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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1399 خــرداد   24 شــنبه         757 پیاپــی  شــماره  چهــارم           ســال 

دادستان جیرفت به دلیل شیوع کرونا اعالم کرد

 با برگزارکنندگان تجمعات بی مجوز 
برخورد قانونی می شود

3

رنا
:ای

س
عک

110 دانش آموز چشم انتظار سقفی ایمن

آمار رسمی ابتال به کرونا در استان اعالم نمی شود/ چهار شهرستان جنوبی در وضعیت قرمز
آمار ویروس کرونا در استان ها به دستور وزارت بهداشت اعالم 
نمی شود.در نتیجه آمار رسمی ای از تعداد مبتالیان به ویروس 
کرونا در کرمان در دست نیست. بر اساس آمار غیر رسمی،  در 

کل استان حدود ۱۶۲ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ شناسایی 
شده است و هم چنین، 54 مورد جدید ابتال در جنوب استان 
گزارش شــده است که به تفکیک شهرســتان ها: قلعه گنج 

۲۰ نفر، جیرفــت ۱۲ نفر،کهنوج۱۱ 
نفر،منوجان 3 نفــر، عنبرآباد ۶ نفر و 

فاریاب ۲ نفر.

به گفته واعظی مدیر کل نوسازی مدارس استان، پیمانکار جدید برای تکمیل مدرسه روستای پاریگ امیری فاریاب، انتخاب شده که از ۲ هفته دیگر شروع به کار می کند

گذرگاه فرهنگ و هنر
 در کرمان راه اندازی می شود

راهیان نور شهید 
حاج قاسم سلیمانی 

ثبت ملی شد

مشمولین سهام عدالت می توانند از طریق نظام بانکی به میزان
۶۰ درصد از ارزش سهام عدالت خود، کارت اعتباری دریافت کنند

7۰ هزار هنرمند در استان کرمان مشغول به فعالیت هستند

صاحبان سهام عدالت تا ۶۰ درصد 
سهامشان وام     می گیرند

مدیـرکل میـراث فرهنگـی اسـتان کرمـان گفـت: یک گـذرگاه 
فرهنـگ و هنـر در شـهر کرمـان راه انـدازی خواهیـم کـرد و 

پیش بینـی می کنیـم کـه ایـن گـذرگاه یکـی از مراکزی  باشـد کـه حتما گردشـگران 
از آن دیـدن می کننـد و امیدواریـم از ظرفیـت آن برای رونـق صنایع دسـتی به  خوبی 

اسـتفاده شـود.
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 واگذاری فعالیت های 
بنیاد مستضعفان 

در قلعه گنج    به   مردم
 فتاح رئیس بنیاد مستضعفان در حاشیه دیدار با رزم حسینی 
استاندارخراســان رضوی، مبدع مدل مثلث توسعه اقتصادی 

فرهنگی در قلعه گنج گفت: من در سفر آینده خود به شهرستان قلعه گنج اعالم خواهم کرد که 
تمام کارهایی که بنیاد مستضعفان انجام داده است بر اساس یک روش مشخص به مردم منطقه 
قلعه گنج واگذار خواهد شد تا مردم آن را اداره کنند و بنیاد از این موضوع خارج شود، البته در 

جاهای دیگر هم روال کار بنیاد همین است.

ادامه مطلب را در 
صفحه 1 بخوانید 

صفحه 2 را 
بخوانید

صفحه 2 را 
بخوانید
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روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
صفحه 4

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای

نوبت اول

مناقصه واگذاری خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی 
اورژانس 115جاده ای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

درمانی کرمان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
عملیات ساماندهی ساحل راست رودخانه هلیل پایین دست پل اول جیرفت

فرآیند شماره 11/الف/ 99

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان 

شــرکت آب منطقــه ای کرمــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی عملیــات ســاماندهی ســاحل راســت رودخانــه هلیــل پاییــن 
دســت پــل اول جیرفــت بــه شــماره 11/الــف/99 را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل 
برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه 
تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir  انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در 
صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت 

در مناقصــه محقــق ســازند. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ99/3/24 میباشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 10 مورخ 99/3/29
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 10 مورخ 99/04/9

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10:30 مورخ 99/4/9
ــان  اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــر جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه آدرس: کرمــان، خیاب
پاســداران، شــرکت آب منطقــه ای کرمــان، ســاختمان شــماره دو، دفتــر قراردادهــا و تلفــن 32224482-034ارائــه پاکــت هــای 
ــه  ــر خان ــه دوم، دبی ــک، طبق ــماره ی ــاختمان ش ــان س ــه ای کرم ــرکت آب منطق ــداران، ش ــان پاس ــان، خیاب ــه آدرس: کرم ــف ب ال

ــه دفتــر حراســت  محرمان
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934 -021

دفتر ثبت نام : 889۶9737 و 851937۶8
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 شناسه آگهی 873306

۷ پروژه عمرانی این شرکت به زودی افتتاح می شود
در جلسه هماهنگی پروژه های عمرانی گهرزمین مطرح شد:

به گزارش روابط عمومی و امور بین 
گهرزمین  آهن  الملل شرکت سنگ 
جلسه هماهنگی پروژه های عمرانی 
این شرکت ظهر امروز با حضور آقایان 
علی اکبر پوریانی مدیرعامل، مهندس 
غالمحسین رحیمیان قائم مقام و مدیر 
مجتمع، حسین دالوریان معاون اداری و 
پشتیبانی و برخی مدیران گهرزمین در 
 سالن کنفرانس این مجتمع برگزار شد.

معاون اداری و پشتیبانی گهرزمین 
با اشاره به اقدامات انجام شده گفت: 
کار  موانع  رفع  هدف  با  جلسه  این 
پروژه  افتتاح  برای  ریزی  برنامه  و 
است. شده  برگزار  عمرانی   های 

وضعیت  از  گزارشی  ادامه  در  وی 
و  عمرانی  امور  های  پروژه 
ئه نمود و عنوان کرد: را  زیرساخت ا

 33 طول  به  گذاری  لوله  عملیات 
کیلومتر و احداث ایستگاه های پمپاژ، 

مخازن طول مسیر و سایر تأسیسات 
نتقال آب از چاههای  مربوط به خط ا
تحویل  و  رسیده  اتمام  به  قطاربنه 
موقت نیز صورت پذیرفته است که 
 در تیرماه سال جاری افتتاح می شود.

دالوریان همچنین خاطرنشان کرد: 
لوله  خط  اجرایی  عملیات  اتمام  با 
۶ اینچ و احداث  ۲۰ و  گاز به قطر 
لوله  به  گاز  فشار،  تقلیل  ایستگاه 
گاز  تأمین  آماده  و  شده  تزریق 

باشد. می  سازی  گندله   کارخانه 
معاون اداری و پشتیبانی گهرزمین، 
اتمام عملیات اجرای آسفالت بیرونی 
نه  مجتمع، مجهز شدن گلخانه و خزا
فضای سبز شرکت به مساحت ۱۱۰۰ 
آبیاری  های  سیستم  به  مربع  متر 
و  قیرپاشی  عملیات  آغاز  مدرن، 
آسفالت معابر داخلی مجتمع توسط 
شرکت کرمان ریسه و بهره برداری از 
۱۲ سوئیت مهمانسرا واقع در مجتمع 
و  کرد  عنوان  ها  پروژه  دیگر  از  را 
افزود: امید است با برنامه ریزی های 
صورت گرفته، این پروژه ها بزودی 
برسند. برداری  بهره  به  و   افتتاح 

در پایان این جلسه مدیرعامل گهرزمین 
با اشاره بر مجموعه فعالیت های انجام 
شده در مجتمع از اقدامات و برنامه ریزی 
های صورت گرفته در راستای افتتاح این 

پروژه ها تقدیر نمود.

و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس  شاهی  حسن  جالل 
آبخیزداری شهرستان رفسنجان در نشست بیستم 
خرداد ماه با نمایندگان مرتعداران شهرستان از آنان 
خواست با توجه به حضور دائمی در مراتع و احتمال 
بروز حریق در سالجاری در این زمینه با منابع طبیعی 

شهرستان همکاری نمایند .
به گزارش واحد اطالع رسانی اداره منابع طبیعی و 
آبخیزداری شهرستان رفسنجان ، امسال با توجه به 
بارندگیهای مطلوب  و به تبع آن پوشش گیاهی مناسب 
در مراتع و جنگلهای شهرستان ، احتمال بروز آتش 
سوزی در مراتع و جنگلهای شهرستان وجود دارد و از 
آنجا که حفاظت از عرصه ها وظیفه ای همگانیست و یکی 
از اصول مهم حفاظت از این عرصه ها ، پاکیزگی محیط 
می باشد ، الزم است زمین از اشیایی نظیر قوطی های 
کنسرو ، بطری های نوشابه و آب معدنی پت و .... پاک 
شود و مرتعداران و چوپانان به دلیل حضور گسترده و 
دائم می توانند در این زمینه موثر عمل نمایند تا از بروز 

آتش در مراتع جلوگیری بعمل آید .
در پایان این نشست چهار تفاهم نامه همکاری با 
نمایندگان مراتع مستعد حریق که از قبل شناسایی شده 

بودند منعقد گردید .

 فتاح رئیس بنیاد مستضعفان در حاشیه دیدار با رزم حسینی استاندارخراسان رضوی و مبدع 
مدل مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی در قلعه گنج گفت: من در سفر آینده خود به شهرستان 
قلعه گنج اعالم خواهم کرد که تمام کارهایی که بنیاد مستضعفان انجام داده است بر اساس 
یک روش مشخص به مردم منطقه قلعه گنج واگذار خواهد شد تا مردم آن را اداره کنند و بنیاد 
از این موضوع خارج شود. البته در جاهای دیگر هم روال کار بنیاد همین است.وی گفت: این 
که بنیاد مستضعفان در شهرستان قلعه گنج وارد شود ایده آقای رزم  حسینی بود و خوشحالم 
که ایشان در خراسان رضوی هم الگوی اقتصاد مقاومتی را دنبال می کنند با گذشت چند سال 
از اجرای الگوی اقتصاد مقاومتی قلعه  گنج، به دستاوردهایی رسیده ایم لذا این الگو را در ۱5 

نقطه کشور توسعه می دهیم که تا سال آینده به 3۱ نقطه خواهد رسید.

ایرنا - برنامه مسابقات نمایندگان فوتبال استان کرمان با حریفان خود در لیگ دسته یک کشور 
مشخص شد.به گزارش ایرنا ،تیم های مس کرمان، مس رفسنجان و آرمان گهر سیرجان 
نمایندگان استان کرمان در لیگ دسته یک کشور هستند که بازی های باقیمانده این تیم ها 
در لیگ دسته یک کشور مشخص شد.بدین ترتیب در هفته بیست و هفتم لیگ دسته یک 
در روز سه شنبه ۱۰ تیر ۱3۹۹ تیم مس کرمان با مس رفسنجان در ساعت ۱۹:۱5 دقیقه در 
ورزشگاه امام علی)ع( کرمان به مصاف یکدیگر می روند و تیم آرمان گهرسیرجان با نود ارومیه 
در ساعت ۱۹:۱5 در  ورزشگاه امام علی)ع( سیرجان بازی می کند. در هفته بیست و هشتم 
لیگ دسته یک روز دوشنبه ۱۶ تیر ۱3۹۹ تیم مس رفسنجان در ورزشگاه شهداء رفسنجان 
در ساعت ۱۹ و پانزده دقیقه میزبان رایکا بابل است و بادران تهران با مس کرمان در  ساعت 
۱۹:5۰ در ورزشگاه غدیر تهران بازی می کند. علم و ادب تبریز  نیز با آرمان گهرسیرجان 
در ساعت ۲۰:۲۰ بازی می کند اما به دلیل عدم تجهیز نور ورزشگاه محل برگزاری متعاقباً 
اعالم می گردد.در هفته بیست و نهم لیگ دسته یک کشور در روز یکشنبه ۲۲ تیر ۹۹ تیم 
آرمان گهرسیرجان میزبان نیروی زمینی تهران است. این بازی ساعت ۱۹:۱۰ در ورزشگاه 
امام علی)ع( سیرجان برگزار می شود. تیم مس کرمان نیز از  ساعت ۱۹:۱۰ در ورزشگاه امام 
علی)ع( کرمان به مصاف نود ارومیه می رود و ملوان بندرانزلی میزبان مس رفسنجان از  ساعت 

۲۰ در ورزشگاه تختی انزلی خواهد بود.

ایرنا - رییس اداره منابع طبیعی رابر گفت: ۱۰هکتار از عرصه های منابع طبیعی محدوده 
باغ پیرولی و چشمه ماه این شهرستان طعمه حریق شد.مرتضی منظری شامگاه چهارشنبه 

در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در این حادثه درختان ارچن و درمنه دچار حریق شدند.
وی اظهار داشت: آنش سوزی با تالش مردم محلی ،کارکنان فرمانداری، منابع طبیعی و 
هالل احمر شهرستان با توجه به شدت وزش باد و خشک بودن بوته ها وسعت آتش زیاد وبه 

سختی خاموش شد.
منظری افزود: علت این حادثه عوامل انسانی به دلیل سهل انگاری در روشن کردن آتش 

بوده است.

