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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1399 خــرداد   3 شــنبه         745 پیاپــی  شــماره  چهــارم           ســال 

کرونا در خیابان های 
جنوب قدم می زند 

در خانه بمانید

َپر کشیدن میوه
 از سبد غذایی زهکلوت

چنبره کرونا 
بر سراسر استان
شمار کل مبتالیان به کرونا در 
استان به هزار و ۴۰۶ نفر رسید

آیا مشموالن سهام 
عدالت به کد 

بورسی نیاز دارند؟
تنها یک هفته تا زمانی که مشموالن سهام عدالت 
فرصت دارند نحوه مدیریت سهام خود را مشخص 
کننــد باقی مانده اســت. در این فرآینــد یکی از 
نکات مهم “کد بورســی” اســت کــه گرچه برای 
همه سهامداران الزم است اما این افراد برای اخذ 
آن فعال نیازی نیســت اقدامی انجــام دهند.روز۹ 
اردیبهشــت، رهبری ابالغیه “آزادســازی” سهام 
عدالت را صادر کردند. در این راســتا به مشموالن 
ســهام عدالت فرصت داده شــده تا چنانچه قصد 
دارند ســهام خود را به صورت مســتقیم مدیریت 
کنند، با مراجعه به ســامانه سهام عدالت به نشانی 
SAMANESE.IR، مدیریــت مســتقیم را 

انتخاب کنند.

طی 2۴ ساعت، ۴1 نفر به آمار مبتالیان به کرونا در جنوب استان افزوده شد

پیروزی فلسطین 
تضمین شده است

روش های پرداخت 
زکات فطره در شرایط 

کرونایی اعالم شد

هشدار پلس فتا نسبت 
به پرداخت فطریه 

به صورت مجازی

رهبر انقالب در سخنرانی روز قدس: 
آنکه باید برود رژیم صهیونیستی است

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان کرمان 
گفت: مومنین می توانند زکات فطره خود را از طریق 

واریز به شماره حساب بانک تجارت 22۰۳1۳۶1۰۵ و 
شماره کارت ۵۸۵۹۸۳۷۰۰۰۰۶۴۸۷۹ بانک تجارت و 

کد دستوری #۵*۰۳۴*۸۸۷۷* پرداخت کنند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا: کاربرانی 
که قصد دارند از طریق فضای مجازی، فطریه یا کفاره روزه 

خود را پرداخت کنند، دقت داشته باشند حتما از طریق 
شرکت ها و مؤسسات شناخته شده در کشور که اسامی 

آن ها توسط رسانه ملی اعالم می شود، اقدام کنند تا در دام 
کالهبرداران و سایت های جعلی گرفتار نشوند.

تمدید جشنواره 
»روز قدس 

میراث ماندگار« 
تا 5 خردادماه

2۴ ساعت  در 
 ۶۴ گذشــته 

مورد ابتال به کووید1۹ در اســتان 
کرمان شناسایی شده است و بدین 
ترتیب شــمار کل مبتالیان استان 
به 1۴۰۶نفر رســید.موارد جدید به 
تفکیک حــوزه دانشــگاه های علوم 
پزشکی اســتان:حوزه علوم پزشکی 
جیرفت: ۴1 نفر،حوزه علوم پزشکی 
کرمان: 22 نفر، حوزه علوم پزشکی 
بم: 1 نفر. بنا بــر آخرین آمار در 2۴ 
ساعت گذشــته، مورد فوتی جدید 
در استان کرمان ثبت نشده و تعداد 
جان باختگان در اســتان همان ۷۰ 

نفر است.

صفحه2 را 
بخوانید

به زودی کلنگ 
احداث مسکن 

فرهنگیان در جیرفت 
به زمین می خورد

معاون توسعه 
و  مدیریــت 

پشتیبانی آموزش و پرورش استان 
از آغاز عملیات ساخت بیش از پنج 
هزار واحد مسکونی ویژه فرهنگیان 
استان در ســال ۹۹ خبر داد. سید 
قوام رضا میر حســینی خاطر نشان 
کرد: از تمامی ظرفیت ها به خصوص 
ظرفیت مســکن شهرســازی برای 
ساخت مســکن فرهنگیان استفاده 
خواهیم کــرد و بــه زودی کلنگ 
احــداث مســکن فرهنگیــان در 
شهرســتان های کرمان و جیرفت 

به زمین خواهد خورد.

صفحه3را 
بخوانید
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 آگهی تجدید مناقصه عمومی
خرید اسفالت ) مرحله اول ( نوبت اول

شهرداری بردسیر در نظر دارد براساس مجوز شماره 2/7 مورخ 99/1/19
با  بيندر  نوع  از  اسفالت  1۰۰۰۰تن  میزان  شهر  اسالمی  محترم  شورای 
الشرایط  واجد  پیمانکاران  از  مطلوب  کیفیت  با   ۰-19 فنی  مشخصات 
مناقصه  اسناد  دریافت  جهت  میتوانند  عالقمندان  لذا  نماید  خریداری 
1۰ روز کاری به واحد فنی این  از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت 
شهرداری و یا به سامانه  www . setadiran . ir مراجعه نمایند درضمن 
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد و شهرداری در رد یا قبول 

پیشنهادات مختار است ..
روابط عمومی شهرداری بردسیر شناسه 855464

مودیان جهت دریافت گواهینامه ارزش افزوده 
به ادارات مالیاتی مراجعه نکنند

کرونا در خیابان های جنوب قدم می زند در خانه بمانید

تمدید جشنواره روز قدس میراث 
ماندگار تا 5 خردادماه

اجاره بهای اماکن و فضاهای 
گردشگری کرمان بخشیده شد

دستگاه قضائی برای تعیین تکلیف کارگران زغالسنگ وارد عمل شد

هشدار پلس فتا نسبت به پرداخت فطریه به صورت مجازی

احکام رتبه بندی معلمان به زودی صادر می شود

مدیرکل امور مالیاتی اسـتان کرمان 
، تاکیـد کـرد : مودیـان محتـرم 
جهـت دریافـت شـماره اقتصـادی 
و یـا گواهینامـه ثبـت نـام در نظـام 
مالیـات بـر ارزش افـزوده، نیـازی به 
مراجعـه بـه ادارات مالیاتـی ندارنـد.

به گـزارش روابـط عمومـی اداره کل 
امور مالیاتی اسـتان کرمـان ، محمد 
سـلمانی با اشـاره به مراجعـه برخی 
مودیـان بـه ادارات مالیاتـی جهـت 
دریافت گواهینامه ثبت نـام در نظام 

مالیات بـر ارزش افزوده خاطرنشـان 
کرد: هـم اکنـون، بـا تمهیداتـی که 
بـا هماهنگـی سـایر دسـتگاه ها از 
شـرکت ها  ثبـت  اداره  جملـه 
اندیشـیده شـده، فعاالن اقتصادی از 
همان زمـان ثبت شـرکت یا کسـب 
مجـوز فعالیـت، از نظر سـازمان امور 
مالیاتـی کشـور، »مـودی« تلقـی 
شـده و شـماره اقتصادی آنهـا همان 
کـد ملـی بـرای اشـخاص حقیقی و 
شناسـه ملی برای اشـخاص حقوقی 

مـی باشـد و نیـازی بـه طـی مراحل 
راسـتی آزمایـی نبـوده و همچنیـن 
نیـازی بـه هیچ گونـه اسـتعالم و یـا 
مراجعه حضـوری بـه ادارات مالیاتی 
نمـی باشـد.وی اضافه کـرد: ثبت نام 
فعاالن اقتصـادی در نظـام مالیات بر 
ارزش افزوده کفایت داشـته و جهت 
دریافـت مالیـات بـر ارزش افـزوده 
از مشـتریان، نیـازی بـه دریافـت 
گواهینامـه ثبـت نـام نظـام مالیـات 

بـر ارزش افـزوده نمـی باشـد. 

نجمــه ســعیدی/ در 2۴ ســاعت 
گذشــته ۶۴ مــورد ابتــال بــه کووید1۹ 
در اســتان شناســایی شــده اســت 
و ۴1 مــورد از ایــن آمــار مربــوط 
ــن ۴1  ــت. ای ــتان اس ــوب اس ــه جن ب
نفــر بــه تفکیــک شهرســتان هــا 
ایــن چنیــن هســتند،1۹ نفــر در 
جیرفــت،۹ نفــر در کهنــوج،۷ نفــر در 

ــاد.  ــار جنــوب و ۶ نفــر در عنبرآب رودب
دکتــر مــکارم رییــس بیمارســتان 
جیرفــت در مــورد ایــن افزایــش آمــار 
مبتالیــان در کرمــان بــه کاغــذ وطــن 
ــه  ــه فاصل ــردم ب ــفانه م ــت: متاس گف
گــذاری اجتماعــی کــم توجــه  شــده 
ــد  ــی توان ــی م ــی توجه ــن ب ــد و ای ان
فاجعــه بــه بــار بیــاورد، وقتــی تعــداد 
مبتالیــان بــه کرونــا در منطقــه زیــاد 
شــود، بالطبع تعــداد بیمــاران بدحال 
ــی شــود  بیمارســتانی هــم بیشــتر م
ــا  ــل کرون ــه دلی ــرگ  ب ــال م و احتم
ــه طــور معمــول  ــاال مــی رود، ب هــم ب
ــی در  ــی قلب ــا ناراحت ــار ب ــک بیم ی
ــا  ــت ب ــن اس ــول ممک ــرایط معم ش
ــم  ــال ه ــود ۵۰ س ــب خ ــاری قل بیم
زنــده بمانــد امــا در صــورت ابتــال بــه 

ــم  ــدن او ک ــده مان ــانس زن ــا ش کرون
مــی شــود.  دکتــر مــکام تاکیــد کــرد 
ــان جنوب  قســمت اعظمــی از مبتالی
مــوارد ســرپایی و از نزدیــکان بیماران 
هســتند و ایــن نشــان مــی دهــد 
کرونــا در منطقــه درخانــه هــا در حال 
شــیوع اســت و قرنطینــه بــه درســتی 
انجــام نمــی شــود هــر بیمــار مبتــال 
ــه  ــه هفت ــد س ــل بای ــا حداق ــه کرون ب
قرنطینــه بــود و بــه طــور مرتــب هــم 
محــل زندگــی او ضــد عفونــی شــود.

بــا توجــه بــه ایــن رونــد افزایــش هــر 
ــود دارد  ــه وج ــرای منطق ــی ب احتمال
ــتان  ــوب اس ــواده در جن ــک خان در ی
۹ نفــر بــه ایــن بیمــاری مبتــال شــدن 
ایــن نتیجــه عــدم رعایــت مــوارد 

ــت. ــتی اس بهداش

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
کرمان از تمدید جشنواره فرهنگیـ  
هنری »روز قدس میراث ماندگار« در این 
استان خبر داد.به گزارش خبرنگار گروه 
استان های باشگاه خبرنگاران جوان از 
کرمان، محمد علیزاده، مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان کرمان گفت: 
طبق اعالم دبیرخانه جشنواره با توجه به 
استقبال بسیار زیاد مخاطبان از جشنواره 
و تماس های مکرر برای تمدید مهلت 
ارسال آثار، دبیرخانه اولین جشنواره 
مجازی استانی »روز قدس میراث 
ماندگار« تصمیم به تمدید مهلت ارسال 
اثر برای جشنواره گرفته است، از همین 
رو این زمان تا بعد از تعطیالت عید فطر 

یعنی ۵ خرداد ماه تمدید شد.او با تأکید 
بر اینکه این زمان دیگر تمدید نخواهد 
شد، افزود: مراسم اختتامیه و اعالم نتایج 
جشنواره نیز متعاقباً اعالم خواهد شد.او 
تصریح کرد: این جشنواره استانی در 
دو بخش لب زنی )دابسمش( و نقاشی 
کودکان با موضوع روز جهانی قدس از 
بیستم اردیبهشت ماه سال جاری آغاز 
شده که مهلت ارسال آثار تا ۵ خرداد ماه 
ادامه خواهد داشت.علیزاده بیان داشت: 
متقاضیان می توانند به منظور آگاهی 
از شیوه ارسال آثار، زمان بندی دقیق 
برپایی جشنواره و دیگر موضوعات 
ghods.@ آن به نشانی اینستاگرامی

kerman مراجعه کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان کرمان از استمهال 
و بخشودگی اجاره بهای اماکن و 
فضاهای گردشگری این استان به دلیل 
تعطیلی در ایام شیوع کرونا خبر داد.به 
گزارش روز چهارشنبه ایرنا، فریدون 
فعالی روز چهارشنبه در گفت و گو 
با خبرنگار ایرنا افزود: بخشودگی و 
استمهال از 2 تا سه ماه بوده و این طرح 
برای حمایت از تاسیسات گردشگری در 
استان کرمان اجرا شده است.وی تصریح 

کرد: بیش از چهار هزار نفر به صورت 
مستقیم در صنعت گردشگری استان 
کرمان مشغول به فعالیت هستند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی استان کرمان اظهار 
داران  غرفه  بهای  اجاره  داشت: 
بازارچه دائمی صنایع دستی در محل 
کاروانسرای گنجعلیخان کرمان به 
دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی این 
غرفه ها، در ماه های اسفند و فروردین 

بخشیده شده است.

