رییس جمهور:

عکس :ایرنا

در سراسر کشور نماز عید فطر
برگزار میشود

بعد از کرونا ،ضعیف
یا قویتر شویم؟
لزاده کرمانی
فرشید گ 
یادداشت مهمان

حلقه پیوند جوانان با
جامعهتولیدکنندگان

2

ســال چهــارم

شــماره پیاپــی 740

تنهایی جازموریان
با «صلواتیان» کمتر میشود

یکشــنبه  28اردیبهشــت 1399

قیمــت  500تومــان

افزایش آمار مبتالیان
به کرونا در استان
در  ۲۴ساعت گذشته  ۱۱مورد ابتال به کووید۱۹
در استان کرمان شناســایی شده است که بدین
ترتیب شــمار کل مبتالیان اســتان به ۱۱۴۰نفر رســید.موارد جدید به تفکیک حوزه
دانشگاههای علوم پزشکی استان:حوزه علوم پزشکی کرمان ۱۱ :نفر.از موارد جدید  ۹نفر
مرد و  ۲نفرشان زن هستند.بنا بر آخرین آمار در  ۲۴ساعت گذشته ،مورد فوتی جدیدی
ثبت نشده و تعداد جان باختگان در استان همان  ۶۳نفر است.
ادامه مطلب را در صفحه 2بخوانید

سروش صلواتیان :به مردم منطقه جازموریان توجه نشده  و مسووالن برای نشان دادن محرومیت منطقه کاهلی میکنند

3

مراسم روز قدس
در شهرستانهای سفید
استان برگزار میشود
معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری کرمان
گفت :مقرر شد در شهرستان هایی که وضعیت آنها
سفید اعالم شده و نماز جمعه در آنها برگزار می شود ،مراسم روز قدس هم بدون راهپیمایی
برگزار شود ،در همان محل نماز جمعه به صورت سخنرانی و قطعنامه اجرا شود.
ادامه مطلب را در صفحه3بخوانید

به گزارش روابط عمومی  شرکت گاز
استان کرمان مهندس فالح ضمن
اعالم این خبر گفت :با همت و تالش
تمامی کارکنان و متخصصان در سال
 1398شاهد پیشرفت بسیار عظیمی
در گازرسانی استان کرمان بوده ایم به
نحوی که در هر هفته  3روستا به شبکه
سراسری گاز متصل شده اند و همچنین
 3شهر بلوک ،نظام شهر و اندوهجرد نیز
در این سال از نعمت گاز طبیعی بهره
مند شدند.
مدیر عامل شرکت گاز استان کرمان

تعداد  10شهر ( ارزوئیه ،هنزا ،زهکلوت
 ،گنبکی ،ریگان (محمدآباد)،مردهک ،
دوساری  ،عنبرآباد ،فاریاب و شهداد ) به
همراه  148روستا در سال  1399که به
فرمایش رهبر معظم انقالب اسالمی
سال جهش تولید نامگذاری شده است،
از نعمت گاز طبیعی بهره مند  گردند.
مهندس منوچهر فالح ادامه داد ،با این
جهش بزرگ گازرسانی در سال جاری
خانوار تحت پوشش شهری از  94به 97
درصد و خانوار روستایی از  46به 52
درصد و در مجموع درصد خانوار تحت
پوشش استان از   75به  82درصد ارتقا
خواهد یافت.
ایشان در پایان بیان کرد استمرار
گازرسانی به مناطق محروم و جنوبی  
استان از اولویت  های اصلی  شرکت
گاز استان  می باشد امید می رود با گاز
دار شدن شهرهای جنوبی استان گامی
بلند در جهت آبادانی مناطق محروم
 ،روستاهای جنوبی استان و کمک به
صنایع تولیدی،صنعتی ،کشاورزی و
اشتغال این مناطق برداشته شود.

آگهی مزایده اجاره تاالر مریم
مرحله دوم

فعال گوشی نخرید

محمد مهدی غفوریان رئیس کمیته
تخصصی تلفن همراه کشور از افزایش
چهل الی پنجاه درصدی قیمت گوشی
در چهار ماه اخیر خبر داد.
محمد مهدی غفوریان در خصوص
وضعیت قیمتها در بازار تلفن همراه
گفت :این روزها قیمت همراه حالتی
بینابین دارد و به نوعی افزایش یا کاهش
چشمگیری نداشته است.

وزیـر بهداشـت ،درمـان و آمـوزش
پزشـکی در نامـه ای بـه وزیـر ورزش و
جوانان اعالم کرد :فعالیت باشـگاههای
ورزشـی انفـرادی و غیرگروهـی کـه
ارتباط فـردی زیادی نـدارد ،بـا رعایت
دسـتورالعمل بهداشـتی بـرای کلیـه
شـهر هـا مجـاز اسـت.
متن این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر سلطانی فر
وزیر محترم ورزش و جوانان

نوبت دوم

ریال) به حساب شماره  ۰۱۰۷۷۲۶۰۳۹۰۰۸نزد شعبات بانک ملی اسناد مزایده را ازامورقراردادها دریافت و قیمت پیشنهادی خود را اعالم
و درپاکت سربسته گذاشته و تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.
شرایط شرکت در مزایده:

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

 -۲متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده از روز یکشنبه  1399/2/28مهلت دارند اسناد مزایده را از امور قراردادها دریافت نمایند.

-۳متقاضیان می بایست پاکات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه  1399/3/10تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.

 -۵سپرده شرکت در مزایده نفرات دوم و سوم همانند نفر اول تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداری خواهد ماند و در صورتی که برندگان مزایده

 -۷هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد (.سایر شرایط در اسناد مزایده تعریف شده است)
 _۸متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

روابط عمومی شهرداری زرند

پیرو مصوبه بنـد  ۹هجدهمین جلسـه
سـتاد ملـی مدیریـت بیمـاری کرونـا
مـورخ  ۱۴/۰۲/۱۳۹۹فعالیـت باشـگاه
هـای ورزشـی انفـرادی و غیرگروهـی
کـه ارتبـاط فـردی زیـادی نـدارد بـا
رعایـت دسـتورالعمل بهداشـتی برای
کلیه شـهر ها مجاز مـی باشـد .الزم به
ذکر است که دسـتورالعمل مربوطه در
سایت معاونت بهداشت  ،مرکز سالمت
محیـط و کار در دسـترس عمـوم مـی

باشـد.
آغاز فعالیت ورزش های انفـرادی ( ۳۰
ورزش) در سراسـر کشور
در اطالعیـه شـماره  ۱۳سـتاد مقابله با
کرونـا در ورزش آمـده اسـت :تنیـس،
تنیـس روی میـز ،وزنـه بـرداری،
بدمینتـون ،قایقرانـی انفـرادی،
دوومیدانـی ،اسـکیت ،بولینـگ،
تیرانـدازی ،تیرانـدازی با کمان ،سـوار
کاری ،اتومبیلرانـی و موتورسـواری ،

نام
مناقصه گزار

دوچرخـه سـواری ،کوهنـوردی ،گلف،
جهت یابـی ،اسـکی ،پیـاده روی ،بازی
های فکـری ،طنـاب زنـی ،ورزش های
طبیعـی ،ماهیگیری ورزشـی ،فریزبی،
یـوگا ،ورزش تفریحـی مهـارت فردی،
ورزش آمادگـی جسـمانی فدراسـیون
ورزش هـای همگانـی ،غواصـی ،دارت،
پتانگ و شـطرنج رشـته های ورزشـی
هسـتند کـه فعالیت آنهـا مجاز اسـت.
تمام باشـگاه هـا موظف هسـتند پیش
از آغـاز فعالیـت ،در سـامانه سلامت
وزارت بهداشـت ثبـت نـام کننـد.
نوبت اول

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان
کرمان -بلوار شهید صدوقی -رو به روی سه راه فارابی -کد پستی  -7617899596شناسه ملی

نشانی

14000275775

مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی
شماره فراخوان

تضمین شرکت در مناقصه
مدت (روز)

موضوع
{ }1303016195احداث باند دوم محور

2099003501000010

مرکزی تهیه و ارائه نمایند و یا به صورت وجه نقد واریز به حساب شماره  ۳۱۰۰۰۰۶۸۵۰۰۰۲نزد بانک ملی شعبه شهرداری زرند واریز نمایند.

-۶شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

برگشتن به سرعت قبل در واردات
نیست ،البته عدم تخصیص ارز نیمایی
هم باعث ایجاد مشکالتی شده است.
رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه

کشور در ادامه افزود :به مردم توصیه
میشود تا حدود یک ماه آینده از خرید
تلفن همراه خودداری کنند و منتطر
بمانند تا بازار به ثبات برسد.

فراخوان مناقصـه

شهرداری زرند درنظردارد تاالرمریم واقع دربوستان شهدا را ازطریق مزایده عمومی به مدت  ۵سال به اجاره متقاضیان واجد شرایط اجاره

حاضر به خرید نشوند سپرده شرکت در مزایده به نفع شهرداری زرند ضبط خواهد شد.

غفوریان در خصوص نوسان قیمت
تلفن همراه گفت :از حدود سه یا چهار
ماه پیش شاهد افزایش قیمت  ۴۰تا ۵۰
درصدی بودیم ،اما این عدد در حال
حاضر در محدوده  ۱۰تا  ۱۵درصد است.
وی از تخصیص نیافتن ارز نیمایی به
واردات گوشی خبر داد و گفت :نسبت
به یک ماه گذشته افزایش ثبت سفارش
واردات داشتهایم ،اما این به معنی

آغاز کار باشگاههای ورزشی بهصورت انفرادی

دهد  ،لذا ازکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که متقاضی اجاره می باشند ،دعوت بعمل می آید ضمن واریزمبلغ  500/000ریال (پانصد هزار

-۴تاریخ بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخه 1399/3/11می باشد.

 ۱۰۲هزار تن پسته صادراتی ایران هم اکنون در انبارهای استان دپو
شده و صادرات این محصول استراتژیک غیرنفتی متوقف شده  است
و بدین ترتیب دور از انتظار نیست که بازارهای سنتی ایران در چین و هند نیز از دست برود.
استان کرمان هر سال بین یک تا  ۱.۷میلیارد دالر ارزآوری از فروش پسته داشته است.
صفحه 2را
بخوانید

رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه کشور:

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

ادامه داد،با توجه به سرانه وزارت نفت  
3338روستای این استان قابلیت
گازرسانی را دارا می باشند که از این
تعداد  1281روستا در حال حاضر گاز
دار  و  1583روستا در دست طراحی ،
 355روستا دردست اجرا و  119روستا
در مرحله انتخاب پیمانکار می باشد ،در
خصوص وضعیت گازرسانی به شهر ها
نیز ،تعداد  56شهر گاز دار  و  14شهر در
مرحله اجرا و یک شهر در مراحل نهایی
طراحی  می باشد .و امیدواریم  با برنامه
ریزی ها و اقدامات صورت پذیرفته ،

تجارت پسته در آستانه
ورشکستگی

عکس :ایسنا

نصرت اله علیرضایی در کارگروه اشتغال
شهرستان که با حضور شفیع آبادی معاون
اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان،
تیموری مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید
استان و متقاضیان تسهیالت شهرستان برگزار
شد در سخنانی بیان داشت :تولیدکنندکان و
سرمایه گذاران نقش کلیدی در پویایی فضای
اقتصادی و اجتماعی دارند و با فعال کردن
فضای کسب و کا ر و ایجاد فرصت های شغلی،
احساس امید و تعلق اجتماعی را در بین نسل
جوان تقویت می کنند.وی با تاکید بر تسریع و
تسهیل در فرایند اخذ تسهیالت توسط دستگاه
های متولی بویژه بانک ها و صندوق کارآفرینی
امید بیان داشت :از مدیران ادارات و متقاضیان
تسهیالت انتظار می رود اصل پیگیری را جدی
بگیرند و با ارائه مدارک الزم در موعد مقرر در
جهت  اجرا و تکمیل طرح های خود اقدام کنند.
گفتنی است در ابتدای این جلسه متقاضیان
تسهیالت در بخش های صنعت ،کشاورزی،
گردشگری ،ورزش و سالمت به معرفی طرح
و مشکالت پیش رو در فرایند اخذ تسهیالت
پرداختند و در ادامه معاون اداره تعاون،کار
و رفاه اجتماعی استان و مدیرعامل صندوق
کارآفرینی امید استان ،با ارائه پاسخ های الزم
به منظور تسریع و تسهیل در فرایند اجرای
طرح های اقتصادی قول مساعد دادند.