دستورالعمل نحوه اعطای تسهیالت 
مسکن و شناسایی بازنشستگان مشمول 
آن از سوی جهانگیری به وزرای اقتصاد و 
تعاون ابالغ شد.اسحاق جهانگیری آئین 
نامه اجرایی بند ز تبصره ۱۶ ماده واحده 
قانون بودجه سال ۱3۹۹ کشور را در 
خصوص تسهیالت مسکن بازنشستگان 
به وزرای تعاون و اقتصاد و رؤسای بانک 
مرکزی و سازمان برنامه و بودجه ابالغ 
کرد.بر اساس این آئین نامه، به همه 
بازنشستگان لشکری، کشوری و تأمین 
اجتماعی از محل اقساط بازگشتی 
مسکن مهر، 4۰ هزار فقره تسهیالت 

ساخت یا خرید مسکن اعطا می شود.
سقف این تسهیالت در تهران و کالن 

شهرها 5۰ و در سایر شهرها 4۰ میلیون 
تومان است.نرخ سود این تسهیالت نیز 
در تهران ۹، مراکز استان ها، 7 و سایر 

شهرها 4 درصد تعیین شده است.
مشمول،  بازنشستگان  همچنین 
می بایست ظرف ۱۰ سال گذشته از 
هیچ تسهیالت مسکنی استفاده نکرده و 
حداقل 5 سال از زمان بازنشستگی آنها 
گذشته و مستمری آنها 3 میلیون تومان 
به باال باشد.واحدهای مسکونی مشمول 
نیز باید زیر ۱5 سال ساخت بوده و مدت 
زمان بازگرداندن تسهیالت دریافتی، 

حداکثر ۱۰ سال است.
بانک مسکن به عنوان بانک عامل اعطای 

این تسهیالت تعیین شده است.

تفاهم نامه همکاری در زمینه 
اطفاء حریق و پاکسازی 

عرصه ها از مواد اشتعال زا با 
مرتعداران رفسنجان

 واگذاری فعالیت های بنیاد مستضعفان 
در قلعه گنج به مردم

برنامه مسابقات نمایندگان فوتبال 
کرمان مشخص شد

10 هکتار از عرصه های منابع طبیعی 
رابر طعمه آتش شد

نحوه دریافت وام۵0میلیون  تومانی 
مسکن بازنشستگان اعالم شد

رئیس بنیاد مستضعفان خبر داد:

راه اندازی بازارچه مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار
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راه اندازی بازارچه مشاغل خانگی 
برای زنان سرپرست خانوار

مدیر کل امور بانوان استانداری کرمان گفت: با راه اندازی بازارچه مشاغل 
خانگی می توان برای حل مشکل اشتعال زنان سرپرست خانوار قدم 
برداشت.راه اندازی بازارچه مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانواربه 
گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
فاطمه السادات حسینی، مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان 
در بازدید از اداره بانوان کمیته امداد منطقه یک کرمان از ایده جالب و 
خوب، صادقی، مدیرکل کمیته امداد استان کرمان در راه اندازی اداره امور 
بانوان کمیته امداد کرمان گفت: این طرح و ایده یک ایده بسیار جالب 
است که می توان آن را در ادارات کل کشور اجرایی کرد.او افزود: اجرای 
این طرح می تواند در زمینه حل مشکالت زنان سرپرست خانوار تحت 
حمایت و نیازمند بسیار مشکل گشا و راهگشا باشد.حسینی بیکاری را 
یکی از معضالت مهم زنان سرپرست خانوار عنوان کرد و بیان داشت: اگر 
زنان سرپرست خانوار از لحاظ مالی تامین نباشند دچار آسیب می شوند.

او بیان داشت: باید از کارشناسان مطرح در جهت حل مشکالت این 
قشر از جامعه هدف کمک گرفت.حسینی به جمعیت 3 هزار نفری زنان 
سرپرست خانوار تحت حمایت اداره بانوان کمیته امداد منطقه یک اشاره 
و بیان کرد: باید مشکالت این خانواده ها دسته بندی شود و از مشاوران، 
روانشناسان و مددکاران در جهت حل مشکالت آن ها بهره گرفت.او به 
مشکالت اقتصادی جامعه اشاره کرد و گفت: باید از هر فرصتی برای 
توانمند کردن زنان سرپرست خانوار استفاده کرد و در این زمینه می توان 
با اجرای طرح های راهبری شغلی فرصت های شغلی مناسبی برای زنان 
سرپرست خانوار ایجاد کرد.حسینی اظهار داشت: راه اندازی شرکت های 
تعاونی روستایی و شهری می تواند زمینه خوبی را برای اشتغال زنان 

سرپرست خانوار فراهم کند.

به گفته کارشناسان رعایت دقیق 
فاصله بهداشت و  بهداشتی  پروتکل های 

گذاری اجتماعی برای مقابله با 
ویروس کرونا در اماکن عمومی ضرورت دارد و این 
درحالی است که همچنان نیمی از جایگاه های 
عرضه فراورده نفتی در استان کرمان به اجرای این 
امور اعتنایی ندارند و مسئوالن مربوطه نیز نظارت بر 
این حوزه را وظیفه خود نمی دانند.بیش از سه ماه 
است که مردم دیار کریمان با پدیده بیماری کرونا 
دست و پنجه نرم می کنند و شمار رو به افزایش 
بیماران و تلفات ناشی از این بیماری گویای ضرورت 
حساسیت و توجه به کانون های انتشار این بیماری 
است که باید توسط تمامی اقشار جامعه به ویژه در 
اماکن عمومی لحاظ شود اما بر اساس گزارشات 
میدانی خبرنگار ایرنا، همچنان ابتدایی ترین نکات 
بهداشتی از جمله استفاده از ماسک و دستکش و 
مواد ضدعفونی کننده در برخی از این مناطق 
حساس و استراتژیک در شیوع ویروس کرونا رعایت 
نمی شود.جایگاه های عرضه فراورده نفتی به عنوان 
یکی از این مناطقی که عده ای بسیار از مردم روزانه 
با آن سروکار دارند و در صورت فقدان حساسیت و 
جدی نگرفتن آن می تواند به کانون انتشار بیماری 
در هر شهری بدل شود. گفته وزیر بهداشت در 
خصوص اینکه هر جایگاه پمپ بنزین به تنهایی 
می تواند هشت هزار نفر را به ویروس کرونا مبتال کند 
نیز بر خطرساز بودن جایگاه های سوخت در صورت 
رعایت نکردن موارد بهداشتی، صحه می گذارد و 
باعث شده است که سوخت گیری برعهده متصدیان 
جایگاه گذاشته شود اما متاسفانه این مساله نیز تا 
حد زیادی رعایت نمی شود.گرچه بارها تاکید 
کارشناسان و مسئوالن ستاد مقابله با کرونا بر طرح 
فاصله گذاری هوشمند و رعایت دقیق پروتکل های 
بهداشتی برای جلوگیری از شیوع این ویروس و 
قطع زنجیره انتقال معطوف شده اما در حالی که 
ویروس دست به دست از این مکان عمومی به 
گردش درآمده، حدود 5۰ درصد از جایگاه های 
سوخت کرمان به صورت مناسب این پروتکل ها را 
رعایت نمی کنند و مسئوالن در یک سردرگمی 
میان مشغله کاری خود، وظیفه نظارت بر این 

جایگاه ها را به یکدیگر محول می کنند.
تغییر قوانین فاصله گذاری اجتماعی 
مشکالت نظارتی در کرمان ایجاد کرد

مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی 
فعالیت  بر  نظارت  گفت:  کرمان  استانداری 
جایگاه های عرضه فراورده نفتی منطقه کرمان 
بر اساس ستاد عالی کرونا بر عهده دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان قرار داده شده است.رضا اشک 
افزود: بخش بازرسی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
در حوزه نظارت بر جایگاه های عرضه با قدرت وارد 
شده و بر اساس گزارشات دستاوردهای مطلوبی در 
این حوزه برجای گذاشته است.وی تصریح کرد: 
ستاد عالی مقابله باکرونا تغییراتی را در طرح رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی اعمال کرده و این طرح 
هوشمند شده لذا به  صورت طبیعی اجرای آن در 

آغاز با مشکالتی همراه است.

کمبود تجهیزات مانع نظارت 
بر جایگاه ها در کرمان

 )HSE(رییس بهداشت، ایمنی و محیط زیست
شرکت پخش فراورده نفتی منطقه کرمان نیز 
گفت: بالفاصله با کارشناسان مربوطه شرکت 
پخش فراورده های نفتی منطقه کرمان برای بازدید 
از مجاری عرضه هماهنگ کردیم و در این زمینه 
کمبود تجهیزات از جمله دستکش، ماسک و 
مواد ضدعفونی کننده مشکالتی برای اینگونه 
فعالیت ها به وجود می آورد.امیرحسین عبداهلل زاده 
افزود: بیمارستان ها، سازمان ها و جایگاه های 
عرضه فراورده نفتی استان کرمان در این زمینه 
دچار مشکل بودند اما به صورت همزمان موضوع 
را در نشست امنیتی استانداری کرمان مطرح 
کردیم و مقرر شد عملیات سوخت گیری در این 

جایگاه ها به صورت تلفیقی توسط مجاری عرضه 
و مشتریان انجام شود.وی گفت: محلول ضدعفونی 
برای جایگاه ها عرضه فراورده نفتی و دستکش 
در اختیار مشتریان قرار دادیم و مردم نیز باید از 

ماسک و تجهیزات بهداشت فردی در این جایگاه 
ها استفاده کنند.

 )HSE(رییس بهداشت، ایمنی و محیط زیست
شرکت پخش فراورده نفتی منطقه کرمان گفت: 
مصوبات ستاد مقابله با کرونا در خصوص رعایت 
نکات بهداشتی در سطح جایگاه های عرضه استان 
کرمان به صورت ۱۰۰ درصد اجرا نشد اما از شرایط 

اوایل اسفندماه بهتر شده و رو به بهبود بوده است.
فقط ۵۰ درصد جایگاه های سوخت کرمان 
پروتکل های بهداشتی را رعایت می کنند

مدیرگروه بهداشت و محیط دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان گفت: حدود 5۰ درصد جایگاه های عرضه 
حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان حداقل موارد 
بهداشت، سالمت و فاصله گذاری اجتماعی را در 
مقابل با کرونا به صورت کامل انجام می دهند و 

پروتکل های بهداشتی در ۲۰ درصد جایگاه ها به 
صورت ناقص و در 3۰ درصد جایگاه ها اصال رعایت 
نمی شود که این مشکل به تهران نیز اعالم شده 
است.حمید گلزاری افزود: نشست های متعددی 
با جایگاه های عرضه فراورده نفتی برای رعایت 
بهداشت و سالمت داشتیم و بسیج برای همکاری 
در این حوزه و انجام سوخت گیری اعالم آمادگی 
کرد.وی اظهار داشت: برخی جایگاه ها انجام 
سوخت گیری را توسط پرسنل خود جایگاه ها 
نپذیرفته اند لذا مقرر شد که در محل سوخت گیری 
دستکش و مواد ضدعفونی کننده دست قرار دهند 
و خود اپراتورها نیز موظف شدند که از ماسک و 
دستکش استفاده کنند که متاسفانه این قوانین را 

برخی جایگاه ها رعایت نمی کنند.
رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی 

جرم است
همچنین دادستان کرمان با بیان اینکه رعایت 
نکردن پروتکل های بهداشتی در واحدهای تولیدی 
و صنفی تهدید علیه بهداشت عمومی است، گفت: 
عدم اجرای مصوبات ستاد کرونا پیگرد قانونی دارد.
دادخدا ساالری بر رعایت پروتکل های بهداشتی در 
شهر کرمان تاکید کرد و افزود: در یک بازدید چهار 
ساعته سه واحد صنفی تذکر دریافت کردند و مقرر 
شد ظرف 4۸ساعت نسبت به رفع نقص های موجود 
اقدام کنند و در غیر اینصورت پلمب می شوند.
وی تصریح کرد: بررسی های ابعاد رعایت فاصله 
گذاری اجتماعی در راستای مقابله با بیماری کرونا 
به صورت مستمرو سرزده و در قالب بازدیدهای 

محسوس و غیرمحسوس انجام می شود.

رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این 
مطلب که درباره وضعیت زندان های این استان در 
رابطه با بیماری کرونا جای نگرانی جدی وجود ندارد، 
گفت: تمهیدات الزم در زندان های استان کرمان با 
ایجاد بندهای قرنطینه مورد نیاز و اجرای پروتکل 
های بهداشتی اندیشیده شده است.یداهلل موحد 
پنجشنبه ۲۲ خردادماه در جلسه بررسی وضعیت 
زندان های استان کرمان افزود: اداره کل زندان های 
استان کرمان در تعامل با دانشگاه علوم پزشکی و 
سایر مجموعه های مرتبط از ورود بیماران مبتال 
به کرونا به بندهای بسته جلوگیری کرده است.
وی خاطرنشان کرد: با اتمام زمان مرخصی برخی 
مددجویان و افزایش ورودی ها به زندان ها نگرانی 
هایی درباره احتمال ورود این ویروس به زندان ها 
ایجاد شده که با انجام تدابیر الزم تالش می شود 
که از ورود این بیماری به زندان ها جلوگیری شود.