اسـتان  دادگسـتری  رئیـس کل 
ه  دسـتگا پیگیـری  ز  ا کرمـان 
قضائـی ایـن اسـتان بـرای تعییـن 
تکلیـف کارگـران زغالسـنگ خبـر 
داد و گفـت: در ایـن رابطـه نشسـت 
مشـترکی بـا مدیرعامـل صنـدوق 
ر کرمـان  ندا بازنشسـتگی و اسـتا
برگـزار شـده اسـت.به گـزارش روز 
پنجشـنبه ایرنا، یداهلل موحـد افزود: 
یـن نشسـت، پیگیـری  عـالوه بـر ا
های بعدی از سـوی دسـتگاه قضائی 
در راسـتای دفـاع از حقـوق عامه در 
حـوزه کارگـری نیـز انجـام خواهـد 

شـد. وی تصریـح کـرد: حمایـت از 
تولیـد در سـالی کـه از سـوی رهبـر 
معظـم انقـالب اسـالمی بـه عنـوان 
نامگـذاری شـده،  تولیـد  جهـش 
تمـام  و  اسـت  اصلـی  هبـردی  را
یـد در  مجموعـه هـای مربوطـه با
ایـن زمینه همـکاری الزم را داشـته 
باشـند.نماینده عالـی قـوه قضائیـه 
در اسـتان کرمـان خاطرنشـان کرد: 
جهـش تولیـد مسـئولیتی بـزرگ، 
امـر والیـی، حکـم شـرعی و وظیفه 
وجدانـی اسـت و بایـد بـا اسـتفاده 
حداکثـری از تمـام ظرفیـت هـای 

موجـود محقـق شـود.موحد اظهـار 
داشـت: پشـتوانه حمایـت قضایی از 
واحدهـای تولیدی و صنعتـی زمینه 
تـداوم فعالیـت هـای ایـن واحدهـا 
را بـا رعایـت موازیـن قانونـی و در 
راسـتای رفـع موانـع تولیـد فراهـم 
مـی کند زیرا بـا وجـود حمایت های 
قضایـی از طرفیـن دسـت انـدرکار 
در جهـش تولیـد، ضمانـت اجـرای 
مصوبـات پررنـگ تـر بـوده و هر یک 
ز طرفیـن بـا مسـئولیت پذیـری  ا
بیشـتری نسـبت به اجـرای تعهدات 

خـود اقـدام خواهنـد کـرد.
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رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس 
فتا ناجا گفت: هموطنان از پرداخت 
فطریه و کفاره در سایت های نامعتبر و 
حساب شخصی افراد ناشناس خودداری 
کنند.سرهنگ علی محمد رجبی رئیس 
پلیس  پیشگیری  و  تشخیص  مرکز 
فتا ناجا ضمن تبریک به مناسبت فرا 

رسیدن عید سعید فطر به هموطنان، 
گفت: کاربرانی که قصد دارند از طریق 
فضای مجازی، فطریه یا کفاره روزه خود را 
پرداخت کنند، دقت داشته باشند حتما از 
طریق شرکت ها و مؤسسات شناخته شده 
در کشور که اسامی آن ها توسط رسانه 
ملی اعالم می شود، اقدام کنند.وی افزود: 

هموطنان از پرداخت وجه در سایت های 
نامعتبر و حساب شخصی افراد ناشناس 
خودداری کنند تا در دام کالهبرداران 
نشوند. گرفتار  جعلی  سایت های  و 
سرهنگ رجبی تأکید کرد: هموطنان 
مراقب تماس ها و پیام های تلفنی که 
افراد سودجو به بهانه جمع آوری فطریه و 
کفاره به آن ها ارسال می کنند، باشند تا در 
دام شیادان نیفتند و از این طریق متوجه 
ایراد خسارات مالی به خود نشوند.رئیس 
مرکز تشخصی و پیشگیری پلیس فتا ناجا 
تصریح کرد: اگر هموطنان با صفحاتی که 
به نظرشان جعلی هستند برخورد کردند، 
مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به ما 
گزارش دهند تا هر چه سریع تر برای 
بررسی موضوع و برخورد با کالهبرداران 

ورود کنیم.

ایرنا - مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان 
با اشاره به تصویب ترمیم احکام رتبه بندی 
معلمان توسط هیات وزیران گفت: احکام 

رتبه بندی معلمان این استان بزودی صادر 
می شود.به گزارش روز جمعه ایرنا، احمد 
اسکندری نسب افزود: بر اساس تصمیم 

هیات وزیران، احکام رتبه بندی معلمان صادر 
و بر اساس مصوبه اسفندماه نیز کارکنان دولت 
از ضریب فوق العاده شغل فصل دهم برخوردار 
خواهد شد.وی اظهار داشت: زمان اجرای این 
طرح از اول فروردین ۹۹ خواهد بود و احکام 
معلمان نیز به سرعت اصالح و مابه تفاوت از 

فروردین ۹۹ پرداخت خواهد شد.
اسکندری نسب ضمن تقدیر از هیات وزیران 
گفت: با صدور احکام ترمیم رتبه بندی در 
کنار دیگر افزایش ها، میزان حقوق فرهنگیان 
نسبت به مهر ۹۸، بیش از ۵۰ درصد رشد 
خواهد داشت که نشان از توجه ویژه دولت 
تدبیر و امید به ارتقا سطح منزلت و معیشت 

فرهنگیان دارد.

مسکن فرهنگیان در 
شهرستان های کرمان و جیرفت 

احداث می شود
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روش های پرداخت زکات فطره 
در شرایط کرونایی اعالم شد

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان کرمان گفت: مومنین 
می توانند زکات فطره خود را از طریق واریز به شماره حساب بانک 
تجارت 22۰۳1۳۶1۰۵ و شماره کارت ۵۸۵۹۸۳۷۰۰۰۰۶۴۸۷۹ 
بانــک تجــارت و کــد دســتوری #۵*۰۳۴*۸۸۷۷* پرداخت 
کنند."یحیی صادقی" امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
در سال های گذشته در روز عید فطر که مصلی محل برگزاری نماز عید 
بود، هرکدام از درب های ورودی مصلی به مجموعه های حمایتی و 
خیریه ها برای دریافت زکات فطره اختصاص داده می شد.وی افزود: 
از دو سال قبل طرحی را در شورای زکات استان برای نظم بخشیدن 
به این مسئله)جمع آوری زکات( در عید فطر طرحی ارائه کردیم که 
براساس آن در دو سال گذشته دستگاه های جمع آوری کننده زکات 
به ازای حجم فعالیت در خدمت به محرومان درصدی از زکات جمع 
آوری شده را دریافت می کردند.صادقی با اشاره به اینکه کمیته امداد 
اصلی ترین متولی محرومین است، تصریح کرد: در دو سال گذشته 
در روز عید فطر همکاران در پایگاه ها و با لباس متحدالشکل شورای 
زکات، اقدام به جمع آوری زکات کــرده و بالفاصله در محل مصلی 
زکات شمارش و سهم هر دستگاه در اختیارشــان قرار می گرفت.
مدیرکل کمیته امداد استان کرمان بیان کرد: امسال به دلیل شیوع 
کرونا، نماز عید فطر در مصلی برگزار نمی شود و اعالم شده در برخی 
مساجد سطح شهر نماز برگزار شود که براساس جلسه برگزار شده با 
حضور نماینده ولی فقیه، قرار است طبق هماهنگی دو سال قبل در 
جمع آوری زکات عمل شود.وی تصریح کرد: همچنین مومنین می 
توانند زکات فطره خود را از طریق واریز به شماره حساب بانک تجارت 
22۰۳1۳۶1۰۵ و شــماره کارت ۵۸۵۹۸۳۷۰۰۰۰۶۴۸۷۹ بانک 

تجارت و کد دستوری #۵*۰۳۴*۸۸۷۷* پرداخت کنند.

چنبره کرونا بر سراسر استان
آخرین آمار از مبتالیان کرونا در اســتان کرمان منتشر شد.در 2۴ 
ساعت گذشته ۶۴ مورد ابتال به کووید1۹ در استان کرمان شناسایی 
شده است.بدین ترتیب شمار کل مبتالیان استان به 1۴۰۶نفر رسید.
موارد جدید به تفکیک حوزه دانشگاه های علوم پزشکی استان:حوزه 
علوم پزشــکی جیرفت: ۴1 نفر،حوزه علوم پزشکی کرمان: 22 نفر، 
حوزه علوم پزشکی بم: 1 نفر.از موارد جدید 2۸ نفر مرد و ۳۶ نفرشان 
زن هستند.بنا بر آخرین آمار در 2۴ ساعت گذشته، مورد فوتی جدید 
در استان کرمان ثبت نشده و تعداد جان باختگان در استان همان ۷۰ 
نفر است. سخنگوی وزارت بهداشت نیز از افزایش شمار مبتالیان به 
کووید 1۹ در کشور به 1۳1 هزار و ۶۵2 نفر خبر داد.به گزارش ایسنا 
دکتر جهانپور در این باره اظهار کــرد: از 1 خرداد تا  2 خرداد 1۳۹۹ 
و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 2۳11 بیمار جدید مبتال به 

کووید1۹ در کشور شناسایی شد .

تنهـا یـک هفتـه تـا زمانـی کـه 
سهام 
مشـموالن سـهام عدالت فرصت عدالت

دارند نحـوه مدیریت سـهام خود 
را مشـخص کننـد باقـی مانـده اسـت. در ایـن 
فرآینـد یکی از نکات مهم “کد بورسـی” اسـت 
کـه گرچه بـرای همـه سـهامداران الزم اسـت 
اما این افـراد برای اخـذ آن فعال نیازی نیسـت 

اقدامی انجام دهند.
روز۹ اردیبهشـت بـود کـه رهبـری ابالغیـه 
“آزادسـازی” سـهام عدالت را صادر کردند. در 
این راسـتا از 1۰ اردیبهشـت ماه به مشـموالن 
سـهام عدالـت فرصـت داده شـده تـا چنانچـه 
قصـد دارند سـهام خـود را به صورت مسـتقیم 
مدیریـت کننـد، بـا مراجعه به سـامانه سـهام 
عدالت بـه نشـانی SAMANESE.IR، مدیریت 

مسـتقیم را انتخـاب کنند.
روش مستقیم

مشـموالن بایـد توجـه داشـته باشـند کـه 
درصـورت انتخـاب آزادسـازی بـه روش 
مسـتقیم، مالکیـت و مدیریـت سـهام عدالـت 
بـه صـورت مسـتقیم و بـدون واسـطه بـه 
سـهامدار سـهام عدالـت، تخصیـص و انتقـال 
خواهـد یافـت. بـه عبـارت دیگـر، بـه میـزان 
فـرد در  بـه هـر  یافتـه  سـهام تخصیـص 
شـرکت های سـرمایه پذیـر سـهام عدالـت و 
بـه تناسـب ارزش مقطـع واگـذاری، تعـدادی 
از سهام ۳۶ شـرکت بورسـی تخصیص  خواهد 
یافت. عـالوه بـر آن ایـن دسـته از مشـمولین 
سـهام عدالـت، بـه ازای سـهام شـرکت های 
غیربورسـی سـرمایه پذیر سـهام عدالت، سهام 
شـرکت های سـرمایه گذاری اسـتانی را نیـز 

دریافـت خواهنـد کـرد.
در ایـن حالـت مسـئولیت حفـظ، نگهـداری 
و مدیریـت سـهام اختصـاص یافتـه بـه عهـده 
سـهامداربوده و در راسـتای حفـظ ارزش 
سـهام تخصیص یافتـه، قابلیـت نقـل و انتقال 
سـهام  مزبـور بـه غیـر و فـروش آن بر  اسـاس 
محدودیت هـای زمانی و مقداری تعیین شـده 
توسـط شـورای عالـی بـورس صـورت خواهد 
گرفت. همچنیـن مطابـق قانون تجـارت افراد 
سـهامدار محسـوب شـده و از مزایـای سـهام 
تخصیص یافته از جمله سـود و امثـال آن بهره 

منـد خواهند شـد.

سـهامداران مـی تواننـد دو مـاه پـس از تاریخ 
انتخـاب روش مذکـور بـا  مراجعـه به سـامانه 
جامع اطالعات مشـتریان )سـجام( به نشـانی 
sejam.ir از تعـداد سـهام تخصیـص یافتـه 
نـزد شـرکتهای سـرمایه پذیـر سـهام عدالـت 
مطلع شـوند. بهره مندی از خدمـات قابل ارائه 
از جملـه ایجـاد امـکان معاملـه پذیری سـهام 
تخصیـص یافتـه در آینـده منـوط بـه مراجعه 
بـه سـامانه سـجام، ثبـت نـام و احـراز هویـت 

غیرحضـوری در مراکـز تعییـن شـده اسـت.
  همچنیـن افـرادی کـه روش مسـتقیم را 
انتخـاب کرده انـد، سـهام شـرکتهای بورسـی 
تخصیـص یافتـه روی کـد بورسـی خودشـان 
منتقـل مـی شـود. ایـن افـراد از بابـت سـهام 
شـرکتهای غیربورسـی، سـهامدار شـرکتهای 
سـرمایه گـذاری اسـتانی هـم خواهنـد بـود.