@kaghazevatan

عکس :یاسر خدیشی /کاغذ وطن

تغییرنگرشورفتارهادرجامعهبسیارزمانبر،تدریجیوبا
مقاومتهمراهاست.امابحرانهایمخرب،روندتغییرات
اساسیرابهطورقابلمالحظهایافزایشمیدهندبهاین
دلیل که توانایی تغییر «باورها» و «رفتارها» را دارند.
چند مثال گذشته را مرور کنیم:مثال :۱بعد از جنگ
جهانی دوم ،نگرش در مورد نیروی کار تغییر کرد و
زنان به دنیای کار وارد شدند.تا قبل از آن مشارکت
زنان ناچیز بود اما پیامدهای جنگ ،این “تغییر نگرش
و رفتار” را که به طور طبیعی نیازمند دهها سال تالش
و فعالیت اجتماعی و مدنی بود ،در عرض چند سال به
شدت سرعت بخشید.مثال :۲مرگ سیاه یا اپیدمی
طاعون که در قرن ۱۴میالدی اروپا را فراگرفت و حدود
۳۰میلیون کشته برجا گذاشت ،قدرت را از فئودالها و
مالکین بزرگ به مردم و نیروی کار سوق داد و اساسا
سرآغاز اروپای جدید شد.مثال :۳حمله تروریستی
۱۱سپتامبر۲۰۰۱به برجهای دوقلو در آمریکا ،موجب
تغییراتجدیدرسیستمایمنیپروازهاواستانداردهای
امنیتی در دنیا شد که این بحران اساسا آمادگی ذهنی
مردم و مسافرین برای پذیرش این سختگیریهای
جدید را هم فراهم کرد.مثال :۴بیماری سارس در
سال ،۲۰۰۳باعث تغییر رفتار خرید مردم ،تسریع روند
فروش آنالین و ظهور غولهای تجارت الکترونیکی
همچونعلیبابادرچینشد.سوالیکهاینروزهاهزاران
محقق و سیاستگذار را به خود مشغول کرده این است:
تغییرات اساسی پساکرونا چه خواهد بود؟برخالف
بحرانهای قبلی ،این سوال ،محدود به سطح محققین،
کارشناسان وسیاستگذاران نیست و این سوال همه
مردم و صاحبان کسبوکار است.همانند عالمگیری و
فراگیریکرونا،همهدرتغییراتبعدکروناسهیمهستند.
اما ابعاد تغییرات روشن نیست ولی علیالحساب درس
آنبرایمدیرانکسبوکارایناستکه:فعاالنهتغییرات
را رصد کنید،نظام جمعآوری و دسترسی به اطالعات
و دادهها را مستقر کنید،نیازهای جدیدی در حال
شکلگیریست ،آن را از جامعه و مشتریان استخراج
کنید،ضعفهای خود را بشناسید و از بیان و اعالم آن
نترسید.یعنینوآوریبازرابپذیرید،شرکتهایکوچک
در صنعت شما ،چابکتر و هوشیارترند ،آنها را به
مشارکت و همکاری دعوت کنید،و باور داشته باشید که
بهترین زمان رشد ،همین دوران رکود است.

ما را در تلگرام دنبال کنید

کرمان -بافت(قطعه  5الف) حدفاصل
روستای یاس چمن تا کیسکان به طول
8کیلومترشهرستان بافت

نوع

مبلغ (ریال)

برآورد
مبلغ (لاير)

فهرست بهای تجمیع

بر اساس آیین
1095

نامه تضمین

مبانی

8/500/000/000

285/110/219/119

معامالت دولتی

شده راه ،باند فرودگاه
و زیرسازی راه آهن
1399

محل

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir

مهلت

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت حداقل یک هفته

محل

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir

پیشنهاد ها

مهلت

از آخرین روز مهلت دریافت اسناد ،به مدت حداقل دو هفته

گشایش

محل

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir

زمان

طبق اسناد مناقصه

دریافت اسناد
تحویل

پیشنهاد ها

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

2
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پیامــک شــما را دربــاره این صفحه مــی خوانیم

ترس از کرونا موجب کاهش ذخائر خونی در استان کرمان شد

تداوم آموزش دانشآموزان
در تابستان

افزایشآمارمبتالیانبهکرونادراستان

آخرین آمار از مبتالیان کرونا در استان کرمان منتشر شد.در
 ۲۴ساعت گذشته  ۱۱مورد ابتال به کووید ۱۹در استان کرمان
شناسایی شده است که بدین ترتیب شمار کل مبتالیان استان به
۱۱۴۰نفر رسید.موارد جدید به تفکیک حوزه دانشگاههای علوم
پزشکی استان:حوزه علوم پزشکی کرمان ۱۱ :نفر.از موارد جدید
 ۹نفر مرد و  ۲نفرشان زن هستند.بنا بر آخرین آمار در  ۲۴ساعت
گذشته ،مورد فوتی جدیدی ثبت نشده و تعداد جان باختگان در
استان همان  ۶۳نفر است.تعداد افرادی که از ابتدای اپیدمی مورد
آزمایش قرار گرفته اند  ۹۴۳۰است و همچنین تاکنون  ۴۳۵نفر
در استان به صورت کامل درمان شده اند.

تجارت پسته در آستانه ورشکستگی
اظهارداشت :وضعیت پسته استان کرمان
بسیار نا مطلوب است و تولید کنندگان و
صادر کنندگان در وضعیت بحرانی قرار
گرفته اند.
وی افزود :برخی از ترمینا لهای ضبط پسته
در کرمان تعطیل شده و کارگران خود را
تعدیل کرده اند که در بهترین حالت از
حقوق بیمه استفاده میکنند.
کمالی پور ادامه داد :بسیاری از کارگران روز
مزد بیکار شده اند و کشاورزان هم در حالی
پسته روی دستشان مانده که با افت قیمت
در بازار داخلی و عدم کشش بازار در  مواجه
هستند .
کشاورزان پولی برای هزینه کشت
جدید ندارند
وی گفت :خطر آلوده شدن پستههای دپو
شده به آفت شب پره هندی و کاهش کیفیت
محصول از یک سو و از سوی دیگر هزینه
باالی انبار داری کشاورزان را تحت تأثیر قرار
داده است اما نگران کننده ترین مشکل نبود
نقدینگی در دست کشاورزان است.
وی بیان کرد :در سال  ۹۷تولید پسته در
کرمان به دلیل سرمازدگی گسترده ۹۰
درصد کاهش یافت به طوریکه تولید از ۱۴۰
هزار تن به یکباره به  ۱۰هزار تن رسید و
بازارهای خارجی را از دست دادیم در سال
گذشته کشاورزان انتظار داشتند بعد از ضرر
سال قبل کمبود نقدینگی هم جبران شود
که عم ً
ال با یک شوک جدی دیگر مواجه شده

گزارش
مهر

استان کرمان هر سال بین یک
کشاورزی تا  ۱.۷میلیارد دالر ارزآوری
پسته سالیانه در کشور را به
خود اختصاص داده است ،سال گذشته پس
از اینکه کشاورزان یک دوره افت تولید را طی
کردند نزدیک به  ۱۲۰هزار تن پسته تولید و
انتظار داشتند چشم انداز مطلوبی پیش رو
داشته باشند.
با توجه به اینکه  ۹۰درصد پسته استان
کرمان صادراتی ست کشاورزان نیز حجم
قابل توجهی از محصول را پس از برداشت
در مهرماه به انبارها منتقل کردند که در
راستای حفظ ارزش صادراتی و نر خهای
بین المللی به تدریج به بازار تزریق کنند اما
شیوع کرونا موجب شد حجم قابل توجهی از
پسته در انبارها باقی بماند.
همچنین  ۱۰درصد تولید که در بازار داخلی
نیز مصرف میشد به دلیل عدم تمایل مردم
برای خرید آجیل در ایام نوروز فروش نرفت.
آمار بی سابقه دپو شدن پسته در ایران
هم اکنون در اردیبهشت ماه سال  ۹۹حداقل
 ۷۵هزار تن محصول پسته استان کرمان در
انبارها باقی مانده و در معرض آفات مختلف
قرار گرفته است این رقم در کشور به بیش
از  ۱۲۰هزار تن میرسد که در د ههای اخیر
بی سابقه است.
از سوی دیگر به دلیل عدم فروش محصول و
کمبود شدید نقدینگی در بین کشاورزان به
خصوص کشاورزان خرد ،امکان آماده سازی
زمینهای کشاورزی برای کشت جدید نیز با
چالش جدی مواجه شده است.
عدم اختصاص ارز دولتی برای واردات سم و
کود نیز موجب شده قیمت این نهاد هها نیز
نسبت به سال گذشته با جهش قیمت قابل
توجه مواجه شود.
این در حالیست که پسته به عنوان یکی از
محصوالت ارزآور غیر نفتی در کشور طی
سالهای اخیر با چالشهای جدی از جمله
ممانعت از صادرات ،سرمازدگی و کاهش ۹۰
درصدی تولید ،نوسانات نرخ ارز و تحریمها
مواجه بوده است.
ابراهیم کمالی پور یکی از صادر کنندگان
پسته در استان کرمان در گفتگو با مهر

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 مـاده 3قانـون 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 از -835اصلی
مفـروز و مجـزی شـده از پالک یک فرعـی از  -835اصلی 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:
اصغرناروئی -رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج

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

برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختلاف 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 اطلاع عمـوم در دو نوبـت به فاصله  ۱۵روزآگهی 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  ۱۳کرمان شهرستان زرند
آقـای حسـین ایـزدی یزدان آبادی فرزند محمد بشـماره شناسـنامه  ۶۹۱صـادره از زرنـد در یک باب خانه
بـه مسـاحت  244/57مترمربـع از پلاک  ۷۶۳۷اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان پرسـتار شـمالی کوچه ۱۰
خریـداری از مالک رسـمی آقای سیدسـلیمان عمرانی.
آقـای رضـا ایـزدی یـزدان آبـادی فرزنـد محمد بشـماره شناسـنامه ۲۴۲صـادره از زرنـد در یک بـاب خانه
بـه مسـاحت  253/60مترمربـع از پلاک  ۷۶۳۷اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان پرسـتار شـمالی کوچـه ۱۰
خریـداری از مالک رسـمی آقـای سیدسـلیمان عمرانی.
م الف ۱۸
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 ۹۸۰۱۶۳۲

در شب های قدر نذر خون دارند و همه ساله در این شب
های عزیز پایگاه های ما باز است.وی تاکید کرد :در ماه
رمضان در فصول سرد با کاهش مراجعه به پایگاه های
انتقال خون مواجه هستیم ،ضمن توجه به این موضوع
با اهدای خون خود نجات بخش فردی دیگر باشیم .در
اینایامکههمهباکرونادرگیرهستندوهمچنینآغازماه

رمضان ،اهدا خون به شدت کاهش یافته است و ذخایر
خونی به مراتب کاهش یافته به طوریکه برای بیماران
تاالسمیمشکلجدیبه وجود آمدهاست.
طبقآماراستانکرمانجمعت ۸درصدبیمارانتاالسمی
کل کشور را به خود اختصاص داده است و این موضوع
اهمیتاهدایخونراشفافترمیکند.