رییس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر 
این مطلب که وضعیت سالمت مددجویان زندان 
ها از ابتدای شیوع ویروس کووید ۱۹ به صورت 
مستمر مورد سنجش قرار گرفته و به شدت تحت 
کنترل است، اظهار کرد: الزم است که به خانواده 
زندانیان اطمینان الزم داده شود که وضعیت سالمت 
مددجویان زندان ها همواره تحت سنجش و بررسی 
است تا از نگرانی های آنها جلوگیری شود.موحد 
گفت: دادگستری استان کرمان تالش می کند که 
از مجاری قانونی الزم زمینه تمدید مرخصی برخی 
مددجویان زندان ها را دنبال کرده و با سایر تدابیر 
مورد نیاز، وضعیت سالمت کنونی در زندان ها را به 
نحوی حفظ کندکه امنیت و آرامش جامعه نیز تداوم 
یابد.نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان تاکید 
کرد: الزم است که دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
پروتکل های بهداشتی تکمیلی برای حفظ سالمت 

مددجویان زندان ها را تدوین و ارائه کند و مجموعه 
قضایی نیز ضمانت اجرای کامل این تدابیر را بر عهده 
می گیرد.موحد اظهار کرد: غربالگری ورودی و فاصله 
گذاری اجتماعی در حد مقدورات قانونی از اولویت 
های رفتاری برای پیشگیری از ورود ویروس کرونا به 
زندان ها است.رییس کل دادگستری استان کرمان 
در بخش دیگری از این نشست و در ارتباط ویدئو 
کنفرانس با زندان های کهنوج و منوجان با اشاره 
به لزوم فعال شدن بازداشتگاه قلعه گنج و رودبار 
جنوب، گفت: با راه اندازی این بازداشتگاه ها در کنار 
زندان های منوجان و کهنوج، مشکالت زندان های 
این شهرستان ها کاهش می یابد.موحد در ارتباط 
ویدئو کنفرانس با تعدادی از زندان های استان 
کرمان افزود: با تشکیل دادگاه کیفری یک کهنوج 
و شهرستان های مرتبط، امکان اعزام زندانیان این 
شهرستان به جیرفت وجود ندارد و باید برای رفع 

مشکالت این زندان ها برنامه ریزی و اقدام شود.وی 
با اشاره به طرح موضوع زندانی یک زوج دارای سه 
فرزند در شهرستان کهنوج، گفت: مددکاران زندان 
با مشاهده اینگونه موارد باید بالفاصله وضعیت این 
مددجویان را بررسی کنند تا در صورت امکان با 
حمایت قضایی یکی از والدین آزاد شده و سرپرستی 
فرزندان خود را بر عهده گیرد و در غیر اینصورت 
فرزندان این خانواده ها به سایر اعضای خانواده 
خود و یا بهزیستی سپرده شوند.مدیرکل زندان ها 
و اقدامات تامینی و تربیتی استان کرمان نیز در این 
نشست با تاکید بر این مطلب که تاکنون مشکلی 
در رابطه با بیماری کرونا در زندان های استان 
کرمان ایجاد نشده است، گفت: با ارائه مرخصی 
به مددجویان، برگزاری دادگاه های الکترونیک و 
همکاری همه جانبه با دانشگاه علوم پزشکی زمینه 
حفظ سالمت مددجویان زندان ها فراهم شده است.

پروتکل های بهداشتی کم فروغ در جایگاه های سوخت گیری 
غیبت حوزه های نظارتی کرمان

رییس کل دادگستری استان:
درباره وضعیت زندان های استان در رابطه با بیماری کرونا نگرانی جدی وجود ندارد

گزارش
ایرنا

ارگ تاریخی راین میزبان بازارچه 
صنایع دستی است

مسئول دفتر نمایندگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی استان کرمان در بخش راین گفت: به مناسبت روز و هفته صنایع 
دستی بازارچه صنایع دستی در ارگ تاریخی راین راه اندازی شده 
است.سید وحید طاهری روز پنجشنبه با اشاره به اینکه بازارچه صنایع 
دستی ارگ راین دارای ۱۰ غرفه صنایع دستی است، افزود: در این غرفه 
ها صنایع دستی این بخش که شامل چاقو سازی، پته دوزی و تراش 
سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی و غیره می شود و به نمایش درآمده است.

وی اظهار داشت: بخش راین دارای حدود یک هزار هنرمند صنایع 
دستی است که 7۰۰ نفر آنها به پته دوزی و مابقی آنها به تولید دیگر 
رشته های صنایع دستی مشغول هستند. مسئول دفتر نمایندگی اداره 
کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان تصریح 
کرد: در سال گذشته هشت میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه به 
بیش از ۶۰ هنرمند صنایع دستی راین اعطا شد.وی تاکید کرد: در 
تالشیم دیگر هنرمندان صنایع دستی از تسهیالت اشتغالزایی روستایی 
و عشایری برخوردار شوند تا شاهد رونق دوباره بازار تولید و فروش صنایع 
دستی بخش راین باشیم.شهر راین یکی از شهرهای خوش آب و هوا و 
ییالقی استان کرمان محسوب می شود که در فاصله ۱۰۰ کیلومتری 
جنوب شرقی مرکز استان واقع شده است.چاقو سازی، قالیبافی، 
مصنوعات فلزی از مهمترین صنایع دستی بخش راین بشمار می رود.

3۷ هزار نفر برای طرح ملی 
مسکن کرمان ثبت نام کردند

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان گفت: بیش از 37 هزار نفر در 
شمال و جنوب این استان توسط راه و شهرسازی و برخی ارگان های 
دیگر برای اجرای طرح اقدام ملی مســکن ثبت نام کردند و کرمان را 
در این طرح پیشتاز سایر استان های کشور است.علی حاجی زاده در 
نشست شورای مسکن استان کرمان افزود: ۲5 هزار نفر توسط اداره 
کل راه و شهرسازی ثبت نام شده که بیش از ۱۱ هزار و 5۸۰ نفر آنها در 
۲ مرحله واجد شرایط تشخیص داده شدند در حالی که ۱5 هزار و 357 
واحد سهمیه استان کرمان طبق برنامه ابالغی باید در سال ۹۹ برنامه 
ریزی شود.وی اظهار داشت: بیش از ۱۰ هزار و ۲۰۰ واحد تامین زمین 
شده و تامین زمین برای بیش از ۱5 هزار واحد مسکونی باقی مانده که 
مشکل اصلی ما همین است و در ساخت و ساز در شهرهای بزرگ از 
حداکثر تراکم مصوب استفاده می شود.مدیرکل راه و شهرسازی استان 
کرمان با اشاره به اینکه چارچوب های برنامه اقدام ملی مسکن گفت: 
نحوه واگذاری زمین اجاره بلند مدت ۹۹ ســاله، فروش اقساطی پنج 
ساله با احتمال تبدیل به ۱۰ ساله و مشارکت در انبوه سازی دنبال می 
شود.وی ادامه داد: واگذاری زمین در قالب تعاونی مسکن و انبوه سازان و 
کارگزاری انجام می شود و در این زمینه برخی از مراکز به عنوان کارگزار 
کار را در دست کار می گیرند و نحوه نظارت بر ساخت و ساز به وسیله 
مهندسان عضو نظام مهندسی کار انجام می شود و آماده سازی اراضی 
بر عهده کارگزار قرار می گیرد.حاجی زاده افزود: تامین مالی ساخت 
اقدام ملی مسکن با تســهیالت بانکی تبصره ۱۸، بافت های فرسوده 
شهری و صندوق پس انداز یکم پرداخت می شود که این تسهیالت 
برای کرمان 4۰ میلیون تومان با سود ۹ درصد دارد که تا ۱۰۰ میلیون 

تومان در صورت استفاده از فناوری نوین ساختمانی ارتقا می یابد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان گفت: یک 
گذرگاه فرهنگ و هنر در شهر کرمان راه اندازی 
خواهیم کرد و پیش بینی می کنیم که این گذرگاه 
یکی از مراکزی که حتما گردشگران از آن دیدن می کنند باشد و 
امیدواریم از ظرفیت آن برای رونق صنایع دستی به  خوبی استفاده 
شود.فریدون فعالی عصر ۲۱ خرداد در آئین گرامیداشت روز جهانی 
صنایع دستی گفت: هنرمندان روح لطیفی دارند. 7۰ هزار هنرمند 
در استان کرمان مشغول به فعالیت هستند که تاکنون ۱5 هزار نفر 
از آنها مجوز فعالیت را اخذ کرده و دوست داریم که سایر هنرمندان 
برای دریافت مجوز و شناسنامه دار شدن اقدام کنند.وی با اشاره به 
داشته های استان کرمان در حوزه صنایع دستی، عنوان کرد: با توجه 
به توانمندی ها و ظرفیت های صنایع دستی در استان کرمان باید با 
تالش و همت همه آنها را معرفی و حق کرمان را بگیریم.مدیرکل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان صادرات 
۱۸ هزار متر گلیم تولیدی استان کرمان از استان های دیگر را یک 
جفا دانست و بیان کرد: با چند دستگاه و نهاد دیگر در حال ایجاد 
زیرساخت هایی برای صادرات گلیم از استان هستیم و امیدوار به 
زودی این مهم محقق شود.وی با بیان این مطلب که در سال گذشته 
به ۶3 نفر از هنرمندان صنایع دستی در مناطق محروم حدود ۹۶ 
میلیون تومان تسهیالت به صورت بالعوض پرداخت کردیم اظهار 
کرد: بیمه هنرمندان یکی از دغدغه های ماست . در استان کرمان 
حدود 3۲۰۰ از هنرمندان بیمه شده اند اما با توجه به محدودیت ها 
این مهم متوقف شده و در سطح وزارتخانه در حال پیگیری رفع این 
مشکل هستیم.فعالی بیان کرد: در سال گذشته از ۶۰ اثر ارسالی 
استان کرمان به وزارتخانه ۲۱ کاالی صنایع دستی استان نشانه 
مرغوبیت کاالهای صنایع دستی را اخذ کردند که حق استان کرمان 
بیش از این بود و امیدواریم این احقاق حق در سال جاری صورت 
گیرد.وی خاطر نشان کرد: یک گذرگاه فرهنگ و هنر در شهر کرمان 
راه اندازی خواهیم کرد و پیش بینی می کنیم که این گذرگاه یکی از 
مراکزی که حتما گردشگران از آن دیدن می کنند باشد و امیدواریم 

از ظرفیت آن برای رونق صنایع دستی به  خوبی استفاده شود.

مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور 
توضیحاتی را در خصوص نحوه ی فعالیت و ظرفیت پذیرش کودکان 
در مهدهای کودک مناطق مختلف از نظر شیوع کرونا اعالم کرد.

به گزارش ایلنا ، سعید بابایی درباره ی بازگشایی مهدهای کودک 
گفت: »پیرو مصوبه ی هفدهم خرداد ستاد ملی مبارزه با کرونا و 
دستور رئیس جمهور مبنی بر بازگشایی مهدهای کودک از ۲4 
خردادماه، عالوه بر ضوابط ابالغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، سازمان بهزیستی نیز پروتکل های بهداشتی مورد نظرخود 
را جهت اجرا در مهدهای کودک اعالم کرده است«.وی با اشاره به 
این که پذیرش کودکان در مهدهای کودک در مناطق سفید صورت 
می گیرد، ادامه داد: »در مناطق سفید پذیرش کودکان زیر دو سال 
و دو الی چهار سال با نصف ظرفیت انجام می شود. همچنین پذیرش 
کودکان پنج و شش سال در این مناطق آزاد است«.مدیرکل دفتر 
امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور درباره ی فعالیت 
مهدهای کودک در مناطق زرد خاطرنشان کرد: »در این مناطق نیز 
پذیرش کودکان زیر دو سال و کودکان دو الی چهار سال با نصف 
ظرفیت انجام می شود. همچنین پذیرش کودکان پنج و شش سال 

با نصف ظرفیت و با اولویت فرزندان مادران شاغل است«.

آمــار ویــروس کرونــا در اســتان ها بــه دســتور وزارت بهداشــت اعالم 
نمی شــود.در نتیجــه آمــار رســمی ای از تعــداد مبتالیان بــه ویروس 
کرونــا در کرمان در دســت نیســت. بــر اســاس آمــار غیر رســمی،  در 
کل اســتان حــدود ۱۶۲ بیمــار جدید مبتال بــه کووید۱۹ شناســایی 
شــده اســت و هــم چنیــن، 54 مــورد جدیــد ابتــال در جنوب اســتان 
گــزارش شــده اســت کــه بــه تفکیــک شهرســتان هــا: قلعــه گنــج 
۲۰ نفــر، جیرفــت ۱۲ نفر،کهنــوج۱۱ نفر،منوجــان 3 نفــر، عنبرآباد 
ــات وزارت  ــاس اطالع ــر اس ــن ب ــم چنی ــر ه ــاب ۲ نف ــر و فاری ۶ نف
بهداشــت کــه در نــرم افــزار ماســک منتشــر شــده اســت، وضعیــت 
شــیوع کرونــا در شهرســتان های مختلــف جنوبــی بــه ایــن شــکل 
اســت، شهرســتان های جیرفت،رودبارجنوب،عنبرآبــاد، قلعه گنــج، 
قرمــز و شهرســتان های فاریــاب، کهنــوج و منوجــان، زرد هســتند.

مطهره قریشی رئیس اداره حفاظت محیط زیست جیرفت گفت: در 
جریایان بازرسی از منزل شخصی فردی در بخش اسفندقه جیرفت 
یک راس بره وحشی کشف شد.وی گفت: در پی دریافت گزارشی 
مبنی بر زنده گیری و نگهداری حیوانات وحشی در منزل شخصی 
فردی واقع در بخش اســفندقه، نیروهای یــگان حفاظت محیط 

زیست شهرســتان جیرفت عازم محل مربوطه شدند.سرپرســت اداره حفاظت محیط زیست 
شهرستان جیرفت افزود: مامورین ما با اخذ دســتور قضایی وارد منزل این فرد شده و از آن جا 
یک راس بره وحشی کشف و ضبط کردند.وی اظهار کرد: همچنین فرد شکارچی دستگیر شده و 
پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شد.وی در خاتمه عنوان 
کرد: اقدامات حفاظتی همزمان با فصل زاد آوری حیات وحش تشدید شده است و با شکارچیان 

و افراد متخلف برخورد قضایی می شود.