روش غیرمستقیم
درصـورت انتخـاب آزاد سـازی بـه روش غیـر 
مسـتقیم، مالکیـت و مدیریـت سـهام عدالت، 
از طریـق شـرکتهای سـرمایه گذاری اسـتانی 
ساماندهی خواهد شـد و سـهامدار حق انتقال 
بـه غیـر و دخـل و تصـرف در آن را نخواهـد 
داشـت. در ایـن روش سـود یـا زیـان قابـل 
تخصیص به سـهامدار براسـاس نحـوه عملکرد 
شـرکتهای سـرمایه گـذاری اسـتانی تعیین و 
تخصیـص پیـدا خواهـد کـرد. بـا ایـن تفویض 
اختیار، سـهام شـرکتهای سـرمایه پذیر سهام 

عدالـت متعلـق بـه سـهامدار توسـط شـرکت 
هـای سـرمایه گـذاری اسـتانی سـاماندهی 

خواهـد شـد.
افـرادی کـه روش غیرمسـتقیم را انتخاب می 
کننـد، سـهامدار شـرکتهای سـرمایه گـذاری 
اسـتانی خواهنـد بـود. قـرار اسـت شـرکتهای 
سـرمایه گـذاری اسـتانی در بـازار سـرمایه 
پذیـرش شـوند و سـهام ایـن شـرکتها خریـد 
و فـروش واقـع شـود. بنابرایـن ایـن افـراد می 

تواننـد نسـبت بـه فـروش سـهام خـود در 
شـرکتهای سـرمایه گـذاری اسـتانی اقـدام 

. کننـد
درمـورد اینکـه  چـه تضمینـی وجـود دارد که 
در روش غیرمسـتقیم شـرکت های اسـتانی 
دارایـی سـهامدار را حفـظ و افزایـش دهنـد، 
بایـد گفت ایـن موضـوع بـه نحـوه عملکـرد و 
میـزان موفقیـت یـا عـدم موفقیـت مدیـران 
شـرکت های سـرمایه گـذاری در مدیریـت 

دارایـی هـای تخصیـص یافتـه بسـتگی دارد.
اخذ کد بورسی ضروری است؟

اما آنچـه کـه در ایـن میـان اهمیـت دارد، کد 
بورسـی مشـول اسـت.آیا مشـموالن سـهام 
عدالت به کد بورسـی نیـاز دارند؟ سـهامداران 
چه روش مسـتقیم و چه روش غیرمسـتقیم را 
انتخاب کنند، نیازمند کد بورسـی هسـتند اما 
برای اخـذ ایـن کد، فعـال نیـاز نیسـت اقدامی 

انجـام دهند.

طبـق تصمیماتـی که در شـورای عالـی بورس 
و  سـازمان بـورس و اوراق بهـادار گرفتـه 
شـده اسـت، هیچ یـک از خدمـات مربـوط به 
مشـمولین سـهام عدالـت نیـاز بـه مراجعـه 
حضـوری نخواهـد داشـت. چنانچـه افـراد 
شـماره تلفـن همـراه و حسـاب بانکی خـود را 
در سـامانه سـهام عدالـت سـازمان خصوصـی 
سازی )samanese.ir( وارد کرده باشند، 
شـرکت سـپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و 
تسـویه وجوه بـه صـورت خـودکار بـرای همه 
مشـموالن سـهام عدالـت کـد بورسـی صـادر 
خواهد کـرد و نیـازی بـه مراجعه حضـوری به 

هیـچ جایـی نخواهنـد داشـت.
درواقـع مشـموالن سـهام عدالـت بایـد توجه 
داشـته باشـند کـه در ایـن مرحلـه نیـازی بـه 
اخـذ کـد بورسـی بـرای سـهامداران وجـود 
نـدارد. افرادی که کد بورسـی دارنـد نیز نیازی 
نیسـت که در حال حاضـر اقدام خاصـی انجام 
دهنـد. بعـد از اتمـام مهلت اعـالم شـده برای 
انتخـاب روش آزاد سـازی، در صـورت نیـاز 
بـه اقـدام خـاص، از سـوی مراجـع ذیربـط به 

سـهامداران اطـالع داده خواهـد شـد.
بنابرایـن در حـال حاضـر نیـازی بـه مراجعـه 
جهـت دریافـت کـد بورسـی نیسـت. بنـا بـر 
دسـتور وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی بـرای 
کلیـه سـهامداران سـهام عدالـت کد بورسـی 
صـادر می شـود و جزئیـات آن اعـالم خواهـد 

شـد.

رهبر معظم انقالب اسالمی ایران به مناسبت روز 
جهانی قدس در یک سخنرانی به ایراد بیاناتی 
درباره اهمیت روز قدس پرداختند.به گزارش ایسنا، 
گزیده های سخنرانی حضرت آیت اهلل سید علی 
خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی ایران به شرح 
زیر است:*امروز روز قدس است، روزی که با ابتکار 
امام خمینی همچون حلقه وصلی برای مسلمانان 
در موضوع فلسطین تعیین شد و در این مدت 
در این زمینه نقش آفرینی کرد و پس از این هم 
خواهد کرد.*سیاست عمده استکبار و صهیونیسم 
کم رنگ کردن مسئله فلسطین در ذهن مسلمانان و 
به فراموشی سپردن آن است و مهمترین کار مقابله 
با این خیانت است.*غصب یک کشور و بیرون کردن 
مردم برای همیشه از خانه و سرزمین اجدادی خود 
آن هم با شدیدترین شکل از جنایت و ادامه آن در 
طول دهه ها از بزرگترین نشانه های سبعیت بشری 
است.*هدف اصلی و نزدیک غربی ها و کمپانی 

های یهودی از تشکیل دولت صهیونیستی داشتن 
یک پایگاه در غرب آسیا و اعمال نفوذ در کشورهای 
این منطقه بوده است.*طلوع انقالب اسالمی در 
ایران فصل جدیدی برای مبارزه در راه فلسطین 
گشود و اولین گام بیرون راندن صهیونیست ها از 
خاک ایران بود که در دوران طاغوت اینجا را حیات 
خلوت خود می دانستند و از سپردن سفارت آنان به 
فلسطین گرفته تا قطع صدور نفت از سایر اقداماتی 
است که می توان به آن اشاره کرد.*امروز از هر دو 
سو فعالیت های متنوعی ظهور می کند با این تفاوت 
که جبهه مقاومت به دنبال جذب روز افزون قدرت 
پیش می رود و در مقابل جبهه صهیونیستی روز 
به روز ضعیف تر و تهی تر میشود.*عرصه مبارزه 
به شدت خطیر ، تغییر پذیر و ملزم به مواظبت 
است. هرگونه خطا و غفلت در این زمینه زیان های 
جبران ناپذیری خواهد داشت.*مبارزه برای آزادی 
فلسطین و جهاد فریضه اسالمی است و پیروزی در 

این مبارزه تضمین شده است و فرد مبارز حتی در 
صورت شهادت به قرب الهی رسیده است.* هدف 
این مبارزه آزادی همه سرزمین فلسطین از بحر تا 
نهر و بازگشت همه فلسطینیان به کشور خویش 
است، بی شک بسیاری از مسلمانان در سراسر 
جهان فلسطینیان را یاری و با آنها همدردی 
خواهند کردند.*جامعه مسلم غیور باید به خودش 
تکیه کند و دست قدرتمند خود را از آستین 
بیرون آورد و با کمک خدا پیروز شوند.*جوانان 
در همه کشورهای اسالمی به ویژه عربی نباید 
توصیه امام خمینی)ره( را از یاد ببرند که هرچه 
فریاد دارید بر سر آمریکا و دشمن صهیونیستی 
بکشید.*ویروس رژیم صهیونیستی با کمک همه 
جوانان این منطقه ازاله و ریشه کن خواهد شد. 
امروز غزه می تواند در برابر تجاوز دشمن بایستد 
و بر آن پیروز شود.*با دشمن وحشی جز با اقتدار 
و از موضع قدرت نمی توان سخن گفت و زمینه 

این اقتدار در میان جوانان فلسطینی موجود 
است.*هرچند بهره گرفتن از هر امکان حالل و 
مشروع در این مبارزه مجاز است؛ از جمله حمایت 
های جهانی، باید موکدا از اعتماد به دولت های 
غربی و مجامع جهانی ظاهراً یا باطنا وابسته به 
آنها پرهیز کرد؛ آنها با موجودیت اثرگذار اسالمی 
دشمن هستند و خود عامل بیشترین خسارت ها 
و حمایت ها به امت اسالمی هستند.*امروز دنیا 
یک به یک تعداد قربانیان کرونا در سراسر جهان 
را می شمارد اما هیچ کس نپرسید و نمی پرسد 
که قاتل و مسئول صدها شهید و اسیر مفقود که 
آمریکا و اروپا در آن آتش جنگ را روشن کردند 
کیست؟مسئول این همه خون به ناحق ریخته در 
افعانستان، عراق، لیبی، یمن، سوریه و کشورهای 
دیگر کیست؟ مسئول این همه جنایت قتل و ظلم 
به مردم مظلوم فلسطین کیست؟چرا کسی قتل 
عام شدن مسلمانان را تسلیت نمی گوید و چرا 
قدس شریف قبله اول مسلمانان باید مورد اهانت 
قرار بگیرد.*سازمان به اصالح ملل به وظیفه خود 
عمل نمی کند و نهادهای به اصالح حقوق بشری 
شعار دفاع ازحقوق کودک و زن سرمی دهند، اما 
این شعارهای شامل کودکان و زنان مظلوم یمن 

فلسطین نمی شود.

توضیح روش مستقیم و غیر مستقیم به همراه جزییات

آیا مشموالن سهام عدالت به کد بورسی نیاز دارند؟

گزیده بیانات رهبر معظم انقالب در روز قدس ۹۹

پیروزی فلسطین تضمین شده است

گزارش
کرمان نو

دائر شدن اولین فروشگاه مجازی 
تعاون روستایی کشور در استان

مدیرکل تعاون روســتایی اســتان کرمان با بیــان اینکه در ماه 
مبارک رمضان یــک هزار و 2۰۰ تن کاالی اساســی تنظیم بازار 
توسط تعاون روستایی استان توزیع شــد، گفت: اولین فروشگاه 
مجازی تعاون روستایی در کشور در استان کرمان دایر شد." رضا 
محمدحسینی" ظهر ۳1 اردیبهشــت ماه در آیین معارفه رئیس 
شرکت تعاون روستایی شهرستان رفسنجان اظهار کرد: اگر توجه 
به تعاونی ها کم شده بود، دالیل متعددی داشت که بخشی از آن 
به خود ما در مجموعه برمی گردد، ما تعاونی هســتیم در اسالم و 
احادیث به کار جمعی و تعاونی سفارش شده و خداوند برکت را در 
جمع قرار داده است.وی افزود: در جامعه باید دنبال ضرورت کار 
برویم و مفید باشیم و به نقش و تأثیرگذاری خودمان پی ببریم و به 
کاری که انجام می دهیم باور داشته باشیم.مدیرکل تعاون روستایی 
استان کرمان تصریح کرد: موجب افتخار ما است که یک تعاونی در 
رفسنجان همیشه به عنوان نمونه از آن یاد می شود یک تیم همدل و 
همراه با دانش کافی توانستند کارشان را به نحو مطلوب پیش ببرند 
که باید از این الگوها استفاده کنیم و تعاونی هایمان را در بخش های 
مختلف توسعه دهیم.محمدحسینی با بیان این مطلب که در حوزه 
تعاون روستایی فعالیت ها بسیار وسیع و گسترده و در حوزه های 
مختلف تأثیرگذار است، ادامه داد: در استان کرمان در بخش های 
مختلف با برنامه وارد شدیم، تعاونی های تولید با توجه به مسائل و 
مشکالت اما با برنامه کار می کنند، طرحی که در تعاونی های تولید 
در استان به عنوان طرح الگویی در کشــور مطرح است در سطح 
تعاونی های تولید محور کار و ورود دانش فنی در بخش کشاورزی 
را اولویت کار قرار دادیم چرا کــه متعقدیم تعاونی های تولید باید 
دربهره وری در بخش کشاورزی اثرگذار باشند.وی یادآور شد: در 
این طرح از سه سال قبل شروع شده باالی ۷۰ نفر دکترا، کارشناس 
ارشد و کارشناس در حال فعالیت هســتند و در سطوح مختلف 
دانش شــان را منتقل می کنند.مدیرکل تعاون روستایی استان 
کرمان تاکید کرد: در استان کرمان در بحث تبلیغات ضعیف بودیم 
و فعالیت ها باید بیشتر منعکس شود زمانی که جهاد کشاورزی خبر 
ندارد یک تعاونی چه فعالیتی دارد توجه کمتری به آن می شــود.

محمدحسینی با بیان اینکه کل تولید بذر استان را شبکه تعاونی ها 
انجام می دهد، عنوان کرد: زنجیره هــای تولید و زنجیره ارزش از 
مباحث مهمی است که در استان دنبال می کنیم که افزایش تولید و 
کیفیت را داشته باشیم.وی بیان کرد: در مجموعه تعاون روستایی 
در استان کرمان باالترین ظرفیت ذخیره سازی انبارها وجود دارد 

که در رفسنجان 2۰ هزار تن سویا ذخیره سازی شده است.

