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تمدید 2ماهه ارائه اظهارنامه های مالیاتی
سرعت بخشیدن به اقدامات منابع طبیعی با محوریت جهش تولید

ناوگان عمومی حمل ونقل، روزانه ضدعفونی می شود

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان خبرداد:

مدیـرکل امـور مالیاتـی اسـتان 
کرمـان گفـت: صاحبـان مشـاغل 
پایـان  تـا  حقیقـی(  )اشـخاص 
مردادمـاه و اشـخاص حقوقـی تـا 
پایـان شـهریورماه فرصـت دارنـد 
عملکـرد  مالیاتـی  اظهارنامـه 
سـال 1398 خـود را بـه صـورت 
الکترونیکـی بـه سـازمان تسـلیم 

. ینـد نما
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره 
کل امـور مالیاتـی اسـتان کرمـان 
، محمـد سـلمانی اعـام داشـت: 

)اشـخاص  مشـاغل  صاحبـان 
حقیقـی( کـه مطابـق قانـون مـی 
بایـد تـا 31 خـرداد مـاه هـر سـال 
اظهارنامـه  تسـلیم  بـه  نسـبت 
نماینـد،  م  قـدا ا خـود  لیاتـی  ما
امسـال بـا توجه بـه شـرایط خاص 
ناشـی از شـیوع ویـروس کرونـا و 
تاثیـری کـه ایـن معضل بر کسـب 
و کار و مشـاغل کشـور داشـته 
اسـت، براسـاس مصوبـه سـتاد 
ملـی مبـارزه بـا کرونـا و شـورای 
هماهنگـی اقتصـادی سـران قـوا، 

تـا 31 مردادمـاه فرصـت دارنـد 
لیاتـی خـود را بـه  اظهارنامـه ما
صـورت الکترونیکـی بـه سـازمان 
لیاتـی کشـور ارسـال و  مـور ما ا
مالیـات خـود را نیـز بـه صـورت 
لکترونیکـی پرداخـت نماینـد. ا

وی بـا بیـان اینکـه مهلـت ارائـه 
اشـخاص  لیاتـی  ما اظهارنامـه 
حقوقـی طبـق قانـون 31تیرمـاه 
هرسـال اسـت، افـزود: ایـن مهلت 
بـرای اشـخاص حقوقـی نیـز بـه 
مـدت 2مـاه تمدیـد شـده اسـت 
و ایـن دسـته از مودیـان محتـرم 
ئـه  را 31شـهریورماه بـرای ا تـا 
اظهارنامـه مالیاتـی عملکـرد سـال 
1398 و پرداخـت مالیـات مهلـت 
دارند.مدیرکل امور مالیاتی اسـتان 
کرمـان در خاتمـه تاکیـد کـرد: 
ضـروری اسـت مودیـان محتـرم 
از هرگونـه مراجعـه غیرضـرور بـه 
ادارات مالیاتـی اجتناب نمـوده و از 
طریق سـامانه خدمات الکترونیکی 
سـازمان امـور مالیاتـی کشـور بـه 
 www.Tax.gov.ir آدرس
نسـبت به ارسـال اظهارنامه مالیاتی 
و پرداخـت مالیـات اقـدام نماینـد.

شورای  نشست  پنجمین  در 
راهبردی جهش سازمانی و بررسی 
به  بخشیدن  سرعت   ، عملکرد 
فعالیتها و اقدامات منابع طبیعی  با 
محوریت جهش تولید مورد تاکید 

قرار گرفت .
نی  رسا اطاع  مرکز  گزارش  به 
و  تع  مرا  ، جنگلها  سازمان 
به  توجه  با   ، کشور  آبخیزداری 
بعنوان سال   99 نامگذاری سال 
معظم  مقام  توسط  تولید   جهش 
باغ  سیاست های سال  رهبری وا
به عنوان خط و مشی حرکت در 
منصور  مسعود   ، جاری  سال 
تع و  رئیس سازمان جنگلها ، مرا
و  ها  برنامه  کشور  آبخیزداری 
نونی منابع طبیعی را در  تکالیف قا

قالب 9 طرح محوری با نام طرح 
9 در 99 در سال جاری و با موضوع 
جهش سازمانی در دستور کار ستاد 
و ادارات کل منابع طبیعی استان ها 

قرار داد .منصور افزود : وزیر جهاد 
کشاورزی در تشریح برنامه ها و 
سیاست های وزارت جهاد کشاورزی 
در مجلس شورای اسامی به پنج 

مورد از پروژه های اصلی و محوری 
که  کرده  شاره  ا جنگلها  سازمان 
نقش اساسی در سال جهش تولید 
کل  مدیر  نشست  ین  ا در  . رند  دا
منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
کرمان به همراه  معاونین اداره کل 
، عملکرد منابع طبیعی استان را در 
بخش کاداستر اراضی ، جنگلکاری 
و  های جنگلی  پارک  مدیریت  و 
توسعه  همچنین  و  گاهی  ذخیره 
نه  لکا زراعت چوب و اخذ بهره ما
نشست  . نمودند  تشریح  ا  ر دولت 
هبردی جهش سازمانی  شورای را
هر دو هفته یکبار تشکیل می گردد 
بع طبیعی استان ها  و مدیران منا
میزان فعالیت ها و عملکرد استانی 

را گزارش می نمایند .

مدیرعامل سازمان حمل ونقل بار 
و مسافر شهرداری کرمان گفت: 
ضدعفونی ناوگان حمل ونقل عمومی 
شامل اتوبوس ها و تاکسی های شهر 
کرمان به صورت روزانه و مستمر 

انجام می شود.
به گزارش کرمان آن الین، هادی 
خدادادی با بیان این که این اقدام 
آلوده شدن  از  پیشگیری  برای 
شهروندان به ویروس کرونا انجام 

می شود، افزود: مایع ضدعفونی کننده 
به صورت روزانه بین رانندگان تاکسی 
توزیع می شود و رانندگان تاکسی 
ملزم به گندزدایی و ضدعفونی 
خودروی خود هستند.وی ادامه 
داد: پایانه های اتوبوس در مسیرهای 
فرودگاه، ترمینال و راه آهن نیز با 
هدف جلوگیری از شیوع ویروس 
کرونا ضدعفونی می شوند و ماسک 
و دستکش بین رانندگان اتوبوس 

به صورت مستمر توزیع می شود.
مدیرعامل سازمان حمل  ونقل بار و 
مسافر شهرداری بیان کرد: با توجه 
به افزایش رفت وآمد شهروندان در 
اماکن عمومی، دستورالعمل هایی 
برای جلوگیری از انتشار ویروس 
کرونا به ادارات و سازمان ها اباغ شده 
و سازمان حمل ونقل و بار و مسافر 
شهرداری کرمان نیز اقدامات الزم 

را در دستور کار خود قرار داده است.

شهرستان  احمر  هال  جمعیت  رئیس 
جیرفت گفت: یک مرد 50 ساله در بخش 
اسماعیلی این شهرستان مفقود شده بود که 
پس از 4 روز تاش توسط نیروهای امدادی 
شد.  پیدا  وی  جان  بی  پیکر   این جمعیت 
به گزارش روابط عمومی جمعیت هال احمر 
استان کرمان؛ وحید شاهرخی با اشاره به گزارش 
اعام مفقودی یک مرد 50 ساله در روز دوشنبه 
هفته جاری به جمعیت هال احمر افزود: 
بافاصله 2 تیم جستجو و نجات به منطقه وسیع 
 و کوهستانی ایزدآباد اسماعیلی اعزام شدند. 
وی با اشاره به اینکه نیروهای امدادی این 
جمعیت پس از چهار روز تاش موفق شدند 
پیکر بی جان فرد گمشده را در کوه های منطقه 
مذکور پیدا کنند، خاطرنشان کرد: در این عملیات 
نیروهای مردمی بومی منطقه نیز امدادگران 
کردند.  همراهی  را  احمر  هال   جمعیت 
الزم به ذکر است شهرستان جیرفت با 31۶ هزار 
نفر جمعیت از پنج بخش مرکزی، اسماعیلی، 
ساردوئیه، جبالبارز و اسفندقه تشکیل شده و در 

فاصله 230 کیلومتری جنوب کرمان واقع است.

جسد مرد مفقود شده 
در جیرفت بعد از 

4 روز پیدا شد

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
صفحه 4

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای

نوبت اول

مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی 
مرکز آموزش درمانی افضلی پور

اداره کل راه و شهرســازی جنــوب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی پروژهــای بــه شــرح ذیــل را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت 
برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــداکات 
الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir  انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبت 

نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1399/04/07 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14 روز 1399/04/07 تا تاریخ 1399/04/14

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14 روز چهارشنبه تاریخ 1399/04/25
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8 روز پنجشنبه تاریخ 1399/04/26

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: جیرفت- حدفاصل سیلو و پلیس راه، بلوار 
)http://iets.mporg.ir( و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور www.jkerman.mrud.ir ورودی شهرک صنعتی شماره 2 تلفن: 43310516-034 و سایت

اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 و دفتر ثبت نام 88969737 و 85192768

فهرست بهابراورد )ریال(نوعتضمين )لاير(عنوانشماره

149/ج98/3
احداث سالن ورزشی حسین آباد 

کهنوج)تجدید(
418،000،000

ضمانت نامه 
بانکی) مطابق 
با فرمت ارایه 

شده در اسناد( 
_ اصل فیش 
واریز وجه  نقد

8،342،579،741
ابنیه، تاسیسات برقی و 
مکانیکی سال 1399 و 

بخشنامه سرجمع

فهرست بهای واحد پایه رشته 252،000،0005،020،358،852محوطه سازی مسکن مهر فجر150/ج98/3
ابنیه سال1399 306،000،0006،113،707،352محوطه سازی مسکن مهر فرهنگیان جیرفت151/ج98/3

رییس جهاد کشاورزی جنوب کرمان مطرح کرد:
منطقه آزاد کشاورزی، بیمه درآمد کشاورزان 

و کشاورزی قراردادی، برنامه های آینده 
کشاورزی جنوب
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پول  واریزی به حساب قلعه گنجی ها صاحب ندارد

خانواده های کرمانی دارای پایین ترین درآمد در کشور
رییس اتــاق بازرگانی اســتان کرمان با اشــاره به 
ظرفیت ها و منابع بیشمار اســتان کرمان بیان کرد: 
در آخرین گزارش طرح آمارگیــری هزینه و درآمد 
خانوار که در  چند روز گذشــته اعام شد، باالترین 

درآمد خانوارها در استان تهران و پایین ترین درآمد 
خانوارهای کشــور در اســتان کرمان اســت. سید 
مهدی طبیب زاده با انتقاد از عدم اجرای قانون بهبود 
فضای کســب و کار در کشــور بیان کرد: هم اکنون 

رتبه ایران در فضای کســب و 
کار دنیا، یکصد و بیست و هفتم 

است و فضای کســب و کار اســتان کرمان وضعیت 
خوبی ندارد.