کشف یک راس بره وحشی 
در جیرفت

سخنگوی سهام عدالت گفت: مشمولین سهام عدالت 
می توانند از طریق نظام بانکی به میزان ۶۰ درصد از ارزش 

سهام عدالت خود، کارت اعتباری دریافت کنند.
حسین فهیمی عنوان کرده است بعد از جلسه شورای 
هماهنگی اقتصادی رئیس جمهور و اعالم رئیس کل بانک 

مرکزی، یکی از امکانات قابل توجه که در اختیار مشمولین قرار گرفته، پرداخت اعتباری به 
مشمولین سهام عدالت است.وی ادامه داد: مشمولین سهام عدالت می توانند از طریق نظام 
بانکی تا سقف 5۰ الی ۶۰ درصد از ارزش دارایی سهام عدالت خود، کارت اعتباری دریافت 

کنند و با استفاده از آن می توانند با مراجعه به مراکز خرید، بصورت اعتباری خرید کنند.
سخنگوی سهام عدالت گفت: این افراد تا یکسال فرصت دارند وجه را به بانک تسویه کنند 

و چون بعد یکسال قیمت سهام افزایش می یابد این وام هزینه ی کمتری برای فرد دارد.

صاحبان سهام عدالت تا ۶۰ درصد
 سهامشان وام می گیرند

معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با 
اشاره بر ضرورت رعایت نکات بهداشتی از سوی مردم 
گفت: »شیوع بیماری کرونا در جامعه به حدی رسیده 
که استفاده از ماسک برای همگان ضروری است«.دکتر 
قاسم جان بابایی گفت: »استفاده از ماسک، پیش تر برای 

جمعیت عادی توصیه نمی شد و حاال این توصیه برداشته شده و در مکان هایی که 
فاصله گذاری کمتر رعایت می شود، توصیه می کنیم همه ی مردم از ماسک استفاده 
کنند«.وی با تاکید بر تولید ماسک های ارزان و حتی خانگی که تهیه ی آن برای 
همه ی اقشار مختلف مردم امکان پذیر باشد، اضافه کرد: »این نوع ماسک ها باید تهیه 
و به وفور در اختیار مردم قرار داده شود تا همگان در هر مکانی که هستند ملزم به 

استفاده از آن باشند«.

معاون وزیر بهداشت:
همه باید ماسک بزنند

گذرگاه فرهنگ و هنر در 
کرمان راه اندازی می شود

آغاز به کار مهد کودک ها از امروزبا 
ظرفیت محدود؛

فرزندان مادران شاغل در اولویت

آمار رسمی ابتال به کرونا در استان اعالم نمی شود
چهار  شهرستان جنوبی در وضعیت قرمز

میراث

خبرخبرخبر

نــه برخــوری رئیــس مرکــز  فرزا
بهداشــت جیرفــت گفــت: مراکــز 
خدمــات جامــع ســالمت حســین آبــاد 
ــاد اســفندقه تجهیــز شــده  و جنــگل آب
ــه  ــرار گرفت ــرداری ق ــره ب ــورد به و م
اند.»فرزانــه برخــوری« در گفــت و 
گــو بــا خبرنــگار خبرگــزاری شبســتان 
ــل  ــه فض ــت: ب ــوب، گف ــان جن از کرم
ــت  ــت ریاس ــه هم ــال و ب ــد متع خداون
دانشــگاه علــوم پزشــکی جیرفــت و 
بــا حمایــت و پیگیــری معــاون توســعه 
ایــن دانشــگاه، مراکــز خدمــات جامــع 
ــاد  ــگل آب ــاد و جن ــین آب ــالمت حس س
ــره  ــورد به ــز شــده و م اســفندقه تجهی
بــرداری قــرار گرفتــه اند.رئیــس 
مرکــز بهداشــت جیرفــت افــزود: 
ــر ۱۰  ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــز ب ــن مراک ای
میلیــارد ریــال در روزهــای پایانــی 
ــده و  ــز ش ــاه ۹۹ تجهی ــت م اردیبهش
ــد  ــه ان ــرار گرفت ــرداری ق ــورد بهره ب م
ــت  ــه خدم ــال ارائ ــون در ح ــم اکن و ه
بــه مــردم مــی باشــند.وی بیــان کــرد: 
ــا  ــز ب ــن مراک ــک از ای ــر ی ــای ه زیربن
احتســاب ۲ پانســیون، 45۰ متــر 
ــر  ــاخت ه ــه س ــه هزین ــع اســت ک مرب
یــک از آنهــا ۸ میلیــارد ریــال مــی 
باشــد و در مجمــوع بــرای ســاخت 
ایــن ۲ مرکــز ۱۶ میلیــارد ریــال هزینه 
ــوان  ــت.برخوری عن ــده اس ــرف ش ص
ــروژه  ــن پ ــرداری از ای ــا بهره ب ــرد: ب ک
هــا ۱۲۰۰ خانــوار ۹ هــزار و 5۰۰ 
نفــر از مــردم اســفندقه از خدمــات 
ایــن مراکــز بهرمنــد مــی شــوند.
ــت در  ــت جیرف ــز بهداش ــس مرک رئی
خاتمــه ابــراز کــرد: تعــداد خانــه هــای 
ــز  ــن مراک ــش ای ــت پوش ــت تح بهداش
۹ بــاب مــی باشــد و یــک پزشــک، یک 
نفــر کارشــناس مامایــی، یــک نفــر 
کارشــناس بهداشــت محیط و یــک نفر 
کاردان بهداشــتی در هــر یــک از مراکز 
ــد. ــی کن ــت م ــه خدم ــردم ارائ ــه م ب

۷۵ طرح کشاورزی 
در جنوب کرمان افتتاح 

و کلنگ زنی می شود
رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی 
جنـوب کرمـان از افتتـاح و کلنگ زنی 
75 طـرح کشـاورزی بـا اعتبـار 35۱ 
میلیـارد تومـان طـی هفتـه جـاری 
داد.سـعید  خبـر  منطقـه  ایـن  در 
برخـوری روز پنجشـنبه در گفـت و 
گو بـا خبرنـگار ایرنـا تعـداد طرح های 
قابل افتتاح سـازمان جهاد کشـاورزی 
جنـوب کرمـان را در هفتـه جهـاد 
کشـاورزی ۶۱ طـرح عنـوان کـرد و 
افـزود: همچنیـن عملیـات اجرایـی 
۱4 طـرح در این هفتـه آغاز می شـود.

رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی 
جنوب کرمـان تصریح کـرد: طرح های 
قابـل افتتـاح هفتـه جهـاد کشـاورزی 
در زمینـه  صنایـع تبدیلـی و غذایـی، 
آب و خـاک، تولیـدات گیاهـی و دامی 
اسـت.وی اظهار داشـت: طبق بـرآورد 
کارشناسـان جهـاد کشـاورزی ۲ هزار 
و ۹۹۶ خانـوار از افتتـاح ایـن طرح هـا 
بهره منـد می شـوند.برخوری بـا بیـان 
جهـاد  هفتـه  مناسـبت  بـه  اینکـه 
کشـاورزی ۱4 طرح در زیر بخش های 
آب و خـاک و تولیدات گیاهـی و دامی 
در جنوب کرمـان کلنگ زنـی و افتتاح 
می شـود، گفت: بـا بهره بـرداری از این 
طرح ها زمینه اشـتغال مسـتقیم 5۸3 
نفـر فراهـم خواهـد شـد.وی بـا بیـان 
اینکه بـا اجرای همیـن ۱4 طرح، ۱74 
نفـر بـه طـور غیرمسـتقیم مشـغول 
بـه کار می شـوند، اضافـه کـرد: 5۶۶ 
خانـوار از مزایای این طرح هـا بهره مند 
خواهنـد شـد.برخوری تصریح کـرد: با 
توجـه به بیانـات مقـام معظـم رهبری 
در خصـوص شـعار سـال، از هیـچ 
کوششـی بـرای تحقـق جهـش تولید 
در بخش کشـاورزی فروگذار نخواهیم 
کرد.سـازمان جهاد کشـاورزی جنوب 
کرمان مسـتقل از مرکز اسـتان، هفت 
شهرسـتان بـا جمعیـت یـک میلیـون 
نفر را تحـت پوشـش دارد. کشـاورزان 
ایـن منطقـه سـاالنه بیـش از چهـار 
و نیـم میلیـون تُـن انـواع محصـوالت 
کشـاورزی را تولیـد و روانـه بازارهـای 
داخلی و خارجـی می کنند.این منطقه 
از شهرسـتان های جیرفـت، عنبرآباد، 
کهنـوج، قلعه گنـج، منوجـان، فاریاب 
و رودبـار جنـوب تشـکیل شـده و 
یک سـوم مسـاحت اسـتان کرمـان را 

بـه خـود اختصـاص داده اسـت.

دغدغـه آمـوزش مناسـب یکـی از 
نگرانی هـای همیشـگی ای اسـت کـه گزارش

هـم مسـووالن و هـم خانـواده هـا را 
درگیر خود مـی کند، یکی از عواملـی که در کیفیت 
آموزش نقش پر رنگـی دارد ، بودن فضای آموزشـی 
مناسـب برای دانش آمـوزان اسـت،  فضایـی که در 
مرحلـه اول احسـاس امنیـت را در کـودکان تداعی 
کند، بـه گفتـه بسـیاری از کارشناسـان آموزشـی، 
سـطح یادگیـری کـودکان در فضایـی کـه در آن 
احسـاس امنیت نمـی کنند، بـه طور قابـل توجهی 
پاییـن مـی آیـد. اسـتان کرمـان به عنـوان یکـی از 
پهناورتریـن اسـتان های کشـور درگیـر مشـکالت 
فراوانـی در بحـث فضـای آموزشـی بـرای دانـش 
آمـوزان اسـت، کمبودهای فضای آموزشـی اسـتان 
هـم در بخـش کمیـت و هـم کیفیـت وجـود دارد، 
جنـوب کرمان یکـی  از مناطقی اسـت کـه در بحث 
فضـای آموزشـی دچـار مشـکالت فراوانـی اسـت، 
روسـتاهای پراکنـده و گسـتردگی منطقـه ایـن 
مشکالت را بیشـتر هم کرده اسـت یا در این مناطق 
کمبـود مدرسـه وجـود دارد و یـا کیفیـت مدرسـه 
مطلـوب نیسـت، مدرسـه روسـتای پاریـگ امیری 
یکی از این  مدارس اسـت، چندی پیـش یک ویدیو 
منتشـر شـد که در آن مدرسـه تخریب شـده ای را 
نشـان مـی داد کـه در روسـتای  پاریـگ امیـری 
فاریـاب قـرار دارد ، مدرسـه ای که دانش آمـوزان 5 
روسـتای هم جوارش را هـم تحت پوشـش قرار می 
دهد،در ایـن ویدئو در کنـار مدرسـه تخریبی، چند 
کپر وجود داشـت که  دانش آموزان در آن درس می 
خواننـد، ظاهرا چند سـال پیش هم کلنگ مدرسـه 
جدید ی در همان منطقه زده شـده که به سـرانجام 
نرسـیده اسـت، ایـن ویدیـو مـا را بـر آن داشـت تـا 

پیگیر موضوع شویم.
عدم استحکام ساختمان مدرسه دلیل 

ساخت کپرها بود
 پهلوانـی رییـس آمـوزش و پـرورش شهرسـتان 
فاریـاب در مـورد وضعیت مدرسـه پاریـگ امیری 
به کاغذ وطـن گفت:  مدرسـه این روسـتا تخریبی 

اسـت، ۲ سـال پیـش بـرای بازسـازی آن ،اداره 
نوسـازی بـا یـک پیمانـکار قـرارداد بسـت امـا بـا 
افزایش قیمت مصالح پیمانـکار از کار انصراف داد و 
مدرسـه در مرحله فونداسـیون باقی ماند.  پهلوانی 
یـادآور شـد: سـاخت و سـاز و تجهیـز مـدارس بـه 
عهـده آمـوزش و پـرورش نبـوده و بـر عهـده اداره 
نوسـازی مـدارس اسـتان  اسـت، بعـد از تجهیـز، 
آموزش و پرورش وظیفـه دارد که معلـم در اختیار 
مدرسـه قـرار بدهـد تا شـروع بـه کار کنـد. رییس 
آمـوزش و پـرورش فاریاب در مـورد کپـر هایی که 
به عنوان کالس درس در کنار سـاختمان قبلی زده 
شـده اند ، گفت: مدرسـه تخریبی بود و اسـتحکام 
مناسـب را نداشـت، مـا برای حفـظ امنیـت دانش 
آمـوزان  چنـد کپـر زدیـم تـا کالس هـا در آن هـا 
تشـکیل شـوند . پهلوانی تاکید کرد: مـا در آموزش 
و پـرورش هم دربـاره ایـن موضـوع حسـاس بوده 
و بـا  اداره نوسـازی هـم در تمـاس هسـتیم که هر 
چه سـریع تر تکلیف این مدرسـه مشـخص شـود .