دبیـر جشـنواره عکـس »از چشـم دختـران 
ببینیـم« آخریـن مهلـت ارسـال آثـار بـرای 
شـرکت کننـدگان در ایـن جشـنواره را 2۵ 
خـرداد اعـالم کـرد." بهنـاز شـریفی" در نشسـت خبـری 
برگزاری جشـنواره »از چشـم دختران ببینیـم«، اظهار کرد: 
دومین دوره جشـنواره و نمایشـگاه عکس »از چشم دختران 
ببینیم« توسط شهرداری و شـورای اسالمی شهر رفسنجان 
در آسـتانه میالد حضرت معصومه )س( و روز دختران برگزار 
می شـود.وی افزود: خوشـبختانه سـال گذشـته با استقبال 
بسـیار خوبـی از سـوی دختـران و بانـوان اسـتان کرمـان و 
سراسر کشـور مواجه شـدیم و آثار بسـیار خوبی به دبیرخانه 
راه پیـدا کرد.شـریفی با بیـان اینکـه جشـنواره در دو بخش 
دوربینـی و موبایلی برگـزار می شـود، ادامـه داد: بخش ویژه 
»کرونـا و قرنطینگـی از نگاه بانـوان« در این دوره بـا توجه به 
شـرایط بیمـاری کرونا در کشـور اضافه شـد.دبیر جشـنواره 
عکس »از چشـم دختران ببینیم« خاطرنشـان کرد: شرکت 
در جشـنواره برای تمامی بانوان و دختران از سراسـر کشور و 
در تمامی رده های سـنی آزاد بـوده و هر شـرکت کننده می 
تواند حداکثـر پنج اثـر در هر یک از سـه بخش به جشـنواره 
ارسال نماید.شـریفی با اشـاره به به محورهای این جشنواره، 
خاطرنشـان کـرد: عالقمندان بـرای شـرکت در ایـن رویداد 
فرهنگـی و اجتماعی مـی توانند آثار خـود را در یـک یا چند 
محور نقـش زن در شـهر، دغدغه هـای دخترانـه، زن از نگاه 
جامعـه و دختـران و امید بـه زندگـی تهیـه و ارسـال کنند.
وی اضافـه کـرد: با توجـه به شـرایط بحرانـی کرونا، امسـال 
نمایشـگاه بـه صـورت مجـازی برگـزار خواهـد شـد و آثـار 
راه یافته بـه نمایشـگاه در صفحـه اختصاصی فرهنگسـرای 
رسـانه در فضـای مجـازی بـه نمایـش گذاشـته می شـوند.
شریفی یادآور شـد: عالقمندان برای کسـب اطالعات بیشتر 
و ارتبـاط بـا دبیرخانـه مـی تواننـد همـه روزه )بـه جـز ایام 
تعطیـل( بـا شـماره ۳۴2۰۸۳۶۳ - ۰۳۴ از سـاعت ۹ تـا 12 
تماس گرفته و یا به نشـانی @rafsanjanmedia در 

شـبکه های اجتماعـی مراجعـه کنند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: همزمان 
با عید سعید فطر زمینه آزادی ۳۰ مددجوی جرائم 
غیرعمد از زندان های این استان فراهم می شود.به 
گزارش ایرنا، یداهلل موحد روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: 1۷۰ مددجوی جرائم غیرعمد در زندان های استان 
کرمان حضور دارند که برای آزادی آنها به 1۰ میلیارد و ۸۰۰ 
میلیون تومان نیاز است.وی با اشاره به به آغاز فعالیت ستاد دیه 
در استان کرمان از سال 1۳۸۰ تاکنون اظهار داشت: از ابتدای 
تاسیس این ستاد در کرمان تاکنون زمینه آزادی سه هزار و ۵۹۷ 
نفر از مددجویان جرائم غیرعمد با همت خیران و کمک های ستاد 
دیه و تسهیالت بانکی فراهم شده است.رئیس کل دادگستری 
استان کرمان تصریح کرد: در مجموع ۶۴2 نفر از زندانیان جرائم 
غیرعمد استان کرمان از سال ۸۰ تاکنون از محل اعتبارات قرض 
الحسنه با صرف 1۳ میلیارد تومان اعتبار، ۵۵۹ نفر از محل کمک 
های ستاد دیه کشور با 1۶ میلیارد تومان اعتبار، 21۶ نفر نیز از 
محل اعتبارات صندوق تامین خسارت های بدنی با صرف 1۷ 
میلیارد تومان اعتبار و هزار و ۴۷۸ نفر با کمک های خیران از زندان 
های این استان با پرداخت بیش از 2۰ میلیارد تومان آزاد شده اند.
موحد به برگزاری 2۰۴ مورد جشن گلریزان در استان کرمان طی 
1۸ سال اخیر اشاره و بیان کرد: با برگزاری این جشن ها بالغ بر 
۳۳ میلیارد تومان تعهد خیران حاصل شده که از این میزان نیز 
22 میلیارد تومان وصول شده است.وی با اشاره به این مطلب که 
در سال جاری به دلیل شیوع بیماری کووید 1۹، برگزاری جشن 
های گلریزان با تغییراتی از جمله برگزاری محدود جشن ها اجرایی 
شده است، خاطرنشان کرد: طی چند روز اخیر جشن گلریزان ویژه 
بنگاه های اقتصادی این استان در تهران و با حضور استاندار کرمان 
و مدیران عامل شرکت های بزرگ اقتصادی برگزار و کمک های 
خوبی برای آزادی مددجویان جرائم غیرعمد تعهد شد.رئیس 
هیات امنای ستاد دیه استان کرمان گفت: با تالش های انجام شده 
در فضای مجازی، کمک های خرد خیران نیز در حال جمع آوری 
است و انتظار می رود بالغ بر 1۰۰ میلیاردریال کمک های مردمی 
و خیران برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد استان کرمان تا پایان 
سال جاری جمع آوری شده و با استفاده از این مبلغ 1۷۰ زندانی 

واجد شرایط ستاد دیه آزاد شوند.

رییس شورای تامین و فرماندار فاریاب گفت: حقوق معوق کارگران 
شرکت معدن کاری کرومیت این شهرســتان پرداخت شد.علی 
نیک نفس روز پنجشــنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در 
پی اعتراض کارگران »شرکت معدن کاری امین یار« در خصوص 
پرداخت نشدن حقوق سه ماهه خود، 2 نشست برای رفع این مشکل 

برگزار کردیم.وی افزود: نشست کمیسیون کارگری با حضور نماینده کارگران و مدیر مجموعه و 
همچنین یک جلسه رفع موانع تولید با حضور مدیرکل صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان در 
فرمانداری این شهرستان برگزار شد.فرماندار فاریاب اظهار داشت: پس از برگزاری این نشست ها و 
بررسی مسائل و مشکالت، تمامی حقوق معوقه کارگران توسط شرکت معدن کاری پرداخت شد.وی 
با بیان اینکه شرکت معدن کاری امین یار بیش از یکصد نیروی کارگری دارد، گفت: این شرکت در 

زمینه کرومیت واقع در بخش مرکزی این شهرستان فعالیت می کند.

حقوق کارگران معدن فاریاب کرمان 
پرداخت شد

فرمانده انتظامی عنبرآباد با بیان اینکه آتش سوزی در منطقه میثم آباد 
این شهرستان عمدی بود گفت: عامل آتش سوزی دستگیر شد.سرهنگ 
محمود بیدشکی روز چهارشــنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا از آغاز 
عملیات پاکسازی منطقه از ســوخت قاچاق در روستاهای میثم آباد 
و ســبزگزی عنبرآباد خبر داد و افزود: صبح امــروز در یکی از منازل 

دپوی سوخت قاچاق روستای میثم آباد فرزند صاحب خانه برای جلوگیری از حضور ماموران اقدام به 
آتش سوزی در باغ نزدیک منزل خود کرد و درنتیجه این آتش سوزی به باغ های مجاور سرایت می کند.

وی ادامه داد: بالفاصله فرد قانون گریز توسط ماموران انتظامی بازداشت شد تا سایر مالکان مجاور که 
درگیر این آتش سوزی شدند اگر شکایتی داشته باشند، رسیدگی شود. فرمانده انتظامی عنبرآباد با بیان 
اینکه صاحب منزل هیچ شکایتی ندارد، تصریح کرد: طبق بررسی سوابق فرد قانون گریز مشخص شد 

که این شخص تحت درمان بیمارستان شهید بهشتی )اعصاب و روان( کرمان است.

آتش سوزی در میثم آباد
 عنبرآباد عمدی بود

رییس مرکز بهداشت جیرفت از کشف 2 تُن مواد غذایی 
فاسد و تاریخ مصرف گذشته در این شهرستان خبر داد.

فرزانه برخوری روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: این مواد غذایی فاسد شامل انواع تنقالت، ماکارونی، 
پودر کیک، چیپس و پفک بود.وی ادامه داد: بازرسان 

بهداشت محیط طی بازرسی از یک عمده فروشی این میزان مواد غذایی فاسد را کشف 
و ضبط کردند.رییس مرکز بهداشت جیرفت به شیوع ویروس کرونا اشاره کرد و گفت: 
با توجه به انتشار این ویروس بعضی از صنوف تعطیل بودند از این رو مردم به اجناس 
خریداری شده دقت بیشتری کنند چرا که احتمال فاسد بودن بعضی اجناس وجود 
دارد. وی افزود: مردم در صورت برخورد با چنین مواردی بازرسان بهداشت محیط را با 

سامانه 1۹۰ یا تلفن ۰۳۴۴۳21۸۵12 مطلع کنند.

2 تُن مواد غذایی فاسد 
در جیرفت کشف شد

25 خرداد؛ آخرین مهلت 
شرکت در جشنواره »از چشم 

دختران ببینیم«

3۰ مددجوی جرائم غیرعمد از 
زندان های کرمان آزاد می شوند

خبر

دادگستری

خبرخبرخبر

دادسـتان عمومـی و انقـالب رودبـار 
جنـوب از انهـدام یـک بانـد شـرارت و 
قاچـاق مـواد مخـدر در جنـوب اسـتان 
کرمـان خبـر داد.بـه گـزارش دریافتـی 
روز پنجشـنبه ایرنا، حامـد عمرانی اظهار 
داشـت: پس از انجام یک سـری اقدامات 
اطالعاتـی منسـجم از سـوی سـربازان 
گمنـام امـام زمـان )عـج( در اداره کل 
اطالعـات اسـتان کرمـان اعضـای یـک 
بانـد فعـال شـرارت و قاچـاق مسـلحانه 
مـواد مخـدر در جنـوب اسـتان مـورد 
شناسـایی قـرار گرفتنـد.وی ادامـه داد: 
بالفاصلـه دسـتگیری عامـالن اصلـی 
این بانـد در دسـتور کار دسـتگاه قضایی 
و نهادهـای اطالعاتـی و امنیتـی قـرار 
گرفـت و سـرانجام سـحرگاه امـروز در 
یک عملیـات سـنگین و در مسـیر فرعی 
و کوهسـتانی منتهـی بـه شهرسـتان 
رودبارجنـوب بانـد ذکـر شـده در تـور 
اطالعاتـی سـربازان گمنـام امـام زمـان 
)عج( گرفتـار و مـورد ضربه قـرار گرفت.

وی تصریح کـرد: در ایـن عملیـات که از 
شـامگاه گذشـته تـا سـحرگاه امـروز بـه 
طـول انجامیـد، 2 نفـر از اعضـای اصلـی 
ایـن بانـد بـه هالکـت رسـیده و میـزان 
۷1۰ کیلوگـرم مواد مخـدر از نوع تریاک 
نیز کشـف شـده است.دادسـتان عمومی 
و انقـالب شهرسـتان رودبـار جنـوب 
افـزود: در این عملیـات مقادیری سـالح 
و مهمـات جنگی بـه همراه یک دسـتگاه 
خـودرو از قاچاقچیـان کشـف و ضبـط 
شـد.وی گفـت: عـزم دسـتگاه قضایـی 
در برخـورد بـا عوامـل ناامنـی قاطـع و 
جدی اسـت و اجـازه نخواهیم داد اشـرار 
و سـوداگران مـرگ در منطقـه جـوالن 
دهنـد و امنیـت جامعـه را بـه مخاطـره 
بیاندازند.شهرسـتان رودبـار جنـوب در 
فاصلـه ۳۳۳ کیلومتـری مرکـز کرمـان 
واقـع شـده و جمعیـت آن برابـر بـا 1۰۵ 

هـزار و ۹۹2 نفـر اسـت.

1۴۷ هزار لیتر سوخت 
قاچاق در عنبرآباد 

کشف شد
فرمانـده انتظامـی اسـتان کرمـان از 
کشـف 1۴۷ هـزار لیتر سـوخت قاچاق 
در عملیـات پاکسـازی روسـتاهای 
میثم آبـاد و سـبزگزی عنبرآبـاد خبـر 
داد.به گـزارش دریافتی روز پنجشـنبه 
ایرنـا، سـردار عبدالرضـا ناظـری گفت: 
در عملیـات مبـارزه بـا قاچاق سـوخت 
سـبزگزی  و  میثم آبـاد  روسـتاهای 
عنبرآبـاد بـا حضـور نیروهـای نظامـی 
و انتظامـی و قـرارگاه عملیاتـی ابـوذر 
بیـش از ۵۰ نقطـه پاکسـازی شـد.وی 
تصریـح کـرد: طبـق مصوبـه شـورای 
تامیـن اسـتان و شهرسـتان عنبرآبـاد 
و همـکاری دسـتگاه قضـا در یـک 
عملیـات منسـجم و هماهنـگ طـرح 
پاکسـازی مناطـق آلـوده و مبـارزه بـا 
قاچـاق سـوخت در روسـتاهای شـرقی 
عنبرآبـاد بـا موفقیـت بـه پایان رسـید.

فرمانـده انتظامی اسـتان کرمـان ادامه 
داد: بـا انجـام اقدامات فنـی و اطالعاتی 
و جسـتجوی میدانـی، تعـدادی خانه و 
محل دپوی سـوخت قاچاق شناسـایی 
شـد.وی گفـت: از سـاعات نخسـتین 
روز گذشـته ایـن عملیـات آغـاز شـد و 
مقادیر زیادی سـوخت قاچـاق گازوئیل 
کشـف و تعدادی از مخـازن جمع آوری 
و مخازن غیـر قابل انتقال تخریب شـد. 
همچنین مقـدار زیادی از سـوخت های 
قاچاق تحویل شـرکت نفـت و مقداری 
هم به دلیـل نبـود امکانـات جابه جایی 
معـدوم شد.سـردار ناظـری افـزود: در 
مجموع 1۷ تانکـر ۳۰ تا 2۰ هزار لیتری 
در ایـن عملیـات کشـف و همچنیـن 
1۵۷بشـکه 22۰ لیتری و تعداد زیادی 
گالُـن کشـف شـد.وی بـا تاکیـد بـر 
جدیـت و قاطعیـت پلیس در اسـتمرار 
طرح های پاکسـازی نقاط آلـوده گفت: 
اجازه نخواهیم داد افـراد مجددا در این 
مکان هـا کار دپـو و قاچـاق سـوخت را 
انجـام دهنـد و تمامـی عوامـل قاچـاق 
سـوخت شناسـایی شـدند که به زودی 
دسـتگیر خواهنـد شـد و از ایـن پس با 
قاچاقچیـان سـوخت برخـورد جـدی 
و قانونـی می شـود.فرمانده انتظامـی 
اسـتان کرمـان اظهار داشـت: در سـال 
جهـش تولیـد یکـی از ماموریت هـای 
اصلـی ناجا برخـورد با قاچـاق کاال بوده 
کـه در دسـتور کار قـرار دارد و اجـازه 
نخواهیـم داد برخـی افـراد به سـرمایه 

ملـی خسـارت وارد کننـد.