*مهدی شهسواری فرماندار قلعه گنج: همه ی دستگاه های امنیتی در حال پیگیری منشأ پول واریزی هستند
*مدیر کل کمیته امداد استان از دلیل واریز 50 میلیون تومان به حساب مددجویان اظهار بی اطاعی کرد

»انجمن معتادان گمنام« 
غریب اما موثر

کاهش آمار ازدواج 
و افزایش طالق 

در کرمان

وزیر جهاد کشاورزی گفت: قول می دهم که ستاد 
عالی پسته در سطح وزاتخانه را راه اندازی کنیم

 انجمن معتادان گمنام»NA« در استان کرمان حدود 12 هزار عضو 
دارد که 2 هزار نفر از آنها در شهر کرمان حضور دارند

راه اندازی ستاد عالی پسته 
در سطح وزاتخانه

 روابط عمومی انجمن معتادان گمنام کرمان: انجمن NA یک نهاد مردمی 
و غیر انتفاعی است ، برای کمک به معتادان که می خواهد زندگیشان را از 

اعتیاد پاک کنند، چیزی که برای عضویت در این انجمن اهمیت دارد، خواستن است و از طرفی هیچ 
اهمیتی ندارد که فرد درگیر کدام یک از مواد اعتیاد آور باشد. این انجمن یک انجمن جهانی است 
که در سراسر دنیا عضو دارد و اعضا آن بیش از 2 میلیون نفر هستند و در ایران بر اساس سرشماری 

سال 139۶ پنج هزار عضو در این انجمن حضور داشتند.
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وضعیت قرمز کرونا 
در پنج شهرستان جنوبی

بنا بر آمارهای غیررسمی که به کاغذ وطن رسیده است ، در 24 
ساعت گذشته،305 ابتا جدید به کرونا در استان شناسایی شده 

است و همچنین در سراسر استان ۶9بیمار جدید به دلیل کرونا بستری شدند.29 مورد کرمان،7 
مورد در حوزه علوم پزشکی  سیرجان و 32 مورد در حوزه علوم پزشکی جیرفت و یک مورد در حوزه 
علوم پزشکی رفسنجان است. براساس گزارش علوم پزشکی جیرفت از این آمار، 32 بیمار جدید مبتا 
به کرونا بستری شده در جنوب حضور دارند  در 24 ساعت گذشته چهار نفر دیگر در استان کرمان 
به دلیل ابتا به کرونا فوت کردند و شنیده های کاغذ وطن نشان می دهد ظرفیت بیمارستان های 
جنوب کرمان در شرایط نگران کننده ای قرار دارند. هم چنین بر اساس آخرین به روزرسانی نرم افزار 
ماسک شهرستان های کرمان، زرند، سیرجان، جیرفت، کهنوج، عنبرآباد، رودبار جنوب و منوجان 

در وضعیت قرمز قرار دارند.

ادامه مطلب را در 
صفحه 2 بخوانید 

صفحه 3 را 
بخوانید

صفحه 2 را 
بخوانید

2
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تخت های بیمارستان های جنوب استان پر شده است
رییس علوم پزشکی جیرفت:



1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4   1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4   
پیامــک شــما را دربــاره این صفحه مــی خوانیمپیامــک شــما را دربــاره این صفحه مــی خوانیم 23  سال چهارم | شماره پیاپی 766

شنبه  7 تیر 1399
 سال چهارم | شماره پیاپی 766
شنبه  7 تیر 1399 کاغذ جنوبکاغذ استان

رییس مرکز بهداشــت جیرفت گفت: تعداد 7 مطب پزشــک که به 
تذکرات بازرسان بهداشت محیط بی اعتنائی کرده اند، اخطاریه 48 
ساعته پلمب داده شده اســت. فرزانه برخوری در گفتوگو با ایسنا با 
اشاره به نظارت جدی بر همه مراکز بخصوص مطب پزشکان گفت: 
بازرسان بهداشت محیط از ۶8 مطب پزشکی، دندانپزشکی،کلینیک 

و داروخانه در شهر جیرفت بازدید کردند. رییس مرکز بهداشــت شهرستان جیرفت با تاکید بر 
اهمیت رعایت فاصلهگذاری اجتماعی افزود: با توجه به اهمیت فاصله گذاری اجتماعی از ابتدای 
شیوع کرونا ویروس در کشــور و شهرســتان جیرفت تاکنون طی 5 مرحله از مطبهای پزشکی، 
دندانپزشکی،کلینیکها و داروخانهها توسط بازرسان بهداشت محیط بازدید شده است. برخوری 
اظهار کرد: طی بازدید اخیر نیز سه تیم از بازرسان بهداشت محیط از ۶8 مطب و داروخانه بازدید 

و تذکرات بهداشتی در خصوص فاصله گذاری اجتماعی به آنها داده شد.

اخطار پلمب مطب به پزشکان متخلف 
در جیرفت

همزمان با هفته قوه قضائیه گردهمایی سران طوایف؛ریش 
سفیدان و معتمدین محلی در بخش جبالبارز جنوبی عنبرآباد 
در بخش جبالبارز جنوبی عنبراباد برگزار شد .به گزارش 
خبرگزاری صدا و سیمای مر کز کرمان، رئیس دادگستری 
شهرستان عنبرآباد گفت: سران طوایف و معتمدین محلی در 

راستای میثاق نامه عدالت و امنیت پایدار در بحث تحویل متهمین فراری، تحویل ساح های 
غیر مجاز به صورت داوطلبانه و جلوگیری از قتل های مسلحانه خوب عمل کردند و امنیت 
در شهرستان ارتقاء پیدا کرده است.گردهمایی سران طوایف و معتمدین محلی در عنبرآباد 
داوریان گفت: با همکاری سران طوایف تمام گرو هایی که برای امنیت خطر جدی بودند همه 
جمع آوری شدند.وی همچنین از سران طوایف و متنفذین خواست:در خصوص مسائل 

اجتماعی و فرهنگی که بخشی از میثاق نامه است توجه ویژه داشته باشند.

گردهمایی سران طوایف و معتمدین 
محلی در عنبرآباد

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس، گفت: با توجه به 
آغاز فصل کشاورزی در هفت شهرستان جنوبی استان کرمان از 
مهرماه، با هماهنگی دفتر وزیر جهاد کشاورزی مقرر شده تا آقای 
دکتر خاوازی آذرماه به شهرستان های جنوبی استان کرمان سفر 
داشته باشد.ذبیح اهلل اعظمی ساردویی نماینده مردم جیرفت و 

عنبرآباد در مجلس شورای اسامی در گفت وگو باخبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص سفر 
وزیر جهاد کشاورزی به استان کرمان، گفت: آقای خاوازی وزیر جهاد کشاورزی به همراه اعضای 
مجمع نمایندگان استان به استان کرمان سفر می کند، در جریان این سفر نشست هایی با مجمع 
نمایندگان استان کرمان، روسای سازمان ها و اتاق بازرگانی برگزار می شود.نماینده مردم جیرفت 
و عنبرآباد در مجلس شورای اسامی در پایان، خاطرنشان کرد: تنها دلیل عدم حضور وزیرجهاد 

کشاورزی به جنوب استان کرمان در جریان این سفر آغاز نشدن فصل کشت دراین منطقه است.

وزیر جهاد کشاورزی آذرماه به جنوب کرمان 
سفر می کند

خبرخبر

رییـس هـال احمـر جیرفـت از غـرق 
شـدن یک جـوان 21 سـاله در حاشـیه 
سـد تنظیمی این شهرسـتان خبر داد و 
گفت: بـا تـاش تیم هـای نجـات، پیکر 
ایـن جـوان از عمـق رودخانـه هلیـل 
بیـرون کشـیده شـد.وحید شـاهرخی 
شـامگاه پنجشـنبه در گفـت و گـو بـا 
خبرنـگار ایرنـا افـزود: این جـوان برای 
شـنا به این قسـمت ممنوعه رفتـه بود.
بـه گفتـه وی، گـزارش غـرق شـدگی 
یک نفـر در حاشـیه سـد تنظیمـی این 
شهرسـتان اعـام و بافاصلـه یـک تیم 
به محـل مـورد نظـر اعـزام و پـس از 2 
سـاعت تاش جسـد ایـن جوان کشـف 
شـد.وی بر رعایت نـکات ایمنـی تاکید 
و از مردم خواسـت تا در مناطق شـنای 
ممنوعـه هرگـز آبتنی نکنند.شـاهرخی 
همچنیـن از کمـک نیروهـای جمعیت 
هـال احمـر جیرفت بـه اطفـای حریق 
مـزارع ُگل محمدی در بخـش جبالبارز 
ایـن شهرسـتان اشـاره کـرد و گفـت: 
نیروهـای پایـگاه امـدادی پـس از اباغ 
مرکـز کنتـرل هماهنگی اسـتان همراه 
نیـروی  و  آتش نشـانی  تیم هـای  بـا 
انتظامـی در عملیـات اطفـای حریـق 
در منابـع طبیعـی و مـزارع محمدآبـاد 
جبالبارز مشـارکت کردند و پس از چند 
سـاعت تاش موفـق به خامـوش کردن 
آتـش شـدند. وی هـم چنیـن گفـت:  
جسـد فرد مفقـود شـده در توابع بخش 
اسـماعیلیه پیـدا شـد ،روز دوشـنبه 
ز اعـام مفقـود  هفتـه گذشـته بعـد ا
شـدن مـرد 45 سـاله ای از روسـتای 
ایـزد آبـاد بخـش اسـماعیلییک تیـم 
امـدادی از هـال احمـر جیرفـت بـه 
همـراه تیـم هـای امـداد و جسـتجوی 
محلـی  کوهسـتان هـای مجـاور و 
بخشـی از دشـت را جسـتجو کردند در 
نهایـت صبح امـروز جسـد این فـرد در 
کوهسـتان های  اطراف مشـاهده شـد . 
در زمان پیدا شـدن جسـد حـدودا دوز 

از فـوت ایـن فـرد گذشـته بود.

پژوهشگران جیرفتی 
۱۵ ایده محصول محور 

ارائه کردند
مدیر توسـعه فناوری سـامت دانشگاه 
علـوم پزشـکی جیرفـت از ارائـه 15 
ایـده محصول محـور توسـط واحدهای 
فناور ایـن دانشـگاه خبـر داد.غامعلی 
حقیقت روز پنجشـنبه در گفـت و گو با 
خبرنـگار ایرنـا از افزایش یـک واحد به 
واحدهای فناور دانشـگاه علوم پزشـکی 
جیرفـت خبـر داد و تعـداد واحدهـای 
فناور ایـن دانشـگاه را 10 مـورد عنوان 
کـرد.وی گفـت: پیـش از ایـن، تعـداد 
واحدهای فناور دانشـگاه علوم پزشـکی 
جیرفـت 9 واحـد بـود کـه یـک واحـد 
دیگـر بـه آن هـا اضافـه شـد.حقیقت 
افـزود: بـا حمایت هـای مرکـز توسـعه 
فناوری سامت دانشـگاه علوم پزشکی 
جیرفـت چهـار واحـد فنـاور در مرحله 
نهایی ثبت اختراع و سـه واحـد در حال 
تکمیـل مراحـل دانش بنیـان شـدن و 
آمـاده سـرمایه گذاری هسـتند.مدیر 
توسعه فناوری سـامت دانشـگاه علوم 
پزشکی جیرفت از سـرمایه گذران برای 
سـرمایه گذاری در حـوزه ایده هـای 
محصول محـور سـامت دعـوت کـرد.

وی برنامه ریـزی، سیاسـت گذاری و 
نـه  فناورا فعالیت هـای  بـر  نظـارت 
اعضای هیأت علمی، مراکـز تحقیقاتی، 
دانشـکده ها، مراکـز رشـد فنـاوری و 
شـرکت های دانش بنیـان را ازجملـه 
وظایـف شـورای فنـاوری دانشـگاه 
علـوم پزشـکی جیرفـت برشـمرد و از 
حمایت های مالی واحدهـای فناور خبر 
داد.حقیقت اظهار داشـت: شرکت های 
دانش بنیـان یـا دارای فنـاوری، در 
کارآفرینـی و توسـعه فنـاوری و به تبع 
آن ارزش افـزوده و رونـق اقتصـادی 
نقـش بسـیار موثـری دارنـد لـذا یکـی 
از زیرسـاخت های مهـم بـرای کاهـش 
خطرپذیـری ایـن شـرکت ها بـه ویـژه 
در آغـاز فعالیـت، مراکز رشـد هسـتند.

او تصریـح کـرد: مرکـز رشـد سـامت 
بـا ارائـه خدمـات حمایتـی بـه دنبـال 
ایجـاد و توسـعه کسـب و کارهـای 
جدیـد توسـط کارآفرینانـی اسـت کـه 
در قالـب واحدهـای نوپـا در زمینه های 
مختلـف فعالیـت می کننـد و اهـداف 
اقتصادی مبتنی بـر دانش و فـن دارند.

جزئیـات مربـوط بـه ایده هـای ارائـه 
شـده در گفـت و گـوی اختصاصـی بـا 
پژوهشـگران دانشـگاه علـوم پزشـکی 

جیرفـت متعاقبـا منتشـر می شـود.