 پیمانکار پروژه مدرسه اشرفی اصفهانی 
عوض شد

واعظـی مدیـرکل توسـعه، تجهیـز و نوسـازی 
مدارس اسـتان کرمـان در مـورد وضعیت مدرسـه 
روسـتای پاریـگ امیری بـه کاغـذ وطـن گفت:در 
ایـن روسـتا یک مدرسـه سـه کالسـه بود کـه بعد 
از زلزله سـال ۹۶ کـه در فاریـاب اتفـاق افتاد،دچار 
تخریب شـد، سـاختمان قدیمی بـود و در آن زمان 
دیوارهـا ترک خـورد. وی ادامـه داد:  عقالنـی نبود 
که بچه ها زیـر آن سـقف بروند  در نتیجـه آموزش 
و پـرورش در آن مقطع زمانی ،  ۶ کپـر زد  تا کالس 
درس در آن ها تشـکیل شـود. ما در اداره  نوسـازی 
در ابتـدای سـال ۹7  برای نوسـازی این مدرسـه با 
پیمانـکاری قـرارداد بسـتیم  و قـرار شـد  کـه یک 
مدرسـه ۶ کالسـه بسـازیم ، پیمانکار فونداسـیون 
را هم ریخـت اما بـه دلیل تـورم هایی که در سـال 
۹7 به وجـود آمد از ادامه کار منصرف شـد و خاتمه 
پیمان دادیـم. به گفتـه واعظـی مدیرکل توسـعه، 
تجهیـز و نوسـازی مـدارس اسـتان  هـم اکنـون، 
پیمانـکار جدیـد انتخـاب شـده اسـت .وی گفـت: 
ایـن پـروژه مجـددا تامیـن اعتبـار هـم شـده و به 
زودی عملیـات اجرایـی آن هم شـروع می شـود و 

قرار بر ایـن اسـت کـه پیمانـکار  از دو هفتـه دیگر 
کار تکمیـل مدرسـه را شـروع کند.

 مدرسه اشرفی اصفهانی ۶ کالسه می شود
مدیـر کل اداره نوسـازی اسـتان در پاسـخ بـه این 
سـوال که آیـا ایـن مدرسـه بـرای مهرمـاه تکمیل 
می شـود؟، گفت: دقیق نمـی توانیم  بـرای تکمیل 
زمـان بدهیم، زیـرا با توجـه به اینکـه از ایـن زمان 
تـا پایـان تابسـتان در منطقـه فاریـاب هوا بسـیار 
گـرم اسـت ، کار کـردن سـخت مـی شـود ولـی با 
توجه به اینکه فونداسـیون ریخته شـده و اسـکلت 
سـاختمان هـم وجـود دارد ایـن احتمـال هسـت 
کـه بـرای مهـر تکمیـل شـود امـا در مـورد ایـن 
موضـوع وعـده نمـی دهیـم امـا سـعیمان را مـی 
کنیم کـه برای سـال تحصیلـی جدید آماده شـود.  
واعظـی ادامـه داد:  این مدرسـه که نامش اشـرفی 
اصفهانـی اسـت، در زمـان زلزلـه سـه کالسـه بود 
و ۹۰ دانـش آمـوز داشـت امـا اکنـون ۱۱۰ دانش 
آمـوز دارد و بـه همیـن دلیـل مـا تصمیـم گرفتیم 
کـه مدرسـه را ۶ کالسـه طراحـی کنیـم. وی در 
مـورد تجهیـز مدارس هـم گفت:  تا سـال گذشـته 
فقط  مدارسـی که سـازمان نوسـازی می ساخت و 

مدارس خیر سـاز، مجهز کردنشـان به عهـده اداره 
نوسـازی بـود و تجهیز مـدارس قدیمی بـا آموزش 
و پـرورش بـود امـا آن ها هـم امسـال به مـا واگذار 
شـدند. پیـش از این نیـز سـید محمد واعظـی نژاد 
در راسـتای حل مشـکل کمبود فضاهای آموزشـی 
کرمـان گفته بـود: سـرانه فضای آموزشـی اسـتان 
کرمـان 4.۹ مترمربـع اسـت که در سـطح اسـتان 
سـه دهـم از میانگیـن کشـوری پایین تـر هسـتیم 
ضمن آنکه این سـرانه در شـهر کرمـان 4 مترمربع 
اسـت کـه یـک و دو دهـم از میانگیـن کشـوری 
پایین تـر اسـت. واعظـی نـژاد اتمـام پـروژه هـای 
نیمه تمام و سـپس بازسـازی مـدارس فرسـوده با 
مشـارکت دولـت را از اولویت هـای کاری اداره کل 
نوسـازی، توسـعه و تجهیز مدارس اسـتان خوانده 
بـود.او همچنین با اشـاره به اینکه مـدارس مناطق 
جنوبـی از پراکندگـی زیـادی برخـوردار هسـتند، 
گفتـه بـود: پراکندگـی روسـتا ها در شهرسـتان 
جیرفـت و سراسـر منطقـه جنـوب اسـتان، کار را 
برای نوسـازی مـدارس و آموزش و پرورش سـخت 
کرده اسـت ولیکن اهتمام  اداره نوسـازی مدارس، 
اتمـام پروژه هـای نیمه تمـام و فعـال سـازی کلیه 

پروژه هـای ایـن منطقـه اسـت.

110 دانش آموز چشم انتظار سقفی ایمن
به گفته واعظی مدیر کل نوسازی مدارس استان، پیمانکار جدید برای تکمیل مدرسه روستای پاریگ امیری فاریاب، انتخاب شده که از ۲ هفته دیگر شروع به کار می کند

  نجمه سعیدی
دبیر تحریریه

ایرنا - مدیرکل اموزش و پرورش 
آموزش و 

استان کرمان گفت : بخشنامه پرورش
برگشت هزینه های فوق برنامه، 
غذا و سرویس توسط مدارس از سوی وزارت 
آموزش  و پرورش به خانواده دانش آموزان، به 
ادارات کل استان ها ابالغ شده که در این استان 

اجرایی خواهد شد.
احمد اسکندری نسب روز پنجشنبه با اعالم 
این مطلب افزود: با توجه به شیوع بیماری 
کرونا از ابتدای اسفندماه ۹۸ و به  موجب آن 
تعطیلی مدارس و ایجاد وقفه در ارائه خدمات 
و فعالیت های حضوری آموزشی و پرورشی و 
به منظور حفظ و رعایت حقوق عامه و صیانت 
از حقوق شهروندان، از سوی وزارت آموزش  و 
پرورش بخشنامه برگشت تمام وجوه دریافتی 
بابت هزینه فوق  برنامه  )آموزشی، پرورشی، 
کنکور، اعتکاف علمی و سایر خدمات ویژه 
قابل ارائه در ایام مزبور از جمله غذا، سرویس 
و غیره( در تمام مدارس اعم از )عادی، دولتی، 
شاهد، استعدادهای درخشان، هیئت امنایی، 
نمونه دولتی، بزرگساالن، کاردانش و فنی و 
حرفه ای، تطبیقی و بین الملل، آموزش از راه 
دور و غیردولتی( در سه بند و مطابق ذیل، به 

ادارات کل استان ها ابالغ شد.
براساس این بخشنامه مدارس غیردولتی، هزینه 
فوق برنامه ها تحت هرعنوان نظیر فوق برنامه 
آموزشی، پرورشی یا غیرآموزشی و خدمات ویژه 
)غذا، سرویس و غیره( در مدارس غیردولتی، 
بر طبق مصوبه هفتاد و دومین جلسه شورای 
سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی 
از تاریخ اول اسفندماه ۹۸ محاسبه و برگشت 

داده شود.

استعداد  )عادی، شاهد،  دولتی  مدارس 
دولتی،  نمونه  هیئت امنایی،  درخشان، 
بزرگ ساالن، کاردانش و فنی حرفه ای، 
تطبیقی و بین الملل، آموزش از راه دور(: در 
خصوص هزینه فوق برنامه ها تحت هر عنوان 
نظیر فوق برنامه آموزشی، پرورشی یا غیر 
آموزشی و خدمات ویژه )غذا، سرویس و ..( در 
مدارس دولتی ضروری است مدیران مدارس 
در اسرع وقت نسبت به تشکیل شورای مدرسه 
با رعایت نکات بهداشتی در خصوص خدمات 
ارائه  شده به دانش آموزان و همچنین محاسبه 
مبلغ قابل  برگشت از تاریخ اول اسفندماه ۹۸ 
طبق دستورالعمل مالی مدارس نسبت به 
تحویل و تایید فرم پیوست به ولی یا سرپرست 
قانونی تمام دانش آموزان اقدام و هزینه های 
قابل پرداخت را به شماره حساب اعالمی از 
سوی اولیا )مندرج در فرم مزبور( برگشت 
داده شود.در مدارس شاهد پس از کسر دو 
سوم از کل هزینه های خدمات آموزشی و 
پرورشی فوق برنامه و سایر دریافتی های مجاز 

از دانش آموزان در حال تحصیل، باقی محاسبه 
و با رعایت مقررات به اولیا برگردانده شود.
سرویس حمل  و نقل دانش آموزان: هزینه ارائه 
خدمات حمل  و نقل به دانش آموزان در تمام 
مدارس دولتی و غیردولتی با رعایت دقیق مفاد 
بخشنامه های ارسالی از سوی دفتر انجمن اولیا 
و مربیان و با هماهنگی کارگروه ماده ۱۸ مراکز 
استان ها و شهرستان های تابعه اقدام الزم به 
عمل آید.همچنین در این بخشنامه تأکید 
شده است با توجه به شرایط خاص موجود، 
مالک محاسبه و برگشت وجوه دریافتی بابت 
هزینه های فوق، این بخشنامه است و همه 
مصوبات، بخشنامه ها یا دستورالعمل های مغایر 
لغو می شود.در صورت عدم اجرای بخشنامه، 
اولیای دانش آموزان می توانند اعتراض خود 
را از طریق سامانه پاسخگویی به شکایات 
shekayat. وزارت آموزش وپرورش به نشانی

medu.ir ثبت و پیگیری کنند.
مدیران کل آموزش وپرورش استان ها مسئول 

حسن اجرای این بخشنامه هستند.

مدیرکل ارشـاد جنوب اسـتان کرمان گفت: تعداد 
کتابخانه هـای عمومـی جنـوب اسـتان نسـبت 
بـه جمعیـت منطقـه بسـیار کـم بـوده و یکـی از 
مشـکالت اصلی فرهنگی است.حسـین اسحاقی 
در گفت وگو با خبرنگار تسـنیم در کرمان، با اشاره 
به اینکه جنوب اسـتان کرمان یـک منطقه خاص 
فرهنگی اسـت اظهار داشـت: اسـتان کرمان تنها 
اسـتانی اسـت کـه دو مدیـرکل فرهنگ و ارشـاد 
اسـالمی برای شـمال و جنـوب اسـتان اختصاص 
داده شـد و اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی 
جنوب اسـتان کرمـان از سـال ۸۹ اسـتقرار یافته 
است.وی با اشـاره به اینکه سیاسـت های فرهنگی 
هنری مـا تابـع دغدغه های مقـام معظـم رهبری 
اسـت افـزود: اداره کل ارشـاد جنـوب اسـتان بـر 
هشـت محور برنامه هـای فرهنگی هنری خـود را 
اجرایـی می کند.مدیرکل فرهنگ و ارشـاد جنوب 
اسـتان کرمان یکـی از ایـن محورهـا را برگـزاری 
جشـنواره ها و نمایشـگاه ها دانسـت و گفـت: در 
سال ۹۹ که با شـیوع ویروس کرونا روبه رو هستیم 
بـه دو صـورت اجـرای برنامه هـا را برنامه ریـزی 
کرده ایـم.وی بـا بیـان اینکـه بـا شـیوع ویـروس 
کرونـا برنامه هـای مـا بـه سـمت فضـای مجازی 
رفته افـزود: برای هر شهرسـتان در جنوب اسـتان 
کرمان یـک برنامـه فرهنگی ملـی در نظـر گرفته 
شـده است.اسـحاقی بـا عنـوان اینکه حمایـت از 
اجراهـای هنـری هنرمندان در دسـتور کار اسـت 
گفـت: هوشمندسـازی و مدیریـت فرهنگـی در 
بسـتر فضـای مجـازی و وب انجـام شـده و خانـه 

مطبوعـات جنـوب اسـتان کرمـان در ۲7 خـرداد 
مـاه به صـورت الکترونیکـی برگـزار می شـود.وی 
با بیـان اینکـه مجتمـع فرهنگـی هنـری جنوب 
اسـتان کرمان به بخش خصوصـی واگذار شـده و 
در کشـور موفق عمل کرده اسـت افـزود: مجتمع 
فرهنگی هنـری رودبارجنوب بـه بخش خصوصی 
واگذار می شـود.مدیرکل فرهنگ و ارشـاد جنوب 
اسـتان کرمان با عنـوان اینکـه در حـال حاضر دو 
سـینما در جیرفـت و کهنـوج فعـال اسـت گفت: 
سـینمای سـیار نیز راه انـدازی شـده کـه در حال 
حاضـر در شهرسـتان عنبرآبـاد فعـال اسـت.وی 
با بیـان اینکـه نوزدهمین سـینما امید کشـور در 
شهرسـتان جیرفـت راه اندازی می شـود و سـینما 
امید قلعه گنج نیز تا پایان سـال راه انـدازی خواهد 
شد افزود: سـرانه فضای فرهنگی در جنوب استان 
کرمـان بسـیار پایین اسـت و تـالش می کنیـم با 
کمـک معین هـای اقتصـادی و اعتبـارات دولتـی 

ایـن سـرانه را افزایش بدهیم.اسـحاقی با اشـاره به 
اینکه مجتمـع فرهنگی هنری شهرسـتان فاریاب 
امسـال کلنگ زنـی می شـود عنـوان کـرد: 5۰۰ 
کانون فرهنگـی هنری مسـجد در جنوب اسـتان 
کرمان فعالیت می کننـد.وی با بیـان اینکه یکی از 
مشـکالت اصلی فرهنگی در جنوب استان کرمان 
کمبـود کتابخانه های عمومی اسـت ادامـه داد: در 
جنوب اسـتان بـا جمعیتـی حـدود یـک میلیون 
نفر حـدود دوازده کتابخانه عمومی وجـود دارد که 
نسـبت به جمعیت ایـن منطقه بسـیار کم اسـت.
وی بـا ابـراز اینکـه برنامه هـای متعـدد فرهنگـی 
هنری در جنـوب اسـتان کرمان پیش بینی شـده 
که با اتمام کرونا برگزار می شـود افزود: سـاختمان 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان در 
حال سـاخت اسـت و این سـاختمان تا آخر سـال 
جاری و نهایتـا ابتدای سـال آینده بـه بهره برداری 

می رسـد.