گرانی یکی از دغدغه ها ی  هر روزه 
اعضا جامعه ما شده است ، امکان دارد گزارش 

کاالیی بعد از یک هفته افزایش دو 
برابری و یا حتی بیشتر قیمت را تجربه کند و این 
افزایش قیمت در مورد کاالهایی که نیاز روزمره 
هستند، آزار دهنده تر از سایر کاالها است، کاالهایی 
مثل اقالم غذایی ، میوه و تره بار. گاهی این افزایش 
قیمت ها آنقدر عجیب و غریب و زیاد تر از حد 
معمول است که کاسه صبر مردم را لبریز می کند 
درست مثل  اهالی زهکلوت که این روز ها از گرانی 
میوه و تره بار  به ستوه آمده اند،   مرادی یکی از  
ساکنین زهکلوت است که به کاغذ وطن می گوید: 
قیمت  همه چیز در زهکلوت  افتضاح است  و با هیچ 
جای دیگری در جنوب استان قابل مقایسه نیست.

قیمت میوه و تره بار از زهکلوت تا رودبار جنوب ۹۰ 
درصد فرق  می کند،اینجا حساب کتابی ندارد 
فروشنده ها  هر جوری تیغشان ببرد،  میوه می 
فروشند،هیچ کس هم برای نظارت نمی آید ، چون 
اگر ناظری آمده بود حداقل وضعیت  کمی بهتر 
میشد، اما اینجا هیچ چیزی تغییر نمی کند.من 
دیروز میدان تره بار رفتم  مقداری سیب زمینی و 
پیاز بگیرم، خواستم چند تا موز بردارم که گفت 
کیلویی ۳۰ هزار تومان هستند در صورتی که همین 
موز را من در  ایرانشهر کیلویی 1۰ هزار تومان 
خریدم.عزیززاده یکی دیگر از اهالی زهکلوت است  
او در مورد تفاوت قیمت در  تره بار زهکلوت می 
گوید: این جا تفاوت قیمت خیلی زیاد است، لیمو 
ترش کیلویی ۶۰ هزار تومان و زردآلو کیلویی ۴۵ 
هزار تومان است،  صنف هم که سالی یک بار هم 
نمی آید ببیند چه خبر است،من خیار در کهنوج 
خریدم کیلویی هزار تومان، اینجا ۶ هزار تومان 
است، انگار که زهکلوت ایالت خود مختار است و زیر 
نظر هیچ سازمانی نیست،  و هر کس هر چقدر  
بخواهد روی اجناسش قیمت می گذارد، قبل تر ها 
از وانت ها که میوه می خریدیم و ارزان تر بود، االن 
انگار که وانت دار ها هم  با تره بار هماهنگ شده اند 
و قیمت ها مثل هم هست اگر همین طور باشد دیگر 

کسی نمی تواند بخرد.

انحصار میدان تره بار باید شکسته شود
سابقی  نیز ساکن زهکلوت است و  در مورد وضعیت  
قیمت ها در میدان تره بار زهکلوت به کاغذ وطن  
می گوید: میوه در تره بار زهکلوت خیلی گران تر 
از رودبار جنوب است، از میدان تره بار جیرفت بار 
می آورند و از آنجا به همه شهرستان های جنوبی 
مثل کهنوج و رودبار جنوب تقسیم می کنند و  در 
زهکلوت قیمت ها نجومی است و انگار که صنف هم 
روی این موضوع نظارتی ندارد  و میوه نرخ تعیین 
شده ای در این بخش ندارد، همیشه این مشکل 
وجود دارد و مربوط به فصل خاصی هم نیست،  
سابقی می گوید: نمی توانیم بگوییم فقط برای میوه 
نوبر در این شهرستان  این اتفاق می افتد،  زیرا در 
شهرستان های دیگر مثل کهنوج هم میوه های نوبر 
را می آورند اما تفاوت قیمتش با زهکلوت خیلی 
زیاد است، حاال اگر تفاوت 1۰۰۰ تومان بود می 
گفتیم به خاطر فاصله است، اما بعضی وقت ها در 
هر کیلو میوه 1۰ هزار تومان یا بیشتر تفاوت قیمت 
وجود دارد و چند برابر است.  اگر زهکلوت  پنج شنبه 
بازار یا دوشنبه بازار داشت و مردم  از شهرستان 
های دیگر می آمدند و محصوالت تره بار خودشان 
را عرضه می کردند،خیلی اوضاع بهتر می شد چون 
انحصار میدان تره بار میشکست اما این شکل بازار 
که در این بخش وجود ندارد. تولید محصوالت تره 
بار خود بخش جازموریان  دو ماه تا سه ماه  در سال 
است و در آن زمان کسی برای خرید  خیار  و سیب 
زمینی ، پیاز و هندوانه، به تره بار نمی رود  اما  در این 

سه ماهه هم تفاوت قیمت وجود دارد.
 سود افزایش قیمت ها به جیب

 دالالن می رود
رضایی بخشدار بخش جازموریان، در مورد گالیه 
مردم از قیمت های باال میوه و تره بار در بخش 
زهکلوت به کاغذ وطن می گوید: در این مورد 
هیچ گزارش کتبی به ما نرسیده است اما در فضای 
مجازی  مطرح شدن این موضوع را دیده ام  از تره 
باری ها هم خودم بازدید کرده ام،  قیمت میوه هایی 
مثل زردآلو که در این ماه ها می آید ، باال است که 
البته دلیلش را من دقیقا نمی دانم. به صنف گزارش 
و تذکر داده ایم که این هفته بروند و بازدیدی بکنند 
و ببنند  چرا اوضاع این چنین است، تفاوت قیمت 

تا حدودی وجود دارد البته در مورد همه نوع میوه 
ها  نیست و از طرفی هم این موضوع که می گویند با 
رودبارجنوب تفاوت زیادی دارد هم درست نیست، 
کال در این منطقه  میوه  ها گران تر هستند،  و 
دلیل این موضوع برای مردم سوال است  که چرا 
محصوالت که مال منطقه جنوب است و  با قیمت 
ارزان از کشاورز می خرند ، در بازار گران فروخته 
می شوند. در محصوالت سردسیری  این  تفاوت 
قیمت فاحش تر هم است و دالل ها از این بازار  
سود می برند،  البته  این که بگوییم این موضوع 
فقط  در بخش جازموریان است، درست نیست، 
همه ی جنوب به همین شکل است و تفاوتی بین 
منطقه های مختلف مثال رودبار جنوب و زهکلوت 

وجود ندارد.
  بازرسی های به صورت پیوسته 

انجام می شود
بامری رییس اداره صنعت معدن و تجارت رودبار 
جنوب، در مورد تفاوت قیمت در میوه و تره بار 
زهکلوت به کاغذ وطن می گوید:  به دست ما هم 
گزارشاتی در اینباره رسیده است و ما  چند روز پیش 
بازرسی  کلی در سطح شهر داشتیم  و شهر های  

زهکلوت و رودبار جنوب را مورد بررسی قرار دادیم و 
گزارش هم نوشتیم، در برخی از میوه ها به دلیل نوبر 
بودن، نرخ باالتر است، ولی به آن شدتی که گزارش 
می دهند، نیست و تفاوت قیمت آنچنانی وجود 
ندارد، حتی این گزارشات غیر واقع  فقط در مورد 
میوه نیست به ما گفتند ابزارآالت صنعتی در بخش 
گران تر است، رفتیم  و کارشناسی کردیم، آنچنان 
تفاوت نداشت.افزایش قیمت به آن صورت وجود 
ندارد و میوه معموال نرخش هفتگی است  و احتمال 
دارد نوبر تفاوت قیمت داشته است. بامری تاکید 
کرد: بازرسی های صنف به صورت مرتب از ستاد 
تنظیم شهرستان  با محوریت فرمانداری هر هفته 
انجام می شود، اما هر هفته  یک صنف، مورد بررسی 
قرار می گیرد،  یک هفته  صنف نانواها و یک هفته 
میوه فروش ها  و تره بار ،  بستگی به این موضوع 
دارد که فصل چه باشد به طور مثال وقتی بازار تره 
بار شلوغ و فصل تره بار شود به آن جا می روند و در 
برنامه کاری این بازرسی به صورت پیوسته انجام می 
شود. دبیر ستاد تنظیم بازار که در فرمانداری حضور 
دارد بر این کار نظارت دارند و با مرکز بهداشت برای 
بازرسی، تیم تشکیل می دهند و از همه  اصناف 

بازرسی به عمل می آورند.

َپر کشیدن میوه از سبد غذایی زهکلوت
اهالی شهر زهکلوت از گرانی قیمت میوه و تره بار به ستوه آمده و می گویند کسی بر بازار نظارت ندارد

  نجمه سعیدی
دبیر تحریریه

مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان کرمان گفت: راهداری

این استان چهار درصد کاهش 
تلفات و 1۶ درصد کاهش مجروحان را در 
حوادث جاده ای سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ 
داشته است.سیدعلی حاج سیدعلیخانی روز 
پنجشنبه در نشست کمیسیون ایمنی راه 
های استان کرمان در محل معاونت عمرانی 
استانداری افزود: تعداد ۶۰۹ فقره فوتی و ۸۵۰ 
تعداد فوتی در حوادث جاده ای استان کرمان 
در سال ۹۷ داشتیم که در این خصوص آمار 
تلفات در صحنه تصادف کاهش یافته و آمار 
فوت شده ها در بیمارستان افزایش داشت.وی 
ادامه داد: همچنین ۵۳۶ در فقره فوتی و ۸۳۳ 
نفر در تعداد فوتی در حوادث جاده ای سال ۹۸ 
استان کرمان داشتیم.مدیرکل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان کرمان گفت: 
جمع بندی تصادفات در کشور 2 درصد رشد 
ترافیک و 2 و نیم درصد رشد تلفات بوده که 
این آمار در استان کرمان چهار درصد رشد 
ترافیک و چهار درصد کاهش تلفات داشتیم.
وی عنوان کرد: تعداد ۶2 فوتی تصادفات 
حامل اتباع خارجی در سال ۹۸ که در سال ۹۷ 
این میزان ۴۴ فوتی بود.حاج سیدعلیخانی 
افزود: ۵۶ درصد از آمار فوتی - جرحی و ۷۵ 
درصد فوتی ها در راه های اصلی استان کرمان 
بوده است که نشان از شدت تصادفات در این 
مناطق دارد.وی بیان داشت: ۶۴ درصد 
سواری، 1۳ درصد موتورسیکلت، ۹ درصد 
کامیون و 12 درصد وانت بارها در حوادث 
جاده ای استان کرمان مقصر شناخته شده اند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان کرمان گفت: محورهای باغین - 
سیرجان و کرمان – ماهان – بم در مجموع 
تصادف فوتی - جرحی جزو محورهای 
پرتصادفات استان بود که اقدامات انجام شده 
و  بوده  باغ بسیار موثر  در محور هفت 
خوشبختانه این محور را جزو 1۰ محور کم 
تصادف استان قرار داده است.وی تصریح کرد: 
1۳۹ مورد از 1۴۹ دروبین شمال استان 
کرمان فعال و مابقی در حال نصب است که به 
زودی نصب و پیامک تخلفات به خودروها 
ارسال می شود.وی با بیان اینکه ۶۰۸ واحد 
حمل و نقل جاده ای در سفرهای عید فطر 
استان کرمان کنترل شد افزود: پایانه بار 
مرکزی را مستقر، خودروهای دارای مشکل 
بار  پایانه  در  هایی  برچسب  با  را  دید 
آشکارسازی و در بخش پایانه مسافر طرح 
فاصله گذاری اجتماعی اجباری کردیم.حاج 
سیدعلیخانی اضافه کرد: مردم از طریق سامانه 

1۰۰۰۰۳۴1 می توانند موانع و مشکالت 
اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی را اعالم 
کنند که این شماره در ابتدا، وسط و انتهای 
اتوبوس ها نصب شده است.وی گفت: 
همچنین کادر شرکت ها ملزم به استفاده از 
ماسک دستکش و لوازم بهداشتی شده اند و 
ضدعفونی پایانه مسافر رابا همکاری شهرداری 
شرکت ها و رانندگان اجرا کردیم.مدیرکل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان 
گفت: فروش بلیت را اینترنتی و 11 دفتر در 
شهر تدارک دیدیم که این اقدام از ازدحام 
مردم در محل پایانه مسافر می کاهد.وی 
اضافه کرد: در سال جاری ۴2۰ کیلومتر خط 
کشی محورها، ساخت یک دستگاه خط کش 
در محورهای ارتباطی استان کرمان اجرا شد 
و ۵۶ درصد تلفات و تصادفات استان مربوط به 
خواب آلودگی و خستگی است که 2۰۰ 
کیلومتر شیار لرزاننده را در استان نصب 

کردیم.