جمــع دوســتانه ای بــود، انــگار 
آدم هایــش مــدت هــا منتظــر دیــدن گزارش

ــر  ــد، همــه ی صــورت هــا پ هــم بودن
ــگار نشــان از  ــود از لبخنــد ، لبخنــد هایــی کــه ان ب
یــک صلــح درونــی داشــت، صلحــی کــه مــی شــود  
که آرامــش بخش بــود ، درموردشــان خوانــده بودم 
و  تــا حــدودی مــی دانســتم ایــن افــرادی کــه روی 
صندلی هــای پاســتیکی نشســته و بــه هــم  
لبخنــد مــی زننــد بــرای چــه دور هــم جمــع شــده 
ــتم ،  ــه نشس ــر هم ــت س ــالن پش ــای س ــد ، انته ان
یــک میــز جلــوی ســالن و روبــروی بقیــه بــود کــه  
ــد،  ــه بقیــه نشســته بودن ســه نفــر  پشــت آن و رو ب
ــگار ایــن  ــود ان ــر از تکــرار فعــل خواســتن ب فضــا پ
جمــع بــرای صــرف کــردن ایــن فعــل آمــده بــود ، 
ــه  انجمــن NA ،انجمــن معتــادان گمنامــی کــه  ب
ــه 2۶ ژوئــن روز  ــه بهان ــد، ب یــاری زندگــی آمــده ان
ــنایی  ــرای آش ــدر ب ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــی مب جهان
ــه  ــه گفت ــه ب ــا کســی ک ــن انجمــن ب ــا ای بیشــتر ب
ــام  ــادان گمن ــن معت ــی انجم ــط عموم ــا رواب اعض
ــن  ــن چنی ــو نشســتم. او ای ــه گفتگ ــود ب ــان ب کرم
ــک  ــد،  انجمــن NA  ی ــی مــی کن انجمــن را معرف
نهــاد مردمــی و غیــر انتفاعــی اســت بــرای کمــک 
ــان را از  ــد زندگیش ــی خواه ــه م ــادان ک ــه معت ب
ــه  ــزی ک ــد دارد چی ــد، او تاکی ــاک کنن ــاد پ اعتی
بــرای عضویــت در ایــن انجمــن اهمیــت دارد، 
خواســتن اســت  و از طرفــی هیــچ اهمیتــی نــدارد 
ــاد آور  ــواد اعتی ــک از م ــدام ی ــر ک ــرد درگی ــه ف ک
ــن  ــک  انجم ــن ی ــن انجم ــه وی ای ــه گفت ــد. ب باش
ــو دارد و  ــا عض ــر دنی ــه در سراس ــت ک ــی اس جهان
ــتند، و در  ــر هس ــون نف ــش از 2 میلی ــا آن بی اعض
ــج  ــال 139۶  پن ــماری س ــاس سرش ــر اس ــران ب ای
هزار عضــو در ایــن انجمــن حضــور داشــتند. او  می 
گویــد: هزینه هــای انجمــن توســط اعضــا پرداخت 
شــده و از هیــچ ارگانــی کمــک دریافــت نمــی 
کننــد و بــه صــورت خودکفایــی مرتفــع مــی شــود 
ــور   ــن ط ــه ای ــکان جلس ــاره م ــال اج ــور مث ــه ط ب
پرداخت می شــود.وی گفــت: حدود 80 جلســه  در 
ســطح اســتان برگــزار مــی شــود، کــه زمــان بندی 

ــی طــول  هــر جلســه  آن در روز متفــاوت اســت ول
یــک ســاعت و نیــم اســت، حتــی بعضــی جلســه ها 
ــانی  ــی شــود و نحــو اطــاع رس ــزار م ــر روز برگ ه
ــت  ــکل اس ــن ش ــه ای ــه ها ب ــزاری جلس ــرای برگ ب
ــاع  ــه اط ــری کمیت ــک س ــا ی ــروه ه ــن گ ــه ای ک
ــاط  ــا در ارتب ــا اعض ــه ب ــه آن کمیت ــانی دارد ک رس
ــه  ــات را  ب ــزاری جلس ــکان برگ ــان و م ــت و زم اس
ــاداور شــد: جــواز  اعضــا اطــاع مــی دهنــد.   وی ی
فعالیــت ایــن انجمــن توســط وزارت کشــور صــادر 
ــان  ــزار عضــو در اســتان کرم شــده و حــدود 12 ه
حضــور دارد  کــه 2 هــزار نفر در شــهر کرمــان و 10 
هــزار نفــر هــم در ســایر شهرســتان هــای اســتان 
حضــور دارنــد. ایــن عضــو انجمــن معتــادان گمنام 
اســتان کرمــان مــی گویــد:   تنهــا موضــوع بحــث و 
پــر اهمیــت  ایــن انجمــن، بهبــودی افــراد اســت و 
ــوان  ــچ عن ــه هی ــر روی آن تمرکــز مــی شــود  و ب ب
حتــی وارد مســایل خانوادگــی اعضــا نمــی شــود  و 
ــه  ــک حلق ــه ی ــت ک ــن اس ــش ای ــن هدف بزرگتری
حمایتــی  دایمــی  بــرای معتــاد در حــال بهبــودی 
بــه وجــود آورد و از اعضــا حمایــت روانــی می شــود 
تــا ذهنشــان  از اعتیــاد رهایــی پیــدا کنــد. او ادامــه 
داد: در ایــن انجمــن هیــچ یــک از خدمــات مراکــز 
ــه  ــه نمــی شــود و ب ــاد  ارای ــرک اعتی ــا ت ــی ی درمان
دلیــل اینکــه اصــل بــر گمنامــی اعضــا اســت هیــچ 
مــدرک شناســایی از اعضــا دریافــت یــا رویــت نمی 
ــه طــور  ــه ب ــی اســت ک ــن یکــی از دالیل شــود و ای
ــر  ــم در سراس ــورد آن ه ــوان در م ــی ت ــق نم دقی
ــی  ــط عموم ــی داد.رواب ــر قطع ــتان نظ ــران و اس ای
ــک  ــن ی ــن انجم ــد:  در ای ــی گوی ــن NA م انجم
ــی  ــف م ــرای اعضــا تعری ــن ب ســری اصــول و قوانی
شــود کــه رعایــت کــردن آن و بــر طبــق آن پیــش 
ــاد  ــگال اعتی ــر را از چن ــن نف ــاالنه چندی ــن س رفت

رهایی می دهد.
 مهمترین اصل انجمن؛پرهیز کامل از 

مصرف مواد
 وی ادامــه داد: مهمتریــن اصــل انجمــن ایــن 
اســت کــه فــرد پرهیــز کامــل از مصــرف هرگونــه 
مــواد اعتیــاد آوری را پیــش بگیــرد. فقــط تمایــل 
ــه قطــع مصــرف اســت حتــی اگــه قطــع کامــل  ب
ــوند  ــو ش ــد عض ــی توانن ــم م ــند ه ــته باش نداش

ــط  ــه رواب ــه گفت ــد. ب ــرکت کن ــات ش و در جلس
عمومــی انجمــن معتــادان گمنــام کرمــان ، 
ــت   ــگان اس ــا رای ــن کام ــن انجم ــت در ای عضوی
ــی و  ــع مال ــن ، وض ــته و س ــرطی نداش ــچ ش هی
ــی  ــه طــور کل ــدارد  و ب ــری ن جنســیت در آن تاثی
ــادی را کــه در  ــچ حالتــی معت ــن انجمــن در هی ای
حــال رنــج و خواهــان بهبــودی اســت را رهــا نمی 
کنــد.وی مــی گویــد: ســاز وکار ایــن انجمــن ایــن 
ــودی  ــاد  در حــال بهب ــک معت ــه ی ــه اســت ک گون
ــه یــک معتــاد دیگــر کمــک کنــد  و  ــد ب مــی  توان
ــدم را  ــد دوازده ق ــودی بای ــرای بهب ــاد ب ــر معت ه
کــه مشــخص شــده طــی کنــد، جلســات انجمــن 
ــه طــور منظــم برگــزار مــی شــود و در آن اعضــا   ب
ــه  ــول جلس ــوند و در ط ــی ش ــع م ــم  جم ــرد ه گ
ــد  ــود  در رون ــات خ ــل ار تجربی ــورت تمای در ص
بهبــودی حــرف مــی زننــد. اگــر اصــول را رعایــت 
ــوند و  ــق ش ــد موف ــی توانن ــد م ــد در ص ــد ص کنن

ــد.  ــاک بمانن پ
 ترک اعتیاد یعنی آزادی

ــه  ــن عضــو انجمــن خاطــر نشــان کــرد: تجرب  ای
14 ســاله رهایــی از مــواد مخــدر را دارد  و 

ــود  ــرک ، آزادی ای ب ــن ت ــه ای ــن نتیج مهمتری
کــه بــه دســت آورده  اســت و او ادامــه داد معتاد 
ــه  ــیر ک ــک اس ــت ی ــی اس ــک زندان ــل ی در اص
ــد:   ــی گوی ــود. وی م ــی ش ــود آزاد م ــد از بهب بع
اعتیــاد آنچنــان بــر زندگــی مــن تاثیــر گذاشــته 
بــود کــه حتــی اعتبــارم را در خانــواده خــودم از 
ــه ی  ــود هم ــد از بهب ــا بع ــودم ام ــت داده ب دس
ــل  ــر از قب ــی بهت ــود حت ــه ب آنچــه از دســت رفت
برگشــت. روابــط عمومــی انجمــن معتــادان  
گمنــام  در پایــان یــادآوری کــرد: کــه هــر کــس 
ــی  ــود م ــروه ش ــن گ ــو ای ــه عض ــد ک ــل باش مای
ــف  ــر مختل ــات را در دفات ــات جلس ــد  اطاع توان
از ســایت www.na.org دریافــت کند.یکــی 
دیگــر از اعضــا انجمــن معتــادان گمنــام کرمــان 
هــم بــه کاغــذ وطــن گفــت: مــن 9 ســال اســت 
ــرده ام  ــرف نک ــم مص ــکن ه ــرص مس ــی ق حت
ــم   ــی کن ــاس م ــذرد احس ــی گ ــه م ــر روز ک و ه
ــی از لحــاظ جســمی  ــده ام حت ــده ش ــاره زن دوب
ــچ  ــگار هی ــه ان ــرده ام ک ــر ک ــدر تغیی ــم آنق ه
وقــت معتــاد نبــودم و انجمــن در هــر دقیقــه اش 

ــود. ــن ب ــراه م هم

»انجمن معتادان گمنام« غریب اما موثر 
انجمن معتادان گمنام»NA« در استان کرمان حدود 12 هزار عضو دارد که 2 هزار نفر از آنها در شهر کرمان حضور دارند

  نجمه سعیدی
دبیر تحریریه

مبلـغ  ناگهانـی  واریـز  
50میلیون تومان به حسـاب گزارش

تعـدادی از مردم شهرسـتان 
قلعه گنـج و مددجویـان کمیتـه امـداد امام 
خمینی)ره(  مردم شـهر را پـای عابربانک ها 
کشـاند و کاربـران فضـای مجـازی را تحت 
تأثیـر ایـن اتفـاق قـرار داد.بـه گـزارش 
خبرگـزاری تسـنیم از کرمـان، روز  چهـارم 
تیرماه به طـور ناگهانـی و غیرمنتظره مبالغ 
کانی به حسـاب تعدادی از مردم قلعه گنج 
وارد شـد که در شـبکه های فضـای مجازی 
سـروصدای زیـادی به پـا کـرد، امـا هنـوز 
منشـأ واریزی ایـن مبالغ مشـخص نشـده 
اسـت و مشـخص نیسـت از چه منبعی این 

