغلبهایندلیلاستکهدانشآموزان
بامشاغلآشناشونددرهرروستاییکهبهبچهایمی
گفتممیخواهدچکارهشوند،میگفتمعلم،چونهیچ
شغلدیگریرانمیشناختند.درنقشههایایرانهمکه
سفارشدادیم،تاالبجازموریانوجودداردزیرادرنقشه
هایفعلیایران،تاالبجازموریانراحذفکردهاند.نقشه
جهانهمبرایایناستکهبداننددنیاچقدربزرگاست.
بخاریراهمبرایسوختنآنمدرسهدرزاهدانبهکالس
میدهیم.باتوجهبهاینکهبرایبسیاریازبچههایمنطقه
ساعتمفهومیندارد،ساعتهمبرایایناستکهتعداد
زیادیازبچههامفهومساعتنمیدانند.سطلآشغالهم

برایاینکهبامفهومجمعآوریزبالهآشناشوند.تخته
وایتبردهمانگیزهایبرایمعلمهااست.یکتریلرهم
خریداریشدهاستکهقراراستتریلرراتجهیزکنیم
کهاولینیونیتدندانپزشکیسیارخصوصیایرانباشد
کههرهفتهبهکمکپزشکانداوطلبسرویسدندان

پزشکیارائهشود.
آیا هیچ وقت برای  جمع آوری کمک های مردمی به 

مشکل  قانونی برخورد کرده اید؟
برایمنهیچوقتمشکلیبرایبرداشتکمکهای
جمعآوریشدهپیشنیامد.شایدبهخاطراینبودکه
منچندبارتلویزیونرفتمیااینکهفعالیتهاشفاف
بود.فقطیکمرتبهپیشازنوروز۹۹،منبرایسیل
سیستانوبلوچستانیکحسابجدیدبازکردمکه
آنحساببستهشدامامنتوانستممشکلراحلکنم.
البتههمیشهکمکهانقدینبودهاستگاهیاقالمییا

مشارکتیبودند.
آیا هیچ ارگان دولتی در کمک رسانی، یاریتان 

کرده است؟
منیکریالازهیچنهادیاارگانودولتینگرفتهام،در
منطقهجازموریانهیچهمکاریدولتیباکساییکه
فعالیتشانموازیدولتنیست،انجامنمیشود.مسووالن
منطقهدرموردبیانمشکالتمنطقهکاهلیمیکنندو
آنهارااعالمنمیکنند،منتاوقتیموبایلمزنگنزدندبه
سمتشنمیرومماجرایاینشهرهمهمیناست،من
بایداعالمکنمکهشهرمنچهمشکالتیداردتانگویم

کسیبرایکمکنمیآید.
بهنظرشمابزرگترینمشکلمنطقهجازموریانچیست؟
بزرگترینمشکلاینمنطقهایناستکهاهالیاشدیده
نشدهاند،شایدنخواستند،دیدهشوند،آموزشکماست
واهالیازنظرآگاهیپایینهستندوحقشانرانمیدانند
واینناآگاهیباعثمیشودکهحقشانراطلبنکنند.
همهاینهابهدلیلسومدیریتاست.منجنسمباجنس
خیلیازمسووالنفرقداردبههمیندلیلبسیاریاز

مسووالنمنطقهرابطهخوبیبامنندارند.

تنهایی جازموریان با »صلواتیان« کمتر می شود
سروشصلواتیان:بهمردممنطقهجازموریانتوجهنشدهومسووالنبراینشاندادنمحرومیتمنطقهکاهلیمیکنند