بدینوسـیله بـه آقـای معیـن الدیـن رسـتمی پوردولـت آبـاد  ،فرزنـد غالمعبـاس بـه شـماره
ملـی  ۳۰۲۰۱۸۹۰۰۴و یاسـمن رسـتمی پـور دولـت آبـاد  ،فرزنـد غالمعبـاس بـه شـماره ملـی
 ۲۹۸۰۷۸۲۲۴۶بدهـکار پرونـده کالسـه فـوق کـه برابـر گـزارش مامـور ابلاغ ،ابلاغ 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  18/19آئیـن نامه
اجرائـی مفـاد اسـناد رسـمی بشـما ابلاغ مـی گـردد از تاریـخ انتشـار این آگهـی که تاریـخ ابلاغ 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 180

در بخش کشاورزی به ویژه پسته گفت:
بسته شدن مرزها عم ً
ال کار صادرات پسته
و واردات نهاد ههای تولید را با یک چالش
جدی مواجه کرده است.حسین رضایی
افزود :دولت باید برای حمایت از کشاورزان
و رفع مشکالت صادراتی چاره اندیشی کند
در غیر این صورت بخش قابل توجهی از بازار
بین المللی به خصوص در هند و چین و برخی
از کشورهای اروپایی از دست میرود و به
سادگی دست رقبای ما خواهد افتاد.
وی گفت :قیمت پسته در بازار داخلی نسبت

عدم اختصاص ارز دولتی برای واردات سم و کود نیز موجب شــده قیمت این نهادهها 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
چالشهای جدی از جمله ممانعت از صادرات ،سرمازدگی و کاهش  ۹۰درصدی تولید ،نوسانات نرخ ارز و
تحریمها 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.

اند.این تولید و صادر کننده پسته گفت:
کشاورز در سال جاری حتی پول خرید سم
ندارد و امکان دارد با طغیان آفت پسیل
پسته مواجه شویم.
دبیرکل انجمن پسته ایران نیز در گفتگو
با مهر ضمن ابراز نگرانی از وضعیت موجود

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی
موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیف
وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای
شـماره- 139860319062000786هیـات 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  17صـادره از گلبـاف در یـک بـاب خانـه بـه
مسـاحت 1123/41مترمربـع پلاک  -238اصلـی 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 اطلاع 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  -68تاریخ
انتشـار نوبـت اول-99/02/13:تاریـخ انتشـارنوبـت دوم 99/02/28 :
محمد مقصودی  -رئیس ثبت اسناد و امالک

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

عکس :مهر

آموزش و معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش گفت:
پرورش «شورای هر مدرسه دربار هی زمان حضور
دانشآموزان در مدارس ،ارزیابی محتوای آموزشی و
همچنینچگونگیبرگزاریامتحاناتتصمیمگیریمیکند.مدارس
باید حداقل یک هفته دایر شوند و ارزیابیهای الزم صورت گیرد تا
بتوان دربارهی تعطیلی مدارس ابتدایی نظر داد»رضوان حکیمزداه
اظهار کرد« :قرار است شورای هر مدرسه با حضور نمایندگان اولیا و
مدیران دربارهی نحوهی حضور و چگونگی برگزاری امتحانات و زمان
پایان سال تحصیلی تصمیمگیری کند».حکیمزاده خاطرنشان کرد:
«در دستورالعمل بازگشایی مدارس که هفتهی گذشته به مدارس
ابالغ شد ،تاکید شده است که آموزش پایه اول اهمیت بسیاری دارد،
چراکه آنها باید حروف و خواندن را به خوبی بیاموزند و اگر در این
زمینه ضعف داشتند ،تالش معلمان باید در زمان بازگشایی بیشتر از
پیش شود»وی اضافه کرد« :همچنین قرار است که فرمی به معلمان
داده شود تا بر اساس آن هر آموزگاری ارزیابی دقیقی از یادگیری
دانشآموزان ارائه دهد .همچنین از مدیران مدارس خواسته شده تا
افرادی که به هر دلیلی امکان دسترسی به آموزش مجازی و شبکهی
شاد را ندارند ،شناسایی شوند و برای آنها برنامههای جبرانی
آموزشی در نظر گیرند.معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش،
درخصوص برگزاری امتحانات پایان ترم دانشآموزان ابتدایی در
برخی مدارس تا نیمهی اردیبهشت اظهار کرد« :مدارس باید با
برنامهی آموزش و پرورش منطبق باشند اما در دستورالعمل آموزش
و پرورش به مدارس عنوان شده است که برای پایان سال تحصیلی
مدارس باید شواهد دقیقی از یادگیری کامل دانشآموزان ارائه
کنند».حکیمزاده افزود« :برگزاری آزمون به ویژه در مقطع ابتدایی
وسیلهای برای یادگیری بیشتر دانشآموز است و هدف از برگزاری
آزمون یادگیری است؛ از این رو ،اکنون شورای مدرسه باید دربارهی
زمان برگزاری آن تصمیمگیری کند.وی گفت« :هر مدرسه باید تابع
تقویم رسمی آموزش و پرورش باشد و برنامههای خود را منطبق بر
برنامههای آموزش و پرورش بنا کند.معاون آموزش ابتدایی آموزش
و پرورش دربارهی ادامه آموزش دانشآموزان در تابستان بیان کرد:
«برای پرکردن اوقات فراغت ،رفع خالءهای آموزشی و تداوم و تکمیل
آموزش و یادگیری مصمم هستیم که آموزش در شبکهی شاد ادامه
یابد»وی با بیان اینکه فعال بودن آموزش در تابستان هم برای معلمان
و هم دانشآموزان بهتر است ،افزود« :بر این اساس آموزشهای
تلویزیونی و برنامههای مهارتآموزی و کار و فناوری دانشآموزان
ابتدایی و همچنین مهارت آداب زندگی در قالب شعر و قصه برای این
دانشآموزان ادامه دارد».

مهدهای کودک غیردولتی
از تسهیالت حمایتی کرونا
بهرهمند میشوند
عکس :ایرنا

ایرنا-بهگفتهمدیرکلانتقالخوناستان
انتقال
کرمان ترس از ویروس کرونا و ایام ماه
خون
مبارک مضان موجب کم شدن استقبال
اهداکنندگانخونوکاهشذخائرخونیدرایناستانکه
هشتدرصدبیمارانتاالسمیکشوررادرخودجایداده
 ،شده است .روح اهلل میرزائی روز شنبه در گفت و گو با
خبرنگارایرناضمناستمدادطلبیدنازمردمبرایاهدای
خون اظهار داشت :در مراکز و پایگاههای خون گیری این
سازمان در سراسر استان تمهیدات الزم بهداشتی انجام
گرفته و شهروندان برای حضور در این مکانها هیچگونه
نگرانینداشتهباشند.ویبااشارهبهاینکهکرمانیکشهر
پر مصرف خون و فرآورده های خونی است ،گفت:
همانگونه که برای افراد آب مایع حیات  می باشد برای
فردی که تاالسمی دارد ،خون ،حکم مایع حیات را دارد و

زندگی را دارد و باید به طور منظم خون به آنها برسد.
میرزایی افزود :حوادث نیز یکی دیگر از مواردی است که
مصرف خون را در استان کرمان باال برده است.
این مسئول با اشاره به اینکه استان کرمان جزو معدود
استان هایی در زمینه پیوند سلول های بنیادی است،
تاکید کرد :بیماری هایی همانند سرطان خون نیاز به
پیوند سلول بنیادی دارد و این مورد نیز مصرف خون و
فرآورده های خونی را افزایش می دهد.
وی با بیان اینکه پوشش پهناورترین استان کشور الزمه
تعدد مراکز درمانی است ،خاطرنشان کرد :پراکندگی و
تعدد مراکز درمانی در استان باعث شده است که ما در
کرمان  ۵پایگاه در شهرستان های کرمان ،رفسنجان،
سیرجان ،جیرفت و بم داشته باشیم تا در صورت نیاز
سریعا به دیگر شهرستان ها ارسال شود.به گفته وی،

عالوه بر وجود تاالسمی ها  ،تعداد باالی عمل های
ن و زایمان و نوزادان این استان را به
جراحی ،بیماران زنا 
یکی از استان های پر مصرف خون و فرآورده های خونی
تبدیل کرده است.مدیرکل سازمان انتقال خون با اشاره
به وضعیت کرونا ،اذعان کرد :با اعالم قرنطینه و پرهیز از
تجمعطبیعتااهدایخونباکاهشچشمگریمواجهشد
کهالبتهدرروزهایاخیرباکمکاصحابرسانهودستگاه
ها از بروز بحران در این زمینه جلوگیری شد و باز روندی
رامشاهدهکردیماماباکمبودذخایرخونی  دراستانروبرو
هستیم.وی با بیان اینکه هر ساله در ماه مبارک رمضان
پایگاههایانتقالخونبازهستندگفت:همشهریانعزیز
می توانند از ساعت ۷:۳۰بامداد تا ۱۳:۳۰ظهر و از۱۶:۰۰
تا ۲۲:۰۰بعدازافطاربهاینپایگاههامراجعهکنند.بهگفته
مدیرکل سازمان انتقال خون ،برخی از مراجعه کنندگان

خبر

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده 3قانـون 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
بالمعـارض متقاضـی خانـم فخـری زارعـی منوجـان فرزندرضـا
بشـماره شناسـنامه 2875صـادره از منوجـان دریـک بـاب خانـه
بـه مسـاحت 456مترمربـع پالک51فرعی از -835اصلـی مفروز و
مجـزی شـده از پلاک یک فرعـی از  -835اصلی قطعـه پنج واقع
در منوجـان خریـداری ازمالـک رسـمی آقـای فقیـر محمـد زارعـی
محرزگردیـده اسـت.لذا به منظوراطلاع 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:
اصغرناروئی -رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی

اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع

مـاده 3قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی
واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی (آگهـی تحدیـدی) برابـررای

شـماره- 139860319012002379هیـات 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  36صادره از سـیرجان در ششدانگ

یـک بـاب خانـه به مسـاحت 109/62متر مربع پلاک 333اصلـی واقع در

بخش  36کرمان به ادرس سـیرجان انتهای خیابان ولیعصرخیابان شـهید

پاریـزی کوچـه دوم خریـداری از مالک رسـمی آقای حسـین ابوالقاسـمی
محرزگردیـده اسـت.لذا به منظور اطلاع 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 کهنوج

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی
موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13آئین نامـه قانـون تعیین تکلیف
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقدسـند رسـمی برابـررای
شـماره139860319002004396هیات موضـوع قانـون تعییـن
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کهنـوج تصرفـات مالکانه
بالمعـارض متقاضـی اقـای محمـد موحـدی پورفرزندعبـاس
بشـماره شناسـنامه 4198صـادره از منوجـان دریک قطعـه باغ به
مسـاحت 10367مترمربـع پالک4096فرعـی از -920اصلی مفروز و
مجـزی شـده از پلاک  -920اصلـی قطعـه پنـج واقـع در منوجـان
حمیـد ابـاد خریـداری ازمالـک رسـمی آقـای عبـاس دور اندیـش
محرزگردیـده اسـت.لذا به منظوراطلاع 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
نوبـت دوم 99/03/11:
اصغرناروئی -رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج

به سا لهای قبل هم کاهش چشمگیر پیدا
کرده است بطوریکه حتی در صورت فروش
در بازار داخلی حتی هزینهها هم جبران
نمیشود.
دولت به کشاورزان کمک کند
وی ادامه داد :تحریمها ،کرونا ،مشکالت
اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهرعنبرآباد

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی
و سـاختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی
برابـررای شـماره99/2/09-1398603191000103هیات اول موضـوع
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
غلام بشـماره شناسـنامه 1619صـادره ازعنبرآبـاد درششـدانگ یـک
بـاب خانـه بـه مسـاحت 248متر مربـع پلاک  -فرعـی از -50اصلی
مفـروز و مجـزی شـده از پلاک  -50اصلـی 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 گلباف

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و
سـاختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیف
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای
شـماره- 139860319062000759هیـات 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  235صادره
از گلبـاف در ششـدانگ دکاکیـن مشـتمل بـر طبقـه فوقانـی به مسـاحت
727/95مترمربـع پلاک  1فرعـی از  -1293اصلـی مفروز و مجزی شـده
از پالکهـای -1293-1292-1289اصلـی 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

ارزی و تورم در نهاد ههای تولید به شدت
روی صنعت پسته تأثیر منفی گذاشته است.
وی خواستار کمک دولت به کشاورزان و
ارائه تسهیالتی برای جبران کمبود نقدینگی
و ضرر هنگفت آنها شد و بیان کرد :دولت
میتواند برای باز شدن مرزها و امکان
صادرات پسته تأثیر قابل توجهی داشته
باشد.استاندار کرمان در گفتگو با خبرنگار
مهر با توجه به شیوع کرونا و خسار تهای
ناشی از بسته شدن مرزها گفت :صادرات
محصوالت پسته استان کرمان در سال جاری
با چالش جدی مواجه شده است.
محمد جواد فدایی ادامه داد :این مشکل در
مورد اکثر محصوالت صادرات محور در بخش
کشاورزی روی داده و عمدتاً به بسته شدن
مرزهای کشور مربوط میشود که امیدواریم
این مشکل به زودی حل شود.
وی با اشاره به رایزنیهایی صورت گرفته؛
ابراز امیدواری کرد که برای حمایت از
کشاورزان ضمن رفع مشکالت ترانزیتی
در مرزها تسهیالت الزم نیز در اختیار
بخشهایی که به دلیل کرونا آسیب دیده
اند نیز قرار گیرد.
جلسات و وعد ههای مسئوالن در حالی ادامه
دارد که در صورت رایزنی با چین به عنوان
عمده ترین مشتری پسته ایران میتوان
امکان صادرات پسته به بازار چین را فراهم
کرد.
اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهرعنبرآباد

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی
و سـاختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی
برابررای شـماره98/12/06-139860319091002337هیات 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 از -49اصلـی مفروز و
مجـزی شـده از پلاک  -49اصلی قطعه یک واقـع دربخش45کرمان
خریـداری از مالـک رسـمی خانم فرخنـده امیری محرزگردیده اسـت.
لـذا بـه منظـور اطلاع 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 ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

اگهـی موضـوع مـاده  ۳و مـاده  ۱۳آئیـن نامـه قانـون
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد
سـند رسـمی برابـر رای شـماره  ۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۰۹۷۱هیات دوم
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان
هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبـت ملک
زرنـد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای روح الـه
محمـدی هنجروئـی فرزنـد یدالـه بـه شـماره شناسـنامه  ۶در یک
بـاب خانـه بـه مسـاحت  ۳۲۱مترمربـع مفـروز و مجـزی شـده از
پلاک  ۱۳۲۰فرعـی از  ۲۴۳۱اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان خلیلی
کوچـه  ۳۲خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محمـد جعفـرزاده
محـرز گردیـده اسـت .لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو
نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روز 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 ۲۲
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

مهدهای کودک غیردولتی در زمرهی مشاغل آسیبدیده از کرونا
قرار گرفتهاند و بنا به اعالم رئیس سازمان بهزیستی کشور ،صاحبان
این مراکز میتوانند تقاضای دریافت تسهیالت  ۱۲تا  ۱۶میلیون
تومانی را برای هر یک از پرسنلی که اشتغال آنها را حفظ کردند
به سازمان بهزیســتی بدهند.به گزارش ایســنا سراسری ،وحید
قبادیدانا ،روز جمعه  ۲۶اردیبهشــتماه ،در اینباره توضیح داد:
«مهدهای کودک برای قطع زنجیره انتقال کرونا از اسفندماه تعطیل
هستند و براساس رایزنیهای انجام شده با مجموعه وزارت تعاون
کار و رفاه اجتماعی و کارگروه بررسی مشاغل آسیبدیده از کرونا،
بنا شد تا مهدهای کودک غیردولتی هم به عنوان کسبوکارهای
واجد شرایط تشخیص داده شوند”.وی با بیان اینکه مهدهای کودک
هم در گروه مراکز و مجتمعهای فرهنگی و آموزشی قرار گرفتند،
اظهار کرد« :بر این اســاس این مراکز میتوانند تقاضای دریافت
تســهیالت  ۱۲تا  ۱۶میلیون تومانی را برای هر یک از پرســنلی
که اشــتغال آنها را حفظ کردند به مراجع ذیصــاح ارائه کنند.
رئیس سازمان بهزیستی کشــور افزود« :براساس اعالم معاونت
اقتصادی رئیسجمهور این افراد از امتیاز تنفس سه ماهه پرداخت
اقساط بانکی هم بهرهمند میشــوند و این متقاضیان میتوانند
درخواستشان را به سازمان بهزیستی ارائه کنند و در صورت تایید
این سازمان ،موارد به بانک مرکزی اعالم میشوند”.قبادیدانا در
خصوص پرسنل مهدهای کودکی که نتوانستند شغلشان را حفظ
کنند نیز گفت :این افراد میتوانند از مزایای قانون بیمه بیکاری به
دلیل کرونا با لحاظ شرایط الزم پس از ثبتنام در سامانه مربوطه
بهرهمند شوند .با مذاکراتی که توسط سازمان بهزیستی با معاونت
روابط کار وزارت تعاون صورت گرفته این امر برایشــان تسهیل
خواهد شــد”.و”ی در ادامه با اشــاره به اینکه در پویش همدلی
مومنانه بیش از  ۱۳۰۰مالک مهدهای استیجاری غیردولتی اجاره
بهای خود را مورد بخشــودگی قرار دادند ،اظهار کرد :همچنین
سازمان بهزیســتی اجاره بهای تمام امالکی که در موضوع ماده
 ۲۸قانون بخشی از مقررارت مالی دولت به صورت استیجاری در
اختیار مهدهای کودک یا سایر مجموعههای تحت پوشش ماده ۲۸
قرار داده بود را برای ماههای اسفند ،فروردین و اردیبهشت مورد
بخشودگی کامل قرار داده است .با توجه به این شرایط تمام تالش
ما بر این بوده که مهدهای کودک تحت نظارت سازمان بهزیستی
کمترین ضرر را از تعطیلی اجباری کرونا داشته باشند.

در سراسر کشور نماز عید فطر
برگزار میشود
رئیسجمهور گفت :روز قدس در ۲۱۸شهرستانی که وضعیت سفید
دارند در محل نماز جمعه برگزار میشود و در تهران نیز این مراسم
به صورت حرکت تبلیغی به وســلیهی خودروها انجام میشود.به
گزارش ایسنا سراسری ،حجتاالسالم والملسمین حسن روحانی
در جلسهی دیروز ستاد مقابله با کرونا ،اظهار کرد« :روز قدس امسال
در  ۲۱۸شهرستانی که وضعیت آنها سفید است و نماز جمعه در آن
برقرار است میتواند برگزار شود ،البته با مراعات همهی پروتکلهای
بهداشــتی؛ البته این مراســم نه به صورت راهپیمایی بلکه صورت
اجتماع در نماز جمعه برگزار میشود.وی ادامه داد« :برای شهر تهران
دستورالعمل ویژهای در نظر گرفته شده ،تهران شرایط قرمز دارد؛ اما
خیلی سخت است به عنوان پایتخت در آن خبری نباشد و بر طبق
تصمیمگیری مراسم روز قدس به سپاه سپرده شده و از یک مبدا تا
انتها حرکتی به وسلیه خودرو که در واقع حرکت تبلیغی است انجام
میشودو اجتماعمردمی نداریم.رئیسجمهور در موردآخرین تصمیم
برای برگزاری نماز عید فطر هم گفت« :بنا شد در سراسر کشور نماز
عید فطر برگزار شود اما نه در مصالها و اماکنی که اجتماعی بزرگ مثل
سالهای گذشته انجام میشد ،بلکه هر مسجدی میتواند را رعایت
دستورالعملهای بهداشتی نماز را برگزار کنند مردم در منازل خود
هم میتوانند نماز را بخوانند.روحانی در خصوص روند بازگشــایی
حرمهای متبرکه گفت« :بنا شد صحنهای اماکن مقدس بعد از ماه
مبارک رمضان در چارچوب دستورالعملهای تعیین شده بازگشایی
شوند ،ولی همچنان رواقها و حرمها بسته خواهند ماند .بنا شد فعال
سه ساعت صبح و سه ساعت بعدازظهر درهای صحن باز شود تا مردم
با حضور در صحنها به اعمال زیارتی خود پرداخته ،ولی این توقف
نباید بیش از حد باشد؛ البته این آغاز کار است و هر چه به جلوتر برویم
شرایط بهبود پیدا خواهد کرد.

افزایش  ۵۰درصدی حقوق

پرستاران از امسال

معـاون پرسـتاری وزیـر بهداشـت ،درمـان و آمـوزش پزشـکی از
افزایـش  ۵۰درصـدی حقـوق پرسـتاران و  ۳۵درصـدی حقـوق
پرسـتاران شـرکتی از امسـال خبر داد.مریـم حضرتـی در جریان
سـفر یـک روزه خـود بـه اسـتان یـزد گفـت :در دوران کرونـا
چهـار هـزار و  ۵۰۰پرسـتار در بیمارسـتانهای کشـور مشـغول
خدمـت رسـانی بـه جامعـه هـدف بودنـد.او اظهـار کـرد :طبـق
هماهنگـی انجام شـده مجـوز اسـتخدام سـه هـزار پرسـتار و دو
هزار و  ۲۸۴پرسـتار قـراردادی نیز گرفته شـده کـه منتظر تامین
اعتبار از سـوی سـازمان برنامـه و بودجه هسـتیم.وی با اشـاره به
افزایش حقـوق کارکنان نظام سلامت ،افـزود :حقوق پرسـتاران
 ۵۰درصـد و پرسـتاران شـرکتی نیـز  ۳۰تـا  ۳۵درصـد افزایـش
یافتـه اسـت.معاون پرسـتاری وزارت بهداشـت بـا بیـان اینکـه
تعرفهگذاری خدمات پرسـتاری قانونی  ۱۴سـاله بـوده و این مهم
نیز بـه تصویب رسـیده ولـی اجرایی نشـده اسـت ،گفت :بـا ورود
رئیس قـوه قضائیـه بـه ایـن موضـوع و تعیین مـدت چهـار ماهه
برای بازرسـی و بررسـی موضوع ،منتظر تعیین تکلیـف این قانون
هسـتیم.حضرتی تصریح کرد :اواخر سـال  ۹۶کارگـروه تخصصی
اصلاح نظـام پرداخـت بـه منظـور بررسـی مسـایل و مشـکالت
نظام پرداخت پرسـتاران بـا طرح قاصـدک در معاونت پرسـتاری
تشکیل شده اسـت.این مسـئول در ادامه با بیان این که مهمترین
تصمیـم کارگـروه تخصصی اصلاح نظـام پرداخت ،اصالح شـیوه
پرداخت کارانه و اضافـهکار کارکنان غیر پزشـک بـود  ،بیان کرد:
این مهم برای اجـرا به دانشـگاهها و دانشـکدههای علوم پزشـکی
ابلاغ و براسـاس آن از ابتـدای اسـفندماه  ۹۸پرداخـت اضافه کار
و کارانـه جداگانه محاسـبه و پرداخت میشـود.معاون پرسـتاری
وزارت بهداشـت در پایان خاطرنشـان کـرد :برای پرسـتاران فوق
العـادهای ویـژه در نظـر گرفته شـده که پـس از تصویب در سـتاد
ملـی مقابلـه بـا کرونـا بـه دانشـگا ههای علـوم پزشـکی ابلاغ
میشـود.