کارت ها شارژ شده اند.
 واریزی ۵0میلیون تومانی به حساب 

مددجویان قلعه گنجی از سوی کمیته 
امداد نبود 

 یحیـی صادقـی مدیـر کل کمیتـه امـداد 
اسـتان کرمـان در گفت و گـو بـا خبرنـگار 
تسـنیم در کرمـان اظهار داشـت: قـرار بود 
مبلغی به عنوان بسته معیشـتی به حساب 
مددجویـان کمیتـه امـداد واریـز شـود و 
بـه همیـن دلیـل مشـخصات مددجویـان 
در سـامانه کمیتـه امـداد را در اختیـار 
وزارت رفـاه قـرار داده بودیـم.وی بـا اظهار 
بی اطاعـی از اینکه چـه اتفاقی افتـاده که 
روز گذشـته حسـاب مددجویـان از طریق 
ایـن سـامانه به مبلـغ 50 میلیـون تومـان 
شـارژ شـده اسـت گفـت: ایـن موضـوع از 
سـوی نهادهای مختلف در دسـت بررسی 

است اما هنوز مسـئله مبهم است.مدیر کل 
کمیته امداد اسـتان کرمـان با بیـان اینکه 
در واقع کمیته امداد این پول را به حسـاب 
مددجویـان واریـز نکـرده اسـت افـزود: در 
حـال حاضـر حسـاب ها مسـدود شـده و 
اطاعـات بیشـتری از ایـن موضـوع وجود 

نـدارد.
هنوز منشأ واریزی این مبلغ مشخص 

نشده است و معلوم نیست
مهـدی شهسـواری فرمانـدار شهرسـتان 
قلعه گنـج نیـز با اشـاره بـه اینکه ایـن مبلغ 
بـه حسـاب کارت امـداد والیـت برخـی از 
مددجویان کمیتـه امداد امـام خمینی)ره( 
شهرسـتان قلعه گنـج واریـز شـده اسـت 
خاطر نشـان کـرد: هنوز منشـأ واریـزی این 
مبلغ مشخص نشـده اسـت و معلوم نیست 
از چه منبعـی این کارت ها شـارژ شـده اند و 

از طریـق کمیتـه امـداد خمینـی در تهران 
پیگیر این موضوع شـدیم که آنهـا نیز اظهار 
بی اطاعـی از ایـن واریزی هـا کردنـد.وی 
تأکید کـرد: تمـام دسـتگاه های امنیتی در 
حال پیگیری منشـأ این واریزی هستند اما 
هنوز مشخص نیسـت که این کار به صورت 
هکـر بـوده یـا اشـتباه کاربـر در واریـز بوده 
اسـت.فرماندار شهرسـتان قلعه گنج بـا ابراز 
اینکـه پـس از اطـاع از ایـن ماجـرا ایـن 
حسـاب ها مسـدود شـدند گفـت: مبلـغ 
یک میلیـارد و 700میلیـون تومـان از ایـن 
فروشـگاه کارت کشیده شـده اما هیچ پولی 
بـه حسـاب فروشـگاه واریـز نشـده و هیـچ 
کسـی نیز جنسـی از فروشـگاه خریـداری 
نکرده اسـت، حـدود 35 نفـر از مددجویان 
در فروشـگاه طرف قـرارداد، اقدام بـه کارت 

کشـیدن کردنـد.

رئیس مجمـع نمایندگان اسـتان کرمـان از عدم 
برگشـت حتی یک ریـال از هـزار و 500 میلیارد 
تومـان مـازاد درآمـد مالیاتـی بـه اسـتان کرمان 
انتقـاد کرد.بـه گـزارش خبرگـزاری تسـنیم از 
کرمـان، شـهباز حسـن پور در نشسـت شـورای 
قضایی اسـتان با مجمع نمایندگان استان کرمان 
با تبریـک دهه کرامـت و هفته قـوه قضائیه اظهار 
داشـت: در مکتب حاج قاسم سـهل انگاری راهی 
نداشـت.وی بـا بیـان اینکه در اسـتان سیسـتان 
و بلوچسـتان مشـکلی پیش آمـد اما حاج قاسـم 
بیمـار بـود افـزود: شـهادت می دهم حاج قاسـم 
عقـب ماشـین ِسـُرم بـه دسـت بـود و مـا راهـی 
سیسـتان و بلوچسـتان شـدیم.رئیس مجمـع 
نماینـدگان اسـتان کرمان بـا ابـراز اینکـه اگر ما 
خالصانه برای نظام و در ذیـل فرامین مقام معظم 
رهبـری کار کنیـم موفـق خواهیـم بـود گفـت: 
امروز بعـد از رهبـر معظـم انقـاب محبوب ترین 
چهـره نظام شـخص آیـت اهلل رئیسـی اسـت.وی 
بـا بیـان اینکـه محرومیـت در اسـتان کرمـان 
بیـداد می کنـد در حالی کـه سـال گذشـته هزار 
و 500 میلیـارد تومـان مـازاد درآمـد مالیاتی در 
اسـتان بوده اسـت تصریح کرد: یک ریـال از مازاد 
درآمـد مالیاتـی اسـتان کرمـان که وصول شـده 
بـه اسـتان برنگشـته است.حسـن پور ادامـه داد: 
بیـش از پنج هـزار میلیـارد تومان درآمـد خالص 
یکـی از شـرکت های بـزرگ در اسـتان کرمـان 
بـوده و اینکـه چـه مقـدار از آن در اسـتان هزینه 
شـده اسـت جای سـوال دارد.وی با عنـوان اینکه 

دو کارخانـه تولیـد آهـن اسـفنجی در سـیرجان 
احـداث می شـود گفـت: آمادگـی داریـم کـه 
نیـاز کشـور بـه 10 میلیـون تـن آهن اسـفنجی 
را برطـرف کنیم.نماینـده مردم شهرسـتان های 
سـیرجان و بردسـیر در مجلس شـورای اسامی 
با اشـاره به اینکـه بیش از هـزار معـدن باتکلیف 
در اسـتان کرمـان وجـود دارد افـزود: بـا تعییـن 
تکلیـف این معادن مشـکل اشـتغال اسـتان حل 
می شـود.در ایـن جلسـه حجت االسـام موسـی 
غضنفرآبـادی نماینـده مـردم شهرسـتان های 
شرقی اسـتان کرمان در مجلس شـورای اسامی 
بـا بیـان اینکـه یکـی از مشـکات دسـتگاه قضا 
کمبـود بودجـه اسـت اظهـار داشـت: امیدواریم 
بحـث تامیـن بودجـه دسـتگاه قضـا در مجلـس 
یازدهـم در مدنظـر قـرار گیرد.عفـت شـریعتی 
نماینده مـردم شهرسـتان های زرنـد و کوهبنان 
در مجلـس شـوری اسـامی بـا بیـان اینکـه قوه 
قضائیه نبایـد درآمـدش را خودش تامیـن کند و 

این موضـوع یک اشـکال بر نظام اسـامی اسـت 
گفـت: باید طـرح جامـع تامیـن درآمد سیسـتم 
قضا تهیه شـده و بودجه دسـتگاه قضا از بیرون از 
این دسـتگاه تامین اعتبار شـود.ذبیح اهلل اعظمی 
نماینـده مـردم جیرفـت و عنبرآبـاد در مجلـس 
شـورای اسـامی در ایـن جلسـه اظهـار داشـت: 
بـا ریاسـت آیـت اهلل رئیسـی در قـوه قضائیـه کار 
قضات دو برابر شـده اسـت.نماینده مردم جیرفت 
و عنبرآبـاد در مجلس شـورای اسـامی با اشـاره 
به اینکـه کار قـوه قضائیه تشـدید شـده که جای 
قدردانـی و تشـکر دارد گفـت: آمـوزش عمومـی 
مردم و اسـتفاده از رسـانه ها برای افزایش سـطح 
آگاهـی جامعـه در کاهـش جرائـم بسـیار موثـر 
اسـت که بایـد مـورد توجـه قـرار گیرد.مصطفی 
رضاحسـینی نماینده مردم شهرستان شهربابک 
نیز در این جلسـه اظهار داشـت: از افتخـارات قوه 
قضائیه و نظام اسـامی اسـت که مبارزه با فسـاد 

را از دسـتگاه قضـا آغـاز کرده اسـت.

حتی یک ریال از ۱۵۰۰ میلیارد تومان
 مازاد درآمد مالیاتی به استان نیامد

پول  واریزی به حساب قلعه گنجی ها 
صاحب ندارد

رییس اداره بهزیستی قلعه گنج با بیان اینکه 70 خانواده چندمعلولی در 
این شهرستان وجود دارد ، گفت: در حال ارائه آموزش های فیزیوتراپی 
و پرستاری به اعضای این خانوارها هستیم.اکبر دستجردی روز 
چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به آغاز طرح توانمندی 
مبتنی بر جامعه »cbr« در قلعه گنج افزود: در این طرح یکی از اعضای 
خانواده های دارای چند معلول به عنوان پرستار انتخاب می شود 
و تمامی آموزش های نگهداری یک شخص دارای معلولیت از نظر 
بهداشتی و خدمات فیزیوتراپی را فرا می گیرد.وی ادامه داد: اعضایی 
که این آموزش ها را فرا می گیرند، به ازای نگهداری هر فرد معلول 
ماهیانه 200 هزار تومان به عنوان حق پرستاری از طرف اداره بهزیستی 
دریافت می کنند و هم اینک این طرح در شهرستان قلعه گنج بین 35 
خانوار چندمعلولی در حال اجرا است.دستجردی با بیان اینکه بیش از 
یکهزار و ۶00 معلول در اداره بهزیستی قلعه گنج تشکیل پرونده داده اند 
گفت: در حوزه درمانی و دارویی نیز با مشارکت و مساعدت بنیاد خیریه 
علمی فرهنگی صدر و خیریه منادیان رحمت تهران، ماهیانه بخشی از 
هزینه های درمانی و دارویی مددجویان تامین و به حساب آنان واریز 
می شود.رییس اداره بهزیستی قلعه گنج اظهار داشت: در سال جاری 
شعار و عملکرد اداره بهزیستی حول محور آموزش مهارت های زندگی 
در راستای ارتقای سامت اجتماعی است.به گفته او، در این راستا با 
مشارکت بنیاد مستضعفان انقاب اسامی فعالیت هایی در 40 روستای 
آسیب خیز قلعه گنج در حال اجرا است.قلعه گنج یکی از شهرستان های 
محروم جنوب کرمان است که با بیش از 80 هزار نفر جمعیت در فاصله 

420 کیلومتری مرکز استان واقع شده است.

گزارش
تسنیم

خانوارهای چندمعلولی قلعه گنج 
خدمات پرستاری فرا می گیرند

پیکر جوان جیرفتی از 
هلیل رود بیرون کشیده شد

بیش از 80 جلسه NNدر استان کرمان برگزار می شود
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از رسیدگی به 70 درصد پرونده های ُمسن این شهرستان که مربوط به 
قبل از ۶ ماهه نخست سال 98 بودند خبر داد.حسین شکوهی نسب روز 
جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: رییس قوه قضاییه بر رسیدگی 
سریع پرونده های مسن تاکید داشتند از این رو امسال 70 درصد این 
پرونده ها در دادگستری جیرفت رسیدگی شد و مابقی پرونده های 
مسن نیز در حال رسیدگی و تعیین تکلیف است.وی تعداد پرونده های 
مسن محاکم قضایی شهرستان جیرفت را سه هزار و 543 فقره برشمرد 
و تصریح کرد: با توجه به رسیدگی های انجام شده هم اکنون این تعداد 
به یکهزار و 78 پرونده کاهش پیدا کرده است.رییس دادگستری جیرفت 
رسیدگی به پرونده های مسن را خدمتی بزرگ عنوان کرد و ماحصل 
آن را رضایت مندی بیشتر مردم دانست.وی همچنین بر استفاده از 
مجازات های جایگزین حبس تاکید و از صدور مجازات های جایگزین 
حبس در شرایط قانونی خبر داد.شکوهی نسب با بیان اینکه قانونگذار 
ظرفیت قانونی را برای دستگاه قضایی ایجاد کرده تا بتواند از مجازات های 
تحت عنوان مجازات های جایگزین حبس استفاده کند، اظهار داشت: 
امسال برنامه ریزی شده نسبت به سال های گذشته از این ظرفیت قانونی 

استفاده بیشتری کنیم.