  نجمه سعیدی
دبیرتحریریه

مدیرعاملجمعیتهاللاحمراستانکرمان
گفت:ایناستان،دهمیناستانحادثهخیر
کشوردربالیایطبیعیوغیرطبیعیاست.
بهگزارشخبرنگارگروهاستانهایباشگاه
خبرنگارانجوانازکرمان،رضافالح،مدیر
عاملجمعیتهاللاحمراستانکرمانامروز
درنشستهماندیشیبابااصحابرسانهبا
اشارهبهاهدافتشکیلجمعیتهاللاحمر
اشارهکردوگفت:ایننهادمردمیبرایامداد
رسانیبایدکامالبیغرضانهوبیطرفانه
عملکندونبایدبههیچحزبیوابستهباشد.
اوبابیاناینکهحفظکرامتانسانیوتامین
آرامشمردمبسیارحایزاهمیتاست،افزود:
اساسبنیادهاللاحمرمردمیوجلباعتماد
مردمنسبتبهایننهاددراولویتکاریما
است.فالحعنوانکرد:اصحابرسانهباخبر
سازکردناقداماتایننهادبهاینسازمان
کمکرسانیکنندتاهرچهبهترازشایعاتی
کهپسازهرحادثهرخمیدهد،جلوگیری

شود.اوبااشارهبهجمعیت۴۰۰نفریهالل
احمراستانکرمان،گفت:محوریتجمعیت
هاللاحمر،داوطلبمحوراستومیتوانبا
صراحتگفت،سرمایهجمعیتهاللاحمر،
امدادگرانوداوطلبانهستندکهدرتالشیم،
اینتعدادحفظوافزودهشود.مدیرعامل
جمعیتهاللاحمراستانکرماندراین
نشستبااشارهبهحادثهخیزبودناستان
کرمان،بیانکرد:کرمانجزدهمیناستان
حادثهخیزکشور،اعمازبالیایطبیعیو
غیرطبیعیاست.اوافزود:باتوجهبهوقوع
8۰درصدحوادثدرایناستان،آموزش
همگانیدرخصوصچگونگیزندگیبا
حادثهبایدفرهنگسازیشودتامردم
درهنگامهررخدادیباآگاهیکاملو
حفظآرامشخود،آنحادثهراپشتسر
بگذارند.فالحبااشارهبهاینکهپارسال۲۰
هزاردانشآموزدرزمینهحملمصدوم،
پناهگیریو...آموزشدیدهاند،گفت:

محوریتستادبحراندرخطمقدمپوشش
حوادث،جمعیتهاللاحمراستواز
اصحابرسانهدرخواستمیشودبااطالع
رسانیبهموقع،اعتمادعمومیمردمرا
جلبوبهرفعاسترسروحیوروانیآن

هاکمککنند.

معاونسیاسیامنیتیاجتماعیاستانداریکرمان
بااعالممصوباتجدیدستاداستانیمدیریتکرونا
گفت:مقررشددرشهرستانهاییکهوضعیتآنها
سفیداعالمشدهونمازجمعهدرآنهابرگزارمیشود،
مراسمروزقدسهمبدونراهپیماییبرگزارشود.به
گزارشخبرنگارخبرگزاریشبستان،محمدصادق
بصیری،بعدازظهرشنبه)۲۷اردیبهشت(درجمع
خبرنگارانگفت:بخشیازمصوباتستاداستانی
پیشــگیریومقابلهباکروناهماهنگبامصوبات
امروزستادملیبود.معاونسیاسیامنیتیاجتماعی
استانداریکرماندربارهبرگزاریمراسمروزقدس
کهجمعههمینهفتهاست؛اظهارداشت:مقررشد
درشهرستانهاییکهوضعیتآنهاسفیداعالمشده
ونمازجمعهدرآنهابرگزارمیشود،مراسمروزقدس
همبدونراهپیماییودرهمانمحلنمازجمعهبه
صورتســخنرانیوقطعنامهاجراشود.ویدرباره
برگزارینمازعیدفطرهماعالمکرد:درکلاستان
نمازبرگزارمیشودامانهبهصورتاجتماعیکجاو
متمرکززیراباعثتجمعوتزاحمجمعیتمیشود