کاغذ جنوب
خبر

تولید کیت تشخیص کرونا
در استان کرمان

همه لوازم حفاظتی کرونا در بازار
استاندارد است

وزیر بهداشـت ،درمـان و آموزش پزشـکی گفت:
بهداشت از اسـتانداردهای لـوازم و تجهیـزات حفاظتـی
در برابـر کرونـا کوتـاه نمیآییـم و بـه جـز
ماسـکهای خانگی کـه مردم بـرای خـود درسـت میکنند،
همهی لـوازم و تجهیـزات موجـود در بازار اسـتاندارد اسـتبه
گزارش فـردای کرمان به نقل از ایرنا سراسـری ،سـعید نمکی
روز جمعـه دربـارهی تولیـد لـوازم حفاظـت در برابـر کرونـا
اظهـار کـرد« :هرگـز از زمـان شـروع اپیدمـی کرونـا از هیـچ
اسـتانداردی کوتـاه نیامدیـم و حتـی در اوج نیازمندیمـان،
اصـول اسـتاندارد در ورود تجهیـزات حفاظتـی ،پزشـکی و
بهداشـتی بـه بـازار رعایـت شـده و نظارتهـای الزم انجـام
گرفته اسـت.وزیر بهداشـت گفت« :اکنـون نیز همـکاران من
در وزارت بهداشـت بر تولید و واردات این اقلام نظارت دارند
و فقـط اقلام تائیـد شـده از نظـر ( GMPکیفیـت مطلوب)
و اسـتاندارد اجـازه ورود بـه بـازار دارنـد ،مگـر در مـواردی
کـه افـرادی خودشـان در خانـه ماسـکهای خانگی درسـت
میکننـد که در مـورد آن هـم اصول تهیـهی ماسـک خانگی
قابـل شستوشـو و قابـل اسـتفاده در رسـانهها بـه مـردم
آمـوزش داده شـده اسـت».

تنهایی جازموریان با «صلواتیان» کمتر میشود
نجمه سعیدی

دبیر تحریریه

سروش صلواتیان یک فعال اجتماعی است
مصاحبه که مدتی است به یاری جازموریان و
مردمانش شتافته ،مردی که دردهای اهالی
جازموریان را دید و نتوانست بی تفاوت از کنار آن بگذرد،
او با راهاندازی هشتگ «جازموریان تنها نیست»  ،دوباره
نور امید را در دل اهالی جاز زنده کرد ،مردی از جنس
حضور و عمل ،با او به گفتگوی دوستانهای نشستیم ،او
خیلی بیشتر از آن چیزی که تعریف کرد به جازموریان
تنها ،مهربانی کرده است ،در ادامه بخشی از حرفهای
صمیمی صلواتیان را می خوانید .مردی که دغدغه ی
کمکرسانی دارد.
چه طور جازموریان برای فعالیتهای خیرخواهانه
انتخاب شد؟
  قبل از هر چیزی بگویم ،فعالیتهای من در حاشیه
جازموریان اتفاق می افتد و جامعه هدفم مردم حاشیه  
تاالب جازموریان هستند ،یعنی همه ی کسانی که در
سیستان و بلوچستان در حاشیه جازموریان هستند و
هم کسانی که در کرمان در حاشیه تاالب هستند که  
شهرستان های رودبار و قلعه گنج هم جزو آنها است  .
ماجرا  حدود  2سال و نیم پیش و از آنجا شروع شد که من
به خاطر کمک  رسانی در زلزله کرمانشاه به آن منطقه رفته
بودم  و بعد از برگشت با برادرم در مورد عدم مدیریت دولت
در کمک رسانی به کرمانشاه حرف می زدم که برادرم
پیشنهاد داد که «اگر این همه دغدغه کمک داری به سمت
جازموریان هم برو ».برادرم  یک شاگرد داشت که اهل آن
منطقه بود و یک سری اطالعات در مورد شرایط منطقه
به برادرم داده بود .این طور شد که برای من هم تعریف
کرد و من هم آمدم که ببینم چه خبر است ،در حقیقت
آن موقع برای کار خیر بزرگی نیامدم و قصدم ماندن نبود
وحتی آن موقع قصد مهاجرت از ایران  را داشتم .با کمک
هایی که از دوستان خودم جمع کرده بودم به سمت تاالب
رفتم ،همان موقع با مشورت دوستان هشتگ جازموریان
تنها نیست را درست کردم،تصمیم گرفتم تالش کنم که
این مردم دیده شوند   .با یکی از دوستانم به سمت قلعه
گنج حرکت کردیم و شب در یک روستایی ماندیم،فردا به
منطقه ای وسط بیابان های تاالب جازموریان  در  نزدیک
منطقه سوالن ،رفتیم .همه چیز برای من عجیب بود  .یک
ساعتی در دل جازموریان در مسیرصعب العبوری رفتیم
تا  به جایی رسیدیم که فقط  4کپر بود.وقتی ماشین من
نزدیک کپرها رسید همه اهالی فرار کردند ،آدم هایی  که  
در آن کپر ها زندگی می کردند آدم های عجیب و از لحاظ
اجتماعی گنگی بودند .عدد بلد نبودند ،سن هایشان را
نمی دانستند ،روزهای هفته را نمی دانستند یا اینکه ماه  
یا چه سالی است .حتی اسم های خودشان را هم درست
نمی دانستند .من چند روزی آن جا بودم و فهمیدم اهالی
این کپر ها شناسنامه ندارند  ،ذهنم درگیر بود که چکار می
توانم برای آن ها کنم .قبل از اینکه بیایم فکر می کردم ،
حرف هایی که شاگرد برادرم زده است دروغ است تا خودم
محرومیت منطقه را دیدم و ای کاش دروغ بود و فعالیت
من برای جازموریان از آن جا شروع شد.
اولین اقدام شما برای اهالی منطقه چه بود؟
بعد از اینکه یک تعدادی پوشاک و خوراکی بین آن ها

تقسیم کردیم ،ابتدا من یک سری فیلم گرفتم و در فضای
مجازی منتشر کردم  که برای بقیه سوال پیش آمد که
کجا است و چه طور می توانند کمک کنند ،در جمع اهالی
همین کپر هایی که روز اول دیدم ،یک دختربیماری بود به
نام سامیه که به من  گفتند از روزی که برادرش که حدود
یک سال داشت به دنیا آمده نخوابیده است .دلیل این
نخوابیدن هم دردی بود که این بچه داشت ،همه استخوان
های بدنش  به غیر از انگشتان و صورتش کج و شکسته
بودند  ،این دختر یک نرمی استخوان شدیدی داشته  که
با  مشکالت تغذیه ای همراه می شود و از کودکی با هر
تماسی استخوان هایش می شکست .فرم بدن این دختر
کال تغییر کرده بود.من سامیه و سه نفر دیگر را که یک بچه  
دیگر که چند روز از دندان درد چیزی نخورده بود و دو زن
که یکی باردار بود و نمی دانست چند ماهه حامله است
به  بیمارستان 12فروردین کهنوج آوردم.آن موقع دکتر
ساالری رییس بیمارستان بود که به ما کمک زیادی کرد،
پزشکان سه بیمار دیگر را ویزیت کردند و من هر سه را
به غیر از سامیه برگرداندم اما  سامیه باید در بیمارستان
بستری می شد زیرا داخل  بدن سامیه سیزده برابر یک
انسان معمولی عفونت  وجود داشت چون آنها دستشویی
نداشتند،این بچه به دلیل درد هم نتوانسته بود مثل بقیه
دستشویی برود و مدام خودش را کثیف کرده و عفونتها
مختلفی داشت  ،به گفته پزشکان   13000واحد عفونی
در بدنش بود یعنی چندین برابر یک انسان معمولی.
سامیه در بیمارستان  بستری بود یک خانم پزشکی از
تهران گفت :من هزینه های درمان این بچه را می دهم
او را به تهران بیاورید  و این شد که سامیه به عنوان اولین
بیمار از جازموریان به تهران منتقل شد  و چون شناسنامه
نداشت با هزار مکافات  با مادرش و با هواپیما او را به تهران
بردیم  .بعد برای رضایت عمل مجبور شدیم پدر سامیه را
هم که شناسنامه نداشت  به تهران بیاوریم  ،سامیه هفت
بار عمل شد و هزینه عمل هایش حدود  50میلیون شد.
تاکنون  72بیمار برای درمان و عمل به تهران آوردیم  .پدر
سامیه اعتیاد داشت  و این موضوع مشکل بزرگ دیگری
از منطقه را  به من نشان داد و کمک برای ترک اعتیاد هم
جز هدف هایم ش .و این طور شد که به جازموریان تنها
نیست داستان اعتیاد و تالش برای حل این مشکل  هم
اضافه شد  .بعد از آن تصمیم گرفتم  که با بزرگان همان
کپر نشینان صحبت کنم و آن ها را راضی کنم که زن
و بچه هایشان را به روستا بیاورند در ابتدا رضایت نمی
دادند اما باالخره راضی شدند اما به شرط اینکه شرایط
زندگی در روستا را داشته باشند ،من تعهد دادم این کار
می کنم یک خانه خرابه در روستا بود که تعمیر کردیم
و برای زندگی با وسایل مورد نیاز آماده اش کردیم و آنها
روستا نشین شدند و بعد ازآن من پیگیر شناسنامه
هایشان شدم و تا کنون توانستم   25شناسنامه  برای
مردمی که در آن منطقه بی شناسنامه بودند ،بگیرم .برای
همه بچه های خانواده هایی که روز اول دیدم ،شناسنامه
گرفتم .اولین کسی را هم  برای  ترک اعتیاد بردم ،دو
سال  پیش و  پدر سامیه بود بعد از آن   35نفر دیگر را
هم برای  ترک اعتیاد به کمپ برده ام  .در دو سال اخیر
حدود یک سال من در قلعه گنج بودم و عالوه بر پخش
مواد غذایی و بسته های حمایتی 6 ،خانه هم ساخته که
بعد از تجهیز تحویل دادیم  .یکی  از ساخت و سازهای
مهمی که  موفق به انجامش شده ام ،ساخت سرویس

فرمانده قــرارگاه پلیس راه جنــوب کرمــان از واژگونی یک
خودروی ســواری پژو  ۴۰۵در مسیر روســتای رمون جیرفت
خبر داد و گفت :در این حادثه  ۲نفر فوت و  ۲نفر مجروح شدند.
سرهنگ علی رضایی روز شــنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا
افزود :این حادثه شــب گذشــته در  ۲۰کیلومتری شهرستان
جیرفت در یک محور روســتایی رخ داد.وی با بیان اینکه بالفاصلــه بعد از اطالع از حادثه
یک تیم از قرارگاه به محل اعزام شد ،تصریح کرد :علت این حادثه ناتوانی راننده در کنترل
وسیله نقلیه گزارش شده اســت.فرمانده قرارگاه پلیس راه جنوب کرمان اظهار داشت :با
واژگونی این خودرو  ۲نفر در دم جان خود را از دســت دادند و  ۲نفــر دیگر برای مداوا به
بیمارســتان امام خمینی (ره) جیرفت اعزام شــدند.وی گفت :رانندگان با رعایت قوانین
رانندگی از بروز چنین حوادث دلخراشی جلوگیری کنند.