امسال ازمجازات های جایگزین 
حبس استفاده بیشتری می کنیم

مدیر کل ثبت اسناد و اماک استان 
ثبت
اسناد

کرمان از کاهش آمار ازدواج و 
افزایش طاق در مقایسه سال های 
97 و 98 در استان خبر داد.به گزارش خبرنگار گروه 
استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ،علی 
محمودی مدیر کل ثبت اسناد و اماک استان 
کرمان در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: با 
توجه به اینکه سازمان ثبت وابسته به قوه قضائیه می 
باشد مطابق قانون یک سری وظایف برای این 
سازمان تعریف شده است.او افزود: در بحث 
رسیدگی به صدور اسناد مالکیت برای روستائیان و 
ادارات بنیاد مسکن در برنامه سوم اجرایی شد و این 
همکاری ادامه دارد و تعدادی از روستا ها هم اکنون 
سند مالکیت دارند.محمودی تصریح کرد: سازمان 
ثبت استان از مکتوب به سمت نوین و فناورانه و 
لحظه ای  ثبت  است،  الکترونیک در حرکت 
معامات، به سمت و سویی رفت که الکترونیک 
شوند و تکالیفی که بر عهده اداره ثبت بود انجام 
شد.مدیر کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان 
گفت: تا االن از 21 واحد ثبتی، 19 واحد ثبتی 
اسکن و آرشیو پرونده ها انجام شده، در این 19 

واحد، ۶ واحد به صورت الکترونیک کار ها صورت 
می گیرد، 2 واحد باقی مانده از 21 واحد هم تا پایان 
سال کار انجام می شود.او در رابطه با تک برگی شدن 
اسناد افزود: حتما باید تمامی اسناد تک برگ باشند، 
به همین جهت باید همه اقدام کنند و این امر مهم 
است.محمودی بیان دشت: بیشترین مالکیت اراضی 
مربوط به منابع طبیعی است، نقشه تعدادی از 
اراضی مربوط به دیگر دستگاه ها مثل آب منطقه و 
راه و شهرسازی و... ارائه داده اند و در همین زمینه 
سازمان ثبت سامانه شمیم را اجرا کرد.او در رابطه با 
سامانه شمیم تصریح کرد: تمام دستگاه ها می توانند 
با معرفی شخصی نقشه بردار از این سامانه استفاده 
کنند، 1 میلیون قطعه اطاعات ملکی وارد بانک 
جامع اداره اماک شده و 322 هزار عدد از این تعداد 
تثبیت شده است.محمودی گفت: تفاهمنامه هایی 
در بخش های مختلفی از جمله جهاد کشاورزی و ... 
داشتیم، وزارت جهاد کشاورزی هم در بحث صدور 
اسناد امسال به روی کار آمده که امیدواریم بتوانیم 
تعامل خوبی داشته باشیم.او افزود: در سال گذشته 
پاسخگوی 11۶ هزار استعام از بانک مراجع به 
دفاتر قضایی بوده ایم، در زمینه اجرای اسناد 
رسمی، 8 هزار پرونده تشکیل، 5 هزار و 344 پرونده 
مختومه شده است، 218 میلیارد هم معوقات بانکی 
وصول شده و به چرخه بانکی برگشت داده شده 

است.محمودی بیان داشت: ثبت شرکت ها در طول 
سال گذشته 8 هزار و 228مورد تغییرات شرکت و 
1۶8 مورد انحال شرکت ها و موسسات را داشته 
اند.او تصریح کرد: تعداد بازرسی که از دفاتر اسناد 
رسمی در استان انجام شده 490 مورد است و در 
استان 204 دفترخانه اسناد رسمی داریم و در سطح 

استان ۶99 هزار و ۶23 فقره سند تنظیم شده است.
محمودی گفت: تعداد 120 دفتر ثبت ازدواج و 38 
دفترخانه طاق در سطح استان داریم؛ و در سال 
98، 21 هزار و 481 مورد ثبت ازدواج و تعداد 5 هزار 
و ۶9۶ مورد طاق طی همین سال در سطح استان 

داشته ایم.

کاظم خاوازی عصر چهارشنبه در 
جهاد

نشست تشکل ها و فعاالن بخش کشاورزی
کشاورزی با اشاره به اینکه با توجه 
به اهمیت ویژه آب چاره ای نداریم جز اینکه یک 
الگوی کشت تثبیت شده داشته باشیم، افزود: 
الگوی کشت به این معنا است که گیاه در کجا 
کشت شود که حداقل ریسک و حداکثر سود را 
داشته باشد. برخی کشت ها ترکیبی است که به 
آنها الگوی کشت نمی توان اطاق کرد لذا آماده 
هستیم دو نفر از معاونان وزارت کشاورزی را معین 
استان قرار دهیم که الگوی کشت در استان کرمان 
را تبیین کنند و در کشت پاییزه این الگوی کشت 

را می توان اجرا کرد.
وی با بیان این مطلب که روز گذشته جهانگیری 
معاون اول رئیس جمهور استقبال زیادی از طرح 
تثبیت الگوی کشت کرد، عنوان کرد: در بخش 

زنجیره ها آمادگی همکاری داریم چرا که باید 
تصویر خوبی از زنجیره ها داشته باشیم تا بتوانیم 

تسهیات بخش کشاورزی را ارئه کنیم.
خاوازی با اشاره به اینکه در بذر هیبریدی 2 درصد 
ضریب خوداتکایی ما است که قول دادیم تا یک و 
نیمسال آینده آن را به 20 درصد برسانیم، اضافه 
کرد: آمادگی این را داریم که دو صندوق خرما و 

پسته را در استان کرمان راه اندازی کنیم.
وی اظهار داشت: قول می دهم که ستاد عالی پسته 
در سطح وزاتخانه را راه اندازی کنیم از طرف دیگر 
مطرح کردیم که در پنج رسته کشاورزی در بحث 
کرونا به بحث استعمال وام و بیمه کشاورزان 

توجه شود.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: بحث تبصره 18 
نیزحل خواهد شد اما نمی توان تمام تقاضاها را 

حل کنیم چراکه درخواست ها بسیار زیاد است.
وی درخصوص تفویض اختیار گفت: شفاف 
نیست که دقیقاً در چه زمینه ای باید تفویض 
اختیار انجام شود و اگر موضوعات مشخص شود 

در صورت ضربه نزدن به منافع ملی، مشکلی در 
این زمینه نداریم.

خاوازی عنون کرد: 80 میلیون تن نهاده های 
به صنعت دام اختصاص داده شده است که 15 

میلیون تن از خارج وارد می شود و این فشار بسیار 
زیادی به کشور وارد می کند همچنین ارزش 
نهاده ها حتی از بخش دارویی کمتر نیست لذا 

فشار بر روی دولت بسیار زیاد است.

ایسنا- رییس اتاق بازرگانی استان 
کرمان با اشاره به ظرفیت ها و منابع گزارش

بیشمار استان کرمان بیان کرد: در 
آخرین گزارش طرح آمارگیری هزینه و درآمد 
خانوار که در روز گذشته اعام شد، باالترین درآمد 
خانوارها در استان تهران و پایین ترین درآمد 

خانوارهای کشور در استان کرمان است.
سید مهدی طبیب زاده عصر امروز پنجشنبه 
پنجم تیرماه در نشست مشترک هیات رئیسه اتاق 
بازرگانی و مجمع نمایندگان استان کرمان گفت: 
حمایت از فعاالن اقتصادی از جمله وظایف اتاق 
بازرگانی کرمان است.وی با انتقاد از عدم اجرای 
قانون بهبود فضای کسب و کار در کشور بیان کرد: 
همه فعاالن اقتصادی کشور، از فضای کسب و کار 
ناراضی هستند و هم اکنون رتبه ایران در فضای 
کسب و کار دنیا، یکصد و بیست و هفتم است ضمن 
آنکه در کشور نیز فضای کسب و کار استان کرمان 
وضعیت خوبی ندارد و استان کرمان در زمستان 
سال 98 رتبه بیست و هشتم کشوری را به خود 
اختصاص داده بود که امیدواریم در بهار سال جاری 

وضعیت استان ارتقا پیدا کرده باشد.
رییس اتاق بازرگانی کرمان با اشاره به نوسانات 
نرخ ارز، عنوان کرد: وقتی دولت با این همه ابزار 
در اختیار نمی تواند ارزی که از محل فروش نفت، 
پتروشیمی و ... است را وارد کشور کند، باید درک 
کند که بحش خصوصی هم نمی تواند این کار را 
انجام دهد. بخش خصوصی مشکات کشور را 
درک می کند اما متاسفانه دولت بخش خصوصی 

را درک نمی کند.وی با بیان این مطلب که نیاز به 
جذب سرمایه گذار در استان کرمان داریم اظهار 
کرد: اندیشکده های ازجمله آب و انرژی در اتاق 
بازرگانی کرمان تشکیل شده است که می توان 
از این ظرفیت در راستای اجرای بهتر برنامه 
استفاده کرد و هم اکنون نیز مطالعه فرصت های 
سرمایه گذاری در این اندیشکده ها در دستور کار 
قرار گرفته که شناسایی ظرفیت های برخی از 
مناطق استان کرمان در این مطالعات انجام شده 
است.طبیب زاده بر لزوم تکمیل زیرساخت های 
صادرات در استان کرمان، تاکید کرد و افزود: 
توسعه صادرات امری حیاتی برای توسعه استان 
کرمان است. با وجود آنکه وضعیت صادرات 

غیرنفتی استان کرمان خوب است اما متاسفانه 
صادرات در استان کرمان بیشتر به صورت خام یا 
محصوالت کشاورزی است.رییس اتاق بازرگانی 
استان کرمان با اشاره به ظرفیت ها و منابع بیشمار 
استان کرمان بیان کرد: در آخرین گزارش طرح 

آمارگیری هزینه و درآمد خانوار  که در روز گذشته 
اعام شد، باالترین درآمد خانوارها در استان 
تهران و پایین ترین درآمد خانوارهای کشور در 
استان کرمان است.رییس اتاق بازرگانی کرمان 
بر اتقای بهره وری در استان کرمان تاکید کرد و 

افزود: اقتصاد استان کاما غیر بهره ور بوده این 
در حالی است که طبق اسناد باالدستی استان 
باید درصدی از توسعه استان از این طریق صورت 
گیرد. به طور مثال بخش کشاورزی استان کاما 
غیر بهره ور است.وی با بیان این مطلب که بحش 
خصوصی شرایط کشور را درک می کند تصریح 
کرد: معتقدیم اگر اصاحاتی در بخش های آب، 
انرژی، معدن و ... ایجاد شود می توانیم پول خلق 
کنیم یا اصاح بهره مالکانه در استان می تواند خالق 
پول برای این سرزمین باشد.طبیب زاده با اشاره به 
اینکه سرانه آموزشی استان کرمان زیبنده نیست، 
اظهار کرد: بخش مهمی از نیازهای دانشگاه های 
علوم پزشکی استان توسط اتاق بازرگانی تامین 

شده است.

کاهش آمار ازدواج و افزایش طالق در کرمان

راه اندازی ستاد عالی پسته در سطح وزاتخانه

رییس اتاق بازرگانی استان اعالم کرد

خانواده های کرمانی  دارای پایین ترین درآمد در کشور

گزارش
باشگاه خبرنگاران

گزارش
مهر

دکتر رودری از تصویب ۱640 
پروژه اقتصاد مقاومتی

 در استان خبر داد
چهارمین جلسـه سـتاد فرماندهـی اقتصـاد مقاومتی اسـتان در 
سـال جاری صبح امـروز به ریاسـت اسـتاندار و با حضـور رئیس 
سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی اسـتان و کلیـه اعضاء سـتاد 

برگزار شـد .
به گزارش روابـط عمومی سـازمان دکتر رودری رئیس سـازمان 
مدیریـت و برنامـه ریـزی و دبیـر سـتاد فرماندهـی اقتصـاد 
مقاومتـی اسـتان بـا اشـاره بـه اینکـه اهـداف سـتاد فرماندهی 

اقتصـاد مقاومتـی اسـتان در دو بخـش
1-     اجـرای پروژه های پیشـران که محرک اقتصـادی در بخش 

های مختلف اسـتان هستند
2-     اجـرای برنامـه هایی که بسـتر سـاز فضای تولید بـوده و در 

قالـب 9 برنامـه تعریف شـده اند
دنبـال مـی شـوند گفـت:  از ابتـدای فعالیـت سـتاد فرماندهـی 
اقتصـاد مقاومتـی در اسـتان 1۶40 پـروژه مصوب شـده اسـت.