لذاقرارشدبهصورتجداگانهمساجددرمحالتو
نقاطمختلفشهرهرکجاآمادگیدارندبارعایت
پروتکلبهداشــتینمازعیدفطررابرگزارکنند.
بصیریادامهداد:دربارهکالسهایدانشــگاهی
همتصمیمشددانشگاههایغیرپزشکیکهکالس
هاینظریرابهصورتمجــازیبرگزارمیکنند
درخصوصکالسهایعملیبامســئولیتخود
مدیریتدانشــگاههابرگزاروامتحاناترادروقت
مقرربدهند؛کالسهایپزشــکیهمکهبهدلیل
موضوعکروناکالسهابرقراراســت.ویبااشارهبه
اینکهکنکورسراسریدراستانهمزمانباکشور
برگزارمیشود؛افزود:فعالیتاماکنورزشیبرهمان
تصمیمقبلیباقیاستوتأکیدشدهباشگاههاییکه
ورزشهایانفرادیاجرامیکنند،میتوانندفعالیت
کنندامادربارهورزشهایجمعیتابعمقرراتملی
استکهبعداًاعالممیشودواینکهلیگهایبرتر
ودســتهیکدرچهزمانیبایدتمرینهایخودرا
آغازکنند،سازمانورزشوجوانانبایداعالمکند.
معاونسیاسیامنیتیاجتماعیاستانداریکرمان

اظهارداشت:دربارهفعالیترســتورانهاقرارشد
پسازماهمبارکرمضانسروغذادرمحلرستوران
بارعایتپروتکلهاانجامشودودربارهگیمنتهاو
بازیهایرایانهایونیزآموزشگاههایتخصصی،
قرارشدکارگروهیاینموضوعرابررسیواگرامکان

بازگشاییباشدستادآنراتأییدمیکند.

کرمان، دهمین استان حادثه خیز کشورمراسم روز قدس در شهرستان های سفید استان برگزار می شود

رئیسدانشگاهعلومپزشکیکرمانبابیاناینکهکیتتشخیصیکرونا
دراستانکرمانساختهشدهگفت:بهدنبالتجاریسازیکیتساخته
شدهدرکرمانوصادراتآنهستیم.بهگزارشخبرگزاریتسنیم
ازکرمان،حمیدرضارشیدینژاددرجلسهستاداستانیمدیریت
کروناکهباحضورمحمدجوادفدائیاستاندارکرماندرسالنپیامبر
اعظم)ص(استانداریکرمانبرگزارشدبابیاناینکهکیتتشخیصی
تستکرونادراستانکرمانساختهشدهاستاظهارداشت:اینکیت
درمرحلهآزمایشیقراردارد.ویباعنواناینکهتاکنونتعدادمحدودی
ازاینکیتساختهشدهودرحالدریافتتاییدکیتساختهشده
هستیمگفت:بهدنبالتجاریسازیکیتساختهشدهدرکرمانو
صادراتآنهستیم.رئیسدانشگاهعلومپزشکیکرمانباابرازاینکه
استانکرمانازنظرتعدادبهبودیافتگانبیماریکروناجزواستانهای
خوبکشوراستافزود:آماربهبودیافتگانماازتعدادبیمارانبستری
شدهدراستاندادهمیشود.ویبااشارهبهاینکهبسیاریازبیماران
مراجعهکنندهبهصورتسرپاییبودندکهقرنطینهخانگیبرای
آنهادرنظرگرفتهمیشودادامهداد:تعداداینبیمارانسرپاییدر
استانتاکنون۵۹۰نفراست.رشیدینژادبابیاناینکهتاکنونتست
کرونایهزارو۱۲۶نفرازبیماراناستانمثبتشدهوتحتمداواقرار
گرفتندگفت:۵۹۰نفرمثبتسرپاییبودندواینافراددربیمارستان
بسترینشدندوقرنطینهخانگیبرایآنهادرنظرگرفتهشدهاست.
احمداسکندرینسبمدیرکلآموزشوپرورشاستانکرماندراین
جلسهاظهارداشت:براساستصمیمیکهدرستادملیکروناگرفته
شدمدارسازدیروزبرایرفعاشکالبازگشاییشدهاست.ویافزود:
براساسآماریکهامروزصبحتاپایانوقتبازبودنمدارسگرفته
شدهاستدرشهرستانهایکوچکحدود۲درصددانشآموزان
ابتداییوحدود۶درصددانشآموزانمقطعمتوسطهدرمدارس
حاضرشدند.مدیرکلآموزشوپرورشاستانکرمانبابیاناینکهدر
شهرستانهایبزرگومرکزاستانحدود۶درصددرمقطعابتداییو
حدود۱۰درصددرمقطعمتوسطهدرکالسدرسحاضرشدندگفت:
معموالدانشآموزانیکهنتوانستندازظرفیتفضایمجازیبرای
آموزشاستفادهکننددرکالسهایدرسحاضرشدند.دراینجلسه
محمدصادقبصیریمعاونسیاسی،امنیتیواجتماعیاستاندارکرمان
بابیاناینکهاصنافاستاندرمدتشیوعبیماریکرونادراستانپای
کاربودندوبهموقعتعطیلکردندگفت:ایناقداموهمراهیاصناف