برای اینکه  با مفهوم جمع آوری  زباله آشنا شوند.تخته
وایت برد هم انگیزه ای برای معلمها است .یک  تریلر هم
خریداری شده است که قرار است  تریلر  را تجهیز کنیم
که اولین یونیت دندان پزشکی سیار خصوصی ایران باشد
که هر هفته به کمک پزشکان داوطلب سرویس دندان
پزشکی ارائه شود  .
آیا هیچ وقت برای جمع آوری کمک های مردمی به
مشکل قانونی برخورد کرده اید؟
برای من هیچ وقت مشکلی برای برداشت کمک های
جمع آوری شده پیش نیامد .شاید به خاطر این بود  که
من چند بار تلویزیون رفتم یا اینکه فعالیت ها شفاف
بود.فقط یک مرتبه پیش از  نوروز ،99من برای سیل
سیستان و بلوچستان یک حساب جدید باز کردم که
آن حساب بسته شد اما من توانستم مشکل را حل کنم.
البته همیشه کمکها نقدی نبوده است گاهی اقالمی یا
مشارکتی بودند.
آیا هیچ ارگان دولتی در کمک رسانی ،یاریتان
کرده است؟
من یک ریال از هیچ نهاد یا ارگان و دولتی نگرفته ام ،در
منطقه جازموریان هیچ همکاری دولتی  با کسایی که  
فعالیتشان موازی دولت  نیست ،انجام نمی شود  .مسووالن
منطقه در مورد بیان مشکالت منطقه کاهلی می کنند و
آن ها را اعالم نمی کنند،من تا  وقتی موبایلم زنگ نزدند به
سمتش نمی روم ماجرای این شهر هم همین است ،من
باید اعالم کنم  که شهر من چه مشکالتی دارد  تا نگویم
کسی برای کمک نمی آید.
به نظر شما بزرگترین مشکل منطقه جازموریان چیست؟
بزرگترین مشکل این منطقه  این است که اهالی اش دیده
نشده اند ،شاید نخواستند ،دیده شوند ،آموزش  کم است
و اهالی از نظر آگاهی پایین هستند و حقشان را نمی دانند
و  این نا آگاهی باعث می شود که حقشان را طلب نکنند.
همه این ها به دلیل سو مدیریت است .من جنسم با جنس
خیلی از مسووالن فرق دارد به همین دلیل بسیاری از
مسووالن منطقه رابطه خوبی با من ندارند.

کرمان ،دهمین استانحادثهخیزکشور

عکس :ایرنا

واژگونی خودرو در جیرفت  ۲کشته
برجا گذاشت

 ۱۰۰میلیاردتومانبرای
نگهداریراههایجنوب
استانهزینهشد

اظهار داشت :درباره فعالیت رســتوران ها قرار شد
پس از ماه مبارک رمضان سرو غذا در محل رستوران
با رعایت پروتکل ها انجام شود و درباره گیم نت ها و
بازی های رایانه ای و نیز آموزشگاه های تخصصی،
قرار شد کارگروهی این موضوع را بررسی و اگر امکان
بازگشایی باشد ستاد آن را تأیید می کند.

مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان کرمان
گفت :این استان ،دهمین استان حادثه خیر
کشور در بالیای طبیعی و غیر طبیعی است.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه
خبرنگاران جوان از کرمان ،رضا فالح ،مدیر
عامل جمعیت هالل احمر استان کرمان امروز
در نشست هم اندیشی با با اصحاب رسانه با
اشاره به اهداف تشکیل جمعیت هالل احمر
اشاره کرد و گفت :این نهاد مردمی برای امداد
رسانی باید کامال بی غرضانه و بی طرفانه
عمل کند و نباید به هیچ حزبی وابسته باشد.
او با بیان اینکه حفظ کرامت انسانی و تامین
آرامش مردم بسیار حایز اهمیت است ،افزود:
اساس بنیاد هالل احمر مردمی و جلب اعتماد
مردم نسبت به این نهاد در اولویت کاری ما
است.فالح عنوان کرد :اصحاب رسانه با خبر
ساز کردن اقدامات این نهاد به این سازمان
کمک رسانی کنند تا هرچه بهتر از شایعاتی
که پس از هر حادثه رخ می دهد ،جلوگیری

فراکسیون نمایندگان جنوب با هدف محرومیتزدایی
ازمنطقهتشکیلشد
منتخب مردم کرمان در مجلس یازدهم با اعالم موجودیت
فراکسیون نمایندگان جنوب کشور ،گفت :هدف از تشکیل
این فراکسیون محرومیتزدایی از این مناطق با همدلی ،وفاق و
همراهی دولتمردان است«.محمد مهدی زاهدی» درباره تشکیل
فراکسیوننمایندگانجنوبکشورروزشنبهبهخبرنگارسیاسی
ایرنا گفت :نمایندگان منتخب استانهای جنوبی کشور -متشکل از  ۸استان با  ۸۳نماینده -با
توجه به محرومیتهایی که در جنوب کشور وجود دارد تصمیم گرفتند که با همدلی و وفاق
و همراهی دولتمردان برای محرومیت زدایی از این مناطق تالش کنند.منتخب مردم کرمان
در مجلس یازدهم افزود :امیدواریم بتوانیم با برنامهریزی برای رفع محرومیت در این استانها
تالش کنیم .توافق های کلی میان نمایندگان منتخب استانهای جنوبی کشور صورت گرفته،
اما هنوز کارگروههای آن مشخص نشده است و در آینده انجام خواهد شد.

شود.او با اشاره به جمعیت  ۴۰۰نفری هالل
احمر استان کرمان ،گفت :محوریت جمعیت
هالل احمر ،داوطلب محور است و می توان با
صراحت گفت ،سرمایه جمعیت هالل احمر،
امدادگران و داوطلبان هستند که در تالشیم،
این تعداد حفظ و افزوده شود.مدیر عامل
جمعیت هالل احمر استان کرمان در این
نشست با اشاره به حادثه خیز بودن استان
کرمان ،بیان کرد :کرمان جز دهمین استان
حادثه خیز کشور ،اعم از بالیای طبیعی و
غیر طبیعی است.او افزود :با توجه به وقوع
 ۸۰درصد حوادث در این استان ،آموزش
همگانی در خصوص چگونگی زندگی با
حادثه باید فرهنگ سازی شود تا مردم
در هنگام هر رخدادی با آگاهی کامل و
حفظ آرامش خود ،آن حادثه را پشت سر
بگذارند .فالح با اشاره به اینکه پارسال ۲۰
هزار دانش آموز در زمینه حمل مصدوم،
پناهگیری و ...آموزش دیده اند ،گفت:

عکس :باشگاه خبرنگاران

لذا قرار شد به صورت جداگانه مساجد در محالت و
نقاط مختلف شهر هر کجا آمادگی دارند با رعایت
پروتکل بهداشــتی نماز عید فطر را برگزار کنند.
بصیری ادامه داد :درباره کالس های دانشــگاهی
هم تصمیم شد دانشگاه های غیرپزشکی که کالس
های نظری را به صورت مجــازی برگزار می کنند
در خصوص کالس های عملی با مســئولیت خود
مدیریت دانشــگاه ها برگزار و امتحانات را در وقت
مقرر بدهند؛ کالس های پزشــکی هم که به دلیل
موضوع کرونا کالس ها برقرار اســت.وی با اشاره به
اینکه کنکور سراسری در استان همزمان با کشور
برگزار می شود؛ افزود :فعالیت اماکن ورزشی بر همان
تصمیم قبلی باقی است و تأکید شده باشگاه هایی که
ورزش های انفرادی اجرا می کنند ،می توانند فعالیت
کنند اما درباره ورزش های جمعی تابع مقررات ملی
است که بعدا ً اعالم می شود و اینکه لیگ های برتر
و دســته یک در چه زمانی باید تمرین های خود را
آغاز کنند ،سازمان ورزش و جوانان باید اعالم کند.
معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری کرمان

بهداشتی است  ،تا کنون با کمک های مردمی   120  ،
سرویس بهداشتی ساخته شده است و نزدیک 50،60
دیگر در دست اقدام است و  این ساخت و ساز همچنان
ادامه دارد و اسم این ساخت و سازها ر ا هم هشتگ «می
سازیم برای پاکی» گذاشتم  .ساخت مدرسه یکی دیگر
از اهداف من بود ،تا کنون  2مدرسه هم ساختیم یک
مدرسه هم در منطقه قلعه گنج در مرحله پایانی است ،از
هفته دیگر  4مدرسه دیگر هم در سیستان و بلوچستان
شروع می شود .برنامه داریم در 2ماه این مدارس را  تمام
کنیم و یک کتابخانه نیز روستای شاه مرید کهنوج
ساختیم  که در خرداد ماه افتتاح می شود و نزدیک به  
 15هزار جلد  کتاب هم برایشان جمع کردیم.عید نوروز
 2سال پیش  500بسته غذایی در منطقه توزیع کردیم،
 2000بسته عیدی کودکانه که شامل یک دست لباس
 ،یک جفت کفش و یک بسته لوازم بهداشتی در منطقه
توزیع کردیم.در مهر  98هم  13هزار  بسته لوازم تحریر
در منطقه توزیع شد .یک مدرسه کانکسی هم در باالی
کوه  تاالب جازموریان ساختیم .قرار است  500کالس
درس را  تجهیز کنم.
منظور از تجهیز مدارس چیست؟
من قرار است  500کالس را با تخته وایت بورد ،نقشه
ایران ،نقشه جهان ،پوستر مشاغل ،ماژیک ،ساعت و یک
بخاری  برقی تجهیز کنم.هر کدام از این اقالم هم دلیلی
دارد ،پوستر مشاغل  به این دلیل است که دانش آموزان
با مشاغل آشنا شوند در هر روستایی که به بچه ای می
گفتم می خواهد چکاره شوند ،می گفت معلم ،چون هیچ
شغل دیگری را نمی شناختند.در نقشه های ایران هم که
سفارش دادیم ،تاالب جازموریان  وجود دارد زیرا در نقشه
های فعلی ایران  ،تاالب جازموریان را  حذف کرده اند .نقشه
جهان هم برای این است که بدانند دنیا چقدر بزرگ است.
بخاری  را هم برای سوختن  آن مدرسه در زاهدان به کالس
میدهیم.باتوجهبهاینکهبرایبسیاریازبچههایمنطقه
ساعت مفهومی ندارد ،ساعت هم برای این است که  تعداد
زیادی از بچه ها مفهوم ساعت نمی دانند.سطل آشغال هم

محوریت ستاد بحران در خط مقدم پوشش
حوادث ،جمعیت هالل احمر است و از
اصحاب رسانه درخواست می شود با اطالع
رسانی به موقع ،اعتماد عمومی مردم را
جلب و به رفع استرس روحی و روانی آن
ها کمک کنند.