 

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی جنوب 
کرمان گفت: از ابتدای هجوم ملخ های صحرایی تا 
کنون مبارزه با این آفت در سطح 2۳ هزار هکتار از 
زمین های این منطقه انجام شده است.مجید فرخی 
روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان 
اینکه مبارزه با ملخ های صحرایی طی سه مرحله 
ریزش انجام شده است، افزود: نخستین ریزش 
ملخ صحرایی 2۵ اسفندماه سال گذشته در حوزه 
شهرستان قلعه گنج، دومین ریزش دسته های 
پروازی ملخ صحرایی 22 فروردین ماه سال جاری 
و مرحله سوم ریزش از ۶ اردیبهشت ماه در حوزه 
شهرستان قلعه گنج آغاز و مبارزه همچنان ادامه دارد.

وی تصریح کرد: مبارزه علیه ملخ صحرایی توسط 
 )ulv ( وانتی  پُشت  سمپاش  دستگاه  هشت 
و 1۰دستگاه سمپاش پشت تراکتوری در حال 
انجام است.وی با بیان اینکه 2 باند در شرق و غرب 
جازموریان برای عملیات مبارزه هوایی وجود دارد، 
اظهار داشت: باند غرب جازموریان بر اثر سیالب 
تخریب و نیاز به بازسازی دارد و با توجه به هشدار 
اخیر فائو )سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد( 
کانون های عربستان و آفریقا به زودی تخلیه خواهند 
شد لذا درخواست اعزام هواپیما به سازمان حفظ 
نباتات ارسال شده است.مدیر حفظ نباتات سازمان 
جهاد کشاورزی جنوب کرمان مبازره با ملخ های 
صحرایی در این منطقه را نیازمند حمایت های ویژه 
دانست و گفت: در صورت حمایت نکردن شاهد 
خسارت سنگینی به اقتصاد کشور خواهیم بود.وی 
با بیان اینکه سازمان فائو امسال هجوم ملخ ها را 

نسبت به سال گذشته بیشتر پیش بینی کرده است، 
افزود: اگر حمایت مطلوب در زمینه مبارزه با ملخ ها 
انجام نشود این حشرات مخرب از منطقه جنوب 
کرمان عبور و به مرکز کشور نفوذ می کنند.فرخی از 
مستهلک بودن تجهیزات لُجستیکی ابراز نگرانی کرد 
و گفت: برای جلوگیری از ورود ملخ ها به سایر مناطق 
کشور باید تدابیر الزم، برنامه ریزی و پیش بینی شود 
تا همچون سال گذشته از میدان نبرد با ملخ ها پیروز 
بیرون بیاییم.وی افزود: مهمترین مشکل مبارزه با ملخ 
صحرایی کمبود وانت های دوکابین و کمک دار بوده 
لذا رایزنی با استانداری، ستاد بحران و وزرات خانه برای 
گرفتن خودروی کمک دار در حال انجام است.پوشش 
گیاهی و رطوبت مناسب دشت وسیع جازموریان، 
این منطقه را به عنوان کانون اصلی تکثیر ملخ در 
جنوب کشور تبدیل کرده است. ملخ ها بیش از چهار 
و نیم میلیون تُن محصول کشاورزی جنوب کرمان را 
تهدید می کنند.به گفته علی مراد سرافرازی معاون 
کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور، مبارزه با ملخ 

صحرایی از سال گذشته تاکنون در سطح 1۰۸ هزار 
هکتار از اراضی ۶ استان کشور انجام شده است البته 
با توجه به پیش بینی و هشدار هجوم این نوع ملخ از 
سمت پاکستان و هندوستان و عربستان باید آمادگی 
الزم را داشته باشیم.ملخ های صحرایی تمام گیاهان 
زراعی، باغی و حتی علف های هرز را می خورند، این 
نوع ملخ قدرت پرواز بسیار زیادی دارد و در یک شبانه  
روز می  تواند تا 1۵۰ کیلومتر پرواز کند.ملخ صحرایی 
از کشوری به کشور دیگر و از استانی به استان دیگر 
می تواند مهاجرت کند.این نوع از ملخ ها در مسیر 
عبور خود با تغذیه از سبزینه های مختلف ازجمله 
جنگل ها، باغهای میوه، علوفه، غالت، صیفی و مراتع 
را از بین می برند و با توجه به قدرت تخریبی باالیی 
که دارند باعث قحطی در منطقه نیز می شوند.فائو، 
به عنوان نهاد پیشروی سازمان ملل در زمینه توسعه 
کشاورزی و تامین امنیت غذایی، با پایش مداوم 
وضعیت جهانی ملخ های صحرایی، هشدارهای زود 

هنگام و پیش بینی های الزم را اعالم می کند.

مبارزه با ملخ ها در سطح ۲۳ هزار هکتار
 در جنوب کرمان انجام شد

تلفات جاده ای استان کرمان چهار درصد 
کاهش یافت

حسین شکوهی گفت: با توجه به محدودیت هایی که ویروس کرونا به 
وجود آورده، جشن گلریزان امسال به صورت جمعی برگزار نمی شود 
و به شیوه ای متفاوت از سال گذشته برگزار می شود.به گزارش خبرنگار 
خبرگزاری شبستان از کرمان جنوب، جلسه هماهنگی گلریزان زندانیان 
جرائم غیرعمد در دفتر رئیس دادگستری جیرفت برگزار شد.»حسین 
شکوهی« در این نشست گفت: با توجه به محدودیت هایی که ویروس 
کرونا به وجود آورده،جشن گلریزان امسال به صورت جمعی برگزار نمی 
شود بلکه با شیوه ای متفاوت از سال های گذشته و برای هر صنف به 
صورت مجزا برگزار می شود.رئیس دادگستری جیرفت خاطرنشان کرد: 
اگر از زاویه مسئولیت اجتماعی به موضوع گلریزان برای آزادی زندانیان 
جرائم غیر عمد نگاه کنیم هر چه مشارکت خیرین و نیکوکاران در این 
گونه برنامه ها بیشتر باشد قطعا شاهد کاهش آسیب های اجتماعی در 
جامعه می شویم.وی با اشاره به این که در آموزه های دینی به کمک به 
مستمندان تاکید فراوانی شده است، افزود: اگر انسان کار خیری را با قصد 
قربت و برای خدمت بی منت به خلق و برآورده کردن حاجات و نیازمندی 
های آنان انجام دهد، قطعاً برکات کارهای خیر را در زندگی خود احساس 
می کند.در ادامه این نشست »حسین سالمی« گفت: فضای معنوی ماه 
مبارک رمضان، فضای مناسبی برای عبادت، تزکیه و انجام اعمال خیر 
است و آزادی زندانیان نیز از عبادات و امور خیر می باشد.دادستان عمومی 
و انقالب اسالمی جیرفت اظهار کرد: در سال گذشته تعداد 2۳ نفر از 
زندانیان جرائم غیر عمد مالی با کمک خیرین آزاد و به آغوش خانواده باز 
گشتند.وی تصریح کرد: نباید بدهکاران دربند را فراموش کنیم، افرادی 
که به دلیل اقتصادی ورشکسته یا بدهکار شده اند و با به علت سانحه ای  
غیر عمد گرفتار و محبوس می باشند و چشم به راه توجه و کمک مردم 
هستند و دستشان کوتاه است.سالمی خاطر نشان کرد: امسال با توجه به 
شیوع ویروس کرونا و لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی جشن گلریزان 
به گونه ای متفاوت اما وسیع تر برگزار نمی شود.گفتنی است؛ این نشست 
با حضور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جیرفت و جمعی از کشاورزان 

شهرستان برگزار شد.

گزارش
ایرنا

جشن گلریزان جرائم غیرعمد 
با رعایت فاصله گذاری اجتماعی 

برگزار می شود

اعضای باند شرارت
 در رودبار جنوب 

دستگیر شدند

تفاوت قیمت میوه و تره بار در بازار زهکلوت محسوس است

ســهامداران می توانند دو ماه پس از تاریخ انتخاب روش مذکور با  مراجعه به ســامانه جامع اطالعات 
مشتریان )سجام( به نشانی sejam.ir از تعداد سهام تخصیص یافته نزد شرکتهای سرمایه پذیر سهام 
عدالت مطلع شوند. بهره مندی از خدمات قابل ارائه از جمله ایجاد امکان معامله پذیری سهام تخصیص 
یافته در آینده منوط به مراجعه به سامانه سجام، ثبت نام و احراز هویت غیرحضوری در مراکز تعیین شده 
است.  همچنین افرادی که روش مستقیم را انتخاب کرده اند، سهام شرکتهای بورسی تخصیص یافته روی 
کد بورسی خودشان منتقل می شود. این افراد از بابت سهام شرکتهای غیربورسی، سهامدار شرکتهای 

سرمایه گذاری استانی هم خواهند بود.
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آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابـر آرا صـادره هیـات حل اختالف موضـوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحد ثبتی شهرسـتان زرنـد تصرفات مالکانـه و بالمعارض 
متقاضیـان محـرز گردیده اسـت.لذا مشـخصات متقاضیـان و امالک 
مـورد تقاضـا بشـرح زیـر به منظـور اطالع عمـوم در دو نوبـت به فاصله 
15 روزآگهـی مـی شـود در صورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بمـدت دو مـاه اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مرجع 

قضایی تقدیـم نمایند.
امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

آقای ابراهیم ضیاءالدینی دشـتخاکی فرزند عباس بشماره شناسنامه 
28 در یـک بـاب خانـه به مسـاحت 265/30 مترمربع از پـالک 1778 
اصلـی واقـع در زرند اکبرآبـاد خیابان غدیر کوچه 1 خریـداری از مالک 

رسـمی آقای اکبر قلـی زاده.
آقای حمید ضیاءالدینی دشـتخاکی فرزند عباس بشـماره شناسـنامه 
58 در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 214/10 مترمربع از پـالک 1778 
اصلـی واقـع در زرنـد _ اکبرآبـاد خیابـان غدیـر کوچـه 1 خریـداری از 

مالـک رسـمی آقـای اکبر قلیـزاده ابراهیمـی.م الف 28
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/2/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/3/3

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 شهر عنبر آباد

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 
قانـون  موضـوع  اول  شـماره139860319091001414-98/05/22هیات 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک شـهر عنبر آبـاد تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای اسـحاق شـهداد نـژاد فرزنـد محمـد قربـان 
بشـماره شناسـنامه 1765بـا کـد ملـی 6069498968صـادره ازعنبرآبـاد 
درششـدانگ یـک قطعـه زمیـن  بـه مسـاحت 2910متـر مربـع پـالک - 
فرعـی از43- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 43 اصلـی قطعـه 
یـک واقـع دراراضی خضر آبـاد بخش45کرمان خریداری از مالک رسـمی 
اقـای محمـد قربـان شـهداد نـژاد محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی مـی شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتراض خـود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند . 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبق 
مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:2433-  تاریخ انتشـار 

نوبـت اول:99/02/20 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/03/03
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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 
قانـون  موضـوع  اول  شـماره139860319079000702-98/09/04هیات 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی خانـم آذر الهـی پـور ده چیـل فرزند بختیار بشـماره 
شناسـنامه 205صـادره ازجیرفت درششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 
288متـر مربـع پـالک 702فرعـی از190- اصلی مفـروز و مجزی شـده از 
پـالک 1 فرعـی از 190اصلـی قطعـه سـه واقـع در رودبـار جنـوب –میـش 
پـدام  –انتهـای بلـوار معلـم  بخش46کرمـان خریـداری از مالک رسـمی 
آقـای رضـا سـالمی محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب 
دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه اعتـراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبـق مقررا 
ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:866-  تاریـخ انتشـار نوبت 

اول:99/06/20 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/03/03
 علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

متن آگهی رای هیات
در اجـرای بنـد 2 مـاده 1 قانـون الحـاق مـوادی بـه قانـون سـاماندهی و 
حمایت از تولید و عرضه مسـکن بدینوسـیله به اطالع می رسـاند در اجرای 
قانـون فـوق الذکـر ورثـه مرحـوم احمد علـی حلوائی پـور )زهرا شـماره ملی 
3179162619 و طاهـره شـماره ملـی 3179955406 ورقيه شـماره ملـی 3060230609 و 
حکیمه شـماره ملی3070157602 و فاطمه شـماره ملي 3179162600 و آذر شـماره ملی 
3070157599 و زیبـا شـماره ملی 3070127185 و حمید شـماره ملـی 3070488390 و 
محمد شـماره ملی 3072017190 و حامد شـماره ملی 3060053669 همگی حلوائی پور 
فرزنـدان و گلزار سـاالری شـماره شناسـنامه 4 همسـر متوفـی برابر گواهی حصـر وراثت 
شـماره 851 مـورخ 91/8/7شـورای حـل اختـالف بانـوان سـیرجان و گلزار سـاالری برابر 
دادنامـه شـماره 1074 مـورخ 90/10/17فـوت نموده و ورثـه نامبرده افراد فـوق الذکر اعالم 
گردیـده ( بنمایندگـی بنیـاد مسـکن انقالب اسـالمی سـیرجان درخواسـت صدور سـند 
ششـدانگ یکباب منزل مسـکونی پالک 8954 فرعی از 5087 اصلی به مسـاحت 350 
متـر مربـع واقـع در نجف شـهر سـیرجان بخـش 36 کرمـان را نموده اسـت کـه پس از 
رسـیدگی رای شـماره 9956 مورخ1399/2/14هیـات حـل اختالف موضـوع ماده 7 آیین 
نامـه اجرایـی قانـون فـوق الذكـر رای به صدور سـند ملک واگـذاری نامبرده صـادر نموده 
بدینوسـیله بـه اطـالع عمـوم می رسـاند ظـرف مـدت 20 روز از تاریـخ انتشـار این آگهی 
چنانچـه کسـی بـه تقاضـای نامبـرده معترض اسـت اعتـراض خـود را کتبا بـه اداره ثبت 
اسـناد سـیرجان تسـلیم و از تاريخ تسـليم ظرف مدت یک ماه دادخواسـت اعتراض بر 
ثبـت بـه مرجـع صالح قضایی تسـلیم و گواهـی مربوطه را به اداره ثبت اسـناد سـیرجان 
ارائـه نماییـد چنانچـه ظـرف مـدت 20 روز از انتشـار آگهـی اعتـراض نرسـد و یا معترض 
ظـرف یـک مـاه از تاریـخ اعتـراض گواهـی تنظیم دادخواسـت بـه مرجع صالـح قضایی 