استانجایقدردانیوتشکردارد.

تولید کیت تشخیص کرونا 
در استان کرمان

۱۰۰ میلیارد تومان برای 
نگهداری راه های جنوب 

استان هزینه شد
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وزیربهداشـت،درمـانوآموزشپزشـکیگفت:
ازاسـتانداردهایلـوازموتجهیـزاتحفاظتـی
بـرکرونـاکوتـاهنمیآییـموبـهجـز دربرا
ماسـکهایخانگیکـهمردمبـرایخـوددرسـتمیکنند،
همهیلـوازموتجهیـزاتموجـوددربازاراسـتاندارداسـتبه
گزارشفـردایکرمانبهنقلازایرناسراسـری،سـعیدنمکی
روزجمعـهدربـارهیتولیـدلـوازمحفاظـتدربرابـرکرونـا
اظهـارکـرد:»هرگـزاززمـانشـروعاپیدمـیکرونـاازهیـچ
اسـتانداردیکوتـاهنیامدیـموحتـیدراوجنیازمندیمـان،
اصـولاسـتاندارددرورودتجهیـزاتحفاظتـی،پزشـکیو
بهداشـتیبـهبـازاررعایـتشـدهونظارتهـایالزمانجـام
گرفتهاسـت.وزیربهداشـتگفت:»اکنـوننیزهمـکارانمن
دروزارتبهداشـتبرتولیدووارداتایناقـالمنظارتدارند
وفقـطاقـالمتائیـدشـدهازنظـرGMP)کیفیـتمطلوب(
واسـتاندارداجـازهورودبـهبـازاردارنـد،مگـردرمـواردی
کـهافـرادیخودشـاندرخانـهماسـکهایخانگیدرسـت
میکننـدکهدرمـوردآنهـماصولتهیـهیماسـکخانگی
قابـلشستوشـووقابـلاسـتفادهدررسـانههابـهمـردم

آمـوزشدادهشـدهاسـت«.