آغاز عملیات تعویض لوله اصلی
خط انتقال آب کهنوج
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سروش صلواتیان :به مردم منطقه جازموریان توجه نشده و مسووالن برای نشان دادن محرومیت منطقه کاهلی میکنند

مراسم روز قدس در شهرستانهای سفید استان برگزار میشود
معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری کرمان
با اعالم مصوبات جدید ستاداستانی مدیریت کرونا
گفت :مقرر شد در شهرستان هایی که وضعیت آنها
سفید اعالم شده و نماز جمعه در آنها برگزار می شود،
مراسم روز قدس هم بدون راهپیمایی برگزار شود.به
گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان  ،محمدصادق
بصیری ،بعداز ظهر شنبه( 27اردیبهشت) در جمع
خبرنگاران گفت :بخشی از مصوبات ستاد استانی
پیشــگیری و مقابله با کرونا هماهنگ با مصوبات
امروز ستاد ملی بود.معاون سیاسی امنیتی اجتماعی
استانداری کرمان درباره برگزاری مراسم روز قدس
که جمعه همین هفته است؛ اظهار داشت :مقرر شد
در شهرستان هایی که وضعیت آنها سفید اعالم شده
و نماز جمعه در آنها برگزار می شود ،مراسم روز قدس
هم بدون راهپیمایی و در همان محل نماز جمعه به
صورت ســخنرانی و قطعنامه اجرا شود.وی درباره
برگزاری نماز عید فطر هم اعالم کرد :در کل استان
نماز برگزار می شود اما نه به صورت اجتماع یکجا و
متمرکز زیرا باعث تجمع و تزاحم جمعیت می شود

پیامــک شــما را دربــاره این صفحه مــی خوانیم

عکس :ایرنا

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان اینکه کیت تشخیصی کرونا
در استان کرمان ساخته شده گفت :به دنبال تجاریسازی کیت ساخته
شده در کرمان و صادرات آن هستیم.به گزارش خبرگزاری تسنیم
از کرمان ،حمیدرضا رشیدینژاد در جلسه ستاد استانی مدیریت
کرونا که با حضور محمدجواد فدائی استاندار کرمان در سالن پیامبر
اعظم(ص) استانداری کرمان برگزار شد با بیان اینکه کیت تشخیصی
تست کرونا در استان کرمان ساخته شده است اظهار داشت :این کیت
در مرحله آزمایشی قرار دارد.وی با عنوان اینکه تاکنون تعداد محدودی
از این کیت ساخته شده و در حال دریافت تایید کیت ساخته شده
هستیم گفت :به دنبال تجاریسازی کیت ساخته شده در کرمان و
صادرات آن هستیم.رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با ابراز اینکه
استان کرمان از نظر تعداد بهبودیافتگان بیماری کرونا جزو استانهای
خوب کشور است افزود :آمار بهبودیافتگان ما از تعداد بیماران بستری
شده در استان داده میشود.وی با اشاره به اینکه بسیاری از بیماران
مراجعهکننده بهصورت سرپایی بودند که قرنطینه خانگی برای
آنها در نظر گرفته میشود ادامه داد :تعداد این بیماران سرپایی در
استان تاکنون  590نفر است.رشیدینژاد با بیان اینکه تاکنون تست
کرونای هزار و  126نفر از بیماران استان مثبت شده و تحت مداوا قرار
گرفتند گفت 590 :نفر مثبت سرپایی بودند و این افراد در بیمارستان
بستری نشدند و قرنطینه خانگی برای آنها در نظر گرفته شده است.
احمد اسکندرینسب مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان در این
جلسه اظهار داشت :بر اساس تصمیمی که در ستاد ملی کرونا گرفته
شد مدارس از دیروز برای رفع اشکال بازگشایی شده است.وی افزود:
بر اساس آماری که امروز صبح تا پایان وقت بازبودن مدارس گرفته
شده است در شهرستانهای کوچک حدود  2درصد دانشآموزان
ابتدایی و حدود  6درصد دانشآموزان مقطع متوسطه در مدارس
حاضر شدند.مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان اینکه در
شهرستانهای بزرگ و مرکز استان حدود  6درصد در مقطع ابتدایی و
حدود 10درصد در مقطع متوسطه در کالس درس حاضر شدند گفت:
معموال دانشآموزانی که نتوانستند از ظرفیت فضای مجازی برای
آموزش استفاده کنند در کالسهای درس حاضر شدند.در این جلسه
محمدصادقبصیریمعاونسیاسی،امنیتیواجتماعیاستاندارکرمان
با بیان اینکه اصناف استان در مدت شیوع بیماری کرونا در استان پای
کار بودند و بهموقع تعطیل کردند گفت :این اقدام و همراهی اصناف
استان جای قدردانی و تشکر دارد.
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مدیر امور آبفای شهرستان کهنوج گفت :عملیات اجرایی
تعویض لوله خط انتقال آب شهرستان کهنوج در محل پل
سمیه آغازشد.به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه
خبرنگاران جوان از کرمان ،حامد یوسف زاده مدیر امور آبفار
کهنوج گفت :پروژه تعویض لوله ۶۰۰میلی متری پل سمیه
کهنوج آغاز شد.او افزود :با توجه به اینکه پروژه تعویض لوله  ۶۰۰میلی متر خط انتقال
پل سمیه چندین سال در دستور کار قرار داشت که خوشبختانه طلسم اجرای این پروژه
بعد سالها شکسته شد .یوسف زاده بیان داشت :پروژه فوق با توجه به باال بودن سطح آب
در رودخانه ،ریزشی بودن خاک محل گودبرداری ،نزدیک بودن به کنارگذر اصلی شهر و
همچنین اتصال لولههای متعدد و آبدار به خط جدید  ۶۰۰میلی متر یکی از بزرگترین و
سخترین پروژه اجراشده در اداره آب و فاضالب خواهد بود.

معـاون راهـداری جنـوب اسـتان کرمـان
گفـت :سـال گذشـته در جنـوب اسـتان
کرمـان حـدود  ۱۰۰میلیـارد تومـان برای
نگهـداری را ههـا هزینـه شـد.مجتبی
محمـودی در گفتگـو بـا خبرنـگار مهـر
بـا اشـاره بـه وجـود حـدود هـزار و ۲۰۰
کیلومتـر راه آسـفالته در جنـوب اسـتان
کرمـان اظهـار کـرد :در برخـی محورهای
روسـتایی بـه ویـژه مسـیرهای منتهـی به
راههای اصلی دسـت اندازهایـی در جادهها
احـداث میشـود.وی هـدف از ایـن اقـدام
را کاهـش سـرعت خودروهـا اعالم کـرد و
گفت :این سـرعت گیرهـا مانـع از برخورد
خودروهـا در هنـگام ورود بـه مسـیرهای
اصلی میشـود.محمودی با اشـاره به اینکه
این دسـت اندازها بـه گونهای تعبیه شـده
اسـت که باعث آسـیب به خودروها نشـود،
افـزود :راننـدگان در طـول مسـیر از طریق
تابلوهایـی ،از وجـود ایـن دسـت اندازههـا
مطلـع میشـوند و میتواننـد سـرعت
خـودرو را بـر ایـن اسـاس تنظیـم کننـد.
معـاون راهـداری جنـوب اسـتان کرمـان
گفت :اینکـه گفته میشـود تعداد دسـت
اندازهـا در راههـای روسـتایی زیـاد اسـت
درسـت نیسـت؛ سـرعت گیرها بر اسـاس
اصول ایمنـی و ترافیک طراحـی و احداث
میشـود.وی با اشـاره به اینکه وجـود چاله
و مشکالت آسـفالت راههای جنوب استان
کرمان را انکار نمیکنیم ،افـزود :در صورت
مشـاهده هـر گونـه مشـکل در راههـای
اسـتان توسـط گشـتهای راهداری اقدام
به لکه گیـری و اصالح میشـود .همچنین
مـردم میتوانند مشـکالت راههای جنوب
اسـتان کرمـان را از طریـق سـامانه ۱۴۱
گـزارش دهند.معـاون راهـداری جنـوب
اسـتان کرمـان گفـت :سـال گذشـته در
جنوب اسـتان کرمان حدود  ۱۰۰میلیارد
تومان برای نگهداری راهها هزینه شـد.وی
بـا اشـاره بـه هزنیههـای بـاالی احـداث
راهها گفت :مـا با محدودیت اعتبـار مواجه
هسـتیم.

ارائهفرمهای
سالمتکادر
مدارسالزامیاست
مدیـرکل آمـوزش و پـرورش کرمـان
گفـت :ارائـه فرمهـای خـود اظهـاری
سلامت بـرای معلمـان ،مدیـران و
نیروهـای خدماتـی مـدارس الزامـی
اسـت.به گـزارش خبرنگار مهـر ،احمد
اسـکندری پیـش از ظهـر شـنبه در
بازدیـد از مـدارس شـهر کرمـان بـا
اشـاره به اینکـه مطابق با مصوبه سـتاد
ملـی کرونـا بازگشـایی مـدارس فقـط
برای رفع اشـکال و به صورت اختیاری
اسـت ،افزود :در ایـن روزها هیـچ گونه
تدریسـی توسـط معلمـان صـورت
نمیگیـرد.وی اظهـار داشـت :دانـش
آموزانی کـه آمـوزش خـود را از طریق
تلویزیون و شـبکه شـاد فـرا میگیرند،
نیازی بـه حضـور در مـدارس ندارند و
در صورت نیـاز صرفاً برای رفع اشـکال
بـه مـدارس مراجعـه کنند.مدیـرکل
آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان بـا
بیـان ایـن مطلـب کـه بـه هیـچ وجـه
اجتمـاع دانـش آمـوزان را در مـدارس
نخواهیم داشـت ،عنوان کرد :با نظارت
دانشـگاه علوم پزشـکی تمامی مدارس
قبـل از بازگشـایی مـدارس ضدعفونی
شـده انـد ،اظهـار کـرد :در اسـفند ماه
سـال گذشـته مبلغ  ۳۶میلیـارد ریال
تحـت عنـوان سـرانه بهداشـتی بـه
حسـاب بانکـی مـدارس بـرای مقابلـه
بـا کرونـا واریـز شـد.وی بـا اشـاره بـه
اینکه فرمهـای خود اظهاری سلامت
بـرای معلمـان ،مدیـران و نیروهـای
خدماتـی مـدارس الزامـی اسـت و
افـرادی کـه دارای بیمـاری زمینـهای
هماننـد بیماریهـای قلبـی ،دیابـت و
غیره هسـتند ،میتواننـد در محل کار
حضـور پیـدا نکنند.اسـکندی بـا بیان
ایـن مطلـب کـه از  ۱۷خـرداد تـا ۱۷
تیرمـاه امتحـان نهایـی پایـه دوازدهم
دانش آمـوزان بـا رعایـت پروتکلهای
بهداشـتی به صـورت حضـوری برگزار
میشـود ،افـزود :در پایـه نهـم نیـز
آزمـون بـه صـورت حضـوری برگـزار
میشـود چرا کـه در ایـن پایـه هدایت
تحصیلـی و انتخـاب رشـته مدنظـر
اسـت امـا در سـایر مقاطـع تصمیـم
گیـری بر عهده شـورای مدارس اسـت
کـه ارزیابـی بـه شـکل انجام شـود.

دیالوگ

فیلم ماهی سیاه کوچولو

یکشــنبه 28

اردیبهشــت

1399

اين بازي به صورت گروهي وپسرانه است ودر فضاي باز انجام مي شود هريك از
بازيكنان بر اساس قرار قبلي در حاليكه تعدادي گردو در دست دارند...