کمبود کتابخانه های عمومی یکی از مشکالت 
فرهنگی جنوب است

هزینه  فوق برنامه مدارس در استان کرمان 
برگشت داده می شود

دادستان عمومی و انقالب شهرستان جیرفت با ابراز نگرانی از سیر صعودی 
کرونا در این شهرستان گفت: بی توجهی در جنوب استان کرمان به ویژه در 
شهرستان جیرفت موجب سیر صعودی آمار مبتالیان به ویروس کرونا و 
افزایش دو تا سه برابری مبتالیان به این بیماری در روزهای اخیر شده است.
حسین سالمی در تشریح این خبر افزود: با توجه به افزایش نگران کننده 
شمار مبتالیان ویروس کرونا اگر جایی پروتکل های بهداشتی رعایت نشود، 
در مرحله نخست تذکرات الزم ارائه می شود و در صورت نیاز برخورد قانونی 
و قاطع الزم انجام خواهد شد.وی با تاکید بر این مطلب که سالمت مردم در 
اولویت است، اظهار کرد: شلوغی بازار بدون رعایت پروتکل های بهداشتی و 
حضور در دورهمی ها و مراسمات ختم و جشن های مختلف آمار مبتالیان در 
این شهرستان را روزانه افزایش داده که به نسبت جمعیت آماری این منطقه 
بسیار نگران کننده است.دادستان جیرفت در ادامه خطاب به بازاریان گفت 
: اصنافی که پروتکل های بهداشتی مقابله با ویروس کرونا را رعایت نکنند 
پلمب می شوند.سالمی عنوان کرد: در شرایط شیوع کرونا ماندن در خانه 
و تحمل داشتن می تواند جان مردم را حفظ و به کادر درمان کمک کند.
وی ضمن تاکید بر این مطلب که توصیه متخصصان علوم پزشکی بر رعایت 
بهداشت و ماندن در خانه است، خاطرنشان کرد: کادر بهداشت و درمان 
از لحاظ درمان، تامین دارو و پیشگیری از بیماری کرونا زحمات زیادی 
کشیدند لذا مردم باید بیشتر تحمل کنند تا فشار کار کادر درمانی کاهش 
یابد.دادستان جیرفت با بیان این مطلب که ماندن در خانه نیز سختی های 
خاص خود را دارد، افزود: مردم به ویژه کسبه که اوج درآمد آنها شاید در این 
ایام بوده باید تحمل و صبر کنند.سالمی در ادامه با اشاره به تاکید مراجع 
دینی به رعایت بهداشت، گفت: مراسمات مذهبی نیز به علت اضطراری بودن 
این بیماری و شرایط موجود جامعه لغو شده است و الزم است که با رعایت 
پروتکل های بهداشتی زمینه عبور از شرایط کنونی را فراهم کرد.وی خطاب 
به افرادی که با برگزاری مراسم جشن عروسی و غیره در شهرستان جیرفت 
، سالمت مردم را به خطر می اندازند، نیز گفت: قانون هیچ اغماضی در 
خصوص برگزار کنندگان جشن و تجمعات غیر ضروری بدون مجوز نخواهد 
داشت زیرا انجام این اقدامات در حقیقت تهدید علیه بهداشت عمومی است.

گزارش
تسنیم

 با برگزارکنندگان تجمعات بی مجوز 
برخورد قانونی می شود

بهره برداری از مراکز خدمات 
جامع سالمت جنگل  آباد و 

حسین آباد اسفندقه

 استان کرمان کمبود فضای آموزشی دارد
مدیرگروه بهداشت و محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: حدود ۵۰ درصد جایگاه های عرضه حوزه 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان حداقل موارد بهداشت، سالمت و فاصله گذاری اجتماعی را در مقابل با کرونا 
به صورت کامل انجام می دهند و پروتکل های بهداشــتی در 2۰ درصد جایگاه ها به صورت ناقص و در 3۰ 
درصد جایگاه ها اصال رعایت نمی شود که این مشکل به تهران نیز اعالم شده است.حمید گلزاری افزود: 
نشست های متعددی با جایگاه های عرضه فراورده نفتی برای رعایت بهداشت و سالمت داشتیم و بسیج 

برای همکاری در این حوزه و انجام سوخت گیری اعالم آمادگی کرد.
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آگهی صدور سند مالکیت المثنی
نظـر بـه اینکـه آقـای ناصـر ابراهیـم پـور 
شناسـنامه  شـماره  بـه  حسـین  فرزنـد 
 2090 پـاک  ششـدانگ  مالـک   570
فرعـی از 2843 اصلـی بخـش 3کرمـان کـه سـند 
14325۶الـف/94  چاپـی  شـماره  بـا  آن  مالکیـت 
شـماره  بـه  الکترونیکـی  امـاک  دفتـر  شـماره  بـا 
وتسـلیم  صـادر   139۶20319078004525
شـماره  بـه  رهنـی  سـند  موجـب  بـه  و  گردیـده 
421۶7-139۶/۶/11دفترخانـه 52 شـهرراین در رهـن 
بانک کشـاورزی شـعبه رایـن به مبلـغ 1000000000 ریال 
به مدت 10 سـال میباشـد. لذا باسـتناد اصاح تبصره 
یـک اصاحی مـاده 120 آئین نامه قانـون ثبت مراتب 
در یـک نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهـی مـی 
شـود تـا چنانچه کسـی مدعـی انجام معامله نسـبت 
بـه ملـک فـوق الذکر با وجود سـند مالکیت نـزد خود 
میباشـد ظـرف مـدت ده روز پـس از انتشـار آگهی به 
اداره ثبـت شهرسـتان کرمـان مراجعه واعتـراض خود 
را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معامله 
تسـلیم نماینـد واال پـس از مـدت مذکـور نسـبت بـه 
صـدور سـند مالکیـت المثنـی اقـدام خواهـد شـد. 

الـف 321 انتشـار: 99/3/24- م  تاریـخ 
محمود مهدی زاده -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
منطقه 2 کرمان 
از طرف امید صاعد

اگهی فقدان سند مالکیت
اقـای عليرضـا زيدابـادی نژاد 
بـا ارائـه دو بـرگ استشـهادیه 
رسـمی  اسـناد  دفتـر  از 
اسـت کـه  مدعـی  سـیرجان  شـماره45 
سـند مالکیت ششـدانگ پـاک 5 فرعی 
از 3۶ اصلـی واقـع در بخـش 3۶ کرمـان 
بنـام خانم/اقـای علیرضـا زيدآبـادی نژاد 
ثبـت و سـند  مالکیـت صـادر و تسـلیم 
گردیده اسـت کـه بعلت جابجایـی مفقود 
گردیـده لذا بدسـتور تبصره یـک اصاحی 
مـاده 120 آییـن نامـه قانون  ثبـت مراتب 
جهـت اطـاع  مـردم اگهـی مـی شـود تا 
هـر کـس مدعـی انجـام معامله یـا وجود 
سـند مالکیـت نـزد خـود می باشـد ظرف 
روزنامـه  انتشـار  تاريـخ  از  10روز  مـدت 
اداره  ایـن  بـه  را  اعتـراض خـود  گواهـي 
تسـليم دارد در غیـر ایـن صـورت  پـس 
قانونـی و عـدم  از سـپری شـدن مـدت 
بنـام  المثنـی  مالکیـت  سـند  واخواهـی 

مالـک صـادر خواهـد شـد.
تاریخ انتشار : 99/3/24

محمد آرمانپور 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
سیرجان –م الف73

آگهی مزایده اتومبیل 
اگهی مزایده اموال منقول 

پرونده اجرائی کالسه 
9900037

بـه موجب پرونـده اجرایی کاسـه 9900037 
موضـوع وصـول مهریه علیه متعهد : شـهرام 
فتحـی  مینـا  لـه:  زاده-متعهـد  عظیمـی 
زاده یـک دسـتگاه اتومبیـل سـواری سـایپا 
رنـگ   139۶ مـدل   131  SE تیـپ  پرایـد 
سـفید روغنـی بـه شـماره انتظامـی ایـران 
شـهرام  آقـای  بـه  متعلـق  75-341ب89 
عظیمـی زاده که طبق نظر کارشـناس رسـمی 
شـده  ارزیابـی  ریـال   500000000 مبلـغ  بـه 
مـورخ  دوشـنبه  روز   12 الـی   9 سـاعت  از 
1399/4/9 واقـع در پارکینـگ پیـام از طریق 
مزایـده بـه فـروش مـی رسـد مزایـده از از 
مبلـغ 500000000ریـال شـروع و بـه باالتریـن 
قیمـت پیشـنهادی نقـدا فروختـه می شـود 
و کلیـه هزینـه هـای قانونـی به عهـده برنده 
مزایده اسـت و نیم عشـر و حـق مزایده نقدا 
وصـول خواهد شـد ضمنـا خودرو فـوق فاقد 
بیمـه می باشـد چنانچـه روز مزایـده تعطیل 
رسـمی اعـام گـردد مزایـده روز اداری بعد از 
تعطیلـی در همـان سـاعت و مـکان  مقـرر 

برگـزار خواهـد شـد. م الـف 738 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه شماره 9801909
طبـق مـاده 18 و 19 آئیـن نامـه اصاحـی 
اجـرای ثبـت اسـناد و امـاک بدینوسـیله 
بـه عبـاس سـلطانی مقـدم فرزنـد حسـن 
بـه شـماره شناسـنامه 195 و حسـین سـلطانی مقـدم 
علـی  و   738 شناسـنامه  شـماره  بـه  حسـن  فرزنـد 
سـلطانی مقـدم فرزنـد حسـن بـه شـماره شناسـنامه 
کارسـازان  اعتبـاری  تعاونـی  میشـود  ابـاغ   285
آینـده ) موسسـه اعتبـاری نـور( جهـت وصـول مبلـغ  
7/90۶/81۶/۶03ریـال موضـوع الزم االجـرا با احتسـاب 
مربوطـه  هـای  هزینـه  و  نیمعشـر  و  تاخیـر  خسـارت 
بموجـب سـند شـماره علیـه شـما اجرائیـه صـادر نموده 
، بـا توجـه به اینکـه آدرس شـما طبق اعام مامـور اباغ 
شناسـائی نگردیده و بسـتانکار نیز نتوانسته آدرس شما 
را جهـت ابـاغ اوراق اجرائیـه معرفـی نمایـد و آدرس 
فعلـی شـما نیـز بـرای ایـن اداره مشـخص نمیباشـد 
لـذا طبـق مـاده فـوق ایـن آگهـی یـک نوبـت در یکی از 
جرایـد کثیر االنتشـار منتشـر و شـما از تاریخ انتشـار که 
روز ابـاغ محسـوب میگـردد ظـرف مـدت ده روز مهلت 
داریـد کـه نسـبت بـه پرداخـت بدهـی اقـدام نمائیـد 
بدیهـی اسـت در غیـر اینصـورت طبق مقررات نسـبت به 
ادامـه عملیـات اجرائـی اقـدام خواهد شـد ضمنـا" بجز 
ایـن آگهـی ، آگهـی دیگـری منتشـر نخواهـد شـد /س
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان
علیرضا محمدی کیا م الف 324

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

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

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف 
برابـررای شـماره1399۶0319014000420-99/02/25هیات دوم موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد 
سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبـت ملک جیرفـت  تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی اقـای محمدرضـا رئیسـی فرزنـد کرامت 
بشـماره شناسـنامه 3020117038صـادره ازجیرفـت در ششـدانگ یـک 
قطعـه زمیـن زراعتـی  بـه مسـاحت 38370متـر مربـع پـاک -فرعی 
از17- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک - فرعـی از 17-اصلـی 
قطعـه یـک واقع دراراضـی کهنک  بخش 45کرمان  خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای شـیخک رئیسـی محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطاع 
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 آگهی به مدت دومـاه اعتراض 
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 انقضـای مـدت مذکوروعـدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م 
الـف:93-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول:99/03/24 – تاریـخ انتشـارنوبت 

99/04/10: دوم 
 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی  تکلیـف وضعیـت 
برابـررای شـماره1399۶0319091000294-99/03/11هیات اول موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد 
سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبـر آباد 
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای حسـن اسـدی مقـدم 
فرزنـد قاسـم  بشـماره شناسـنامه ۶17صـادره ازعنبرآباد درششـدانگ 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 299متـر مربع پـاک - فرعـی از43- 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 43- اصلـی قطعه یـک واقع 
درعنبرآبـاد اراضـی خضـر ابـاد بخش45کرمـان خریـداری از مالـک 
بـه منظـور  اسـت.لذا  اقـای حسـین کشـیتی محرزگردیـده  رسـمی 
اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود 
در صورتـی 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 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:2437-  تاریـخ انتشـار نوبـت 