 دکتـر رودری با اشـاره به تصویـب 219 پروژه برای سـال جاری 
تا ایـن تاریـخ از احتمـال افزایش پروژه های سـال جاری اسـتان 
خبر داد و افـزود: 28 پـروژه تاکنـون در سـامانه نظـام یکپارچه 

پیشـبرد و پایش اقتصـاد مقاومتـی) نیپا( ثبت شـده اند.
 دبیـر سـتاد فرماندهـی اقتصـاد مقاومتـی اسـتان همچنیـن 
بـا اشـاره بـه اینکـه 24 پـروژه مرتبـط بـه جهـش تولیـد بـوده 
و در حـال رایزنـی بـرای افزایـش آنهـا تـا حـدود 34 پـروژه 
هسـتیم خاطرنشـان کـرد بخـش اعظـم ایـن پروژه هـا در حوزه 
زیرسـاخت هـا و همچنیـن بخـش غیردولتـی تعریـف شـده اند 
و طـی تفاهم نامـه ای کـه بیـن رئیـس سـازمان برنامـه و بودجه 
کشـور و اسـتاندار کرمان امضا خواهد شـد بخشـی از منابع مالی 
آنهـا در حـوزه دولـت و همچنیـن تسـهیات بخـش غیردولتی 

تامیـن خواهـد شـد.
 رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی اسـتان بـا اشـاره بـه 
عملکرد ضعیـف 9 معیـن اقتصادی در اسـتان گفـت: پروژه های 
17 معین اقتصادی بر اسـاس برنامه زمان بندی بسـته شـده و 9 
معین اقتصادی کـه عملکـرد آنها مـورد انتظار سـتاد فرماندهی 

اسـتان نیسـت به زودی تعییـن تکلیف خواهند شـد.
 دکتـر رودری منابـع در نظـر گرفتـه شـده بـرای 1۶40 پـروژه 
مصـوب سـتاد فرماندهـی اقتصـاد مقاومتـی اسـتان را قریب به 
80 هزار میلیارد تومـان اعام کـرد و افزود: تاکنـون بیش از 42 

هـزار میلیـارد تومـان سـرمایه گذاری انجام شـده اسـت.
 دبیـر سـتاد فرماندهـی اقتصـاد مقاومتـی اسـتان پیش بینـی 
اشـتغال پروژه های اقتصـاد مقاومتی اسـتان را 50 هـزار فرصت 
شـغلی اعام نمـود و خاطرنشـان کرد تاکنـون 33 هـزار فرصت 

شـغلی ایجاد شـده اسـت.
دبیـر سـتاد فرماندهـی اقتصـاد مقاومتـی اسـتان همچنیـن بـا 
اشـاره بـه مصوبـات جلسـه قبـل سـتاد از دسـتگاه های اجرایی 
کـه پروژه هـای عقـب تـر از برنامـه و یـا پـروژه هـای غیـر فعال 
دارند خواسـت در ارسـال دالیل عدم تحقـق و یـا غیرفعال بودن 
پروژه ها بـه دبیرخانه سـتاد فرماندهـی اقتصاد مقاومتی اسـتان 

تسـریع نمایند.
 رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی اسـتان بـا اشـاره بـه 

برنامه هـای اجرایـی 9 گانـه سـتاد فرماندهـی اسـتان
1-    برنامه اجرایی بهبود فضای کسب و کار

2-    برنامـه اجرایـی پیـاده سـازی و اجـرای پنجـره واحـد 
نیکـی و لکتر ا

3-     برنامه اجرای توسعه صادرات و بازاریابی
4-     برنامه اجرای ارتقای بهره وری

5-     برنامه اجرای توسعه اقتصاد دانش بنیان
۶-     برنامـه اجـرای تامیـن مالـی بـرای افزایش سـرمایه گذاری 

کان اسـتان
7-     برنامـه اجرایـی احصـاء قوانین و دسـتورالعمل هـای زائد و 
مانع سـرمایه گذاری و تولید در اسـتان برای ارائه در سـطح ملی

8-     برنامه اجرای ایجاد زنجیره تولید
9-     برنامـه اجـرای نهادسـازی اقتصـادی بـرای حمایـت از 

بازاریابـی و فـروش محصـوالت
از تدوین صددرصدی ساز و کار اجرایی برنامه ها خبر داد

 دکتر رودری با اشـاره بـه اینکه علیرغـم پیگیری هـای متعدد 
هنـوز بـرش اسـتانی پروژه هـا توسـط بعضـی از وزارتخانه هـا 
به اسـتان اباغ نشـده اسـت بـر لـزوم پیگیـری دسـتگاه های 
اجرایـی جهت اخـذ برش اسـتانی پـروژه هـا  از وزارتخانه های 
متبوع و ارسـال آنهـا به دبیرخانه سـتاد در اسـرع وقـت تاکید 

نمـود.

بنا بر آمارهای غیررسمی که به کاغذ وطن رسیده 
است ، در 24 ساعت گذشته،305 ابتا جدید به 
کرونا در استان شناسایی شده است و همچنین 
در سراسر استان ۶9بیمار جدید به دلیل کرونا بستری شدند.29 
مورد کرمان،7  مورد در حوزه علوم پزشکی   سیرجان و 32  
مورد در حوزه علوم پزشکی جیرفت  و یک مورد در حوزه علوم 
پزشکی رفسنجان است. براساس گزارش علوم پزشکی جیرفت 
از این آمار، 32 بیمار جدید مبتا به کرونا بستری شده در 
جنوب حضور دارند تعداد کل افراد بستری شده به دلیل کرونا 
در جنوب استان به 1720 نفر رسید که از این تعداد1۶01 نفر  
ترخیص شدند. در 24 ساعت گذشته چهار نفر دیگر در استان 
کرمان به دلیل ابتا به کرونا فوت کردند و شنیده های کاغذ 
وطن نشان می دهد ظرفیت بیمارستان های جنوب کرمان در 
شرایط نگران کننده ای قرار دارند. هم چنین بر اساس آخرین 
به روزرسانی نرم افزار ماسک شهرستان های کرمان، زرند، 
سیرجان، جیرفت، کهنوج، عنبرآباد، رودبار جنوب و منوجان 

در وضعیت قرمز قرار دارند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت گفت: وضعیت 
مناسبی نداریم،در حال حاضر تقریبا تخت های 
بیمارستان های جنوب استان پُر است و چندین بیمار 
بدحال داریم که شرایط بیمار امکان جابجایی آنها را 
نمی دهد.دکتر “اصغرمکارم” با تشریح آخرین وضعیت زیرساختهای 
بهداشتی و درمانی از افزایش آمار مبتایان به کرونا در جنوب استان 
کرمان ابراز نگرانی کرد و به ایسنا گفت: آمار مرگ و میرها و موارد 
بستری ناشی از ابتاء به کووید 19  بازتاب عملکرد اجتماعی مردم 
در رعایت مسائل بهداشت فردی و فاصله گذاری اجتماعی و فیزیکی 
طی هفته های گذشته است. وی اظهار کرد: در حال حاضر در منطقه، 
مواردی بیمار کرونایی داریم که بدحال هستند و بیمار هم در 
وضعیتی نیست که بتوانیم آنها را جابجا کنیم و در حال حاضر تقریبا 
 ICU تخت های بیمارستانی در جنوب استان پر شده و قرار است

سوم در بیمارستان امام خمینی )ره( جیرفت راه اندازی شود.

ایرنا - مدیر روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان 
استان کرمان گفت: رقابت های لیگ دو اتلون به 
علت شرایط پاندمی کووید 19، تداوم آن و نبود 
شرایط برگزاری لیگ با همان تک مرحله خاتمه یافت و تیم بانوان 

آیفا کرمان عنوان نایب قهرمانی این رقابت ها را از آن خود کردند.
هادی طالبی شامگاه پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
لیگ دو اتلون آقایان و بانوان در سال 98-99 مقرر بود که طبق 
برنامه ریزی انجام شده توسط سازمان لیگ فدراسیون ترای اتلون 
پس از مرحله نخست )بهمن ماه 98 به میزبانی اصفهان( در سال 
جاری مراحل بعد خود را طی کند.وی اظهار داشت: مسابقات به 
علت شرایط پاندمی کووید 19، تداوم آن و نبود شرایط برگزاری 
لیگ پس از بررسی ها و تصویب هیات رییسه فدراسیون مقرر شد 
که لیگ دواتلن سال 98-99 با همان تک مرحله خاتمه یابد و 
عناوین نخست تا سومی این رقابت ها اعام شد.مدیر روابط عمومی 
اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان گفت: تیم سپاهان اصفهان 
در جایگاه نخست، آیفا کرمان در رتبه دوم و باشگاه سوارگاری 
شیریان به مقام سومی بخش تیمی لیگ دواتلن دست یافتند و 
تیم های آب قلیایی لوکساب، ستاره سرخ فردین و هیات قم به 

ترتیب مقام های چهارم تا ششم را کسب کردند.
طالبی با اشاره به اینکه این رشته بسیار سخت و مقام آوردن در 
آن دشواری خاصی دارد بیان داشت: تیم کرمان ازجمله اسما 
بیگ زاده، حدیث مصباح، زهرا ملک پور و فاطمه احمدی بودند 
که اسما بیگ زاده از کرمان در بخش انفرادی نیز نایب قهرمان 
کشور شد.ورزش سه گانه یا تریاتلون )به فرانسوی: triathlon( یا 
مسابقات سه گانه یک ورزش ترکیبی است که شرکت کنندگان در 
آن با انجام سه مرحله استقامتی با یکدیگر رقابت می کنند و مراحل 
مسابقه شامل شنا، دوچرخه سواری و دو هستند که مسافت هر 

یک از این مرحله ها بسته به نوع مسابقه تغییر می کند.
سه گانه از سال 2000 در هر 2 بخش مردان و زنان وارد برنامه 

مسابقات المپیک شده است.