را ارائـه نمایـد سـند مالکیـت به نـام متقاضی صادر و تسـلیم مـی گـردد. م الف 711
تاريخ الصاق/ انتشار روز شنبه 1۳99/۰۳/۰۳

اگهی حصر وراثت 
احترامـا در خصوص دادخواسـت تقدیمی خواهان 
زهـرا خادمـی نـژاد فرزنـد رسـتم بـه شـماره ملـی 
توضیـح  حصروراثـت  خواسـته  5360172266بـه 
داده شـادروان رسـتم خادمـی نـژاد فرزنـد دادهللا  بـه شـماره  
ملـی 5360172215در تاریخ1398/12/29دراثـر برخورد اجسـام 

سـخت یـا تیزفـوت نمـوده ووارث حیـن فـوق عبارتنـد از :
ملـی  ش  بـه  رسـتم  فرزنـد  نـژاد  خادمـی  علـی 

متوفـی(  5360172274)پسـر 
ملـی  ش  بـه  رسـتم  فرزنـد  نـژاد  خادمـی  محمـد 

 ) متوفـی  5360172241)پسـر 
ملـی  ش  بـه  رسـتم  فرزنـد  نـژاد  خادمـی  حسـین  امیـر 

) متوفـی  5360524080)پسـر 
ملـی  ش  بـه  رسـتم  فرزنـد  نـژاد  خادمـی  جـواد 

متوفـی(   5360172231)پسـر 
ملـی  ش  بـه  رسـتم  فرزنـد  نـژاد  خادمـی  زهـرا 

                 ) متوفـی  5360172266)دختـر 
ملـی  ش  بـه  رسـتم  فرزنـد  نـژاد  خادمـی  مریـم   

متوفـی(  5360172258)دختـر 
ملـی  ش  بـه  رسـتم  فرزنـد  نـژاد  خادمـی  حدیـث 

 ) فـی خترمتو د (5 3 6 0 4 0 7 3 6 0
ملـی  ش  بـه  رسـتم  فرزنـد  نـژاد  خادمـی  زینـب   
5360172223)دخترمتوفـی( لـذا مراتب یک نوبـت در روزنامه 
کثیر االنتشـار محلی آگهی میشود چنانچه کسـی اعتراض دارد 
یـا وصیـت نامـه ازمتوفـی نزد اشـخاص باشـد یک ماه از نشـر 
آگهـی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد .
 رئیس شوراحل اختالف –حسین کوهستانی –م الف :875

اگهی حصر وراثت 
احترامـا در خصوص دادخواسـت تقدیمی خواهان 
در بـی بـی جهـش فرزنـد مـراد بـه شـماره ملـی  
توضیـح  خواسـته حصروراثـت  6069752058بـه 
داده شـادروان نجـف جهـش فرزنـد مهیـم بـه شـماره  ملـی 
6069970020در تاریخ1394/07/23فـوت نمـوده ووارث حیـن 

فـوق عبارتنـد از :
ملـی  ش  بـه  نجـف  فرزنـد  جهـش  حسـنا 

 ) فـی متو ختر د (5 3 6 0 7 3 1 8 4 2
ملـی  ش  بـه  عابدیـن  فردفرزنـد  قـادری  فرانگیـز 

متوفـی( 606077811)همسـر 
در بـی بـی جهش فرزند مرادبـه ش ملـی 6069752058)مادر 

متوفی(
مهیـم جهش فرزند کسـوربه ش ملی 6069752041)پدر 
متوفـی ( لـذا مراتب یـک نوبت در روزنامه کثیر االنتشـار 
محلـی آگهـی میشـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا 
وصیـت نامـه ازمتوفـی نـزد اشـخاص باشـد یـک مـاه 
از نشـر آگهـی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر 

. خواهد شـد 
 رئیس شوراحل اختالف –حسین کوهستانی –م الف :87۳

اگهی حصر وراثت 
احترامـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی خواهـان 
پرویز قنبری مینکی فرزند سـهراب به شـماره ملی  5360212888به 
خواسـته حصروراثـت توضیح داده شـادروان سـهراب قنبری مینکی 
فرزند رسـتم به شـماره  ملی 606943228در تاریخ1397/02/12دراثر 

کهولـت فوت نمـوده ووارث حین فـوق عبارتند از :
ملـی  ش  بـه  سـهراب  فرزنـد  مینکـی  قنبـری  کیومـرث 

متوفـی(  5369533024)پسـر 
ملـی  ش  بـه  سـهراب  فرزنـد  مینکـی  قنبـری  بهنـام 

متوفـی( 5369934886)پسـر 
کامبیز قنبری مینکی فرزند سـهراب به ش ملی 5360069805)پسر 

متوفی( 
پرویزقنبری مینکی فرزند سـهراب به ش ملی 5360212888)پسـر 

متوفی( 
ملـی  ش  بـه  سـهراب  فرزنـد  مینکـی  قنبـری  زینـب   

 ) فـی خترمتو د (3 1 5 0 0 8 4 1 4 8
ملـی  ش  بـه  سـهراب  فرزنـد  مینکـی  قنبـری  کلثـوم 

 ) فـی خترمتو د (5 3 6 0 0 2 6 9 7 9
ملـی  ش  بـه  شـیخک  فرزنـد  منـش  درویـش  ماهـی 
5369530300)همسـر متوفی (لذا مراتب یک نوبت در روزنامه کثیر 
االنتشـار محلی آگهی میشـود چنانچه کسـی اعتراض دارد یا وصیت 
نامـه ازمتوفـی نزد اشـخاص باشـد یـک ماه از نشـر آگهی بـه دادگاه 

تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد .
 رئیس شوراحل اختالف –حسین کوهستانی –م الف :874

گواهی انحصار وراثت
آقای صفر محسـن بیگی طغرالجردی بشـماره شناسـنامه 73 باسـتناد شـهادتنامه 
و گواهـی فـوت و فتوکپی شناسـنامه ورثه درخواسـتی بشـماره 23/4/99تقدیم این 
دادگاه نموده چنین اشـعار داشـته اسـت که شـادروان مرحوم محمد محسـن بیگی 
طغرالجـردی به شـماره شناسـنامه 42 در تاریـخ 1398/10/26 در اقامتگاه دائمی خود درگذشـته 

و ورثـه حین الفـوت وی عبارتند از:
1. خانم سـکینه محسـن بیگی طغرالجردی فرزند محمد به شـماره شناسـنامه 2 متولد 1338 

محـل صدور حـوزه 2 زرنـد فرزند متوفی
2. خانم فاطمه محسـن بیگی طغرالجردی فرزند محمد به شـماره شناسـنامه 152 متولد 1354 

محـل صدور حـوزه 2 زرند فرزند متوفی
3. آقـای علی محسـن بیگـی طغرالجردی فرزند محمد به شـماره شناسـنامه 33 متولد 1339 

محـل صدور حـوزه 2 زرنـد فرزند متوفی
4. آقـای حسـین محسـن بیگی طغرالجـردی فرزنـد محمد به شـماره شناسـنامه 1036 متولد 

1342 محـل صـدور حـوزه 2 زرنـد فرزند متوفی
5. آقـای صفر محسـن بیگـی طغرالجردی فرزند محمد به شـماره شناسـنامه 73 متولد 1345 

محـل صدور حـوزه 2 زرنـد فرزند متوفی
6. آقای عباس محسـن بیگی طغرالجردی فرزند محمد به شـماره شناسـنامه 57 متولد 1346 

محل صـدور حوزه 2 زرنـد فرزند متوفی 
7. آقای حسـن محسـن بیگی طغرالجردی فرزند محمد به شـماره شناسـنامه 30 متولد 1352 

محل صـدور حوزه 2 زرنـد فرزند متوفی
8. آقای احمد محسـن بیگی طغرالجردی فرزند محمد به شـماره شناسـنامه 250 متولد 1357 

محل صـدور حوزه 2 زرنـد فرزند متوفی
پـس از تشـریفات قانونـی و مالحظـه گواهینامـه مالیـات بـر ارث بشـماره پرونـده 21 مورخـه 
99/2/27 در وقـت فـوق العـاده شـعبه 4 شـورای حـل اختالف کیانشـهر و طغرالجـرد به تصدی 
امضـا کننـدگان زیـر تشـکیل و پـس از مالحظـه پرونـده کار و باسـتناد ،مـاده 907_ 946 و 945 
قانـون مدنـی گواهـی مـی نمایـد که ورثـه درگذشـته منحصر به اشـخاص یاد شـده در بـاال بوده 
و وارث دیگـری نـدارد و دارایـی ان شـادروان پـس از پرداخـت و انجـام حقـوق و دیونیکه بر ترکه 
تعلـق مـی گیـرد. از کل ماتـرک عین امـوال منقول و قیمـت اموال غیرمنقول متوفی به هر پسـر 

دو برابـر دختـر ارث تعلـق مـی گیـرد. م الف 11
قاضی دادگاه عمومی/ شورای حل اختالف کیانشهر و طغرالجرد-محمدمهدی میرزایی عبدالیوسفی

آگهی حصر وراثت- منوجان 
دادخواسـت شـماره  دارای شناسـنامه 6080074877بشـرح  فرزنـد محمـد  پـور  منیـژه شـیخی  خانـم 
9909983891200084مورخ 99/2/30 توضیح داده شادروان حوری ره پیش فرزند عوض بشناسنامه584در 

تاریـخ1399/2/13در شـهردمبارزفوت شـده و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد/ عبارتسـت از: 
منیژه شیخی پور فرزند محمد ت ت 1374/5/9ش م 6080074877

عباس شیخی پور فرزند محمد ت ت 1361/5/1ش م 6089975752ش ش 3631
سجاد  شیخی پور فرزند محمد ت ت 1369/4/29ش م 3150135575

زینب شیخی پور فرزند محمد ت ت 1354/5/1ش م 6089975737ش ش3629
رضا شیخی پور فرزند محمد ت ت 1365/6/1ش م 6089975771ش ش3633

جواد شیخی پور فرزند محمد ت ت 1363/5/1ش م --- ش ش3632
کلثـوم شـیخی پـور فرزنـد محمـد ت ت 1360/6/1ش م6089975745 )همگی فرزندان متوفی (لـذا مراتب یک نوبت 
در روزنامـه هـای کثیـر االنتشـار محلـی آگهـی می شـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفی نزد 
اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یک ماه از نشـر آگهی به شـورای حل اختـالف تقدیـم دارد و اال گواهی صادر خواهد شـد و 

وصیـت نامـه ای جـز رسـمی و سـری کـه بعد از ایـن موعد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت. 
دفتر شورای حل اختالف شماره دوم  شهرستان منوجان . م الف :1۳ 

آگهی فقدان سندمالکیت 
چـون خانـم سـرور عبـاس زاده افشـار مالـک  ششـدانگ پـالک 130فرعـی از 
575-اصلی واقع در    بخش 45کرمان با ارائه دوبرگ شـهادت شـهود تصدیق 
شـده ادعـا و اعـالم نمـوده  اصـل  سـند مالکیت پـالک اخیر الذکر کـه قبال ذیل  
ثبـت 10572صفحـه 157دفتـر 69 امـالک محلی جیرفت صادر وتسـلیم شـده اسـت بعلت 
جابجـای مفقـود گردیـده از ایـن اداره تقاضـای صـدور سـند مالکیـت المثنـی پالک فـوق را 
نمـوده لـذا بنـا بـه درخواسـت نامبـرده وبـر حسـب دسـتور تبصره یـک مـاده 120اییـن نامه 
-قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت اگهی میگـردد تا چنانچه شـخصی یا اشـخاصی مدعی 
انجـام معاملـه نسـبت بـه  ملـک مرقوم و یـا وجود اصل سـند مالکیت مـورد ادعا نـزد خود 
مـی باشـند از تاریـخ انتشـار اگهـی )یـک نوبـت اسـت (ظـرف  مـدت 10روز مراتب را بـا ارائه 
اصـل سـند مالکیـت یا سـند معاملـه کتبا بـه اداره ثبـت اسـناد وامالک شهرسـتان جیرفت 
اعـالم نماینـد بدیهـی اسـت پس از انقضـای مهلت مقـرر در اگهـی )10روز(هیچگونـه ادعای 
از هیچکـس مسـموع نخواهـد بـود وایـن اداره وفـق ضوابط ومقررات نسـبت به صدور سـند 

مالکیـت المثنـی بنـام مالک اقـدام نمود .
جواد فاریابی -رئیس اداره ثبت واسناد جیرفت.م الف :54

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش استان کرمان از آغاز 
عملیات ساخت بیش از پنج هزار واحد مسکونی ویژه فرهنگیان استان در 
سال ۹۹ خبر داد.به گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و 
پرورش استان کرمان، سید قوام رضا میر حسینی در گردهمایی مدیران و 
روسای آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق استان  که به صورت ویدیو 
کنفرانس برگزار شد، خاطر نشان کرد: از تمامی ظرفیت ها به خصوص ظرفیت 
مسکن شهرسازی برای ساخت مسکن فرهنگیان استفاده خواهیم کرد.وی 
اظهار کرد: ساخت مسکن برای فرهنگیان فاقد مسکن راهبرد اصلی ما در 
آموزش و پرورش استان است.میر حسینی با اشاره به انجام مقدمات ابتدایی 
ساخت مسکن فرهنگیان در شهر کرمان بیان کرد: به زودی کلنگ احداث 
مسکن فرهنگیان در شهرستان های کرمان و جیرفت به زمین خواهد خورد. 