همه لوازم حفاظتی کرونا در بازار 
استاندارد است

بهداشت
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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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کمدی الهی
حتماتابهحالاسمکتابکمدیالهیدانتهراشنیدهاید.حتی
اگرتابهحالچشمتانبهجلدکتابهمنیفتادهباشد،کتابهای
ادبیاتدورهیدبیرستان،ازایناثربزرگادبیاتایتالیا،زیاد
صحبتکردهاند.اینکتابدرقرندوازدهممیالدینوشته
شدهاست.دانتهسعیکردهبااستفادهازعنصرتخیل،سفری
راکهانسان،پسازمرگبهسهعالمدوزخ،برزخوبهشتدارد،
شرحدهد.مجموعهیاینتوصیفاتکهنوشتنآنبیستسال
طولکشید،درسهجلدمتفاوتبهنامهایدوزخ،برزخوبهشت
بهچاپرسید.دانتهدراینکتاب،مظهرانساناستوویرژیل،
یکیازمهمترینشخصیتهایاینکتاب،راهنمایاودردوزخ
وبرزخاست.ویرژیل،حماسهسرایشهیررومیکهچندقرن
قبلازدانتهزندگیمیکرد،دراینکتاب،مظهرعقلودانایی
بهحسابمیآید.راهنماییدانتهدربهشت،برعهدهیبئاتریس
است.بئاتریس،معشوقهیدانتهاستکهدرسالهایجوانیاز
دنیارفتوتاهمیشهدرخاطراوماند؛تاجاییکهدانتهدراین
اثربزرگ،اورادربهشت،درکنارخوددیدهاست.بهعقیدهی
بسیاریازمنتقدان،بئاتریسدرکتابکمدیالهی،مظهرعشق
است:»اینبانویپاکسرشتباچنانلبخنددرخشانیشروعبه
سخنکردکهحتیمردیراکهدرآتشاست،بهسعادتابدی
نائلمیساخت.«،»درمقامبیانآنجمال،اینکبیشازهر
وقت،بهشکستخوداعترافدارم،وهیچشاعریدرسرودن
تراژدییاکمدیبهچنینتنگناییگرفتارنشدهاست!زیرا
یادآوریلبخندشیرینش،هوشوحواسمرامیرباید؛چونان
تأثیریکهخورشیدتابانبردیدگانضعیفوناتوانمیگذارد.«

فیلم ماهی سیاه کوچولو
مرگخیلیآسانمیتوانداالنبهسراغمنبیاید،امامنتامیتوانمزندگی

میکنم.نبایدبهپیشوازمرگبروم.

دیالوگ
جمعه سیاه سفید

بهکارگردانیسیناعودیدرسال۱۳۹۴ساختهشدهاست.اینفیلممحصول
کشورایرانودرژانرمستندوسیاسیتاریخیاست.

فیلم
گردو بازی

اینبازيبهصورتگروهيوپسرانهاستودرفضايبازانجامميشودهریکاز
بازیکنانبراساسقرارقبليدرحالیکهتعداديگردودردستدارند...