99/04/08: دوم  انتشـارنوبت  تاریـخ   – اول:99/03/24 
 مصیب حیدریان - 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 موضوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئین نامـه قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
قانـون  موضـوع  اول  شـماره1399۶0319079000077-99/03/03هیات 
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 بامعـارض متقاضـی 
محمدرضـا  بشـماره شناسـنامه 3159صـادره از- در یـک قطعـه زمیـن 
مزروعـی بـه مسـاحت 35449۶متـر مربـع پـاک 2۶1فرعـی از178- 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 178اصلـی قطعـه سـه واقع در 
رودبار جنوب –روسـتای ابسـردوئیه  بخش4۶کرمان خریداری از مالک 
رسـمی آقای محمدرضا عبـدی مالکی محرزگردیده اسـت.لذا به منظور 
اطـاع 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 تعیین تکلیف 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
قانـون  موضـوع  اول  شـماره1398۶0319079000721-98/10/08هیات 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر رودبـار جنـوب تصرفـات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم زیبـا زابلـی فرزند شـاهمراد بشـماره 
شناسـنامه 4صـادره ازرودبار جنـوب در یک باب خانه به مسـاحت 300متر 
مربـع پـاک 157۶فرعـی از188- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 
188اصلـی قطعه سـه واقـع در رودبار جنوب –شـهرک انقاب –کوچه فجر 
11بخش 4۶کرمان خریداری از مالک رسـمی عبدالحسـین ،محمد مهدی 
وخانـم مهسـا مهیمی وخانـم فاطمه بیگ مـرادی  محرزگردیده اسـت.لذا 
بـه منظـور اطـاع عموم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله 15روزآگهی می شـود 
در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول 
اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الـف:89۶-   
تاریـخ انتشـار نوبـت اول:99/03/24 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/04/07
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه : 
    139804019070000456/1

غامرضـا    -1 اقایـان  بـه  بدینوسـیله 
راوی  رئیسـی3-خدامراد  کیومـرث  راوری2- 
بدهکارپرونـده کاسـه 13980401907000045۶/1کـه 
98/10/12و98/10/13و98/10/1۶  گـزارش  برابـر 
شـناخته نگردیـده ایـد ابـاغ مـی گـردد کـه برابرقرار 
داد بانکـی شـماره 1/1391۶۶13مـورخ 92/10/15بین 
شـما و موسسـه اعتباری ملل مبلـغ 290/095/847 
پرداخـت  براثرعـدم  کـه  باشـید  بدهکارمـی  ریـال 
نمـوده  اجرائیـه  صـدور  درخواسـت  بسـتانکار  وجـه 
اجرائیـه صادروبکاسـه  قانونـی  از تشـریفات  پـس 
فـوق درایـن اجراءمطـرح مـی باشـد لـذا طبـق ماده 
18/19آئیـن نامـه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی بشـما 
ابـاغ مـی گـردد ازتاریـخ انتشـاراین آگهی کـه تاریخ 
ابـاغ اجرائیـه محسـوب اسـت فقـط یـک نوبـت در 
روزنامـه کثیراالنتشـارمحلی چـاپ ومنتشـرمی گردد 
ظـرف مـدت ده روزنسـبت بـه پرداخـت بدهـی خود 
اقـدام ودرایـن صـورت بـدون انتشـارآگهی دیگـری 
عملیـات اجرائـی طبـق مقـررات علیـه شـما تعقیـب 

خواهـد شـد .
 مسول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت.جواد فاریابی 
–م الف 100 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه : 139804019070000624/1       
بدینوسـیله بـه 1-  ثریـا بهـروزه2- مجید دهقان 3-یعقـوب بهروزه  بدهکارپرونده کاسـه 
139804019070000۶24/1کـه برابـر گـزارش 98/11/30شـناخته نگردیده ایـد اباغ می گردد 
کـه برابرقـرارداد بانکـی شـماره 1/15337891بیـن شـما و موسسـه اعتبـاری ملـل مبلـغ 
101/۶47/177ریـال بدهکارمـی باشـید کـه براثرعدم پرداخت وجه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیه 
نموده پس از تشـریفات قانونی اجرائیه صادروبکاسـه فوق دراین اجراءمطرح می باشـد لذا طبق ماده 
18/19آئیـن نامـه اجرائـی مفاد اسـناد رسـمی بشـما اباغ می گـردد ازتاریخ انتشـاراین آگهـی که تاریخ 
ابـاغ اجرائیه محسـوب اسـت فقـط یک نوبـت در روزنامـه کثیراالنتشـارمحلی چاپ ومنتشـرمی گردد 
ظـرف مـدت ده روزنسـبت بـه پرداخـت بدهـی خود اقـدام ودرایـن صورت بـدون انتشـارآگهی دیگری 

عملیـات اجرائـی طبق مقـررات علیه شـما تعقیب خواهد شـد .
 مسول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت.جواد فاریابی –م الف 99

اگهی مزایده        
سـاردوئیه   بخـش  عمومـی  دادگاه  حقوقـی  احـکام  اجـرای 
1398021001284170مـورخ  شـماره  بـه  نیابـت  دراجـرای 
1398/09/23صـادره از اجـرای احـکام شـعبه 4دادگاه عمومی 
حقوقـی کرمـان در پرونـده کاسـه 970032اجرایـی در نظـر دارد ملک مورد 
مزایـده خانـم سـارینا رفیعـی تحـت پـاک 4فرعـی از ۶0۶اصلـی بخـش 
45کرمـان واقـع در روسـتای اب انجیر دلفارد در نظـر دارد یک قطعه زمین 
زراعـی فاقـد اعیانـی بـه مسـاحت 4903/5متـر مربـع از قرار هر متـر مربع 
370/000هـزار ریـال کـه جمعـا بـه مبلـغ 1/814/295/000هـزار ریـال طبـق 
نظریـه کارشناسـی بـراورد گردیـده بـه فـروش برسـاند وحـق ابـه زمیـن از 
قنـات مـی باشـد که در ارزش گـذاری عرصه لحاظ گردیده لـذا از متقاضیان 

خریـد دعـوت بـه عمـل مـی اید .
جلسـه مزایـده :مورخـه 1399/4/07سـاعت 10:00صبـح بـا حضـور نماینـده 
دادگاه  در اجـرای احـکام مدنـی دادگاه عمومـی بخـش سـاردوئیه  برگـزار 
مـی گردد.شـرایط شـرکت در مزایـده :متقاضیـان مـی  تواننـد از تاریـخ 
قیمـت  10درصـد  واریـز  از  وپـس  بازدیـد  موصـوف  ملـک  1399/04/05از 
پیشـنهادی بـه حسـاب شـبای سـپرده دادگسـتری جیرفـت نـزد حسـاب 
ir100100004059012907۶40350 بانـک ملـی ایـران در پاکت درب بسـته به 
اجـرای احـکام مدنـی تحویـل نماینـد کلیه هزینه هـا بر عهده برنـده مزایده 
مـی باشـد برنـده مزایـده شـخصی اسـت کـه باالتریـن قیمـت را پیشـنهاد 
و10درصـد قیمـت پیشـنهادی را واریـز نمـوده باشـد ومابقـی بهـای ملک را 
نقـدا بپـردازد در صـورت انصـراف مبلـغ پیشـنهادی بـه نفـع دادگاه ضبـط 

وبرنـده شـخصی بعـدی خواهـد بـود .
مدیر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش ساردوئیه –امین رفیعی 

آگهی فقدان سند مالکیت        
چــون اقــای محتشــم حشــمتی فــر مالــک ســی 
نــه ســهم مشــاع از نــود وشــش ســهم ششــدانگ 
ــی واقــع در بخش45کرمــان  پــاک 737فرعــی از 705-اصل
بــا ارائــه دو بــرگ شــهادت شــهود تصدیــق شــده ادعــا واعــام 
نمــوده اصــل ســند مالکیــت پــاک اخیرالذکــر کــه قبــا ذیــل 
ثبــت 23818صفحــه 1۶0دفتــر 13۶امــاک  محلــی جیرفــت 
صــادر وتســلیم شــده اســت بعلــت جابجــای مفقــود گردیــده 
ــاک  ــی پ ــت المثن ــند مالکی ــای صدورس ــن اداره تقاض واز ای
ــب  ــرده وبرحس ــت نامب ــه درخواس ــا ب ــذا بن ــوده ل ــوق را نم ف
دســتورتبصره یــک مــاده 120آییــن نامــه – قانــون ثبــت 
ــا چنانچــه شــخص  ــردد ت ــی میگ ــت آگه ــک نوب ــب در ی مرات
یــا اشــخاصی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک 
مرقــوم ویــا وجــود اصــل ســند مالکیــت مــورد ادعــا نــزد خــود 
ــت ( ــت اس ــک نوب ــی )ی ــار آگه ــخ انتش ــند از تاری ــی باش م
ظــرف مــدت 10روز مراتــب را بــا ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا 
ســند معاملــه کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد وامــاک شهرســتان 
جیرفــت اعــام نماینــد بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت 
هیچکــس  از  ادعایــی  )10روز(هیچگونــه  آگهــی  در  مقــرر 
ــررات  ــط و مق ــق ضواب ــن اداره وف ــود وای ــد ب ــموع نخواه مس
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی بنــام مالــک اقــدام 

خواهــد نمــود.
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت.م الف :103

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 شـماره1398۶031909000815-98/11/13هیات اول موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد 
سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر رودبـار 
جنـوب تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم کلثـوم پذیـرا 
فرزنـد علـی بشـماره شناسـنامه 9729صـادره از- در یـک بـاب خانه 
بـه مسـاحت 300متـر مربع پـاک 1581فرعـی از188- اصلـی مفروز 
و مجـزی شـده از پـاک 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 اطاع 
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 

اگهی حصر وراثت  
خصـوص  در  احترامـا 
تقدیمـی  دادخواسـت 
خـاور  دادمـراد  خواهـان 
توضیـح  حصروراثـت  خواسـته  بـه 
خاورفرزنـد  حسـن  شـادروان  داده 
محسـن به ش ش53۶9۶20594 در 
تاریـخ 1397/11/28 درهیـر گلوفـوت 
عبارتنـد  فـوق  حیـن  ووارث  نمـوده 
از :1- دادمـراد خـاور فرزنـد حسـن 
فاطمـه   -2 متوفـی(  پسـر  )فرزنـد 
بلقیـس   -3 حسـن  فرزنـد  خـاور 
خـاور فرزنـد حسـن 4- مریـم خاور 
فرزنـد حسـن 5- زینب خـاور فرزند 
حسـن ۶- علـم خـاور فرزنـد حسـن 
)فرزنـدان دختـر متوفـی (لـذا مراتب 
یـک نوبـت در روزنامـه کثیر االنتشـار 
محلـی آگهی میشـود چنانچه کسـی 
اعتـراض دارد یا وصیـت نامه ازمتوفی 
نزد اشـخاص باشـد یـک ماه از نشـر 
آگهـی به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صـادر خواهـد شـد .
 رئیس شوراحل اختالف شماره دو 
–بهروز عربی.م الف  :893

آگهی حصر وراثت-قلعه گنج   
اقـای کریـم جـام گوهـری فرزند علـم   دارای شناسـنامه 1889بشـرح 
دادخواسـت شـماره--- مـورخ 99/2/2 توضیـح داده شـادروان علـم 
جـام گوهری فرزنـد رمضـان بشناسـنامه1885در تاریـخ139۶/4/4در 
شـهرقلعه گنـج فـوت شـده و وراثت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتند/ عبارتسـت از: 

1-کرم جام گوهری فرزند علم به ش ملی 31۶0502۶19)فرزند متوفی (
2-بسی جام گوهری فرزند علم به ش ملی 31۶05097۶1)فرزند متوفی (
3-زهره جام گوهری فرزند علم به ش ملی ۶980029185)فرزند متوفی (

4-رحیم جام گوهری فرزند علم به ش ملی 31۶0509753)فرزند متوفی (
5-کریم جام گوهری فرزند علم به ش ملی 31۶0503۶37)فرزند متوفی (
۶-ماهی جام گوهری فرزند علم به ش ملی 31۶0239084)فرزند متوفی (

7-علی جام گوهری فرزند علم به ش ملی 31۶1048105)فرزند متوفی (
8-عالم اوریا فرزند علم به ش ملی 31۶0520439)فرزند متوفی (

9-الهام جام گوهری فرزند علم به ش ملی 3150391520)فرزند متوفی (
10-ناهید جام گوهری فرزند علم به ش ملی 315047۶429)فرزند متوفی (

11-زهرا جام گوهری فرزند علم به ش ملی 315059۶297)فرزند متوفی (
12-فاطمه جام گوهری فرزند راهی به ش ملی 31۶0503597)همسرمتوفی (

13-نـازی بازگیـری فرزنـد عباس بـه ش ملـی 31۶0513998)همسـرمتوفی (لذا 
مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیر االنتشـار محلـی آگهی می شـود چنانچه 
کسـی اعتـراض دارد یـا وصیت نامـه ای از متوفی نزد اشـخاصی باشـد ظرف مدت 
یـک ماه از نشـر آگهی به شـورای حل اختاف تقدیـم دارد و اال گواهـی صادر خواهد 
شـد و وصیـت نامـه ای جز رسـمی و سـری که بعـد از این موعـد ابراز شـود از درجه 

اعتبار سـاقط است. 
رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان قلعه گنج .علیرضا مومنی  

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی با بیان اینکه در 3 استان 
جدید هم خرید حمایتی گوجه فرنگی آغاز شده است، گفت: از منطقه 
جنوب کرمان 5 هزار تن گوجه فرنگی خریداری و پول آنها پرداخت 
شد.علیرضا غنی زاده مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی فارس، گفت: خرید حمایتی گوجه 
فرنگی در منطقه کرمان و منطقه بلوچستان پایان یافت و در مجموع 
5 هزار تن گوجه فرنگی از کشاورزان خریداری و پول آنها هم پرداخت 
شد.وی تأکید کرد که برنامه ما برای سال آینده پیشگیری کاهش 
قیمت محصول تولید کننده است و برنامه ها را طوری تنظیم می کنیم 
که کشاورزان با چنین مشکالتی مواجه نشوند. در سیب و مرکبات 
هم برنامه ریزی کرده ایم تا ضمن مبارزه با دالالن و واسطه ها از ضرر 

کشاورزان نیز جلوگیری کنیم.