وضعیت قرمز کرونا در پنج 
شهرستان جنوبی

تخت های بیمارستان های 
جنوب استان پر شده است

بانوان کرمانی نایب قهرمان 
لیگ دو اتلون کشور شدند

کرونا

علوم 
پزشکی

ورزش و
جوانان

طبیب زاده بر لزوم تکمیل زیرساخت های صادرات در استان کرمان، تاکید کرد و افزود: توسعه صادرات امری 
حیاتی برای توسعه استان کرمان است. با وجود آنکه وضعیت صادرات غیرنفتی استان کرمان خوب است اما 

متاسفانه صادرات در استان کرمان بیشتر به صورت خام یا محصوالت کشاورزی است.
رییس اتاق بازرگانی استان کرمان با اشاره به ظرفیت ها و منابع بیشمار استان کرمان بیان کرد: در آخرین گزارش 
طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار  که در روز گذشته اعالم شد، باالترین درآمد خانوارها در استان تهران و 

پایین ترین درآمد خانوارهای کشور در استان کرمان است.
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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- آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین نامـه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره 
139560319012003693-هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک سـیرجان  تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای غـالم عبـاس ارزه گـر فرزند حاجی بشـماره شناسـنامه 1 
صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ بـه مسـاحت 25282/45 مترمربـع پالک 
27 فرعـی از 5790اصلـی واقـع در بخـش 37 کرمان به آدرس سـیرجان فخر آبـاد موتور پمپ 
کلنـگ خریـداری از مالـک رسـمی خانم اسـعد حمـزه پـور  محرزگردیده اسـت.لذا بـه منظور 
اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی 
بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت 

صـادر خواهدشـد . م الـف 571
 تاریخ انتشار نوبت اول:1399/4/7 - تاریخ انتشارنوبت دوم :1399/4/22

محمد آرمانپوررئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی فقدان سند مالکیت 
چـون آقـای علـی بحرینـی مالـک شـش دانـگ پـالک 8749 فرعـی از 574 اصلـی 
واقـع در بخـش 45 کرمـان بـا ارائـه دو بـرگ شـهادت شـهود تصدیق شـده ادعـا واعالم 
نمـوده اصـل سـند مالکیـت پـالک اخيـر الذكـر کـه قبال ذیـل ثبـت صفحه دفتـر امالک 
139660319014000697 الکترونیـک جيرفت صادر وتسـليم شـده اسـت بعلت جابجـای مفقود گردیده 
از ایـن اداره تقاضـای صـدور سـند مالکیـت المثنـى پـالک فوق را نمـوده لذا بنـا به درخواسـت نامبرده 
و برحسـب دسـتور تبصـره یـک مـاده 120 آيين نامـه - قانون ثبت مراتـب در یک نوبـت آگهی میگردد 
تـا چنانچـه شـخص یـا اشـخاصی مدعی انجام معامله نسـبت بـه ملک مرقـوم و یا وجود اصل سـند 
مالکیـت مـورد ادعـا نـزد خود می باشـند از تاریخ انتشـار آگهـی )یک نوبت اسـت( ظرف مـدت 10روز 
مراتـب را بـا ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معامله كتبـا بـه اداره ثبت اسـناد و امالک شهرسـتان 
جیرفـت اعـالم نماینـد بدیهی اسـت پـس از انقضای مهلت مقـرر در آگهـی )10روز( هیچگونـه ادعایی 
از هیچکـس مسـموع نخواهـد بـود و ایـن اداره وفـق ضوابط و مقررات نسـبت به صدور سـند مالکیت 

المثنـی بنام مالـک اقـدام خواهـد نمود.م.الف.126
جوادفاریابی،رئیس ثبت اسناد و امالک جیرفت

عبدالمهدی رنجبر نژاد-شهردار ماهان

آگهی اجارهنوبت دوم
شهرداری ماهان در نظر دارد میدان دام واقع در جاده کمربندی جنب کشتارگاه 

رابا قیمت کارشناس رسمی دادگستری و مشخصات ذیل بمدت یک سال به افراد 
واجد شرایط اجاره دهد.

 مشخصات اجاره : زمین محصور به مساحت 6000 متر دارای یک دفتر اداری به طول 
60 متر و مابقی زمین قطعه بندی شده جهت نگهداری دام می باشد.

متقاضیان می توانند جهت دریافت مدارک تا مورخ 99/4/14 به شهرداری مراجعه 
نمایند و مدارک را به همراه ضمانت نامه بانکی یا واریزسپرده به مبلغ 6/600/000 

ریال به حساب 0108113021002 بنام شهرداری ماهان نزد بانک ملی تا تاریخ
99/4/16 تحویل شهرداری نمایند.

بازگشایی پاکات ساعت 13 مورخ چهارشنبه 99/4/18می باشد.
 شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده می باشد . 
برندگان اول، دوم سوم چنانچه حاضر به انعقاد اجاره نشوند به ترتیب سپرده آنان 

ضبط می شود.

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

هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئین نامـه قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
قانـون  موضـوع  اول  شـماره139960319079000077-99/03/03هیات 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر رودبـار جنـوب تصرفات 
آقـای هومـان عبـدی مالکـی فرزنـد  مالکانـه بالمعـارض متقاضـی 
محمدرضـا  بشـماره شناسـنامه 3159صـادره از- در یـک قطعـه زمیـن 
مزروعـی بـه مسـاحت 354496متـر مربـع پـالک 261فرعـی از178- 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 178اصلـی قطعـه سـه واقع در 
رودبار جنوب –روسـتای ابسـردوئیه  بخش46کرمان خریداری از مالک 
رسـمی آقای محمدرضا عبـدی مالکی محرزگردیده اسـت.لذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دوماه 
اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت 
یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م 
الـف:894-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول:99/03/24 – تاریخ انتشـارنوبت 

99/04/07: دوم 
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی  تکلیـف وضعیـت 
برابـررای شـماره13986031909000815-98/11/13هیات اول موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد 
سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر رودبـار 
جنـوب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم کلثـوم پذیـرا 
فرزنـد علـی بشـماره شناسـنامه 9729صـادره از- در یـک بـاب خانه 
بـه مسـاحت 300متـر مربع پـالک 1581فرعـی از188- اصلـی مفروز 
و مجـزی شـده از پـالک 188اصلـی قطعه سـه واقـع در رودبار جنوب 
–بلـوار شـهید پیـکان –خیابـان اندیشـه  خریـداری از مالـک رسـمی 
خانـم فاطمـه بیـگ مـرادی  محرزگردیـده اسـت.لذا به منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه 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 انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت 
صادر خواهدشـد ./م الف:895-  تاریخ انتشـار نوبت اول:99/03/24 

– تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/04/07
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک رودبارجنوب 
هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 

و سـاختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئین نامـه قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
قانـون  موضـوع  اول  شـماره139860319079000721-98/10/08هیات 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر رودبـار جنـوب تصرفـات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضی خانـم زیبا زابلی فرزند شـاهمراد بشـماره 
شناسـنامه 4صـادره ازرودبـار جنـوب در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 
300متـر مربـع پـالک 1576فرعـی از188- اصلـی مفـروز و مجـزی 
شـده از پـالک 188اصلـی قطعـه سـه واقـع در رودبـار جنوب –شـهرک 
انقـالب –کوچـه فجـر 11بخـش 46کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی 
عبدالحسـین ،محمـد مهـدی وخانم مهسـا مهیمی وخانـم فاطمه بیگ 
مـرادی  محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو 
نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دوماه اعتراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول اعتـراض طبق مقررا 
ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:896-   تاریخ انتشـار نوبت 

اول:99/03/24 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/04/07
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

گواهی حصر وراثت 
خانم کبری رضائی نسب بشماره 

شناسنامه 51 باستناد شهادتنامه و 
گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه 

درخواستی بشماره39/4/99 تقدیم این دادگاه نموده 
چنین  است که شادروان مرحومه فاطمه رشیدی 
طغرالجردی به شماره شناسنامه 20 در تاریخ 17 
/99/3  در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه 

حین الفوت وی عبارتند از:
1. خانم سکینه رضا نسب شعبجره فرزند محمد به 

شماره شناسنامه 30 متولد 1338 محل صدور حوزه 
5 زرند فرزند متوفی 

2. خانم زهرا رضا نسب شعبجره فرزند محمد به 
شماره شناسنامه 60 متولد 1345 محل صدور حوزه 

2 زرند فرزند متوفی 
3. خانم کبری رضا نسب فرزند محمد به شماره 

شناسنامه 51 متولد 1349 محل صدور حوزه 2 زرند 
فرزند متوفی

4. خانم نرگس رضائی شعبجره فرزند محمد به 
شماره شناسنامه 24 متولد 1353 محل صدور حوزه 

5 زرند فرزند متوفی 
5. خانم مریم رضائی مقدم شعبجره فرزند محمد 

به شماره شناسنامه 11 متولد 1355 محل صدور 
حوزه مرکزی 2 زرند فرزند متوفی 

6. خانم منصوره رضائی شعبجره فرزند محمد به 

شماره شناسنامه 147 متولد 1360 محل صدور حوزه 
2 زرند فرزند متوفی 

7. آقای علی رضائی شعبجره فرزند محمد به شماره 
شناسنامه 28 متولد 1342 محل صدور حوزه 2 

زرند فرزند متوفی 
8. آقای رضا رضائی شعبجره فرزند محمد به شماره 

شناسنامه 1259 متولد 1357 محل صدور حوزه 2 
زرند فرزند متوفی 

پس از تشریفات قانونی و مالحظه 
گواهینامه مالیات بر ارث بشماره پرونده 39 
مورخه99/4/4در وقت فوق العاده شعبه 4 
شورای حل اختالف کیانشهر و طغرالجرد به 
تصدی امضا کنندگان زیر تشکیل و پس از 

مالحظه پرونده کار و باستناد ،ماده 907_ 946 
و 945 قانون آیین دادرسی مدنی گواهی می 

نماید که ورثه درگذشته منحصر به اشخاص یاد 
شده در باال بوده و وارث دیگری ندارد و دارایی 
ان شادروان پس از پرداخت و انجام حقوق و 
دیونیکه بر ترکه تعلق می گیرد. از کل ماترک 

عین اموال منقول و  اموال غیرمنقول متوفی به 
هر پسر دو برابر هر دختر ارث تعلق می گیرد. 

م الف 16  
یاسین کاربخش راوری

قاضی دادگاه عمومی/ شورای حل اختالف کیانشهر 
و طغرالجرد

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 
 ۹۹۰۰۲۲۰

بدینوسـیله بـه آقـای علـی محمـد 
زاهـدی، فرزنـد خـدا مراد، به شـماره 

متولـد ملـی 2993698028، 
1364/6/14بدهـکار پرونـده کالسـه فوق کـه برابر 
گـزارش مامـور ابـالغ ، ابـالغ واقعـی بـه ایشـان 
میسـر نگردیـده ابالغ مـی گردد که بابـت مهریه به 

همسـر خـود مبلغ
20/751/900/000ریـال بدهـکار مـی باشـید کـه 
بـر اثـر عدم پرداخت وجه بسـتانکار درخواسـت 
تشـریفات  از  پـس  نمـوده  اجرائیـه  صـدور 
در  فـوق  بکالسـه  و  صـادر  اجرائیـه  قانونـی 
ایـن اجـراء مطـرح مـی باشـد لـذا طبـق مـاده 
18/19آئیـن نامـه اجرائـی مفـاد اسـناد رسـمی 
بشـما ابـالغ مـی گـردد از تاریـخ انتشـار ایـن 
آگهـی که تاریـخ ابالغ اجرائیه محسـوب اسـت 
فقـط یـک نوبـت در روزنامه درج و منتشـر می 
گـردد ظـرف مـدت ده روز نسـبت بـه پرداخـت 
بدهـی خـود اقـدام و در غیـر این صـورت بدون 
انتشـار آگهـی دیگـری عملیـات اجرائـی طبـق 
شـد.م  خواهـد  تعقیـب  شـما  علیـه  مقـررات 

الف417
کفیل اداره اجرای اسناد رسمی کرمان
زهرا سرمست



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

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

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

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

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

ایمیل تحریریه: 
kaghazevatan@gmail.com

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

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

گرافیک: فاطمه خواجویی
صفحه آرایی: ندا صفاریان  

روابط عمومی: شکوفه نبی زاده
عکس: یاسر خدیشی

جامعه:  راضیه زنگی آبادی
توزیع: اصغر صانعی

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست . 