بازی های محلی

سفرچراکنم
چراسفرکنم؟

منکهميتوانمسرگردانباشمسالها
حواليخانهام

عکس:تیناساروي چالش نبود تعاونی دهیاری های 
قلعه گنج ادامه دارد

شرکتدهیاریهایبخشمرکزیقلعهگنجکهمیتوانستبافعالیتخوددرتوسعهروستاهای
محرومموثرباشد۲سالمتوقفشدهوماشینآالتآندرحالمستهلکشدناست.بهگزارش
خبرگزاریتسنیمازقلعهگنج،باراهاندازیشرکتتعاونیدهیاریهایبخشمرکزیشهرستان
قلعهگنجدرسالهایگذشتهاینشرکتتوانستدرحدود۵۰درصدفعالیتهایعمرانیانجام
شدهدرروستاهانقشقابلچشمگیروبهسزائیداشتهباشداماباتوقففعالیتهایعمرانی
شرکتدهیاریهارونقوشکوفائینیزدرسطحروستاهایشهرستانقلعهگنجنیزمتوقف
شدهاست.باتوجهبهوجودمحدودیتدراختصاصاعتباراتدولتیبرایتامینهزینههای
جاریدهیاریهادرجهتاجرایپروژههایعمرانیوخدماتیدرسطحروستاهایشهرستان
قلعهگنجدهیاراناینشهرستاندرجهترفعاینچالشبزرگهمانندسایردهیارانکشور
برایادارهامورروستاهاوپاسخگوییبهنیازشهروندانباتجمیعامکاناتوماشینآالتعمرانی
وخدماتیخودیکشرکتتعاونیتحتعنوانشرکتتعاونیدهیاریهاراهاندازیکردندتا
باافزایشتواناجراییخود،هزینههایمدیریتروستارانیزکاهشدهند.اینامرتالشینو
برایتعاملبیشتردهیاریهابایکدیگردرجهترفعموانعموجودوهمافزاییتواناجرایی
آنهابابهرهگیریازامکاناتدهیاریهادرسطحبخشویاشهرستانشدکهدرنهایتمنجربه
تاسیسشرکتتعاونیدهیاریشدوبراساسآمارموجوداینشرکتتعاونیتواناییپوشش
کلیهروستاهایبخشمرکزیراداشتامامتاسفانهباوجودعملکردبسیارخوباینشرکتدر
اوایلتاسیسدرحالحاضرحدوددوسالاستکهاینشرکتغیرفعالشدهاست.باتوجهبه
ظرفیتهایخوبروستاهایبخشمرکزیشهرستانقلعهگنجدرانجامفعالیتهایعمرانیو
نارضایتیدهیارانطیدوسالاخیرازاینشرکتپرحاشیهنیازاستمدیرعاملوهیئتمدیره
اینشرکتعملکردیمنظمداشتهوشفافسازیمالیاقدامکنندوبرایپیشرفتشرکت
تعاونیبرنامهریزیمناسبوعلمیداشتهباشند.شایدبرخیافرادگمانکنندباانحاللشرکت
تعاونیدهیاریهامشکالتشخصییامسائلبیننسلیحلمیشودامامشکلاینشرکتدر
عدممدیریتصحیحودخالتهاینابهجادرمدیریتآناستلذاجداازضرورتانتخابیک
شخصکاردانبرایانجامامورشرکت،مسئوالنوهیئتمدیرهشرکتبایدنفوذودخالتهای
نابهجارابهحداقلبرسانندتابتوانپویاییدوبارهشرکترابهدستآورد.بهگزارشتسنیمبا
توجهبهوجودتعدادزیادیماشینآالتسنگینازجملهلودر،گریدر،کامیون،تراکتورو...و
راهاندازیکارگاهبلوکزنیتوسطاینشرکتودارابودنسهامیباارزشبیشازدومیلیاردریال
کهبعضیازایناموالبهدلیلنبودمدیریتدرحفظبیتالمالدرحالاسقاطشدنمیباشند
نیازاستکهدستگاههاینظارتیدراینموضوعورودکنندواعضایهیئتمدیرهبایدبامدیریت
صحیحومقتدرانهماشینآالتمربوطهکهدرزیرآفتابرهاشدهاندراجمعآوریوازاسقاط
شدنایناموالجلوگیریکنند.یکیازاعضایاینشرکتدرگفتوگوباتسنیماظهارداشت:
شرکتدهیاریهایبخشمرکزیقلعهگنجدارایتعدادزیادیدستگاهسنگیناستکهفقط
تعدادکمینیازبهتعمیردارندودرصورتیکهمسئوالنعزمخودراجزمکننداینشرکتبا
کمترینهزینهدوبارهراهاندازیخواهدشد.ویبابیاناینکهتعدادیازدستگاههایاینشرکت
بدوناجازههیئتمدیرهوبدونهیچقراردادیازطرفهیئتمدیرهبهشهرداریقلعهگنج
امانتدادهشدهاستگفت:اعضایشرکتنیزایناعتراضخودرابهگوشمسئوالنرساندهاند
وبااینوجوددرصورتمستهلکشدندستگاههاهیچکسپاسخگونیستودراینمیانبا
توقفپروژههایعمرانیدهیاریهادرحقشهروندانروستاییهماجحافشدهاست.بهزاد
کامرانیبخشداربخشمرکزیشهرستانقلعهگنجوناظرعالیشرکتتعاونیدهیاریهای
بخشمرکزیدررابطهباورشکستگیاینشرکتاظهارداشت:یکماهبعدازانتصاببندهباغیر
فعالبودناینشرکتمواجهشدموبالفاصلهبابرگزاریجلسهباهیئتمدیره،مدیرعاملجدید
برایشرکتانتخابشد.بخشداربخشمرکزیشهرستانقلعهگنجبیانکرد:طییکسالاز
فعالیتاینشرکتطرحزیرسازیمعابروطرحهایهادیروستاییحدودنیمیازروستاهای
بخشمرکزیباقیمت۳۰تا۴۰درصدارزانترازسطحبازارانجامشدهاستکهبسیارارزشمند
است.ویدلیلورشکستگیشرکتتعاونیدهیاریهاراتغییراتهیئتمدیرهومدیرعاملو
همچنیندخالتهاینابهجادرمدیریتاینشرکتدانستوگفت:باگذشت۷سالازعمر
ماشینآالتشرکتدهیاریهاسهامداراننهتنهاهیچسودیبرایروستایشاندریافتنکردند
بلکهبامشاهدهسوءاستفادههاازاینشرکتوانجامفعالیتدریکسریروستاهاودهیاریهای
خاصباعثدلسردیسهامدارانشدهاستودرمرحلهاولهیئتمدیرهوبازرسانشرکتباید
توضیحاتوپاسخگوییالزمرابهسهامداراندررابطهباورشکستگیاینشرکتداشتهباشند.
کامرانیبااشارهبهاینکهباوجودکمبوداعتباراتدولتیفرمانداریهاوبخشداریهادرشهرستانی
محروممانندقلعهگنجشرکتهایدهیاریهاوشهرداریهامیتوانندجبرانکنندهفعالیتهای
عمرانیباشندافزود:متاسفانهدرمواردیاینشرکتهادستخوشبرخیدخالتهاشدهوبه
مدیریتوساختارآنهاضربهزدهاستکهدرادامهباعثدلسردیسهامدارانوهیاتمدیرهشده
تاجاییکهاعضایشرکتتعطیلیآنراترجیحمیدهند.بخشداربخشمرکزیشهرستان
قلعهگنجخاطرنشانکرد:برایادامهروندفعالیتشرکتدهیاریهابایدساختارفعلیشرکت
تغییرکندوهیئتمدیرهشرکتنیزوقتبیشتریگذاشتهوباانتخابمدیرعاملیتوانافعالیت