پنج هزار تن گوجه مازاد جنوبی ها 
خریداری شد



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: 09131488۶84     43213۶84-85- 034
تلفنخانه کرمان: 034-32487477

ایمیل تحریریه: 
kaghazevatan@gmail.com

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

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

گرافیک: فاطمه خواجویی
صفحه آرایی: ندا صفاریان  

روابط عمومی: شکوفه نبی زاده
عکس: یاسر خدیشی

جامعه:  راضیه زنگی آبادی
توزیع: اصغر صانعی

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست . 
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پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

سامانه ی پیامکی: 10003432117834  نمابر: 021-89776547

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

نوبت اول
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

مناقصه واگذاری خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی اورژانس 115جاده ای دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

شماره مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرماندستگاه مناقصه گزار
29/10/4/99

واگذاری خدمات فوریت های پزشکی پایگاه های اورژانس 115جاده ای موضوع مناقصه 
دریافت اسناد: مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کرمان 

الف( سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت 
www.setadiran.ir

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

111/516/586/790براورد یکساله )ریال(

4/930/331/736تضمین شرکت در مناقصه )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 14:30 روز پنج شنبه مورخ 99/3/29دریافت اسناد 

تا ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 99/04/9آخرین مهلت بارگزاری اسناد و پیشنهادها در سامانه ستاد ایران

از ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 99/04/16بازگشایی پیشنهادها

ضمنا جلسه توجیهی در ساعت 10:00 روز یکشنبه  مورخ 1399/4/1در محل معاونت توسعه  مدیریت و منابع دانشگاه 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 875350

رنا
 ای

س:
عک

آدم ها 
»آدم ها« کتاب دوست  داشتنی  و خواندنی ای از آب درآمده 
است. شاید بیشترش به دلیل سادگی و صمیمیتی است 
که در کل داستان های نسبتا کوتاه کوتاه کتاب هست. 
سادگی ای که آدم را به یاد وب نوشته  ها می اندازد و همین 
سادگی و صداقت، داستان های »آدم ها« را باورپذیر و 
تودلبرو کرده است، هم داستان ها را و هم آدم هایی که 
نویسنده ازشان نوشته است. انگار وجود داشته اند و نویسنده 
تنها به گذشته اش فکر کرده و به این »آدم ها« را به یادآورده 
است و به بهترین شیوه ازشان داستانی کارسازی کرده است. 
»آدم ها« همانجور که از اسمش هم برمی آیدقصۀ آدم های 
آشنای دور و بر ما است. آدم هایی که شاید هر کدام از ما در 
زندگی با چندتایی شان روبه رو شده ایم و وقت و بی وقت به 
فکرشان می افتیم و دلمان می خواهد چیزی درباره شان 
بنویسیم. »جواتی«، »جالل دلقک«، »اقدس باجی«، »ننه 
دلشوره«، »سیما طبسی« سرخور، »اقدس دستفروش«، 
»اصغر سیاست« و... به نظرم آخرین کتاب»احمدغالمی« 
بهترین کتابش هم شده است. در این کتاب هم داستان هایی 
درباره جنگ وجود دارد مثل »یارمحمدی، باقری، بهارلو و 
بی نام« که از سراتفاق یکی از کارهای خوب این مجموعه 

یکدست هم هست.

 قندون جهیزیه/عطا: دیدی این ماشین مسابقه ای ها رو که با سرعت میرن، 
یهو ترمز میکنن دور خودشــون میگردن ؟!...معصومــه: آره./ عطا: اونجوری 

دورت بگردم !

دیالوگ
امیر /فیلمی به کارگردانی و نویسندگی نیما اقلیما و تهیه کنندگی سید ضیاء 
هاشمی محصول سال ۱3۹۶ است. به گفته نیما اقلیما، بازیگران برای حضور در 
این فیلم، حدود ۶ ماه تمرین داشتند تا بازی آن ها با کارهای قبلی متفاوت باشد.

فیلم
  »امیر بی گزند«

آهنگ » امیر بی گزند« اثر محسن چاوشی از آلبوم امیر بی گزند

موسیقی

همیشه تاریخ تکرار میشود،
پس کی نوبت تکرار تو میشود در من

عکس: مسعود قرائی راهیان نور شهید حاج قاسم 
سلیمانی ثبت ملی شد

فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان گفت: راهیان نور سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به 
عنوان چهارمین راهیان نور کشور ثبت ملی شد.سردار حسین معروفی در جلسه تودیع 
و معارفه فرماندهان سپاه رفسنجان فلســفه وجودی سپاه پاسداران را مکتبی، انقالبی 
و مردمی بودن دانست و افزود: توســط امام برای سپاه تبیین مکتبی بودن اولویت بود؛ 
بسیج شاکله اصلی مردمی بودن سپاه پاسداران انقالب اسالمی است که آن را در همه 
صحنه های ارزشــمند انقالب، دفاع مقدس و پس از آن مشاهده کردیم.وی با اشاره به 
اینکه امنیت های شمال غرب و جنوب غرب، ســازندگی، دوران رشد کشور در صنایع 
دفاعی، در جبهه مقاومت و غیره را بر همین پایه و اســاس شاهد هستیم تصریح کرد: 
خروجی این مثلث شخصیت تاثیر گذار برای مسلمین شهید حاج قاسم سلیمانی است.

معروفی با اشاره به اینکه شهید سلیمانی رســالت محور بود این رسالت زمان، مکان و 
لباس نمی شناسد و آنچه برای او مهم بود انجام تکلیف الهی بود بیان کرد: حرکت سپاه 
انقالب اسالمی در مسیر امامین ماست، امروز خروجی سردار می شود مکتب حاج قاسم 
و مدرسه و کارخانه انسان ساز؛ لذا سپاه متعلق به ملت بزرگ انقالب است.وی ادامه داد: 
در این سپاه خط قرمز ما دشمن، ضد انقالب و فتنه اســت، سپاه به فرموده رهبری در 
سال ۹5 سنگر مستحکم انقالب است یعنی سدبالی انقالب اسالمی، مردم و آبروی نظام 
تمامیت ارضی و والیت شــدند.معروفی با بیان اینکه در هر عرصه ای این نظام تهدید 
شود سپاه سد محکمی در برابر این تهدید اســت گفت: سپاه نظامی خاص نیست یکی 
از مأموریت های آن مأموریت سخت و امنیتی اســت در حوزه امنیت داخلی، اقتصاد و 
پیشرفت داخلی و کمک به صنایع دفاعی همیشه حضور داشته است در عملیات سخت، 
زلزله، سیل و بحران امروز هم کرونا است، ورود می کند و با مدیریت اقتضایی عمل می 
کند.وی با اشاره به اینکه دشمن می داند در مقابل ملّت و نظام هوشمند عملیات سخت 
نمی تواند چاره ساز باشد گفت: دشمن جنگ نرم خود را با عملیات روانی، قدرت تخریب 
زیاد، بی ثبات سازی، ناامیدی در درون کشور، گرفتن اعتقادات و تغییر در رفتار و گرفتن 
شجاعت ملت ما آغاز کرده است.او ادامه داد: امروز بیشتر از هر روزی مراقب این حوزه 
باشیم حفظ و مراقبت از ایمان فردی و اجتماعی خیلی مهم است، وحدت واقعی دّومین 
عامل است که نیاز به نگهداری دارد پس در دشمن شناسی و امام شناسی هر کجا ضربه 
خوردیم از این دو عامل بود.معروفی با تأکید بر اینکه باید وحدت واقعی را حفظ کنیم،  
ایثار و گذشت زمینه ساز وحدت واقعی اســت تصریح کرد: دشمن خدمت صادقانه به 
مردم را نمی خواهد نوکر مردم باشیم، گوش شنوایی در بین مردم و مرجع مردم باشیم 
این پایه و افتخار است و باالترین افتخار اطاعت محض از والیت و حجت خدا است.وی 
ادامه داد: مایه عزت شد هرکس از سوریه، لبنان، عراق و افغانستان به جنگ با دشمن 
اسالم رفت و به پیروزی رســید چون امامین ما را قبول داشتند؛ فلسطین از حقیقت 
دین اطاعت کرد و پیروز شد؛ حاج قاسم ســلیمانی ابر مرد ارزشمند جاوید و ماندگار 
تاریخ انقالب اســالمی به عنوان الگوی امروز در جهان اسالم و هر بشر آزاده ای است 
که با حریت می خواهد زندگی کند، او در جبهه مقاومت آرامش نداشــت و با صالبت 
به جنگ با دشــمن رفت و در همین راه هم به شــهادت رسید.سردار معروفی مطرح 
کرد: شهید حاج قاسم سلیمانی در ۲3 ســال قبل جمله ای به من گفت که " از خدا 
یک چیز خواســتم اگر بخواهم به انقالبم خدمت کنم باید خودم را وقف انقالب کنم 
خدایا اینقدر به من مشغله بده که من فکر گناه نکنم " در غزه که یک شیعه ندارد سد 
بال شد تا انقالب و اسالم بماند.وی گفت: سردار سلیمانی بزرگترین شخصیت جهان 
است چون نگاه جهان اهل سنت را به جهان اســالمی به عنوان اسالمی ناب محمدی 
عوض کرد.وی خاطرنشان کرد: سردار سلیمانی در حوره نظام والیی فقط والیت پذیر 
نبود و نگاهش فقط فتوا و فرمان نبود بلکه والیت باور بود او با میل امام و ولی کار کرد 
و زمانی که رهبر و امام می خواست به ســوریه که کشوری سوخته بود رفت و در ولی 
ذوب شد.فرمانده سپاه استان کرمان گفت: برای مکتب سردار چند کار در استان انجام 
می دهیم راهیان نور سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان چهارمین راهیان نور 
ثبت ملی شد، یعنی راهیان نورخوزســتان، راهیان نور شمال غرب، دریایی و چهارم 
هم راهیان نور شهید حاج قاسم سلیمانی.وی ادامه داد: کرمان امروز جهانی است رابر 
هم جهانی است؛ بازه زمانی یک ساله و دوساله با ظرفیت پنج هزار نفر زیرساخت در 
حال تعریف است تا دانشجویانی که به خوزستان می روند به کرمان هم سفری داشته 

باشند و بعد از زیارت قبر شهید حاج قاسم به بیت الزهرا هم بروند.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

آرامگاه شاه فیروز
شاه فیروز، یکی از بناهای تاریخی سیرجان 
است که شامل یک ساختمان چهار طاقی 
آجری با هشت ستون و سقفی گنبدی است این بنا بر باالی تپه ای در 

دوازده کیلو متری جنوب شرقی سیرجان قرار دارد.

ضریع سازی
ضریح سازی یکی از صنایع دستی است و 

جنبه مذهبی دارد. ضریح سازی نوعی فلزکاری 
محسوب می شود. برای ساخت درهای اماکن 

متبرکه هم از ضریح سازی استفاده می شود.

زیره
زیره سیاه یکی از سوغات های شهر کرمان 

است.

جاذبه

صنایع

سوغات

آوای محلی           

نوم خدا اِی سکه و اِی پول باِرن جیب تو

بَس که رو ُگرده کشاورزون ُسوارن جیب تو

ر بُفروش نَقد َسر به داللی بزن َکرضی بَِِخَ

چارپَن ال تُو لَوی َکن ُگرِگ هاِرن جیب تو

بار اَیاِرن بَی تو اِی َهرسون ُمشتی ُمرده َخر

رو زمین اِستاله ی دنباله داِرن جیب تو

َمَردمت َسرکیسه ِکرده بوده سرمایه ت ِگرون

کمه وون بیچاره ناتاِهن بِدارن جیب تو ُدُ

خونه و گلخونه، باغ َمرُدمی شیمیز بَست

بیشِتر کاری شبیه گاِو کارن جیب تو

َجد و آبادت َخِر کوری نداشت آخه اَیَی

مثل آغازاده ای ِجنسیس نارنجی ب تو ؟

خاطرت َجم دست کوتاه طلبکارون ِدگه

ناَرسه حاال که داری گوشه ی ِدنجی، ب تو

شاعر : ایرج انصاری فرد

         در توییتر چه می گویند؟

۸7 درصد خانوارهــای یارانه بگیر وام یــک میلیونی 
گرفتند.

حق الزحمه خدمات مهندســی ســاختمان افزایش 
می یابد.

حق مسکن کارگران ۲۰۰ هزارتومان افزایش می یابد.