766 پیاپــی  شــماره  چهــارم     ســال       1399 تیــر   7 شــنبه   

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

سامانه ی پیامکی: 10003432117834  نمابر: 021-89776547

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

نوبت اول
آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای 

مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی مرکز آموزش درمانی افضلی پوردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان 

شماره مناقصه دانشگاه علوم پزشکی کرمان دستگاه مناقصه گزار
35/۲۲/4/۹۹

دریافت اسناد: امور خدمات عمومیموضوع مناقصه 
الف( سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت 
www.setadiran.ir

ب(پایگاه ملی مناقصات  
http://iets.mporg.ir
)صرفا جهت مشاهده(

11۰/767/۲8۹/۹47براورد یکساله )ریال(
4/۹15/345/7۹۹تضمین شرکت در مزایده )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 14:3۰ روز چهارشنبه دریافت اسناد 
مورخ ۹۹/4/11

تا ساعت 14:3۰ روز شنبه مورخ ۹۹/4/۲1آخرین مهلت بارگزاری اسناد و پیشنهادها در سامانه ستاد ایران

از ساعت 1۲:۰۰ روز یکشنبه  مورخ ۹۹/۰4/۲۲بازگشایی پیشنهادها

ضمنا جلسه توجیهی در ساعت 1۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۹۹/4/15  در محل امور اداری مرکز آموزشی افضلی پور  برگزار خواهد شد. 
محل تسلیم فقط پاکت الف)تضمین شرکت در مناقصه(: کرمان- ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست

) هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.(

شناسه آگهی : 8۹۲456

سنا
 ای

س:
عک

طاعون
کتاب طاعون اثر آلبر کامو در سال 1947 به چاپ رسید. 
کامو درباره این کتاب در نامه ای به روالن بارت می نویسد: 
»در مقایسه با رمان بیگانه، طاعون بی گفتگو گذاری است 
از سرکشی انفرادی به جهان اجتماعی، اجتماعی که باید 
در مبارزه هایش شرکت کرد. اگر از بیگانه تا طاعون راهی 
در راستای تحول باشد، این تحول در جهان همبستگی 
و مشارکت است.«طاعون روایتگر جامعه ای است که 
طاعون زده می شود. شهر آرام و ساکتی که به ناگاه مورد 
هجوم موش های ناقل بیماری طاعون قرار می گیرد و رفته 
رفته این سیاهی روی تمام شهر سایه می افکند. ما در طاعون 
شاهِد عینی بازخورد و واکنش های متفاوت هر یک از مردم 

شهر، نسبت به مصیبتی واحد و یکسان هستیم.
کتاب رفته رفته تغییرات رفتار و احساسات و حرکت و 

عصیانی اجتماعی را در مقابل طاعون به تصویر می کشد و...
در سه گانه ی پوچِی کامو یعنی کتاب های بیگانه، کالیگوال 
و اسطوره سیزیف نویسنده فقط با مواجهه  با پوچی و پدیده 
انکار سر و کار دارد. در حالی که بعد از آن در سه کتاب دیگر 
یعنی کتاب های عصیان، شهربندان و عصیانگر او به اندیشه ی 

ایجابی، نتیجه و راهکارِ روبرو شدن با این پوچی می پردازد.

 فیلم برادرم خسرو
+چرا آبرو ریزی می کنی ساز می زنی پول می گیری،پول بخوایی خودم بهت 

می دم  -پول تورو نمی خوام

دیالوگ
 ما همه باهم هستیم

ما همه با هم هستیم فیلمی پربازیگر به نویسندگی پدرام پورامیری، حسین امیری 
و محمد داودی، کارگردانی کمال تبریزی و تهیه کنندگی رضا میرکریمی است.

فیلم
 گردو بازی

این بازي به صورت گروهي وپسرانه است و در فضاي باز انجام مي شود هریک از 
بازیکنان بر اساس قرار قبلي در حالیکه تعدادي گردو در دست دارند.

بازی های محلی

گویند بخواب تا به خوابش بینی
ای بیخبران چه جای خواب است مرا

ابوسعید

عکس: محمد خضری مقدم
رییس جهاد کشاورزی جنوب کرمان مطرح کرد:

منطقه آزاد کشاورزی، بیمه درآمد کشاورزان و 
کشاورزی قراردادی، برنامه های آینده کشاورزی جنوب

هر ساله از 21تا27خرداد به نام هفته جهاد کشاورزی نامگذاری شده است امسال این هفته 
را با شعار جهش تولید و امنیت غذایی پشت سر گذاشتیم .دراین هفته ریاست سازمان جهاد 
کشاورزی جنوب کرمان در راستای رعایت پروتکل های بهداشتی مواجه با ویروس کرونا در 
نشست خبری آناین شرکت کردند.سعید برخوردی در ابتدای نشست گوشه ایی از عملکردهای 
سال گذشته این سازمان و برنامه های آتی خود را بیان نمود.جنوب کرمان که ناله کشاورزان آن از 
درد خشکسالی،دالل ها و موانع صادرات همیشه به گوش می رسد، امسال شیوع ویروس کرونا 
درد کشاورزان منطقه را بیشتر و کمر این قشر را خم ترکرد .رییس جهاد کشاورزی از تاش های 
صورت گرفته در خصوص عبور از این بحران اینگونه می گوید :سال زراعی گذشته مجوزهای 
صادرات سیب زمینی، گوجه فرنگی و پیاز به موقع گرفته شد و به لحاظ اقتصادی سال خوبی را 
پشت سر گذاشتیم اما متاسفانه در مردادماه بر اساس قانون ،تنظیم بازارکشاورزی از وزارت جهاد 
به وزارت صمت برای مدت دو سال واگذار شد . و این اولین شوک وارد به کشاورزی منطقه ما بود.
برخوری در ادامه ممنوعیت واردات 31 قلم از محصوالت کشاورزی به کشور عراق که عمده این 
محصوالت مربوط به منطقه ما بودند را دومین شوک وارد خواند و گفت: علیرغم تاش و رایزنی 
ها موفق نشدیم که لطمه بزرگی را که به کشاورزی منطقه ما وارد شد را جبران کنیم.ریاست 
سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان شیوع کرونا را ضربه نهایی به کشاورزی منطقه عنوان کرد 
و اظهار داشت ؛در مدت قریب به یک سال و نیم سه جشنواره در منطقه جنوب کرمان برگزار شد 
از جمله جشنواره مرکبات با حضور سفرای ایرانی، جشنواره خرمای کلوته که در آن 30 نفر از 
مسوولین اتاقهای بازرگانی مشترک ایران و سایر کشورها شرکت کردند که تاثیر مثبت زیادی 

بر شناخت منطقه و محصوالت کشاورزی آن به کشورهای دیگر داشت .
معرفی ۱0 نمونه کشوری

وی در راستای عملکرد سازمان جهاد کشاورزی در سال گذشته ادامه داد ؛در سال زراعی گذشته 
10 نفر نمونه کشاورزی را در سطح کشوری معرفی کردیم. اعتبار دریافتی در زمینه آبیاری تحت 
فشار به بیش از دو برابر افزایش یافت و در خصوص تامین نهاده های کشاورزی از جمله کود بیش 
از 30درصد افزایش میزان توزیع نسبت به سال گذشته انجام گرفته است، و این افزایش میزان 
توزیع کود باالخص در کود اوره که به دلیل افزایش قیمت کود های وارداتی و باالتبع افزایش 
تقاضای استفاده از کودهای داخلی با افزایش تقاضا مواجه شدیم که این میزان افزایش باید در 

سالهای آینده بیشتر شود.
سعید برخوری ،رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان برنامه های بلند مدت برای خروج 
از بحران های کنونی کشاورزی منطقه را ایجاد منطقه آزاد کشاورزی ،بیمه درآمد کشاورزان و 
کشاورزی قراردادی عنوان کرد و در خصوص طرح بیمه درآمدگفت: ضروری است کشاورز به 
دلیل تولید محصول کشاورزی با ریسک باال بتواند درآمد یکساله خود را بیمه کند که امیدواریم 

با تشکیل صندوق هایی و حمایت دولت این مهم اتفاق بیفتد.
تشکل های کشاورزی راه حل برون رفت از بحران

برخوری در جواب خبرنگار کاغذ وطن در رابطه با فقدان الگوی کشت در منطقه جنوب کرمان 
اینگونه پاسخ داد :سال زراعی گذشته بر اساس الگوی کشت در محصول گوجه فرنگی و حتی 
کمتر از سطح اباغی کشت این محصول انجام شد که با مشکات امسال هم روبرو نشد و کشاورز 
راضی بود ،اما امسال در شرایطی که کرونا روی صادرات محصوالت تاثیر گذاشت و با برهم زدن 
نظم جهانی تمام شرایط را تغییر داد .وی گفت برای اجرای الگوی کشت هیچ اهرمی در دست 
جهاد کشاورزی قرار ندارد و البته نمی توان هیچ محصولی پیدا کرد که از لحاظ اقتصادی کشاورز 
را راضی کند و بتواند با محصوالت مورد نظر رقابت کند .رییس سازمان جهادکشاورزی ادامه 
داد کشاورزان ما به این کشت عادت کرده اند و به لحاظ اقتصادی هم نمی توان جایگزینی برای 
معرفی به آنها ارایه داد .برخوری تنها راه حل برون رفت را تشکیل و شکل گیری تشکل ها و 

صنوف و ورود آنها به این عرصه عنوان کرد .
سود شرکت های توزیع بذر در جیب کشاورزان ماند

رییس سازمان جهاد کشاورزی در جواب سوال خبرنگار ما مبنی بر گایه های کشاورزان از نحوه 
توزیع بذور پیاز در منطقه اینگونه گفت : بذر پیاز همه ساله بر اساس یارانه ای که وارد کننده 
می گرفت وارد کشور میشد و ازطریق عامل های توزیع به دست کشاورزان می رسید،امسال 
ما به دلیل نگرانی از توزیع احتمالی بذور تقلبی و اینکه به نظر می رسید که شرکت های وارد 
کننده علیرغم اینکه این بذر را با ارز یارانه ای وارد کرده اند ،قیمت یارانه ایی را اعمال نکنند و بذر 
را با قیمت باال به دست کشاورز برسد ،جهاد کشاورزی وارد عمل شد و به توزیع بذر وارد شده 

نظارت و کنترل صورت گرفت .
وی در ادامه با اشاره مشکات بوجود آمده از افزایش میزان تقاضای بذر یارانه ای نسبت به 
میزان عرضه این بذر اظهار داشت ؛بذور پیاز از طریق مراکز خدمات که آشنایی و شناخت 
کافی به کشاورزان منطقه خود دارند و این افراد به فروشگاه های توزیع و فروش بذر معرفی 
می شدند ،اما به دلیل اختاف قیمت بذر یارانه ای نسبت به بذر آزاد متقاضیان درخواست 
بذر یارانه ای بیشتر شدند حتی کسانی که کشاورز هم نبودند در خواست بذر داشتند، که 
باعث بوجود آمدن تنش های در زمان توزیع شد.که به دلیل کاهش میزان بذر نسبت به 
تقاضای این مشکات دور از انتظار نبود .برخوری تصریح کرد با ورود جهادکشاورزی به 
توزیع بذر رقمی در حدود 20میلیاردتومان که شرکت های توزیع بذر ذینفع می شدند در 

جیب مردم و کشاورزان منطقه ماند.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

مسجد شهر قدیم جیرفت)دقیانوس(
مسجد شهر قدیم جیرفت)دقیانوس( هزار و 

200 سال قدمت دارد و همانطور که از نامش 
پیداست یکی از کهن ترین مساجد جهان اسام است و در ایران نیز جزء 

نخستین مساجدی است که احداث شده است.

جاجیم بافی
گونه ای زیرانداز دورویه است. جاجیم دست بافی 

است از پارچه کلفت شبیه به پِاس که از 
پاس نازک تر است و آن را از نخ های رنگین و ظریف پشمی یا پنبه ای یا 

آمیزه ای از این دو می بافند. جاجیم ها پرز ندازند و می توان از هر دو روی آن 
استفاده کرد.

قووتو
این فراورده ی غذایی سوغات کرمان است، 
که به شکل پودر است و در لهجه ی کرمانی 

به آن »قووتو« می گویند قدمت زیادی دارد.

جاذبه

صنایع

سوغات

آوای محلی           

خزون ِگفته اِتی فصل خیارون

و  دید هم  ندارن  خوه برارون

الهی  ِچّر  بده  مسئول بی فکر

به  آه  سینه سوِز نیمه کارون

شاعر : فرخ فتحی رئیسی

خوِشن چایی َعزیُزم توِی غوری

َکباِب َکَهره و نُوِن تَنوری

بَسی گوشِت َهمی َکَهره ِگرونِن

تَمام اِسَتکون باید بُچوری

شاعر : اسماعیل جالئی

سر و ریُشم سفیدِه ُم کماُشم

ُم  تُُو دسِت زمونه  پاش پاُشم

نین دل گرِدِگ گوواره و جنگ

نگه َدهَمن  دوَمن هرو تو واُشم

شاعر : جهان فیروزي )نوك عمو(

         در توییتر چه می گویند؟

ویروس کرونا با روش هــای معمولی تصفیه فاضاب از 
بین می رود.

تمدید مهلت پرداخت مالیات مقطوع سال 98 مشاغل 
خودرویی.

مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی 
اباغ شد.