به کارگردانی سینا عودی در سال  1394ساخته شده است .این فیلم محصول
کشور ایران و در ژانر مستند و سیاسی تاریخی است.
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چالش نبود تعاونی دهیاریهای
قلعهگنج ادامه دارد

عکس :تسنیم

شرکت دهیاریهای بخش مرکزی قلعهگنج که میتوانست با فعالیت خود در توسعه روستاهای
محروم موثر باشد 2سال متوقف شده و ماشینآالت آن در حال مستهلک شدن است.به گزارش
خبرگزاری تسنیم از قلعهگنج ،با راهاندازی شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی شهرستان
قلعهگنج در سالهای گذشته این شرکت توانست در حدود 50درصد فعالیتهای عمرانی انجام
شده در روستاها نقش قابل چشمگیر و بهسزائی داشته باشد اما با توقف فعالیتهای عمرانی
شرکت دهیاریها رونق و شکوفائی نیز در سطح روستاهای شهرستان قلعه گنج نیز متوقف
شده است.با توجه به وجود محدودیت در اختصاص اعتبارات دولتی برای تامین هزینههای
جاری دهیاریها در جهت اجرای پروژههای عمرانی و خدماتی در سطح روستاهای شهرستان
قلعه گنج دهیاران این شهرستان در جهت رفع این چالش بزرگ همانند سایر دهیاران کشور
برای اداره امور روستاها و پاسخگویی به نیاز شهروندان با تجمیع امکانات و ماشینآالت عمرانی
و خدماتی خود یک شرکت تعاونی تحت عنوان شرکت تعاونی دهیاریها راهاندازی کردند تا
با افزایش توان اجرایی خود ،هزینههای مدیریت روستا را نیز کاهش دهند.این امر تالشی نو
برای تعامل بیشتر دهیاریها با یکدیگر در جهت رفع موانع موجود و همافزایی توان اجرایی
ن شد که در نهایت منجر به
آنها با بهرهگیری از امکانات دهیاریها در سطح بخش و یا شهرستا 
ی توانایی پوشش
ی شد و بر اساس آمار موجود این شرکت تعاون 
تاسیس شرکت تعاونی دهیار 
کلیه روستاهای بخش مرکزی را داشت اما متاسفانه با وجود عملکرد بسیار خوب این شرکت در
اوایل تاسیس در حال حاضر حدود دوسال است که این شرکت غیر فعال شده است.با توجه به
ظرفیتهای خوب روستاهای بخش مرکزی شهرستان قلعهگنج در انجام فعالیتهای عمرانی و
نارضایتی دهیاران طی دوسال اخیر از این شرکت پرحاشیه نیاز است مدیرعامل و هیئت مدیره
ت شرکت
این شرکت عملکردی منظم داشته و شفافسازی مالی اقدام کنند و برای پیشرف 
تعاونی برنامهریزی مناسب و علمی داشته باشند.شاید برخی افراد گمان کنند با انحالل شرکت
تعاونی دهیاریها مشکالت شخصی یا مسائل بیننسلی حل میشود اما مشکل این شرکت در
عدم مدیریت صحیح و دخالتهای نابهجا در مدیریت آن است لذا جدا از ضرورت انتخاب یک
شخص کاردان برای انجام امور شرکت ،مسئوالن و هیئت مدیره شرکت باید نفوذ و دخالتهای
نابهجا را به حداقل برسانند تا بتوان پویایی دوباره شرکت را به دست آورد.به گزارش تسنیم با
توجه به وجود تعداد زیادی ماشین آالت سنگین از جمله لودر ،گریدر ،کامیون ،تراکتور و  ...و
راهاندازی کارگاه بلوکزنی توسط این شرکت و دارا بودن سهامی با ارزش بیش از دو میلیارد ریال
که بعضی از این اموال بهدلیل نبود مدیریت در حفظ بیتالمال در حال اسقاط شدن میباشند
نیاز است که دستگاههای نظارتی در این موضوع ورود کنند و اعضای هیئت مدیره باید با مدیریت
صحیح و مقتدرانه ماشین آالت مربوطه که در زیر آفتاب رها شدهاند را جمعآوری و از اسقاط
توگو با تسنیم اظهار داشت:
شدن این اموال جلوگیری کنند.یکی از اعضای این شرکت در گف 
شرکت دهیاریهای بخش مرکزی قلعهگنج دارای تعداد زیادی دستگاه سنگین است که فقط
تعداد کمی نیاز به تعمیر دارند و در صورتی که مسئوالن عزم خود را جزم کنند این شرکت با
کمترین هزینه دوباره راهاندازی خواهد شد.وی با بیان اینکه تعدادی از دستگاههای این شرکت
بدون اجازه هیئت مدیره و بدون هیچ قراردادی از طرف هیئت مدیره به شهرداری قلعهگنج
امانت داده شده است گفت :اعضای شرکت نیز این اعتراض خود را به گوش مسئوالن رساندهاند
و با این وجود در صورت مستهلک شدن دستگاهها هیچ کس پاسخگو نیست و در این میان با
توقف پروژههای عمرانی دهیاریها در حق شهروندان روستایی هم اجحاف شده است.بهزاد
کامرانی بخشدار بخش مرکزی شهرستان قلعهگنج و ناظرعالی شرکت تعاونی دهیاریهای
بخش مرکزی در رابطه با ورشکستگی این شرکت اظهار داشت :یک ماه بعد از انتصاب بنده با غیر
فعال بودن این شرکت مواجه شدم و بالفاصله با برگزاری جلسه با هیئت مدیره ،مدیرعامل جدید
برای شرکت انتخاب شد.بخشدار بخش مرکزی شهرستان قلعهگنج بیان کرد :طی یک سال از
فعالیت این شرکت طرح زیرسازی معابر و طرحهای هادی روستایی حدود نیمی از روستاهای
بخش مرکزی با قیمت  30تا  40درصد ارزانتر از سطح بازار انجام شده است که بسیار ارزشمند
است.وی دلیل ورشکستگی شرکت تعاونی دهیاریها را تغییرات هیئت مدیره و مدیرعامل و
همچنین دخالتهای نابهجا در مدیریت این شرکت دانست و گفت :با گذشت  7سال از عمر
ماشینآالت شرکت دهیاریها سهامداران نهتنها هیچ سودی برای روستایشان دریافت نکردند
بلکه با مشاهده سوءاستفادهها از این شرکت و انجام فعالیت در یک سری روستاها و دهیاریهای
خاص باعث دلسردی سهامداران شده است و در مرحله اول هیئت مدیره وبازرسان شرکت باید
توضیحات و پاسخگویی الزم را به سهامداران در رابطه با ورشکستگی این شرکت داشته باشند.
کامرانی با اشاره به اینکه با وجود کمبود اعتبارات دولتی فرمانداریها و بخشداریها در شهرستانی
محروم مانند قلعهگنج شرکتهای دهیاریها وشهرداریها میتوانند جبران کننده فعالیتهای
عمرانی باشند افزود :متاسفانه در مواردی این شرکتها دستخوش برخی دخالتها شده و به
مدیریت و ساختار آنها ضربه زده است که درادامه باعث دلسردی سهامداران وهیات مدیره شده
تا جایی که اعضای شرکت تعطیلی آن را ترجیح میدهند.بخشدار بخش مرکزی شهرستان
قلعهگنج خاطرنشان کرد :برای ادامه روند فعالیت شرکت دهیاریها باید ساختار فعلی شرکت
تغییر کند و هیئت مدیره شرکت نیز وقت بیشتری گذاشته و با انتخاب مدیرعاملی توانا فعالیت
مجدد شرکت را آغاز کنند.

کمدیالهی

حتما تابهحال اسم کتاب کمدی الهی دانته را شنیدهاید .حتی
اگر تابهحال چشمتان به جلد کتاب هم نیفتاده باشد ،کتابهای
ادبیات دورهی دبیرستان ،از این اثر بزرگ ادبیات ایتالیا ،زیاد
صحبت کردهاند .این کتاب در قرن دوازدهم میالدی نوشته
شده است .دانته سعی کرد ه با استفاده از عنصر تخیل ،سفری
را که انسان ،پس از مرگ به سه عالم دوزخ ،برزخ و بهشت دارد،
شرح دهد .مجموعهی این توصیفات که نوشتن آن بیست سال
طول کشید ،در سه جلد متفاوت به نامهای دوزخ ،برزخ و بهشت
بهچاپ رسید.دانته در این کتاب ،مظهر انسان است و ویرژیل،
یکی از مهمترین شخصیتهای این کتاب ،راهنمای او در دوزخ
و برزخ است .ویرژیل ،حماسهسرای شهیر رومی که چند قرن
ی میکرد ،در این کتاب ،مظهر عقل و دانایی
قبل از دانته زندگ 
بهحساب میآید .راهنمایی دانته در بهشت ،برعهدهی بئاتریس
است .بئاتریس ،معشوقهی دانته است که در سالهای جوانی از
دنیا رفت و تا همیشه در خاطر او ماند؛ تا جایی که دانته در این
اثر بزرگ ،او را در بهشت ،در کنار خود دیده است.بهعقیدهی
بسیاری از منتقدان ،بئاتریس در کتاب کمدی الهی ،مظهر عشق
است« :این بانوی پاکسرشت با چنان لبخند درخشانی شروع به
سخن کرد که حتی مردی را که در آتش است ،به سعادت ابدی
نائل می ساخت« ،».در مقام بیان آن جمال ،اینک بیش از هر
وقت ،به شکست خود اعتراف دارم ،و هیچ شاعری در سرودن
تراژدی یا کمدی به چنین تنگنایی گرفتار نشده است! زیرا
یادآوری لبخند شیرینش ،هوش و حواسم را میرباید؛ چونان
تأثیری که خورشید تابان بر دیدگان ضعیف و ناتوان میگذارد».

عکس  :تينا ساروي

اتفاق
کاهش  ٨٠درصدی جابجایی مســافر در فرودگاههای
کشور

هشــدار پلیس در مورد ســرقت اطالعــات بانکی در
سایتهای شرطبندی

در اینستاگرام چه خبر

در اینستاگرام چه خبر

جاذبه

تصویری از معلم و تنها دانشآموزی که به مدرسه رفته است.
از صفحه jirofthalil

مالیات خانههای خالی رو اینجوری میگیرن!
از صفحه khabaronline

صنایع

آوای محلی

راهپیمایی روز قدس تهران نمادین برگزار میشود.

ارگ انار

شهرستان انار در شمال استان کرمان قرار دارد.
در مرکز این شهر کهن یک ارگ تاریخی قرار
دارد .مساحت این ارگ ۱۱هزار و  ۱۷۹متر
مربع است.

حکاکی روی شیشه

حکاکی فیزیکی شیشه با الماسه یا تراش
شیشه یکی از قدیمی ترین کار تزیینی روی
شیشه است.

در توییتر چه میگویند؟

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 ُ
رنگ وبوی مهمان میدهد

شاعر  :مهدی جاللی

نازِت گِرونه به دل کشیدِ ن سختِه
َور ساز مرام تو چمیدن سخته
تنهایی تو
ای بس که بُلنده کوه
ِ

بی پرده ب ُ ُگم به تو رسیدِ ن َسخته

شاعر  :سعیده فیروزی

سوغات

قوتوی کرمان

این فراوردهی غذایی سوغات کرمان است ،که
به شکل پودر است و در لهجهی کرمانی به آن
«قووتو» میگویند قدمت زیادی دارد.