مجددشرکتراآغازکنند.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

ارگ انار
شهرستاناناردرشمالاستانکرمانقراردارد.
درمرکزاینشهرکهنیکارگتاریخیقرار
دارد.مساحتاینارگ۱۱هزارو۱۷۹متر

مربعاست.

حکاکی روی شیشه
حکاکیفیزیکیشیشهباالماسهیاتراش

شیشهیکیازقدیمیترینکارتزیینیروی
شیشهاست.

 قوتوی کرمان
اینفراوردهیغذاییسوغاتکرماناست،که
بهشکلپودراستودرلهجهیکرمانیبهآن

»قووتو«میگویندقدمتزیادیدارد.

جاذبه

صنایع

سوغات

تصویریازمعلموتنهادانشآموزیکهبهمدرسهرفتهاست.
jirofthalil ازصفحه

مالیاتخانههایخالیرواینجوریمیگیرن!
khabaronlineازصفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

شب شده ارابه ای از مرگ جوالن میدهد

بر  دل  ارواح خسته حس سوهان میدهد

یک پدال و پای امیدی که لمسش  میکند

در هوای لحظه ای که مزه ی نان میدهد

آرزویی ُگر گرفت و زجه میزد     مادری

در سکوت داغ آهن ناله ای   جان میدهد

آتشی آغشته  با سودای در  سر   سوخته

الشه آینده ای بیجان که تاوان  میدهد

یک تب سنگین بر جان  مزارستان شب

این غروب سرد رنُگ وبوی مهمان میدهد

شاعر : مهدی جاللی

ناِزت  ِگرونه  به  دل  کشیِدن  سخِته

َور  ساز   مرام   تو   چمیدن  سخته

ای  بس  که  بُلنده  کوه  تنهایِی  تو

بی پرده بُُگم به تو   رسیِدن  َسخته

شاعر : سعیده فیروزی

         در توییتر چه می گویند؟

کاهش8۰درصدیجابجاییمســافردرفرودگاه های
کشور

هشــدارپلیسدرموردســرقتاطالعــاتبانکیدر
سایتهایشرطبندی

راهپیماییروزقدستهراننمادینبرگزارمیشود.