به زودی کلنگ احداث مسکن 
فرهنگیان در جیرفت به زمین می خورد
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جزیره پنگوئن ها
جزیره پنگوئن ها )L'Île des pingouins( نام یک رمان طنز و 
یکی از بهترین آثار آناتول فرانس نویسنده فرانسوی است. این 

کتاب نخستین بار در سال 1۹۰۸ میالدی منتشر شد.
یک دیدگاه درباره این کتاب

جزیره پنگوئن ها، روایتی از روح تاریخ حیات بشریت است، این 
داستان اگرچه تاریخی از قوم خیالی پنگوئن را به تصویر کشیده 
است ولی در حقیقت امر تاریخ قوم خاصی نیست و ما سرنوشت 
بسیاری از اقوام و تمدنهای گذشته و جدید را در آن می یابیم. 
مادی گرایی تاریخی که تاریخ را بسان موجودی زنده ای در 
نظریات و افکار خود معرفی می کند، خمیرمایه و محرک اصلی 
اندیشه های پراکنده نویسنده را تشکیل می دهد و انتقادات و 
اعتراضات او به نظم اجتماعی نوین و حوادث تلخ زندگی بشریت 
را سازماندهی و گردآوری می کند و سامان می بخشد. موجودی 
زنده که اراده اش در بسیاری از موارد و شرایط بر بشریتی که در 
ظاهر سازنده و خالق اوست برتری دارد و خدایی سنگدل که 
ارابه های پیروزی خود را از روی جسد مردان و زنانی که بر علیه 
اش قد علم می کنند به پیش می راند، خدایی که در نوشته های 
هگل و انگلس پا بر عرصه وجود نهاد و در گفتارها مارکس صفات 
ثبوتیه و سلبیه خود را به جهانیان شناساند. حوادث تلخ و شیرین 
گیتی تنها کالبد این موجود غول پیکر را تشکیل می دهند، اما 
روح آن به باور متفکران مادی گرایی، مجموعه علتهای حقیقی 
و پیوندهای نا آشکاری است که اساس پیشامدهای روزگار را 
تشکیل می دهد وآناتول فرانس به کالبد شکافی آن اقدام کرده 
و نتایج آن را در طراحی و به تصویر کشیدن زندگی قوم پنگوئن 

مورد استفاده قرار داده است. 

بید مجنون
یوسف )پرویـــــز پرستویی(: از وقتــــی تصمیم گرفتم دیگه نبینم خیلی 

چیزا دیدم .

دیالوگ
تردید/ عنوان فیلمی سینمایی به کارگردانی واروژ کریم مسیحی محصول سال 
1۳۸۷ ایران است. این فیلم جایزه سیمرغ بلورین بهترین فیلم بیست و هفتمین 

جشنواره فیلم فجر را به دست آورد.

فیلم
 روسن بازی/از بازی های نمایشــی ســنتی مازندران به ویژه در غرب استان، 
ریسمان بازی اســت. این بازی غالبا” در مراسم عروسی برگزار می شد.ریسمان 

بازان دو نفر هستند یک نفر به عنوان بند باز باالی طناب راه می رود ...

بازی های محلی

تو را دوست میدارم
نمی خواهم تو را بــی هیچ خاطره ای 

از گذشته
و با خاطره ی قطارهای  در گذر قیاس 

کنم،
تو آخرین قطاری که ره می سپارد،

شب و روز در رگ های دستانم
تو آخرین قطاری،

من آخرین ایستگاه.
قبانی

عکس:  آیدا عباسی متولیاِن منفعل؛ دالالِن هوشیار 
پیاز جان کشاورزان را گرفت

تکرار سناریوی تولید مازاد صیفی جات، عدم توانایی در اجرای صحیح الگوی کشت، نبود بازارهای 
صادراتی و صنایع تبدیلی، کشاورزان را به دردسر انداخته است.به گزارش خبرنگار مهر، تقریباً 
هر سال، در فصل برداشت صیفی جات شاهد تکرار سناریویی هستیم که گویا قرار نیست اقدامی 
برای اصالح آن صورت بگیرد. تولید مازاد، فقدان یا از دست رفتن بازارهای صادراتی، ضعف صنایع 
تبدیلی و تکمیلی، ضعف سیستم سردخانه و انبارداری و در آخر از بین رفتن محصول کشاورزان 
و زیان سنگین آنها و کاهش تولید محصول در سال بعد، آفت بزرگی است که مسئوالن بخش 
کشاورزی تاکنون نتوانسته اند برای آن تدبیری بیاندیشند.هر سال شاهد هستیم که تولید یک 
محصول در کشور به شدت افزایش می یابد و قیمت آن به اندازه ای افت می کند که حتی برداشت 
آن برای کشاورزان به صرفه نیست و در دور بعدی کشت، کشاورزان از ترس تکرار زیان، تولید 
آن محصول را کاهش می دهند و بازار با کمبود عرضه و صعود قیمت و فشار به مصرف کنندگان 
مواجه می شود. در این میان ضعف سیاست های تجاری بخش کشاورزی نیز هر از گاهی باعث 
ممنوعیت صادرات و زمین گیر شدن تولید انبوه صادراتی روی زمین کشاورزان و زیان آنها 
می شود. امسال نیز این اتفاق برای برخی صیفی جات از جمله پیاز رخ داده و باعث گرفتاری 

بسیاری از تولیدکنندگان شده است.
سونامی دوباره در بخش کشاورزی؛ این بار تولید پیاز!

در همین زمینه حسین شیرزاد، معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفتگویی وضعیت ایجاد شده 
برای پیاز را ناشی از دو مساله دانسته و گفته است: متأسفانه به دلیل عدم اجرای الگوی کشت 
2 برابر نیاز کشاورزان کشت کردند همچنین تعرفه گذاری 1۰ هزار تومانی هم مزید علت شد 
تا بستر مناسب صادراتی وجود نداشته باشد و در حقیقت با سونامی تولید پیاز مواجه شدیم.

یحیی کمالی پور عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس نیز در این زمینه گفته 
است: کشاورزان منطقه جیرفت و کرمان محصوالت صیفی خود را به دلیل قیمت پایین برداشت 
نمی کنند چرا که این قیمت ها آنقدر پایین است که کفاف هزینه های آنها را نیز نمی دهد این 
مسئله را بارها به مسئوالن گفته ایم اما متولیان امر سر و سامانی به بازار نمی دهند.به گفته وی ۶ 
ماه پیش قبل از برداشت محصوالت شرایط فعلی را پیش بینی کرده بودیم اما متأسفانه مسئوالن 
هیچ توجهی نمی کنند. سال ها است ۸۰ درصد امرار معاش این منطقه از کشاورزی به دست 
می آید اما آنها فراموش شده اند و متولیان بخش کشاورزی هیچ سروسامانی به آنها نمی دهند.
کمالی پور به بی تدبیری ها در بین مسئوالن کشاورزی و مسئوالن مرتبط با بازار اشاره کرد و گفت: 
در سال های گذشته پیاز را صادر می کردیم اما اخیراً ستاد تنظیم بازار تعرفه 1۰ هزار تومانی را 
برای صادرات پیاز وضع کرد. پس از یک ماه تالش دوباره تعرفه به جای خود بازگشت اما دیگر 
مشتریان ما رفته بودند تا نیاز خود را از جای دیگری تأمین کنند.به گفته وی مردم فقط گریه 
می کنند و کاری از دست شان برنمی آید و کسی هم نیست که به فریاد آنها برسد.در همین زمینه، 
محمدعلی پیراسته، رئیس هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان 
در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تولید چشمگیر صیفی جات از جمله پیاز و گوجه فرنگی در 
منطقه جنوب کرمان، گفت: متأسفانه طی روزهای اخیر در این منطقه با دنیایی از داللی گری 
مواجه هستیم. تریلی هایی را می بینیم که آماده هستند محصوالت کشاورزان را به نرخ ناچیز 
بخرند و کشاورزان منطقه نیز متأسفانه چاره ای جز فروش تولیدات خود به این قیمت ها ندارند.

کشاورزان را نمی توان با یک بخشنامه قانع کرد
وی در واکنش به مباحث مطرح شده از سوی برخی مسئوالن مبنی بر اینکه برنامه الگوی کشت 
به کشاورزان منطقه ارائه شده اما کشاورزان آن را رعایت نکرده اند، تصریح کرد: ما هر سال با 
این مسئله مواجه هستیم نکته اینجاست که نمی توان کشاورزان منطقه را با ابالغ یک بخشنامه 
به تغییر الگوی کشت قانع کرد این کار نیاز به زیرساخت هایی دارد که هیچکدام از آنها فراهم 
نیست.پیراسته تصریح کرد: منطقه جنوب کرمان با داشتن ۳۰۰ هزار هکتار سطح زیرکشت و ۴.۵ 
میلیون تولید می تواند به افزایش تولید در کشور کمک کند اما بی خردی هایی که در این زمینه 
اتفاق می افتد کار را دشوار می کند. به عنوان مثال سال گذشته اگر دولتمردان برای صادرات پیاز، 
تعرفه 1۰ هزار تومانی را اعمال نکرده بودند در حال حاضر شاهد چنین مصیبت هایی در منطقه 
نبودیم.وی اضافه کرد: در حال حاضر کشاورزان حتی اعالم می کنند که دیگران سر زمین آنها 
بروند و محصول تولیدی شأن را مجانی برداشت کنند اما وضعیت به گونه ای است که هیچکس 

حاضر نیست چنین کاری را انجام دهد.
این فعال بخش خصوصی گفت: منطقه جیرفت کهن یا جنوب کرمان در تولید سه محصول خیار، 
سیب زمینی طرح استمرار و پیاز مقام اول کشور را دارد.پیراسته گفت: متأسفانه همین رکورد 
امسال در کنار عدم آگاهی مدیریت کالن باعث ضرر و زیان تولیدکنندگان شده است.پیراسته 
ادامه داد: همچنین عدم کار کارشناسی در صادرات، بستن تعرفه 1۰ هزار تومانی بر صادرات 
پیاز، عدم حمایت از کشاورز، شیوع کرونا، تعطیلی رستوران ها، تاالرها و مراسم مذهبی، هزینه 
بسیار باالی حمل و نقل که برای هر کیلو تا تهران حدود ۸۰۰ تومان است، گرفتاری های زیادی 
را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.وی افزود: این اتفاقات در کنار داللی گسترده در منطقه 
باعث شده تا کشاورزان جنوب کرمان از هستی ساقط شوند و اگر هرچه سریع تر راهکاری برای 

آن اندیشه نشود پیامدش نامشخص خواهد بود

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

 مدرسه بانو حیاتی
سومین مدرسه داخل بازار است.سردر آن 

کاشی کاری است و دو صحن و حجره های آن 
یادآور معماری عصر قاجاریه است و از مدارس 

بزرگ و تاریخی کرمان به شمار می رود.

ویترای
شیشه رنگی یا شیشه نقشینه می تواند به 

قطعه های شیشه  رنگین یا به هنر و صنعت 
استفاده از این قطعه ها اشاره کند. قدمت این 

هنر به هزار سال می رسد.

 کماج سهن
یکی از شیرینی های ستی استان کرمان است 

که ماده ی اولیه ی آن جوانه گندم است و 
برای پخت این شیرینی باید جوانه گندم را 

خیس کرد.

جاذبه

صنایع

سوغات

برانکو: اگر علی کریمی در برزیل به دنیا می آمد دو توپ طال می گرفت.
 khabaronline از صفحه

بهزیستی: پرداخت شهریه پیش دبستانی ها اسفند ماه الزامی است.
kermane_no از صفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

ُهوشیِن  خدا  تیِگ  َسِر  ِکشت  ُو  ِکشاِرن

بُش َخرَمِن خشخاُش دوتا ِچش ِک ُخماِرن

یاکوِت ُخُموتِه   میوِن    ُکهتوِن  وایَه ش

شیریِنه تُواری  َب    تُِم    دوِن      اناِرن

داِکن  َکد  ُو  باالش  ُو  اپِرچونِه سورونی

نادیِده کسی ِمث ُخَو ُو یَه تَنجَه ُسواِرن

ای تِج َگپونی   زهر  َحالِحل َدر    اَریِزه

ای  َسر  َمَثلی ُکل بَُدن اَ  َگرِدِن    ماِرن

َسر  َوعِد  نهنگاِل  َشری ای  ِدِه      باال

دستی به دعا  بسته ُوگوشی َب تُواِرن

ای بخت بد و طالِِح آتِش   ِگته ای  هم

نُمزاِد  نُمی ناکِی    لیال    ُگم ُو    گاِرن

َور گوشی اُخِنن که فلک خیر خودی دا

گپ ناِشَنِوه ُو  َب  َسِر  َکول و َکراِرن

شاعر : مهدی جاللی

         در توییتر چه می گویند؟

مصرف زیــاد ویتامین D در پیشــگیری از کرونا تاثیر 
ندارد.

سه تارنوازی کلهر برای مخاطبان خانه نشینتضمین سالمت قلب با نوشیدن ۵ لیوان آب در روز


